
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 177ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Edu PSU		 Journal	of	Education,	Prince	of	Songkla	University,	Pattani	Campus
	 	 	 	 Vol.30	No.2	:	May	-	August	2019,	pp.	177-185

The Relationship between Organizational Culture and
the Happiness in School as Perceived by Teachers under

the Jurisdiction of Pattani Primary Educational
Service Area Office

Chatwadee  Sampaokaew
M.Ed.	(Educational	Administration),	Graduate	student

Department	of	Educational	Administration,	Faculty	of	Education
Prince	of	Songkla	University,	Pattani	Campus

Chawalit  Kerdtip
Ed.D.	(Educational	Administration),	Assistant	Professor

Department	of	Educational	Administration,	Faculty	of	Education
Prince	of	Songkla	University,	Pattani	Campus

Received :	August	31,	2018/	Revised : July	4,	2019/ Accepted :	July	12,	2019

Abstract
	 	 This	research	aimed	to	identify	the	level	of	organizational	culture	in	school,	the	level
of	happiness	in	school	perceived	by	teachers,	and	the	relationship	between	organizational
culture	and	the	happiness	in	school	perceived	by	teachers	under	the	Jurisdiction	of	Pattani
Primary	Educational	Service	Area	Office.	The	sample	was	370	teachers	under	the	Jurisdiction	of
Pattani	Primary	Educational	Service	Area	Office.	The	research	instrument	was	conducted	in	the
Likert	scale	questionnaire,	involving	organizational	culture	in	school	with	the	reliability	of	.929
and	the	happiness	in	school	perceived	by	teachers	with	the	reliability	of	.915.	The	data	analysis
was	applied	to	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	Pearson	correlation	coefficient.
	 The	findings	revealed	as	follows:	1)	teachers	under	the	Jurisdiction	of	Pattani	Primary
Educational	Service	Area	Office	indicated	organizational	culture	in	overall	and	each	aspect	at	a	high
level.	2)	Teachers	under	the	Jurisdiction	of	Pattani	Primary	Educational	Service	Area	Office
perceived	the	happiness	in	school	in	overall	and	each	aspect	at	a	high	level.	3)	The	organizational
culture	and	the	happiness	in	school	perceived	by	teachers	under	the	Jurisdiction	of	Pattani
Primary	Educational	Service	Area	Office	represented	the	moderate	positive	correlation	with
statistical	significance	at	.01.
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา	ศึกษาระดับความสุขใน
สถานศึกษาตามทัศนะของครู	และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	ครู
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	จ�านวน	370	คน	เครื่องมือในการวิจัยได้แก่	แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท	(Likert)	แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา	มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ	.929		แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.915
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี	1)	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อ
วัฒนธรรมองค์การ	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	2)	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อความสุขในสถานศึกษา	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	3)	วัฒนธรรมองค์การ
และความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
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บทน�า
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12
(พ.ศ.	2560-2564)	การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ส่งผลให้การพัฒนาความรู ้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน	ขณะที่ผู้สูงอายุ
มปัีญหาสขุภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงข้ึน	ประกอบกบั
การเลือ่นไหลของวฒันธรรมต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทย
ผ่านสังคมยุคดิจิทัล	ในขณะท่ีคนไทยจ�านวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสมส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม	ทัศนคติ	และพฤติกรรม
ในการด�าเนินชีวิต	การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส�าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์	ส่งเสริมให้คนท�างานไทยเป็นแรงงานคุณภาพ
และมีสุขภาวะดี	ท้ังร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,	2559)
	 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง	อิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของพนักงาน
ปัจจุบันเมื่อองค์กรมีการบริหารงานที่ประสบความส�าเร็จ
การเติบโตของจ�านวนคนในองค์การเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เมือ่มจี�านวนคนมากขึน้ปัญหาทีม่กัพบเหน็เป็นประจ�า
คือเรื่องความล่าช้าและการขาดประสิทธิภาพของการ
ตัดสินใจภายในองค์การ	ความส�าคัญของวัฒนธรรม
องค์การจึงเริ่มจากตรงน้ี	เม่ือผู้บริหารองค์กรกระจาย
อ�านาจการตัดสินใจลงไปยังทีมผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น	หรือ
เป็นสิ่งที่ท�าให้ทุกคนในทีมคิดและตัดสินใจได้	ซึ่งวัฒนธรรม
องค์การถือว่าเป็นสิ่งท่ีส�าคัญเพราะเป็นสิ่งท่ีสามารถ
ส่งผลต่อความสุขของพนักงานในบริษัท	ในการศึกษาถึง
วัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน
เพื่อให้ทั้งพนักงานเก่า	และพนักงานใหม่ได้มีความเข้าใจ	
มีความรักความสามัคคีกัน	และสามารถท�างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขโดยสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งให้
กับพนักงานทุกคนต่อไป	(โยษิตา		กฤตพรพินิต,	2557)
เน่ืองจากจังหวัดปัตตานีตั้งในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	มี
ความเป็นอัตลักษณ์	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส
มีความพิเศษในความเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม	ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศแตกต่างด้านเชื้อชาติ	ศาสนา
ภาษา	ขนบธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรม	การใช้

ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสารต่อกันในชีวิตประจ�าวัน
ถือเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม	เนื่องจากการใช้
ภาษาหลายภาษาประกอบกับปัจจุบันมีความเห็นที่
แตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม	ท�าให้วัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษามีความหลากหลายทั้งด้านนโยบาย
ด้านความคิดเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรครู	ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าและการขาดประสิทธิภาพของการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน	จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ส่งผลต่อ
ความสุขของการท�างานดังนั้นสถานศึกษาต้องหันมา
ให้ความส�าคัญกับครูมากขึ้น	ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาท
และมีความส�าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ที่เป็นเยาวชนซึ่งจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญของชาติในอนาคต
จะเห็นได้ว ่าทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่ส�าคัญส�าหรับองค์กรและเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ
ความส�าเร็จของงาน	หากบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจ
ในการท�างานก็จะท�าให้บุคลากรเกิดความสุขในการท�างาน
ท�างานด้วยความเต็มใจส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และท�าให้องค์กรน่าอยู่	
	 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เห็นความส�าคญัและมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ควรจะมี	และน่าจะ
มีความสัมพันธ ์กับความสุขในสถานศึกษาเช ่นกัน
บุคลากร	ครู	ก็จะมีความสุขในการท�างาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดปัตตานี
	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความสุขในสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดปัตตานี
	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจังหวัดปัตตานี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชงิส�ารวจ	(Descriptive
Survey	Research)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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วัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี
	 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีค้อื	ครสูงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	
370	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน
(Proportional	Stratified	random	sampling)	โดย
แบ่งส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี	ออกเป็นเขตพื้นท่ี	ได้จ�านวน	3	เขต	แล้วเทียบ
สัดส่วนประชากรของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามชนิด	Likert	Scale	ประกอบด้วย
แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา	มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ	.929	และแบบสอบถามความสุขใน

สถานศึกษาตามทัศนะของครู	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.915	วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ค ่าเฉล่ีย	ค ่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
	 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากภาควิชา
การบรหิารการศกึษาไปยงักลุม่ตวัอย่าง	แล้วส่งแบบสอบถาม
ไปและรับกลับด้วยผู้วิจัยเอง	ได้แบบสอบถามกลับคืนมา	
370	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	ปรากฏผลดังตาราง	1

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัด
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	โดยภาพรวมและรายด้าน

 ด้านที่ วัฒนธรรมองค์การ x S.D. ระดับวัฒนธรรม 
     องค์การ

	 1.	 การมุ่งความส�าคัญที่บุคคล	 4.17	 .452	 มาก
	 2.	 ความอดทนต่อความเสี่ยง			 4.12	 .452	 มาก
	 3.	 การท�างานเป็นทีม			 4.06	 .465	 มาก
	 4.	 การมุ่งความส�าคัญที่ผลลัพธ์	 4.14	 .500	 มาก
	 5.	 การเอาใจใส่ดูแล			 4.18	 .461	 มาก
	 6.	 เอกลักษณ์			 4.10	 .482	 มาก
	 7.	 การติดต่อสื่อสาร	 4.03	 .512	 มาก	

  รวม 4.12 .288 มาก

	 จากตาราง	1	พบว่า	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อ
วัฒนธรรมองค์การ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก	โดยด้าน
มุ่งความส�าคัญที่บุคคลและด้านเอาใจใส่ดูแลมีค่าเฉลี่ย

สูงกว่าด้านอื่น	และด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ย
ต�่ากว่าด้านอื่น
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
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ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของคร	ูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
	 	 การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	รายด้าน

 ด้านที่ ความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะ x S.D. ระดับความสุข
  ของครู 

	 1.	 การติดต่อสัมพันธ์		 4.07	 .928	 มาก
	 2.	 ความรักในงาน		 4.15	 .924	 มาก
	 3.	 ความส�าเร็จในงาน		 4.19	 .546	 มาก
	 4.	 การเป็นที่ยอมรับ		 4.17	 .466	 มาก
	 5.	 ความรื่นรมย์ในงาน											 4.07	 .449				 มาก			
	 6.	 ความพึงพอใจในงาน		 4.22	 .520	 มาก
	 7.	 ความกระตือรือร้นในการท�างาน	 4.27	 .546	 มาก

  รวม 4.16 .343 มาก

	 จากตาราง	2	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อความสุข
ในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก	โดยความกระตือรือร้น
ในการท�างานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น	และการติดต่อ

สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่น
	 3.	 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ ์ระหว ่าง
วัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี

ตาราง 3	 ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพันธ์แบบเพยีร์สนั	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	ระหว่างตวัแปรวฒันธรรม
	 	 องค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 จังหวัดปัตตานี
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	 การมุ่งความส�าคัญที่บุคคล	 .117*	 .191**	 .230**	 .272**	 .201**	 .402**	 .245**	 .410**
	 ความอดทนต่อความเสี่ยง	 .179**	 .083	 .178**	 .150*	 .219**	 .275**	 .185**	 .309**
	 การท�างานเป็นทีม	 -.073	 .045	 .190**	 .116*	 .236**	 .203**	 .166**	 .178**
	 การมุ่งความส�าคัญที่ผลลัพธ์	 -.099	 .084	 .067	 .158**	 .185**	 .242**	 .324**	 .202**
	 การเอาใจใส่ดูแล	 .053	 .052	 .093	 .178**	 .130*	 .207**	 .300**	 .230**
	 เอกลักษณ์	 .215**	 .184**	 .206**	 .196**	 .234**	 .379**	 .123*	 .398**
	 การติดต่อสื่อสาร	 .174**	 .187**	 .240**	 .306**	 .328**	 .404**	 .361**	 .486**

 รวม .155** .206** .291** .336** .363** .512** .403** .542**

 **	P<	.01	=	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 *		P<	.05	=	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 จากตาราง	3	พบว่า	เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson	Product	Moment	
Correlation)	ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข
ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	พบว่า	วัฒนธรรม
องค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี	มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	โดยความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษา
ตามทัศนะของครคูวามพงึพอใจในงานและความกระตอืรอืร้น
ในการท�างาน	มีความสัมพันธ์กันอยู ่ในระดับปานกลาง
(r	=	.512	และ	r	=	.403)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ	.01	ส่วนความรื่นรมย์ในงานและความกระตือรือร้น
ในการท�างาน	มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า				
(r	=	.336	และ	r	=	.363)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ	.01	ส่วนการติดต่อสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับต�่า	(r	=	-.155)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ	.01	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า	ความสัมพันธ์ภายในแต่ละคู่
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ	และความสุขในสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	พบว่า	ครูสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ	ความพึงพอใจ
ในงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในสถานศึกษา	มุ่ง
ความส�าคัญท่ีบุคคลสูงกว่าด้านอื่น	อยู่ในระดับปานกลาง
(r	=	.402)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

อภิปรายผล
	 การอภิปรายผลเรื่องความสัมพันธ ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี	ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์	และ
สมมติฐานดังนี้
	 1.	 ค รู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อวัฒนธรรมองค์การ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	เนตรชนก		คัมภ์ทวี	(2555)	ศึกษาวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	พบว่า	วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เช่น
เดียวกับ	จารุวรรณ		หมวดเมือง	(2556)	ศึกษาวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา	จงัหวดันครราชสมีา
พบว่า	วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมมีวัฒนธรรม
องค์การอยู่ในระดับมาก	ท�านองเดียวกับ	ศรีรัตน์		บัวใหญ่
(2556)	ศกึษาวฒันธรรมองค์การของสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	พบว่า	วัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงิห์บรุ	ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	นอกจากนี้
จุฑามาศ		สิทธิบุศย์	(2558)	ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา	เขต	2	พบว่า	การศึกษาวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากครูมีทัศนะต่อ
วัฒนธรรมองค์การว่าเป็นค่านิยม	บรรทัดฐาน	ความเชื่อ
ประเพณี	กรอบแนวคิดธรรมเนียมปฏิบัติ	ซึ่งครูยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ	วัฒนธรรมองค์การเป็นคุณค่าร่วมที่ให้
สมาชิกทุกคนในองค์การก้าวไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีเป้าหมาย	ช่วยผลักดันในการน�ากลยุทธ์ใหม่	ๆ	ไปปฏิบัติ
รวมทั้งเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสทิธภิาพขององค์การในระยะยาว	(จริประภา		อคัรบวร,
2549)	โดยผู้บริหารเป็นผู้น�าพาองค์การให้ไปสู่ความส�าเร็จ
อย่างมีเป้าหมาย	โดยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
ที่ดีและเข้มแข็งให้เหมาะสมกับหน่วยงาน	เอาใจใส่ดูแล
เรื่องความเป็นอยู่และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคล
ในองค์การ	ซ่ึงเห็นได้จากด้านการเอาใจใส่ดูแลที่มีค่าเฉลี่ย
สงูกว่าด้านอืน่	ๆ	แสดงให้เหน็ว่า	ผูบ้รหิารเอาใจใส่ดแูลเรือ่ง
ความเป็นอยูแ่ละส่งเสรมิความก้าวหน้าของครใูนสถานศกึษา
ผูบ้รหิารให้ความส�าคญัในการดแูลเอาใจใส่ในการปฏบัิตงิาน
การด�าเนินชีวิตของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา	และ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีพฤติกรรมการท�างานที่แม่นย�า
ใช้ทักษะการวิเคราะห์และใส่ใจในรายละเอียด	สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ	Patterson	(1986	อ้างถงึใน	อ�าภา	บุญช่วย,
และจินตา		อุสมาน,	2549)	องค์การควรเอาใจใส่ดูแล
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เรื่องความเป็นอยู่และ	ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคล
ในองค์การ	ให้ความชว่ยเหลอืและพฒันาบคุลากร	พร้อมทัง้
กระตุน้ให้บคุคลในองค์การให้ความส�าคญักบัองค์การให้มากท่ีสดุ
	 2.	 ความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	ธารณ์		ทองงอก	(2552)	ศึกษาความสุข
และความต้องการความสุขในการท�างานของบุคลากร
ในส�านักการศึกษา	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	พบว่า
ความสุขในการท�างานของบุคลากรในส�านักการศึกษา
เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกับ	พิทักษ์		พิสัยพันธุ์	(2553)	ได้ศึกษาความสุข
ของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง	เขต	2	
พบว่า	ความสุขในการท�างานของครู	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท�านองเดียวกับ	อดิศร		คันธรส	(2553)	ได้ศึกษาความสุข
ในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้	พบว่า
ความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	นอกจากน้ี	สุพัตรา		แซ่ซิ้ม
(2554)	ได้ศึกษาความสุขในการท�างานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก	สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	กรุงเทพมหานคร	
พบว่า	ความสุขในการท�างานของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตหนองจอก	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	กรุงเทพมหานคร	โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
	 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากครูในสถานศึกษา
ได้ท�างานที่ชอบและพึงพอใจในงานท่ีท�า	โดยการหาวิธี
การท�างานตามความสามารถของตนเอง	แล้วลงมือปฏิบัติ
อย่างตั้งใจก็ย่อมจะเกิดความสุข	เกิดความปีติจากความ
ส�าเร็จในงานที่ตามมา	ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท�างาน
ในสถานศึกษาเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท�างาน
โดยที่บุคคลนั้นเกิดความรู ้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับ
งานท่ีกระท�า	มีความภาคภูมิใจเมื่องานที่ตนกระท�าอยู่
นั้นมีความส�าคัญ	มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระท�า
มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท�างาน
(Chieft	Happiness	Officer	Alexander	Kjerulf	อ้างถึง
ใน	บุญจง	ชวศิริวงศ์,	2550)	เห็นได้จากด้านความ
กระตือรือร้นในการท�างาน	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น	ๆ

เป็นเพราะการท�างานต้องมีความคล่องแคล่ว	รวดเร็ว
กระฉับกระเฉง	เมื่อมีงานที่รู้สึกว่าอยากท�าจะเกิดความ
ตื่นตัวในการท�างานทันที	ดังที่	นันทรัตน์		อุ่ยประเสริฐ,
2552)	ว่าความสขุเป็นพลงัของอารมณ์ในทางบวก	ความรูส้กึ
สดชื่นมีชีวิตชีวา	สนุกสนานในการท�างาน	เป็นส่วนส�าคัญ
ในการท�างาน	ผลที่ตามมาของความสุขในการท�างานคือ
ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้	เกิดการคงอยู่ในงาน
มีความตั้ ง ใจในการปฏิบัติ งานให ้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป	ซ่ึงสอดคล้องกับ	Warr	(1990
อ้างถึงใน	พรรณิภา		สืบสุข,	2548)	ความสุขในการ
ท�างานเป็นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล
ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท�างานหรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท�างาน	ประกอบด้วย
ความรื่นรมย์ในการท�างานที่เกิดขึ้นในขณะท�างาน	โดย
เกิดความรู้สึกสนุกกับการท�างาน	และไม่มีความรู้สึกวิตก
กังวลใด	ๆ	ในการท�างาน	พึงพอใจ	เพลิดเพลิน	ชอบใจ
ยินดีในการปฏิบัติงานของตน	และเกิดความกระตือรือร้น
ในการท�างาน	ท�าให้เห็นคุณค่าและพยายามท�างาน
ให้ประสบผลส�าเร็จ	
	 3.	 ครู สังกัดส�า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	มีทัศนะต่อความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษา
พบว่า	วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัความสขุในสถานศกึษา	อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิตที่ระดับ	.01	ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับสมมติฐาน	โดยวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีมีความ
สัมพันธ ์ทางบวก	 ซ่ึ งสอดคล ้องกับงานวิ จั ยของ
มัณฑนา		อ่อนน้อม	(2558)	ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด
นครราชสีมา	พบว่า	วัฒนธรรมองค์การและความสุขใน
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีก่รมสรรพากรในเขตอ�าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา	มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01	เช่นเดียวกับ	Santos
(2013	อ้างถึงใน	มัณฑนา		อ่อนน้อม,	2558)	ได้ศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ	ความสุขในการท�างานและ
คุณภาพชีวิตของพนักงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
โปรตุเกส	พบว่า	วัฒนธรรมองค์การ	ความสุขในการท�างาน
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และคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 จากผลการศกึษาวฒันธรรมองค์การ	ด้านการตดิต่อ
สื่อสาร	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในสถานศึกษา
ด้านความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้านอื่น	ๆ	อาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมองค์การ	ด้านการติดต่อส่ือสาร	การติดต่อส่ือสาร
เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีถูกในระดับค�าสั่งตามสายงาน
อย่างเป็นทางการ	มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายรวมถึง
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิพากษ์	วิจารณ์	และ
จัดการความขัดแย้งอย่างเปิดเผย	ท�าให้เกิดการยอมรับ
และเปิดใจรับค�าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงตนเองและ
องค์การให้ดขีึน้	(สพุดัรา		แซ่ซิม้,	2554)	โดยมกีารแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการประชุม	การประชาสัมพันธ์
การพูดคุย	เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน	ลดปัญหาความสับสนความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษา	การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู
และบคุลากรทางการศกึษามลีกัษณะเหมอืนพีน้่องพดูคยุกัน
ท�าให้เกิดความอบอุ่น	ความรัก	เหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน	องค ์กรที่มีลักษณะมุ ่งให ้ความส�าคัญกับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล	สมาชิกทุกคนในองค์กรมี
ความเป็นกันเอง	เปิดเผย	จริงใจ	และไวต่อความรู้สึก
ของเพื่อนร่วมงานและเพ่ือนร่วมทีม	ได้รับการยอมรับ
และเข้าใจความรู ้สึกของกันและกัน	(Cooke	and
Lafferty	อ้างถึงใน	พรรัตน์		รัตนศิริวงศ์,	2551)	ซ่ึง
ท�าให้ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน	โดยเฉพาะด้าน
ความพึงพอใจในงาน	ซึ่งเป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้น
ในขณะท�างาน	เป็นความรู้สึกเพลิดเพลิน	ชอบใจ	พอใจ
เต็มใจ	สนใจ	มีความถูกใจ	และยินดีในการปฏิบัติงาน
ของตน	(Warr,	1990	อ้างถึงใน	พรรณิภา		สืบสุข,
2548)	โดยครูรู้สึกถูกใจ	และยินดีในการจ่ายค่าตอบแทน
บ�าเหน็จบ�านาญของสถานศึกษา	และมีความสุขเมื่องาน
ที่ท�าส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	ดังแนวคิดของ	Diener
(2003	อ้างถงึใน	จงจิต		เลศิวบิลูย์มงคล,	2546)	ได้กล่าวว่า
บคุคลได้กระท�าในสิง่ทีต่นรกัและชอบ	พอใจกบัสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานมีความสุข	เม่ืองานท่ีท�าส�าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย	ตลอดจนงานท�าให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม	
	 ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
และความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

มีพฤติกรรมของครูเป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขในสถานศึกษา
ซึ่งการที่จะมีความสุขในสถานศึกษาได้นั้นขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติ	การปฏิสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านการตดิต่อสมัพนัธ์	ความรกัในงาน	ความส�าเรจ็ในงาน
การเป็นที่ยอมรับ	ความรื่นรมย์ในงาน	ความพึงพอใจ
ในงาน	และความกระตือรือร้นในการท�างาน	และความสุข
ที่ได้จากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท�าให้กลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การที่เกิดจากการมุ่งความส�าคัญที่บุคคล	
ความอดทนต่อความเสี่ยง	การท�างานเป็นทีม	การมุ่ง
ความส�าคัญที่ผลลัพธ์	การเอาใจใส่ดูแล	เอกลักษณ์	และ
การติดต่อส่ือสาร	เพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1		ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นการมุ่งความส�าคัญที่บุคคล	และมีการติดต่อ
ส่ือสาร	โดยผ่านกิจกรรมที่ครูมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร	ผ่านกระบวนการประชุม	การประชาสัมพันธ์
การพูดคุย	เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
	 	 1.2		ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการสร้าง
ความสุขในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากความพึงพอใจ
ในงานและความกระตือรือร้นในการท�างาน	โดยพิจารณา
จากบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการท�างาน	มีความ
คล่องแคล่ว	รวดเร็ว	และกระฉับกระเฉงในการท�างาน
และควรเพิ่มสิ่งตอบแทนให้กับบุคคลที่มีความกระตือรือร้น
ในการท�างานตามความเหมาะสม
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1		ควรศึกษาวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ด้านการติดต่อสื่อสาร	โดยให้ครูเห็นความส�าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้บริหารกับครูและระหว่างครู
กับครูด้วยกัน	เพราะการติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การไปในทิศทางเดียวกัน	
	 	 2.2		ควรท�าวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การที่ส ่งผลต่อการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากรในสถานศึกษาตามทัศนะของครู
								 	 2.3		ควรศึกษาถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา
ในแบบต่าง	ๆ	ทีส่่งผลต่อการบริหารสถานศกึษาในสงักดันัน้	ๆ
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