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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรของ
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของ
บุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร และ 4) เพ่ือศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรของ
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร จ านวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคล รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร และระดับความสุขของบุคลากรทั้ง 9 มิติ วิเคราะห์ข้อมูล     
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยทดสอบค่าสหสัมพันธ์      
ไครสแควร์ (Chi-Square) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและคาดหวังของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบ
เฉพาะกิจ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง  ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว รองลงมาเป็น
วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับ
วัฒนธรรมที่คาดหวัง พบว่าวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นคือ แบบครอบครัวและแบบเฉพาะกิจ 
ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จและแบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 

2. การศึกษาระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า 
2.1 ระดับความสุขในภาพรวม มีระดับความสุข ในเกณฑ์ “มีความสุข” เป็นระดับความสุข

ตามเป้าหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 71.79  
2.2 พิจารณารายมิติความสุขพบว่า มิติที่มีระดับความสุขในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง มี 2 

มิติคือ มิติจิตวิญญาณดีและมิติใฝ่รู้ดี ส่วนมิติที่ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขต่ าสุดคือ มิติสุขภาพเงินดี 
2.3 พิจารณารายมิติความสุขตามรปูแบบวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ พบว่าวัฒนธรรม

แบบมุ่งความส าเร็จ มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว ล าดับชั้น และเฉพาะกิจ ตามล าดับ มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” 
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3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรของ
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่าระดับความสุขด้านครอบครัวดี มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. การศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
จังหวัดพิจิตร พบว่า วัฒนธรรมเด่นของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร มีวัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบ
ครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรมในการสร้างสุข 8 มิติคือ มิติสุขภาพดี ด าเนินกิจกรรมการให้บริการสปอร์ต
คลับ มิติผ่อนคลายดี ด าเนินกิจกรรมการพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี มิติจิตวิญญาณดี
ด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร มิติน้ าใจดี ด าเนินกิจกรรมการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและ
สอนงานบุคลากรใหม่ มิติครอบครัวดี ด าเนินกิจกรรมการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ มิติ
ใฝ่รู้ดี ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง และมิติสุขภาพเงินดี ด าเนิน
กิจกรรมการให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

การสร้างองค์กรแห่งความสุข มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคนท างาน
ในองค์กร อันจะส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร ครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม
โดยรวม จากการศึกษามิติความสุขทั้ง 9 มิติ ของสถานศึกษา พบว่ามิติผ่อนคลายดี และมิติสุขภาพเงินดี 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  

- มิติสุขภาพเงินดี โดยเฉพาะในเรื่องของการออมเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหนี้สินของ
บุคลากรทางการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด. (2558) ได้ด าเนินการ
ส ารวจแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญในการเป็นหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่ามีแหล่ง
เงินกู้ที่ส าคัญของการเป็นหนี้ จ านวน 5 แหล่งคือ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 2. สินเชื่อโครงการพัฒนา
ชีวิตครู 3. สินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 4. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ครู บริหารโครงการโดยส านัก ก.ค.ศ. และ 5. เป็นแหล่งเงินกู้ท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น บัตรเครดิต 
เงินกู้จากสินค้าเงินผ่อน เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษา ควรมีกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสุขด้าน
สุขภาพเงินดีให้กับบุคลากร โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรและเพ่ือเพ่ิมเงินออมให้มากขึ้น โดย 
สิทธิพร กล้าแข็ง (2557 หน้า 86) ได้เสนอการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ 

1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของพนักงาน เช่น  กรณี
พนักงานเป็นหนี้นอกระบบองค์กรอาจเลือกใช้วิธีการเจรจากับเจ้าหนี้ของพนักงาน หรือโอนหนี้นอก
ระบบเหล่านั้นให้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนให้พนักงานสามารถน าเงินทุนแหล่ง
ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าไปใช้หนี้แหล่งเงินกู้เดิม ฯลฯ 

2. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง โดยการหาทางเพ่ิมรายได้ให้กับพนักงาน เช่น การ
จัดระบบสวัสดิการให้พนักงานเหมาะสมกับบริบทขององค์กร  การส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่
พนักงาน การเปิดโอกาสให้มีการจ าหน่ายสินค้าราคาถูกภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายใน
ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
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3. การแก้ไขปัญหาระยะยาว มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
พนักงานและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืนหนึ่งแนวทางที่ส าคัญคือ  การให้ความรู้เรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องเริ่มที่
ผู้บริหารก่อน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่พนักงาน 

หรืออาจจะด าเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้สิน โดยบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด 
อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (2555) ได้น าเสนอโครงการ  “แก้ปัญหาหนี้สิน” โดยในกระบวนการ            
จัดกิจกรรมจะมีการให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน บันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ในแต่
ละวัน ผู้จัดการร้านหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าในการตัดหรือลด
รายจ่าย ที่ไม่จ าเป็น สอนให้บุคลากรรู้จักวิธีจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่ ด้วยการยอมรับสภาพ ความเป็นจริง
ไม่หนีหนี้ สอนให้รู้จักผ่อนช าระเพ่ือให้มูลค่าหนี้ลดลง ไม่จ่ายเฉพาะ ดอกเบี้ย เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมจะ
มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษา รวมถึงมีการจัดให้มีการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือขอลด
ปริมาณการผ่อนช าระต่อเดือน เพ่ือให้บุคลากรมีเงินเหลือพอในการด ารงชีพ ในขณะเดียวกันมีการ
เจรจากับสถาบัน การเงินของรัฐเพ่ือโอนหนี้ทั้งหมดของบุคลากรเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐเพ่ือ        
ลดอัตราดอกเบี้ยและจ านวนเงินงวดที่ต้องผ่อนช าระ  โครงการถือว่าค่อนข้างประสบ ความส าเร็จ 
เนื่องจากบุคลากรจ านวนมากที่เข้าร่วมโครงการสามารถไถ่ถอนตนเอง ออกจากภาระหนี้สินได้ ปัจจัยที่
ท าให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ ได้แก่ การที่บริษัทจูงใจการท าบัญชีครัวเรือน ด้วยการให้
เงินรางวัล 600 บาท ส าหรับ คนที่ท าบัญชีติดต่อกันจ านวน 12 เดือน การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือ ป้องกันไม่ให้บุคลากรกลับไปเป็นหนี้อีก และผู้จัดการสาขาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี
ด้านวินัยการใช้เงิน 

-  มิติผ่อนคลายดี เป็นอีกหนึ่งมิติที่บุคลากรทางการศึกษามีความสุขน้อย โดยเฉพาะจาก
การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อความเครียดต่อบุคคลและการปฏิบัติงาน ท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานลดลง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ส่งผลต่อจิตใจ
เกิดความขัดแย้งในครอบครัว และสุดท้ายส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะ โรคความดัน โรคหัวใจ เป็น
ต้น การจัดการความเครียดในองค์กร ควรท าทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งมีหลากหลายวิธีการทั้ง
การออกก าลังกาย เช่น เดิน วิ่ง เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ การพักผ่อน เช่น การนอนหลับ ดูหนัง ฟังเพลง     
ไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมในการผ่อนคลายของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กิจกรรมการออกก าลังกายร่วมกัน โดยองค์กรจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนการออกก าลังกาย รวมทั้งอาจสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าการออกก าลังที่ถูกวิธีและถูกต้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป จะต้องศึกษาระดับความสุขกับวัฒนธรรมย่อยในองค์กร เพราะ    

ในปัจจุบันสถานศึกษามีการเปิดกว้างในการสรรหาก าลังคนที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันทั้งพ้ืน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ เชื้อชาติ และองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือจะสามารถบริหารความสุข
ของบุคลากรที่มีความแตกต่างเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรใน
หน่วยงานย่อยต่างๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ายต่างๆ แผนกต่างๆ เป็นต้น 
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งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยและคณะได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ  
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุข
ภาวะองค์กร (สสส.) ที่มอบโอกาสและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ และคณะ 
เป็นที่ปรึกษาและอ านวยความสะดวกด้านการประสานงานและให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  เป็นที่ปรึกษาและติดตามงานประสานงานอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน  
จนแล้วเสร็จ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คอยแนะน า       
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

ขอขอบพระคุณ ดร.มานพ เกตุเมฆ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  
ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษา รวมไปถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนและคณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียนทุกแห่งที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ในการตอบ
แบบสอบถามข้อมูล 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และประธาน
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และเพ่ือนคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุน
การด าเนินงาน ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  
ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านองค์กรสุขภาวะต่อไป 

              
                      ตรรกพร  สุขเกษม  และคณะ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นิยาม “คุณภาพชีวิตการท างาน” หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
สิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของบุคคล และเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
รวมทั้งยังครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างานและสภาพในการท างาน ตลอดจนควรให้
ความส าคัญที่บทบาทการท างาน ได้แก่ นายจ้างลูกจ้าง และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน (Davis, 1977; 
Merton, 1977; Seashore, 1975; Royuela, et al., 2007) และองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, 1993) (The  WHOQOL Group) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ
บริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ณ เวลานั้นๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง 
และมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) มิติด้านสุขภาพกาย  (Physical) 2) 
มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และ 
4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  ในการพัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของ
คุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์  (1954) 
ได้พัฒนา ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)  เป็น
ทฤษฎีการจูงใจที่ให้พนักงานมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ
และส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการและ
เมื่อความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียด น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน 
เพ่ือหาวิธีการหรือพฤติกรรมที่น าไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ เพ่ือลดความตึงเครียดนั้น   มาสโลว์  กล่าวถึง
ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการออกแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) 
ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)  2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
Needs) 3)  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 4) ความต้องการเกียรติยศ (Esteem Needs) 
และ 5)  ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization Needs)  

ปัจจุบันกระแสการสร้างการท างานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  เพ่ือ
สร้างผลผลิตหรือผลประกอบการที่ยั่งยืน  สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคคลโดยให้เขาเหล่านั้น
รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน  รู้สึกท างานแล้วมีความสุข รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน  การ
เจริญเติบโตก้าวหน้า กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงาน รวมถึงความสัมพันธ์
อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมที่ท างานที่ดี  ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความสุขในการท างาน ลด
ความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544 ; จรรยา ดาสา. 2552  : ออนไลน์) 

 

บุคลากรครูถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ในการพัฒนา “คน” รับภาระในการสร้างคน
ไทย รวมทั้งต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบุคลากรทางการศึกษานั้นถือว่าใหญ่หลวงมากนัก และจาก
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ผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง” ของสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2553) ได้เรียบ
เรียงผลงานวิจัยในประเด็นปัญหาการไม่มีความสุขในการท างานของครู เกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ดัง
แนวคิดของ โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ  (2551) ที่กล่าวว่า ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงต่อการมีความเครียดใน
การท างาน เนื่องจากครูมีภาระงานมากและต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งใน
ขณะเดียวกันครูต้องประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนตลอดเวลา นอกจากนี้ครูยังต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานของตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพ่ือให้ผ่านการตรวจมาตรฐานของ
สถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ขณะทีธ่ีรศักดิ์ อัครบวร (2542) กล่าวว่า ครูที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
จะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด มีความมัธยัสถ์ เพราะหากครูใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัวก็อาจก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สิน และอาจท าให้เกิดความเครียด ซึ่งเป็นการพิจารณาในมุมมองด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552–2561 เน้นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ และเสนอกลไกที่จะ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้สถาบันวิจัยแห่งชาติด าเนินการประชุมระดมความคิด ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
ผลสรุปออกมาว่า ประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูควรมีด าเนินการวิ จัยและการแก้ปัญหา สุข
ภาวะทางอาชีพครู (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2552) หากพบว่าครูท างานอย่างไม่มี
ความสุขแล้ว ย่อมมีผลโดยตรงต่อการสอนนักเรียนและระบบการด าเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดภาวะของการขาดแคลนครูอันเป็นสาเหตุที่ท าให้การพัฒนาประเทศชาติไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ การวัดระดับความสุขของบุคลากรทางการศึกษา จะน ามาใช้ในการปรับปรุง
และก าหนดเป็นแผนพัฒนาองค์กร และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
4. เพ่ือศึกษาหากิจกรรมความสุขท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอ าเภอ 

เมือง จังหวัดพิจิตร 
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1.3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี บทความ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร
และระดับความสุขของบุคลากรในองค์กร สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

      การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับความระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร” ครั้งนี้  ผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการวิจัยได้  ดังนี้ 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา   

  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1.1 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ใช้กรอบแนวคิดของ Cameron  

and Quinn. (2000) ซึ่งได้ก าหนดประเภทของวัฒนธรรมองค์  4 ประเภท คือ  
1.  วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว (Clan Culture)  
2.  วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ (Adhocracy Culture)  
3.  วัฒนธรรมมุ่งความส าเร็จ (Market Culture) และ  
4.  วัฒนธรรมแบบล าดับชั้น (Hierarchy Culture)  

 โดยใช้การวัดส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กร  6 ประการ ได้แก่ ลักษณะเด่น 
(Dominant Characteristic) ความเป็นผู้น า (Leadership) การจัดการคนในองค์กร (Management 
Employees) ความเป็นผู้น า (Leadership) ความสัมพันธ์ในองค์กร (Organizational Glue) กลยุทธ์
หลัก (Strategic Emphasis) และเงื่อนไขของความส าเร็จ (Criteria of success) 

วัฒนธรรม
องค์กร 

กิจกรรม
สร้างสุข 

ระดับ
ความสุข 

ครูและเจ้าหน้าที่  
ประจ าสถานศกึษา 
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1.2 ระดับความสุขและกิจกรรมสร้างสุข 

ใช้เครื่องมือ Happinometer ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2555) แบบส ารวจฉบับสั้นจ านวน 20 ค าถาม ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการวัดคุณภาพชีวิต และความสุข
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความสุข 9 ประการ  
คือ 

1.  สุขภาพดี (Happy Body) 
2.  น้ าใจดี (Happy Heart) 
3.  ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
4.  ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
5.  จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
6.  สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
7.  ครอบครัวดี (Happy Family) 
8.  สังคมดี (Happy Society) 
9.  การงานดี (Happy Work Life) 

2. ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในเขตจังหวัดพิจิตร จ านวน 13 โรงเรียน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 
พฤศจิกายน 2557  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา
อ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร   

2.  มีฐานข้อมูลระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
3.  มีกิจกรรมความสุขท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
4.  เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสุขของบุคลากรในองค์กรอย่าง

เป็นระบบ 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในเขตจังหวัดพิจิตร 
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บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ ประจ าสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความสุขในการท างาน หมายถึง พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ก าหนด
นิยามความสุขว่า หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข หรือพบกับความสุข
สมหวัง และในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า ความสุข หมายถึง 
ความสบาย ความส าราญ ความปราศจากโรค (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 : 825) 

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ระบบของสิ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจกันในแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติ แนวทางในการท างาน และความสัมพันธ์ (Glue) 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการ
หลายท่านในประเด็นต่างๆ แล้วจ าแนกออกเป็น 6 ประเด็นหลักด้วยกัน โดยผู้วิจัยจัดเรียงล าดับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามลักษณะกรอบแนวคิด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์กับสิ่งต้องการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้   

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
3. แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 
5. บริบทพื้นที่ศึกษา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดของแต่ละประเด็น  ผู้วิจัยขอเสนอตามล าดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

ความสุขโดยทั่วไป หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกที่บุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
สม่ าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และท าให้บุคคลนั้นเกิดความยินดี และอ่ิมเอม
ใจ ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน รวมถึงคุณภาพ “ความสุข” (Quality of Happiness) สามารถ
ประเมินได้จาก ตัวชี้วัดทางสังคมระดับบุคคล ซึ่งเป็นการวัดจากระดับของความพึงพอใจ ความหวัง และ
ความสุข ของสภาพความเป็นอยู่นั้นๆ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
และคณะ, 2556, หน้า 27)  ซึ่งประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างานที่ต้องการให้ ตนเป็นที่ยกย่อง
และยอมรับจากคนทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้าการเข้าถึงโอกาสในการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงการมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตา และกรุณาการมีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจการได้รับ
สวัสดิการที่พอเพียง และการได้รับความปลอดภัย จากการท างาน  ถ้าคนท างานได้ รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
อย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข   (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่ม
จันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, หน้า 34)  

 

2.2.1 ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2552, หน้า 17) 
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2.2.2 ลักษณะขององค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่ส าคัญ คือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชน
สมานฉันท์ ดังนี้ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, 
หน้า 27-28) 

1. คนท างานมีความสุข (Happy People) คือ องค์กรต้องตระหนักว่าพนักงานเป็นบุคลากร
ที่ส าคัญขององค์กร ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นอยู่มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม คนท างานมีความสุข เพราะมีสุขภาพและ
จิตใจที่ด ีมีความม่ันคงในชีวิตด้านการงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) องค์กรต้องท า ให้ที่ท างานเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของ
พนักงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องงาน สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร 

3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Team Work) องค์กรต้องมีความสามัคคี ท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอ้ืออาทรต่อสังคมรอบข้าง 

ผลของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อ พนักงานองค์กร และสังคม 
โดยเหตุผลที่องค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือ เพ่ือสร้างจริยธรรมในการ
บริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนักงาน เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการ และองค์กรแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก 

2.2.3 ประเภทขององค์กรแห่งความสุข 

องค์กรโดยทั่วไปมีรูปแบบการสร้างความสุขที่เป็น “อัตลักษณ์” หรือมีเอกลักษณ์ของการ
สร้างความสุขที่เป็นแบบเฉพาะขององค์กร ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสัมผัส และรับรู้ได้ โมเดลองค์กรแห่ง
ความสุขนี้จ าแนกองค์กรเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1) องค์กรที่เน้นความเรียบง่ายได้ดุลยภาพ (Simplified organization) 

เป็นองค์กรที่มีสไตล์การบริหารจัดการที่เน้นความเรียบง่าย ประหยัด สมถะ ระมัดระวัง 
และมีสไตล์การจัดการแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) องค์กรประเภทนี้จะไม่ประกอบกิจการแบบ
หวือหวา ไม่บริหารงานตามกระแส แต่เน้นจังหวะการก้าวเดินทางธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป มีกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหมาะสมตามอัตภาพของตนเององค์กรประเภทนี้ เน้นสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่อง
ภายในองค์กร โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามัคคี การท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” และค่านิยมการท างานแบบ “ทุกข์สุขร่วมกัน” โดยมีแนวคิดการ
บริหารจัดการให้บุคลากรมีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ และทางจิตวิญญาณองค์กรประเภทนี้เชื่อว่า ถ้า
พนักงานมีความสุขอย่างเรียบง่าย และได้สมดุลทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจแล้ว  จะท าให้ศักยภาพ 
และผลผลิตของพนักงานดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลการประกอบการดีขึ้นด้วย 
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2) องค์กรที่เน้นความสร้างสรรค์ (Creative Organization)  

เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง กระจายและมอบหมายอ านาจในการท างาน  เน้น 
ผลลัพธ์ของงานมากกว่าการควบคุมกระบวนการ  ให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานเพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความสร้างสรรค์  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทั้งที่เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และความรู้แบบแนบนัย (Tacit 
knowledge) เป็นองค์กรที่ไม่พยายามควบคุมบุคลากรด้วยกฎระเบียบหรือข้อบังคับ แต่จะสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมการให้เกียรติ ให้ความเคารพและความเชื่อมั่นในตัวพนักงานว่าเป็นผู้มีความสามารถ มี
ศักยภาพสูง และมีวินัยแห่งตน สามารถใช้ความสร้างสรรค์ในการท างานจนส าเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม
เปรียบประดุจดั่งศิลปินที่ท างานศิลปะ องค์กรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งในระดับเล็ก ระดับกลาง และ
ระดับใหญ่ เป็นองค์กรในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นในระดับสูง เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ
แฟชั่น หรืออาจเป็นหน่วยงานพิเศษท่ีต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานในระดับสูง เช่น งานวิจัยค้นคว้า งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

3) องค์กรที่เน้นความย่ังยืน (Sustainable Organization)  

เป็นองค์กรที่เจ้าของและผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งองค์กรมีปณิธานความมุ่งม่ัน
ที่มิใช่เพียงแค่ประกอบกิจการการค้า การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หรือการบริการเพ่ือให้ได้ก าไรหล่อ
เลี้ยงความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น แต่ยังมีชีวทัศน์ หรือปรัชญาการด าเนินชีวิตที่ทรงคุณค่า รวมทั้งมี
โลกทัศน์ หรืออุดมการณ์ ค่านิยมในการด าเนินธุรกิจที่ดี เน้นความสมดุลระหว่างองค์กรกับสังคม และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้ความส าคัญต่อการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง  ยั่งยืน บน
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (Good corporate governance) ยึดมั่นการพัฒนา
และรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงถือมั่นต่อความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมอีกทั้ง
สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรในการหล่อหลอมให้พนักงานเชื่อมั่น และปฏิบัติตามอุดมการณ์ขององค์กร 

4) การสร้างองค์กรแห่งความสุข  

“คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และ“ความสุข” คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้น มนุษย์
ต้องการความสุข 3 ส่วน ประกอบกัน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุข
ขององค์ และสังคม โดยความสุขทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นแนวคิดในการสร้างสุขในองค์กร 8 ประการ (Happy 
8) มีรายละเอียด (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, 
หน้า 61-62)  
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 แนวคิดในการสร้างสุขในองค์กร 8 ประการ (Happy 8) 

 องค์ประกอบความสุขของตัวเราเอง ประกอบด้วย 
1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมี สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต 

รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข  
2. น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม 

รู้จักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต  
4. การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง และน าไปสู่การ  

เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และพร้อมที่จะเป็นครูเพื่อสอนคนอ่ืน 
5.  คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีหิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอาย และเกรงกลัวต่อการ

กระท าที่ไม่ดี ของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ในการท างาน
เป็นทีม  

6.  ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจ่ายตนเอง 
และครอบครัวได้รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือนองค์ประกอบความสุขของครอบครัว  

7.  ครอบครัวที่ดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง เพราะครอบครัว
เป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นก าลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ    

8.  สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างาน 
และสังคมที่พักอาศัย  

 กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร ทั้ง 8 ด้าน (พสชนัน  นิรมิตไชยนนท,์ จิตรสุดา ลิมเกรียง-
ไกร และดิเรก หมานมานะ, 2556, หน้า 15-96) มีรายละเอียด ดังนี้   

1) กิจกรรมสร้างสุขด้าน Happy Body 

Happy body (สุขภาพดี) คือ การมีสุขภาพแข็ง แรงทั้งกาย และจิตใจมาจากการที่  
รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศเหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy body คือ บุคลากรมีความ
พร้อมในการท างาน  ลดอัตราการลาป่วย และค่ารักษาพยาบาล สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่าง
ถูกวิธีนอกจากนี้ในหลายๆ กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันทั้งองค์กร ท าให้บุคลากรต่างแผนกรู้จัก
กันมากข้ึน บุคลากรบางกลุ่มที่ต้องท างานร่วมกัน สามารถท างานเป็นทีมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน  Happy body สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน   7 
รูปแบบ ดังนี้ 

1.  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ : การให้ความรู้เรื่องภาพในมิติต่างๆ โภชนาการ การออก
ก าลังกาย โดยให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
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2.  การตรวจร่างกายประจ า ปี : การตรวจสุขภาพของบุคลากรประจ าปี การจัดโครงการ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

3.  การออกก าลังกายในที่ท างาน : การออกก าลังกายง่ายๆ ร่วมกันในที่ท างาน อาจเป็น
ช่วงตอนเช้าก่อนเริ่มงานประมาณ 5-10 นาที เช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นโยคะ หรือการออกก าลัง
กายแบบไทย เป็นต้น 

4.  การจัดกีฬาสี : การจัดกีฬาสีประจ าปี (Sport day) การจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงาน 

5.  การให้บริการสปอร์ตคลับ : การจัดตั้งเป็นสปอร์ตคลับ หรือการให้บริการอุปกรณ์ออก 
ก าลังกายแก่บุคลากร โดยอาจมีครูผู้ฝึกสอนในการดูแลการออกก าลังกายและใช้อุปกรณ์การออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี 

6.  การจัดกิจกรรมคลายความเครียดจากการท างาน  : การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สุขภาพจิต และผ่อนคลายความเครียดไม่ว่าจะเป็นการท าสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน 

7.  การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม : การส่งบุคลากรออกไปท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมที่ต้องลงแรง ซึ่งถือเป็นการออกก าลังกายทางอ้อม เช่น การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน การ
ออกไปท าความสะอาดในชุมชนช่วงน้ าท่วม การจัดอาสาสมัครไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน
ทุรกันดาร เป็นต้น 

 
 2)  กิจกรรมด้าน Happy Heart 

 Happy heart (น้ าใจงาม) คือ การที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืน มี
น้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน และกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม 
ต้องรู้บทบาทของเจ้านายบทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม ่บทบาทท่ีแตกต่าง
กัน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน
น้ าใจงาม คือ บุคลากรท างานเป็นทีมและมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน (Synergy) มากขึ้น บุคลากรได้ท า
ความรู้จักกันมากขึ้นได้เห็นเพ่ือนร่วมงานในมุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการท างานมีโอกาสได้รู้จักบุคลากร
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เคยท างานร่วมกัน อีกทั้งบุคลากรระดับปฏิบัติการมีขวัญก าลังใจในการท างานมากขึ้น 
เนื่องจากรู้สึกว่าองค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูแลตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านน้ าใจงามสามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 10 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน : การท ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน การ

ไปร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การท าบุญ 9 วัด เป็นต้น 
2. การจัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร : การจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารการให้บุคลากรรดน้ าด าหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ การให้ผู้บริหาร
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในแต่ละเดือนและรับประทานอาหารร่วมกัน 

3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ : การจดักิจกรรมให้บุคลากรได้ออกไป 
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เรียนรู้นอกสถานที่/ การเข้าค่ายหรือการพักผ่อนประจ าปี (Retreat) เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

4. การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล าบาก : การไปเยี่ยมบุคลากรที่ป่วยหรือคลอด
บุตร การไปร่วมงานฌาปนกิจศพของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร 

5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน : การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและการเรียนรู้ 
เพ่ืออยู่ร่วมกันในองค์กร การท างานเป็นทีมและการจัดกิจกรรม การละลายพฤติกรรมต่างๆ 

6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง : การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดีของ
องค์กรทั้งด้านการมีน้ าใจ การปฏิบัติงานดีเยี่ยม หรือมีความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร 

7.  การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก : การร่วมบริจาคเงิน
ช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วยหรือประสบเหตุภัยพิบัติ มอบทุนการศึกษา
แก่บุตรหรือการจัดหาเงินกู้ส ารองฉุกเฉินส าหรับบุคลากร 

8.  การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ : การจัดให้พ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือสอน
งาน (Coaching) แก่บุคลากรใหม่โดยให้บุคลากรอาวุโสในหน่วยงานดูแลบุคลากรใหม่ทั้งทางด้านการ
ท างาน การถ่ายทอดทางสังคม และวัฒนธรรมในองค์กร (Organizational socialization) 

9.  การจัดเลี้ยงอาหารส า หรับบุคลากร : การจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าหรือทุกมื้อ น้ าดื่มไว้
บริการบุคลากร เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของบุคลากร 

10.  การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/ รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา : การให้บริการ
ค าปรึกษาสายด่วน 24 ชั่วโมง ส าหรับบุคลากร และครอบครัว   
 
 3)  กิจกรรมด้าน Happy Soul 

Happy soul (การมีคุณธรรม) คือ การมีหิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้นพ้ืนฐานของการอยู่
รวมกันของมนุษย์ในสังคม ในการท างานเป็นทีมคือ หิริ โอตัปปะ ความละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระท าของตนเองโดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดี มีความศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันย่อมน า
ความสุขสู่องค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้านการมี คือ บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมทาง
ศาสนาอย่างจริงจังและถูกต้อง บุคลากรรู้สึกพึงพอใจที่ได้มีโอกาสท าบุญท าทานในที่ท างานและท าบุญ
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งบางครั้งบุคลากรไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปวัดด้วยตนเอง รวมถึงได้
น าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเมื่อประสบกับสภาวะยากล าบากต่างๆ 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมด้านการมีคุณธรรม สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน  7 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา : การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา การปลูกฝัง
ในเรื่องศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน 
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2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร : การนิมนต์พระมาเพ่ือการตักบาตรร่วมกันในที่ท างาน 
หรือการท าบุญร่วมกันในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

3. การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
4. การจัดค่ายธรรมะ : การจัดค่ายธรรมะหรือการส่งบุคลากรไปปฏิบัติธรรมที่วัด 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร : การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาเพ่ือจัดฝึกอบรมใน

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ : การสร้างห้องสวดมนต์ และนั่งสมาธิไว้ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ

ศาสนกิจในที่ท างาน 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ : การท ากิจกรรมเพ่ือ

สังคมเพ่ือเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชนรอบข้าง และผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก 
 
 4) กิจกรรม Happy Relax 

Happy relax (การผ่อนคลาย) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
เมื่อชีวิตในการท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน  ขณะเดียวกันการใช้ชีวิต
ส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างสมดุลจากการวิเคราะห์กิจกรรมสร้างความสุขใน
องค์กร ผลลัพธ์ที่ ได้จากการจัดกิจกรรมการผ่อนคลาย คือ บุคลากรรู้สึกสนุกที่ได้ท ากิจกรรม
นอกเหนือจากการท างานทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการท างาน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านการผ่อนคลายสามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 7 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การออกก าลังกายร่วมกัน : การออกก าลังกายร่วมกันในที่ท างาน การจัดแข่งกีฬา และ
การจัดเตรียมสถานที/่อุปกรณ์การออกก าลังไว้บริการบุคลากร 

2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ : การจัดเลี้ยงบุคลากรเทศกาลต่างๆ หรือการจัด
กิจกรรมเมื่อท างานส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ : การตั้งชมรม/ส่งเสริมให้บุคลากรท ากิจกรรมตามกลุ่มสนใจ
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนและท่องเที่ยวประจ าปี 
5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 
7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด : การจัดตลาดนัดในที่ท างาน 

 
5) กิจกรรมด้าน Happy Brain 

Happy brain (หาความรู้) คือ การที่มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพ่ือให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน หรือ
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พูดง่ายๆ คือ เรียนเพ่ือรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้านหาความรู้ คือ 
บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร เห็นได้จากการที่องค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับงาน และการพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ในขณะที่
องค์กรก็พึงพอใจในผลตอบรับจากเงินที่ลงทุนเพ่ือจัดฝึกอบรม หรือการเชิญวิทยากรมาบรรยายใน
โอกาสต่างๆ เห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต การมีของเสียในกระบวนการผลิตลดลง การลดอุบัติเหตุ
จากการใช้เครื่องจักรในการท างาน และความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ท างาน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านหาความรู้สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน  8 รูปแบบ  ดังนี้ 
1. การฝึกอบรมบุคลากร : การจัดฝึกอบรมในที่ท างาน (In-house training) หรือส่ง

บุคลากรไปอบรมกับสถาบันภายนอก 
2. การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต : การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

อาจเป็นการท างานอดิเรก ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิต การท าบัญชีครัวเรือน การดูแลสุขภาพ 
การขับขี่ปลอดภัย หรือการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง : การพัฒนาระบบการสอนงาน และ
การก ากับบุคลากร (Coaching and mentoring) 

4. การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
5. การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง : การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับบุคลากร 

เช่น การจัดตั้งห้องสมุด การจัดท าเว็บไซต์และระบบ E-learning หรือการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

6. การจัดการความรู้ ในองค์กร  : การพัฒนาระบบการจัดการความรู้  (Knowledge 
management) ในองค์กร โดยให้บุคลากรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการบันทึกความรู้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรสามารถเข้าถึง และใช้ความรู้เหล่านั้นได้ 

7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  : การพบปะผู้บริหารเพ่ือรับทราบ
นโยบายการท างาน และแจ้งประเด็นปัญหาที่พบจากการท างาน 

8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี : การก าหนดระบบรางวัล (Reward 
system) ที่จูงใจให้บุคลากรพัฒนาการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ  การมอบรางวัลให้แก่
บุคลากรที่คิดค้นนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้แก่องค์กร 

 6) กิจกรรม Happy Money 

Happy money (ใช้เงินเป็น) การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ คือการใช้
เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดีกับก าลังความสามารถในการใช้หนี้จากรายได้ส่วนหนึ่งที่หา
มาได้ มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมใช้เงินเป็น คือ มีจ านวนบุคลากรที่มี
การเก็บออมมากข้ึน 
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รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านใช้เงินเป็น สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 10 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร  : การช่วยบริหารจัดการหนี้ให้แก่
บุคลากร โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการบริการเงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในวงเงินที่ไม่สูงมาก 

2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 
3. การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 
4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 
5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร : การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความมั่นคงทางการเงิน 
6. การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร : การจ่ายเงินล่วงเวลาอย่างเป็นธรรมเงินเพ่ิม (Allowance) 

ต่างๆ หรือรางวัลที่ดึงดูดให้บุคลากรตั้งใจท างาน 
7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร : การหาอาชีพเสริมให้บุคลากร เพ่ือให้น า

ผลิตผลจากอาชีพเสริมไปท าเป็นอาหารกลางวันเพื่อลดรายจ่ายหรือน าไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย : การจัดตลาดนัดรายสัปดาห์/รายเดือนโดยให้

บุคลากรเป็นผู้ขายเอง หรือการจัดจ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่บุคลากร 
9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 
10. การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรของบุคลากร 

 
7) กิจกรรม Happy Family 

Happy family (ครอบครัวที่ดี) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นก าลังใจ ในการที่เรา
จะสามารถเผชิญกับอนาคต หรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่นในการท าให้ชีวิตเราดีขึ้นฉะนั้น
ครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน ครอบครัวที่ดี คือ 
บุคลากรมีความรู้สึกประทับใจองค์กรที่มีการดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของตนเอง ในขณะเดียวกัน
บุคคลในครอบครัว ของบุคลากรก็เกิดความประทับใจในตัวองค์กร และการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับ
องค์กร ท าให้เข้าใจรูปแบบการท างานของคนในครอบครัวตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพ้ืนฐาน
ของสถาบันครอบครัวที่มั่นคง เมื่อครอบครัวมีความสุขย่อมส่งผลให้บุคลากรสามารถท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างเต็มที ่

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านครอบครัวที่ดี สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน  9 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กร และร่วมกิจกรรมขององค์กร  : 
การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้ครอบครัวของบุคลากรเข้ามาร่วม เช่น กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็ก งานวันแม ่

2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 
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3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 
4. การเติมความรู้ส าหรับบุคลากรเก่ียวกับการดูแลครอบครัว 
5. การเยี่ยมบ้านของบุคลากร : การเดินทางไปเยี่ยมบ้านของบุคลากร เพ่ือรับทราบปัญหา

ของบุคลากรเมื่ออยู่กับครอบครัว 
6. การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร 
7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ : แนวทางการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน

ประกอบการนั้น บางองค์กรอาจมีเฉพาะในช่วงปิดเทอม การมีบริการรถนักเรียน รับ-ส่งบุตรหลานของ
บุคลากร และจัดสถานที่ให้นั่งพักผ่อน และท าการบ้านระหว่างรอผู้ปกครองเลิกงาน 

8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท า งานเพ่ือหารายได้พิเศษ 
9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ : การให้บุคลากรจัดสรรเวลาการท างาน

ของตนเองอย่าสมดุล และมีประสิทธิภาพ สามารถเลิกงานตรงเวลาเพื่อได้ใช้เวลากับครอบครัวมากข้ึน 
 
 8) กิจกรรม Happy Society 

Happy society (สังคมดี) หมายรวมถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคมนอกที่
ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรัก สามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างาน และพักอาศัย มีสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้านสังคมดี คือ การท ากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน
บ่อยๆ ท าให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขึ้น เกิดสภาพแวดล้อมการท างานเชิงบวก 
(Positive organizational climate) ในขณะเดียวกันบุคลากรก็รู้สึกอ่ิมเอมใจที่ได้เป็นผู้ให้ อีกทั้งยัง
ประทับใจที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ต่างๆ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy society สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน  4 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม : การให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แสดง
บทบาทการเป็นพลเมืองดีต่อสังคม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับชุมชนภายนอกรอบๆ องค์กร เช่น 
การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เป็นต้น 

2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด : การให้บุคลากรเขียนโครงการ และลงมือท า
กิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เช่น การไปมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น โดยมีองค์กร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร : การจัดเวทีสื่อสารให้คนในชุมชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงงานที่มีต่อชุมชน รวมถึงร่วมแก้ปัญหาหรือปรับปรุงใน
ประเด็นที่องค์กรก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชน 

4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร : การจัดกิจกรรม Buddy  โดยให้บุคลากรเก่าจับคู่กับ
บุคลากรใหม ่เพ่ือดูแลให้ค าแนะน า และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรใหม่ 
 



 
ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  16 

 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

“วัฒนธรรม” มักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการท างานในองค์กร หรือ ความเป็น
ผู้น าในองค์กร จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึงทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กร ในอดีตมีการแปล
ความหมายของค าว่าวัฒนธรรมออกมา อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองใน
รูปแบบใด เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา ภายในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง  นักสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ของสังคมหนึ่งๆ ที่มีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักบริหาร  และจัดการอาจ
มองว่าวัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุม ภายในองค์กรในโลก
ปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ 
ต้องมีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนในองค์กรต้องมี
ความกระตือรือร้น ในการหาวิธีการ ที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการท างานของตน ตลอดจน
พฤติกรรมที่คนในองค์กรยึดถือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลใน
องค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม นั่นก็ คือ วัฒนธรรม
องค์กร (พรรัตน์ รัตนศิริวงศ,์ ม.ป.ป., www.sdtc.go.th/upload/forum/think.doc)  

2.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบของสิ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจกันในแนวทางการประพฤติและ
แนวทางในการท างานและความสัมพันธ์ (Glue) ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งสามารถชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรตาม
ความหมายที่มีการศึกษาผลในการวางแผนการบริหาร (Management) องค์กรโดยตรง เป็นสิ่งที่
ก าหนดทิศทางในการวางกลยุทธ์ (Strategy) และรวมไปถึงเป็นแนวโน้มในการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 
ขององค์กรนั้นๆ ของเป็นแนวทางที่องค์กรใช้เป็นหลักในการสร้างองค์กรให้ประสบความส าเร็จ (วรวุฒิ 
กิจสิริศาล, 2553, หน้า 8) 

ฉันทนา (2550) กล่าวไว้ว่า ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้  
1) วัฒนธรรม (Culture) หมายถึงกลุ่มของค่านิยม ความเข้าใจ ความเชื่อ และมาตรฐานที่สมาชิกใน
องค์กรยึดถือร่วมกัน 2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ระบบการยึดถือในสิ่งที่
มีความหมายร่วมกันของสมาชิกภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นฐานคิด เป็นเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่บอกให้สมาชิกใน
องค์กรทราบว่าการกระท าแบบใดดีหรือไม่ดี เป็นทิศทางในการตัดสินใจ และหลอมรวมสมาชิกในองค์กร
โดยการใช้ภาษาเดียวกัน การก าหนดการเป็นคนในและคนนอกองค์กร ก าหนดอ านาจและ พัฒนา
แนวคิด หรือบรรทัดฐานความคิดที่ก าหนดความสัมพันธ์ในกลุ่มนั้น ก าหนดการให้รางวัลและการลงโทษ
เพ่ือให้สมาชิกมีทิศทางเดียวกัน และอธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ 

http://www.sdtc.go.th/upload/forum/think.doc
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Hofsted (1997 อ้างถึงใน ภาณีนุช , 2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ 
หมายถึง แบบแผนความคิด ความรู้สึกของสมาชิกที่ได้รับการก าหนดร่วมกันภายในองค์การ ซึ่งมีผลท า
ให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกคนอ่ืน 

Schein (1992 อ้างถึงใน ภาณีนุช, 2543) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ  ว่าเป็น
ลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงสภาพความเป็นอยู่ขององค์การนั้น ๆ ในแง่ของจ านวนสมาชิก และวิธีการท างาน
ร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนรวมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ก าหนดให้  ซึ่งลักษณะและวิธี
ทางการด าเนินงานนั้น ผู้ก่อตั้งองค์การเป็นผู้ก าหนดและรวบรวมขึ้นเป็นมาตรฐานหรือแบบแผนทาง
พฤติกรรมของสมาชิกด้วยวิธีการบังคับหรือโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยทั่วไปผู้ก่อตั้งหรือ
ผู้ก าหนดแบบแผนการกระท าของสมาชิกจะรวบรวมจากการเรียนรู้ ประสบการณ์เหตุการณ์ และวิกฤติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การตั้งแต่เมื่อองค์การนั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งเติบโตตลอดจนการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีผ่่านมา 

สมคิด (2548) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การไว้ว่าหมายถึง  ความคิด ความเชื่อ 
แผนปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตของบุคลากรในองค์การหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การ
ยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณีและใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกขององค์การ 

สุนทร (2540) ได้รวบรวมความหมายของวัฒนธรรมองค์การจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน
น ามาจัดเป็นกลุ่มได ้7 กลุ่ม ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์การ  หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ ไม่เป็นทางการ  (Implicit Rules) ใน
หน่วยงานกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้เพ่ือที่จะสามารถท างานในหน่วยงานนั้นได้ 

2. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอขณะที่บุคลติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น พิธีการต่าง ๆ ในหน่วยงาน ธรรมเนียมหรือแนวทางการปฏิบัติในองค์การงาน
ฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ข้อสมมติฐาน (Basic 
Assumption) และค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกันภายในจิตใจของคนจ านวนหนึ่ง หรือคนส่วนใหญ่ในองค์การ 
คนกลุ่มใหญ่ดังกล่าวใช้ระบบความรู้ ความคิดร่วมกันนี้เป็นแนวทางในการคิดตัดสินใจและท าความ
เข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

4. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความหมายของเหตุการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ภายใน
หน่วยงานที่สมาชิกองค์การจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เข้าใจร่วมกัน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความ
เข้าใจร่วมกันของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในหน่วยงานที่มีต่อเรื่องราวทั้งหลายในองค์การ 

5. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง บรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ซึ่งหมายถึง 
มาตรฐาน (Standard) ของพฤติกรรมที่กลุ่มคาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามคาดว่า
ความคิดนี้อาจจะได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม  (Group Process) ซึ่งสนใจโครงสร้าง 
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กระบวนการ และประสิทธิผลของกลุ่มจึงน าความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานของกลุ่มมาเป็นหัวใจของ
วัฒนธรรมองค์การ 

6. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) ภายในหน่วยงาน สิ่งประดิษฐ์
ภายในหน่วยงานอาจเป็นรูปร่างของอาคาร ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง การวางผังโต๊ะ
ท างาน ตราของหน่วยงาน (Organizational Logo) ฯลฯ นักวิชาการในแนวนี้เชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของหน่วยงาน รวมถึงสะท้อนภาพพจน์ของหน่วยงานต่อ
สาธารณชนด้วย 

7. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ แบบแผน
พฤติกรรมบรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมุติพ้ืนฐานของคนจ านวน
หนึ่งหรือส่วนใหญ่ในองค์การ การนิยามวัฒนธรรมองค์การในลักษณะนี้เป็น การรวมความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การหลายความหมายที่กล่าวมาข้างต้นเข้าด้วยกัน  เป็นการนิยามในลักษณะที่ว่า
วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ (Element) หลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน 

 
 

2.2.2 ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

Hellriegel, Sloc and Woodman (1995 อ้างถึงใน อภิญญา, 2548) กล่าวถึงความส าคัญ
ของวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ สมาชิกในองค์การสามารถรับรู้ได้จาก
ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวขององค์การนั้นๆ ในอดีตเพ่ือน ามาเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

2. วัฒนธรรมองค์การช่วยส่งเสริมความผูกพันของสมาชิกในองค์การ  มีความรู้สึกร่วม
ภายใต้ปรัชญาและค่านิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

3. วัฒนธรรมองค์การเป็นการก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิกใน
องค์การให้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางท่ีพึงปรารถนา 

4. วัฒนธรรมองค์การจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และการผลิตโดยตรง 

5. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์การ ถ้าหากยิ่งมีการก าหนดวัฒนธรรมที่
เด่นชัดมากก็จะท าให้สมาชิกได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์การได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากยิ่งขึ้น 
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2.2.3 หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กร 

Gutknecht (1982 อ้างถึงใน กริช, 2538) กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีหน้าที่ 3 ประการ 
คือ 

1. เป็นเกณฑ์ในการสร้างกฎ ข้อบังคับ วัฒนธรรมช่วยสร้างให้สมาชิกมีกฎทางสังคมในการ
ตีความหรือแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง 

2. เป็นสิ่งกระตุ้น วัฒนธรรมช่วยให้สมาชิกมีศรัทธา  เป็นแรงจูงใจให้แต่ละคนปรับ
ลักษณะเฉพาะของตนให้มีบทบาท ค่านิยม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 

3. เป็นเครื่องมือผนึกก าลัง วัฒนธรรมช่วยให้สมาชิกผสมผสานติดต่อสมาคมกันและร่วมมือ
กัน ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 
2.2.4 ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร 
 

1. วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์  (The Constructive Culture)  

วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Cooke and Lafferty, 1989 (อ้าง
ถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545) เป็นองค์กรที่มีลักษณะของการให้ความส าคัญกับค่านิยมในการท างาน 
โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ท างานมีลักษณะที่
ส่งผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส าเร็จในการท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคล
เกี่ยวกับความต้องการความส าเร็จในการท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความ
ต้องการความส าเร็จ และความต้องการไมตรีสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 

1) มิติมุ่งความส าเร็จ (Achievement) คือ องค์กรที่มีค่านิยม และพฤติกรรมการ
แสดงออกในการท างานของสมาชิกภายในองค์กรที่มีภาพรวมของลักษณะการท างานที่ดี มีการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน พฤติกรรมการท างานของทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล มีหลักการ และการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการท างาน รู้สึกว่างานมีความหมาย และมีความท้า
ทาย ลักษณะเด่นคือ สมาชิกในองค์กรมีความกระตือรือร้น และรู้สึกว่างานท้าทายความสามารถอยู่
ตลอดเวลา 

2) มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องค์กรที่มีค่านิยม และพฤติกรรมการ
แสดงออกของการท างานในทางสร้างสรรค์ โดยเน้นความต้องการของสมาชิกในองค์กรตามความ
คาดหวัง เป้าหมายการท างานอยู่ที่คุณภาพงานมากกว่าปริมาณงานโดยที่เป้าหมายของตนสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งความส าเร็จของงานมาพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของสมาชิกในองค์กร ทุก
คนมีความเต็มใจในการท างาน และภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
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ตนเองจากงานที่ท าอยู่ รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตน ลักษณะเด่น คือ  สมาชิกในองค์กร
มีความยึดมั่นผูกพันกับงาน และมีบุคลิกภาพที่มีความพร้อมในการท างานสูง 

3) มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการท างานที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็นศูนย์กลาง  ให้
ความส าคัญกับสมาชิกในองค์กร โดยถือว่าสมาชิก คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การท างานมี
ลักษณะติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุข และภูมิใจในการท างาน มีความสุขต่อการสอน 
การนิเทศงานและการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่กัน ทุกคนในองค์กรได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้าในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ ลักษณะเด่น คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดขององค์กร 

4) มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (affiliate) คือ องค์กรที่มีลักษณะที่มุ่งให้ความส าคัญกับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อ
ความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมทีม ได้รับการยอมรับ และเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน 
ลักษณะเด่น คือ ความเป็นเพ่ือนและความจริงใจต่อกัน 

 ดังนั้น วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์จะเน้นการท างานอย่างสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมใน
การท างานที่มุ่งความส าเร็จและความพึงพอใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน เน้นการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่ างผู้ร่วมงาน และมีความรู้สึกว่างานท้าทาย
ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ต่อไปก็จะขอกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
องค์กรอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาในการเรียนรู้       การ
ท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) 

Peter Senge (1990) เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง  Learning Organization อยู่ที่การ
สร้างวินัย 5 ประการ ในรูปของการน าไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์กรอย่างต่อเนื่องวินัย 5 ประการ 
ที่เป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์กรมีดังนี้  

1) Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง
ให้ไปถึงเป้าหมาย ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระท าและต้องมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tended) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ท าให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้
การฝึกจิตใต้ส านึกในการท างาน (Using Subconciousness) ด้วยการด าเนินไปอย่างอัตโนมัต ิ

2) Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิด
จากรูปแบบแนวคิดนี้ จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็น และกระบวนทัศน์ 
กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตามๆ กันไป จนกระท่ังกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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3) Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์กรเป็นความมุ่งหวัง
ขององค์กรที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์กรที่ดี คือ 
กลุ่มผู้น าต้องเป็นฝ่ายเริ่มหันเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง  วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมี
รายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์กรต้องเป็นภาพบวกต่อองค์กร  

4) Team Learning การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมี
ส านึกร่วมกันว่า เราก าลังท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไรจะช่วยเพ่ิมคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้าง
ภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์กรทุกระดับ 

5) System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถ
ในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ นอกจากมองภาพรวม
แล้ว ต้องมองรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่
สลับซับซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการคิด และปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ความมุ่งมั่นหรือทุ่มเทของบุคลากร
ในองค์กร การที่จะองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นซึ่ง  พสุ เดชะรินทร์, 2549 กล่าวว่า
ประกอบด้วย 

5.1)  Openness to Experience คือ การที่บุคคลในองค์กรมีการเปิดใจ หรือ 
ยอมรับต่อประสบการณ์ต่างๆ ทั้งประสบการณ์จากภายนอกและภายในองค์กร เนื่องจากปัญหาของ
หลายๆ องค์กร คือ ความไม่พร้อมหรือไม่อยากจะเรียนรู้ 

5.2)  Encourage of responsible risk–taking ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะต้อง 
เอ้ือให้บุคลากรในองค์กรพร้อมและยอมรับต่อความเสี่ยงในการท าสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากการที่เราริเริ่มหรือ
ท าสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน ก็จะท าให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่มา
กับสิ่งใหม่ๆ นั้นด้วย  ดังนั้น การยอมรับต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ 

5.3)  ความกล้าที่จะยอมรับต่อความส าเร็จและล้มเหลว  ทั้งนี้เนื่องจากการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งประสบการณ์ในอดีตนั้นมีทั้งส าเร็จและ
ล้มเหลว และถ้าเรายอมรับต่อความส าเร็จ และล้มเหลวได้ เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากความส าเร็จ และ
ล้มเหลวที่เราได้ประสบมา 

ดังนั้น การที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น บุคคลในองค์กรต้องมีการเปิดใจยอมรับเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ กล้าเผชิญกับความเสี่ยงในการท าสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
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3. วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence Culture) 

วิจารณ์  พานิช (2550) กล่าวว่า เป็นองค์กรที่เน้นความรู้เป็นสิ่งส าคัญ แต่การเรียนรู้
และการสร้างความรู้ส าคัญที่สุด ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรนี้ คือ สามารถในการเผชิญกับสภาพอนาคต
ที่ไม่แน่นอนได ้และต้องมีขีดความสามารถ 12 ประการ ในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ คือ 

1) มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่น ที่ชัดเจน การเป็นเบอร์ 1 ขององค์กรคือ ต้องมีการ
Manage Share Vision ทุกคนในองค์กรร่วมคิดและเป็นเจ้าของเป้าหมาย แต่เป็นเป้าหมายในระดับ
คุณค่า มีความมุ่งมั่น (Passion) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการBuild Shared Vision ต้องมี
การ Manage และต้องมี Share Vision ร่วมกันทุกวัน  

2) ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท (อปมาโท มีสติ  & ปัญญา) มีความเชื่อในความ
เปลี่ยนแปลง (ตั้ งอยู่ ในความไม่ประมาท) ต้องตั้ งสติอยู่ ในการเปลี่ยนแปลงต้องท า Change 
Management ทั้ งภาย ในและภายนอก โดยต้ อง ใช้ การจัดการ เชิ งบวก  ( Positive Change 
Management) 

3) มีและใช้แผนยุทธศาสตร์ KM (Knowledge Management) ต้องมีแผน KM 
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร  

4) มีและใช้ภาวะผู้น าและแกนน า (Leadership) ผู้บริหารสูงสุดต้องบริหาร
กระบวนทัศน์ ภาวะผู้น าต้องมีอยู่ทั่วทั้งองค์กร อยู่ในทุกคน ทุกคนเป็นผู้น า น าการเปลี่ยนแปลง ณ จุดที่
ตนเองรับผิดชอบ หาวิธีการใหม่ๆ สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงกับเพ่ือนร่วมงานมีการท า CQI 
(Continuous Quality Improvement) ร่วมกันสร้าง Organizational Knowledge จาก Individual 
Knowledge 

5)  จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน องค์กรอัจฉริยะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง 
คน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนจะท าให้องค์กรมีพลังมากข้ึน  

6)  ทักษะพ้ืนฐานของพนักงาน เป็นทักษะในระดับวิธีคิด และให้คุณค่า เป็นการ 
ปฏิบัติการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการฟัง ทักษะในการเข้าใจ Mental 
Model ของตนเองและของผู้อื่น เป็นการพัฒนาองค์กร 

7)  ทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” (Enablers) KM Enabler คือ เครื่องมือที่เป็นตัว
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง ใช้เท่าที่จ าเป็น ตัวอย่าง ตัวช่วย เช่น BAR (Before Action Review), 
OM (Outcome Mapping) เป็นต้น 

8)  ไร้ก าแพง ก าแพงไม่ใช่ก าแพงจริงแต่เป็นก าแพงใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนท าให้ 
เกิดการเรียนรู้ อุปสรรคที่ส าคัญคือต่างคนต่างอยู่เป็นหน่วย ไม่มีเวลามาพูดคุย การท างานต้องไม่เริ่ม
จากศูนย์เพราะเพ่ือนร่วมงานบางคนอาจมีความรู้นั้นอยู่แล้ว มีประสบการณ์ของเพ่ือนมาช่วยแก้ปัญหา 
เครื่องมือทลายก าแพงเช่น CFT (Cross Function Team : กลุ่มของบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีความรู้และทักษะหลากหลายมารวมกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, Task Force คณะท างานเฉพาะกิจ, Job Rotation ท างานโดยหมุนความรู้
ให้เพ่ือนร่วมงานด้วย, CoP : Community of Practice เป็นเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติ เป็นเครื่องมือ
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ทรงพลัง ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างสมาชิกชุมชน 
เป็นต้น 

9)  อิสรภาพ บรรยากาศเชิงบวก บางหน่วยงานมี Talent Management ต้องให ้
คนท างานสามารถลองผิดลองถูกได้เองและท าให้คนท างานได้เป็นผู้น าตัวเล็กๆ กล้าคิดที่จะเปลี่ยน
วิธีการท างานของตนอยู่ตลอดเวลา ท าให้คนท างานมีความสุข 

10)  มีและใช้ การจัดการคนเก่ง การจัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา  หัวใจอยู่ที่การ 
เสาะหา Resources ซึ่งก็คือ ทรัพยากรทางปัญญา Intellectual Capital (IC) เป็นสิ่งที่จับต้องได้และ
ไม่ได้ เช่น เป็นคน เป็นความสัมพันธ์ เป็นวัฒนธรรมเป็นความรู้ใหม่เป็นต้น  

11)  มี และใช้ระบบบันทึก ขุม/คลัง ความรู้ ในองค์กรต้องสนับสนุนให้คนท างาน
จดบันทึก จดในสิ่งที่ตนสนใจขึ้นจากการท างาน บันทึกการเรียนรู้จากหน้างาน แล้วน ามาท าความเข้าใจ 
ยกระดับความรู้ร่วมกัน และมีการจัดการเรื่องเล่าให้เป็นหมวดหมู่ 

12)  มี และใช้ระบบ ICT (Information Communication Technology) ดังนั้น  
องค์กรอัจฉริยะ คือ องค์กรที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าปกติ CIA : Central Intelligence Agency 
เป็นองค์กรที่มีนักคิด นักวิเคราะห์ นักสืบค้น นักปฏิบัติท างานอยู่ เป็นองค์กรที่มีฐานความรู้ ภูมิปัญญา 
ฉลาดคิด ฉลาดฟัง ฉลาดท า ทั้งนี้ ต้นก าเนิดขององค์กรอัจฉริยะเกิดมาจาก องค์ความรู้เดิม และองค์
ความรู้ใหม่ทักษะและรูปแบบความคิด เกิดสารสนเทศใหม่ ก่อให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย ฉลาดเลือก
และฉลาดท า อันเป็นฐานของพลังความรู้ (Knowledge Power) ที่จะเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือสู่การปฏิบัติ โดยมีความเป็นเลิศหรือเก่งจริงใน 3 ประการ คือ 

12.1) ความ เป็ น เลิ ศ ในวิ ช าการ  ( Academic Excellence) โดยอาศั ย
ฐานความรู้ (Knowledge-Base) ความรู้ที่ส าคัญควรมาจากความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
โดยพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ทั้งนี้ผู้บริหาร หรือผู้น าจะเป็นผู้ท า
หน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงเพ่ือการถ่ายโอนทางสติปัญญา กล่าวคือ ลดช่องว่างการถ่ายโอนทางสติปัญญาของ
บุคลากรใน องค์กร (Intelligence Transfer Gap : ITP) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันให้มากที่สุด 
ก่อให้เกิดการประสานทั้งองค์ความรู้เดิม และองค์ความรู้ใหม่ 
            12.2) ความเป็นเลิศในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ (Professional Excellence) 
บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ นั้นคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ คือ จะต้อง
เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นครูมืออาชีพ 
ทั้งนี ้จะต้องสร้าง และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้งาน และรับผิดชอบงาน
อย่างมืออาชีพนั่นเอง  

 12.3) ความเป็นเลิศในวิถีการด าเนินชีวิต (Life Excellence) โดยการให้
ความส าคัญกับบุคคล เข้าใจในวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างดี  ส่งเสริมให้
บุคลากรด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  

ฉะนั้น การบริหารองค์กรจึงต้องใช้ฐานของการบริหารการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างสมบูรณ์ เป็นการบริหารภูมิปัญญาเพ่ือเพ่ิมพลัง
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และศักยภาพอ านาจในการปฏิบัติของบุคลากรอย่างเต็มที่ สู่ความเป็นอัจฉริยะขององค์กร และยังมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือ 

 

4. วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป 
องค์กรต่างๆต้องมีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นองค์กรที่
ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง มีแนวทางดังนี้ 

1) เริ่มจากท าการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ เพ่ือให้เข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆ ที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

2) ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เห็นความจ าเป็นที่ว่าองค์กรจะอยู่รอด
ไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

3) แต่งตั้งผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เข้ามาท าหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
4) ท าการปรับโครงสร้างและปรับองค์กรให้เหมาะสม 
5) สร้างสื่อใหม่ๆ ที่จะช่วยสื่อวิสัยทัศน์นั้นออกมาให้คนอื่นได้ทราบ 
6) ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การ

ประเมินผล และระบบรางวัลจูงใจที่จะช่วยสนับสนุนค่านิยม และปรัชญาใหม่ๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมใหม่
ให้เกิดข้ึน 

องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่ม
บุคคลหนึ่ง แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ โดยวัฒนธรรมในองค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรหรือการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคัดเลือก
บุคลากรหรือสวัสดิการส าหรับบุคลากร ก็จะกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเบนเป้าหมาย 
จนในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร ในที่สุด 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กรล้วนมาจากความคิดสร้างสรรค์ การต้องการความ
เปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ภายในองค์การรวมทั้งปัจจัยเสริมทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่เป็นบุคคลทั้งองค์กร และมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมีระเบียบแบบแผน 

 

5. วัฒนธรรมองค์กรแห่งการตื่นรู้ (Awakening Culture) 

ธรรมชาติขององค์กรมีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติของชีวิตทั่วไป คือ เมื่อมีการ ก าเนิดข้ึน 
จะต้องมีการเติบโต มีการพัฒนา การพัฒนานั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงจะท าให้องค์การอยู่รอดได้อย่างมั่นคง ซึ่งการอยู่รอดอย่างมั่นคงนั้น หมายถึงองค์กรต้อง 
สามารถปรับตัวสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ มี
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ลักษณะของการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง มีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือ องค์กรแห่งการตื่นรู้  “Awakening 
Organization” (เกศรา รักชาติ, 2549) ขณะเดียวกันองค์กรแห่งการตื่นรู้ก็มีลักษณะเป็น “องค์กรซึ่ง
สามารถปลดปล่อยศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงานออกมา ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือให้การ
ท างานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้” ลักษณะขององค์กรแห่งการตื่นรู้ จะมีลักษณะส าคัญที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่โดดเด่น ดังที่เกศรา รักชาติ (2549) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1.  ระดับความตื่นเต้น การตื่นตัว ความฮึกเหิม ความกระตือรือร้นของคนในองค์กร
จะอยู่ในระดับสูง 

2.  ผู้คนในองค์กรส่วนใหญ่มีการตื่นตัว มีความเชื่อในสิ่งที่พวกเขาต้องการร่วมกัน 
มีการร่วมแรงร่วมใจกันสูง 

3.  ผู้คนในองค์กรมองเห็นความส าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความ
มุ่งม่ันในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.  มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกันสูง ท าให้มีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว มีการยอมรับและเคารพในการตัดสินของกันและกัน 

5.  คนในองค์กรมีความไว มีความยืดหยุ่น พร้อมที่ตอบสนองต่อสัญญาณแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก 

6.  มีวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ (Constructive Culture) ผู้น าในองค์กรทุก
ระดับมีความเชื่อในค่านิยมร่วม (Share Value) และแสดงออกทางพฤติกรรมถึงการปฏิบัติตามค่านิยม
ร่วมนั้น 

7.  บุคลากรในองค์กรมีการเจริญเติบโต มีความก้าวหน้า จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่ง
การตื่นรู้นั้นจะมีพ้ืนฐานของการมีวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ เน้นในเรื่องภาวะผู้น าทุกระดับจะสะท้อน
ให้เห็นผลงาน หรือ Performance ขององค์กรที่ชัดเจน ท าให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมีพ้ืนฐานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง 

การที่องค์กรจะเข้าสู่องค์กรแห่งการตื่นรู้ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องมี
ความมุ่งมั่นและเห็นความส าคัญ ดังที่กล่าวมาแล้วโดยจะต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
การเป็นองค์กรแห่งการตื่นรู้ ดังที่ สุรพงษ์ มาลี (2550) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่งการตื่นรู้
ด้วยการปลุกจิตวิญญาณขององค์กร ปลุกภาวะผู้น าในตัวคน และปลุกคนอื่นๆ ที่ท างานร่วมกัน ดังนี้ 

1. ปลุกจิตวิญญาณองค์กร หมายถึง การท าให้พนักงานขององค์กรมีพลังเต็มเปี่ยม    
มีการกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักรู้ในความหมายและ
ความส าคัญของงานไม่ใช่ท างานตามหน้าที่ไปวันๆหนึ่ง ดังนั้นเมื่อจิตวิญญาณในองค์กรถูกปลุก ผลงาน
ขององค์กรก็จะได้รับการพัฒนาถึงขีดสุด สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลผลิตที่มีคุณภาพ     มีความ
สร้างสรรค ์

2. ปลุกภาวะผู้น า หมายถึง การปลุกจิตวิญญาณของภาวะผู้น าให้ตื่นตัวโดยการ
ปลุกภาวะผู้น าให้ตื่นตัวขึ้นมานั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 10 ประการ คือ เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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รู้จักตนเอง การท าในสิ่งที่ตนเองมีความสุข การเป็นผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ สภาพแห่งความส าเร็จใน
อนาคต หรือมีวิสัยทัศน์ มีความอดทน เป็นคนรักษาค าพูด เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นผู้น าที่เป็นผู้ให้ ซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทั้ง 10 
ประการ นี้จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้น า ซึ่งจะน าพาให้องค์กรเกิด
ความก้าวหน้านั่นเอง 

3. ปลุกคนรอบข้าง แม้ว่าผู้น าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การตื่นรู้ แต่ผู้บริหารต้องมีการจูงใจและกระตุ้นเตือนให้คนอ่ืนๆ ในองค์กรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
ผูกพันกับองค์กร 

4. การสร้าง และพัฒนาบุคลากรส าหรับองค์กรแห่งการตื่นรู้ การบริหารความรู้และ
การให้ความส าคัญต่อกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานบนฐานความรู้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการตื่นรู้ ต้องมีการปลุกหรือจูงใจผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พวกเขาเปลี่ยน และน าความรู้
รวมทั้งประสบการณ์ที่สะสมในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร  

ในปัจจุบันมีการแข่งขันระหว่างองค์กรสูง ท าให้มุมมองในการแบ่งประเภทของ
วัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรโดยตรง ซึ่งรูปแบบที่
พบได้บ่อยครั้งในการอ้างอิงการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ รูปแบบของคาเมรอน และควิน ปี 
2000 (Cameron and Quinn) ที่ท าการศึกษาและพัฒนาการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์กรเริ่มมา
ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบัน (วรวุฒิ กิจสิริวิศาล , 2553, หน้า 18-21) ส าหรับการประเมินวัฒนธรรม
องค์กรตามแนวคิดของ Cameron and Quinn (2000) ใช้คุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร 2 
ด้าน ได้แก่ ประการแรก คือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) กับเสถียรภาพ (Stability) และประการที่สอง 
คือ การเน้นปัจจัยภายนอก (External Focus) และการเน้นปัจจัยภายใน (Internal Focus) ซึ่งท าให้
แบ่งวัฒนธรรมองค์ได้ 4 ประเภท ได้แก่ Clan Culture มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายในสูง 
Adhocracy Culture มีความยืดหยุ่น และการเน้นปัจจัยภายนอก Market Culture มีเสถียรภาพ และ
การเน้นปัจจัยภายนอกและ Hierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัยภายใน เป็นต้น  
ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ Cameron and Quinn (2000) ประกอบด้วย 6 
ประการ ได้แก่ ลักษณะเด่น (Dominant Characteristic) ความเป็นผู้น า (Leadership) การจัดการคน
ในองค์กร (Management Employees) ความเป็นผู้น า (Leadership) ความสัมพันธ์ในองค์กร 
(Organizational Glue) กลยุทธ์หลัก (Strategic Emphasis) และเงื่อนไขของความส าเร็จ (Criteria of 
success) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 
ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  27 

 
 

2.2.5  แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Assessment 
Instrument: OCAI) 

เครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองค์กรถูกสร้างขึ้นมาจากนิยามร่วมสมัย (Contemporary) 
ของวัฒนธรรมองค์กรประกอบไปด้วย คุณค่า (Value) รูปแบบของผู้น า (Leadership Style) 
กระบวนการท างาน (Procedure) กิจวัตร (Routine) และมุมมองที่องค์กรมีต่อความส าเร็จ วัฒนธรรม
องค์กรแสดงถึงคุณค่า สมมติฐาน ความคาดหวัง และเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะขององค์กรในช่วงเวลา
นั้นๆ (Cameron & Quinn 2000) ได้ท าการพัฒนาโครงร่าง (Framework) วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างข้ึน
บนทฤษฎีพ้ืนฐานเรียกว่า Competing Value Framework หรือ แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture Assessment Instrument : OCAI) ซึ่งโครงร่างนี้จะสร้างให้เกิดแผนภูมิอัน
เกิดจากการอ้างอิง 2 ค่าของมิติหลักของวัฒนธรรมองค์กรในการวัดคุณลักษณะ 6 ประการของ
วัฒนธรรมองค์กร ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยมิติแรก คือ การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะเด่นของ
องค์กรในด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ความเป็นอิสระ (Individual) และความเข้มงวด (Stability) 
การควบคุม (Control) ซึ่งบ่งชี้ว่าองค์กรมีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต (Organic) หรือเครื่องจักร 
(Mechanistic) ในส่วนของมิติที่  2 ได้แก่ การให้ความส าคัญภายใน ( Internal) หรือภายนอก 
(External) ขององค์กร เพ่ือสร้างให้เกิดรูปร่างองค์กรในลักษณะของแผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) ซึ่ง
จะสามารถแบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์กรจากแบบประเมิน  4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ (วรวุฒิ 
กิจสิริวิศาล, 2553, หน้า 31-35) 

 1) Clan Culture มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายในสูง ลักษณะขององค์กรมี
ลักษณะคล้ายกับครอบครัวขยาย เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณค่าและเป้าหมายของ
องค์กร การผูกพัน (Commitment) ของคนในองค์กรต่อองค์กรอยู่ในระดับที่ดีเทียบเท่ากับที่องค์กรให้ 
ความส าเร็จของงานเกิดขึ้นโดยทีมงานที่สามารถท าการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และมีลูกค้าที่มีลักษณะ
เหมือนกับเป็นผู้ร่วมงาน (Partner) 

 2) Adhocracy Culture มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายนอกสูง เป็นลักษณะ
ขององค์กรที่ก่อตั้งใหม่หรือองค์กรเฉพาะกิจโดยทั่วไป สภาพแวดล้อมส่งผลให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่
มีความยืดหยุ่นสูง ส าหรับคนในองค์กรมีแรงกระตุ้นจากนวัตกรรม ( Innovative) ความสร้างสรรค์ 
(Creative) และลักษณะการลงทุน มีการกระจายอ านาจสู่ทีมงานและตัวบุคคล ปัจจัยภายนอกเป็นตัว
แปรส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้  

 3) Market Culture มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัยภายนอกสูง เป็นองค์กรที่ถูก
ก าหนดด้วยปัจจัยภายนอกแต่มีการวางอ านาจภายในแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ท าให้
แตกต่างจาก Adhocracy Culture ประสิทธิผลขององค์กรวัดที่ความสามารถในการท าก าไรและส่วน
แบ่งทางการตลาด คุณค่าหลักขององค์กร คือ ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการผลิต
ที่มีการวัดผลในองค์กรเทียบกับอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต 

 4) Hierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัยภายในสูง เป็นรูปแบบของ
องค์กรราชการ องค์กรสาธารณะทั่วไป หรือองค์กรที่มีอายุเก่าแก่เพราะองค์กรดังที่กล่าวมาเป็นองค์กรที่
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มีรูปแบบของการท างานที่คงที่ สม่ าเสมอ เป็นองค์กรที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีกฎระเบียบในการ
ปกครองและมีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานกับทุกคนในองค์กร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่างใน
องค์กร 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู 

2.3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
บุคลากรครู ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2538) ประกอบด้วย 2 ค าคือ 

“คุณภาพ” หมายถึงลักษณะความดี ลักษณะประจ าบุคคล ส่วน “ชีวิต” หมายถึงความเป็นอยู่  ดังนั้น 
คุณภาพชีวิต จึงหมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล 

พิพัฒน์ จันทรา (2542: 14) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นการมองชีวิตของมนุษย์โดยภาพรวม
เพราะมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และในขณะเดียวกัน
มนุษย์มีความส าคัญ การเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่สามารถกล่าวถึงมนุษย์ในแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้น แต่
ต้องมองมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุม หรือทุกด้าน เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของมนุษย์จึงพิจารณาชีวิตของแต่
ละบุคคล เช่น วัย เพศ การศึกษาในวิชาสาขาต่าง ๆ และภูมิหลังของมนุษย์ 

ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2543: 9) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า หมายถึงบุคคลที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามฐานะ สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของ
ผู้อื่น แต่สามารถท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้ เป็นบุคคลที่รู้จักรักตัวเองบ้าง แล้วจะมีความรักไว้เผื่อแผ่คนอ่ืน 
รู้จักเมตตากรุณาและให้อภัยผู้อ่ืนได้ รู้จักมองโลกในแง่ดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1995) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า เป็นการรับรู้ของ
แต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของพวกเขา ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบใน
สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และจะสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพวกเขา เป็นแนวความคิดที่กว้างเต็มไปด้วยความซับซ้อน ครอบคลุมในแง่ของสุขภาพ
ร่างกายของแต่ละคน สภาพจิตใจ ระดับของความเป็นอิสระ สัมพันธภาพทางสังคมความเชื่อ และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม จุดเด่นของความหมายของคุณภาพชีวิตที่ WHO  มองก็คือ คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นนามธรรม (subjective) โดยจะรวมเอาหัวข้อที่เป็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของชีวิตเอาไว้ อีก
ทั้งมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1993: 40) ได้นิยามค าว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความ
เป็นอยู่ในสังคม และระดับความพอใจในความต้องการส่วนหนึ่งของมนุษย์ และได้นิยามโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตว่า เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนและชุมชนได้รับความรู้ เจตคติ 
ค่านิยมและทักษะที่จ าเป็นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งในลักษณะปัจเจกบุคคล
และในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน 



 
ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  29 

 
 

โกเมศ กุลอุดมโภคากุล (2546: 7-8) ได้เสนอคุณภาพชีวิตการท างานของครู หมายถึงสภาพ
การท างานที่ครูมีความรู้สึกพึงพอใจ ซึ่งประเมินได้โดยความรู้สึกที่แสดงออกมาจากการตอบ
แบบสอบถามของครูใน 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็น
เงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล และค่าตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามมาตรฐานการครองชีพเมื่อเทียบกับ
กาชีพอ่ืน 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการท างานทั้งด้าน
กายภาพและจินตภาพ ซึ่งเป็นสภาพที่มีความปลอดภัย ไม่เครียดและเอ้ืออ านวยต่อการท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียนใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วยให้ครูเกิดความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานที่ครูได้รับมอบหมาย ซึ่งด ารงไว้
และช่วยเพ่ิมพูนความสามารถและความรู้จาการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้กับงานด้านอ่ืนๆ ในภาย
หน้า และจากการได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริ หาร 
เพ่ือนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

5. บูรณาการทางสังคม หมายถึง งานที่ครูปฏิบัติ ซึ่งสร้างความเป็นเพ่ือนก่อให้เกิดความ
สามัคคีในระหว่างเพื่อนครู และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน 

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระเบียบของโรงเรียนซึ่งสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ เกิดการยอมรับ ครูสามารถแสดงความคิดเห็นต่อระเบียบของโรงเรียนได้ และระเบียบของ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูเคารพในสิทธิของกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การก าหนดเวลาปฏิบัติงานที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือครูจะได้มีเวลาเพ่ือเพ่ือนครู ส่วนตัว และครอบครัวหรือสังคม 

8. การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น เอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้บริการด้านต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2.3.2 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 
เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจึงต้องให้ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน     

ก็คือ ประโยชน์ที่องค์การจะได้รับอย่างมาก ในการท าให้บุคลากรอยู่กับองค์การนาน ๆ (นฤดล มีเพียร, 
2541: 16) เพราะจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรมองค์การ (Cultural 
Organization) เกิดขวัญก าลังใจ (Morale) และเกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์การ นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ และช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และ
ส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาณี ฝนทองมงคล 
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(2546: 17) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีส่วนช่วยให้ระบบการท างานขององค์กา รมี
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงกับหน่วยต่างๆ ของระบบเข้าด้วยกัน ได้แก่การสร้าง
ความสัมพันธ์และดุลยภาพในการท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ท าให้เกิดความคล่องตัว องค์การราบรื่นมั่นคงนอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานในการสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการท างาน 

 
2.3.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 

ฮิวส์ และคัมม่ิงส์ (Huse; & Cummings, 1985: 235-238) ได้ก าหนดองค์ประกอบของ 
ตัวก าหนดคุณภาพชีวิตของการท างาน ประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation) ค่าจ้างที่
รับเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ 
เมื่อเปรียบเทียบต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน 

2. สิ่ งแวดล้อมที่ ถู กสุ ขลั กษณะและปลอดภัย  ( Safe and healthy environment) 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย และสิ่งแวดล้อมของการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
สุขภาพที่ไม่ดีและควรที่จะก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมของตนเอง และความรู้สึกท้าทายซึ่งจากการท างานของตน 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) ผู้บริหาร
ควรจะได้จัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการได้มี
ส่วนร่วม ความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายซึ่งเกิดจากการท างานของตน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and security) ควรจะได้ให้ความส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 1) งานที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงานจะมีผลต่อการด ารงไว้และการขยายความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน 2) ความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ 3) ควรจะ
ให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

5. บูรณาการทางสังคม (Social integration) การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนประสบ
ความส าคัญและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่าชุมชนหรือ
สังคมมีความส าคัญต่อตน กล้าเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าไม่มีการแข่งขันในองค์การ และมี
ความรู้สึกว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionals) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางอย่างไร 
และผู้ปฏิบัติงานจะปกป้องแนวทางของตนอย่างไร ค าตอบของค าถามนี้จะแตกต่างกันไปทั้งนี้อาจขึ้นอยู่
กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทาน
ต่อความแตกร้าวได้มากเพียงใด และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Total life space) งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้
มีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลาความต้องการ
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ทางด้านอาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลา
ของครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ 

8. การปฏิบัติงานในสังคม (Social relevance) กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไปใน
ลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการให้เกิดคุณค่าความส าคัญของงาน และอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในด้านเกี่ยวกับ
ผลผลิต (สินค้า) การก าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการเมือง และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

องค์การอนามัยโลกได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  
คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (WHOQOL Group, 1994) ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ทีมพัฒนา
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ได้จัดองค์ประกอบใหม่โดยรวมองค์ประกอบบางด้านเข้าด้วยกัน 
คือ ด้านร่างกายกับด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคลและด้านจิตใจกับด้านเชื่อส่วนบุคคลจึงเหลือ
เพียง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (WHOQOL Group, 1994) 

1. ด้านร่างกาย (Physical health) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผล
ต่อชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย 
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย การรักษาทาง
การแพทย์ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การท างาน การรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. ด้านจิตใจ (Psychological) คือการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ได้แก่  การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ ความสามารถในการจัดการกับ
ความเศร้า ความกังวล การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเชื่ออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationship) คือการรับรู้ด้านความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมการได้รับรู้ว่าตนได้เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและความมั่งคงในชีวิต การ
รับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถาน
บริการสุขภาพ บริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนเองมีโอการที่จะได้รับข่าวสาร ได้มีกิจกรรมสันทนาการ 
และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

Happinometer เป็นเครื่องมือวัดความสุขคนท างานในองค์ กรที่สามารถน าผลที่ได้ไปพัฒนาสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ทันที องค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจติดตาม ประเมินผล 
คุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากรในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่ งยื น เป็นโปรแกรม 
Happinometer ที่สามารถใช้วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

Happinometer ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รวม 8 ค าถาม มิติ ความสุข 
9 มิติ รวมทั้งหมด 56 ตัวชี้วัด และระดับความสุขมวลรวม 1 ค าถาม ส าหรับตัวชี้วัดทั้ง 56 ตัวชี้วัด 
น ามาท าให้เป็นข้อค าถาม ในแต่ละมิติทั้ง 9 มิติ รวม 56 ข้อค าถาม มีรายละเอียด ดังนี้    (ศิรินันท์ กิตติ
สุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, หน้า 76-79) 

มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัยมีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่  ค่า
ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว การทานอาหารเช้า การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย 

มิติ ที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวัน
เพ่ือการพักผ่อนได้ อย่างมีคุณภาพพอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตให้ง่าย  
สบาย ๆ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเพียงพอที่ได้รับในการพักผ่อนการท ากิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจในรอบสัปดาห์ การมีความเครียดโดยรวม การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถใน
การจัดการปัญหาโดยรวม 

 มิติ ที่ 3 น้ าใจดี  (Happy Heart) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ ให้กับส่วนรวมและมีเมตตากับคนรอบข้าง มี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเอ้ืออาทรหรือห่วงใยต่อ
คนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ 
ในที่ท างานเหมือนพ่ีเหมือนน้อง การสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่าง 
การท างานระหว่างกัน ความเต็มใจ และยินดีในการท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อสังคม การท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 

 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การที่บุคคลมี ความตระหนักถึงคุณธรรม และ
ศีลธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทานการ
ปฏิบัติ กิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ส านึกผิด การยอมรับและ
ขอโทษในความผิด 

 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การที่บุคคลมี ความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ 
และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเองที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มี
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พระคุณ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ การท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การมีความสุขกับครอบครัว และมีความกตัญญูรู้คุณ 

 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การที่บุคคลมี ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือนบ้านไม่
ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ เพ่ือนบ้านมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเราการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มีความ
สงบสุข การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 มิติที ่7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคลมี ความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความ
ทันสมัยอยู่ เสมอ มี 3 ตัวชี้วัด ได้ แก่ การแสวงหาความรู้ ใหม่ ความสนใจที่ พัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิต โอกาสที่จะได้รับในการอบรมศึกษาต่อดูงาน 

 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)  หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้ จ่ายเงิน มี
ความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน  มี 4 ตัวชี้ 
วัด ได้ แก่ ภาระในการผ่อนช าระหนี้สินต่างๆ การผ่อนช าระหนี้สินตามก าหนดเวลา การมีเงินเก็บออม
ในแต่ละเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  
 มิที่ 9 การงานดี (Happy Work-life) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ท างานมีความ
รักความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับ
ความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร มี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความสุขกับสภาพแวดล้อม โดยรวมของ
องค์กร การได้รับความดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ 
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งปรับขึ้นค่าจ้างด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับ
ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท างาน การมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอด
การศึกษาและกลับมาพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กร ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและ มีส่วน
ร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา การ
ท างานอย่างมีความสุข การมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรขององค์กร และการมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมขององค์กร 
 

คุณสมบัติเด่น 5 ประการ ของ Happinometer 
1. มีแบบวัดความสุขเป็นชุดค าถามตามมิติต่างๆ ทั้งฉบับเต็ม  56 ข้อค าถาม และฉบับสั้น 20 

ข้อค าถาม 
2. มีแบบวัดความสุขให้เลือกใช้ได้ 3 แบบ ได้แก่ การกรอกในฉบับ (Paper-based; กรอกผ่าน

ระบบออนไลน์ (Online-based) และกรอกผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (Mobile Apps-based) 
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3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปในการหาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของตนเอง หรือค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขของบุคคลเป็นภาพรวมในระดับองค์กร 

4. มีแบบรายงานแสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติและค่าเฉลี่ยความสุขรวมของรายบุคคล และ
ภาพรวมขององค์กร 

5. มีคู่มืออธิบายให้บุคคลพร้อมใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ใช้ง่ายสะดวก ประหยัดและทราบผลทันที 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของ Happinometer 

ก. เมื่อลงรหัสหมายเลขด้วยตัวเลขทุกข้อใน Sheet questionnaire แล้วโปรแกรมจะค านวณ 
(1) ค่าเฉลี่ยรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ (Happy Average Score) 
(2) ค่าเฉลี่ยรวมระดับความสุขทุกมิติรายบุคคลในองค์กร (Happy Individual Average 

Score)   
(3) ค่าเฉลี่ยระดับความสุขรวมของทุกบุคคลในองค์กร (Happy Company Average 

Score) 
ข. ค่าเฉลี่ยรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ (Happy Average Score) ค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติรายบุคคล 

(Happy Individual Average Score)  ค่าเฉลี่ยระดับความสุขรวมของทุกบุคคลในองค์กร (Happy 
Company  Average Score) จะปรากฏผลโดยอัตโนมัติใน Sheet overall score 

 
ตารางท่ี  2.1 ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขตนเองและความสุขรวมของบุคคลใน
องค์กร 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขอย่างย่ิง: Very Unhappy  

สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ  “ไม่มีความสุข
เลย” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข: Unhappy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ 
“ไม่มีความสุข” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 

50.00 – 74.99 มีความสุข: Happy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ 
“มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป 

75.00 – 100.0 มีความสุขอย่างย่ิง: Very Happy 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “มีความสุข
มาก” ผู้บริหารควรสนับสนุน และยกย่องเป็นแบบอย่าง 
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2.5  บริบทพื้นที่ศึกษา 

2.5.1 ประวัติเมืองพิจิตร 
“พิจิตร”  แปลว่า  “งาม”  เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตร  จึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์

ประทับใจพิจิตรเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  กล่าวคือเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ  
หรือ  “พระสรรเพชญ์  ที่  8” พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ดังอนุสรณ์สถานถิ่นประสูติที่พระองค์ทรง
สร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง  เมื่อ  พ.ศ. 2242  และเมืองพิจิตรยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  “หลวงพ่อ
เพชร” ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง  เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน  สร้างราว  พ.ศ. 1660-1800 
 

2.5.2 สภาพทั่วไป 

1.  ที่ตั้งและขนาด   
จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ  ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่  16 องศา  

36 ลิปดา 14 ฟิลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่  99 องศา 59 ลิปดา 15 ฟิลิปดา ตะวันออก ถึง
ลองจิจูดที่ 111 องศา 47 ลิปดา 25 ฟิลิปดา ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  2,831,883  ไร่ มีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาว 77 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ โดยทางรถยนต์ประมาณ 346 กิโลเมตร และโดยรถไฟระยะทางประมาณ 
351 กิโลเมตร  

อาณาเขต (ภาพท่ี 2.1) 
จังหวัดพิจิตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ าเภอบางกระทุ่มและอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้    ติดต่อกับ อ าเภอชุมแสงและอ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอบรรพต

พิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ที่ตั้งจังหวัดพิจิตร 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแม่น้ า 3 สายไหลผ่าน คือ 

แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ าพิจิตร แม่น้ าท้ังสองสายไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจาก
ทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้ าพิจิตร (แม่น้ าน่านเดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ าน่านที่ไหลผ่าน
จังหวัดมีระยะทาง 97 กิโลเมตร และความยาวของแม่น้ ายมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง 124 กิโลเมตร 
ก่อให้เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า เนื่องจากน้ าเหนือไหลหลาก ประกอบกับน้ าป่าซึ่งไหลมาจากทิวเขาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออก  

3. ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดพิจิตร โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว

ในช่วงระหว่างปี 2550 มีอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด 23.2 องศาเซลเซียส 
ส่วนปริมาณน้ าฝนวัดได้ 1,480.9  จังหวัดพิจิตรแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

4.  การเมืองการปกครอง  
1. เขตการปกครอง  

จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 86 ต าบล 888 หมู่บ้าน 3 
เทศบาลเมือง 22 เทศบาลต าบล 76 องค์การบริหารส่วนต าบล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

2. ประชากร 
มีประชากร 553,048 คน เป็นชาย 271,007 คน หญิง 282,041 คน ความหนาแน่น  

122.06 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรอาศัยในเขตเทศบาลร้อยละ 25.93 และอยู่นอกเขต
เทศบาลร้อยละ 74.07  จ านวนบ้าน  168,685 หลังคาเรือน  จ านวนประชากร จ าแนกตามอ าเภอ ดังนี้ 

1.  อ าเภอเมือง    112,504   คน 
2.  อ าเภอวังทรายพูน   25,333   คน 
3.  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   45,594   คน 
4.  อ าเภอตะพานหิน   70,409   คน 
5.  อ าเภอบางมูลนาก   45,833   คน 
6.  อ าเภอโพทะเล    60,859   คน 
7.  อ าเภอสามง่าม    43,976   คน 
8.  อ าเภอทับคล้อ    45,291   คน 
9.  อ าเภอสากเหล็ก    24,013   คน 
10. อ าเภอบึงนาราง    28,246   คน 
11. อ าเภอดงเจริญ    20,293   คน 
12. อ าเภอวชิรบารมี   30,697   คน 
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- พ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง รองลงมา คือ อ าเภอตะพานหิน 
- พ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง จ านวน 152.25 คนต่อ

ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ อ าเภอตะพานหิน จ านวน 150.12  คนต่อตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 143,393 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.93 และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล จ านวน 409,655 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี
ต่อครัวเรือน 196,140.24 บาท รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน  279,411.12 บาท 

3. การศึกษา 
แบ่งเป็น 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

จ านวน 360 และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน 3 สถานศึกษา สถานศึกษาเอกชน  จ านวน 21 
สถานศึกษา การศึกษาท้องถิ่น 1 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 
สถานศึกษา และการศึกษานอกระบบ 12 อ าเภอ 

4. การสาธารณสุข 
จังหวัดพิจิตรมีโรงพยาบาล 9 แห่ง จ านวน 795 เตียง อัตราเฉลี่ย 1 เตียงต่อประชากร 

695 คน โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง สถานีอนามัย 110 แหง่ คลินิก 46 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน รวม 
116 ร้าน ร้านขายยาแผนโบราณ รวม 42 ร้าน 

5.  ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดพิจิตรมีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2551 จ าแนกตามสาขา

การผลิต 36,645 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว 61,455 บาท เป็นล าดับที่ 10 ของภาคเหนือ
และล าดับที่ 50 ของประเทศ สาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด  ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 40.34 รองลงมาคือ การขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 17.59 และสาขาอุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามล าดับ 

6. การเกษตร 
จังหวัดมีพ้ืนที่การเกษตร 2,238,699 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของพ้ืนที่จังหวัดเป็น

การเพาะปลูก ข้าว มากที่สุด รองลงมาได้แก่พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียว ฯลฯ มวลรวมผลิตภัณฑ์
การเกษตร คิดเป็นมูลค่า 14,864 ล้านบาท 

7. ระบบชลประทาน 
จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 371,973 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่ส่งน้ า 3 โครงการ

ระหว่างแม่น้ าน่านและแม่น้ ายม คือ โครงการส่งน้ าฯพลายชุมพล โครงการส่งน้ าฯ  ดงเศรษฐี และ
โครงการส่งน้ าฯท่าบัวพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 1,975,840 ไร่ ประกอบด้วย โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง สูบน้ าด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานขนาดเล็ก และพ้ืนที่การเกษตรอื่นๆ แยกเป็น พ้ืนที่ลุ่ม
น้ าน่านฝั่งตะวันออก 7 อ าเภอ 1,086,921 ไร่ และพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมฝั่งตะวันตก 5 อ าเภอ 883,919 ไร่ 
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8. อุตสาหกรรม 
-  มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 702 แห่ง เงินลงทุน 9,267.46 ล้านบาทแรงงาน

อุตสาหกรรม 8,147 คน 
-  มีก าลังแรงงาน 341,888 คน เป็นผู้มีงานท า 335,881 คน คิดเป็นร้อยละ 98.24 
-  มีแร่ส าคัญที่ผลิตได้จังหวัด ได้แก่ ยิบซัม และทองค า 

9. ด้านแรงงาน 
1) สถานที่ประกอบการที่มลีูกจ้าง 

  มีสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทั้งหมด 1,858 แห่ง จ านวน
ลูกจ้างทั้งหมด  17,707 คน ในจ านวนนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 702 แห่ง เงินทุนรวม 9,267.46 ล้าน
บาท  จ านวนลูกจ้าง 8,147 คน 

2) แรงงานต่างด้าว 
จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานตลอดชีพจ านวน  
- ตลอดชีพ 7 คน 
- ชั่วคราว  2,034 คน 

3) อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าอัตราค่าจ้างของจังหวัด ปัจจบุันค่าแรงงานขั้นต่ าวัน
ละ 151 บาท 

4) โครงสร้างของก าลังแรงงาน 
(1) ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  487,298  คน 

- ก าลังแรงงานปัจจุบัน   338,926  คน 
- ผู้มีงานท า    333,046   คน 
- ผู้ว่างงาน    5,879   คน 

(2) ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน   148,372  คน 
- ท างานบ้าน    50,280    คน 
- เรียนหนังสือ   34,478   คน 
- อ่ืน ๆ    63,617   คน 

(3) ประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี  109,901  คน 
5) การประกันสังคม 

- สถานประกอบการ   1,496  แห่ง 
- ผู้ประกันตน    17,729   คน 
- การใช้บริการของผู้ประกันตน  9,415   คน 
(เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ตาย,คลอดบุตร,ชราภาพ,สงเคราะห์บุตร,ว่างงาน) 

- จ านวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 181 คน 
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10.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด จ าแนกตามสาขาการผลิต มีมูลค่ารวม 36,645 ล้าน

บาท  คิดเป็นล าดับที่ 10 ของภาคเหนือและล าดับที่ 50 ของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ  
61,455 บาท 

สาขาการผลิต 
-  การเกษตร      14,864  ล้านบาท (40.34%) 
-  เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้    14,783  ล้านบาท 
-  การประมง     81  ล้านบาท 
-  ภาคนอกเกษตร     21,781 ล้านบาท (59.66%) 
-  การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   433  ล้านบาท 
-  การผลิตอุตสาหกรรม    3,239  ล้านบาท 
-  การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา   514  ล้านบาท 
-  การก่อสร้าง     1,196  ล้านบาท 
-  การขายส่ง ฯ     6,445  ล้านบาท 
-  โรงแรมและภัตตาคาร    250  ล้านบาท 
-  การขนส่ง     750  ล้านบาท 
-  ตัวกลางทางการเงิน    1,415  ล้านบาท 
-  บริการด้านอสังหาริมทรัพย์   939  ล้านบาท 
-  บริหารราชการแผ่นดิน    1,758  ล้านบาท 
-  การศึกษา     3,168  ล้านบาท 
-  บริการด้านสุขภาพ    1,226  ล้านบาท 
-  การบริการชุมชน     413  ล้านบาท 
-  ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   36  ล้านบาท 
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และคณะ ได้ท าการศึกษาการเสริมสร้างความสุขในการท างานเพ่ือส่งเสริม
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พบว่า สถานการณ์
ของอาจารย์พยาบาลมีภาระงานที่มาก ท าให้ประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง ความเชื่อถือไว้วางใจน้อย  
ความสุขในการท างานน้อย ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรลดลง และการลาออกมากข้ึน 

ศุมารตรี  ทุงจันทร์ และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ อ ความพึงพอใจในงาน ( X =3.90) ความกระตือรือร้นในการการ
ปฏิบัติงาน ( X =3.79) และความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน ( X =3.67) ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยที่อิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ได้แก่ ความสัมพันธ์ในที่ท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ความรักในงาน และค่านิยมร่วมขององค์การ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ .338 .197 .219 และ .132 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ .348 .251 .160 และ .138 ตามล าดับ ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสุขในการปฏิบัติบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อย
ละ 56.00 (R2= 0.56, F= 83.55) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ความสุขในการด าเนินชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 0.756 + 0.338 (ความสัมพันธ์ในที่ท างาน) + 0.197 (คุณภาพชีวิตในการท างาน) + 
0.219 (ความรักในงาน) + 0.132 (ค่านิยมร่วมขององค์การ) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = 0.572 + .348 (ความสัมพันธ์ในที่ท างาน) + 0.251 (คุณภาพชีวิตในการท างาน) + 
0.160 (ความรักในงาน)+ 0.138 (ค่านิยมร่วมขององค์การ) 
  3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ได้แก่ อันดีระหว่างพนักงาน ซึ่งพนักงานจ าเปนจะตองไดรับค าแนะน าและเรียนรู
วิธีการท างานรวมกันอยางมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งต้องสร้าง
ความเขาใจซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน สรางความเชื่อมั่นตอกัน การเอาใจใส ความจริงใจ รวมทั้ง
การปรับตัวใหเขาไดกับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความส าคัญกับสุขภาพของพนักงานทุกคน จัดสวัสดิการการ
ท างานให้เหมาะสมและทั่วถึง  พัฒนาความรูความสามารถอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีเครื่อง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม และสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการท างานได
อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งหน้าที่ท าอย่างชัดเจนและการเปิดโอกาสให้มีอิสระในการท างานอย่างเต็มที่  
ส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงความสามารถออกมาไดอย่างเต็มที่ สร้างความเชื่อในค่านิยมของ
องค์กรร่วมกัน  พัฒนาความผูกพันในองค์กรให้สูงขึ้น  จัดสวัสดิการแก่บุคลากรด้วยความเสมอภาคโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ   
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สุชาดา  บวรกิติวงศ์ (2553)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง ” 
ผลการวิจัย  พบว่า  นกลาง มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความสุขเท่ากับ 2.79 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสุขทางกายและความสุขทางใจเท่ากับ 2.87 และ  2.71 ตามล าดับ 2) ระดับความสุขในการท างาน
ของครูจ าแนกตามระดับชั้นที่สอน พบว่า ครูที่สอนในระดับชั้น ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษามี
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานประกอบด้วย
ปัจจัย  ทั้งหมด 12 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน การรับรู้คุณค่าใน
ตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียงความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับนักเรียน สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กับนักเรียน 4) โมเดลเชิงสาเหตุความสุขในการท างานของครูในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างครูที่สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีค่าไค-แสวร์เท่ากับ 256.03 ; p = 0.81 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 277 ค่า GFI เท่ากับ 0.90 ค่า NFI เท่ากับ 0.98 และค่า RFI เท่ากับ 0.97 

จันทร์แรม  พุทธนุกูล  (2554) ได้ศึกษาวิจัย  เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมาก  และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ด้านส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ส่วนประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 เศรษฐศาสตร์  ไชยแสง (2553) คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์การของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศึกษากับบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ์จ านวน 180 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญตามวิธีของยามาเน่ 124 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ความผูกพันขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุระยะเวลาการท างาน
ในองค์การ ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันกัน ด้านระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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ฐิตินันท เขียวนิล (2553) ศึกษาระดับความสุขในที่ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ กลุมตัวอย่างเป็นพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 196 คน ผลการวิจัย พบวา พนักงาน
สายสนับสนุนสวนใหญมีระดับความสุขโดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.62 ค
าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77) ความพึงพอใจตอองคประกอบของความสุขในที่ท างานโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) 
เพศ ปัญหาสุขภาพ และแนวโนมการเปลี่ยนสถานที่ท างานเปนที่อ่ืนในอีก 5 ปขางหนา มีความสัมพันธ
กับระดับความสุขในที่ท างานและความพึงพอใจตอองคประกอบของความสุขในที่ ท างานอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.001) อายุและระยะเวลาการท างานที่แตกตางกันมี ความสัมพันธเชิงลบกับ
ระดับความสุขในที่ท างาน (r = - 0.38 และ - 0.26)  สวนระยะเวลาการ ท างานที่แตกตางกันมีความ
สัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจตอองคประกอบของความสุขในที่ท างาน (r =  0.53) 

พิเชฐ ทรวงโพธิ์, วนัทนีย์ ภูมิภทัราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรกับแรงจูงในในการท างานของบุคลากรกรมทรัพยากร ของบุคลากรกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลส าเร็จ รองลงมา คือ แบบปรับตัว  แบบเครือญาติ และแบบราชการ 
ตามล าดับ 2) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีระดับแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีระดับแรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จสูงที่สุด รองลงมา คือ แรงจูงใจด้านผู้บริหาร 
แรงจูงใจด้านการยอมรับ และแรงจูงใจด้านสถานะทางสังคม ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ปรับตัวมีระดับแรงจูงใจสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการวัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างาน ของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ าบาดาลในทุกด้าน 4) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ 
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล คือ วัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งผลส าเร็จ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านการยอมรับด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านสัมพันธ์ภาพ
กับผู้บริหาร และมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่เกิดจากการบริหาร วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านความก้าวหน้า 
ด้านสถานะทางสังคม ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร    ด้านเงินค่าจ้าง/เงินเดือน ด้านความยุติธรรม ด้าน
ความดีความชอบมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขการท างาน และความเป็นกันเองในงาน วัฒนธรรมองค์กร
แบบเครือ มีความสัมพันธ์กับแจงจูงใจด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ 
และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านการ
ยอมรับ ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ ด้านสัมพันธภาพ  กับผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่เกิดจากการบริหาร และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  

สพลกิตติ ์ สังข์ทิพย์ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง ผล
การศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่
ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 12 ปัจจัย 
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ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน การรับรู้คุณค่าในตนเอง การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน ลักษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รองลงมา คือ 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า การที่อาจารย์มีความสุขย่อมน าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนมีความสุขได้ 

จุฑาภรณ์ หนูบุตร (2554) ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานกรณีศึกษา : โรงพยาบาล
วิภาวดี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลวิภาวดี 
39 ฝ่าย/แผนก จ านวน 218 คน ผลการวิจัยพบว่า จากผลการศึกษาเรื่องสภาพความสมดุลระหว่างชีวิต
และ การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพสมรส ที่มา
ของรายได้ท่ีน ามาเลี้ยงดูครอบครัว ระดับต าแหน่ง เวลาการปฏิบัติงาน และระยะเวลาเดินทางระหว่างที่
พักกับที่ท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน แต่อายุจ านวน
บุคคลที่อยู่ในอุปการะ ฝ่าย/แผนก และจ านวนชั่วโมงในการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับ
สภาพความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน สาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน ส่วน
ใหญ่ของบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดี คือ วัฒนธรรมการท างานที่เน้นปริมาณงาน เวลาการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบมติฐาน พบว่า เพศ อายุ 
สถานสภาพสมรส จ านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ ที่มาของรายได้ที่น าเลี้ยงดูครอบครัว และระยะเวลา
เดินทาง ระหว่างที่พักกับที่ท างานไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิต และการ
ท างาน ส่วนฝ่าย/แผนก ระดับต าแหน่ง จ านวนชั่วโมงในการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เวลาการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์กับสาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน   

ปวีณา กรุงพลี, วงศธีรา สุวรรณิน และเรืองเดช เร่งเพียร (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักกษาปณ์ จ านวน 255 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน 3) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านัก
กษาปณ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์มีความสัมพันธ์กันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว (2556) ได้ศึกษาสุขภาวะของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 จ านวน 314 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม Happinometer ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมคือ 72.34 แปลผลว่า 
“มีความสุข” เป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายมิติความสุขพบว่า มิติความสุขน้ าใจดี 
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และมิติความสุขจิตวิญญาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขอยู่ที่ 79.93 และ 79.33 แปลผลว่า “มี
ความสุขมาก” ส่วนมิติความสุขครอบครัวดี มิติความสุขใฝ่รู้ดี มิติความสุขสุขภาพดี มิติความสุขการงาน
ดี มิติความสุขสังคมดี มิติความสุขผ่อนคลายดี มิติความสุขสุขภาพเงินดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 74.93 , 
73.58, 73.06, 71.94, 71.12, 64.93 และ 61.64 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายงานกลุ่มพบว่า กลุ่มที่มี
ระดับความสุข “มีความสุขมาก” ได้แก่ กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการ
วิจัย ส่วนกลุ่มที่มีระดับความสุข “มีความสุข” ได้แก่ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มอ านวยการ และหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดับ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นวัฒนธรรมองค์กร ระดับความสุขขององค์กร และ
ความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา   

 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร คือ บุคคลากรในสถานศึกษาประเภทโรงเรียน จังหวัดพิจิตร เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง และการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด   ดังนี้  

1. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทของโรงเรียนจังหวัดพิจิตรมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โรงเรียน
เอกชน โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive sampling) จาก
โรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งใน 12 อ าเภอของจังหวัดพิจิตร คือ โรงเรียนประเภทมัธยมในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1   
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงประเภทและจ านวนของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ 

ล าดับ ประเภทโรงเรียน จ านวน 

(อ าเภอ) 
1 โรงเรียนมัธยมในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 

2 โรงเรียนอนุบาล  3 
3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพิจิตร   1 
4 โรงเรียนเอกชน 4 
5 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพิจิตร   3 
 รวม 23 
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2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sample)  
เพ่ือเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกโรงเรียนและกลุ่มตัวอย่างที่บุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรียนละ 10 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) จ านวนโรงเรียน และ
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี  3.2  จ านวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามอ าเภอ 

ล าดับ 
 

อ าเภอ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
(แห่ง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1 อ าเภอเมือง 3 10 
2 อ าเภอสามง่าม 1 10 
3 อ าเภอโพทะเล 3 10 
4 อ าเภอบางมูลนาก 2 10 
5 อ าเภอดงเจริญ 2 10 
6 อ าเภอบึงนาราง 1 10 
7 อ าเภอวชิรบารมี 1 10 
 รวม 13 130 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม  ประกอบด้วยข้อมูล  4 
ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของคนท างาน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (check list) จ านวน 7 ข้อ  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบประเมินลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
โดยการให้สัดส่วนของคะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็น 6 ข้อ ได้แก่ ลักษณะเด่นขององค์กร (Dominant 
Character) ภาวะผู้น าองค์กร (Organizational Leadership) การบริหารคนในองค์กร (Management 
of Employee) พันธะในองค์กร (Organization Glue) กลยุทธ์หลัก (Strategic Emphases) เงื่อนไข
ของความส าเร็จ (Criteria of Success)  
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การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวัฒนธรรมองค์กร มีดังนี้  

แบบประเมินมี ข้อย่อย 4 ส่วน คือ A B C D แต่ละข้อคะแนนจะเต็ม 100 คะแนน โดยมี 2 
ส่วนที่ผู้ตอบจะต้องให้สัดส่วนของคะแนนตามข้อค าถามในแต่ละข้อ โดยเพ่ิมลดทีละ 5 คะแนน ตั้งแต่ 
0, 5, 10, 15, 20, 100 เป็นต้น ดังนั้นคะแนนรวมจะมีค่าเท่ากับ 600 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุด
คะแนนตามข้อย่อย คือ A B C D ซึ่งน าไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งใน Matrix 
ขนาด 2X2 เพ่ือน าไปท าแผนภูมิเรด้า (Radar Chart) แกนตั้ง แสดงความยืดหยุ่น (Flexibility) และการ
ควบคุม (Control) แกนนอน คือ ภายใน (Internal) และภายนอก (External) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลระดับความสุขของบุคคลในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ  8 
ค าถามตัวชี้วัดความสุข 9 มิติ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) 5 ตัวเลือก รายละเอียด
แต่ละมิติ คือ มิติที่ 1 สุขภาพแข็งแรง (happy body) มีค าถาม 6 ข้อ มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (happy 
relax)  มีค าถาม 5 ข้อ มิติที่ 3 น้ าใจดี (happy heart) มีค าถาม 9 ข้อ มิติที่ 4 จิตวิญาณดี (happy 
soul) มีค าถาม 5 ข้อ มิติที่ 5 ครอบครัวดี (happy family) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 6 ครอบครัวดี (happy 
society) มีค าถาม 6 ข้อ มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (happy brain) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (happy 
money) มีค าถาม 4 ข้อ และมิติที่ 9 การงานดี (happy work-life) มี 15 ข้อ รวมทั้งหมด 56 ข้อ  

การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคคลในองค์กรโดยใช้ Happinometer มีดังนี้  

คะแนน  0.00 – 24.99  หมายถึง   ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง   
คะแนน  25.00 – 49.99 หมายถึง   ไม่มีความสุข 
คะแนน  50.00 – 74.99 หมายถึง   มีความสุข 
คะแนน  75.00 – 100   หมายถึง   มีความสุขอย่างยิ่ง 

ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 

ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง  หมายถึง   ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ในขั้นต่ ากว่า
เป้าหมายมากที่สุดเป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus ทันที 

ไม่มีความสุข  หมายถึง   ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ในขั้นเกินเป้าหมาย เป็น
สัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus อย่างจริงจัง  

มีความสุข  หมายถึง    ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ 
ในขั้นต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus ต่อไป  

มีความสุขอย่างยิ่ง    หมายถึง   ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ในขั้นเกินเป้าหมาย 
เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus ต่อไป และยกย่องเป็นแบบอย่าง  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (open-end questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 สุขภาพดี 
(happy body) มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (happy relax) มิติที่ 3 น้ าใจดี (happy heart) และมิติที่ 4  จิต วิ
ญาณดี (happy soul) เป็นต้น 
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 การสร้างแบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2. ประยุกต์ใช้แบบสอบถามเรื่องวัฒนธรรมองค์กรจากคาเมรอน และควินน์ (Cameron &  

Quinn, 2000)  
3. แบบสอบถามข้อมูลระดับความสุขของบุคลากรในองค์กรใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 

และความสุข (Happinometer) ของศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และ
คณะ (2555, หน้า 70-82) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
 

3.3 วิธกีารศกึษา 

1. ท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือเข้าท าการรวบรวมข้อมูล 

2. ประสานกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการรวบรวมข้อมูล  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผลและรายงานต่อแหล่งทุน   

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. ข้อมูลระดับความสุขของบุคคลในองค์กร ได้แก่  วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่  
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่า เฉลี่ ย  (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard 
deviation) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลระดับความสุขของบุคคล 
ในองค์กร วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-square test)   

5. กิจกรรมสร้างสุขขององค์กร ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) 
ร้อยละ (percentage)  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าข้อมูลมา
ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดผลการวิจัยมีดังนี ้

4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าเสนอในรูปความถี่และร้อยละ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและความถ่ีของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ   
    ชาย 47 36.2 
    หญิง  83 63.8 
อายุ   
    <25 ปี 11 85 
    25-35 ปี 41 31.5 
    36-46 ปี 38 29.2 
    > 46 ปี  40 30.8 
X = 40.20, S.D.=10.72, Min-Max = 23-60   
สถานภาพสมรส   
     โสด    46 35.4 
     แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 68 52.3 
     แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 10 7.7 
     อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน    1  0.8 
     หม้าย 1 0.8 
     หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 4 3.1 
การศึกษา     
    ปริญญาตรี 87 66.9 
    ปริญญาโท 42 32.3 
    ปริญญาเอก 1 0.8 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและความถ่ีของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่  4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 63.8 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 
31.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 52.3 การศึกษาส่วนใหญ่จบ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.9 ส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็น
งานงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80.0 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเป็นร้อยละ 83.1 
และระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
จ านวนบุตร   
    1 คน 49 37.7 
    2 คน 37  28.5 
    3-4  คน 37 28.5 
    > 5  คน  7 5.4 
X = 2.02, S.D.=0.96, Min-Max=1-5    
ลักษณะงาน   
    งานบริหาร 16 12.3 
    งานปฏิบัติการ 104 80.0 
    งานด้านอ่ืนๆ (แม่บ้าน, คนขับรถ ฯลฯ) 10 7.7 
สภาพการจ้างงาน   
    ข้าราชการ 108 83.1 
    พนักงานจ้าง 9 6.9 
    ลูกจ้าง 13 10.0 
ระยะเวลาในการท างาน   
    ไม่ถึงปี 13 10.0 
    ระหว่าง 1-2 ปี 24 18.5 
    ระหว่าง 3-5 ปี 27 20.8 
    ระหว่าง 6-9 ปี 15 11.5 
    > 10 ปี 51 39.2 
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4.2 วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

4.2.1 วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในปัจจุบันและคาดหวัง 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.80 รองลงมา
เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.69  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง  ส่วน
ใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.56  รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะ
กิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.98 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับวัฒนธรรม
ที่คาดหวัง พบว่าวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยคือ แบบครอบครัวและแบบเฉพาะกิจ มี
การเปลี่ยนแปลงคะแนนเพ่ิมขึ้น 1.76 และ 0.39 ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จและ
แบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 0.9 และ 1.25 ตามล าดับ เมื่อน าผลคะแนนของการประเมิน
วัฒนธรรมองค์กรมาสร้างแผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนใน
ปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและคาดหวัง 
  
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบัน คาดหวัง ค่า

เปลี่ยนแปลง 
X  S.D. X  S.D.  

แบบครอบครัว 
แบบเฉพาะกิจ 
แบบมุ่งความส าเร็จ 
แบบล าดับชั้น 

38.80 
21.59 
18.29 
21.32 

16..88 
5.38 
7.89 
11.30 

40.56 
21.98 
17.39 
20.07 

17.10 
5.18 
8.62 
10.00 

1.76 
0.39 
-0.9 
-1.25 

   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในปัจจุบันและท่ีคาดหวัง 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับช้ัน แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคมุ 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 
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การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 
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4.2.2 มิติวัฒนธรรมย่อยขององค์กรทั้งปัจจุบันและคาดหวัง 
 

จากตารางที่ 4.3 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรตามมิติย่อย 6 มิติ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยมิติ
วัฒนธรรมย่อยขององค์กรทั้งปัจจุบันและคาดหวัง พบว่า 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะเด่นขององค์กรในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.65 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.58 และมิติ
วัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะเด่นขององค์กรที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
42.85 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 2.20 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
21.46 ลดลงจากปัจจุบัน 0.12 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้าง
แผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดัง
ภาพที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านลักษณะเด่นขององค์กรในปัจจุบันและที่คาดหวัง 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะความเป็นผู้น าองค์กรในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.96 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 22.58 
และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะความเป็นผู้น าองค์กรที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 40.81 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันเล็กน้อย 1.85 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 21.88 ลดลงจากปัจจุบัน 0.70 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อย
มาสร้างแผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง 
ได้ดังภาพที่ 4.3 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคุม 
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การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 
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ภาพที่ 4.3 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านลักษณะความเป็นผู้น าขององค์กรในปัจจุบันและท่ี
คาดหวัง 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะการบริหารงานพนักงานในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 37.69 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 23.23 
และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะการบริหารงานพนักงานที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 38.85 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันเล็กน้อย 1.16 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 26.65 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 2.42 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กร
ย่อยมาสร้างแผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่
คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านลักษณะการบริหารงานในปัจจุบันและที่คาดหวัง 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 37.92 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.42 และมิติวัฒนธรรม
ย่อยด้านสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.12 เพ่ิมขึ้นจาก
ปัจจุบัน 2.20 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีคะแนนเฉลี่ย 20.85 เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
1.16 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้างแผนภูมิเรดาห์เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.5 

 
- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านกลยุทธ์ในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนน

เฉลี่ย38.42 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.81 และมิติวัฒนธรรมย่อยด้าน
กลยุทธ์ที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 39.88 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 1.46 
คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีคะแนนเฉลี่ย 22.15 เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 0.34 เมื่อน า
ผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้างแผนภูมิเรดาห์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนใน
ปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.5 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันในปัจจุบันและที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านกลยุทธ์ในปัจจุบันและท่ีคาดหวัง 
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- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 39.15 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 24.35 
และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 40.85 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 1.70 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบแบบล าดับชั้น มี
คะแนนเฉลี่ย 23.77 ลดลงจากปัจจุบัน 0.58 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมา
สร้างแผนภูมิเรดาห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและท่ีคาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 คะแนนวัฒนธรรมย่อยองค์กรด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในปัจจุบันและที่คาดหวัง
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยมิติวัฒนธรรมองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กร 

มิติย่อย
วัฒนธรรม

องค์กร 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน วัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง 
แบบ

ครอบครัว 
แบบ 

เฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง 
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับ
ช้ัน 

วัฒนธรรม
เด่น 

แบบ
ครอบครัว 

แบบ 
เฉพาะ

กิจ 

แบบมุ่ง 
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับ
ช้ัน 

วัฒนธรรม
เด่น 

1. ลักษณะเด่นขององค์กร 
-  Mean 40.65 21.58 17.82 19.95 แบบ

ครอบครัว 
42.85 21.46 16.58 19.12 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 20.72 8.26 12.03 15.40  21.13 10.56 11.22 14.99  
2. ลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร 
-  Mean 38.96 22.58 19.96 18.50 แบบ

ครอบครัว 
40.81 21.88 19.19 18.12 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 20.05 9.97 11.64 12.10  20.77 10.64 12.71 12.31  
3. ลักษณะการบริหารงานพนักงาน 
-  Mean 37.69 23.23 17.04 22.04 แบบ

ครอบครัว 
38.85 25.65 16.88 18.62 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 20.66 9.56 10.95 17.11  20.79 11.64 12.46 13.06  
4. สิ่งที่ยึดมั่นร่วมกนั 
-  Mean 37.92 19.69 20.96 21.42 แบบ

ครอบครัว 
40.12 20.85 19.31 19.73 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 20.21 8.35 12.19 14.01  2040 8.67 11.37 11.88  
5. กลยุทธ ์
-  Mean 38.42 21.81 18.12 21.65 แบบ

ครอบครัว 
39.88 22.15 16.88 21.08 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 19.54 8.56 9.85 14.49  20.56 9.04 11.02 13.47  
6. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ 
-  Mean 39.15 20.67 15.83 24.35 แบบ

ครอบครัว 
40.85 19.88 15.50 23.77 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 18.67 9.96 10.04 16.02  19.70 8.10 11.19 15.14  
เฉลี่ยรวม 
-  Mean 38.80 21.59 18.29 21.32 แบบ

ครอบครัว 
40.56 21.98 17.39 20.07 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 16.88 5.38 7.89 11.30  17.10 5.18 8.62 10.00  
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4.3 ระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

4.3.1 ระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
รวม 71.79 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ มิติจิตวิญญาณดี 
76.74 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง รองลงมาคือ มิติใฝ่รู้ดี 75.23 มีระดับความสุขอยู่
ในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง และมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพเงินดี 64.58 มี
ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข (ภาพท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานศึกษา 

มิติความสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข 
1.  สุขภาพดี 
2.  ผ่อนคลายดี 
3.  น้ าใจดี 
4.  จิตวิญญาณด ี
5.  ครอบครัวดี 
6.  สังคมด ี
7.  ใฝ่รู้ดี 
8.  สุขภาพเงินดี 
9.  การงานด ี

71.79 
65.82 
74.72 
76.74 
72.92 
70.00 
75.23 
64.58 
74.29 

10.76 
14.61 
11.34 
11.26 
16.95 
11.56 
14.36 
14.81 
11.77 

มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 

มีความสุขอย่างยิ่ง 
มีความสุข 
มีความสุข 

มีความสุขอย่างยิ่ง 
มีความสุข 
มีความสุข 

เฉลี่ยรวม 71.79 8.86 มีความสุข 

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

45
50
55
60
65
70
75
80 71.79

65.82

74.72 76.74 72.92
70

75.23

64.58

74.29 71.79

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร

มีความสุขอย่างยิ่ง 

มีความสุข 

ไมม่ีความสุข 
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4.3.2 ระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามวัฒนธรรม
องค์กร 

จากตารางที่ 4.5 ศึกษาระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร จ าแนก
ตามวัฒนธรรมองค์กร 4 รูปแบบ พบว่าบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขรวมมากที่สุด 77.32 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 72.90 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข และมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อย
ที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 64.03 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข เมื่อท าการ
พิจารณาแต่ละมิติ ได้ผลดังนี้ (ภาพท่ี 4.9, ภาพที่ 4.10, ภาพที่ 4.11, ภาพที่ 4.12 และภาพท่ี 4.13) 

มิติสุขภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 71.79 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 74.00 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 72.58 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบแบบเฉพาะกิจ 67.95 

มิติผ่อนคลายดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 65.82 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 76.80 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 67.14 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 61.17 

มิติน้ าใจดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 74.72 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 84.00 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 75.58 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 66.50 

มิติจิตวิญญาณดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 76.74 อยู่ในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง โดย
บุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 83.20 รองลงมาคือ 
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 78.32 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 
68.31 

มิติครอบครัวดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 72.92 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 92.00 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบล าดับชั้น 75.28 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 56.92 

มิติสังคมดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 70.00 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 74.00 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 71.10 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 61.28 
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มิติใฝ่รู้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 75.23 อยู่ในเกณฑ์มีความสุขอย่างยิ่ง โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 76.74 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กร
แบบล าดับชั้น 75.23 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 68.21 

มิติสุขภาพเงินดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 64.58 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 66.00 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องค์กรแบบครอบครัว 65.40 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 59.62 

มิติการงานดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 74.29 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มี
วัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 75.68 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กร
แบบล าดับชั้น 73.89 และมีความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 66.26 

 

 

ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว 
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ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมองค์กร
แบบเฉพาะกิจ 

 

 

ภาพที่ 4.11 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งความส าเร็จ 
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ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรสถานศึกษา ที่มีวัฒนธรรมองค์กร
แบบล าดับชั้น 

 

 

ภาพที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิตจิ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในเขตจังหวัดพิจิตร 
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ค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบมุ่งความส าเร็จ แบบล าดับช้ัน
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกตามรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

มิติ
ความสุข 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบมุ่งความส าเร็จ แบบล าดับชั้น  

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
สุขภาพด ี 72.58 11.07 มี

ความสุข 
67.95 11.67 มี

ความสุข 
74.00 8.63 มี

ความสุข 
70.56 9.41 มี

ความสุข 
ผ่อน

คลายด ี
67.14 15.16 มี

ความสุข 
61.23 13.50 มี

ความสุข 
76.80 7.69 มี

ความสุข 
อย่างยิ่ง 

61.17 12.45 มี
ความสุข 

น้ าใจดี 75.58 10.47 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

66.50 15.35 มี
ความสุข 

84.00 13.82 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

74.07 9.49 มี
ความสุข 

จิต
วิญญาณ

ด ี

78.32 10.88 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

68.31 14.37 มี
ความสุข 

83.20 11.80 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

74.17 8.08 มี
ความสุข 

ครอบครัว
ด ี

73.56 16.78 มี
ความสุข 

56.92 18.18 มี
ความสุข 

92.00 7.30 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

75.28 11.54 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

สังคมด ี 71.10 11.18 มี
ความสุข 

61.28 12.95 มี
ความสุข 

74.00 13.42 มี
ความสุข 

69.86 10.33 มี
ความสุข 

ใฝ่รู้ด ี 76.74 14.26 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

68.21 13.10 มี
ความสุข 

73.33 12.47 มี
ความสุข 

75.23 15.22 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

สุขภาพ
เงินด ี

65.40 14.92 มี
ความสุข 

59.62 9.67 มี
ความสุข 

66.00 19.49 มี
ความสุข 

63.96 16.01 มี
ความสุข 

การงานด ี 75.68 11.22 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

66.26 11.69 มี
ความสุข 

72.53 15.39 มี
ความสุข 

73.89 11.99 มี
ความสุข 

รวม 72.90 8.60 มี
ความสุข 

64.03 10.09 มี
ความสุข 

77.32 8.38 มี
ความสุข 
อย่างยิ่ง 

71.79 7.01 มี
ความสุข 
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4.3.2 ความสุขย่อยของ 9 มิติความสุขของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

จากตารางที่ 4.6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละมิติจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ด้านสุขภาพดี ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.60 รองลงมา 
ข้อกินอาหารเช้า 3.92 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.63 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว  ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.59 
รองลงมาข้อกินอาหารเช้า 3.89 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.74 วัฒนธรรมองค์กรแบบ
เฉพาะกิจ ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.54 รองลงมาข้อกินอาหาร
เช้า 3.92 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.38 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อสูบ
บุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 5.00 รองลงมาข้อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
4.80 และน้อยที่สุด ข้อพึงพอใจในสุขภาพกาย 2.60 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น  ข้อสูบ
บุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.58 รองลงมาข้อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
4.17 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.33 

ด้านผ่อนคลายดี ข้อจัดการกับปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.61 รองลงมา 
ข้อพักผ่อนหย่อนใจและมีความเครียด 3.29 และน้อยที่สุด ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 3.10 แยกตาม
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อจัดการกับปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 3.65 รองลงมา ข้อมีความเครียด 3.40 และน้อยที่สุด ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 3.17 วัฒนธรรม
องค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อจัดการกับปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.46 รองลงมา ข้อการ
พักผ่อนหย่อนใจ 3.15 และน้อยที่สุด ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 2.85 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ข้อจัดการกับปัญหาและข้อพักผ่อนหย่อนใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.40 
รองลงมา ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 3.80 และน้อยที่สุด ข้อชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง 3.00 และ
วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อจัดการกับปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.38 รองลงมา
ข้อการพักผ่อนหย่อนใจ 3.17 และน้อยที่สุด ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 2.83 

ด้านน้ าใจดี ข้อเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขสูงสุด 4.01 รองลงมา ข้อเอ้ืออาทรห่วงใย 3.91 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมที่สามารถท าได้
ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 3.38 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 
ข้อเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.08 รองลงมาข้อ
เอ้ืออาทรห่วงใย 3.95 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อ
สังคม 3.44 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 3.85 รองลงมาข้อท างานเป็นทีม 3.54 และน้อยที่สุด ข้อถ่ายทอดแบบอย่างระหว่างกันและข้อ
ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 3.00 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ข้อท างานเป็นทีม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 5.00 รองลงมา ข้อความสัมพันธ์ในที่
ท างานเหมือนพ่ีน้อง 4.60 และน้อยที่สุด ข้อถ่ายทอดแบบอย่างระหว่างกันและข้อท ากิจกรรมที่
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สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 3.00 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อเต็มใจ
และยินดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.00 รองลงมาข้อเอ้ือ
อาทรห่วงใย 3.96 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 
3.29 

ด้านจิตวิญญาณดี ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณหรือผู้ช่วยเหลือท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขสูงสุด 4.14 รองลงมา ข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 3.92 และ
น้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.48 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.22 รองลงมาข้อยอมรับ
และขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 4.00 และน้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้
จิตใจสงบ 3.59 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 4.22 รองลงมาข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 4.00 และน้อยที่สุด 
ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.59 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อตอบแทนผู้มี
พระคุณหรือผู้ช่วยเหลือท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.60 รองลงมา ข้อยอมรับและขอโทษ
ในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 4.40 และน้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.40 
และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณหรือผู้ช่วยเหลือท่าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขสูงสุด 4.08 รองลงมาข้อยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิดและข้อยอมรับและขอ
โทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 3.83 และน้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 
3.25 

ด้านครอบครัวดี ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.04 
รองลงมา ข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 3.52 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 
3.38 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.14 รองลงมาข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 3.48 และน้อยที่สุด ข้อ
ท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 3.42 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อมีความสุขกับครอบครัว มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.23 รองลงมาข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 2.69 และน้อยที่สุด 
ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 2.62 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อมีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 5.00 รองลงมา ข้อมีความสุขกับครอบครัว 4.80 
และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 4.00 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อมี
ความสุขกับครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.96 รองลงมาข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัว
เพียงพอ 3.83 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 3.50 

ด้านสังคมดี ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 3.95 รองลงมา ข้อรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.69 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทย
วันนี้มีความสงบสุข 3.01 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.97 รองลงมา ข้อรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 3.73 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มีความสงบสุข 3.02  วัฒนธรรม
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องค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 
3.46 รองลงมา ข้อรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.31 และน้อยที่สุด ข้อสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน 2.62 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับท่าน ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม และข้อรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุดเท่ากัน 4.20 รองลงมา ข้อใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 3.80 และ
น้อยที่สุด ข้อสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 2.80 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 
ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.08 รองลงมาข้อรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.67 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มีความสงบสุข 3.00 

ด้านใฝ่รู้ดี ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 3.90 รองลงมา ข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.85 และ
น้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง 3.54 วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.98 รองลงมา ข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 3.94 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเอง 3.59 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.54 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 3.15 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อสนใจพัฒนา
ตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุดเท่ากัน 3.80 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษา
ต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 3.40 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 
ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.83 รองลงมา ข้อ
สนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.67 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะ
ได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 3.58 

ด้านสุขภาพเงินดี ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด 4.09 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.12 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละ
เดือน 2.62 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อผ่อนช าระหนี้ตาม
ก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.18 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 
3.19 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.53 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อผ่อน
ช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 3.38 รองลงมา ข้อค่าตอบแทนเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่าย 2.92 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.77 วัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งความส าเร็จ ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.80 
รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.00 และน้อยที่สุด ข้อค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่าย 2.60 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่า
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คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด 4.00 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.04 และน้อยที่สุด ข้อมี
เงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.79 

 

ด้านการงานดี ข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขสูงสุด 4.24 รองลงมา ข้อความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 4.07 และน้อยที่สุด 
ข้อได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร 3.37 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว ข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด
เท่ากัน 4.24 รองลงมา ข้อความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 4.15 และน้อยที่สุด ข้อ
สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้างหรือหัวหน้า 3.43 วัฒนธรรม
องค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อหากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะท างานต่อหรือ
ลาออก และข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุดเท่ากัน 
3.77 รองลงมา ข้ออาชีพมีความม่ันคง 3.69 และน้อยที่สุด ข้อค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการท างาน 2.77 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อความตรงเวลาของการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุดเท่ากัน 4.80 รองลงมา ข้อความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขเท่ากัน 4.40 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสเปลี่ยน
สถานที่ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป 2.60 และวัฒนธรรมองค์กร
แบบล าดับชั้น ข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด
เท่ากัน 4.38 รองลงมา ข้ออาชีพมีความมั่นคง 4.08 และน้อยที่สุด ข้อหากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อ
และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะท างานต่อหรือลาออก 1.98 

ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิตใินรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบ 
เฉพาะกิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. สุขภาพดี          
- ค่า BMI 3.49 1.06 3.23 1.17 2.80 1.10 3.17 1.05 3.38 1.07 
- กินอาหารเช้า 3.89 1.30 3.92 0.95 4.20 1.79 3.96 1.23 3.92 1.26 
- ออกก าลังกาย 2.74 1.33 2.38 1.45 2.80 1.30 2.33 1.27 2.63 1.32 
- สูบบุหรี/่ใบจาก/ยา
เส้น 

4.59 1.06 4.54 1.13 5.00 0.00 4.58 0.93 4.60 1.02 

- ดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล ์

3.65 1.49 3.31 1.49 4.80 0.45 4.17 1.09 3.75 1.42 

- พึงพอใจในสุขภาพ
กาย 

3.42 0.93 3.00 0.82 2.60 1.67 2.96 0.69 3.26 0.94 

เฉลี่ยรวม 3.63 1.19 3.40 1.17 3.70 1.05 3.53 1.04 3.59 1.17 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิติในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบ 
เฉพาะกิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
2. ผ่อนคลายดี          
    - การพักผ่อน
เพียงพอ 

3.17 1.11 2.85 1.21 3.80 0.45 2.83 0.87 3.10 1.07 

    - พักผอ่นหย่อนใจ 3.28 1.36 3.15 1.14 4.40 1.34 3.17 1.20 3.29 1.31 
    - มีความเครียด 3.40 1.01 2.92 0.95 3.60 0.89 3.04 0.86 3.29 0.98 
    - ชีวิตเป็นไปตามที่
คาดหวัง 

3.28 0.87 2.92 0.95 3.00 0.00 2.88 0.80 3.16 0.86 

    - จัดการกับปัญหา 3.65 0.94 3.46 1.13 4.40 0.55 3.38 0.71 3.61 0.92 
    เฉลี่ยรวม 3.36 1.06 3.06 1.08 3.84 0.65 3.06 0.89 3.29 1.03 
3. น้ าใจดี           
    - เอื้ออาทรห่วงใย 3.95 0.92 3.46 1.05 4.00 1.22 3.96 0.69 3.91 0.91 
    - ช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง 

3.88 0.84 3.85 0.99 4.00 1.00 3.79 0.98 3.86 0.88 

    - ท างานเป็นทีม 3.88 0.93 3.54 0.88 5.00 0.00 3.83 0.82 3.88 0.92 
    - ความสัมพันธ์ใน
ที่ท างานเหมือนพี่น้อง 

3.80 0.97 3.08 1.04 4.60 0.55 3.63 0.77 3.72 0.96 

    - สื่อสารพูดคยุกับ
เพื่อนร่วมงานใน
องค์กร 

3.89 0.75 3.46 1.05 3.46 1.10 3.79 0.59 3.84 0.78 

    - ถ่ายถอด
แบบอย่างการท างาน
ระหว่างกัน 

3.53 0.88 3.00 1.00 3.00 1.00 3.38 0.71 3.47 0.88 

    - เต็มใจและยินดี
ในการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

4.08 0.71 3.38 1.04 3.38 0.55 4.00 0.66 4.01 0.76 

    - เข้ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

3.57 0.85 3.15 0.90 3.15 0.84 3.67 0.56 3.55 0.82 

    - ท ากิจกรรมที่
สามารถท าไดด้้วย
ตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสังคม 

3.44 0.85 3.00 0.88 3.00 0.75 3.29 0.61 3.38 0.83 

    เฉลี่ยรวม 3.78 0.86 3.32 0.98 3.32 0.78 3.70 0.71 3.74 0.86 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิติในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 
 

 
ความสุข 9 ด้าน 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบ

ครอบครัว 
แบบ 

เฉพาะกิจ 
แบบมุ่ง

ความส าเร็จ 
แบบ 

ล าดับชั้น 
เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
4. จิตวิญญาณดี           

    - ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/
ศาสนา/การทาน 

3.89 0.79 3.46 0.88 4.20 0.45 3.54 0.59 3.79 0.77 

    - ปฏิบัติตาม
ศาสนาเพื่อให้จิตใจ
สงบ 

3.59 1.01 3.23 0.93 3.40 1.14 3.25 0.61 3.48 0.95 

    - ยกโทษและให้
อภัยอย่างจริงใจต่อผู้
ที่ส านึกผิด 

3.89 0.72 3.54 0.66 4.20 1.10 3.83 0.56 3.85 0.71 

    - ยอมรับและขอ
โทษในความผิดที่ท า
หรือมีส่วนรับผดิชอบ 

4.00 0.63 3.31 0.95 4.40 0.55 3.83 0.38 3.92 0.66 

   - ตอบแทนผู้มี
พระคุณหรือผู้
ช่วยเหลือท่าน 

4.22 0.79 3.54 0.88 4.60 0.55 4.08 0.65 4.14 0.79 

    เฉลี่ยรวม 3.92 0.79 3.42 0.86 4.16 0.76 3.71 0.56 3.84 0.78 
5. ครอบครัวดี           
    - มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวเพียงพอ 

3.48 1.15 2.69 1.18 5.00 0.00 3.83 0.70 3.52 1.14 

    - ท ากิจกรรมฯ กับ
คนในครอบครัว 

3.42 1.05 2.62 1.04 4.00 1.00 3.50 0.72 3.38 1.02 

    - มีความสุขกับ
ครอบครัว 

4.14 0.83 3.23 1.01 4.80 0.45 3.96 0.95 4.04 0.91 

    เฉลี่ยรวม 3.68 1.01 2.85 1.08 4.60 0.48 3.76 0.79 3.65 1.02 
6. สังคมด ี           
    - เพื่อนบ้านมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ท่าน 

3.63 0.83 3.08 0.76 4.20 0.45 3.63 0.58 3.59 0.79 

    - ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ของสังคม 

3.97 0.88 3.46 1.13 4.20 0.45 4.08 0.65 3.95 0.87 
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิตใินรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

 
ความสุข 9 ด้าน 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบ

ครอบครัว 
แบบ 

เฉพาะกิจ 
แบบมุ่ง

ความส าเร็จ 
แบบ 

ล าดับชั้น 
เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
6. สังคมด ี(ต่อ)           
    - รู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

3.73 0.89 3.31 0.75 4.20 0.45 3.67 0.76 3.69 0.85 

    - สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนใน
ชุมชน 

3.36 1.03 2.62 0.77 2.80 1.64 3.17 0.76 3.23 1.01 

    - รู้สึกว่าสังคมไทย
วันน้ีมีความสงบสุข 

3.02 0.93 2.92 0.64 3.00 1.00 3.00 0.83 3.01 0.88 

    - ใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 

3.63 0.78 3.00 0.91 3.80 0.84 3.42 0.72 3.53 0.80 

    เฉลี่ยรวม 3.55 0.89 3.06 0.83 3.70 0.80 3.49 0.72 3.50 0.87 
7. ใฝ่รู้ดี           
    - สนใจในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มเตมิจากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ  

3.94 0.81 3.54 0.78 3.80 0.84 3.67 0.82 3.85 0.81 

   - สนใจพัฒนา
ตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต 

3.98 0.77 3.54 0.88 3.80 0.84 3.83 0.76 3.90 0.79 

   - มีโอกาสที่จะ
ได้รับการอบรม/
ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

3.59 0.98 3.15 0.69 3.40 0.55 3.58 0.93 3.54 0.93 

    เฉลี่ยรวม 3.84 0.85 3.41 0.78 3.67 0.74 3.69 0.84 3.76 0.84 
8. สุขภาพเงินดี           
    - การผ่อนช าระ
หนี้สินต่างๆ  

3.19 1.08 2.85 0.55 3.00 1.41 3.04 1.12 3.12 1.06 

   - ผ่อนช าระหนี้
ตามก าหนดเวลาทุก
ครั้ง 

4.18 0.95 3.38 0.96 4.80 0.45 4.00 0.83 4.09 0.95 

   - มีเงินเก็บออมใน
แต่ละเดือน 

2.53 1.05 2.77 1.17 2.80 1.48 2.79 1.06 2.62 1.07 



 
        ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   71 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิตใินรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

 
ความสุข 9 ด้าน 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบ 

ครอบครัว 
แบบ 

เฉพาะกิจ 
แบบมุ่ง

ความส าเร็จ 
แบบ 

ล าดับชั้น 
เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
8. สุขภาพเงินดี (ต่อ)           
   - ค่าตอบแทนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับ
รายจ่าย 

3.17 1.05 2.92 0.76 2.60 1.52 2.96 1.00 3.08 1.03 

    เฉลี่ยรวม 3.27 1.03 2.98 0.86 3.30 1.22 3.20 1.00 3.23 1.03 
9. การงานด ี           
   - มีความสุขกับ
สภาพแวดล้อม
โดยรวมในองค์กร 

3.72 0.74 3.15 0.69 3.80 0.84 3.38 0.71 3.60 0.75 

   - ได้รับการดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพทีด่ี
จากองค์กร 

3.47 0.90 2.92 0.49 3.60 0.89 3.21 0.78 3.37 0.85 

   - พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัด
ให ้

3.58 0.80 3.15 0.38 3.40 1.14 3.29 0.55 3.48 0.75 

   - ได้รับการปฏิบตัิ
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานจาก
องค์กร 

3.69 0.96 3.46 1.13 3.40 1.82 3.58 0.65 3.64 0.96 

   - ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง/ปรับ
ขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปี
ด้วยความเหมาะสม 

3.67 0.83 3.23 0.44 2.80 1.79 3.38 0.82 3.54 0.86 

   - อาชีพมีความ
มั่นคง 

4.02 0.96 3.69 0.85 2.80 2.05 4.08 0.78 3.95 1.00 

   - ค่าตอบแทนท่ี
ได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดจาก
การท างาน 

3.51 0.95 2.77 1.01 4.00 0.71 3.71 0.75 3.49 0.94 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 มิตใินรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

 
ความสุข 9 ด้าน 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบ

ครอบครัว 
แบบเฉพาะ

กิจ 
แบบมุ่ง

ความส าเร็จ 
แบบล าดับ

ชั้น 
เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
9. การงานดี (ต่อ)           
   - หากท่านมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อและเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแล้ว
จะท างานต่อหรือ
ลาออก 

4.08 1.07 3.77 1.30 4.20 0.45 1.98 1.20 4.05 1.10 

   - มีโอกาสเปลี่ยน
สถานท่ีท างาน หรือ
องค์กรอื่นชวน/ติดต่อ
ไปท างาน ท่านพรอมท่ี
จะไป 

3.59 1.57 3.15 1.41 2.60 1.14 3.71 1.23 3.53 1.48 

   - สามารถแสดง
ความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมใน
ข้อเสนอแนะกับ
นายจ้างหรือหัวหน้า 

3.43 1.05 3.62 1.12 3.20 2.05 3.29 0.69 3.42 1.04 

   - ความถูกต้องของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 

4.15 1.06 3.54 1.27 4.40 0.55 4.00 0.98 4.07 1.06 

   - ความตรงเวลาของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 

4.24 0.93 3.77 1.01 4.80 0.45 4.38 0.82 4.24 0.92 

   - โดยรวมแล้ว
ท างานอย่างมีความสุข 

3.81 0.90 3.23 1.01 4.00 1.00 3.83 0.76 3.76 0.90 

   - ภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
พนักงาน/บุคลากร
ขององค์กร/ได้ท างาน
ในองค์กร 

4.00 0.88 3.15 0.99 4.00 1.00 3.96 0.86 3.91 0.92 

   - รู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์กรที่ท างาน
ปัจจุบัน 

3.81 1.03 3.08 0.95 3.40 1.14 3.58 0.72 3.68 0.99 

เฉลี่ยรวม 3.78 0.97 3.31 0.94 3.63 1.13 3.69 0.82 3.71 0.97 
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4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัด
พิจิตร 

จากตารางที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ระดับความสุขด้านครอบครัวดี มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กร 
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุข 

 
 

ระดับความสุข 
แบบ

ครอบครัว 
n(%)  

แบบ 
เฉพาะกิจ 

n(%) 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

n(%) 

แบบ
ล าดับชั้น 
n(%) 

Chi -
square  
p-value 

สุขภาพดี      0.687 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 5(3.8) 2(1.5)  0(0.0) 1(0.8)  
   - มีความสุข 45(34.6) 8(6.2) 3(2.3) 17(13.1)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 35(26.9) 3(2.3) 2(1.5) 9(6.9)  
ผ่อนคลายดี      0.145 
   - ไม่มีความสุข 10(7.7) 3(2.3) 0(0.0) 3(1.5)  
   - มีความสุข 48(36.9) 6(4.6) 1(0.8) 19(14.6)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 27(20.8) 4(3.1) 4(3.1) 6(4.6)   
น้ าใจดี       
   - ไม่มีความสุข 1(0.8) 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 0.451 
   - มีความสุข 42(32.3) 8(6.2) 2(1.5) 14(10.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 42(32.3) 4(3.1) 3(2.3) 13(10.0)  
จิตวิญญาณดี      0.406 
   - ไม่มีความสุข 2(1.5) 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0)  
   - มีความสุข 26(20.0) 7(5.4) 2(1.5) 9(6.9)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 57(43.8) 5(3.8) 3(2.3) 18(13.8)  
ครอบครัวดี      0.001* 
   - ไม่มีความสุข 9(6.9) 6(4.6) 0(0.0) 0(0.0)  
   - มีความสุข 36(27.7) 5(3.8) 0(0.0) 16(12.3)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 40(30.8) 2(1.5) 5(3.8) 11(8.5)  
สังคมดี      0.324 
   - ไม่มีความสุข 5(3.8) 2(1.5) 0(0.0) 0(0.8)  
   - มีความสุข 48(36.9) 9(6.9) 2(1.5) 19(14.6)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 32(24.6) 2(1.5) 3(2.3) 7(5.4)  
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ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขกับวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)     

 
ระดับความสุข 

แบบ
ครอบครัว 

n(%)  

แบบ 
เฉพาะกิจ 

n(%) 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

n(%) 

แบบ
ล าดับชั้น 
n(%) 

Chi –
square 
p-value 

ใฝ่รู้ดี      0.090 
   - ไม่มีความสุข 4(3.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.8)  
   - มีความสุข 32(24.6) 11(8.5) 2(1.5) 14(10.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 49(37.7) 2(1.5) 3(2.3) 12(9.2)  
สุขภาพเงินดี      0.989 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)  
   - ไม่มีความสุข 13(10.0) 2(1.5) 1(0.8) 5(3.8)  
   - มีความสุข 56(43.1) 10(7.7) 3(2.3) 17(13.1)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 15(11.5) 1(0.8) 1(0.8) 5(3.8)  
การงานดี      0.395 
   - ไม่มีความสุข 2(1.5) 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0)  
   - มีความสุข 51(39.2) 10(7.7) 2(1.5) 18(13.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 32(24.6) 2(1.5) 3(2.3) 9(6.9)  

*p-value < .05 
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4.5 กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร 

4.5.1 ความสุขกับกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติของบุคลากรสถานศึกษา 

จากตารางที่ 4.8 ศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 8 มิติกับกิจกรรมสร้างสุข ของบุคลากร
สถานศึกษาพบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี  ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของ
สถานศึกษาที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การให้บริการสปอร์ตคลับ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุข 74.71 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 72.48 และ
น้อยที่สุดคือ การออกก าลังกายในที่ท างาน 70.55 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของ
สถานศึกษาที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การพาบุคลากรไปพักผ่อน
ท่องเที่ยวประจ าปี 67.78 รองลงมาคือ การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 65.88 และน้อยที่สุด
คือ การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 64.82 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของ
สถานศึกษาที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 
85.40 รองลงมาคือ การสอนหลักธรรมทางศาสนา 77.70 และน้อยที่สุดคือ การชักชวนบุคลากร
รับประทานอาหารมังสวิรัติ 33.80 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถานศึกษาที่
ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 
76.74 รองลงมาคือ การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 76.44 และน้อยที่สุดคือ การท ากิจกรรม
พักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 74.47 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของ
สถานศึกษาที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 75.59 รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้
พิเศษ 74.35 และน้อยที่สุดคือ การเชิญชวนครอบครัวของบุคคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วม
กิจกรรมขององค์กร 71.08 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี  ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถานศึกษาที่
ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
76.01 รองลงมาคือ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 75.79 และน้อยที่สุดคือ การให้รางวัลแก่
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 73.33 
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- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของ
สถานศึกษาที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้
บุคคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 65.60 รองลงมาคือ การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากรและการส่งเสริมและฝึก
อาชีพเสริมให้บุคลากร 65.50 และน้อยที่สุดคือ การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการ
ออม 63.50 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถานศึกษา
ที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 70.35 
รองลงมาคือ การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 69.93 และน้อยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคลากรทุกระดับในองค์กร 69.40 

ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร 

 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่มีในองค์กร 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

1. ด้านสุขภาพดี    
   - การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 98 75.4 71.02 
   - การตรวจร่างกายประจ าปี 104 80.0 71.31 
   - การออกก าลังกายในที่ท างาน 54 45.1 70.55 
   - การจัดกีฬาสี 114 87.7 71.73 
   - การให้บริการสปอร์ตคลับ 34 26.2 74.71 
   - การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 51 39.2 72.48 
   - การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 104 80.0 72.12 
2. ด้านผ่อนคลายดี    
   - การออกก าลังกายร่วมกัน 58 44.6 65.24 
   - การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ  103 79.2 65.44 
   - การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 72 55.4 65.06 
   - การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 90 69.2 67.78 
   - การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 49 37.7 65.88 
   - การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลาย
ความเครียด 

44 33.80 64.82 

   - การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 39 30.0 62.87 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร (ต่อ) 

 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่มีในองค์กร 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

3. ด้านจิตวิญญาณดี    
   - การสอนหลักธรรมทางศาสนา 101 62.7 77.70 
   - การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 111 68.9 85.40 
   - การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 44 27.3 33.80 
   - การจัดค่ายธรรมะ 100 62.1 76.90 
   - การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 69 42.9 53.10 
   - การสร้างห้องสวดมนต์ 66 41.0 50.80 
   - การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้
ถึงการเป็นผู้ให้ 

87 54.0 66.90 

4. ด้านน้ าใจดี    
   - การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 83 63.8 74.80 
   - การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 76 58.5 75.10 
   - การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 87 66.9 74.47 
   - การให้ก าลังใจบุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 77 59.2 74.81 
   - การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 71 54.6 75.96 
   - การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 82 63.1 76.44 
   - การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคคลากรใน
สภาวะยากล าบาก 

62 47.7 75.82 

   - การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 60 46.2 76.74 
   - การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคคลากร 77 59.2 75.77 
   - การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟัง
บุคลากรที่มีปัญหา 

40 30.8 74.78 

5. ด้านครอบครัวที่ดี    
   - การเชิญชวนครอบครัวของบุคคลากรมาเยี่ยมชม
องค์กรและร่วมกิจกรรมขององค์กร 

62 47.7 71.08 

   - การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่
บุตรของบุคลากร 

69 53.1 73.33 

   - การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 54 41.5 73.95 
  - การเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว 

57 43.8 73.68 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร (ต่อ) 

 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่มีในองค์กร 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

5. ด้านครอบครัวที่ดี (ต่อ)    
   - การเยี่ยมบ้านบุคลากร 52 40.0 73.97 
   - การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวของบุคคลากร 

55 42.3 74.30 

   - การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร 39 30.0 72.48 
   - การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างาน
เพ่ือหารายได้พิเศษ 

46 35.4 74.35 

   - การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 62 47.7 75.59 
6. ด้านใฝ่รู้ดี    
   - การฝึกอบรมบุคลากร 111 85.5 75.30 
   - การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 84 64.5 74.84 
   - การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง 84 64.5 75.32 
   - การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 103 79.2 75.32 
   - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 97 74.6 75.79 
   - การจัดการความรู้ในองค์กร 92 70.8 75.60 
   - การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 95 73.1 76.01 
   - การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 92 70.8 73.33 
7. ด้านสุขภาพเงินดี    
   - การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 45 34.6 64.0 
   - การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพื่อส่งเสริม
การออม 

72 55.4 63.5 

   - การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/
บัญชีครัวเรือน 

53 40.8 63.9 

   - การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่
บุคลากร 

69 53.1 64.3 

   - การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 86 66.2 65.2 
   - การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 47 36.2 65.5 
   - การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร 46 35.4 65.5 
   - การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 42 32.3 65.0 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร (ต่อ) 

 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่มีในองค์กร 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

8. ด้านสังคมดี    
   - การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 97 74.6 69.90 
   - การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 57 43.8 70.35 
   - การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 97 74.6 69.93 
   - การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสาร
ในองค์กร 

87 66.9 69.66 

   - การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคคลากรทุกระดับในองค์กร 

89 68.5 69.40 

 
4.5.2 ความสุขกับกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 

จากตารางที่ 4.9 ศึกษากิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติจ าแนก
ตามวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา พบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้บริการสปอร์ตคลับ 76.03  
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ  การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 69.58 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรม
แบบมุ่งความส าเร็จคือ การออกก าลังกายในที่ท างาน 81.67 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การให้บริการสปอร์ตคลับ 74.29 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การพาบุคลากรไปท่องเที่ยวประจ าปี 
69.75  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การตั้ง
ชมรมตามกลุ่มสนใจ 64.44 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ความส าเร็จคือ การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 84.00 และกิจกรรมท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การออกก าลังกายร่วมกัน 65.33 
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- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาใน
องค์กร 80.47  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การ
จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 66.00 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การสร้างห้องสวดมนต์ 94.00 และกิจกรรม
ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การสอนหลักธรรมทาง
ศาสนา 73.89 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงาน
บุคลากรใหม่ 77.55  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ
คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 72.06 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหารและการจัดบริการสายด่วนให้
ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 93.33 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 75.04 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 76.96  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ
คือ การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากรและการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กใน
องค์กร 67.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ 
การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วมกิจกรรมขององค์กร การให้สวัสดิการ/ 
สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างาน
เพ่ือหารายได้พิเศษ และการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 100.00 และกิจกรรมท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้า
มาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ 75.24 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีท าให้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอน
น้องและการจัดการความรู้ในองค์กร 77.78  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการความรู้ในองค์กร 
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71.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การให้
ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 83.33 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การฝึกอบรมบุคลากร 73.62 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 66.41  
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือการให้เงินเพ่ิมแก่
บุคลากรและการมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 61.67 กิจกรรมท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การจัดโปรแกรมบริหารจัดการ
หนี้ของบุคลากรและการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 85.00 และ
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การให้ความรู้ด้าน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร 68.75 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ  องค์กร 
73.33  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การให้
บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 66.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ 
องค์กร การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร และการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 90.00 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมาก
ที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 
74.67 
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ตารางท่ี 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรม 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สุขภาพดี (Happy Body) 
1. การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
2. การตรวจร่างกายประจ าปี 
3. การออกก าลังกายในที่ท างาน 
4. การจัดกีฬาสี 
5. การให้บริการสปอร์ตคลับ 
6. การจัดกิจกรรมคลายเครียดจาก
การท างาน 
7. การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

 
71.94 
72.37 
71.00 
72.63 
76.03 
72.84 

 
72.95 

 
66.67 
67.00 
63.81 
67.00 
69.33 
69.44 

 
69.58 

 
74.17 
74.00 
81.67 
74.00 
76.67 
76.67 

 
74.00 

 

 
69.07 
69.17 
72.00 
70.29 
74.29 
72.67 

 
69.84 

ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
1. การออกก าลังกายร่วมกัน 
2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 
4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยว
ประจ าปี 
5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้
บุคลากรคลายความเครียด 
7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคา
ประหยัด 

 
65.85 
66.43 
65.74 
69.75 

 
68.77 
66.21 

 
64.64 

 

 
58.50 
61.78 
64.44 
63.20 

 
56.00 
56.00 

 
57.33 

 
80.00 
77.00 
80.00 
80.00 

 
- 

84.00 
 
- 

 
65.33 
61.52 
58.46 
61.68 

 
64.00 
65.14 

 
61.50 

 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา 
2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 
3. การชักชวนบุคลากรรับประทาน
อาหารมังสาวิรัติ 
4. การจัดค่ายธรรมะ 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาใน
องค์กร 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ 

 
78.24 
78.13 
79.86 

 
79.75 
80.47 

 
78.73 

 
64.40 
63.60 
61.00 

 
64.40 
65.71 

 
64.00 

 
83.00 
83.00 
88.00 

 
83.00 
83.00 

 
94.00 

 
73.89 
73.27 
66.67 

 
73.27 
73.33 

 
70.46 
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ตารางท่ี 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรม 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้
บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 

 
78.17 

 
66.00 

 
83.00 

 
72.50 

น้ าใจดี (Happy Heart) 
1. การท ากิจกรรมร่วมกัน
นอกเหนือจากเวลาท างาน 
2. การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 
3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยว
นอกสถานที่ 
4. การให้ก าลังใจบุคคลากรในสภาวะ
ยากล าบาก 
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกัน 
6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คน
เก่ง 
7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉิน
แก่บุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 
8. การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงาน
บุคลากรใหม่ 
9. การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 
10. การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรกึษา/
รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 

 
74.69 

 
75.99 
74.85 

 
75.30 

 
76.50 

 
77.32 

 
76.69 

 
77.55 

 
76.79 
76.77 

 
65.83 

 
63.81 
68.28 

 
66.03 

 
72.06 

 
70.56 

 
71.48 

 
71.43 

 
66.67 
63.56 

 
81.67 

 
93.33 
84.00 

 
84.00 

 
81.67 

 
81.67 

 
81.67 

 
81.67 

 
84.00 
93.33 

 
74.78 

 
74.12 
74.18 

 
74.04 

 
74.38 

 
74.78 

 
72.86 

 
75.04 

 
74.07 
69.63 

ครอบครัวดี (Happy Family) 
1. การเชิญชวนครอบครัวของ
บุคคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วม
กิจกรรมขององค์กร 
2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์
การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 
3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็น
พ่อ/แม่ดีเด่น 

 
72.42 

 
 

73.63 
 

76.59 
 

 
58.33 

 
 

63.33 
 

60.95 
 

 
100.00 

 
 

95.56 
 
- 
 

 
72.59 

 
 

73.33 
 

71.11 
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ตารางท่ี 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรม 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ครอบครัวดี (Happy Family) 
4. การเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับ
การดูแลครอบครัว 
5. การเยี่ยมบ้านบุคลากร 
6. การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
บุคคลากร 
7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร 
8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากร
เข้ามาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ 
9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
76.03 

 
74.91 
74.96 

 
 

73.09 
75.00 

 
76.96 

 
60.95 

 
65.56 
66.67 

 
 

66.67 
65.56 

 
65.56 

 
- 
 

86.67 
100.00 

 
 
- 

100.00 
 

100.00 

 
72.50 

 
74.29 
72.50 

 
 

74.29 
75.24 

 
72.59 

 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
1. การฝึกอบรมบุคลากร 
2. การให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ทักษะชีวิต 
3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือ
แบบพ่ีสอนน้อง 
4. การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
5. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
6. การจัดการความรู้ในองค์กร 
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลาง 
8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี 

 
77.06 
77.06 

 
77.78 

 
77.49 
76.97 

 
77.78 
75.35 

 
74.90 

 
67.88 
67.67 

 
70.37 

 
70.37 
71.67 

 
71.67 
68.67 

 
69.63 

 

 
71.67 
83.33 

 
71.67 

 
71.67 
71.67 

 
71.67 
71.67 

 
71.67 

 
73.62 
69.52 

 
70.98 

 
73.33 
73.33 

 
73.33 
72.44 

 
72.44 
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ตารางท่ี 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรม 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้
ของบุคลากร 
2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับ
ธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 
3. การให้ความรู้ด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 
4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกัน
สุขภาพให้แก่บุคลากร 
5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 
6. การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 
7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้
บุคลากร 
8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากร
เป็นผู้ขาย 
9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้
บุคคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 
10. การมอบทุนการศึกษาส าหรับ
บุคลากร 

 
63.79 

 
64.00 

 
63.24 

 
63.98 

 
65.09 
66.41 
65.81 

 
65.52 

 
66.17 

 
64.02 

 
58.75 

 
59.00 

 
58.57 

 
58.89 

 
60.50 
61.67 
60.71 

 
60.83 

 
61.67 

 
61.25 

 
85.00 

 
70.00 

 
85.00 

 
73.75 

 
73.75 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

73.33 

 
67.86 

 
63.89 

 
68.75 

 
66.25 

 
66.11 
65.00 
68.75 

 
66.43 

 
66.43 

 
65.71 

 
สังคมดี (Happy Society) 
1. การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้าน
เกดิ 
3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 
4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/
การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 
5. การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร 

 
71.23 
70.83 

 
73.33 
71.39 

 
72.03 

 

 
56.67 
66.67 

 
52.22 
52.22 

 
52.22 

 
90.00 
72.50 

 
90.00 
90.00 

 
90.00 

 

 
66.67 
71.19 

 
71.67 
74.67 

 
72.50 
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4.5.3 ความสุขกับจ านวนของกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรมของ
องค์กร 

 

จากตารางที่ 4.10 ศึกษาจ านวนกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ กับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของ
บุคลากรสถานศึกษา พบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพดี มี 7 กิจกรรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 78.33 องค์กรที่
มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
83.33 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 83.33 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 1 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 83.33 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 71.43 องค์กรที่
มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
80.00 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 84.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 84.67 องค์กรที่
มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
76.00 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 100.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 77.60 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติน้ าใจดี มี 9 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 84.44 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
84.44 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 93.33 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 81.48 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติครอบครัวดี มี 9 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 81.67 องค์กรที่
มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 9 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
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66.67 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 100.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 93.33 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติใฝ่รู้ดี มี 8 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 85.56 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 7 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
86.67 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 83.33 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 86.67 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพเงินดี มี 10 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 90.00 องค์กรที่
มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
65.00 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 85.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 85.00 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสังคมดี มี 5 กิจกรรม โดยองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 72.31 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
80.00 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 80.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 83.33 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ จ าแนก
ตามประเภทวัฒนธรรมขององค์กร 
 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สุขภาพดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 

 
78.33 
74.17 
78.33 
72.16 
68.64 
74.00 
73.33 
74.17 

 
73.33 
66.67 

- 
66.67 
62.22 
70.00 
83.33 
65.83 

 
- 
- 
- 

73.33 
66.67 
86.67 

- 
76.67 

 
76.67 
83.33 
76.67 
70.00 
65.33 
75.56 
71.67 
73.33 

เฉลี่ย 72.58 67.95 74.00 70.56 
ผ่อนคลายดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
เฉลี่ย 

 
69.82 
70.67 
64.00 
63.06 
71.43 
66.67 
58.67 
68.24 
67.14 

 
76.00 
50.00 
72.00 
80.00 
58.00 

- 
48.00 
60.80 
61.23 

 
- 

64.00 
- 

78.67 
- 

84.00 
- 
- 

76.80 

 
72.00 
56.00 
64.00 
56.67 
36.00 
76.00 
80.00 
62.67 
61.17 

จิตวิญญาณดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 

 
76.80 
75.20 
84.67 
76.57 
75.47 
76.57 
79.60 
81.68 

 
88.00 

- 
76.00 
68.00 
40.00 
74.00 
68.00 
62.40 

 
84.00 

- 
- 
- 
- 

72.00 
100.00 
88.00 

 
84.00 

- 
- 

73.33 
76.00 
77.60 
71.00 
68.00 

เฉลี่ย 78.32 68.31 83.20 74.17 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ จ าแนก
ตามประเภทวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 
 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

น้ าใจด ี
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 
10 กิจกรรม 

 
77.78 
69.44 
73.89 
84.44 
66.22 
75.96 
78.41 
71.67 
75.56 
 76.51 
78.38 

 
56.67 
84.44 
68.89 

- 
- 

67.78 
33.33 
64.44 
80.00 

- 
71.11 

 
- 
- 
- 

93.33 
- 
- 
- 
- 

70.00 
- 

93.33 

 
66.67 
64.44 

- 
75.56 

- 
80.00 
80.00 
72.22 
76.67 
81.48 
65.33 

เฉลี่ย 75.58 66.50 84.00 74.07 
ครอบครัวดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 

 
77.58 
52.50 
73.33 
70.00 
70.83 
78.67 
81.67 
81.33 
74.67 
74.44 

 
48.33 
60.00 

- 
- 

33.33 
- 
- 

60.00 
- 

66.67 

 
86.67 
91.11 

- 
- 
- 

100.00 
- 
- 
- 
- 

 
80.74 
71.11 
73.33 

- 
- 
- 

60.00 
53.33 
93.33 
74.67 

เฉลี่ย 73.56 56.92 92.00 75.28 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ จ าแนก
ตามประเภทวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 
 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ใฝ่รู้ดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 

 
77.33 
81.67 
73.33 
68.00 
73.33 
79.05 
85.56 
82.42 
74.83 

 
70.00 
60.00 

- 
- 

53.33 
60.00 

- 
86.67 
69.52 

 
80.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

60.00 
83.33 

 
80.00 
80.00 
80.00 
66.67 
73.33 
86.67 
73.33 
78.89 
65.83 

เฉลี่ย 76.74 68.21 73.33 73.89 
สุขภาพเงินดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 
10 กิจกรรม 

 
69.71 
62.00 
65.00 
59.29 
68.85 
63.33 
90.00 
52.22 
60.00 
72.50 
68.33 

 
70.00 
55.00 

- 
65.00 
50.00 
58.33 

- 
- 
- 
- 

62.00 

 
35.00 

- 
- 

75.00 
67.50 
85.00 

- 
- 
- 
- 
- 

 
55.00 
62.50 
65.00 
75.00 
55.00 

- 
85.00 

- 
75.00 

- 
65.00 

เฉลี่ย 65.40 59.62 66.00 63.96 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ จ าแนก
ตามประเภทวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 
 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สังคมดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 

 
73.75 
64.17 
71.25 
72.31 
70.48 
70.40 

 
53.33 
65.00 

- 
40.00 
80.00 
64.44 

 
90.00 

- 
- 
- 

66.67 
80.00 

 
66.67 
76.67 
73.33 
83.33 
69.67 
68.15 

เฉลี่ย 71.10 61.28 74.00 69.86 
 

4.5.4 กิจกรรมสร้างสุข 8 มิติที่ต้องการเพิ่มเติมของบุคลากรสถานศึกษา 
 

จากตารางที่ 4.11 ศึกษารูปแบบกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติที่บุคลากรต้องการให้มีใน
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า 

- ด้านสุขภาพดี กิจกรรมสร้างสุขภาพดี มี 7 กิจกรรม กิจกรรมการให้บริการสปอร์ต
คลับเป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 66.9 รองลงมา กิจกรรมการจัดกิจกรรมคลายเครียด
จากการท างาน ร้อยละ 56.4 และต้องการน้อยที่สุดคือ การจัดกีฬาสี ร้อยละ 9.2 

- ด้านน้ าใจดี กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี มี 10 กิจกรรม กิจกรรมการจัดบริการสาย
ด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 56.2 
รองลงมา กิจกรรมการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ ร้อยละ 39.2 และต้องการน้อยที่สุด
คือ กิจกรรมการท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ ร้อยละ 15.4 

- ด้านจิตวิญญาณดี กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม กิจกรรมการ
ชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ  เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 60.8 
รองลงมา กิจกรรมการสร้างห้องสวดมนต์ ร้อยละ 43.1 และต้องการน้อยที่สุดคือ การจัดท าบุญ
ร่วมกันในองค์กร ร้อยละ 10.8 

- ด้านผ่อนคลายดี กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรม กิจกรรมการจัด
ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 63.8 รองลงมา กิจกรรม
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การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด ร้อยละ 61.5 และต้องการน้อยที่สุดคือ การ
จัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 17.7 

- ด้านใฝ่รู้ดี กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดีมี 8 กิจกรรม กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะชีวิต เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 30.0 รองลงมา กิจกรรมการพัฒนา
ระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง ร้อยละ 29.2 และต้องการน้อยที่สุดคือ การฝึกอบรมบุคลากร 
ร้อยละ 8.5 

- ด้านสุขภาพเงินดี กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี มี 10 กิจกรรม กิจกรรมการจัด
ตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 62.3 รองลงมา 
กิจกรรมการมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย ร้อยละ 61.5 และต้องการน้อย
ที่สุดคือ การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร ร้อยละ 30.0 

- ด้านครอบครัวดี กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี  มี 9 กิจกรรม กิจกรรมการจัดตั้ง
ศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 63.1 รองลงมา กิจกรรมการเปิด
โอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ  ร้อยละ 57.7 และน้อยที่สุดคือ การ
จัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 41.5 

- ด้านสังคมดี กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี มี 5 กิจกรรม กิจกรรมการให้บุคลากร
กลับไปพัฒนาบ้านเกิด เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 46.1 รองลงมา กิจกรรมการ
พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร ร้อยละ 25.4 และน้อยที่สุดคือ กิจกรรมการ
ท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 16.9 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

1. ด้านสุขภาพดี   
   - การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 29 22.3 
   - การตรวจร่างกายประจ าปี 23 17.7 
   - การออกก าลังกายในที่ท างาน 71 54.6 
   - การจัดกีฬาสี 12 9.2 
   - การให้บริการสปอร์ตคลับ 87 66.9 
   - การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 71 56.4 
   - การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 20 15.4 
2. ด้านน้ าใจดี   
   - การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 25 19.2 
   - การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 30 23.1 
   - การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 20 15.4 
   - การให้ก าลังใจบุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 30 23.1 
   - การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 37 28.5 
   - การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 25 19.2 
   - การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคคลากรในสภาวะ
ยากล าบาก 

 49 37.7 

   - การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 51 39.2 
   - การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคคลากร 32 24.6 
   - การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มี
ปัญหา 

73 56.2 

3. ด้านจิตวิญญาณดี   
   - การสอนหลักธรรมทางศาสนา 24 18.5 
   - การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 14 10.8 
   - การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 79 60.8 
   - การจัดค่ายธรรมะ 23 17.7 
   - การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 53 40.8 
   - การสร้างห้องสวดมนต์ 56 43.1 
   - การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็น
ผู้ให้ 

37 28.5 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

4. ด้านผ่อนคลายดี   
   - การออกก าลังกายร่วมกัน 65 50.0 
   - การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ  23 17.7 
   - การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 46 35.4 
   - การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 30 23.1 
   - การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 72 55.4 
   - การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 80 61.5 
   - การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 83 63.8 
5. ด้านใฝ่รู้ดี   
   - การฝึกอบรมบุคลากร 11 8.5 
   - การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 39 30.0 
   - การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง 38 29.2 
   - การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 20 15.4 
   - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 26 20.0 
   - การจัดการความรู้ในองค์กร 31 23.8 
   - การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 30 23.1 
   - การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 30 23.1 
6. ด้านสุขภาพเงินดี   
   - การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 76 58.5 
   - การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพื่อส่งเสริมการออม 48 36.9 
   - การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชี
ครัวเรือน 

69 53.1 

   - การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 54 41.5 
   - การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 39 30.0 
   - การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 72 55.4 
   - การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร 76 58.5 
   - การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 81 62.3 
   - การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคคลากรเพ่ือช่วยลด
รายจ่าย 

80 61.5 

   - การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 55 42.3 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

7. ด้านครอบครัวดี   
   - การเชิญชวนครอบครัวของบุคคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและ
ร่วมกิจกรรมขององค์กร 

59 45.4 

   - การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของ
บุคลากร 

55 42.3 

   - การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 69 53.1 
  - การเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว 64 49.2 
   - การเยี่ยมบ้านบุคลากร 68 52.3 
   - การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
บุคคลากร 

65 50.0 

   - การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร 82 63.1 
   - การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหา
รายได้พิเศษ 

75 57.7 

   - การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 54 41.5 
8. สังคมดี   
   - การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 22 16.9 
   - การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 60 46.1 
   - การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 23 17.7 
   - การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 33 25.4 
   - การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากรทุก
ระดับในองค์กร 

31 23.8 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรของ
สถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของ
บุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร และ 4) เพ่ือศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ ใช้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture 
Assessment Instrument: OCAI) ของคาเมรอนและควินท์ และเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง 
(Happinometer) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเครื่องมือในการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sample) เพ่ือเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกสถานศึกษา จ านวน 13 โรงเรียน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียน
ละ 10 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 
คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะมีดังนี ้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 63.8 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 
ปีคิดเป็นร้อยละ 31.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 52.3 การศึกษา
ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.9 ส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ลักษณะงาน
ส่วนใหญ่เป็นงานงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80.0 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเป็น
ร้อยละ 83.1 และระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 
   

5.1.2 วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร  

การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและคาดหวังของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.80 รองลงมา
เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.69  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง  ส่วน
ใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.56  รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะ
กิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.98 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับวัฒนธรรม
ที่คาดหวัง พบว่าวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยคือ แบบครอบครัวและแบบเฉพาะกิจ มี
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การเปลี่ยนแปลงคะแนนเพ่ิมขึ้น 1.76 และ 0.39 ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จและ
แบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 0.9 และ 1.25 ตามล าดับ 

ในด้านความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นในปัจจุบันกับมิติย่อยของวัฒนธรรมองค์กร 6 
มิติพบว่า วัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบครอบครัวสอดคล้องกับมิติวัฒนธรรมย่อยทั้ง 6 มิติ คือ เป็น
วัฒนธรรมแบบครอบครัว 

 
5.1.3 ระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

  
ระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 71.79 

อยู่ในเกณฑ์มีความสุข เมื่อท าการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละมิติ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมิตจิิตวิญญาณดี มีค่าสูงสุด 76.74 แปลผล “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมาคือ มิติใฝ่รู้ดี 75.23 
แปลผล “มีความสุขอย่างยิ่ง” และค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขต่ ากว่า 70 มี 2 มิติคือ มิติผ่อนคลายดี และ
มิติสุขภาพเงินดี 65.82 และ 64.58 ตามล าดับ แปลผล “มีความสุข” ดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข และระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 
 

ล าดับความสุข มิติความสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข ระดับความสุข 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

จิตวิญญาณดี 
ใฝ่รู้ดี 
น้ าใจดี 

การงานดี 
ครอบครัวดี 
สุขภาพดี 
สังคมดี 

ผ่อนคลายดี 
สุขภาพเงินดี 

76.74 
75.23 
74.72 
74.29 
72.92 
71.79 
70.00 
65.82 
64.58 

มีความสุขอย่างยิ่ง 
มีความสุขอย่างยิ่ง 

มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 
มีความสุข 

 เฉลี่ยรวม 71.79 มีความสุข 
 

ระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 4 รูปแบบ พบว่า 
บุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขรวมมากที่สุด 77.32 มีระดับ
ความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 72.90 มี
ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” และมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรมแบบ
เฉพาะกิจ 64.03 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” เมื่อท าการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขในแต่ละมิติ พบว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติ
จิตวิญญาณดีมากที่สุด 78.32 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมาคือ มิติใฝ่รู้ดี 
76.74 และน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพเงินดี 65.40 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนน
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เฉลี่ยความสุขในมิติจิตวิญญาณดีมากที่สุด 68.31 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” รองลงมา
คือ มิติใฝ่รู้ดี 68.21 และน้อยที่สุดคือ มิติครอบครัวดี 56.92 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติครอบครัวดีมากที่สุด 92.00 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข
อย่างยิ่ง” รองลงมาคือ มิติน้ าใจดี 84.00 และน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพเงินดี 66.00 และองค์กรที่มี
วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติครอบครัวดีมากที่สุด 75.28 มีระดับ
ความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมาคือ มิติใฝ่รู้ดี 75.23 และน้อยที่สุดคือ มิติผ่อนคลาย
ดี 61.17 ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข และระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร
จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 
ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
มิติ
ความสุข 

จิต
วิญญาณ

ดี 

ใฝ่รู้ดี การงาน
ดี 

น้ าใจดี ครอบ 
ครัวดี 

สุขภาพ
ดี 

สังคมดี ผ่อน
คลายดี 

สุขภาพ
เงินดี 

เฉลี่ย
รวม 

ค่าเฉลี่ย 78.32 76.64 75.68 75.58 73.56 72.58 71.10 67.14 65.40 72.90 
ระดับ
ความสุข 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 
ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
มิติ
ความสุข 

จิต
วิญญาณ

ดี 

ใฝ่รู้ดี สุขภาพ
ดี 

น้ าใจดี การงานดี สังคมดี ผ่อน
คลายดี 

สุขภาพ
เงินดี 

ครอบ 
ครัวดี 

เฉลี่ย
รวม 

ค่าเฉลี่ย 68.31 68.21 67.95 66.5 66.26 61.28 61.23 59.62 56.92 64.03 
ระดับ
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ 
ล าดับ 1 2 3 4 5 5 6 7 8  
มิติ
ความสุข 

ครอบ 
ครัวด ี

น้ าใจดี จิต
วิญญาณ

ดี 

ผ่อน
คลายดี 

สุขภาพด ี สังคมดี ใฝ่รู้ดี การงาน
ดี 

สุขภาพ
เงินดี 

เฉลี่ย
รวม 

ค่าเฉลี่ย 92.00 84.00 83.20 76.8 74.00 74.00 73.33 72.53 66.00 77.32 
ระดับ
ความสุข 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 5.2 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข และระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร
จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 
 
 

วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 
ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
มิติ
ความสุข 

ครอบ 
ครัวด ี

ใฝ่รู้ดี จิต
วิญญาณ

ดี 

น้ าใจดี การงานดี สุขภาพ
ดี 

สังคมดี สุขภาพ
เงินดี 

ผ่อน
คลายดี 

เฉลี่ย
รวม 

ค่าเฉลี่ย 75.28 75.23 74.17 74.07 73.89 70.56 69.86 63.96 61.17  
ระดับ
ความสุข 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข
อย่างยิ่ง 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

มี
ความสุข 

 

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา 
จังหวัดพิจิตร 

 จากการศึกษา พบว่า ระดับความสุขด้านครอบครัวดี มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

5.1.5 กิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรสถานศึกษา ทั้ง 8 มิติจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษา ได้ดังนี ้

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้บริการสปอร์ตคลับ 76.03  
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ  การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 69.58 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรม
แบบมุ่งความส าเร็จคือ การออกก าลังกายในที่ท างาน 81.67 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การให้บริการสปอร์ตคลับ 74.29 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การพาบุคลากรไปท่องเที่ยวประจ าปี 
69.75  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การตั้งชมรม
ตามกลุ่มสนใจ 64.44 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่ง
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ความส าเร็จคือ การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 84.00 และกิจกรรมท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การออกก าลังกายร่วมกัน 65.33 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 
80.47  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การจัด
กิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 66.00 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การสร้างห้องสวดมนต์ 94.00 และกิจกรรมท า
ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การสอนหลักธรรมทางศาสนา 
73.89 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงาน
บุคลากรใหม่ 77.55  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 72.06 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหารและการจัดบริการสายด่วนให้
ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 93.33 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 75.04 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 76.96  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ 
การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากรและการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร 
67.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การเชิญ
ชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วมกิจกรรมขององค์กร การให้สวัสดิการ/ สินน้ าใจที่
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้
พิเศษ และการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 100.00 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือ
หารายได้พิเศษ 75.24 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอน
น้องและการจัดการความรู้ในองค์กร 77.78  กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการความรู้ในองค์กร 
71.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การให้



 ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 
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ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 83.33 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของ
วัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การฝึกอบรมบุคลากร 73.62 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 66.41  
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือการให้เงินเพ่ิมแก่
บุคลากรและการมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 61.67 กิจกรรมท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้
ของบุคลากรและการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 85.00 และกิจกรรม
ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การให้ความรู้ด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร 68.75 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีท าให้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ  องค์กร 73.33  
กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจคือ การให้บุคลากร
กลับไปพัฒนาบ้านเกิด 66.67 กิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ความส าเร็จคือ การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร การพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร และการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
ทุกระดับในองค์กร 90.00 และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบ
ล าดับชั้นคือ การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 74.67 

5.1.6 กิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเด่นขององค์กร 

 วัฒนธรรมเด่นของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตรมีวัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบครอบครัว 
ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสร้างสุข 8 มิติ  ที่มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
สูงสุด ดังนี้ 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพดี มี 7 กิจกรรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการสปอร์ตคลับ และการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม
ประกอบด้วยการพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี กิจกรรมการจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด 
กิจกรรมการจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมการจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลาย
ความเครียด 
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- กิจกรรมสร้างสุขในมิติจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร และกิจกรรมการชักชวนบุคลากร
รับประทานอาหารมังสาวิรัติ 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติน้ าใจดี มี 9 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ กิจกรรมการเชิดชูบุคลากรที่เป็น
คนดี คนเก่ง และกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติครอบครัวดี มี 9 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการมอบรางวัลให้บุคลากร
ที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น กิจกรรมการเติมความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว กิจกรรมการเปิดโอกาส
ให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ กิจกรรมการให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวของบุคคลากร และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านบุคลากร 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติใฝ่รู้ดี มี 8 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
องค์กร กิจกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะชีวิต และกิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพเงินดี มี 10 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 6 
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร กิจกรรมการมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้
บุคคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร กิจกรรมการจัดตลาด
นัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย กิจกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับบุคลากร 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสังคมดี มี 5 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมการสื่อสารกับชุมชนรอบๆ  องค์กร กิจกรรมการจัดกิจกรรมที่มุ่ งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร และกิจกรรมการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุย
สื่อสารในองค์กร 

5.1.7 กิจกรรมสร้างสุขที่บุคลากรต้องการ 

กิจกรรมที่ต้องการให้มีในองค์กรของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ด้าน
สุขภาพดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการให้บริการสปอร์ตคลับ คิดเป็นร้อยละ 66.9 ด้านน้ าใจดี 
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา คิดเป็นร้อย
ละ 52.6 ด้านจิตวิญญาณดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการชักชวนบุคลากรรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ คิดเป็นร้อยละ 60.8 ด้านผ่อนคลายดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการจัดตลาดนัดสินค้า
ราคาประหยัด คิดเป็นร้อยละ 63.8 ด้านใฝ่รู้ดีส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 30.0 ด้านสุขภาพเงินดีส่วนใหญ่ต้องการให้มกีิจกรรมการจัดตลาดนัด
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โดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย คิดเป็นร้อยละ 62.3 ด้านครอบครัวที่ดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการ
จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 63.1 ด้านสังคมดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการให้
บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด คิดเป็นร้อยละ 46.1 

5.1.8 สรุปภาพรวมของการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา 
จังหวัดพิจิตร สรุปภาพรวมของการศึกษาได้ดังตารางที่ 5.3  

ตารางท่ี 5.3 สรุปภาพรวมของการวิจัย 

 

ประเด็นศึกษา ประเภทวัฒนธรรมองค์กร ภาพรวม 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ระดับความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข
อย่างยิ่ง 

มีความสุข มีความสุข 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 72.90 64.03 77.32 71.79 71.79 
มิติความสุข (มาก) จิตวิญญาณดี 

(78.32) 
จิตวิญญาณดี 

(68.31) 
ครอบครัวดี 

(92.00) 
ครอบครัวดี 

(75.28) 
จิตวิญญาณดี 

(76.74) 
ข้อย่อย (สุขมาก) ตอบแทนผู้มี

พระคุณหรือ
ผู้ช่วยเหลือ

ท่าน 
(4.22) 

ยกโทษและ
ให้อภัยอย่าง
จริงใจต่อผู้ที่
ส านึกผิดและ
ตอบแทนผู้มี

พระคุณ 
(3.54) 

มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัว
เพียงพอ 
(5.00) 

มีความสุขกับ
ครอบครัว 

(3.96) 

ตอบแทนผู้มี
พระคุณหรือผู้
ช่วยเหลือท่าน 

(4.14) 

ข้อย่อย (สุขน้อย) ปฏิบัติตาม
ศาสนา

เพ่ือให้จิตใจ
สงบ 

(3.59) 

ปฏิบัติตาม
ศาสนาเพื่อให้

จิตใจสงบ 
(3.23) 

ท ากิจกรรมฯ 
กับคนใน
ครอบครัว 

(4.00) 

ท ากิจกรรมฯ 
กับคนใน
ครอบครัว 

(3.50) 

ปฏิบัติตาม
ศาสนาเพื่อให้

จิตใจสงบ 
(3.48) 

กิจกรรมสร้างสุข (มาก) การจัดตั้ง
ชมรมพุทธ
ศาสนาใน
องค์กร 
(80.47) 

การจัด
กิจกรรมนอก
สถานที่เพ่ือให้

บุคลากร
เรียนรู้ถึงการ

เป็นผู้ให้ 
(66.00) 

การเชิญชวน
ครอบครัวร่วม
กิจกรรมและ

การให้
สวัสดิการ/
สินน้ าใจ 
(100.00) 

การเปิด
โอกาสให้
บุตรของ

บุคลากรเข้า
มาท างาน

เพ่ือหารายได้ 
(75.24) 

การจัดท าบุญ
ร่วมกันใน
องค์กร 
(85.40) 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปภาพรวมของการศึกษา (ต่อ) 

 
ประเด็นศึกษา ประเภทวัฒนธรรมองค์กร ภาพรวม 

ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 
กิจกรรมสร้างสุข (น้อย) การจัด

ท าบุญ
ร่วมกันใน
องค์กร 
(78.13) 

การชักชวน
บุคลากร

รับประทาน
อาหาร
มังสวิรัติ  
(61.00) 

การเยี่ยมบ้าน
บุคลากร 
(86.67) 

การมอบ
รางวัลให้

บุคลากรที่เป็น
พ่อ/แม่ดีเด่น 

(71.11) 

การชักชวน
บุคลากร

รับประทาน
อาหาร
มังสวิรัติ  
(33.80) 

มิติความสุข (น้อย) สุขภาพเงินดี 
(65.40) 

ครอบครัวดี 
(56.92) 

สุขภาพเงินดี 
(66.00) 

ผ่อนคลายดี 
(61.17) 

สุขภาพเงินดี 
(64.58) 

ข้อย่อย (สุขมาก) ผ่อนช าระ
หนี้ตาม

ก าหนดเวลา
ทุกครั้ง 
(4.18) 

มีความสุขกับ
ครอบครัว 

(3.23) 

ผ่อนช าระหนี้
ตาม

ก าหนดเวลา
ทุกครั้ง 
(4.80) 

จัดการกับ
ปัญหา 
(3.38) 

ผ่อนช าระหนี้
ตาม

ก าหนดเวลา
ทุกครั้ง 
(4.09) 

ข้อย่อย (สุขน้อย) มีเงินเก็บ
ออมในแต่
ละเดือน 
(2.53) 

 

ท ากิจกรรมฯ 
กับคนใน
ครอบครัว 

(2.62) 

ค่าตอบแทน
เมื่อ

เปรียบเทียบ
กับรายจ่าย 

(2.60) 

การพักผ่อน
เพียงพอ 
(2.83) 

มีเงินเก็บออม
ในแต่ละเดือน 

(2.62) 
 

กิจกรรมสร้างสุข (มาก) การให้เงิน
เพ่ิมแก่
บุคลากร 
(66.41) 

การให้
สวัสดิการ/
สินน้ าใจถึง

ครอบครัวและ
การจัดตั้งศูนย์

เลี้ยงเด็ก 
(66.67) 

การจัด
โปรแกรม

บริหารจัดการ
หนี้และให้
ความรู้ด้าน
บริหารเงิน 
(85.00) 

การออกก าลัง
กายร่วมกัน 

(65.33) 

การเพ่ิมเงิน
ให้แก่บุคลากร

และการ
ส่งเสริมและ

ฝึกอาชีพเสริม
ให้บุคลากร 

(65.5) 
กิจกรรมสร้างสุข (น้อย) การให้

ความรู้ด้าน
การบริหาร
การเงินส่วน

บุคคล 
(63.24) 

การเชิญชวน
ครอบครัวของ
บุคลากรมา
เยี่ยมชมและ
ร่วมกิจกรรม 

(58.33) 

การเปิดบัญชี
สะสมทรัพย์
กับธนาคาร
เพ่ือส่งเสริม
การออม 
(70.00) 

การตั้งชมรม
ตามกลุ่มสนใจ 

(58.46) 

การเปิดบัญชี
สะสมทรัพย์
กับธนาคาร
เพ่ือส่งเสริม
การออม 
(63.5) 
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5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 วัฒนธรรมองค์ที่เป็นวัฒนธรรมเด่น: วัฒนธรรมปัจจุบันและวัฒนธรรมที่คาดหวัง 

วัฒนธรรมองค์การที่เป็นวัฒนธรรมเด่นพิจารณาจากค่าคะแนนรวมของมิติวัฒนธรรมย่อย 6 
มิติ ที่เป็นค่าสูงสุดจากวัฒนธรรม 4 แบบ พบว่า วัฒนธรรมปัจจุบันและที่คาดหวังที่เด่นของสถานศึกษา 
ในจังหวัดพิจิตรคือ วัฒนธรรมแบบครอบครัว แสดงว่าบุคลากรมีความพึงพอใจกับวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 
ซึ่งเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรและมีความยึดหยุ่นสูง เป็นองค์กรที่มีความเป็นมิตร บุคลากร
รู้จักการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน มีลักษณะเหมือนครอบครัวแบบขยาย ผู้น าหรือหัวหน้างานมีลักษณะเป็นที่
ปรึกษา เน้นกิจการภายในและมีความยึดหยุ่น ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันและขวัญก าลังใจของ
ผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับ สอดคล้องกับกฤษฎา ลดาสวรรค์ (2554) ศึกษาการสร้างความสุขในองค์กร
ด้วยวัฒนธรรมการท างานแบบครอบครัว พบว่าพนักงานขององค์กรรู้สึกว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่
เรื่องรายได้ ความช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน การเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน การเก็บ
ออม ความมีวินัยทางการเงิน และการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคง นอกจากนั้น
ผู้น าองค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสรภาพในการท างานและการตัดสินใจอีกด้วย พนักงานจึงรัก
และผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน   

5.2.2 ระดับความสุขของบุคลากรสถานศึกษา 

ระดับความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
ภาพรวม 71.79 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ที่
ปฏิบัติงานในศูนย์ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2555 มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 
72.34 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข (กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว , 2556) จากค่าดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า ความสุขของบุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดับ “มีความสุข” ในช่วงคะแนน 50.00 
– 74.99 ซึ่งผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้น (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) เมื่อ
พิจารณารายมิติ พบว่ามิติความสุขที่อยู่ในระดับ “มีความสุขอย่างยิ่ง” ได้แก่ มิติจิตวิญญาณดี และมิติ
ใฝ่รู้ดี ส่วนมิติที่มีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” ได้แก่ มิติสุขภาพดี มิติผ่อนคลายดี มิติน้ าใจดี มิติ
ครอบครัวดี มิติสังคมดี มิติสุขภาพเงินดี และมิติการงานดี และไม่มีมิติความสุขที่อยู่ในระดับ “ไม่มี
ความสุข” และระดับ “ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง” โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมิติจิตวิญญาณดี มีค่าคะแนน
ความสุขเฉลี่ยสูงสุด 76.74 สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ความสุขของคนท างานในประเทศไทย ปี 
2555 รองลงมาคือ มิติใฝ่รู้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 75.23 และมิติสุขภาพเงินดีมีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยต่ าสุด 64.58 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขคนท างานในประเทศไทยรายมิติ ของ
รอบครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) 2555 และครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2555 พบว่า ค่า
คะแนนความสุขเฉลี่ยของบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร  มีค่าสูงกว่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
คนท างานในประเทศไทยในทุกมิติ และมิติด้านสุขภาพเงินดี และผ่อนคลายดีของบุคลากร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขต่ าที่สุด สอดคล้องกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขคนท างานในประเทศไทย ปี 2555  ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 2 มิติ ต่ าสุด 55.5 และ 51.25 ตามล าดับ 
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5.2.3 กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรสถานศึกษา 

กิจกรรมสร้างสุขภาพดี ด าเนินกิจกรรมด้วยการตั้งสปอร์ตคลับหรือการให้บริการอุปกรณ์
ออกก าลังแก่บุคลากร โดยอาจมีครูผู้ฝึกสอนในการดูแลการออกก าลังกายและใช้อุปกรณ์การออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี เป็นวิธีการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน 

กิจกรรมผ่อนคลายดี ด าเนินกิจกรรมการพาบุคลากรไปท่องเที่ยวประจ าปี เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับการพักผ่อน และคลายความเครียดจากการท างาน 

กิจกรรมจิตวิญญาณดี ด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร เพ่ือให้บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการท าบุญ
ร่วมกันในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

กิจกรรมน้ าใจดี ด าเนินกิจกรรมการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากร โดยการจัดพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) เพ่ือสอนงาน (Coaching) แก่บุคลากรใหม่โดยให้บุคลากรอาวุโสในหน่วยงานดูแลบุคลากร
ใหม่ทั้งทางด้านการท างาน  การถ่ายทอดทางสังคม และวัฒนธรรมในองค์กร  (Organizational 
socialization) 

กิจกรรมครอบครัวดี ด าเนินกิจกรรมการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
ให้บุคลากรจัดสรรเวลาการท างานของตนเองอย่าสมดุล และมีประสิทธิภาพ สามารถเลิกงานตรงเวลา
เพ่ือได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น 

กิจกรรมใฝ่รู้ดี ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง และการ
จัดการความรู้ในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาระบบการสอนงาน และการก ากับบุคลากร (Coaching and 
mentoring) รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร โดย
ให้บุคลากรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กรสามารถเข้าถึง และใช้ความรู้เหล่านั้นได้ 

กิจกรรมสุขภาพเงินดี ด าเนินกิจกรรมการเพ่ิมเงินให้แก่บุคลากร เพ่ือสนับสนุนการออมของ
บุคลากร และส่งเสริมให้มีความม่ันคงทางการเงิน เช่น การให้รางวัลที่ดึงดูดให้บุคลากรตั้งใจท างาน 

 
และกิจกรรมสังคมดี ด าเนินกิจกรรมการสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร โดยการจัดเวที

สื่อสารให้คนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงงานที่มีต่อชุมชน  รวมถึง
ร่วมแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในประเด็นที่องค์กรก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชน 
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 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

การสร้างองค์กรแห่งความสุข มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
คนท างานในองค์กร อันจะส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร ครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชน
และสังคมโดยรวม จากการศึกษามิติความสุขทั้ง 9 มิติ ของสถานศึกษา พบว่ามิติผ่อนคลายดี และมิติ
สุขภาพเงินดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  

- มิติสุขภาพเงินดี โดยเฉพาะในเรื่องของการออมเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหนี้สิน
ของบุคลากรทางการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด. (2558)  ได้
ด าเนินการส ารวจแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญในการเป็นหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่ามีแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญของการเป็นหนี้ จ านวน 5 แหล่งคือ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 2. สินเชื่อ
โครงการพัฒนาชีวิตครู 3. สินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
สวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 4. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สิ น
ข้าราชการครู บริหารโครงการโดยส านัก ก.ค.ศ. และ 5. เป็นแหล่งเงินกู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น 
บัตรเครดิต เงินกู้จากสินค้าเงินผ่อน เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษา ควรมีกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ความสุขด้านสุขภาพเงินดีให้กับบุคลากร โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรและเพ่ือเพ่ิมเงินออมให้
มากขึ้น โดย สิทธิพร กล้าแข็ง (2557 หน้า 86) ได้เสนอการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงานโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 

1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ของพนักงาน เช่น กรณี
พนักงานเป็นหนี้นอกระบบองค์กรอาจเลือกใช้วิธีการเจรจากับเจ้าหนี้ของพนักงาน  หรือโอนหนี้นอก
ระบบเหล่านั้นให้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนให้พนักงานสามารถน าเงินทุนแหล่ง
ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าไปใช้หนี้แหล่งเงินกู้เดิม ฯลฯ 

2. การแก้ไขปัญหาระยะกลาง โดยการหาทางเพ่ิมรายได้ให้กับพนักงาน เช่น การ
จัดระบบสวัสดิการให้พนักงานเหมาะสมกับบริบทขององค์กร  การส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่
พนักงาน การเปิดโอกาสให้มีการจ าหน่ายสินค้าราคาถูกภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายใน
ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

3. การแก้ไขปัญหาระยะยาว มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
พนักงานและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืนหนึ่งแนวทางที่ส าคัญคือ  การให้ความรู้เรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องเริ่มที่
ผู้บริหารก่อน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่พนักงาน 

หรืออาจจะด าเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้สิน โดยบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากัด 
อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (2555) ได้น าเสนอโครงการ “แก้ปัญหาหนี้สิน” โดยในกระบวนการจัด
กิจกรรมจะมีการให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน บันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ในแต่ละ
วัน ผู้จัดการร้านหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าแนะน าในการตัดหรือลด
รายจ่าย ที่ไม่จ าเป็น สอนให้บุคลากรรู้จักวิธีจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่ ด้วยการยอมรับสภาพ ความเป็นจริง
ไม่หนีหนี้ สอนให้รู้จักผ่อนช าระเพ่ือให้มูลค่าหนี้ลดลง ไม่จ่ายเฉพาะ ดอกเบี้ย เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมจะ
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มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษา รวมถึงมีการจัดให้มีการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือขอลด
ปริมาณการผ่อนช าระต่อเดือน เพ่ือให้บุคลากรมีเงินเหลือพอในการด ารงชีพ ในขณะเดียวกันมีการ
เจรจากับสถาบัน การเงินของรัฐเพ่ือโอนหนี้ทั้งหมดของบุคลากรเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐเพ่ือ  ลด
อัตราดอกเบี้ยและจ านวนเงินงวดที่ต้องผ่อนช าระ โครงการถือว่าค่อนข้างประสบ ความส าเร็จ เนื่องจาก
บุคลากรจ านวนมากที่เข้าร่วมโครงการสามารถไถ่ถอนตนเอง ออกจากภาระหนี้สินได้ ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ ได้แก่ การที่บริษัทจูงใจการท าบัญชีครัวเรือน ด้วยการให้เงินรางวัล 
600 บาท ส าหรับ คนที่ท าบัญชีติดต่อกันจ านวน 12 เดือน การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้บุคลากรกลับไปเป็นหนี้อีก และผู้จัดการสาขาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีด้านวินัยการใช้
เงิน 
 - มิติผ่อนคลายดี เป็นอีกหนึ่งมิติที่บุคลากรทางการศึกษามีความสุขน้อย โดยเฉพาะจากการ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อความเครียดต่อบุคคลและการปฏิบัติงาน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ส่งผลต่อจิตใจเกิด
ความขัดแย้งในครอบครัว และสุดท้ายส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะ โรคความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น 
การจัดการความเครียดในองค์กร ควรท าทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งมีหลากหลายวิธีการทั้งการ
ออกก าลังกาย เช่น เดิน วิ่ง เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ การพักผ่อน เช่น การนอนหลับ ดูหนัง ฟังเพลง ไป
เที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมในการผ่อนคลายของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ กิจกรรมการออกก าลังกายร่วมกัน โดยองค์กรจะต้องสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนการออกก าลังกาย รวมทั้งอาจสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าการออกก าลังที่ถูกวิธีและถูกต้อง 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป จะต้องศึกษาระดับความสุขกับวัฒนธรรมย่อยในองค์กร 
เพราะในปัจจุบันสถานศึกษามีการเปิดกว้างในการสรรหาก าลังคนที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันทั้ง
พ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ เชื้อชาติ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือจะสามารถบริหาร
ความสุขของบุคลากรที่มีความแตกต่างเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ายต่าง ๆ แผนกต่าง ๆ เป็นต้น 
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แบบสอบถามข้อมูลการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับความระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา  

จังหวัดพิจิตร 
ค าชี้แจง :  แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิจิตร  โดยมีระเอียดประกอบด้วย  ระดับความสุขของบุคลากร  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์กรกับความสุขขององค์การ  เพ่ือน ามาหากิจกรรมความสุขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรขอสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล และน าเสนอผลการวิจัย เป็นภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อ สกุล หรือที่
อยู่ของท่าน  
แบบสอบถามการวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
ส่วนที่ 3  แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง  (Happinometer) 
ส่วนที่ 4  กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร 

ส่วนที่ 1  : แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับค าตอบของท่าน  หรือเติม
ข้อความที่สมบูรณ์ 
 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ........................... 
ที่ตั้ง.............................................................................................. ............................................................. 
 
ปัจจุบัน ท่านปฏิบัติงานที่ ฝ่าย/แผนก........................................................ต าแหน่ง............................... 
 

                                 หน่วยงาน.................................................................................. .................... 
1. เพศ      

  1. ชาย          2. หญิง  
2. อายุ  ......................... ปี  
3. ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา)  

  1. ปวช./ปวส.   2. ปริญญาตรี 
  3. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก      
  5. อ่ืนๆ ระบุ..........................................  

4. สถานภาพสมรส   
  1. โสด          4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
  2. แต่งงานและอยู่ร่วมกัน      5. หม้าย    
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  3. แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน      6. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 
5. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)  

  1. ไม่มี          4. มี จ านวน 3-4 คน 
  2. มี จ านวน 1 คน       5. มี จ านวนตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
  3. มี จ านวน 2 คน 

6. งานของท่าน เป็นงานในลักษณะใด   
  1. งานบริหาร         3. งานด้านอื่นๆ ระบุ........................ 
  2. งานปฏิบัติการ  

7. สถานภาพการจ้างงาน   
  1. ข้าราชการ       3. ลูกจ้าง    
  2. พนักงานจ้าง         4. อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

8. ระยะเวลาที่ท่านท างานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด 
      1. ไม่ถึงปี        4. ระหว่าง 6 – 9 ปี 

   2. ระหว่าง 1 – 2 ปี       5. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
   3. ระหว่าง 3 – 5 ปี  

ส่วนที่ 2 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
ค าชี้แจง : องค์กรของท่านในปัจจุบันมีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด โดยจะมี 100 คะแนนให้ท่าน
ประเมินในแต่ละข้อโดยการถ่วงน้ าหนักในแต่ละข้อให้ได้  100  คะแนน  ตัวอย่างเช่น ข้อ A มีลักษณะ
ตรงกับองค์กรของท่านมากที่สุดก็ให้ 70 คะแนน ข้อ B มีลักษณะตรงกับองค์กรบ้างเป็นบางส่วนก็ให้ 20 
คะแนน ส าหรับข้อ C และ D มีลักษณะที่ตรงกับองค์กรเล็กน้อยก็ให้คะแนนอย่างละ 5 คะแนน สรุป
จากข้อ A-D = 100 คะแนน และในกรณีที่ลักษณะข้อใดไม่ตรงกับองค์กรเลยก็ให้คะแนนเท่ากับ 0  

หมายเหตุ  : ตอบทั้งคะแนนปัจจุบัน  และคะแนน (คาดหวัง) ในแต่ละข้อว่าในอนาคตท่าน
อยากให้องค์กรเป็นแบบใด 

 
1. ลักษณะเด่นขององค์กร (Dominant 

Characteristics) 
ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
เน้นความยึดหยุ่นและมีบรรยากาศที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน 

A   

เน้นความยึดหยุ่นสูงและมุ่งเน้นต่อการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก ให้กล้าเสี่ยง กล้าคิด ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ 

B   

เน้นความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการที่ชัดเจนในเรื่อง
ของ ยอดขาย ก าไรและอ่ืน ๆ มีค่านิยมในเรื่องของการให้
แข่งขันกันท างาน เพ่ือสร้างผลงาน การมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง 

C   
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เน้นความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง ให้ความส าคัญกับเรื่อง
วินัย ค าสั่ง กฎระเบียบ เน้นความเป็นทางการ และความ
เป็นระเบียบแบบแผน และเชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

D   

คะแนนรวม  100 100 
2. ลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร (Organizational 

Leadership) 
ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอื้อ
อาทรทั้งบุคลากรในองค์กรและประชาชน ไม่พยายามสร้าง
ความแตกแยก ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็นกันเอง เป็น
แบบพ่ีน้อง โดยเน้นความเป็นธรรม ยุติธรรม และเท่าเทียม
กัน 

A   

ผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ขึ้นกับองค์กรด้วย การกระตุ้นบุคลากรในองค์กรให้กล้า
เสี่ยง กล้าทดลอง คิดท าในสิ่งใหม่และเน้นการให้รางวัล 
ผลตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 

B   

ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เช่น บรรลุ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับบริการ  

C   

ผู้น ามุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบ
ของการท างาน มุ่ ง เน้น เรื่ อง ให้ ยึ ดและปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบ การประหยัดและมุ่งประสิทธิภาพในการท างาน 

D   

คะแนนรวม  100 100 
3. ลักษณะการบริหารงานบุคคลากร (Management 

of Employees) 
ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน การท างาน
เป็นทีม เน้นความต้องการของบุคคลากร 

A   

บุคคลากรขององค์กรได้รับความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เองและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเม่ือเกิดความจ าเป็น ให้
กล้าเสี่ยง กล้าคิด ให้มีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัว 

B   

บุคคลากรจะมีการแข่งขันกันท างานอย่างหนัก และมุ่งเน้น
ยอดขายและผลก าไรเป็นที่ตั้ง 

C   

บุคคลากรจะต้องเชื่อฟัง ท าตามกฎระเบียบและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เน้นการใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล
ตัวเลขต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

D   

คะแนนรวม 100 100 
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4. สิ่งท่ียึดม่ันร่วมกัน (Organization Glue) ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
สิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันคือ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ค ามั่นสัญญาที่จะท าให้องค์กรด าเนินไปได้ด้วยดี 

A   

ค าม่ันสัญญาที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าหรือบริการ B   
ยึดมั่นในความส าเร็จ การมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ C   
ยึดมั่นในกฎระเบียบ รักษาความมีเสถียรภาพในการท างาน D   

คะแนนรวม 100 100 
5. กลยุทธ์ (Strategic Emphases) ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การไว้ใจ การเปิดกว้าง 
เปิดโอกาส และยอมรับการมีส่วนร่วม 

A   

เน้นการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัดกรรมให้เกิดขึ้น การ
สร้างโอกาสใหม่ๆ มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กรที่เอ้ือต่อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

B   

เน้นในเรื่องการแข่งขันและความส าเร็จ การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และมีตลาดที่เหนือกว่า 

C   

เน้นในเรื่องความมั่นคง ความเรียบง่าย ความแน่นอน และ
ความมีประสิทธิภาพ 

D   

คะแนนรวม 100 100 
6. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ (Strategic 

Emphases) 
ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
การพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม 
ค าม่ันสัญญาของพนักงาน และความใส่ใจต่อพนักงาน 
 

A   

ต่อข้อ 6 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ (Strategic 
Emphases) 

ข้อ คะแนน 
(ปัจจุบัน) 

คะแนน 
(คาดหวัง) 

การนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการให้บริการประชาชนแตกต่าง
จากองค์กรอ่ืน 

B   

ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความเป็นผู้น าทาง
การตลาด 

C   

ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เป็นระเบียบแบบแผน 

D   

คะแนนรวม 100 100 
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ส่วนที่ 3 แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)   

ค าชี้แจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง  ทุกข้อ และเติมค าตอบในเส้นประที่ตรงกับความจริงของ
ท่าน 

 

1. ปัจจุบัน ท่านมี น้ าหนัก..........................................กิโลกรัม    
ส่วนสูง...........................................เซนติเมตร 
เส้นรอบเอว ..................................เซนติเมตร        

2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน  
 1. ไม่กิน        4. กินเป็นประจ า (5-6 วัน) 
 2. กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน)      5. กินทุกวัน  
 3. กินเป็นบางครั้ง (3-4 วัน)         

3. ปัจจุบันท่านออกก าลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน   
 1. ไม่ได้ออกก าลังกาย      4. มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 
 2. น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์     5. ทกุวัน          
 3. จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์       

4. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม่    
    1. สูบเป็นประจ า      4. ไม่สูบแต่เคยสูบ 
    2. สูบบ่อยครั้ง        5. ไม่เคยสูบเลย 
    3. สูบนาน ๆ ครั้ง         
 5.  ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพ้ืนบ้านหรือไม่   
    1. ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์      4. ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม   
    2. ดื่มเกือบทุกเดือน       5. ไม่เคยดื่มเลย 
    3. ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง   
 6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ 
    1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด     4. พอใจมาก   
    2. พอใจน้อย        5. พอใจมากท่ีสุด   
    3. พอใจปานกลาง 
 
 
 
 

Happy Body / สุขภาพด ี
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   1. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อน เพียงพอหรือไม่  
    1. ไม่พอ          4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    
 2. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาหท์่านท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟัง
เพลง  ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่   
   1. ไม่ได้ท า   4. ท า 5 - 6 วัน/สัปดาห ์
   2. ท า 1 – 2 วัน/สัปดาห์     5. ท าทุกวัน 
   3. ท า 3 – 4 วัน/สัปดาห์     
 3.  โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการท างาน/เรื่องครอบครัว/ เรื่องอ่ืน ๆ) บ้างหรือไม่   
    1. เครียดมากที่สุด        4. เครียดน้อย 
    2. เครียดมาก      5. ไม่เครียดเลย 
    3. เครียดปานกลาง   
 4. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง หรือไม่   
    1. ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลย      4. เป็นไปตามท่ีคาดหวังมาก 
    2. เป็นไปตามท่ีคาดหวังเล็กน้อย          5. เป็นไปตามท่ีคาดหวังมากที่สุด   
    3. เป็นไปตามที่คาดหวังปานกลาง     
 5. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่  
    1. ไม่สามารถจัดการได้เลย      4. จัดการได้มาก     
    2. จัดการได้น้อยมาก       5. จัดการได้มากท่ีสุด   
    3. จัดการได้ปานกลาง   
 
 1. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอ้ืออาทร / ห่วงใยต่อคนรอบข้างหรือไม่  
    1. ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    
 2. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
    1. ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย    4. ช่วยแทบทุกครั้ง  
    2. นานๆ ครั้ง         5. ช่วยทุกครั้ง 
    3. ช่วยบ้างบางครั้ง  

Happy Heart / น ้าใจด ี

Happy Relax / ผ่อนคลายด ี



 
ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   119 

 3. โดยรวมแล้วท่านให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมหรือไม่ 
    1. ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด      4. มาก      
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    
 4. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างานของท่านเหมือนพี่เหมือน้อง หรือไม่   
    1. ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   
 5. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร หรือไม่  
    1. ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย       5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   
 6.  โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน 
หรือไม่   
    1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก    
    2. น้อย      5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   
 7.  โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่   
    1. ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด      4. มาก    
    2. น้อย         5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง 
 8. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ 
หรือไม่   
    1. ไม่เข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   
 9. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม  เช่น การคัด
แยก ขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น   
    1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก   
    2. น้อย         5. มากที่สุด   
    3. ปานกลาง 
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 1. โดยรวมแล้วท่านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่   
    1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก    
     2. น้อย       5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง 
 2. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไม่   
    1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด      4. มาก    
    2. น้อย        5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    
 3. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 
    1. ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   
 4. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ   
    1. ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยที่สุด     4. มาก     
    2. น้อย         5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

5. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน  
   1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด     4. มาก  

  2. น้อย       5. มาก   
  3. ปานกลาง 

 
 

 1. ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่  
  1. ไม่เพียงพอ       4. มาก  
  2. น้อย         5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง  

 2. ท่าน ท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย ท าบุญ ซื้อของ ออกก าลังกายในสวนสาธารณะ ไปท าบุญ ซ้ือ
ของ ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว  

  1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก  
  2. น้อย       5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

Happy Soul / จติวญิญาณด ี

Happy Family / ครอบครวัด ี
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 3. โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน หรือไม่  
  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด      4. มาก  
  2. น้อย       5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

 
 
 1. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่  

   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก 
   2. น้อย          5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 2. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่  
   1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด       4. มาก  
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 3. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่  
   1. ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด        4. มาก  
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 4. โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่  
   1. ไม่ได้/ได้น้อยท่ีสุด        4. มาก  
   2. น้อย    5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

5. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มาก 
        2. น้อย           5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  
 6. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มาก 
        2. น้อย          5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  
 
 

Happy Society / สงัคมด ี
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  1. โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มาก 
        2. น้อย          5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง 
 2. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด          4. มาก 
        2. น้อย            5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  
 3. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง หรือไม่  
      1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด           4. มาก 
        2. น้อย                      5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง 
 
  
 1. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชาระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่  

   1. เป็นภาระหนักท่ีสุด     4. เป็นภาระน้อย  
   2. เป็นภาระหนักมาก     5. ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนชาระ/ไม่มีหนี้สิน  
   3. เป็นภาระปานกลาง 

 2. ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่  
   1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง     4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 
   2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง      5. ตรงเวลาทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ไม่มี  
   3. ตรงเวลาบ้างบางครั้ง             หนี้สิน   

 3. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่  
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มี/เก็บออมมาก  
   2. มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย        5. มี/เก็บออมมากที่สุด  
   3. มี/เก็บออมปานกลาง  

 4. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน  
     1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก      4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้  
     2. รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย        5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก 

   3. รายได้พอๆ กับรายจ่าย 

Happy Brain / ใฝรู่ด้ ี

Happy Money / สุขภาพเงนิด ี
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 1. ท่านมคีวามสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่  

  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด        4. มาก    
  2. น้อย           5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง   

2. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่ 
  1. ไม่ได้รับ/ได้รับน้อยที่สุด     4. มาก 
  2. น้อย          5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง       

 3. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่   
  1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด     4. พอใจมาก 
  2. พอใจน้อย        5. พอใจมากท่ีสุด 
  3. พอใจปานกลาง     

 4. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน / พรบ.ข้าราชการ 2551 จากองค์กร
ของท่าน หรือไม่ 

  1. ไม่ได้เลย/ได้รับน้อยที่สุด      4. ได้รับมาก 
  2. ได้รับเล็กน้อย        5. ได้รับมากท่ีสุด 
  3. ได้รับพอสมควร     

 5. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปี ที่ผ่านมาด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่   

  1. ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยที่สุด    4. มาก 
  2. น้อย         5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

6. อาชีพของท่านในขณะนี้มีความม่ันคง หรือไม่   
  1. ไม่ม่ันคง/ม่ันคงน้อยที่สุด      4. มั่นคงมาก   
  2. มั่นคงน้อย      5. มั่นคงมากที่สุด 
  3. มั่นคงปานกลาง   

 7. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/ การ
ได้รับ อันตรายจากการท างาน ฯลฯ)    

  1. ไม่คุ้มค่า/คุ้มค่าน้อยที่สุด      4. คุ้มค่ามาก   
  2. คุ้มค่าน้อย        5. คุ้มค่ามากที่สุด   
  3. คุ้มค่าปานกลาง  

Happy Work Life (Happy Plus) / การงานด ี
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 8. ขณะที่ท างานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะ
ท างาน ต่อหรือว่าลาออก    

  1. ลาออกแน่นอน       4. ไม่ลาออก   
  2. อาจจะลาออก        5. ไม่ลาออกแน่นอน 
  3. น่าจะลาออก    

 9. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป 
หรือไม่   
   1. ไปแน่นอน/ไปทันที     4. ไม่ไป 

  2. คิดว่าจะไป        5. ไม่ไปแน่นอน 
  3. ไม่แน่ใจ      

10. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือ
หัวหน้างาน หรือไม่   

  1. ไม่มีส่วนร่วม/มีน้อยที่สุด      4. มีส่วนร่วมมาก 
  2. มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย       5. มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  3. มีส่วนร่วมปานกลาง   

 11. ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
ไม่ถูกต้องทุกครั้ง       4. ถูกต้องเกือบทุกครั้ง  

  2. ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง       5. ถูกต้องทุกครั้ง 
  3. ถูกต้องบ้างเป็นบางครั้ง   

 12. ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็น
อย่างไร  

  1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง      4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 
  2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง        5. ตรงเวลาทุกครั้ง 
  3. ตรงเวลาบ้างเป็นบางครั้ง  

 13.  โดยรวมแล้วท่านท างานอย่างมี “ความสุข” หรือไม่   
  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก   
  2. น้อย           5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง     

 14.  ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/ บุคลากรขององค์กร/ ได้ท างานในองค์กรนี้หรือไม่   
   1. ไม่ภาคภูมิใจ/ภูมิใจน้อยที่สุด     4. มาก    
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง   
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  15. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านท างานในปัจจุบัน หรือไม่  
   1. ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด    4. มาก      3. ปานกลาง    
   2. น้อย               5. มากที่สุด 

 

ส่วนที่ 4  กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร   

ค าชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  ทุกข้อ ที่ตรงกับข้อมูลองค์กรท่านและบันทึกกิจกรรมสร้าง
สุขที่ต้องการให้องค์กรมีลงบนเส้นประ ตามความเป็นจริงที่คาดหวังต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์กรท่าน 

 
กิจกรรมสร้างสุข มีในองค์กร ต้องการให้มี

ในองค์กร 
ด้าน Happy Body (สุขภาพดี) 

1. การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
2. การตรวจร่างกายประจ าปี 
3. การออกก าลังกายในที่ท างาน 
4. การจัดกีฬาสี 
5. การให้บริการสปอร์ตคลับ 
6. การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 
7. การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
8. ……………………………………………………………….. 
9. ……………………………………………………………….. 
10. ……………………………………………………………….. 

 
 

 
 

ด้าน Happy Heart (น้ าใจงาม) 
1. การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 
2. การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 
3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 
4. การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 
6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 
7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
8. การจัดระบบพี่เลี้ยงและสอนงานยุคลากรใหม่ 
9. การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 
10. การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 
11. …………………………………………………………………………………….. 
12. …………………………………………………………………………………….. 
13. …………………………………………………………………………………….. 
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ด้าน Happy Soul (การมีคุณธรรม) 
1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา 
2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 
3. การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
4. การจัดค่ายธรรมะ 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 
8. …………………………………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10. …………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

ด้าน Happy Relax (การผ่อนคลาย) 
1. การออกก าลังกายร่วมกัน 
2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 
4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 
5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคล้ายความเครียด 
7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 
8. …………………………………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………………………………….. 
10. …………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
 

ด้าน Happy Brain (หาความรู้) 
1. การฝึกอบรมบุคลากร 
2. การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพี่สอนน้อง 
4. การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
5. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. การจัดการความรู้ในองค์กร 
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
9. …………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 

ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น) 
1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 
2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพื่อส่งเสริมการออม 
3. การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล /บัญชีครัวเรือน 
4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 
5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 
6. การให้เงินเพิ่มแก่บุคลากร 
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7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร 
8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 
9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพื่อช่วยลดรายจ่าย 
10. การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรของบุคลากร 

ด้าน Happy Family (ครอบครัวที่ดี) 
1. การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วม

กิจกรรมขององค์กร 
2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 
3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เปน็พ่อ/แม่ดีเด่น 
4. การเติมความรู้ส าหรับบุคลากรเก่ียวกับการดูแลครอบครัว 
5. การเยี่ยมบ้านของบุคลากร 
6. การให้สวัสดิการ/ สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ

บุคลากร 
7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ 
8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพื่อหารายได้

พิเศษ 
9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 

ด้าน Happy Society (สังคมดี) 
1. การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 
4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 
5. การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับใน

องค์กร 
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ภาพกิจกรรม  Happy 8 ของ
สถาบันการศึกษา  จังหวัดพิจิตร 
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โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  129 

ภาพกิจกรรม  Happy 8 ของสถานศึกษา  จังหวัดพิจิตร 
 
1.  Happy  Body (สุขภาพดี)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Happy Brain  (แสวงหาความรู้)   
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3.  Happy  Family (ครอบครัวดี)      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Happy  Heart  (มีน ้าใจงาม)  
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5.  Happy Relax (รู้จักผ่อนคลาย)   
 
 
 
 
 
 
 
  
6.  Happy Soul  (ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Happy Society  (สังคมดี) 
 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดพิจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่  จังหวัดพิจิตร 
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ภาพกิจกรรมลงพื้นที่  จังหวัดพิจิตร 
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