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ก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึน้ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไป
ตามวัฒนธรรมองคกรที่ผบู ริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น และสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 23 คน แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ จํานวน 21
คน ซึ่งศึกษาจากประชากรเปาหมายทั้งหมด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย แบง
ออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามทีใ่ ชถามผูบริหารระดับสูง และชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามที่ใชถามเจาหนาที่ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา เปนสถิติเบื้องตน
ในการอภิปรายผล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใชสถิติอนุมาน เปนสถิติในการหาคาความแตกตางในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จะใชสถิติ T-test ในการหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยในประชากร 2 กลุม ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา
1. ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เจาหนาสวนใหญมี
เพศชายมากกวาเพศหญิง คือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 61.9 มีชวงอายุ 25-34 ป มากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 81.0 มีสภานภาพโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.4 มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด คือจํานวน 10 คน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7-9 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 42.9
2. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน พบวา โดย
ภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูงที่สุด อยู
ในระดับคอนขางมาก รองลงมาคือ รูปแบบลักษณะสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
(1)

3. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น พบวา โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบลักษณะเฉื่อย
ชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติในภาพรวมของทุกรูปแบบ พบวา ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรีสัมพันธ สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด สวนมิติที่มี
วัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอย
4. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น พบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูงที่สดุ
อยูในระดับคอนขางมาก สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรใน
รูปแบบลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ลําดับรองลงมาพบวา
เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมาก สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ลําดับต่ําที่สุดพบวา เจาหนาที่มี
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย

(2)

5. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการทํางาน
พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 2) มีความเห็น
ใจกัน เปดใจกวาง และลดอคติลงเพื่อยอมรับในความตางของแตละบุคคล 3) มีความ
ยุติธรรม 4) การทํางานเปนทีม 5) ใหเกียรติผูอาวุโส 6) ยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อน
รวมงาน 7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นปฏิบัติ 8) มีความรักสามัคคี ปรองดองใน
หนวยงาน 9) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ควรแยกเรือ่ งงานและ
เรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด 10) การทํางานที่สามารถทดแทนกันได
ตลอดเวลา เพื่อใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สวน
ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 1) กระตือรือรนในการทํางาน 2) ใฝเรียนรู
อยางตอเนื่อง 3) สมานฉันท 4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง 5) ยอมรับในความผิดพลาด
และพรอมทีจ่ ะแกไขตลอดเวลา 6) มีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ (service mind) 7) ควรเปน
คนที่มีความเชื่อมั่น มีวิสัยทัศนของตนเอง และพรอมที่จะกลาแสดงออก โดยองคกร
จะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกรใหได เพราะวัฒนธรรมองคกร
จะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทํางานในองคกร
สําหรับขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่
ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) สงเสริม
วัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค เชน วัฒนธรรมการเรียนรู ใหเกิดขึ้นภายในองคกร 2) จัดทํา
ขั้นตอนการทํางานของตนเอง แลวสงใหหนวยอื่นๆ ศึกษางาน เพื่อเรียนรูงานของหนวย
นั้นๆ ได สวนผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 1) จัดประชุมเสวนา 2) ศึกษา
ดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อื่นๆ
3) จัดอบรมในหัวขอที่เกี่ยวกับลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่
คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 4) สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวน
(3)

6. ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรที่เปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละ
รูปแบบพบวา เจาหนาที่มีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค
แตกตางจากผูบริหารระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ลักษณะกาวราว-ปกปอง ระหวางเจาหนาที่
และผูบริหารระดับสูง ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(4)

ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจของคณะผูจัดทําวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของใน
เบื้องตนพบวา ปจจัยสําคัญที่ประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูได
สําเร็จ ก็คือ วัฒนธรรมองคกร คณะผูจัดทําวิจัยไดขอคําแนะนําจากประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการวิจัย คือ รองศาสตราจารย สิทธิพันธ พุทธหุน ไดใหคําปรึกษาวา
ควรมีการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมองคกร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรสู
องคกรแหงการเรียนรู เปนลําดับกอน จึงคอยทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององคกรแหงการ
เรียนรูตอไป จึงเปนเหตุผลใหคณะผูจัดทําวิจัยศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ฉบับนี้
รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ตองขอขอบคุณผูบริหารระดับสูง และ
เจาหนาที่สาขาฯ ทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขาฯ ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานการวิจัย และคณะผูจัดทําวิจัยที่รวมแรงรวมใจกันจัดทํารายงานการวิจัยฉบับนี้
ทายที่สุดตองขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสิทธิพันธ พุทธหุน ที่ใหคําปรึกษา ใหการ
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยเปนอยางดี
อนึ่งหากงานวิจัยฉบับนี้มีขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําวิจัยขอนอมรับ
ขอบกพรองเหลานั้นแลวนําไปปรับปรุงในการจัดทําวิจัยครั้งตอไป

คณะผูจัดทําวิจัย

(5)
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
วัฒนธรรมเปนแบบแผนของความคิด ความเชื่อทีบ่ ุคคลพึงมีรว มกันในสังคมหรือ
องคกรใดๆ วัฒนธรรมจึงเปนเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองคกรอีกอยางหนึ่ง
เปนกรอบวิธกี ารปฏิบัติของคนที่อยูในองคกรนัน้ ๆ
นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มอี ยู
วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนที่อยูในองคกร
สะทอนใหเห็น
กระบวนความคิด การตัดสินใจ การวางแผนยุทธศาสตรขององคกร และที่สําคัญที่สุด
วัฒนธรรมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร เพราะองคกรที่มีวฒ
ั นธรรมแข็งและไมยดื หยุน
จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงขององคกรนัน้ ได
วัฒนธรรมองคกรจึงเปน
กรอบบังคับรูปแบบการทํางานขององคกร ทีถ่ ูกถายทอดจากผูบริหารและพนักงานใน
อดีตมาจนถึงปจจุบัน
วัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับเปาหมายขององคกรจะทําใหการบริหารจัดการ
องคกรประสบความสําเร็จ แผนกลยุทธที่องคกรจัดทําขึ้นอาจสอดคลองหรือไมสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของคนในองคกร ก็ได และ เมื่อทั้ง 2 สิ่งไมสอดคลองกัน ก็เปนการยากที่
จะนํากลยุทธไปปฏิบัตใิ หสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได วัฒนธรรมองคกรนอกจากจะ
มีสวนทําใหการบริหารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ ยังเปนปจจัยสําคัญที่ชวยทําให
เกิดการพัฒนาองคกรไปสูก ารเปนองคกรแหงการเรียนรูอกี ดวย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีหนาทีส่ นับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค เปดโอกาสใหผูทอี่ ยู
หางไกลจากสวนกลางของประเทศ ใหไดมโี อกาสเขารับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใน
ระดับอุดมศึกษา โดยไมตองเดินทางไปศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีการเปด
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ปรัชญา
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ “สงเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม” สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง ไดกําหนดปรัชญาใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปรัชญาของสาขาฯ คือ “บริการเพื่อการศึกษา มุงมั่นพัฒนา เสริมสราง
ปญญาแกชุมชน”
ปณิธาน
1. มุงใหบริการทางการศึกษาแกอาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย
2. พัฒนาระบบการใหบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถ
สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการรวมทั้งเปนฐานขอมูลแกผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน
3. ชวยดูแลและรักษามาตรฐานวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีระบบพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีคุณภาพทันกับความกาวหนา
ของวิทยาการและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1. เปนศูนยกลางในการใหบริการแกสังคมและการดําเนินงานเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการศึกษาและทะเบียนประวัตินักศึกษาทุกระดับ
2. ประสานงานและใหบริการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ
วิชาตางๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการใชหองเรียนในหองบรรยายและหองเรียนอาคาร
เรียนรวม
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3. ใหบริการงานดานโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองสมุดสารสนเทศแกนักศึกษาทุกระดับและหนวยงานตางๆ
4. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน แลวนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงานในดานตางๆ ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.ตรัง
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พันธกิจ
1. ดานการจัดการศึกษา
พัฒนาขีดความสามารถในการใชระบบการใหบริการการศึกษาใหเต็ม
ประสิทธิภาพ จัดทําฐานขอมูลระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหมี
ความถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อใหผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูเกี่ยวของ
สามารถสืบคน ขอมูลไดตามความตองการ
2. ดานการบริหารจัดการ
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
รวมทั้งการจัดหาอุปกรณในการใหบริการใหทันสมัย และเพียงพอตอความตองการใน
การใชงาน
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
จัดทําคูมือและเอกสารเผยแพรขอมูลดานวิชาการ ดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร ที่เปนประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น พัฒนาระบบการเรียนการสอน
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการใหบริการ การรักษา การอนุรักษธรรมชาติ
สภาพแวดลอม ตลอดจนสามารถชีน้ ําและเปนที่พึ่งของสังคมได
4. ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดําเนินการและสงเสริมการพัฒนากิจกรรมดานการอนุรักษและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอื่นๆ
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5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความรูควบคูค ุณธรรม
สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนเพื่อปลูกฝงจิตสํานักใหนักศึกษาไดมีสวนชวยเหลือ
สังคมในดานตางๆ
นโยบาย
1. นโยบายดานการศึกษา
1.1 มุง บริการการเรียนการสอนจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค
1.2 มุง นําความรูทางวิชาการเพื่อใชในการพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน
1.3 มุง เสริมสรางความรูควบคูคุณธรรม
1.4 ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และสะดวกตอผู
มารับบริการ
2. นโยบายดานการวิจัย
มุงเสริมความรูใหกับบุคลากรในการทํางานวิจัย เพื่อนําผลกงานวิจัยที่ไดมา
พัฒนาการบริหารจัดการสาขาวิทยบริการใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอการบริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. นโยบายดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
สงเสริมความรูทางวิชาการเพิ่มพูนวิชาชีพใหเกิดแกชุมชน สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติควบคูกับคุณธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป
4. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีทองถิ่น และสงเสริมการถายทอดองคความรูเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกับองคกรหลัก และรวมกับทองถิ่น ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการ
สงเสริม การอาสาเพื่อพัฒนา และรวมสืบสาน การอนุรักษในดานตางๆ ตลอดถึงการ
สวนรวมในการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรวมกัน

5

5. นโยบายในการจัดทําระบบสารสนเทศ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปใชตัดสินใจในการบริหารให
เกิดประโยชนสูงสุด
6. นโยบายดานบริหารจัดการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหาร มุงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาให
องคกรมีความเจริญกาวหนา
7. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
มุงเนนการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ โปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง และ
ตรวจสอบได พรอมทั้งมุงสงเสริมการสรรหางบประมาณจากภายนอก เพื่อใชในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ที่เปนประโยชนของสาขาวิทยบริการฯ และชุมชน
8. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มุงมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เพื่อมุงใหบริการความรูทางวิชาการ ใหเกิดประโยชนตอสังคมและชุมชนสูงสุด
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2543 ถึง
ปจจุบัน พ.ศ. 2553 นับไดวากอตั้งมาแลวเปนระยะเวลารวม 10 ป มีการสะสมวัฒนธรรม
องคกรในหลายแงมุมถายทอดจากรุน สูรุน ซึ่งมีทงั้ ในแงบวกและแงลบ วัฒนธรรมองคกร
ที่มีอยูหรือเกิดขึ้น บางอยางก็เปนปจจัยที่เอื้ออํานวยใหองคกรประสบความสําเร็จ ใน
ขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมองคกรบางอยางเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกรดวยเชนกัน
ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรทีผ่ ูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึน้ และที่มคี วามสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ซึ่งจะเปน
การสงผลใหการบริหารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ และเปนปจจัยสําคัญที่ชวยทํา
ใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
3. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรม
องคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
สมมติฐานของการวิจัย
สมมุติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยู
กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรคือ ผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
จํานวน 21 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 23 คน โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหวาง
วันที่ 2 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหไดทราบ วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
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2. ทําใหไดทราบ วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในเชิงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรม
องคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
3. ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรใหเปนไปตามลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
4. ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรที่ทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
นิยามศัพทเฉพาะ
บุคลากร หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจํามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ทั้งที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได)
จํานวน 5 คน และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป จํานวน 16 คน รวมแลวเปน
จํานวน 21 คน
ผูบริหารระดับสูง หมายถึง รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดตรัง และ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยบริการ จังหวัดตรัง รวม จํานวน 2 คน
วัฒนธรรมองคกร หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติกันมาจน
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คณะผูจัดทําวิจัยไดศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคกร
1.2 ที่มาของวัฒนธรรมองคกร
1.3 หนาที่ของวัฒนธรรมองคกร
1.4 ระดับของวัฒนธรรมองคกร
1.5 ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
1.6 รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
1.7 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร
1.8 การสรางวัฒนธรรมองคกร
2. แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
2.1 ปจจัยสูความสําเร็จของการสรางองคการแหงการเรียนรู
2.2 วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการสรางองคการแหงการเรียนรู
2.3 ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
2.4 ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

9

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคกร
การศึกษาคนควาพบวามีผูใหคํานิยามของวัฒนธรรมองคกรไวหลากแงมุม โดย
อาจกลาวไดดังนี้
คําวา “วัฒนธรรมองคกร” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
มีความหมายวา พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกร โดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน
มีการยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ
สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) ไดใหคํานิยามของคําตางๆ ดังกลาวเพื่อให
เกิดความชัดเจนในการศึกษาความหมายของวัฒนธรรมองคกรเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
แบบแผนพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญใน
องคกรที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาหนึ่ง
บรรทัดฐาน หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมที่คนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญ
ในองคกรคาดหวังหรือสนับสนุนใหสมาชิกของกลุมปฏิบตั ิตาม
ความเชื่อ หมายถึง ขอสรุปของสมาชิกในองคกรจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญตอ
พฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ วาเปนความจริง หรือไมเปนความจริง
คานิยม หมายถึง ความคิดเห็นสมาชิกองคกรจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญตอ
พฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ วาควรหรือไมควร คานิยมจึงเปนดุลยพินิจที่กลุมคน
เหลานั้นยึดถือไวเปนเครื่องชี้วัดวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา
อุดมการณ หมายถึง ความเชื่อ คานิยมและบรรทัดฐานที่คนจํานวนหนึ่งหรือ
สวนใหญในองคกรที่มีอยูรวมกันและเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว
แกพวกเขา
ความเขาใจ หมายถึง การที่สมาชิกองคกรจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญมีความ
เขาใจรวมกันในความหมายของพฤติกรรม หรือสัญลักษณตางๆ ในองคกร
สมมติฐานพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่คนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญในองคกรเรียนรู
จากการทํางานรวมกันมาเปนระยะเวลานาน จนพัฒนากลายเปนสิ่งที่กลุมคนนั้นยอมรับ
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นอกจากนั้น สุนทร วงศไวศยวรรณ ไดศกึ ษาแนวคิดของนักวิชาการที่มี
แนวคิดและความเห็นสอดคลองกันที่นาสนใจไวดังนี้
Tylor (อางถึงใน สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540) นักวิชาการที่นิยามวัฒนธรรม
องคกรไวในหนังสือ primitive culture ในป ค.ศ. 1871 ไววา วัฒนธรรมองคกร
หมายถึง ผลรวมอันซับซอน ประกอบไปดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม
กฎหมาย ธรรมเนียม ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตางๆ อันเปนผลมากจาก
สมาชิกของสังคม ตอมา Kroeber and Kluckhohn (อางถึงใน สุนทร วงศไวศยวรรณ,
2540) ไดสํารวจงานเขียนของนักมานุษยวิทยาและกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง
กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ บางก็กลาววาเปนวิถีชีวิต
ของคนในสังคม
สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) จึงไดรวบรวมแลวไดใหความของวัฒนธรรม
องคกรไวดังนี้
1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิสืบตอกันมาอยางสม่ําเสมอ
ขณะที่บุคคลติดตอเกี่ยวของกับบุคคลอื่น เชน งานพิธีการตางๆ ในหนวยงาน ธรรม
เนียมหรือแนวปฏิบัติในองคกร งานฉลองในโอกาสตางๆ ขององคกร เปนตน
2. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ขอสมมติฐาน
พื้นฐาน และคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจคนจํานวนหนึ่งหรือคนสวนใหญภายใน
องคกร กลุมคนดังกลาวใชระบบความรูความคิดรวมกันนี้ในการคิดและการตัดสินใจ
และทําความเขาใจสภาพแวดลอมในองคกร
3. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบไปดวย สิ่งประดิษฐ แบบ
แผน พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจ และขอ
สมมติฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือคนสวนใหญในองคกร
กรกนก ทิพรส (2543) ไดเขียนหนังสือชื่อ องคการและการจัดการ กลาวถึง องคกร
สรุปสาระไดวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ความเชื่อถือระหวางกันที่มีคุณคาในการ
นําไปสูการพัฒนา และเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร การ
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Schein (อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, 2546) ไดใหความหมายของวัฒนธรรม
องคกร วาเปนลักษณะและวิธีการทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงคของสวนรวม
ภายใตสภาวะแวดลอมที่กําหนดให ซึ่งลักษณะและวิธีการทางการดําเนินงานดังกลาว
นั้น ผูกอตั้งองคกรหรือผูนําในองคกรเปนผูกําหนดและรวบรวม ซึ่งเปนมาตรฐานหรือ
แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกดวยวิธีการบังคับหรือโฆษณาชวนเชื่อใหทุกคนถือ
ปฏิบัติ โดยทั่วๆ ไปเปนแบบแผนหรือขอสมมติฐานการกระทําเบื้องตนที่สมาชิกใน
องคกรไดรวมกันคิดคน สะสมและพัฒนาขึ้น โดยมีผูนําหรือผูกอตั้งองคกรเปนแกนนํา
ในการกําหนด ทั้งนี้แบบแผนพฤติกรรมนั้นไดรบั การรวบรวมขึ้นมาจากประสบการณ
และผานกระบวนการเรียนรูขององคกรโดยสวนรวมเพื่อตอสู และเผชิญกับปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในองคกร รวมทั้งกระบวนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกของ
องคกรดวย นอกจากนี้แบบแผนการทํางานนั้นจะตองเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม
ของสมาชิกทุกคนในองคกรดวย เพื่อใหสมาชิกไดสามารถถายทอดใหกับสมาชิกรุน
ใหมๆ ขององคกรไดอยางถูกตองเพื่อใหเกิดความคิด การรับรูและรูสกึ ถึงการกระทํา
และการแสดงออกที่เหมาะสมในขณะที่ทํางานในองคกรนั้น
Robbins (อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, 2546) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร
หมายถึง ระบบของความหมายรวมกันที่เกิดจากสมาชิกขององคกร ทําใหสามารถแยก
ความแตกตางขององคกรหนึ่งจากองคกรอื่นๆ ได
จากความหมายตางๆ ขางตนสามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง
รูปแบบหรือคุณลักษณะที่ปรากฏในการดําเนินงานขององคกร โดยอยูใ นรูปแบบของ
วิถีการทํางาน การกระทํา พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกรโดยมีการเรียนรูซงึ่ กัน
และกันยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ
รวมถึงสิ่งตางๆ
ภายในองคกรที่มองเห็นเปนรูปธรรม เชน สิ่งประดิษฐ สัญลักษณ และทั้งรูปแบบของ
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1.2 ที่มาของวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรสามารถที่จะพัฒนาจากความสัมพันธของปจจัยตางๆ อัน
ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรภายในองคกร จริยธรรมองคกร สิทธิการครอบครองที่
องคกรใหกับสมาชิกและโครงสรางองคกร ซึ่งความสัมพันธของทั้ง 4 ปจจัยนี้จะสราง
ความแตกตางใหกับวัฒนธรรมในแตละองคกรอีกทั้งยังเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
องคกรในเวลาตอมา (Jones, 2004 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และคณะ, 2550) ซึ่งมี
รายละเอียดของแตละปจจัยดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะของบุคลากรภายในองคกร (characteristics of people within
organization) โดยทั่วไปคานิยมหรือความเชื่อมักมีรากฐานกําเนิดมาจากกลุมผูกอตั้ง
องคกรในรุนแรกๆ ผูริเริม่ กอตั้งองคกรมักจะสรางวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรจาก
ความเชื่อของตนเอง ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวจะกําหนดคุณลักษณะของสมาชิกในองคกร
ฉะนั้นองคกรสวนใหญกม็ ักจะเลือกสมาชิกใหมที่มีคานิยมและความเชื่อใกลเคียงกัน
ในขณะเดียวกันคนเราก็มักจะเลือกทํางานกับองคกรที่มีแนวทางคานิยมคลายกับตนเอง
2. จริยธรรมองคกร (organization ethics) วัฒนธรรมองคกรจะถูกพัฒนาขึ้น
ใหเปนกลไกที่สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของสมาชิกในองคกร
จริยธรรมองคกรจึงมีบทบาทสําคัญในดานจรรยาบรรณ ความเชื่อ และกฎเกณฑที่สราง
แนวทางการทํางานของบุคลากรในองคกรในการทํางานรวมกับผูอื่นหรือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียขององคกร ผูบริหารองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่ถูกตอง
และไมขัดตอขอกฎหมายของสมาชิกในองคกรรวมถึงการกําหนดแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมเขามาปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
3. สิทธิการครอบครองที่องคกรใหกับสมาชิก (property rights) หมายถึง
สิทธิความรับผิดชอบของกลุมคนผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับจากองคกร ซึ่งสิทธิเหลานี้
จะสรางความแตกตางดานบรรทัดฐาน คานิยม และทัศนคติของแตละองคกร กลาวคือ
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4. โครงสรางองคกร (organization structure) ปจจัย 4 ที่มีสวนในการ
พัฒนาองคกร โครงสรางองคกร คือ ความสําคัญของงานกับอํานาจหนาที่อยางเปน
ทางการในการดําเนินธุรกิจตางๆ ขององคกร โครงสรางขององคกรที่แตกตางยอมสราง
ความแตกตางดานวัฒนธรรม ผูบริหารจะเปนผูออกแบบองคกรใหมีความเหมาะสม
การออกแบบโครงสรางองคกรจะมีลักษณะแบบศูนยรวมอํานาจ (centralized) และมีการ
บังคับบัญชาตามลําดับขั้น (hierarchy) การออกแบบองคกรที่มีลักษณะเครื่องจักร เปน
การทํางานที่มุงเนนคุณภาพและมีมาตรฐาน ยอมมีความแตกตางจากองคกรแบบแบน
ราบ (flat) กระจายอํานาจ (decentranlized) และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมรอบๆ
องคกร องคกรแบบเครื่องจักรที่มีระบบการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จะทําใหบุคลากรมี
ความสัมพันธอยางเปนทางการ ไมเกี่ยวของกันในเรื่องสวนตัว การทํางานจะตองอยูใน
กฎเกณฑที่องคกรตั้งไวและยึดถือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ ในขณะเดียวกัน
องคกรแบบสิ่งมีชีวิตจะปลูกฝงวัฒนธรรมที่ใหความเปนอิสระในการตัดสินใจในการ
ทํางาน การสงเสริมใหทุกคนเกิดความคิดสรางสรรค
1.3 หนาที่ของวัฒนธรรมองคกร
นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ (สุนทร
วงศไวศยวรรณ, 2540) ดังนี้
1. สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคยอมรับ จากการที่สมาชิกใน
หนวยงานทั้งเกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องงาน ทําใหบุคคลากรใหมของ
องคการเรียนรูวิธีคิด วิธกี ารทํางานที่ถูกตองเหมาะสม จากคําแนะนําของสมาชิกเกา
หรือไมก็เรียนรูดวยตนเองจากประสบการณหรือการสังเกตสวนตัววา วิธีคิด วิธีทํางาน
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2. จัดระเบียบในองคการ ถาพนักงานเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิด วิธี
ทํางานที่หนวยงานคาดหวัง พนักงานจะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด การ
ทํางาน และการประพฤติปฏิบัติตอกัน นานวันเขาแนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรม
เนียมบรรทัดฐานของกลุมใหสมาชิกยึดถือปฏิบัตติ าม ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียม
บรรทัดฐานดังกลาว ยอมไดรับการลงโทษในรูปแบบตาง ๆ
3. กําหนดนิยามความหมายใหพฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เมื่อบุคลากรใน
หนวยงานเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคการของตนเองแลว วัฒนธรรมองคการจะ
ชวยใหสมาชิกของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตาง ๆ ใน
หนวยงานของตน สวนใหญแลวสมาชิกของหนวยงานหรือผูคุนเคยกับวัฒนธรรมของ
หนวยงานเทานั้นที่เขาใจความหมายของเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ภายใน
หนวยงานไดอยางถูกตอง
4. ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ ดังที่กลาว
มาแลววาวัฒนธรรมองคการเปนคานิยม ความเชื่อ และแนวปฏิบัติที่สมาชิกของ
องคการทําอยูเปนปกติวิสัยจนกลายเปนนิสัย ดังนั้นสมาชิกขององคการสามารถทํา
กิจกรรมเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติไมตองตัดสินใจมากวาในแตละชวงเราจะตองทํา
อะไร และทําอยางไร
5. ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว เมื่อวัฒนธรรม
องคการไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบ จนเปนที่ยอมรับจากสมาชิกองคการสวนหนึ่ง
แลววาสามารถชวยแกปญหาพื้นฐานตาง ๆ ขององคการได สิ่งเหลานี้จะถูกถายทอดให
สมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธีคิด วิธีทํางานที่ถูกตองเหมาะสมที่จะใชภายในหนวยงาน
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมใหสมาชิกรุนใหมเรียกวา การหลอหลอมขัดเกลาของ
องคการ (organizational socialization) การหลอหลอมขัดเกลาสมาชิกใหมขององคการ
มีจุดประสงคเพื่อใหเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในองคการที่เขามาทํางาน
และใหรับเอาวิธีทํางานดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงานและประพฤติปฏิบัติตอไป
อันจะทําใหวัฒนธรรมขององคการไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป
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6. สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก วัฒนธรรมองคการชวยใหสมาชิก
ของหนวยงานตระหนักวาแตละคนเปนพวกเดียวกัน หรืออยูในกลุมเดียวกัน เพราะ
ตางมีคานิยม ความเชื่อ และการประพฤติปฏิบัติหนาที่คลายคลึงกัน และเปน
เอกลักษณที่แตกตางจากวิถีทางของกลุมอื่น สิ่งที่ทําใหสมาชิกองคการรูสึกวากลุม
ของตนมีเอกลักษณแตกตางกลุมอื่นมีหลายประการ เชน การแตงกาย ระยะเวลา
ทํางาน วิธีทํางาน ผลงาน ชื่อเสียงและภาพพจนของกลุม ตัวอยางเชน เครื่องแบบ
พนักงานของแตละธนาคารทําใหพนักงานมีความรูสึกวากลุมของตนมีเอกลักษณที่
แตกตางจากกลุมอื่นทําใหรูสึกวาผูที่ใสเครื่องแบบเดียวกัน มีความคุนเคยหรือใกลชิด
กัน มีระเบียบวินัยและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
Sathe (1985 อางถึงใน พิสิฐ พูลสวัสดิ์, 2548) ไดกลาวถึงหนาที่ของวัฒนธรรม
องคการ ดังนี้
1. ความรวมมือ (cooperation) ความรวมมือที่แทจริงภายในองคการ ไม
สามารถเกิดขึ้นจากการออกเปนกฎระเบียบได แตระดับของความรวมมือที่แทจริงไดรับ
อิทธิพลมาจากการที่สมาชิกในองคการมีคติฐานรวมกัน เชน บางองคการจะใหระดับ
คานิยมสูงกับการทํางานเปนทีมในขณะที่บางองคการใหความสําคัญตอความเชื่อและ
คานิยมรวมกันระหวางกลุมบุคคลนี้สงผลอยางมากตอระดับความรวมมือ
2. การตัดสินใจ (decision making) วัฒนธรรมสงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจ เนื่องจากความเชื่อและคาความนิยมรวมกันทําใหเกิดคติฐานเบื้องตนและ
ความโนมเอียงอยางคงที่ตอองคการ ซึ่งนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
3. การควบคุม (control) หัวใจของการควบคุม คือ ความสามารถที่จะทําให
ปฏิบัติงานไดผลตามที่วางแผนไว โดยพื้นฐานแลวกลไกการควบคุมในองคการมี 3
ดาน คือ (1) ดานการตลาดจะใชราคาเปนตัวควบคุม (2) ดานการปกครอง จะใชอํานาจ
อยางเปนทางการเปนการควบคุม และ (3) ดานเครือขาย จะใชความเชื่อและคานิยมที่มี
รวมกันของสมาชิกสําหรับควบคุม
ถึงแมวากลไกการควบคุมทั้ง 3 ดานขางตนไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด แต
องคการที่มีวัฒนธรรมแข็งจะใหความสําคัญตอการควบคุมดวยเครือขาย เนื่องจากเปน
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4. การสื่อสาร (communication) เหตุผลหลักที่สมาชิกในองคการสื่อสาร
ผิดพลาดเกิดจากปญหาของการบิดเบือนขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาขาวสารนั้นมี
ความซับซอนมากเทาไหรความผิดพลาดในการสื่อสารจะมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมชวยลดปญหาเหลานี้ได 2 ทางคือ (1) ไมจําเปนตองสื่อสารในเรื่องที่ถือวาคติ
ฐานรวมกันอยูแลว และ (2) การมีคติฐานรวมกันชวยใหแนวทางในการตีความสารตาง ๆ
ที่ไดรับ
5. ความผูกพัน (commitment) บุคคลจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการเมื่อเขา
มีสวนรวมและไดรับประสบการณบางอยางที่จะทําใหยึดติดกับองคการ สิ่งจูงใจตาง ๆ
เชน เงินเดือน เกียรติยศ และความรูสึกวาตนเองมีคา จะชวยใหบุคคลมีความรูสึก
ผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมที่แข็งแรงจะสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผาน
ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ที่บุคคลมีรวมกับผูอื่นในองคการ
6. การรับรู (perception) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดการรับรูสถานการณ
ของสมาชิกในองคการอันจะนําไปสูการปฏิบัติ
7. การใชเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม (justification of behavior)
วัฒนธรรมชวยใหสมาชิกในองคการใชอางเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม ในขณะเดียวกัน
องคการจะใชเหตุผลเปนแรงเสริมใหสมาชิกรักษาพฤติกรรมนัน้ ไว ในทางตรงขาม
องคการอาจกําหนดใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมทีต่ องการเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได
เชนเดียวกัน
สรุปไดวา หนาที่ของวัฒนธรรมองคการ สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิก
ในองคการเกิ ดการยอมรับ จัดระเบี ยบในองค ก าร กําหนดนิ ยามความหมายให กับ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัวสมาชิกในองคการ ลดความจําเปนที่สมาชิกตองตัดสินใจ
ในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ ชวยชี้แนวในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว พรอม
ทั้งสรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุม
สมาชิกในองคการ
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1.4 ระดับของวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรสามารถแบงออกไดเปนหลายระดับ สมยศ นาวีการ (2533) มี
ความเห็นวา การวิเคราะหระดับชั้นของวัฒนธรรมองคกรนั้น สามารถวิเคราะหได 2
ระดับ กลาวคือ ระดับที่เปนวัตถุสามารถมองเห็นได และระดับที่ไมสามารถมองเห็น
ได ดังนี้
1. ระดับพื้นผิว คือเปนวัตถุที่มองเห็นได ซึ่งรวมถึงลักษณะของเครื่องแตงกาย
เรื่องราว สัญลักษณ งานพิธี และการวางผังสํานักงาน
2. ระดับลึก เปนคานิยมและบรรทัดฐานที่ควบคุมพฤติกรรม ไมสามารถ
มองเห็นไดโดยตรง แตสามารถแปลความหมายไดจากเรื่องเลา ภาษาและสัญลักษณที่
เปนตัวแทนของมัน คานิยมหรือบรรทัดฐานเหลานี้ จะยึดถือปฏิบัติโดยสมาชิกของ
องคกร ซึ่งเขาใจความสําคัญรวมกัน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Edgar H. Schein (1985 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ
และคณะ, 2550) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระดับชั้นของวัฒนธรรมองคกรเชนกัน โดย
จัดแบงวัฒนธรรมองคกรเปน 3 ระดับตามความยากงายในการสังเกตเห็น (degrees of
visibility) กลาวคือ วัฒนธรรมองคกรทั้ง 3 ระดับมีความแตกตางกันในเรื่องความยาก
งายในการมองเห็น ทั้งนี้วัฒนธรรมองคกรชั้นนอกสุดสามารถมองเห็นไดงายสุด ไดแก
ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งประดิษฐที่มนุษยสรางขึ้น (artifacts) สวนวัฒนธรรมองค
ชั้นในสุดที่สงั เกตไดยากสุด ไดแก ฐานคติ (assumptions) โดยสามารถแสดงไดดังนี้
ระดับที่ 1 เปนระดับที่สามารถมองเห็นได
artifacts and creation หรือ ลักษณะทางกายภาพ เปนวัฒนธรรมที่มนุษย
สรางขึ้นเปนสิ่งที่มองเห็น จับตองได สามารถไดยินหรือรูสกึ ได จําแนกออกเปน 3
ดาน คือ
- วัตถุ เชน โลโกของหนวยงานฯ เฟอรนิเจอรในสํานักงาน เครื่องแตงกาย
ตลอดจนการวางผังสํานักงาน เปนตน
- พฤติกรรม เชน พิธีการตางๆ รูปแบบการติดตอสื่อสาร ระบบการให
รางวัลและการลงโทษ เปนตน
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- ภาษา เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับองคกร คําศัพทที่ใชกันเฉพาะในหนวยงาน คํา
ขวัญที่มักใชกัน เปนตน
ระดับที่ 2 เปนระดับที่สามารถรับรูไดมากขึ้น
values หรือ คานิยม เปนหลักการ เปาหมายและมาตรฐานทางสังคม ซึ่งจะ
เปนสิ่งที่บงบอกวาสมาชิกในองคกรสนใจในเรื่องใด เชน อิสรภาพ ความเปน
ประชาธิปไตย ความมั่งคั่ง หรือความจงรักภักดี เปนตน คานิยมนี้จะเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจวาอะไรเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด รวมทั้งเปนสิ่งที่มนุษยแสดงออกอยางมีสํานึก
รูตัว คานิยมมีความหมายใกลเคียงกับบรรทัดฐาน (norms) ซึ่งเปนสิ่งที่บอกใหสมาชิก
ทราบวาควรจะประพฤติตัวอยางไรในสถานการณตางๆ โดยคานิยมจะเปนตัวบอกวาสิ่ง
สําคัญสําหรับสมาชิก แตบรรทัดฐานจะเปนตัวบอกถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง
ระดับที่ 3 เปนระดับที่ถายทอดสืบตอกันมา ไมสามารถมองเห็นได
assumptions หรือ ฐานคติ เปนสิ่งที่สมาชิกในองคกรแสดงออกโดยไม
รูสึกตัวซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรู ความคิด หรือการกระทําตลอดจน
พฤติกรรมของคน เพื่อใหบรรลุจุดมุง หมายในการยอมรับปฏิบัติโดยปราศจากขอสงสัย
แตอยางใด ทั้งนี้ประกอบดวย
1. ความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยชาติและธรรมชาติ
หมายถึง ทัศนะของสมาชิกในองคกรเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกรและสภาวะ
แวดลอมภาบในหรือภายนอกองคกร กลาวคือ องคเปนใหญกวา เปนรองกวา หรือวา
สามารถอยูรวมกันกับสภาวะแวดลอมดังกลาวได
2. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงและสัจธรรม หมายถึง
ทัศนะเกี่ยวกับกฎเกณฑที่กําหนด “ความเปนจริง” และ “สัจธรรม”
3. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย หมายถึง ทัศนะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยวาเปนอยางไร เชน มนุษยมีธรรมชาติที่ดหี รือชั่วรายหรือเปนกลาง
เปนตน
4. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของกิจกรรมของมนุษย หมายถึง ทัศนะ
เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยควรกระทําเกี่ยวกับความเปนจริง สภาวะแวดลอม และธรรมชาติ
ของมนุษย
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5. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธระหวางมนุษย หมายถึง
ทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธที่ชอบธรรม และการอยูรวมกันของมนุษย
1.5 ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญตอการหลอหลอมสมาชิก เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นในองคกรจนเกิดความทุมเทในการทํางานใหกับองคกรนั้นได ซึ่งจะตองอาศัย
การเรียนรูและสั่งสมประสบการณ พฤติกรรม และคานิยมที่ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ อาจเกิด
จากการเรียนรูที่จะแกปญหาในการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อนําไปใชแกปญหาแลวเกิดผลสําเร็จ
จะทําใหเกิดพฤติกรรมเดิมซ้ําอีก จนกลายเปนวัฒนธรรมของสมาชิกในองคกรนั้น
ในทางตรงกันขามเมื่อนําวัฒนธรรมเดิมมาใชในองคกรแลวไมประสบความสําเร็จ
ไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ก็จะตองมีการศึกษาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด ความเชื่อใหเกิดขึ้นและเกิดการเรียนรูสั่งสมเปน
วัฒนธรรมใหมขึ้นมา ดังนั้น การเขาใจคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกรจะชวยทําให
เห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรเปนเรื่องที่เปนนามธรรมมีความ
เกี่ยวของกับคานิยม ความเชื่อของคน ซึ่งเปนสิ่งที่สังเกตไดยาก แมวานักวิชาการจะมี
ความเห็นแตกตางกันืแตสวนใหญเห็นวาวัฒนธรรมองคกรมีคุณลักษณะ 6 ประการ
ดังนี้ (กัญญา วงศอุดร, 2549)
1. วัฒนธรรมองคกร เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมของสมาชิก
ในองคกร มิใชความคิด ความเชื่อ คานิยมและการกระทําของคนๆ เดียว ซึง่ แตละคน
ในหนวยงานอาจมีความคิด ความเชื่อ และคานิยมที่หลายคนยอมรับและนําไปปฏิบัติ
จนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกันได
2. วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการสั่งสมความคิด ความเชื่อ
คานิยมและการกระทําที่สมาชิกในองคกร จํานวนหนึ่งยอมรับและมีอยูรวมกัน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้มิใชสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชวงเวลาอันสั้น แตตองอาศัยเวลาในการสั่งสมและพิสูจน
จนเปนที่ยอมรับรวมกันแลววาสามารถชวยแกปญ
 หา และสามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานได จนพัฒนากลายมาเปนแนวปฏิบัติที่คนในหนวยงานสวนใหญ
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3. วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่สมาชิกในองคกรเรียนรูจากการติดตอสัมพันธ
กับคนอื่น วัฒนธรรมองคกรมิไดเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม แตเปนสิ่งที่
สมาชิกในองคกรคอยๆ เรียนรูนับตั้งแตเริ่มเขาทํางานในหนวยงานนั้น สมาชิกใหม
เรียนรูวัฒนธรรมองคกรผานกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่เรียกวา การเรียนรูทาง
สังคม (organizational socialization) โดยหัวหนางานจะคอยชี้แนะวิธีคิด วิธีการทํางาน
และการวางตัวที่ถูกตอง นอกจากนั้นสมาชิกใหมยังสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคกรได
จากการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ขององคกร รวมทั้งจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยผาน
การสังเกตพฤติกรรมของหัวหนาและหลักเกณฑการไดความดีความชอบ ผลจากการ
เรียนรูวัฒนธรรมองคกรทําใหสมาชิกใหมทราบวา ตนเองควรมีพฤติกรรมอยางไรใน
สถานการณตางๆ ทําใหอยูรวมกันและเปนที่ยอมรับของคนอื่นในองคกรได กลาวโดย
สรุป วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งที่คนในองคกรเรียนรูจากการเปนสมาชิกขององคกร
นั่นคือ เปนการเรียนรูและถายทอดทางสังคมนั่นเอง
4. วัฒนธรรมองคกร มักเปนสิ่งที่สมาชิกในองคกรไมคอยตระหนักถึง
หลังจากที่วัฒนธรรมองคกรไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในองคกรแลว สมาชิกในองคกรก็จะเกิดความคิด ความเชื่อ และกระทําสิ่งนั้น
เปนระยะเวลานาน จนกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาหรือจนกระทั่งสิ่งที่คิดหรือกระทํานั้น
กลายเปนสามัญสํานึกที่สมาชิกองคกรกระทําไปแบบอัตโนมัติ โดยไมไดคิดถึงการมีอยู
ของธรรมเนียมบรรทัดฐานของวัฒนธรรม ดังนั้น วัฒนธรรมองคกร จึงเปนเรื่องที่
คอนขางเปนนามธรรมสําหรับสมาชิกขององคกร
5. การสื่อสารของวัฒนธรรมองคกรนั้น พึ่งพาการใชสัญลักษณเปนสิ่งที่ใช
แทนหรือสื่อความหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง การสื่อสารวัฒนธรรมองคกรโดยใชสัญลักษณ
เปนสิ่งที่หนวยงานพยายามถายทอดใหแกพนักงานใหม เชน คานิยม ความเชื่อ แนว
ทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวัง มักเปนเรื่องนามธรรม สวนสัญลักษณเปนสิ่งที่เห็น
ไดชัดเจนกวาสิ่งที่หนวยงานพยายามสื่อความหมาย
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6. วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได การเกิดวัฒนธรรม
องคกรตองใชเวลาในการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในองคกร ดังนั้น
วัฒนธรรมองคกรที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคอนขางยาก แตก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม หรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
1.6 รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
ในองคการตางๆ จะมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วัฒนธรรมองคกรจึง
เปนตัวแทนของการรับรูรวมกันของสมาชิกในองคกร ดังนัน้ วัฒนธรรมองคการจึงเปน
ระบบของการรับรูรวมกันของสมาชิกทุกคนในองคกร แมจะมาจากสถานที่ที่แตกตางกัน
พื้นฐานหรือระดับชั้นในองคกรที่แตกตางกัน
แตก็จะตองเรียนรูถึงแนวโนมของ
วัฒนธรรมองคกรและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม แมวาในองคกรจะมี
วัฒนธรรมของสมาชิกสวนใหญที่ยึดถือปฏิบัติมาแลวแตก็อาจจะมีวัฒนธรรมยอยที่เกิด
จากกลุมคนที่มาจากแหลงเดียวกัน เชน อําเภอ จังหวัด ภาค หรือสถาบันการศึกษา
เดียวกัน ซึ่งอาจจะมีวัฒนธรรมยอยแตกตางของสมาชิกสวนใหญ
วัฒนธรรมหลัก (dominant culture) เปนสิ่งที่แสดงถึงคานิยมหลักซึ่งสมาชิกใน
องคกรจะตองรับรู และปฏิบัติตามอยางเครงครัดเปนภาพรวมของวัฒนธรรมองคกร
ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพขององคกร วัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวน
ใหญที่รับรูและยอมรับตลอดจนเขาใจรวมกัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ Robbins &
Judge (2007 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และคณะ, 2550) ที่กลาวไววา วัฒนธรรม
หลัก (dominant culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่ชใี้ หเห็นถึงคานิยมหลักภายในองคกร
ซึ่งไดรับการยอมรับและรวมกันใชโดยสมาชิกสวนใหญในองคกร
วัฒนธรรมยอย (subcultures) เปนวัฒนธรรมของกลุมคนสวนนอยที่ประกอบอยู
ในองคกรขนาดใหญซึ่งสะทอนถึงปญหาสถานการณ ประสบการณของสมาชิกที่อยู
รวมกันแลวมีพฤติกรรมหรือคานิยมที่แตกตางกันตามแผนก หรือตามภูมิศาสตร ใน
ลักษณะนี้องคกรที่มีลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่เปนทางการจะทําใหมีกลุมวัฒนธรรม
ยอยนอยกวาองคกรที่ไมเปนทางการและองคการที่มีวัฒนธรรมหลักที่ไมเขมแข็งจะ
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงวัฒนธรรมที่เขมแข็ง หรือออนแอ ซึ่งวัฒนธรรมที่
เขมแข็งหรือออนแอขึ้นอยูกับระดับของการเห็นพองตองกัน (consensus หรือ
agreement) การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพัน (commitment) ของสมาชิกที่มี
ตอวัฒนธรรมองคกรนั้นๆ เปนหลัก (สุพานี สฤษฎวานิช, 2549)
1. วัฒนธรรมที่เขมแข็ง (strong culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีน้ําหนักมาก
คนเห็นพองตองกันและยอมรับมาจึงเปลี่ยนแปลงยากวัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมีผลตอการ
ควบคุมพฤติกรรมไดมาก และทําใหสมาชิกขององคกรมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความ
จงรักภักดีและผูกพันตอองคกรมาก เชน ในองคกรทางการทหารหรือในองคกรแบบ
ตะวันตก อันเปนผลมากจากการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประจําชาตินั่นเอง
นอกจากนี้ Deal และ Kennedy (1982 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และคณะ,
2550) ไดกลาวไววา วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ควรมีสวนประกอบของวัฒนธรรมที่
สําคัญ คือ
1) มีคานิยม ซึ่งสะทอนวิสัยทัศน และความเชื่อขององคกรที่ชัดเจน ดังเชน
ที่ 3M มีความเชื่อในการมุงสรางสรรคนวัตกรรม
2) มีวีรบุรุษ ซึ่งจะปรากฏอยูในเรื่องเลาขององคกร เชน บิลเกตต เปน
วีรบุรุษที่สําคัญในการสรางวัฒนธรรมการมุงคิดไปขางหนาใหเกิดขึ้นแกไมโครซอฟท
3) มีพิธีกรรมและพิธกี าร เพื่อเปนการเนนย้ําคานิยมขององคกร เชน พิธี
มอบรางวัลดีเดนใหแกพนักงานที่มีความคิดสรางสรรคใหมๆ แกองคกร
4) มีเครือขายของวัฒนธรรม ซึ่งจะเปนวิธีการตางๆ ในการสื่อสารวัฒนธรรม
ใหถูกปลูกฝงและเนนย้ําวัฒนธรรมองคกรแกสมาชิกในองคกรนั้นๆ เชน การมีสมุดพก
หรือบัตรวัฒนธรรมองคกรติดตัวพนักงาน เปนตน
โดยทั่วไปพบวา วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดมั่นตอเปาหมายของ
องคกร สรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก แตขณะเดียวกันก็พบวา องคกรมักจะยึดมั่นถือสิ่ง
ดีและมุงเนนภายในองคกรเปนสําคัญ ตลอดจนมีความเปนระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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2. วัฒนธรรมที่ออนแอ (weak culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่คนอาจจะไม
เห็นพองตองกันมาก และเปลี่ยนแปลงไดงาย และไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาไรนัก
ซึ่งปรากฏในองคกรที่เพิ่งกอตั้งหรือองคกรที่มีอายุไมยาวนานนัก วัฒนธรรมองคกรจึง
อาจยังไมมีน้ําหนักตอสมาชิกมากเทาใดนัก หรืออาจจะเกิดขึ้นในองคกรที่ผูนําไมไดให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรมากนัก หรือเนื่องจากองคกรเปดรับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ จากสภาพแวดลอมมาก
จากการศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคกรนั้น พบวามีนักวิชาการหลายทานได
ใหแนวคิดมากมาย คณะผูวิจัยจึงขอยกแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้
1. แนวคิดของ Daft, R.L.
Daft, R.L. (2002) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคกรกับความมีประสิทธิผล ได
กลาวไววาถาจัดคานิยมขององคกร กลยุทธองคกร และบริบทแวดลอมภายนอกได
เหมาะสมแลวจะเกิดวัฒนธรรมองคกรขึ้น 4 แบบ โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้ง
สี่มาจาก 2 มิติ ไดแก
1. ระดับของเงื่อนไขภาวะแวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน
(flexibility) หรือความมัน่ คง (stability) เพียงใด
2. ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรือ เนน
ภายนอก (external) เพียงใด
มิติทั้งสองผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรขึ้น 4 แบบ โดยแตละแบบมุงเนน
คานิยมที่ตางกัน ไดแก วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบ
มุงผลสําเร็จ (achievement culture) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และ
วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) โดยองคกรหนึ่ง ๆ อาจมีวัฒนธรรม
องคกรมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได อยางไรก็ตาม องคกรที่มี
ความสําเร็จสูงพบวา มักมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น
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ภาพที่ 1 วัฒนธรรมทั้งสี่แบบขององคกร (four corporate culture)
ความยืดหยุน
วัฒนธรรมแบบปรับตัว
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
(adaptability culture)
(clan culture)
มีคานิยมเนน :
มีคานิยมเนน :
- คาริเริ่ม
- ความรวมมือ
- การทดลอง
- ความเอื้ออาทร
- ความกลาเสี่ยง
- รักษาขอตกลง
- ความอิสระ
- ความเปนธรรม
ภาวะ
ภาวะ
- ความเสมอภาคทางสังคม - ความสามารถตอบสนอง
แวดลอม
แวดลอม
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ
วัฒนธรรมแบบราชการ
ภายนอก
ภายใน
(bureaucratic culture)
(achievement culture)
มีคานิยมเนน :
มีคานิยมเนน :
- มุงการแขงขัน
- ความประหยัด
- ความสมบูรณแบบ
- ความเปนทางการ
- ปฏิบัติเชิงรุก
- ความสมเหตุผล
- ความเฉลียวฉลาด
- ความเปนระเบียบ
- ความเคารพเชื่อฟง
- ความริเริ่มสวนบุคคล
ความมั่นคง
1. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture)
วัฒนธรรมแบบเครือญาติใหความสําคัญของการมีสวนรวมของพนักงาน
ภายในองคกรเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
จากภายนอกเปนวัฒนธรรมที่เนนความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอื่น
ดังนั้น องคกรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัว
เดียวกัน ผูนํามุงเนนเรื่องความรวมมือ การใหความเอาใจใสเอื้ออาทรทั้งพนักงานและ
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มีบางองคกรที่ยึดวัฒนธรรมแบบนีแ้ ลวประสบความสําเร็จ เชน SAS
Institute ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใหความสําคัญสูงสุดตอคานิยมการดูแลเอาใจใส
ตอความเปนอยูและความตองการของพนักงานเพื่อใหเกิดการเพิ่มผลงาน พนักงานจะ
ไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุลมากกวาการทํางานเพิ่ม
ชั่วโมงหรือทํางานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุงแขงขันกัน นอกจากนี้ยังเนนเรื่อง ความ
เสมอภาค ความเปนธรรมและความรวมมือพบวา พนักงานขององคกรดังกลาวใหความ
รวมมือและใสใจตอเพื่อนรวมงานและองคกรยิ่งขึ้น สงผลใหองคกรสามารถปรับตัว
พรอมตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดดี
2. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture)
วัฒนธรรมแบบปรับตัวเกิดขึ้นจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leader) มุง
สร า งค า นิ ย มใหม ข ององค ก รที่ เ อื้ อ ต อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการตี ค วามหรื อ
คาดการณสภาวะแวดลอมภายนอกเพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคกรที่สามารถตอบสนอง
ไดตลอดเวลา พนักงานขององคกรจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเองและพรอมลง
มือปฏิบัติไดทั นทีเมื่อเกิดความจําเปนโดยยึด คานิยมในการสนองตอบตอลู กค าเปน
สําคัญ บุคคลซึ่งเปนผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับ
องคกรดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเสี่ยง กลาทดลองคิดและทําใน สิ่งใหม และเนน
การใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูที่ริเริ่มสรางสรรคเปนพิเศษ หลายองคกรไดเปลี่ยน
นโยบายใหมมาเนนเรื่องการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน (employee
empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนองไดรวดเร็วเปน
หลัก ซึ่งสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
3. วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture)
เปนวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน ความคงเสนคงวาใน
การดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ ความ
มี เ หตุ ผ ล ความเป น ระเบี ย บของการทํ า งาน มุ ง เน น เรื่ อ งให ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จขององคกรเกิดจากความสามารถในการบูร
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4. วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement culture)
ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ คือ การมีวิสัยทัศนหรือมี
เปาหมายที่ชัดเจนผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้นผล
ประกอบการมีกําไร หรือมีเปอรเซ็นตสวนแบงของตลาด (market share) สูงขึ้น เปนตน
องคกรมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในสภาวะแวดลอมภายนอก แตไมเห็นความ
จําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนและตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด องคกรที่ยึด
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขัน เชิงรุก ความสามารถริเริ่มของ
บุคคลและพึงพอใจตอการทํ างานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย
คานิยมที่มุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองคกรเขาดวยกัน หลายองคกร
ที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะใหความสําคัญกับการแขงขัน การเอาชนะ พนักงานที่มี
ผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงานต่ํากวาเปาหมายก็จะถูกไลออกจากงาน
กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมแตละแบบดังกลาว สามารถสรางความสําเร็จใหแก
องคกรไดทั้งสิ้น การยึดวั ฒนธรรมแบบใดหรื อผสมผสานมากนอยเพี ยงใดขึ้นอยู กับ
จุดเนนดานกลยุทธขององคกร และความจําเปนของเงื่อนไขแวดลอมภายนอกเปนสําคัญ
จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูนําที่ตองมิใหองคกรหยุดชะงักอยูกับวัฒนธรรมเดิม
ซึ่งอาจเหมาะสมกับอดีตแตไมอาจทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดอีกตอไป
2. แนวคิดของ Kim S Cameron & Robert E. Quinn
Cameron & Quinn (2006 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และคณะ, 2550) ไดเสนอ
วัฒนธรรมองคกรโดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. วัฒนธรรมเนนความรวมมือ (clan culture)
ลักษณะเดน คือ มีการทํางานรวมกันเปนทีม พนักงานทุกคนมีสวนรวมใน
การทํางานหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ องคกรยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน ผูนําใน
องคกรเปนแบบอยาง ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ สงเสริม และเอื้ออํานวยความ
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2. วัฒนธรรมเนนความคิดสรางสรรค (adhocracy culture)
ลั ก ษณะเด น ขององค ก ร คื อ การเน น ในเรื่ อ งของการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคเพื่อนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จขององคกร หนาที่หลักของฝายบริหาร
คือ การสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สนับสนุนใหพนักงานกลาตัดสินใจ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ และใหอิสระในการตัดสินใจ สิ่งที่เชื่อมสมาชิกองคกรเขาดวยกัน
คือ การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การทดลองนําสิ่งใหม ๆ มาใช ความทาทายขององคกรที่มี
ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมแบบนี้ คื อ การคิ ด ค น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารใหม ๆ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองตามความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตรงตามความตองการ และ
สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ซึ่งทําใหองคกรเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม ตัวอยางเชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม
3. วัฒนธรรมการแขงขัน (market culture)
ลักษณะการทํางานมุงเนนความสําเร็จ การแขงขัน มีคานิยมในการมุงให
ความสําคัญกับลูกคา และเพิ่มศักยภาพทางดานการแขงขันขององคกร ผูนําองคกรเปน
ผูมีเหตุผล ดําเนินการปฏิบัติงานในเชิงรุกมุงเนนผลสําเร็จของงาน รูปแบบการจัดการ
ในองคกรเนนใหมีการแขงขันสูง สิ่งที่เชื่อมสมาชิกองคกรเขาดวยกัน คือ การเนนที่
ความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค ยุทธศาสตรองคกรเนนที่การแขงขัน ความสําเร็จ
การบรรลุเปาหมาย และการมีชัยชนะเหนือคูแขงกับองคกระประเภทเดียวกัน เกณฑ
การวัดความสําเร็จ คือ ชัยชนะในการครองตลาด หรือการมีสวนแบงตลาดมากกวา
คูแขง
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4. วัฒนธรรมตามลําดับชั้น (hierarchy culture)
ลักษณะเดนขององคกร คือ การมีโครงสราง การมีระเบียบแบบแผน เนน
การมีกฎ และมีกระบวนที่เปนมาตรฐาน มีกลไก การควบคุมความรับผิดชอบที่ชัดเจน
พนักงานสวนใหญปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว ผูนําองคกรเปนผูประสานงาน
เนนการควบคุมกํากับเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการบริหารงานขององคกรเนนที่ความมั่นคงของพนักงาน เนนการยอมรับคําสั่ง
เนนการปฏิบัติงานที่สามารถคาดการณไดรวมถึงเนนความสัมพันธตามลําดับชั้น สิ่งที่
ยึดเหนี่ยวองคกรเขาดวยกันคือนโยบาย และกฎระเบียบที่เปนทางการ สิ่งสําคัญใน
องคกร คือ การทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น องคกรมีเกณฑหรือ
กําหนดมาตรฐานของความสําเร็จในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญ คือ การมีระบบที่
เชื่อถือได การทํางานเปนไปอยางราบรื่น และมีผลผลิตที่มีตนทุนต่ํา ตัวอยางเชน ราน
แมกโดแนล (McDonald’s) และองคกรของรัฐ (government agencies)
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ภาพที่ 2 วัฒนธรรมองคกร 4 รูปแบบ ตามแนวคิดของ Kim S. Camaron & Robert E. Quinn

วัฒนธรรมเนนความรวมมือ
(clan culture)
เนน: ความรวมมือ
ลักษณะของผูนํา: ผูอํานวยความ
สะดวก ผูสอนงาน ผูสรางทีม
แรงผลักดัน: การยอมรับ
การสื่อสาร การพัฒนา
ทฤษฎีที่สงผล: การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการมีสวนรวม

วัฒนธรรมเนนความคิดสรางสรรค
(adhocracy culture)
เนน: ความคิดสรางสรรค
ลักษณะของผูนํา: ผูมีความคิด
ริเริ่ม ผูมีวิสัยทัศน
แรงผลักดัน: การมีนวัตกรรม
ทางผลิตภัณฑ การปฏิรูป
ความคลองแคลววองไว
ทฤษฎีที่สงผล: การมีวิสัยทัศน
นวัตกรรม และแนวคิดริเริ่มใหม ๆ
วัฒนธรรมตามลําดับขั้น
วัฒนธรรมการแขงขัน
(hierarchy culture)
(market culture)
เนน: การควบคุม
เนน: การแขงขัน
ลักษณะของผูน ํา: ผูประสานงานคอย ลักษณะของผูน ํา: บุคคลที่มี
ดูแลติดตามประเมินผล
แรงผลักดัน มีความมุงมั่นสูง ชอบ
แรงผลักดัน : ความมีประสิทธิผล การใช การแขงขัน
ระยะเวลาอยางคุมคา ความสม่ําเสมอ และ แรงผลักดัน: สวนแบงการตลาด การ
ความพรอมเพรียงกัน
บรรลุเปาหมายทางดาน
ทฤษฎีที่สงผล : การควบคุม และ
ผลกําไร
ความมีประสิทธิผลและ
ทฤษฎีที่สงผล: การแขงขันอยาง
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
รุนแรง และการมุงเนนลูกคาเปนหลัก
ความมั่นคง (stability) และการควบคุม (control)

เนนสภาพแวดลอมภายนอกและความแตกตาง
(external focus and differentiation)

เนนสภาพแวดลอมภายในและการบูรณาการ
(internal focus and integration)

ความยืดหยุน (flexibility) และความระมัดระวัง (discretion)
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3. แนวคิดของ Robert A. Cooke และคณะ
Robert A. Cooke และคณะ ไดเสนอรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรโดยแบง
ออกเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้ (Cooke, R.A. & Szumal, J.L., 2000 อางถึงใน ชาติชาย
จันทรศรี, 2546)
1. ลักษณะสรางสรรค (constructive styles)
หมายถึง องคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยมุงที่ความพึงพอใจของบุคคลในองคกรมีความตองการไมตรีสัมพันธและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใชทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ อั น จะส งใหง านที่ ทํา นั้น ประสบความสํ า เร็ จ
ลักษณะเดน คือ เปนรูปแบบพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 4
มิติ คือ
1.1 มิติเนนความสําเร็จ (achievement) คือ องคกรที่มีภาพรวมที่มีลักษณะ
การทํางานที่ดี เนนการทํางานในโครงการที่ทาทาย และเนนผลลัพธที่มีคุณภาพสูง
ผลที่ไดเกิดจากความพยายามมากกวาการไดรับโอกาส มีการตั้งเปาหมายการทํางาน
รวมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคกรมีลักษณะของความมีเหตุมีผลมี
หลักการและเปนนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพ หาทางเลือกตาง ๆ กอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติงาน และเรียนรูจากความผิดพลาดในอดีต มีความกระตือรือรน สนุกกับงาน รูสึก
วางานมีความทาทายและมีความหมาย ลักษณะเดน คือ พนักงานมีความ
กระตือรือรนและรูสึกวางานมีความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา
1.2 มิติเนนการพัฒนาตนเอง (self-actualization) คือ องคกรที่มีคานิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกแนวสรางสรรค เนนความตองการของบุคคลในองคกร
ตามความนึกคิดและตามความคาดหวัง เปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากกวา
ปริมาณงานที่ไดรับ รวมทั้งความสําเร็จของงานมาพรอมๆ กับความกาวหนาของ
พนักงาน ทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตนแมวางานนั้นจะเปนงานงายๆ ก็จะ
ทํางานดวยความเต็มใจและพยายามกําจัดสถานการณที่ไมสรางสรรคใหหมดไปและ
สรางงานใหมๆ ขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนไดรับการสนับสนุนใน
การพัฒนาตนเองจากงานที่ทําอยู สามารถพัฒนางานของตนเองอยางอิสระและมี
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1.3 มิติเนนบุคคล (humanistic-ncouraging) คือ องคกรที่มีคานิยม และ
พฤติกรรมการทํางานที่มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และบุคคลเปนจุดศูนยกลาง
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับพนักงาน โดยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดของ
องคกร การทํางานมีลักษณะการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความสุข
ภูมิใจ สนุกกับการสอนงานและบทบาทพี่เลี้ยง ไดรับความสนับสนุนความกาวหนาจาก
การทํางานสม่ําเสมอ ลักษณะเดน คือ สิ่งที่สําคัญที่สุดขององคกร คือ ทรัพยากร
บุคคลและเนนการชวยเหลือผูอื่นใหเติบโตและพัฒนา
1.4 มิติมุงไมตรีสัมพันธ (affiliative) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกมุงใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทุกคนในองคกรมีความ
เปนกันเอง เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพื่อนรวมงานเพื่อนรวมทีม การ
แสดงออกของพนักงานในองคกรจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน ใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันในการทํางาน
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น ลักษณะเดน คือ ความเปนเพื่อนและความจริงใจตอกัน
2. ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง (passive/defensive styles)
หมายถึง องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงความตองการ
ความมั่นคงของพนักงาน เนนการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดกฎระเบียบ
แบบแผน พึ่ ง พาผู บ ริ ห ารและหลี ก เลี่ ย งการกระทํ า ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ ยอมรั บ การ
มอบหมายงานจากผูบริหาร พนักงานเนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกปอง
ตนเองและตั้งรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงปลอดภัยและเกิดความกาวหนาในการทํางาน
ลักษณะเดน คือ เปนรูปแบบพฤติกรรมที่เนนความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล ซึ่งแบง
ออกเปน 4 มิติ ดังนี้
2.1 มิติเนนการเห็นพองดวย (approval) คือ องคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคลใหการยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแยงที่
อาจเกิดขึ้น พฤติกรรมทีถ่ ูกตอง คือ พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น การ
ปฏิบัติตนเหมือนคนสวนใหญในองคกร ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งที่พนักงานใน
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2.2 มิติเนนยึดกฎเกณฑ (conventional) คือ องคกรที่มคี านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะอนุรักษนิยม ประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานมีการ
ควบคุมดวยระบบราชการ ทุกคนในองคกรตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยาง
เครงครัดและมีความรูสึกที่ดีตอระเบียบและกฎนั้น ๆ โดยที่ทกุ คนในองคกรจะขัดตอ
กฎระเบียบนั้น ๆ มิได และมีคานิยมของระบบอาวุโสและอนุรักษนิยม ลักษณะเดน คือ
ระบบอนุรักษนิยมและยึดกฎระเบียบปฏิบัติแนวทางเดิมเปนบรรทัดฐานในการทํางาน
อยางเครงครัด
2.3 มิติเนนการพึ่งพา (dependent) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูที่
ผูบริหาร หรือผูนํากลุม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและเชื่อวาการ
ตัดสินใจนั้นถูกตอง โดยไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย ไมทราบ
จุดมุงหมายในการทํางานของตนเองและองคกร มุง การปกปองตนเองโดยการปฏิบัติ
ตามผูบริหารหรือตามคําแนะนํา ลักษณะเดน คือ เปนผูตามที่ดีและมีความระมัดระวัง
สูงในการปฏิบัติตาม
2.4 มิติเนนการหลีกเลี่ยง (avoidance) คือ องคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เนนการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสบ
ความสําเร็จจะไมไดรับรางวัลอะไรตอบแทนเลย ผลจากการบริหารลักษณะนี้ทําให
พนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบใหเทา ๆ กันกับบุคคลอื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการกระทําที่
อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและการถูกตําหนิ พนักงานทุกคนจะรูสึก
ตําหนิตนเองและรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เมื่อทํางานผิดพลาด ทุกคนจะหลีกเลี่ยงการ
ทํางานหรือการปฏิบัติตนที่กอใหเกิดความขัดแยงและความผิดตาง ๆ รวมถึงเหตุการณที่
จะตองตัดสินใจก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใหผูรวมงานหรือผูบริหารตัดสินใจแทน ลักษณะ
เดน คือ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงนอยที่สุด
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3. ลักษณะกาวราว-ปกปอง (aggressive/defensive styles)
หมายถึง องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะเนนการ
สนับสนุนความคิดและพฤติกรรมของตนเองเพื่อรักษาระดับฐานะของตนเอง มีลักษณะ
การทํางานแบบมุงอํานาจ มุงการคิดเห็นตรงกันขาม แขงขันชิงดีชิงเดน ตอตานและมุง
ความสมบูรณ ลักษณะเดน คือ เปนรูปแบบพฤติกรรมที่เนนความปลอดภัยของตัวงาน
แบงออกเปน 4 มิติ ดังนี้
3.1 มิติเนนการเห็นตรงกันขาม (oppositional) คือ องคกรที่มีคานิยม
พฤติกรรมและการแสดงออกของการเผชิญหนาอยางมาก เนนการตั้งคําถาม และการ
วิพากษวิจารณ มีคานิยมการบริหารที่เนนการเจรจาตอรอง พนักงานรูสึกวามีคุณคาหาก
ไดแกไขปญหาเฉพาะหนา ซึ่งการแกไขปญหาเฉพาะหนาจะกอใหเกิดความขัดแยงกับ
ผูอื่นอยูเสมอ โดยพนักงานจะแสดงออกถึงความขัดแยงในลักษณะไมไวใจผูอื่นแสดง
อาการตําหนิและตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดของบุคคลอื่นอยูเสมอ
ลักษณะเดน คือ ชอบตอตานทุกสิ่งและมีการตําหนิขัดแยงกันเปนประจํา
3.2 มิติเนนอํานาจ (power) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกเนนการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เนนอํานาจหนาที่และบทบาทของแตละคน
รางวัลที่ไดรับจากองคกร คือ การเลือ่ นขั้น เลื่อนตําแหนง ไดควบคุมพนักงานที่มี
ระดับต่ํากวา ทุกคนมีความตองการที่จะไดขั้นตําแหนงที่สูงขึ้นและตองการเปน
ผูตรวจการ พนักงานตองการใชอํานาจเพื่อรักษาความรูสึกที่มั่นคง โดยมุงเนนที่ผลงาน
โดยการใชอาํ นาจหนาที่ ลักษณะเดน คือ มีลกั ษณะชอบควบคุมและชักจูงผูอื่นและมี
ความเชื่อในเรื่องการผลักดันเหตุการณตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในองคกร
3.3 มิติเนนการแขงขัน (competitive) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการแขงขันที่ตองการแพ-ชนะ พนักงานตองการชนะและดีกวาคนอื่น
มุงการแขงขันเพื่อรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับในที่ทํางาน
และวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปแบบของผลงาน พนักงานทุกคนยอมรับลักษณะ
การทํางานที่มีการแขงขัน และมีความเชื่อวาการทํางานตองมีการแขงขัน จึงจะประสบ
ความสําเร็จ ลักษณะเดน คือ ชอบการแขงขัน และพยายามทําใหทุกสิ่งทุกอยางมี
ลักษณะทาทายเพื่อใหมีการแขงขันเกิดขึ้น
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3.4 มิติเนนความสมบูรณแบบ (perfectionistic) คือ องคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบีย บ ทํางานอยางหนักและยึดมั่นในระบบ
ราชการ ทํางานมาก มีการตั้งความหวังในการทํางานสูง จึงทํางานอยางละเอียดถี่ถวน
และตองใชระยะเวลาในการทํางานนาน เนนการทํางานที่มีระบบ ลักษณะเดน คือ เนน
ความมีระเบียบ และตําหนิความผิดพลาดของตนเอง
4. แนวคิดของ Stephen P. Robbins และ Timothy A. Judge
Stephen P. Robbins และ Timothy A. Judge (2007 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ
และคณะ, 2550) ไดกลาววา ดูเหมือนจะเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา วัฒนธรรม
องคกรนั้นสามารถบอกไดถึงระบบของการรับรูความหมายขององคกรรวมกัน ซึ่งจะ
ชวยใหสมาชิกสามารถแยกแยะองคกรของตนเองออกจากองคกรอื่นได ระบบของการ
รับรูความหมายขององคกรรวมกันนี้ อาจกลาวไดวาเปนกลุมคุณลักษณะที่บงบอกถึง
คุณคาขององคกร และจากผลการวิจัยไดทําใหเห็นวามีลักษณะสําคัญ 7 ประการ ที่
เปนองคประกอบของวัฒนธรรมองคกร อันไดแก
1. innovative and risk taking ระดับที่สมาชิกไดรับการสนับสนุนใหไดใช
ความคิดสรางสรรคและกลาที่จะเสี่ยง
2. attention to etail ระดับที่สมาชิกไดรับการคาดหวังใหแสดงความสามารถ
ในการวิเคราะห และตัดสินใจไดอยางถูกตอง ตลอดจนใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน
3. outcome orientation ระดับที่ฝา ยบริหารใหความสําคัญกับผลงาน
มากกวาเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานใหงานสําเร็จ
4. people orientation ระดับที่การตัดสินใจของฝายบริหารใหความสําคัญกับ
ผลกระทบที่จะมีตอพนักงานในองคกร
5. team orientation ระดับที่มีการจัดองคกร ในลักษณะการทํางานรวมกัน
มากกวาการทํางานสวนตัว
6. aggressiveness ระดับที่สมาชิกในองคกรทํางานในลักษณะเชิงรุก และ
เนนเรื่องของการแขงขัน
7. stability ระดับที่กิจกรรมขององคกรใหความสําคัญกับการรักษาสภาพ
ภาพขององคกร

35

ความสัมพันธของปจจัยทั้ง 7 ประการของวัฒนธรรมองคกรที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของสมาชิกในองคกร ซึ่งปจจัยทั้ง 7 ประการ ที่
กลาวมาในขางตนนั้นถือเปนองคประกอบของวัฒนธรรม ถาหากปจจัยดังกลาวเปนที่
ยอมรับและชื่นชอบของสมาชิก ความแข็งแกรงของวัฒนธรรมก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ยังผลใหผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานเพิ่มสูงขึ้นตามปจจัยดังกลาว
อย า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรมองข า มก็ คื อ อิ ท ธิ พ ลของการเรี ย นรู ท างสั ง คม
(socialization) ที่จะมีตอผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร ซึ่งจะขึ้นอยูกับการรับรู
วาสิ่งใดควรหรือไมควรปฏิบัติ การเขาใจวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแสดงใหเห็นถึงการ
เรียนรูทางสังคมที่ถูกตองดวย นอกจากนี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ควรรวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับองคกร เพื่อจะดูวาพวกเขาเหลานั้น
สามารถเขากับองคกรไดดีหรือไม เพราะความสามารถในการทํางานและความสามารถ
ในการเขากับองคกรไดนั้นแตกตางกัน
5. แนวคิดของ Terence E. Deal & Allan A. Kennedy
Terence E. Deal & Allan A. Kennedy (1992 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และ
คณะ, 2550) ไดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกร 4 แบบ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรเหลานี้
ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ปจจัย คือ ความเสี่ยงในการตัดสินใจ (risk) และความรวดเร็วของ
ผลลัพธที่ได (feedback
ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและประเภทของวัฒนธรรมองคกร
เร็ว
ความรวดเร็วของผลลัพธ
ชา
เสี่ยงภัยสูง
วัฒนธรรมแบบลูกผูชาย
วัฒนธรรมแบบเสี่ยงภัย
เครื่องสําอาง การกอสราง
การวิจัยและพัฒนาโครงการ
โฆษณา ภาพยนตร
ลงทุนยานอวกาศ
การตัดสินใจ
วัฒนธรรมแบบทําจริง/เลนจริง วัฒนธรรมแบบกระบวนการ
การตลาด แฟชั่น
รัฐบาล สาธารณูปโภค
เสี่ยงภัยต่ํา สินคาอุปโภค อิเล็กทรอนิกส
ประกันภัย ธนาคาร
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1. วัฒนธรรมแบบลูกผูชาย (tough-guy, macho culture)
วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นภายใตสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเสี่ยงภัย
สูง และรับรูผ ลลัพธไดรวดเร็ว (feedback is quick and the rewards are high)
ผูบริหารสามารถรูไดอยางรวดเร็ววาการเสี่ยงภัยของพวกเขาถูกหรือผิด วัฒนธรรมแบบ
นี้มักเกิดภายในบริษัทฯ เชน บริษัทกอสราง เครื่องสําอาง การสรางภาพยนตร และ
การโฆษณา เปนตน ลักษณะพนักงานที่อยูภายในสภาพแวดลอมเชนนี้ จะเปนคนเดิน
เร็วพูดเร็วแตงกายทันสมัย แขงขันกันเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน
2. วัฒนธรรมแบบทําจริง/เลนจริง (work hard/play hard culture)
วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเสี่ยง
ภัยต่ําและรับรูผลงานไดอยางรวดเร็ว (few risks being taken, all with rapid
feedback) มีลักษณะ คือ ตัดสินใจในสิ่งที่ไมสําคัญหลายอยางแทนการตัดสินใจสิ่งที่
สําคัญไมกี่อยางมีการสรางวัฒนธรรมภายในที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน ซึ่งจะ
กระตุนการกระทําการตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคอยางมากมาย มักปรากฏใน
บริษัทที่มุงเนนดานการตลาด ผูบริหารตองตัดสินใจบอยครั้ง แตการตัดสินใจแตละ
ครั้งมีความเสี่ยงภัยต่ํามีผลไดเสียรวดเร็ว การตัดสินใจเชิงกลยุทธมักจะเปนการคนหา
ความตองการของลูกคา
3. วัฒนธรรมแบบเสีย่ งภัย (bet your company culture)
วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเสี่ยงภัยสูง
และรับรูผลลัพธชา (where big stakes decisions are taken, but it may be years before
the results are known) ลักษณะของบริษัทที่อยูภายใตสภาพการณเชนนี้ จะเปนบริษัทที่
ตองใชเงินลงทุนสูง ตองใชเวลานานในการพัฒนา ผูที่สามารถอยูรอดไดภายใต
สภาพการณเชนนี้ จึงมีลักษณะที่ฉลาด มีประสบการณ อดทนตอโครงการตาง ๆ เปน
เวลาหลายป และใหกําลังใจแกพนักงานอื่นแมวาจะไมรูวาจะประสบผลสําเร็จหรือไม
งานพิธีจะมีลักษณะเปนการประชุมแบบเปนทางการ
4. วัฒนธรรมแบบกระบวนการ (process culture)
วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในสภาพการณที่มีการตัดสินใจต่ํา และรับรู
ผลลัพธชา (where there is little or no feedback. People become bogged down with
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6. แนวคิดของ Wallach
Wallach (1983 อางถึงใน ภัทรา จันทพุฒ และคณะ, 2550) ไดจําแนกประเภท
ของวัฒนธรรมองคกรออกเปน 3 ประเภท คือ วัฒนธรรมการบริหารแบบเปนลําดับชั้น
(a bureaucratic culture) วัฒนธรรมการบริหารเชิงสรางสรรค (an innovative culture) และ
วัฒนธรรมการบริหารเชิงสนับสนุน (a supportive culture) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัฒนธรรมบริหารแบบเปนลําดับชั้น (a bureaucratic culture)
ถูกจําแนกวามีลักษณะบริหารแบบแบงขั้น และแบงเปนสวน ซึ่งจะมีการ
กําหนดอํานาจการบริหารงานอยางชัดเจน ขณะที่การทํางานถูกจัดระบบอยางมีระเบียบ
แบบแผน ในองคกรที่บริหารงานแบบนี้ จะเนนอํานาจการบริหารที่ศูนยกลาง มีการ
วางระเบียบ และขั้นตอนการทํางานตามลําดับชั้นในการบริหาร ในวัฒนธรรมแบบนี้ไม
เหมาะกับการดึงดูดและรักษาคนที่มีความคิดสรางสรรคและมีความทะเยอทะยานในการ
ทํางาน กฎ ระเบียบที่ประกาศใชตลอดจนขอกําหนดถือเปนอุปสรรคตอการระดม
ความคิด และเปนขอจํากัดกับพนักงานในการนําความรูจากหลาย ๆ แหลงมาเพื่อมาใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ได
2. วัฒนธรรมบริหารเชิงสรางสรรค (an innovative culture)
เปนวัฒนธรรมที่ใหความตื่นเตนและมีพลวัติในตัว ในองคกรบริหารที่ใช
แนวคิดนี้ใหโอกาสในการทํางานที่ใชความคิดสรางสรรค ขณะที่งานก็เปยมไปดวย
ความทาทายและความเสี่ยง
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3. วัฒนธรรมบริหารเชิงสนับสนุน (a supportive culture)
ไดรับการอธิบายวาเปนวัฒนธรรมที่ใหความเชื่อใจกัน มีการใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน และวางพื้นฐานอยูบนความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดจนใหความ
รวมมือกัน ในองคกรประเภทนี้จะมีบรรยากาศการทํางานที่กลมเกลียว เปดกวางและ
อบอุน สมาชิกในองคกรมีความเปนมิตร และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ตาม ความเปนจริงนั้น ไมมีองคกรใดที่มีวัฒนธรรมองคกรแบบใด
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ แตมักจะผสมผสานกันไป แลวแตลักษณะขององคกรที่แตกตาง
กัน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการดําเนินงาน ทั้งนี้รูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่ไดนํามาอางอิงนั้น เปนสิ่งที่คณะผูวิจัยเล็งเห็นวาเปนแนวคิดที่มี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.7 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกรสามารถทําหนาที่เปนเครื่องมือทางการบริหาร เพื่อใหองคกร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีนักวิชาการไดให
ความเห็นเรื่องความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2541 อางถึงใน กัญญา วงศอุดร, 2549)
1. วัฒนธรรมองคกรที่มีขอบเขตชัดเจน จะกอใหเกิดเอกลักษณขององคกรที่
สมาชิกรับรูแ ละยึดถือรวมกัน จะสามารถแยกองคกรหนึ่งใหตางจากอีกองคกรหนึ่ง
เนื่องจากมีรูปแบบวัฒนธรรมที่ตางกัน
2. วัฒนธรรมที่ชัดเจนสามารถทําใหสมาชิกองคกรจําแนกสิ่งตางๆ ออกมาได
วาการกระทํานั้นถูกตองหรือไม เปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ผูเริ่มกอตั้งกําหนดไว
3. วัฒนธรรมองคกรชวยเสริมสรางความผูกพันในหมูสมาชิก ทําใหสมาชิก
เกิดความผูกพันและกระตุนใหเกิดการยอมรับการผูกพันในองคกร
4. วัฒนธรรมองคกรชวยเสริมระบบสังคมใหมีเสถียรภาพ โดยวัฒนธรรม
เปรียบเสมือนสิ่งโนมนาวใจหรือเปนเครื่องมือทางสังคมที่จะยึดสมาชิกในองคกรเขาไป
ดวยโดยการสรางมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรในองคกรนั้น
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5. วัฒนธรรมองคกรเปรียบเสมือนกลไกในการควบคุมและชี้นําทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิก วัฒนธรรมเปนกรอบของระเบียบแบบแผนสําหรับสมาชิกใน
องคกรที่จะทราบถึงแนวทางปฏิบัติและพฤติกรรมองคกรวาเปนไปในลักษณะใด
1.8 การสรางวัฒนธรรมองคกร
Griffin & Moorhead (2007) ไดกลาวไวสําหรับผูที่กําลังจะเริ่มกอตั้งบริษัทหรือ
องคกร การสรางวัฒนธรรมองคกรนั้นดูเหมือนจะเปนกระบวนการพื้นฐานที่ผูกอตั้ง
บริษัทจะใหความสําคัญรองลงมาจากการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ และการบริการใหกบั
ลูกคา อาจกลาวไววาการประสบความสําเร็จขององคกรนั้นเปนผลมาจากกลยุทธของ
องคกร ซึ่งกลยุทธขององคกรก็มาจากวัฒนธรรมองคกร และวัฒนธรรมขององคกรนั้น
ก็เกี่ยวของกับคานิยม ไมวาจะในบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม หรือบริษัทที่กําลังพยายาม
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่มีอยู โดย Griffin & Moorhead ไดกําหนดขั้นตอนในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรไวดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (Formulate Strategic Value)
ใน 2 ขั้นตอนแรกนั้น เกี่ยวของกับเรื่องของการสรางคานิยม โดยใน
ขั้นตอนที่องคกรตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร ซึ่งคานิยม
เชิงกลยุทธ นั้นหมายถึง ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งจะตองมี
การพัฒนาผานกระบวนการสํารวจสภาวะแวดลอม และการวิเคราะหทางดานกลยุทธที่
จะตองประเมินผานสภาวะเศรษฐกิจ ประชากรศาสตร นโยบายสาธารณะ เทคโนโลยี
และแนวโนมทางดานสังคม เพื่อที่จะบงชี้ความตองการในสิ่งที่องคกรสามารถ
ตอบสนองได เนื่องจากคานิยมเชิงกลยุทธ มีความเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม
ขั้นที่ 2 การพัฒนาคานิยมเชิงวัฒนธรรม (Develop Culture Values)
คานิยมเชิงวัฒนธรรม เปนคานิยมที่พนักงานจําเปนตองปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่องคกรตั้งขึ้น เพื่อใหบรรลุคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร พนักงานตองมี
พื้นฐานความเชื่อวา ทําอยางไรองคกรถึงจะประสบความสําเร็จ องคกรที่พัฒนาคานิยม
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ขั้นที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศน (Create Vision)
หลังจากที่มีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธ และคานิยมเชิงวัฒนธรรมแลว
องคกรจะตองมีการกําหนดทิศทางของวิสัยทัศน โดยวิสัยทัศนจะเปนสิ่งที่องคกร
ตองการเปนไปในอนาคต และวิสัยทัศนจะเปนสิ่งที่อธิบายถึงการผสมผสานระหวาง
คานิยมเชิงกลยุทธ และคานิยมเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายในอนาคตของ
องคกร
ขั้นที่ 4 การนํากลยุทธไปใช (Initiate Implementation Strategies)
ขั้นตอนตอไป คือ การนํากลยุทธไปใช โดยใหตั้งอยูบนพื้นฐานของคานิยม
และการนําไปปฏิบัติ เพือ่ ใหบรรลุวสิ ัยทัศนที่ไดตั้งขึ้น กลยุทธจะครอบคลุมหลายๆ
ปจจัย อาทิ การสรรหา การฝกอบรมพนักงาน เพื่อที่จะใหพนักงานทุกคนมีการรับรู
ความหมายของคานิยมรวมกัน เปนตน
ขั้นที่ 5 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ (Reinforce Culture
Behavior)
ในขั้นตอนนี้สามารถทําไดหลายรูปแบบ ประการแรก เรื่องของระบบการให
รางวัลกับพนักงานในองคกร องคกรจะตองมีการใหรางวัลที่สอดคลองกับความตองการ
ของพนักงานหรือเปนรางวัลที่พนักงานรูสึกวามีคุณคา เพื่อใหเกิดพฤติกรรมตามที่
องคกรตองการ ประการที่สอง องคกรจะตองมีการถายทอดเรื่องราวของพนักงานผูที่มี
พฤติกรรมตรงกับความตองการขององคกรใหกับพนักงานภายในองคกรไดรับทราบ
เพื่อใหเปนตนแบบในการเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับที่องคกรตองการ ประการที่
สาม องคกรจะตองมีการปลูกฝงรูปแบบพิธีการ (Ritual) ภายในองคกรที่ทําใหพนักงาน
เกิดพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ทั้งนี้ ในการสงเสริมเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมทีต่ องการจะตองสอดคลองกันระหวาง คานิยมเชิงกลยุทธ และคานิยมเชิง
วัฒนธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรดวย
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2. แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
2.1 ปจจัยสูค วามสําเร็จของการสรางองคการแหงการเรียนรู
เจษฎา นกนอย และคณะ (2552) ไดกลาวเกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จของการ
สรางองคการแหงการเรียนรู ไววา การพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูนั้นหาก
ตองการใหบรรลุผลสําเร็จอยางรวดเร็วสามารถนํากลยุทธการจัดการการเปลี่ยนแปลงมาใช
กลาวคือ
1. ความสําเร็จในการพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
จะตองอาศัยความมุงมั่นอยางแรงกลา และความมีวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงของ
องคการ
2. จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจวัฒนธรรมองคการและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรู
3. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับในองคการจะตองมีความรูสึกอยากเปลี่ยนแปลง
อยากพัฒนาองคการใหกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง
4. การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาองคการสู
องคการแหงการเรียนรู
5. ผูที่มีสว นเกี่ยวของทุกฝายในองคการจะตองเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนและมีสวนไดรับประโยชนจากการสรางองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด
6. ควรนําระบบการใหรางวัลมาใชเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมภายใน
องคการ อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จของการสรางองคการแหงการเรียนรู
7. กลยุทธตางๆ ที่นํามาใชจะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหองคการกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง
8. ตองพรอมที่จะเรียนรูจากความลมเหลว ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงยอม
มีโอกาสลมเหลวไดมากพอๆ กับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
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9. ตองมุงเนนใหพนักงานในองคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมุงเนนการ
เรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูมากกวาที่จะพยายามบังคับใหเกิดคานิยมการเรียนรูใน
องคการ
10. ควรมุง เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูภายในองคการดวยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง กระบวนการปฏิบัติงาน และระบบมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติซึ่งเปนเรื่องที่ยากกวา
11. มักมีคนในองคการที่พรอมเปดรับความทาทายและโอกาสใหมๆ จึงเปน
หนาที่ของผูบริหารองคการที่จะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวเพื่อเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงองคการสูองคการแหงการเรียนรู
2.2 วัฒนธรรมองคการทีส่ งผลตอการสรางองคการแหงการเรียนรู
การจัดการความรูเปนสิ่งที่เปนอุดมคติและยากตอการนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะใน
องคการที่มีการแขงขันภายในสูง มีการชิงดีชิงเดน ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีการ
หวงความรู หวงขอมูล ชอบทํางานคนเดียว ไมแลกเปลี่ยนความรูกัน วัฒนธรรม
ดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดการความรู หากองคการตองการอยูรอดในสถานการณ
ปจจุบัน การจัดการความรูเปนสิ่งจําเปนและตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในเอื้อตอ
การจัดการความรู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไมไดเปนสิ่งทิ่เกิดขึ้นไดในเวลาชั่วขามคืน
หากแตเปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองใชเวลาและตองการรูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
สรางวัฒนธรรมในระดับที่สามารถปลูกฝงลงไปที่คานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ และฐาน
คติขององคการดวย
Edgar Schein (1992 อางถึงใน เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552) ไดเสนอระดับ
การแบงวัฒนธรรมองคการไว 3 ระดับ ตามเกณฑในเรื่องระดับความยากงายในการ
สังเกตเห็น (degree of visibility)
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ตารางที่ 1 ระดับวัฒนธรรมองคการ
ระดับ
กายภาพ (artifact)

คานิยม (Values)
ฐานคติ (Assumption)

ความหมาย
ตัวอยาง
วัฒนธรรมที่มองเห็นและจับตอง สามารถแบงไดเปนวัตถุ เชน โลโก
ได วัฒนธรรมทางกายภาพที่
หนวยงาน รูปทรง การออกแบบตึก
มนุษยสรางขึ้น
เครื่องแตงกาย รูปลักษณ การ
วางแผนที่การทํางาน พฤติกรรม
ไดแก พิธีการตางๆ รูปแบบการ
ติดตอสื่อสาร ประเภทภาษา ไดแก
เรื่องเลา ชื่อจริง ชื่อเลนในที่ทํางาน
ประวัติศาสตร ลักษณะวีรชน คํา
ขวัญ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเปน ปรัชญา วิสยั ทัศน และพันธกิจของ
ในองคการ
หนวยงาน
การคิดหรือการทําเพื่อบรรลุ
มาตรฐานการทํางาน วิธีการทํางานที่
จุดมุงหมายซึ่งยอมรับปฏิบัติโดย คิดวามีประสิทธิภาพ
ไมเคยตั้งคําถามหรือขอสงสัย

ที่มา: วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, 2549.
2.3 ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรูเปนสิ่งที่สัมพันธกันและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ องคการแหงการเรียนรูตองมีความสามารถในการจัดการความรู
ซึ่งองคการจะเรียนรูไดดีขึ้นและตอเนื่องเมื่อมีการจัดการความรูที่ดี ในขณะเดียวกันจะ
เกิดการจัดการความรูที่ดีไดก็ตอเมื่อมีการใหความสําคัญกับการเปนองคการแหงการ
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ทั้งนี้ การมองความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรูเปรียบเสมือน 2 ดานของเหรียญ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548) โดย
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548 อางถึงใน เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552) กลาววา
การจัดการความรูเปนสิ่งที่จะทําใหองคการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูไดในที่สดุ
และสุจิตรา ธนานันท (2548 อางถึงใน เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552) ไดเสนอ
ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู ไววา การจัดการ
ความรูและองคการแหงการเรียนรูเปนหลักการที่เกีย่ วพันกันอยางยิ่ง เรียกวาถาหากจะ
ทําสิ่งหนึ่งก็ตองทําอีกสิ่งหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได องคการแหงการเรียนรูเปนความ
พยายามที่จะทําใหองคการเกิดการเรียนรูจากสิ่งตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ เพื่อใหองคการพัฒนาขึ้นทั้งในแงของตัวพนักงานเองและในภาพรวมของ
องคการ ดังนั้น การที่จะเปนองคการแหงการเรียนรูไดก็ตองมีการจัดการความรูควบคู
ไปดวยเสมอ
2.4 ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ
มารควอดต, ไมเคิล เจ. (2549) ไดกลาวเกี่ยวกับตัวแบบขององคการแหงการเรียนรู
ในเชิงระบบ ไววา องคการสวนใหญ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการ
เปนองคการแหงการเรียนรู กลาวคือ องคการตองเรียนรูใหดียิ่งขึ้นและรวดเร็วกวาเดิม
แตปญหาสําคัญก็คือจะเปนไปไดอยางไร องคการมากมายพยายามหาวิธีสําเร็จรูป บาง
องคการก็ใหความสนใจกับองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูเพียง 1-2
องคประกอบ เชน การแสวงหาทักษะใหมๆ และเทคโนโลยี ซึ่งผลของการพยายามใช
ทางลัดแบบนี้ก็คือ ความลมเหลงแบบไมเปนทา
ประสบการณจากองคการแหงการเรียนรูกวา 100 องคการ ในชวงเวลากวา 15
ปที่ผานมา ทําใหผูเขียนเขาใจอยางแทวา การเรียนรูประเภทนี้ไมสามารถจะเกิดขึ้นและ
ไมสามารถจะคงอยูได หากปราศจากความเขาใจและการพัฒนาระบบยอยที่สัมพันธกัน
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ระบบยอยดานองคการ คน ความรูและเทคโนโลยี เปนสิ่งจําเปนตอการ
สงเสริมและขยายการเรียนรู สวนการเรียนรู (learning) จะเปนระบบยอยที่แทรกซึมเขา
ไปในระบบยอยทั้ง 4 ที่เหลืออยู โดยระบบยอยทั้งหมดนี้ลวนเปนสวนประกอบในการ
สรางและบํารุงรักษาการเรียนรูในองคการที่จะขาดมิได ระบบยอยทั้ง 5 นีม้ ี
ความสัมพันธกันและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ถาระบบยอยใดออนแอหรือขาดหายไป
ระบบยอยอื่นๆ จะไดรับความเสียหายไปตามๆ กัน
1. ระบบยอยดานการเรียนรู (learning subsystem)
การเรียนรูเปนระบบยอยหลักขององคการแหงการเรียนรู เพราะมันเกิดขึ้นทั้ง
ในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมและระดับองคการ โดยมีทักษะที่สําคัญๆ อาทิเชน การ
คิดเชิงระบบ (systems thinking) รูปแบบความคิด (mental models) การมุงมั่นสูความเปน
เลิศ (personal mastery) การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (self-directed learning) และการเสวนา
(dialogue) โดยทักษะที่สําคัญเหลานี้จะเปนแกนหลักสนับสนุนการเรียนรูขององคการให
เกิดขึ้นไดอยางเต็มที่ ระบบยอยดานการเรียนรูนี้จะเกี่ยวของกับระดับและประเภทของ
การเรียนรูที่จําเปนสําหรับองคการ รวมถึงทักษะขององคการที่ถูกตองอีกดวย
2. ระบบยอยดานองคการ (organization subsystem)
ระบบยอยดานองคการคือ การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมี
แบบแผน มีกระบวนการตางๆ เกิดขึ้นและดําเนินไป อีกทั้งยังเปนระบบยอยอันหนึ่ง
องคการแหงการเรียนรู มิติหรือองคประกอบที่สําคัญ 4 อยางของระบบยอยนี้ ไดแก
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ และโครงสราง
1) วิสัยทัศน (vision) คือสิ่งที่รวมเอาความหวัง เปาหมายและทิศทางใน
อนาคตของบริษัทเขาไวดวยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนภาพจินตนาการขององคการที่ถูกกอ
รางขึ้นภายในองคการ จากนั้นมันก็จะถูกสงผานออกไปนอกองคการ วัฒนธรรมของ
องคการแหงการเรียนรูจะค้ําจุนวิสัยทัศนของบริษัท สวนการเรียนรูและผูเรียนใน
องคการนั้นก็จะสรางผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ที่ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
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2) วัฒนธรรม (culture) หมายถึงคานิยม ความเชื่อ วิธีปฏิบัติ พิธีการและ
ประเพณีขององคการ ซึง่ มีสวนชวยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรูตาม
สมัยนิยมของคนในองคการ วัฒนธรรมองคการขององคการแหงการเรียนรู ก็คือ
วัฒนธรรมที่ยอมรับวาการเรียนรูมีความสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจอยางแทจริง และ
การเรียนรูกไ็ ดกลายเปนสวนหนึ่งของหนาที่การงานทุกอยางในองคการ วัฒนธรรมที่มี
คุณคาและปรับเปลี่ยนไดโดยงายนี้จะสรางความสัมพันธและเพิ่มพูนการเรียนรู โดยการ
สนับสนุนคานิยมตางๆ เชน การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการตนเอง การเอื้ออํานาจ
และการแบงปน ซึ่งตรงกันขามกับโครงสรางแบบราชการที่เขมงวดและปกปองตัวเอง
3) กลยุทธ (strategy) จะสัมพันธกับแผนการปฏิบัติ วิธีการ กลวิธี และ
ขั้นตอนที่จะทําใหองคการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว ในองคการแหงการ
เรียนรู กลยุทธตางๆ จะทําใหเกิดทั้งการเรียนรู การถายโอน และการนําการเรียนรูไป
ใชประโยชนอยางดีที่สุด ในทุกๆ ปฏิบัติการของบริษัท
4) โครงสราง (structure) จะประกอบดวย แผนก ฝาย ระดับและ
องคประกอบตางๆ ของบริษัท โครงสรางขององคการแหงการเรียนรูจะเปนแบบแบน
ราบ (flat) ไมมีขอบเขตที่จํากัด และมีความคลองตัวสูง ซึ่งเปนผลใหมีการติดตอ การ
ไหลเวียนของขอมูล ความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน และความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกองคการเปนไปดวยดี
3. ระบบยอยดานคน (people subsystem)
ระบบยอยดานคน คือระบบที่ประกอบดวย ผูจัดการและผูนํา พนักงาน
ลูกคา หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออรและผูขาย รวมถึงชุมชนที่อยู
แวดลอม ซึง่ ทุกกลุมที่กลาวมานี้มีคุณคาตอองคการแหงการเรียนรู และตองไดรับการ
เอื้ออํานาจ และการเรียนรูเชนเดียวกัน
1) ผูจัดการและผูนํา (managers & leader) ตองเปนผูฝกสอน เปนพี่เลี้ยง
และเปนแบบอยางใหกับผูอื่น และทีส่ ําคัญที่สุดคือ ตองสรางและเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูใหกับคนรอบขาง
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2) พนักงาน (employee) จะไดรับการเอื้ออํานาจและคาดหวังวาจะได
เรียนรู อีกทัง้ ยังมีการวางแผนเกี่ยวกับสมรรถนะในอนาคต กลาที่จะเสี่ยงและลงมือ
ปฏิบัติการ รวมถึงตองแกปญหาเปน
3) ลูกคา (customers) จะมีสวนรวมในการะบุความตองการผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงการฝกอบรมถือไดวามีสวนในการเชื่อมตอการเรียนรูขององคการ
4) หุนสวนและพันธมิตทางธุรกิจ (business partners & alliances) จะได
ประโยชนจากการแบงปนสมรรถนะและความรู
5) ซัพพลายเออรและผูขาย (supplier & vendors) จะไดรับการฝกอบรม
และมีบทบาทรวมในโปรแกรมการสอนตางๆ
6) ชุมชน (community) อันไดแก กลุมตางๆ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจและ
การศึกษา ซึง่ จะมีสวนในการใหและรับการเรียนรู
4. ระบบยอยดานความรู (knowledge subsystem)
ระบบยอยดานความรูของการเรียนรูขององคการนี้ จะบริหารจัดการความรู
ตางๆ ขององคการ ประกอบไปดวย การแสวงหาความรู การสรางความรู การเก็บรักษา
ความรู การวิเคราะหความรูและการทําเหมืองความรู (analysis & data Mining) การถาย
โอนและการเผยแพรความรู การนําไปประยุกตใชและการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง
1) การแสวงหาความรู (acquistion) คือ การสะสมขอมูลและสารสนเทศที่
มีอยูทั้งจากภายในและภายนอกองคการ
2) การสรางความรู (creation) ความรูใหมที่ถูกสรางขึ้นโดยอาศัย
กระบวนการมากมายที่แตกตางกันออกไป เริ่มตั้งแตนวัตกรรมไปจนถึงการวิจัยที่
สลับซับซอนที่ตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ มันยังอาจเกิดจาก
ความสามารถในการมองเห็นการเชื่อมโยงใหมๆ และการผนวกองคประกอบของความรู
ที่เคยรูมาแลวเขากับการใหเหตุผลเชิงอุปนัยอันซับซอนดวย
3) การจัดเก็บความรู (storage) หมายถึง การเขารหัส (coding) และการเก็บ
รักษาความรูที่มีคาขององคการ เพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงความรูนั้นได
โดยงาย ในทุกเวลาและทุกสถานที่
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4) การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (analysis & data mining) จะ
เกี่ยวของกับเทคนิคในการวิเคราะหขอมูล การปรับโครงสราง การทําความรูคงคลังและ
การทําใหขอมูลถูกตอง สวนการทําเหมืองความรู จะทําใหองคการสามารถคนหา
ความหมายของขอมูลที่มีอยูไดสมบูรณขึ้น
5) การถายโอนและเผยแพรความรู (transfer & dissemination) คือ การ
เคลื่อนยายขอมูลและความรูทั้งองคการ (ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา) ซึ่งอาจเปนไปได
ทั้งการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือแมกระทั่งใชคนทําก็ตาม
6) การประยุกตใช และการทําใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง (application &
validation) คือ การใชและการประเมินความรูโดยคนในองคการ เปนการนําเอาความรู
และประสบการณอันมีคาขององคการมาใชประโยชนอยางสรางสรรค และตอเนื่อง
5. ระบบยอยดานเทคโนโลยี (technology subsystem)
ระบบยอยดานเทคโนโลยีนี้จะประกอบดวย เครือขายเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางขอมูลตางๆ ที่ชวยสนับสนุนใหคนในองคการเขาถึงความรูและมีการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยจะรวมไปถึงตัวระบบและ
กระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางของความรวมมือที่จะทําใหเกิดทักษะ
ในการประสานงาน การสอนงาน และทักษะเกี่ยวกับความรูดานอื่นๆ
ระบบยอยนี้ยังครอบคลุมถึงการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวิธีการในการ
เรียนรูที่กาวหนาไปมากๆ อาทิเชน การใชตัวแบบจําลอง (simulation) การประชุม
ทางไกล (computer conferencing) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและลงความเห็นรวมกัน
เครื่องมือตางๆ เหลานี้อาจกลาวไดวาเปน “ทางดวนความรู (knowledge freeway)” ซึ่ง
เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการจัดการความรู
องคประกอบสําคัญ 2 อยางของระบบยอยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย
เทคโนโลยีสาํ หรับการจัดการความรูและเทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู
1) เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู (technology for managing
knowledge) หมายถึง เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่รวบรวมกําหนดรหัส จัดเก็บ
และถายโอนขอมูลไปทั่วทั้งองคการ และทั่วโลก
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2) เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู (technology for enhancing
knowledge) จะเกี่ยวของกับการนําเอาวีดีทัศน โสตทัศน และการฝกอบรมแบบสื่อ
ผสมผสาน (computer-based multimedia) มาใชประโยชนเพื่อถายทอด และพัฒนา
ความรูและทักษะของคนในองคกรใหดียิ่งขึ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชาติชาย จันทรศรี (2546) ไดศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี โดยใชแนวคิดของ Cooke และคณะ เปรียบเทียบสถานศึกษา
ที่ไดรับรางวัลคุณภาพกับไมไดรับรางวัลคุณภาพและเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. วัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม มีรปู แบบลักษณะ
กาวราว-ปกปอง และลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง คอนขางมากถึงมากที่สุด และลักษณะ
สรางสรรค เปนลําดับรองลงมา โดยลักษณะกาวราว-ปกปอง เนนมิติเนนการเห็น
ตรงกันขาม มิติเนนความสมบูรณแบบมากที่สุด ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มิติเนนการ
หลีกเลี่ยงมากที่สุด และลักษณะสรางสรรค เนนมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการพัฒนา
ตนเอง และมิติเนนบุคคลคอนขางมาก
2. เปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพกับไมไดรับรางวัลคุณภาพ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรคมากกวาสถานศึกษาที่ไมไดรับรางวัลคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพมีลักษณะกาวราว-ปกปอง และลักษณะ
เฉื่อยชา-ปกปอง นอยกวาสถานศึกษาที่ไมไดรับรางวัลคุณภาพ
3. การเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จําแนกตามขนาดพบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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4. เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู ของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจําแนกตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยวิธีของเชฟเฟ พบวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีรูปแบบวัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค และลักษณะกาวราว-ปกปอง มีความแตกตางกัน สวนรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญมีความแตกตางกัน สวนสถานศึกษา
ขนาดใหญกับขนาดกลาง ไมแตกตางกัน
พนิตนาฎ ชํานาญเสือ และประกริต รัชวัตร (2550) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกร
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี กลุมตัวอยางเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงทางการบริหารและผูปฎิบัติ เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้
ปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และปฏิบัติงานอยูในชวงที่ผูวิจัย
รวบรวมขอมูล ทั้งกลุมวิชาการและกลุมสายสนับสนุน จํานวน 88 คน ปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้
1. วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จําแนกเปน
ลักษณะ พบวา วัฒนธรรมองคกรดานลักษณะสรางสรรค และลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา
อยูในระดับมาก สวนลักษณะตั้งรับ-กาวราย อยูใ นระดับปานกลาง
2. วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ที่มลี ักษณะ
กลุมงานตางกัน มีวัฒนธรรมองคกรดานลักษณะสรางสรรคไมแตกตางกัน สวนดาน
ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-กาวราว แตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยของ
บุคลากรกลุม วิชาการนอยกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมสายสนับสนุน ทั้งลักษณะตั้งรับเฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-กาวราว
ภัทรา จันทพุฒ และคณะ ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจ กรณีศึกษา สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
ไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมพนักงาน ผูบริหารระดับตนและผูบริหาร
ระดับกลาง จํานวน 909 คน และกลุม ผูบริหารระดับสูง จํานวน 11 คน ปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้
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1. วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูของสํานักงานฯ พบวา ลักษณะวัฒนธรรม
องคกรแตละลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ
ลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่สํานักงานฯ มีสูงที่สุด คือ วัฒนธรรมองคกรลักษณะเฉื่อย
ชา-ปกปอง รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค และมีวัฒนธรรมองคกร
ลักษณะกาวราว-ปกปองนอยที่สุด นอกจากนี้ยังมีลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากรอยู
ในระดับคอนขางมาก
2. วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น พบวา ลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรแตละลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 และลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารตองการใหเกิดขึ้นสูงที่สุด คือ
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคกรลักษณะเฉื่อยชาปกปอง และมีวัฒนธรรมองคกรลักษณะกาวราว-ปกปอง นอยที่สุด นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากรอยูในระดับมากที่สุดดวย
3. การเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมที่เปนอยูกับลักษณะวัฒนธรรมที่
ตองการใหเกิดขึ้น พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 โดยลักษณะวัฒนธรรมสรางสรรค และลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากร มี
ความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมที่เปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น
คอนขางมาก สวนในลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ลักษณะกาวราว-ปกปอง นัน้ ลักษณะ
วัฒนธรรมที่เปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นมีความแตกตางกันไม
มากนัก
การสงเสริมวัฒนธรรมที่เปนอยูใหพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ตองการให
เกิดขึ้น และหาแนวทางสืบทอดวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของ
องคกรใหดํารงอยู และสืบเนื่องไป ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
นําไปปฏิบัติ การติดตามผล นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร รวมถึง
ยอมรับถึงความสําคัญนั้น และเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติตัวเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพนักงาน ซึ่งจะทําใหแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรประสบ
ความสําเร็จในที่สุด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง เมื่อจําแนกประเภทการวิจัยตามชนิดของ
ขอมูล จัดวาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ซึ่งอาศัยเทคนิคทางสถิติมา
ชวยในการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยนี้มีขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. ตัวแปรทีใ่ ชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารระดับสูง และ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 คน แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และเจาหนาที่
จํานวน 21 คน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากประชากรเปาหมายทั้งหมด
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
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ตัวแปรอิสระ (independent variable)
ขอมูลสถานภาพสวนตัว
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตาม (dependent variable)
1. รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่
2. รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
3. แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ
(secondary data) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย
และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เปนการรวบรวม
ขอมูลภาคสนามมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม (questionnaire)
สอบถามประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง จํานวนรวมทั้งสิ้น
23 คน แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ จํานวน 21 คน
คณะผูจัดทําวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองแกประชากรจํานวน 23 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามคืนมา 23 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
(questionnaire) ในการสรางเครื่องมือมีขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่
ตองการจะสรางเครื่องมือ
2. นําผลที่ไดจากการศึกษาขางตน มากําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
3. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม
4. สรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการทั้งหมด แลวรวบรวมเปนแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ไดแก รองศาตราจารย
สิทธิพันธ พุทธหุน เพื่อขอคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา
แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกบั กลุมที่มีลกั ษณะใกลเคียงกับประชากร
เปาหมายซึ่งไมไดเปนกลุมประชากรในการวิจัย โดยไดนําไปทดลองใชกบั เจาหนาที่
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สวนภูมิภาค จํานวน 13 คน แลวนํามาทดสอบหาคา
ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชวธิ ีสัมประสิทธิ์แอลฟา ดวยวิธีการของ Cronbach
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.923
7. ปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจกอนนําไปใชจริง
แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ชุด
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใชถามผูบ ริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามที่ใชถามเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง จํานวน 21 คน สําหรับโครงสรางแบบสอบถามนั้น รายละเอียด
ในแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไดแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนขอคําถาม
แบบเลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
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มีขอคําถามจํานวน 48 ขอ เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา (rating scale)
โดยกําหนดคาดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับที่ 2 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับที่ 3 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
สําหรับการแสดงความหมายของระดับความคิดของแบบสอบถามสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง แสดงความหมายดังนี้
ระดับที่ 1 คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจ นัน่ คือ ทานไมแนใจวาตองการใหมีแนวคิด
ลักษณะการทํางาน หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความ
นั้นหรือไม
ระดับที่ 2 คะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ทานตองการใหพนักงาน
ในหนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน
หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับนอยที่สุด
หรือไมอยากใหมีเลย
ระดับที่ 3 คะแนน 3 หมายถึง ไมเห็นดวย นั่นคือ ทานตองการใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับนอย
ระดับที่ 4 คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย นั่นคือ ทานตองการใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับมาก
ระดับที่ 5 คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ทานตองการใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับมากที่สุด
*หมายเหตุ คะแนนเปน 0 ไมนําคะแนนไปวิเคราะห
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สําหรับการแสดงความหมายของระดับความคิดของแบบสอบถามสําหรับ
เจาหนาที่ แสดงความหมายดังนี้
ระดับที่ 1 คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจ นัน่ คือ ไมแนใจวามีพฤติกรรม หรือ
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นหรือไม
ระดับที่ 2 คะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ขอความนั้นไมตรงกับ
ความรูสึกและ/หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่ไม
เกิดขึ้นเลย
ระดับที่ 3 คะแนน 3 หมายถึง ไมเห็นดวย นั่นคือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นตามความจริง
เล็กนอย
ระดับที่ 4 คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย นั่นคือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
ระดับที่ 5 คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึก
และ/หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นเสมอๆ
*หมายเหตุ คะแนนเปน 0 ไมนําคะแนนไปวิเคราะห
ขอคําถามในตอนที่ 2 นี้ ไดจากการปรับปรุงขอคําถามของภัทรา จันทพุฒ และ
คณะ (2550) ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของ Cooke
และคณะ โดยขอคําถามที่ 1-16 คือ ขอคําถามที่นํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติ คือ
- มิติเนนความสําเร็จ
ขอคําถามที่ 1-4
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
ขอคําถามที่ 5-8
- มิติเนนบุคคล
ขอคําถามที่ 9-12
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
ขอคําถามที่ 13-16
ขอคําถามที่ 17-32 คือ ขอคําถามที่นํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติ คือ
- มิติเนนการเห็นพองดวย
ขอคําถามที่ 17-20
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
ขอคําถามที่ 21-24
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- มิติเนนการพึ่งพา
ขอคําถามที่ 25-28
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
ขอคําถามที่ 29-32
ขอคําถามที่ 33-48 คือ ขอคําถามที่นํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติ คือ
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
ขอคําถามที่ 33-36
- มิติเนนอํานาจ
ขอคําถามที่ 37-40
- มิติเนนการแขงขัน
ขอคําถามที่ 41-44
- มิติเนนความสมบูรณแบบ
ขอคําถามที่ 45-48
สําหรับการวิเคราะหคะแนนเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรดวยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) นั้น กําหนดใหแบงชวงคาเฉลี่ยของระดับวัฒนธรรมองคกรในแตละ
ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.6-5.0 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.1-4.5 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.6-4.0 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับคอนขางมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.1-3.5 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับคอนขางนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.6-3.0 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.0-2.5 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร เปนขอคําถามปลายเปด (opened end)
การวิเคราะหขอมูล
นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ที่มีการใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
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2. บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอร
ตามลําดับ
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (statistical package for the social sciences)
การประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชเปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล
ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใชเปนสถิตใิ นการหาคาความแตกตาง
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึง่ จะใชสถิติ T-test ในการหาคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยในประชากร 2 กลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูจัดทําวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง โดยไดวิเคราะหขอมูลจากการแจกแบบสอบถามกับประชากรทั้งหมด
จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 คน แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน และ
เจาหนาที่ จํานวน 21 คน ไดทําการแจกแบบสอบถามชุดที่ 1 ใหแกผูบริหารระดับสูง
และแบบสอบถามชุดที่ 2 ใหแกเจาหนาที่ โดยไดแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 23
ฉบับ ไดแบบสอบถามคืนมา 23 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 คณะผูจัดทําวิจัยไดนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for
the social sciences) ไดใชสถิติพรรณนา (descriptive Statistics) เปนสถิติเบื้องตนใน
การอภิปรายผล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใชสถิติอนุมาน (inferential
statistics) เปนสถิติในการหาคาความแตกตางในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จะใช
สถิติ T-test ในการหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยในประชากร 2 กลุม คณะผูจัดทํา
วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการ
ใหเกิดขึ้น
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น
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ตอนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร
ตอนที่ 6 ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยหา
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม
จํานวน
(คน)

รอยละ

รวม

13
8
21

61.9
38.1
100.0

รวม

17
4
21

81.0
19.0
100.0

ขอมูลสถานภาพสวนตัว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25-34 ป
35-44 ป
45-55 ป
56 ปขึ้นไป
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ตารางที่ 2 (ตอ)
จํานวน
(คน)

รอยละ

รวม

11
10
21

52.4
47.6
100.0

รวม

6
10
5
21

28.6
47.6
23.8
100.0

รวม

7
5
9
21

33.3
23.8
42.9
100.0

ขอมูลสถานภาพสวนตัว
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย
4. วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป
1-3 ป
4-6 ป
7-9 ป
10-12 ป
13-15 ป
16 ปขึ้นไป
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่มีเพศชายมากกวาเพศหญิง คือ เพศชาย
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 61.9 และเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 38.1
เมื่อแยกตามอายุพบวา เจาหนาที่มีชวงอายุ 25-34 ป มากที่สุด จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 81.0 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19 และ
ไมพบเจาที่ที่มีชวงอายุต่ํากวา 25 ป อายุ 45-55 ป และอายุ 56 ปขึ้นไป
เมื่อแยกตามสถานภาพการสมรสพบวา เจาหนาที่มีสภานภาพโสดมากที่สุด คือ
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแลว จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 47.6 และไมพบเจาหนาที่ที่มีสถานภาพหยา/หมาย
เมื่อแยกตามวุฒิการศึกษาพบวา เจาหนาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
คือจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 28.6 และวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ และไมพบเจาหนาที่ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท
เมื่อแยกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานพบวา เจาหนาที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
7-9 ป มากที่สุด คือจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 1-3 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4-6 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ และไมพบเจาหนาที่ที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10-12 ป ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 13-15 ป และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 16 ปขึ้นไป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใ นปจจุบัน
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของ
เจาหนาที่ โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่ รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติ
เนนความสําเร็จ มิติเนนการพัฒนาตนเอง มิติเนนบุคคล มิติมุงไมตรีสัมพันธ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค
- มิติเนนความสําเร็จ
1. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการรวมกันวางแผน กําหนด
เปาหมาย พันธกิจของงานที่ทํา เพื่อผลสําเร็จของงานที่
รับผิดชอบ
2. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ เพื่อให
งานนั้นสําเร็จและบรรลุเปาหมาย
3. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
4. เจาหนาที่ในหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
และชัดเจน
รวม
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
5. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพ
ของงานเปนหลัก
6. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
7. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวา
งานมีคุณคา

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

N

X

S.D.

21

3.86

.57

ระดับ
คอนขางมาก

21

4.10

.30

ระดับมาก

21

4.00

.45

21

3.95

.67

21

3.98

.39

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก

21

4.00

.55

21

3.67

.48

21

3.86

.48

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน

N

X

S.D.

8. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง
รวม

21

3.81

.60

21

3.83

.41

21

3.62

.59

21

3.76

.70

21

3.90

.77

21

4.05

.67

21

3.83

.60

21

3.71

.78

21

3.76

.63

20

3.90

.45

- มิติเนนบุคคล
9. เจาหนาที่ในหนวยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ
10. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการสนับสนุนและชวยเหลือ
การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
11. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความสามัคคีและรวมกัน
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
12. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน
รวม
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
13. บรรยากาศในการปฏิบัติมีความเปนกันเอง เปดเผย
จริงใจตอกัน
14. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับฟงเหตุผลและใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
15. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเอื้ออาทรตอเพื่อน
รวมงาน

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
16. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
รวมทั้งรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รวม
รวม

N

X

S.D.

21

4.05

.59

21

3.85

.49

21

3.87

.37

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก

จากตารางที่ 3 พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.87 และ S.D.=.37) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติพบวา มิติที่เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ มิติเนนความสําเร็จ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.98 และ S.D.=.39 รองลงมาคือ มิติมุง
ไมตรีสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.85 และ S.D.=.49 สวน
มิติที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิติเนนการพัฒนาตนเอง และมิติเนนบุคคล มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับคอนขางมากเทากันคือ 3.83 และ S.D.=.41 S.D.=.60 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคา
ต่ําสุด ปรากฏดังนี้ มิติเนนความสําเร็จพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่
สูงสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ เพื่อใหงานนั้นสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ 4.10 และ S.D.=.30 สวน
เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานมีการรวมกัน
วางแผน กําหนดเปาหมาย พันธกิจของงานที่ทํา เพื่อผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.86 และ S.D.=.57
มิติมุงไมตรีสัมพันธพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ
ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งรวมกันชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีคา เฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 4.05 และ S.D.=.67 สวนเจาหนาที่
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มิติเนนการพัฒนาตนเอง และมิติเนนบุคคลพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกร
ในขอที่สูงสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 4.00 และ S.D.=.55 และเจาหนาที่ใน
หนวยงานมีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ
4.05 และ S.D.=.67 ตามลําดับ เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่
ในหนวยงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ
3.67 และ S.D.=.48 และเจาหนาที่ในหนวยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.62 และ S.D.=.59 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่ รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ประกอบดวย 4 มิติ คือ
มิติเนนการเห็นพองดวย มิติเนนยึดกฎเกณฑ มิติเนนการพึ่งพา มิติเนนการหลีกเลี่ยง
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นพองดวย
17. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการ
ทํางานแบบเกาที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา
18. เจาหนาที่ในหนวยงานเขาใจวาการปฏิบัติงานตาม
เกณฑที่กําหนดไว จะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี

N

X

S.D.

21

3.62

.50

20

3.85

.37

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับมาก

วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน

N

X

S.D.

19. หากมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางจากแนวคิดของ
คนสวนใหญ ความคิดเห็นนั้น มักจะไมไดรับการยอมรับ
20. เจาหนาที่ในหนวยงานยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือ
ตองปฏิบัติตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
รวม

21

3.81

.60

21

4.10

.70

21

3.85

.32

ระดับ
คอนขางมาก

21

3.76

.54

20

3.95

.69

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก

- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
21. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่ตั้งไวอยางเครงครัด
22. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่หนวยงานตั้งไว
23. การปฏิบตั ิงานโดยไมละเมิดกฎ ระเบียบที่กําหนดไว
จะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
24. เจาหนาที่ในหนวยงานมีนโยบายยึดระบบอาวุโส

20

4.00

.46

21

3.67

.66

รวม

21

3.85

.46

21

3.95

.59

21

4.05

.50

- มิติเนนการพึ่งพา
25. เจาหนาที่ในหนวยงานไววางใจและเชื่อมั่นใน
ผูบังคับบัญชาของตน
26. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความตองการที่จะไดรับการ
ชี้แนะจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 4 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
27. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา
28. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี
รวม
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
29. เจาหนาที่ในหนวยงานจะรูสึกผิดและตําหนิตนเองเมื่อ
กระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน
30. เจาหนาที่ในหนวยงานรับรูวา ลักษณะการปฏิบัติงาน
ของแตละคนมีความรับผิดชอบไมเทากัน
31. สวนใหญผูบังคับบัญชาจะเปนผูหาแนวทางแกปญหาที่
เกิดขึ้นตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติ
32. เจาหนาที่ในหนวยงานหลีกเลี่ยงการโตแยงกับ
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาในหนวยงาน
รวม
รวม

N

X

S.D.

21

4.19

.51

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับมาก

21

4.10

.44

ระดับมาก

21

4.07

.37

ระดับ
คอนขางมาก

18

3.50

.71

20

4.05

.39

21

3.71

.56

21

3.95

.67

21

3.82

.38

21

3.89

.30

ระดับคอนขาง
นอย
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก

จากตารางที่ 4 พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.89 และ S.D.=.30) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติพบวา มิติที่เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ มิติเนนการพึ่งพา
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เมื่อพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ปรากฏดังนี้ มิติเนนการพึ่งพาพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากคือเทากับ 4.19 และ S.D.=.51 สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.95 และ S.D.=.59
มิติเนนการเห็นพองดวย มิติเนนยึดกฎเกณฑ เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรใน
ขอที่สูงสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือตองปฏิบัติตามความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ 4.10 และ S.D.=.70 และ
การปฏิบัติงานโดยไมละเมิดกฎ ระเบียบที่กําหนดไว จะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 4.00 และ S.D.=.46 ตามลําดับ
สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบการทํางานแบบเกาที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมากคือเทากับ 3.62 และ S.D.=.50 และเจาหนาที่ในหนวยงานมีนโยบายยึด
ระบบอาวุโส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.67 และ S.D.=.67
ตามลําดับ
มิติเนนการหลีกเลี่ยงพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานรับรูวา ลักษณะการปฏิบัติงานของแตละคนมีความรับผิดชอบ
ไมเทากัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 4.05 และ S.D.=.39 สวน
เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานจะรูสึกผิดและ
ตําหนิตนเองเมื่อกระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.50 และ S.D.=.71
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่ รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง ประกอบดวย 4 มิติ คือ
มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มิติเนนอํานาจ มิติเนนการแขงขัน มิติเนนความสมบูรณแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
33. เจาหนาที่ในหนวยงานยึดถือ หลักในการปฏิบัติงาน
โดยมุงเนนการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง
34. ผูบังคับบัญชาจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อ
หาขอผิดพลาดเปนประจํา
35. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการนําเทคนิคการเจรจาตอรอง
มาใชในการปฏิบัติงาน
36. เจาหนาที่ในหนวยงานตอตานความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยูเสมอๆ
รวม
- มิติเนนอํานาจ
37. เจาหนาที่ในหนวยงานชอบแสดงความคิดเห็นและให
คําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน
38. การไดรับการยอมรับและนับถือจากเพื่อนรวมงานเปน
ความคาดหวังของเจาหนาที่ในหนวยงาน
39. การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง คือ การประสบผลสําเร็จ
จากการปฏิบัติงาน

N

X

S.D.

21

3.81

.40

21

3.48

.60

19

3.21

.79

20

3.20

1.01

21

3.43

.50

21

3.67

.66

21

4.05

.67

20

3.75

.91

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน

N

X

S.D.

40. แบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คือ ยึดถือตาม
หลักการของฝายบริหาร
รวม

21

4.05

.59

21

3.88

.48

19

3.21

.86

17

3.59

.71

19

3.37

.83

18

3.56

.62

20

3.41

.58

21

3.71

.56

20

3.70

.73

20

3.20

.83

- มิติเนนการแขงขัน
41. เปาหมายในการปฏิบตั ิงาน คือ การแขงขันในทุกๆ
ดาน
42. ผูที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาคนอื่นจะรูสึกภาคภูมิใจ
43. การที่ไดรับรางวัลดีเดน แสดงถึงการปฏิบัติงานที่
ประสบผลสําเร็จ
44. การมีความรูสึกวาไดรับการยอมรับเพิ่มขึ้น เมื่องานที่
ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคนอื่นๆ
รวม
- มิติเนนความสมบูรณแบบ
45. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มความรู
ความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา
46. การปฏิบตั ิงานตามแบบที่เคยยึดถือปฏิบัติ มีคุณคาและ
มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา อยางเครงครัด
47. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน เจาหนาที่ไมมี
โอกาสแกตัวใหม

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับคอนขาง
นอย
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ตารางที่ 5 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
48. เชื่อวาเจาหนาที่ในหนวยงานจะรูสึกผิด แมกระทํา
ความผิดเพียงเล็กนอย
รวม
รวม

N

X

S.D.

18

3.50

.71

21

3.56

.55

21

3.57

.43

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย
ระดับคอนขาง
นอย

จากตารางที่ 5 พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะกาวราว-ปกปอง อยูใ นระดับคอนขางนอย ( X =3.57 และ S.D.=.43) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติพบวา มิติที่เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ มิติเนนอํานาจ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.88 และ S.D.=.48 รองลงมาคือ มิติเนน
ความสมบูรณแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.56 และ S.D.=.55
มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.43 และ
S.D.=.50 สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิตเิ นนการแขงขัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ 3.41 และ S.D.=.58
เมื่อพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด
ปรากฏดังนี้ มิติเนนอํานาจพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ การ
ไดรับการยอมรับและนับถือจากเพื่อนรวมงานเปนความคาดหวังของเจาหนาที่ในหนวยงาน
และแบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คือยึดถือตามหลักการของฝายบริหาร มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากเทากันคือ 4.05 และ S.D.=.67 S.D.=.59 ตามลําดับ
สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานชอบแสดง
ความคิดเห็นและใหคําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือ
เทากับ 3.67 และ S.D.=.66
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มิติเนนความสมบูรณแบบพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอด
กันมา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.71 และ S.D.=.56 สวนเจาหนาที่มี
วัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่
ไมมีโอกาสแกตัวใหม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.20 และ S.D.=.83
มิติเนนการเห็นตรงกันขามพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานยึดถือ หลักในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการแกปญหาเฉพาะ
หนาเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.81 และ
S.D.=.40 สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงาน
ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาในการปฏิบตั ิงานอยูเสมอๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ 3.20 และ S.D.=1.01
มิติเนนการแขงขันพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ ผูที่
สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาคนอื่นจะรูสึกภาคภูมิใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย
คือเทากับ 3.59 และ S.D.=.71 สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ต่ําสุดคือ
เปาหมายในการปฏิบัติงาน คือ การแขงขันในทุกๆ ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขาง
นอยคือเทากับ 3.21 และ S.D.=.86
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่ ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
ของ Cooke และคณะ ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค
รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง และรูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน
รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค
- มิติเนนความสําเร็จ
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
- มิติเนนบุคคล
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉือ่ ยชา-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นพองดวย
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
- มิติเนนการพึ่งพา
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
- มิติเนนอํานาจ
- มิติเนนการแขงขัน
- มิติเนนความสมบูรณแบบ
รวม

X

S.D.

3.87
3.98
3.83
3.83
3.85
3.89
3.85
3.85
4.07
3.82
3.57
3.43
3.88
3.41
3.56
3.78

.37
.39
.41
.60
.49
.30
.32
.46
.37
.38
.43
.50
.48
.58
.55
.28

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางนอย
ระดับคอนขางนอย
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางนอย
ระดับคอนขางนอย
ระดับคอนขางมาก
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จากตารางที่ 6 พบวาโดยภาพเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
เฉื่อยชา-ปกปอง สูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.89 และ S.D.=.30)
รองลงมาคือ รูปแบบลักษณะสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือ
เทากับ 3.87 และ S.D.=.37 และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ รูปแบบ
ลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.56 และ
S.D.=.43
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูทุก
รูปแบบ พบวา เจาหนาที่มีระดับวัฒนธรรมองคกรมิติเนนการพึ่งพา สูงที่สุด อยูใน
ระดับคอนขางมาก ( X =4.07 และ S.D.=.37) รองลงมาอีก 3 ลําดับคือ มิติเนน
ความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.98 และ S.D.=.39 มิติ
เนนอํานาจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.88 และ S.D.=.48 และ
มิติมุงไมตรีสัมพันธ มิติเนนการเห็นพองดวย มิติเนนยึดกฎเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางมากเทากันคือ 3.85 และ S.D.= .49 S.D.= .32 S.D.= .46 ตามลําดับ
สวนมิติที่มีระดับวัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ มิติเนนการแขงขัน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.41 และ S.D.=.58
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผบู ริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดขึ้น โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 7 ผลการวิ เคราะห ขอ มู ล รู ป แบบของวัฒ นธรรมองค ก รที่ ผูบริ ห าร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค ประกอบดวย 4 มิติ คือ
มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการพัฒนาตนเอง มิติเนนบุคคล มิติมุงไมตรีสัมพันธ
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค
- มิติเนนความสําเร็จ
1. เจาหนาที่มีการรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย พันธกิจ
ของงานที่ทําเพื่อผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยไมยอทอเพื่อใหงานนั้นสําเร็จ
และบรรลุเปาหมาย
3. เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
4. เจาหนาที่มีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และชัดเจน
รวม
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
5. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก
6. เจาหนาที่มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
7. เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวางานมีคุณคา
8. เจาหนาที่มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง
รวม
- มิติเนนบุคคล
9. เจาหนาที่ใหขอคิด และแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอๆ

X

S.D.

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

2

5.00

.00

ระดับมากที่สุด

2

5.00

.00

ระดับมากที่สุด

2
2
2

4.50
4.50
4.75

.71
.71
.35

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

2
2
2
2

5.00
4.50
5.00
4.50

.00
.71
.00
.71

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

2

4.75

.35

ระดับมากที่สุด

2

4.50

.71

ระดับมาก

N
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ตารางที่ 7 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น

N

X

S.D.

10. เจาหนาที่มีการสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ซึ่งกันและกัน
11. เจาหนาที่มีความสามัคคี และรวมกันชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
12. เจาหนาที่มีการปฏิบตั ิงานแบบทีมงาน
รวม
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
13. เจาหนาที่มีความเปนกันเอง เปดเผย จริงใจตอกัน
14. เจาหนาที่ยอมรับฟงเหตุผลและใหการยอมรับซึ่งกัน
และกัน
15. เจาหนาที่มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน
16. เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
ชวยเหลือกัน
รวม
รวม

2

5.00

.00

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับมากที่สุด

2

5.00

.00

ระดับมากที่สุด

2
2

5.00
4.88

.00
.18

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2
2

5.00
5.00

.00
.00

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2
2

5.00
5.00

.00
.00

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2
2

5.00
4.84

.00
.22

ระดับมากที่สุด
ระดับมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 7 พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.84 และ S.D.=.22)
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติพบวา มิติที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรสูงสุดคือ มิติมุงไมตรีสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือเทากับ 5.00
และ S.D.=.00 รองลงมาคือ มิติเนนบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สดุ คือเทากับ
4.88 และ S.D.=.18 สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการ
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ประกอบดวย 4 มิติ
คือ มิติเนนการเห็นพองดวย มิติเนนยึดกฎเกณฑ มิติเนนการพึ่งพา มิติเนนการ
หลีกเลี่ยง
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นพองดวย
17. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการทํางานแบบเกา
ที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา
18. เจาหนาที่เขาใจวาการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดไวจะ
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทีด่ ี
19. หากเจาหนาที่มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางจาก
แนวคิดของคนสวนใหญ ความคิดเห็นนั้น มักจะไมไดรับ
การยอมรับ
20. เจาหนาที่ยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือ ตองปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
รวม

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

N

X

S.D.

2

3.50

2.12

2

4.50

.71

ระดับคอนขาง
นอย
ระดับมาก

2

2.50

.71

ระดับนอยที่สุด

2

4.00

.00

2

3.63

.88

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
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ตารางที่ 8 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
21. เจาหนาที่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ตั้งไว
อยางเครงครัด
22. เจาหนาที่มีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
หนวยงานตั้งไว
23. การที่เจาหนาที่มีการปฏิบัติงานโดยไมละเมิด กฎ
ระเบียบที่กําหนดไวจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
24. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยยึดระบบอาวุโส
รวม
- มิติเนนการพึ่งพา
25. เจาหนาที่ไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน
26. เจาหนาที่ตองการที่จะไดรับการชีแ้ นะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
27. เจาหนาที่ยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
28. เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี
รวม
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
29. เจาหนาที่รูสึกผิดและตําหนิตนเองเมื่อกระทําผิดหรือ
ทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน
30. เจาหนาที่รับรูวาลักษณะการปฏิบัติงานของแตละคนมี
ความรับผิดชอบไมเทากัน

X

S.D.

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

2

4.50

.71

ระดับมาก

2

4.50

.71

ระดับมาก

2

4.50

.71

ระดับมาก

2
2

4.50
4.50

.71
.71

ระดับมาก
ระดับมาก

2
2

4.50
4.50

.71
.71

ระดับมาก
ระดับมาก

2
2
2

4.50
5.00
4.63

.71
.00
.53

ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2

4.00

.00

2

5.00

.00

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับมากที่สุด

N
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ตารางที่ 8 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
31. เจาหนาที่เขาใจวาผูบังคับบัญชาจะเปนผูหาแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติ
32. เจาหนาที่หลีกเลี่ยงการโตแยงกับผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาในหนวยงาน
รวม
รวม

N

X

S.D.

2

4.50

.71

2

4.00

1.41

2
2

4.38
4.28

.53
.66

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 8 พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง อยูในระดับมาก ( X =4.28 และ S.D.=.66)
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติพบวา มิติที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรสูงสุดคือ มิติเนนการพึ่งพา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือเทากับ 4.63
และ S.D.=.53 รองลงมาคือ มิติเนนยึดกฎเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ
4.50 และ S.D.=.71 มิติเนนการหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ 4.38
และ S.D.=.53 ตามลําดับ สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิติเนนการเห็นพอง
ดวย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.63 และ S.D.=.88
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง ประกอบดวย 4 มิติ
คือ มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มิติเนนอํานาจ มิติเนนการแขงขัน มิติเนนความ
สมบูรณแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
33. เจาหนาที่ยึดถือหลักในการปฏิบัติโดยมุงเนนการ
แกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง
34. ผูบังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ เพื่อหาขอผิดพลาดเปนประจํา
35. เจาหนาที่มีการนําเทคนิคการเจรจาตอรองมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
36. เจาหนาที่ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอๆ
รวม
- มิติเนนอํานาจ
37. เจาหนาที่ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนําแก
เพื่อนรวมงาน
38. ความคาดหวังของเจาหนาที่ คือ การไดรับการยอมรับ
และนับถือจากเพื่อนรวมงานจากผลการปฏิบัติงานที่ดี
39. เจาหนาที่คิดวาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง คือการ
ประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน

ระดับวัฒนธรรม
องคกร

N

X

S.D.

2

3.50

.71

2

4.00

1.41

2

4.00

.00

2

2.00

.00

2

3.38

.53

ระดับคอนขาง
นอย

2

4.50

.71

ระดับมาก

1

5.00

-

ระดับมากที่สุด

2

4.00

0.00

ระดับ
คอนขางมาก

ระดับคอนขาง
นอย
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับนอยที่สุด
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับมาก

วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น

N

X

S.D.

40. เจาหนาที่มีแบบแผนการปฏิบัติงาน คือ ยึดถือตาม
หลักการของฝายบริหาร
รวม
- มิติเนนการแขงขัน
41. เปาหมายในการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ คือ การ
แขงขันในทุกๆ ดาน
42. เจาหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาคนอื่นจะรูสึก
ภาคภูมิใจ
43. การที่เจาหนาที่ไดรับรางวัลดีเดน แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ
44. เจาหนาที่รูสึกวาไดรับการยอมรับเพิ่มขึ้นเมื่องานที่
ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคนอื่นๆ
รวม
- มิติเนนความสมบูรณแบบ
45. เจาหนาที่ควรปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ
ตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา
46. เจาหนาที่ควรปฏิบัติงานตามแบบที่เคยยึดถือปฏิบัติ มี
คุณคา และมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางเครงครัด
47. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานเจาหนาที่ไมมี
โอกาสแกตัวใหม

2

4.00

1.41

2

4.29

.06

2

3.59

.71

1

5.00

-

2

4.00

.00

2

4.50

.71

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับมาก

2

4.13

.18

ระดับมาก

2

4.50

.71

ระดับมาก

2

4.00

.00

2

2.00

.00

ระดับ
คอนขางมาก
ระดับนอยที่สุด

ระดับคอนขาง
นอย
ระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ตอ)
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น

N

X

S.D.

48. เจาหนาที่จะรูสึกผิด แมกระทําความผิดเพียงเล็กนอย
รวม

2
2

4.50
3.75

.71
.35

2

3.87

.01

รวม

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับมาก
ระดับ
คอนขางมาก
ระดับ
คอนขางมาก

จากตารางที่ 9 พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.87 และ
S.D.=.01) เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติพบวา มิติที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ มิติเนนอํานาจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ 4.29
และ S.D.=.06 รองลงมาคือ มิติเนนการแขงขัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ
4.13 และ S.D.=.18 มิติเนนความสมบูรณแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก
คือเทากับ 3.75 และ S.D.=.35 ตามลําดับ สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มิติ
เนนการเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.38 และ
S.D.=.53
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรม
องคกรของ Cooke และคณะ ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ลักษณะ
สรางสรรค รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง และรูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราวปกปอง
วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการ
ใหเกิดขึ้น
รูปแบบที่ 1 ลักษณะสรางสรรค
- มิติเนนความสําเร็จ
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
- มิติเนนบุคคล
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉือ่ ยชา-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นพองดวย
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
- มิติเนนการพึ่งพา
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
รูปแบบที่ 3 ลักษณะกาวราว-ปกปอง
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
- มิติเนนอํานาจ
- มิติเนนการแขงขัน
- มิติเนนความสมบูรณแบบ
รวม

X

S.D.

4.84
4.75
4.75
4.88
5.00
4.28
3.63
4.50
4.63
4.38
3.87
3.38
4.29
4.13
3.75
4.33

.22
.35
.35
.18
.00
.66
.88
.71
.53
.53
.01
.53
.06
.18
.35
.14

ระดับวัฒนธรรม
องคกร
ระดับมากทีส่ ุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับคอนขางนอย
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับคอนขางมาก
ระดับมาก
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จากตารางที่ 10 พบวาโดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.84 และ
S.D.=.22) รองลงมาคือ รูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คือเทากับ 4.28 และ S.D.=.66 และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ต่ําที่สุดคือ
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.87
และ S.D.=.01
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
ทุกรูปแบบ พบวา ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรี
สัมพันธ สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =5.00 และ S.D.=.00) รองลงมาอีก 3
ลําดับคือ มิติเนนบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือเทากับ 4.88 และ
S.D.= .18 มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ย และ S.D. เทากัน
อยูในระดับระดับมากที่สุดเทากับ 4.75 และ S.D.= .35 และมิติเนนการพึ่งพา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือเทากับ 4.63 และ S.D.= .53 ตามลําดับ สวนมิติที่มี
วัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ 3.38 และ S.D.=.53
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่กบั รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1
ลักษณะสรางสรรค รูปแบบที่ 2 ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง และรูปแบบที่ 3 ลักษณะ
กาวราว-ปกปอง
รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่
รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
รูปแบบวัฒนธรรมองคกร
(N=21)
(N=2)
ระดับวัฒนธรรม
ระดับวัฒนธรรม
S.D.
S.D.
X
X
องคกร
องคกร
ลักษณะสรางสรรค
3.87
.37
คอนขางมาก 4.84
.22
มากที่สุด
- มิติเนนความสําเร็จ
3.98
.39
คอนขางมาก 4.75
.35
มากที่สุด
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง 3.83
.41
คอนขางมาก 4.75
.35
มากที่สุด
- มิติเนนบุคคล
3.83
.60
คอนขางมาก 4.88
.18
มากที่สุด
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
3.85
.49
คอนขางมาก 5.00
.00
มากที่สุด
ลักษณะเฉือ่ ยชา-ปกปอง
3.89
.30
คอนขางมาก 4.28
.66
มาก
- มิติเนนการเห็นพองดวย
3.85
.32
คอนขางมาก 3.63
.88
คอนขางมาก
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
3.85
.46
คอนขางมาก 4.50
.71
มาก
- มิติเนนการพึ่งพา
4.07
.37
คอนขางมาก 4.63
.53
มากที่สุด
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
3.82
.38
คอนขางมาก 4.38
.53
มาก
ลักษณะกาวราว-ปกปอง
3.57
.43
คอนขางนอย 3.87
.01
คอนขางมาก
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม 3.43
.50
คอนขางนอย 3.38
.53
คอนขางนอย
- มิติเนนอํานาจ
3.88
.48
คอนขางมาก 4.29
.06
มาก
- มิติเนนการแขงขัน
3.41
.58
คอนขางนอย 4.13
.18
มาก
- มิติเนนความสมบูรณแบบ 3.56
.55
คอนขางนอย 3.75
.35
คอนขางมาก
มาก
รวม
3.78
.28
คอนขางมาก 4.33
.14
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จากตารางที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น พบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูง
ที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.89 และ S.D.=.30) สวนผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับ
มากที่สุด ( X =4.84 และ S.D.=.22)
ลําดับรองลงมาพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
สรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.87 และ S.D.=.37 สวน
ลําดับรองลงมาของผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ 4.28 และ S.D.=.66
ลําดับต่ําที่สุดพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะกาวราวปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ 3.56 และ S.D.=.43 สวนลําดับ
ต่ําที่สุดของผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
กาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ 3.87 และ S.D.=.01
ตอนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร วิเคราะหจากคําถามปลายเปด โดยนําเสนอใน
รูปแบบความถี่ประกอบความเรียง ปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือ
วัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร
ความคิดเห็น
เจาหนาที่
- มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
- มีความเห็นใจกัน เปดใจกวาง และลดอคติลงเพื่อยอมรับในความตางของแตละบุคคล
- มีความยุติธรรม
- การทํางานเปนทีม
- ใหเกียรติผูอาวุโส
- ยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน
- ใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นปฏิบัติ
- มีความรักสามัคคี ปรองดองในหนวยงาน
- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ควรแยกเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด
- การทํางานที่สามารถทดแทนกันไดตลอดเวลา เพื่อใหองคกรจะไดดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารระดับสูง
- กระตือรือรนในการทํางาน
- ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
- สมานฉันท
- ลดความขัดแยงสวนตัวลง
- ยอมรับในความผิดพลาด และพรอมที่จะแกไขตลอดเวลา
- มีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ (service mind)

ความถี่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ความคิดเห็น
ผูบริหารระดับสูง
- ควรเปนคนที่มีความเชื่อมั่น มีวิสัยทัศนของตนเอง และพรอมที่จะกลาแสดงออก
โดยองคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกรใหได เพราะ
วัฒนธรรมองคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทํางานใน
องคกร

ความถี่
1

จากตารางที่ 12 พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการ
ทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อ
ความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 2)
มีความเห็นใจกัน เปดใจกวาง และลดอคติลงเพื่อยอมรับในความตางของแตละบุคคล
3) มีความยุติธรรม 4) การทํางานเปนทีม 5) ใหเกียรติผูอาวุโส 6) ยอมรับความคิดเห็น
จากเพื่อนรวมงาน 7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นปฏิบัติ 8) มีความรักสามัคคี ปรองดอง
ในหนวยงาน 9) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ควรแยกเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด 10) การทํางานที่สามารถทดแทนกันได
ตลอดเวลา เพื่อใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ส ว นผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วข อ มู ล ลั กษณะการทํ างาน
พฤติ กรรม หรื อวั ฒนธรรมองค กรแบบที่ คาดหวั งอยากจะให เกิ ดขึ้ น และเพื่ อ ความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) กระตือรือรนในการทํางาน 2) ใฝเรียนรู
อยางตอเนื่อง 3) สมานฉันท 4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง 5) ยอมรับในความผิดพลาด
และพรอมที่จะแกไขตลอดเวลา 6) มีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ (service mind) 7) ควร
เปนคนที่มีความเชื่อมั่น มีวิสัยทัศนของตนเอง และพรอมที่จะกลาแสดงออก โดย
องคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกรใหได เพราะวัฒนธรรม
องคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทํางานในองคกร
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
เปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร
ความคิดเห็น
เจาหนาที่
- สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค เชน วัฒนธรรมการเรียนรู ใหเกิดขึ้นภายใน
องคกร
- จัดทําขั้นตอนการทํางานของตนเอง แลวสงใหหนวยอื่นๆ ศึกษางาน เพื่อเรียนรูงาน
ของหนวยนั้นๆ ได
ผูบริหารระดับสูง
- จัดประชุมเสวนา
- ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ อื่นๆ
- จัดอบรมในหัวขอที่เกี่ยวกับลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกร
แบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
- สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ ตัดสินใจ รวมกันสราง
ความผูกพันทั้งอาจารยและเจาหนาที่เพิ่มขึ้น เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งทุกคน
ตองชวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางขององคกรทั้งในปจจุบัน และในอนาคต

ความถี่
1
1

1

1

จากตารางที่ 13 พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการ
สงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อ
ความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค
เชน วัฒนธรรมการเรียนรู ใหเกิดขึ้นภายในองคกร 2) จัดทําขั้นตอนการทํางานของตนเอง
แลวสงใหหนวยอื่นๆ ศึกษางาน เพื่อเรียนรูงานของหนวยนั้นๆ ได
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ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) จัดประชุมเสวนา 2) ศึกษาดูงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อื่นๆ 3) จัดอบรม
ในหัวขอที่เกีย่ วกับลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวัง
อยากจะใหเกิดขึ้น โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 4) สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม
ในการกําหนดวิธีการ ตัดสินใจ รวมกันสรางความผูกพันทั้งอาจารยและเจาหนาที่
เพิ่มขึ้น เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งทุกคนตองชวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับ
ทิศทางขององคกรทั้งในปจจุบัน และในอนาคต
ตอนที่ 6 ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลจากสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไววา รูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ T-test ในการ
หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยในประชากร 2 กลุม ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูลจากสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไววา
รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
รูปแบบของวัฒนธรรม
รูปแบบของวัฒนธรรม
องคกรที่เปนอยูในปจจุบัน องคกรที่ผูบริหารระดับสูง
รูปแบบวัฒนธรรมองคกร
ของเจาหนาที่ (N=21)
ตองการใหเกิดขึ้น (N=2)
S.D.
S.D.
X
X
ลักษณะสรางสรรค
3.87
.37
4.84
.22
- มิติเนนความสําเร็จ
3.98
.39
4.75
.35
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง
3.83
.41
4.75
.35
- มิติเนนบุคคล
3.83
.60
4.88
.18
- มิติมุงไมตรีสัมพันธ
3.85
.49
5.00
.00
ลักษณะเฉือ่ ยชา-ปกปอง
3.89
.30
4.28
.66
- มิติเนนการเห็นพองดวย
3.85
.32
3.63
.88
- มิติเนนยึดกฎเกณฑ
3.85
.46
4.50
.71
- มิติเนนการพึ่งพา
4.07
.37
4.63
.53
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง
3.82
.38
4.38
.53
ลักษณะกาวราว-ปกปอง
3.57
.43
3.87
.01
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม
3.43
.50
3.38
.53
- มิติเนนอํานาจ
3.88
.48
4.29
.06
- มิติเนนการแขงขัน
3.41
.58
4.13
.18
- มิติเนนความสมบูรณแบบ 3.56
.55
3.75
.35
รวม
3.78
.28
4.33
.14
*ระดับความเชื่อมั่น 95%

t

Sig
(2-tailed)

3.61
2.72
3.07
2.38
3.28
1.63
-.81
1.88
1.96
1.92
.96
-.14
1.17
1.69
.48
2.71

.00
.01
.00
.03
.00
.12
.43
.07
.06
.06
.35
.89
.25
.11
.63
.01
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จากตารางที่ 14 พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละรูปแบบ
พบวา เจาหนาที่มีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค แตกตาง
จากผูบริหารระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนวัฒนธรรมองคกรใน
รูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ลักษณะกาวราว-ปกปอง ระหวางเจาหนาที่และผูบริหาร
ระดับสูง ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
องคกรที่เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่ ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อเสนอแนว
ทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดขึ้น และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ในการศึกษาวิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เจาหนาที่มีเพศชาย
มากกวาเพศหญิง คือ เพศชาย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 61.9 และเพศหญิง
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 38.1 เมือ่ แยกตามอายุ เจาหนาที่มีชวงอายุ 25-34 ป มาก
ที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 81.0 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ป จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 19 และไมพบเจาที่ที่มีชวงอายุต่ํากวา 25 ป อายุ 45-55 ป และอายุ 56
ปขึ้นไป เมื่อแยกตามสถานภาพการสมรส เจาหนาที่มีสภานภาพโสดมากที่สุด คือ
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแลว จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 47.6 และไมพบเจาหนาที่ที่มีสถานภาพหยา/หมาย เมื่อแยกตามวุฒิ
การศึกษา เจาหนาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คือจํานวน 10 คน คิดเปนรอย
ละ 47.6 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
28.6 และวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ และ
ไมพบเจาหนาที่ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท และเมื่อแยกตามระยะเวลาการ
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2. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน พบวา โดย
ภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูงที่สุด
อยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.89) รองลงมาคือ รูปแบบลักษณะสรางสรรค มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก( X =3.87) และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุด
คือ รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย ( X =3.56)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดมิติและรายขอ ปรากฏดังนี้ รูปแบบลักษณะเฉื่อยชาปกปอง มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติเนนการพึ่งพา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน
รูปแบบลักษณะสรางสรรค มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติเนนความสําเร็จ
หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ เพื่อให
งานนั้นสําเร็จและบรรลุเปาหมาย และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เจาหนาที่ใน
หนวยงานมีการรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย พันธกิจของงานที่ทํา เพื่อ
ผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติเนนอํานาจ
หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การไดรบั การยอมรับและนับถือจากเพื่อนรวมงานเปนความ
คาดหวังของเจาหนาที่ในหนวยงาน และแบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คือยึดถือ
ตามหลักการของฝายบริหาร สวนหัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ เจาหนาที่ในหนวยงาน
ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูทุก
รูปแบบ พบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรมิติเนนการพึ่งพา สูงที่สุด อยูในระดับ
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3. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น พบวา โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.84) รองลงมาคือ รูปแบบ
ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.28) และรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุดคือ รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมาก ( X =3.87)
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น
ทุกรูปแบบ พบวา ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรี
สัมพันธ สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =5.00) รองลงมาอีก 3 ลําดับคือ มิติเนน
บุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.88) มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการ
พัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากันคืออยูในระดับมากที่สุด ( X =4.75) และมิติเนนการ
พึ่งพา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.63) สวนมิติที่มีวัฒนธรรมองคกรต่ําที่สุด
คือ มิติเนนการเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย ( X =3.38)
4. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูงที่สุด อยู
ในระดับคอนขางมาก ( X =3.89) สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.84) ลําดับ
รองลงมาพบวา เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก ( X =3.87) สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X =4.28) ลําดับต่ําที่สุดพบวา เจาหนาที่มีระดับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
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5. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการ
ทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวั งอยากจะใหเกิดขึ้น และ
เพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
2) มีความเห็นใจกัน เปดใจกวาง และลดอคติลงเพื่อยอมรับในความตางของแตละบุคคล
3) มีความยุติธรรม 4) การทํางานเปนทีม 5) ใหเกียรติผูอาวุโส 6) ยอมรับความคิดเห็น
จากเพื่อนรวมงาน 7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นปฏิบัติ 8) มีความรักสามัคคี ปรองดอง
ในหนวยงาน 9) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ควรแยกเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด 10) การทํางานทีส่ ามารถทดแทนกันได
ตลอดเวลา เพื่อใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สวนผูบริหาร
ระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรม
องคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร ดังนี้ 1) กระตือรือรนในการทํางาน 2) ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 3) สมานฉันท
4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง 5) ยอมรับในความผิดพลาด และพรอมที่จะแกไขตลอดเวลา
6) มีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ (service mind) 7) ควรเปนคนทีม่ ีความเชื่อมัน่ มีวิสัยทัศน
ของตนเอง และพรอมที่จะกลาแสดงออก โดยองคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ
เหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกรใหได เพราะวัฒนธรรมองคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอ
การประพฤติปฏิบัติของคนที่ทํางานในองคกร
สําหรับขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร พบวาเจาหนาที่ไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรม
องคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนี้ 1)
สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค เชน วัฒนธรรมการเรียนรู ใหเกิดขึ้นภายใน
องคก ร 2) จัดทําขั้นตอนการทํางานของตนเอง แลวสงใหหนวยอื่นๆ ศึกษางาน
เพื่อเรียนรูงานของหนวยนั้นๆ ได สวนผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
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6. ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของแตละรูปแบบพบวา เจาหนาที่มีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
สรางสรรค แตกตางจากผูบริหารระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง ลักษณะกาวราว-ปกปอง ระหวาง
เจาหนาที่และผูบริหารระดับสูง ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันที่พบวา โดย
ภาพรวมเจาหนาที่มีระดับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง สูง
ที่สุด เมื่อแปลความจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรของ Cooke
และคณะ แลวนั้น แปลความไดวา เปนองคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกมุงความตองการความมั่นคงของพนักงาน เนนการคลอยตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร ยึดกฎระเบียบแบบแผน พึ่งพาผูบริหารและหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตอง
รับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร พนักงานเนนถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลในลักษณะปกปองตนเองและตั้งรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงปลอดภัยและเกิด
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2. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้นที่พบวา โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค สูงที่สุด เมื่อแปลความจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรม
องคกรของ Cooke และคณะ แลวนั้น แปลความไดวา ผูบริหารระดับสูงตองการให
องคกรนี้เปนองคกรที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดและ
พฤติกรรมของตนเอง โดยมุงที่ความพึงพอใจของบุคคลในองคกร มีความตองการ
ไมตรีสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชทักษะและความเชี่ยวชาญ อันจะสงใหงานที่ทํานั้น
ประสบความสําเร็จ ลักษณะเดน คือ เปนรูปแบบพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
แบงไดเปน 4 มิติ คือ มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนการพัฒนาตนเอง มิติเนนบุคคล มิติ
มุงไมตรีสัมพันธ โดยมีวัฒนธรรมองคกรในมิติมุงไมตรีสัมพันธ สูงที่สุด ซึ่งเปนมิติ
เดียวกันกับที่มีคาเฉลี่ยของวัฒนธรรมองคกรสูงที่สุดเมื่อมองในภาพรวมของ
วัฒนธรรมองคกรรูปแบบ แปลความของมิตินี้ไดวา องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกมุงใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทุกคนในองคกรมีความ
เปนกันเอง เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพื่อนรวมงานเพื่อนรวมทีม การ
แสดงออกของพนักงานในองคกรจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน ใหการ
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ผลการวิจัยยังพบคาเฉลี่ยของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น ลําดับรองลงมาคือ รูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง และลําดับต่ําที่สุดคือ
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง ซึ่งเปนความจริงที่วาไมมีองคกรใดที่มีวัฒนธรรม
องคกรแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แตมักจะผสมผสานกันไป แลวแตลกั ษณะของ
องคกรที่แตกตางกัน ผูบริหารระดับสูงอาจมองเห็นแลววาถารูปแบบของวัฒนธรรม
องคกร เปนไปในลักษณะผสมผสานตามระดับคะแนนที่ไดรับในผลการวิจัย จะเปน
วัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ซึ่งเมื่อองคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่
สอดคลองกับเปาหมายขององคกรจะทําใหการบริหารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
1.1 ควรนําผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่และรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารตองการใหเกิดขึ้น และ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ทัง้ สองสวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาชองวาง (gap)
ระหวางวัฒนธรรมทั้งสองสวน แลวนําไปพิจารณารวมกันทั้งองคกร แลวรวมกันคิดหา
แนวทางสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใหพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ตองการใหเกิดขึ้น และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร โดยสรางแนวทางการ
สงเสริมและหาแนวทางสืบทอดใหดํารงอยูและสืบเนื่องตอไป ซึ่งคณะผูจัดทําวิจัยขอ
เสนอขั้นตอนในการสรางวัฒนธรรมองคกร ตามแนวคิดของ Griffin & Moorhead
(2007) ไวดังนี้
1. การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (formulate strategic value)
ใน 2 ขั้นตอนแรกนั้น เกี่ยวของกับเรื่องของการสรางคานิยม โดยใน
ขั้นตอนที่องคกรตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร ซึ่งคานิยม
เชิงกลยุทธ นั้นหมายถึง ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งจะตองมี
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2. การพัฒนาคานิยมเชิงวัฒนธรรม (develop culture values)
คานิยมเชิงวัฒนธรรม เปนคานิยมที่พนักงานจําเปนตองปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่องคกรตั้งขึ้น เพื่อใหบรรลุคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร พนักงานตองมี
พื้นฐานความเชื่อวา ทําอยางไรองคกรถึงจะประสบความสําเร็จ องคกรที่พัฒนาคานิยม
เชิงวัฒนธรรม โดยไมสอดคลองกับคานิยมเชิงกลยุทธ อาจทําใหไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากคานิยมทั้งสองดานนี้ตองสอดคลองกัน
3. การกําหนดวิสัยทัศน (create vision)
หลังจากที่มีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธ และคานิยมเชิงวัฒนธรรมแลว
องคกรจะตองมีการกําหนดทิศทางของวิสัยทัศน โดยวิสัยทัศนจะเปนสิ่งที่องคกร
ตองการเปนไปในอนาคต และวิสัยทัศนจะเปนสิ่งที่อธิบายถึงการผสมผสานระหวาง
คานิยมเชิงกลยุทธ และคานิยมเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายในอนาคตของ
องคกร
4. การนํากลยุทธไปใช (initiate implementation strategies)
ขั้นตอนตอไป คือ การนํากลยุทธไปใช โดยใหตั้งอยูบนพื้นฐานของ
คานิยมและการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดตั้งขึ้น กลยุทธจะครอบคลุม
หลายๆ ปจจัย อาทิ การสรรหา การฝกอบรมพนักงาน เพื่อที่จะใหพนักงานทุกคนมี
การรับรูความหมายของคานิยมรวมกัน เปนตน
5. การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ (reinforce culture behavior)
ในขั้นตอนนี้สามารถทําไดหลายรูปแบบ ประการแรก เรื่องของระบบ
การใหรางวัลกับพนักงานในองคกร องคกรจะตองมีการใหรางวัลที่สอดคลองกับความ
ตองการของพนักงานหรือเปนรางวัลที่พนักงานรูสึกวามีคุณคา เพื่อใหเกิดพฤติกรรม
ตามที่องคกรตองการ ประการที่สอง องคกรจะตองมีการถายทอดเรื่องราวของพนักงาน
ผูที่มีพฤติกรรมตรงกับความตองการขององคกรใหกับพนักงานภายในองคกรได
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1.2 จากคําถามปลายเปด คําตอบของคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะการทํางาน
พฤติ กรรม หรื อวั ฒนธรรมองค กรแบบที่ คาดหวั งอยากจะให เกิ ดขึ้ น และเพื่ อ ความ
สอดคล อ งกั บ เป า หมายขององค ก ร แสดงให เ ห็ น ว า ไม ว า จะเป น ความคิ ด เห็ น จาก
เจาหนาที่หรือผูบริหารระดับสูงก็ตาม มองเห็นความขัดแยงในองคกรเกิดขึ้นอยู ซึ่งก็
อาจไมใชเรื่องแปลกที่องคกรแหงนี้จะมี เพราะองคกรอีกหลายๆ แหงก็เกิดขึ้น แต
กระนั้นจะทําอยางไรเลาใหสิ่งเหลานี้คอยๆ ลดลงและจางหายไป ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมควรมองขามหรือละเลยไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เมื่อไดสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหประสบความสําเร็จในที่สุดแลว ควรนํา
วัฒนธรรมองคกรนั้นไปเปนปจจัยสําคัญในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูตอไป

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง
(สําหรับผูบริหารระดับสูง)
คําชี้แจง แบบสอบถามสําหรับผูบริหารระดับสูงชุดนี้ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับคําตอบของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 25-34 ป
( ) 35-44 ป
( ) 45-55 ป
( ) 56 ปขึ้นไป
3. สถานภาพการสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยา/หมาย
4. วุฒิการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) สูงกวาปริญญาโท
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5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นับตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน จนปจจุบัน)
( ) นอยกวา 1 ป
( ) 1-3 ป
( ) 4-6 ป
( ) 7-9 ป
( ) 10-12 ป
( ) 13-15 ป
( ) 16 ปขึ้นไป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
คําชี้แจง
1. เปนขอคําถามเพื่อสอบถามผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะการทํางานหรือ
พฤติกรรมทีต่ องการใหเกิดขึ้นในองคกร
2. เปนขอคําถามที่แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
หมายถึง
5
เห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ทานตองการใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือมี
พฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับมากที่สุด
หมายถึง
4
เห็นดวย นัน่ คือ ทานตองการใหเจาหนาที่ในหนวยงานของ
ทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือมีพฤติกรรมตรงกับ
ขอความนั้นในระดับมาก
หมายถึง
3
ไมเห็นดวย นั่นคือ ทานตองการใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
ของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือมีพฤติกรรมตรง
กับขอความนั้นในระดับนอย
หมายถึง
2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ทานตองการใหพนักงานใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือมี
พฤติกรรมตรงกับขอความนั้นในระดับนอยที่สุดหรือไมอยาก
ใหมีเลย
หมายถึง
1
ไมแนใจ นั่นคือ ทานไมแนใจวาตองการใหมีแนวคิด ลักษณะ
การทํางาน หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความนั้นหรือไม
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3. กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทาน แตละขอทํา
เครื่องหมาย เพียงชองเดียว เทานั้น

ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
เจาหนาที่มีการรวมกันวางแผน กําหนด
เปาหมาย พันธกิจของงานที่ทําเพื่อ
ผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยไมยอทอเพื่อให
งานนั้นสําเร็จ และบรรลุเปาหมาย
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่มีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
และชัดเจน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพ
ของงานเปนหลัก
เจาหนาที่มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวา
งานมีคุณคา
เจาหนาที่มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง
เจาหนาที่ใหขอคิด และแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบตั ิงานอยูเสมอๆ
เจาหนาที่มีการสนับสนุนและชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
เจาหนาที่มีความสามัคคี และรวมกัน
ชวยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
เจาหนาที่มีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน
เจาหนาที่มีความเปนกันเอง เปดเผย จริงใจ
ตอกัน
เจาหนาที่ยอมรับฟงเหตุผลและใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
เจาหนาที่มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน
เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทั้งชวยเหลือกัน
เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการ
ทํางานแบบเกาที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา
เจาหนาที่เขาใจวาการปฏิบัติงานตามเกณฑที่
กําหนดไวจะไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีด่ ี
หากเจาหนาที่มีการเสนอความคิดเห็นที่
แตกตางจากแนวคิดของคนสวนใหญ
ความคิดเห็นนั้น มักจะไมไดรับการ
ยอมรับ
เจาหนาที่ยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือ
ตองปฏิบัติตามความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชา

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
เจาหนาที่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่ตั้งไวอยางเครงครัด
เจาหนาที่มีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่หนวยงานตั้งไว
การที่เจาหนาที่มีการปฏิบัติงานโดยไม
ละเมิด กฎ ระเบียบที่กําหนดไวจะทําให
ไมเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยยึดระบบอาวุโส
เจาหนาที่ไววางใจและเชื่อมั่นใน
ผูบังคับบัญชาของตน
เจาหนาที่ตองการที่จะไดรับการชี้แนะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ยอมรับการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ไดเปนอยางดี
เจาหนาที่รูสึกผิดและตําหนิตนเองเมื่อ
กระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในหนวยงาน
เจาหนาที่รับรูวาลักษณะการปฏิบัติงานของ
แตละคนมีความรับผิดชอบไมเทากัน

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
31

32
33

34

35
36
37
38

39

แนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือ
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกร
เจาหนาที่เขาใจวาผูบังคับบัญชาจะเปนผูหา
แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบ
แผนที่เคยปฏิบัติ
เจาหนาที่หลีกเลี่ยงการโตแยงกับ
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาในหนวยงาน
เจาหนาที่ยึดถือหลักในการปฏิบัติโดย
มุงเนนการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวง
ผูบังคับบัญชามีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อหา
ขอผิดพลาดเปนประจํา
เจาหนาที่มีการนําเทคนิคการเจรจาตอรอง
มาใชในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ตอตานความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยูเสมอๆ
เจาหนาที่ชอบแสดงความคิดเห็นและให
คําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน
ความคาดหวังของเจาหนาที่ คือ การไดรับ
การยอมรับและนับถือจากเพื่อนรวมงาน
จากผลการปฏิบัติงานที่ดี
บุคลากรคิดวาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
คือการประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย
(5)
(4)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
40

41
42
43
44

45
46

47
48

แนวคิด ลักษณะการทํางาน หรือ
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกร
บุคลากรมีแบบแผนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คือ ยึดถือตามหลักการของฝาย
บริหาร
เปาหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คือ การแขงขันในทุกๆ ดาน
บุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานไดดีกวาคน
อื่นจะรูสึกภาคภูมิใจ
การที่พนักงานไดรับรางวัลดีเดน แสดงถึง
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ
บุคลากรรูสกึ วาไดรับการยอมรับเพิ่มขึ้น
เมื่องานที่ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคน
อื่นๆ
บุคลากรควรปฏิบัติงานอยางเต็มความรู
ความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา
บุคลากรควรปฏิบัติงานตามแบบที่เคย
ยึดถือปฏิบัติ มีคุณคา และมีการปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาอยางเครงครัด
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
พนักงานไมมีโอกาสแกตัวใหม
บุคลากรจะรูสึกผิด แมกระทําความผิด
เพียงเล็กนอย

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย
(5)
(4)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร
3.1 ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบใดที่ทานคาดหวัง
อยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3.2 ทานมีแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรอยางไรใหเปนไปตาม
วัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง
(สําหรับเจาหนาที่)
คําชี้แจง แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ชุดนี้ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับคําตอบของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 25-34 ป
( ) 35-44 ป
( ) 45-55 ป
( ) 56 ปขึ้นไป
3. สถานภาพการสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยา/หมาย
4. วุฒิการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) สูงกวาปริญญาโท
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5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นับตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน จนปจจุบัน)
( ) นอยกวา 1 ป
( ) 1-3 ป
( ) 4-6 ป
( ) 7-9 ป
( ) 10-12 ป
( ) 13-15 ป
( ) 16 ปขึ้นไป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
คําชี้แจง
1. เปนขอคําถามเพื่อสอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
2. เปนขอคําถามที่แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
หมายถึง
5
เห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นเสมอๆ
หมายถึง
4
เห็นดวย นัน่ คือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและ/หรือเปน
พฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
หมายถึง
3
ไมเห็นดวย นั่นคือ ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและ/หรือ
เปนพฤติกรรม เหตุการณที่เกิดขึ้นตามความจริงเล็กนอย
หมายถึง
2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นั่นคือ ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึก
และ/หรือเปนพฤติกรรม เหตุการณที่ไมเกิดขึ้นเลย
หมายถึง
1
ไมแนใจ นั่นคือ ไมแนใจวามีพฤติกรรม หรือเหตุการณนั้น
เกิดขึ้นหรือไม
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3. กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทาน แตละขอทํา
เครื่องหมาย เพียงชองเดียว เทานั้น

ลําดับ
1

2

3
4
5

6
7

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
การรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย
พันธกิจของงานที่ทํา เพื่อผลสําเร็จของงาน
ที่รับผิดชอบ
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานโดยไมยอทอ เพื่อใหงานนั้น
สําเร็จและบรรลุเปาหมาย
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
แผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และชัดเจน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปน
หลัก
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยของทานมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวางานมี
คุณคา

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
8

9
10

11

12
13
14

15
16

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
การสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งกันและกัน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความสามัคคีและรวมกันชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
การปฏิบัติงานแบบทีมงาน
ทานคิดวาบรรยากาศในการปฏิบัติของทาน
มีความเปนกันเอง เปดเผย จริงใจตอกัน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ยอมรับฟงเหตุผลและใหการยอมรับซึ่งกัน
และกัน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน
ทานคิดวาผูบังคับบัญชาของทานรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้ง
รวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
17

18

19

20

21

22

23

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการทํางานแบบ
เกาที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
เขาใจวาการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดไว
จะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
ทานคิดวา หากมีการเสนอความคิดเห็นที่
แตกตางจากแนวคิดของคนสวนใหญ
ความคิดเห็นนั้น มักจะไมไดรับการ
ยอมรับ
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ยึดหลักในการปฏิบัติงาน คือ ตองปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบทีต่ ั้งไว
อยางเครงครัด
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
หนวยงานตั้งไว
ทานคิดวาการปฏิบัติงานโดยไมละเมิดกฎ
ระเบียบที่กําหนดไว จะทําใหไมเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
24
25
26

27
28

29

30

31

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
นโยบายยึดระบบอาวุโส
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
ความตองการที่จะไดรับการชี้แนะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดี
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
จะรูสึกผิดและตําหนิตนเองเมื่อกระทําผิด
หรือทําใหเกิดความขัดแยงภายใน
หนวยงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
รับรูวา ลักษณะการปฏิบัติงานของแตละ
คนมีความรับผิดชอบไมเทากัน
ทานคิดวาสวนใหญผูบังคับบัญชาจะเปนผู
หาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบ
แผนที่เคยปฏิบัติ

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
32

33

34

35

36

37

38

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
หลีกเลี่ยงการโตแยงกับผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาในหนวยงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ยึดถือ หลักในการปฏิบตั ิงาน โดยมุงเนน
การแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหงานสําเร็จ
ลุลวง
ทานคิดวาผูบังคับบัญชาจะมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน เพื่อหาขอผิดพลาดเปน
ประจํา
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทานมี
การนําเทคนิคการเจรจาตอรองมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอๆ
ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา
แกเพื่อนรวมงาน
ทานคิดวาการไดรับการยอมรับและนับถือ
จากเพื่อนรวมงานเปนความคาดหวังของ
เจาหนาที่ในหนวยงานของทาน

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
39
40

41
42
43
44

45

46

47

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทานคิดวาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง คือ
การประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัตงิ าน
ทานคิดวาแบบแผนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ คือ ยึดถือตามหลักการของฝาย
บริหาร
ทานคิดวาเปาหมายในการปฏิบัติงาน คือ
การแขงขันในทุกๆ ดาน
ทานคิดวาผูที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวา
คนอื่นจะรูสึกภาคภูมิใจ
ทานคิดวาการที่ไดรับรางวัลดีเดน แสดงถึง
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทานมีความรูสึกวาไดรับการยอมรับเพิ่มขึ้น
เมื่องานที่ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคน
อื่นๆ
ทานมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ใน
หนวยงานของทานปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความรูความสามารถตามแบบอยางที่สืบ
ทอดกันมา
ทานคิดวาการปฏิบัติงานตามแบบที่เคย
ยึดถือปฏิบัติ มีคุณคาและมีการปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา อยางเครงครัด
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ไมมีโอกาสแกตัวใหม

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)
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ลําดับ
48

ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา

เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
(4)
(5)

ไมเห็น
ดวย
(3)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ไมแนใจ
(2)
(1)

ทานเชื่อวาเจาหนาที่ในหนวยงานทานจะ
รูสึกผิด แมกระทําความผิดเพียงเล็กนอย
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร
3.1 ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมองคกรแบบใดที่ทานคาดหวัง
อยากจะใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร (ถามี)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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3.2 ทานมีแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรอยางไรใหเปนไปตาม
วัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร (ถามี)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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