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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ

บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) วิเคราะห์สมการพยากรณ์วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ของเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของจ านวน
ประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 162 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระ ที่มีผลต่อตัวแปรตามโดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1) ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัฒนธรรมที่เน้น
บทบาท รองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท
อิสระเฉพาะตัวบุคคล 

2) ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

3) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ านวน 3 ปัจจัย ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 83.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

�́�  =.254 X1+.380X2+.335X4 
 
ค้าส้าคัญ: วัฒนธรรมองค์กร คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน บุคลากรเทศบาล 
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ABSTRACT 
The purpose of this research are 1) Study the organizational culture of Municipal 

Personnel in Bangnamprieo district, Chachoengsao province. 2) Study the quality of life in 
the performance of municipal personnel in Bangnamprieo district, Chachoengsao province. 
3) Analyze the predictable equation of organizational culture affecting the quality of life in 
the performance of municipal personnel in Bangnamprieo district, Chachoengsao. The sample 
group is the personnel of the municipality in Bangnamprieo district, Chachoengsao which 
the number came from the random of proportion of population with the total 162 persons. 
The method of collecting data is questionnaire and the statistics used are frequency, 
percentage, mean, and standard deviation and test the influence of independent variables 
which effect the follow variables by using statistical significance with the multiple 
regression analysis. The results can be summarized as follows; 

1) Organizational Culture level of municipal personnel in Bangnamprieo district, 
Chachoengsao. Overall, the mean was high. Considering the mean which is at the high-level 
aspect, the culture that emphasized on the follower role which is leadership culture . 
And the mean which was at the low-level aspect is the culture that emphasizes on the 
individual independent role. 

2) Quality of life level of the performance of municipal personnel in  
Bangnamprieo district, Chachoengsao. Overall, the mean was very high. Considering the 
mean which is at the high-level aspect, the balance between life and performance 
followed by the social performance.  And the mean which was at the low-level aspect is 
the appropriate and fair compensation. 

3) Organizational Culture Factors level of municipal personnel in angnamprieo 
district, Chachoengsao. Combining 3 factors which predicted the quality of life of the  
performance of municipal personnel in Amphoe Bangnamprieo, Chachoengsao. The percentage 
is 83.80%  at the statistical significance level of .05.  It can be written as the standard 
equation in the standard score. 

ź  =  .254 X1+.380 X2+.335 X4 
Keywords: Organizational Culture, Quality of Work Life, Municipal personnel. 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์
จาก อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาช่วยเหลือในการให้ค้าปรึกษา แนะน้าแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด้าเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ พระมหากฤษณ์ธนินต์ 
เสฏฺฐเมธี,ดร. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท้าให้
ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท้าวิจัย และผู้บริหารเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งบุคลากรของเทศบาลทุกเทศบาลที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา รวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส้าเร็จด้วยดี  ตลอดจนทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก้าลังใจ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่สร้างความสามารถ
ในเชิงการแข่งขัน (competitive advantage) ที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นแบบแผน
ของความคิด ความรู้สึกที่สมาชิกได้รับการก าหนดร่วมกันภายในองค์กรเพ่ือเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิก
ประพฤติปฏิบัติและมีการสืบทอดไปสู่สมาชิกใหม่ขององค์กร ซึ่งมีผลให้สมาชิกองค์กรหนึ่งมีความแตกต่างไป
จากสมาชิกของอีกองค์กรหนึ่ง วัฒนธรรมองค์กรจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรหลายประการ
ด้วยกัน คือ ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกในองค์กร เกิดการตัดสินใจในการสื่อสารสมาชิกในองค์กร
รู้สึกผูกพันต่อองค์กรมีการรับรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ตรงกัน ตลอดจนช่วยให้เกิดการใช้เหตุผลในการแสดง
พฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550, หน้า 35) 

ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงระบบราชการการบริหารงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมากมายและต่อเนื่องให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนมาโดยตลอด 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนสู่ความทันสมัย รวดเร็ว เที่ยงธรรม โปร่งใส ชัดเจน ซึ่งน ามาประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้น ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกองค์กรต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับการท างาน
ขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรม ที่หลากหลายในองค์กร (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนา
ระบบราชการ, 2551, หน้า 51) 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร เพื่อสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร จากการศึกษาวิจัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พบว่า
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร สามารถบอกให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคล เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์กรท าหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้บุคลากรมีกฎทางสังคมมีศรัทธาเป็นแรงจูงใจ
ให้แต่ละคนปรับลักษณะเฉพาะของตนให้มีบทบาท ค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนั้น (เทพพนม 
เมืองแมน และคณะ, 2540, หน้า 2) และเป็นเครื่องมือให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันร่วมมือร่วมใจ เพ่ือท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถบอกได้ถึงคุณภาพชีวิต
การท างาน เช่น ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านโอกาสความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน และด้านโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคลากร
ส่งผลต่อชีวิตการท างานและคุณภาพชีวิต เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รางวัล เช่น การขึ้นเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง และการลงโทษ เช่น การภาคทัณฑ์ การไล่ออก (สุนทร วงศ์ไศยวรรณ, 2540, หน้า 7-11) 
จากการศึกษาของ (Bulent Aydin & Adnan Ceylan 2009; อ้างถึงใน สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, 2556, 
หน้า 286) ได้ศึกษาถึงบทบาทของวัฒนธรรมองค์กรต่อคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ประสิทธิผล
ขององค์กรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพนักงานความผูกพันต่อองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรด้วย 
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2 

ในทศวรรษ 90 เดนสัน (Denison, 1990, p. 2) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 
(effectiveness) ขององค์กร เนื่องจากความเชื่อและค่านิยมของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ
ที่แข็งแกร่ง (strong) ความไว้วางใจต่อพันธกิจ (mission) หรือค่านิยม (value) และความเชื่อ (belief) 
ที่พนักงานมีอย่างมั่นคงสม่ าเสมอเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อความร่วมมือกันปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยเฉพาะ
ความเชื่อและค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิผลขององค์กร คือ 
สามารถน าวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้น าไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่แกร่ง (strong 
culture) ที่ให้ค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกันอย่างมาก (highly consistent) น าไปสู่การพัฒนา 
การปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมความเชื่อและแบบแผนทางพฤติกรรมที่ยอมรับ 
และปฏิบัติโดยสมาชิกขององค์กรและเป็นตัวก าหนดความประพฤติและพฤติกรรมในการท างานของบุคคล
ในองค์กร วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขององค์กรจะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองค์กรมีความภาคภูมิใจ  
มีความฮึกเหิม กล้าคิดกล้าท า รักและผูกพันในองค์กร เกิดจิตส านึกแห่งการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือความก้าวหน้า
ของตนเอง กลุ่ม และองค์กรความส าเร็จขององค์กรอาจขึ้นอยู่กับความสามารถเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
และเปลี่ยนแปลงเมื่อจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่งต่างมีวัฒนธรรม
ของแต่ละองค์กรเองแต่ว่าจะมีค านิยามของวัฒนธรรมองค์กรอยู่หลายอย่างวัฒนธรรมจะน าไปสู่กฎ
ของพฤติกรรมที่กระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความสอดคล้องระหว่างพนักงานและองค์กรด้วย ดังนั้น วัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง
ที่ก าหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระดับความพอใจของพนักงาน ดังนั้น แก่นแท้ของการพัฒนางาน
องค์กรธุรกิจ จึงต้องด าเนินการโดยพัฒนาสายโซ่แห่งคุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์ในการผลิต และการให้บริการ
ตามท่ีลูกค้าคาดหวัง รวมทั้งพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นทั้งผู้ออกแบบครูผู้สอน และผู้ช่วยเหลือ ให้พลังสร้างสรรค์
จากบุคคลสู่องค์กร มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มุ่งเน้นการพัฒนาและให้มีบรรยากาศเปิด และองค์กร
ท างานเชิงรุก เพ่ือน าไปสู่ความอยู่รอด ความเจริญท้าวหน้า และความได้เปรียบต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
(ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์, 2555, หน้า 2) 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบผลส าเร็จจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ 
ในโลกแห่งการเรียนรู้ องค์กรมีวัฒนธรรมภายในเป็นอย่างไรและวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านั้นส่งผลต่อการปฏิบัติ
อย่างไร และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ อยู่ดี กินดีตลอดไป 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทราอยู่ในระดับใด 
1.2.3 วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ

บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.3 เพ่ือวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

1.4.1 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบทบาทมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก  

1.4.2 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก 

1.4.3 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะบุคคลมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก 

1.4.4 วัฒนธรรมองค์กรแบบเน้นผู้น ามีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจ านวน 297 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) กลุ่มตัวอย่างที่ได้ จ านวน 162 คน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่าง
หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ที่ระดับ .05 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหาอัตราส่วน เพ่ือหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละเทศบาล 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
1) ผู้วิจัยศึกษาแนวความคิดของ Charles Handy (2009, pp. 14-20) มาเป็นตัวแปรอิสระ 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (apollo หรือ role culture) (2) วัฒนธรรมเน้นที่งาน 
(athena หรือ task oriented culture) (3) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (dionysus หรือ 
existential) และ (4) วัฒนธรรมแบบเน้น ผู้น า (zeus หรือ leader culture) 

 
2) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Huse & Commings, 1980, 

pp. 235 – 238 มีเป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วย (1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (2) ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล (4) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง
ในงาน (5) ด้านบูรณาการทางสังคม (6) ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (7) ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการปฏิบัติงาน (8) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
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                  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ การรับรู้ และข้อสมมติพ้ืนฐาน

ที่ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันยึดถือปฏิบัติ
และถ่ายทอดใหกั้บสมาชิกใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม ประกอบด้วย 

1.7.2 วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท หมายถึง บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีต าแหน่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีโครงสร้าง
ขององค์การก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับขั้นทางการบริหารที่ลดหลั่นกันไป 

1.7.3 วัฒนธรรมเน้นที่งาน หมายถึง บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีการเน้นเรื่องการท างานเป็นทีม จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนาและใช้ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มที่เพ่ือผลงาน และการพัฒนาริเริ่มใหม่ๆ อยู่เสมอ  

1.7.4 วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล หมายถึง บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการก าหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง มีความเป็นอิสระสูง ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล
ที่หลากหลายจ าเป็นและจะมีผลต่อประสิทธิภาพและชื่อเสียงขององค์การเป็นอย่างยิ่ง  

1.7.5 วัฒนธรรมที่เน้นผู้น า หมายถึง เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้บริหาร
หรือผู้น าที่มีความสามารถน าพาองค์การฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและพายุเศรษฐกิจธุรกิจแข่งขันในยุคปัจจุบันได้
โดยตลอดรอดฝั่งผู้น ามีกลุ่มผู้บริหารที่สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้สนองรับและน าการตัดสินใจ นโยบาย 
แนวทางและแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผล  

1.7.6 ตัวประสานองค์การ หมายถึง กลไกที่ใช้พันธนาการเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทราเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งทีเ่ทศบาลน ามาใช้เป็นหลักเพ่ือให้เทศบาลสามารถด ารงคงอยู่ 

 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 
1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท  
2. วัฒนธรรมเน้นที่งาน  
3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระ

เฉพาะตัวบุคคล  
4. วัฒนธรรมแบบเน้นผู้น า 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4. ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม 
6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
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1.7.7 บุคลากรเทศบาล หมายถึง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.7.8 เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว หมายถึง เทศบาลต าบลฉิมพลี เทศบาลต าบลบางขนาก 

เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว เทศบาลต าบลศาลาแดง เทศบาลต าบลดอนเกาะกา เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 
1.7.9 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถด ารงชีวิตของบุคคลนั้นอยู่ในสังคม

ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน 
แต่สามารถท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้รู้จักมองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.7.10 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม หมายถึง ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบ
แทนเบื้องต้นที่ท าให้ข้าราชการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก็คือ เงินเดือนหรือ
ค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอ ยุติธรรม นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึง ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป อีก
เพ่ือให้เพียงพอกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้ องมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

1.7.11 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เสียงและกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานด้านสถานที่ปฏิบัติงานไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย 

1.7.12 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การพัฒนาข้าราชการจะช่วยเสริมให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีการเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานที่ท าโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ที่ดขีึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์การในด้านปริมาณคุณภาพของงาน และสุขภาพจิต 

1.7.13 ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นภาคภูมิใจต่อต าแหน่งงาน
ที่ปฏิบัติ มีความมั่นคงของการว่าจ้าง ค่าตอบแทน อีกทั้งการได้รับความชื่นชม พร้อมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมองค์ความรู้ ความสามารถต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งมี
แนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น 

1.7.14 ด้านบูรณาการทางสังคม หมายถึง การยอมรับของผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงาน มีบรรยากาศ
เป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติ ได้รับการยอมรับและมีโอกาส
สัมพันธ์กับผู้อื่น 

1.7.15 ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น 
บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและยุติธรรม มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

1.7.16 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสม
ในการด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเวลาส่วนตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลา
ที่ให้กับสังคม 
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1.7.17 ด้านการปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่ท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมทั้ งตัวบุคคลและในองค์การ พร้อมทั้ง
องค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมพูนคุณค่าความส าคัญชองอาชีพและเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในองค์การของตนเอง 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
1.8.1 ท าให้ทราบว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบใดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
1.8.2 เพ่ือเป็นการสร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือน าไปใช้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในงานวิจัยครั้งต่อๆ ไป 
1.8.3 เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

และม่ันคง พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการปรับปรุงองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
มีการท างานที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้หลักแนวคิด และทฤษฎี รวมถึงการศึกษาจาก
ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน 
2.3 บริบทของอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
 

2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบด้านองค์กรที่ส้าคัญอย่างหนึ่งที่อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิต

การท้างานของบุคลากรในองค์กรเป็นเกณฑ์ในการสร้างกฎข้อบังคับให้บุคลากรมีกฎทางสังคมมีศรัทธา
เป็นแรงจูงให้แต่ละคนปรับลักษณะเฉพาะของตนให้มีบทบาทค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg & Baron, 2008, p. 544) วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สิ่งที่มี
อยู่ทั่วไปเพ่ือเป็นกรอบการรับรู้ที่ใช้ในการท้างานร่วมกันของสมาชิกในองค์กรซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
อาจหมายถึง เจตคติ ค่านิยมของพฤติกรรมและความคาดหวังของสมาชิกในองค์กรซึ่งจะสร้างความแตกต่าง
อย่างชัดเจนจากองค์กรอื่น 

ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenbeig & Omstein, 2000, p. 60) วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 
องค์กรที่มีองค์ประกอบด้านความเชื่อ ความรู้สึก การแสดงออกทางพฤติกรรมและสัญลักษณ์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรที่รวมถึงปรัชญา มโนคติ ข้อสันนิษฐาน การคาดหวัง ทัศนคติบรรทัดฐาน และ
ค่านิยมซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร 

กอร์ดอน (Gordon, 1999, p. 342) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง สิ่งที่อธิบาย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่รวมเอาข้อสมมติ ความเชื่อ และค่านิยมที่สมาชิกขององค์การที่มีส่วนร่วมกัน
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก้าหนดรูปแบบ
พฤติกรรมวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการมีความหมายหรือการตีความร่วม ซึ่งส่วนมากรู้กันภายในและมีลักษณะ 
เฉพาะกลุ่มโอ๊กแลนด์ (Oakland, 2000, p. 22) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง ความเชื่อ
ที่มีอยู่ในองค์การ 
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โอเว่นส์ (Owens, 2001, pp. 141-142) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง สมมติฐาน 

ค่านิยม ระบบความเชื่อ บรรทัดฐาน และวิถีทางของการคิดที่เป็นลักษณะของบุคลากรในองค์การ เป็นวิถีทาง
ในการปฏิบัติในองค์การ 

อะเวสัน และคาร์เรแมน (Alvesson & Karreman, 2002, p. 3) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า
หมายถึง ระบบของสัญลักษณ์และความหมายทั่วๆ ซึ่งท้าให้เกิดระเบียบแบบแผนร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรู้และส่งผลต่อแนวคิดของสมาชิกภายในองค์การ รวมถึงวิถีทางท่ีซึ่งถูกก้าหนดขึ้นและแสดงออกมา 

คัมมิ่ง และวอร์เร่ (Cummings & Worley, 2009, p. 521) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า 
หมายถึง แบบแผนของสิ่งประดิษฐ์ บรรทัดฐาน ค่านิยม และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ใช้การได้ดี 
เพียงพอที่จะน้ามาสอนให้แก่ผู้ อ่ืน วัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มาจาก
ทางเลือกและประสบการณ์จากการใช้กลยุทธ์และการออกแบบองค์การ 

ชายน์ (Schein, 2010, p. 18) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง แบบแผนของข้อสมมติ
พ้ืนฐานร่วมที่สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาอันเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายนอก และบูรณาการน้าเข้ามาใช้งานได้ดีจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ก็จะน้าไปสอนให้แก่สมาชิกใหม่
ให้รับทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องที่จะรับรู้ คิด และรู้สึกถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ต่อปัญหาต่างๆ 

วิลเลียม บีเวอร์เธอร์ และคีธเดวิส (William B. Werther & Keith. Davis, 1993, p. 602) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลในองค์การสร้างข้ึนเสมือนเป็นการกรอง
เค้าโครงความคิดอยู่ในใจของสมาชิกท้าหน้าที่เชื่อมโยงให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างเจตคติของบุคคล 
ค่านิยม ความเชื่อ ปทัสถานของบุคคลของกลุ่มและขององค์การ นโยบายและวัตถุประสงค์องค์การ 
เทคโนโลยีสภาวะของกลุ่ม ความส้าเร็จขององค์การจนเกิดการยอมรับของสมาชิกในองค์การ 

เอ็ดการ์ เอช ชไฮน์ (Edgar H. Schein, 2004, p. 17) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง 
รูปแบบของข้อสมมติฐานพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีมองที่ดี วิธีคิดที่ดี และการสร้างความรู้สึกที่ดีที่ถูกต้องในหมู่
สมาชิกองค์การที่ได้สั่งสมมาในอดีตจากประสบการณ์ที่ได้มาจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับตัว
ขององค์การต่อภายนอกและการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในและมีการถ่ายทอดข้อสมมติฐาน
พ้ืนฐานดังกล่าวสู่สมาชิกใหม่ขององค์การ 

โรเบริ์ด เฮ็ด เจอาร์ เวอร์เทอแมน โทมัส เจ ปีเตอร์ และจูเลียน อาร์ ฟิลลิป (Robert H. Jr. 
Waterman; Thomas J. Peters & Julien R. Phillips, 2004, p. 78) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ 
ค่านิยมร่วมที่มีลักษณะเด่น ช่วยยึดเหนี่ยวระหว่างสมาชิกขององค์การไว้ด้วยกัน โดยสืบทอดผ่านสื่อ
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ค้าขวัญ สุภาษิต ต้านาน นิทาน เรื่องสั้น เป็นต้น 
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สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร (2549, หน้า 17) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง วิถีทาง
หรือแนวทางการด้าเนินการของสมาชิกในองค์การ ที่ประกอบด้วยสมมติฐานร่วม ค่านิยมร่วม ความเชื่อ 
ทัศนคติ และบรรทัดฐานที่ได้รับการยอมรับกันในกลุ่มขององค์การ มีการสร้างความเข้าใจว่าการปฏิบัติใด
ที่ได้รับการพิจารณาในการยอมรับและสืบทอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมา โดยได้แบ่งกลุ่ม
ของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มของแนวคิด หรือความคิด บรรทัดฐาน ทัศนคติ  
ค่านิยม ความเชื่อ ที่สมาชิกในองค์การยึดถือร่วมกันจนเกิดเป็นรูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติเฉพาะ
ในองค์การ มีการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ 2) กลุ่มของสิ่งประดิษฐ์และสัญลักษณ์ เป็นการสร้างสิ่งของ
ขึ้นมาแทนความเชื่อและสื่อความหมายที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 3) กลุ่มของพิธีการต่างๆ ที่สมาชิก
ขององค์การแสดงออกร่วมกันเพ่ือสื่อความหมาย 

นันทิยา น้อยจันทร์ (2550, หน้า 23) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง สิ่งต่างๆ 
อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์แบบแผน พฤติกรรม บรรทัดฐาน วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และ
ระเบียบแบบแผนการประพฤติ ปฏิบัติที่ท้าให้แต่ละองค์การมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 256) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง ระบบ
ของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐานร่วมกัน ที่ผูกพันสมาชิกขององค์การให้สามารถเข้าใจ
ได้ตรงกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประพฤติและเป็นวิธีปฏิบัติ  

ดาวรุวรรณ ถวิลการ (2552, หน้า 48) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง วิถีชีวิต 
ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกองค์การ รวมถึง
แบบแผน วิธีการท้างานที่ท้าให้แต่ละองค์การมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน หรืออาจเป็นสิ่งที่สมาชิกภายในองค์การรับรู้สิ่งเหล่านั้น 

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2553, หน้า 13) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า หมายถึง  
ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการแสดงพฤติกรรม 
และวิถีชีวิตในหน่วยงาน โดยมีผลท้าให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกขององค์การ 

กิตติยา เยือกเย็น (2552, หน้า 8) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า ระบบความคิดร่วมกัน
เกิดจากการที่คนซึ่งร่วมกันเป็นกลุ่มต้องการอยู่รอดและเติบโตในสิ่งแวดล้อมของเขาจึงต้องสร้างสรรค์ระบบ
ความคิดและการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเพ่ือจะได้หาวิธีตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมไต้อย่างถูกต้องอันจะท้าให้
กลุ่มอยู่รอดและเติบโตต่อไป 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หน้า 258) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ แบบแผนของความเชื่อ 
ความคิดและสมมติฐานต่างๆ ที่มีร่วมกันของสมาชิกในองค์กร คุณลักษณะส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 
ข้อบังคับทางพฤติกรรมที่สังเกตไต้ต่างๆ ปทัสถาน ค่านิยมเด่น ปรัชญา กฎระเบียบ และความรู้สึก 

ศิริพงษ์ เศาภายน (2550, หน้า 71) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า ความเชื่อ ความรู้สึก 
พฤติกรรมและสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์กรแต่ถ้าจะกล่าวอย่างจ้าเพาะเจาะจงแล้ววัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 
ปรัชญา อุดมการณ์ ความเชื่อ ความรู้สึก คติฐาน (assumption) ความคาดหวัง เจตคติ บรรทัดฐาน (norms) 
และค่านิยม (value) 
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จากความหมายของวัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวมาแล้วผู้วิจัยสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง 
แบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่กระท้าโดยยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากความเชื่อ ความคิดและสมมติฐานต่างๆ ที่มีร่วมกันของสมาชิกในองค์กร  อันส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของสมาชิกในองค์กรเพ่ือให้สมาชิกทุกคนก้าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเป้าหมาย 

 
2.1.2 ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบหรือวิถีการด้ารงชีวิตที่ท้าให้องค์กรมีเอกลักษณ์ของตนเองต่างไปจาก

องค์กรอ่ืนและแบบการด้ารงชีวิตนี้สามารถแลกเปลี่ยนกันและกันหรือแพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิก
ของสังคมโดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรมเปรียบเสมือนเป็นหลักที่ ยึดองค์กร
หรือหน่วยงานให้กลมเกลียวไม่แตกสลายลงไปความส้าคัญของวัฒนธรรมต่อองค์กรซึ่งจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรไว้
แตกต่างกัน ดังนี้ 

เฮลลรีเกิล สล็อค และวู๊ดแมน (Hellriegel, Sloc & Woodman, 1995, p. 67) ได้อธิบาย
ความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สมาชิกในองค์กรสามารถรับรู้ได้จาก 
ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวขององค์กรนั้นๆ ในอดีตเพ่ือน้ามาเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไปในอนาคต 

2) วัฒนธรรมองค์กรช่วยเหลือส่งเสริมความผูกพันของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกร่วม
ภายใต้ปรัชญาและค่านิยมที่ทุกคนยอมรับและพยายามปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในที่สุดในองค์กรให้มี
พฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางท่ีพึงปรารถนา 

3) วัฒนธรรมองค์กรเป็นการก้าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิก
ในองค์กรให้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา 

4) วัฒนธรรมองค์กรจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และการผลิตโดยตรง 

5) วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์กรถ้าหากยิ่งมีการก้าหนด 
วัฒนธรรมที่เด่นชัดมากก็จะท้าให้สมาชิกได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์กรได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งท้าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งข้ึน 

เฟอแฮม และกูลเดอร์ (Furnham & Guter, 1993, p. 12) ได้อธิบายความส้าคัญของวัฒนธรรม
องค์กรว่า เปรียบเสมือนการประสานทางสังคมและท้าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียว ดังนั้น วัฒนธรรม
องค์กรจึงเป็นกระบวนการสร้างความแตกต่างในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตขององค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรเสนอระบบของการให้ความหมายร่วมกันเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการสื่อสารและความ เข้าใจ
ร่วมกัน ถ้าวัฒนธรรมที่มีอยู่ไม่สามารถท้าหน้าที่นี้ได้อย่างดีแล้วมันก็อาจลดความมีประสิทธิผลขององค์กรลง 
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โบร์ว (Brown, 1993 , p. 156) ได้อธิบายความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรว่าเป็นสิ่งที่มี 
ความส้าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งในการด้าเนินงานของแต่ละองค์กรเนื่องจากเป็นคุณค่ารวมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนซึ่งความส้าเร็จขององค์กร นอกจากนี้องค์ประกอบของวัฒนธรรมยังมีผลต่อทัศนคติ ความพึงพอใจ
ในงาน ความร่วมมือร่วมใจกันในการท้างานของสมาชิกในองค์กรมีทัศนคติต่องานและองค์กร และเพ่ิม
ผลผลิตให้กับองค์กรการบริหารงานเพ่ือให้องค์กรด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกันซึ่งปัจจัยที่ส้าคัญประการหนึ่งคือวัฒนธรรมองค์กร โดยวัฒนธรรม
องค์กรเป็นแนวทางที่ผู้บริหารสามารถน้าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรน้ามาประกอบการตัดสินใจ
ในการสรรหาบุคลากรให้เข้ากันได้กับองค์กรเป็นแนวทางในการบ้ารุงรักษาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีอยู่และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

ซาลาแมน (Salaman, 1992, p. 228) ได้อธิบายความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรว่าเป็น
พฤติกรรมในองค์กรที่ถือปฏิบัติกันแม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อองค์กรหรือหมู่สมาชิกส่วนมากก็มักวางเฉย
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรโดยไม่ได้รับการสนใจไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งคนส่วนใหญ่
หรือทั้งหมดทั้งกลุ่มก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อวิถีชีวิตทั่วไปสร้างแบบแผนการวางเฉยต่อปัญหาพฤติกรรม
การปฏิบัติของบุคคลในองค์กรก็จะซึมซับ เรียนรู้ และรับเอาพฤติกรรมการวางเฉยจนนานเข้าก็จะกลายเป็น
วัฒนธรรมวางเฉยและเป็นแบบแผนส้าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรนั้นๆ ต่อไป 

โรบิน (Robbins, 1989, p. 108) ได้อธิบายความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรว่า เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละองค์กร ท้าให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างองค์กรและท้าให้เกิดการยึดมั่นผูกพันของคนในองค์กร 
ช่วยลดความยึดมั่นในตัวเองของสมาชิกท้าให้เกิดความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังท้าให้เกิดจิตส้านึกซึ่งเป็น
กลไกในการควบคุมองค์กรโดยไม่ต้องใช้ระบบการบริหารมาควบคุม 

Terrance E. Deal & Allen A. Kennedy (1982, pp. 107-108) พบว่า ความเสี่ยง (risk) และ 
ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มี 2 ทิศทาง คือ สูงกับต่้า จึงท้าให้แบ่งวัฒนธรรมองค์การ 
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) วัฒนธรรมแบบ tough-guy, macho culture เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงและความเร็ว
ในการได้ข้อมูลย้อนกลับ อยู่ในระดับสูงทั้งคู่ ซึ่งพบว่า ท้าให้เกิดการเจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว 
องค์การจะสนับสนุนสมาชิกที่ชอบเสี่ยงและมีค่านิยมในการแข่งขัน ดังนั้น สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็น
คนชอบการแข่งขันและท้างานในเชิงรุก องค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทนี้ ได้แก่ บริษัทก่อสร้าง 
กิจการเครื่องส้าอาง กิจการโฆษณา งานที่ปรึกษา งานบันเทิง ซึ่งการท้างานต้องแข่งกับเวลาและอาจเกิด
ส้าเร็จหรือล้มเหลวได้ตลอดเวลา  

2) วัฒนธรรมแบบ workhard/play hard culture เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่้า แต่ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับสูง เป็นวัฒนธรรมที่คนท้างานแบบเอาจริงเอาจัง
กับการท้างาน ขณะเดียวกันก็สนุกสนานหรือเล่นอย่างเต็มที่ องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบนี้สมาชิกมักมี
ความเป็นกันเอง ชอบพบปะผู้คนและมีความสนุกสนาน ดังนั้น สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็นคนที่ชอบ
ท้างานหนักและรักสนุก องค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทนี้ ได้แก่ ธุรกิจการขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
บริษัทแบบ franchises ที่ต้องมีการพบปะกับผู้อ่ืนตลอดเวลา 
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3) วัฒนธรรมแบบ bet-your company culture เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง แต่ความเร็วในการได้ข้อมูลย้อนกลับอยู่ในระดับต่้า เป็นวัฒนธรรมที่มีการตัดสินใจช้าและอาจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ไม่ทันเวลา จึงอาจท้าให้องค์การล้มเหลวได้ การตัดสินใจเปรียบเสมือนการน้าองค์การไปเดิมพัน 
การตัดสินใจจึงต้องใช้เวลามากเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้น สมาชิกในองค์การมักจะต้องเป็นคนที่
อดทน รอบคอบ และพ่ึงพาอาศัยกัน องค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทนี้ ได้แก่ องค์การธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่ บริษัทน้้ามัน บริษัทอากาศยาน กองทัพ เป็นต้น 

4) วัฒนธรรมแบบ process culture เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ ยงและความเร็ว
ในการได้ ข้อมูลย้อนกลับ อยู่ในระดับต่้าทั้งคู่ ท้าให้เป็นวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงต่้าและตัดสินใจช้า 
เปรียบเสมือนกับการท้างานของระบบราชการ ดังนั้น สมาชิกขององค์การมักจะต้องเป็นคนที่ เน้น
กระบวนการในการท้างาน โดยการท้างานทุกอย่างมีกฎกติกา และล้าดับขั้นตอนเป็นกระบวนการ
ในการปฏิบัติไว้ให้ยึดถือ องค์การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเภทนี้ ได้แก่ หน่วยงานในระบบราชการ 
หน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการท้างานองค์การแบบ bureaucracy เป็นต้น 

ริชาร์ด แอล ดแรป (Richard L. Daft, 2001, pp. 120-122) ได้น้าเสนอวัฒนธรรมองค์การไว้ 
4 แบบ โดยมีฐานคิดมาจาก 2 เงื่อนไข คือ 1) ระดับของเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอกว่าต้องการ
ความยืดหยุ่น หรือความมั่นคงเพียงไร และ 2) ระดับของเงื่อนไขด้านกลยุทธ์ว่าต้องการเน้นภายใน
หรือเน้นภายนอกเพียงไรซึ่งวัฒนธรรมองค์การแต่ละแบบมีดังนี้ 

1) วัฒนธรรมองค์การแบบ adaptability culture เกิดขึ้นจากการที่ผู้น้าเชิงกลยุทธ์ 
(strategic leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์การ ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความ
หรือคาดการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา 
สมาชิกขององค์การจึงได้รับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิด
ความจ้าเป็น โดยยึดค่านิยมในการตอบสนองต่อลูกค้าเป็นส้าคัญ ผู้บริหารมีบทบาทส้าคัญต่อการสร้ าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์การด้วยการกระตุ้นสมาชิกให้กล้าเสี่ยงกล้าทดลองคิดท้าในสิ่งใหม่
และเน้นการให้รางวัลผลตอบแทนแก่ผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และการจินตนาการเป็นพิเศษ ส่งเสริมให้ทดลอง
ท้าให้กล้าเลี่ยง ให้คิดอะไรนอกกรอบ โดยองค์การได้เน้นเรื่องการมอบหมายอ้านาจในการตัดสินใจแก่สมาชิก 
(employee empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองได้ รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง,ที่รวดเร็ว 

2) วัฒนธรรมองค์การแบบ achievement culture ลักษณะส้าคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนของเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารมุ่งเห็นผลส้าเร็จตามเป้าหมาย เช่น ตัวเลขยอดขายเพ่ิมขึ้น  
ผลประกอบการมีก้าไรหรือมีส่วนแบ่งของตลาดสูงขึ้น เป็นต้น จึงเน้นให้แข่งขันกันท้างานเพ่ือสร้างผลงาน 
การมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ท้างานให้ส้าเร็จสมบูรณ์และดีที่สุด การมีความขยันขันแข็งในการท้างาน การริเริ่ ม
ในระดับบุคคลเพื่อมุ่งไปสู่ชัยชนะและความส้าเร็จ องค์การมุ่งให้บริการลูกค้าพิเศษ แต่ไม่เห็นความจ้าเป็น  
ที่จะต้องมีความยืดหยุ่น และต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใดองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส้าเร็จ  
จึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของสมาชิก และพึงพอใจต่อการท้างานหนักในระยะยาว 
จนกว่าจะบรรลุผลส้าเร็จ สมาชิกที่มีผลงานดีจะได้รับผลตอบแทนสูง ในขณะที่สมาชิกที่มีผลงานต่้า
ก็จะถูกออกจากงาน/ทีม 
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3) วัฒนธรรมองค์การแบบ clan culture ให้ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอก 
เป็นบรรยากาศการท้างานคล้ายกับอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหารมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้
ความเอาใจใส่เ อ้ืออาทรทั้งสมาชิกและลูกค้า โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน
ทางสถานภาพ ผู้บริหารจะยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามค้ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด  
มีค่านิยมเรื่องการค้านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อคนอื่น การมีความเห็นพ้องกัน และไม่พยายามสร้าง
ความแตกแยกมีการอะลุ่มอล่วยช่วยเหลือกันแบบเป็นกันเอง เน้นความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

4) วัฒนธรรมองค์การแบบ bureaucratic culture ให้ความส้าคัญต่อสภาพแวดล้อมภายใน 
ความคงเส้นคงวาในการด้าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ 
ความสมเหตุสมผล ความมีระเบียบของการท้างาน มุ่งเน้นให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลัก  
การประหยัด และประสิทธิภาพที่วัดได้เป็นรูปธรรมความส้าเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถ
ในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพใช้เหตุผลใช้ข้อมูลสถิติตัวเลขต่างๆ ในการตัดสินใจเท่านั้น 

ชาลส์ บี แฮนดี (Charles B. Handy, 2009, pp. 14-20) ได้เสนอว่า วัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่งนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอยู่ในโครงการสร้างและระบบขององค์การ 
Handy ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท โดยใช้สัญลักษณ์ของเทพเจ้ากรีก 4 องค์
ซึ่งมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ ความสามารถและบทบาทหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันตามทัศนะและความเชื่อ
ของชาวกรีกโบราณ เพ่ือเป็นตัวแทนแบบแผนวัฒนธรรมขององค์การแต่ละประเภท ดังนี้ (ชนิดา จิตตรุทธะ , 
2554, หน้า 88-89) 

 
 
ภาพ 2  ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ gods of management  
ที่มา: (จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์, 2556, หน้า 33) 
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1) วัฒนธรรมสโมสรหรือวัฒนธรรมแบบ zeus (the club culture) เป็นวัฒนธรรม

ที่เน้นอ้านาจ พบได้ในองค์การธุรกิจขนาดเล็ก อ้านาจในองค์การแบบนี้  คือ การรวมศูนย์หรือเป็นศูนย์กลาง
ของอ้านาจ องค์การที่มีวัฒนธรรมสโมสรมีกฎและข้อปฏิบัติเพียงเล็กน้อย และมีความเป็นระบบราชการ
น้อยมาก เนื่องจากยึดติดกับตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีบารมีในองค์การ รูปภาพสัญลักษณ์
เป็นรูปใยแมงมุม แบบแผนทางวัฒนธรรมเน้นการตัดสินใจที่รวดเร็ว ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายของสัมพันธภาพ ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคล จะมีลักษณะตามแบบเทพ zeus ซึ่งเป็นตัวแทน
ของการปกครองตามประเพณีแบบพ่อปกครองลูก ไม่ใช้เหตุผล แต่เปี่ยมไปด้วยอ้านาจและความเมตตา
กรุณา มีลักษณะหุนหันใจเร็วและมีบารมีส่วนตัว ซึ่งเป็นลักษณะของผู้บริหารที่คล่องแคล่ว ไม่ยอมหยุดนิ่ง 
บริหารองค์การโดยอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว และมักอาศัยการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีแบบแผน
แต่อาศัยสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่ ชอบเสี่ยง ชอบระบบญาติมิตร เพราะสามารถคิดเห็นแทนกัน
และไว้วางใจกันได้ 

2) วัฒนธรรมเน้นบทบาทหรือวัฒนธรรมแบบ apollo (the role culture) วัฒนธรรม
เน้นบทบาทพบได้ทั่วไปในองค์การที่มีโครงสร้างแบบระบบราชการ ซึ่งอาศัยกฎระเบียบและขั้นตอน
ในการปฏิบัติจ้านวนมากและองค์การเหล่านี้จะประสานงานโดยการจัดการแบบระบบบังคับบัญชา 
ตามล้าดับขั้นและระบบอาวุโส องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ apollo เน้นความส้าคัญที่บทบาทหน้าที่ มากกว่า
ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รูปภาพสัญลักษณ์เป็นรูปวิหารกรีก แบบแผนทางวัฒนธรรม เน้นการบริหาร
ที่อาศัยระเบียบและกฎเกณฑ์ความแน่นอน เหตุผล และการท้านายล่วงหน้าได้ท้ังนี้  

ปัจเจกบุคคลจะมีบุคลิกลักษณะตามแบบเทพ apollo ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งระเบียบ
แบบแผนและระบบราชการ มักยึดถือการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ความถูกต้อง และอ้านาจที่องค์การ
มอบหมายให้ตามบทบาทที่ก้าหนด ปัจเจกบุคคลในวัฒนธรรมแบบนี้ต้องการสถานภาพที่มั่นคงในการท้างาน 
ซึ่งไม่ขึ้นกับบุคลิกภาพหรือตัวบุคคล แต่ขึ้นกับบทบาท หน้าที่ และขอบเขตของงานที่จะต้องปฏิบัติ ต้องการ
ความชัดเจน เสถียรภาพ และสัญญาถึงอนาคตที่แน่นอน 

3) วัฒนธรรมแบบเน้นงานหรือวัฒนธรรมแบบ athena (the task culture) เป็นวัฒนธรรม 
องค์การที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับโครงการต่างๆ จุดเน้นส้าคัญคือการท้างานให้ส้าเร็จตามเป้าหมาย โดยเกิด
ผลลัพธ์ดีที่สุด องค์การแบบเน้นงานต้องอาศัยทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ วัฒนธรรมขององค์การได้รับการปรับ
ให้เหมาะกับธรรมชาติของโครงการต่างๆ วัฒนธรรมแบบนี้ จะเกิดประสิทธิภาพที่ดีเลิศต่อเมื่อสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รูปภาพ สัญลักษณ์เป็นรูปตาข่าย แบบแผนทางวัฒนธรรม
เน้นการบริหารที่อาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน เป็นวัฒนธรรมที่ลงทุนในเรื่องแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุ ด 
จึงท้าให้วัฒนธรรมองค์การแบบนี้มีราคาแพง ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคลจะมีบุคลิกลักษณะตามแบบเทพ athena 
ซึ่งเป็นเทพแห่งความร่วมมือและความช้านาญ มักเป็นพวกที่มีความรู้ความช้านาญ ในงานที่ตนปฏิบัติ
เป็นพิเศษและอาศัยความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นพ้ืนฐานของการมีอ้านาจและการมีอิทธิพลในองค์การ 
ปัจเจกบุคคลแบบ athena ชอบการร่วมมือเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับปัญหา โดยอาศัยความสามารถ
พิเศษ ความคิด สร้างสรรค์ และต้องการผลตอบแทนสูง 
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4) วัฒนธรรมแบบเน้นตัวตนหรือวัฒนธรรมแบบ dionysus (the existential culture) 
องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ dionysus มุ่งเน้นความส้าคัญไปที่ความมีวิชาชีพขององค์การ เน้นความมีอิสระ
และการพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคลในองค์การ และเน้นการสร้างผลงานที่มีความเป็นวิชาชีพ  
รูปสัญลักษณ์เป็นรูปกลุ่มของดวงดาว แบบแผนทางวัฒนธรรมเป็นการปราศรัยติดต่อกันภายในชุมชน
ที่มีความเป็นวิชาชีพนิยม ความสัมพันธ์ของสมาชิกองค์การเป็นอิสระและไม่ทั้งพิงกันมากนัก วัฒนธรรม
องค์การแบบเน้นตัวตนเป็นแบบแผนวัฒนธรรมองค์การที่บริหารจัดการได้ยากที่สุด ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคล
จะมีบุคลิกลักษณะตามแบบเทพ dionysus เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเน้นความเป็นตัวตน มักจัดอยู่ในพวก
ศิลปินหรือนักวิชาชีพทั้งหลาย เช่น อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือ หรือนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นอาชีพ 
(professional) และมุ่งความสนใจอยู่กับการท้างานของตนให้ส้าเร็จจนเกิดเป็นผลงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีอิสระ ไม่ค่อย พ่ิงพิงใคร และเป็นปัจเจกบุคคลที่บริหารจัดการยากที่สุด 

จิรประภา อัครบวร (2549 , หน้า 107-108) ได้อธิบายความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรว่า 
วัฒนธรรมองค์กร (organization culture) เป็นคุณค่าร่วม (shared value) ให้สมาชิกทุกคนในองค์กร
ก้าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเป้าหมาย ช่วยผลักดันในการน้ากลยุทธ์ใหม่ๆ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อองค์กรจ้าเป็นต้องมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงอาจมีผลกระทบต่อ
ผลการท้างานขององค์กร ฉะนั้นการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมและเกิดการแบ่งปันกันจึงสามารถ
สนับสนุนผลการท้างานขององค์กรได้เพราะเหตุที่วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ในการด้าเนินงานขององค์กรจึงท้าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนมีผลประกอบการสูงมีชื่อเสียงรวมทั้ง
เป็นตัวแปรส้าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรในระยะยาว 

จากความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กรข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวก้าหนดโครงสร้างองค์กร ท้าให้สมาชิกในองค์กรรู้จักเอกลักษณ์ขององค์กร 
เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานงาน มีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์กรเป็นกรอบบังคับ
รูปแบบการท้างานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.1.3 องค์ประกอบ และประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 
ลักษณะและองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทขององค์การ 

หรือหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นอยู่กับบริบท หรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงองค์ประกอบ
หรือลักษณะขององค์การที่แตกต่างกันของนักวิชาการ ดังนี้ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 256-258) สรุปองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การไว้ 8 ประการ 
ได้แก่ 

1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (evironmental status in business) บริษัททุกบริษัท
หรือองค์การแต่ละองค์การจะด้าเนินงานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่จะก้าหนดประเภท
ขององค์การที่ต้องการเจริญเติบโต 

2) ค่านิยม (value) เป็นแนวความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานที่ก้าหนดมาตรฐานของความส้าเร็จ
ภายในองค์การ ภายใต้การยึดถือร่วมกันของพนักงานทุกคน ค่านิยมจะเป็นสิ่งผลักดันความพยายามร่วมกัน
ของสมาชิกขององค์การ โดยได้แบ่งค่านิยมออกเป็นค่านิยมแกน (core value) และค่านิยมรอง (sub value) 

3) สัญลักษณ์  (symbol) คือ องค์การ วัตถุ การกระท้า หรือเหตุการณ์ที่ถ่ายทอด
ความหมายบางอย่าง เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะถ่ายทอดค่านิยมขององค์การ
บางแห่งจะใช้ถ้อยแถลงของภารกิจ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมที่ส้าคัญ 
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4) เรื่องราว (stories) คือ เรื่องเล่าบนรากฐานของเหตุการณ์จริงที่ถูกบอกเล่าอยู่บ่อยครั้ง 

และรับรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกขององค์การ เรื่องราวจะถูกบอกเล่าแก่พนักงานใหม่ เพื่อรักษาค่านิยม
ขององค์การเอาไว้ 

5) วีรบุรุษ (hero) คือ ตัวเชิดเพ่ือแสดงเป็นตัวอย่างของการกระท้า คุณลักษณะ และ
บุคลิกภาพของวัฒนธรรมองค์การ วีรบุรุษ คือ แบบจ้าลองของบทบาท เพ่ือการด้าเนินตามของพนักงาน 
การกระท้าของวีรบุรุษจะผิดธรรมดา แต่ไม่ผิดธรรมดาจนพนักงานคนอื่นไม่สามารถกระท้าได้ วีรบุรุษ
จะแสดงให้เห็นถึงการกระท้าที่ถูกต้องภายในองค์การ ซึ่งวีรบุรุษจะถูกยกย่องโดยเพ่ือนร่วมงาน เนื่องจาก
ความส้าเร็จพิเศษบางอย่าง 

6) ค้าขวัญ (slogan) คือ ประโยคหรือถ้อยค้าที่แสดงถึงค่านิยมขององค์การ ค้าขวัญ
จะเป็นวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะค้าขวัญสามารถใช้เป็นถ้อยแถลงต่างๆ โดยผู้บริหาร
ระดับสูงได้ ซึ่งค้าขวัญจะช่วยเผยแพร่ปรัชญาของผู้บริหารระดับสูงออกไปอย่างกว้างขวาง 

7) งานพิธี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ (tradition) คือ กิจกรรมที่ตระเตรียมเอาไว้ที่ เป็น
เหตุการณ์พิเศษ และด้าเนินเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วม ผู้บริหารจัดงานขึ้นมาเพ่ือปลูกฝังค่านิยมขององค์การ 
งานพิธีเป็นโอกาสพิเศษที่เสริมค่าของความส้าเร็จ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานด้วยการให้พวกเขา
มีส่วนร่วมภายในเหตุการณ์ที่ส้าคัญ ด้วยการยกย่องและฉลองวีรบุรุษ ค่านิยมจากงานพิธีสามารถ
แสดงให้เห็นได้โดยการให้รางวัล 

8) เครือข่ายทางวัฒนธรรม (cultural network) วัฒนธรรมองค์การจะถูกถ่ายทอด
ผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษจะถูกรับรู้ร่วมกันทั้งองค์การ และระหว่างรุ่น
ของพนักงานที่ต่อเนื่อง 

ดาวรุวรรณ ถวิลการ (2552, หน้า 48) วัฒนธรรมองค์การมีองค์ประกอบทั้งจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ นั้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
เช่น สิ่งประดิษฐ์ วัตถุต่างๆ หรือที่เป็นนามธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ปทัสถาน แนวคิด ธรรมเนียม 
ประเพณี วีรบุรุษ ภาวะผู้น้า กลยุทธ์ โครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าให้องค์การ
มีรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ ซึ่งเมื่อผู้วิจัย
ได้ศึกษาและทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมองค์การเหล่านี้แล้วก็จะสามารถน้ามาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนที่ศึกษา 

โอ๊คแลนด์ (Oakland, 2000, p. 22) เสนอว่า วัฒนธรรมองค์การควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) พฤติกรรมที่ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร 2) ผลลัพธ์ที่เป็นบรรทัดฐานจากกลุ่มงาน  
3) ค่านิยมที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากองค์การ 4) กฏ ระเบียบที่ถูกก้าหนดขึ้น และ 5) บรรยากาศ
ขององค์การ 
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โอเวน (Owens, 2001, pp. 147-150) ได้เสนอองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การไว้ ซึ่งเป็น

ลักษณะระดับของวัฒนธรรมธรรมองค์การ โดยแบ่งระดับของวัฒนธรรมองค์การออก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1) สิ่งประดิษฐ์และการสร้าง 2) ค่านิยมที่ได้รับการสนับสนุน และ 3) สมมติฐาน และจัดแบ่งองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ (1) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา (2) เรื่องราวหรือเรื่องเล่าขาน
เกี่ยวกับสถานศึกษา (3) บุคคลดีเด่นหรือบุคคลตัวอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา (4) บรรทัดฐาน
ของพฤติกรรมหรือความคาดหวังในพฤติกรรมของสถานศึกษา (5) ค่านิยมที่ยอมรับและความเชื่อ
ของสถานศึกษา และ (6) ประเพณีและพิธีการที่แสดงถึงค่านิยมทางสัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยองค์ประกอบตามมิติท้ัง 6 มิติ จะมีความเกี่ยวข้องกัน 

1) ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์การที่สังเกตเห็นได้ (observable culture element) 
องค์ประกอบที่สังเกตเห็นได้ของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งสองอย่าง
เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญเช่นเดียวกับเครื่องแบบของบริษัท การใช้ภาษาเฉพาะ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่เป็นทางการ การจัดส้านักงาน การตกแต่ง และการปรับชื่อเสียงบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางสังคม และลักษณะอื่นของวัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได้รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทและพิธีการ 
เรื่องราวเหล่านี้บอกสมาชิกองค์การถึงพฤติกรรมใดควรมีรางวัลตอบแทนและต้องท้าวิธีการอย่างไร ในการที่
จะบรรลุความส้าเร็จ หรือสิ่งใดที่ท้าให้พวกเขาต้องประสบปัญหาความล้าบาก 

2) ค่านิยมร่วมและความเชื่อ (shared values and beliefs) องค์ประกอบอันที่สอง
ของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ไม่ง่าย แม้กระทั้งสมาชิกขององค์การส่วนใหญ่ก็ได้ตระหนักถึง
ค่านิยมหลักและความเชื่อร่วมของสมาชิกในองค์การว่าสิ่งใดส้าคัญและสิ่งใดไม่ส้าคัญ 

3) ข้อสมมติฐาน (basic assumption) ข้อสมมติฐานที่เป็นเครื่องสะท้อถึงค่านิยม ได้แก่ 
ความถูกต้อง ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความนอบน้อม ผลประโยชน์ ความเห็นอกเห็นใจ ความทระนง
ของแต่ละบุคคล และความมัธยัสถ์ ข้อสมมติฐานซึ่งเป็นรากฐานของค่านิยมนี้ เป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคล 
ที่จะท้าดีหรือถูกต้องหรือมีศีลธรรม ซึ่งมีผลต่อความประพฤติที่บุคคลได้แสดงออกมา พนักงานจะแสดง
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน 

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์
หรือทิศทางของบริษัท แต่หากพูดถึงภาพกว้างๆ ของธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆ  
ของวัฒนธรรมองค์การที่ค่อนข้างจะเป็นสากล และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกธุรกิจ ดังต่อไปนี้  
(INC quity, online, 2559) 

1) คุณค่าในองค์การ (core value) คุณค่าองค์การนั้นอาจเป็นแก่นวิธีคิด ความเชื่อ  
หรือหลักการส้าคัญที่ก้าหนดขึ้นมาโดยองค์การให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักส้าคัญนี่คือหัวใจส้าคัญของการสร้าง
วัฒนธรรมในองค์การเลยก็ว่าได้ คุณค่าองค์การนั้นอาจเป็นแก่น วิธีคิด ความเชื่อ หรือหลักการส้าคัญ
ที่ก้าหนดขึ้นมาโดยองค์การให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักส้าคัญ อาจจะเริ่มจากถามก่อนว่าองค์การเราให้น้้าหนัก
ความส้าคัญเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ เช่น เน้นเรื่องความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เน้นเรื่องความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยี หรือเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าเร็วกว่าคนอ่ืนตลอดเวลา เป็นต้น และให้น้า
หลักคิดนั้นมาประยุกต์และปรับใช้ในทุกๆ เรื่องในการท้างานและการตัดสินใจเรื่องส้าคัญๆ 
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2) สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานทุกฝ่าย กิจกรรมสันทนาการกิจกรรมสันทนาการ
ถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความผูกพันในองค์การ เพ่ือท้าให้การท้างานและการใช้ชีวิตในที่ท้างาน
ด้าเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง เพ่ือให้คนในองค์การเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ว่าอาจไม่ใช่
แค่ตัวพนักงานแต่รวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานแต่ละคนให้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย 

3) ชื่นชมคนท้าดี ก้าลังใจถือเป็นแรงผลักดันให้คนที่ตั้งใจท้างานเดินหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อ 
หมั่นสังเกตบ่อยๆ ว่ามีใครในองค์การที่ท้างานได้ดี ซึ่งเพียงแค่ค้าชมหรือของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ก็ถือเป็น
ก้าลังใจที่สามารถท้าให้พวกเขาพยายามให้ดีขึ้นต่อไปได้อีกในครั้งต่อๆ ไป โดยการประกวดพนักงานดีเด่น
ประจ้าเดือนหรือประจ้าปี ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ งที่ช่วยกระตุ้นให้คนในองค์การพยายามท้างานให้ดีขึ้น  
อยู่ตลอดเวลา 

4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน กุญแจส้าคัญขององค์การที่ประสบความส้าเร็จ ก็คือ 
การเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบแทนบางสิ่งคืนให้กับสังคมบ้าง  กุญแจส้าคัญขององค์การที่ประสบ
ความส้าเร็จ ก็คือ การเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบแทนบางสิ่งคืนให้กับสังคมบ้าง อย่างเช่น ถ้าเรามีโรงงาน
ติดแม่น้้า เราก็ควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ปล่อยน้้าเสียลงในแม่น้้าล้าคลองที่อยู่ในละแวกชุมชน
เหล่านั้น การจัดกิจกรรมทางการกุศล เช่น บริจาคเลือด หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็เข้าไปให้
ความช่วยเหลือเท่าที่จะท้าได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับชุมชนแล้ว ยังท้าให้พนักงานในองค์การของเราภูมิใจที่ได้ท้าอะไรเพื่อชุมชนด้วย 

5) เอาใจใส่พนักงาน ปัจจัยหนึ่งของความภักดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ของหัวหน้า มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาส้าคัญต่อองค์การของเราขนาดไหน  
การท้าบันทึกเหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ของพนักงานแต่ละคนไว้ในระบบ อย่างเช่น วันเกิด วันแต่งงาน  
วันรับปริญญาหรือวันส้าคัญอ่ืนๆ ในชีวิต เพ่ือแสดงความยินดี หรือจัดกิจกรรมฉลองเล็กๆ น้อยๆ ให้กับ
พนักงานเหล่านั้น 

6) ส่งเสริมการเรียนรู้ พนักงานทุกคนไม่ว่าจะต้าแหน่งไหนๆ ก็ต้องการความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ซึ่งการที่จะเติบโตขึ้นไปได้ต้องอาศัยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับต้าแหน่ง
ที่สูงขึ้นไปอยู่เสมอ องค์การที่แข็งแรงจึงควรสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกในการพัฒนาตัวเองให้พนักงาน 
เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น เช่น การเชิญวิทยากร
มาบรรยายเรื่องน่ารู้ต่างๆ ส่งเสริมโดยการสนับสนุนค่าเรียนในการอบรมภายนอกอย่างคอร์สเรียน
ภาษาต่างประเทศ คอร์สพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การวางแผนการตลาด การบริหารต่างๆ หรือแม้แต่
ระบบการเรียนออนไลน์ที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ซึ่งการอ้านวยความสะดวกทั้งหมดนี้จะช่วยให้
พนักงานมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และยังเป็นการช่วยออกแบบให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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7) สร้างความต่อเนื่อง อีกหนึ่งคุณลักษณ์ส้าคัญของวัฒนธรรมองค์การที่ควรต้องมี คือ 
ความต่อเนื่อง ไม่ว่าองค์การเราจะมีโครงการอะไร สิ่งส้าคัญที่ควรท้า คือ สร้างความต่อเนื่องให้กับโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา เพราะการท้าแบบฉาบฉวยมักจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
ตามมา เช่น การจัดชมรมต่างๆ ก็ต้องมีการป้อนกิจกรรมและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเพิ่ม
ความน่าสนใจของกิจกรรม และดึงดูดให้คนเข้าร่วมอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่กิจกรรมการกุศลก็เช่นกัน ควรมี
ความต่อเนื่องและไม่ควรท้าเพ่ือเกาะกระแสสังคมต่างๆ เท่านั้น 

8) รับรู้ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาจะท้าให้พนักงานเกิดความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมและแนวทางการท้างานต่างๆ ในองค์การมากขึ้น เพื่อให้เดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้น
ในองค์การ 

 
วัฒนธรรมองค์การสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ตามมิติของการเน้น คือ เน้นมิติ

ของความยืดหยุ่น (flexiblility) กับการมีเสถียรภาพ (stavility) และเน้นการมองภายในเป็นส้าคัญ (internal 
focus) กับการมุ่งเน้นไปสู่ภายนอก (external focus) โดยแต่ละแบบมุ่งเน้นค่านิยมที่ต่างกัน ได้แก่ 
วัฒนธรรมปรับตัว วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส้าเร็จ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมแบบราชการ  
โดยแต่ละแบบมีรายละเอียด (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 258-261) ดังนี้ 
 

 

ความยืดหยุ่น 
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ 

(clan culture) 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว 

(adaptability culture) 
 

การมีเสถียรภาพ 
วัฒนธรรมแบบราชการ 

(bureaucratic culture) 
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส้าเร็จ 
(achievement culture) 

 การเน้นภายใน การเน้นภายนอก 
 
ภาพ 3  องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ 
ที่มา: (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 259) 
 

1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว เป็นวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง และมุ่งเน้นการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก เกิดขึ้นจากการที่ผู้น้าเชิงกลยุทธิ์ (strategic leader) มุ่งสร้าง
ค่านิยมใหม่ให้กับองค์การ ที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือ
คาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนอง
ได้ตลอดเวลา พนักงานจะได้รับอิสระในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติได้
ทันทีเมื่อเกิดความจ้าเป็น โดยยึดค่านิยมในการตอบสนองต่อลูกค้าเป็นส้าคัญ 
ผู้น้ามีบทบาทส้าคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์การ ด้วยการ
กระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง คิดท้าในสิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล รวมทั้ง
ผลตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 
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2) วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส้าเร็จ มุ่งเน้นความมีเสถียรภาพหรือความมั่นคง และมุ่งเน้น

การยอมรับหรือการตอบรับจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ลั กษณะส้าคัญของวัฒนธรรม
แบบมุ่งผลส้าเร็จ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การ และผู้น้ามุ่งเห็นผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
องค์การที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ไม่เห็นความจ้าเป็นที่จะต้องมี
ความยืดหยุ่นและต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่อย่างใด จึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขันเชิงรุก ความสามารถ
ริเริ่มของบุคคล และความพึงพอใจต่อการท้างานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งการมุ่ง
การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่ผู้มีผลงานต่้ากว่าเป้าก็จะถูกไล่ออกจากงาน 

3) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ เป็นวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่มุ่งเน้นสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ จะให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอก เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความต้องการของสมาชิก
มากกว่าวัฒนธรรมแบบอ่ืน ดังนั้นองค์การจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันท้างานคล้ายอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน ผู้น้ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่ และความเอื้ ออาทรทั้งสมาชิกและลูกค้า 
โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานภาพ อีกทั้งผู้น้าจะยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรม
และการปฏิบัติตามค้ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด 

4) วัฒนธรรมแบบราชการ มุ่งเน้นเสถียรภาพหรือความมั่นคงและมุ่งเน้นภายในองค์การ
เป็นส้าคัญ เป็นวัฒนธรรมให้ความส้าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงวาในการด้าเนินการ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง โดยจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท้างาน มุ่งเน้นเรื่ อง
การการยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด โดยความส้าเร็จขององค์การจะเกิดความสามารถ
ในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 

ดาฟ (Daft, 2004, pp. 367-370) แบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptation) มุ่งเน้นสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีความยืดหยุ่น

และเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งเสริมค่านิยมองค์การ บรรทัดฐาน และความเชื่อ
เพ่ือสนับสนุนศักยภาพขององค์การ องค์การจะมีความกระตือรือร้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และ
มีการให้รางวัลส้าหรับนวัตกรรมใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเสี่ยง 

2) วัฒนธรรมแบบพันธมิตร (mission culture) เป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงลูกค้า
เฉพาะที่อยู่ภายในองค์การ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลักษณะขององค์การแบบนี้ คือ มุ่งเน้น
การด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

3) วัฒนธรรมแบบครอบครัว (clan culture) มุ่งเน้นความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในองค์การ ในแง่ของความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของ โดยสมาชิกในองค์การมีการผูกมัด
ตนเองไว้กับองค์การสูง ค่านิยมส้าคัญ คือ ความเอาใจใส่สมาชิกขององค์การ สมาชิกจะมีทุกอย่างที่ต้องการ 
ตราบเท่าที่สมาชิกยังมีผลผลิตให้กับองค์การ 
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4) วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) มุ่งเน้นการด้าเนินงานภายใน ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ จะมีการสนับสนุนวิธีการในการท้าธุรกิจ มีการสร้างสัญลักษณ์ วีรบุรุษ พิธีการ
ที่สนับสนุนความร่วมมือ และประเพณี รวมทั้งมีการจัดท้านโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นหนทาง
สู่ความส้าเร็จ ผู้ที่อยู่ในองค์การลักษณะนี้มักจะอยู่ในระดับล่างๆ แต่มีความเป็นเสถียรภาพ มีระเบียบปฏิบัติ 
และมีความร่วมมือสูงในหมู่สมาชิก 

คาเมรอน และควินน์ (Cameron & Quinn, 2011, pp. 41-51 และ Cameron & Quinn, 2006, 
pp. 29-35) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์การได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) วัฒนธรรมแบบเน้นความสัมพันธ์ (the clan culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่เน้น
ในเรื่องความสัมพันธ์ ลักษณะเด่น คือ ความเป็นครอบครัวใหญ่ สมาชิกในองค์การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 
ผู้น้าองค์การจะท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา เน้นการท้างานเป็นทีม
มีการตัดสินใจร่วมกัน ความจงรักภักดี ความเชื่อถือ ถือเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างสมาชิกกับองค์การองค์การเน้น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
ความส้าเร็จจะวัดจากการพัฒนาคน การท้างานเป็นทีม และการเอื้ออาทร 

2) วัฒนธรรมแบบชั่วคราว (the adhocracy culture) เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความส้าคัญ
กับสิ่งแวดล้อมภายนอก และความกล้าในการตัดสินใจ ผู้น้าองค์การเป็นคนกล้าตัดสินใจ การบริหารงาน
เน้นให้พนักงานกล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระในการท้างาน สมาชิกในองค์การมีเป้าหมาย
ร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสมาชิกเข้าด้วยกัน 

3) วัฒนธรรมแบบการตลาด (the market culture) เป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความส้าเร็จ
เป็นหลัก พนักงานส่วนใหญ่ชอบการแข่งขันในการท้างาน ผู้น้าองค์การเป็นคนมีเหตุมีผล ปฏิบัติงานเชิงรุก 
สิ่งที่เชื่อมสมาชิกเข้าด้วยกันคือความส้าเร็จหรือชัยชนะในการครองตลาด 

4) วัฒนธรรมแบบราชการ (the hierarchy culture) เป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเรื่องของ
โครงสร้างองค์การ เน้นเรื่องกฎระเบียบ ผู้น้าองค์การเป็นผู้ประสานงานเน้นการควบคุมก้ากับเพ่ือให้
การท้างานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารเน้นความมั่นคงของพนักงาน
เน้นการยอมรับตามค้าสั่ง เน้นการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ได้ เน้นความสัมพันธ์ตามล้าดับชั้น สิ่งที่ยึดเหนี่ยว
สมาชิก คือ นโยบายและกฎระเบียบที่เป็นทางการ 

2.1.4 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นการวัดการรับรู้ของบุคคลในองค์กรในด้านพฤติกรรมการแสดงออก

และบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคับ
วัฒนธรรมองค์กรได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

เดนนิสัน (Denison, 2002, pp. 8-11) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า โมเดล
ของการตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการด้าเนินงานโดยแบ่งเป็น  
4 รูปแบบ ซึ่งอาศัยเกณฑ์ความยืดหยุ่นและความมั่นคงกับมุ่งเน้นที่ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบไปด้วย 

1) การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง (involvement) สมาชิกในองค์กรจะรู้สึกได้ถึงการมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าขององค์กรเนื่องจากได้รับอ้านาจให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ 
(empowerment) และลักษณะการท้างานที่มุ่งเน้นทีมงานท้าให้เกิดการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
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2) ความสอดคล้องต้องกัน (consistency) ของสมาชิกในองค์กร ท้าให้การงานบรรลุ 
เป้าหมายที่ 1 เนื่องจากพนักงานยอมรับในค่านิยมร่วมกันซึ่งน้าไปสู่ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ด้วยการร่วมคาดหวังในสิ่งที่ตรงกันท้าให้เกิดการตกลงเห็นพ้องต้องกันได้ง่ายขึ้นสามารถหาข้อสรุป
ในประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันได้ส่งผลให้เป็นการท้างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและน้างานนั้นมาบูรณาการร่วมกันจนงานเสร็จสิ้น 

3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เป็นการมุ่งตอบสนองสิ่งแวดล้อมภายนอก
องค์กรการปรับตัวที่ดีนั้น คือ การสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนหลังจากที่อ่านและสามารถ
ท้านายแนวโน้มในอนาคตได้และต้องมุ่งเน้นไปที่พนักงานและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรจะต้อง
สะสมความรู้และพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นเพ่ือที่จะรับและแปลความหมายจากสัญญาณที่ส่งมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึน 

4) การมุ่งเน้นพันธกิจ (mission) เมื่อองค์กรตั้งมั่นในพันธกิจ หมายถึง ทุกคนในองค์กรรับรู้
ในพันธกิจนั้น และสามารถเข้าใจถึงทิศทางของกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ในพันธกิจนั้น เมื่อทุกคนสามารถก้าวตาม
กลยุทธ์จนสามารถมุ่งไปยังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 
กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg & Baron, 1997, p. 471) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรม

องค์กรไว้ดังนี้ 
1) นวัตกรรม คือ ลักษณะที่คนในองค์กรมีการแสดงความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิด 

แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน้ามาใช้ปฏิบัติงาน 
2) ความมีเสถียรภาพ คือ ลักษณะทิศทางขององค์กรที่มีความมั่นคงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง

มีแนวทางในอนาคตที่สามารถท้านายได้ มีสภาพแวดล้อมในการท้างานที่มีกฎเกณฑ์ มีระเบียบแบบแผน
ของการปฏิบัติงานแน่นอน 

3) มุ่งเน้นความส้าคัญล้าดับคนในองค์กร คือ องค์กรมีนโยบายที่ ให้ความยุติธรรม  
ให้การสนับสนุนพนักงานในองค์กรและเคารพในสิทธิของความเป็นมนุษย์ 

4) มุ่ ง เน้นความส้าคัญไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ  องค์กรได้ก้าหนดเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานไว้แล้วเน้นที่ความบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5) แบบแผนการท้างานแบบไม่ เคร่งครัด คือ ลักษณะการท้างานในบรรยากาศ
แบบมีความเป็นกันเอง มีการผ่อนคลาย มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการท้างาน 

6) ให้ความส้าคัญกับรายละเอียดของงาน คือ ระบบงานที่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ในขั้นตอนการท้างานเพื่อความถูกต้องแม่นย้า 

7) ความร่วมมือในการท้างานเป็นทีม คือ พนักงานทุกระดับในองค์กรมีความร่วมมือกัน
ในการท้างาน เน้นหนักการท้างานรูปแบบของทีมมากกว่าการท้างานแบบมุ่งเฉพาะบุคคล 

โรบิน (Robbins, 1996, pp. 45-46) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า โดยให้สมาชิก
ขององค์กรต่างๆ แสดงความเห็นและสรุปว่า ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ส้าคัญจะมีอยู่ 10 ประการ 
ด้วยกัน คือ 
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1) การเริ่มส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับของความรับผิดชอบ อิสรภาพ และความเป็นอิสระ ซึ่งแต่ละคน
พึงม ี

2) ความอดทนต่อความเสี่ยง ได้แก่ ระดับท่ีพนักงานลูกกระตุ้นให้ก้าวร้าว 
3) การก้าหนดทิศทาง ได้แก่ ระดับที่องค์กรก้าหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวัง

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
4) การประสานกันหรือร่วมมือกัน ได้แก่ ระดับที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้รับการกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรมประสานและร่วมมือกัน 
5) สนับสนุนทางการจัดการ ได้แก่ ระดับที่ผู้จัดการได้จัดเตรียมหรือให้การติดต่อสื่อสาร

ที่ชัดเจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
6) การควบคุม ได้แก่ จ้านวนของกฎระเบียบและปริมาณของการควบคุมบังคับบัญชา 

โดยตรง ที่น้ามาใช้ในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 
7) เอกลักษณ์ได้แก่ระดับของสิ่งที่สมาชิกสร้างเอกลักษณ์ให้แก่องค์กรในฐานะส่วนรวม

มากกว่าในส่วนของกลุ่มการท้างานโดยเฉพาะหรือความช้านาญด้านวิชาชีพ 
 
8) ระบบให้รางวัล ได้แก่ ระดับของการก้าหนดการให้รางวัล เช่น การขึ้นเงินเดือน  

และการเลื่อนขั้นเลื่อนต้าแหน่ง เป็นต้น โดยอาศัยเกณฑ์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
9) ความอดทนต่อความขัดแย้ง ได้แก่ ระดับของการที่พนักงานได้รับการกระตุ้นจาก 

ลักษณะที่ปรากฏของความขัดแย้งและการวิพากษ์วิจารณ์โดยตรง 
10) แบบแผนของการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ระดับของการติดต่อสื่อสารในองค์กรที่ถูกจ้ากัด

โดยระดับของค้าสั่งตามสายงานอย่างเป็นทางการ 
แฮร์ริสัน (Harrison, 1993, p. 16) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า คุณลักษณะ

วัฒนธรรม องค์กรมี 4 ประเภท ได้แก่ 
1) วัฒนธรรมแบบมุ่งอ้านาจ (power orientation culture) เป็นองค์กรที่ผู้น้ามีบทบาทเด่น

และผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมรับและเชื่อผู้น้ามีศูนย์กลางของอ้านาจเพียงที่เดียวแต่สามารถควบคุมได้
ทั้งองค์กร ภายในองค์กรต้องอาศัยความไว้วางใจกันและกัน มีการเห็นใจกัน มีการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวสูง 
สามารถตอบสนองกลับได้อย่างรวดเร็ว มีการต่อผู้เพ่ือหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) วัฒนธรรมแบบมุ่งบทบาท (role orientation culture) เป็นองค์กรที่สมาชิกแต่ละคน 
มุ่ งท้าตามบทบาทหน้าที่ โดยมีความขยันมุ่ งมั่นที่จะท้างานให้ประสบความส้าเร็จตามที่ตัว เอง  
ทั้งใจไว้มีลักษณะระบบเป็นราชการ ซึ่งยึดถือหลักเหตุผล กฎเกณฑ์ กระบวนการ เน้นล้าดับขั้นของอ้านาจ
และสถานภาพ มีการตระหนักและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงช้าและให้คุณค่ากับความมั่นคง
และความน่าเคารพมากเท่าๆ กับความสามารถของบุคคล 

3) วัฒนธรรมแบบมุ่งงาน (task orientation culture) เป็นองค์กรที่มีลักษณะมุ่งเน้น
ที่ความส้าเร็จของงาน โดยการประเมินให้โครงการกลไกและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรสามารถตอบสนอง
เป้าหมายขององค์กรได้มีความร่วมมือประสานงานกันและเพ่ิมทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับการท้างาน
อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น 
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4) วัฒนธรรมแบบมุ่งคน (people orientation culture) เป็นองค์กรที่มีลักษณะที่มี
ความผูกพันมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มุ่งเน้นการให้บริการตามความต้องการของสมาชิกในองค์กรเป็นหลัก
บุคลากรมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ มีการแบ่งอ้านาจกันในองค์กร มีการมอบหมายอ้านาจ
โดยจะพิจารณาที่ตัวบุคคลมากกว่าพิจารณาที่ความสามารถในการท้างาน ลักษณะการท้างาน
นิยมใช้หลักการลงมติเป็นเอกฉันท์ 

คุ๊ก และลาฟเฟอร์ตี้ (Cooke & Lafferty, 1989, pp. 156-158) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรม
องค์กรว่า โดยวัดการรับรู้ของบุคคลในองค์กรในด้านพฤติกรรมการแสดงออก และบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กรที่น้ามาจากแนวทฤษฎีแบบแผนการด้าเนินชีวิตร่วมลับทฤษฎีสัมพันธ์ภาพระหว่าง
บุคคลกับการท้างาน และทฤษฎีแรงจูงใจ รวมทั้งทฤษฎีผู้น้าจากแนวคิดทั้งหมดประกอบกันเป็นลักษณะ
การด้าเนินชีวิตของบุคคลในองค์กรต่างๆ ที่มีค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางในการท้างานที่เป็นบรรทัดฐาน
ที่องค์กรทั้งมีอยู่ โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะสร้างสรรค์ (constructive styles) หมายถึง องค์กรให้ความส้าคัญกับค่านิยม 
ในการท้างานโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ความต้องการส้าเร็จต้องการมิตรไมตรี
สัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีลักษณะของการท้างาน
ที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรประสบผลส้าเร็จกับการท้างานโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 

(1) มิติเน้นความส้าเร็จ คือ องค์กรที่มีภาพรวมในลักษณะการท้างานที่ดีมีค่านิยม  
และพฤติกรรมการท้างานของคนทุกคนในองค์กรที่มีลักษณะของการมีเป้าหมายการท้างานร่วมกันมีเหตุมีผล
มีหลักการและเป็นนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น มีความสุข สนุกกับการท้างานรู้สึกว่า
งานท้าทายและมีความหมาย 

(2) มิติ เน้นสัจการแห่งตน คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม การแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์เน้นความต้องการของบุคคลในองค์กรตามความนึกคิดและตามความคาดหวังเป้าหมาย
ของการท้างานอยู่ที่คุณภาพมากกว่าปริมาณงานที่ ได้รับรวมทั้งความส้าเร็จของงานพร้อมๆ กัน
กับความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน 

(3) มิติเน้นบุคคลและการกระท้า คือ องค์กรที่มีค่านิยม และพฤติกรรมการท้างาน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางให้ความส้าคัญกับพนักงาน ถือว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การท้างานมีลักษณะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้บุคลากร
มีความภูมิใจและสนุกคับการนิเทศการสอน และได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้าจากการท้างานสม่้าเสมอ 

(4) มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเน้น 
การให้ความส้าคัญคับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเองเปิดเผยและมีความรู้ สึก
ของความเป็นเพ่ือนงานหรือทีม การแสดงออกของพนักงานในองค์กรจะเน้นการท้างานในลักษณะ
ให้ความอบอุ่นให้การยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันและเข้าใจความรู้สึกซ่ึงกันและกัน 

2) ลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา (passive/defensive styles) หมายถึง องค์กรที่มีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเน้นความต้องการมั่งคงของพนักงานและผู้น้าที่มุ่งเน้นบุคคลคล้อยตาม  
ความคิดเห็นของผู้บริหารยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พึ่งพาผู้บริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระท้า
ที่ต้องรับผิดชอบยอมรับการมอบหมายงานจากผู้บริหาร เน้นถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกป้อง
ตนเองและท้ังรับเพราะเป็นแนวทางท่ีท้าให้มั่งคงปลอดภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
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(1) มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคล
ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น พฤติกรรมที่ถูกต้องในองค์กร คือ พยายาม
เห็นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็นการปฏิบัติตัวเหมือนกับบุคคลส่วนใหญ่ในองค์กรลักษณะคล้อยตาม
เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรพึงพอใจ 

(2) มิติเน้นกฎระเบียบ คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะ 
อนุรักษ์นิยม รักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมด้วยระบบราชการ คนในองค์กรต้องท้า
ตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

(3) มิติเน้นการพ่ึงพา คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึงสายบังคับ
บัญชา ศูนย์รวมการบริการจัดการ การตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารหรือผู้น้ากลุ่ม ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม
การตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องทุกคนไม่สนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่
ท้าทาย ไม่ทราบจุดมุ่งหมายการท้างานของตนเองและองค์กร มุ่งการปกป้องตนเองโดยการปฏิบัติตามผู้บริหาร 

(4) มิติเน้นการหลีกเลี่ยง คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่เน้น
การลงโทษเมื่อท้างานผิดพลาดแต่เมื่องานประสบผลส้าเร็จกลับไม่ได้รับรางวัลท้าให้พนักงาน
เลี่ยงความรับผิดชอบงานให้กับบุคคลอ่ืนและหลีกเลี่ยงการกระท้าต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
ในการท้างานและถูกต้าหนิพนักงานทุกคนจะรู้สึกผิด ต้าหนิตนเอง และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเมื่อกระท้า
ผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการท้างานหรือการปฏิบัติตัวที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งและความผิดต่างๆ พยายาม
หลีกเลี่ยงไปให้ผู้ร่วมงาน 

3) ลักษณะตั้งรับ - ก้าวร้าว (aggressive/defensive styles) หมายถึง องค์กรที่มีค่านิยม 
และพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะผู้น้ามุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการต้านความมั่งคงของพนักงาน 
ลักษณะการท้างานมุ่งเน้นอ้านาจ แข่งขันชิงเด่น ต่อต้านและมุ่งเจ้าระเบียบ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 4 มิติ 

(1) มิติ เน้นการเห็นตรงกันข้าม คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมแสดงออก
ของการเผชิญหน้าเป็นอย่างมากโดยมีค่านิยมการบริหารที่เน้นการเจรจาต่อรองพนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่า
ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการวางแผนล่วงหน้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กับบุคคลอ่ืนในองค์กรอยู่เสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแย้งในลักษณะสงสัยไม่ไว้ใจบุคคลอ่ืน และ
แสดงอาการต้าหนิและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ 

(2) มิติเน้นอ้านาจ คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมแสดงออกที่มีโครงสร้าง
การบริหารแบบไม่มีส่วนร่วมโดยมีพื้นฐานแบบเน้นอ้านาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละบุคคลอยู่ที่ต้าแหน่ง
ที่ควรด้ารงอยู่ รางวัลที่ได้รับจากองค์กร คือ การเลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่งได้ควบคุมพนักงานที่มีหน้าที่มีระดับ
ต่้ากว่าทุกคนมีความต้องการที่จะได้ขั้นต้าแหน่งที่สูงขึ้นและต้องการอ้านาจ เพ่ือบ้ารุงรักษาความรู้สึกที่มั่นคง
โดยการมุ่งเน้นที่ผลงานโดยการใช้อ้านาจหน้าที่ชอบเป็นผู้นิเทศและสอนเพ่ือนร่วมงาน 

(3) มิติเน้นการแข่งขัน คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการแข่งขัน
ที่ต้องการผลแพ้ชนะพนักงานต้องการชนะและดีกว่าคนอื่นทุกคนมุ่งเน้นการแข่งขันเพ่ือรักษาความรู้สึก
การมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดับในที่ท้างานและการวัดผลส้าเร็จที่การท้างานที่มีการแข่งขัน
และมีความเชื่อว่าการท้างานต้องมีการแข่งขันจึงจะประสบความส้าเร็จได้ 
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(4) มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม การแสดงออก 
ลักษณะเจ้าระเบียบ การท้างานอย่างหนักและยึดมั่นในระบบการท้างานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ได้รับผลงาน
และผลผลิตขององค์กรน้อยมากและใช้ระยะเวลานานมากในการท้าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น เน้นการท้างาน
ที่มีระเบียบอย่างละเอียด 

แฮนดี๊ (Handy, 1981, p. 40) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า วัฒนธรรมสื่อถึงวิธีการ 
หรือบรรทัดฐานดังมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 

1) วัฒนธรรมที่เน้นอ้านาจ ซึ่งมีแหล่งศูนย์กลางเป็นที่ควบคุมอ้านาจโดยมีกฎเกณฑ์  
หรือขั้นตอนการท้างานน้อยและบรรยากาศในองค์กรก็เต็มไปด้วยการแข่งขัน เน้นการใช้อ้านาจและการเล่น
การเมืองในองค์กร 

2) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทการท้างานจะถูกควบคุมโดยขั้นตอนการท้างานและกฎเกณฑ์
ต่างๆ รวมทั้งบทบาทหรือค้าบรรยายลักษณะงานมากกว่าที่จะควบคุมโดยคนที่ท้างาน อ้านาจเป็นสิ่งที่ได้มา
จากต้าแหน่งไม่ใช่จากตัวบุคคล 

3) วัฒนธรรมที่เน้นงาน มีเป้าหมายคือการน้าคนที่เหมาะสมเข้ามาและให้พวกเข้าท้างาน
ต่อไป อิทธิพลในการโน้มน้าวจะขึ้นอยู่กับอ้านาจที่ได้มาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งๆ มากกว่าอ้านาจ
จากต้าแหน่งหน้าที่หรืออ้านาจของตัวบุคคล วัฒนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้และการท้างานเป็นทีม
เป็นสิ่งที่ส้าคัญ 

4) วัฒนธรรมที่เน้นคนให้แต่ละคนเป็นจุดศูนย์กลางองค์กรอยู่ก็เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่ในองค์กรเท่านั้น 

กิตติยา เยือกเย็น (2552, pp. 13-14) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า การเข้าใจถึง
คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยให้มองเห็นวัฒนธรรมองค์กรได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อของคน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยาก ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) เป็นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กร
เป็นปรากฏการณ์ของกลุ่มคนจ้านวนหนึ่งไม่ใช่ของคนคนเดียวกล่าวอีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมเป็นความคิด 

2) เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมโดยความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และการกระท้า ที่
คนจ้านวนหนึ่งยอมรับและมีอยู่ร่วมกันนั้นต้องอาศัยเวลาในการสั่งสมบ่มเพาะจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้วว่า
สามารถช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของหน่วยงานได้จึงอาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่า วัฒนธรรมองค์กร
เป็นประสบการณ์ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ท้างานร่วมกันมานาน 

3) เป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนวัฒนธรรมองค์กร
ไม่ได้จากสัญชาติญาณของมนุษย์หรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่เป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรค่อยๆ เรียนรู้
ทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เริ่มเข้าท้างานในหน่วยงานโดยการผ่านกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์กร 
กล่าวคือ พนักงานใหม่จะมีการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานและจากการเรียนรู้จากพฤติกรรม
ของหัวหน้างาน ซึ่งท้าให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองว่าควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ 
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์กรเป็นการเรียนรู้ผ่านสังคม 

4) เป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรไม่ค่อยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความคิดค้านึงของคนในองค์กรเนื่องจากคนในองค์กรมีความคิด ความเชื่อ และท้าตามวัฒนธรรมองค์กร
เป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นเรื่องปกติสิ่งที่คิดหรือท้านั้นเป็นจิตส้านึกที่พนักงานท้าไปโดยอัตโนมัติ 
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5) การสื่อสารของวัฒนธรรมองค์กรพ่ึงพาการใช้สัญลักษณ์ วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจาก
การใช้สัญลักษณ์ การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นใน 2 กรณี กรณีแรก คือ เมื่อหน่วยงานพยายาม
ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรไปสู่พนักงานใหม่ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมและสัญลักษณ์
มีลักษณะที่เห็นชัดเจนกว่าสิ่งที่หน่วยงานพยายามสื่อความหมาย กรณีที่สอง เป็นเรื่องที่พนักงานพยายาม
แปลความหมายในสัญลักษณ์ต่างๆ พนักงานนักที่จะยอมรับได้ง่ายและจดจ้าในจิตใจได้นาน สัญลักษณ์ต่างๆ 
ที่มีอยู่ในหน่วยงานสามารถท้าให้ทราบถึงวัฒนธรรม ในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง 

6) เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตท้าให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ไปจากระยะเวลาในการท้างานที่เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่เปลี่ยนไปอีกทั้งอาจก่อให้เกิด
การครอบง้าของบริษัทอ่ืนอย่างไม่เป็นมิตร 

สังคม ลาภเจริญ (2550, หน้า 150-151) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า วัฒนธรรม
องค์กรสามารถจ้าแนกได้ 7 ลักษณะ คือ 

1) วัฒนธรรมขององค์กรที่มีการก้าหนดให้พนักงานแต่ละคนมีอิสระในการแสดงพฤติกรรม
หรือทัศนคติต่อองค์กรโดยองค์กรมีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้น มีความรับผิดชอบในการท้างานและสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดหรือสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 

2) วัฒนธรรมองค์กรที่มีรูปแบบที่แน่นอนเป็นองค์กรที่น้าเอากฎระเบียบมาใช้ในการควบคุม
พฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงาน 

3) วัฒนธรรมองค์กรที่ ให้การสนับสนุนการท้างานของพนักงานเป็นองค์กรที่บัญชาการ 
พยายามสร้างแรงจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่หรือแสดงพฤติกรรมออกเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน
ขององค์กรให้ประสบความส้าเร็จ 

4) วัฒนธรรมองค์กรที่มีเครื่องบ่งบอกลักษณะการด้าเนินงานขององค์กร องค์กรแบบนี้  
จะมีพฤติกรรมทั้งในส่วนพนักงานรายบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มเพ่ือท้าให้องค์กรมีวิธีการในการประกอบธุรกิจ
ในทิศทางเดียวกัน 

5) วัฒนธรรมองค์กรที่มีการน้าระบบรางวัลมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมหรือทัศนคติ
ของพนักงานในองค์กร 

6) วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานให้มีความอดทน
ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร 

7) วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง เน้นการกระตุ้นพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานให้มี
ความกระตือรือร้นในการท้างานตลอดเวลา 

สุพาบี สฤษฏ์วานิช (2549, หน้า 516-518) ได้ให้ความคิดเห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า 
อาจแบ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรได้หลายลักษณะ ประกอบด้วย 

1) วัฒนธรรมเด่น (dominant culture) เป็นวัฒนธรรมหลักของคนในองค์กรโดยรวม 
ซึ่งจะเห็นได้จากค่านิยมขององค์กรนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ที่รับรู้
และยอมรับตลอดจนเข้าใจ 
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2) วัฒนธรรมย่อย (subculture) เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงานหรือแผนกงานหรือพ้ืนที่งาน 
ซึ่งในองค์กรหนึ่งๆ ที่มีหลายกลุ่มงานหรือหลายแผนกงานก็จะมีวัฒนธรรมย่อยๆ หลายแบบ การมีวัฒนธรรมย่อย
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าวัฒนธรรมย่อยนั้นๆ เห็นพ้องต้องกันกับความเชื่อ
ที่เป็นข้อสมมุติฐานพื้นฐานและค่านิยมหลักขององค์กรแต่ไม่เห็นพ้องกับพฤติกรรมหรือวิธีการที่จะไปสู่
ความเชื่อนั้น องค์กรจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และความแตกต่างในความคิดดังกล่าวได้ 

3) วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (strong culture) เป็นวัฒนธรรมที่มีน้้าหนักมากคนเห็นพ้องต้องกัน
และยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมได้มาก และท้าให้
สมาชิกขององค์กรมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรมาก 

4) วัฒนธรรมที่อ่อนแอ (weak culture) เป็นวัฒนธรรมที่คนอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันมาก 
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย และไม่ค่อยมีน้้าหนักต่อสมาชิกเท่าไรนัก ซึ่งจะปรากฏในองค์กรที่เพ่ิงก่อตั้งหรือองค์กร
ที่มีอายุไม่ยาวนานนักหรืออาจจะเกิดขึ้นในองค์กรที่ผู้น้าไม่ได้ให้ความส้าคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรมากนัก
หรือเนื่องจากองค์กรเปิดรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากสภาพแวดล้อมมาก 

กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและเป็นค่านิยม ความเชื่อ
และความรู้สึกที่สมาชิกในองค์กรรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรนั้น สามารถบอกให้ทราบได้ถึงลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งลักษณะ
ของวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ Coke & Lafferty (1989) ได้ศึกษาการวัดการรับรู้ของบุคคลในองค์กร
ในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออก และบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และได้น้าแนวคิด
ดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ หมายถึง องค์กรที่ให้ความส้าคัญของค่านิยม
ในการท้างาน มุ่งเน้นความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ความต้องการความส้าเร็จต้องการไมตรีสัมพันธ์ 
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีลักษณะของการท้างานที่ส่งผลให้
บุคลากรประสบผลส้าเร็จกับการท้างาน โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติเน้นความส้าเร็จ มิติเน้นสัจการแห่งตน 
มิติเน้นบุคคลและการกระท้า มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ 

2) วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ที่มุ่งความต้องการความมั่นคงและผู้น้าที่มุ่งเน้นบุคคล ยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ พึ่งพา และคล้อยตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารบุคลากรหลีกเลี่ยงงานหรือการกระท้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ยอมรับการมอบหมายงาน
จากผู้บริหารองค์กรที่มีลักษณะนี้ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ค่อนข้างล่าช้า แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ  
มิติการเห็นพ้องด้วย มิติเน้นกฎระเบียบ มิติเน้นการพ่ึงพา มิติเน้นการหลีกเลี่ยง 

3) วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว คือ เป็นองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม 
มุ่งเน้นความต้องการด้านความมั่นคง มีผู้น้าที่มุ่งเน้นงานในองค์กร มีลักษณะชิงดีชิงเด่นกันในการท้างาน 
ชอบระบบระเบียบ มุ่งความสมบูรณ์แบบต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้ จะประสบ
ความส้าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ยากแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม มิติเน้นอ้านาจ 
มิติเน้นการแข่งขัน มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 

2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท้างานเป็นความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อการท้างานซึ่งสามารถตอบสนอง

ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจท้าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท้างานอันก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง
และท้าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยังท้าให้การด้าเนินชีวิตของบุคลากรมีความสุข
ตั้งในการท้างานและครอบครัวซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคับคุณภาพชีวิตการท้างานได้
มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท้างานไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

เดวิส และนิวตรอม (Davis & Newstrom, 2002, p. 244) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท้างานว่า 
คุณภาพชีวิตการท้างานเป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท้างานของคนเรา
โดยมีพื้นฐานจากเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท้างานให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ขององค์กร 

โรบิน (Robbins, 1991, p. 670) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท้างานว่า กระบวนการที่องค์กร 
ได้ท้าการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานจากการพัฒนากลไกต่างๆ ที่จะเอ้ืออ้านวยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อการท้างานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตการท้างาน
เปรียบเสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ที่จ้าเป็นในการก้าหนดเป้าหมายร่วมกันในการท้าให้องค์กร
มีความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตและการมีส่วนร่วมนั่นเอง 

เดลามอทเต และเทกซาวา (Delamotte & Takezawa, 1984, p. 3) ให้ความหมายคุณภาพชีวิต
การท้างานว่า ผลดีของงานที่มีต่อพนักงานซึ่งเกิดจากการปรับปรุงหน่วยงานหรือลักษณะงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พนักงานควรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมชีวิตการท้างานในแต่ละบุคคล
และหมายถึง ความต้องการของพนักงานในเรื่องความพึงพอในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อ
สภาพการท้างานของเขาด้วย 

อภิญญา บุญมา (2548, หน้า 10) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท้างานว่าสภาพจิตใจ หรือ 
ความรู้สึกนึกคิด ท่าที หรือพฤติกรรมที่มีต่อการปฏิบัติงานซึ่งสามารถสนองความต้องการทั้งทางร่างกาย
และจิตใจอันส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท้างานก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและท้างานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังท้าให้การด้าเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขและมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ดุสิต ปาเชนทร์ (2547 , หน้า 12) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท้างานว่า การตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลที่ได้รับจากองค์กรซึ่งเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ตามที่ต้องการย่อมส่งผลดีต่อองค์กร คือ การท้างาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลองค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้า
เกิดความรักและผูกพันระหว่างบุคคลและองค์กร เป็นต้น เมื่อใดที่บุคคลไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากองค์กร
ผลที่องค์กรได้รับจะเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม 

จากความหมายของคุณภาพชีวิตการท้างานข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยสรุปว่า คุณภาพชีวิต
การท้างาน หมายถึง การปรับปรุงความต้องการของบุคคลในสถานที่ท้างาน หรือ ของการบริการอย่างหนึ่ง
ที่เพิ่มพูนศักยภาพของคนงานทุกคนแนะน้าการเปลี่ยนแปลงภายในวัฒนธรรมองค์กรและปรับปรุง
ความเป็นอยู่ทางร่างกายและความรู้สึกของบุคคล ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพการท้างาน
ที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสในการใช้และพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ 
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2.2.2 มิติและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท้างานเป็นการด้ารงชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในวันหนึ่งๆ นั้น การใช้เวลาในช่วง

การท้างานจะมีมากท่ีสุด คุณภาพชีวิตการท้างานจึงนับเป็นสิ่งส้าคัญและมีองค์ประกอบที่ส้าคัญหลายประการ 
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท้างานได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ให้องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท้างานไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

เดลามอทเต และเทกซาวา (Delamotte & Takezawa, 1984, p. 11) ให้มิติและองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตการท้างานได้แสดงมิติที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท้างานไว้ 5 มิติ คือ 

1) มิติของสภาพการท้างานที่เป็นปัญหามาช้านานแล้ว เช่น เรื่องชั่วโมงการท้างาน 
ความปลอดภัยในการท้างาน ที่ควรได้รับการแก้ไขเพ่ือคุณภาพชีวิตการท้างานที่ดีของคนงานโดยการใช้วิธีใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนาในส่วนดังกล่าว 

2) มิติของความต้องการของคนงานที่ต้องการให้มีความยุติธรรมจากจุดมองทั้งในแง่บุคคล
ในองค์กรและกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

3) มิติของการส่งเสริมให้มีการตัดสินใจอันเป็นการน้าการพัฒนาบางอย่างมาใช้เพ่ือจุดประสงค์
ในการลดความแปลกแยกที่เนื่องจากการขาดอ้านาจในการต่อรองของคนงานนั้นเอง 

4) มิติของความท้าทายของงานเป็นความสัมพันธ์ในแง่หนึ่งของคุณภาพชีวิตการท้างาน 
ซึ่งก็คอืโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพนั้นๆ ของคนงานนั่นเอง 

5) มิติของชีวิตการท้างาน เป็นการพัฒนาที่เน้นไปที่การท้างานของคนงานที่เปรียบเสมือน
กระบวนการที่ต้องด้าเนินไปตลอดชีวิตของคนซึ่งความสัมพันธ์โดยตรงต่อครอบครัวและสังคมของคนงาน 

โซแวน (Skrovan, 1983, p. 13) ให้มิติและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท้างานว่าได้แสดงมิติ 
ที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท้างานไว้ 3 มิติ คือ 

1) development คือ การพัฒนาทั้งในด้านวิธีการหรือการด้าเนินงานด้านต่างๆ ในอันที่
จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท้างานที่ดีและมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วยซึ่ง สอดคล้องกับ
หลักการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล 

2) dignity คือ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การได้รับการตอบสนอง
ความพึงพอใจและได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับในความสามารถหรือการเป็นผู้น้าที่มีความส้าคัญในทัศนะ
ของผู้อ่ืนการที่บุคคลใดๆ ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างว่าตนมีความส้าคัญต่อองค์กรก็จะสามารถ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการท้างานให้องค์กรได้รับผลผลิตที่เพิ่มมากข้ึน 

3) daily practice คือ การฝึกฝนงานเป็นประจ้าและสม่้าเสมอโดยที่บุคคลทั่วไปจะต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในการท้างานแต่ละวันย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในที่ท้างานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล รวมทั้งปรับปรุงการท้างานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีแต่บุคคลจะไม่สามารถ
ท้างานให้เกิดประสิทธิภาพได้ถ้าหากปรากฏว่าองค์กรนั้นๆ ไม่มีระเบียบวิธีการปฏิบัติในการท้างาน
ที่จะเอ้ืออ้านวยให้บุคคลสามารถท้างานให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น การประสานงานที่ดีเพ่ือผลงานในแต่ละวัน
ซึ่งต่อเนื่องไปยังผลงานในระยะยาวจ้าเป็นที่แต่ละองค์กรควรได้ให้ความส้าคัญมากด้วยเช่นกัน 
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เวสลีย์ (Westley, 1979, p. 122) ให้มิติและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท้างานว่าเป็น 4 มิติ 
ได้แก่ 

1) มิติเกี่ยวกับความเสมอภาค ตามทัศนะทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเสนอให้ใช้ความไม่พึงพอใจ 
การนัดหยุดงานและการก่อวินาศกรรมเป็นตัวชี้วัด 

2) มิติเก่ียวความไม่ม่ังคง ตามทัศนะทางรัฐศาสตร์ ซึ่งเสนอตัวชี้วัดเช่นเดียวกับมิติแรก 
3) มิติเกี่ยวกับอัญญภาพหรือความแปลกแยกตามทัศนะทางจิตวิทยาได้เสนอให้ใช้ ความรู้สึก

วางเฉยหรือเฉยเมย การขาดงาน และการลาออกจากงานเป็นตัวชี้วัด 
4) มิติเกี่ยวกับการปลีกตัวตามทัศนะทางสังคมวิทยาได้เสนอให้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขาดงาน

และการลาออกจากงานเป็นตัวชี้วัด 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ได้มีผู้ให้ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดี  

ไว้หลายประการ ดังต่อ'ไปนี้ 
ฮิวส์ และคัมมิงส์ (Huse & Commings, 1985, pp. 60 – 61) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพ

การปฏิบัติงานและเสนอว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 

เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถได้ก็ต้องให้บุคคลนั้น
เกิดความพึงพอใจกับสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ เพ่ือเป็นก้าลังใจในการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนเบื้องต้น
ที่ท้าให้ข้าราชการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เหมาะสม 
เพียงพอ ยุติธรรม นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึง ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไปอีกเพ่ือให้เพียงพอ 
กับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความสามารถ 
ความช้านาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and health working condition) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสะอาด มีความปลอดภัย  
มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น ด้านสถานที่ปฏิบัติงานไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย รวมถึง
การควบคุมเก่ียวกับเรื่องของเสียง กลิ่น การรบกวนทางสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 

3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (developing of human capacities) หมายถึง 
การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ท้าโดยพิจารณาจากลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และ
มีความรู้สึกท้าทายจากการปฏิบัติงานของตนเอง การพัฒนาข้าราชการจะช่วยเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ 
ถึงแม้ว่าการด้าเนินงานพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ผลเต็มที่ตามองค์การต่างๆ ก็จะต้องให้ 
ความส้าคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ได้นั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่คุณภาพของข้าราชการนั่นเอง การพัฒนาข้าราชการที่ปฏิบัติการเป็นส่วนมาก คือ  
จัดฝึกอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ
ในด้านปริมาณ คุณภาพของงาน และสุขภาพจิต 
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4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (growth and security) หมายถึง ความรู้สึก 
เชื่อมั่นต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเรื่อง
รายได้และต้าแหน่ง 

5) การบูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงาน มีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า 
ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับและมีโอกาสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าตนเองประสบ ความส้าเร็จและมีคุณค่า 
ซึ่งเป็นความต้องการขึ้นพื้นฐานของมนุษย์นั้นประการหนึ่ง คือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
และการยอมรับจากผู้อื่น คนที่มีความโน้มเอียงไปในทางความต้องการทางสังคมมาก จะมีลักษณะ
เป็นคนโอนอ่อนต่อสังคม ความต้องการนี้เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วย ความพึงพอใจ
และอยากจะปฏิบัติงานนั้นให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

6) ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (constitutionlism) หมายถึง การมีความยุติธรรม 
ในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติ งานได้รับการเคารพในสิทธิ และ
ความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาค
และยุติธรรม มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน (the total life space) หมายถึง การแบ่งเวลา
ให้เหมาะสมในการด้ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาส้าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน 
และเวลาที่ให้กับสังคม จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นรากฐานของชีวิตสังคม เป็นเหตุและปัจจัยให้มนุษย์
มีความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิตการปฏิบัติงาน
เป็นการแสดงออกถึงอ้านาจของมนุษย์ที่จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝืนและความปรารถนาของมนุษย์ได้ 
การปฏิบัติงานสามารถจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้อย่างลึกซึ้ง 

8) การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสังคม (social relevance) หมายถึง กิจกรรมหรืองาน
ที่ท้านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดขอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ท้าประโยชน์ให้สังคม 
เป็นการเพ่ิมพูนคุณค่าความส้าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์การของตนเอง 

วอลตั้น (Walton, 1973, pp. 12-16) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความเป็นบุคคล 
(humanistic) และสภาพแวดล้อมของตัวบุคคล หรือสังคมเรื่องสังคมขององค์การที่ท้าให้งานประสบ
ผลส้าเร็จ ผลผลิตของงาน และการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนา
ของบุคคลในการปฏิบัติงาน และก้าหนดว่าบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานต้องมีข้อบ่งชี้ต่างๆ 
ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้ 

1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึง 
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการมีชีวิตอยู่ รอด บุคคล 
นอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนส้าหรับตนแล้ว บุคคลยังมองในเซิงเปรียบเทียบกับผู้อื่น
ในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งขี้ว่า มีคุณภาพชีวิต 
การปฏิบัติงานนั้นจะพิจารณาในเรื่อง 
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(1) ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นเพียงพอที่จะด้ารงชีวิต 
ตามมาตรฐานของสังคม 

(2) ความยุติธรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนมีลักษณะงาน 
พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตนกับงานอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน 

2) สภาพการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ 
ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย และสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ป้องกันอุบัติเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพ และควรจะได้ก้าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย ซึ่งเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 

3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน คือ งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อ
การคงไว้ และการขยายความสามารถของตนเอง ให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาส
ในการเลื่อนต้าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้เรื่องความก้าวหน้า
และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การพิจารณา คือ 

(1) มีการปฏิบัติงานที่พัฒนา หมายถึง ได้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานมากข้ึน 
(2) มีแนวทางก้าวหน้า หมายถึง มีความคาดหวังที่ได้รับการเตรียมความรู้ ทักษะ เพ่ือให้

งานในหน้าที่ทีสู่งขึ้น 
(3) โอกาสความส้าเร็จ เป็นความมากน้อยของโอกาสที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็จ

ในองค์การ หรือในสายงานอาชีพอันเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน สมาชิก ครอบครัวหรือ ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
(4) ความมั่นคง หมายถึง มีความม่ันคงของการว่าจ้าง และรายได้ที่ควรจะได้รับ 

4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
ในการปฏิบัติงานนี้ เป็นการให้ความส้าคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการปฏิบัติงานและอาชีพ
ของบุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานประการหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้บุคคลสามารถท้าหน้าที่ได้ 
โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะใช้การแก้ ไขตอบสนอง
ในรปูแบบการด้าเนินชีวิตที่เหมาะสม พึงกระท้าเป็นผลให้บุคคลประสบความส้าเร็จในชีวิต 

5) การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการที่ 
ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานด้วยดี ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
ที่มีผลต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะกังกล่าวนี้พิจารณาได้จาก 

(1) ความเป็นอิสระจากอคติเป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยค้านึงถึงทักษะ 
ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติ หรือไม่ควรค้านึงถึงพวกพ้องและยึดถือเรื่องส่วนตัวมากกว่า
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(2) ไม่มีการแบ่งข้ึนวรรณะในองค์การหรือทีมงาน 
(3) การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุกคน  

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าเดิมได้ 
(4) มีการสนับสนุนในกลุ่ม คือ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีความเข้าใจในลักษณะบุคคล ให้การสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม 
(5) มีความรู้สึกว่า การปฏิบัติงานร่วมกันที่ดีในองค์การมีความส้าคัญ 
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(6) มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะเปิดเผย คือ สมาชิกในองค์การหรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ควรแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนอย่างแท้จริงต่อกัน 
6) สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานได้ มีสิทธิ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการก้าหนดแนวทาง
ในการท้างานร่วมกัน บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตัว เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบ่งชี้คุณภาพ 
ชีวิตการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 

(1) ความเฉพาะของตนเป็นการปกป้องข้อมูลเฉพาะของตน ในลักษณะการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารอาจต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อการด้าเนินงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานก็จะให้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเฉพาะส่วนตนครอบครัว ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

(2) มีอิสระในการพูด คือ การมีอิสระในการพูด การมีสิทธิที่จะพูดถึงการปฏิบัติงาน 
นโยบาย เศรษฐกิจ หรือสังคมขององค์การต่อผู้บริหาร โดยปราศจากความกลัวจะมีผลต่อการพิจารณา
ความดีความชอบของตน 

(3) มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความต้องการรักษาความเสมอภาค
ในเรื่องของบุคคล กฎระเบียบ ผลที่พิงได้รับ ค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน 

(4) มีความเคารพต่อหน้าที่ ความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมงาน 
7) จังหวะชีวิต หรือความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น คือ การที่บุคคลจัดเวลา

ในการปฏิบัติงานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเองครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆ 
8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม คือ กิจกรรม

การปฏิบัติงานที่ด้าเนินไปในลักษณะที่รับผิดขอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าความส้าคัญของงาน 
และอาชีพของผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมเก่ียวกับผลผลิต การก้าจัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ด้านการเมือง
และอ่ืนๆ 

เนตรณัฏฐ์ ประยูรดารา (2552, หน้า  4 - 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 
8 ประการ ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) คือ 
การได้รับค่าจ้างที่พอเพียงในการด้ารงชีวิตตามมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับต้าแหน่งของตนและต้าแหน่ง
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน 

2) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (safety and healthy working conditions) 
การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและจิตใจที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสม 

3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) การเปิด
โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบันและรวมถึงงานในอนาคต รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (growth and security) การปฏิบัติงานที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างความรู้สึกม่ันคงในงานที่ท้าอยู่ 
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5) การมีส่วนร่วมในสังคม (social integration) การท้าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตน 
ประสบความส้าเร็จและมีคุณค่า และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 

6) ธรรมนูญในองค์การ (constitutionalism) การส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
และให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดูแลพนักงาน 

7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน (the total life space) สนับสนุนให้พนักงาน
ได้ใช้ชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล 

8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (social relevance) การปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สังคมภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้สึกรับผิดขอบต่อสังคมให้กับพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
คุณค่าให้กับพนักงานแต่ละคน 

มาลินี ธรรมบุตร (2550, หน้า 25) กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1) การควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อบรรยากาศ

ในการท้างานการให้คนงานมีอิสระถึงระดับหนึ่งในการท้างานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตการท้างาน 
2) การยอมรับ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนส้าคัญขององค์กรและมีส่วนช่วยเหลือ

ต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร 
3) การมีส่วนร่วมในเชิงสังคม แต่ละคนมีส่วนร่วมในสังคมขององค์กรไม่ว่าจะแง่เป้าหมาย

ขององค์กร ค่านิยม รับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมองค์กรนั้นๆ 
4) การก้าวหน้าและการพัฒนา เป็นผลได้มาจากการท้างานรวมไปถึงผลพลอยได้จากงาน 

เช่น งานที่มีลักษณะท้าทายได้ใช้ความสามารถเต็มที่ได้มีการพัฒนาทักษะขณะท้างาน และประสบผลส้าเร็จ
ในหน้าที่การงาน 

5) การได้รับรางวัลตอบแทนจากการท้างานซึ่งเป็นผลมาจากการท้างาน เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง การเลื่อนต้าแหน่งขั้นฐานะ ซึ่งเป็นผลมาจากหน้าที่การงานรวมทั้งประโยชน์อ่ืนๆ ที่มองเห็นได้ เช่น 
สวัสดิการต่างๆ 

สรุปมิติและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท้างานเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท้างาน
เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพนักงานในความพอใจ ความต้องการท้างานของตน
เป็นผลสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการบริหารและนโยบายขององค์กรนั้น มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
จะเป็นเสมือนโซ่คล้องใจพนักงานให้ท้างานและตอบสนองความต้องการที่องค์กรมุ่งหวังให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2.3 เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท างาน 
เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท้างานที่ครอบคลุมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณนั้น  เมื่อบุคคล

ได้ใช้ชีวิตการท้างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจจะท้าให้สภาพจิตใจและอารมณ์ดีแล้วส่งผลให้การท้างานดีตามไปด้วย
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท้างานได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ให้เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท้างานเพ่ือน้าไปเป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท้างานของบุคลากร
ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

เจอโรม (Jerome, 1992, p. 2) ให้เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท้างานก้าหนดเกณฑ์ 7 ประการ 
ในการวัดคุณภาพชีวิตในการท้างาน ดังนี้ 

1) รายได้คุณภาพชีวิตในการท้างานในส่วนของรายได้จะอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม
เมื่อเปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกองค์กรเชื่อว่าแรงจูงใจที่เกิดจากรายได้จะเป็นเครื่องสื่อในการท้างาน
ที่มีความส้าคัญและมีความหมายมากต่อพนักงาน 

2) ผลประโยชน์ของพนักงาน คนมีความหวังในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงขึ้นซึ่ งการได้รับ
สิทธิประโยชน์ในหลายๆ องค์กรได้กลายเป็นข้อต่อรองระหว่างฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหาร เนื่องจาก
ฝ่ายบริหารต้องการที่จะควบคุมรายจ่ายและฝ่ายพนักงานก็ต้องการผลประโยชน์เพิ่มข้ึน 

3) ความมั่นคงในการท้างาน พนักงานทุกคนต้องการท้างานที่มีความมั่นคง การมีคุณภาพ
ชีวิตในการท้างานในส่วนของความมั่นคงในการท้างานต้องอาศัยวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานต้องมีระบบที่ดีและทันสมัย 

4) ทางเลือกในการท้างาน การให้พนักงานมีทางเลือกในเวลาท้างานที่สะดวกต่อตัวพนักงานเอง 
ได้แก่ การให้เข้าท้างานและเลิกงานในเวลาที่พนักงานต้องการ การจ้างพนักงานชั่วคราวการให้ท้างาน 4 วัน
ต่อสัปดาห์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการพนักงานได้สูงสูด 

5) ความเครียดจากการท้างาน ซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพเป็นแง่มุมใหม่ที่มีความส้าคัญ
ต่อคุณภาพชีวิตในการท้างานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด
และไม่สะดวกสบายจากการท้างานจะท้าให้คุณภาพชีวิตในการท้างานลดลง 

6) การมีส่วนร่วมของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่ต่างมีความรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการท้างานซึ่งค่านิยมนี้นับวันจะได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นและยังเป็นผลดีต่อ
องคก์ร 

7) ระบอบประชาธิปไตยในการท้างาน แนวโน้มความต้องการของพนักงานในการน้าระบอบ
ประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในสถานที่ท้างานมีสูงขึ้นแต่ละองค์กรจะต้องรับฟังความต้องการความคิดเห็น
ของพนักงานในองค์กรผู้น้าที่มีลักษณะเป็นผู้น้าแบบประชาธิปไตยจะมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในการท้างาน 

อัมสโตท (Umstot, 1984, p. 23) ให้เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท้างานก้าหนดเกณฑ์ 8 ประการ
ในการวัดคุณภาพชีวิตในการท้างาน ดังนี้ 
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1) การให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะด้ารง
ตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบต้าแหน่งของตน
กับต้าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน 

2) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อม
ทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท้างานที่จะก่อให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีและควรจะได้ก้าหนดมาตรฐาน
ที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับกลิ่น เสียง และ
การรบกวนทางสายตา 

3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง งานควรจะได้จัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประโยชน์
และพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง
และความรู้สึกท้าทายซึ่งเกิดขึ้นจากการท้างานของตนเอง 

4) ความเจริญงอกงามและสวัสดิการ หมายถึง ควรจะให้ความส้าคัญต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อการด้ารงและขยายความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเอง ความรู้และทักษะใหม่ๆ  
ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้และการให้ โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในแขนงตน 

5) การบูรณาการด้านสังคม หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนประสบ 
ผลส้าเร็จเห็นคุณค่าซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกว่าชุมชน
หรือสังคมมีความส้าคัญ การเปิดเผยตนเองกับบุคคลอื่นความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นกันในองค์กร
และความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีกว่าเติม 

6) สิทธิตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิอย่างไรและผู้ปฏิบัติงานจะปกป้อง 
สิทธิของตนเองได้อย่างไรค้าตอบอาจแตกต่างกันเพราะอาจขึ้นอยู่กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กร
นั้นด้วยว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อความแตกร้าวได้มากน้อยเพียงใด 
และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด 

7) จังหวะชีวิตโดยส่วนตัว หมายถึง งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้มีความสมดุลกับบทบาท
ของชีวิตนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา ความต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทางซึ่งควรให้มีสัดส่วน
ที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาว่างของครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับ
ความดีความชอบ 

8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานที่ด้าเนินไปในลักษณะ
ที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส้าคัญของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ความรู้สึกในกลุ่มปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์กรของตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านเกี่ยวกับผลผลิต 
การก้าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ด้านการเมืองและอ่ืนๆ 

วอทตั้น (Walton, 1973, pp. 12-14) ให้เกณฑ์วัดคุณภาพชีวิตการท้างานพิจารณาจากเครื่องชี้วัด 
ต่างๆ ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ดังนี้ 
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1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กับ
การท้างาน อาจจะเรียกเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนก็ได้ตามกฎหมายของประเทศไทย เรียกว่า ค่าจ้าง ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน โบนัส ค่าตอบแทนเป็นเงินประจ้าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการเป็นต้น ซึ่งค้าว่า
ค่าจ้างนั้นโดยทั่วไป ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างโดยค้านวณจากจ้านวนชั่วโมงที่ท้างานดังนั้นการจ่ายเงินจะจ่ายเงิน
เป็นรายเดือนตามจ้านวนชั่วโมงที่ท้างาน ส่วนค้าว่าเงินเดือนใช้เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบจากการจ่ายเงิน
ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนและไม่คิดเงินเดือนตามชั่วโมงที่ท้างานเงินเดือนจะใช้ตามฐานต้าแหน่งในทัศนะ
ของนายจ้างนั้นค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้น  ถือเป็นต้นทุนของการด้าเนินธุรกิจ เป็นค่าแรงต่อหน่วย
ของการผลิตซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ส้าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ ส่วนในทัศนะของลูกจ้างนั้น ค่าจ้างเป็นวิธีการ
ที่จัดให้เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ้าเป็นตามมาตรฐานทั่วไปตามความรู้สึกของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้าง
มีความเชื่อว่า เขาควรได้รับค่าจ้างมากเท่ากับลูกจ้างอ่ืนที่ท้างานแบบเดียวกันและในองค์กรเดียวจะต้องได้รับ
ค่าจ้างอย่างเพียงพอและต้องมากกว่าลูกจ้างที่มีความรู้ ประสบการณ์  ทักษะในการท้างานที่น้อยกว่า
การได้รับค่าจ้างจะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่ได้รับนั้น  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
และควรมีเงินเหลือจ่ายพอสมควร ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนอัตราได้ทันทีกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและค่าครองชีพต่างๆ ได้ทันโดยลูกจ้างส่วนมากมักจะมีความต้องการได้รับค่าจ้าง
อย่างเป็นธรรมในแง่ของความคุ้มค่าความเหมาะสมต่อสิ่งที่ตนได้ท้าให้กับงานและเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับลูกจ้างอ่ืนๆ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพชีวิตการท้างานได้  เนื่องจากบุคคลมีความต้องการ
ทางเศรษฐกิจจะมุ่งท้างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ
การมีชีวิตรอดการตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเรื่องความเพียงพอในการด้ารงชีพ และ
ความยุติธรรมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน 

2) สภาพการปฏิบัติงานค้านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน 
สภาพการท้างาน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงการออกแบบและการจัดโรงงาน การติดตั้งเครื่องมือ เครื่ องใช้ในโรงงาน และ
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และอื่นๆ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในโรงงาน โดยต้องอาศัยเทคนิค
หลายประการในการจัดสภาพการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดบริการต่างๆ และช่วยให้เกิดสภาพการปฏิบัติงานที่ดี
และปลอดภัย สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ดังนั้น สุขภาพ จึงหมายถึง 
การที่มีร่างกายแข็งแรง มีพลานัยสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
ส่วนสุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความพร้อมที่อยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้ดี สัมพันธ์ภาพดีกับบุคคลอ่ืนๆ ด้ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ ซึ่งจะมีความส้าคัญอย่างยิ่ง
ต่อสภาพทางกายเพราะจิตใจเป็นที่มาแห่งอารมณ์และความนึกคิด หากสภาพจิตใจไม่ปกติแล้ว  สภาพกาย
ก็ไม่อาจด้ารงชีวิตอยู่ไต้อย่างปกติ เนื่องจากสภาพจิตและสภาพกายไม่อาจแยกออกจากกันไป สุขภาพ
และความปลอดภัยของคนที่ท้างานในองค์กรย่อมส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน เพราะหากผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับบาดเจ็บหรือสุขภาพทรุดโทรมก็ไม่สามารถปฏิบัติงานไต้อย่างเต็มที่ การป้องกันอันตรายที่เกิดแก่
พนักงานก็เท่ากับเป็นการป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นแก่องค์กรจึงควรที่จะส่งเสริมความปลอดภัย
ในการท้างานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
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ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท้างานที่ป้องกันอุบัติเหตุและไม่เกิด  
ผลเสียหายต่อสุขภาพ มีความม่ังคงในการจ้างงานและรายได้ 

3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มนุษย์ทุกคนต้องการโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต
หรือการพัฒนาเติบโตในความต้องการของบุคคลนั้นอาจมีความแตกต่างของระดับความต้องการ เนื่องจาก
สภาพความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล อย่างเช่น 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ ค่านิยม เป็นต้น โดยทั่วไป บุคคลมักจะมีความต้องการ
สิ่งต่อไปนี้ คือ โอกาสที่จะก้าวหน้าที่การงาน ความมั่นคงในการท้างาน มีสภาพการท้างานที่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ดี 
มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับค่าจ้าง
ที่เป็นธรรม ได้งานที่เหมาะสมหรือที่ชอบที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก้าหนดนโยบาย
วิธีการในการปฏิบัติงาน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความมั่นคง
ในการท้างานนั้นเป็นส่วนส้าคัญซึ่งหากบุคลากรในองค์กรนั้นได้รับความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการท้างานแล้วก็จะมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร หรือท้างานไปจนกระทั่งเกษียณอายุ เพราะบุคคล
ทุกคนเมื่อท้างานก็หวังที่จะมีความก้าวหน้า คาดหวังว่าจะได้รับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
หากบุคคลนั้นไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้า ความคิดในการเปลี่ยนงานย่อมเกิดขึ้นในบุคคลนั้นๆ การที่บุคคล
จะเจริญหรือไม่นั้นการได้รับการเลื่อนต้าแหน่งจะเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความส้าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต้าแหน่งที่ชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถอธิบาย
ให้พนักงานในองค์กรเข้าใจได้เป็นอย่างดี งานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย มีผลต่อการคงไว้ซึ่งความสามารถ
ของตนเองและมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต้าแหน่งสูงขึ้น เปิดโอกาสให้ใช้ทักษะที่ก้าวหน้า มีความมั่นคง
ในการจ้างงานและรายได้ 

4) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง คือ งานที่ท้าต้องเป็นงานที่เปิดโอกาส
ให้ใช้ทักษะอย่างกว้างขวาง มีอิสระในการท้างานและควบคุมตนเองได้ มีโอกาสรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการท้างาน มีโอกาสร่วมวางแผนหรือตัดสินใจในการท้างานด้วยการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต้องค้านึงอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจ้าเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาการด้านความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารในองค์กรต่างๆ จึงต้องเน้น
ที่ความรู้ ความช้านาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งการที่จะน้าความรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช้ามาใช้ในองค์กรเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรก่อน
เพ่ือรับรองความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการอบรม 
การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร แนวคิดนี้สอดคล้องกับ
แนวคิด Nadler (1989) ที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่ก้าหนดเพ่ือเอ้ือให้เกิดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เหมาะสม
กับความต้องการจ้างงานของประเทศโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องที่มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานในการปฏิบัติสร้างความตื่นตัวให้กับพนักงาน 
ที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงาน มีความรับผิดชอบ  ตลอดจน
มีความพร้อมในการรับต้าแหน่งใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไป 
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5) การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์กร การมีส่วนร่วมในเชิงสังคม
แต่ละคนมีส่วนร่วมสังคมในองค์กร ไม่ว่าจะในแง่เป้าหมายขององค์กร ค่านิยม รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในองค์กรนั้นๆ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนส้าคัญขององค์กรและมีส่วนในความส้าเร็จขององค์กร 
รวมทั้งความล้มเหลวขององค์กรด้วย จะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการับรู้
ซึ่งกันและกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในองค์กรจะมีสองลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ กรณีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นทางการโครงสร้าง ตลอดจนกฎข้อบังคับต่างๆ จะเป็น
ตัวก้าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์อยู่แล้ว ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญ
ที่จะเป็นตัวชี้ว่าองค์กรมีการบูรณาการทางสังคมหรือไม่ การที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่าตนเองมีคุณค่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส้าเร็จมีการยอมรับและร่วมมือกันท้างานด้วยดีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดจากอคติในการท้างาน 
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเปิดเผย และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 

6) สิทธิส่วนบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ได้สิทธิปฏิบัติตามขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกันหรือก้าหนดแนวทางในการท้างานร่วมกันซึ่งพิจารณา
จากความเสมอภาคในเรื่องกฎระเบียบ ค่าตอบแทน และความมั่งคงในงาน การเคารพต่อความเป็นมนุษย์
ลักษณะการท้างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองค์กร
จะต้องเคารพในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน มีความเป็นธรรมในการพิจารณาและให้ผลตอบแทน รวมทั้งโอกาส
ที่แต่ละคนจะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างเปิดเผย คือ มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และ
การปกครองด้วยระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้กฎหมายส่วนวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรม
ซึ่งก้าหนดความเชื่อถือ ค่านิยม ของสมาชิกร่วมกัน วัฒนธรรมจะเกิดจากสิ่งที่บุคคลพูด ท้า และคิด  ภายใน
องค์กรหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การส่งความรู้ ความเชื่อ และรูปแบบของพฤติกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง  
ซึ่งหมายความว่า วัฒนธรรมองค์กรจะคงท่ีและไม่เปลี่ยนแปลง 

7) การด้าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท้างานและชีวิตส่วนตัวในการท้างาน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในบทบาทหน้าที่ อื่นบ้างนอกจากการท้างานต้องไม่ได้รับ
ความคร่้าเคร่งกับการท้างานมากเกินไปมีโอกาสในการพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ การท้างาน
ของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างเวลา
ส้าหรับการท้างานและเวลาส้าหรับส่วนตัวหรือครอบครัว การท้างานถือว่าเป็นส่วนส้าคัญของมนุษย์
แต่สิ่งที่ควรค้านึงอย่างมาก คือ การจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาในการท้างานและเวลาส้าหรับครอบครัว
เพราะคนบางคนทุ่มเทในการท้างานโดยทอดทิ้งส่วนอื่นๆ ไปหมดท้าให้การท้างานกลายเป็นภัยที่บั่นทอนชีวิต
ของตนเองโดยไม่จ้าเป็น ดังนั้น เราควรจัดแบ่งเวลาและใช้ชีวิตให้เหมาะสมและอย่างคุ้มค่า การท้างาน
ในองค์กรจึงมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเวลาส่วนตัว 
นอกจากเวลาท้างาน ทุกคนต้องการเวลาพักผ่อนของตัวเอง การพักผ่อนจะท้าให้คลายเครียดหายเหนื่อย
รู้สึกสดชื่นท้าให้คนที่ก้าลังรู้สึกเบื่อได้ พ้นภาวะของความรู้สึกเบื่อได้ชั่วขณะเมื่อกลับเข้าท้างานจะส่งผลดี
ต่อองค์กร 
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8) ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม คือ กิจกรรมที่ด้าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบ
ต่อสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก่อให้เกิดการเพ่ิมพูนคุณค่า
ความส้าคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงานคนเรานอกจากจะท้าอะไรเพ่ือตัวเอง เพ่ือครอบครัวแล้ว
ยังจ้าเป็นต้องท้าอะไรหรือประโยชน์ให้ผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน ในส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราต้องรู้จักท้าประโยชน์
ต่อส่วนรวมบ้าง รู้จักเสียสละเวลาหรือสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่สังคม จึงจะท้าให้ชีวิตคนเรานั้น 
มีคุณค่า ลักษณะกิจกรรมขององค์กรที่ด้าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดคุณค่า
ความส้าคัญของงานและวิชาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์กรของ
ตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อบุคคลรู้ว่างานที่ตนเองปฏิบัติอยู่มีคุณค่าก็จะเป็นสิ่งจูงใจ
ให้บุคคลท้างานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จึงเห็นว่าการค้านึงถึงประโยชน์และความต้องการของสังคมนั้น
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีและแท้จริงแล้วมนุษย์ก็มีความต้องการที่จะบริการหรือให้ประโยชน์แก่สังคม
ด้วยเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและรู้สึกชีวิตของตนมีคุณค่า 

กล่าวโดยสรุปคุณภาพชีวิตการท้างานเป็นลักษณะการท้างานที่ตอบสนองความต้องการ และ
ความปรารถนาของบุคลากรในองค์กรหรือเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลขององค์กร
อันเนื่องมาจากความพึงพอใจในงานที่ท้าการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท้างานโดยบูรณาการจากกรอบแนวคิดของ Walton (1973) ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
กระบวนการท้างานมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 2) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพการท้างาน
ที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในที่ท้างาน การติดต่อสื่อสาร บรรยากาศ
ในการท้างาน 3) องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถ โอกาส
ความก้าวหน้าและความมั่นคงซึ่งมี 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ในที่นี้มีความหมายในด้านค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอ 
ที่จะด้ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ ต้าแหน่งของตน
กับต้าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน 

2) สภาพการท้างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ในที่นี้มีความหมายในด้านผู้ปฏิบัติงาน
ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท้างานที่ป้องกันอุบัติเหตุ และไม่เกิด 
ผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 

3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ในที่นี้มีความหมายในด้านการที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและต้าแหน่งมีความม่ันคงในอาชีพ 

4) โอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ในที่นี้มีความหมายในด้านการที่
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ท้าโดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ได้แก่ งานที่ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัว
ของตัวเองในการท้างาน งานที่ได้รับการยอมรับว่าส้าคัญ 

สรุป องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท้างาน เป็นเรื่องที่จะพัฒนาบุคคลให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
มีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ มีสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ดี มีความปลอดภัยในการท้างาน ตลอดจน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนจากการท้างานก็เพื่อให้บุคคล
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขสบายและมีความปลอดภัยในการด้ารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตการท้างานที่ดีขึ้น 
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2.2.4 ความหมายของคุณภาพการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของคุณภาพการปฏิบัติงาน  

ไว้ดังนี้ 
สมใจ ลักษณะ (2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่

บุคคลตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยใช้เทคนิคการท้างานที่จะสร้างผลงานได้มากและมีคุณภาพ
งานเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุกค่าใช้จ่าย พลังงานและเวลาน้อย มีความพอใจที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและ
ปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท้างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเสมอ 

ปาริชาติ แสงพานิช (2545, หน้า 34) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้ถูกอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ส้านักงานคณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (2548, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ
การปฏิบัติงานราชการและคุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการท้างานที่ประหยัด 
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ได้ผลงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ให้ความส้าคัญกับลูกค้า ในการให้บริการที่มีคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริการ 

2.2.5 ความส าคัญของคุณภาพการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543, หน้า 203 - 205) ยังมีการแบ่งความส้าคัญของคุณภาพ

การปฏิบัติงานในลักษณะอ่ืนๆ ดังนี้  
1) การวัดประสิทธิภาพ (measurement of efficiency) การพัฒนาคุณภาพการท้างาน

ที่เป็นระบบและชัดเจนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่สามารถรับทราบว่าการด้าเนินงานขององค์กร
ที่มีคุณภาพการปฏิบัติงานเพียงใดและในระดับใด ดั้งนั้น เราจึงจ้าเป็นต้องก้าหนดแนวทางในการวัดคุณภาพ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาปัจจัยส้าคัญในการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน
เราก็สามารถพิจารณาสร้างเครื่องมือวัดจากการพิจารณาปริมาณผลลัพธ์กับปัจจัยน้าเข้าที่มีความส้าคัญ
ต่อการด้าเนินงาน 

2) การประเมินประสิทธิภาพ (evaluation of efficiency) น้าเข้าข้อมูลจากการวัดผล
การด้าเนินงานกับมาตรฐานที่ก้าหนดมาเปรียบเทียบประเมินและวิเคราะห์กับข้อมูล เพ่ือหาความแตกต่าง 
สาเหตุของการด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการท้างานต่อไป 

3) การพัฒนาประสิทธิภาพ (plan Implementation) เริ่มด้าเนินการตามแผน โดยมอบหมาย
ให้มีผู้มีหน้าที่และรับผิดขอบโดยตรง ตลอดจนอ้านาจในการตัดสินใจและสั่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้
การด้าเนินงานเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจนสามารถติดตามประเมินผลและปรับปรุงให้เหมาะสมได้
ในอนาคต 

2.2.6 คุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
คุณลักษณะของบุคคลที่ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคคลตั้งใจท้างานอย่างเต็มความสามารถ 

โดยใช้เทคนิคในการท้างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นบุคคลที่มีความสุข และพอใจในการท้างานพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพและปริมาณงานของผลงาน คิดค้น
ดัดแปลงวิธีการท้างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ ดังนี้ (สมใจ ลักษณะ, 2546, หน้า 37)  
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1) การบรรลุเป้าหมายความส้าเร็จ (goal accomplishment) โดยการพิจารณาผลผลิต
ขององค์การว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด เช่น ต้องการการขายและบริการได้ครบถ้วน ผลิตสินค้า
ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย 

2) การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (system resources) พิจารณาว่าองค์การจะมีผลผลิต
ได้ตามเป้าหมายความส้าเร็จนั้น จ้าเป็นต้องจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณได้ครบถ้วน
เพียงพอเพียงใด เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ในลักษณะที่มีเงินเพียงพอส้าหรับ
การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติและเงินนั้นถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานความถูกต้องเหมาะสมไม่ เกิด
การสูญเปล่า 

3) กระบวนการปฏิบัติงาน (internal process and operations) พิจารณาจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน การไหลของงาน การมีประสิทธิภาพของการท้างานที่ได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย 
มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานบุคคลท้างานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้ง 

4) ความพอใจของทุกฝ่าย (participant satisfaction) พิจารณาว่าผลงาน ความส้าเร็จ
และกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้น้ามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา 
คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์การ พนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอคุณลักษณะของบุคคลที่ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพที่องค์กรต้องการ
มีคุณสมบัติ 3 ประการ ต่อไปนี้ 

(1) ความสามารถด้านความรู้ความคิด (cognitive abilities) 
ก. ความสามารถจากการศึกษาที่จะเป็นพ้ืนฐานการท้างาน เซ่น ส้าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกับงานในองค์กร 
ข. ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการศึกษาทั้งการพูด พิง อ่าน เขียน  ได้อย่างมี

มาตรฐาน 
ค. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ง. ความสามารถในการศึกษาวิจัย และการตัดสินใจ 
จ. ความสามารถในการศึกษาวิจัย และด้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ฉ. ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ช. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

(2) ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ (performance abilities) 
ก. ความสามารถจากการศึกษาที่จะเป็นพ้ืนฐานการท้างาน เช่น ส้าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกับงานในองค์กร 
ข. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค. ความสามารถในการร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
ง. ความสามารถในการประสานงาน 
จ. ความสามารถในการวางแผนงาน  
ฉ. ความสามารถในการประเมินผลงาน 
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ช. ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ์ 
(3) คุณลักษณะทางจิตใจ (affective characteristics) 

ก. มีจริยธรรมพื้นฐาน เช่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เป็นต้น 
ข. มีความสามารถรับผิดขอบ 
ค. มีความเป็นระเบียบ และมีวินัย 
ง. รักการท้างานสนใจความรูในการปรับปรุงการท้างานของตนเองอยู่เสมอ 
จ. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

นอกจากนี้แล้ว การท้างานให้ประสบความส้าเร็จหรือมีคุณภาพนั้น จะต้องใช้หลัก 6D 
ซึ่งประกอบด้วย (นิรมล นามวรรณ, 2549, หน้า 18) 

1) dream หมายถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ท้า เพ่ือจะได้มีงานใหม่ๆ เสมอ 
ขณะเดียวกันเป็นทั้งการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาตนเองด้วย 

2) dig หมายถึง น่าออกจากความคิดเพ่ือจะได้น่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
หากไม่น่าออกมาใช้ก็ไม่สามารถรูไ้ด้ว่าเป็นประโยชน์แค่ไหน 

3) discus หมายถึง การปรึกษาหารือผู้รู้ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการท้างาน เพื่อการ
แกไ้ขและพัฒนางานได้ดีขึ้น 

4) decide หมายถึง การตัดสินใจ ดีใจ ต้องกล้าตัดสินใจ เมื่อได้รับมอบหมาย ในงานที่ท้า 
และมีเหตุผลที่ดีต่อการตัดสินใจนั้นๆ 

5) design หมายถึง การออกแบบ หรือคิดแบบแผนในการท้างานเป็นส่วนส้าคัญอย่างหนึ่ง
ในการท้างาน เพ่ือที่จะให้งานที่ท้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีข้อเสียหายเลย 

6) do หมายถึง การได้ลงมือกระท้าเมื่อทุกอย่างครบกระบวนการ ก็สามารถลงมือท้าได้เลย 
ซึ่งหากท้าได้ตามขึ้นตอนดังกล่าวแล้ว จะสามารถท้างานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
เมื่องานที่ท้าออกมาย่อมมีความสุขในการท้างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้การท้างานดีขึ้นเรื่อยๆ 

2.2.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทุกองค์กรต่างปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด้าเนินงานเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี
และมีก้าไร ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยที่คอยสนับสนุนให้เกิดความส้าเร็จในการท้างาน ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีด้วยกัน หลายปัจจัยที่ส่งผลดีต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงานและต่อองค์กร ดังนี้ (สมใจ ลักษณะ, 2543, หน้า 262 - 266) 

1) ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ มีความกระตือรือร้น และการพัฒนา
ตนเอง การปฏิบัติตามค้าสั่ง และมีระเบียบวินัย และพร้อมที่จะประสานงาน และให้ความร่วมมือ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มีความรู้ความเช้าใจในการระวัง
รักษา ดูแลการใช้เครื่องอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 

2) ปริมาณและคุณภาพของการด้าเนินงาน ได้แก่ ความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส้าเร็จลุล่วงตามระยะเวลา คุณภาพของงานท้าเสร็จมีความถูกต้องเรียบร้อย และสมบูรณ์ ครบถ้วน
ตามก้าหนด ความรับผิดขอบสนใจ เอาใจใส่ และความรอบรู้ช้านาญในขั้นตอนหรือวิธีด้าเนินงาน รวมถึง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการท้างาน 
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3) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึ งบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในงาน เพ่ือความส้าเร็จของงาน และมีการค้นคว้าวิธีการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกจากองค์ประกอบต่างๆ 
ตามท่ีกล่าวมาแล้วยังมีทักษะในการปฏิบัติงาน 

5) บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมในการท้างาน เนื่องจากบุคลิกภาพ คือ คุณสมบัติต่างๆ 
ที่ประกอบกันขึน้เป็นบุคคลและคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการท้างานกัน 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเป็นปัจจัยที่ล่งผลถึงผลกระบวนการท้างานขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการด้าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

2.2.8 วิธีการวัดผลงาน (performance assessment) 
วิธีการวัดผลงาน เป็นวิธีการที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของระบบการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร 

เพราะการวัดผลงานเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ชี้แนะ ความมีประสิทธิภาพ หรือความด้อยประสิทธิภาพ
ของทุกส่วนประกอบในองค์กร เช่น บุคลากร โครงสร้าง นโยบาย การวางแผน การจัดการ การใช้ทรัพยากร 
การใช้เทคโนโลยี การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น การวัดผลงาน วัดผลจาก 2 ส่วน ดังนี้ 

1) การวัดผลงานบุคลากรที่เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของการพัฒนา 

บุคลากร เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการท้างานก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่ง 
เปลี่ยนแปลงต้าแหน่ง โยกย้าย หรืออาจถึงขั้นจ้างชั่วคราว (lay off) ประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสร้างและรักษาระดับการท้างานของพนักงาน 
แต่ละคนให้อยู่ในมาตรฐานเสมอท้าให้พนักงานแต่ละคนต่างจะต้องพยายามปรับปรุง การปฏิบัติงานของ
ตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา 

(1) ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่วยสร้างและรักษาระดับการท้างานของพนักงาน 
แต่ละคนให้อยู่ในมาตรฐานเสมอ ท้าให้พนักงานแต่ละคนต่างจะต้องพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา 

(2) ช่วยพัฒนาตัวพนักงาน ท้าให้พนักงานทราบว่าตนเองมีโอกาสที่จะก้าวหน้า
และพัฒนาตนเองอย่างไร ความก้าวหน้าอาจเกิดจากการขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง  หรือการเข้ารับ
การฝึกอบรมพัฒนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การฝึกอบรมจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงาน
และองค์กรไปพร้อมกัน  

(3) เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน เป็นการช่วยพิจารณาเกี่ยวกับ
การเลื่อนต้าแหน่ง โยกย้าย เลิกจ้าง หรือปลอดออกจากงาน ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ
ของผู้บริหารองค์กร การประเมินผลที่มีระบบ ยุติธรรม เชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่ควรกระท้า เพราะจะยังประโยชน์
ให้แก่หน่วยงาน และตัวบุคคลไปพร้อมๆ กัน 

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ก็เพ่ือปรับปรุงให้พนักงานได้ท้างานให้เกิดความเหมาะสม 
องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งหวังที่จะเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นไปจากเดิมที่เป็นอยู่ ปริมาณ และคุณสมบัติของบุคคล
ที่องค์กรต้องการ ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกัน ประสิทธิภาพการท้างานของบุคคล ก็เพ่ือหาความเหมาะสม
ทางด้านค่าจ้าง เงินเดือน และต้าแหน่ง เป็นการช่วยฝ่ายบริหาร ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม 
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2.2.9 ลักษณะคุณภาพการปฏิบัติงาน 
คุณภาพการปฏิบัติงานสามารถวัดได้จากการรายงานการสอบบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี  

โดยประยุกต์แนวคิดจากหลักเกณฑ์ และข้อก้าหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี รหัส 2402 
ประกอบด้วย (อุษณา ภัทรมนตรี, 2547, หน้า 39-40) 

1) ด้านความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง การไม่เกิดข้อผิดพลาด บิดเบือน และเป็นไป
ตามความจริงที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข ผู้ตรวจสอบได้ รวบรวมประเมินและสรุป
น้าเสนออย่างระมัดระวังและแม่นย้า 

2) ด้านความชัดเจน (clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความให้ผู้อ่าน รายงาน
เข้าใจ แสดงล้าดับความเป็นเหตุเป็นผล ความชัดเจนอาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางวิชาการ
ที่ไม่จ้าเป็น หากจ้าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคต้องมีค้าอธิบายหรือนิยามศัพท์ที่ใช้ 

3) ด้านความกะทัดรัด (conciseness) หมายถึง การลื่อสารตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม 
การตัดทอน ข้อความและค้าที่ไม่จ้าเป็นออกไป โดยผู้ตรวจสอบยังคงต้องรักษาความต่อเนื่องของแนวคิด
ที่รายงานไว้ ตลอดจนความถูกต้องของการใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ และใช้เวลาน้อย 

4) ด้านความสร้างสรรค์ (creation) หมายถึง การสื่อสารที่ช่วยจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
และองค์กรมีการปรับปรุงในสิ่งที่จ้าเป็น โดยเนื้อหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยายเชิงบวก และมีความหมาย
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5) ด้านความสมบูรณ์ (completion) หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หมายถึง การไม่ขาดสารสนเทศที่ส้าคัญต่อผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งควรประกอบด้วย สารสนเทศ
และข้อสนับสนุนและข้อแนะน้าที่เพียงพอ 

6) ด้านความทันกาล (timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานต้องกระท้าภายในเวลาที่ดี
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสแก้ไข การเสนอผลการตรวจไม่ควรล่าช้าและควรท้าในระดับ “ด่วน” เพื่อช่วยให้
การแก้ไขมีประสิทธิภาพ  

7) การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน (สุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2549, หน้า 43) ในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบทั้งหมดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ส้านักงานสอบบัญชี จึงควรน้านโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาใช้ในส้านักงานสอบบัญชี
และแต่ละงานสอบบัญชี 

2.2.10 ประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เมื่อมีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอจะช่วยท้าให้ผู้บริหารองค์กรมีข้อมูลที่แสดงภาพ

ขององค์กรตามความเป็นจริง ท้าให้เข้าใจปัญหาและข้อจ้ากัดขององค์กรในบางด้านได้เห็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในผลงานเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคลากรและองค์กร ดังนี้ (อ้านวย แสงสว่าง, 2544, หน้า 250) 

1) ช่วยเป็นข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้พิจารณาในการแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ต้าแหน่งงานต่างๆ 
และการก้าหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งต้องอาศัยการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) ท้าให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ามาท้างานใหม่ ซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะ ท้าความเข้าใจกับงานที่ต้องปฏิบัติและงาน
ที่ก้าหนดไว้ให้ปฏิบัติงานบุคลากรที่ท้างานมานานย่อมมีความต้องการข้อมูล สารสนเทศป้อนกลับแต่ในสิ่งที่ดี 
ในด้านผลบวก ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานชองบุคลากร 
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3) ช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับสามารถวัดผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลประสิทธิภาพของบุคลากร และจะต้องปฏิบัติงานต่อไปอย่างไร 
รายละเอียดข้อมูลที่ ได้จากการวัดผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจะช่วยในการชี้น้า
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรือบางกรณีก็จะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 

4) ช่วยท้าให้ผู้จัดการสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ได้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก้าหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนประจ้าปี  
การแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ต้าแหน่งงานต่างๆ 

5) ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลประสิทธิภาพของบุคคลากรสามารถรวบรวมรวมไว้  
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลที่วัดได้อาจเป็นผลทางด้านบวก หรือผลทางด้านลบก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้ตั้งแต่
การฝึกอบรม การพัฒนาและกิจกรรมอื่นๆ 

2.2.11 องค์ประกอบของคุณภาพการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาองค์กรเ พื่อ เพิ่มประสิทธิภาพจะท้าให้การปฏิบัติ งานมีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น

ต้องกระบวนการจัดระบบการท้างานและการปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์การสามารถด้าเนินงาน 
หรือบริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก้าหนดมีองค์ประกอบที่ส้าคัญดังต่อไปนี้ (สมใจ ลักษณะ , 2546, 
หน้า 249)  

1) คุณภาพผลงาน (quality of work) ความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องมีความถูกต้องไม่ว่าเป็นเหตุการณ์ หรือข้อความ ตัวเลข รวมทั้งการอ้างอิง
ทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบและสามารถให้ค้าอธิบายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง 

2) ความรับผิดขอบ (responsibility) การผูกพันที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถโดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ 

3) ความช้านาญ (expertise) ความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
สะสม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของตน 

4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creative thinking) หมายถึง แนวคิด หรือกรอบแนวคิด
ที่เกิดจากการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นใหม่ด้วยการน้าเสนอหรือแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ 

(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น คิดหาค้าตอบของปัญหาได้หลายๆ อย่าง
ในเวลาจ้ากัดสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้หลายแนวทาง รวมทั้งรู้จักวิธีการท้างานแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ 

(2) สามารถยืดหยุ่นวิธีการท้างานเพื่อความส้าเร็จของงาน พฤติกรรมที่บ่งชี้ เช่น  
ปรับตนเองหรือการกระท้าได้เหมาะสมกับปัญหา หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป คิดทางเลือกอื่นได้
อย่างเหมาะสม ถ้าวิธีการเดิมที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล 

(3) ค้นคว้าวิธีการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป็นคนช่างสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ
การท้างานสามารถช่วยเสนอแนะเพื่อนร่วมงาน ถึงวิธีการท้างานที่มีประสิทธิภาพ มีแนวคิดที่จะสร้าง
และปรับวิธีการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

49 

2.3 บริบทอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ออนไลน์, 2560) 
 

2.3.1 ที่ตั้งและขนาด 
1) ระยะทางจากอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 19 กิโลเมตร 
2) จ้านวนพื้นที่ของอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 498.659 ตารางกิโลเมตร 

2.3.2 อาณาเขต 
1) ทิศเหนือ ติดกับต้าบลชุมพล ต้าบลบึงศาล ต้าบลพระอาจารย์ ต้าบลบางสมบูรณ์ 

เขตอ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
2) ทิศใต้ ติดกับแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ต้าบลเนื่องเขต ต้าบล

บางขวัญ เขตอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต้าบลก้อนแก้ว เขตก่ิงอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลบางยาง ต้าบลบางแตน เขตอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
4) ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลล้าไทร เขตอ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี แขวงคลองสิบสอง 

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
2.3.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้้าทะเล ประมาณ 1-9 เมตร พ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ใน

เขตชลประทาน โครงการชลประทานพระองค์ไชยานุชิต และโครงการชลประทานหลวงรังสิตใต้ มีแม่น้้า
และล้าคลองไหลผ่านหลายสาย ดังนี้ 

 
1) แม่น้้าบางปะกง อยู่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอ กั้นเขตระหว่างอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
2) แม่น้้านครนายก อยู่ทางทิศเหนือของอ้าเภอ กั้นเขตแดนบางส่วนของอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

กับอ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก และอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
3) คลองแสนแสบ หรือคลองบางขนาก เป็นคลองขุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้้าเจ้าพระยา

กับแม่น้้าบางปะกง 
4) คลองนครเนื่องเขต คลองนี้เป็นคลองที่ขุดเชื่อมแม่น้้าบางปะกง กับคลองแสนแสบ 

นอกจากนี้ ในท้องที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวยังมีคลองขุดคลองซอยไหลผ่านอีกหลายสาย เช่น คลองพระองค์
ไชยานุชิตหรือคลองเจ้า คลอง 14 คลอง 15 คลอง 16 คลอง 17 คลอง 18 คลอง 19 คลอง 20 คลอง 21 
และคลองหกวา ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วอ้าเภอ 

2.3.4 ประวัติความเป็นมา 
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2448 เดิมอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ตั้งอยู่ที่บ้านต้นส้าโรง ต้าบล

บางขนาก ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอในปัจจุบันไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีหลวงพิศาล
เกษตรสมบูรณ์ (เกตุ เกษสมบูรณ์) เป็นนายอ้าเภอคนแรก และใช้บ้านพักเป็นที่ว่าการอ้าเภอ ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2448 ทางราชการได้ปลูกสร้างที่ว่าการอ้าเภอขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว  
เป็นอาคารชั้นเดียว 
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ในปี พ.ศ. 2495 จึงได้สร้างที่ว่าการอ้าเภอขึ้นใหม่ด้วยเงินงบประมาณ ตามแบบแปลน
ของกรมโยธาเทศบาล เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) 
แล้วเสร็จ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2496 และใช้เป็นที่ว่าการอ้าเภอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมการปกครองได้ให้
งบประมาณสร้างที่ว่าการอ้าเภอขึ้นใหม่ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
หลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองแสนแสบ แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2540 และใช้เป็นสถานที่
ราชการมาจนทุกวันนี้ 

การที่มีชื่อว่า “อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว” เพราะตัวที่ว่าการอ้าเภอตั้งอยู่ในต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ตามค้าบอกเล่า
ของผู้สูงอายุว่าอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวนี้เดิม เมื่อถึงฤดูแล้งน้้าในล้าคลองแห้งขอดขุ่นข้นมีรสเปรี้ยว จึงได้ชื่อว่า
ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว และขนานนามอ้าเภอว่า “อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว” 

ท้องที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว แต่เดิมมามีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ตอนใต้ราบลุ่มต่้าตอนเหนือ
สูงขึ้นมีพงหญ้าต้นโขมง เป็นที่อาศัยของช้างป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด มีราษฎรประกอบอาชีพท้านา อยู่แถบ
ริมคลองเพียงเล็กน้อย ต่อมา ร.ศ.311 บริษัท คูนาสยาม ได้เข้ามาท้าการขุดคลอง 18 และคลอง 19 คลอง 20 
คลอง 21 และจัดท้าประตูระบายน้้าขึ้นท้าให้ดินจืดคลายความเปรี้ยวลงมาก จึงท้าให้ราษฎรจากที่อ่ืนพากัน
อพยพมาจากที่ต่างๆ เพ่ือประกอบอาชีพท้านามากขึ้น ตราบเท่าทุกวันนี้ 

1) เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 1.65 ตารางกิโลเมตร 
 
(2) อาณาเขตติดต่อ 

ก. ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลหมอนทอง 
ข. ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว มีลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 

(4) ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ท้าให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ในหมู่ที่ 1  2 ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว และหมู่ที่ 4 5 6 ต้าบล
โพรงอากาศ พ้ืนที่เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยวทั้งสิ้น 1.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 1,031.25 ไร่ 
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2) เทศบาลต้าบลศาลาแดง 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากเทศบาลต้าบลศาลาแดง ถึง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 11 
กิโลเมตร 

ข. จ้านวนพื้นที่ของเทศบาลต้าบลศาลาแดง ประมาณ 4.72 ตารางกิโลเมตร 
(2) อาณาเขต 

ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลดอนฉิมพลี อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลต้าบลศาลาแดง เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับอ้าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในชุมชนมีแหล่งน้้าอยู่หลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่ 
คลองแสนแสบ คลอง 16 คลอง 17 คลองไผ่ด้า คลองพระองค์ เจ้าไชยานุชิต ฯลฯ ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้
ใช้เป็นแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือระบายน้้า และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว 

(4) ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต้าบลศาลาแดง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล

เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ท้าให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต้าบลศาลาแดง ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 ประกอบด้วย 1 ต้าบล มีพื้นที่เต็มหมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 3 4 และมีบางส่วน คือ หมู่ที่ 2 5  
ของต้าบลศาลาแดง 

3) เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากเทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 18 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของเทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี ประมาณ 0.392 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับอ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข. ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนฉิมพลี 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลหมอนทอง 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่ง

ธุรกิจการค้าและอาคารพาณิชย์ เป็นที่พักอาศัย โดยมีถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 2 และถนนเทศบาล 3 
เป็นถนนที่มีการคมนาคมสายหลัก สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไม่มี 
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(4) ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาลดอนฉิมพลี และมีพ้ืนที่

ในความรับผิดชอบเป็นอาณาเขตกว้าง มีประชากรหนาแน่น ท้าให้การดูแลไม่ทั่วถึง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลดอนฉิมพลี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 7 
ตอนที่ 5 วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 18 
บางส่วน เพ่ือจะได้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ท้องถิ่นมีความเจริญมากยิ่งข้ึน 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลดอนฉิมพลีเป็นเทศบาลต้าบล
ดอนฉิมพลี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542) สุขาภิบาลดอนฉิมพลี จึงมีฐานะ
เป็นเทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี ซึ่งเป็นเทศบาล ชั้น 6 ขนาดกลาง ปัจจุบันอาคารส้านักงานเทศบาล เป็นอาคาร 
2 ชั้น มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 

4) เทศบาลต้าบลบางขนาก 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากเทศบาลต้าบลบางขนาก ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 10 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของเทศบาลต้าบลบางขนาก ประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองตันคลองสิบแปด ฝั่งใต้ห่างจาก

ทางรถไฟ สายกรุงเทพ-อรัญประเทศ ตามแนวคลองตันคลองสิบแปด ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะ 65 เมตร เลียบริมคลองตันคลองสิบแปด ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้้าบางปะกงฝั่งตะวันออก 

ข. ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานกับถนนสาย
บางน้้าเปรี้ยว-บางขนาก ระยะ 100 เมตร ผ่านคลองชีปะขาว คลองบางอ้อ และตัดถนนสายบางน้้าเปรี้ยว -
บางขนาก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งห่างจากริมทางรถไฟสายกรุงเทพ-อรัญประเทศ ในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันออก 
ระยะ 65 เมตร 

ค. ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมแม่น้้าบางปะกงฝั่งตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 วัดตามแนบริมแม่น้้าบางปะกง
ฝั่งตะวันตก ระยะ 1,020 เมตร 

ง. ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ขนาดกับทางรถไฟสายกรุงเทพ -อรัญประเทศ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตท่ี 1 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต้าบลบางขนาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีคลองแสนแสบ 

คลองสะแก และคลองตันคลองสิบแปด เป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญของเทศบาล พ้ืนที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่
ใช้ท้าการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้้าดังกล่าว และใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
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(4) ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต้าบลบางขนาก เดิมเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 และยกฐานะ

เป็นเทศบาลต้าบลบางขนาก ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 
2542 โดยมีพ้ืนที่ในหมู่ที่ 1 2 และหมู่ที่ 3 4 6 บางส่วน 

5) ต้าบลหมอนทอง 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลหมอนทอง ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลหมอนทอง ประมาณ 53.85 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลสิงโตทอง 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลบางน้้าเปรี้ยว และต้าบลโพรงอากาศ 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลโยธะกา และต้าบลบางขนาก 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลดอนฉิมพลี 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลหมอนทอง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว มีคลองชลประทาน 

3 คลอง คือ คลองสิบแปด คลองสินค้า คลองแดน (คึกฤทธิ์) และมีบึง จ้านวนถึง 10 บึง เชื่อมระหว่างคลอง 
3 สาย กระจายอยู่เต็มพ้ืนที่ ได้แก่ บึงสิงโต บึงง่ามกล้วย บึงวังข่อน (อยู่ด้านทิศเหนือของต้าบล) บึงชวดบัว 
บึงมะกอก (อยู่ด้านทิศใต้ของต้าบล) บึงหมอนทอง บึงสะแก (อยู่ด้านทิศตะวันออกของต้าบล) บึงตาป๊อ 
บึงอ้ายเสี้ยว บึงหอคอย (อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของต้าบล) ท้าให้พ้ืนที่ของต้าบลมีน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร
ได้ตลอดทั้งปี และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งได้ในบางโอกาส พ้ืนที่ทางน้้าทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลประทานรังสิตใต้ 

(4) ประวัติความเป็นมา 
ต้าบลหมอนทอง ตั้งขึ้นประมาณรัชกาลที่ 5 ผู้ปกครองคนแรกชื่อ ขุนคณิน เขนยทอง 

ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นต้าบล ก้านันคนแรก จึงชื่อ ขุนคณิน เขนยทอง และก้านันคนต่อๆ มา 
มีรายนามดังนี้ 

ก. นายศิริ แจ้งสัจจา 
ข. นายสหาก แย้มแสง 
ค. นายฮารีฟีน วรหวัง 
ง. นายสมาน แย้มแสง 

6) ต้าบลโพรงอากาศ 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลโพรงอากาศ ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 1 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลโพรงอากาศ ประมาณ 58.7 ตารางกิโลเมตร 
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(2) อาณาเขต 

ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลบางขนาก ต้าบลหมอนทอง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลบางโรง กิ่งอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ต้าบลเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลโพรงอากาศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร 

ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้และภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ และบางแห่งเป็นดินเปรี้ยว ไม่มีดินทราย 
หรือดินปนลูกรัง มีล้าคลองต่างๆ เป็นสายหลัก คือ คลองชวดตาสี คลองขวาง คลองแสนแสบ คลองบ้านใหม่ 
คลองปลื้มพับผ้า เป็นต้น 

(4) ประวัติความเป็นมา 
ต้าบลโพรงอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวตามค้าบอกเล่าของผู้สูงอายุ ต้าบลนี้มีชื่อว่า “บ้านพงกะกาด” มีสภาพกว้างว่างเปล่า 
เป็นที่ราบลุ่มมีพงหญ้า ที่เรียกว่า ต้นตะกาดและต้นล้าโพงขึ้นอยู่มากมาย ซึ่งต้นล้าโพงนี้มีดอกสีขาว ลักษณะ
ดอกคล้ายล้าโพง มีสรรพคุณรักษาโรคไซนัสได้เมื่อน้ามาสูบ เหตุที่มีต้นล้าโพงอยู่มากและมีหญ้าตะกาดขึ้น
เป็นพงอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านพงตะกาด” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “บ้านโพรงอากาศ” 
ดังในปัจจุบัน 

7) ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 36.36 ตารางกิโลเมตร 
 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลหมอนทอง 
ข. ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาแดง 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีล้าคลองผ่านหลายสาย เหมาะส้าหรบั

ท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
(4) ประวัติความเป็นมา 

ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบล ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 
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8) ต้าบลโยธะกา 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลโยธะกา ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 25 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลโยธะกา ประมาณ 58.2 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลบางสมบูรณ์ อ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลบางขนาก อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลสิงโตทอง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลบางแตน อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ ต้าบลโยธะกา มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 
(4) ประวัติความเป็นมา 

ต้าบลโยธะกา จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 โดยแยกมากจากต้าบลดอนเกาะกา 
และต้าบลหมอนทอง เมื่อปี พ.ศ. 2480 สมัยก่อนชาวบ้านเรียก “แม่น้้าโยธะกา” เนื่องจากมีต้นโยธะกา
ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกสีชมพู ฝักคล้ายกระถินขึ้นเรียงรายตามสองฝั่งแม่น้้า ปัจจุบันนี้ต้นไม้ดังกล่าว
สูญหายไปหมดแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกแม่น้้าโยธะกาว่า แม่น้้านครนายกตามชื่อเดิม ส่วนชื่อต้าบลโยธะกานั้น 
เป็นชื่อที่ใช้เรียกตามเชื่อแม่น้้าโยธะกาซ่ึงไหลผ่านต้าบล 

9) ต้าบลสิงโตทอง 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลสิงโตทอง ถึง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 8 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลสิงโตทอง ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลดอนเกาะกา 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลหมอนทอง 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลโยธะกา 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลดอนฉิมพลี 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ ต้าบลสิงโตทอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีความสูง
จากระดับน้้าทะเล ประมาณ 2-3 เมตร 

(4) ประวัติความเป็นมา 
ต้าบลสิงโตทอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2516 ก่อนตั้งต้าบลสิงโตทอง แยกมาจาก

ต้าบลหมอนทอง 
10) ต้าบลศาลาแดง 

(1) ที่ตั้งและขนาด 
ก. ระยะทางจากต้าบลศาลาแดง ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 16 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลศาลาแดง ประมาณ 40.48 ตารางกิโลเมตร 
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(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลบึงน้้ารักษ์ และต้าบลดอนฉิมพลี 
ข. ทิศใต้ ติดกับอ้าเภอเมือง 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลศาลาแดงเป็นที่ราบต่อเนื่องกับต้าบลบางน้้าเปรี้ยว ต้าบลบึงน้้ารักษ์ ต้าบล

ดอนฉิมพลี และอ้าเภอเมือง (ปัจจุบันต้าบลดังกล่าวได้เปลี่ยนฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.) 
โครงสร้างภายในประกอบด้วย คลองสายต่างๆ เช่น คลองนครเนื่องเขต คลองไผ่ด้า คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 
คลองแสนแสบ เป็นต้น คลองเหล่านี้ เป็นแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร ช่วยการระบายน้้า และช่วยการขนส่ง
ผลผลิต 

(4) ประวัติความเป็นมา 
ต้าบลศาลาแดง จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นชุมชนที่ก่อตั้งมานานแล้ว 

โดยมีบรรพบุรุษเล่าต่อกันมาว่าเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
ได้เสด็จประพาสทางชลมารคล่องเรือมาถึงคลองแสนแสบได้แวะพักและเสด็จขึ้น ศาลาท่าน้้าของชาวบ้าน 
(ซึ่งต่อมาภายหลังทราบชื่อว่านายแดง) ถามถึงสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งนายแดงได้ถามถึงพระองค์ท่านว่า (โดยที่
ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ท่าน) ท้าไมหน้าท่านจึงเหมือนเหรียญเงินที่เขามีอยู่ และเมื่อท่านเสด็จไปแล้ว  
นายแดงได้ไปบอกกล่าวกับเพ่ือนบ้าน ซึ่งเพ่ือนบ้านได้ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านชอบปลอมพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านด้วยพระองค์เอง และต่อมาเมื่อชาวบ้าน
จะชุมนุมกัน ก็จะใช้ศาลาแห่งนี้ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (ความเชื่อของชาวบ้าน) เมื่อมีเรื่อง
เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะนัดไปชุมนุมที่ศาลาแห่งนี้ และจะท้าให้เกิดปัญญาหาทางแก้ไขได้ทุกเรื่อง 
จนเป็นที่ติดปากของชาวบ้านว่า เมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนก็ให้ไปศาลานายแดง จนกระทั่งทางฝ่ายปกครอง
ได้ตั้งชื่อเป็นชื่อบ้านของหมู่บ้านและต้าบลว่า ศาลาแดง ต่อมา 

11) ต้าบลบางขนาก 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลบางขนาก ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 9 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลบางขนาก ประมาณ 26.6 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลโยธะกา 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลบางโรง กิ่งอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลบางแตน อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลโพรงอากาศ 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลบางขนาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ภาคกลางตอนบนลุ่มแม่น้้า

บางปะกง 
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(4) ประวัติความเป็นมา 

ต้าบลบางขนาก จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2450 เดิมเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่แบบ
กระจัดกระจาย โดยทั่วไปสภาพพ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง ประชาชนที่อยู่แถบนี้ประกอบอาชีพปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  
เมื่อมีการประกาศให้เป็นต้าบล และหมู่บ้านได้รับการจัดตั้งให้เป็นต้าบลในราวปี พ.ศ. 2450 ในระยะเริ่มแรก
แบ่งพ้ืนที่เป็น 14 หมู่บ้าน ต่อมาปรับปรุงใหม่เป็น 10 หมู่บ้าน และได้ปรับปรุงใหม่อีกครั้งเป็น 12 หมู่บ้าน 
และที่ได้รับการขนานนามว่าต้าบลบางขนาก เนื่องจากมีต้นขนากเป็นจ้านวนมาก จึงใช้ต้นขนากเป็นสัญลักษณ์
และใช้ชื่อต้นขนากเป็นชื่อต้าบลมาตั้งแต่ประกาศ จัดตั้งต้าบลจนถึงปัจจุบัน 

12) ต้าบลดอนเกาะกา 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลดอนเกาะกา ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 10 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลดอนเกาะกา ประมาณ 65.2 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับอ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลสิงโตทอง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลโยธะกา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลดอนฉิมพลี อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ ต้าบลดอนเกาะกา มีพ้ืนที่ราบต่อเนื่องจากต้าบลสิงโตทอง 
ต้าบลดอนฉิมพลี และต้าบลโยธะกา 

(4) ประวัติความเป็นมา 
เดิมสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน และป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัย และบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะ

กาลงมาหากิน เพราะเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกพ้ืนที่แถบนี้ว่า “ดอนเกาะกา” 
 

13) ต้าบลบึงน้้ารักษ์ 
(1) ที่ตั้งและขนาด 

ก. ระยะทางจากต้าบลบึงน้้ารักษ์ ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 15 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลบึงน้้ารักษ์ ประมาณ 30,859,200 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับต้าบลชุมพล อ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลดอนฉิมพลี อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับแขวงคลองสิบสอง กรุงเทพมหานคร และต้าบลพืชอุดม 

อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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(3) ลักษณะภูมิประเทศ 

ต้าบลบึงน้้ารักษ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจากระดับน้้าทะเล ประมาณ 
1-9 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นล้าคลอง ซึ่งมีน้้าไหลผ่านตลอดปี ไม่มีป่าไม้และภูเขาเหมาะสมส้าหรับการท้าเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ 

(4) ประวัติความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

เรื่อง “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบล” ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 
14) ต้าบลดอนฉิมพลี 

(1) ที่ตั้งและขนาด 
ก. ระยะทางจากต้าบลดอนฉิมพลี ถึงอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ประมาณ 18 กิโลเมตร 
ข. จ้านวนพื้นที่ของต้าบลดอนฉิมพลี ประมาณ 40,443.71 ตารางกิโลเมตร 

(2) อาณาเขต 
ก. ทิศเหนือ ติดกับอ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข. ทิศใต้ ติดกับต้าบลศาลาแดง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ค. ทิศตะวันออก ติดกับต้าบลดอนเกาะกา สิงโตทอง หมอนทอง อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
ง. ทิศตะวันตก ติดกับต้าบลบึงน้้ารักษ์ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้าบลดอนฉิมพลีมีพ้ืนที่ราบต่อเนื่องกับต้าบลศาลาแดง หมอนทอง และดอนเกาะกา 

โครงสร้างภายในประกอบด้วยคลองหลายสาย เช่น คลองชลประทาน 16 17 18 19 20 21 และคลองหกวา 
เป็นต้น คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญของเกษตรกรรมในต้าบล ใช้ เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค 
ระบายน้้า และการขนส่งสินค้า 

(4) ประวัติความเป็นมา 
เดิมต้าบลดอนฉิมพลีมีพ้ืนที่เป็นป่ารกทึบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยเฉพาะ

กระบือ โดยมีจ่าฝูงที่ดุร้ายเป็นที่เลื่องลือถึงความดุร้าย จนชาวบ้านในแถวนั้น ตั้งชื่อให้ว่า “ฉิมพลี” ต่อมา
ได้มีคนเรียกชื่อป่า บริเวณนี้ว่า ป่าฉิมพลี ในเวลาต่อมาตั้งเป็นหมู่บ้านจึงเรียกชื่อเพ้ียนเป็น “ดอนฉิมพลี” 
เมื่อมีชุมชนอยู่มากขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ได้จัดตั้งสภาต้าบลดอนฉิมพลีขึ้นเพื่อบริหารจัดการในพ้ืนที่ ต่อมา
มีพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ก้าหนดให้สภาต้าบลที่มีรายได้ 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา ติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
สภาต้าบลดอนฉิมพลีจึงจัดตั้งเป็นองค์การบริการส่วนต้าบลดอนฉิมพลีขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
กาญจนา ประทุมศาลา และคณะ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ

ประสิทธิภาพงานวิชาการองค์กรของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรระดับประสิทธิภาพของงานวิชาการ
และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรดับประสิทธิภาพงานวิชาการประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ้านวน 216 คน กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 140 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น การก้าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างอาศัยตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า จ้านวน 55 ข้อ ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 
ค่าอ้านาจจ้าแนก 0.26 - 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภ าพ 
งานวิชาการของสถานศึกษาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

นิลภวิษย์ ทับทอง (2555) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทุกลักษณะ
อยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร
ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ระดับกระบวนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้  
อยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ และการเข้าถึง
ความรู้ ขณะที่การเรียนรู้และการค้นหาความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ส้าหรับบริบทด้านการบริหารจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์
มีความสัมพันธ์ในทางบวก นับขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์ทางลบนับขั้นตอนการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบและข้ันตอนการเข้าถึงความรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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พรพัชรี แจ่มครุฑ (2554) ได้ศึกษาวัฒนธรรม บรรยากาศองค์กร ลักษณะผู้น้าที่มีต่อประสิทธิภาพ

และคุณภาพชีวิตในการท้างานของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สังกัดกองบัญชาต้ารวจนครบาลท้องที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
เพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธ์และสมการท้านายของคุณภาพชีวิตในการท้างานด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
บรรยากาศองค์กรและลักษณะผู้น้าที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจส่วนใหญ่มีอายุ 
31-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี ระดับขั้นยศขั้นประทวน 
ผลของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ในการท้างานแตกต่างกัน ยกเว้นระดับขั้นยศที่มีคุณภาพชีวิตในการท้างานไม่แตกต่างกัน ลักษณะวัฒนธรรม
องค์กรและบรรยากาศองค์กรทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตในการท้างานด้านความก้าวหน้า
และความมั่งคงในงานและด้านสังคมสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ผลของสมการท้านาย พบว่า วัฒนธรรม 
บรรยากาศองค์กร สามารถร่วมกันท้านายได้คุณภาพชีวิตในการท้างาน ร้อยละ 61 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

จิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างานกับความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานสถานีบริการน้้ามัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศระดับการศึกษา 
อายุงาน และต้าแหน่งงานมีความสัมพันธ์ดับคุณภาพชีวิตการท้างาน ยกเว้นปัจจัยอายุ และสถานภาพสมรส 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก 3) องค์ประกอบทั้ง 5 ของคุณภาพชีวิตการท้างานมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับความตั้งใจลาออก 

อรอุมา โสภณอุดมพร (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท้างานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีนครเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงาน บริษัท ศรีนคร
เฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด จ้านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชุด คือ 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลแบบวัดคุณภาพชีวิตในการท้างานและแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบ วก
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมคุณภาพชีวิตในการท้างานทุกด้าน  ได้แก่ 
ด้านผลตอบแทน ด้านการพัฒนา ศักยภาพ ด้านความก้าวหน้า ด้านสังคมสัมพันธ์ด้านลักษณะการบริหารงาน 
ด้านความภูมิใจในบริษัท ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน และด้านภาวะอิสระ
จากงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม 

สารสิน อ่ิมโอษฐ (2552) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะผู้น้าที่มีประสิทธิภาพที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตงานตามการรับรู้ของผู้บริหารระดับกลางในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ มตัวอย่างในการศึกษา
เป็นผู้บริหารระดับกลางในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 332 ราย ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กร
และลักษณะผู้น้าที่มีประสิทธิภาพที่มีลักษณะเน้นอนาคต ลักษณะเน้นความมีมนุษยธรรม ลักษณะ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและลักษณะความส้าเร็จมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท้างานในระดับค่อนข้างสูง 
ส่วนด้านลักษณะความเป็นชายและลักษณะการใช้อ้านาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท้างานในระดับปานกลาง
และลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลต่อคุณภาพชีวิตในระดับต่้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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พินิจ หนูเกตุ (2551) วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลคุณภาพชีวิตการท้างาน: กรณีศึกษา บุคลากร

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  
ทั้ง 3 แบบ ไม่มีแบบใดที่เป็นลักษณะเด่น คือ แบบสร้างสรรค์แบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และแบบตั้งรับ-ก้าวร้าว 
เพียงแต่ลักษณะของแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา มีระดับที่สูงกว่าสองแบบและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของลักษณะวัฒนธรรมองค์กรทั้งสามแบบในเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ส้าหรับวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ มิติมุ่งให้ความส้าคัญกับบุคลากรของวัฒนธรรมองค์กร
แบบสร้างสรรค์ มิติมุ่งการคัดค้าน และมิติมุ่งการแข่งขัน วัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งรับ -ก้าวร้าว มิติ
ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านการบรรลุผลส้าเร็จ สามารถร่วมกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท้างานได้ถึง
ร้อยละ 68 

เกวลี ดวงก้าเหนิด (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างาน วัฒนธรรม
องค์กรกับผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพ้ืนที่ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 1) คุณภาพชีวิตการท้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพ้ืนภาคที่พายัพ เชียงใหม่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ วัฒนธรรม องค์กรแบบกันเอง-เชิงรุก มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 3) คุณภาพชีวิตการท้างานและวัฒนธรรมองค์กรแบบกันเอง-เชิงรุก มีอ้านาจรวมกันพยากรณ์
ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

นฤมล แก้วป้อม (2551) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรวมและแบ่งตามขนาดหน่วยงานจ้าแนก
ตามรายลักษณะ คือ ลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว มีค่าเฉลี่ยระดับ
วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก 2) สภาพการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรวม
และแบ่งตามขนาดหน่วยงาน พฤติกรรมของบุคลากรในกระบวนการบริหารจัดการความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

อมรรัตน์ พงษ์ปวน (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพชีวิต
การท้างานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการ สังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ผสมผสานระหว่าง 3 ลักษณะ เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ย คือ ลักษณะตั้งรับ-
ก้าวร้าว ลักษณะสร้างสรรค์ และลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ส่วนคุณภาพชีวิตการท้างานของข้าราชการ สังกัด
กรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนคุณภาพชีวิตการท้างานรายด้าน
ซึ่งอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมคุณภาพชีวิตการท้างานในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านจังหวะชีวิต ด้านการท้างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงานด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท้างาน ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และด้านสภาพ
การท้างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตการท้างานในระดับต่้า ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 3 ลักษณะ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท้างาน
ในภาพรวมของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ลัชรี เดชโยธิน (2550) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1) บุคลากรในโรงเรียนรับรู้วัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก 2) บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามแนวคิด
องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3) วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ได้แก่ ความหลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจและการยอมรับ สามารถพยากรณ์ได้ 
ร้อยละ 63.80 โดยแสดงสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ องค์การแห่งการเรียนรู้ = 0.321 + 0.354 
(ความหลากหลายของบุคลากร) + 0.197 (ความซื่ อสัตย์สุจริต) + 0.224 (การตัดสินใจ) + 0.114 
(การยอมรับ) 

นันทิยา น้อยจันทร์ (2550) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา พบว่า 
วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาระหว่าง
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกันผลการทดสอบ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา 

ชาคริต คงเผ่าพงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท้างานกับผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส้านักงานประถมศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท้างานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา
จังหวัดก้าแพงเพชร 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท้างานของผู้บริหารโรงเรียน จ้าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหารและรายได้ 3) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท้างานของผู้บริหารโรงเ รียนสังกัด
ประถมศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชรในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การท้างานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชร จ้าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหารโรงเรียนและรายได้ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
ต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท้างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชรในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 4) คุณภาพชีวิต
การท้างานของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ก้าแพงเพชร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
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บุญจิรา ปิ่นทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างาน
กับผลปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพ
ชีวิตโดยจ้าแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทเงินจ้าง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท้างานกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา จ้านวน 170 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ t-test และ Pearson correlation 
ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ ชีวิตการท้างานของบุคลากรทุกเพศ ทุกสถานภาพ และ
ทุกระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก คับผลปฏิบัติงาน 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Bulent Aydin & Adnan Ceylan (2012) ศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมองค์กรต่อคุณภาพชีวิต

การท้างาน ผู้เขียนกล่าวว่า เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในองค์กรหลากหลายองค์กร
ซึ่งองค์กรเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเป้าหมายขององค์กร คือ 
การรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมของมนุษยชาติ ส้าหรับงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท้างานในส่วนของ
พนักงานอุตสาหกรรม ซึ่งสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพนักงาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

Lok & Crawford (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์กร วัฒนธรรม องค์กร
รูปแบบผู้น้าและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม โดยจ้านวนแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมา 251 ชุด ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความผูกพันองค์กร
ความพึงพอใจในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท้างานมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความผูกพันองค์กร
ลักษณะภาวะผู้น้ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความผูกพันองค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ ส่วนอายุ
และระยะเวลาในการท้างานในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ท้างาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กร
และวัฒนธรรมองค์กร 

Vandana & Meenakshi (2013) ได้ศกึษา คุณภาพของสมดุลชีวิตการท้างานของครูในสถาบันอุดมศึกษา 
สมดุลชีวิตการท้างานเป็นลักษณะส้าคัญเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของครู ในบริบท
ของการเรียนรู้ของนักเรียน มันได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่มีคุณภาพดีในการท้างานของชีวิตสมดุล
ผลเป็นสุขภาพของคณะและนักเรียนดีขึ้นโดนการศึกษาปัจจุบันการตรวจสอบคุณภาพของสมดุลชีวิต
การท้างานระหว่างครูอินเดียในการให้บริการสตรีมทางวิชาการที่แตกต่างกันทั่วทั้งสากล และวิทยาลัย 
ออกมาจากผลท่ีก้าหนดของครูธรรมชาติของพวกเขาได้รับการแต่งตั้งทางวิชาการที่พวกเขามีการเรียนการสอน
และธรรมชาติของสถาบันการศึกษาการให้บริการของพวกเขาส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพวกเขา สมดุล
ชีวิตโดยตรงและอย่างมีนัยส้าคัญ อย่างไรก็ตาม เพศไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญในคุณภาพ
ของความสมดุลของชีวิตการท้างานของของครู พบว่า ด้านความพึงพอใจกับครอบครัวและอายุการเก็บรักษา 
(�̅� = 33.06) ด้านบทบาท (�̅� = 43.07) ด้านการให้ความรู้ต่อการท้างานสมดุลชีวิต ( �̅� = 36.08) 
ด้านพึงพอใจในงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น (�̅� = 26.57) และด้านชื่นซมการท้างานของตนเอง 
(�̅� = 21.71) 
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Pugalendhi, Umaselvi & Nakkeeranr (2010) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต: การรับรู้ของวิทยาลัยครู 
การศึกษาหลายการวิจัยในโลกได้วัดคุณภาพของการท้างานของพนักงานในอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย 
โรงเรียนรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาองค์กรรัฐบาล การศึกษาวิจัยนี้ จุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
การท้างานของวิทยาลัยครูภายใต้มิติต่างๆ ความท้าทายใหม่ที่สามารถเผชิญกับความมุ่งมั่นของพนักงาน
และการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้วิทยาลัยครูที่จะรู้ว่าระดับ
ของการรับรู้ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท้างาน โดยผู้บริหารการศึกษา คุณภาพชีวิตการท้างานเป็นแนวคิด
ที่ส้าคัญของสถานการณ์ที่ดีในสภาพแวดล้อมการท้างาน คุณภาพชีวิตในการท้างาน อ้านวยความสะดวก
ในการฝึกอบรมพนักงาน ความพึงพอใจในงานและสภาพการท้างาน คุณภาพที่ดีขึ้นของชีวิตในการท้างาน 
ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตของพนักงานพร้อมกับการเติบโตขององค์กร การศึกษาในครั้งนี้รวม 12 วิทยาลัย
ตั้งอยู่ภายในเมือง Tiruchirappalli และ 1,279 วิทยาลัยครู ก้าลังท้างานอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2008 -
เดือนกุมภาพันธ์ 2009 เป็นตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 239 ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมหลังจาก
ที่ถูกเข้ารหัสถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และการทดสอบทางสถิติต่างๆ พบว่า
คุณภาพชีวิตการท้างานโดยรวม และคุณภาพชีวิตในการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมแสดงให้เห็นคุณภาพ
ชีวิตในการท้างานของวิทยาลัย ครูอยู่ในระดับต้่า 

Susan & Yahya (2012) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการท้างานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา EFL การศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างาน และแรงจูงใจ
ของครู 160 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ครูผู้สอนในกรุงเตหะราน ประเทศ
อิหร่าน โดยครูผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มเลือกที่จะมีส่วนในการสัมภาษณ์ติดตาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วม
มีความสุขปานกลาง ระดับของคุณภาพชีวิตการท้างานและมีประสบการณ์ในระดับปานกลางถึงต่้า แรงจูงใจ
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ส้าคัญพบกันระหว่างแรงจูงใจและคุณภาพของหมวดคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ 
คุณภาพชีวิตการท้างานที่ดีที่สุดที่คาดการณ์แรงจูงใจครูที่ถูกระบุว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ มีผลกระทบต่อ
การศึกษาของครูและผู้มีอ้านาจตัดสินใจในการศึกษาเกี่ยวกับการน้าระดับที่สูงขึ้นของแรงจูงใจและคุณภาพ
ชีวิตการท้างานของภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษา พบว่า ด้านตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม (�̅� = 1.37) 
ด้านสภาพการท้างาน (�̅� = 2.94) ด้านโอกาสของการเจริญเติบโต (�̅� = 1.26) ด้านรัฐธรรมนูญ (�̅� = 2.55) 
ด้านความสัมพันธ์กันทางสังคมของการท้างานในชีวิต (�̅� = 2.74) ด้านการท้างานและพ้ืนที่ทั้งหมดของชีวิต 
(�̅� = 3.37) ด้านบูรณาการทางสังคมในองค์กร (�̅� = 3.75) ด้าน การใช้และการพัฒนาของความสามารถ 
(�̅� = 2.86) และภาพรวม (�̅� = 2.63) 

Farideh & Bahram (2012) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพครูของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  เป็นสาเหตุการออกแบบ-เปรียบเทียบ เพ่ือเปรียบเทียบอัตราคุณภาพ
ของงานชีวิตของครูโรงเรียนมัธยมเทคนิคและทฤษฎีในจังหวัดถานในอิหร่าน คุณภาพของชีวิตการท้างาน
เป็นกระบวนการที่กลุ่มผลประโยชน์ในองค์กรจะได้เรียนรู้วิธีการท้างานที่ดีขึ้นครูที่โรงเรียนเทคนิคมีแตกต่างกัน 
บูรณาการในองค์การชีวิตการท้างานและการพ่ึงพาสังคม พ้ืนที่ใช้สอยโดยรวมจากที่อ่ืนๆ โรงเรียนทางทฤษฎี
จึงน้าไปสู่การพัฒนาที่แตกต่างกันของความสามารถของมนุษย์และการเจริญเติบโต โอกาส กลุ่มตัวอย่าง  
410 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนมัธยมจากการลุ่มตัวอย่างแบบคสัสเตอร์ แบบสอบถามของคุณภาพ
ชีวิตการท้างาน ถูกน้ามาใช้ความน้าเชื่อถือได้รับการค้านวณเท่ากับ 0.98 โดยค่าอัลฟาครอนบาค วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเซิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท้างานของครูโรงเรียนมัธยมเทคนิค
และทฤษฎีใน Kordestan ด้านการซดเชยอย่างเพียงพอและเป็นธรรม (�̅� = 7.2) ด้านสภาพการท้างาน 
ที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี (X = 8.5) โอกาสส้าหรับการเจริญเติบโตของสภาพ และความปลอดภัย  
(�̅� = 8.8) รัฐธรรมนูญในองค์กรในการท้างาน (�̅� = 13.1) ความเกี่ยวข้องทางสังคมของชีวิตการท้างาน 
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(�̅� = 9.9) พ้ืนที่ชีวิตทั้งหมด (�̅� = 9.4) บูรณาการทางสังคมในองค์กรในการท้างาน (�̅� = 12.4) ความสามารถ
ในความก้าวหน้าของมนุษย์ (�̅� = 11.8) และด้านคุณภาพชีวิตการท้างาน (�̅� = 80.5) 2) ไม่มีความสัมพันธ์
ที่มีความหมายระหว่างประเภทโรงเรียนมัธยม (ทางด้านเทคนิคและทฤษฎี) และคุณภาพชีวิตในการท้างาน  
มีความแตกต่างในรูปแบบของโรงเรียนสูงไม่ได้ และทางเทคนิคและทางทฤษฎีทุกโรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
Kordestan มีคุณภาพเดียวกันของชีวิตการท้างานที่ดี 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (survey research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนด
วิธีการด้าเนินการวิจัย ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากรของเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ้านวน  6 แห่ง ประกอบด้วย 1) เทศบาลต้าบลฉิมพลี 2) เทศบาลต้าบลบางขนาก 3) เทศบาล
ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว 4) เทศบาลต้าบลศาลาแดง 5) เทศบาลต้าบลดอนเกาะกา 6) เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ 
ซึ่งมีจ้านวน 297 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ้านวน  6 แห่ง จ้านวนประชากร 297 คน โดยใช้ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
โดยเทียบสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของเทศบาล แล้วสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) เปิดตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) ได้จ้านวนตัวอย่าง จ้านวน 162 คน 

2) แบ่งสัดส่วนเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวเป็น 6 เทศบาล คือ เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี 
เทศบาลต้าบลบางขนาก เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว เทศบาลต้าบลศาลาแดง เทศบาลต้าบลดอนเกาะกา 
เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ ดังตาราง 1 

 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

67 

ตาราง 1  แสดงจ้านวนประชากร แยกเป็นแต่ละเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

เทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จ้านวนประชากร (คน) 
บุคลากร 

1. เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี  30 
2. เทศบาลต้าบลบางขนาก  62 
3. เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว  69 
4. เทศบาลต้าบลศาลาแดง  38 
5. เทศบาลต้าบลดอนเกาะกา  65 
6. เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ  33 

รวม 297 
ที่มา: (ข้อมูลเทศบาล, ออนไลน์, 2560) 
 

3) ก้าหนดจ้านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้ 162 คน ออกเป็น 6 เทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยแบ่งตามสัดส่วนของบุคลากรเพื่อให้ได้จ้านวนตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่ม 

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนของประชากร (proportional to size) 

เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละเทศบาล ตามสูตรดังนี้ 
𝑛1 = 𝑁𝑖×𝑛

𝑁
 

𝑛1 = จ้านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

𝑁𝑖  = จ้านวนประชากรแต่ละเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

𝓃 = จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
N = จ้านวนประชากรทั้งหมด 

ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแยกออกเป็นแต่ละเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามรายละเอียดปรากฏในตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงจ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นแต่ละเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

เทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ้านวนประชากร  

(คน) จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) บุคลากร 

1. เทศบาลต้าบลดอนฉิมพลี  30 17 
2. เทศบาลต้าบลบางขนาก  62 35 
3. เทศบาลต้าบลบางน้้าเปรี้ยว  69 39 
4. เทศบาลต้าบลศาลาแดง  38 22 
5. เทศบาลต้าบลดอนเกาะกา  65 36 
6. เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ  33 19 

รวม 297 162 
 

เมื่อท้าการแบ่งสัดส่วนตัวอย่างจากทุกเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แล้วผู้วิจัยท้าการสุ่มอย่างง่าย (simple random)  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (check list) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสังกัดหน่วยงาน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิด
มาตราส่วน (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของของลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีผลมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีผลมาก 
3  หมายถึง  มีผลปานกลาง 
2  หมายถึง  มีผลน้อย 
1 หมายถึง  มีผลน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิดมาตราส่วน ( rating scale) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ตามแนวคิดของของ ลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีคุณภาพมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีคุณภาพมาก 
3  หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2  หมายถึง  มีคุณภาพน้อย 
1  หมายถึง  มีคุณภาพน้อยที่สุด 

3.2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน้ามา
ก้าหนดเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) และใช้เป็นแนวในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื้อหาที่ศึกษา จากนั้นน้าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 

3) น้าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ (expert) 
จ้านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (constent validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
แบบสอบถาม ลงความเห็นและให้คะแนนแล้ววิ เคราะห์การหาค่าดรรชนีการสอดคล้อง (index of ltem 
objective congruence: IOC) ระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา แล้วเลือกข้อค้าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย  

(1) ดร.กานต์ เสกขุนทด  ประธานหลักสูตร 
         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(2) ดร.กิตติวงค์ สาสวด  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(3) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฎฺฐเมธี,ดร. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
        วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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(4) อาจารย์สมภพ สายหยุด  อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

        วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
        วิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    (5) นายสุชาติ แสวงไวศยสุข  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสองคลอง 
         จังหวัดฉะเชิงเทรา  

4) น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
แล้วน้าไปทดลองใช้ (try-out) กับของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือโดยการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .982  

5) น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลส้าคัญจากบุคลากรของเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงผู้บริหารเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 

3.3.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเข้าพบประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นรายบุคคล และอธิบายวัตถุประสงค์ของการแจกแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหน่วยตัวอย่างตามเทศบาลต่างๆ โดยก้าหนดเก็บข้อมูลภายในระยะเวลา จ้านวน 90 วัน 

3.3.3 เมื่อครบก้าหนด ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
และมีความสมบูรณ์ จ้านวน 162 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ  
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด้าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ตรวจสอบจ้านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
3.4.2 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ต้าแหน่ง อายุงาน น้ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) แล้วน้าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค้าบรรยายประกอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดย  

1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค้าบรรยายประกอบ 
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2) การวิจัยครั้งนี้ ก้าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีผลมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีผลมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีผลน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีผลน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดย  

1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค้าบรรยายประกอบ 

2) การวิจัยครั้งนี้ ก้าหนดค่าตัวแปรเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด้าเนินการโดยน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ มีล้าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.5.1 หาค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี่ (frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสังกัดหน่วยงาน 

3.5.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือวิเคราะห์
หาปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.5.3 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยใช้การหาค่าด้วยสถิติเชิงอนุมาน คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.4 ผลการวิเคราะห์สมการพยากรณ์วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n   หมายถึง จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
�̅�   หมายถงึ ค่าเฉลี่ย 
S.D.  หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(X1)  หมายถึง วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 
(X2)  หมายถึง วัฒนธรรมที่เน้นงาน 
(X3)  หมายถึง วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 
(X4)  หมายถึง วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า 
Y   หมายถึง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
a   หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t   หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 
∗    หมายถึง การมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 
ss   หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก้าลังสอง sum of squares 
df   หมายถึง ระดับชั้นความเป็นอิสระ degree of freedom 
MS   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก้าลังสอง 
F   หมายถึง คา่สถิติที่ใช้ในการพิจารณา F- distribution 
Sig.  หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส้าคัญ) 
p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดับนัยส้าคัญ) 
�́�   หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
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�́�   หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
b   หมายถึง คา่สัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
𝛽   หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2   หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E.est  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ์ 
S.E.b  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต้าแหน่งงาน อายุงาน จ้านวน 162 คน ดังแสดง
ในตาราง 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3  จ้านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้ต่อเดือน ต้าแหน่งงาน อายุงาน 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ้านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 72 44.44 
 หญิง 90 55.56 
 รวม 162 100.00 

อายุ    
 20-25 ปี 11 6.79 
 26-30 ปี 19 11.72 
 31-35 ปี 29 17.92 
 36-40 ปี 42 25.92 
 41 ปีขึ้นไป 61 37.65 
 รวม 162 100.00 

สถานภาพ    
 โสด 43 26.54 

 สมรส 102 62.96 
 หม้าย/หย่าร้าง 14 8.64 
 แยกกันอยู่ 3 1.86 
 รวม 162 100.00 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ้านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระดับการศึกษา    
 ต่้ากว่าปริญญาตรี 74 45.67 
 ปริญญาตรี 69 42.61 
 ปริญญาโท 19 11.72 
 รวม 162 100.00 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่้ากว่า 15,000 บาท 85 52.46 
 15,001–20,000 บาท 37 22.83 
 20,001-25,000 บาท 15 9.25 
 25,001-30,000 บาท 11 6.79 
 30,001-35,000 บาท 10 6.21 
 35,001 บาท ขึ้นไป 4 2.46 
 รวม 162 100.00 
ต้าแหน่ง    
 ผู้บริหาร 4 2.46 
 หัวหน้าส่วนราชการ 22 13.58 
 พนักงานเทศบาล 38 23.47 
 ลูกจ้าง 98 60.49 
 รวม 162 100.00 
อายุงาน    
 น้อยกว่า 1 ปี 3 1.85 
 1-5 ปี 36 22.22 
 6-10 ปี 62 38.28 
 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 61 37.65 
 รวม 162 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.55 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.65 รองลงมา คือ อายุ 36 - 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.93 น้อยที่สุด คือ อายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.79 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 62.96 รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26.54 น้อยที่สุด คือ สถานภาพแยกกันอยู่  
คิดเป็นร้อยละ 1.85 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ ต่้ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.67 รองลงมา คือ 
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 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.59 น้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 11.72 

และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน คือ ต่้ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 
15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 น้อยที่สุด คือ รายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 2.46 และส่วนใหญ่มีต้าแหน่ง คือ ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 60.49 รองลงมา คือ พนักงานเทศบาล คิดเป็น
ร้อยละ 23.45 น้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 2.46 และส่วนใหญ่มีอายุงาน คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 38.27 รองลงมา คือ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.65 น้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
1.85 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังรายละเอียดในตาราง 4-8 ดังนี้ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาล 
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 162 
�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 

1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 3.74 .919 มาก 1 
2. วัฒนธรรมเน้นที่งาน 3.53 .940 มาก 3 
3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 3.41 .911 มาก 4 
4. วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า 3.56  .948 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.56 .929 มาก  
 

จากตาราง 4 พบว่า ระดับระดับวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ วัฒนธรรมที่เน้น
บทบาท วัฒนธรรมที่เน้นงาน วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า 
ของเทศบาลต้าบลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.56, S.D. =.929) เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (�̅�=3.74, S.D. =.919) 
รองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า (�̅�=3.56, S.D.=.948) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัฒนธรรม
ที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (�̅�=3.41, S.D.=.911) 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 

 

วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านมีการก้าหนดโครงสร้างองค์กรไว้

อย่างชัดเจน 
3.82 .947 มาก 1 

2. ท่านได้รับต้าแหน่งในการท้างานที่เหมาะสมกับท่าน 3.71 .955 มาก 4 
3. เทศบาลของท่านมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการ

ท้างานต่างๆ อย่างชัดเจน 
3.81 .935 มาก 2 

4. เทศบาลของท่านมักใช้การประชุมเป็นส่วนใหญ่ 
ในการท้างานร่วมกัน 

3.77 .941 มาก 3 

5. เทศบาลของท่านเน้นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.59 .919 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.74 .919 มาก  
 

จากตาราง 5 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.74, S.D. = 1.019) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีการก้าหนดโครงสร้างองค์กรไว้
อย่างชัดเจน (�̅�=3.82, S.D. = .947) รองลงมา คือ เทศบาลของท่านมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการ
ท้างานต่างๆ อย่างชัดเจน (�̅�= 3.81, S.D. = .935) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่าน
เน้นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (�̅�=3.59, S.D.=.919)  
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมเน้นที่งาน 
 

วัฒนธรรมเน้นที่งาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก 

แต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ ความสามารถอย่าง 
เต็มที่ 

3.65 .954 มาก 1 

2. เทศบาลของท่านสนับสนุนให้พัฒนาผลงานใหม่ๆ 
ขึ้นมาเสมอ 

 
 
 
 
 
 

3.44 .933 มาก 5 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

วัฒนธรรมเน้นที่งาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
3. เทศบาลของท่านมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ในการท้างานอยู่สม่้าเสมอ 
3.49 .929 มาก 4 

4. เทศบาลของท่านเน้นการท้างานที่มีผลงานคุณภาพ 3.59 .978 มาก 2 
5. เทศบาลของท่านมีความสามัคคีในการท้างาน 

ระหว่างแผนก 
3.51 .91 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.53 .940 มาก  
 

จากตาราง 6 พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมที่เน้นงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.53, S.D.=.940) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก
แต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่  (�̅�=3.65, S.D.=.954) รองลงมา คือ เทศบาล
ของท่านเน้นการท้างานที่มีผลงานคุณภาพ (�̅�=3.59, S.D.=.978) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาล
ของท่านสนับสนุนให้พัฒนาผลงานใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ (�̅�=3.44, S.D.=.933) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 
 

วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

ที่หลากหลาย 
3.6 .999 มาก 1 

2. เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 3.51 .973 มาก 2 
3. เทศบาลของท่านไม่มีความขัดแย้งระหว่างแผนก 

ในการท้างานร่วมกันในองค์กร 
3.25 .926 มาก 5 

4. เทศบาลของท่านให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ท้างาน 

3.4 .954 มาก 3 

5. เทศบาลของท่านรับฟ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในการท้างาน ของพนักงาน 

3.33 .903 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.41 .911 มาก  
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จากตาราง 7 พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมที่เน้นอิสระเฉพาะตัวบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.41, S.D.=.911) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ที่หลากหลาย  (�̅�=3.6, S.D.=.999) รองลงมา คือ เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
(�̅�=3.51, S.D.=.973) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่านไม่มีความขัดแย้งระหว่างแผนก
ในการท้างานร่วมกันในองค์กร (�̅�=3.25, S.D.=.926) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า 
 

วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านมีผู้น้าลักษณะเน้นการประสานงาน 

การก้ากับ ดูแล เพ่ือให้การท้างานราบรื่น 
3.65 .942 มาก 2 

2. เทศบาลของท่านมีระบบสื่อสารภายในที่ถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

3.51 .999 มาก 4 

3. เทศบาลของท่านมีผู้น้าที่มีความสามารถ และ
ประสบการณ์ท้างานมานาน 

3.66 .904 มาก 1 

4. เทศบาลของท่านมีผู้น้าให้ค้าปรึกษา ชี้แนะการท้างาน
อย่างสม่้าเสมอ 

3.46 .952 มาก 5 

5. ผู้น้าเทศบาลของของท่านให้ความไว้วางใจ 
ในการท้างานกับพนักงานภายในองค์กรทุกคน 

3.56 .946 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.56 .948 มาก  
 

จากตาราง 8 พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.56, S.D.=.948) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีผู้น้าที่มีความสามารถ และ
ประสบการณ์ท้างานมานาน (�̅�=3.66, S.D.=.904) รองลงมา คือ เทศบาลของท่านมีผู้น้าลักษณะเน้น
การประสานงาน การก้ากับ ดูแล เพื่อให้การท้างานราบรื่น  (�̅�=3.65, S.D.=.942) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีผู้น้าให้ค้าปรึกษา ชี้แนะการท้างานอย่างสม่้าเสมอ (�̅�=3.46, S.D.=.952) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

79 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏ 
ดังรายละเอียดในตาราง 9-15 ดังนี้ 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 162 
�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3.17 .928 มาก 8 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.46 .901 มาก 5 
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.41 .974 มาก 6 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 3.35 .913 มาก 7 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม 3.51 .986 มาก 4 
6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3.54 .988 มาก 3 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 3.63 .963 มาก 1 
8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 3.63 .977 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.46 .991 มาก  
 

จากตาราง 9 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการปฏิบัติงาน  ด้านการปฏิบัติงานในสังคม  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.46, 
S.D.=.991) 

เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
(�̅�=3.63, S.D.=.963) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม (�̅�=3.63, S.D.=.977) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (�̅�=3.17, S.D.=.928) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 

ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านได้รับการพิจารณาการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน 

ตามความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 
เหมาะสม 

3.49 .973 มาก 1 

2. เงินเดือนของท่านเพียงพอกับการใช้จ่าย 
ในชีวิตประจ้าวัน 

2.91 .918 น้อย 5 

3. อัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของท่าน 

3.19 .966 มาก 3 

4. ท่านได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้น  
เลื่อนต้าแหน่งเพ่ือได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น 

3.07 .94 มาก 4 

5. สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม 3.21 .944 มาก 2 
เฉลี่ยรวม 3.17 .928 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.17, S.D.=.928) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ท่านได้รับการพิจารณาการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน 
ตามความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (�̅�=3.49, S.D.=.973) รองลงมา คือ สวัสดิการ
ต่างๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม (�̅�=3.21, S.D.=.944) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เงินเดือน
ของท่านเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน (�̅�=2.91, S.D.=.918) 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. บรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานเอ้ืออ้านวยต่อ 

การปฏิบัติงาน 
3.53 .923 มาก 1 

2. สถานที่ปฏิบัติงานความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น ส้านักงาน ห้องจัดกิจกรรม ห้องประชุม เป็นต้น 

 
 
 
 
 

3.5 .927 มาก 3 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
3. สถานที่ท้างานของท่านมีความปลอดภัย 3.52 .953 มาก 2 
4. เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่อ้านวยความสะดวก 

ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.31 .936 มาก 5 

5. เทศบาลมีความสะอาด ร่มรื่น จัดสิ่งของเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.46 .966 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.46 .901 มาก  
 

จากตาราง 11 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=3.46, S.D.=.901) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานเอ้ืออ้านวยต่อการปฏิบัติงาน 
(�̅�=3.53, S.D.=.93) รองลงมา คือ สถานที่ท้างานของท่านมีความปลอดภัย (�̅�=3.52, S.D.=.953) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อ้านวยความสะดวก ทันสมัย และเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน (�̅�=3.31, S.D.=.936) 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

 

ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  

อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ศึกษา 
ดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น 

3.46 0.973 มาก 1 

2. ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานตามความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

3.45 0.939 มาก 2 

3. ท่านมีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ 
ที่ดีข้ึนอยู่เสมอ 

3.42 0.957 มาก 3 

4. ท่านได้รับโอกาสเพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

3.35 0.987 มาก 5 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
5. ท่านได้รับโอกาสเพื่อเสริมสร้างพัฒนา เข้าร่วม 

ฝึกอบรมทางด้านวิชาการในการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

3.38 0.916 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.41 .974 มาก  
 

จากตาราง 12 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.41, S.D.=.974)  
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม (�̅�=3.46, S.D.=.973) รองลงมา คือ ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงาน
ตามความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.45, S.D.=0.939) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับ
โอกาสเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.35, S.D.=.987) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน 

 

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีความภาคภูมิใจในต้าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 3.56 .965 มาก 1 
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.36 .908 มาก 2 

3. ต้าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ มีโอกาสได้รับการสนับสนุน
ให้เลื่อนต้าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

3.19 .932 มาก 5 

4. ต้าแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าตามกรอบ ต้าแหน่ง
ที่ก้าหนดไว้ 

3.33 .95 มาก 3 

5. เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากร สร้างและน้าเสนอ
ผลงาน เพื่อรองรับกับต้าแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต 

3.31 .912 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.41 .974 มาก  
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จากตาราง 13 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.41, S.D.=.974) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในต้าแหน่งงานที่ปฏิบัติ (�̅�=3.56, 
S.D.=.965) รองลงมา คือ ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(�̅�=3.36, S.D.=.908) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต้าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ มีโอกาสได้รับการสนับสนุน
ให้เลื่อนต้าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน (�̅�=3.19, S.D.=.932) 
 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบูรณาการทางสังคม 

 

ด้านบูรณาการทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือ 

จากชุมชนเป็นอย่างดี 
3.52 0.934 มาก 3 

2. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหรือ 
ท้าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

3.6 0.993 มาก 1 

3. เทศบาลของท่านมีบรรยากาศเป็นมิตรภาพอบอุ่น 
ในการปฏิบัติงาน 

3.48 1.023 มาก 4 

4. เทศบาลของท่านมีความสามัคคีกันในปฏิบัติงาน  
เป็นอย่างดี 

3.45 0.997 มาก 5 

5. ท่านปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับแก่เพ่ือนร่วมงานและ 
สังคม 

3.54 0.985 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.35 .913 มาก  
 

จากตาราง 14 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบูรณาการทางสังคม  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.35, 
S.D.=1.013) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
หรือท้าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (�̅�=3.6, S.D.=.993) รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
แก่เพื่อนร่วมงานและสังคม (�̅�=3.54, S.D.=.985) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่าน
มีความสามัคคีกันในปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (�̅�=3.45, S.D.=.997) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

 

ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. เทศบาลของท่านมีระเบียบและข้อบังคับ 

ในการปฏิบัติงานระบุอย่างชัดเจน 
3.61 .947 มาก 1 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก้าหนดข้อระเบียบต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่สังกัด 

3.35 .923 มาก 5 

3. กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่านท้าให้ท่าน 
ต้องปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.59 .949 มาก 2 

4. เทศบาลมีการน้าระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติงาน 
ที่ก้าหนดไว้มาใช้อย่างเคร่งครัด 

3.56 .984 มาก 4 

5. เทศบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ  
ตามท่ีก้าหนดไว้อย่างจริงจัง 

3.59 .937 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.51 .986 มาก  
 

จากตาราง 15 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.51, S.D.=.986) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ระบุอย่างชัดเจน (�̅�=3.61, S.D.=.947) รองลงมา คือ กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่านท้าให้ท่าน
ต้องปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (�̅�=3.59, S.D.=.949) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมี
ส่วนร่วมในการก้าหนด ข้อระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่สังกัด (�̅�=3.35, S.D.=.923)  
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 

 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานส้าเร็จตามเวลาที่ก้าหนด 3.74 .943 มาก 1 
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานพร้อมทั้งใช้เวลาส่วนตัว ควบคู่

ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล 
 
 
 
 
 
 

3.57 .933 มาก 5 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
3. ท่านสามารถใช้เวลาหลังปฏิบัติงานส้าหรับครอบครัว

ได้อย่างสมดุล 
3.62 .94 มาก 3 

4. ท่านสามารถแบ่งแยกเวลาระหว่างการปฏิบัติงาน  
กับการพักผ่อนได้อย่างสมดุล 

3.63 .971 มาก 2 

5. ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานและในสังคม  
ได้อย่างสมดุล 

3.59 .93 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.54 .988 มาก  
 
จากตาราง 16 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ

บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=3.54, S.D.=.988) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานส้าเร็จตามเวลาที่ก้าหนด 
(�̅�=3.74, S.D.=.943) รองลงมา ท่านสามารถแบ่งแยกเวลาระหว่างการปฏิบัติงานกับการพักผ่อนได้อย่างสมดุล 
(�̅�=3.63, S.D.=.971) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ท่านสามารถปฏิบัติงานพร้อมทั้งใช้เวลาส่วนตัว ควบคู่
ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล (�̅�=3.57, S.D.=.933)  
 
ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 

 

ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีความภาคภูมิใจในองค์การเมื่อมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงานกับสังคม 
3.7 .971 มาก 1 

2. ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมกับ 
การปฏิบัติงาน 

3.66 .985 มาก 3 

3. เทศบาลของท่านได้ท้าประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง 3.67 .959 มาก 2 
4. เทศบาลของท่านได้ให้ความส้าคัญและรับผิดชอบ 

ต่อสังคม โดยการเกื้อกูลสังคมในด้านต่างๆ  
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 

3.56 .915 มาก 5 
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ตาราง 17  (ต่อ) 
 

ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
ระดับความคิดเห็น     n = 162 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
5. เทศบาลของท่านมีการเพ่ิมพูนให้ความส้าคัญ 

ของอาชีพในสังคม 
3.59 .956 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.63 .963 มาก  
 

จากตาราง 17 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปฏิบัติงานในสังคม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.63, 
S.D.=.963) 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในองค์การเมื่อมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานกับสังคม (�̅�=3.7, S.D.=.971) รองลงมา คือ เทศบาลของท่านได้ท้าประโยชน์ให้สังคม
อย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.67, S.D.=.959) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่านได้ให้ความส้าคัญ
และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเก้ือกูลสังคมในด้านต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม (�̅�=3.56, S.D.=.915)  
 
4.4 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน 
โดยใช้การวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยของวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ปัจจัยของวัฒนธรรม
เน้นที่งาน ปัจจัยของวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และปัจจัยของวัฒนธรรมแบบเน้นผู้น้า 
ผลปรากฏดังตาราง 18 
 
ตาราง 18  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

source of variation ss df MS F Sig 

regression 85.395 3 28.465 272.649* .000* 
residual 16.495 158 .104   

total 101.890 161    
 *P<.05 
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จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีปัจจัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัยของวัฒนธรรม

องค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค้านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์พหุคูณ ค่าน้้าหนักส้าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการพยากรณ์เชิงพหุ 
ดังแสดงในตาราง 19-20 
 
ตาราง 19  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์ 

เชิงพหุ 
(R) 

ค่าสัมประสิทธิ์
แห่งการก้าหนด 

(R2) 

ค่าความแปรปรวน 
(F) 

Sig 

X2 .881 .776 .776 .000* 

X2, X4 .905 .819 .043 .000* 
X2, X4, X1 .915 .838 .020 .000* 

*P<.05 

 
จากตาราง 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 

จ้านวน 3 ปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั้งแต่ .881 ถึง .915 นั่นคือ เมื่อน้าวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน (X2) เพียงด้านเดียวเข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.881 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .776 เมื่อเพิ่มวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า (X4) เข้าไปในสมการ 
จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .905 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .819 และเมื่อเพ่ิม
วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .915 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์เท่ากับ .838 ทั้งนี้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมเน้นที่งาน วัฒนธรรมแบบเน้นผู้น้า 
วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 
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ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ค่า
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 

ค่าความ 

คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
(S.E.b) 

ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ปัจจัยมาตรฐาน 

(Bete) 

ค่าสถิติ 
(t) 

(constant) ค่าคงท่ี (a) .458 .114  4.035 
วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) .233 .053 .254 4.370 
วัฒนธรรมเน้นที่งาน (X2) .321 .061 .380 5.262 
วัฒนธรรมแบบเน้นผู้น้า (X4) .280 .058 .335 4.808 

R = .915, R2 = .838, S.E.est = .32311, F-Change = .19.094,  p-value = .000* 
*P<.05  
 

ตาราง 20 วัฒนธรรมองค์กร ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) มีค่าเท่ากับ .254 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน (X2) มีค่า
เท่ากับ .380 รวมถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า (X4) มีค่าเท่ากับ .335 ตามล้าดับ ส่งผลทางบวกต่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .915 
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .838 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .32311 
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 
(X1) ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน (X2) และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า (X4) สามารถพยากรณ์ วัฒนธรรมองค์กร
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้ร้อยละ 83.80  

วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .321 .280 
และ .233 ตามล้าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .380 .335 และ .254 
ตามล้าดับ และมีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .458 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ 
ได้ดังนี ้
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
ý     = a+b1X1+b2X2+b4X4 

ý    = .233X1+.458+.321X2+.280X4 

 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
�́�  = b1X1+b2X2+b4X4 

�́�  = .254X1+.380X2+.335X4 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน้าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรม
ที่เน้นงาน ด้านวัฒนธรรมแบบเน้นผู้น้า และด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท สามารถร่วมกันพยากรณ์
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร้อยละ 
83.80 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ศึกษาสมการพยากรณ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ของเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 162 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรม
ที่เน้นบทบาท 2) วัฒนธรรมที่เน้นงาน 3) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 4) วัฒนธรรม
แบบเป็นผู้น าที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ คุณภาพการชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน 5) ด้านบูรณาการทางสังคม 6) ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 8 ) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.56 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.65 มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.68 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.47 ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 60.49 และมีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38.27  
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 
รองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระ
เฉพาะตัวบุคคล 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ เทศบาล
ของท่านมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการท างานต่างๆ อย่างชัดเจน  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เทศบาลของท่านเน้นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2) ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เทศบาลของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ รองลงมา คือ เทศบาลของท่านเน้นการท างานที่มีผลงานคุณภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ เทศบาลของท่านสนับสนุนให้พัฒนาผลงานใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ 

3) ด้านวัฒนธรรมที่เน้นอิสระเฉพาะตัวบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย รองลงมา คือ 
เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่านไม่มี
ความขัดแย้งระหว่างแผนกในการท างานร่วมกันในองค์กร  

4) ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีผู้น าที่มีความสามารถ และประสบการณ์ท างานมานาน รองลงมา 
คือ เทศบาลของท่านมีผู้น าลักษณะเน้นการประสานงาน การก ากับ ดูแล เพ่ือให้การท างานราบรื่น และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีผู้น าให้ค าปรึกษา ชี้แนะการท างานอย่างสม่ าเสมอ  

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอ
บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านได้รับการพิจารณาการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รองลงมา คือ สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เงินเดือนของท่านเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
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2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ สถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่อ านวยความสะดวก ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
รองลงมา คือ ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถอย่า งต่อเนื่อง และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับโอกาสเพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  

4) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ รองลงมา คือ ท่านได้รับค่าตอบแทน
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต าแหน่งงาน
ที่ท่านปฏิบัติ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

5) ด้านบูรณาการทางสังคม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหรือท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับแก่เพ่ือนร่วมงานและสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เทศบาลของทา่นมีความสามัคคีกันในปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

6) ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลของท่านมีระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานระบุอย่างชัดเจน 
รองลงมา คือ กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่านท าให้ท่านต้องปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด ข้อระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานที่สังกัด 

7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด รองลงมา  
ท่านสามารถแบ่งแยกเวลาระหว่างการปฏิบัติงานกับการพักผ่อนได้อย่างสมดุล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ท่านสามารถปฏิบัติงานพร้อมทั้งใช้เวลาส่วนตัว ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล  

8) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในองค์การเมื่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับสังคม รองลงมา คือ 
เทศบาลของท่านได้ท าประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทศบาลของท่าน
ได้ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเก้ือกูลสังคมในด้านต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน (X2)  
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ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า (X4) และด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (y) ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 83.80 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .32311 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
ý  = .458+.233X1+.321X2+.280X4 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
�́�  =.254X1+.380X2+.335X4 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1. ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการศึกษา ระดับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 2) วัฒนธรรม
ที่เน้นงาน 3) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล 4) วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน สามารถสะท้อนความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ ชาลี บี เฮนลี (Charles B. Handy, 2009, pp. 14-20) ได้เสนอว่า 
วัฒนธรรมองค์การแต่ละแห่งนั้นย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
อยู่ในโครงการสร้างและระบบขององค์การ Handy ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 
4 ประเภท โดยใช้สัญลักษณ์ของเทพเจ้ากรีก 4 องค์ ซึ่งมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ ความสามารถและบทบาท
หน้าที่ซึ่งแตกต่างกันตามทัศนะและความเชื่อของชาวกรีกโบราณ เพื่อเป็นตัวแทนแบบแผนวัฒนธรรม
ขององค์การแต่ละประเภท รวมถึง ริชาร์ด แอล เดฟ (Richard L. Daft, 2001, pp. 120-122) ได้น าเสนอ
วัฒนธรรมองค์การไว้ 4 แบบ โดยมีฐานคิดมาจาก 2 เงื่อนไข คือ 1) ระดับของเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
ภายนอกว่าต้องการความยืดหยุ่น หรือความมั่นคงเพียงไร และ 2) ระดับของเงื่อนไขด้านกลยุทธ์ว่าต้องการ
เน้นภายในหรือเน้นภายนอกเพียงไร ทั้งนี้ยังรวมถึง ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 258-261) กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์การสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ตามมิติของการเน้น คือ เน้นมิติของความยืดหยุ่น 
(flexiblility) กับการมีเสถียรภาพ (stavility) และเน้นการมองภายในเป็นส าคัญ (internal focus) กับการ
มุ่งเน้นไปสู่ภายนอก (external focus) โดยแต่ละแบบมุ่งเน้น ค่านิยมที่ต่างกัน ได้แก่ วัฒนธรรมปรับตัว 
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมแบบราชการ โดยแต่ละแบบมี
รายละเอียด  
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ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษา ระดับการวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ พิชญากรณ์ มูลเกษ (2555) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง และเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ทั้งหมดจ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อายุ สังกัด และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ตามกรอบแนวคิดของ Cooke, Robert A. และคณะ ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ตามกรอบแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ สถิติที่ใช้ คือ แจกแจงความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ และความส าเร็จในการท างานของข้าราชการ/พนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ โดยใช้เพียร์สัน (Pearson’s correlation) สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36-45 ปีมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจมากท่ีสุด มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี ส่วนใหญ่
จะสังกัดส านักปลัด ลักษณะวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสื อ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นลักษณะของวัฒนธรรม พบว่า ลักษณะ
ตั้งรับ-ก้าวร้าว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลักษณะของความส าเร็จในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเสือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นย่อย พบว่า ความส าเร็จในการท างาน 
ด้านความพอใจของทุกฝ่ายมีค่าสูงสุด อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมของวัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จในการท างานในแต่ละด้าน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมของวัฒนธรรมองค์การกับความส าเร็จ
ในการท างาน ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน มีค่าสูงสุด โดยมีค่าซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับ สิริกร สุขสุดไพศาล และคณะ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร
และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการพลเรือนท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 85,506 คน 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้สถิติการทดสอบ
ค่าทีสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติถดถอยพหุคูณหรือเชิงซ้อน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์ การทดสอบสมมุติฐานในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 พบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  
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แตกต่างกันและจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท างานของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
ได้แก่ ลักษณะการหลักเลี่ยงความไม่แน่นอน และลักษณะความเป็นเพศชาย ที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติ 0.1 
และ 0.5 ตามล าดับ ในขณะที่ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านลักษณะ งานที่ปฏิบัติด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนด้านความรับผิดชอบที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5 โดยมีตัวแปรที่ส่งผลประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะการหลักเลี ่ยงความไม่แน่นอน ด้านความรับผิดชอบและ
ลักษณะความเป็นเพศชาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาวัฒนธรรมใน
องค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ และการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์  จ านวน 168 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent samples t-test, one-way 
ANOVA, least significant difference และสัมประสิทธิ์สหพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ  26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ต าแหน่งงานพนักงานธุรกิจ อายุงาน 1-5 ปี พนักงานมีความเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ คือ วัฒนธรรมที่เน้นความมั่นคงวัฒนธรรมที่
เน้นรายละเอียด วัฒนธรรมที่เน้นผลงานวัฒนธรรมที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรม 
และการยอมรับความเสี่ยง วัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขัน และการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังพบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากความคิดเห็นมากไปน้อย
ดังนี้ คือ ความกว้าหน้าในการปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความ
มั่นคงและความปลอดภัย ผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการท างาน 
นโยบายและการบริหารงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์
ในระดับมากกับการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5.2.2 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถ
สะท้อนความความคิดเห็นระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ Huse & Commings (1985, pp. 60 – 61) ได้วิเคราะห์ลักษณะ
คุณภาพการปฏิบัติงานและเสนอว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถได้ก็ต้องให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจกับสิ่งตอบแทน 
ที่จะได้รับ เพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนเบื้องต้นที่ท าให้ข้าราชการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
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เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ เหมาะสม เพียงพอ ยุติธรร ม 

นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไปอีกเพื่อให้เพียงพอกับค่าครองชีพและ
ค่าใช้จ่ายที ่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้วย 2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภั ย  (safe and health working condition) หมายถึ ง การที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ ปฏิ บั ติ งาน ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น ด้านสถานที่
ปฏิบัติงานไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเสียง กลิ่น การ
รบกวนทางสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (developing of human 
capacities) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที ่ท าโดย
พิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
เก ิดความรู ้ส ึกว่าตนมีคุณ ค่า  และ มีความรู ้ส ึกท้าทาย จากการปฏิบัติงานของตนเอง การพัฒนา
ข้าราชการจะช่วยเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าการด าเนินงานพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะไม่ได้ผลเต็มที่
ตามองค์การต่างๆ ก็จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากประเทศชาติ
จะเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงได้นั ้น ส่วนหนึ ่งอยู ่ที ่คุณภาพของข้าราชการนั่นเอง การพัฒนา
ข้าราชการที่ปฏิบัติการเป็นส่วนมาก คือ จัดฝึกอบรม ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์การในด้านปริมาณ คุณภาพของงาน และสุขภาพจิต 4) ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน (growth and security) หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเรื่องรายได้และต าแหน่ง 5) การบูรณาการ
ทางสังคม (social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงาน มี
บรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับ
และมีโอกาสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จและมีคุณค่า ซึ่งเป็นความต้องการขึ้น
พ้ืนฐานของมนุษย์นั้นประการหนึ่ง คือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการยอมรับจากผู้อ่ืน คน
ที่มีความโน้มเอียงไปในทางความต้องการทางสังคมมากจะมีลักษณะเป็นคนโอนอ่อนต่อสังคม ความต้องการนี้
เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วย ความพึงพอใจและอยากจะปฏิบัติงานนั้นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 6) 
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (constitutionlism) หมายถึง การมีความยุติธรรม ในการบริหารงาน มี
การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติ งานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผู้บังคับบัญชายอมรับพิงความคิดเห็น บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาค และยุติธรรม มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน (the total life space) หมายถึง การแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลา
พักผ่อน และเวลาที่ให้กับสังคม จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นรากฐานของชีวิตสังคม เป็นเหตุ และ
ปัจจัยให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานช่วยสร้ างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิตการ
ปฏิบัติงานเป็นการแสดงออกถึงอ านาจของมนุษย์ที่จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝืนและความปรารถนา ของ
มนุษย์ได้ การปฏิบัติงานสามารถจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้อย่างลึกซ้ึง 8) การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับสังคม (social relevance) หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่ท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม     
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มีความรับผิดขอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมพูนคุณค่า
ความส าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์การของตนเอง ส่วน Walton (1973, pp. 12-16) เป็น
บุคคลหนึ่งที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความเป็นบุคคล (humanistic) และสภาพแวดล้อมของตัวบุคคล 
หรือสังคม เรื่อง สังคมขององค์การที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะ
เศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคลในการปฏิบัติงาน และก าหนดว่าบุคคลที่มี
คุณภาพชีวิตการปฏ ิบ ัต ิงานต้องมีข ้อบ ่งชี ้ต ่างๆ ใน 8 ด ้าน เป็น เกณฑ์ต ัดสิน  ด ังนี ้  1 ) การได ้ร ับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานได้ 
เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอด บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน
ค่าตอบแทนส าหรับตนแล้ว บุคคลยังมองในเซิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งชี้ว่า มีคุณภาพชีวิต 2) สภาพการปฏิบัติงานที่มีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย และสิ่งแวดล้อม
ของการปฏิบัติงานที่ป้องกันอุบัติเหตุและไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และควรจะได้ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอน
เกี ่ยวกับการคงไว้ซึ ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการควบคุมสภาพทาง
กายภาพ 3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน คือ งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ 
และการขยายความสามารถของตนเอง ให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้เรื่องความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงานมี 4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลในการปฏิบัติงานนี้ เป็นการให้ความส าคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการปฏิบัติงานและ
อาชีพของบุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานประการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถท า
หน้าที่ได้ โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไข
ตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมพงึกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต 5) การ
ปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมี
คุณค่า สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยดี ซึ่งเป็นการ
เกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน 6) สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการที่ให้ เจ้าหน้าที่พนักงานได้มีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่ งกันและกัน หรือการก าหนดแนวทางใน
การท างานร่วมกัน บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตัว เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบ่งชี้คุณภาพชีวิต
การปฏิบัติงาน 7) จังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน คือ  การที่บุคคลจัดเวลา
ในการปฏิบัติงานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเองครอบครัวและ
กิจกรรมอ่ืนๆ 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม คือ กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ด าเนินไปในลักษณะที่รับผิดขอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความส าคัญของ
งาน และอาชีพของผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิต การก าจัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ด้านการเมืองและอ่ืนๆ โดยรวมถึง เนตรณัฏฐ์ ประยูรดารา (2552, หน้า  4 - 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตใน 
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การปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเพียงพอ 

(adequate and fair compensation) คือ การได้รับค่าจ้าง ที่พอเพียงในการด ารงชีวิตตามมาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนและต าแหน่งอื่นๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน 2) 
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (safety and healthy working conditions) การที่พนักงาน
ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและจิตใจที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสม 3) การ
พัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) การเปิดโอกาสให้พนักงานได้
พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบันและรวมถึงงานในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้
มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (growth and security) การ
ปฏิบัติงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานที่ท าอยู่ 5) 
การมีส ่วน ร ่วม ในสังคม  (social integration) การท า ให ้พน ัก งาน  ม ีค ว ามรู ้ส ึก ว ่าตน ประสบ
ความส าเร็จและมีคุณค่า และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นๆ ในสังคม 6) 
ธรรมนูญในองค์การ (constitutionalism) การส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล และให้ความ
เป็นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดูแลพนักงาน 7) ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการปฏิบัติงาน (the total life space) สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิต
ส่วนตัวที่สมดุล 8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (social relevance) การปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สังคมภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้สึกรับผิดขอบต่อสังคมให้กับพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่า
ให้กับพนักงานแต่ละคน 

ทั้งนี้เนื่องจาก ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับรัตนาภรณ์ บุญมี 
(2558) การศึกษา เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานเทศบาลต าบลนาดี จ านวน 90 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
ความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ  t-test และ one-way ANOVA 1) ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในท างาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมา คือ 
ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสัมพันธ์ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับ
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยผู้ศึกษา
ขอเสนอแนวทางเพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ดังนี้  
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ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับวุฒิ

การศึกษาใหม่ให้ก้าวไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยอ านวยความสะดวกในการลาไปเรียนหรือสอบ ตลอดจน
มอบทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อรวมถึงควรพิจารณาและแก้ไขปัญหา โดยมีการก าหนดแนวทางในการปรับ
เงินเดือน ปรับสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันตลอดจนควรเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และมีการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและ
ทัดเทียมกับพนักงานคนอื่นๆ และยังสอดคล้องกับ เกล็ดแก้ว บุญเกิด (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดของ Walton ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ใน
สังคม ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ด้านค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและยุติธรรม และด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรที่มีเพศ อายุ
สถานภาพ ประเภทบุคลากรต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พร้อมทั้งสอดคล้องกับ ปรมาพร สิงหสุวิช (2551) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานตามความคิดเห็นของพนักงานเมืองพัทยา ตามแนวคิดของ Walton ผลการวิจัย พบว่า 
พนักงานเมืองพัทยามีคุณภาพชีวิตการท างานเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านธรรมนูญองค์การ ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ด้านอื่นๆ และด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุข 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ และด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบลักษณะบุคคล 5 ลักษณะ พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่ปฏิบัติในหน่วยงาน หน่วยงานที่สังกัดของพนักงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การท างานต่างกัน ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

5.2.3 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ได้แก ่
ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน (X2) และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า (X4) ทั้งนี้
เป็นเพราะวัฒนธรรมที่เน้นงาน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรเนื่องจากเทศบาลสนับสนุน
และส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และเน้นการท างานที่มีผลงาน
คุณภาพ อย่างไรก็ดีวัฒนธรรมที่เน้นงานก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า ซึ่งเนื่องจากมีผู้น าที่มี
ความสามารถ และประสบการณ์ท างานมานาน และมีผู้น าลักษณะเน้นการประสานงาน การก ากับ ดูแล 
เพ่ือให้การท างานราบรื่น และยังส่งผลต่อวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ซึ่งเนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร 
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และบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการท างานต่างๆ 
อย่างชัดเจน ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรทั้งสามสามารถร่วมกันพยากรณ์ คุณภาพการชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .915 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .838 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .32311 ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว สามารถท านายวัฒนธรรม
องค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 83.80 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ปัจจัย ของวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรม
ที่เน้นงาน ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า และด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ด้านวัฒนธรรมที่เน้นอิสระเฉพาะตัวบุคคล เทศบาลควรเปิดโอกาสรับฟ้งความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะในการท างานของพนักงาน และส่งเสริมความเป็นอิสระในการตัดสินใจท างานให้มากยิ่งข้ึน 
2) ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน เทศบาลควรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาผลงานใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ 

และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
3) ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า เทศบาลควรสร้างช่องทางในการให้ค าปรึกษา ชี้แนะ

การท างานให้มากขึ้น และควรสร้างระบบสื่อสารภายในที่ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4) ด้านวัฒนธรรมที่ เน้นบทบาท เทศบาลควร เน้นการใช้ทรัพยากรให้ เหมาะสม

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรจัดคนให้เหมาะสมกับภาระงานหรือต าแหน่ง 
5) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เทศบาลควรหาแนวทางในการจัดสรร

ค่าตอบแทนให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
6) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน เทศบาลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในต าแหน่งมานานได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมากยิ่งข้ึน และควรส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างและน าเสนอผลงานเพื่อรองรับกับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น 

7) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เทศบาลควรจัดกิจกรรมหรือเปิดโอกาส
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เข้าร่วม
การฝึกอบรมทางด้านวิชาการในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

8) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เทศบาลควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่อ านวยความสะดวกทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นจัดสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
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9) ด้านบูรณาการทางสังคม เทศบาลควรส่งเสริมความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การบูรณาการทางสังคมบรรลุผลมากยิ่งขึ้น  และควรเสริมสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตรภาพที่อบอุ่น
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในจังหวัดอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

3) ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน ามาหาแนวทางส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานบรรลุมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือเพือ่การวิจัย 
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รายชื่อเทศบาลในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 พระมหากฤษณ์ธนินต์  เสฏฺฐเมธี

,ดร. 
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 ดร.กิตติวงค ์สาสวด      อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 อาจารย์สมภพ สายหยุด      อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๓   บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

              ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

กราบนมัสการ  พระมหากฤษณ์ธนินต์  เสฏฺฐเมธี,ดร. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
                รองคณบดี รักษาราชการแทน 

                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๓   บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

              ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
                รองคณบดี รักษาราชการแทน 

                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๓   บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

              ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  อาจารย์ ดร.กิตติวงค์  สาสวด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
                รองคณบดี รักษาราชการแทน 

                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๓   บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

              ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  อาจารย์สมภพ  สายหยุด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
                รองคณบดี รักษาราชการแทน 

                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๓   บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

              ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  คุณสุชาติ  แสวงไวศยสุข 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
                รองคณบดี รักษาราชการแทน 

                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มโรงเรียน สถานที่ตั้ง 
1 เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี  ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 เทศบาลต าบลบางขนาก  ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว  ต าบลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4 เทศบาลต าบลศาลาแดง  ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5 เทศบาลต าบลดอนเกาะกา  ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6 เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ  ต าบลคลองแสนแสบ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 
 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางขนาก 

 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว 

 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลศาลาแดง 
 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลดอนเกาะกา 
 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๗    บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 
 
 ด้วยนายนิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา) 
        รองคณบดี รักษาราชการแทน 

            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ค  
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
***************************** 

ค้าชี้แจง : ในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพน์ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการ
ส าหรับศึกษาค้นคว้าและเพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารงานของเทศบาล ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทราและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเห็น
ของท่าน เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามนี้ มี 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 

 
 
 

นายนิธิทัศน์  แจ่มไพบูลย์   
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงและตอบค าถามทุกข้อ
เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ผล 

1.  เพศ 
     1) ชาย       2) หญิง 

2.  อายุ 
     1) 20 – 25  ปี      2) 26 – 30  ปี  

   3) 31 – 35  ปี      4) 36 – 40  ปี  
    5) 41  ปีขึ้นไป 
3.  สถานภาพ 

     1) โสด       2) สมรส    
   3) หม้าย/ หย่าร้าง      4) แยกกันอยู่ 

4.  ระดับการศึกษา      
   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี     2) ปริญญาตรี 

     3) ปริญญาโท    
5. รายได้ต่อเดือน     

   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท     2) 15,001 – 20,000 บาท 
   3) 20,001 – 25,000 บาท     4) 25,001 – 30,000 บาท 
   5) 30,001 – 35,000 บาท     6) 35,001 บาท ขึ้นไป 

6. ต าแหน่งงาน      
   1) ผู้บริหาร      2) หัวหน้าส่วนราชการ 
   3) พนักงานเทศ      4) ลูกจ้าง 

7. อายุงาน     
   1) น้อยกว่า 1 ปี      2) 1 – 5 ปี  
   3) 6 – 10 ปี      4) มากกว่า 10 ขึ้น 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค้าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด    
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก   
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง   
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย    
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  

 

วัฒนธรรมองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท      
1.1 เทศบาลของท่านมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน      
1.2  ท่านได้รับต าแหน่งในการท างานที่เหมาะสมกับท่าน      
1.3  เทศบาลของท่านมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการท างานต่างๆ อย่างชัดเจน      
1.4  เทศบาลของท่านมักใช้การประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกัน      
1.5 เทศบาลของท่านเน้นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
2. วัฒนธรรมที่เน้นงาน      
2.1 เทศบาลของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่ 
     

2.2 เทศบาลของท่านสนับสนุนให้พัฒนาผลงานใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ      
2.3 เทศบาลของท่านมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการท างานอยู่สม่ าเสมอ      
2.4 เทศบาลของท่านเน้นการท างานที่มีผลงานคุณภาพ      
2.5 เทศบาลของท่านมีความสามัคคีในการท างานระหว่างแผนก      
3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล      
3.1 เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย      
3.2 เทศบาลของท่านมีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์      
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วัฒนธรรมองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3.3 เทศบาลของท่านไม่มีความขัดแย้งระหว่างแผนกในการท างานร่วมกันในองค์กร      
3.4 เทศบาลของท่านให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจท างาน      
3.5 เทศบาลของท่านรับฟ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการท างานของพนักงาน      
4.วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น้า      
4.1 เทศบาลของท่านมีผู้น าลักษณะเน้นการประสานงาน การก ากับ ดูแล  

เพ่ือให้การท างานราบรื่น 
     

4.2 เทศบาลของท่านมีระบบสื่อสารภายในที่ถูกต้อง และรวดเร็ว      
4.3 เทศบาลของท่านมีผู้น าที่มีความสามารถ และประสบการณ์ท างานมานาน      
4.4 เทศบาลของท่านมีผู้น าให้ค าปรึกษา ขี้แนะการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
4.5 ผู้น าเทศบาลของของท่านให้ความไว้วางใจในการท างานกับพนักงานภายในองค์กร

ทุกคน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค้าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด    
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก   
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง   
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย    
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  

 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม      
1.1 ท่านได้รับการพิจารณาการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามความรู้ ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม 
     

1.2 เงินเดือนของท่านเพียงพอกับการใช้จ่ายใน ชีวิตประจ าวัน      
1.3 อัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน      
1.4 ท่านได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งเพื่อได้รับค่าตอบแทน 

ที่ดีข้ึน 
     

1.5 สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม      
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย      
2.1 บรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน      
2.2 สถานที่ปฏิบัติงานความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส านักงาน ห้องจัดกิจกรรม 

ห้องประชุม เป็นต้น 
     

2.3 สถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัย      
2.4 เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่อ านวยความสะดวก ทันสมัย และเพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน 
     

2.5 เทศบาลมีความสะอาด ร่มรื่น จัดสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย      
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล      
3.1 ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

เช่น ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น 
     

3.2 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง      
3.3 ท่านมีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้

งานมีคุณภาพที่ดีขึ้นอยู่เสมอ 
     

3.4 ท่านได้รับโอกาสเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

     

3.5 ท่านได้รับโอกาสเพ่ือเสริมสร้างพัฒนา เข้าร่วม ฝึกอบรมทางด้านวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง 

     

4. ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน      
4.1 ท่านมีความภาคภูมิใจในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ      
4.2 ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน      
4.3 ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ มีโอกาสได้รับการ สนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งในระดับ 

ที่สูงขึ้น 
     

4.4 ต าแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าตามกรอบ ต าแหน่งที่ก าหนดไว้      
4.5 เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากร สร้างและน าเสนอผลงาน เพ่ือรองรับกับต าแหน่ง

งานที่สูงขึ้นในอนาคต 
     

5. ด้านบูรณาการทางสังคม      
5.1 เทศบาลของท่านได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือ จากชุมชนเป็นอย่างดี      
5.2 หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหรือท าประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 
     

5.3 เทศบาลของท่านมีบรรยากาศเป็นมิตรภาพอบอุ่นในการปฏิบัติงาน      
5.4 เทศบาลของท่านมีความสามัคคีกันในปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี      
5.5 ท่านปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับแก่เพ่ือนร่วมงานและสังคม      

 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

133 

 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน      
6.1 เทศบาลของท่านมีระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานระบุอย่างชัดเจน      
6.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด ข้อระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน 

ที่สังกัด 
     

6.3 กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานท่านท าให้ท่านต้องปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

     

6.4 เทศบาลมีการน าระเบียบ แบบแผน แนวปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้มาใช้อย่างเคร่งครัด      
6.5 เทศบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง      
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน      
7.1 ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด      
7.2 ท่านสามารถปฏิบัติงานพร้อมทั้งใช้เวลาส่วนตัว ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล      
7.3 ท่านสามารถใช้เวลาหลังปฏิบัติงานส าหรับครอบครัวได้อย่างสมดุล      
7.4 ท่านสามารถแบ่งแยกเวลาระหว่างการปฏิบัติงาน กับการพักผ่อนได้อย่างสมดุล      
7.5 ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานและในสังคม ได้อย่างสมดุล      
8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม      
8.1 ท่านมีความภาคภูมิใจในองค์การเมื่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับสังคม      
8.2 ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมกับการปฏิบัติงาน      
8.3 เทศบาลของท่านได้ท าประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง      
8.4 เทศบาลของท่านได้ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเก้ือกูลสังคม 

ในด้านต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
     

8.5 เทศบาลของท่านมีการเพ่ิมพูนให้ความส าคัญของอาชีพในสังคม      
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในทีน่ี้เป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Ltem Objective Congruence : IOC) 

เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
ในอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

************************ 
เกณฑ์การประเมิน  มีดังนี้ 

ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน  0  ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน - 1 แน่ใจว่าข้อค้าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น้าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

สูตร   IOC =
∑ 𝑅

Ν
 

∑ 𝑹       แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเนื้อหาทั้งหมด 
N แทน จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค้านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค้าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค้านวณได้ต่้ากว่า 0.5 ข้อค้าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน้าไปปรับปรุง 

แก้ไขใหม่ให้ดี 

ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
ตอนที่ 2 

1. 1.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
 1.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 1.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 2.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 2.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
3. 3.1 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

 3.2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4..2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 

1. 1.1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 1.4 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

 1.5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

2. 2.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.4 -1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. 3.1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 3.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตอน ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ผลรวมของ

คะแนน 
∑ 𝑹 

IOC =
∑ 𝑅

Ν
 สรุป 

1 2 3 4 5 
4. 4.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4.5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. 5.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. 6.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
7. 7.1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
 7.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 7.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 7.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
 7.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8. 8.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 8..2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 8.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 8.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 8.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 55.60/60 = 0.92 (ใช้ได้) 
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