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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงอรรถาธิบายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยมีประชากร 1,241 คนใชกลุมตัวอยาง 320 คน ไดรับ 
แบบสอบถามตอบกลับ คิดเปนรอยละ 72 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ (OCDQ) และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ที่ไดทดสอบความเชื่อมั่นแลว สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และไควสแควร 
 ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศองคการครบ
ทั้ง 6 แบบ ต้ังแตบรรยากาศที่พึงประสงคมากที่สุดไปถึงแบบที่ไมพึงประสงค ดังนี้ แจมใส อิสระ ควบคุม สนิทสนม 
รวบอํานาจ และซึมเซา คิดเปนรอยละ 34.3, 10.9, 12.2, 9.1, 17.4, 16.1 ตามลําดับ ในภาพรวม บุคลากร โรงพยาบาล 
ในเครือบางปะกอก มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 89.1 และมี คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูใน 
ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 12.31 พิจารณาจําแนกตามปจจัยบงช้ีคุณภาพชีวิตการ ทํางานในแตละดาน พบวา ดานท่ี 
บงช้ีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง ไดแก ดานธรรมนูญในองคการ ดานความ กาวหนาและความมั่นคงในงาน 
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน รวมกัน ดานการเก่ียวของสัมพันธ 
กับสังคม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานคาตอบแทน ท่ีเพียงพอและยุติธรรม คิดเปนรอยละ 14.97, 
14.67, 14.66, 14.58, 14.37, 14.23, 13.34 ตามลําดับ และดานท่ีบงช้ีคุณภาพชีวิต การทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ คิดเปนรอยละ 11.92 ความ สัมพันธระหวาง คุณภาพชีวิต 
การทํางานกับคุณลักษณะสวนบุคคลในภาพรวม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ระยะ 
เวลาในการทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน รายได มีความสัมพันธกัน  (p<0.05) และ พบวา บรรยากาศ 
องคการไมมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตการ ทํางาน (p > 0.05)  
 ใหขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศองคการแบบแจมใส 
และมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูงตอไป เพื่อสงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และเอื้อให 
บุคลากร สามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมายและกอใหเกิดประสิทธิผลแกโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ตอไป 
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Organizational Climate and Quality of working Life  
for Personnel Towards Bangpakok Hospital Group 

 

Nattapong Kuasiri* Surachart na Nongkhai** Sukhontha Kongsin** Dusit Sujirarat †† 
 

ABSTRACT 
 The objective of this descriptive study was to examine the organizational climate and the 
quality of working life for personnel at the Bangpakok Hospital Group. The populations of the study 
covered 1,241 persons or 320 persons for the sample group. About 72% of questionnaire sets were 
returned. The questionnaire consisted of questions about personal characteristics, organizational 
climate (OCDQ), and the quality of working life, which were tested for their statistical reliability. 
The statistics for data analysis included the percentage, mean, standard deviation, and chi-square.  
 The results of the study revealed that there were all 6 types of organizational climate in 
Bangpakok Hospital Group, from the most desirable climate to the undesirable one comprising open, 
autonomous, controlled, familiar, paternal, and closed or at 34.4%, 10.9%, 12.2%, 9.15, 17.4%, and 
16.1% respectively. Overall, 89.1% of personnel in Bangpakok Hospital Group had high quality 
working life while 12.31% of them had the quality of working life at the medium level. When 
examining factors indicating the quality of working life in each aspect, the aspects reflecting the 
quality of working life at the high level included the constitutionalism, growth and security, 
development of human capacity, social integration or co-working, social relevance, safe and healthy 
working conditions, and adequate and fair compensation  at 14.97%, 14.67%, 14.66%, 14.58%, 
14.37%, 14.23%, and 13.34% respectively. The aspects indicating the quality of working life at the 
medium level included the total life space at 11.92%. The overall relationship between the quality of 
working life and personal characteristics including gender, age, level of education, working 
experience, working duration, workplace, job title, and income had statistically significant 
relationships (p<0.05), and the organizational climate did not have a significant relationship with the 
quality of working life (p>0.05). 
 The suggestions of this study were that the personnel in Bangpakok Hospital Group should 
further receive the open climate and their high-level quality of working life should be maintained, 
which will result in a good quality working life and the personnel’s performance can reach the targets 
and further enhance the efficiency of the Bangpakok Hospital Group.  
 
Keywords: Organizational Climate / Quality of Working Life 
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ความสําคัญและที่มาของการศึกษา  
        การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยาง
มาก อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่
มากกวากิจกรรมอื่นใดของชีวิตในวัยผูใหญ ในขณะที่
ตื่นมนุษยไดใชเวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตเปน
อยางนอยอยูในสํานักงาน (Gross, 1975) และเชื่อวาใน
อนาคตมนุษยจําเปนตองใชเวลาของชีวิตเกี่ยวของกับ
การทํางานเพิ่มมากขึ้น การทํางานไมเพียงแตเปนการ
ใชเวลาสวนใหญของชีวิตมนุษยเทานั้น แตยังเปน
หนาที่พ้ืนฐานตอชีวิตของบุคคลในสังคมปจจุบันหลาย
ประการ ไดแก ประการที่หน่ึง การทํางานเปนวิถีชีวิต
หรือเปนสิ่งที่บุคคลปฏิบัติเพ่ือการยังชีพ เพราะการ
ทํางานเปนแหลงที่มาของรายไดในรูปแบบของเงินตรา
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ อัน
นํามาซึ่งอาหาร สินคาและบริการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลี้ยงชีพ และเอื้อใหเขามีมาตรฐานการครองชีพ
ตามที่สังคมกําหนดไว ประการที่สอง  การทํางาน
กอใหเกิดเอกลักษณแกบุคคลภายในกลุมเพราะการ
ทํางานเปนการแสดงเครื่องหมายของบุคคลทั้งใน
สถานที่ทํางานและโลกภายนอก ประการที่สาม การ
ทํางานเปนการกําหนดสถานภาพ ตําแหนงและบทบาท
ทางสังคมแกบุคคล อันเปนการเชื่อมโยงบุคคลเขากับ
สังคม ประการที่ส่ี การทํางานกอใหเกิดแบบแผนการ
สมาคมระหวางบุคคล โดยกําหนดกรอบการปฏิสังสรรค
ทางสังคมแกบุคคลหรือใหโอกาสแกบุคคลในการปฏสัิง
สรรคกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งในบริษัทธุรกิจ หนวยงานแบบ
ตาง ๆ หรือองคการ ประการที่หา การทํางานชวยใหมี
การจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหลายของชีวิตบุคคลให
สอดคลองตามลีลาการทํางาน โดยกําหนดลําดับของ
กิจกรรมใหบุคคลวาจะใชเวลาของชีวิตอยางไร เมื่อไร ที่
ไหน และประการสุดทาย การทํางานใหประสบการณที่
มี คุณคาตอชีวิตของบุคคล  เพราะการทํางานเปน
แหลงที่มาของการพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน ๆ และ
เรื่องราวความคิดทั้งหลาย ซ่ึงเปดโอกาสใหเขาได
แสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคอันนํามาซึ่งเกียรติภูมิ
และความพึงพอใจในชีวิต (Barbash, 1984) 

        องคการต าง  ๆ  ทั้ งภาครัฐและเอกชนยอม
ประกอบไปดวยบุคคลกับงานควบคูกันเสมอ ตางมี
ความสําคัญซึ่งกันและกันเพราะการทํางานเปนสวน
หน่ึงของบุคคล  บุคคลเปนผูกอใหเกิดงานอันนํา
ผลสําเร็จมาสูองคการและงานเปนปจจัยสําคัญที่
กําหนดคุณคาสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมในการ
ดํารงชีวิตของบุคคล เมื่อบุคคลเขามาทํางานยอมอยู
ภายใตกรอบโครงสร างขององคการ  ระเบียบ   
กฎเกณฑ ระบบงานอํานาจหนาที่การติดตอส่ือสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Dessler, 1976: 279; 
Brown and Moberg, 1980: 667)   
        องคการและสิ่งแวดลอมขององคการตองอาศัยซ่ึง
กันและกัน   การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดลอมมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในองคการ ส่ิงแวดลอม
ภายในภายนอกองคการเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอองคการ  การที่ ส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในดานความรูและ
วิทยาการตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทางวัสดุอุปกรณ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เหลานี้เปนตัวบีบบังคับใหองคการ
ตองเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพ่ือพัฒนาองคการ ให
ดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย ในขณะเดียวกัน
ส่ิงแวดลอมภายในองคการหรือแรงผลักดันภายใน
องคการที่สําคัญผูบริหารตองคํานึงถึงความจําเปนที่
ตองเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดลอมในองคการให
เหมาะสมยิ่งขึ้นและจะตองเสริมสรางบรรยากาศ
องคการ ที่สามารถสนองทั้งความตองการของบุคลากร
และขององคการใหสอดคลองกัน (อรุณ รักธรรม, 
2543: 287) การที่องคการมีบรรยากาศที่ดีจะชวย
สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจ และระดับการทํางานของ
บุคลากรใหดีข้ึน แตในทางตรงกันขามหากบรรยากาศ
องคการที่ไมดีจะทําใหระดับการทํางานของบุคลากร
ไมดีตามไปดวย และนอกจากนี้บรรยากาศองคการยัง
มีอิทธิพลทําใหองคการนั้น ๆ ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย  หรือยับยั้งความสําเร็จขององคการได 
(Grigsby, 1991: 82)   
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        บรรยากาศองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
เนื่องจากคนที่ทํางานในองคการไมไดทํางานอยูใน
ความวางเปลา  แตการทํางานอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมของบางสิ่งบางอยางตั้งแตแบบของความเปน
ผูนําของผูบังคับบัญชา ความไมยืดหยุนของโครงสราง
องคการ กฎระเบียบองคการ ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ใน
องคการ บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอผูบริหาร
และบุคคลอื่น ๆ ในองคการ ดวยเหตุผล 3 ประการ คือ 
ประการแรกบรรยากาศองคการบางอยางทําใหผลการ
ปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศ
อ่ืนๆ ประการที่สองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศ
องคการของพวกเขา และประการที่สามความเหมาะสม
ระหวางบุคคลและองคการมีผลกระทบตอการปฏิบัติ 
งานและความพอใจของบุคคลในองคการ (สมยศ นาวีการ, 
2540: 192) 
        แนวความคิดเรื่องบรรยากาศองคการเปนที่ยอมรับ
กันโดยกวางขวางวาเปนแนวความคิดที่สามารถใช
ศึกษาถึงผลกระทบทางดานพฤติกรรมตาง ๆ ของ
บุคคลในองคการไดอยางลึกซึ้ง ซ่ึงเปนผลมาจากการ
รับรูหรือเขาใจตอสภาพแวดลอมที่บราวดและโมเบอรก 
(Brown and Moberg, 1980: 667) ไดเสนอไววาหาก
ตองการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการแลว
ส่ิงที่นักพัฒนาองคการจะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงเปน
อันดับตน ๆ คือบรรยากาศองคการนั่นเอง 
        บรรยากาศองคการเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษา
องคการของมนุษย ทั้งนี้เพราะบรรยากาศองคการมี
สวนรวมในการกําหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใน
องคการ (Steer and Porter, 1979: 365) และยังมี
อิทธิพลตอสมาชิกในองคการเพราะชวยวางรูปแบบ
ความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอองคประกอบ
ตาง ๆ ขององคการซ่ึงจะชวยกระตุนทัศนคติที่ดีตอ
องคการและความพอใจที่จะอยูในองคการและยังชวย
ใหนักบริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลง  (Planned 
Change) ไดดี ข้ึนนอกจากนี้หากมีการเสริมสราง
บรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานแลว
จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะบรรลุ
เปาหมายขององคการไดเร็วข้ึน ดังนั้นนักบริหารจึง

ควรใหความสําคัญตอบรรยากาศองคการ เพราะ
บรรยากาศองคการจะชวยใหนักบริหารวางแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน นอกจากนี้หากมีการเสริมสราง
บรรยากาศที่กอใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
ก็จะชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานและชวยให
องคการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเปาหมาย
ขององคการไดอยางรวดเร็ว (Hellriegle and Slocum, 
1979: 430) 
        คุณภาพชีวิตการทํางานเปนแนวคิดที่มีตอ
ผู ปฏิบั ติ ง านและองคก าร  โดย เฉพาะใน เรื่ อ ง
ผลกระทบของงานที่มีตอผูปฏิบัติงานและที่มีตอ
ประสิทธิผลขององคการและแนวคิดเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการแกปญหาและการตัดสินใจของ
องคการ (Nadler and Lawler, 1983: 20-23) การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานจึงถือวาเปนวิถีทาง
หน่ึงของการพัฒนาองคการซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบ
โดยตรงตอบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ กลาวคือ มี
ความสัมพันธในทางบวกระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความพึงพอใจในงานและชีวิต (Campbell, 
Pamverse and Rodgers, 1976) นอกจากนี้ยังพบวา
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับ
ผลิตภาพและผลการปฏิบัติงาน (Efraty and Sirgym, 
1990: 31-47) โดยสรุปคุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัว
แปรที่สําคัญในการพัฒนาผูปฏิบัติและการพัฒนา
องคการ 
         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกประกอบไปดวย 
5  แห ง   ไดแก  โรงพยาบาลบางบางปะกอก  1 , 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3, สถานพยาบาลบางปะกอก 5, 
โรงพยาบาลบางกอก  8 อินเตอร เนชั่นแนล  และ
โรงพยาบาลบางกอก  9 อินเตอร เนชั่นแนล  โดย
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเปนโรงพยาบาลเอกชน
เริ่มเปดใหบริการในนามบางปะกอกโพลีคลินิก ซ่ึง
ผูบริหารตองการจะใหมีสถานรักษาพยาบาลที่ได
มาตรฐานรองรับความตองการดานการรักษาพยาบาล
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึนและรวมสรางสรรคสังคม
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนใน
เขตรอบนอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตฝงธนบุรี 
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และตอมาไดขยายการดําเนินการเปนโรงพยาบาลบาง
บางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 , สถานพยาบาล
บางปะกอก 5, โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอรเนชัน่แนล 
และโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล เปน
ลําดับ  และการที่โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ขยาย
และเติบโตไดในปจจุบันนี้ จะเห็นไดวาบุคลากรเปน
สวนหนึ่งและเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการที่จะ
ชวยพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตกาวหนา ดังนั้น
บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ผูบริหารควรใหความสนใจเพราะในการ
ทํางานนั้นคนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดของ
องคการที่จะตองไดรับการบริหารและใชอยางมีคุณคา
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ถาหากบุคลากรในองคการ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมเอ้ือใหการปฏิบัติงาน
ของบุคลกรในองคการทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย
และกอใหเกิดประสิทธิผลแกองคการตอไป และสืบ
เนื่องจากความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศในองคการเปน
เรื่องเกี่ยวกับความรูสึกของสมาชิกในองคการเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและความเปนไปในองคการ การรับรู
และเขาใจบรรยากาศและความเปนไปในองคการมีผล
ตอพฤติกรรมของคนในการทํางาน ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาบรรยากาศองคการกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบาง
ปะกอก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการใหมี
ความเจริญกาวหนาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด แต
เนื่องจากวาภายในโรงพยาบาลมีกลุมวิชาชีพหลาย
สาขาปฏิบัติงาน บุคลากรตองทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 
การสรางบรรยากาศองคการใหมีลักษณะที่เอ้ืออํานวย
ตองานไมวาจะเปนดานพฤติกรรมของผูบริหารและ
พฤติกรรมของผูรวมงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบาง
ปะกอก หรือไม จึงไดศึกษาถึง “บรรยากาศองคการกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลใน
เครือบางปะกอก” 
 

วัตถุประสงคท่ัวไป     
        เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา  
        1.   เพ่ือประเมินบรรยากาศองคการของบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก   
        2.   เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  
        3.   เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก   
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
        ผูวิจัยเลือกใชแนวความคิดของ Halpin and Croft 
เปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือก
แนวความคิดของ Halpin and Croft เพราะเนนในเรื่อง
ของบุคคลในองคการโดยเฉพาะ  ซ่ึงเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของผูรวมงานและผูบริหารและสามารถ
ประยุกตในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได เพราะ
บุคลากรในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ตอง
ทํางานรวมกับผูบริหารและเพื่อนรวมงานหลากหลาย
สาขาอาชีพดวยหลายระดับตางกัน 

Halpin and Croft (1966: 174-181) ไดศึกษาองคประกอบ
ของบรรยากาศโรงเรียนประถมศึกษา 71 โรง พบวา
บรรยากาศองคการประกอบดวยมิติบรรยากาศ 8 มิติ 
โดยใหผูปฏิบัติงานประเมินบรรยากาศจากพฤติกรรม
ของผูรวมงาน 4 มิติ และจากพฤติกรรมของผูบริหาร 
4 มิติ โดยคิดจากคะแนนทั้ง 8 มิติ และวัดเปนลักษณะ
ของบรรยากาศองคการ 6 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Open Climate เปนบรรยากาศที่สมาชิกมี
ขวัญกําลังใจดี มีความสามัคคีชวยเหลือกัน มีงานทํา
พอเหมาะกับความสามารถ มีความพึงพอใจในการ
แกปญหา นอกจากนี้ยังรูสึกภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
หนวยงานนี้  สวนพฤติกรรมของผูบริหาร  พบวา 
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ผูบริหารมีบุคลิกที่ดี เปนที่ เคารพรักใครและเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงาน ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารไมตองออกคําสั่งหรือควบคุมบอย ๆ เพราะ
ผูรวมงานมีระเบียบวินัยดี ระเบียบกฎขอบังคับยังมี
ความสําคัญแตสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ 
ผูบริหารไมเนนผลงาน แตจะใชวิธีสรางลักษณะของ
ผูนําใหผูปฏิบัติงานจนสงผลตอการปฏิบัติงานที่ดีได 
บรรยากาศแบบนี้เปนที่ตองการของผูปฏิบัติงานและ
เปนบรรยากาศที่ดีที่สุด 

2. Autonomous Climate เปนบรรยากาศที่มี
ลักษณะเดนที่ผูบริหารสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีอิสระ 
และผูปฏิบัติงานจะพอใจในการสรางความสัมพันธ
มากกวาความพึงพอใจที่ไดจากผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  บุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานดี  ขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานดี แตไมเทากับบรรยากาศ
แบบเปด พฤติกรรมของผูบริหารพรอมที่จะอํานวย
ความสะดวก คอยชวยเหลือเปนครั้งคราว แสดงความ
กรุณปราณีเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
สงเสริมสวัสดิภาพของผูรวมงาน บรรยากาศแบบนี้
คอนขางเขมงวดมากกวาบรรยากาศแบบเปด 

3. Controlled Climate เปนบรรยากาศที่มี
ลักษณะที่ผูบริหารจะเนนผลงานคอยควบคุมตรวจตรา
จนผูปฏิบัติงานมีความภูมิใจและพลอยมีขวัญกําลังใจ
ดีกวาระดับปกติเล็กนอย ผูปฏิบัติงานตองทํางานรวมกัน
ตลอดเวลาทํ าใหความสัมพันธ ในหมู คณะดี  แต
ความสัมพันธฉันทมิตรมีนอย ผูบริหารอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน แตจะกําหนดระเบียบกฎเกณฑ
วิธีการทํางานใหตลอดเวลา ผูบริหารมีความสัมพันธกับ
ผูปฏิบัติงานนอยเพราะมุงคํานึงถึงผลงานไมสนใจความ
คิดเห็น หลักการ และเหตุผลของผูอ่ืน 

4. Familiar Climate เปนบรรยากาศที่มี
ลักษณะของผูบริหารและบุคลากรมีความสัมพันธฉันท
มิตรผู บริหารสนใจผลงานนอยจึ งละ เลยคํ า ส่ั ง
กฎระเบียบหรือการนิเทศงาน ทําใหบุคลากรไมคอย
ทํางาน แตมีความสัมพันธดานสวนตัวดี ขวัญกําลังใจ
อยูในระดับปานกลาง เพราะไดจากความสัมพันธกับ
ฉันทมิตรดานเดียว ขาดความพึงพอใจในงานหรือ

ความภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ผูบริหารละเลยการ
บริหารบุคคลพยายามแสดงใหเห็นวาบุคลากรทุกคน
เปนคนในครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารใหความเมตตา
กรุณาไมพยายามทําลายจิตใจของบุคลากร  การ
ประเมินผลงานหรือการสั่ งการทั้ งทางตรงและ
ทางออมมีนอยมากบุคลากรจะคอยกระตุนผูบริหาร
ใหปฏิบัติหนาที่เขมแข็งตลอดเวลา 

5. Paternal Climate เปนบรรยากาศที่มี
ลักษณะที่ผูบริหารไดบริหารงานโดยใชวิธีการออก
คําสั่ง ควบคุมตรวจตราและนิเทศงานอยางใกลชิด 
ผูบริหารพยายามสรางความสัมพันธฉันทมิตรกับ
บุคลากร แตมักประสบความลมเหลวเพราะบุคลากรไม
ยอมรับนับถือความรูความสามรรถของผูบริหาร 
บุ คล ากรแบ ง เ ป นกลุ ม และไม ส าม ารถสร า ง
ความสัมพันธฉันทมิตร เนื่องจากผูบริหารไมสามารถ
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลใหอยูในระเบียบวินัยได 
ผูบริหารรบกวนเวลาบุคลากรมากกวาที่จะอํานวยความ
สะดวกให ผลงานมีนอย ขวัญกําลังใจบุคลากรเสีย 
เพราะขาดทั้ งความสัมพันธฉันทมิตรและความ
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ผูบริหารทําตัวเปนผูรูดี
ทุกอยาง ทั้ง ๆ ที่บางเรื่องรูบางเล็กนอยเทานั้น ทําให
บุคลากรรําคาญพฤติกรรมของผูบริหาร 

6. Closed Climate เปนบรรยากาศที่มี
ลักษณะที่ผูบริหารไดบริหารงานโดยขาดความรู ขาด
บุคลิกภาพของการเปนผูนํา และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล บุคลากรเสียขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะขาดความสัมพันธฉันทมิตร และ
ขาดความภาคภูมิใจในผลของการปฏิบัติงาน บุคลากร
ขาดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารไม
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ผูบริหารกับ
บุคลากรมีความสัมพันธกันนอย  แตพยายามตั้ ง
กฎเกณฑระเบียบขอบังคับใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
โดยปราศจากหลักการและเหตุผล เพราะมุงสนอง
ความตองการของตนเองเทานั้น ผูบริหารไมสามารถ
เปนแบบอยางขาดความเมตากรุณา ขาดความคิด
สร างสรรค  ไม เคยแสดงพฤติกรรมผู นํ าที่ ดีตอ
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บุคลากร บรรยากาศแบบนี้เปนบรรยากาศที่ไมดีตอง
รีบแกไข 
 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ผูวิจัยเลือกใชแนวความคิดของ Walton เพราะ
ชัดเจนและครอบคลุม ผูวิจัยจึงเลือกนํามาใชเพ่ือเปน
เกณฑในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   

Walton ไดกลาวถึงรายละเอียดของตัวกําหนด
องคประกอบคุณภาพชีวิตการทาํงานดังนี้ 

- คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate 
and Fair Compensation)   
 คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการครองชีพ 
คนทุกคนตองการมีรายไดใหเพียงพอกับการดําเนิน
ชีวิตในระดับหนึ่งตามสถานะทางสังคมของแตละคน 
การกําหนดคาตอบแทนที่ เหมาะสมจะสรางความ
มั่นคงใหกับองคการ สรางขวัญในการทํางานใหกับ
บุคลากร หากบุคลากรเห็นวาอัตราคาตอบแทนไม
ยุติธรรมจะเกิดความไมพอใจ และผลการแสดงออกจะ
กระทบตอการบริหารงานขององคการในที่สุด (เสนาะ 
ติเยาว, 2526: 253) 
 คาตอบแทน หมายถึง คาจาง เงินเดือน หรือ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ เปนตัวเงินโดยองคการหรือ
นายจางไดจายใหกับพนักงานหรือลูกจางเพื่อเปนสิ่ง
ตอบแทนที่พนักงานไดทํางานใหกับองคการ (เสนาะ  
ติเยาว, 2539: 19; อํานวย แสงสวาง, 2536: 131) ซ่ึง
คาตอบแทน ในความหมายนี้พิจารณาไดเปน 2 ประเด็น 
คือ คาตอบแทนที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่เพียงพอ  
คาตอบแทนที่เหมาะสม (Fair Pay) คือ Equal Pay for 
Equal Work ซ่ึงเปนหลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหาร
คาจางเงินเดือน เชน Job Analysis, Job Evaluation, Pay 
Structure มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละ
องคการ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ภายนอกองคการดวย สวน Adequate Pay คือ การจาย
คาจางและเงินเดือนตามสภาพทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ 
ภาวะเงินเฟอ ซ่ึงคาจางและเงินเดือนที่เหมาะสมสมควร

จะสามารถเลี้ยงครอบครัวที่ประกอบดวย สมาชิก 4 คน 
คือ พอ แม และลูก 2 คนได (บุญแสง ชีระภากร, 2533: 7) 
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจายคาตอบแทน
คือ มุงที่จะพยายามสรางระบบการใหรางวัลที่เปน
ธรรมแกทั้งฝายพนักงานและนายจาง โดยที่ระบบการ
จายผลตอบแทนดังกลาว  สามารถที่จะดึงดูดให
พนักงานสนใจทํางานและสามารถจูงใจใหพนักงาน
ทํางานดวยดี เพ่ือเปนประโยชนแกนายจาง 
 ธงชัย สันติวงษ, 2540: 287-288) ไดใหขอเสนอแนะ
หลักการจ ายค าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพไว  7 
ประการ คือ 

1. การจ า ยอย า งพอ เพี ย ง  (Adequate) 
หมายถึง การจายที่สูงพอตามระดับขั้นต่ําของคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา และขอกําหนดที่ตกลงกันสหภาพ
ตัวแทนของแรงงาน ซ่ึงฝายบริหารจะตองปฏิบัติให
ครบตามที่ไดกําหนดไว 

2. จะตองจายอยางเปนธรรม (Equitable) 
หมายถึง การที่จะตองยึดหลักวาพนักงานทุกคนจะ
ไดรับการจางอยางเปนธรรม โดยเปรียบเทียบกับกําลัง
ความพยายาม ความสามารถ ตลอดจนความรูที่ไดรับ
จากการอบรมและอื่น ๆ 

3. จะตองจายอยางสมดุล (Balanced) หมายถึง 
การจายตลอดจนผลประโยชนและรางวัลตอบแทนทีใ่ห
ในรูปอ่ืน ๆ อยางสมเหตุสมผล 

4. การจายตองเปนตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 
(Cost Effective) การจายนั้นจะตองไมมากเกินไป โดย
พิจารณาถึงระดับความสามารถของหนวยงานที่จะ
สามารถจายได 

5. ตองมีความมั่นคง (Secure) หมายถึง 
การตองพิจารณาถึงความตองการดานความมั่นคงและ
ปลอดภัยของพนักงาน ซ่ึงตองใหการจายมีความ 
สัมพันธเกี่ยวของถึงความตองการทางดานความมั่นคง
และความตองการอื่นๆ ที่การจายจะสามารถตอบสนอง
ความพอใจใหได 

6. การจายตองสามารถใชจูงใจได (Incentive 
providing) การจายที่จะตองมีกลไกสามารถเปนการจาย
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ที่มีส่ิงจูงใจปนอยูดวย และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติที่มี
ผลผลิตจากการทํางานไดดี 

7. เปนที่ยอมรับของพนักงาน (Acceptable to 
The Employee) หมายถึง พนักงานจะตองเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการจายและรูสึกวาระบบการจายเปนระบบที่สม
ผลทั้งในแงของผลประโยชนองคการ และผลประโยชน
ของตัวเองดวย 
 
 ความสัมพันธของการจายคาตอบแทนและความ
พึงพอใจของพนักงาน มีดังตอไปนี้ 
 ความพึงพอใจในเรื่องของการจายคาตอบแทน
ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงธงชัย สันติวงษ (2540: 293-
294) ไดชี้ใหเห็นวาถาความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจายมอียู
ในระดับต่ํามากแลว ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานจะต่ําลง
ดวย ซ่ึงจะมีผลทําใหการขาดงานและการลาออกมีอัตรา
สูง ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจเกี่ยวกับการจาย
คาตอบแทนนั้น มีทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ 

1. Equity Theory ถือวาระบบการจายที่
เปนที่พึงพอใจจะมีอยูไดตอเมื่อพนักงานไดรับการจาย
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับงานอยูเสมอ ซ่ึงแนวคิดหลัก
ของทฤษฎีน้ี อยูที่การรับรูและเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่
เราลงแรงและไดรับกับส่ิงที่คนอื่นลงแรงและไดรับ โดย
กลุมตาง ๆ ที่บุคคลมักนํามาเปรียบเทียบมี 4 ลักษณะ คือ 
(Adams cited in มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2539: 30-40) Self-
Inside เปนการเปรียบเทียบ ประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงตาง ๆ ภายในบริษัทที่อยูในปจจุบัน Self-
Outside เปนการเปรียบเทียบประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงตาง ๆ ในที่อ่ืน ๆ หรือภายนอกบริษัทที่อยูใน
ปจจุบัน Other-Inside เปนการเปรียบเทียบบุคคลอื่นที่อยู
ในบริษัทเดียวกัน Other-Outside เปนการเปรียบเทียบ 
บุคคลอื่นที่อยูนอก/ตางบริษัท 

2. Discrepancy Theory หมายความวา 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายและความไมพึงพอใจกับ
การจายมักจะเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่พนักงานไดมี
การเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรับกับผลตอบแทนที่
คาดคิดวาจะไดรับ 

 ธงชัย สันติวงษ ไดสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของการจายคาตอบแทนวา จะแตกตางกันตามปจจัยตาง ๆ  
ดังนี้ คือ 1) ระดับคาจางเงินเดือน กลาวคือ การจาย
ผลตอบแทนสูงจะมีสวนสงเสริมความพึงพอใจเกีย่วกบั
คาตอบแทนภายในกลุมอาชีพเดียวกัน ในระดับตาง ๆ 
กัน 2) ระดับคาครองชีพของชุมชมนั้น ๆ กลาวคือ หาก
ชุมชนใดมีคาครองที่ต่ํามาก ความพึงพอใจจากการจาย
คาตอบแทนยอมจะมีมากกวาดวย 3) การศึกษา ถาหาก
มีการศึ กษานอยกว าหรือระดับต่ํ ากว าการจ าย
ค าตอบแทนจะมีความพึ งพอใจมากขึ้น  4)  การ
คาดการณเกี่ยวกับอนาคต หมายถึง ถาหากมีการมอง
โลกในแงดี เกี่ยวกับงานในอนาคตความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจายจะสูง 5) เพศ กลาวคือ พนักงาน
สุภาพสตรีจะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน
มากกวาพนักงานชาย 6) ลักษณะนิสัยของแตละคน
กลาวคือ คนที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความมั่นใจใน
ตัวเอง จะมีความพึงพอใจในการจายคาตอบแทนที่นอย 
7) เกณฑการจาย กลาวคือ ถาหากการจายคาตอบแทน
เปนที่เขาใจและยอมรับวาเปนระบบที่ยึดถือตามผลงาน
แลว ความพึงพอใจจะมีสูง 
 ทวีศรี กรีทอง (2530: 23) ไดกลาวถึงเกณฑใน
การตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะบงบอกวามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 2 ประการ ดังนี้ คือ 1) ความเพยีงพอ คือ 
คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานนั้น เพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม 2) ความยุติธรรม ซ่ึง
ประเมินจากความสัมพันธระหวางคาตอบแทนกับ
ลั กษณะงาน  พิ จารณาได จาก เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบ
คาตอบแทนที่ไดรับจากงานของตนกับงานอื่นที่มี
ลักษณะคลาย ๆ กัน 
 

- สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
(Safe and Healthy Working Condition)  
 ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย  หมายถึง การจัด
สภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน สวนคําวา  “สุขภาพ” 
น้ันหมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและ
จิตใจ ดังนั้นสุขภาพจึงรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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ดวย (พยอม วงศสารศรี, 2534: 304) สุขภาพของบุคคล
มีบทบาทสําคัญตอการทํางานเปนอยางยิ่ง เพราะถา
บุคคลมีร างกายไมแข็ งแรง  ออนแอไมสามารถ
ปฏิบัติงานใด ๆ ใหลุลวงไปได ในทํานองเดียวกันถา
ภาวะจิตใจของบุคคลอยูในสภาพที่ไมมั่นคง มีทุกขทาง
ใจ ไมสามารถปฏิบัติงานใหองคการไดเชนกัน ซ่ึงถา
องคการปรารถนาจะใหคนในองคการมีคุณภาพฉันใด 
องคการตองเอาใจใสตอสุขภาพของพนักงานฉันนั้น 
 ซ่ึงสิ่งแวดลอมในที่ทํางานนับตั้งแตสถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใช แสง อุณหภูมิ เสียง และกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลกระทบกระเทือนตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นการ
จัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานที่ดีและเหมาะสม จะมี
สวนชวยใหบุคคลไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ลด
อุบัติเหตุไดเปนอยางดี (เสนาะ ติเยาว, 2526: 344) ดังนั้น
การจัดสภาพการทํางานจึงเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน เพราะจะทําใหบุคคลมี
ความรูสึกวาไมตองมีชีวิตอยางหวาด ระแวง วิตกกังวล
ตอการเสี่ยงอันตรายตาง ๆ จากการปฏิบัติงาน และ
สมพงศ เกษมสิน (2526: 216) ไดกลาวไววาการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานนับเปนสิ่งสําคัญ
ในอันที่จะเสริมสรางและทํานุบํารุงทรัพยากรของ
องคการ 
 การสงเสริมสุขภาพในการทํางาน เปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตใจที่ดีและสามารถทํางานไดอยางมีความสุข ซ่ึง
สามารถดําเนินการไวดังนี้ (พยอม วงศสารศรี, 2534: 205) 
1) จัดบรรยากาศการทํางานที่เอ้ืออํานวยใหพนักงาน
ไดรับความมั่นคง  ปลอดภัย  เพราะความมั่นคง
ปลอดภัยจะสงผลกระทบตอสุขภาพ 2) จัด บริการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงทําใหพนักงานรูสึกวาตนมีผูคุมครอง
ดูแลเอใจใส 3) จัดใหมีวันลา และวันหยุดพักผอน 4) 
จัดกิจกรรมบันเทิงใหพนักงานรวมกลุมสังสรรคกัน
ตามโอกาสอันสมควร 5) จัดหนวยงานใหคําปรึกษา 
เมื่อพนักงานประสบปญหาดานตาง ๆ โดยอาจจัดใหมี 
Internal Consultant ซ่ึงเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการ

ดําเนินการใหคําปรึกษาอยางเปนขั้นตอนและมีหนาที่
ในการสอนพนักงานถึงวิธีการแกปญหาโดยการให
คําปรึกษา 6) พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ผูบังคับบัญชา เพราะผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่มีผล
โดยตรงตอความรูสึกของพนักงาน ถาพนักงานมี
ความสุขใจในการทํางาน องคการจะไดรับประโยชน
อยางเต็มที่จากงานนั้น ๆ 
 

- ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
(Growth and Security)   
 มนุษยทุกคนตองการโอกาสความ กาวหนา
ในชีวิตหรือการพัฒนาเติบโตในระดับของความ
ตองการที่แตกตางกันออกไปเนื่องจากสภาพความ
ตองการของแตละบุคคลยอมไมเหมือนกัน ทั้งนี้
แลวแตเงื่อนไขของแตละบุคคลอยางเชน ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความตองการ  
และคานิยม ที่ทําใหความตองการของบุคคลแตกตาง
กัน ซ่ึง Walton (1974: 5) ไดกลาววาในการทํางานนั้น
พนักงานมีความตองการ 4 ประการ คือ 1) ตองการที่
จะพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการ
ทํางานของตนใหสูงขึ้นไมวาจะโดยวิธีการฝกอบรม
หรือการศึกษาตอมิใชปฏิบัติหนาที่อยูแตในตําแหนง
เดิมตลอดไป 2) ตองการนําเอาความรู ความสามารถที่
ไดจากการฝกอบรมหรือการศึกษาตอมาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอหนวยงานของตนในอนาคตตอไป 3) มี
ความตองการที่จะกาวขึ้นไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้น
กวาเดิม อันจะเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ญาติพ่ี
นองและคนอื่น ๆ ในสังคม 4) ตองการที่จะมีรายไดที่
มั่นคงเหมาะสมกับตําแหนงงานที่กระทําอยู 
 จะเห็นไดวาโอกาสในการกาวหนาในหนาที่
การงานและความมั่นคงในการทํางานนั้นเปนส่ิง
สําคัญซ่ึงหากบุคลากรในองคการนั้นไดรับโอกาสใน
ความเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงในการทํางาน
แลวจะมีความตองการที่จะอยูกับองคการทํางานไป
จนกระทั่งเกษียณอายุซ่ึงองคการตองมีหลักเกณฑที่จะ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาละความสําเร็จในการ
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ปฏิบัติงานนั่นคือหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนง ซ่ึง 
พยอม วงศสารศรี (2534: 148) ไดใหหลักเกณฑในการ
เลื่อนตําแหนงดังนี้ 1) Merit or Ability Factor ซ่ึงจะ
คํานึงถึงความรู ความสามารถเปนเกณฑ ไมคํานึงถึง
ความอาวุโส สวนมากจะใชวิธีการสอบเปนเกณฑในการ
ตัดสิน 2) Seniority and Experience อาวุโส หมายถึง การ
ที่บุคคลไดปฏิบัติงานอยูในองคการนั้นเปนเวลานานเพือ่
เปนการตอบแทนการปฏิบัติงานมาเปนเวลานานใน
องคการ 3) Merit and Seniority วิธีน้ีเปนการประสาน
ขอบกพรองของทั้งสองวิธีแรก คือ มีการพิจารณาความรู 
ความสามารถ ผนวกกับการปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน
ในองคการ 4) Patronage System ในองคการตาง ๆ มกัจะ
หลีกเลี่ยงระบบนี้ยาก การเลื่อนตําแหนงลักษณะนี้ถือเอา
พรรคพวกเครือญาติโดยไมคํานึงถึความสามารถเปน
หลักทั้งนี้เพ่ือมีเสถียรภาพและควบคุมนโยบายตาง ๆ 
ตามที่ตองการ 
 เมื่ อบุคคลอยู ในสังคมหรือองคการหนึ่ ง
องคการใดถาเขาทํางานแลวไมไดรับความกาวหนาเขา
จะเปลี่ยนงาน (อารี เพชรผุด, 2530: 65) ดั้งนั้นจึงตองมี
มาตรการที่สามารถจูงใจใหบุคลากรทํางานในองคการ
ตลอดไปซึ่งอมร รักษาสัตย (2534: 20) ไดกลาวถึง
มาตรการตาง ๆ เพ่ือดึงดูดใหบุคคลอยูในราชการ
ตลอดไป  โดยมีมาตรการดังนี้  1)  มีการบํ าเหน็จ
ความชอบ คือ มีการขึ้นเงินเดือนใหตามฐานะตําแหนงที่
เพ่ิมขึ้น ไมใชข้ึนเงินเดือนเพียงเพื่อใหเพียงพอแกคา
ครองชีพที่สูงขึ้นเทานนั้น 2) มีการเลื่อนตําแหนงหนาที่
สูงขึ้นไปตามความรู  ความสามารถ  ประสบการณ 
ผลงาน ไมใชข้ึนตามอําเภอใจของผูบังคับบัญชา 3) มี
โอกาสไดรับการศึกษาอบรม ฝกฝน เพ่ิมเติมเพื่อเพ่ิมพูน
ความรูใหเหมาะสมกับความเจริญทางสากล 4) ใหมี
หลักประกันความมั่นคงในอาชีพ โดยไมถูกโยกยาย ลด
ตําแหนง ถูกลงโทษหรือถูกออกจากงานโดยไมมี
ความผิดและมีหลักประกันในการครองชีพทั้ งใน
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงและออกจากงาน 5) มีโอกาส
ไดใชความรูความสามารถ ใชความคิดริ เริ่ม วิริยะ 
อุตสาหะใหบังเกิดผลดีตองาน 6) การมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี จากมาตรการดังกลาวเปนการสงเสริมใหเกิด

ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
ทั้งสิ้นและยังเปนการสรางความมั่นคงใหแกชีวิตทั้งใน
ปจจุบันที่ ยั งทํ างานและในอนาคตเมื่ อถึ ง เวลา
เกษียณอายุ จึ ง เห็นไดว า  การให โอกาสมีความ
เจริญกาวหนาและมั่นคงในการทํางานนั้นเปนสิ่งที่
พนักงานในองคการใหความสําคัญอยางยิ่งเปนปจจัย
สําคัญที่พนักงานจะอยูกับองคการหรือไม  ดังนั้น
องค การจึ งจํ า เปนต อง เสริมสร างให เกิ ดความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานใหแก
พนักงาน ซ่ึงการเสริมสรางใหเกิดความเจริญกาวหนา
และมีความมั่นคงในการทํางานมีหลายวิธีดวยกัน โดย
องคการอาจใชวิธีการพัฒนาอาชีพใหกับบุคลากรโดย
ใชกิจกรรม 1) Career Planning โดยเนนกิจกรรมของ
บุคคลแตละคนที่เปนประโยชนในการทําการตัดสินใจ
โดยสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพ และ 2) Career 
Management โดยเนนกิจกรรมขององคการซึ่ง
สนับสนุนการเจริญเตบิโตในงานอาชีพใหกับพนักงาน  
 การเสริมสรางความกาวหนาและความมั่นคง
ในการทํางาน นอกจากจะจัดการพัฒนาสายอาชีพใหแก
พนักงานดังกลาวแลว ยังควรที่จะสรางความมั่นคงที่จะ
ไดรับในยามที่สูงอายุข้ึนหรือมีความมั่นคงในยามที่
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงจากเดิมหรือเมื่อเกิด
กรณีทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได อาจทําโดยให
รายไดแกบุคลากรสวนหนึ่งในกรณีที่ตองวางงาน ให
รายไดอันเนื่องจากความไมสามารถในการทํางานหรือ
เกิดทุพพลภาพ โดยมีการจายเงินทดแทนใหในชวงที่
เจ็บปวยหรือไมสามารถทํางานไดโดยมีเหตุผลที่แพทย
รับรอง ซ่ึงในกฎหมายแรงงานจะมีการระบุการจายใน
กรณีน้ีไว เพ่ือจะใหความมั่นคงตอแรงงานนั่นเอง หรือ
อาจใหรายไดในกรณีเกษียณอายุ โครงการจายในรูป
ของเงินกอนหรือบําเหน็จเพื่อตอบแทนแกพนักงาน 
(ธงชัย สันติวงษ, 2540: 365-367) 
 

- การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
(Development of Human Capacity)   
 ถึงแมวาองคการจะมีระบบการสรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ แตมิไดเปน
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หลักประกันวา บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายไดในทันทีและตลอดไป เนื่องจากใน
ปจจุบันไดมีการนําเอาวิทยาการตาง ๆ และเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชในองคการอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปน
ที่บุคลากรจะตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่มีความรู 
ความคิดที่ทันสมัย กาวทันโลกอยูเสมอ ทั้งนี้เพ่ือความ
อยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการ  และ
วิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ของบุคลากร คือ การพัฒนาบุคลากรนั้นเอง (กุลธน 
ธนาพงศธร, 2526: 169) 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ (2536: 83) ไดใหความ 
หมายของการพัฒนาบุคคลวา หมายถึง การดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในการทํางานดีข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํ า ง าน  อันจะ เป นผลให เ กิ ดก า รปฏิบั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (พยอม วงศสารศรี, 2534: 193) 
ใหความหมายวาการพัฒนาบุคคล  หมายถึง  การ
ดาํเนินการเพิ่มพูนความรูความสามารถและทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพ ประสบ
ความสําเร็จ เปนที่นาพอใจแกองคการ สวน Jucius 
(1971: 243) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคคลวา 
หมายถึง  กระบวนการที่จะชวยเพ่ิมพูนความถนัด 
ความชํานาญ ความสามารถของบุคคลในองคการให
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่งขึ้น 
 การพัฒนาบุคคลเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตอง
ตระหนักถึงและใหความสําคัญ เพราะการไดคนที่มี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานที่ดี
ยอมจะสงผลใหไดผลงานที่ดี และองคการมีความ
เจริญรุงเรืองได ซ่ึงกุลธน ธนาพงศธร (2526: 167-171) 
ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคคลไวดังนี้ 

1. ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติ งาน
มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตอประสานดียิ่งขึ้น 
สามารถแกไขขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนิน 
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนผลทําใหองคการ
ประสบความเจริญรุงเรืองในที่สุด 

2. ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความ
ส้ินเปลืองของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานเพราะบุคคล
ที่ไดรับการพัฒนามาแลว สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง 

3. ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงาน
ใหนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เพ่ิงเขาทํางานใหม 
หรือเขารับตําแหนงใหม อีกทั้งยังเปนการชวยลด
ความเสียหายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน
แบบลองผิดลองถูกอีกดวย 

4. ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับ 
บัญชาในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนํา เพราะ
บุคคลที่ไดรับการพัฒนาแลว จะเกิดความเขาใจใน
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ไมตองสอบถามบุคคลอื่น
อยูตลอดเวลา 

5. ชวยกระตุ นบุ คลากรต า ง  ๆ  ให
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การงาน เพราะโดยทั่วไปแลว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อน
ตําแหนงใด  ๆ  ในองคการ  มักจะคํานึงถึงความรู
ความสามารถที่บุคคลนั้นจะปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ไดรับการเลื่อนขึ้นได ซ่ึงผูที่ไดรับการพัฒนาแลว 
ยอมมีโอกาสมากกวาผูที่มิไดเขารับการพัฒนา 

6. ชวยทําใหบุคคลที่ไดรับการพัฒนา มี
โอกาสไดรับความรูความคิดใหม  ๆ  ทําใหเปนผู
ทันสมัยตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ 
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
ของตนได และในที่สุดยอมกอใหเกิดผลดีตอองคการ 
 
 การพัฒนาบุคคล เปนกระบวนการที่ตองทํา
ตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่คนทํางานอยูใน
องคการ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานได
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ตลอดจนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา จึงตองพัฒนาบุคคลใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวขางตน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย (สมาน รังสิโยกฤษฎ, 
2536: 83) การพัฒนาความสามารถของบุคคลใน
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องคการ เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่องคการจําเปนตองตระหนัก 
ดังนั้นการบริหารงานในองคการตาง ๆ จึงตองเนนที่
ความรู  ความชํานาญ  และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงการที่จะนําความรูใหม ๆ เขา
มาใชในการปฏิบัติงาน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และเนื่องจาก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ความชํานาญ และความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองคการ (นิสดารก 
เวชยานนท, 2539: 1-2) โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
น้ันเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงไดแก 
ความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ แลวยังครอบคลุม
ถึงกระบวนการการจัดการศึกษาใหคนทุกคนและทุก
ระดับมีความรูความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติที่พึง
ปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ  รวมถึงการ
ฝกอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
หรือแมแตกระบวนการในการพัฒนาตนเอง (วิลาศ  
สิงหวิลัย และบุญเลิศ ไพรินทร, 2532) แนวคิดดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดของ Nadler (1989) ที่วาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการจัดใหมีประสบการณ
การเรียนรูภายใตเงื่อนไขเวลาที่กําหนด  เพ่ือเอ้ือใหเกิด
ความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทํางานหรือเพ่ือการพัฒนาบุคคล โดยแบงกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก การ
ฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา สวน Gilley & 
Eggland (1989) มองวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
กิจกรรมการเรียนรูในองคการ ที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงผล
การปฏิบัติงาน ความกาวหนาในสายงานของบุคคล และ
มองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนกระบวนการ
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความสามารถของทรัพยากรมนุษย
ที่มีอยูใหเหมะสมกับความตองการดานการจางงานของ
ประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือการพัฒนา
บุคคลนั้ นจะมีความสํ าคัญอย างยิ่ ง  เปนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานและสราง
ความตื่นตัวใหกับพนักงานที่จะพัฒนาตนเองใหกาวหนา
อยูเสมอ สรางทัศนคติที่ดีตองานและองคการ มีความ

รับผิดชอบตลอดจนความพรอมเพื่อตําแหนงใหมที่จะ
กาวหนาตอไป  
 อาจกลาวไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
กลไกหนึ่งในการปรับปรุงการทํางานและสรางความ
พรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีข้ึน การพัฒนา
ความสามารถของบุคคลจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง Nadler (1989) ไดแบง
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน 3 ลักษณะ 
คือ 1) Training เปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให
พนักงานไดเพ่ิมพูนความรูในการทํางาน มีทักษะ มี
ความชํานาญในการทํางานนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จะเนนที่ตัวคนเปนหลัก 2) Education เกี่ยวกับ
กระบวนการที่ทําใหคนเกิดความเจริญงอกงามทั้งกาย
และใจ ใหประสบการณที่มีความหมายและเพิ่มพูน
ความสามารถของมนุษย เพ่ือที่จะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพและสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 3) Development คือ  กระบวนการที่เปนการ
เพ่ิมคุณคาและยกระดับพนักงานทั้งรางกายและจิตใจ  
รวมทั้งความรู ความสามารถตาง ๆ ในการทํางานใหมี
ความเจริญกาวหนา ทั้งนี้มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ความตองการขององคการใหเจริญกาวหนาและทันสมั 
 อยางไรตามไมวาจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยวิธีการฝกอบรม การศึกษาหรือการพัฒนาสิ่งที่
สําคัญอยางยิ่งคือ การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะตองออกแบบกิจกรรมให
สอดคลองกับเปามหมาย นโยบาย และปรัชญาในการ
ดําเนินการขององคการและความตองการของบุคคล ซ่ึง
รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย น้ันมี
หลากหลายมาก เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การ
สอนงาน การศึกษาตอ การมอบอํานาจการในการ
ปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยน/โยกยายหนาที่ การใหทํา
หนาที่ชวยบังคับบัญชา การใหรักษาการแทน การ
สังเกตการณ การดูงาน การรวมประชุมวางแผน การ
ฝกงาน การจัดใหมีคูมือปฏิบัติงาน การวางแผนอาชีพ 
การพัฒนาองคการ การใหคําปรึกษา การฝกแกปญหา 
การจัดการประกวด/รณรงค การจัดกลุม/ทีมทํางาน การ
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จัดตั้งกลุม/ชมรม เปนตน (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2539: 
19) 
 

- การบูรณาการทางสังคมหรือ การทํางาน
รวมกัน (Social Integration) 
 การบูรณาการดานสังคมหรือเรียกอีกอยางหนึง่
วา สังคมสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในองคการทั้งในรูปแบบที่ เปนทางการและไมเปน
ทางการ (บุญแสง ชีระภากร, 2533: 10) ซ่ึง Walton   
(1979: 95-96) ไดกลาววาการบูรณาการดานสงัคมจะชวย
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการทํางานของบุคคลใน
องคการ เพราะทําใหเกิดความจริงใจจากเพื่อนรวมงาน
และบุคคลภายนอก ทําใหเกิดความเทาเทียมกันใน
องคการ ไมมีการแบงชั้นวรรณะและนอกจากนั้นทําใหมี
โอกาสเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นดวย 
 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลใน
องคการนั้นมีลักษณะเปนความสัมพันธระหวางบุคคล
ทั้งในรูปแบบ Formal และ Informal สําหรับรูปแบบที่
เปนทางการนั้น โครงสรางตลอดจนกฎขอบังคับตาง ๆ 
จะเปนตัวกําหนดรูปแบบของความ สัมพันธอยูแลว 
สวนความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการถือวาเปน
ปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวชี้วาองคการมีบูรณาการทาง
สังคมหรือไม (บุญแสง ชีระภากร, 2533: 10) ซ่ึงศิ
ริวรรณ เสรีรัตน (2539: 217) ไดกลาวถึงองคการแบบไม
เปนทางการวา การจัดองคการแบบไมเปนทางการเปน
การรวมกิจกรรมสวนบุคคลของกลุมคนโดยปราศจาก
จุดประสงครวมกัน จะมีการชวยเหลือกนัภายในองคการ
และกอใหเกิดความสัมพันธข้ึน เชน การที่กลุมบุคคลมา
เลนหมากรุกดวยกันในชวงเวลาพักกลางวันแลวเกิด
ความสนิทสนมกันจึงมีการชวยเหลือกันในการทํางาน 
ถึงแมวาจะทํางานคนละแผนกกัน  ดังนั้นการทํางาน
ชวยเหลือกันและกันจึงไดรับอิทธิพลจากกลุม กลาวคือ 
กลุมจะเปนตัวกําหนดใหมีการทํางานรวมกันหรือไม
ข้ึนอยูกับความสัมพันธของกลุมนั้น ๆ ในแตละองคการ
จึงควรที่จะสงเสริมใหเกิดกลุมขึ้นไมวาจะเปนกลุมแบบ
ทางการ กลุมไมเปนทางการ กลุมทํางาน กลุมเพื่อน อาจ

ใชวิธีการของการตั้งชมรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  ดังเชนการจัด
กลุมที่ไมเกี่ยวกับงาน เชน กลุมกีฬา กลุมสวัสดิการ 
กลุมสนใจในกิจกรรมตาง ๆ แลวคอย ๆ นําเอากิจกรรม
เหลานั้นมาประยุกตใหเกิดประโยชนแกองคการ เพ่ือ
เสริมสรางบูรณาการทางสังคมในองคการ (บุญแสง 
ชีระภากร, 2533: 10)  
 ผลการวิจัยที่ Hawthorne พบวาการทํางาน
โดยทั่ว ๆ ไปนั้น องคประกอบที่ทําใหคนงานพึงพอใจ
ไมไดอยูที่ผลผลิต แตคนงานจะคํานึงถึงเพื่อนรวมงาน
มากกวา ซ่ึงเขาพอใจที่จะทราบวาเพื่อนรวมงานมี
ความรูสึกอยางไรตอเขา ดังนั้นกลุมทํางานจึงเปน
องค ประกอบสํ าคั ญอย า งหนึ่ ง ในการทํ า ง าน 
(Roethlisberger & Dickson, 1939 อางถึงในอารี เพชรผุด, 
2530: 96) 
 ดังนั้นการทํางานรวมกันในหมูเพ่ือนรวมงาน
หรือสมาชิกในหนวยงานเดียวกันจําเปนตองมีการสราง
ความสัมพันธไมตรีตอกัน เพ่ือจะไดทํางานดวยกันไดดี 
ผูที่อยูในองคการไดนาน ๆ มีความผูกพันตอองคการ มี
ความศรัทธาและจงรักภักดีตอองคการ  จึงตองมี
สัมพันธภาพที่ดีตอเพ่ือนรวมงานดังนี้ 1) เมื่อเพ่ือพูดให
รับฟงดวยความเต็มใจ ไมใชอารมณในการตัดสิน
ความคิดของเขา 2) ใหความเปนกันเองและเปนมิตร 3) 
ยกยองชมเชยเพื่อนรวมงานดวยความจริงใจโดย
ปราศจากความอิจฉาริษยา 4) อยางแสดงตนวาเหนือกวา
เพ่ือนรวมงาน 5) มีความจริงใจและเสมอตนเสมอปลาย
ในการติดตอกัน 6) ใหความชวยเหลือเมื่อมีทุกขรอน 7) 
มีโอกาสในการพบปะสังสรรคนอกเวลาทํางาน 8) ยิ้มแยม
แจมใสและเปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน 9) ไมโยนความผิด
หรือซัดทอดความผิดใหเพ่ือนรวมงาน 10) ใจกวาง 
และยอมรับความสามารถของเพื่อนรวมงาน (ปรียาพร 
วงอนุตรโรจน, 2535: 119) นอกจากนี้การติดตอส่ือสาร
จะมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน เชน 
เมื่อเพ่ือนรวมงานแซววาชักจะขยันเกินหนาเกินตาคน
อ่ืนอาจทําใหบุคคลนั้นพยายามลดบทบาทตัวเองเพื่อ
ไมใหถูกตําหนิทางออมเชนนั้นอีก (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 
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2539: 75) จึงเห็นไดวาการสื่อสารจะมีผลตอพฤติกรรม
น้ันเปนไปในทางที่สรางสรรคหรืออาจเปนไปในทางลบ
ได ดังนั้นในการสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน 
องคการควรจะคํานึงถึงการติดตอส่ือสารระหวางกัน
ภายในองคการดวย 
 

- ธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) 
 การมีความสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงานและมี
การปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับ
การเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ในการ
ทํางานนั้นมีบุคคลจํานวนมากที่มีความคับของใจในการ
ทํางานเพราะไมชอบเพื่อนรวมงาน มีการโตเถียงมีการ
ทะเลาะกัน (อารี เพชรผุด, 2530: 14) คนทุกคนตองการที่
จะไดรับการปฏิบัติแบบมีเกียรติศักดิ์ศรีของความเปน
คนในทุกสภาพการณ (บุญเจือ วงษเกษม, 2529-2530: 
30) ดังนั้นหากพนักงานในองคการไดรับการเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพสวนบุคคล ปญหาการทะเลาะหรือการ
โตเถียงตาง ๆ นาจะลดนอยลง ดังที่ Kreitner (1983: 346-
351) ไดกลาววาพนักงานจะขาดแรงจูงใจที่จะทําการ
ผลิตอยางเต็มกําลัง หากขาดสิทธิตามหลกัประชาธิปไตย
ในที่ทํ างาน  โดยความหมายของประชาธิปไตยนี้  
หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคคลในองคการทุก ๆ 
คนในการทํางานรวมกัน และจะตองใหความสําคัญแก
ทุก ๆ คนอยางเสมอหนากันไมวาจะอยูในระดับใดของ
องคการหรือไมวาในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางทํางาน 
การประชุมกลุม การทํางานเปนทีม จะตองฟงเสียงของ
ทุก ๆ คนอยางเทาเทียมกัน หากมีประชาธิปไตยในการ
ทํางานแลว จะทําใหการมีสวนรวมในองคการสูง ทุกคน
กลาแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออก (บุญแสง   
ชีระภากร, 2533: 11) ซ่ึงการที่ผูปฏิบัติงานภายใน
องคการควรมีสิทธิอะไรบาง และจะปกปองสิทธิของตน
ไดอยางไร ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคการนั้น 
Walton (1974: 12) 
 ดังนั้นการบริหารงานจึงจําเปนตองทําความ
เขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพล
ตอความคิดคํานึง รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารงานและพัฒนา
องคการได ซ่ึงถาหากสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมองคการ
และสามารถใชใหเขากับสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี
ในสังคมปจจุบันไดแลวจะสงผลในการบริหารงานของ
องคการประสบผลสําเร็จไดอยางดี (ไพบูลย ชางเรียน, 
2532: 126) ซ่ึง Walton (1976: 96) ไดใหแนวคดิเกีย่วกบั
ธรรมนูญในองคการวาเปนปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิด
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้ 1) ชีวิตนอกเวลาการ
ทํางานหรือชีวิตสวนตัวในครอบครัวของพนักงาน จะ
ไมถูกกาวกายเปนอันขาด 2) พนักงานมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นตอผูบริหารโดยปราศจากการ
โตตอบหรือแกแคน 3) พนักงานมีสิทธิเสมอภาคใน
เรื่องตาง ๆ ทุกเรื่องในองคการ 5) จะตองปกครองกัน
ดวยกฎระเบียบ ขอบังคับ ไมใชปกครองดวยบุคคล ทั้งนี้
เพ่ือใหเกิดโอกาสเทาเทียมกันในเรื่องงาน ความเปน
สวนตัว ความขัดแยงทางความคิดและอื่น ๆ  
 

- ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดาน
อื่น ๆ (Total Life Space)   
 การทํางานเปนสวนสําคัญเพียงสวนเดียวใน
ชีวิตของมนุษย และเปนสิ่งที่ควรตระหนักเปนอยางยิ่ง 
เพราะคนบางคนทุมเทตนเองใหกับการทํางานโดย
ทอดทิ้งสวนอ่ืน ๆ ไปหมดทําใหการทํางานกลายเปน
ภัยที่บั่นทอนชีวิตของตนเองโดยไมจําเปน พรรณราย   
ทรัพยะประภา (2529: 304) โดยแบงชีวิตของคน
ออกเปน 4 สวน คือ 1) ชีวิตสวนตัวเปนสวนที่เราทํา
อะไรใหตนเองหรือใหครอบครัว เชน พักผอนหยอนใจ  
ออกกําลังกาย โดยคนเรานั้นตองมีชีวิตสวนหน่ึงที่เปน
ของตัวเองและของครอบครัว จึงจะถือเปนชีวิตที่
สมบูรณ 2) ชีวิตสังคม คนเรานั้นจะใชชีวิตทั้งหมดเพื่อ
สวนตัวและครอบครัวแตเพียงอยางเดียวไมได ทั้งนี้
เพราะวาเราไมสามารถมีชีวิตอยูตามลําพังโดดเดี่ยวได 
จําเปนตองคบหาสมาคมหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไม
วาจะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย ประเพณีตาง ๆ เปนสวนหนึง่
ที่ชักนําใหคนเขามาสมาคมกันอยูตลอดเวลา 3) ชีวิต
การทํางาน ผูที่ทําประโยชนใหแกผูอ่ืนโดยสิ้นเชิงไมมี
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เวลาเปนของตนเองหรือไมมีเวลาทํางานประกอบอาชีพ
เลย นับวายังเปนผูที่มีชีวิตไมเต็มสมบูรณอยูน่ันเอง ผูที่
มีชีวิตเต็มความสมบูรณจําเปนตองทํางาน งานนี้อาจเปน
งานอดิเรก ซ่ึงทําเพื่อความเพลิดเพลินได แตเราพบวา
งานอดิเรกนั้นไดกลายเปนงานอาชีพดวย 4) ชีวิตสวนที่
เปนการเพิ่มพูนความรู คนเรานั้นนอกจากจะมีชีวิต
สวนตัว สังคม และการทํางานแลวยังไมเพียงพอ จําเปน
ที่จะตองแสวงหาความรูอยูเสมอ ซ่ึงอาจเปนการเรียนรู
จากสถานศึกษา ประสบการณของตนเอง การพูดคุย การ
ดูโทรทัศน การเขาฝกอาชีพตาง ๆ เหลานี้ 
 การทํางานในองคการเปนเพียงปจจัยในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยเทานั้น นอกจากการทํางานแลว 
มนุษยทุกคนยอมตองการมีเวลาเพื่อพักผอนเปนของ
ตัวเองหรือทํากิจกรรมนันทนาการ (บุญแสง ชีระภากร, 
2533: 12) ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวบุคคลตองใชเวลาในการ
ดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับตนเอง บุคคลอื่นหรือสังคมไป
ในเรื่องตาง ๆ ความสําคัญของเวลาจึงอยูที่ภาระกิจหรือ
กิจกรรมที่เราจะทําใหเสร็จภายในเวลาที่มีอยูอยางจํากัด 
 การบร ิหารเวลาจ ึง เป นสิ ่งสําค ัญซึ ่งว ิร ัช 
สงวนวงศวาน (2533: 37-38) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารเวลาวาเปนการวางแผนการใชเวลาเปนเรื่องของ
การกําหนดกิจกรรมที่ตองทําไวลวงหนา มีการกําหนด
เปนเปาหมายอยางชัดเจน โดยจะตองกระทําอยาง
ตอเนื่องซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดขึ้นจะเปนจริงไดตอเมื่อมีการกระทํากิจกรรมใน
แนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกับเป าหมายนั้น
ตามลําดับความสําคัญ จะเห็นไดวาเวลาสําคัญมากจึง
ควรที่จะบริหารเวลามิใหสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 
โดยมีวิธีการแบงเวลาออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ตองพิจารณาวาการทํางานในวัน
หน่ึง สัปดาหหน่ึง เดือนหนึ่ง ตองใชเวลามากนอยเทาใด 
เมื่อรูวาใชเวลาเทาใดแลวตองจัดใหเวลาที่ตองการใชกับ
เวลาที่อํานวยใหจริง ๆ มีความสมดุลกัน 
  ข้ันที่ 2 การแบงเวลา อาจแบงการใชเวลา
เปน 3 ประเภท ดังนี้ (Uris, 970: 16 อางถึงในมานะ   
สินธุวงษานนท, 2534: 72) 1) เวลาที่ตองกําหนดไว

แนนอนตายตัว ไดแก เวลาสําหรับงานปกติหรืองาน
หลักซึ่งไมอาจตัดทอนไปไดเลย 2) เวลาทีพ่อจะยดืหยุน
ไดบาง แตมีขอบเขตจํากัด ไดแก เรื่องที่พอจะเพิ่ม ลด
เวลาในการปฏิบัติงาน ไดเชน เวลารับประทานอาหาร
กลางวัน เวลาประชุม เปนตน 3) เวลาที่แกไขเปลี่ยนแปลง
ได ไดแก เรื่องที่จะสามารถควบคุมไดอยางสมบูรณ 
เชน เวลาคิดที่จะใชวางแผนหรือมีทางเลือกมากกวาจะ
ทํางานนั้นในเวลานี้หรือจะรอไวทําภายหลัง 
  ข้ันที่ 3 การจัดทําและตรวจสอบตาราง 
เวลา เพ่ือจะควบคุมการใชเวลาใหเปนไปตามที่กําหนด
ข้ึนวาเวลาใดทําอะไร ใชเวลาเทาใด โดยพยายามให
เปนไปตามเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด  อยาใหเวลา
ของงานหนึ่งไปกินเวลาของอีกงานหนึ่ง โดยในการ
ตรวจสอบและบันทึกการใชเวลาอยางงาย ๆ และ
แมนยําที่สุด อาจสรุปไดเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 1) ควรเริ่มลง
มือทําในทันที อาจจะใชเวลาประจําวันเพียง 5-10 นาที 
เก็บสถิติการใชเวลาสวนตัวในวันหนึ่ง 2) ควรบันทึก
เหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึ้นทันทีไปเรื่อย ๆ ใน
ระยะแรก ๆ อาจจะไมสะดวกใจที่จะจดบันทึกทุกสิ่ง
ทุกอยางโดยละเอียด แตถาสามารถใชความอดทนลอง
ทําสักระยะหนึ่ง จะพบวาสิ่งที่ปรากฎจะชวยใหทราบ
วาเวลาใดบางที่ไดเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน ซ่ึง
อาจจะเปนชวงเวลาที่ทําใหพลาดโอกาสที่จะไดผลงาน
ชิ้นสําคัญ 3) ควรเก็บบันทึกการใชเวลาไวใกล ๆ ตัวอยู
ตลอดเวลาเพื่อสะดวกแกการจดบันทึกการใชเวลาเปน
ระยะ ๆ ตามความเปนจริง 4) การติดตามผลการสํารวจ
เปนระยะ ๆ ที่แนนอนและไมใหชวงเวลาหางกันมาก
นัก เพ่ือใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
ของตนเอง 
  ข้ันที่ 4 การปรับเวลางานบางอยางใชเวลา
ไมแนนอน จึงควรมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม 
 
 ดังนั้นคนทุกคนจึงควรที่คํานึงถึงการดําเนนิ
ชีวิตแตละสวนใหมีความสมดุลและสอดคลองกับ
สภาพความเปนอยู ไมทุมเทใหชีวิตในสวนใดมาก
เกินไป ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูไดอยางมี
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ความสุข ประสานทั้งชีวิตตน ชีวิตงาน ชีวิตครอบครัว  
และชีวิตสังคม เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและ
เหมาะสม 
 

- การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social 
Relevance)   
 องคการเปนหนวยงานหนึ่ งของสังคมที่
ประกอบไปดวยบุคคลหลาย  ๆ ฝายรวมกันจัดทํา
กิจกรรมขึ้นในนามของหนวยงานเพื่อดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว (ศิริอร ขันธหัตถ, 2532: 
22) ในการดําเนินชีวิตของคนในองคการนั้น 
 นอกจากจะทําอะไรใหแกตนเอง ครอบครัวแลว 
ยังจําเปนที่จะตองทําอะไรใหผูอ่ืนดวยเชนกัน บางครั้ง
เราจําเปนตองสละเวลาหรือสละความสุขสบายสวนตัว
ทําประโยชนใหแกสังคมโดยสวนรวมดวย จึงจะทําให
ชีวิตเรามีคุณคา (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2529: 304) 
และการที่บุคคลจะมีความพึงพอใจและมีความสขุในการ
ทํางาน ถางานนั้นทําใหเขามีชื่อเสียง มีสถานภาพ มี
ศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับในสังคม เปนงานบริการชุมชน
หรือสังคม (อารี เพชรผุด, 2530: 194) นอกจากนี้มนุษย
ยังเปนชีวิตที่เกี่ยวโยงกับสังคมเสมอ มีการตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอมภายนอก บุคคลจึงควรจะคํานึงถึงและมีการ
ปรับตัวเองเพื่อความอยูรอดอยางมีความสุขและคํานึงถึง
ความตองการของสังคม เปนลักษณะกิจกรรมของ
องคการที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม 
จะกอใหเกิดคุณคาความสําคัญของงานและวิชาชีพใน
กลุมผูปฏิบัติ เชน ความรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรู
วาองคการของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
เกี่ยวกับผลผลิตการกําจัดของเสีย วิธีการตลาด การมี
สวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่น ๆ เมื่อ
บุคคลรูสึกวางานที่ตนปฏิบัติมีคุณคาจะเปนสิ่งจูงใจให
บุคคลทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายได (เทพพนม   
เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529: 83)  จึงเปนไดวาการ
คํานึงถึงประโยชนและความตองการของสังคมนั้นเปน
ส่ิงที่มนุษยทุกคนควรจะมี และแทจริงแลวมนุษยมีความ
ตองการที่จะบริการหรือใหประโยชนแกสังคมดวย 

เพราะตองการเปนที่ยอมรับในสังคมและรูสึกวาชีวิต
ของตนมีคุณคา 
 
วัสดุและวิธีการ 

1. แบบการวจิัย (Research design) 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงอรรถาธิบายเพื่อ

ศึกษาบรรยากาศองคการกับคุณภาพชวีติการทาํงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยการใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 
 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากร

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จํานวน 1,241  คน แต
ในการวิจัยครั้งนี้ผูบริหารโรงพยาบาลบางกอก  9 
อินเตอรเนชั่นแนลมีความจําเปนที่ไมสามารถใหเก็บ
ขอมูลได ดังนั้นประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จึง
ประกอบดวย โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาล
บางปะกอก  3 สถานพยาบาลบางปะกอก  5 และ 
โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอรเนชั่นแนล โดยไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับคิดเปนรอยละ 72 
 2.1 ประชากรหลกั  
 บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดย
มีประชากรจํานวน 1,241 คน คิดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 320 คน  
 

โรงพยาบาล 
ในเครือบางปะกอก 

บุคลากร
จํานวน 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 399 คน 103 คน 

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 385 คน 99 คน 

สถานพยาบาล 
บางปะกอก 5 

27 คน 7 คน 

โรงพยาบาลบางกอก 8 
อินเตอรเนชั่นแนล 

80 คน 21 คน 

โรงพยาบาลบางกอก 9 
อินเตอรเนชั่นแนล  

350 คน 90 คน 

รวม 1,241 คน 320 คน 
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 2.2 ประชากรผูตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น คือ บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกที่
ไดรับแบบสอบถามตอบกลับคิดเปนรอยละ 72 
 

โรงพยาบาล 
ในเครือบางปะกอก 

จํานวน 
บุคลากร 

จํานวน 
กลุมตัวอยาง 

รอยละ 

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 399 คน 103 คน 32 
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 385 คน 99 คน 31 
สถานพยาบาลบางปะกอก 5 27 คน 7 คน 2 
โรงพยาบาลบางกอก 8  

อินเตอรเนชัน่แนล 
80 คน 21 คน 7 

โรงพยาบาลบางกอก 9 
อินเตอรเนชัน่แนล  

350 คน 0 คน 0 

รวม 1,241 คน 230 คน 72 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Research Instruments) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวยแบบ 
สอบถาม 3 สวน คือ 

1. สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
สวนบุคคล 

2. สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการ โดยผูวิจัยแปลและเรียบเรียงมาจาก แบบวัด
บรรยากาศองคการ ชื่อ Organizational Climate Descriptive 
Questionnaire หรือ OCDQ ของฮาลปนและครอฟท 
(Halpin & Croft, 1966: 152-154) 

3. สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content 
Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือแกไขและปรับปรุงเบื้องตน
ตามคําแนะนํา หลังจากนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษา 
ความครอบคลุมและความสอดคลองของเนื้อหาของ
แบบสอบถามและนํามาพิจารณาปรับปรุงกอนนําไปใช
ในการเก็บขอมูล 

2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนํา
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลว
นําไปทดสอบกับบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนใกลเคียง 
จํานวน 30 ราย แลวนําขอมูลมาวิเคราะหความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีครอนบัค (Cronbach Method) (พิมพ
พรรณ ศิลปสวุรรณ, 2538: 133) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดผาน
การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและ
มีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการเทากับ .855 และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเทากับ .784 นําแบบสอบถามที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับโรงพยาบาลเอกชน
ใกลเคียง จํานวน 30 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ไควสแควร 
 
การเก็บขอมูล (Data Collection) 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

1. ข้ันเตรียมการ 
a. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

มหิดล ขออนุมัติกรรมการผูอํานวยการโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอก 

b. ประสานงานกับผูรับผิดชอบการตอบ
แบบสอบถาม 

c. เตรียมเอกสาร อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน
การเก็บขอมูล 
 2.   ข้ันดําเนินการ 

a. ผู วิ จั ยส งแบบสอบถามพรอมอธิบาย
วัตถุประสงคการวิจัยใหผูรับผิดชอบการตอบแบบ 
สอบถามทราบวาแปลผลในภาพรวมโดยไมเปดเผยขอมูล
เปนรายบุคคล 

b. รับแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของขอมูลที่ไดรับ 
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)    
 ไดจากเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติตอไปนี้ 

1. ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายขอมูลตาง ๆ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean, Median) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติวิเคราะห (Analysis Statistics)   
a. ทําการวิ เคราะหความสัมพันธของ

ลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  โดยใช 
ไควสแควร (Chi-Square) 

b. ทําการวิเคราะหความสัมพันธของ
บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํ างาน 
ของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยใช
ไควสแควร (Chi-Square) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการของบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศองคการ
ครบทั้ง 6 แบบ ตั้งแตบรรยากาศที่พึงประสงคมากที่สุด
ไปถึงแบบที่ไมพึงประสงคดังนี้ แจมใส อิสระ ควบคุม  
สนิทสนม รวบอํานาจและซึมเซา คิดเปนรอยละ 34.3, 
10.9, 12.2, 9.1, 17.4, 16.1 ตามลําดับ ในภาพรวม
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 89.1 และมี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอย
ละ 12.31 พิจารณาจําแนกตามปจจัยบงชีคุ้ณภาพชวีติการ
ทํางานในแตละดานพบวา ดานที่บงชี้คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับสูง ไดแก ดานธรรมนูญในองคการ 
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานการเกี่ยวของสัมพันธ

กับสังคม ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คิด
เปนรอยละ 14.97, 14.67, 14.66, 14.58, 14.37, 14.23, 
13.34 ตามลําดับ และดานที่บงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตด านอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 11.92 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
คุณลักษณะสวนบุคคลในภาพรวม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ระยะเวลาในการ
ทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน รายได  มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ
พบวาบรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
       1.   ผลการวิจัยพบวาบุคลากรโรงพยาบาลในเครือ
บางปะกอกมีการรับรูบรรยากาศองคการครบทั้ง 6 แบบ  
ตั้งแตบรรยากาศองคการที่พึงประสงคมากที่สุดไปถึง
แบบที่ไมพึงประสงค ดังนี้  แจมใส  อิสระ  ควบคุม  
สนิทสนม  รวบอํานาจและซึมเซา โดยคิดเปนรอยละ 
ดังนี้ 34.3 , 10.9 , 12.2 , 9.1 , 17.4 , 16.1  และมีการรับรู
บรรยากาศองคการ 3 แบบแรก ไดแก แจมใส อิสระ
และควบคุม ซ่ึงมีลักษณะรวมกันและเปนบรรยากาศ
องคการที่ พึงประสงคหรือบรรยากาศองคการมี
แนวโนมแจมใส คิดเปนรอยละ 57.39  ซ่ึง Halpin & 
Croft ไดวิเคราะหวาเปนบรรยากาศองคการที่สมาชิกมี
ขวัญกําลังใจดี มีความสามัคคีชวยเหลือกัน มีงานทํา
พอเหมาะกับความสามารถ มีความพึงพอใจในการ
แกปญหา นอกจากนี้ยังรูสึกภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
หนวยงานนี้  สวนพฤติกรรมของผูบริหาร  พบวา 
ผูบริหารมีบุคลิกที่ดี เปนที่ เคารพรักใครและเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงาน ชวยเหลือในการปฏบิตังิาน 
ผูบริหารไมตองออกคําส่ังหรือควบคุมบอย ๆ เพราะ
ผูรวมงานมีระเบียบวินัยดี ระเบียบกฎขอบังคับยังมี
ความสําคัญแตสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ 
ผูบริหารไมเนนผลงาน แตจะใชวิธีสรางลักษณะของ
ผูนําใหผูปฏิบัติงานจนสงผลตอการปฏิบัติงานที่ดีได 
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บรรยากาศองคการแบบนี้เปนที่ตองการของผูปฏิบัติงาน
และเปนบรรยากาศองคการที่ดีที่สุดดังนั้นผูบริหารควร
สงเสริมใหบุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมี
บรรยากาศองคการแบบแจมใสตอไป และในขณะที่มี
บรรยากาศองคการแบบสนิทสนม รวบอํานาจและซึม
เซาซึ่งมีลักษณะรวมกันและเปนบรรยากาศองคการที่ไม
พึงประสงคหรือบรรยากาศองคการมีแนวโนมซึมเซา 
คิดเปนรอยละ 42.61 ซ่ึง Halpin & Croft ไดวิเคราะหวา
เปนบรรยากาศองคการที่ไมอํานวยตอการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพของการทํางานโดยรวม  ผูบริหารจึง
ควรที่จะไดศึกษาวิธีการแกไขปรับปรุงใหบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศองคการ
แจมใสซึ่งสามารถกระทําไดโดยสงเสริมใหพฤติกรรม
ของผูรวมงานโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีขวัญ
กําลังใจดี  มีความสามัคคีชวยเหลือกัน  มีงานทํ า
พอเหมาะกับความสามารถ มีความพึงพอใจในการ
แกปญหา นอกจากนี้ยังรูสึกภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และสงเสริมใหพฤติกรรมของผูบริหาร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบุคลิกที่ดีเปนที่เคารพ
รักใครและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน ชวยเหลือใน
การปฏิบัติงาน ไมตองออกคําส่ังหรือควบคุมบอยๆ 
เพราะผูรวมงานมีระเบียบวินัยดี ระเบียบกฎขอบังคับยัง
มีความสําคัญแตสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ ไม
เนนผลงาน  แตจะใชวิธีสรางลักษณะของผู นําให
ผูปฏิบัติงานจนสงผลตอการปฏิบัติงานที่ดีได  
        2.   ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) แตในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอกมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 89.1 และมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 12.31 โดย
พิจารณาจําแนกตามปจจัยบงชี้คุณภาพชีวิตในแตละดาน 
พบวา ดานที่บงชี้คุณภาพชีวิตอยูในระดับสูง ไดแก ดาน
ธรรมนูญในองคการ ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในงาน ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานการ

เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ  ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม โดยคิดเปนรอยละ ดังนี้ 14.97 , 14.67 , 14.66 , 
14.58 , 14.37 , 14.23 , 13.34  และดานที่บงชี้คุณภาพชีวติ
อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 11.92 ดังนั้น
ผูบริหารจึงควรสงเสริมใหบุคลากรโรงพยาบาลในเครือ
บางปะกอกมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง
ตอไปเพื่อสงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
และเพื่อเอ้ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรทํางานได
บรรลุตามเปาหมายและกอให เกิดประสิทธิผลแก
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกตอไป 
        จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะวาควรสงเสริมให
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศ
องคการแบบแจมใสตอไป และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับสูงตอไปเชนกัน เพ่ือสงผลใหบุคลากรมี
คุณภาพชวีิตการทํางานที่ดีและเพื่อเอ้ือใหการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรทํางานไดบรรลุตามเปาหมายและกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกตอไป    
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

1. ศึกษาบรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน   โดยใชรูปแบบการวัดที่แตกตางออกไป 

2. ศึกษาตัวแปรอ่ืนที่คาดวานาจะมีความสัมพันธ
หรือสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
สรุป 
 การวิจัยเชิงอรรถาธิบายนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  โดยมี
ประชากรจํานวน 1,241 คน คิดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 
320 คน ไดรับแบบสอบถามตอบกลับคิดเปนรอยละ 72 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ชื่อ 
Organizational Climate Descriptive Questionnaire 
(OCDQ) ของ Halpin & Croft ซ่ึงผูวิจัยไดแปลและเรยีบ
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เรียงเปนภาษาไทยและไมไดตัดทอนหรือเพ่ิมเติมขอ
คําถามเพียงแตนํามาดัดแปลงขอความบางตอนเพื่อให
เขากับสภาพการณของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  
และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดย
แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรง
ดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและมีคาความเที่ยงของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการเทากับ .855   
และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
เทากับ .784 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับโรงพยาบาลเอกชนใกลเคียง 
จํานวน 30 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไควสแควร 

บรรยากาศองคการของบุคลากรโรงพยาบาลใน
เครือบางปะกอกมีบรรยากาศองคการครบทั้ง 6 แบบ 
ตั้งแตบรรยากาศที่พึงประสงคมากที่สุดไปถึงแบบที่ไม
พึงประสงค ดังนี้ แจมใส อิสระ ควบคุม  สนิทสนม รวบ
อํานาจและซึมเซา คิดเปนรอยละ 34.3, 10.9, 12.2, 9.1, 
17.4, 16.1 ตามลําดับ ในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอกมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับสูงคิดเปนรอยละ 89.1 และมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 12.31 
พิจารณาจําแนกตามปจจัยบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน
ในแตละดานพบวา ดานที่บงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับสูง ไดแก ดานธรรมนูญในองคการ ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกัน ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคม ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คิดเปนรอยละ 
14.97, 14.67, 14.66, 14.58, 14.37, 14.23, 13.34 
ตามลําดับ และดานที่บงชี้คุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
กับชีวิตดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 11.92 ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับคุณลักษณะสวน
บุคคลในภาพรวม ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน รายได มีความสัมพันธ

อย า งมี นั ย สํ าคัญทางสถิ ติ  ( p<0.05)  และพบว า
บรรยากาศองคการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะวาควรสงเสริมให
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมีบรรยากาศ
องคการแบบแจมใสตอไป และมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับสูงตอไปเชนกัน เพ่ือสงผลให
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและเพื่อเอ้ือให
การปฏิบัติงานของบุคลากรทํางานไดบรรลุตาม
เปาหมายและกอใหเกิดประสิทธิผลแกโรงพยาบาลใน
เครือบางปะกอกตอไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได โดยผูวิจัย
ไดรับความกรุณาจาก ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน ชุติวงศ  
กรรมการผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผศ.ดร.สุคนธา  
คงศีล รศ.ดุสิต สุจิรารัตน กรรมการสอบวิทยานิพนธ   
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  รศ .ดร .สุรชาติ  ณ  หนองคาย   
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ประธานกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่
กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ใหขอคิดเห็นที่มีคุณคายิ่ง
และเปนประโยชนตอการวิจัย พรอมทั้งสนับสนุนใน
การทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธฉบับนี้
มีความสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว 
ณ โอกาสนี้ดวย 

กราบขอบพระคุณ  พญ . เจรี ยง  จันทรกมล  
กรรมการผูอํานวยการโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  
นพ.ธีรภัทร   ภิสัชเพ็ญ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบาง
ปะกอก 3 นพ.พงษศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ ผู อํานวยการ
สถานพยาบาลบางปะกอก 5 นพ.นิรุณ วานิชวัฒนรําลึก  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอรเนชั่นแนล   
นพ.เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล กรรมการผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรชั่นแนล คุณพิชญ   
จันทรกมล ผูจัดการทั่วไปโรงพยาบาลบางกอก  9 
อินเตอรเนชั่นแนล และบุคลากรโรงพยาบาลในเครือ
บางปะกอกทุกทานที่อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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และสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 
        ทายสุดนี้กราบขอบพระคุณ คุณพออํานาจ คุณแม
ลําพูน พ่ี ๆ นอง ๆ ภาควิชาบริหารสาธารณสุข สาขาการ
บริหารโรงพยาบาลทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งภรรยาอัน
เปนสุดที่รักยิ่งคุณหยกฟา ที่คอยใหกําลังใจในทุกเวลา
และคอยชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด 
และเด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ (นองไตเติ้ล) บุตรชายอัน
เปนเหมือนพลังที่ทํ าใหฝ าฟนอุปสรรคทั้ งหลาย  
คุณประโยชนอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัย
ขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน และสถาบันการศึกษาทุก
แหงที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 
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