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บทคัดยอ 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางาน  วัฒนธรรมองคการ กับผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชียงใหม  (2) เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณของ
คุณภาพชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชียงใหม 
 กลุมตัวอยางคือ อาจารยผูสอนที่รับราชการและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
ราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชียงใหม  จํานวน 181 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน 
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงบรรยาย  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ 



 จ

 ผลการวิจัยพบ ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

2. วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค   วัฒนธรรมองคการแบบปองกัน-เชิงรับ   และ
วัฒนธรรมองคการแบบปองกัน-เชิงรุก  มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

3. คุณภาพชีวิตทํางานและวัฒนธรรมองคการแบบปองกัน-เชิงรุก  มีอํานาจรวมกัน
พยากรณผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  
เชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this research were, (1) to study the relationships between 
quality of work life, organizational culture and job performance of instructors at 
Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, and (2) to 
study the predictive power of quality of work life and organizational culture to job 
performance of instructors at Rajamangala University of Technology Lanna, Northern 
Campus, Chiang Mai. 

The sample was 181 instructors of Rajamangala University of Technology 
Lanna, Northern Campus, Chiang Mai.  The research instruments consisted of, (1) personal 
information questionnaire, (2) quality of work life scale, (3) organizational culture 
questionnaire, and (4) job performance evaluation. Data were analyzed by using descriptive 
statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple regression 
analysis. 



 ช

The results of this research were as follows : 

1. Quality of work life had a significant positive relationship with job 
performance at the 0.01 level. 

2. Construction organizational culture; passive–defensive organizational 
culture and aggressive–defensive organizational culture had a significant positive 
relationship with job performance at the 0.01 level. 

3. Quality of work life and aggressive–defensive organizational culture jointly 
predicted job performance at the 0.01 level.  


