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Abstract 
   

This research has 2 objectives which were ; (1) to study the level of Bureaucratic Organizational 
Culture , Metta  and  Quality of Work Life of  Bangkok Government Officers (2) to study the relationship 
among “Bureaucratic Organizational Culture”,“Metta” and “Quality of Work Life” of  Bangkok 
Government Officers .There were 408 samples. The questionnaire was research tool. Using the package 
program, the statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. 

Results of the study revealed that: 
 (1) The level of Bureaucratic Organizational Culture and Quality of Work Life of Bangkok 

Government Officers were at high level. Meanwhile, the level of Metta at moderate degree. 
 (2) Bureaucratic Organizational Culture and Quality of Work Life and Metta and Quality of Work 

Life of Bangkok Government Officers were interrelated. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

 ในบทน้ีผูว้ิจัยขอกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา อันส่งผลให้ผู ้วิจัย ก  าหนด

วตัถุประสงคข์องการวิจยัจ  านวน 2  ขอ้ สมมติฐานการวิจยั รวมถึงการก าหนดขอบเขตของการวิจยั ประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะไดรั้บ และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ตามล าดบั 

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ท่ามกลางกระแสของโลกแห่งการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี  ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองของการคา้เสรี การพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม และการเช่ือมโยงของระบบขอ้มลูข่าวสารแบบเครือข่าย 

รวมถึงพฒันาการของความเป็นประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และ การเคารพใน

สิทธิมนุษยชน ทุกสงัคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างไดรั้บผลกระทบซ่ึงก่อใหเ้กิดทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ และมีความจ าเป็นจะตอ้งหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตวัเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัรวมทั้งสามารถรองรับและใชป้ระโยชน์จากผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ได้

มากท่ีสุด (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,http://www.opdc.go.th/uploads/files/Strategies51-

55.pdf)  

จากสถานการณ์ดงักล่าว ภาคส่วนต่างๆท่ีอยู่ในสังคมโดยเฉพาะภาครัฐซ่ึงเป็นแกนหลกัของพฒันา

ประเทศจ าต้องศึกษาหารูปแบบการพัฒนาองค์การให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงข้างต้นเป็นอย่างมาก       

อยา่งไรก็ดีดว้ยความสลบัซบัซอ้นของภารกิจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางในการให้บริการ

ต่างๆท่ีเก่ียวพนักบักิจกรรมทั้งหลายตามวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตท าให้ไม่

สามารถปรับเปล่ียนหรือพฒันาองคก์ารใหไ้ปสู่จุดท่ีมุ่งประสงค์ไดง่้ายนัก ทั้งน้ีการด าเนินการการพฒันาระบบ

ราชการหรือองค์การภาครัฐจึงจ าตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการและการ

ท างานเพื่อตอบสนองความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชน   อย่างไรก็ดีแนวทางการพฒันาดงักล่าว

ยอ่มตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัแบบแผนพฤติกรรม ความคิด ความเช่ือของบุคลากรว่าตอ้งการรวมถึงสามารถปฏิบติัตาม
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แนวทางการพฒันาเหล่านั้นไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงประเด็นปัญหาดงักล่าวคือการพฒันาการท างานของบุคลากร

ใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยความตอ้งการและความสามารถของบุคลากรและความคาดหวงัหรือเป้าหมาย

ขององคก์ารตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีตอ้งตรงกนันั่นเอง อย่างไรก็ดีองค์การภาครัฐ 

ไดถ้กูกล่าวอา้งจากนกัวิชาการทั้งหลายรวมถึงอยู่ในความเช่ือของประชาชนโดยทัว่ไปว่ามีวฒันธรรมองค์การ

แบบระบบราชการหรือองค์การท่ีมีระบบการท างานตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  (Deal and Kennedy,1982; 

Cameron and Quinn, 1999) หรือ วฒันธรรมองคก์ารแบบหอไอเฟล (Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) 

หรือ วฒันธรรมมุ่งเน้นต าแหน่งหรือแบบเทพอพอลโล (Handy, 1990) อนัมีท่ีมาจากแนวคิดของ Max Weber 

(อา้งอิงใน สมจินตนา คุม้ภยั, 2553)  คือองค์การมีโครงสร้างหลายระดบั กระบวนการท างานมีหลายขั้นตอน 

เป็นทางการสูง กฎระเบียบมีจ  านวนมาก งานท่ีท าเป็นงานประจ าเพื่อป้องกนัความผิดพลาด  รวมทั้งควบคุม    

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน   ผูน้  าท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานและผูจ้ดัองค์การท่ีมีประสิทธิภาพพยายามให้การ

ด าเนินงานราบร่ืนทุกสถานการณ์ ก าหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็นทางการ  แบ่งงานกนัท าตามความ

ช านาญเฉพาะดา้น ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงและผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ท างานทนัเวลาท่ี

ก  าหนด บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ม่มากหรือน้อยจนเกินไป ความส าเร็จวดัจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ

ต้นทุนท่ีต ่ า เห็นว่าบุคลากรเป็นจักรกลหรือปัจจัยหน่ึงขององค์การ มุ่งความมัน่คงในการจ้างงานและ

ความสามารถคาดการณ์พฤติกรรมได้ ส่วนพนักงานปฏิบติังานตามค าบรรยายลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

งานตามสายการบังคับบัญชา  ให้ความส าคัญกับการสั่งการและควบคุมดูแล  อ านาจมาจากต าแหน่งและ

สถานภาพในองคก์าร   วฒันธรรมองคก์ารเช่นน้ีใหค้วามส าคญักบัความมัน่คง  การคาดการณ์ได ้ความปลอดภยั 

งานประจ า และความเช่ือถือได ้มุ่งเนน้ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชาและงานเป็นส าคญั รวมอ านาจและเป็นทางการ

สูง องคก์ารจึงขาดความยดืหยุน่ ด  าเนินงานล่าชา้ ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดย้าก และไม่นิยมสร้างนวตักรรม

ใหม ่ๆ หรือละเลย เพิกเฉยต่อการเปล่ียนแปลง   ดงันั้นจะพบว่าวฒันธรรมองค์การในลกัษณะดงักล่าวมกัจะไม่

เอ้ืออ  านวยต่อบุคลากรใหส้ามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม้ีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพไดแ้ละกลบัน่าจะเป็น

วฒันธรรมองค์การในแง่ท่ีฉุดร้ังเสียมากกว่า อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัท่ีมีการปรับเปล่ียน  เปล่ียนแปลงองค์การ

ภาครัฐในหลากหลายมิติจึงท าให้พิจารณาไดว้่าแมอ้งค์การภาครัฐจะยงัคงมีวฒันธรรมองค์การในลกัษณะ

ดงักล่าวแต่ยงัอาจขาดงานวิจยัหรือมีผลงานวิจยัเชิงประจกัษ์ท่ีมากเพียงพอจะสนับสนุนว่าองค์การภาครัฐใน

ปัจจุบนัมีวฒันธรรมของความเป็นระบบราชการมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ียอ่มเป็นส่วนหน่ึงในการตอบ

ค าถามน้ี 
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ไม่เพียงแต่วฒันธรรมองค์การระบบราชการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐเท่านั้น       

การปฏิบติัตนของบุคลากรยงัผกูโยงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงท่ีจะเป็นผูใ้ห้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม ดงัยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.  2552-2556  ของส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?category) ซ่ึงได้ก  าหนด

ยทุธศาสตร์ไว ้4 ประการหลกัๆ เช่น ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพขา้ราชการในการปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของ

สมรรถนะ   ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพขา้ราชการใหเ้ป็นคนดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมจริยธรรม มี

วินัยและเขา้ถึงประชาชน เป็นอาทิ  นอกจากน้ีในแต่ละยุทธศาสตร์ไดก้  าหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน

เง่ือนไขความส าเร็จโดยก าหนดเป็นบทบาททั้งของส านกังาน ก.พ. เองและบทบาทของส่วนราชการแต่ละแห่ง 

อย่างไรก็ดีแนวทางดังกล่าวยงัอาจต้องการยุทธศาสตร์ในองค์รวมประกอบกับยุทธศาสตร์การพฒันาใน

รายละเอียดดังแนวทางของส านักงาน ก.พ. ซ่ึงทศันะของผูว้ิจัยเห็นว่ายุทธศาสตร์องค์รวมดังกล่าว คือ การ

ผลกัดนัใหบุ้คลากรภาครัฐหรือขา้ราชการเกิด “ความตอ้งการอย่างแทจ้ริง” ในการให้บริการสาธารณะอนัอาจ

พิจารณาไดจ้ากการใชห้ลกัธรรมเขา้มาเป็นแกนหลกัหรือเคร่ืองน าทางการปฏิบติัตนให้แก่ขา้ราชการดว้ยการ

บริหารแนวพุทธอนันบัว่าเป็นวิธีการบริหารท่ีดีท่ีสุดแนวทางหน่ึง เพราะเป็นแนวทางท่ีท าให้ทั้งผูบ้ริหาร และ 

พนกังานมีความสุขพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดใ้นขณะเดียวกนั  (พระมหาบุญมี มาลาวชิโร 

, 2553)  ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลว้หลกัธรรมท่ีเก่ียวโยงกบัการสร้างความตอ้งการอย่างแทจ้ริงย่อมคือหลกัท่ีว่าดว้ย  

“ความเมตตา”  นั่น เอง ดัง ท่ีสมเด็ จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

(http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/metta.pdf )ไดต้รัสไวว้่า อนัความเมตตามีอยู่ในผูใ้ด หรือผูใ้ด

เป็นผูม้ีเมตตา เมตตานั้นจะไม่มีขอบเขตเฉพาะในผูท่ี้เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของตนเท่านั้น แมผู้อ่ื้นเมตตาแทจ้ริงก็จะ

แผไ่ปครอบคลุมถึงได ้ดงัท่ีน่าจะมีเมตตาท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนกบัคนเป็นจ านวนมาก เป็นท่ีประจกัษแ์ก่จิตใจตนเอง 

 เม่ือพิจารณาประกอบทั้งสองปัจจัย คือ ปัจจัยวฒันธรรมองค์การระบบราชการซ่ึงก็คือแบบแผน

พฤติกรรมของตวัองคก์าร และ ปัจจยัความเมตตาของขา้ราชการซ่ึงก็คือแบบแผนพฤติกรรมของบุคลากรของ

องคก์าร  ยอ่มนอ้มน าไปสู่ประสิทธิผลขององคก์ารซ่ึงมีแนวทางการศึกษาท่ีหลากหลายโดยให้ความส าคญักบั

ประเด็นท่ีแตกต่างกนัดงัในเร่ืองของการบรรลุเป้าหมาย วิธีการเชิงระบบ และพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ 

(Steers และคณะ , 1985)    แต่ในท่ีน้ีดงัท่ีใชปั้จจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั “มนุษยใ์นองค์การ”และมองประสิทธิผลใน

แง่มุมของความสอดคลอ้งกนัระหว่างความรู้สึกจากการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัของบุคลากรในองค์การและความ
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คาดหวงัขององคก์ารเป็นหลกั จึงศึกษาประสิทธิผลขององคก์ารจาก “คุณภาพชีวิตการท างาน” โดยคุณภาพชีวิต

การท างานเกิดจากความผาสุกในงาน ความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั ส่งผลใหพ้นกังานมีขวญัก าลงัใจท่ีดีตอ้งการ

ปรับปรุงศกัยภาพในการท างานและสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตในงานได ้การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานถือ

ว่าเป็นวิถีทางหน่ึงของการพฒันาองคก์ารท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์าร โดย

ความพึงพอใจในงานและชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการท างาน (Campbell , Converse and 

Rodgers , 1976) และ ผลิตภาพและผลการปฏิบติังานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ( Land , 

Michalos and Sirgy ,2012) คุณภาพชีวิตงานจึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการพฒันาผูป้ฏิบติังานและพฒันาองค์การ

นัน่เอง และในส่วนขององคก์ารภาครัฐท่ีตอ้งการใหพ้นกังานปฏิบติังานโดยการทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อ

ท างานเพื่อสาธารณะแลว้ยอ่มตอ้งเลง็เห็นประโยชน์ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้กบับุคลากร

ของตนเป็นอยา่งยิง่ 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวฒันธรรม

องคก์ารระบบราชการ และ ความเมตตา  ว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร และ มีความสัมพนัธ์หรือไม่กบัคุณภาพชีวิต

การท างานของขา้ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร   เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการท่ีเป็น

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการปกครอง 

การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย ์การส่ือสาร และความเจริญ (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี , http://th.wikipedia.org/wiki/) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานเขตซ่ึงเป็นหน่วยงานส่วนหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามการก าหนดหน้าท่ีท่ีเป็น

หน่วยปฏิบติัการหรือหน่วยงานภาคสนามของกรุงเทพมหานครท่ีมีบทบาทในการน าเอาบทบญัญติัหน้าท่ีของ

กรุงเทพมหานครมาปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในการจดัการอ านวยความสะดวกและน าเอารูปแบบการบริการ

สาธารณะต่างๆของกรุงเทพมหานครไปสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วและทั่วถึงซ่ึงงานบริหารเพ่ือการบริการ

สาธารณะในแต่ละดา้นนั้นลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีตอ้งมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

เป็นอยา่งมาก จึงถือว่ามีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีบุคลากรในสงักดัหน่วยงานดงักล่าวจ าตอ้งปฏิบติัภารกิจทั้งหมดท่ี

มีความซบัซอ้นและหลากหลายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามแนวทางของวฒันธรรมองค์การระบบราชการ

ท่ีเป็นอยู่ โดยจ าตอ้งยึดหลกัการให้บริการประชาชนดว้ยความเมตตา ในขณะเดียวกับท่ีบุคลากรเองต้องมี

คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีตามไปดว้ยอนัจะส่งผลดีต่อตวัผูป้ฏิบติังาน องคก์าร รวมตลอดถึงสงัคมโดยรวม 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/)%20และ


5 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั  

 

   (1)  เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของ

ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

   (2)  เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการ

ท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

1.3   สมมตฐิำนกำรวจิยั 

 

สมมติฐานท่ีหน่ึง วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ และ คุณภาพชีวิตการท างาน ของขา้ราชการสังกดั

กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั 

สมมติฐานท่ีสอง  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมี

ความสมัพนัธก์นั 

 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิยั 

 

(1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรของงานวิจัยช้ินน้ี คือ ข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครจ านวน 6,764 คน  ตามกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร (http://203.155.220.217/office/csc/news/count07_54.pdf) และกลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการ

สงักดักรุงเทพมหานครจาก 12 ส านกังานเขต  จ  านวน 408 คน  

(2) ขอบเขตดา้นตวัแปร  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาตวัแปรหลกั 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ 

2 ตัวแปร ไดแ้ก่  วฒันธรรมองค์การระบบราชการ และ ความเมตตา และ ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิต การ

ท างาน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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-  วฒันธรรมองค์การระบบราชการโดยรวมและแยกออกเป็น 2 ด้านหลกั ประกอบด้วย  

ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร โดยลกัษณะการปฏิบติังาน มีตวับ่งช้ี จ  านวน 6 

ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย   การปฏิบติังานมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ  ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  การยดึกฎระเบียบ  การ

ยดึหลกัเหตุผล   เนน้เร่ืองอ านาจตามต าแหน่ง และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน  ส่วนลกัษณะของ

สมาชิกภายในองคก์าร มีตวับ่งช้ี จ  านวน 4 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย การใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากร

ในองคก์าร  สมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เนน้ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการ

ท างาน  และ ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง   (สรุปลกัษณะของวฒันธรรมองค์การระบบราชการจาก

นกัวิชาการท่ีกล่าวถึงรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะดงักล่าวหรือท่ีเทียบเคียงจากการสังเคราะห์ตวั

บ่งช้ีวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการจากแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากแนวคิดของนักวิชาการ 

เช่น สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2549 : 518-521) ; Don, Slocum and Woodman (2001 : 524-526) ; Cameron and 

Quinn (1999:122-123) และ  Cameron และ Ettington (1988 : 28 - 29). เป็นตน้ – ดงัรายละเอียดในบทท่ีสอง) 

- ความเมตตาโดยรวมและแยกออกเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย ความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข 

และ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข โดยความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข หมายถึง ใจท่ีสงบเยน็จากความ โลภ 

โกรธ และ หลง ส่วนความปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความเมตตาทางกาย วาจา     

(ตามแนวคิดของสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก)  

- คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและแยกออกเป็น 8 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย รายไดแ้ละ

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ   สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสพฒันาขีด

ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  การบริหารงานท่ีเป็น

ธรรมและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั  และ 

ความภูมิใจในองค์การ   (ตามแนวคิดของ Huse and Cummings (1985 : 199 – 200) ด้วยแนวคิดดงักล่าว

ครอบคลุมการศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานเมื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิดของนักวิชาการท่าน

อ่ืนๆ ทั้งน้ีจากการศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานจากนักวิชาการ

หลากหลายท่าน เช่น   Walton , R.E. (1973:12-16) Kerce and Kewley (1993:189-209) เป็นตน้   นอกจากน้ียงั

พิจารณาจากงานของนกัวิชาการไทยท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัช้ินน้ี คือการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตการท างานของขา้ราชการ เช่นงานวิทยานิพนธข์อง ภทัรา แสงอรุณ (2543) เป็นตน้  
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และส าหรับการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลเฉพาะปัจจยัดา้น  เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน

ในปัจจุบนั  หน่วยงานท่ีสงักดั และฝ่ายท่ีสงักดั เท่านั้น  

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

(1) ไดท้ราบระดับวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของ

ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

(2) ไดท้ราบความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการ

ท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

  (1) วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  หมายถึง วิถีชีวิตโดยรวมของบุคคลท่ีอยู่ภายในองค์การ ซ่ึงเป็น

มาตรฐานส าหรับขา้ราชการยดึเป็นหลกัในการท างาน และ การใชชี้วิตอยู่ในองค์การ 2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย 

ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร  

  (2)  ลักษณะการปฏิบัติงาน มีตัวบ่งช้ี จ  านวน 6 ด้านย่อย ประกอบด้วย   การปฏิบัติงานมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพ  ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  การยดึกฎระเบียบ  การยดึหลกัเหตุผล    เนน้เร่ืองอ านาจตามต าแหน่ง 

และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน 

   (2.1) การปฏิบติังานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ  หมายถึง การท่ีหน่วยงานเน้นการปฏิบัติงานให้

บุคลากรในหน่วยงานท างานตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวด้ว้ยตน้ทุนและทรัพยากรท่ีนอ้ยท่ีสุด 

   (2.2) ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  หมายถึง การบริหารงานภายในองค์การรวมถึงในงานแต่ละ

งานท่ีปฏิบติัเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

   (2.3) การยดึกฎระเบียบ  หมายถึง การท่ีหน่วยงานและบุคลากรปฏิบติังานตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัท่ีมอียา่งละเอียดรัดกุมในการด าเนินงานภายในองคก์าร 
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   (2.4) การยดึหลกัเหตุผล   หมายถึง  การพิจารณาตดัสินใจใดๆในงานจะเน้นเร่ืองความถูกผิด

ตามหลกัเหตุและผลรวมถึงปราศจากอคติ 

   (2.5) อ  านาจตามต าแหน่ง หมายถึง การยอมรับการมอบหมายงานและหน้าท่ีตามต าแหน่งจาก

ผูบ้งัคบับญัชาในงานทุกงาน 

   (2.6) ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน หมายถึง การท่ีหน่วยงานและบุคลากรใน

หน่วยงานปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอนท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

  (3)   ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร มีตวับ่งช้ี จ  านวน 4 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย การใหค้วามส าคญั

กับความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ   สมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เน้นความ             

มีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  และ ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง 

   (3.1) การให้ความส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  หมายถึง การท่ีบุคลากรใน

หน่วยงานมีความรู้สึกว่าหน่วยงานใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะการมีสวสัดิการเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ

ในการท างานอยา่งเหมาะสม 

 (3.2) สมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  หมายถึง การท่ีบุคลากรใน

หน่วยงานมีความเช่ือในเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีมีการก าหนดขอบข่ายหน้าท่ีความ

รับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

  (3.3) ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  หมายถึง การท่ีบุคลากรในหน่วยงานมี

ความรู้สึกว่าหน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความมัน่คงในงานของบุคลากร 

  (3.4) ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง  หมายถึง การท่ีบุคลากรในหน่วยงานมีความเช่ือ

ว่าการเปล่ียนแปลงใดๆรวมถึงการกระท าหรือการคิดนอกกรอบเป็นส่ิงไม่พึงกระท า 

(4) หลกัธรรมเร่ือง “เมตตา” หมายถึง หลกัธรรมท่ีว่าดว้ยเร่ือง ความปรารถนาให้เป็นสุข ประกอบดว้ย 

ความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข และ ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

(4.1) ความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข หมายถึง ใจท่ีสงบเยน็จากความ โลภ โกรธ และ หลง 
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(4.1.1) ความโลภ หมายถึง  ความอยากได ้คือ อยากไดห้นา้ ไดเ้กียรติ ไดส้รรเสริญ ได้

ความนิยมนบัถือ และ อยากเป็น   

(4.1.2) ความโกรธ  หมายถึง ความปรุงคิดเมื่อตอ้งพบกบัความไม่ไดด้งัใจ คนท าไม่

ถกูใจ พดูไม่ถกูใจ  อนัมีลกัษณะท่ีใจมีทั้งความร้อนและความมืดมน 

(4.1.3) ความหลง หมายถึง  ความรู้สึกท่ีไม่ถกูไม่ชอบไม่ควร ในตน ในคน ในอ านาจ 

(4.2) ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความเมตตาทางกาย วาจา 

(4.2.1) ความเมตตาทางกาย หมายถึง  กายสุจริต 3 คือ เวน้จากการฆ่า  เวน้จากการลกั 

และ เวน้จากประพฤติผดิในกาม 

(4.2.2) ความเมตตาทางวาจา หมายถึง วจีสุจริต 4 คือ เวน้จากพูดเท็จ เวน้จากพูด

ส่อเสียด เวน้จากพดูค าหยาบ และ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้เหลวไหล  

(5)  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของข้าราชการ ซ่ึงในท่ีน้ีคือข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อสภาพของงานท่ีปฏิบัติ ประกอบด้วยความรู้สึก 8 ด้าน ประกอบด้วย  รายได้และ

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ      สภาพท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั   โอกาสพฒันาขีด

ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  การบริหารงานท่ีเป็น

ธรรมและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั  และ 

ความภูมิใจในองคก์าร     

  (5.1) รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ หมายถึง การไดรั้บรายไดแ้ละ

สวสัดิการท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัปริมาณงานไปจนถึงการใชจ่้ายในสภาวะปัจจุบนั 

(5.2) สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  หมายถึง การท่ีบุคลากรไดป้ฏิบติังานใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีแผนป้องกนัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

   (5.3)  โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน หมายถึง การท่ีหน่วยงานให้ความส าคญั

กบัการพฒันาความรู้ความสามารถในงานรวมถึงการท่ีบุคลากรมีโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนในการ

ใชท้กัษะและความสามารถท่ีหลากหลาย 

   (5.4)  ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอาชีพแต่ละ

ต าแหน่ง รวมถึงการท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสในการพฒันาความสามารถใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
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   (5.5)  ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานกและ

มีการท างานท่ีมีบรรยากาศของความเป็นมิตร โดยไดรั้บการยอมรับรวมถึงหน่วยงานมีบรรยากาศให้พนักงานมี

โอกาสสร้างปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั 

    (5.6)  การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค หมายถึง การท่ีหน่วยงานยึดหลกัคุณธรรมโดย

มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสมเสมอภาค รวมถึงผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังขอ้คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

    (5.7)  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตวั 

หมายถึง การปฏิบติังานท่ีไม่เอนเอียงระหว่างการท างานกบัการใชเ้วลาว่างและเวลาท่ีให้กบัครอบครัวไปจนถึง

สงัคม 

    (5.8) ความภูมิใจในองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรรวมถึงครอบครัวมีความรู้สึกเป็น

เกียรติในความเป็นขา้ราชการท่ีไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานท่ีท าอยูร่วมถึงไดรั้บรู้ว่าหน่วยงานไดท้ าหน้าท่ีในการ

บริการสาธารณะท่ีเหมาะสม 

  (6)  ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร คือ ขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบ

อตัราก าลงัของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีพุทธศกัราช 2554 
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บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั รวมทั้งสาระ

ต่างๆดังรายละเอียดในบทท่ี 1 ส าหรับในบทน้ีจึงเป็นการน าเสนอแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการตอบสนอง

วตัถุประสงคด์งักล่าว รวมทั้งผลงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ีอนัจกัน าไปประมวลและสงัเคราะห์เพ่ือ

ตรวจสอบปรากฏการณ์โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตา และ คุณภาพ

ชีวิตการท างาน ของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร ตามขอบเขตของการวิจยัต่อไป 

 

2.1  วฒันธรรมองค์การระบบราชการ 

 

Smircich (1985 : 52) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ มีฐานคิดมาจากแนวคิดพ้ืนฐาน 2 แนวทางหลกัคือ 

แนวคิดเชิงปฏิฐานนิยม ซ่ึงเห็นว่าวฒันธรรมองค์การเป็นพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสังเกตเห็นได้ จึงจดัเป็นตวั

แปรตัวหน่ึงท่ีมีอยู่ในองค์การนอกเหนือจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้มองค์การอยู่ เช่น โครงสร้างองค์การ 

เทคโนโลย ีวฒันธรรมองคก์ารจึงเป็นบางส่ิงบางอยา่งท่ีองคก์ารนั้นมี และแนวคิดเชิงปรากฏการณ์นิยม ซ่ึงเห็น

ว่าวฒันธรรมองค์การเป็นเร่ืองของความคิด ความเช่ือท่ีอยู่ภายในจิตใจของกลุ่มบุคคล และไม่ไดเ้ป็นเพียงตวั

แปรตวัหน่ึงในองคก์ารเท่านั้น แต่ตวัองคก์ารเปรียบเสมือนวฒันธรรม หรือกล่าวไดว้่าทุกส่ิงทุกอยา่งในองค์การ

เป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม จึงเรียกวฒันธรรมองค์การว่าบางส่ิงท่ีองค์การนั้นเป็น  ส าหรับการศึกษา

วฒันธรรมองคก์ารโดยเฉพาะภาครัฐ หรือ ท่ีเรียกว่า วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ น่าจะมีฐานคิดจากแนวคิด

อยา่งหลงัเน่ืองดว้ยมีนักวิชาการมากมายได้แบ่งแยกเป็นประเภทหรือลกัษณะท่ีแตกต่างเพ่ือบ่งช้ีลกัษณะของ

วฒันธรรมองค์การระบบราชการหรือท่ีเรียกช่ือใกลเ้คียงกันไวเ้ป็นจ านวนมาก ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีท่ีศึกษา

ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การระบบราชการจึงได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการท่านต่างๆ ทั้งท่ีกล่าวถึง 
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“วฒันธรรมแบบราชการ” อยู่ภายใต้รูปแบบวฒันธรรมองค์การรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง และท่ีมิไดก้ล่าวถึง 

“วฒันธรรมแบบราชการ” อยูภ่ายใตรู้ปแบบวฒันธรรมองคก์ารรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (แต่ใชช่ื้ออย่างอ่ืน) เพื่อ

สรุปรวบยอดเป็นลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีจ  านวน 13 ท่าน  

 

2.1.1 นกัวิชาการท่ีกล่าวถึง “วฒันธรรมองค์การระบบราชการ” อยู่ภายใตรู้ปแบบวฒันธรรมองค์การ
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  

Don, Slocum and Woodman (2001 : 524-526) ไดแ้บ่งชนิดของวฒันธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  วฒันธรรมแบบผูจ้ดัการ(Entrepreneurial Culture) วฒันธรรม

แบบตลาด(Market Culture) และ วฒันธรรมแบบราชการ(Bureaucratic Culture) วฒันธรรมองค์การน้ีแสดงถึง 

ค่านิยม ท่ีมีรูปแบบการปฏิบติัท่ีอยูใ่นกฎ ระเบียบ สมาชิกในองคก์ารมีความผกูพนัในการปฏิบติังานแบบชนชั้น

ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ การปฏิบติังานมุ่งประสิทธิภาพและความมัน่คงของสมาชิกในองค์การ  สมาชิกจะมี

มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดี มีการบริการดี โดยมีปทสัถานและค่านิยม อย่างไม่เป็นทางการในการแสดงออก 

โดยผูน้  าองคก์ารจะเป็นผูค้อยควบคุม ดูแล การปฏิบติัตนของสมาชิกในองคก์ารใหอ้ยูภ่ายในกฎ ระเบียบ 

นาตยา เกตุสมบูรณ์ (2549 : 107-109) ไดศ้ึกษาวฒันธรรมองคก์ารพบว่า มี 4 รูปแบบ โดยความแตกต่าง

ของวฒันธรรมองค์การทั้ง 4 มาจาก 2 มิติ ไดแ้ก่ ระดบัของเง่ือนไขภาวะแวดลอ้มภายนอกว่าตอ้งการความ

ยดืหยุน่หรือความมัน่คงเพียงไร และ ระดบัของเง่ือนไขดา้นกลยุทธ์ว่าตอ้งการเน้นภายในหรือเน้นภายนอกซ่ึง

มิติทั้งสองผสมผสานกนัเกิดวฒันธรรมองค์การข้ึน 4 แบบ โดยแต่ละแบบมุ่งเน้นค่านิยมแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

วฒันธรรมแบบเครือญาติ  วฒันธรรมแบบปรับตวั  วฒันธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ วฒันธรรมแบบราชการ 

เป็นวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัต่อภาวะแวดลอ้มภายใน  เพ่ือให้เกิดความมัน่คง มุ่งเน้นดา้นวิธีการ ความเป็น

เหตุผล ความมีระเบียบของการท างานท่ียึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจนขาดความยืดหยุ่น  ความส าเร็จของ

องคก์ารจึงเกิดจากความรู้ความสามารถ การบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 

สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2549 : 518-521) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมองค์การว่า มี 4 ประเภท ประกอบดว้ย  

วฒันธรรมแบบญาติมิตร  วฒันธรรมแบบปรับตวั  วฒันธรรมท่ีเนน้ความส าเร็จ และ วฒันธรรมแบบราชการ จะ

เป็นวฒันธรรมท่ีเน้นความมีเสถียรภาพ ความมัน่คงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็นส าคญั โดยจะมีค่านิยมใน

เร่ืองการประหยดัและมุ่งประสิทธิภาพในการท างาน เนน้ความเป็นทางการและความเป็นระเบียบแบบแผน การ
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ใชเ้หตุผล ใชข้อ้มูลตวัเลขต่าง ๆในการปฏิบติังาน เน้นระเบียบ ค าสั่ง กฎระเบียบต่าง ๆ การเช่ือฟัง ท าตาม

กฎระเบียบ และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา  

 

2.1.2 นักวิชาการท่ีมิได้กล่าวถึง “วฒันธรรมองค์การระบบราชการ” อยู่ภายใต้รูปแบบวฒันธรรม
องคก์ารรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (แต่ใชช่ื้ออยา่งอ่ืน)  

Deal  และ  Kennedy (1982) ไดร้ะบุลกัษณะวฒันธรรมองค์การโดยพิจารณาจากปัจจยั  2 ปัจจยั คือ 
ระดบัของความเส่ียงท่ีสมัพนัธก์บักิจกรรมของบริษทัและความเร็วของการไดรั้บขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) ใน
เร่ืองการตดัสินใจและกลยทุธข์องบริษทั ซ่ึงสามารถแบ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 ประเภท คือ  วฒันธรรม
คนเลือดร้อนและนักสู้ (The tough – guy, macho culture)  วฒันธรรมมุ่งงานหนักและสนุก (The work –
hard/play hard culture)  วฒันธรรมเอาบริษทัเป็นเดิมพนั (Bet – your company culture)  และ วฒันธรรมมุ่ง
กระบวนการ (Process culture) คือวฒันธรรมท่ีมีความเส่ียงต ่า และให้ข้อมูลป้อนกลบัช้า ท าให้คนมุ่งท่ี
กระบวนการท างานมากกว่าผลลพัธ์ มีระบบการปกครองโดยล าดับชั้นและให้ความส าคญักับอ  านาจตาม
ต าแหน่ง คนท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในวฒันธรรมลกัษณะน้ีจะตอ้งมีวินยั ตรงต่อเวลาและสนใจในรายละเอียด 

Quinn และ  Rohrbaugh (1983) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมองค์การ 4 รูปแบบไดแ้ก่ แบบเครือญาติ แบบ
สร้างสรรค์ แบบล าดบัชั้นและแบบการตลาดเชิงแข่งขนัโดยใชก้ารวิเคราะห์  2 มิติประกอบกนัไดแ้ก่ มิติท่ี 1 
พิจารณาถึงการเป็นองคก์ารท่ีเนน้ความแปรเปล่ียนหรือความมัน่คงและเสถียรภาพ มิติท่ี 2 พิจารณาถึงการเป็น
องค์การท่ีเน้นปัจจยัภายในหรือภายนอกองค์การ  นอกจากน้ีพบว่ามีการน ารูปแบบวฒันธรรมดงักล่าวไปใช้
ศึกษากบัองค์การท่ีประกอบธุรกิจต่างๆ มากกว่า1,000 แห่งในอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและเอเชีย 
เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละธุรกิจท่ีแตกต่างกนัรวมถึงองคก์ารประเภทรัฐวิสาหกิจดว้ย 
โดยจ าแนกออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่  วฒันธรรมแบบเครือญาติ  วฒันธรรมแบบสร้างสรรค์  วฒันธรรมแบบ
การตลาดเชิงแข่งขนั  และ วฒันธรรมแบบล าดบัชั้น หมายถึง การมุ่งเน้นระเบียบแบบแผนซ่ึงควบคุมให้
พนักงานปฏิบติัตาม ผูบ้ริหารมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงาน การบริหารบุคลากรเน้นความมัน่คงในอาชีพและ
สมัพนัธภาพระหว่างกนั ผสานองค์การดว้ยกฎระเบียบและนโยบาย เน้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ราบร่ืน มีผลลพัธท่ี์มัน่คง ความส าเร็จขององคก์ารข้ึนอยูก่บัการมีตน้ทุนต ่าการส่งมอบผลงานและบริการเป็นไป
ตามท่ีก  าหนดไว ้

Charles Handy (1991) ไดศ้ึกษาวฒันธรรมองคก์ารท่ีเรียกว่าวฒันธรรมและเทพเจา้แห่งการจดัการโดย

เปรียบวฒันธรรมองคก์ารกบัคุณลกัษณะต่างๆของเทพเจา้กรีกโบราณ 4 องค์ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ประกอบดว้ย 

วฒันธรรมเน้นท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture)  วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล 

(Dionysus หรือ Existential) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้  า (Zeus หรือ Leader Culture) และ วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 
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(Apollo หรือ Role Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก  าหนดไว้

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีลกัษณะท่ีชอบดว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  โครงสร้างขององค์การก าหนดไว้

ชดัเจนตามล าดบัขั้นทางการบริหารท่ีลดหลัน่กนัไป และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ

ชดัเจนทัว่องคก์าร ซ่ึงวฒันธรรมแบบน้ีจะปรากฏชดัทัว่ไปในหน่วยงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงค่อนขา้ง

ล่าชา้ต่อการปรับเปล่ียนตนเองเพื่อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความอยู่รอดต่อไปของ

องคก์าร มกัใชก้ารประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกนั การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานใดๆ 

Shein (1992 : 98-243) ไดศ้ึกษาวฒันธรรมองคก์ารและไดแ้บ่งวฒันธรรมองค์การท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กนัออกเป็น 4 ประเภท คือ วฒันธรรมมุ่งอ  านาจ (Power Culture)  วฒันธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement 

Culture)  วฒันธรรมการสนบัสนุน (Support  Power Culture) และ วฒันธรรมมุ่งบทบาท (Role Power Culture) 

คือ คติฐานท่ีมีร่วมกนัว่าผูน้  าและโครงสร้างแบบระบบราชการมีอ  านาจเท่าเทียมกนั  มีการระบุบทบาท หน้าท่ี

และกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนและสร้างเป็นขอ้ตกลง ค่านิยมของวฒันธรรมลกัษณะน้ี คือ การออกค าสัง่ การพึ่งพาอาศยั 

ความมีเหตุผลและการแต่งตั้งตัวแทน มีการควบคุมดูแลน้อย มีแนวโน้มการต่อต้านนวตักรรมและการ

เปล่ียนแปลง 

Harison (1993 : 16) ไดเ้สนอลกัษณะวฒันธรรมองค์การมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบมุ่งอ  านาจ 

(Power Orientation Culture)  วฒันธรรมแบบมุ่งงาน(Task Orientation Culture) วฒันธรรมแบบมุ่งคน(People 

Orientation Culture) และ วฒันธรรมแบบมุ่งบทบาท (Role Orientation Culture) เป็นองคก์ารท่ีสมาชิกแต่ละคน

มุ่งท าตามบทบาทหนา้ท่ี โดยมีความขยนัมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จตามท่ีตวัเองตั้งใจไว ้มีลกัษณะ

ระบบเป็นราชการ ซ่ึงยดึถือหลกัเหตุผล กฎเกณฑ์ กระบวนการ เน้นล  าดบัขั้นของอ านาจและสถานภาพ มีการ

ตระหนกัและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงชา้และให้คุณค่ากบัความมัน่คงและความน่าเคารพมากเท่า ๆ กบั

ความสามารถของบุคคล 

Sonnenfeild  (1994 : 129-130) ไดท้ าการศึกษารูปแบบของวฒันธรรมองค์การและไดก้  าหนดแบบของ

วฒันธรรมองคก์าร โดยยดึเอาองคป์ระกอบทางวฒันธรรมหลาย ๆ ดา้น มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 แบบ คือ วฒันธรรมองค์การแบบทีมเบสบอล (Baseball Team Culture)  วฒันธรรมองค์การแบบ

วิทยาลยั (Academic Culture)  วฒันธรรมองคก์ารแบบป้อมปราการ(Fortress Culture)  และ วฒันธรรมองค์การ

แบบสโมสร (Club Culture) เป็นองคก์ารท่ีมีลกัษณะท่ีใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์การ

มาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะสร้างสมาชิกภายในองค์การ ให้เกิดความรู้สึกผกูพนัและซ่ือสัตยต่์อองค์การ 
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ภายในองคก์ารจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ความส าคญักบัระบบ

อาวุโส 

Hoy และ  Miskel  (1996 : 135) ไดศ้ึกษาวฒันธรรมองค์การ โดยเสนอแนะว่าการจ าแนกประเภทของ

วฒันธรรมองค์การจะต้องค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธวิธีท่ีองค์การน ามาใช้และความต้องการทาง

ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  วฒันธรรมแบบการปรับตัว (Adaptability Culture)  วฒันธรรมแบบพนัธกิจ (Mission 

Culture)  วฒันธรรมแบบผกูพนั(Involvement Culture) และ วฒันธรรมคงท่ี (Consistency Culture) เน้นสภาพ

ภายในโดยใหส้ภาพแวดลอ้มคงท่ี วฒันธรรมประเภทน้ีเกิดข้ึนจากหลกัการทางตรรกวิทยาและวิธีการทางธุรกิจ 

จุดเด่นของวฒันธรรมน้ีอยู่ท่ีการปฏิบติัตามและความเช่ือถือได ้ การด าเนินการขององค์การยึดถือสัญลกัษณ์ 

ประเพณี ความร่วมมือของผูน้  า ขนบธรรมเนียม การท างานให้ไดม้าตรฐาน นโยบายในการด าเนินงานตาม

เป้าหมายในสภาพแวดลอ้มท่ีคงท่ี ใชก้ารบูรณาการและความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จจะท าให้มี

ประสิทธิผลสูง 

Cameron และ Quinn  (1999 : 122-123) ไดแ้บ่งวฒันธรรมองค์การเป็น4 รูปแบบ ประกอบดว้ย 
วฒันธรรมแบบเครือญาติ  วฒันธรรมแบบชัว่คราว  วฒันธรรมการตลาด และ วฒันธรรมการปกครองแบบล าดบั
ชั้น (Hierarchy Culture) วฒันธรรมแบบน้ีใหค้วามส าคญักบัการดูแลภายในองคก์ารท่ีมีความมัน่คงและสามารถ
ควบคุมได  ้ เป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นความมัน่คงในอาชีพการงานและความกา้วหน้าในอนาคตของสมาชิก เป็น
องคก์ารท่ีมีกฎระเบียบแบบแผนอยา่งชดัเจนไวใ้หส้มาชิกในองคก์ารปฏิบติั โดยผูน้  าองคก์ารจะตอ้งเป็นบุคคลท่ี
มีความคิดเชิงประสิทธิภาพ สามารถดูแลองค์การให้ด  าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืนในสภาวะอนัวิกฤติต่างๆ ส่ิงยึด
เหน่ียวสมาชิกในองค์การคือ ระเบียบปฏิบติัและนโยบาย เกณฑ์การวดัความส าเร็จคือ ความส าเร็จผลงานท่ี
ไวว้างใจได ้ก าหนดการปฏิบติังานท่ีเรียบง่าย และประหยดั 

Daft (2001: 319-321) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การนั้นสามารถเสริมสร้างกลยุทธ์และการออกแบบ
โครงสร้างเพื่อให้องค์การกา้วไปสู่ความมีประสิทธิผลได้ และไดแ้บ่งวฒันธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท 
โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของปัจจยั 2 ประการคือ ระดบัของความยดืหยุน่ในการโตต้อบต่อสภาพแวดลอ้มและภายนอก 
และ การมุ่งเนน้ท่ีกลยทุธภ์ายในหรือภายนอกองคก์าร ประกอบดว้ย วฒันธรรมท่ีเน้นให้มีความสามารถในการ
ปรับตวัหรือวฒันธรรมแบบผูป้ระกอบการ วฒันธรรมท่ีเน้นพนัธกิจ  วฒันธรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และ 
วฒันธรรมท่ีเนน้สายการบงัคบับญัชาหรือแบบระบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ท่ีการ
ด าเนินการภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีเสถียรภาพ องค์การประเภทน้ีมีวฒันธรรมท่ีจะสนับสนุนวิธีการในการท า
ธุรกิจโดยใชค้วามร่วมมือกนัภายใตร้ะเบียบกฎเกณฑน์โยบาย สญัลกัษณ์ พิธีการต่าง ๆและเนน้ท่ีประสิทธิภาพ 
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Gordon (2002: 375) เห็นว่าควรใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมองค์การท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ  การให้

ความส าคญักบัลกูคา้ ความยดืหยุน่และการน า เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงท าให้เกิด

วฒันธรรมองค์การ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบขบัเคล่ือนดว้ยกระบวนการ  (Process-Driven Culture)  

วฒันธรรมเน้นผลลพัธ์ดา้นเวลา (Time-Based Culture) วฒันธรรมแบบเครือข่าย (Network Culture) และ   

วฒันธรรมแบบเน้นบทบาทหน้าท่ี  (Functional Culture) เป็นรูปแบบเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและ

กระบวนการตดัสินใจตามล าดบัขั้นบงัคบับญัชา ให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือและความสอดคลอ้ง 

จ ากดัความเส่ียงในการลดขนาดองค์การ วิธีการต่างๆ ท่ีน ามาใชต้อ้งผ่านการพิสูจน์แลว้ตอบสนองตลาดเท่าท่ี

ใหบ้ริการอยูแ่ละธ ารงรักษาบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 

 

ส าหรับการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีวฒันธรรมองค์การระบบราชการจากแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัศึกษาจากแนวคิดของนกัวิชาการ รวม 13  ท่าน  ประกอบดว้ย  (1) Don, Slocum และ Woodman 

(2001) , (2) นาตยา  เกตุสมบูรณ์ (2549) ,  (3) สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2549) ,  (4) Deal  และ  Kennedy (1982)  ,  

(5) Quinn และ Rohrbaugh (1983)  ,  (6) Charles Handy (1991)  ,  (7) Shein (1992)  ,  (8) Harison (1993) ,      

(9) Sonnenfeild  (1994) , (10) Hoy และ Miskel  (1996)  ,  (11) Cameron และ Quinn  (1999)  ,  (12) Daft 

(2001) และ (13) Gordon (2002)  สรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การสงัเคราะห์ตวับ่งช้ีวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการจากแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

นกัวิชาการ  
                               ตวับ่งช้ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 
(ท่าน) 

การยดึกฎระเบียบ              8 
การปฏิบติังานมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ              6 

การยดึหลกัเหตุผล              4 
ล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา              4 
สมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
             3 

เนน้เร่ืองอ านาจตามต าแหน่ง              3 
เนน้ความมีเสถียรภาพ 

และความมัน่คงในการท างาน 
             2 

ความเป็นทางการ 
และมีระเบียบแบบแผน 

             2 

ต่อตา้นนวตักรรม 
และการเปล่ียนแปลง 

             2 

การใหค้วามส าคญักบัความรู้สึก
ของบุคลากรในองคก์าร 

             2 

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
มีก  าหนดไวช้ดัเจน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

             1 

มุ่งเนน้การท างาน 
ตามบทบาทหนา้ท่ี 

             1 

การด าเนินงานท่ียดึสญัลกัษณ์ 
และประเพณี 

             1 
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 ดงัตารางการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีวฒันธรรมองค์การระบบราชการจากแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง จากแนวคิดของนักวิชาการ 13  ท่าน ผูว้ิจ ัยจะคดัเลือกตัวบ่งช้ีทั้งหมด 10 ตัวบ่งช้ีท่ีนักวิชาการให้

ความเห็นว่าเป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงลกัษณะวฒันธรรมองค์การระบบราชการ 10 ตวับ่งช้ีแรกตามล าดบัดงัตาราง

ขา้งต้น ซ่ึงจะน ามาแปลงเป็นข้อค าถามเพื่อระบุระดบัความมากน้อยของลกัษณะวฒันธรรมองค์การระบบ

ราชการ ประกอบดว้ย  การปฏิบติังานมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ , ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  ,  การยึดกฎระเบียบ  ,  

การยึดหลกัเหตุผล    ,  เน้นเร่ืองอ  านาจตามต าแหน่ง  ,  ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน  ,  การให้

ความส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  ,  สมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ   ,  

เนน้ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  และ ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง   ก าหนดเป็น

วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการโดยรวม นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งวฒันธรรมองค์การระบบราชการแยกออกราย

ดา้นจากการจดักลุ่มตวับ่งช้ีดงักล่าวเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิก

ภายในองค์การ โดย  ลกัษณะการปฏิบัติงาน มีตัวบ่งช้ี จ  านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย   การปฏิบัติงานมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพ  ล  าดับชั้นการบังคับบัญชา  การยึดกฎระเบียบ  การยึดหลกัเหตุผล      เน้นเร่ืองอ  านาจตาม

ต าแหน่ง และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน  ส่วนลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ มีตัวบ่งช้ี 

จ  านวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย การใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  สมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีตาม

ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เนน้ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  และ ต่อตา้นนวตักรรมและ

การเปล่ียนแปลง   

 

2.2  ความเมตตา 

 

 2.2.1  ความหมายของความเมตตา 
 การกล่าวถึงประเด็นความหมายของความเมตตา  อาจพิจารณาได้จากสามแหล่งข้อมูลหลัก  
ประกอบดว้ย พจนานุกรม อริยบุคคล และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวถึงประเด็นดงักล่าว 
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ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2551: 

124) ไดใ้หค้วามหมายของความเมตตา ว่า ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรีและคิดท า

ประโยชน์แก่มนุษยส์ตัวท์ัว่หนา้  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามค าว่าเมตตาว่าหมายถึง ความรักและเอ็นดู  ความ

ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นไดสุ้ข เป็นขอ้ 1 ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ราชบณัฑิตยสถาน

,2546)  

นอกจากความหมายตามพจนานุกรมแลว้ขอกล่าวถึงการใหค้วามหมายของความเมตตาจากแนวคิดของ
อริยบุคคล ดงัเช่น  

สมเด็จพระญาณสงัวร  สมเด็จพระสงัฆราช    สกลมหาสงัฆปริณายก (2522 : 193-194) กล่าวว่า เมตตา 
คือความคิดปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข หรือเรียกว่า ไมตรีจิตหรือมิตรจิต ก็คือจิตใจท่ีประกอบดว้ยเมตตา คนท่ีมี
มิตรจิตเรียกว่า มิตร ตรงขา้มกบัศตัรูหรือไพรี ซ่ึงมีจิตท่ีพยายามมุ่งร้าย เมตตาจึงตรงขา้มกบัโทสะพยาบาท 
เมตตาเป็นเคร่ืองอุปถมัภ ์ฉะนั้นเม่ือมีเมตตาต่อกนัยอ่มคิดจะเก้ือกลูกนัให้มีสุข คิดจะประพฤติผิดพลั้งพลาดต่อ
กนับา้งก็ใหอ้ภยักนัไม่ถือโทษ   

ติช นัท ฮนัห์ (2542) กล่าวว่าความเมตตา คือ ความรักท่ีแท ้ ความรักท่ีเป็นความตั้งใจและความ
ปรารถนาท่ีจะให้ผูอ่ื้นเบิกบาน เป็นสุข ซ่ึงจะบ่มเพาะไดห้ากบุคคลฝึกฝนการเฝ้าดูและการรับฟังอย่างตั้งใจ 
เพื่อใหเ้ห็นและมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ ตลอดจนความทุกขท์รมานของผูอ่ื้น  

 
ส าหรับแนวคิดของนกัวิชาการท่านต่างๆท่ีกล่าวถึงประเด็นความหมายของความเมตตา ขอยกตวัอย่าง

งานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัเช่น  
กรมการศาสนา (2523) ไดใ้ห้ความหมายว่า เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาหรือเรียกอีกอย่าง

หน่ึงว่า “ไมตรี” เมตตาเป็นคุณธรรมเคร่ืองปราบและท าลายความโกรธ        ความพยาบาท ความผกูโกรธ อนั

เป็นเสมือนไฟคอยเผาผลาญจิตใจใหม้อดดบัไป   

 
 ดงันั้นโดยสรุปจากความหมายทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาอาจสรุปไดว้่า ความเมตตา คือ ความปรารถนาดีท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้ทุกข์  และ ในความหมายข้างตน้ความเมตตาจึงมีความสอดคลอ้งกับหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาโดยตรง อย่างไรก็ดียงัมีการกล่าวถึงประเด็นเร่ืองเมตตาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษา
จิตวิทยา จึงขอกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป และ ความเมตตาในทางพระพุทธศาสนา ตามล าดบั  
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 2.2.2 ความเมตตากบัจิตวิทยา 
ความเมตตา ในทางจิตวิทยา หมายถึง 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประกอบดว้ย ความเมตตากบัจิตวิทยาเชิงบวก 

และ จิตวิทยาการปรึกษา  ส าหรับในทางจิตวิทยาเชิงบวก ความเมตตามีความหมายว่า ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตาม

สภาวะแวดลอ้มแบบเฉพาะเจาะจง เช่น สภาวะของครอบครัวเดียวกนั โดยมีความรู้สึกความเป็นพวกพอ้ง หรือ 

ความเป็นกลุ่มเฉพาะ (Cassell, 2002) ทั้งน้ี นพปฎล พงศศ์ิริวรรณ (2554) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดดงักล่าวจาก 2 

แง่มุมหลกั คือ (1) ปัจจยัในการเกิดความเมตตา ซ่ึง Aristotle (1984 cited in Cassell, 2002) กล่าวว่ามีอยู่ 3 

ประการ คือ การรู้สึกว่าปัญหาท่ีมากระทบความรู้สึกนั้นมีความร้ายแรง  การรู้สึกว่าผลของเหตุการณ์ใดๆเป็นส่ิง

ท่ีผูถ้กูกระท าไม่สมควรไดรั้บ เช่น การท่ีบุคคลหน่ึงตอ้งเป็นแพะรับบาป และ การรู้สึกกลวัว่าตนเองกอ็าจจะตอ้ง

ประสบปัญหานั้นได้ท าให้คนเรามีแนวโน้มท่ีจะกลวัว่าปัญหาหรือความทุกข์เดือดร้อนจะเกิดข้ึนกับตนได้

เช่นกนั และความคิดความรู้สึกอนัน้ีเองจะท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเมตตาในผูอ่ื้นข้ึนมา และ (2) องค์ประกอบ

หลกัของความเมตตาโดยองค์ประกอบท่ีเป็นหัวใจของความเมตตา คือ การเช่ือมโยงตนเองเขา้กบับุคลอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะการท่ีบุคคลตระหนกัรู้ความเหมือนกนัระหว่างบุคคลว่ามีความเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกนั จึงจะเกิดความ

เขา้ใจในความเหมือนกนัในฐานะมนุษย ์หากบุคคลไม่มีความรู้สึกถึงการเช่ือมโยงระหว่างตนเองเขา้กบับุคคล

อ่ืนๆ ก็จะเป็นการยากท่ีบุคคลจะมีความเมตตาต่อผูอ่ื้นเม่ือพบเห็นผูอ่ื้นประสบความยากล าบากในชีวิต    

ส าหรับความเมตตากบัจิตวิทยาการปรึกษา  ซ่ึงความเมตตาจะเก่ียวพนักบัผูใ้ห้การปรึกษา  ซ่ึง Cormier 
and Hackney (1987, อา้งถึงใน สุรินทร์ รณเกียรติ, 2538)ไดร้วบรวมคุณสมบติัท่ีส าคญัของผูใ้ห้การปรึกษาท่ีมี
คุณภาพจากการท าวิจยัหลายช้ิน อนัไดแ้ก่ มีการตระหนักรู้ในตนเอง มีสุขภาพจิตดี มีความไวต่อการรับรู้ ใจ
กวา้ง มองส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นวตัถุวิสยั มีความสามารถ เช่ือถือได ้มีความสมัพนัธท่ี์ดี มีความรักเพื่อนมนุษยแ์ละมี
จิตใจในการช่วยเหลือ  จากคุณลกัษณะขา้งตน้ สุจินต ์บริหารวนเขตต ์(2528) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะของเมตตา
นั้น คือ ไมตรี ความรู้สึกเป็นมิตร ความสนิทสนม ความเก้ือกูล และการน าประโยชน์สุขให้ ดงันั้นจึงอาจกล่าว
ไดว้่า ความเมตตาเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีส าคญัและเป็นส่ิงท่ีผูใ้หก้ารปรึกษาพึงมี เมื่อผูใ้ห้การปรึกษามี
ความเมตตาเกิดข้ึนในจิตใจ จะส่งผลใหก้ารช่วยเหลือตลอดจนการส่งเสริมให้ผูรั้บการปรึกษาไดพ้ฒันาตนตาม
ศกัยภาพท่ีมีอยู ่เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 2.2.3 ความเมตตาในทางพระพุทธศาสนา   
จากความหมายต่างๆของความเมตตานั้น สามารถสรุปถึงลกัษณะของความเมตตาได้ว่าเป็นความ

ปรารถนาดี ความมีเยือ่ใย ปรารถนาใหผู้อ่ื้นตลอดจนสรรพส่ิงประสบสุข ปราศจากเวรภยัปราศจากทุกข์โศก ไม่
มีอคติ ไม่ท าลายลา้ง ไม่จองเวรซ่ึงกนัและกนั เป็นลกัษณะท่ีเต็มเป่ียมดว้ยไมตรี มุ่งความสุขความเจริญ เสมอ
เหมือนกนัหมด และแมเ้มตตามีลกัษณะเป็นนามธรรม บุคคลก็สามารถกระท าให้ปรากฏผลให้เป็นรูปธรรมได ้
ดว้ยพฤติกรรมทางกาย และวาจาแห่งความรักและความปรารถนาดีโดยไร้ซ่ึงเง่ือนไขใด   ส าหรับเมตตาในทาง
พระพุทธศาสนานั้น  พระศรีสมโพธิ (กองวิชาการ กรมประชาสัมพนัธ์ , 2532)  อธิบายว่า เมตตา เป็น  พรหม
วิหารธรรม เป็นอปัปมญัญา เป็นอธิษฐานธรรม เป็นบารมี เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐาน นอกจากน้ี เมตตายงั
ปรากฏในท่ีหลายแห่ง เช่น อรรถกถาพระธรรมบท เร่ืองทา้วสักกะคร้ังเป็นมฑมาณพ และ เร่ืองพุทธชยัมงคล
พญาชา้งนาฬาคิรี และ เร่ืองกรณียเมตตสูตร เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเฉพาะเมตตาในสาราณียธรรม  
เมตตาในพรหมวิหาร 4  เมตตาในทศบารมี และ เมตตาในเบญจธรรม ดงัจะกล่าวต่อไป 

 (1) เมตตาในสาราณียธรรม   
สาราณียธรรม หมายถึงธรรมท่ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั มีอยู่ 6 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  เมตตา

กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามญัญตา และ ทิฏฐิสามญัญตา  ซ่ึงโดยรวมแลว้
หลกัธรรมน้ีกล่าวถึงการอยูร่่วมกนัของกลุ่มบุคคลอนัควรจะมีความเคารพ ความสามคัคี และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
ช่วยเหลือเก้ือกลูแก่กนัและกนั แต่ในท่ีน้ีจะอธิบายถึงส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเมตตาเท่านั้น คือ เมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมซ่ึงเป็นส่วนท่ีจ  าแนกเมตตาออกมาในรูปของการปฏิบติัทางกายวาจาและ
ทางใจ  สมบุญ เจนใจ (2530) ไดอ้ธิบายไวว้่า เมตตากายกรรม คือการแสดงออกของความเมตตาทางกาย เป็น
การแสดงพฤติกรรมทางกายต่อกนัดว้ยความสุภาพและความรักอนัเป็นผลท่ีจิตใจ ซ่ึงมีความรักความหวงัดีแสดง
ออกมา ในการแสดงเมตตากายกรรมนั้นบุคคลจะใหค้วามช่วยเหลือท ากิจธุระดว้ยความเต็มใจทั้งต่อหนา้และลบั
หลงั เช่น เมื่อผูอ่ื้นป่วยไข ้ก็ใหก้ารดูแลเอาใจใส่แบ่งเบาภาระต่างๆ หรือ ช่วยระวงัรักษาทรัพยใ์ห้พน้จากความ
เสียหาย เป็นตน้ แต่การช่วยเหลือจะไม่นบัว่าเป็นความเมตตาทางกายถา้การช่วยเหลือนั้นกระท าโดยมีเง่ือนไข
หรือการหวงัผลบางส่ิงบางอย่างเป็นประโยชน์ตอบแทน  เมตตาวจีกรรม ส าหรับพระสงฆ ์หมายถึง การสอน
และการแสดงธรรม ส่วนส าหรับบุคคลทัว่ไปหรือคฤหสัถ ์จะหมายถึง การพดูแนะน าชกัชวนคนท าบุญ การพูด
ท่ีเต็มไปดว้ยความรักและความหวงัดีโดยมุ่งหมายท่ีจะใหเ้กิดคุณประโยชน์แก่ผูฟั้ง การพดูจาในเร่ืองการท าบุญ
การกุศลต่างๆ ยกตวัอยา่ง เช่น พดูถึงการไปนมสัการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตน้ ในการแสดงเมตตาวจีกรรม
นั้น บุคคลจะกล่าวค าสุภาพอ่อนหวานและมีสาระประโยชน์ต่อกนัและกนัทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ถกูจงัหวะเวลา 
เป็นความจริง เป็นการประสานสุข อีกทั้งยงัใหค้  าแนะน าตกัเตือนกนัดว้ยความหวงัดี กระนั้นหากบิดามารดาและ
ครูอาจารยเ์ต็มไปดว้ยความปรารถนาดีแต่ใชค้  าพดูท่ีรุนแรงนอกจากจะไม่จดัว่าเป็นผรุสวาทแลว้ ยงัถือว่าเป็นปิย
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วาจาหรือเมตตาทางวาจาอีกดว้ย และ เมตตามโนกรรม ส าหรับพระสงฆน์ั้น ไดแ้ก่ การแผ่ความปรารถนาดีแด่
พระสงฆท์ั้งหลายว่าให้มีความสุขปราศจากทุกข์ ไม่มีเวรภยั เป็นตน้ แต่ส าหรับบุคคลทัว่ไป หมายถึงการแผ่
เมตตาจิตนัน่เอง รวมไปถึงการอยากเห็นผูอ่ื้นมีความสุขความเจริญ อยากใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขพ์น้ความเดือดร้อน คือ
แมไ้ม่ไดแ้สดงออกทางกายหรือทางวาจา แต่ก็นบัว่าไดคิ้ดปรารถนาในจิตใจแลว้ เมื่อแสดงออกมาภายนอกย่อม
เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ดงักล่าวมาขา้งตน้นั้น 

 ในสาราณียธรรม หรือหลกัธรรมแห่งการสร้างความสามคัคีนั้น บุคคลจะสามารถกระท าความเมตตา
ได ้3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ผูท่ี้ประพฤติเมตตาจะเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน สงัคมจะมีแต่สงเคราะห์
กนั แต่ถา้หากบุคคลไม่รู้เท่าทนัตนเอง ไม่สร้างความสามคัคี ปล่อยให้สังคมไม่สงเคราะห์กนั อาจเป็นเพราะ
บุคคลปฏิบติัปฏิปักษข์องเมตตาอยา่งไม่รู้ตวั (นพปฎล พงศศ์ิริวรรณ , 2554) 

(2) เมตตาในพรหมวิหาร 4 
ค าว่า “พรหมวิหาร” เป็นค าภาษาบาลี แปลว่า ธรรมเป็นเคร่ืองอยูข่องพรหมธรรมเป็นเคร่ืองอยู่

ของผูใ้หญ่ ธรรมเป็นเคร่ืองอยูอ่ยา่งประเสริฐ (ประยทุธ ์หลงสมบูรณ์, 2546 : 523)  หมายถึง ธรรมส าหรับมนุษย์
ผูม้ีจิตใจประเสริฐทุกคน เป็นธรรมส าหรับบิดามารดา เป็นหลกัปฏิบติัส าหรับท่านผูใ้หญ่ เป็นสัญลกัษณ์ของ
พระพุทธศาสนา และเป็นกมัมฏัฐาน เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อปัปมญัญา คือ ธรรมท่ีแผ่ไปไม่มีประมาณ 
ประกอบดว้ย องคธ์รรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  (เนตรชนก โพธารามิก , 2553) โดย เมตตา 
ความรักใคร่ ปรารถนาใหค้นอ่ืนมีความสุข มีจิตอนัแผไ่มตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษยส์ัตวท์ัว่หน้าและเป็น
ความรักใคร่ท่ีปราศจากราคะความก าหนดั เช่น ความรักระหว่างมารดาบิดาบุตรธิดา   กรุณา ความสงสารคิดช่วย
ใหค้นอ่ืนพน้ทุกข ์ใฝ่ใจในอนัท่ีจะปลดเปล้ืองบ าบดัความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว  ์หมายถึง ความเอ็นดู
พอใจในการช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นไดรั้บความสุขโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  มุทิตา ความพลอยยินดี ช่ืนใจ เมื่อเห็น
ผูอ่ื้นไดดี้มีสุข และเจริญงอกงามยิง่ข้ึนไปความยนิพอใจในการช่วยเหลือ ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความสุขความเจริญ หรือ
ผูท่ี้เขามีความสุขความเจริญอยูแ่ลว้ ซ่ึงตรงขา้มกบัความริษยา และ อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ด  ารง
อยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดว้ยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชัง 
พิจารณาเห็นถึงสภาวะท่ีสตัวท์ั้งหลายยอ่มเป็นไปตามกรรมของตน (พระก าพล อายโุท (เอ่ียมอมัพร) , 2554 : 29)  

(3) เมตตาในทศบารม ี
บารมีนั้น หมายถึง ความเป็นเลิศ ความเต็ม หรือ ความสมบูรณ์แบบ  เป็นคุณธรรมท่ีน าไปสู่

ความเป็นพระพุทธเจา้   ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า ทศบารมี หมายถึง ปฏิปทาอนัยวดยิ่ง คุณธรรมท่ีประพฤติ

ปฏิบติัอยา่งยวดยิง่ หรือความดีท่ีบ าเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซ่ึงจุดหมายอนัสูงสุด  เช่น ความเป็นพระพุทธเจา้ 

และ ความเป็นมหาสาวก เป็นตน้ มีองค์ประกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ (1) ทาน การให้ หรือการเสียสละทรัพย์

สมบติัแมแ้ต่ชีวิตของตนเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน  เพราะการหวงัผลเป็นการ
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แสดงถึง ความยึดมัน่ในอตัตา การให้ทานจึงเป็นการสลดัอตัตาออกไปจากจิต  (2) ศีล การรักษากายวาจาให้

เรียบร้อย มีความประพฤติดีงามถกูตอ้งตามท านองคลองธรรมและระเบียบวินยั พร้อมท่ีจะสละชีวิตเพ่ือรักษาศีล

ใหบ้ริสุทธ์ิซ่ึงเป็นการสละส่ิงท่ีหยาบ คือ ชีวิตเพ่ือรักษาส่วนท่ีละเอียดคือศีลเอาไว  ้(3) เนกขมัมะ การออกบวช 

ความปลีกตวัปลีกใจจากกาม(รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั)เพราะกามคุณเป็นท่ีคุมขงัทางจิต การออกบวชจึงเป็นการ

น าตนเองเขา้ไปปฏิบติัธรรมเพื่อใหพ้น้จากการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏสงสาร  มีความอิสระทางจิต (4) ปัญญา 

ความรอบรู้ ความหย ัง่รู้เหตุผล เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางคดีโลก

หรือคดีธรรมก็ตาม โดยไม่เลือกว่าผูใ้หค้วามรู้จะเป็นคนในชาติเช้ือวรรณะใด ยนิดีท่ีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยเสมอ 

(5) วิริยะ ความเพียร ความแกลว้กลา้ไม่เกรงกลวัอุปสรรค พยายามบากบัน่ อุตสาหะไม่ทอดท้ิงธุระหน้าท่ี มี

ความเพียรพยายามในการท างานประกอบอาชีพท่ีสุจริต  โดยใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในตนอย่างเต็มท่ี เห็น

ความส าเร็จของการงานมากกว่าค่าจา้งรางวลัท่ีตนเองพึงไดรั้บซ่ึงไม่ว่าจะท าอาชีพใดก็ใชค้วามสามารถโดยไม่

เห็นแก่ความเกียจคร้าน  (6) ขนัติ ความอดทน ความหมายของจิตใจ สามารถใชส้ติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ใน

อ านาจเหตุผลและแนวทางความประพฤติท่ีตั้งไวเ้พื่อจุดหมายอนัชอบธรรม ไมอ่ยูใ่นอ  านาจของกิเลส (7) สัจจะ 

ความจริง คือ พดูความจริง ไม่เปล่ียนแปลงจากความจริง แมจ้ะมีเหตุการณ์ท่ีชวนท าใหไ้ม่พดูจริง แต่สามารถยึด

สจัจะคือความจริงเป็นหลกั (8) อธิษฐาน ความตั้งใจมัน่ การตดัสินใจเด็ดเด่ียววางจุดหมายแห่งการกระท าของ

ตนไวแ้น่นอน และด าเนินตามนั้นแน่วแน่  (9) เมตตา ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูลให้ผูอ่ื้น

และเพ่ือนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ และ (10) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง 

ความวางใจสงบราบเรียบสม ่าเสมอ เท่ียงธรรม ไม่เอนเอียงไปดว้ยความยินดียินร้ายหรือชอบชงั ความวางเฉย

เป็นลกัษณะไม่โกรธไม่ยินดี เป็นภาวะของจิตปกติของผูป้ฏิบติัธรรมในระดบัสูง  มีเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีก็ไม่

หวัน่ไหว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , 2524 : 140-141) 

(4) เมตตาในเบญจธรรม 

เบญจธรรม หมายถึง ธรรมอนังามเป็นเคร่ืองบ ารุงจิตใจใหง้ดงาม สร้างอธัยาศยันิสยัท่ีดีและประณีต ศีล

เป็นเหตุใหง้ดเวน้ไม่ท าส่ิงท่ีเป็นโทษ ถา้มีเพียงศีล ก็มีเพียงการงดเวน้จากโทษ (ซ่ึงศีลในเบ้ืองตน้มีอยูห่า้ขอ้ หรือ 

เรียกว่าเบญจศีล ประกอบดว้ย    เวน้จากการฆ่าสตัวม์ีชิวิต   เวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห ้ เวน้จาก

การประพฤติผดิในกาม   เวน้จากการกล่าวค าเท็จ และ เวน้จากการด่ืมน ้ าเมา คือสุราและเมรัย) แต่ยงัไม่ไดท้  า

ความดีอะไรใหก้บัตวัเลย ต่อเมื่อมีธรรมอยูด่ว้ย จึงจะเป็นเหตุใหท้ าความดี เช่น รักษาศีลไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต เกิด

ไปพบคนนอนหลบัอยู่บนทางรถไฟ มีรถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลุกหรือบอกเขาได้ แต่ไม่ปลุก จนเขาถูก
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รถไฟทบัตาย อยา่งน้ีศีลไม่ขาด เพราะไม่ไดฆ่้าเขา แต่ขาดธรรมคือเมตตา ต่อเมื่อปลุกใหเ้ขารีบหลีกออกจากทาง

รถไฟดว้ยเมตตาจิต จึงไดช่ื้อว่ามีเบญจธรรม ดงันั้น เบญจศีลจึงมีเบญจธรรมเป็นธรรมคู่กนั เบญจธรรมในท่ีน้ี

หมายเอาความประพฤติท่ีเป็นส่วนดีงามท าศีลหรือเบญจศีลใหผ้อ่งใสนัน่เอง  ส าหรับหลกัปฏิบติัของเบญจธรรม

มีอยู ่5 ขอ้คือ (1) เมตตา กรุณา ความรักใคร่ปรารถนาใหม้ีความสุขความเจริญและความสงสารช่วยใหพ้น้ทุกข์คู่

กบัศีลขอ้ท่ีหน่ึง ผูท่ี้มีความเมตตาย่อมเป็นท่ีรักใคร่ของคนทั้งหลาย นอนหลบัก็เป็นสุข ต่ืนนอนก็เป็นสุข 

ผิวพรรณผ่องใส จิตใจช่ืนบาน ปลอดโปร่ง เพราะไม่คิดพยาบาทปองร้ายผูใ้ดให้จิตใจเศร้าหมอง  (2) 

สมัมาอาชีวะ การเล้ียงชีพในทางสุจริตคู่กบัศีลขอ้ท่ีสอง คือการละมิจฉาอาชีวะซ่ึงหมายถึงการเล้ียงชีพในทาง

ทุจริต อาชีพท่ีจดัเป็นมิจฉาชีพคือการประกอบการคา้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ คา้ขายเคร่ืองประหารหรืออาวุธ  คา้ขาย

มนุษย ์เช่น คา้กาม คา้ประเวณี คา้ขายสัตวท่ี์มีชีวิตส าหรับฆ่าเป็นอาหาร  คา้ขายน ้ าเมา  และ คา้ขายยาพิษ  (3) 

กามสงัวร ความส ารวม ระวงั รู้จกัยบัย ั้งควบคุมในทางกามารมณ์มิใหห้ลงใหลในรูป เสียง กล่ิน รสและสัมผสั มี

ความยินดีพอใจในคู่ครองของตนคู่กับศีลขอ้ท่ีสาม  ผูมี้ธรรมขอ้น้ี ย่อมมีความสุขในชีวิต ไม่ก่อปัญหาให้

ครอบครัวหรือสงัคม ตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ขาดกามสงัวร ยอ่มท าใหเ้กิดปัญหาทั้งในครอบครัวของตนเองและผูอ่ื้น 

(4)  สจัจะ ความสตัย ์ความซ่ือตรง คือด ารงมัน่ในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริงท าจริง จะท าอะไรก็ให้

เป็นท่ีเช่ือถือ ไวว้างใจไดคู้่กบัศีลขอ้ท่ีส่ี บุคคลผูมี้ธรรมขอ้น้ีย่อมเป็นผูท่ี้เจริญในหน้าท่ีการงาน เช่น นักธุรกิจมี

สัจจะย่อมเป็นท่ีไวว้างใจของผูร่้วมงาน  พ่อคา้มีสัจจะย่อมเป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ ท าให้การค้าเจริญรุ่งเรือง 

นกัการเมืองมีสัจจะท าให้เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน  เป็นตน้ (5) สติสัมปชญัญะ ความระลึกไดแ้ละ

ความรู้จกัทัว่พร้อม คือฝึกตนใหเ้ป็นคนรู้จกัย ัง้คิด รู้สึกตวัเสมอว่าส่ิงใดควรท าและไม่ควรท า ระวงัมิใหค้นมวัเมา

ประมาทคู่กบัศีลขอ้ท่ีหา้สติสมัปชญัญะ เป็นธรรมท่ีส าคญัมาก พระพุทธองค์ตรัสยกย่อง สติสัมปชญัญะว่าเป็น

ธรรมะมีอุปการะมาก ผูท่ี้มีธรรมขอ้น้ีย่อมเป็นผูไ้ม่พลั้งเผลอในการกระท าใดๆ ในทางตรงกนัขา้มหากขาด

สติสัมปชญัญะฆ่าผูอ่ื้นไดห้รือฆ่าตวัเองได้ ลกัทรัพย ์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ หรือกระท าการใดท่ีคนมี

สมัปชญัญะเขาไม่ท ากนั เป็นตน้ (สุขสนัต ์หาดค า ,2553: 42-44) 

ส าหรับเบญจธรรม หรือ เบญจกลัยาณธรรม (ความเป็นกลัยาณธรรมร่วมกบัศีล – ผูว้ิจยั) ในขอ้ท่ีว่าดว้ย

ความเมตตานั้น  เมตตา คือ  ความคิดปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข คนท่ีมีจิตใจประกอบดว้ยเมตตาคิดเก้ือกลูใหผู้อ่ื้น

มีความสุขนั้น ถึงจะประพฤติผดิพลาดต่อกนับา้ง ก็ใหอ้ภยักนัโดยไม่ถือโทษโกรธเคืองกนั เหมือนมารดา บิดา  

ผูเ้ป่ียมดว้ยเมตตา ไม่ถือโทษโกรธเคือง หรือพยาบาทในบุตร แต่ถา้ขาดเมตตาต่อกนัแล้วก็ตรงกนัขา้ม  เมตตา 
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เป็นหนา้ท่ีของมนุษยทุ์กคนควรใหแ้ก่กนัและกนั คนเกิดมาแต่แรกตอ้งอาศยัเมตตาของผูอ่ื้น จึงมีชีวิตยืนยาวมา

ได้ ชั้นแรกมารดา บิดาบ ารุงเล้ียงดูและฝึกปรือเรามาก่อน หรือคนก าพร้าขาดมารดาบิดา ก็ยงัได้รับความ

อนุเคราะห์จากท่านผูมี้เมตตา ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาเช่นนั้นเหมือนกนั ต่อจากนั้นพอเติบโตไปอยู่ใน

ส านกัครูอาจารย ์ท่านคอยดูแลเอาใจใส่สั่งสอนให้รู้วิชา ฝึกหัดอธัยาศยัและกิริยามารยาทให้เรียบร้อย สอนให้

รู้จกับาปบุญคุณโทษ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ต่อมาถึงวยัท่ีตอ้งประกอบกิจการงาน ก็ยงัไดรั้บ

เมตตาจิตจากผูบ้งัคบับญัชาและมิตรสหาย เพื่อนร่วมงานท่ีตนมีธุระเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย ถา้ไม่ไดรั้บเมตตาจากท่าน

ผูอ่ื้นมาโดยตลอด ไหนเลยจะสามารถตั้งตนอยูไ่ด ้เม่ือตนเป็นผูใ้หญ่ข้ึนถึงเวลาท่ีตอ้งแสดงเมตตาแก่ผูอ่ื้นบา้ง ก็

ควรท าโลกมนุษยเ์ป็นอยูไ่ด ้เพราะทุกคนปฏิบติัต่อกนัอยา่งน้ี  ส่วน กรุณา ความปรารถนาดี มีความคิดให้ผูอ่ื้น 

สตัวอ่ื์นปราศจากทุกข ์เม่ือเห็นผูอ่ื้นไดรั้บความทุกข ์ก็พลอยหวัน่ไหวสงสาร เป็นเหตุใหคิ้ดช่วยปลดเปล้ืองทุกข์

ภยัของกนัและกนัตรงกนัขา้มกบั วิหิงสา ความเบียดเบียน ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองช่วยบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขแก่คนทั้งหลาย

เช่นโรงพยาบาลเป็นตน้ ลว้นประกาศกรุณาของท่านผูส้ร้างทั้งส้ินชีวิตของคนเราทุกคนด ารงอยู่ได ้เพราะอาศยั

ความเตตากรุณาของผูอ่ื้นมาตั้งแต่เบ้ืองตน้ เร่ิมแต่มารดาบิดา ครูอาจารย ์พระมหากษตัริย ์รัฐบาลและญาติมิตร

สหายเป็นตน้ ไม่เช่นนั้นถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดเ้ลย เช่นถา้มารดาบิดาท้ิงทารกไวโ้ดยไม่

เล้ียงดู ไม่ตอ้งท าอะไร เพียงเท่าน้ีทารกก็ส้ินชีวิตไปเองเม่ือทุกคนมีชีวิตเจริญเติบโตข้ึนมาได ้ดว้ยความเตตา

กรุณาของท่านก็ควรปลูกฝังเมตตากรุณาในชีวิตอ่ืนสืบต่อไป   ส าหรับวิธีปลูกฝังเมตตาและกรุณา คิดตั้งใจ

ปรารถนาใหเ้ขาเป็นสุข จดัเป็นเมตตา ปรารถนาใหเ้ขาปราศจากทุกขจ์ดัเป็นกรุณา ในชั้นแรกท่านให้คิดปลูกฝัง

เมตตากรุณาในตนเองก่อนแลว้ให้คิดเผื่อแผ่ไปในคนท่ีรักนับถือ ซ่ึงเป็นคนใกลชิ้ดสนิทกนั อนัจะหัดให้เกิด

เมตตากรุณาไดง่้ายต่อจากนั้นก็ใหคิ้ดเผือ่แผไ่ปถึงคนท่ีห่างออกไปตามล าดบัจนถึงคนท่ีไม่ชอบกนั เม่ือฝึกหดัคิด

โดยเจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ออกไปดว้ยเมตตาในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเม่ือท าไดเ้ช่นน้ีบ่อยๆเมตตา

กรุณาก็จะเกิดข้ึนในจิตใจ เหมือนหว่านพืชลงไป หมัน่ปฏิบติัดูแลรักษาตามวิธีเพาะปลูก เช่น รดน ้ าพรวนดิน  

เป็นตน้เป็นประจ า พืชก็จะงอกงามข้ึนฉะนั้น ดงันั้น ควรปลกูฝังเมตตากรุณาในมารดาบิดาญาติพ่ีน้องตลอดถึง

คนท่ีไม่ชอบพอกนั เป็นตน้ เม่ือพืชคือเมตตากรุณา งอกงามข้ึนแลว้ ตวัเราน้ีแหละจะเป็นสุขก่อนใครหมดความ

มีเมตตากรุณาแก่กันและกัน เป็นธรรมอนังามก็จริงอยู่ แต่จะแสดงออกมาต้องเป็นคนฉลาดและรู้วิธีท่ีจะ

แสดงออกจึงจะไม่มีโทษและเป็นประโยชน์ดว้ยเหมือนกนัการเดินทางไกลโดยทางเรือพบคนตกน ้ า ตวัเองว่าย

น ้ าไม่เป็นหรือเป็นแต่ไม่แข็งแรงพอท่ีจะช่วยผูอ่ื้นในน ้ าไดถ้า้กระโดดลงไป ก็คงช่วยเขาไม่ไดห้รือบางทีจะเอา

ตวัเองไม่รอด หรือเรือเล็กไม่พอจะรับผูโ้ดยสารข้ึนไดอี้กคนหน่ึง ถา้รับข้ึนเรือ เรือก็ล่มจะเป็นอนัตรายแก่ตน
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และคนอ่ืนในล าเรือ อยา่งน้ีพึงเขา้ใจว่า ความสามารถไม่พอจะแสดงเมตตาในลกัษณะน้ีตอ้งรู้จกัผอ่นผนัช่วยเขา 

ดว้ยการเกาะเรือหรือไมช่้วยน าใหถึ้งฝ่ัง หรือร้องเรียกใหผู้อ่ื้นช่วย อีกประการหน่ึง ถา้จะแสดงเมตตากรุณาแก่ผู ้

หน่ึง แต่ท าลายประโยชน์ของคนทั้งหลาย เช่น เห็นเขาจบัผูร้้ายมา คิดจะช่วยให้ผูร้้ายรอดพน้จากอาญาแผ่นดิน

เขา้แยง่ชิงใหห้ลุดรอดไปอยา่งน้ี ถึงท าให้ผูร้้ายปลอดภยัไปได ้แต่ก็ไดช่ื้อว่า ท าให้ผูร้้ายนั้นไดร้อดพน้กลบัไป

เบียดเบียนคนทั้งหลายอีก และกิริยาท่ีเขา้แยง่ชิงผูร้้ายจากเจา้หนา้ท่ีนั้น ก็เป็นการหม่ินอาญาแผ่นดิน มีโทษตาม

กฎหมายอีกชั้นหน่ึง อยา่งน้ีควรเขา้ใจว่า เป็นกิจไม่สมควรการแสดงเมตตากรุณาน้ี ถา้บุคคลประกอบให้ถูกท่ี

แลว้ยอ่มอ านวยผลดีใหเ้กิดแก่ผูป้ระกอบและผูไ้ดรั้บ ท าความประพฤติปฏิบติัของผูม้ีศีลให้งามข้ึน เหมือนเรือน

แหวน ประดบัหัวแหวนให้งามข้ึนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น เมตตากรุณา จึงได้ช่ือว่ากลัยาณธรรมในศีลข้อแรก 

(จริยธรรม.คอม , http://www.jariyatam.com/th/beginner/discipline) 

 

2.3    ทัศนะเกีย่วกบัความเมตตาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปาฐกถาธรรมขอ้ เมตตา ไวใ้น

หลายขอ้ธรรม ไม่ว่าจะเป็น เมตตาในสาราณียธรรม  เมตตาในพรหมวิหาร  เมตตาในทศบารมี และ เมตตา       

ในเบญจธรรม ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งถึงพระธรรมเทศนาเมตตาในทศบารมี ทั้งน้ีส าหรับเมตตาบารมี ชาดกท่ีท่าน

ยกข้ึนส าหรับเมตตาบารมี ก็คือ สุวรรณสามชาดก หรือ ชาดกเร่ืองพระสุวรรณสาม มีเร่ืองโดยย่อว่า ไดม้ีบุตร

และธิดาของเนสาท คือ นายพรานป่าสองตระกูล ซ่ึงมารดาบิดาไดป้รารถนาท่ีจะให้ตบแต่งอยู่ครองเรือน         

แต่บุคคลทั้งสองนั้นเป็นผูมี้จิตใจท่ีไดน้อ้มไปในการบรรพชา คือ การบวช และ เป็นผูท่ี้ไม่นิยมในการฆ่าสตัวซ่ึ์ง

เป็นอาชีพของตระกูล จึงไดพ้ากนัออกไปบวชเป็นฤษีและฤษิณี ไดม้ีบุตรคนหน่ึงช่ือว่า สามะ  ซ่ึงมกัเรียกว่า

สุวรรณสาม ต่อมามารดาบิดาของสุวรรณสามไดถ้กูงูพิษพ่นพิษเขา้นยัน์ตา จึงตาบอดหมดทั้ง 2 คน สุวรรณสาม

ไดเ้ล้ียงมารดาบิดาของตนอยูใ่นป่า มารดาบิดาและบุตรทั้ง 3 น้ีเจริญ เมตตาภาวนา อยูเ่ป็นประจ า ดว้ยอ านาจของ

เมตตา สัตว์ป่าทั้งหลายทั้งท่ีเป็นสัตว์ร้ายและทั้งท่ีเป็นสัตว์ไม่ร้าย ก็พากันมีจิตอ่อน ไม่ท าอนัตรายและให้

ความคุน้เคยสนิทสนมดุจเป็นมิตรสหาย สุวรรณสามนั้น เม่ือไดอ้อกไปท ากิจต่างๆ เช่น ตกัน ้ าหาอาหาร เป็นตน้ 

เล้ียงมารดาบิดา ก็ไดมี้สตัวป่์าทั้งหลายพากนัหอ้มลอ้มไปและกลบั ทั้ง 3 คนนั้นก็ไดอ้ยู่ผาสุกในป่า จนถึงคราว

หน่ึง พระราชาแห่งกรุงพาราณสีไดเ้สด็จออกมาล่าเน้ือ และ ไดแ้อบซ่อนมองเห็นสุวรรณสามพร้อมทั้งหมู่เน้ือ
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ก าลงัออกไปตกัน ้ าเพ่ือจะไปใหม้ารดาบิดา จึงไดย้งิดว้ยลกูธนูอาบยาพิษไปถกูสุวรรณสามลม้ลง ก่อนท่ีสุวรรณ

สามจะสลบไสลดว้ยอ  านาจของศรอาบยาพิษนั้น ก็ไดก้ล่าวเรียกหาบุคคลผูย้ิงดว้ยวาจาอนัอ่อนหวาน ไม่แสดง

ความโกรธ พระราชาพาราณสีไดท้รงฟังเรียกเช่นนั้น ก็มีพระหฤทยัอ่อนและไดเ้สด็จเขา้ไปหาสุวรรณสาม       

ซ่ึงนอนกระวนกระวายคร ่ าครวญอยูว่า่ ต่อไปน้ีจะไดใ้ครเป็นผูเ้ล้ียงมารดาบิดา ก็ไดท้รงถาม และ คร้ันทรงทราบ

แลว้ก็ทรงรันทดเสียพระหฤทยัในการท่ีได้ท าไป และ ก็ทรงรับจะเป็นผูอุ้ปการะมารดาบิดาของสุวรรณสาม 

สุวรรณสามก็สลบไสลไปในขณะนั้นดว้ยอ  านาจของศรอาบยาพิษ พระราชาแห่งพาราณสีก็ไดเ้สด็จไปยงัอาศรม

ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องมารดาบิดา และ ก็ไดท้รงท าการปฏิบติั ฝ่ายมารดาบิดาของสุวรรณสามสังเกตเห็นความผิดปกติ

ในกิริยา เป็นตน้ ก าหนดว่าคงจะไม่ใช่สุวรรณสาม จึงไดถ้ามข้ึน พระราชาแห่งพาราณสีก็ทรงเล่าให้ทราบตาม

เป็นจริง ทั้ง 2 ท่านนั้นคร้ันไดส้ดบัก็ขอใหพ้ระราชาแห่งกรุงพาราณสีช่วยน าไปยงัสุวรรณสาม คร้ันเมื่อไปถึงยงั

ท่ีนั้นแลว้ ทั้ง 2 ท่านนั้นก็มีความโศกรันทด และ ก็ไดต้ั้ งสัตยาธิษฐานข้ึนว่า “สามะน้ีเป็นผูป้ระพฤติธรรม 

ประพฤติดงัพรหม กล่าวแต่ค าสัตยจ์ริง เล้ียงมารดาบิดา ประพฤติอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล รักสัตวม์ีชีวิต 

ดว้ยความสตัยน้ี์ขอใหพิ้ษศรในกายของสามะเหือดหายเถิด” และก็มีแสดงว่า นางพสุนธรี เทวธิดาซ่ึงสถิตอยู่ท่ี

เขาคนัธมาส ซ่ึงเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามมาในภพอดีต ก็ไดม้าท าสจัจกิริยาเช่นเดียวกนัว่า “ไม่มีใครอ่ืนซ่ึง

จะเป็นท่ีรักของตนยิง่ไปกว่าสุวรรณสาม” ดว้ยอ  านาจของสัจจกิริยานั้น สุวรรณสามก็ฟ้ืนข้ึน มารดาบิดาก็หาย

จากความตาบอด ในขณะเดียวกนักับอรุณข้ึน เพราะฉะนั้น บุคคลทั้งหมดนั้นจึงไดก้ลบัมีความสวสัดี และ

พระราชาแห่งกรุงพาราณสีก็ไดก้ลบัทรงตั้งอยูใ่นธรรมของผูป้กครองประชาชน ตามเร่ืองในชาดกน้ี แมจ้ะมีเล่า

ถึงเหตุการณ์ท่ีบงัเกิดเหมือนเป็นอภินิหาร คือผลท่ีบงัเกิดข้ึนดว้ยอ  านาจของสัจจกิริยาดงัเล่าในเร่ืองนั้น แต่

สารัตถะคือความส าคญัของเร่ืองก็มุ่งแสดงถึงอ  านาจจิตใจ อ านาจจิตใจของบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี เมื่อ

กล่าวโดยยอ่แลว้ ก็มีเป็น 2 ฝ่าย คือ อ  านาจจิตใจอนัประกอบดว้ยธรรมอย่างหน่ึง อ านาจจิตใจอนัประกอบดว้ย

อธรรมอีกอย่างหน่ึง อ านาจจิตใจประการแรกก็ไดแ้ก่ท่ีประกอบดว้ยเมตตา และ ความกตญัญูกตเวที เป็นตน้ 

กล่าวโดยเฉพาะ บุคคลผูท่ี้เล่าในเร่ืองเป็นผูอ้บรมเมตตา มีจิตใจประกอบดว้ยเมตตาธรรม  ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงนั้น

คือท่ีประกอบดว้ยอธรรม ก็ไดแ้ก่โทสะ วิหิงสาหรือพยาบาท  ซ่ึงเป็นฝ่ายกิเลส และบุคคลเมื่อมีโทสะ วิหิงสา

หรือพยาบาท ก็ยอ่มจะประกอบการเบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน เมื่ออ  านาจจิตใจทั้ง 2 ฝ่ายน้ีมาประจบกนั

เขา้แลว้ อ  านาจจิตใจท่ีประกอบดว้ยธรรมคือเมตตา ก็ยอ่มชนะอ านาจจิตใจท่ีประกอบดว้ยโทสะ วิหิงสาในท่ีสุด 

แต่ว่ากว่าท่ีจะชนะไดน้ั้น ก็ตอ้งประสบความทุกขเ์ดือดร้อน เม่ือมีสัจจะกิริยาคือการตั้งสัจจะเขา้ช่วยความชนะ

จึงจะบงัเกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด ในเร่ืองน้ี เมื่อจะพิจารณาโดยนยัทางปฏิบติั ก็ยอ่มจะเห็นความไดว้่า ในการท่ีธรรมจะ
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ต่อสูก้บัอธรรมนั้น ก็ยอ่มจะประสบความทุกขเ์ดือดร้อน ถา้ฝ่ายธรรมไม่มีสัจจกิริยา คือการตั้งสัจจะให้แน่วแน่

แลว้ ฝ่ายธรรมก็อาจจะแพไ้ด ้แต่หากว่าตั้งสจัจกิริยาใหแ้น่วแน่จะไม่แพ ้จะชนะดว้ยความดีคือธรรมนั้นในท่ีสุด 

ทั้งอาจจะกลบัใจฝ่ายอธรรมใหก้ลบัมาประกอบดว้ยธรรมไดด้งักล่าวในเร่ือง พิจารณาดูจิตใจของตนเองของแต่

ละบุคคล ในบางขณะก็ประกอบดว้ยธรรมดงัไดก้ล่าว เช่น ว่ามีเมตตา ในบางขณะก็ประกอบดว้ยอธรรม เช่นมี

โทสะ เม่ือมีโทสะบงัเกิดข้ึนก็ท าใหจิ้ตใจมุ่งร้าย เม่ือเมตตาบงัเกิดข้ึนก็ท าใหจิ้ตใจมุ่งดี คราวน้ีเม่ือเกิดมีความมุ่ง

ข้ึน 2 อยา่งขดักนั ก็ท าใหจิ้ตใจนั้นเองเดือดร้อนไม่เป็นสุข แต่เม่ือเมตตานั้นหากไดป้ระกอบดว้ยสัจจะคือความ

ตั้งใจจริงก็ยอ่มจะสนบัสนุนใหเ้มตตานั้นมีอ  านาจแรงข้ึน โทสะท่ีไม่ไดส้จัจะสนบัสนุนก็อ่อนก าลงัลง ในท่ีสุดก็

แพต่้อเมตตา เม่ือถอดความใหช้ดัเขา้อีก เมตตาท่ีประกอบดว้ยสจัจะนั้น พดูสั้นก็คือเมตตาจริงๆ นั่นแหละ  เป็น

ตวัสจัจะ เม่ือมีเมตตาจริงข้ึนแลว้ โทสะไม่จริงก็ย่อมแพ ้แต่ถา้หากสัจจะไปอยู่กบัโทสะคือว่าโกรธจริง แต่ว่า

เมตตาปราศจากสจัจะ คือว่าเมตตาไม่จริง เม่ือเป็นดัง่น้ีแลว้ เมตตาก็แพ ้เพราะฉะนั้น สัจจกิริยาคือการตั้งสัจจะ

นั้น เป็นเร่ืองส าคญัในอนัท่ีจะสนบัสนุนธรรมทั้งปวงใหมี้ก  าลงัอ  านาจข้ึนจริง ถา้ไปสนบัสนุนฝ่ายดีเช่นเมตตา ก็

เป็นเมตตาจริง ดั่งน้ีเมตตาก็มีก  าลงัอ  านาจ แต่ว่าถา้ไปสนับสนุนฝ่ายท่ีตรงกันข้าม เช่นว่าโกรธจริงข้ึนมา

เหมือนกนั ดัง่น้ีแลว้ ความแผดเผาของโทสะนั้นก็รุนแรงมากข้ึน จนกว่าจริงกบัจริงจะมาพบกนั จริงฝ่ายธรรม

ยอ่มสูงกว่า หนกัแน่นกว่า จริงฝ่ายธรรมก็ยอ่มจะชนะ ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะพึงเห็นไดว้่า สจัจกิริยาคือการตั้งสัจจะ

นั้น เป็นประการส าคญัในอนัท่ีจะปฏิบติัธรรมทุกอย่าง จะตอ้งมีสัจจะคือว่าท าให้จริงและเมื่อมีสัจจะคือท าให้

จริงข้ึนแลว้ก็จะไดรั้บผลของธรรมในท่ีสุดดว้ยดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

ปริณายก , 2544 : 210-212) 

 อยา่งไรก็ดี ดว้ยขอบเขตของงานวิจยัขอกล่าวถึงเฉพาะเมตตาในพรหมวิหาร ทั้งน้ีขอยกพระธรรมกถา

ตามท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชปรารถว่า พรหมวิหาร 4 เป็นหลกัธรรมท่ีจะก่อให้เกิด

ความสงบสุขแก่โลก โดยเฉพาะเมตตาเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก สามารถฝึกหัดและปฏิบติัได้โดยไม่มีขอบเขตและ

ส้ินสุด ส่วนกรุณาเป็นเคร่ืองประกอบตามก าลงัสามารถของแต่ละบุคคล จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร 

(สุวฑฺฒโน) วดับวรนิเวศวิหาร ใหเ้รียบเรียงข้ึนในแนวความโดยพระราชประสงค ์และไดพ้ระราชทานพระราชา

นุญาตใหค้ณะกรรมการจดัสร้าง ตึก  สว. ธรรมนิเวศ พิมพข้ึ์นในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด ตึก สว. 

ธรรมนิเวศ เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2519 คร้ังหน่ึงแลว้ เพ่ือให้หนังสือเร่ืองน้ีแพร่หลายมากข้ึนอีก จึงทรงพระ

กรุณาโปรดใหจ้ดัพิมพใ์นโอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศกัราช 2520 จนถึงหนังสือรวมธรรมะ พิมพเ์ผยแพร่เน่ืองใน

งานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2543  ซ่ึงสมเด็จพระ

DPU



29 

 

ญาณสงัวร   สมเด็จพระสงัฆราช    สกลมหาสงัฆปริณายก (2543) ไดต้รัสไวว้่า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 4 

ประการน้ี พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส าหรับเป็นท่ีอยู่ของจิตใจแห่งพรหม  คือ ผูใ้หญ่หรือผู ้

ประเสริฐ   ทรง เ รี ยก คุณธรรมน้ีว่ าพรหมวิหาร เ ป็นธรรม เป็น ท่ีอยู่ ซ่ึ ง มีทั้ งคว าม ดีและความสุข  

เมตตา คือ ภาวะของจิตท่ีมีเยือ่ใยไมตรีจิตมิตรใจคิดเก้ือกลูดว้ยสุขประโยชน์ ปราศจากอาฆาตพยาบาทข้ึงเคียด

โกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาท่ีสงบแช่มช่ืน  มองดูด้วยสายตาอนัแสดงถึงใจท่ีเอิบอาบด้วย

ปรารถนาดีใหม้ีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายท่ีเป็นภยัเวรทั้งปวง เมตตาน้ีเป็นพรหมวิหารธรรมขอ้หน่ึงท่ีพึง

อบรมใหมี้ข้ึนในจิต วิธีอบรมคือ ระวงัใจมิใหโ้กรธแคน้ขดัเคืองอาฆาตพยาบาท เม่ือภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดข้ึน 

ก็พยายามสงบระงบัเสีย หดัคิดว่าตนเองรักสุข ตอ้งการความสุขฉนัใด คนอ่ืนสตัวอ่ื์นทั้งปวงก็ฉนันั้น และตนเอง

ปรารถนาสุขแก่คนซ่ึงเป็นท่ีรักท่ีพอใจฉันใด  ก็ควรปรารถนาแก่สุขคนอ่ืนสัตวอ่ื์นฉันนั้น เมื่อท าความสงบ

อาฆาตพยาบาทและท าไมตรีจิตมิตรใจให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้ ก็หัดแผ่จิตเช่นน้ีออกไปแก่คนอ่ืนสัตวอ่ื์นโดยเจาะจง

หรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไป ดว้ยใจท่ีคิดปรารถนาสุขประโยชน์ ดงัเช่น คิดว่า “จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามี

ทุกข ์มีสุขรักษาตนให้สวสัดีเถิด” อนัท่ี จริง ภาวะของจิตท่ีมีความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข  ย่อมมีอยู่ในตน

และในคนท่ีเป็นท่ีรักอยูเ่ป็นปรกติ แต่ยงัเจือดว้ยราคะสิเนหาอยูบ่า้ง เจือดว้ยอาฆาตพยาบาทในผูอ่ื้นสัตวอ่ื์นบา้ง 

น้ีจึงนบัว่าเป็นภาวะของจิตท่ีเป็นสามญัธรรมดา พระบรมศาสดาทรงสัง่สอนธรรม ก็คือทรงสัง่สอนให้ปรับปรุง

ส่ิงท่ีมีอยูเ่ป็นสามญัธรรมดาน้ีแหละใหเ้ป็นธรรม คือเป็นคุณเก้ือกลูข้ึนมา คือให้ปรับปรุงความรักใคร่ปรารถนา

สุขดงักล่าวให้เป็นคุณอนับริสุทธ์ิท่ี เก้ือกูลกวา้งขวางออกไป มิให้คบัแคบเฉพาะตนและคนซ่ึงเป็นท่ีรักในวง

แคบของตนหรือจ าเพาะพวกของตน แต่ใหแ้ผก่วา้งออกไปตลอดจนถึงไม่มีจ  ากดัไม่มีประมาณ และใหป้ราศจาก

อาฆาตพยาบาท ทั้งให้บริสุทธ์ิจากราคะสิเนหาดว้ย เพราะว่าอาฆาตพยาบาทเป็นศตัรูท่ีห่างของเมตตา ราคะ

สิเนหาเป็นศตัรูท่ีใกลข้องเมตตา ความรักใคร่ท่ีเป็นสามญัธรรมดาของโลกย่อมเจือดว้ยส่ิงทั้งสองน้ี ส่วนท่ีเป็น

เมตตาอนับริสุทธ์ิย่อมปราศจากส่ิงทั้งสองนั้น ทางปฏิบัติอบรมก็ต้องอบรมส่ิงท่ีมีอยู่เป็นธรรมดาของโลกน้ี

แหละใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา และก็ยอ่มเป็นเคร่ืองคุม้ครองโลก ดงัภาษิตท่ีว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตาเป็น

ธรรมเคร่ืองคุม้ครองโลก” ดงัน้ี ฉะนั้น จึงไดมี้พระพุทธภาษิตตรัสสอนไว ้ให้ยกตนเป็นพยานหรือเป็นอุปมา

แปลความว่า “ตนเองคิดคน้หาดว้ยใจไปทัว่ทุกทิศ ก็ไม่พบว่าใครจะเป็นท่ีรักไปกว่าตนในท่ีไหนๆ ตนของคน

อ่ืนทั้งหลายก็เป็นท่ีรักมากของเขาเหมือนอยา่งนั้น เพราะเหตุนั้นผูท่ี้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผูอ่ื้น” และให้ยก

คนท่ีเป็นท่ีรักเป็นอุปมาว่า “พึงแผจิ่ตถึงสตัวท์ั้งปวงดว้ยเมตตาเหมือนอย่างเห็นคนผูเ้ป็นท่ีรักเป็นท่ี ชอบใจแลว้

เกิดไมตรีจิตมิตรใจรักใคร่ ฉะนั้น” พระอาจารยจึ์งจบัความมาสอนว่า ใหห้ดัแผ่เมตตาเขา้มาในตนเองก่อน แลว้
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จึงแผไ่ปในคนอ่ืนตั้งแต่คนท่ีเป็นท่ีรัก เพราะจะแผไ่ปง่าย แลว้จึงแผไ่ปในคนท่ีเป็นกลางๆ แลว้จึงแผ่ไปในคนท่ี

เป็นศตัรูไม่ชอบใจกนัและใหเ้วน้คนท่ีจะก่อใหเ้กิดราคะ สิเนหากบัคนท่ีตายไปแลว้ การแผเ่ขา้มาในตนเอง ท่าน

อธิบายว่า เพราะจะตอ้งมีตนเป็นพยานอา้งอิงดงักล่าวขา้งตน้ พิจารณาดูก็จะเห็นไดว้่า ตนเองจะตอ้งมีสุขเพราะมี

จิตใจสงบจากอาฆาตพยาบาทเสียก่อน อาฆาตพยาบาทนั้นเหมือนอย่างไฟท่ีเผาใจตนเองให้ร้อน และแผ่ความ

ร้อนออกไปถึงคนอ่ืนดว้ย ฉะนั้น ตนเองจึงเป็นบุคคลท่ีควรเมตตาและแผเ่มตตาเขา้มาดบัไฟท่ีเผาใจน้ีลงเสียก่อน 

ประพรมลงไปด้วยน ้ า คือ เมตตา ซ่ึงจะเปล่ียนจิตใจจากภาวะท่ีร้อนมาสู่ภาวะท่ีเยน็สนิทดว้ยมิตรภาพไมตรี 

เมตตาจึงเป็นธรรมเคร่ืองท าใจตนเองใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และแผ่ความเยน็ความสุขออกไปถึงผูอ่ื้นอีกดว้ย เมตตา

ไม่พึงมีขอบเขต ไมพ่ึงมีระยะกาล ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะเช่นไร ณ ท่ีแห่งใด ในกาลเวลาไหน  เมตตาพึงมีไดอ้ย่าง

เต็มเป่ียมโดยปราศจากอุปสรรค เพราะเมตตาไม่จ  าตอ้งอาศยัทรัพยส่ิ์งของ เมตตาเป็นเร่ืองของจิตใจโดยบริสุทธ์ิ

แท ้เม่ือมีจิตใจก็มีเมตตาไดด้ว้ยกนัทุกคน และก็พึงมีเมตตาอยา่งยิง่ดว้ยกนัทุกคน เพราะไม่เป็นการตอ้งลงทุนลง

แรงอยา่งใดเลย เพียงแต่นอ้มใจลงใหอ่้อนละมุน ไม่ใจแข็งใจด า แมเ้มื่อรู้เห็นอยู่ว่าเขาเป็นทุกข์ เพียงแต่น้อมใจ

ลงปรารถนาใหเ้ขาเป็นสุขโดยทัว่กนัเท่านั้นเองก็เป็นการแสดงเมตตาแลว้ 

ซ่ึงไดต้รัสไวว้่าเมตตาในพรหมวิหาร คือ ปรารถนาให้เป็นสุขทั้งตนเองและผูอ่ื้น ตอ้งท าใจตนเองให้

เป็นสุขดว้ยความเยน็สงบ  อยา่โลภ โกรธ หลง เสียก่อน แลว้จึงแผค่วามสุขนั้นไปยงัผูอ่ื้น ทั้งน้ีผูท่ี้มีใจเป็นทุกข ์

มีใจร้อนเร่าจนถึงปรากฏออกมาทางกาย ทางวาจา เป็นความร้อนแรงจึงเป็นผูท่ี้รู้เห็นทั้งหลายเห็นว่าไม่มีเมตตา     

โดยต้องเมตตาตนเองเสียก่อน ด้วยการท าใจตนเองให้สงบ  จากโลภ โกรธ หลง จนเยอืกเยน็เป็นสุขละมุนละไม

เสียก่อน จึงจะถกูตอ้ง จึงจะเป็นเมตตาท่ีแทจ้ริงได ้เมตตาผูอ่ื้นแต่ไม่เมตตาตนเองก่อนก็ไม่ไดไ้ม่ถกู ปรารถนาให้

ผูอ่ื้นเป็นสุขจนตวัเองเป็นทุกขก์็ไดไ้ม่ถกู หรืออาจเรียกไดว้่าตอ้งท าใจตนเองใหเ้ป็นสุขเยอืกเยน็ก่อน  ไม่เช่นนั้น

จะเมตตาผูอ่ื้นไม่ได ้ใจไม่มีพลงัเมตตาพอจะเผื่อแผ่ไปให้ผูอ่ื้นเป็นสุขได ้ จงท าความเขา้ใจให้ถูกตอ้งในขอ้น้ี  

ไม่เช่นนั้นอาจจะเห็นไปว่าการเมตตาตนเองก่อนเป็นการเห็นแก่ตวั  การท าใจตนเองให้สงบเยน็จะเรียกว่าเป็น

การเห็นแก่ตวัไม่ไดเ้ลย โดยใจจะตอ้งไม่มืด มีแสงสว่าง  คือว่ามีปัญญาจะสามารถรู้ไดถู้กตอ้งพอสมควร ว่า

เม่ือใดจะควรแสดงเมตตาต่อใคร อย่างไรน่ีก็ส าคญัอย่างยิ่งดว้ยเหมือนกนั สักแต่ว่าแสดงเมตตาเร่ือยไปก็ตอ้ง

ถกูตอ้งอยู ่ถา้หากว่าเป็นเร่ืองเมตตาท่ีปรากฏในใจเท่านั้น แต่ถา้ แสดงออกทางกาย ทางวาจาแลว้เมตตาอาศยั

ปัญญาดว้ย  เมตตาจึงเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก คือ เมตตาเป็นเคร่ืองค ้ าจุนสนับสนุนเราและเขา โลภไม่ไดห้มายถึง

เขาฝ่ายเดียวแต่หมายรวมถึงเราดว้ย  แต่ตอ้งมีปัญญาเป็นแสงสว่าง อาจจะมีค  าแยง้ว่า หรือบางที หรือบ่อยๆหรือ

โดยมากจะใหเ้ป็นสุขพร้อมกนัทั้งเขาทั้งเราไม่ไดต้อ้งมีการเสียสละเป็นทุกขเ์สียเองเมื่อใหเ้ขาเป็นสุขจึงจะได ้คือ 
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จึงจะเป็นไปได ้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจริง แต่ก็ไม่จริงเช่นทั้งน้ีเพราะเมตตาต่อทุกคน ทุกเวลานั้น คือ เมตตาที่อยู่

ประจ าใจส่วนที่แสดงออกอย่างไร เพยีงไรนั้น ให้ปัญญาที่เกดิในจิตสงบเป็นแล้วเป็นผู้ช่วยชีน้ า (สมเด็จพระญาณ

สงัวร  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก, อา้งอิงใน กรมประชาสมัพนัธ ์, 2531 : 25-32) 

ดังนั้นในทัศนะของผู้วจิยั ความเมตตาในพรหมวหิารของ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ความเมตตาย่อมประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลกัๆ คอื เมตตาต่อตนเอง และเมตตาต่อผู้อื่น 

ส าหรับเมตตาต่อตนเองนั้นคอื ความสงบเยน็จากโลภ โกธร หลง ส่วนเมตตาต่อผู้อืน่ คอื ใจที่สงบเยน็จนปรากฏ

ออกมาทางกายและทางวาจานั่นเอง นอกจากนีใ้นรายละเอียดผู้วิจัยได้แยกการพิจารณาหรือค้นหาความหมาย

ของความเมตตาต่อตนเอง และเมตตาต่อผู้อืน่  

ส าหรับความเมตตาต่อตนเอง คือ ความสงบเย็นจากโลภ โกธร หลง นั้น จะแยกพิจารณาในแต่ละข้อ

กเิลสที่ละแล้วย่อมเกดิความสงบเยน็ โดยขอเร่ิมจาก 

 2.3.1 ความหลง 

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (2522) ไดท้รงอธิบายว่าไม่ว่าโลภะ

หรือโทสะก็ตาม มีมูลเหตุเกิดจากกิเลสตวัส าคญัคือโมหะ ท่ีเรียกเป็นค าไทยง่ายๆ ว่า  ความหลงอนัหมายถึง

ความรู้ความคิดท่ีไม่ถกูตอ้งตามความจริง ความหลงน้ีเห็นจะพอเปรียบไดก้บัยาด า คือมีแทรกอยูใ่นกิเลสทุกกอง

ทุกประเภท ตั้งแต่หยาบสุดถึงละเอียดสุด พูดให้ถูกก็คือความหลงหรือโมหะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งปวง       

เป็นพ้ืนฐานของกิเลสทั้งปวง ความรักความชอบก็เกิดจากโมหะ ความชงัก็เกิดจากโมหะ  ความปรารถนาก็เกิด

จากโมหะ ความเกียจคร้านกเ็กิดจากโมหะ แมค้วามโลภก็เกิดจากโมหะ และความโกรธก็เกิดจากโมหะภาวะของ

จิตท่ีส้ินกิเลสอยา่งส้ินเชิงแลว้เท่านั้น ท่ีปราศจากโมหะหรือความหลงเขา้ไปเก่ียวขอ้งแมแ้ต่น้อย เป็นภาวะเดียว

จริงๆ ท่ีพน้จากโมหะหรือความหลง ภาวะอ่ืนของจิตมีความหลงเป็นเหตุแทรกซึมอยูท่ั้งนั้นดว้ยเหตุน้ี ตราบใดท่ี

ยงัมีความหลงใหบ้รรเทาเบาบางไม่ได ้ตราบนั้นจิตยงัจะตอ้งมืดมิด และเร่าร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ดว้ย

อารมณ์รุนแรงร้อยแปด เช่น อารมณ์รัก อารมณ์ชงั อารมณ์ยนิดีอารมณ์ปรารถนาเหล่าน้ีเป็นตน้  แต่ถา้เมื่อใดท า

ความหลงใหบ้รรเทาเบาบางลงได ้เม่ือนั้นจิตก็จะผอ่งใสและเยอืกเยน็เป็นสุขข้ึนดว้ยไม่มากดว้ยอารมณ์รุนแรง

ร้อยแปดดงักล่าว 
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ส าหรับรายละเอียดของกองกิเลสกองน้ี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

ปริณายก (เพ่ิงอา้ง : 29-30)  ไดท้รงอธิบายว่าผูม้ีโมหะมาก คือ มีความหลงมาก มีความรู้สึกท่ีไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่

ควร ในตน ในคน ในอ านาจ  ผูห้ลงตน เป็นคนมีโมหะ มีความรู้สึกท่ีไม่ถกู ไม่ชอบ ไม่ควรในตนเอง คนหลงตน

จะมีความรู้สึกว่าตนเป็นผูม้ีความดี ความสามารถ ความพิเศษเหนือใครทั้งหลายเกินความจริง เป็นความรู้สึกใน

ตนท่ีไม่ถกูไม่ชอบไม่ควร เมื่อมีความรู้สึกอนัเป็นโมหะ ความหลง ราคะ หรือโลภะและโทสะก็จะเกิดตามมาได้

โดยไม่ยาก เม่ือหลงตนว่า ดีวิเศษเหนือคนทั้งหลาย ความโลภให้ไดม้าซ่ึงส่ิงอนัสมควรแก่ความดี ความดีวิเศษ

ของตน ยอ่มเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ความโกรธดว้ยไม่ตอ้งการให้ความดี ความวิเศษนั้นถูกเปรียบถูกลบลา้งย่อม

เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ผูห้ลงคนจะมีความรู้สึกว่าคนนั้น คนน้ีท่ีตนหลง มีความส าคญัมีความดีวิเศษเหนือคนอ่ืน 

เกิดความมุ่งหวงัเก่ียวกบัความส าคญั ความดีความวิเศษของคนนั้นคนน้ี ความมุ่งหวงันั้นเป็นโลภะ และ เมื่อมี

ความหวงัก็มีไดท้ั้งสมหวงัและความผดิหวงัเป็นธรรมดา ความผดิหวงันั้นเป็นโทสะ ผูห้ลงอ านาจ เป็นผูม้ีโมหะ

มีความรู้สึกท่ีไม่ถกูไม่ชอบไม่ควร ในอ านาจท่ีตนมี ผูห้ลงอ  านาจจะมีความรู้สึกว่า อ  านาจท่ีตนมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่ 

เหนืออ านาจทั้งหลายเกินความจริง เป็นความรู้สึกท่ีไม่ถกู ไม่ชอบ ไม่ควร ผูห้ลงอ  านาจของตนว่ายิ่งใหญ่เหนือ

อ านาจทั้งหลาย ยอ่มเกิดความเห่อเหิมทะเยอทะยานในการใชอ้  านาจนั้น ให้เกิดผลเสริมอ านาจของตนให้ยิ่งข้ึน 

ความรู้สึกน้ีจัดเป็นโลภะ และ แมไ้ม่เป็นไปดังความเหิมเห่อทะเยอทะยานความผิดหวงันั้นจักเป็นโทสะ  

  ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอสรุปว่าความหลง คือ ความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในตน ในคน ในอ านาจ  

(1) ความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในตน คอื ความรู้สึกว่าตนเป็นผู้มคีวามดี ความสามารถ ความพเิศษเหนือ  

(2) ความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในคน คอื ความรู้สึกว่าคนนั้น คนนีท้ี่ตนหลงมคีวามส าคัญมีความดีวิเศษ

เหนือคนอืน่ และ (3) ความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในอ านาจ คอื ความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควร ในอ านาจ

ที่ตนม ีและอ านาจที่ตนมอียู่นั้นยิง่ใหญ่เหนืออ านาจทั้งหลายเกนิความจริง 

2.3.2 ความโลภ 

กิเลสตวัโลภะหรือราคะปรากฏให้เห็นอยู่ทัว่บา้นทัว่เมือง ท่ีไม่เห็นกนัก็เพราะเห็นแลว้ไม่มีสติรู้ว่า

เห็นกิเลส โดยเฉพาะกิเลสท่ีปรากฏอยูใ่นใจตนเองยิง่พากนัละเลย มีโลภะหรือราคะอยู่ท่วมหัวใจ ก็หามีสติรู้

ไม่ว่านัน่เป็นโลภะหรือราคะความอยากไดน้ัน่อยากไดน่ี้ โดยเฉพาะท่ีจะตอ้งใชค้วามพยายามท่ีไม่ชอบ เพื่อให้

ไดส้มปรารถนา คือ ความโลภท่ีเด่นชดั ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการอยากไดท้รัพยสิ์นเงินทองขา้วของเท่านั้น 

การอยากไดช่ื้อเสียงสรรเสริญเกียรติยศบริวาร โดยเฉพาะท่ีไม่สมควร ก็เป็นความโลภหรือราคะเช่นเดียวกนั 
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พงึท าความเข้าใจในเร่ืองความโลภให้ถูกต้อง ถ้าเข้าใจเพยีงแคบ ๆ ว่า หมายถึง การอยากได้ หรือแสวงหาอย่าง

ไม่ชอบซ่ึงสมบัตพิสัฐานเท่านั้น กจ็ะไม่รู้จกักเิลสอย่างถ่องแท้ จะไม่แก้ไขจติใจที่มุ่งมาดปรารถนาความมหีน้า

มตีา มบีริษัทบริวาร ซ่ึงอาจน าให้ท าไม่ถูกไม่ชอบได้ด้วยอ านาจความมุ่งมาดปรารถนาที่เป็นโลภะนั้น  ใจที่ม ี

โลภะหรือราคะท่วมทับ จะเป็นปกติสม ่าเสมอ ส่วนโทสะจะเกิดเป็นคร้ังคราวเท่านั้น ยุคน้ีสมยัน้ี การฆ่ากนั

ท าลายกนัส่วนใหญ่ มิไดเ้กิดจากมีโทสะความโกรธเป็นเหตุ แต่เกิดจากโลภะความโลภ เป็นเหตุมากกว่า  แม้

ไม่พิจารณาใหร้อบคอบก็จะรู้สึกเหมือนว่า กิเลสกองโลภะ หรือ ราคะ ไม่มีโทษร้ายแรงนัก ท่ีจริงมีโทษหนัก 

ใจท่ีมีโลภะ หรือราคะท่วมทบั จะเป็นไปอยูเ่ป็นปกติสม ่าเสมอ ส่วนโทสะจะเกิดเป็นคร้ังคราวเท่านั้น จึงควร

พิจาณากิเลสกองโลภะหรือราคะให้เป็นพิเศษ (สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

ปริณายก , http://www.fungdham.com/download/book/prasunkharat/metta.pdf : 34)  

นอกจ าก น้ี  สม เ ด็ จพ ระญาณสั ง ว ร  สม เด็ จพระสั งฆ ร าช  สกลมหาสั งฆป ริณ าย ก 
(http://www.dhammabookstore.com/book/pdf/90000.pdf)  ยงัไดท้รงกล่าวถึงเร่ืองการละความโลภไวใ้น วิธี
สร้างบุญบารมี ขอ้ท่ีว่า การใหท้านหรือการท าทาน ไดแ้ก่ การสละทรัพยส่ิ์งของสมบติัของตนท่ีมีอยู่ให้แก่ผูอ่ื้น 
โดยมุ่งหวงัจะจุนเจือใหผู้อ่ื้นไดรั้บประโยชน์ และความสุขดว้ยเมตตาจิตของตน ทานท่ีไดท้ าไปนั้นจะท าใหผู้ท้  า
ทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใด  ย่อมสุดแลว้แต่องค์ประกอบ 3 ประการ ถา้ประกอบหรือถึงพร้อมด้วย
องคป์ระกอบ 3 ประการต่อไปน้ีแลว้ ทานนั้นยอ่มมีผลมากไดบุ้ญบารมีมาก กล่าวคือ องคป์ระกอบขอ้หน่ึง "วตัถุ
ทานท่ีตอ้งบริสุทธ์ิ"  องคป์ระกอบขอ้สอง "เจตนาในการใหท้านตอ้งบริสุทธ์ิ" และ องค์ประกอบท่ีสาม "เน้ือนา
บุญตอ้งบริสุทธ์ิ" ทั้งน้ีท่ีไดต้รัสถึงความโลภ ในองค์ประกอบขอ้สอง "เจตนาในการให้ทานตอ้งบริสุทธ์ิ" โดย
การท าทานนั้น อยา่ไดเ้บียดเบียนตนเอง เช่นมีนอ้ย แต่ฝืนท าให้มากๆ จนเกินก าลงัของตนท่ีจะให้ได้ เมื่อไดท้ า
ไปแลว้ตนเองและสามี ภรรยา รวมทั้งบุตรตอ้งล  าบาก ขาดแคลน เพราะไม่มีจะกินจะใช ้เช่นน้ียอ่มท าใหจิ้ตเศร้า
หมอง เจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธ์ิ ทานท่ีไดท้ าไปแลว้นั้น แมว้ตัถุทานจะมากหรือท ามาก ก็ย่อมไดบุ้ญน้อย 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีท าทานดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ คือ ตวัอยา่งท่ีหน่ึง ท าทานเพราะ อยากได ้ท าเอาหน้า ท า
อวดผูอ่ื้น เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลใส่ช่ือของตน ไปยืนถ่ายภาพ ลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้
ไดรั้บความนิยมยกยอ่งนบัถือ โดยท่ีแทจ้ริงแลว้ตนมิไดม้ีเจตนาท่ีจะมุ่งสงเคราะห์ผูใ้ดเรียกว่า ท าทานดว้ยความ
โลภ ไม่ไดท้  าเพื่อขจดัความโลภ ท าทานดว้ยความอยากได ้คืออยากไดห้นา้ ไดเ้กียรติ ไดส้รรเสริญ ไดค้วามนิยม
นบัถือ ตวัอยา่งท่ีสอง ท าทานดว้ยความฝืนใจ ท าเพราะเสียไม่ได ้ท าดว้ยความเสียหาย เช่น มีพวกพอ้งมาเร่ียไร 
ตนเองไม่มีศรัทธาท่ีจะท า หรือมีศรัทธาอยู่บา้งแต่ทรัพยน์้อย  เมื่อมีพวกเร่ียไรมาบอกบุญตอ้งจ าใจท าทานไป
เพราะความเกรงใจพวกพอ้ง หรือเกรงว่าจะเสียหนา้ ตนจึงไดส้ละทรัพยท์ าทานไปดว้ยความจ าใจ ย่อมเป็นการ
ท าทานดว้ยความตระหน่ีหวงแหน ท าดว้ยความเสียดาย ไม่ใช่ท าดว้ยจิตเมตตาท่ีจะมุ่งสงเคราะห์ผูอ่ื้น ซ่ึงยิ่งคิดก็

DPU



34 

 

ยิ่งเสียดายให้ไปแลว้ก็เป็นทุกข์ใจ บางคร้ังนึกโกรธผูท่ี้มาบอกบุญ เช่นน้ีจิตย่อมเศร้าหมองไดบุ้ญน้อย หาก
เสียดายมากๆ จนเกิดโทสจริตกลา้แลว้นอกจากจะไม่ไดบุ้ญแลว้ท่ีจะไดก้็คือบาป  และ ตวัอย่างท่ีสาม  ท าทาน
ดว้ยความโลภ คือท าทานเพราะอยากไดน้ัน่อยากไดน่ี้ อยากเป็นนัน่เป็นน่ี อนัเป็นการท าทานเพราะหวงัส่ิงตอบ
แทน ไม่ใช่ท าทานเพราะมุ่งหมายท่ีจะขจดัความโลภ ความตระหน่ีหวงแหนในทรัพยข์องตน เช่น ท าทานแลว้ตั้ง
จิตอธิษฐานขอให้ชาติหน้าไดเ้ป็นเทวดา นางฟ้า ขอให้รูปสวย  ขอให้ท ามาคา้ข้ึน ขอให้ร ่ ารวยเป็นเศรษฐีมหา
เศรษฐี ท าทาน 100 บาท แต่ขอใหร้ ่ ารวยนบัลา้น ขอให้ถูกสลากกินแบ่งสลากกินรวบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็น
สมบติัสวรรค ์หากชาติก่อนไม่เคยไดท้ าบุญใส่บาตรฝากสวรรค์เอาไว ้อยู่ๆ ก็มาขอเบิกในชาติน้ี ย่อมไม่ไดบุ้ญ
อะไรเลย ส่ิงท่ีพอกพนูเพ่ิมใหม้ากข้ึนและหนาข้ึนก็คือ "ความโลภ" 

ในทัศนะของผู้วจิยัความโลภ คอื ความอยากได้ คอือยากได้หน้า ได้เกยีรต ิได้สรรเสริญ ได้ความนิยม

นับถือ และ อยากเป็น นั่นเอง 

2.3.3 ความโกรธ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อา้งแลว้ : 31-32 ) ไดอ้รรถาธิบาย

ความโกรธเป็นไฉนว่า ดูเหมือนจะเป็นท่ียอมรับกนัว่า โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจ  ยิ่งกว่า

ความโลภหรือความหลง โกรธเม่ือใดร้อนเม่ือนั้น แมผู้ท่ี้หยาบท่ีสุด ไม่ตอ้งใชค้วามประณีตพิจารณาเลย ก็ย่อม

รู้สึกไดเ้ช่นนั้น คนโกรธง่าย โกรธบ่อย อาจจะเกิดความโกรธจนชินไดแ้ต่จะไม่ชินกบัผลท่ีเกิดจากความโกรธ 

คือจะตอ้งรู้สึกร้อนเสมอไปไม่ว่าจะโกรธจนชินแลว้เพียงไหน มีตวัอย่างท่ีเกิดกบัทุกคนอยู่ทุกวนั คือคนขบัรถ

โกรธคนเดินถนน คนเดินถนนโกรธคนขบัรถ แมค้นขบัรถจะตอ้งพบคนเดินถนนทุกวนั วนัละหลายคร้ัง แต่ก็

ตอ้งเกิดโทสะเพราะกนัและกนัอยูเ่สมอ เรียกไดว้่าจนเป็นของธรรมดา แต่กระนั้น ทั้งคนขบัรถและคนเดินถนน

ก็คงยอมรับว่า เม่ือเกิดโทสะทุกคร้ังก็ร้อนเร่าในใจทุกคร้ังน่ีเป็นผลของความโกรธ ท่ีจะตอ้งเกิดคู่ไปความโกรธ

เสมอไม่มีแยกจากกนั ความโกรธเกดิขึน้เมือ่ใด ความร้อนใจกต้็องเกดิขึน้เมื่อนั้นเสมอ ความโกรธไม่ท าให้ใคร

เป็นสุข มีแต่จะท าใหเ้ป็นทุกข ์ยิง่โกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิง่เป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก ลองดูใจตนเองเสียบา้ง ก็

จะเห็นความแตกต่างของจิตใจ เวลาโกรธกบัเวลาโกรธ เช่นในขณะน้ี หากผูใ้ดก  าลงัโกรธอยูก่็ใหห้ยดุคิดถึงเร่ือง

หรือบุคคลท่ีท าให้โกรธเสียสักระยะ ยอ้นกลบัเขา้มาดูใจตนเอง เมื่อก  าลงัโกรธ ดูเขา้มาก็ย่อมจะเห็นว่าก  าลงั

โกรธ เมื่อดูเห็นว่าก  าลงัโกรธแลว้ ก็ดูให้เห็นว่ามีความร้อนพลุ่งพล่านอยู่ในใจหรือไม่  ซ่ึงจะต้องเห็นว่า               

มีความโกรธก็ตอ้งมีความร้อนโกรธมากก็ร้อนมากโกรธนอ้ยก็ร้อนนอ้ย  
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 นอกจากความร้อนแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13564) ยงัไดย้กพุทธศาสนสุภาษิตว่า “ความโกรธครอบง า

นรชนใด ความมืดมนยอ่มมีเม่ือนั้น” (คือนอกจากความร้อนและความโกรธคือความมืดมน-ผูว้ิจยั) เราเป็นพุทธ

ศาสนิก นบัถือพระพุทธศาสนา มีพระพุทธศาสนาเป็นท่ีรัก ไดรั้บการอบรมสัง่สอนเสมอมา ให้กลวักิเลสส าคญั 

3 กอง คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือความโลภ ความโกรธ ความหลง และจริงๆ แลว้จะพากนัรู้สึกว่าท่ีเกิดง่าย

ท่ีสุด เกิดบ่อยท่ีสุด คือ ความโกรธ ซ่ึงทัว่ๆ ไปส่วนมากไม่สนใจในเร่ืองน้ีเท่าไรนัก เห็นเป็นเร่ืองเล็ก ไม่ส าคญั 

ไม่น่าเป็นห่วง จึงไม่มีผูส้นใจจริงจงัท่ีจะแกไ้ขท่ีจะรอบคอบในการจดัการกบัความโกรธท่ีเกิดข้ึนในใจตน ก่อน

ความโกรธจะครอบง าใจ เพราะเมื่อความโกรธเกิดแลว้ คือผูโ้กรธแลว้ย่อมรู้เหตุไม่รู้ผล ไม่รู้ความผิดความถูก 

นอกจากจะอบรมใจตนไวอ้ยา่งดีพอสมควร ตั้งแต่ยงัมีใจท่ีไม่มีความโกรธเท่านั้น ความโกรธจะเกิดได้เมื่อต้อง

พบกบัความไม่ได้ดังใจ คนท าไม่ถูกใจ พูดไม่ถูกใจ ทั้งท่ีไม่สมควรจะท าเช่นนั้น ไม่สมควรจะพูดเช่นนั้น เมื่อ

ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์เช่นน้ี ใหมี้เมตตามาเป็นเคร่ืองช่วย พร้อมกบัใหใ้ชเ้หตุผลท่ีถกูท่ีเป็นจริง  

 นอก จ า ก น้ี สม เ ด็ จ พร ะญาณสั ง ว ร  สม เด็ จพร ะสั งฆ ร า ช  สกลมห าสั ง ฆป ริณ าย ก 

(http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11471) ทรงอธิบายว่า  ความโกรธ เกิดจากความคิดปรุง

แต่ง ความโกรธหรือไม่โกรธ ความชอบหรือไม่ชอบ เกิดจากความปรุงคิดแท ้ๆ ความปรุงคิดของในเราน้ีแหละ 

ท่ีท าใหเ้กิดความชอบหรือไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ เมื่อความชอบหรือไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ 

เกิดไดเ้พราะความปรุงคิด จึงมิไดเ้พราะบุคคลภายนอกแต่เกิดจากตวัเองเท่านั้น  

ทั้งนีผู้้วจิยัจงึขอสรุปว่าความโกรธ คอื ความคดิปรุงเมือ่ต้องพบกบัความไม่ได้ดังใจ คนท าไม่ถูกใจ พูด

ไม่ถูกใจอนัมลีกัษณะที่ใจมทีั้งความร้อนและความมดืมน 

2.3.4 ความเมตตาต่อผูอ่ื้น 

ส าหรับความเมตตาต่อผู้อืน่ คอื ใจที่สงบเยน็จนปรากฏออกมาทางกายและทางวาจาจะแยกพิจารณาใน
แต่ละข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสงบเย็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(http://dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-263.htm) ไดท้รงอรรถาธิบายไวว้่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไดต้รัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเบ้ืองตน้แห่งโพชฌงคน์ั้น ไดแ้ก่   สติปัฏฐาน คือ ปฏิบติัสติปัฏฐานก่อน แลว้จึงปฏิบติั
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โพชฌงค ์หรือ สัมโพชฌงค์ สติปัฏฐานทั้ง 4 นั้น ก็ไดแ้ก่ตั้งสติตามดู กาย เวทนา จิต ธรรม และ เม่ือไดต้ั้งสติ
ก  าหนดดูดงักล่าว ก็ปฏิบติัโพชฌงคต่์อ  พระพุทธเจา้ยงัไดต้รัสอีกว่า เบ้ืองตน้ของสติปัฏฐานก็คือสุจริตทั้ง 3 กาย
สุจริต สุจริตทางกาย วจีสุจริต     สุจริตทางวาจา มโนสุจริต สุจริตทางใจ พึงปฏิบติัให้มีสุจริตทั้ง 3 น้ีก่อน จึง
ปฏิบติัสติปัฏฐาน สุจริตทั้ง 3 น้ีก็มีอธิบายว่า กายสุจริตทางกาย 3 คือเวน้จากการฆ่า เวน้จากการลกั เวน้จาก
ประพฤติผดิในกาม หรืออยา่งยิ่งก็เวน้จากอพรหมจริยกิจ วจีสุจริต 4 ก็คือ เวน้จากพูดเท็จ เวน้จากพูดส่อเสียด 
เวน้จากพดูค าหยาบ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้เหลวไหล มโนสุจริต 3 ก็คือ ไม่โลภเพ่งเลง็ทรัพยส์มบติัของผูอ่ื้นน้อมมา
เป็นของตนคือนอ้มคิดมาเป็นของตน ไม่พยาบาทปองร้าย และเป็นสมัมาทิฐิคือเห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
พึงปฏิบติัใหมี้สุจริตทั้ง 3 น้ีก่อน จึงปฏิบติัสติปัฏฐาน และจึงปฏิบติัโพชฌงค ์ทั้งน้ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (2531)  ยงัไดท้รงกล่าวไวใ้นการบรรยายแก่พระนวกะภิกษุ ในพรรษากาล 
2530  ทศบารม ีทศพิธราชธรรมขอ้หา้ มทัทวะ ความเป็นผูม้ีอธัยาศยัอ่อนโยน ความอ่อนโยนท่ีเป็นไปในบุคคล
นั้น ก็คือไม่มีจิตใจท่ีแข็งกระดา้ง ดูหม่ินดูแคลน ดงัเช่นท่ีกล่าวนั้น ยอมรับนับถือว่าทุกคนมีสมานัตตตา ตาม
หลกัธรรมท่ีเสมอกนัไม่แตกต่างกนั ตอ้งเป็นเพื่อนแก่เพ่ือนเจ็บเพ่ือนตายดว้ยกนั ท ากรรมชัว่ก็ไดช้ัว่ ท ากรรมดีก็
ไดดี้ดว้ยกนั เมื่อปฏิบติัในทุกขสมุทยัก็ย่อมไดทุ้กข์ ปฏิบติัในมรรคก็ย่อมไดค้วามดบัทุกข์เสมอกนั จิตใจก็มี
ความอ่อนโยนไปในคนทั้งปวง และเมื่อแถมมา แผน่เมตตา แผก่รุณา แผมุ่ทิตา แผ่อุเบกขา อนัเป็น พรหมวิหาร
ธรรม ไปในกนัและกนัอีกดว้ยแลว้ ก็จะท าใหจิ้ตใจน้ีอ่อนโยนมากยิ่งข้ึน เหมือนว่าสัตวบุ์คคลทั้งปวงในโลกน้ี
เป็นญาติเป็นมิตรกนัทั้งหมด เป็นผูท่ี้ควรเมตตาควรกรุณาเป็นตน้ต่อกนัทั้งหมด ก็เป็นความอ่อนโยนท่ีเป็นไปใน
บุคคลและในส่วนการงานนั้นก็จะตอ้งมีความอ่อนโยน จึงจะปฏิบติัการงานนั้นๆ ได ้แมร่้างกายท่ีปฏิบติัการงาน
เอง ร่างกายก็ตอ้งมีความอ่อนโยนเป็นธรรมชาติธรรมดา เช่นว่าคนเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนได ้ร่างกายน้ีก็
ตอ้งอ่อนโยน สามารถท่ีจะพบัขาเขา้ได ้เหยยีดขาออกได ้พบัแขนได ้เหยียดแขนออกได้ ส าหรับอาจท่ีจะกม้ได ้
ท่ีจะเงยได ้ท่ีจะอา้ปากพดูไดห้รือบริโภคอาหารได้ แมม้ือท่ีจะเขียนหนังสือ จะเขียนหนังสือได ้มือก็ตอ้งอ่อน 
น้ิวท่ีจบัปากกาดินสอก็ตอ้งอ่อน สามารถท่ีจะจบัปากกาได ้ท่ีจะเขียนได  ้เหล่าน้ีเป็นความอ่อนโยนของร่างกาย
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความอ่อนโยนของร่างกายน้ี จึงช่ือว่าเป็น อุปาทายรูป รูปอาศยัอย่างหน่ึง ดงัร่างกายของคน
เป็น เป็นร่างกายท่ีมีความอ่อนโยน ส่วนร่างกายของคนตายนั้นแข็งกระดา้ง ไม่สามารถท่ีจะมีความอ่อนโยน
เหมือนอย่างร่างกายของคนเป็นดังท่ีกล่าวได ้เพราะฉะนั้น แมธ้รรมชาติธรรมดาของร่างกาย ก็ตอ้งมีความ
อ่อนโยนท่ีเรียกว่ามทัทวะ ดัง่น้ีและความอ่อนโยนทางจิตใจ อนัสืบเน่ืองมาถึงความอ่อนโยนทางร่างกายท่ีแสดง
ต่อกนั เพราะเมื่อมีจิตใจอ่อนโยน ประกอบดว้ยเมตตากรุณาเป็นตน้ดงัท่ีกล่าวมานั้น ก็จะท าให้ความประพฤติ
ทางกายทางวาจาทางใจต่อกนั เป็นไปดว้ยความอ่อนโยน  ร่างกายท่ีแสดงออก เป็นวาจาท่ีพูด ก็จะเป็นวาจาท่ี
เรียกว่า ปิยวาจา วาจาซ่ึงเป็นท่ีรักอนัเป็นท่ีจบัใจ ท าใหเ้กิดความรัก ไม่เป็นวาจาท่ีแข็งกระดา้งหม่ินแคลน อนัน า
ใหเ้กิดความเกลียดชงั อาการทางกายท่ีแสดงออกก็เป็นอาการท่ีสุภาพน่ิมนวล ชวนใหเ้คารพรัก ไม่ขดัขวางลกูตา
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ใคร เพราะเหตุท่ีแสดงท่าทางท่ีเรียกว่าเป็นการเบ่งก็ดี เป็นการหม่ินแคลนก็ดี เหล่าน้ีเป็นตน้ เหล่าน้ีก็รวมเป็น
เร่ืองของความอ่อนโยนทางกาย อนัหมายถึงวาจาดว้ย เพราะฉะนั้น คุณสมบติัข้อน้ีจึงเป็นขอ้ท่ีส าคญัมาก         
ในงานวิจยัช้ินน้ี จะมีขอบเขตของงานวิจยัในประเด็นความเมตตาต่อผูอ่ื้นในสองประเด็นหลกั คือ ความเมตตา
ทางกาย หมายถึง  กายสุจริต 3 คือเวน้จากการฆ่า เวน้จากการลกั และ เวน้จากประพฤติผิดในกาม และ ความ
เมตตาทางวาจา หมายถึง วจีสุจริต 4 คือ เวน้จากพดูเท็จ เวน้จากพดูส่อเสียด เวน้จากพดูค าหยาบ และ เวน้จากพดู
เพอ้เจอ้เหลวไหล  

 
2.4 คุณภาพชีวติการท างาน 
 

2.4.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
  
ค าว่า “คุณภาพชีวิตการท างาน” พิจารณาแยกค ามาจาก 3 ค า คือ คุณภาพ (quality) ชีวิต (life) และการ

ท างาน (working) ค าว่า คุณภาพ หมายถึง ความเป็นเลิศท่ีมีปริมาณมาก นอ้ย แตกต่างกนั (degree of excellence) 

ลกัษณะความดี ลกัษณะประจ าของบุคคล สงัคม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึงผลของการกระท า ผลของกระบวนการ

ประกอบการท่ีเกิดผลดีเลิศ โดยความเป็นเลิศน้ีสามารถวดัไดจ้ากการเปรียบเทียบผลของการกระท ากบัเกณฑ์

มาตรฐาน ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ และค าว่าการท างาน หมายถึง การท าหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีตอ้งท า          

(ชวรัตน์ รุกขพนัธุ,์ 2553 : 7)  

นอกจากน้ีขอกล่าวถึงการให้ความหมายและให้ค  าจ  ากดัความของนักวิชาการท่ีไดใ้ห้ไวม้ากมายทั้งท่ี

คลา้ยคลึงกนัหรือมีความแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแนวคิดในเร่ืองการท างาน  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ ( 2530 : 266 ) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า คุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะสมกบัเกียรติภูมิ และคุณค่าของความเป็นมนุษยข์องบุคลากรนั้น ก็คือชีวิตการท างานท่ี

ไม่ถกูเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีก  าลงัเปล่ียนไปในแต่ละยคุสมยั 

ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา ( 2532 : 154 ) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง ลกัษณะงานท่ี

คนท างานคนหน่ึง ๆ ไดป้ฏิบติัอยูใ่นองค์การหน่ึง ๆ ว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด มี

อิสระในการตดัสินใจหรือไม่ ชัว่โมงการท างานเหมาะสมกบัค่าตอบแทนอยา่งไร ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นผูน้  า

มากนอ้ยเพียงใด 
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บุญแสง ชีระภากร (2533: 5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั

ไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพราะต่างมีพ้ืนฐาน ภูมิหลงั ลกัษณะ อ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวับางคน

อาจสนใจท่ีเน้ือหาของงาน บางคนสนใจสภาพแวดลอ้มและค่าตอบแทน บางคนเน้นในเร่ืองความกา้วหน้าใน

อนาคต และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไปมากมาย 

เชษฐา โพธ์ิประทบั และคณะ ( 2540 : 16 ) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่าหมายถึง 

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลมี

ความพึงพอใจในการท างาน  อันจะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองและท าให้งานบรรลุว ัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัท าใหก้ารด าเนินชีวิตของบุคคลมีความสุข มีความเป็นอยูท่ี่ดีมากข้ึนดว้ย 

Walton (1975 : 92) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง  มิใช่ก  าหนดแต่

เวลาในการท างานสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือมิใช่ค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานและการรับรองการท างาน  

คุณภาพการจา้งงานท่ีไม่ค่อยเท่าเทียมกนั แต่รวมไปถึงความตอ้งการและความปรารถนาใหชี้วิตของมนุษยดี์ข้ึน 

สรุป ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นสุขภาพกายและจิตใจ ท าให้บุคคลมีความพอใจในการท างาน พร้อมทั้งก่อให้

ผลดีต่อตนเอง และท าใหง้านท่ีท าไวบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยงัท าใหก้าร

ด าเนินชีวิตของบุคคลมีความสุข มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีความเป็นอยูท่ี่สุขสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

 

2.4.2 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ไดม้ีผูท่ี้ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานไว ้ดงัน้ี 

นพรัตน์ รุ่งอุทยั ( 2533 : 203) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้  9 

ประการ ดงัน้ี (1) สภาพแวดลอ้มในการท างาน (2) จิตวิทยาและมุนษยสัมพนัธ์ในงาน (3) ความพร้อมในการ

เปล่ียนแปลง (4) ปัญหาส่วนตวั  (5) การจดัองคก์ารและงบประมาณ (6) ปัญหาสุขภาพ (7) ระบบในส านักงาน 

(8) ความสมัพนัธอ์ยา่งไม่เป็นทางการ และ (9) การส่ือสารและการประสานงาน 

Lewin (1981 : 47-51 ) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการก าหนดคุณภาพชีวิตการท างานไว  ้

10 ประการดงัต่อไปน้ี (1) ค่าจา้งและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Pay and Benefits) (2) เง่ือนไขการท างาน 

(Conditions of Employment) (3) เสถียรภาพของการท างาน (Employment Stability) (4) การควบคุมการท างาน 

DPU



39 

 

(Control of Work) (5) การปกครองตนเอง (Autonomy) (6) การยอมรับ (Recognition) (7) ความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา (Relations with Supervisor) (8) วิธีการพิจารณาเรียกร้อง (Appeals Procedure) (9) ความพร้อม

ของทรัพยากรท่ีมีอยู ่(Adequacy of Resources) และ (10)  ความอาวุโส (Seniority in Employment) 

บุญแสง ธีระภากร (2533: 7-12) ไดใ้ห้แนวความคิดเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบในคุณภาพชีวิต

การท างานไว  ้ 10 ประการดงัต่อไปน้ี (1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (2) ผลประโยชน์ท่ีเก้ือกูล            

(3) สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัถกูสุขลกัษณะ(4) ความมัน่คงในงาน (5) เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง  (6) การ

พฒันาและการเจริญเติบโต (7) บูรณาการสงัคม (8) การมีส่วนร่วมในองค์การ(9) ประชาธิปไตยในการท างาน 

และ (10) เวลาว่างของชีวิต หรือความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตดา้นอ่ืน 

สมยศ นาวีการ (2533: 6) กล่าวว่า องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานประกอบดว้ย 13 ลกัษณะ

ประกอบดว้ย (1)ความมัน่คง  (2)ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม (3)ความยติุธรรมในสถานท่ีท างาน (4)งานท่ีน่าสนใจ

และทา้ทาย  (5)การมอบหมายงานหลายดา้น (6)การควบคุมงานสถานท่ีท างานและตนเอง (7)ความทา้ทาย   

(8)ความรับผดิชอบ  (9)โอกาสเรียนรู้และเจริญเติบโต  (10)การรู้ผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน (11)อ  านาจหน้าท่ี

(12)การยกยอ่ง และ (13)งานท่ีทา้ทาย 

 

2.4.3 ดชันีวดัคุณภาพชีวิตการท างาน 
ส าหรับการวดัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีประกอบดว้ยองค์ประกอบและคุณสมบติัท่ีครอบคลุมทั้งหมด

ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

Walton  (1974 : 12 อา้งถึงใน สุทิน สายสงวน, 2533 : 13) ไดก้  าหนดเกณฑคุ์ณภาพชีวิตการท างานไว  ้8 

ประการ ประกอบดว้ย  (1) ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การ

ไดรั้บค่าจ้างท่ีไดรั้บเพียงพอในด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไป ค่าจา้งท่ีได้รับยุติธรรมหรือไม่เมื่อ

เปรียบเทียบกบัต าแหน่งงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั  (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

(Safe and Healthy Working Conditions) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของการท างาน 

ซ่ึงจะท าให้เกิดสุขภาพไม่ดีและควรมีการก าหนดการมีมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง กล่ินและการรบกวนทางสายตา ท่ีสามารถท าให้เกิดอนัตรายได้ (3) 

การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) หมายถึง การใหโ้อกาสแก่ผูป้ฏิบติังาน

ได้ใช้ฝีมือ พฒันาทกัษะและความรู้ของตนเอง  ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานไดม้ีความรู้สึกว่าตนมีค่าและมี
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ความรู้สึกทา้ทายจากการท างานของตนเองเพ่ือพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน (4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

(Growth and Security) หมายถึง การใหค้วามสนใจในงานท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมายจะมีผลต่อการด ารงไว้

และการเพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง  ความรู้และทกัษะใหม่ ๆ จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานใน

อนาคต และ ควรให้โอกาสในการพฒันาทกัษะความสามารถในแขนงของตน (5) การบูรณาการดา้นสังคม 

(Social Integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จและมีคุณค่าจะมีผลต่อ

บุคคลนั้นในดา้นความเป็นอิสระจากอคติ ความรู้สึกต่อชุมชนการเปิดเผยของตนเอง ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่ง

ชั้นวรรณะในหน่วยงานและความรู้สึกว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม (6) ธรรมนูญในองค์การ 

(Constitutionalism) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานมีสิทธิอะไรบา้ง และจะปกป้องสิทธิของตนไดอ้ย่างไร ทั้งน้ี

ยอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององค์การนั้น ๆ ว่ามีความเคารพในสิทธิส่วนตวัมากน้อยเพียงใด  ยอมรับในความ

ขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผ้ลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน(7) ความสมดุลระหว่าง

ชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน (Total Life Space) หมายถึง การท างานของบุคคลหน่ึงควรมีความสมดุลกบับทบาท

ชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวกบัการแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการ

ใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาของครอบครัวรวมทั้ งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ และ                

(8) การเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ตวัอยา่งเช่น ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของตนมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการ

ผลิต การก าจดัของเสีย วิธีการดา้นการตลาด การฝึกการปฏิบติังานและการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ดา้น

การเมือง การพฒันาส่ิงสาธารณะและส่ิงแวดลอ้ม 

Huse และ Cummings (1985 :199-200 อา้งถึงใน ปวนัรัตน์ ตนานนท์, 2550: 13-14) ไดก้  าหนดเกณฑ์

คุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั 8 ประการ ดงัน้ี (1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

(Adequate and Fair Compensation) หรือ รายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การไดรั้บรายไดแ้ละ

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกับมาตรฐาน  ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงาน อ่ืน ๆ และมีความยุติธรรมจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการท างานใน

ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีคล้ายคลึงกัน  หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเท่าเทียมกัน                

(2) สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  (Safe of Environment) หมายถึง การท่ีพนักงานได้

ปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สถานท่ีท างานไม่ไดส่้งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสียงอนัตราย  ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดสุขภาพท่ีไม่ดี และควรก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพซ่ึงรวมถึงการ
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ควบคุมเก่ียวกบัเสียง กล่ิน และการรบกวนทางสายตา (3) การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of 

human capacities) หรือ โอกาสพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดม้ีโอกาสพฒันาขีดความสามารถ

ของตนจากงานท่ีท า โดยพิจารณาจากลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแ้ก่ งานท่ีไดใ้ชท้กัษะและความสามารถ

หลากหลาย งานท่ีมีความทา้ทาย งานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการท างาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับว่า

มีความส าคัญ และงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบัติงาน (4) ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 

(Growth and security) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะกา้วหน้าในอาชีพและต าแหน่งอย่างมัน่คง                      

(5) สังคมสัมพนัธ์ (Social integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน  ท่ีท างานมี

บรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการ

ยอมรับ และมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น (6) ลกัษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ

ยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการเคารพในสิทธ์ิและ

ความเป็นปัจเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  บรรยากาศขององค์การมี

ความเสมอภาคและมีความยุติธรรม (7) ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความ

สมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน  มีช่วงเวลาท่ีได้คลายเครียดจาก

ภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และ (8) ความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของ

พนกังานท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Huse และ Cummings ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นตวัก  าหนดการวดั

คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการในสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวมและแยกออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ      

สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหน้าใน

งาน ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้น

การท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั และ ความภูมิใจในองคก์าร     
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2.5  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 

2.5.1 วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ 
 

กนกวรรณ เพ็งวรรณ (2549) ศึกษาวฒันธรรมองค์การของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด  พบว่า
บุคลากรเทศบาลต าบลมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น  อยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมองค์การแบบราชการ เช่น องค์กรสร้างความมัน่คงแก่บุคลากร อยู่ภายใตก้าร
ควบคุม ก ากบัดูแลและมีสวสัดิการให้เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ ดา้นวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ เช่น องค์กรมี
การรายงานผล วิเคราะห์ผลและปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานให้ดีข้ึน ดา้นวฒันธรรมองค์การแบบปรับตวั เช่น 
องคก์รมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชส้ร้างความคล่องตวัและลดภาระในการท างาน และดา้น
วฒันธรรมองค์การเครือญาติ เช่น องค์การให้ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทรต่อบุคลากรเสมอ เช่น สวสัดิการ
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา บา้นพกั 

อมรรัตน์ พงษ์ปวน (2550) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการสังกดักรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่า  (1) วฒันธรรมองค์การของขา้ราชการสังกดั
กรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่ผสมผสานระหว่าง 3 ลกัษณะ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ลกัษณะตั้งรับ-
กา้วร้าว ลกัษณะสร้างสรรค์ และลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกัด
กรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานรายดา้นซ่ึงอยู่
ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพชีวิตการท างานในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
จงัหวะชีวิต ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 
ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง และดา้นสภาพการท างาน
ท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรมและ (2) วฒันธรรมองค์การทั้ง 3 ลกัษณะ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
ขา้ราชการสงักดักรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

บุษกร  วชัรศรีโรจน์ และคณะ (2550) ในงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมของคนไทยและ

นยัท่ีมีต่อการบริหารองคก์าร ศึกษาถึงลกัษณะวฒันธรรมของคนไทยเชิงส ารวจ โดยใชก้รอบการศึกษาลกัษณะ

วฒันธรรมของ Hofstede ท่ีวดัและวิเคราะห์ลกัษณะวฒันธรรมในหา้มิติคือ ความเหล่ือมล ้าทางอ  านาจ ความเป็น

ปัจเจกนิยม ลกัษณะความเป็นชาย การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และการมุ่งเนน้เป้าหมายระยะยาว การศึกษาน้ี

ไดเ้พ่ิมเติมลกัษณะวฒันธรรมอีกสองมิติท่ีคาดว่าเป็นลกัษณะวฒันธรรมของไทยคือ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริยแ์ละบทบาทของพุทธศาสนา ทั้งน้ี การศึกษาใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาด 1,000 คน ท่ีเป็นบุคลากรของ
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องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผลการวิเคราะห์พบว่าลกัษณะวฒันธรรมไทยมีความเหล่ือมล ้ าทาง

อ  านาจ ความเป็นปัจเจกนิยม และการมุ่งเนน้เป้าหมายระยะยาวในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีมีลกัษณะความเป็น

เพศชายในระดับต ่ า  การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริยแ์ละบทบาทของพุทธศาสนาสูง รวมทั้งพบว่าลกัษณะวฒันธรรมดา้นเหล่ือมล ้าทางอ  านาจ ความ

เป็นปัจเจกนิยม การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัระหว่างองคก์ารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในขณะท่ีลกัษณะความเป็นเพศชายไม่มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัส าคญัระหว่างองคก์ารทั้งสามประเภท 

อริษา ทา้วแดนค า (2552) ได้ศึกษาเร่ือง วฒันธรรมองค์การและคุณภาพการท างาน : กรณีศึกษา 
พนกังานเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า (1) พนักงานเทศบาล
ต าบลป่าแดดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองคก์ารของตนมีวฒันธรรมองค์การอยู่ในลกัษณะสร้างสรรค์และ (2) 
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรคม์ีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลป่า
แดดมากกว่าวฒันธรรมในลกัษณะอ่ืน และเมื่อน า มาทดสอบความแปรปรวนพบว่า  รูปแบบวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการท างานในดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาปัจจยัทรัพยากร และ
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

เดชา สิทธิกรณ์ (2554)ศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลต าบล ต่อวฒันธรรมองค์การของ
พนกังานเทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร และ ศึกษาขอ้เสนอแนะในการพฒันาการปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังานเทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอ ดงหลวง  จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
เทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ต่อวฒันธรรมองคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
รายดา้นอยูใ่น ระดบัมาก ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการกระจายอ านาจ รองลงมาคือ ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ด้านการมุ่งเน้นผลระยะสั้น และด้านความประนีประนอม ตามล าดับ ส าหรับ 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล ในเขตอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม  พนักงานเทศบาลควรเอาใจใส่งานท่ีตนรับผิดชอบ  พนักงาน
เทศบาลควรท างานใหเ้ต็มความรู้ความสามารถ พนกังานเทศบาลควรมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี พนักงาน
เทศบาลควรยดึระเบียบขอ้กฎหมายเป็นหลกัปฏิบติัในการท างาน ผูบ้ริหารควรใชห้ลกันิติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบของพนกังาน ผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหพ้นกังาน
มีความกา้วหนา้ในการท างาน 
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จุลศกัด์ิ    ชาญณรงค ์(2554) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาและการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การร่วมท่ีพึง

ประสงคข์องขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์พบว่าลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงค์ของกรมราชทณัฑ์ใน

ภาพรวมจะพบว่ามี “ลกัษณะความเป็นกลุ่มนิยม” มากท่ีสุด  รองลงมาอีกสองลกัษณะพบว่ามี “ลกัษณะการ

มุ่งเนน้เป้าหมายระยะยาว ” และ “ลกัษณะมุ่งวตัถุ” ในขณะท่ีมี “ลกัษณะความเป็นปัจเจกนิยม” นอ้ยท่ีสุด 

2.5.2 ความเมตตา  
 

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (2542) ไดศ้ึกษาคน้ควา้เพื่อรวบรวมแนวความคิดเร่ืองความเมตตาซ่ึง
ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท มีการแสดงถึงความหมายของความเมตตา ความเมตตาในองค์ธรรมต่างๆ โทษ
ของการขาดความเมตตา และประโยชน์ของเมตตา จากการศึกษาพบว่าความเมตตานั้นเป็นหลกัธรรมซ่ึงมี 3 
ระดบั คือ ระดบัพ้ืนฐาน ระดบักลาง และระดบัสูง ความเมตตาในระดบัสูงน้ีจะเป็นคุณธรรมสะอาดบริสุทธ์ิซ่ึง
ท าใหบุ้คคลหมดกิเลส เรียกว่า บรรลุนิพพาน ความเมตตามีอาการแสดงไดใ้น 3 ทาง คือ ทางใจ วาจา และกาย 
หากบุคคลเจริญเมตตาภาวนาเป็นปกติวิสยั เมื่อยงัมีชีวิต ก็จะไดรั้บประโยชน์ คือ ค าพดู การกระท าลว้นเป่ียมไป
ดว้ยความเมตตา หากตายไปก็จะไปเกิดในพรหมโลกหรือสถานท่ีท่ีดีมีแต่ความสุข 

สุทธิรัก ศรีจนัทร์เพญ็ (2552) ไดศ้ึกษาวฒันธรรมองค์การตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของนักเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การของนักเรียนนายร้อยต ารวจ มีวฒันธรรมองค์การอยู่ในระดบั
มากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ แบบสร้างสรรค ์แบบตั้งรับ – เฉ่ือยชาและแบบตั้งรับ – กา้วร้าว การเปรียบเทียบวฒันธรรม
องคก์ารตามหลกัฆราวาสธรรม 4 โดยจ าแนกตามชั้นปี ภูมิล  าเนาและความรับผิดชอบพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
วฒันธรรมองค์การ 3 รูปแบบ คือ แบบสร้างสรรค์ แบบตั้งรับ – เฉ่ือยชาและแบบ ตั้งรับ – ก้าวร้าว มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลางกบัวฒันธรรมองค์การตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ตามล าดับคือ แบบสร้างสรรค์ แบบตั้ งรับ - เฉ่ือยชาและแบบตั้งรับ - ก้าวร้าว ซ่ึงสนับสนุน
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

นพปฎล พงศศ์ิริวรรณ (2554) ในงานวิจยัเร่ือง การปฏิบติัเพื่อพฒันาความเมตตา : กรณีศึกษานักบวช
สถานปฏิบติัธรรมหมู่บา้นพลมั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเมตตาโดยตรงผลการวิจยัพบว่าความหมายและ
องคป์ระกอบโดยรวมของความเมตตาจากความคิดเห็นของนกับวชสถานปฏิบติัธรรมหมู่บา้นพลมัสรุปไดด้งัน้ี 
ความเมตตา หมายถึง คุณสมบติัและความจริงแทซ่ึ้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและพลงัทางจิตใจให้สามารถ
พน้ผา่นความยากล าบากไปได ้โดยไร้ซ่ึงความกลวั เป็นการรับรู้ ความเขา้ใจ และการยอมรับทุกส่ิงตามท่ีเป็นจริง 
ไม่บงัคบั และไม่เดือดร้อน เป็นปฏิกิริยาตอบสนองอตัโนมติัต่อความทุกข์และสถานการณ์ต่าง  ๆ ของบุคคล    
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อ่ืนๆอีกทั้งเป็นความรักอนัแทจ้ริงเชิงปฏิบติั ซ่ึงไม่ใช่ความรักแบบผกูมดั เม่ือรู้สึกถึงความเมตตาท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจแลว้ จะมีการตระหนกัรู้ถึงส่ิงท่ีก  าลงัเกิดข้ึนภายในตนเอง และรอบตนเองดว้ยจากนั้นจะแสดงความเมตตา
ปรากฏออกมาภายนอกเป็นวาจา และการกระท าในลกัษณะของการดูแล โอบอุม้ และโอบกอดความทุกข์ไวไ้ด้
โดยธรรมชาติ ซ่ึงจะน าการบ าบดัเยยีวยา การแปรเปล่ียนและความสุขมาสู่ตนเองและโลก อีกทั้งยงัเป็นการบ่ม
เพาะปัญญาแห่งการเป็นดัง่กนัและกนัอนัจะสามารถถอดถอนความเช่ือท่ีงมงาย ความแบ่งแยก ความคบัแคบ 
ความกลวัความเกลียดชงั และความส้ินหวงัทั้งปวง องค์ประกอบของความเมตตาตามทรรศนะของนักบวช
สถานปฏิบติัธรรมหมู่บา้นพลมั คือ ปัญญา ความอดทน การฟังอยา่งลึกซ้ึง การตระหนักรู้ถึงความทุกข์ท่ีแทจ้ริง 
การเขา้ถึงใจ การใชว้าจาแห่งรัก การปกป้องชีวิต ความสุขท่ีแทจ้ริงความรักท่ีแทจ้ริง และการบ ารุงหล่อเล้ียง
เยยีวยา 
 

2.5.3 คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

นวรัตน์ ณ วนัจนัทร์ (2548) ไดศ้ึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการกรมการปกครองจงัหวดั

ล  าพนูพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของขา้ราชการกรมการปกครองจงัหวดัล  าพนูอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานอยู่ในระดบัปาน

กลาง การมีส่วนร่วมทางสังคมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ อาย ุ

ศาสนา ระดบัการศึกษาสาขาวิชา สถานภาพ เงินเดือน ต าแหน่ง ระดบัชั้น ไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการ

ท างานมีเพียงปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุราชการเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5 

ปวนัรัตน์ ตนานนท ์(2550) ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ท่ีศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยก

เป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ท่ีทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล  าดบัดงัน้ี คือ 

ดา้นจงัหวะชีวิต ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการท างานร่วมกนั และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงใน

หน้าท่ีการงานและ ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยติุธรรม มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ(2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์การ : กรณีศึกษา 

ขา้ราชการสังกดัส านักงานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ผลการวิจัยพบว่าโดย

ภาพรวม คุณภาพชีวิตในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ของขา้ราชการสังกดัส านักงานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ชวรัตน์ รุกขพนัธุ ์(2553) ไดศ้ึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของเจา้หน้าท่ีส านักงานศาล

ปกครองระยอง ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างาน  

โดยรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความภูมิใจในองค์การ 

เจา้หน้าท่ี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น นอกนั้นอีก 7 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย การพฒันาศกัยภาพ ความก้าวหน้าในงาน สังคมสัมพนัธ์  ลกัษณะการ

บริหารงาน และภาวะอิสระจากงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

2.6  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงได้ก  าหนดกรอบแนวคิด 

ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ีหน่ึง : กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

                     วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ   

                                                                                                                 คุณภาพชีวิตการท างาน        

                                      ความเมตตา 
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ภาพท่ีสอง : กรอบแนวคิดงานวจิยั (ในรายละเอียด) 

 

 

  

 

   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ 

.  ลกัษณะการปฏิบติังาน  

.  ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร               

  

ความเมตตา 

. ความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข  

. ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 

คุณภาพชีวติการท างาน  

. รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ         

. สภาพ ท่ีท า ง านถู ก สุ ข ลักษณะและ
ปลอดภยั 

. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน   

. ความกา้วหนา้ในงาน   

. ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน 

. การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค   

. ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใช้ในการ
ท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็น
ส่วนตวั   

. ความภูมิใจในองคก์าร   

DPU



 
 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังไดอ้ธิบายไวใ้นบทก่อนหน้าน้ี ในบทน้ีผูว้ิจยัจกัน าเสนอวิธีการ

ด าเนินงานวิจยั จากการระบุประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   วิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู  และ การวิเคราะห์ขอ้มลู มีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรของงานวิจยัช้ินน้ี คือ ขา้ราชการสงักดัส านักงานเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 6,764 คน 

ต า ม ก ร อ บ อัต ร า ก า ลั ง ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร 

(http://203.155.220.217/office/csc/news/count07_54.pdf) ส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยั

ไดใ้ช ้สูตรการค านวณตามวิธีการของยามาเน่  

 

                      เมื่อ        n  =  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                                    N  =  จ านวนประชากร 
                                    e  =  ขนาดของความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% 

จากประชากรรวม 6,764  คน ไดค้  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ  านวน 400 คน 

(ทั้งน้ีเม่ือสุ่มแลว้มีกลุ่มตวัอย่าง 408 คนดงักล่าวต่อไป) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi - 

Stage Sampling) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  แบ่งเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครออกเป็น  6  กลุ่ม  ตามการปฏิบติังานของ
ส านกังานเขตตามค าสัง่ท่ี 2460/2552 ซ่ึงไดป้รับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านักงานเขตเพื่อให้
การปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการ
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ประสานงาน การก ากบั และติดตามการปฏิบติังานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
(ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร, http://203.155.220.118/info/NowBMA/frame.asp) ประกอบดว้ย 

  -  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย   เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย              

เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตดินแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวงัทองหลาง 

  -  กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวนั  เขตบางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอ

แหลม   เขตยานนาวา   เขตคลองเตย    เขตวฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

  -  ก ลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบด้วย เขตจตุจักร   เขตบางซ่ือ   เขตลาดพร้าว                      

เขตหลกัส่ี   เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

  -  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ    เขตสะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  เขต   
คนันายาว  เขตลาดกระบงั   เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

  -  กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอก
ใหญ่  เขตบางกอกนอ้ย   เขตบางพลดั    เขตตล่ิงชนั  และเขตทวีวฒันา  

  -  กลุ่มกรุงธนใต ้ ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบาง   
ขุนเทียน  เขตบางบอน   เขตราษฎร์บูรณะ  และเขตทุ่งครุ 

ขั้นตอนท่ี 2    สุ่มเขตต่างๆในแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนท่ีหน่ึง ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบั

สลากเพื่อเลือกเขตท่ีจะท าการสุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 2 เขต ผลของการจบัฉลากไดเ้ขตท่ีจะท าการสุ่มตวัอยา่ง

รวมทั้งส้ิน 12 เขต ดงัน้ี  

    -  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย  เขตพระนคร และ เขตวงัทองหลาง 

   -  กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั  และ เขตบางนา 

   -  กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร และ เขตบางเขน 

   -  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ และ เขตประเวศ 
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   -  กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี และ เขตทวีวฒันา  

     -  กลุ่มกรุงธนใต ้ ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ  และ เขตทุ่งครุ 

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มฝ่ายในแต่ละเขต (ในแต่ละเขตมีการแบ่งส่วนการท างานออกเป็น 10 ฝ่าย 

ประกอบดว้ย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได ้ฝ่ายรักษาความ

สะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศกึษา ฝ่ายการคลงั ฝ่ายเทศกิจ และ ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการ

สงัคม) ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นส านกังานเขต และ กลุ่มท่ีเจา้หนา้ท่ี

ส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูน่อกส านกังานเขต โดย 

กลุ่มท่ีหน่ึง   กลุ่มท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานเขต ได้แก่ ฝ่ายปกครอง            

ฝ่ายทะเบียน   ฝ่ายรายได ้  ฝ่ายการศึกษา และ  ฝ่ายการคลงั 

กลุ่มท่ีสอง    กลุ่มท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่นอกส านักงานเขต ได้แก่  ฝ่ายโยธา              

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ และ ฝ่ายพฒันาชุมชน

และสวสัดิการสงัคม 

สุ่มฝ่ายของแต่ละกลุ่ม จ  านวนกลุ่มละสองฝ่ายไดก้ลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ีหน่ึง กลุ่มท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในส านักงานเขต ไดแ้ก่  ฝ่ายทะเบียน และ ฝ่าย

การคลงั 

กลุ่มท่ีสอง กลุ่มท่ีเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่นอกส านักงานเขต ไดแ้ก่ ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ

สุขาภิบาล  และ ฝ่ายเทศกิจ 

 แต่ละเขตตวัอย่างของแต่ละกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่ม เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการท่ีเลือกมาเป็น

ตวัแทน จากทั้งส่ีฝ่ายขา้งตน้ ไดแ้ก่  ฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายการคลงั ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล  และ ฝ่าย

เทศกิจ 

 ขั้นตอนท่ี  4     สุ่มตวัอยา่งขา้ราชการจากฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายการคลงั ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล  

และ ฝ่ายเทศกิจ ของแต่ละเขตตวัอยา่งจ านวนรวมทั้งส้ิน 408 คน จากเขตตวัอยา่งทั้ง 12 เขต    (ดงัท่ีไดสุ่้มใน

ขั้นตอนท่ี 2) โดยในแต่ละฝ่ายจะมีกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกนัตามจ านวนประชากรให้ครบเขตละ 34 คน 

(เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 400 คน รวม 408 คน จาก 12 เขตกลุ่มตวัอยา่ง) โดย 
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 ฝ่ายทะเบียน   มีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตจ านวน 10 คน (จากประชากร 20 คน)   

ฝ่ายการคลงั    มีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตจ านวน 8 คน (จากประชากร 15 คน)   

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล  มีจ  านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขตจ านวน 8 คน (จากประชากร      

15 คน)   

ฝ่ายเทศกิจ      มีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตจ านวน 8 คน (จากประชากร 15 คน)   

รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 408 คน จากเขตตวัอย่างทั้ง 6 กลุ่ม  12 เขต และ 4  ฝ่าย  

 

3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีใชม้าตรประเมินค่า 5 ระดบั ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

และพฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตา และ 

คุณภาพชีวิตการท างาน  

(2) ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีเหมาะสมส าหรับการปรับใช้กับข้าราชการโดยเฉพาะกับข้าราชการสังกัดส านักงานเข ต

กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงสร้างขอ้ค าถามเพื่อจดัท าแบบสอบถามมาตรประมาณค่าและน าแบบสอบถามดงั

กล่าวหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความ

เห็นชอบแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม จ านวน 3 ท่าน เมื่อผูเ้ช่ียวชาญสามท่าน (ฆราวาส 2 คน 

พระภิกษุ 1 รูป) พิจารณาทั้งในดา้นเน้ือหาสาระและโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของสอบถาม ตลอดจน

ภาษาท่ีใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้ค าถามและ

วตัถุประสงค ์(Item – Objective Congruence Index: IOC) ทั้งน้ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ 

 (3) หาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability)น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลอง
ใช ้(Try out) กบัขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 
30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach)ใหไ้ดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัมากกว่า 0.65 (ทั้งน้ีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.50 ถือว่าเป็นค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัดา้นสงัคมศาสตร์) 
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(4)น าข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มี  4 ส่วน 

ประกอบดว้ย    

ส่วนแรก  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังานในปัจจุบนั หน่วยงานท่ีสงักดั  และ  ฝ่ายท่ีสงักดั   

ส่วนท่ีสอง  เป็นข้อค าถามเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การระบบราชการตามตัวช้ีว ัด 2 ด้าน 

ประกอบดว้ย ลกัษณะการปฏิบติังาน (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 6 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย   การปฏิบติังานมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพ  ล  าดับชั้นการบังคับบัญชา  การยึดกฎระเบียบ  การยึดหลกัเหตุผล   เน้นเร่ืองอ  านาจตาม

ต าแหน่ง และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน) และ  ลักษณะของสมาชิกภายในองค์การ              

(มีตัวบ่งช้ี จ  านวน 4 ด้านย่อย ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  

สมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เนน้ความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  

และ ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง)   

ส่วนท่ีสาม  เป็นขอ้ค าถามเพ่ือศึกษาความเมตตาตามตวัช้ีวดั 2 ดา้น ประกอบดว้ย ความปรารถนาให้

ตนเองเป็นสุข (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 3 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย   ใจท่ีสงบเยน็จากความ โลภ โกรธ และ หลง) 

และ ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 2 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย   การแสดงออกซ่ึงความ

เมตตาทางกาย และ วาจา) 

ส่วนท่ีส่ี  เป็นขอ้ค าถามเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ตามตวัช้ีวดั 8 ดา้น ประกอบดว้ย รายได้

และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ   สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาส

พฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน   ความก้าวหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  การ

บริหารงานท่ีเป็นธรรมดาและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อน

มีความเป็นส่วนตวั  และ ความภูมิใจในองคก์าร     

3.3  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 (1) ท าหนังสือขออนุมติัท าการศึกษาวิจยัและแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างขา้ราชการสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

 (2) ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในสงักดัส านักงานเขตแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเพ่ือช้ีแจงและ

แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีก  าหนด โดยท าจดหมายขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามแจง้
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วตัถุประสงคว์่าเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาและเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานในการพฒันากระบวนการท างาน

และพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานใหก้บัขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

 (3) น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวเ้พื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ต่อไป 

 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 (1)  วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบโดยใชส้ถิติพรรณนาเป็นการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

 (2)  วิเคราะห์ระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของ

ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครโดยรวมโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อระบุว่าโดยรวม

แลว้มีระดับมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดตาม   มาตรวดัแบบ

ประเมินค่า 5  ระดบั จากมากท่ีสุด  5  คะแนน  ถึงนอ้ยท่ีสุด  1  คะแนน โดยก าหนดค่าความหมายของระดบั

ต่างๆ ดงัน้ี 

1.00 - 1.80   หมายความว่า  มีระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต    

การท างาน อยู่ในระดบัต ่า 

1.81 – 2.60   หมายความว่า  มีระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต    

การท างาน อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

2.61 – 3.40   หมายความว่า  มีระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต     

การท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

3.41 – 4.20   หมายความว่า  มีระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต     

การท างาน อยู่ในระดบัสูง 

   4.21 – 5.00   หมายความว่า  มีระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต    

การท างาน อยู่ในระดบัสูงมาก 
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(3) การทดสอบสมมติฐาน 

(1) วิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  และ คุณภาพชีวิตการ

ท างาน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยมีเกณฑก์ารแปรผลระดบัความสมัพนัธข์องค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั โดย 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั  มากกว่า .70   หมายถึง  มีความสมัพนัธสู์ง 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั      .30 - .70    หมายถึง  มีความสมัพนัธป์านกลาง 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั  นอ้ยกว่า .30   หมายถึง  มีความสมัพนัธน์อ้ย 

(2) วิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างาน โดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์และเกณฑก์ารแปลผลเช่นเดียวกบัสมมติฐานขอ้แรก 

 

DPU



               
             บทที่ 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาประเด็นวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครซ่ึงในบทน้ีจะเป็นการอธิบายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา และเพ่ือ
ตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้ คือ (1) เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ 
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
องคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ีสองจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ยการทดสอบสมมติฐาน 
2 ข้อ ประกอบด้วย (1)ว ัฒนธรรมองค์การระบบราชการ และ คุณภาพชีวิตงานของข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั และ (2) ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการสังกดัส านักงานเขต
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั ดงันั้นจึงแสดงผลการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสาระดงักล่าวขา้งตน้โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

 

 4.1  สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.2 ระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดั

กรุงเทพมหานคร 

 4.3 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา 

และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร  
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4.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ผลการศึกษาพบว่าขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานคร รวม 408 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 60.8 
(จ  านวน 248 คน)ในขณะท่ีเป็นเพศชายร้อยละ 39.2 มีอายอุยูร่ะหว่าง 30-39  ปี  (ร้อยละ31.9) รองลงมาร้อยละ 31.1  
มีอาย ุ50  ปีข้ึนไป  โดยมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั ดว้ยระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 32.8) รองลงมาดว้ย
ระยะเวลา 1-3 ปี(ร้อยละ 29.9) ส าหรับหน่วยงานท่ีสงักดั ฝ่ายท่ีสังกดั เป็นไปตามการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จาก 12 
ส านกังานเขต ส านกังานเขตละ 34 คน (ร้อยละ 8.3) จาก 4 ฝ่ายท่ีสงักดั ประกอบดว้ย ฝ่ายทะเบียน  120 คน (ร้อยละ 
29.5) และ ฝ่ายการคลงั ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล  และ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายละ 96 คน (ร้อยละ 29.4)  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 และ 3    
 
ตารางท่ี  2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ อายุ และ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

160 
248 

39.2 
60.8 

 รวม 408 100.0 
อาย ุ

 
ต ่ากว่า  30  ปี 
30 -39  ปี 
40-49 ปี 

50 ปีข้ึนไป 

36 
130 
115 
127 

8.8 
31.9 
28.2 
31.1 

 รวม 408 100.0 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั  ต ่ากว่า  1  ปี 

1-3 ปี 
4-6 ปี 
7-9 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

37 
122 
47 
68 
134 

9.1 
29.9 
11.5 
16.7 
32.8 

 รวม 408 100.0 
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ตารางท่ี  3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามหน่วยงานท่ีสงักดั และ ฝ่ายท่ีสงักดั   
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 
 
 
 

หน่วยงานท่ีสงักดั 

เขตพระนคร 
เขตวงัทองหลาง 
เขตปทุมวนั   
เขตบางนา 
เขตจตุจกัร  
เขตบางเขน 
เขตบางกะปิ  
เขตประเวศ 
เขตธนบุรี  

เขตทวีวฒันา 
เขตภาษีเจริญ   
เขตทุ่งครุ 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 

                                          รวม 408 100.0 
 

ฝ่ายท่ีสงักดั 
ฝ่ายทะเบียน   
ฝ่ายการคลงั 

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล   
ฝ่ายเทศกิจ 

120 
96 
96 
96 

29.5 
23.5 
23.5 
23.5 

 รวม 408 100.0 
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4.2 ระดับวฒันธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตา  และ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 ดว้ยงานวิจยัช้ินน้ีมีตวัแปรหลกัท่ีศึกษา 3 ตวัแปร คือ วฒันธรรมองค์การระบบราชการ  ความเมตตา และ 
คุณภาพชีวิตการท างาน ในการรายงานผลการวิจยัเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์งานวิจัยข้อแรก เพื่อศึกษาระดับ
วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร จึงแยก
การรายงานผลการวิจยัเป็น 3 ส่วนตามตวัแปรท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

 4.2.1 ระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ   

ส าหรับการระบุระดับวัฒนธรรมองค์การระบบราชการผูว้ิจัยได้แยกเป็นสองส่วนหลัก 
ประกอบดว้ย การระบุระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการโดยรวมและแยกออกเป็น 2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  
ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ โดย  ลกัษณะการปฏิบติังาน มีตวับ่งช้ี จ  านวน 6 
ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย   การปฏิบติังานมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ  ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  การยึดกฎระเบียบ  การยึด
หลกัเหตุผล   เนน้เร่ืองอ านาจตามต าแหน่ง และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน  ส่วนลกัษณะของสมาชิก
ภายในองคก์าร มีตวับ่งช้ี จ  านวน 4 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย การใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  
สมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เน้นความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  และ 
ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าโดยรวมวฒันธรรมองค์การระบบราชการของ
ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.93; ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .63) เมื่อแยก
รายประเด็น ขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครมีวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการในดา้นลกัษณะการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46; ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .59) และมีวฒันธรรมองค์การระบบ
ราชการในดา้นลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ อยู่ในระดบัสูงเช่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.69; ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .53) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการโดยรวมและแยกออกเป็น 
2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร 
 

 

วฒันธรรมองค์การระบบราชการ 
 

ค่าเฉล่ีย 
 

ค่า S.D. 
ความหมาย 

(ระดบัวฒันธรรมองคก์าร
ระบบราชการ ) 

วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการโดยรวม   3.93 .63 สูง 
วัฒนธรรมองค์การระบบราชการด้านลักษณะ    
การปฏิบติังาน 

3.46 .59 สูง 

วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการดา้นลกัษณะของ
สมาชิกภายในองคก์าร 

3.69 .53 สูง 
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เมื่อพิจารณาแยกรายดา้นและรายขอ้พบว่า ในส่วนของวฒันธรรมองค์การระบบราชการในดา้นลกัษณะ
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46 ;  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .59) นั้นเม่ือแยกรายขอ้มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนัทุกขอ้ ในขณะท่ีวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการในดา้นลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์ารซ่ึง
มีลกัษณะดงักล่าวสูงเช่นเดียวกนันั้น (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.69 ;  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .53) เมื่อแยกรายขอ้ มี
ลกัษณะดงักล่าวสูงจ านวน 4 ขอ้ และ มีลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง จ  านวน 6 ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและแยกรายขอ้ 
 

 
ข้อค าถามวัฒนธรรมองค์การระบบราชการ  

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D. 

ความหมาย 
(ระดบัวฒันธรรมองคก์าร

ระบบราชการ) 
1. หน่วยงานของท่านเนน้การปฏิบติังานดว้ยความประหยดัโดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ 3.69 1.00 สูง 
2. หน่วยงานของท่านมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรท างานใหส้ าเร็จโดยใชท้รัพยากรนอ้ยที่สุด 3.86 .85 สูง 
3. หน่วยงานมีค าสั่งแจง้สายบงัคบับญัชาในงานแต่ละงานอยา่งชดัเจน 3.95 .90 สูง 
4. การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน 3.93 .93 สูง 

5. หน่วยงานเนน้ใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามนโยบายท่ีมีแนวทางการปฏิบติัท่ีก  าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 3.96 .90 สูง 

6. ท่านรู้สึกปลอดภยัเม่ือปฏิบติังานตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 4.03 .89 สูง 

7.  การพิจารณาตดัสินใจใดๆในงานจะเนน้เร่ืองความถูกผิดตามหลกัเหตุและผล 4.02 .89 สูง 

8.  การด าเนินการใดๆในงานจะตอ้งกระท าโดยปราศจากอคติ 4.00 .86 สูง 

9. บุคลากรไม่มีอ  านาจตดัสินใจหรือสั่งการแทนหากไม่มีค  าสั่งใหแ้ทนในทุกกรณี 3.77 1.00 สูง 

10. ท่านยอมรับการมอบหมายงานและหนา้ที่ตามต าแหน่งจากผูบ้งัคบับญัชา 4.05 .87 สูง 

11.  หน่วยงานของท่านมีการก าหนดระเบียบวิธีการท างานอยา่งเคร่งครัด 3.91 .84 สูง 

12. การด าเนินงานของท่านตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 3.91 .77 สูง 

วัฒนธรรมองค์การระบบราชการในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน 3.46 .59 สูง 

13. หน่วยงานของท่านมีสวสัดิการเพื่อเป็นส่ิงจูงใจในการท างานอยา่งเหมาะสม 3.26 .95 ปานกลาง 

14. หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งยิง่ 3.47 .91 สูง 

15. งานที่ท่านรับผิดชอบมีการก าหนดขอบข่ายหนา้ที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 3.81 .90 สูง 

16. ท่านมกัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 3.30 1.01 ปานกลาง 

17. หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความมัน่คงในงานของบุคลากร 3.47 .90 สูง 

18. ท่านรู้สึกว่างานที่ท  าอยูท่  าใหท้่านไดรั้บการยอมรับจากสังคม 3.66 .88 สูง 

19. ท่านรู้สึกไม่มัน่ใจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในหน่วยงานของท่าน 3.32 .98 ปานกลาง 

20. การกระท าหรือการคิดนอกกรอบส าหรับงานราชการยอ่มเป็นส่ิงไม่พึงกระท า 3.38 .98 ปานกลาง 

วัฒนธรรมองค์การระบบราชการในด้านลักษณะของสมาชิกภายในองค์การ 3.69 .53 สูง 

รวม 3.93 .63 สูง 
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4.2.2 ระดบัความเมตตา 
 

ส าหรับการระบุระดบัความเมตตา ผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นสองส่วนหลกัประกอบดว้ย การระบุระดับ

ความเมตตาโดยรวมและแยกออกเป็นสองดา้นหลกั 2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  ความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข 

และ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 

 โดยความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข มีตวับ่งช้ี จ  านวน 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย  ใจท่ีสงบเยน็จาก

ความโลภ (มีตวับ่งช้ี 5 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย ความอยากได ้คือ อยากไดห้นา้ ไดเ้กรียติ ไดส้รรเสริญ ไดค้วามนิยม

นบัถือ และ อยากเป็น)โกรธ (มีตวับ่งช้ี 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย ความปรุงคิดเมื่อตอ้งพบกบัความไม่ไดด้งัใจ คนท า

ไม่ถูกใจ พูดไม่ถูกใจ   อนัมีลักษณะท่ีใจมีทั้ งความร้อนและความมืดมน) และ หลง (มีตัวบ่งช้ี 4 ด้านย่อย 

ประกอบดว้ย  ความรู้สึกท่ีไม่ถกูไม่ชอบไม่ควร ในตน ในคน ในอ านาจ) 

ส่วนความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข มีตวับ่งช้ี จ  านวน 2 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย  การแสดงออกซ่ึง

ความเมตตาทางกาย (มีตวับ่งช้ี 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย กายสุจริต 3 คือ เวน้จากการฆ่า  เวน้จากการลกั และ เวน้

จากประพฤติผดิในกาม) และ ความเมตตาทางวาจา (มีตวับ่งช้ี 4 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย วจีสุจริต 4 คือ เวน้จากพูด

เท็จ เวน้จากพดูส่อเสียด เวน้จากพดูค าหยาบ และ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้เหลวไหล)   

ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าโดยรวมความเมตตาของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.12 ; ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .55) เมื่อแยกรายประเด็น ข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครมีความเมตตาในดา้นความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.33; 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .50) และมีความเมตตาในดา้นความปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข อยู่ในระดบั ปานกลาง 

เช่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.80; ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .84) ดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความเมตตาโดยรวมของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานคร

และแยกออกเป็น 2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย ความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข และ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 

 
 

ความเมตตา 
 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. 
ความหมาย 

(ระดบัความเมตตา ) 
ความเมตตาโดยรวม   3.12 .55 ปานกลาง 
ความเมตตาในดา้นความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข 3.33 .50 ปานกลาง 
ความเมตตาในดา้นความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 2.80 .84 ปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาแยกรายดา้นและรายขอ้พบวา่ ในส่วนของอยู่ในระดบัความเมตตาในดา้นความปรารถนาให้ตนเอง
เป็นสุขอยู่ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.33; ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .50) นั้นเม่ือแยกรายขอ้มีลกัษณะดงักล่าว
สูงจ านวน 6 ขอ้ และ มีลกัษณะดงักล่าวในระดบัปานกลาง จ านวน 5 ขอ้ ส่วนดา้นความปรารถนาให้ผูอ้ื่นเป็นสุข อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง เช่นเดียวกนั (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.80 ;  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .84) เม่ือแยกรายขอ้ มีลกัษณะดงักล่าว
อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน  5 ขอ้ และ มีลกัษณะดงักล่าวในระดบัต ่าจ  านวน 3 ขอ้      ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ระดบัความเมตตาของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครในภาพรวมและแยกรายขอ้ 
 

 
ข้อค าถามแสดงระดับความเมตตา  

 
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

ความหมาย 
(ระดบัความเมตตา) 

21. แมจ้ะไม่ถูกตอ้งมากนกัแต่การ “แสดง” ใหผู้อ้ื่นเห็นว่าท างานยอ่มเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 3.65 .86 สูง 
22. ในฐานะที่เป็นขา้ราชการ “เกียรติยศ” ถือเป็นเป้าหมายหน่ึงของการเป็นขา้ราชการ 3.90 .86 สูง 
23. การยกยอ่งสรรเสริญเป็นเร่ืองท่ีท่านสมควรไดรั้บเม่ือท่านท าส่ิงใดส าเร็จ 3.69 .90 สูง 
24 .การไดรั้บการเคารพนบัถือยอ่มเป็นส่วนหน่ึงของการมีอาชีพเป็นขา้ราชการ 3.77 .86 สูง 

25. ท่านคิดว่าการกระท าใดๆท่ีท าใหไ้ดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงท่ีสมควรท า 3.38 .95 ปานกลาง 

26. เม่ือไม่ไดด้ัง่ใจท่านมกัไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใหเ้ป็นปกติได ้ 2.71 1.13 ปานกลาง 

27. เม่ือมีคนอื่นมาท าใหท่้านไม่ถูกใจ ท่านมกัไม่สามารถระงบัอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้ 2.64 1.10 ปานกลาง 

28. ท่านมกัไม่สามารถอดทนอดกลั้นกบับุคคลท่ีพูดจาไม่ดีต่อท่าน 2.81 1.12 ปานกลาง 

29. ท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีคนหน่ึง 3.68 .84 สูง 

30. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นคนดี (หรือเป็นคนไม่ดีในกรณีที่เป็นคนไม่ดีในทศันะของท่าน) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผูบ้งัคบับญัชาคนอื่นๆ 

3.57 .92 สูง 

31. ท่านคิดว่าท่านมีอ  านาจนอกเหนือจากที่มีอยูใ่นสายการบงัคบับญัชา 2.80 1.12 ปานกลาง 

ความเมตตาในด้านความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข 3.33 .50 ปานกลาง 

32. การละเวน้การฆ่าเป็นส่ิงปกติแต่การฆ่าสัตวจ์  าพวกท่ีท าลายขา้วของ เช่น  มดแมลงสาบ ไม่
น่าจะถือเป็นส่ิงผิด 

3.17 1.10 ปานกลาง 

33. การน าเอาของหลวงไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวัไม่ถือเป็นส่ิงผิดเพราะเป็นสิทธิท่ีควรจะไดรั้บตาม
ต าแหน่ง 

2.45 1.34 ค่อนขา้งต ่า 

34. การประพฤติผิดในกามแมจ้ะเป็นส่ิงไม่ดีแต่กไ็ม่ใช่ส่ิงร้ายแรงมากนกั 2.64 1.37 ปานกลาง 

35. การพูดความจริงทุกเร่ืองบางคร้ังอาจเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ 3.27 1.09 ปานกลาง 

36.การพูดจาส่อเสียดแมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่ดีแต่ท่านกม็กักระท าอยูเ่สมอ 2.40 1.21 ค่อนขา้งต ่า 

37. การพูดค าหยาบเป็นเร่ืองปกติไม่ใช่เร่ืองผิดร้ายแรง 2.56 1.24 ค่อนขา้งต ่า 

38. การพูดคุยในเร่ืองเหลวไหลไร้สาระเสียบา้งจะท าใหค้วามเครียดในงานลดลง 3.14 1.17 ปานกลาง 

ความเมตตาในด้านความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข 2.80 .84 ปานกลาง 

รวม 3.12 .55 ปานกลาง 
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4.2.2 ระดบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ส าหรับการระบุระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นสองส่วนหลกัประกอบดว้ย การ

ระบุระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและแยกออกเป็น 8 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย  โอกาสพฒันาขีดความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในงาน ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค ความ

สมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั และ ความภูมิใจในองคก์าร    

ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพชีวิตงานโดยรวมของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครอยู่ใน

ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.48 ;  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .56) เมื่อแยกรายด้าน ข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตงานดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และ ดา้น

สภาพท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั  ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพ

ท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน   ดา้นความกา้วหน้าใน

งาน  ด้านความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน   ดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  ดา้นความสมดุลของ

ช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตัว   และ ด้านความภูมิใจในองค์การ  ใน

ระดบัสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8   ค่าเฉล่ีย ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
คุณภาพชีวติการท างาน 

 
ค่าเฉลีย่ 

 
S.D. 

ความหมาย 
(ระดบัคุณภาพ
ชีวติงาน) 

คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม   3.48 .56 สูง 
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ 

3.16 .92 ปานกลาง 

คุณภาพชีวติการท างานในดา้นสภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3.28 .87 ปานกลาง 
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน   

3.68 .66 สูง 

คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความกา้วหนา้ในงาน   3.41 .81 สูง 
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน   3.57 .73 สูง 
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค   3.45 .79 สูง 
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างาน
และช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตวั   

3.44 .83 สูง 

คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความภูมิใจในองคก์าร    3.87 .80 สูง 
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เมื่อพิจารณาแยกรายขอ้ของแต่ละดา้นพบว่าข้าราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการ

ท างานดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอในระดบัปานกลาง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัปาน

กลางเช่นเดียวกนั  

ในดา้นสภาพท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและปลอดภยัขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิต

การท างานในดา้นดงักล่าวระดบัปานกลาง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  

ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิต

การท างานในดา้นดงักล่าวระดบัสูง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูงมากเช่นเดียวกนั  

ดา้นความกา้วหนา้ในงานขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นดงักล่าว

ระดบัสูง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูง 1 ขอ้ และมีระดบัปานกลาง 2 ขอ้   

ดา้นความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงานขา้ราชการสังกดัส านักงานเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิต

การท างานในดา้นดงักล่าวระดบัสูงมาก เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูงเช่นเดียวกนั    

ดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการ

ท างานในดา้นดงักล่าวระดบัสูง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูง 2 ขอ้ และมีระดบัปานกลาง 1 ขอ้   

ดา้นความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวัขา้ราชการสังกดั

กรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นดงักล่าวระดบัสูง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูง 1 ขอ้ และมี

ระดบัปานกลาง 2 ขอ้     

และ ดา้นความภูมิใจในองคก์ารของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใน

ดา้นดงักล่าวระดบัสูง เมื่อแยกรายขอ้มีระดบัสูงเช่นเดียวกนั   ดงัแสดงในตารางท่ี 9 และ 10 
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ตารางท่ี 9 ระดบัคุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและแยกรายขอ้ 
 

 

ข้อค าถามคุณภาพชีวติการท างาน  
 

ค่าเฉล่ีย 
 

ค่า S.D. 
ความหมาย 

(ระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน) 

39. เม่ือคิดค านวณอย่างถีถ่ว้นแลว้เงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆเหมาะสมกบัปริมาณงาน
ท่ีท่านรับผิดชอบ 

3.12 1.07 ปานกลาง 

40. ท่านมีความพึงพอใจสวสัดิการท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของท่าน 3.30 .99 ปานกลาง 
41. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอกบัการใชจ่้ายในสภาวะปัจจุบนั 3.05 1.09 ปานกลาง 

ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ 

3.16 .92 ปานกลาง 

42. หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.28 1.02 ปานกลาง 
43. ท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบังาน 3.22 1.09 ปานกลาง 
44. หน่วยงานของท่านมีแผนการป้องกนัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน
อย่างเหมาะสม 

3.34 1.00 ปานกลาง 

ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านสภาพที่ท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3.28 .87 ปานกลาง 
45. หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถในงาน 3.52 .94 สูง 
46. ภารกิจท่ีท่านไดรั้บมกัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถหลายๆดา้นในการปฏิบติังาน 3.77 .82 สูง 
47. ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้ ความสามารถและทกัษะในงานเสมอ 3.76 .80 สูง 
ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านโอกาสพฒันาขดีความสามารถของผู้ปฏิบัตงิาน   3.68 .66 สูง 
48. การท างานของท่านในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ 3.40 .92 ปานกลาง 
49. หน่วยงานเปิดโอกาสใหท้่านถา้ตอ้งการพฒันาความรู้ความสามารถใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบังาน 3.53 .95 สูง 
50. การพิจาณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม 3.30 1.01 ปานกลาง 

ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านความก้าวหน้าในงาน 3.41 .81 สูง 
51.ขา้ราชการในหน่วยงานของท่านมีความเป็นมิตรต่อกนั 3.55 .93 สูง 
52. การปฏิบติัราชการในหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้สร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูร่้วมงาน 

3.60 .82 สูง 

53.ท่านไดรั้บค าแนะน าและช่วยเหลือจากผูร่้วมงานอยู่เสมอ 3.55 .89 สูง 
ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน   3.57 .73 สูง 
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ตารางท่ี 10 ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและแยกรายขอ้ (ต่อ) 
 

 

ข้อค าถามคุณภาพชีวติการท างาน 
 

ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. 
ความหมาย 

(ระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน) 

54.การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสม 3.51 .93 สูง 
55.การแต่งตั้งโยกยา้ย การลงโทษ ยึดหลกัคุณธรรมมากกวา่ความพึงพอใจส่วนบุคคล 3.37 .97 ปานกลาง 
56.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความเสมอภาคในการท างาน 3.47 .95 สูง 

ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านการบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค   
 

3.45 .79 สูง 

57.จากภาระงานท่ีรับผิดชอบท่านยงัคงสามารถวางแผนท ากิจกรรมต่างๆในวนัหยุดได้
อย่างมีความสุข 

3.38 1.01 ปานกลาง 

58.ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อชีวติส่วนตวัของท่าน 3.40 .95 ปานกลาง 
59.ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานร่วมกบัชีวติส่วนตวัและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม 3.53 .92 สูง 
ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการท างานและ

ช่วงเวลาที่พกัผ่อนมคีวามเป็นส่วนตวั   
3.44 .83 สูง 

60.หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของประชาชน 3.69 .91 สูง 
61.ครอบครัวของท่านใหก้ารสนบัสนุนและมีความภาคภูมิใจท่ีท่านประกอบอาชีพน้ี 3.86 1.00 สูง 
62.ท่านมีความภูมิใจในการเป็นขา้ราชการในหน่วยงานของท่าน 4.07 .97 สูง 

ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านความภูมใิจในองค์การ    3.87 .80 สูง 
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4.3 การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตา และ 
คุณภาพชีวติการท างานของข้าราชการสังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานมี 2 ขอ้ ประกอบดว้ย 

 สมมติฐานท่ีหน่ึง วฒันธรรมองค์การระบบราชการ และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั 

สมมติฐานท่ีสอง  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธก์นั 
  

ทั้งน้ีจึงรายงานผลการทดสอบสมมติฐานตามล าดบัดงัน้ี 
 

(1) ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยขอ้ท่ี 1 ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า วฒันธรรมองค์การระบบ
ราชการ และ คุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กัน ทั้งน้ีจากการทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธเ์พียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าค่า
สหสมัพนัธเ์พียร์สนัเท่ากบั .432 ดว้ยระดบันยัส าคญัท่ี 0.00 แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ และคุณภาพ
ชีวิตงานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนั (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน .30 - .70   
หมายถึง มีความสมัพนัธป์านกลาง) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี  11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การระบบราชการ กบั  คุณภาพชีวิตการท างาน 
ของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

   

วฒันธรรมองคก์าร 
ระบบราชการ คุณภาพชีวิตงาน 

วฒันธรรมองคก์าร Pearson Correlation 1 .432(**) 
ระบบราชการ Sig. (2-tailed) . .000 

 N 408 408 
คุณภาพชีวิตงาน Pearson Correlation .432(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 . 
  N 408 408 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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เมื่อแยกรายประเด็นเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ และ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 8 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ    สภาพท่ีท างานถูก
สุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน   ความกา้วหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์
ภายในหน่วยงาน  การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างานและ
ช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั  และ ความภูมิใจในองค์การ พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทั้งน้ีจากการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบว่าค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากับ  .197 .312  .368 .283 .352 .426 .300 และ.218 ด้วยระดับนัยส าคัญท่ี 0.00 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี  12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การระบบราชการ กบั คุณภาพชีวิตการท างาน   
ในรายดา้นของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 

 

  

วฒันธรรม
องคก์ารระบบ

ราชการ 
คุณภาพ 
(รายได)้ 

คุณภาพ 
(สภาพที่
ท  างาน) 

คุณภาพ 
(โอกาสพฒันา) 

คุณภาพ 
(ความกา้วหนา้) 

วฒันธรรมองคก์าร
ระบบราชการ 

 

Pearson Correlation 1 .197(**) .312(**) .368(**) .283(**) 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 408 408 408 408 408 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
คุณภาพ 

(ความสัมพนัธ์ภายใน) 
คุณภาพ 

(งานที่เป็นธรรม) 
คุณภาพ 

(ความสมดุล) 
คุณภาพ 

(ความภูมิใจ) 

วฒันธรรมองคก์าร Pearson Correlation .352(**) .426(**) 300(**) .218(**) 
ระบบราชการ Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

 N 408 408 408 408 
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(2) ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั ทั้งน้ีจากการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์
ความถดถอยใชค่้าสหสมัพนัธเ์พียร์สนั (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่าค่าสหสัมพนัธ์
เพียร์สนัเท่ากบั  .286  ดว้ยระดบันยัส าคญัท่ี 0.00 แสดงว่า ความเมตตา และคุณภาพชีวิตการท างาน ของขา้ราชการ
สังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กัน  (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันน้อยกว่า .30 - 
หมายถึง  มีความสมัพนัธน์อ้ย) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี  13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเมตตา กบั คุณภาพชีวิตการท างาน ของขา้ราชการสังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 

 
   ความเมตตา คุณภาพชีวิตการท างาน 
ความเมตตา Pearson Correlation 1 .286(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 
  N 408 408 
คุณภาพชีวิต            
การท างาน 

Pearson Correlation 
.286(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 . 
  N 408 408 

 
          **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
เมื่อแยกรายประเด็นเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า 8 ดา้น

หลกั ประกอบดว้ย  รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ   สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหน้าในงาน  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  
การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความ
เป็นส่วนตัว  และ ความภูมิใจในองค์การ พบว่า มีทั้ งหมด 6 ด้าน ท่ีความเมตตา และ คุณภาพชีวิตงานมี
ความสัมพนัธ์กัน ประกอบด้วย  รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  สภาพท่ีท างานถูก
สุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหน้าในงาน   ความสมดุลของ
ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตวั  (ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั .374 .319 
.220 .276 และ .240 ด้วยระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 ตามล าดบั) และมีความสัมพนัธ์ด้วยระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ค่า
สหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ากบั  .117 ในดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  และมีทั้งหมด 2 ดา้น ท่ีความ
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เมตตา และ คุณภาพชีวิตงานไม่มีความสมัพนัธก์นั ประกอบดว้ย ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน  และ ความภูมิใจ
ในองคก์าร  ดงัแสดงในตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี  14  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเมตตา กับ คุณภาพชีวิตการท างาน ในรายด้านของ
ขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

   
ความเมตตา คุณภาพ 

(รายได)้ 
คุณภาพ 

(สภาพที่ท  างาน) 
คุณภาพ 

(โอกาสพฒันา) 
คุณภาพ 

(ความกา้วหนา้) 

ความเมตตา Pearson Correlation 1 .374(**) .319(**) .220(**) .276(**) 
  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .011 
  N 408 408 408 408 408 

  
คุณภาพ 

(ความสัมพนัธ์ภายใน) 
คุณภาพ 

(งานที่เป็นธรรม) 
คุณภาพ 

(ความสมดุล) 
คุณภาพ 

(ความภูมิใจ) 

ความเมตตา Pearson Correlation .055 .117(*) .240(**) -.045 
 Sig. (2-tailed) .272 .018 .000 .365 
 N 408 408 408 408 
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บทที่   5 
 
 

สรุป อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 
 

การสรุปและอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง“วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต

การท างานของข้าราชการสังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร” ครอบคลุมเน้ือหาสาระ ประกอบด้วย 

วตัถุประสงค ์สมมติฐาน วิธีด  าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวิจยั ตามล าดบั 

ดงัต่อไปน้ี  
 

งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์  2 ประการ ประกอบดว้ย (1)เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การระบบ
ราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ
สงักดักรุงเทพมหานครทั้งน้ีในวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสองจึงมีการทดสอบสมมติฐานในการตอบสนองวตัถุประสงค์
ดงักล่าวประกอบดว้ย การทดสอบสมมติฐาน 2 ขอ้ (1)วฒันธรรมองค์การระบบราชการ และ คุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนั และ (2) ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการ
ท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั  

ส าหรับการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากประชากรท่ีใช้งานวิจัย  คือ 
ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 6,764 คน ตามกรอบอัตราก าลงัของส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จากการค านวณหาขนาดตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ ด้วยขนาดของความ
คลาดเคล่ือนของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเท่ากบั 5% จึงมีกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 400 คน โดยสุ่มตวัอย่างแบบแบบ
หลายขั้นตอนอยา่งไรก็ดีเม่ือสุ่มดว้ยวิธีการดงักล่าวจึงรวมมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 408 คน จาก 12 เขต และ 4  ฝ่าย
ของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่าท่ีผูว้ิจยั
สร้างและพัฒนาข้ึนมี  4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนเเรก เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน  หน่วยงานท่ีสังกัด และ ฝ่ายท่ีสังกัด            
ส่วนท่ีสอง เป็นขอ้ค าถามเพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การระบบราชการตามตวัช้ีวดั 2 ดา้น ประกอบดว้ย 
ลกัษณะการปฏิบติังาน (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 6 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย   การปฏิบติังานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ  ล  าดบั
ชั้นการบังคับบัญชา  การยึดกฎระเบียบ  การยึดหลกัเหตุผล   เน้นเร่ืองอ  านาจตามต าแหน่ง และ ความเป็น
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ทางการและมีระเบียบแบบแผน) และ  ลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ (มีตัวบ่งช้ี จ  านวน 4 ด้านย่อย 
ประกอบดว้ย การให้ความส าคญักบัความรู้สึกของบุคลากรในองค์การ  สมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  เน้นความมีเสถียรภาพและความมัน่คงในการท างาน  และ ต่อต้านนวัตกรรมและการ
เปล่ียนแปลง)  ส่วนท่ีสาม  เป็นขอ้ค าถามเพ่ือศึกษาระดบัความเมตตาตามตวัช้ีวดั 2 ดา้น ประกอบดว้ย ความ
ปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย   ใจท่ีสงบเยน็จากความ โลภ โกรธ และ 
หลง) และ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข (มีตวับ่งช้ี จ  านวน 2 ดา้นย่อย ประกอบดว้ย   การแสดงออกซ่ึงความ
เมตตาทางกาย และ วาจา) และ ส่วนท่ีส่ี  เป็นขอ้ค าถามเพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ตามตวัช้ีวดั 8 
ดา้น ประกอบดว้ย รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ   สภาพท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหนา้ในงาน  ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน  
การบริหารงานท่ีเป็นธรรมดาและเสมอภาค  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อน
มีความเป็นส่วนตวั  และ ความภูมิใจในองคก์าร     

การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ือจ าแนกประเภทขอ้มลูเบ้ืองตน้ และใชส้ถิติอนุมานทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ตวัแปรโดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)  

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสาระดงักล่าวจกัอธิบายต่อไปในหัวขอ้ 5.1 ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิเคราะห์ 

รวมถึงขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังถดัไป ในหวัขอ้ 5.2  และ 5.3 ตามล าดบั  

 
5.1 ผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัแบ่งเป็น 4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
 
(1) สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าข้าราชการสังกัดส านักงานเขต

กรุงเทพมหานครรวม 408 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39  ปี  โดยมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
ในปัจจุบันดว้ยระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป  ส าหรับหน่วยงานท่ีสังกัด ฝ่ายท่ีสังกัด เป็นไปตามการก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาก 12 ส านกังานเขต และ 4 ฝ่ายท่ีสงักดั  
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(2) ระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

  ส าหรับการระบุระดับวัฒนธรรมองค์การระบบราชการผูว้ิจัยได้แยกเป็นสองส่วนหลัก 

ประกอบด้วย การระบุระดับวัฒนธรรมองค์การระบบราชการโดยรวมและแยกออกเป็น 2 ด้านหลัก 

ประกอบดว้ย  ลกัษณะการปฏิบติังาน และ ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์าร โดย  ลกัษณะการปฏิบติังาน มีตวั

บ่งช้ี จ  านวน 6 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย   การปฏิบติังานมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ  ล  าดบัชั้นการบงัคบับญัชา  การยึด

กฎระเบียบ  การยดึหลกัเหตุผล   เน้นเร่ืองอ  านาจตามต าแหน่ง และ ความเป็นทางการและมีระเบียบแบบแผน  

ส่วนลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ มีตวับ่งช้ี จ  านวน 4 ด้านย่อย ประกอบด้วย การให้ความส าคญักับ

ความรู้สึกของบุคลากรในองคก์าร  สมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เนน้ความมีเสถียรภาพ

และความมัน่คงในการท างาน  และ ต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าโดยรวม

วฒันธรรมองค์การระบบราชการของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสูง  เมื่อแยกรายประเด็น 

ขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีวฒันธรรมองค์การระบบราชการในด้านลกัษณะการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดบัสูง  และมีวฒันธรรมองค์การระบบราชการในดา้นลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ อยู่ในระดบัสูง

เช่นเดียวกนั 

ส าหรับการระบุระดบัความเมตตา ผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นสองส่วนหลกัประกอบดว้ย การระบุระดบั

ความเมตตาโดยรวมและแยกออกเป็นสองดา้นหลกั 2 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  ความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข 

และ ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข  โดยความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข มีตัวบ่งช้ี จ  านวน 3 ด้านย่อย 

ประกอบดว้ย  ใจท่ีสงบเยน็จากความโลภ (มีตวับ่งช้ี 5 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย ความอยากได ้คือ อยากไดห้นา้ ได้

เกรียติ ไดส้รรเสริญ ไดค้วามนิยมนบัถือ และ อยากเป็น)โกรธ (มีตวับ่งช้ี 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย ความปรุงคิด

เมื่อตอ้งพบกบัความไม่ไดด้งัใจ คนท าไม่ถกูใจ พดูไม่ถกูใจ  อนัมีลกัษณะท่ีใจมีทั้งความร้อนและความมืดมน) 

และ หลง (มีตวับ่งช้ี 4 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย  ความรู้สึกท่ีไม่ถูกไม่ชอบไม่ควร ในตน ในคน ในอ านาจ) ส่วน

ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข มีตวับ่งช้ี จ  านวน 2 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย  การแสดงออกซ่ึงความเมตตาทางกาย 

(มีตวับ่งช้ี 3 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย กายสุจริต 3 คือ เวน้จากการฆ่า  เวน้จากการลกั และ เวน้จากประพฤติผิดใน

กาม) และ ความเมตตาทางวาจา (มีตวับ่งช้ี 4 ดา้นยอ่ย ประกอบดว้ย วจีสุจริต 4 คือ เวน้จากพูดเท็จ เวน้จากพูด

ส่อเสียด เวน้จากพดูค าหยาบ และ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้เหลวไหล)  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าโดยรวมความเมตตา

ของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายประเด็น ข้าราชการสังกัด
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กรุงเทพมหานครมีความเมตตาในดา้นความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความเมตตา

ในดา้นความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั 

ส าหรับการระบุระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นสองส่วนหลกัประกอบดว้ย การ

ระบุระดบัคุณภาพชีวิตงานโดยรวมและแยกออกเป็น 8 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสพฒันาขีดความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังาน  ความกา้วหนา้ในงาน  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  

ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนมีความเป็นส่วนตัว  และ ความภูมิใจใน

องคก์าร ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครอยู่ใน

ระดบัสูง เมื่อแยกรายดา้น ขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นรายไดแ้ละ

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ และ ดา้นสภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ในระดบั

ปานกลาง ในขณะท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสภาพท่ีท างานถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาส

พฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน   ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน        

ดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  ดา้นความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ี

พกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั   และ ดา้นความภูมิใจในองคก์าร  ในระดบัสูง 
 

(3)  ผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 2 ขอ้ ประกอบดว้ย  
 (3.1)  ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 1 ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานว่าวฒันธรรมองค์การระบบราชการ 

และ คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีจากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า  ว ัฒนธรรมองค์การระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 (3.2)  ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัข้อท่ี 2 ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต

การท างานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั ทั้งน้ีจากการทดสอบสมมติฐานดว้ย พบว่า

ความเมตตา และคุณภาพชีวิตการท างาน ของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน 
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5.2  อภิปรายผล 
  

ส าหรับการอภิปรายผลจึงอภิปรายตามผลการวิเคราะห์ ยกเว ้นสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม จึงแบ่งการอภิปรายผลการวิจยัเป็น 2 ส่วนประกอบดว้ย 

 
(1) ประเด็นระดบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ  ความเมตตา และ คุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการ

สงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 

   จากผลการวิเคราะห์พบว่าโดยรวมวฒันธรรมองค์การระบบราชการของข้าราชการสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสูง เมื่อแยกรายประเด็น ขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีวฒันธรรมองค์การ

ระบบราชการในดา้นลกัษณะการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง  และมีวฒันธรรมองค์การระบบราชการในดา้น

ลกัษณะของสมาชิกภายในองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษายงัคงมี

รูปแบบการปฏิบติังานอยูภ่ายใตต้  าสัง่และกฎระเบียบ สมาชิกในองค์การยงัคงตอ้งรับผิดชอบ รวมถึงมีบทบาท

หนา้ท่ีภายใตก้ฎระเบียบนั้นอยูม่าก รวมถึงระบบการท างานยงัผกูโยงกบัการบริหารและการท างานตามสายการ

บงัคบับญัชา แมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐโดยจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ตามแนวทางระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ก็ตามแต่การท างานตามสายการบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้นก็ยงัคงมี

ลกัษณะท่ีไม่เปล่ียนแปลง ย่อมท าให้ผลการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การระบบราชการอยู่ในระดบัสูงทั้งใน

ลกัษณะภาพรวมหรือกระทัง่แยกรายดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัหลายช้ินท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการในส่วน

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัเช่นงานของ กนกวรรณ เพ็งวรรณ (2549) ศึกษาวฒันธรรมองค์การของเทศบาล

ต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ พบว่าบุคลากรเทศบาลต าบลมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารโดยรวมและ

เป็นรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีวฒันธรรมองค์การแบบราชการ เช่น องค์กรสร้างความมัน่คงแก่

บุคลากร อยูภ่ายใตก้ารควบคุม ก ากบัดูแลและมีสวสัดิการใหเ้พ่ือเป็นส่ิงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก หรืองานของเดชา 

สิทธิกรณ์ (2554)ศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบล ต่อวฒันธรรมองค์การของพนักงาน

เทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหารพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบล  ในเขต

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ต่อวฒันธรรมองคก์าร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นอยู่ในระดบั

มาก ทุกดา้นเช่นเดียวกนั 
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 ส าหรับผลการวิเคราะห์ประเด็นความเมตตา  โดยรวมความเมตตาของข้าราชการสังกัด
ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อแยกรายประเด็น ข้าราชการสังกัดส านักงานเขต
กรุงเทพมหานครมีความเมตตาในดา้นความปรารถนาใหต้นเองเป็นสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความเมตตา
ในดา้นความปรารถนาใหผู้อ่ื้นเป็นสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั แมว้่าจะไม่มีผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัผลการวิเคราะห์อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ดี ดงัท่ีทราบโดยทัว่ไปและจากการนิยามศพัท์ค  าว่าเมตตาว่าหมายถึง 
หลกัธรรมท่ีว่าดว้ยเร่ือง ความปรารถนาให้เป็นสุข ประกอบดว้ย ความปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข และ ความ
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุขย่อมเป็นเร่ืองยากยิ่งท่ีการปฏิบติังานของขา้ราชการจะสมบูรณ์พร้อมไปดว้ยความ
เมตตาในลกัษณะขา้งตน้ ดงังานวิจยัของพระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (2542) ซ่ึงไดศ้ึกษาคน้ควา้เพื่อรวบรวม
แนวความคิดเร่ืองความเมตตาซ่ึงปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท มีการแสดงถึงความหมายของความเมตตา ความ
เมตตาในองค์ธรรมต่างๆ โทษของการขาดความเมตตา และประโยชน์ของเมตตา จากการศึกษาพบว่าความ
เมตตานั้นเป็นหลกัธรรมซ่ึงมี 3 ระดบั คือ ระดบัพ้ืนฐาน ระดบักลาง และระดบัสูง ความเมตตาในระดบัสูงน้ีจะ
เป็นคุณธรรมสะอาดบริสุทธ์ิซ่ึงท าใหบุ้คคลหมดกิเลส เรียกว่า บรรลุนิพพาน ความเมตตามีอาการแสดงไดใ้น 3 
ทาง คือ ทางใจ วาจา และกาย หากบุคคลเจริญเมตตาภาวนาเป็นปกติวิสยั เมื่อยงัมีชีวิต ก็จะไดรั้บประโยชน์ คือ 
ค าพูด การกระท าลว้นเป่ียมไปดว้ยความเมตตา หากตายไป ก็จะไปเกิดในพรหมโลก หรือสถานท่ีท่ีดีมีแต่
ความสุข ทั้งน้ีจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวจะพบว่าขา้ราชการสังกดัส านักงานเขตกรุงเทพมหานครแมไ้ม่ไดม้ี
ความเมตตาในระดบัสูง อยา่งไรก็ดีมีความเมตตาในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเพราะงานของส่วนงานดงักล่าว
เก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะท่ีย่อมตอ้งมีพ้ืนฐานของจิตใจในการให้บริการตั้งแต่เร่ิมแรกสมดงัการเป็น
ขา้ราชการอยา่งแทจ้ริงนัน่เอง 
  ในส่วนของประเด็นคุณภาพชีวิตการท างาน  โดยรวมคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ

สงักดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัสูง เมื่อแยกรายดา้น ขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครมีระดบั

คุณภาพชีวิตงานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และ ด้านสภาพท่ีท างานถูก

สุขลกัษณะและปลอดภัย  ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตงานด้านสภาพท่ีท างานถูก

สุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ดา้นความกา้วหน้าในงาน  ดา้น

ความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน   ดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  ดา้นความสมดุลของช่วงเวลาท่ี

ใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั   และ ดา้นความภูมิใจในองค์การ ในระดบัสูง ทั้งน้ี

จากการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพชีวิตงานของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัสูงรวมถึงเมื่อแยกราย

ดา้นแลว้ก็มีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัสูงโดยส่วนใหญ่กลบัมีความแตกต่างกบังานวิจยัช้ินอ่ืนๆท่ีมีกลุ่ม

ตวัอยา่งใกลเ้คียงกนั ดงัเช่นงานของ นวรัตน์ ณ วนัจนัทร์ (2548) ไดศ้ึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ
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กรมการปกครองจงัหวดัล  าพนูพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการกรมการปกครองจงัหวดัล  าพูนโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หรืองานของ ปวนัรัตน์ ตนานนท ์(2550) ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หน้าท่ี

ศาลยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หน้าท่ีทั้ง 8 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง 

ทั้งน้ีอาจดว้ยกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัช้ินน้ีคือ ขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวง

และเป็นเมืองหลกัของการปกครองประเทศจึงอาจท าให้มีการส่งเสริมสวสัดิการในด้านต่างๆท่ีดีกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นเดียวกนั  

(2) ประเด็นผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 2 ขอ้ ประกอบดว้ย  

   ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัข้อท่ี 1 ซ่ึงได้ตั้ งสมมติฐานว่าวฒันธรรมองค์การระบบ

ราชการ และ คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า  วฒันธรรมองค์การระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดั

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ งน้ีเน่ืองด้วยองค์การหน่ึงๆซ่ึงในท่ีน้ีคือ 

วฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ ยอ่มมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการท างาน ดว้ยวฒันธรรมองค์การระบบ

ราชการนอกจากประกอบไปดว้ยโครงสร้าง กฎระเบียบต่างๆแลว้ แต่ภายใตก้ฎระเบียบนั้นยอ่มประกอบดว้ยการ

พฒันาคุณภาพชีวิตการท างานขององคก์ารนั้นๆดว้ย การมีวฒันธรรมองคก์ารหรือแบบแผนความประพฤติของ

องคก์ารนั้นๆอยา่งไรยอ่มส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองของการปฏิบติัหรือในท่ีน้ีไดนิ้ยามศพัท์ว่า คุณภาพ

ชีวิตการท างาน ขององคก์ารนั้นๆดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินอ่ืน เช่น งานของ อมรรัตน์ พงษ์ปวน (2550) 

ไดศ้ึกษาความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการสังกดักรมการปกครอง

ในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าวฒันธรรมองค์การทั้ง 3 ลกัษณะ (ลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว ลกัษณะสร้างสรรค์ และ

ลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา ทั้งน้ีลกัษณะทั้งสามยอ่มตอ้งมีลกัษณะหน่ึงท่ีสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัการนิยามวฒันธรรม

องคก์ารระบบราชการของงานวิจยัช้ินน้ี) มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของขา้ราชการ

สังกดักรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีด้วยลกัษณะขององค์การภาครัฐท่ีตอ้งยึดโยงกบัวฒันธรรม

องคก์ารระบบราชการยอ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัคุณภาพ

ชีวิตงานของขา้ราชการติดตามไปดว้ยนัน่เอง 

 

DPU



78 
 

   ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานว่า ความเมตตา และ คุณภาพชีวิต

งานของขา้ราชการสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั ทั้งน้ีจากการทดสอบสมมติฐานดว้ย 

พบว่าความเมตตา และคุณภาพชีวิตงาน ของขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธก์นั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ีแมจ้ะไม่มีงานวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์โดยตรงอย่างไรก็ดียงัมีงานวิจยัท่ีมี

ความใกลเ้คียงกบังานวิจยัช้ินน้ี ในงานของ สุทธิรัก ศรีจนัทร์เพ็ญ (2552) ไดก้ารศึกษาวฒันธรรมองค์การตาม

หลกัฆราวาสธรรม 4 ของนักเรียนนายร้อยต ารวจงานวิจยัฉบบัน้ี ผลการศึกษาวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การ 3 

รูปแบบ คือ แบบสร้างสรรค์ แบบตั้งรับ – เฉ่ือยชาและแบบ ตั้งรับ – กา้วร้าว (ทั้งน้ีลกัษณะทั้งสามย่อมตอ้งมี

ลักษณะหน่ึงท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกับการนิยามวัฒนธรรมองค์การระบบราชการของงานวิจัยช้ินน้ี) มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกบัวฒันธรรมองค์การตามหลกัฆราวาสธรรม 4 (ซ่ึงเป็นหลกัธรรม

เช่นเดียวกบัขอ้เมตตาจุดเนน้ของงานวิจยัช้ินน้ี)ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยการให้บริการสาธารณะย่อมตอ้งเกิดจาก “ความ

ต้องการอย่างแท้จริง”ของบุคลากร ดังนั้ นถา้พิจารณาจากหลักพุทธธรรมเน่ืองด้วยข้อเมตตาย่อมต้องมี

ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตงานท่ีเกิดจาก “ความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง”ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นในส่วนหน่ึงของ

คุณภาพชีวิตการท างานยอ่มเกิดจากความเมตตาหรือเป็นความปรารถนาใหเ้กิดความสุขดว้ย  

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 

ผูบ้ริหารทั้ งในระดับประเทศไปจนถึงระดับต่างๆภายในองค์การภาครัฐซ่ึงในท่ีน้ีคือ ผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการสงักดักรุงเทพมหานคร ควรใหค้วามส าคญักบัประเด็นวฒันธรรมองค์การระบบราชการ

ดงัผลการวิจยัท่ีว่า วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานยงัคงมีลกัษณะของวฒันธรรมองค์การระบบราชการ ทั้งน้ี

ในลกัษณะของการปฏิบติังานและลกัษณะของสมาชิกภายในองค์การ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตวัแปรย่อยภายในตวั

แปรของวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ จะพบว่าเป็นสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัของวฒันธรรมองคก์ารภาครัฐ 

และเป็นลกัษณะของวฒันธรรมองค์การลกัษณะหน่ึงมิใช่วฒันธรรมองค์การในลกัษณะท่ีไร้ซ่ึงประสิทธิภาพ 

และไม่ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล ทั้งน้ีผูบ้ริหารจึงควรมีทศันคติท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารหน่วยงานของตน

ว่าเป็นลกัษณะวฒันธรรมองค์การท่ีนอกจากจะมิใช่องค์การท่ีไร้ประสิทธิภาพแลว้ยงัควรหาหนทางในการ

ปรับปรุงบางลกัษณะท่ีจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานดว้ย ดงัเช่น เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีไม่มี

เสถียรภาพและมีความมัง่คง แมว้่าอาจน าไปสู่ลกัษณะท่ีต่อตา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารจ าตอ้ง
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น าทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องมาปรับใชใ้นเชิงสร้างสรรค์คือเม่ือเป็นองค์การท่ีมีเสถียรภาพและความมัน่คง 

ขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานยอ่มมีความผกูพนักบัองคก์ารซ่ึงจกัท าใหส้ามารถพฒันาก าลงัคนในระยะยาวไดง่้าย

ไม่เป็นการพฒันาท่ีผูป้ฏิบติังานจกัออกจากระบบงานกลางคันเพียงอาจเพ่ิมการฝึกอบรมในดา้นการพฒันา

ความรู้ในนวตักรรมใหม่ๆ เป็นตน้ 

เช่นเดียวกนั ส าหรับในกรณีของความเมตตา  ผูบ้ริหารควรพิจารณาใหเ้ห็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงว่าผูบ้ริหาร

ในหน่วยงานเป็นผูเ้สียสละเลือกสายอาชีพในการใหบ้ริการสาธารณะยอ่มตอ้งมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็น

ทุนเดิมอยูแ่ลว้ การพยายามส่งเสริมใหเ้กิดภาวะความเมตตาท่ีสูงข้ึนยอ่มส่งผลดีต่อทั้งผูป้ฏิบติังาน (ความเมตตา

ตนเอง) และผูม้ารับบริหาร (ความเมตตาต่อผูอ่ื้น) ท่ีแทจ้ริงแลว้เป็นความตั้งใจตั้งแต่เร่ิมตน้ของผูท่ี้มาประกอบ

อาชีพน้ี นอกจากน้ีทั้งสองประเด็นดงักล่าวยงัมีความผกูโยงกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้

ความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะผสานปัจจยัดา้นโครงสร้าง (ในท่ีน้ีคือ วฒันธรรมองค์การระบบราชการ) และ 

ความรู้สึกของบุคลากร (ในท่ีน้ีคือ ความเมตตา) ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากท่ีสุด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีองค์การ

ไดป้ระโยชน์และผูป้ฏิบติังานไดป้ระโยชน์เช่นเดียวกนั (คุณภาพชีวิตการท างาน) ดงัเช่นการสร้างจิตส านึกใน

การบริการท่ีดีโดยใชห้ลกัเมตตาในหารบริการภายใตก้รอบของวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการและช้ีใหเ้ห็นว่า

มีความเก่ียวโยงกบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นต่างๆใหดี้ข้ึน เป็นตน้ 

 

5.4    ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
  

(1)  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้งน้ีเพ่ือน าผลงานวิจยัดงักล่าวน าไป
ปรับใชใ้นการวางแผนส่งเสริมใหก้ารท างานของขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานครหรือกระทัง่ขา้ราชการของ
ส่วนงานอ่ืนในล าดบัต่อไป 

 

(2)  ควรมีการน าระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชว้ิธีเชิงคุณภาพหรือผสมผสานวิธีเชิงคุณภาพร่วมกบัวิธีเชิงปริมาณ
เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาเน่ืองจากวิธีเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวท่ีใชใ้นการวิจยัช้ินน้ีอาจมีขอ้จ  ากดัในเร่ือง
ขอ้มลูเชิงลึกต่างๆ 
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เนตรชนก โพธารามิก. วิธีการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 เพื่อการพัฒนาสังคม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553. 

ปวนัรัตน์ ตนานนท.์ คุณภาพชีวติการท างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุตธิรรมในจงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบ

อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

พระก าพล อายโุท (เอ่ียมอมัพร). การศึกษาวิเคราะห์ เร่ืองอุเบกขาบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทศึกษา
เฉพาะกรณีการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีของพรหมนารทะ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2554. 

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพนัธ์). การวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท.

วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2542. 

พระมหายวง ทิวากโร (คนทา). การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคดิเร่ืองเหรินในปรัชญาขงจื๊อกับเมตตาใน

พุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, 2548. 

ภทัรา แสงอรุณ. การรับรู้คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่
ปฏิบัตงิานในพืน้ที่ห่างไกลความเจริญ : กรณศึีกษาฐานทัพเรือพังงา.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 

สมจินตนา คุม้ภยั .การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ:กรณีศึกษา
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย .ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์, 2553. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524. 

สารสิน อ่ิมโอษฐ.วฒันธรรมองค์การ ลกัษณะผู้น าที่มปีระสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตงานตามการรับรู้ของ
ผู้บริหารระดับกลางในสังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,2552. 

สุขสนัต ์หาดค า.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา เร่ืองเบญจศีลเบญจ

ธรรมของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบหมวกหกใบและการจัดการ

เรียนรู้แบบเบญจขันธ์.วิทยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการเรียนรู้มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา, 2553. 

สุทธิรัก ศรีจนัทร์เพญ็.การศึกษาวฒันธรรมองค์การตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของนักเรียนนายร้อยต ารวจ.

วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2552. 
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อมรรัตน์ พงษป์วน.ความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสังกัด
กรมการปกครองในจงัหวดัเชียงใหม่. วิทยานิพนธรั์ฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ. คุณภาพชีวติในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาข้าราชการสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. วิทยานิพนธ์การจดัการ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา, 2550. 

อริษา ทา้วแดนค า.วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตการท างาน: กรณีศึกษาพนักงานเทศบาลต าบลป่า
แดด อ าเภอเมอืงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552. DPU
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ภาคผนวก 1  แบบสอบถามงานวิจยั 

แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง   

วฒันธรรมองค์การระบบราชการ   ความเมตตา  และ  คุณภาพชีวติการท างาน  

ของข้าราชการสังกดัเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง      

1. แบบสอบถามมีทั้งหมด  4  ตอน   จ านวน   7   หนา้ 

2. ความร่วมมือจากท่านนอกจากจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการแลว้ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารงานของกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

ตอนที่  1     ขอ้มลูทัว่ไป 

ค าช้ีแจง      กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ☑  หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1.   เพศ                      ชาย        หญิง 

2.   อาย ุ              นอ้ยกว่า  30  ปี     30 -39  ปี  40-49 ปี  50 ปีข้ึนไป 

3.  ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบติังานในส านกังานเขตปัจจุบนั 

              นอ้ยกว่า  1  ปี            1 -3  ปี       4-6 ปี    7-9  ปี               10 ปีข้ึนไป 

4. ส านกังานเขตท่ีท่านสงักดั 

      ส านกังานเขต  ..................................................................  และ  สงักดั  

              ฝ่ายทะเบียน               ฝ่ายการคลงั            ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล            ฝ่ายเทศกิจ 

 

                                                                                                                                                                    มีต่อดา้นหลงัครับ   
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ตอนที่ 2    ขอ้มลูเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารระบบราชการ    

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ☑  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

 

 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1. หน่วยงานของท่านเนน้การปฏิบติังานดว้ยความประหยดัโดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ      

2. หน่วยงานของท่านมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรท างานใหส้ าเร็จโดยใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด      

3. หน่วยงานมีค าสั่งแจง้สายบงัคบับญัชาในงานแต่ละงานอย่างชดัเจน      

4. การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน      

5. หน่วยงานเนน้ใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามนโยบายท่ีมีแนวทางการปฏิบติัท่ีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

     

6. ท่านรู้สึกปลอดภยัเม่ือปฏิบติังานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด      

7.  การพิจารณาตดัสินใจใดๆในงานจะเนน้เร่ืองความถูกผิดตามหลกัเหตุและผล      

8.  การด าเนินการใดๆในงานจะตอ้งกระท าโดยปราศจากอคติ      

9. บุคลากรไม่มีอ  านาจตดัสินใจหรือสั่งการแทนหากไม่มีค าสั่งใหแ้ทนในทุกกรณี      

10. ท่านยอมรับการมอบหมายงานและหนา้ท่ีตามต าแหน่งจากผูบ้งัคบับญัชา      
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

11.  หน่วยงานของท่านมีการก าหนดระเบียบวธีิการท างานอย่างเคร่งครัด      

12. การด าเนินงานของท่านตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด      

13. หน่วยงานของท่านมีสวสัดิการเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจในการท างานอย่างเหมาะสม      

14. หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง      

15. งานท่ีท่านรับผิดชอบมีการก าหนดขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน      

16. ท่านมกัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น      

17. หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความมัน่คงในงานของบุคลากร      

18. ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท าอยู่ท  าใหท่้านไดรั้บการยอมรับจากสังคม      

19. ท่านรู้สึกไม่มัน่ใจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในหน่วยงานของท่าน      

20. การกระท าหรือการคิดนอกกรอบส าหรับงานราชการย่อมเป็นส่ิงไม่พึงกระท า       

 

 

 

 

                                         

                                                มีต่อดา้นหลงัครับ   
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ตอนที่ 3    ขอ้มลูเก่ียวกบัความเมตตา   

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ☑ ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

21. แมจ้ะไม่ถูกตอ้งมากนกัแต่การ “แสดง” ใหผู้อ้ื่นเห็นวา่ท างานย่อมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น      

22. ในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการ “เกียรติยศ” ถือเป็นเป้าหมายหน่ึงของการเป็นขา้ราชการ      

23. การยกย่องสรรเสริญเป็นเร่ืองท่ีท่านสมควรไดรั้บเม่ือท่านท าส่ิงใดส าเร็จ      

24 .การไดรั้บการเคารพนบัถือย่อมเป็นส่วนหน่ึงของการมีอาชีพเป็นขา้ราชการ      

25. ท่านคิดวา่การกระท าใดๆท่ีท าใหไ้ดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงท่ีสมควรท า      

26. เม่ือไม่ไดด้ ัง่ใจท่านมกัไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใหเ้ป็นปกติได ้      

27. เม่ือมีคนอื่นมาท าใหท่้านไม่ถูกใจ ท่านมกัไม่สามารถระงบัอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้      

28. ท่านมกัไม่สามารถอดทนอดกลั้นกบับุคคลท่ีพูดจาไม่ดีต่อท่าน      

29. ท่านคิดวา่ท่านเป็นคนดีคนหน่ึง      

30. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นคนดี (หรือเป็นคนไม่ดีในกรณีท่ีเป็นคนไม่ดีในทศันะของ

ท่าน) เม่ือเปรียบเทียบกบัผูบ้งัคบับญัชาคนอื่นๆ 

     

31. ท่านคิดวา่ท่านมีอ านาจนอกเหนือจากท่ีมีอยู่ในสายการบงัคบับญัชา      
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

32. การละเว้นการฆ่าเ ป็นส่ิงปกติแต่การฆ่าสัตว์จ  าพวกท่ีท าลายข้าวของ เ ช่น                 

มด แมลงสาบ ไม่น่าจะถือเป็นส่ิงผิด 

     

33. การน าเอาของหลวงไปใช้ในเร่ืองส่วนตวัไม่ถือเป็นส่ิงผิดเพราะเป็นสิทธิท่ีควรจะ

ไดรั้บตามต าแหน่ง 

     

34. การประพฤติผิดในกามแมจ้ะเป็นส่ิงไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ส่ิงร้ายแรงมากนกั      

35. การพูดความจริงทุกเร่ืองบางคร้ังอาจเป็นโทษมากกวา่เป็นประโยชน์      

36.การพูดจาส่อเสียดแมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่ดีแต่ท่านก็มกักระท าอยู่เสมอ      

37. การพูดค าหยาบเป็นเร่ืองปกติไม่ใช่เร่ืองผิดร้ายแรง      

38. การพูดคุยในเร่ืองเหลวไหลไร้สาระเสียบา้งจะท าใหค้วามเครียดในงานลดลง      

 

 

 

 

 

 

 
                                               มีต่อดา้นหลงัครับ   
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ตอนที่ 4    ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน  

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ☑  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

39. เม่ือคิดค านวณอย่างถี่ถว้นแลว้เงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆเหมาะสมกบัปริมาณ

งานท่ีท่านรับผิดชอบ 

     

40. ท่านมีความพึงพอใจสวสัดิการท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของท่าน      

41. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอกบัการใชจ่้ายในสภาวะปัจจุบนั       

42. หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน      

43. ท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบังาน      

44. หน่วยงานของท่านมีแผนการป้องกนัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน

อย่างเหมาะสม 

     

45. หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถในงาน      

46. ภารกิจท่ีท่านไดรั้บมกัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถหลายๆดา้นในการปฏิบติังาน      

47. ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้ ความสามารถและทกัษะในงานเสมอ      

48. การท างานของท่านในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ      

49. หน่วยงานเปิดโอกาสใหท้่านถา้ตอ้งการพฒันาความรู้ความสามารถใดๆที่เกี่ยวขอ้ง กบังาน      

50. การพิจาณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม      
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

51.ขา้ราชการในหน่วยงานของท่านมีความเป็นมิตรต่อกนั      

52. การปฏิบติัราชการในหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้สร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูร่้วมงาน 

     

53.ท่านไดรั้บค าแนะน าและช่วยเหลือจากผูร่้วมงานอยู่เสมอ      

54.การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสม      

55.การแต่งตั้งโยกยา้ย การลงโทษ ยึดหลกัคุณธรรมมากกวา่ความพึงพอใจส่วนบุคคล      

56.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความเสมอภาคในการท างาน      

57.จากภาระงานท่ีรับผิดชอบท่านยงัคงสามารถวางแผนท ากิจกรรมต่างๆในวนัหยุดได้

อย่างมีความสุข 

     

58.ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อชีวติส่วนตวัของท่าน      

59.ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานร่วมกบัชีวติส่วนตวัและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม      

60.หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของประชาชน      

61.ครอบครัวของท่านใหก้ารสนบัสนุนและมีความภาคภูมิใจท่ีท่านประกอบอาชีพน้ี      

62.ท่านมีความภูมิใจในการเป็นขา้ราชการในหน่วยงานของท่าน      

 

                   ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งสูง  
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ภาคผนวก  2   ประวติัผูว้ิจยั 

 

จุลศกัด์ิ  ชาญณรงค ์ 

รัฐศาสตรบณัฑิต  ( วิชาการระหว่างประเทศ )  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ( องคก์ารเเละการจดัการ ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปัจจุบนัเป็นผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์   

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ผลงานทางวชิาการ 

 

งานวิจยั     - การศึกษาโครงสร้างองคก์รธุรกิจชุมชน:  กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์กลว้ย จงัหวดันนทบุรี   

(ทุนทบวงมหาวิทยาลยัประจ าปี พ.ศ. 2546) 

   - การศึกษาโครงสร้างองคก์ารของส่วนราชการภาครัฐ (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจ าปี พ.ศ. 
2548) 

   - การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโครงสร้างองค์การของส่วนราชการภาครัฐ  (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ประจ าปีพ.ศ. 2549) 

- การวิเคราะห์วาทกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากวาทกรรม: กรณีศึกษาค าว่าองค์การและองค์กร (ทุน

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจ าปีพ.ศ. 2550) 

- การส ารวจทัศนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของ

นกัวิชาการและผูบ้ริหารองคก์ารภาครัฐ กรณีศึกษาองค์การภาครัฐของจงัหวดันนทบุรี  (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ประจ าปีพ.ศ. 2551) 

- การศึกษาสภาวการณ์และแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงค์: กรณีกระบวนงาน

บตัรประจ าตวัประชาชน (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจ าปี พ.ศ. 2552)  
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- การศึกษาการแสดงออกและการจดัการกบัอารมณ์โกรธในการให้บริการประชาชนของพนักงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจ าปี พ.ศ. 2552 ) 

- การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อสมาธิในการท างานของพนกังานส่วนราชการภาครัฐ (ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ประจ าปี พ.ศ. 2553) 

- การศึกษาและการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การร่วมท่ีพึงประสงค์ของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์     
(ทุนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประจ าปี พ.ศ. 2554) 
 

ต ารา -   วิชาการเมืองเศรษฐกิจและสงัคม  

เอกสารประกอบการสอน  - วิชาธุรกิจชุมชนศกึษา  

บทความ     

 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเเผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัใหม่  ใน จุลสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนกนัยายน 2545. 

- เอเปก: ปรากฏการณ์ใหม่ของความเช่ือมโยงทางการเมืองเศรษฐกิจเเละสงัคม ใน สุทธิปริทัศน์ ปีท่ี 16 

ฉบบัท่ี 48 มกราคม – เมษายน 2545. 

- ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ ใน สุทธิปริทัศน์  ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 

51 มกราคม – เมษายน 2546. 

- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการบริหาร  ใน สุทธิปริทัศน์  ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 53 กนัยายน- ธนัวาคม 

2546. 

- การเมืองคืออะไร  ใน วารสารสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีท่ี  29 

มกราคม-มิถุนายน 2546. 

- การศกึษาโครงสร้างองคก์รธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์กลว้ยจงัหวดันนทบุรี ใน

สุทธิปริทศัน์ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 56 กนัยายน- ธนัวาคม 2547.      

- ขอ้เสนอเก่ียวกบัการศึกษาโครงสร้างองคก์ารโดยใชเ้เผนภาพ : กรณีการบริหารราชการส่วนกลาง ใน

เอกสารการประชุมวชิาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาต ิคร้ังที่ 4. 
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- องคก์ารภาครัฐสมยัใหม่  ในเอกสารการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาต ิ

คร้ังที่ 6 . 

  - การตรวจสอบทฤษฎีองค์การสมยัใหม่ท่ีน ามาปรับใช้กับองค์การภาครัฐ ใน เอกสารการประชุม

วชิาการคร้ังที่ 1 ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์.  

- การศึกษาโครงสร้างองคก์ารของส่วนราชการภาครัฐ ใน สุทธิปริทัศน์  ปีท่ี  20  ฉบบัท่ี  60    มกราคม 

- เมษายน   2549. 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ท าลายประสิทธิผล : ขอ้เสนอการลด

ขั้นตอนการท าบตัรประชาชนจาการศึกษาดูงาน ส านักทะเบียนเขตหลกัส่ี ใน สุทธิปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบบัท่ี 62    

กนัยายน-ธนัวาคม 2549. 

- การวิเคราะห์วาทกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากวาทกรรม: กรณีศึกษาค าว่าองค์การและองค์กร ใน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวรปีที่ 6 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม-เมษายน 2552 . 

- การส ารวจทศันะเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชว้ิชาต่างๆภายใตข้อบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ ของนกัวิชาการ

และผูบ้ริหารองคก์ารภาครัฐ กรณีศึกษาองคก์ารภาครัฐ จงัหวดันนทบุรี ในเอกสารการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ

วจิยัสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เร่ือง  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลงัปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ. 

(คร้ังท่ี 2 : 2552: กรุงเทพมหานคร)  

- การศึกษาสภาวการณ์และแนวทางการเสริมแรงบุคลากรภาครัฐท่ีพึงประสงค ์: กรณีกระบวนงานบตัร

ประจ าตวัประชาชน ในเอกสารการประชุมวชิาการ การบริหารและการจดัการ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ (คร้ัง

ท่ี 2 : 2551 : กรุงเทพมหานคร)  
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