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Organization Culture Affecting Working Behavior of Employee of Chiang Mai Highway District 3 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงาน

แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 โดยท าการเก็บข้อมูลประชากรของบุคลากรท่ีท างานในส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 

จ านวนท้ังหมด 243 ราย โดยศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร

ส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร  D O H มีลักษณะดังนี้ 1) มุ่งให้เกิดการให้บริการท่ีดีแก่

ประชาชน 2) ยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยนื 3) คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  

และลักษณะพฤติกรรม คือ 1) พฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี และ 2) พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท จากนั้นน าข้อมูลมา

วเิคราะห์โดยหาค่าความถี่สัดส่วนร้อยละ และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน

ตามวัฒนธรรมองค์กรโดยใชส้ถิตพิรรณนาในรูปแบบของตารางไขว้ 

จากข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประเภทต าแหน่งงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายปฏิบัติการ ระดับต าแหน่งงานอยู่ในระดับ

ปฏิบัติงาน มีระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิานในสังกัดกรมทางหลวงในชว่งเวลา 1 – 5 ปี และท่ีปฏิบัตงิานในส านักงานแขวงการทาง

เชยีงใหม่ท่ี 3 มีระยะเวลา 1 – 5 ปี มีระดับเงินเดอืนและค่าตอบแทนท่ีได้รับ อยูใ่นช่วง 10,000 – 20,000 บาท 

ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานแขวงการทาง

เชียงใหม่ท่ี 3 ด้านคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 โดยมี

พฤติกรรมการท างานย่อยของบุคลากรส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ในพฤติกรรมท่ีว่า ท่านท างานร่วมกันกับ 

ทุกฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องชาติและประชาชน ซึ่งเป็นรายละเอียดย่อยของวัฒนธรรม ด้านคงไว้ซึ่ง

ความรับผิดชอบในผลประโยชนข์องชาติและประชาชน และเป็นพฤติกรรมตามบทบาท อกีด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานแขวงการ

ทางเชียงใหม่ท่ี 3  เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

ส านักงานแขวงการทางเชียงใหมท่ี่ 3 พบว่ามคีวามแตกตา่งกันในบางปัจจัยย่อยของท้ัง 2 พฤติกรรมการท างาน 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the organization culture that affected working behavior of 

employees at Chiang Mai Highway District 3. The data was collected from 243 employees of Chiang Mai Highway 

District 3. The analysis was based on the culture of Department of Highway or DOH which consisted of 1) Deliver 

Good Service to People 2) Obligate Governance and Sustainability 3) Hold Accountability for Interests of Nation and 

People, which affected 2  categories of working behaviors of the employees at Chiang Mai Highway District 3 , 

namely 1 ) In-role behavior 2 ) Extra-role behavior. The data was analyzed using frequency, percentage and the 

comparison of averages of the factors that affected employees’ behaviors, described on cross table. 

From general information about the questionnaire respondents, it was found that most of the respondents 

were male, 4 6 -5 5  years old, with Bachelor’s degree. They were temporary employees and their position was 

operational official.  They had been working in Department of Highway for 1-5  years, and had been working in 

Chiang Mai Highway District 3 for 1-5 years. Their salary/income was 10,000-20,000 baht per month. 

The results of the study showed that the behavior: Hold Accountability for Interests of Nation and People 

was ranked the highest, and the sub-factor which was ranked the highest was the employees cooperated as one in 

their operation for the benefits of the nation and the people. Also this was In-role behavior. 

In the comparison of the factors that affected the employees’  behaviors according to their gender, age, 

type of position, position level and working period at Chiang Mai Highway District 3 , it was found that there were 

differences in some sub-factors of both In-role and Extra-role behavior categories. 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่อง ทัง้เร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม 

วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นการน าพาประเทศเข้าสู่

ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ สิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหน่วยงาน

ภาครัฐมีบทบาทอย่างมากในการจัดระเบียบบ้านเมือง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตดังกล่าวโดยการน าหลักการบริหารราชการมาเป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความสงบสุขของบ้านเมืองโดยเฉพาะองค์กรท่ีต้องให้บริการประชาชน ซึ่งมีความ

เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน์ (พิศสมัย หมกทอง , 2554) ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องมีการพัฒนา

ความสามารถของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีทุกคนในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้นในการหา

วธีิการท่ีจะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการท างานของตน ตลอดจนพฤติกรรมท่ีคนในองค์กรยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคคลในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ 

ค่านยิม นั่นก็คือ วัฒนธรรมองค์กร (อิทธิพัทธ์ คัมพรรัตน์, 2556) 

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นกรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นใน

พุทธศักราช 2455 มีความรับผิดชอบในการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวงทุกประเภทรวมระยะทางกว่า 

50,000 กิโลเมตรท่ัวประเทศ และได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสูงเกือบ 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านบุคลากร ความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 

เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนเน้นการพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมงานทางมา

ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งหวังพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน สนับสนุนการขยายเส้นทาง

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนากรมทางหลวงในองค์รวม เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏบัิตงิานร่วมกันของ

ทุกคนในองค์กร  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง ได้แก่ D O H มลีักษณะดังน้ี Deliver Good Service to People คือ 

มุง่ให้เกิดการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน Obligate Governance and Sustainability คือ ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาลและความ

ยั่งยืน Hold Accountability for Interests of Nation and People คือ คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชน (ธานินทร์ สมบูรณ์, 2559) 

แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 สังกัดส านักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม  

มีการดูแลเส้นทางท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ ที่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม 

เช่น ดอยหลวงเชยีงดาว ดอยอ่างข่าง ดอยผ้าห่มปก เป็นต้น ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียวใช้บริการเป็นส่วนมาก ซึ่งแขวง

การทางเชียงใหม่ท่ี 3 มีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การบ ารุงรักษาและพัฒนาทางหลวงท่ีได้ 

มาตรฐาน เพื่อความสุขท่ียั่งยืนของผู้ใช้บริการ ถ้าหากบุคลากรในองค์กรน าวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง  

เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในพฤติกรรมการท างาน จะท าให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการส่งเสริมให้วัฒนธรรม

องค์กรเตบิโตและคงอยูอ่ยา่งถาวร แตอ่งค์กรก็ยังไม่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานตามวัฒนธรรมดังกล่าวอย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อท าให้การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบพฤตกิรรมการ

ท างานตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในส านักงานแขวงการทางเชยีงใหม่ท่ี 3 โดยจะศึกษาปัญหาและแนวทางในการ

บริหารงานตามวัฒนธรรมของกรมทางหลวง เพื่อเป็นประโยชนต์่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าไปก าหนดนโยบาย

ในการวางแผนบริหารการท างานในด้านต่างๆ ภายในส านักงานให้มีพฤติกรรมการท างานความสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ของกรมทางหลวง และสามารถเป็นตัวอยา่งของแขวงการทางอื่นๆ ได้เป็นอยา่งดี 
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แนวคดิและทฤษฎี 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร  

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อและ แบบแผนทางพฤติกรรมท่ียอมรับและปฏิบัติโดยสมาชิกของ

องค์กรเนื่องจากองค์กรจะสร้างวัฒนธรรมท่ีพิเศษของพวกเขาเองขึ้นมาแม้แต่องค์กรภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

และแสดงวิถีทางของการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อบริษัท ในการเผชิญหน้ากับการคุกคามทางการแข่งขันหรือการรับเอา

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมสามารถน าบริษัทไปสู่การชะงักงันและความล้มเหลวในท่ีสุด (สมยศ นาวีการ, 2546: 

119 – 120)  

สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540) กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นกับ

บุคลากรขององค์กรเป็นส าคัญท่ีจะน าไปสู่วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ต้องท าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยิ่งวัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง คนในองค์กรก็จะ

เกิดพฤตกิรรมท่ีแนบแนน่และเกิดจิตวญิญาณที่จะท างานเป็นทีมร่วมกัน 

2. ท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสมาชิกกับองค์กร 

3. มีเคร่ืองมือช้ีแนะแนวทางส าหรับ บุคลากรในการประพฤตปิฏบัิต ิหรือท ากิจกรรมตา่งๆ ภายในองค์กร ท าให้รู้

วา่อะไรท าได้ ท าไมไ่ด้ เป็นกลไกในการควบคุมพฤตกิรรมของคนในองค์กร 

4. ต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์ขององค์กรและท าให้เกิดอาณาเขตขององค์กรซึ่งจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปในแต่

ละองค์กร ท าให้เกิดความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่างองค์กรแตล่ะแห่ง 

5. สร้างประสิทธิภาพขององค์กร เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน การมีส่วนร่วมในการท างาน องค์กร

สามารถปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร และการประพฤติท่ีสม่ าเสมอจนท าให้เกิดการ

ท างานประสานกันและสามารถคาดหมายพฤตกิรรมตา่งๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554) ได้เสนอแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไวด้ังนี้ 

1. ก าหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการขึน้มาโดยให้มกีารก าหนดจากวสิัยทัศน์และภารกจิขององค์กร 

2. วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมท่ีต้องการท่ีจะท าให้เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อได้

ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรเรียบร้อยแล้ว ให้วิเคราะห์ดูว่าลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรท่ี

ต้องการนั้น มีอยู่ในองค์กรของเรา ณ ปัจจุบันนี้หรือไม่ วัฒนธรรมใดบ้างท่ีเป็นวัฒนธรรมท่ีอ่อนแอ หรือเป็นอุปสรรคใน

การด าเนนิงาน ให้รีบแก้ไขและท าการประเมินภารกิจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

3. ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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2.แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวง (อ้างอิงจาก ธานินทร์ สมบูรณ์ (2559) กล่าวใน นโยบายกรมทางหลวง ปี 2560) ก าหนดไว้ว่า 

กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการคมนาคมขนส่งของประเทศ ให้เอื้อต่อการ

พัฒนาขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน 

กระทรวงฯ เดินหน้าพัฒนางานด้านคมนาคมขนส่งโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ขนส่ง ในระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) โดยการด าเนินภารกิจขององค์กรจ าเป็นต้องมีการก าหนดวสิัยทัศนเ์พื่อเป็น

ทิศทางในการท างานในอนาคต ซึ่งต้องมีความชัดเจน เป็นไปได้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นกรอบและแนวทางการ

ปฏบัิตงิานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กร D O H 

• Deliver Good Service to People คือ มุ่งให้เกิดการให้บริการท่ีดแีก่ประชาชน 

• Obligate Governance and Sustainability คือ ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาลและความยั่งยืน 

• Hold Accountability for Interests of Nation and People คือ คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติ

และประชาชน 

2. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยกรมทางหลวงได้จัดท านโยบายของกรม

ทางหลวง โดยยึด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)” โดยมีองค์ประกอบ 10 

ประการ ดังนี ้

1) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ส่วนรวม 

2) ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและผู้มสี่วนได้สว่นเสียทุกฝ่าย 

3) หลักการตอบสนองหมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการตอ้งสามารถตอบค าถามและชี้แจง

ได้เมื่อมีขอ้สงสัย 

5) หลักความโปรงใส หมายถึง ในการปฏบัิต ิราชการตอ้งปฏบัิตงิานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 

6) หลักการมีสว่นร่วม หมายถึง ในการปฏบัิตริาชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน 

7) หลักการกระจายอ านาจ หมายถึงในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและด าเนนิการให้แกผู่้ปฏบัิตงิานในระดับตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม 

8) หลักนิติธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏบัิตงิานอย่างเครง่ครัด ด้วยความเป็นธรรม 
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9) หลักความเสมอภาค หมายถึง ในการปฏบัิตริาชการต้องให้บริการอยา่งเท่าเทียมกัน ไมม่กีารแบ่งแยก 

10) หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิหมายถึงการหาขอ้ตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสียท่ีเกี่ยวข้อง 

3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน 

พฤติกรรมการท างานเป็นพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่งของบุคคล อันเป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีบุคคล

รับผิดชอบอยู่ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการท างานแตกตา่งกันออกไป โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

การท างานที่นักวชิาการหลายท่านได้เสนอไวด้ังตอ่ไปน้ี 

สมิธ และคณะ (Smith & et al. 1983, 653) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพฤติกรรมท่ีผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ 

ตอ้งมีเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์การไว้ 2 ลักษณะ คือ 

1. พฤติกรรมตามบทบาทหนา้ท่ี (In-role behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีองค์การได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้

พนักงานอย่างชัดเจน และอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขการให้รางวัลโดยผู้ปฏบัิตงิานรู้สกึว่าตนเป็นสว่นหนึ่งภายในระบบงาน 

2. พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (Extra-role behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานได้ปฏิบัติโดยท่ีองค์การไม่ได้

ก าหนดไวอ้ย่างเป็นทางการ และเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้ระบุไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยการศกึษาวัฒนธรรมองค์กรกรมทางหลวงและพฤตกิรรมการ

ท างาน โดยน าเอาแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรกรมทางหลวง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร D O H มีลักษณะดังนี้ Deliver Good 

Service to People คือ มุง่ให้เกิดการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน Obligate Governance and Sustainability คือ ยดึมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน Hold Accountability for Interests of Nation and People คือ คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบใน

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน และน าเอาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน โดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิด 

ของสมิธ และคณะ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) พฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี (In-role behavior) 2) พฤติกรรม

นอกเหนอืบทบาท (Extra-role behavior) 

2. ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรท่ีท างานในส านักงานแขวงการทางเชยีงใหม่ท่ี 3 

ท้ังหมด จ านวน 243 ราย (ส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3, 12 ตุลาคม 2559) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาจาก

ประชากรท้ังหมด 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชากร

ท้ังหมด 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ประเภทต าแหน่งงาน ฝ่ายท่ีสังกัด ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกรมทางหลวง ระยะเวลาท่ี
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ปฏิบัติงานในส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ระดับเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับ โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจ

รายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานตามวัฒนธรรมองค์กรของกรมทาง

หลวง มีดังนี้ 1) มุ่งให้เกิดการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 2) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3) คงไว้ซึ่งความ

รับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยน า “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

(Good Governance)” มาใช้เป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ส าหรับทุกหน่วยงานในกรมทางหลวง โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง  

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพฤติกรรมการท างานตามวัฒนธรรมองค์กรของส านักงาน

แขวงการทางเชียงใหมท่ี่ 3 จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปผลการศกึษา 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไป: บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 เป็นเพศชาย มีชว่งอายุ

ระหว่าง 46 – 55 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประเภทต าแหนง่งานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายปฏิบัตกิาร ระดับปฏบัิตงิาน 

ระยะเวลาท่ีสังกัดกรมทางหลวงในช่วง 1 – 5 ปี และระยะเวลาปฏิบัติงานในส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ช่วง  

1 – 5 ปี มีระดับเงินเดอืนและค่าตอบแทนท่ีได้รับ 10,000 – 20,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3  

โดยจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร พบว่า วัฒนธรรมองค์กรทุกด้านมผีลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในระดับมาก

ท้ังพฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ีและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท ในรายละเอียดพบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านคงไว้ซึ่ง

ความรับผิดชอบในผลประโยชนข์องชาติและประชาชน โดยปัจจัยย่อยของพฤติกรรมตามบทบาท เร่ือง ทา่นท างานร่วมกัน

กับทุกฝ่ายเป็นหน่ึงเดียวโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องชาติและประชาชน เป็นปัจจัยท่ีมผีล โดยมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเป็นท่ีหน่ึง 

ส่วนท่ี 3 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานในแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน เมื่อจ าแนกตาม

ปัจจัยสว่นบุคคลทุกดา้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากทุกข้อ และแตกต่างกันบางปัจจัยย่อย 

2. อภปิรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการท างานของบุคลากรในระดับมากทัง้สองพฤติกรรม 

คือพฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ีและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภคนิจ ศรัทธา 

(2549) ท่ีศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายธุรกิจขายตรง บริษัท  

ยูลินีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทางทิศตรงกันขา้ม และผลการศกึษาครัง้นี้ไม่สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของนริศย์ จ าปา (2556) เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง ท่ีพบว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับด้วยใจ มรีะดับเข้มแข็งมาก (มากที่สุด) 

 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 เมื่อจ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า วัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน เมื่อจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคลทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากทุกข้อ และแตกต่างกันบางปัจจัยย่อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

นริศย์ จ าปา (2556) เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง พบว่า พนักงานธนาคารท่ีมเีพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน อายุงาน และกลุ่มงาน

ต่างกัน มีวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับ อิทธิพัทธ์ คัมพรรัตน ์

(2556) เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรวทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ที่พบวา่ การวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมลักษณะสรา้งสรรค์ในองค์กร และระดับงานต าแหน่ง แตกตา่งกันบางปัจจัย 

3. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์รได้ในอนาคต โดยผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะในการน าผลศึกษาไปประยุกต์ใช ้ดังนี ้

1) จากการน าพฤติกรรมย่อยของวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อท างาน มาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก 

พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน มีผลค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก 

ใน 10 อันดับ รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านมุง่ให้เกิดการให้บริการท่ีดแีก่ประชาชน และวัฒนธรรมองค์กรด้านยึดม่ัน

ในหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยนื ซึ่งผู้ศึกษาเห็นวา่ทั้งสองวัฒนธรรมองค์กรนี้จะต้องมกีารฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ

ให้แกบุ่คลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฎิบัตงิานของทุกคน และแนะน าให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรท้ังสองด้านขึน้มา

ใหม่ โดยก าหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการขึ้นมาโดยให้มีการก าหนดจากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร 

และวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมท่ีต้องการท่ีจะท าให้เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน วัฒนธรรมใดบ้างท่ี

เป็นวัฒนธรรมท่ีอ่อนแอ หรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้รีบแก้ไขและท าการประเมนิภารกิจในการสร้างวัฒนธรรม

องคก์ร จากนั้นน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (เพ็ชรี รูปะวิเขตร์, 2554) 

2) จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรท่ีมีช่วงอายุระหว่าง  

45-55 ปี โดยมีผลค่าเฉลี่ยสูงกว่าช่วงอายุอื่น อาจเน่ืองมาจากท างานอยูเ่ป็นเวลานาน เข้าใจการท างานในองค์กรมากกวา่

ช่วงอายุอื่น โดยให้บุคลากรช่วงอายุระหว่าง 45-55 ปี เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยววัฒนธรรมองค์กรให้กับ

บุคลากร นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับบุคคลากรทุกช่วงอายุ  โดยท าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

โดยมีการถ่ายทอดเอกลักษณ์ขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น เช่นการเร่ืองเล่าประวัติขององค์กรหรือ เป็นเร่ืองราวเล่าให้ฟัง

ถ่ายทอดติดต่อกันมาเกี่ยวกับองค์กร เป็นต้น (สุนทร วงศไ์วศยวรรณ, 2540) 

3) จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ ากว่าต าแหน่งอื่น อาจเป็นเพราะต าแหน่งนี้มีการรับผิดชอบการท างานไม่มากเท่ากับข้าราชการ 
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องค์กรจึงควรมีการส่งเสริมให้ลูกจ้างชั่วคราว ทราบถึงการท างานท่ีเล็กน้อยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร 

ดังนั้นผู้บริหารจะต้องช่วยส่งเสริม และเป็นผู้ผลักดันในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เช่น การประพฤติปฏิบัติของ

ผู้บริหารระดับสูงท่ีสืบทอดกันมา ท่ีกระท าตนเป็นแบบอย่าง โดยผู้บริหารองค์กรมีความส าคัญอย่างมากในการก าหนด

แผนการต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการสร้างทัศนคติให้กับบุคลากรท่ีรับเข้ามาใหม่และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้ว ให้มีความสอดคล้องเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรเป็นส าคัญ โดยกระบวนการเรียนรู้ทาง

สังคม เป็นกระบวนการในการปรับพนักงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร โดยอาศัยแนวทางต่างๆ เช่น การเรียนรู้ท่ีจะ

น าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ประชาชน การท ากิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ในรูปแบบตา่งๆ  
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