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บทคัดยอ 
 

                การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  2) เพ่ือศึกษา  เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่ผูบรหิาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  3) เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสรมิวัฒนธรรมองคกรใหเปนไป
ตามวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดบัสูงตองการใหเกิดข้ึน  และสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร  ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษา ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  และเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ  จังหวัดตรัง  จํานวนรวม
ทั้งส้ิน  23  คน  แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และเจาหนาท่ี  จํานวน  21  
คน  ซึ่งศึกษาจากประชากรเปาหมายท้ังหมด  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  แบง
ออกเปน  2  ชุด  ชุดท่ี  1  เปนแบบสอบถามท่ีใชถามผูบริหารระดับสูง  และชดุท่ี  2  เปน
แบบสอบถามท่ีใชถามเจาหนาท่ี  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา  เปนสถิติเบื้องตน
ในการอภิปรายผล  ไดแก  คาความถี ่ 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  มากท่ีสดุ  
คิดเปนรอยละ  81.0  มีสภานภาพโสดมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  52.4  มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมากท่ีสุด  คือจํานวน  10  คน  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  7-9  ป  มาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ  42.9 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน  พบวา  โดย
ภาพรวมเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  สูงที่สุด  อยู
ในระดับคอนขางมาก  รองลงมาคือ  รูปแบบลักษณะสรางสรรค  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
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3.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  พบวา  โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค  สูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  รูปแบบลักษณะเฉ่ือย
ชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุดคือ  
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติในภาพรวมของทุกรูปแบบ  พบวา  ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรีสัมพันธ  สูงท่ีสุด  อยูในระดับมากท่ีสุด  สวนมิติที่มี
วัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุดคือ  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอย  

4.  ขอมูลเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบรหิารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  พบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรปูแบบลกัษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  สูงท่ีสดุ  
อยูในระดับคอนขางมาก  สวนผูบริหารระดบัสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรใน
รูปแบบลักษณะสรางสรรค  สูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด  ลําดับรองลงมาพบวา  
เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมาก  สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ลําดับตํ่าที่สุดพบวา  เจาหนาที่มี
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย  

 (2) 



5.  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร  พบวาเจาหนาท่ีไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการทํางาน  
พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบท่ีคาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังนี้  1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน  2) มีความเห็น
ใจกัน  เปดใจกวาง  และลดอคติลงเพ่ือยอมรับในความตางของแตละบุคคล  3) มีความ
ยุติธรรม  4) การทํางานเปนทีม  5) ใหเกียรติผูอาวุโส  6) ยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อน
รวมงาน  7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับข้ันปฏิบัติ  8) มีความรักสามัคคี  ปรองดองใน
หนวยงาน  9) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน  ควรแยกเรือ่งงานและ
เรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด  10) การทํางานท่ีสามารถทดแทนกนัได
ตลอดเวลา  เพ่ือใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเน่ือง  และมีประสิทธิภาพ  สวน
ผูบริหารระดบัสูงไดแสดงความคิดเห็น  ดังน้ี  1) กระตือรือรนในการทํางาน  2) ใฝเรียนรู
อยางตอเนื่อง  3) สมานฉันท  4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง  5) ยอมรับในความผิดพลาด  
และพรอมท่ีจะแกไขตลอดเวลา  6) มีจิตใจพรอมท่ีจะใหบรกิาร (service mind)  7) ควรเปน
คนที่มีความเชื่อม่ัน  มีวิสัยทัศนของตนเอง  และพรอมท่ีจะกลาแสดงออก  โดยองคกร
จะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลาน้ีใหเกิดข้ึนในองคกรใหได  เพราะวัฒนธรรมองคกร
จะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนท่ีทํางานในองคกร 

สําหรับขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร  พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรท่ี
ตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังน้ี  1) สงเสริม
วัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค  เชน  วัฒนธรรมการเรียนรู  ใหเกิดข้ึนภายในองคกร  2) จัดทํา
ข้ันตอนการทํางานของตนเอง  แลวสงใหหนวยอ่ืนๆ ศึกษางาน  เพ่ือเรียนรูงานของหนวย
นั้นๆ ได  สวนผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็น  ดังน้ี  1) จัดประชุมเสวนา  2) ศึกษา
ดูงาน  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  อ่ืนๆ  
3) จัดอบรมในหัวขอท่ีเกี่ยวกับลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่
คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  4) สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวน

 (3) 



6.  ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรท่ีเปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละ
รูปแบบพบวา  เจาหนาท่ีมีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรปูแบบลกัษณะสรางสรรค  
แตกตางจากผูบริหารระดบัสูง  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนวัฒนธรรม
องคกรในรปูแบบลกัษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ลกัษณะกาวราว-ปกปอง  ระหวางเจาหนาท่ี
และผูบรหิารระดับสูง  ไมมีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ี  เกิดข้ึนจากความสนใจของคณะผูจัดทําวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  จึงไดมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของใน
เบื้องตนพบวา  ปจจัยสําคัญที่ประการหน่ึงที่จะทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูได
สําเร็จ  ก็คือ  วัฒนธรรมองคกร  คณะผูจัดทําวิจัยไดขอคําแนะนําจากประธานท่ีปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการวิจัย  คือ  รองศาสตราจารย สิทธิพันธ  พุทธหุน  ไดใหคําปรึกษาวา  
ควรมีการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมองคกร  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรสู
องคกรแหงการเรียนรู  เปนลําดับกอน  จึงคอยทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององคกรแหงการ
เรียนรูตอไป  จึงเปนเหตุผลใหคณะผูจัดทําวิจัยศึกษาวิจัยเรื่อง  วัฒนธรรมองคกรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ฉบับน้ี 
 รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได  ตองขอขอบคุณผูบริหารระดับสูง  และ
เจาหนาท่ีสาขาฯ ทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  
ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย  สาขาฯ  ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานการวิจัย  และคณะผูจัดทําวิจัยที่รวมแรงรวมใจกนัจัดทํารายงานการวิจัยฉบับนี้  
ทายที่สุดตองขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสิทธิพันธ  พุทธหุน  ที่ใหคําปรกึษา  ใหการ
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยเปนอยางดี   
 อน่ึงหากงานวิจัยฉบับนี้มีขอบกพรองประการใด  คณะผูจัดทําวิจัยขอนอมรับ
ขอบกพรองเหลาน้ันแลวนําไปปรับปรุงในการจัดทําวิจัยครั้งตอไป 
 
 
 

คณะผูจัดทําวิจัย 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 
 วัฒนธรรมเปนแบบแผนของความคิด ความเชื่อท่ีบุคคลพึงมีรวมกันในสังคมหรือ
องคกรใดๆ วัฒนธรรมจึงเปนเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองคกรอีกอยางหน่ึง  
เปนกรอบวิธกีารปฏิบัติของคนท่ีอยูในองคกรนัน้ๆ  นอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีมอียู  
วัฒนธรรมมอิีทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนท่ีอยูในองคกร  สะทอนใหเห็น
กระบวนความคิด  การตัดสินใจ  การวางแผนยทุธศาสตรขององคกร  และท่ีสําคัญท่ีสุด
วัฒนธรรมมผีลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  เพราะองคกรที่มีวัฒนธรรมแข็งและไมยดืหยุน  
จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงขององคกรนัน้ได  วัฒนธรรมองคกรจึงเปน
กรอบบังคับรูปแบบการทํางานขององคกร  ทีถู่กถายทอดจากผูบริหารและพนักงานใน
อดีตมาจนถึงปจจุบัน   
 วัฒนธรรมองคกรท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคกรจะทําใหการบริหารจัดการ
องคกรประสบความสําเร็จ  แผนกลยุทธที่องคกรจัดทําข้ึนอาจสอดคลองหรอืไมสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของคนในองคกร  ก็ได และ เมื่อท้ัง  2  สิ่งไมสอดคลองกัน  ก็เปนการยากท่ี
จะนํากลยุทธไปปฏิบัติใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได  วัฒนธรรมองคกรนอกจากจะ
มีสวนทําใหการบริหารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ  ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยทําให
เกิดการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรยีนรูอีกดวย 
 สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เปนหนวยงานสนับสนนุการเรยีน
การสอนภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา  
เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศกึษาจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค  เปดโอกาสใหผูทีอ่ยู
หางไกลจากสวนกลางของประเทศ  ใหไดมโีอกาสเขารับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมใน
ระดับอุดมศกึษา  โดยไมตองเดินทางไปศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร  ปจจุบันมีการเปด
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 ปรัชญา 
 จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คือ “สงเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม” สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  ไดกําหนดปรัชญาใหสอดคลองกับปรัชญา  ปณิธาน  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ปรัชญาของสาขาฯ คือ “บริการเพ่ือการศึกษา  มุงมั่นพัฒนา  เสริมสราง
ปญญาแกชุมชน” 
 ปณิธาน 
      1.  มุงใหบริการทางการศึกษาแกอาจารย  นักศึกษา  และบคุคลท่ัวไปให
เปนไปดวยความรวดเร็ว  ถูกตอง  และทันสมัย 
      2.  พัฒนาระบบการใหบริการการศกึษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถ
สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการรวมทั้งเปนฐานขอมูลแกผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย  วางแผน  และ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน 
      3.  ชวยดูแลและรักษามาตรฐานวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
      4.  มีระบบพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีคุณภาพทันกับความกาวหนา
ของวิทยาการและเทคโนโลย ี
 วัตถุประสงค 
      1.  เปนศนูยกลางในการใหบริการแกสังคมและการดําเนินงานเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการศึกษาและทะเบียนประวัตินักศึกษาทุกระดับ 
      2.  ประสานงานและใหบริการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ
วิชาตางๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการใชหองเรียนในหองบรรยายและหองเรียนอาคาร
เรียนรวม 
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      3.  ใหบรกิารงานดานโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
หองสมุดสารสนเทศแกนักศึกษาทุกระดับและหนวยงานตางๆ 
      4.  จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน  แลวนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา  การดําเนินงานในดานตาง  ๆของสาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ ฯ จ.ตรัง 
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 พันธกิจ 
      1.  ดานการจัดการศึกษา 
      พัฒนาขีดความสามารถในการใชระบบการใหบริการการศกึษาใหเต็ม
ประสิทธิภาพ  จัดทําฐานขอมูลระบบบริการการศกึษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหมี
ความถูกตอง  และสมบูรณยิ่งข้ึน  เพื่อใหผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษา  และผูเกี่ยวของ
สามารถสืบคน  ขอมูลไดตามความตองการ 
      2.  ดานการบริหารจัดการ 
      ศกึษาวิเคราะหการดําเนินงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ทํางานไดรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  อํานวยความสะดวกในการใหบริการ  
รวมทั้งการจัดหาอุปกรณในการใหบรกิารใหทันสมัย  และเพียงพอตอความตองการใน
การใชงาน 
      3.  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
      จัดทําคูมือและเอกสารเผยแพรขอมูลดานวิชาการ  ดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร  ที่เปนประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น  พัฒนาระบบการเรียนการสอน  
เพ่ือใหไดรับประโยชนจากการใหบริการ  การรกัษา  การอนุรักษธรรมชาติ
สภาพแวดลอม  ตลอดจนสามารถชีน้ําและเปนที่พ่ึงของสังคมได 
      4.  ดานการอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      ดําเนินการและสงเสริมการพัฒนากิจกรรมดานการอนุรักษและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝงใหบุคลากร  นักศึกษา  และประชาชนตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอ่ืนๆ 
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      5.  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความรูควบคูคุณธรรม 
      สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนเพ่ือปลูกฝงจิตสํานักใหนักศึกษาไดมีสวนชวยเหลือ
สังคมในดานตางๆ 

นโยบาย 
      1.  นโยบายดานการศึกษา 
           1.1  มุงบริการการเรียนการสอนจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค 
           1.2  มุงนําความรูทางวิชาการเพ่ือใชในการพัฒนาสังคมรวมกับชุมชน 
           1.3  มุงเสริมสรางความรูควบคูคุณธรรม 
           1.4  ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความถูกตอง  รวดเร็ว  และสะดวกตอผู
มารับบริการ 
      2.  นโยบายดานการวิจัย 

     มุงเสริมความรูใหกับบุคลากรในการทํางานวิจัย  เพื่อนําผลกงานวิจัยที่ไดมา
พัฒนาการบริหารจัดการสาขาวิทยบริการใหมีประสิทธิภาพ  สงผลตอการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
      3.  นโยบายดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
      สงเสริมความรูทางวิชาการเพิ่มพูนวิชาชีพใหเกิดแกชุมชน  สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติควบคูกับคุณธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 
      4.  นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีทองถิ่น  และสงเสริมการถายทอดองคความรูเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกับองคกรหลัก  และรวมกับทองถิ่น  ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการ
สงเสริม  การอาสาเพ่ือพัฒนา  และรวมสืบสาน  การอนุรักษในดานตางๆ ตลอดถึงการ
สวนรวมในการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรวมกัน 
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     5.  นโยบายในการจัดทําระบบสารสนเทศ 
      สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนําไปใชตัดสินใจในการบริหารให
เกิดประโยชนสูงสุด 
      6.  นโยบายดานบริหารจัดการ 
      สนบัสนนุใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบรหิาร  มุงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือพัฒนาให
องคกรมีความเจริญกาวหนา 
      7.  นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
      มุงเนนการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ  โปรงใส  รวดเร็ว  ถูกตอง  และ
ตรวจสอบได  พรอมท้ังมุงสงเสริมการสรรหางบประมาณจากภายนอก  เพ่ือใชในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ที่เปนประโยชนของสาขาวิทยบริการฯ และชุมชน 
      8.  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      มุงม่ันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เพ่ือมุงใหบริการความรูทางวิชาการ  ใหเกิดประโยชนตอสังคมและชุมชนสงูสุด 

สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เริ่มกอต้ังในป  พ.ศ. 2543  ถึง
ปจจุบัน  พ.ศ. 2553 นับไดวากอต้ังมาแลวเปนระยะเวลารวม 10 ป  มีการสะสมวัฒนธรรม
องคกรในหลายแงมุมถายทอดจากรุนสูรุน  ซึ่งมีทัง้ในแงบวกและแงลบ  วัฒนธรรมองคกร
ที่มีอยูหรือเกดิข้ึน  บางอยางก็เปนปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยใหองคกรประสบความสําเร็จ ใน
ขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมองคกรบางอยางเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกรดวยเชนกนั  
ดังน้ัน การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิาร
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการสงเสรมิวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรทีผู่บริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  และที่มคีวามสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ซึ่งจะเปน
การสงผลใหการบริหารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ  และเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยทํา
ใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 2.  เพ่ือศึกษา  เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน 
 3.  เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรม
องคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมุติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  คือ  รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยู
กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ประชากรคือ  ผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
จํานวน  21  คน  รวมประชากรท้ังสิ้น  23  คน  โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหวาง
วันที่  2  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  12  พฤษภาคม  2553 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
               1.  ทําใหไดทราบ วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
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               2.  ทําใหไดทราบ วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในเชิงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรม
องคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน 
               3.  ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรใหเปนไปตามลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  
และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
               4.  ทําใหสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรท่ีทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

บุคลากร  หมายถึง  เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานประจํามหาวิทยาลัยรามคําแหง  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  พฤติกรรมของบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติกันมาจน
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง 



 

บทท่ี  2 
เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  คณะผูจัดทําวิจัยไดศึกษาเอกสาร  
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย  ดงัน้ี 
 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  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการสรางองคการแหงการเรียนรู 

     2.3  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 
     2.4  ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 



 9 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
 

1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 
  
 การศึกษาคนควาพบวามีผูใหคํานิยามของวัฒนธรรมองคกรไวหลากแงมุม  โดย
อาจกลาวไดดังนี้ 
 คําวา “วัฒนธรรมองคกร”  จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  
มีความหมายวา  พฤติกรรมที่สรางข้ึนจากคนในองคกร  โดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน  
มีการยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ 

สุนทร  วงศไวศยวรรณ (2540) ไดใหคํานิยามของคําตางๆ ดังกลาวเพ่ือให
เกิดความชัดเจนในการศึกษาความหมายของวัฒนธรรมองคกรเพิ่มมากข้ึน  ดังน้ี 
 แบบแผนพฤติกรรม  หมายถึง  พฤติกรรมของคนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญใน
องคกรท่ีประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาหนึ่ง 
 บรรทัดฐาน  หมายถึง  มาตรฐานของพฤติกรรมที่คนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญ
ในองคกรคาดหวังหรือสนับสนุนใหสมาชิกของกลุมปฏิบติัตาม 
 ความเชื่อ  หมายถึง  ขอสรุปของสมาชิกในองคกรจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญตอ
พฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ วาเปนความจริง  หรือไมเปนความจริง 
 คานิยม  หมายถึง  ความคิดเห็นสมาชิกองคกรจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญตอ
พฤติกรรมหรือเหตุการณตางๆ วาควรหรือไมควร  คานิยมจึงเปนดุลยพินิจท่ีกลุมคน
เหลาน้ันยึดถือไวเปนเครื่องชี้วัดวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา 
 อุดมการณ  หมายถึง  ความเชื่อ  คานิยมและบรรทัดฐานท่ีคนจํานวนหน่ึงหรือ
สวนใหญในองคกรท่ีมีอยูรวมกันและเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว
แกพวกเขา 
 ความเขาใจ  หมายถึง  การท่ีสมาชิกองคกรจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญมีความ
เขาใจรวมกันในความหมายของพฤติกรรม  หรอืสัญลักษณตางๆ ในองคกร 
 สมมติฐานพ้ืนฐาน  หมายถึง  สิ่งท่ีคนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญในองคกรเรียนรู
จากการทํางานรวมกันมาเปนระยะเวลานาน  จนพัฒนากลายเปนสิ่งที่กลุมคนน้ันยอมรับ
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 นอกจากน้ัน  สุนทร  วงศไวศยวรรณ  ไดศกึษาแนวคิดของนักวิชาการที่มี
แนวคิดและความเห็นสอดคลองกันที่นาสนใจไวดังน้ี 
 Tylor (อางถึงใน  สุนทร  วงศไวศยวรรณ, 2540) นักวิชาการท่ีนิยามวัฒนธรรม
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  
กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนในสังคมยอมรับ  บางก็กลาววาเปนวิถีชีวิต
ของคนในสังคม 
 สุนทร  วงศไวศยวรรณ (2540) จึงไดรวบรวมแลวไดใหความของวัฒนธรรม
องคกรไวดังนี้ 
 1.  วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบติัสืบตอกันมาอยางสม่ําเสมอ
ขณะที่บุคคลติดตอเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน  เชน  งานพิธีการตางๆ ในหนวยงาน  ธรรม
เนียมหรือแนวปฏิบัติในองคกร  งานฉลองในโอกาสตางๆ ขององคกร  เปนตน 
 2.  วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  ความรู  ความคิด  ความเชื่อ  ขอสมมติฐาน
พ้ืนฐาน  และคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจคนจํานวนหน่ึงหรือคนสวนใหญภายใน
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 ความเชื่อถอืระหวางกันที่มีคุณคาในการ
นําไปสูการพัฒนา  และเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชกิในองคกร การ



 11 

 Schein (อางถึงใน  พรชยั  เชื้อชูชาติ, 2546) ไดใหความหมายของวัฒนธรรม
องคกร  วาเปนลักษณะและวิธีการทํางานรวมกัน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวม
ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีกําหนดให  ซึ่งลักษณะและวิธีการทางการดําเนินงานดังกลาว
นั้น  ผูกอต้ังองคกรหรือผูนําในองคกรเปนผูกําหนดและรวบรวม  ซึ่งเปนมาตรฐานหรือ
แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกดวยวิธีการบังคับหรือโฆษณาชวนเชื่อใหทุกคนถือ
ปฏิบัติ  โดยท่ัวๆ ไปเปนแบบแผนหรือขอสมมติฐานการกระทําเบื้องตนที่สมาชิกใน
องคกรไดรวมกันคิดคน  สะสมและพัฒนาข้ึน  โดยมีผูนําหรือผูกอต้ังองคกรเปนแกนนํา
ในการกําหนด  ทั้งนี้แบบแผนพฤติกรรมน้ันไดรบัการรวบรวมข้ึนมาจากประสบการณ
และผานกระบวนการเรียนรูขององคกรโดยสวนรวมเพ่ือตอสู  และเผชิญกับปญหาตางๆ 
ที่เกิดข้ึนในองคกร  รวมท้ังกระบวนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกของ
องคกรดวย  นอกจากน้ีแบบแผนการทํางานน้ันจะตองเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม
ของสมาชิกทุกคนในองคกรดวย  เพ่ือใหสมาชิกไดสามารถถายทอดใหกับสมาชิกรุน
ใหมๆ ขององคกรไดอยางถูกตองเพื่อใหเกิดความคิด  การรับรูและรูสกึถึงการกระทํา  
และการแสดงออกท่ีเหมาะสมในขณะท่ีทํางานในองคกรนั้น 
 Robbins (อางถึงใน  พรชัย  เชื้อชชูาติ, 2546) ไดกลาววา  วัฒนธรรมองคกร  
หมายถึง  ระบบของความหมายรวมกันที่เกิดจากสมาชิกขององคกร  ทําใหสามารถแยก
ความแตกตางขององคกรหนึ่งจากองคกรอ่ืนๆ ได 
 จากความหมายตางๆ ขางตนสามารถสรุปไดวา  วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง  
รูปแบบหรือคุณลักษณะท่ีปรากฏในการดําเนินงานขององคกร  โดยอยูในรูปแบบของ
วิถีการทํางาน  การกระทํา  พฤติกรรมที่สรางข้ึนจากคนในองคกรโดยมีการเรียนรูซึง่กัน
และกันยึดถอืปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ รวมถึงส่ิงตางๆ 
ภายในองคกรท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม  เชน  สิ่งประดิษฐ  สัญลักษณ  และทั้งรูปแบบของ
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 1.2  ที่มาของวัฒนธรรมองคกร 
 

วัฒนธรรมองคกรสามารถท่ีจะพัฒนาจากความสัมพันธของปจจัยตางๆ อัน
ไดแก  คุณลกัษณะของบคุลากรภายในองคกร  จรยิธรรมองคกร  สทิธิการครอบครองที่
องคกรใหกับสมาชกิและโครงสรางองคกร  ซึ่งความสัมพันธของทั้ง  4  ปจจัยนี้จะสราง 
ความแตกตางใหกับวัฒนธรรมในแตละองคกรอีกท้ังยังเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
องคกรในเวลาตอมา (Jones, 2004  อางถึงใน  ภัทรา  จันทพุฒ  และคณะ, 2550)  ซึ่งมี
รายละเอียดของแตละปจจัยดังตอไปนี้ 
      1.  คุณลักษณะของบุคลากรภายในองคกร (characteristics of people within 
organization) โดยทั่วไปคานิยมหรือความเชื่อมักมีรากฐานกําเนิดมาจากกลุมผูกอต้ัง
องคกรในรุนแรกๆ ผูริเริม่กอต้ังองคกรมักจะสรางวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรจาก
ความเชื่อของตนเอง  ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวจะกําหนดคุณลักษณะของสมาชิกในองคกร  
ฉะน้ันองคกรสวนใหญกม็ักจะเลือกสมาชิกใหมที่มีคานิยมและความเชื่อใกลเคียงกัน  
ในขณะเดียวกันคนเราก็มักจะเลือกทํางานกับองคกรท่ีมีแนวทางคานิยมคลายกับตนเอง 
      2.  จริยธรรมองคกร (organization ethics) วัฒนธรรมองคกรจะถูกพัฒนาข้ึน
ใหเปนกลไกท่ีสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของสมาชิกในองคกร  
จริยธรรมองคกรจึงมีบทบาทสําคัญในดานจรรยาบรรณ  ความเชื่อ  และกฎเกณฑที่สราง
แนวทางการทํางานของบุคลากรในองคกรในการทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียขององคกร  ผูบรหิารองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่ถูกตอง
และไมขัดตอขอกฎหมายของสมาชิกในองคกรรวมถึงการกําหนดแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมเขามาปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
      3.  สิทธิการครอบครองท่ีองคกรใหกับสมาชิก (property rights) หมายถึง  
สิทธิความรับผิดชอบของกลุมคนผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับจากองคกร  ซึ่งสิทธิเหลาน้ี
จะสรางความแตกตางดานบรรทัดฐาน  คานิยม  และทัศนคติของแตละองคกร  กลาวคือ  
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      4.  โครงสรางองคกร (organization structure) ปจจัย 4 ที่มีสวนในการ
พัฒนาองคกร  โครงสรางองคกร  คือ  ความสําคัญของงานกับอํานาจหนาท่ีอยางเปน
ทางการในการดําเนินธุรกิจตางๆ ขององคกร  โครงสรางขององคกรที่แตกตางยอมสราง
ความแตกตางดานวัฒนธรรม  ผูบริหารจะเปนผูออกแบบองคกรใหมีความเหมาะสม  
การออกแบบโครงสรางองคกรจะมีลักษณะแบบศูนยรวมอํานาจ (centralized) และมีการ
บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน (hierarchy) การออกแบบองคกรที่มีลักษณะเครื่องจักร  เปน
การทํางานท่ีมุงเนนคุณภาพและมีมาตรฐาน  ยอมมีความแตกตางจากองคกรแบบแบน
ราบ (flat) กระจายอํานาจ (decentranlized) และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมรอบๆ 
องคกร  องคกรแบบเครื่องจักรท่ีมีระบบการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  จะทําใหบุคลากรมี
ความสัมพันธอยางเปนทางการ  ไมเกี่ยวของกันในเรื่องสวนตัว  การทํางานจะตองอยูใน
กฎเกณฑที่องคกรต้ังไวและยึดถือคําส่ังของผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ  ในขณะเดียวกัน
องคกรแบบส่ิงมีชีวิตจะปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีใหความเปนอิสระในการตัดสินใจในการ
ทํางาน  การสงเสริมใหทุกคนเกิดความคิดสรางสรรค 
  

1.3  หนาท่ีของวัฒนธรรมองคกร 
 

 นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องหนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ (สุนทร  
วงศไวศยวรรณ, 2540) ดังน้ี 
      1.  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคยอมรับ  จากการท่ีสมาชิกใน
หนวยงานท้ังเกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องงาน  ทําใหบุคคลากรใหมของ
องคการเรียนรูวิธีคิด  วิธกีารทํางานท่ีถูกตองเหมาะสม  จากคําแนะนําของสมาชิกเกา
หรือไมก็เรียนรูดวยตนเองจากประสบการณหรือการสังเกตสวนตัววา  วิธีคิด  วิธีทํางาน
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      2.  จัดระเบียบในองคการ  ถาพนักงานเรียนรู  เขาใจ  และยอมรับวิธีคิด  วิธี
ทํางานท่ีหนวยงานคาดหวัง  พนักงานจะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด  การ
ทํางาน  และการประพฤติปฏิบัติตอกัน  นานวันเขาแนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรม
เนียมบรรทัดฐานของกลุมใหสมาชิกยึดถือปฏิบัติตาม  ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียม
บรรทัดฐานดังกลาว  ยอมไดรับการลงโทษในรูปแบบตาง ๆ  

     3.  กําหนดนิยามความหมายใหพฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัว  เมื่อบุคลากรใน
หนวยงานเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคการของตนเองแลว  วัฒนธรรมองคการจะ
ชวยใหสมาชิกของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตาง ๆ ใน
หนวยงานของตน  สวนใหญแลวสมาชิกของหนวยงานหรือผูคุนเคยกับวัฒนธรรมของ
หนวยงานเทาน้ันที่เขาใจความหมายของเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ภายใน
หนวยงานไดอยางถูกตอง 

     4.  ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ  ดังท่ีกลาว
มาแลววาวัฒนธรรมองคการเปนคานิยม  ความเชื่อ  และแนวปฏิบัติที่สมาชิกของ
องคการทําอยูเปนปกติวิสัยจนกลายเปนนิสัย  ดังนั้นสมาชิกขององคการสามารถทํา
กิจกรรมเหลาน้ันไดโดยอัตโนมัติไมตองตัดสินใจมากวาในแตละชวงเราจะตองทํา
อะไร  และทําอยางไร 

     5.  ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว  เม่ือวัฒนธรรม
องคการไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบ  จนเปนท่ียอมรับจากสมาชิกองคการสวนหนึ่ง
แลววาสามารถชวยแกปญหาพ้ืนฐานตาง ๆ ขององคการได  สิ่งเหลาน้ีจะถูกถายทอดให
สมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธีคิด  วิธีทํางานท่ีถูกตองเหมาะสมท่ีจะใชภายในหนวยงาน  
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมใหสมาชิกรุนใหมเรียกวา  การหลอหลอมขัดเกลาของ
องคการ (organizational  socialization) การหลอหลอมขัดเกลาสมาชิกใหมขององคการ
มีจุดประสงคเพ่ือใหเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในองคการที่เขามาทํางาน  
และใหรับเอาวิธีทํางานดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงานและประพฤติปฏิบัติตอไป  
อันจะทําใหวัฒนธรรมขององคการไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป 
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      6.  สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก  วัฒนธรรมองคการชวยใหสมาชิก
ของหนวยงานตระหนักวาแตละคนเปนพวกเดียวกัน  หรืออยูในกลุมเดียวกัน  เพราะ
ตางมีคานิยม  ความเชื่อ  และการประพฤติปฏิบัติหนาท่ีคลายคลึงกัน  และเปน
เอกลักษณที่แตกตางจากวิถีทางของกลุมอ่ืน  สิ่งท่ีทําใหสมาชิกองคการรูสึกวากลุม
ของตนมีเอกลักษณแตกตางกลุมอ่ืนมีหลายประการ  เชน  การแตงกาย  ระยะเวลา
ทํางาน  วิธีทํางาน  ผลงาน  ชื่อเสียงและภาพพจนของกลุม  ตัวอยางเชน  เครื่องแบบ
พนักงานของแตละธนาคารทําใหพนักงานมีความรูสึกวากลุมของตนมีเอกลักษณที่
แตกตางจากกลุมอ่ืนทําใหรูสึกวาผูที่ใสเครื่องแบบเดียวกัน  มีความคุนเคยหรือใกลชิด
กัน  มีระเบียบวินัยและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 Sathe (1985  อางถึงใน  พิสิฐ  พูลสวัสด์ิ, 2548) ไดกลาวถึงหนาที่ของวัฒนธรรม
องคการ  ดังนี้ 
      1.  ความรวมมือ (cooperation) ความรวมมือที่แทจริงภายในองคการ  ไม
สามารถเกิดข้ึนจากการออกเปนกฎระเบียบได  แตระดับของความรวมมือที่แทจริงไดรับ
อิทธิพลมาจากการท่ีสมาชิกในองคการมีคติฐานรวมกัน  เชน  บางองคการจะใหระดับ
คานิยมสูงกับการทํางานเปนทีมในขณะท่ีบางองคการใหความสําคัญตอความเชื่อและ
คานิยมรวมกันระหวางกลุมบุคคลน้ีสงผลอยางมากตอระดับความรวมมือ 
      2.  การตัดสินใจ (decision making) วัฒนธรรมสงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจ  เนื่องจากความเชื่อและคาความนิยมรวมกันทําใหเกิดคติฐานเบ้ืองตนและ
ความโนมเอียงอยางคงท่ีตอองคการ  ซึ่งนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
      3.  การควบคุม (control) หัวใจของการควบคุม  คือ  ความสามารถที่จะทําให
ปฏิบัติงานไดผลตามท่ีวางแผนไว  โดยพ้ืนฐานแลวกลไกการควบคุมในองคการมี  3  
ดาน  คือ (1) ดานการตลาดจะใชราคาเปนตัวควบคุม (2) ดานการปกครอง  จะใชอํานาจ
อยางเปนทางการเปนการควบคุม  และ (3) ดานเครือขาย  จะใชความเชื่อและคานิยมท่ีมี
รวมกันของสมาชิกสําหรับควบคุม 
      ถึงแมวากลไกการควบคุมทั้ง  3  ดานขางตนไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด  แต
องคการท่ีมีวัฒนธรรมแข็งจะใหความสําคัญตอการควบคุมดวยเครือขาย  เนื่องจากเปน
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      4.  การส่ือสาร (communication) เหตุผลหลักท่ีสมาชิกในองคการส่ือสาร
ผิดพลาดเกิดจากปญหาของการบิดเบือนขาวสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาขาวสารน้ันมี
ความซับซอนมากเทาไหรความผิดพลาดในการสื่อสารจะมากข้ึนเทาน้ัน  อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมชวยลดปญหาเหลาน้ีได  2  ทางคือ (1) ไมจําเปนตองสื่อสารในเร่ืองท่ีถือวาคติ
ฐานรวมกันอยูแลว  และ (2) การมีคติฐานรวมกันชวยใหแนวทางในการตีความสารตาง ๆ 
ที่ไดรับ 
      5.  ความผูกพัน (commitment) บุคคลจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการเม่ือเขา
มีสวนรวมและไดรับประสบการณบางอยางที่จะทําใหยึดติดกับองคการ  สิ่งจูงใจตาง ๆ  
เชน  เงินเดือน  เกียรติยศ  และความรูสึกวาตนเองมีคา  จะชวยใหบุคคลมีความรูสึก
ผูกพันตอองคการ  วัฒนธรรมที่แข็งแรงจะสงเสริมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันโดยผาน
ความเชื่อ  และคานิยมตาง ๆ ที่บุคคลมีรวมกับผูอ่ืนในองคการ 
      6.  การรับรู (perception) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดการรับรูสถานการณ
ของสมาชิกในองคการอันจะนําไปสูการปฏิบัติ 
      7.  การใชเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม (justification of behavior) 
วัฒนธรรมชวยใหสมาชกิในองคการใชอางเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม  ในขณะเดียวกนั
องคการจะใชเหตุผลเปนแรงเสริมใหสมาชกิรกัษาพฤติกรรมนัน้ไว  ในทางตรงขาม
องคการอาจกําหนดใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมทีต่องการเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได
เชนเดียวกัน 
 สรุปไดวา  หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิก
ในองคการเกิดการยอมรับ  จัดระเบียบในองคการ  กําหนดนิยามความหมายใหกับ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัวสมาชิกในองคการ  ลดความจําเปนที่สมาชิกตองตัดสินใจ
ในกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูเสมอ  ชวยชี้แนวในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว  พรอม
ทั้งสรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก  ทั้งน้ีเพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในกลุม
สมาชิกในองคการ 
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1.4  ระดับของวัฒนธรรมองคกร 
 
วัฒนธรรมองคกรสามารถแบงออกไดเปนหลายระดับ  สมยศ  นาวีการ (2533) มี

ความเห็นวา  การวิเคราะหระดับชั้นของวัฒนธรรมองคกรนั้น  สามารถวิเคราะหได  2  
ระดับ  กลาวคือ  ระดับที่เปนวัตถุสามารถมองเห็นได  และระดบัที่ไมสามารถมองเห็น
ได  ดังนี้ 

     1.  ระดับพ้ืนผิว  คือเปนวัตถุที่มองเห็นได  ซึ่งรวมถึงลกัษณะของเครื่องแตงกาย  
เรื่องราว  สัญลักษณ  งานพิธี  และการวางผังสํานักงาน 

     2.  ระดับลึก  เปนคานิยมและบรรทัดฐานท่ีควบคุมพฤติกรรม  ไมสามารถ
มองเห็นไดโดยตรง  แตสามารถแปลความหมายไดจากเรื่องเลา  ภาษาและสัญลักษณที่
เปนตัวแทนของมัน  คานิยมหรือบรรทัดฐานเหลาน้ี  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  
ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งประดิษฐที่มนุษยสรางข้ึน (artifacts) สวนวัฒนธรรมองค
ชั้นในสุดที่สงัเกตไดยากสุด  ไดแก  ฐานคติ (assumptions) โดยสามารถแสดงไดดังนี้ 

     ระดับท่ี  1  เปนระดับท่ีสามารถมองเห็นได 
     artifacts and creation หรือ  ลักษณะทางกายภาพ  เปนวัฒนธรรมที่มนุษย

สรางข้ึนเปนส่ิงท่ีมองเห็น  จับตองได  สามารถไดยินหรือรูสกึได  จําแนกออกเปน  3  
ดาน  คือ 

     -  วัตถุ  เชน  โลโกของหนวยงานฯ เฟอรนิเจอรในสํานักงาน  เครื่องแตงกาย  
ตลอดจนการวางผังสํานักงาน  เปนตน 

     -  พฤติกรรม  เชน  พิธีการตางๆ รูปแบบการติดตอส่ือสาร  ระบบการให
รางวัลและการลงโทษ  เปนตน 
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     -  ภาษา  เชน  เรื่องเลาเกี่ยวกับองคกร  คําศัพทที่ใชกันเฉพาะในหนวยงาน  คํา
ขวัญท่ีมักใชกัน  เปนตน 

     ระดับท่ี  2  เปนระดับท่ีสามารถรับรูไดมากขึ้น 
     values หรือ  คานิยม  เปนหลักการ  เปาหมายและมาตรฐานทางสังคม  ซึ่งจะ

เปนสิ่งท่ีบงบอกวาสมาชิกในองคกรสนใจในเรื่องใด  เชน  อิสรภาพ  ความเปน
ประชาธิปไตย  ความมั่งค่ัง  หรือความจงรักภักดี  เปนตน  คานิยมนี้จะเปนพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจวาอะไรเปนส่ิงท่ีถูกหรือผิด  รวมทั้งเปนสิ่งท่ีมนุษยแสดงออกอยางมีสํานึก
รูตัว  คานิยมมีความหมายใกลเคียงกับบรรทัดฐาน (norms) ซึ่งเปนสิ่งท่ีบอกใหสมาชิก
ทราบวาควรจะประพฤติตัวอยางไรในสถานการณตางๆ โดยคานิยมจะเปนตัวบอกวาสิ่ง
สําคัญสําหรับสมาชิก  แตบรรทัดฐานจะเปนตัวบอกถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

     ระดับท่ี  3  เปนระดับท่ีถายทอดสืบตอกันมา  ไมสามารถมองเห็นได 
     assumptions หรือ ฐานคติ  เปนสิ่งท่ีสมาชิกในองคกรแสดงออกโดยไม

รูสึกตัวซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการรับรู  ความรู  ความคิด  หรือการกระทําตลอดจน
พฤติกรรมของคน  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการยอมรับปฏบิัติโดยปราศจากขอสงสัย
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  มนุษยมีธรรมชาติที่ดหีรือชั่วรายหรือเปนกลาง  
เปนตน 

          4.  ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของกิจกรรมของมนุษย  หมายถึง  ทัศนะ
เกี่ยวกับสิ่งท่ีมนุษยควรกระทําเกี่ยวกับความเปนจริง  สภาวะแวดลอม  และธรรมชาติ
ของมนุษย 
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          5.  ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธระหวางมนุษย  หมายถึง  
ทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธที่ชอบธรรม  และการอยูรวมกันของมนุษย 
 

1.5  ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 
 
วัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญตอการหลอหลอมสมาชิก  เพ่ือใหเกิดความ

เชื่อม่ันในองคกรจนเกิดความทุมเทในการทํางานใหกับองคกรนั้นได  ซึ่งจะตองอาศัย
การเรียนรูและสั่งสมประสบการณ  พฤติกรรม  และคานิยมที่ตอเนื่องกัน  ทั้งน้ี  อาจเกิด
จากการเรียนรูที่จะแกปญหาในการตัดสินใจ  ซึ่งเม่ือนําไปใชแกปญหาแลวเกิดผลสําเร็จ
จะทําใหเกิดพฤติกรรมเดมิซ้ําอีก  จนกลายเปนวัฒนธรรมของสมาชิกในองคกรนั้น  
ในทางตรงกันขามเมื่อนําวัฒนธรรมเดิมมาใชในองคกรแลวไมประสบความสําเร็จ  
ไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  ก็จะตองมีการศึกษาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด  ความเชื่อใหเกิดข้ึนและเกิดการเรียนรูสั่งสมเปน
วัฒนธรรมใหมข้ึนมา  ดังนั้น  การเขาใจคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกรจะชวยทําให
เห็นภาพไดชัดเจนย่ิงข้ึน  เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรเปนเรื่องที่เปนนามธรรมมีความ
เกี่ยวของกับคานิยม  ความเชื่อของคน  ซึ่งเปนสิ่งท่ีสังเกตไดยาก  แมวานักวิชาการจะมี
ความเห็นแตกตางกันืแตสวนใหญเห็นวาวัฒนธรรมองคกรมีคุณลักษณะ  6  ประการ  
ดังน้ี (กัญญา วงศอุดร, 2549) 

     1.  วัฒนธรรมองคกร  เปนคานิยม  ความเชื่อ  และพฤติกรรมรวมของสมาชิก
ในองคกร  มใิชความคิด  ความเชื่อ  คานิยมและการกระทําของคนๆ เดียว ซึง่แตละคน
ในหนวยงานอาจมีความคิด  ความเชื่อ  และคานิยมที่หลายคนยอมรับและนําไปปฏิบัติ
จนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนท่ีอยูในวัฒนธรรมเดียวกันได 

     2.  วัฒนธรรมองคกร  เปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการส่ังสมความคิด  ความเชื่อ  
คานิยมและการกระทําท่ีสมาชิกในองคกร  จํานวนหน่ึงยอมรบัและมีอยูรวมกัน  ซึ่งส่ิง
เหลาน้ีมิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในชวงเวลาอันสั้น  แตตองอาศัยเวลาในการส่ังสมและพิสูจน
จนเปนที่ยอมรับรวมกันแลววาสามารถชวยแกปญหา  และสามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานได  จนพัฒนากลายมาเปนแนวปฏิบัติที่คนในหนวยงานสวนใหญ
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     3.  วัฒนธรรมองคกร  เปนสิ่งท่ีสมาชิกในองคกรเรียนรูจากการติดตอสัมพันธ
กับคนอื่น  วัฒนธรรมองคกรมิไดเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม  แตเปนสิ่งท่ี
สมาชิกในองคกรคอยๆ เรียนรูนับต้ังแตเริ่มเขาทํางานในหนวยงานนั้น  สมาชิกใหม
เรียนรูวัฒนธรรมองคกรผานกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่เรียกวา  การเรียนรูทาง
สังคม (organizational socialization) โดยหัวหนางานจะคอยชี้แนะวิธีคิด  วิธีการทํางาน
และการวางตัวท่ีถูกตอง  นอกจากน้ันสมาชิกใหมยังสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคกรได
จากการเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ขององคกร  รวมทั้งจากการเรียนรูดวยตนเอง  โดยผาน
การสังเกตพฤติกรรมของหัวหนาและหลักเกณฑการไดความดีความชอบ  ผลจากการ
เรียนรูวัฒนธรรมองคกรทําใหสมาชิกใหมทราบวา  ตนเองควรมีพฤติกรรมอยางไรใน
สถานการณตางๆ ทําใหอยูรวมกันและเปนที่ยอมรับของคนอ่ืนในองคกรได  กลาวโดย
สรุป  วัฒนธรรมองคกร  เปนสิ่งท่ีคนในองคกรเรียนรูจากการเปนสมาชิกขององคกร  
นั่นคือ  เปนการเรียนรูและถายทอดทางสังคมน่ันเอง 

     4.  วัฒนธรรมองคกร  มกัเปนสิ่งท่ีสมาชิกในองคกรไมคอยตระหนักถึง  
หลังจากท่ีวัฒนธรรมองคกรไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในองคกรแลว  สมาชิกในองคกรก็จะเกิดความคิด  ความเชื่อ  และกระทําสิ่งน้ัน
เปนระยะเวลานาน  จนกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาหรือจนกระทั่งส่ิงท่ีคิดหรือกระทําน้ัน
กลายเปนสามัญสํานึกที่สมาชิกองคกรกระทําไปแบบอัตโนมัติ  โดยไมไดคิดถึงการมีอยู
ของธรรมเนียมบรรทัดฐานของวัฒนธรรม  ดังน้ัน  วัฒนธรรมองคกร  จึงเปนเรื่องที่
คอนขางเปนนามธรรมสําหรับสมาชิกขององคกร 

     5.  การส่ือสารของวฒันธรรมองคกรน้ัน  พ่ึงพาการใชสัญลักษณเปนสิ่งท่ีใช
แทนหรือสื่อความหมายถึงอีกสิ่งหน่ึง  การส่ือสารวัฒนธรรมองคกรโดยใชสัญลกัษณ
เปนสิ่งท่ีหนวยงานพยายามถายทอดใหแกพนักงานใหม  เชน  คานิยม  ความเชื่อ  แนว
ทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวัง  มักเปนเรื่องนามธรรม  สวนสัญลักษณเปนสิ่งท่ีเห็น
ไดชัดเจนกวาส่ิงท่ีหนวยงานพยายามสื่อความหมาย 
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    6.  วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได  การเกิดวัฒนธรรม
องคกรตองใชเวลาในการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในองคกร  ดังนั้น 
วัฒนธรรมองคกรที่เกิดข้ึนจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคอนขางยาก  แตก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม  หรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
1.6  รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
 
ในองคการตางๆ จะมีรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  วัฒนธรรมองคกรจึง

เปนตัวแทนของการรับรูรวมกันของสมาชิกในองคกร  ดังนัน้วัฒนธรรมองคการจึงเปน
ระบบของการรับรูรวมกันของสมาชกิทุกคนในองคกร  แมจะมาจากสถานท่ีที่แตกตางกัน  
พ้ืนฐานหรือระดับชั้นในองคกรท่ีแตกตางกัน  แตก็จะตองเรียนรูถึงแนวโนมของ
วัฒนธรรมองคกรและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  อยางไรก็ตาม  แมวาในองคกรจะมี
วัฒนธรรมของสมาชิกสวนใหญที่ยึดถือปฏิบัติมาแลวแตก็อาจจะมีวัฒนธรรมยอยท่ีเกิด
จากกลุมคนท่ีมาจากแหลงเดียวกัน  เชน  อําเภอ  จังหวัด  ภาค  หรือสถาบันการศึกษา
เดียวกัน  ซึ่งอาจจะมีวัฒนธรรมยอยแตกตางของสมาชิกสวนใหญ 

วัฒนธรรมหลัก (dominant culture) เปนสิ่งท่ีแสดงถึงคานิยมหลักซึ่งสมาชิกใน
องคกรจะตองรับรู  และปฏิบัติตามอยางเครงครัดเปนภาพรวมของวัฒนธรรมองคกร  
ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพขององคกร  วัฒนธรรมประเภทน้ีจะเปนวัฒนธรรมของคนสวน
ใหญที่รับรูและยอมรับตลอดจนเขาใจรวมกัน  ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ Robbins & 
Judge (2007  อางถึงใน  ภัทรา  จันทพุฒ  และคณะ, 2550) ที่กลาวไววา  วัฒนธรรม
หลัก (dominant culture) หมายถึง  วัฒนธรรมที่ชีใ้หเห็นถึงคานิยมหลักภายในองคกร
ซึ่งไดรับการยอมรับและรวมกันใชโดยสมาชิกสวนใหญในองคกร 

วัฒนธรรมยอย (subcultures) เปนวัฒนธรรมของกลุมคนสวนนอยท่ีประกอบอยู
ในองคกรขนาดใหญซึ่งสะทอนถึงปญหาสถานการณ  ประสบการณของสมาชิกที่อยู
รวมกันแลวมีพฤติกรรมหรือคานิยมท่ีแตกตางกันตามแผนก  หรือตามภูมิศาสตร  ใน
ลักษณะน้ีองคกรที่มีลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่เปนทางการจะทําใหมีกลุมวัฒนธรรม
ยอยนอยกวาองคกรที่ไมเปนทางการและองคการท่ีมีวัฒนธรรมหลักที่ไมเขมแข็งจะ
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นอกจากน้ี  ยังมีการศึกษาถึงวัฒนธรรมที่เขมแข็ง  หรือออนแอ  ซึ่งวัฒนธรรมที่
เขมแข็งหรือออนแอข้ึนอยูกับระดับของการเห็นพองตองกัน (consensus หรอื 
agreement) การยึดเหน่ียว (cohesiveness) และการผูกพัน (commitment) ของสมาชิกที่มี
ตอวัฒนธรรมองคกรนั้นๆ เปนหลัก (สุพานี  สฤษฎวานิช, 2549) 

     1.  วัฒนธรรมที่เขมแขง็ (strong culture) หมายถงึ  วัฒนธรรมที่มีน้ําหนักมาก 
คนเห็นพองตองกันและยอมรับมาจึงเปลี่ยนแปลงยากวัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมีผลตอการ
ควบคุมพฤติกรรมไดมาก  และทําใหสมาชิกขององคกรมีแรงยึดเหน่ียวกันสูง  มีความ
จงรักภักดีและผูกพันตอองคกรมาก  เชน  ในองคกรทางการทหารหรือในองคกรแบบ
ตะวันตก  อันเปนผลมากจากการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประจําชาตินั่นเอง 
      นอกจากนี้  Deal และ Kennedy (1982  อางถึงใน  ภัทรา  จันทพุฒ  และคณะ, 
2550) ไดกลาวไววา  วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง  ควรมีสวนประกอบของวัฒนธรรมที่
สําคัญ  คือ 

     1) มีคานิยม  ซึ่งสะทอนวิสัยทัศน  และความเชื่อขององคกรท่ีชัดเจน  ดงัเชน
ที่  3M  มีความเชื่อในการมุงสรางสรรคนวัตกรรม 

     2) มีวีรบุรุษ  ซึ่งจะปรากฏอยูในเรื่องเลาขององคกร  เชน  บลิเกตต  เปน
วีรบุรุษท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการมุงคิดไปขางหนาใหเกิดข้ึนแกไมโครซอฟท 

     3) มีพิธีกรรมและพิธกีาร  เพ่ือเปนการเนนย้ําคานิยมขององคกร  เชน  พิธี
มอบรางวัลดีเดนใหแกพนักงานท่ีมีความคิดสรางสรรคใหมๆ แกองคกร 

     4) มีเครือขายของวัฒนธรรม  ซึ่งจะเปนวิธีการตางๆ ในการส่ือสารวัฒนธรรม
ใหถูกปลกูฝงและเนนย้ําวัฒนธรรมองคกรแกสมาชิกในองคกรนั้นๆ เชน  การมีสมุดพก
หรือบัตรวัฒนธรรมองคกรติดตัวพนักงาน  เปนตน 

     โดยทั่วไปพบวา  วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดมั่นตอเปาหมายของ
องคกร  สรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก  แตขณะเดียวกันก็พบวา  องคกรมักจะยึดมั่นถือส่ิง
ดีและมุงเนนภายในองคกรเปนสําคัญ  ตลอดจนมีความเปนระบบราชการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
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     2.  วัฒนธรรมที่ออนแอ (weak culture) หมายถึง  วัฒนธรรมท่ีคนอาจจะไม
เห็นพองตองกันมาก  และเปลี่ยนแปลงไดงาย  และไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาไรนัก  
ซึ่งปรากฏในองคกรที่เพ่ิงกอต้ังหรือองคกรที่มีอายุไมยาวนานนัก  วัฒนธรรมองคกรจึง
อาจยังไมมีน้ําหนักตอสมาชิกมากเทาใดนัก  หรืออาจจะเกิดข้ึนในองคกรท่ีผูนําไมไดให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรมากนัก  หรือเน่ืองจากองคกรเปดรับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ จากสภาพแวดลอมมาก 
 จากการศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคกรนั้น  พบวามีนักวิชาการหลายทานได
ใหแนวคิดมากมาย  คณะผูวิจัยจึงขอยกแนวคิดของนักวิชาการ  ดังนี้ 

1.  แนวคิดของ  Daft, R.L. 
 Daft, R.L. (2002) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคกรกับความมีประสิทธิผล  ได
กลาวไววาถาจัดคานิยมขององคกร  กลยุทธองคกร  และบริบทแวดลอมภายนอกได
เหมาะสมแลวจะเกิดวัฒนธรรมองคกรข้ึน  4  แบบ  โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้ง
สี่มาจาก  2  มิติ  ไดแก 
      1.  ระดับของเงื่อนไขภาวะแวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน 
(flexibility) หรือความมัน่คง (stability) เพียงใด 

     2.  ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรอื  เนน
ภายนอก (external) เพียงใด 

มิติทั้งสองผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรข้ึน  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  มักมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเพียงแบบเดียวเทาน้ัน 
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ภาพท่ี  1  วัฒนธรรมทั้งส่ีแบบขององคกร (four corporate culture) 
ความยืดหยุน 

วัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบเครือญาติ 
(clan culture) 

มีคานิยมเนน : 
-  ความรวมมือ 
-  ความเอ้ืออาทร 
-  รักษาขอตกลง 
-  ความเปนธรรม 
-  ความเสมอภาคทางสังคม 

(adaptability culture) 
มีคานิยมเนน : 

-  คาริเริ่ม 
-  การทดลอง 
-  ความกลาเส่ียง 
-  ความอิสระ 
-  ความสามารถตอบสนอง 
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ วัฒนธรรมแบบราชการ 

(achievement culture) (bureaucratic culture) 
มีคานิยมเนน : มีคานิยมเนน : 

-  มุงการแขงขัน -  ความประหยัด 
-  ความสมบูรณแบบ -  ความเปนทางการ 
-  ปฏิบัติเชิงรุก -  ความสมเหตุผล 
-  ความเฉลียวฉลาด -  ความเปนระเบียบ 
-  -  ความเคารพเชื่อฟง ความริเริ่มสวนบุคคล 

 

ความมั่นคง 
 

     1.  วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) 
     วัฒนธรรมแบบเครือญาติใหความสําคัญของการมีสวนรวมของพนักงาน

ภายในองคกรเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
จากภายนอกเปนวัฒนธรรมที่เนนความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอ่ืน  
ดังน้ัน  องคกรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัว
เดียวกัน  ผูนํามุงเนนเรื่องความรวมมือ  การใหความเอาใจใสเอ้ืออาทรท้ังพนักงานและ

ภาวะ
แวดลอม
ภายนอก 

ภาวะ
แวดลอม
ภายใน 
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     มีบางองคกรที่ยึดวัฒนธรรมแบบน้ีแลวประสบความสําเร็จ  เชน  SAS  
Institute  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่ใหความสําคัญสูงสุดตอคานิยมการดูแลเอาใจใส
ตอความเปนอยูและความตองการของพนักงานเพ่ือใหเกิดการเพิ่มผลงาน  พนักงานจะ
ไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุลมากกวาการทํางานเพ่ิม
ชั่วโมงหรือทํางานหนักเกินไป  หรือมีจิตใจมุงแขงขันกัน  นอกจากน้ียังเนนเรื่อง  ความ
เสมอภาค  ความเปนธรรมและความรวมมือพบวา  พนักงานขององคกรดังกลาวใหความ
รวมมือและใสใจตอเพ่ือนรวมงานและองคกรยิ่งข้ึน  สงผลใหองคกรสามารถปรับตัว
พรอมตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดดี 

     2.  วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) 
     วัฒนธรรมแบบปรับตัวเกิดข้ึนจากการท่ีผูนําเชิงกลยุทธ (strategic  leader) มุง

สรางคานิยมใหมขององคกรท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือ
คาดการณสภาวะแวดลอมภายนอกเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมในองคกรท่ีสามารถตอบสนอง
ไดตลอดเวลา  พนักงานขององคกรจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเองและพรอมลง
มือปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอลูกคาเปน
สําคัญ  บุคคลซึ่งเปนผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับ
องคกรดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเส่ียง  กลาทดลองคิดและทําใน  สิ่งใหม  และเนน
การใหรางวัล  ผลตอบแทนแกผูที่ริเริ่มสรางสรรคเปนพิเศษ  หลายองคกรไดเปลี่ยน
นโยบายใหมมาเนนเรื่องการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน (employee  
empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนองไดรวดเร็วเปน
หลัก  ซึ่งสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

     3.  วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) 
     เปนวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน  ความคงเสนคงวาใน

การดําเนินการเพ่ือใหเกิดความม่ันคง  วัฒนธรรมแบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ  ความ
มีเหตุผล  ความเปนระเบียบของการทํางาน  มุงเนนเรื่องใหยึดถือและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  ยึดหลักการประหยัด  ความสําเร็จขององคกรเกิดจากความสามารถในการบูร
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     4.  วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement culture) 
     ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ  คือ  การมีวิสัยทัศนหรือมี

เปาหมายท่ีชัดเจนผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย  เชน  ตัวเลขยอดขายเพิ่มข้ึนผล
ประกอบการมีกําไร  หรือมีเปอรเซ็นตสวนแบงของตลาด (market share) สูงข้ึน  เปนตน  
องคกรมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในสภาวะแวดลอมภายนอก  แตไมเห็นความ
จําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนและตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด  องคกรที่ยึด
วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขัน  เชิงรุก  ความสามารถริเริ่มของ
บุคคลและพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย  
คานิยมที่มุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองคกรเขาดวยกัน  หลายองคกร
ที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะใหความสําคัญกับการแขงขัน  การเอาชนะ  พนักงานท่ีมี
ผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงานตํ่ากวาเปาหมายก็จะถูกไลออกจากงาน 

กลาวโดยสรุป  วัฒนธรรมแตละแบบดังกลาว  สามารถสรางความสําเร็จใหแก
องคกรไดทั้งส้ิน  การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
จุดเนนดานกลยุทธขององคกร  และความจําเปนของเง่ือนไขแวดลอมภายนอกเปนสําคัญ  
จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูนําท่ีตองมิใหองคกรหยุดชะงักอยูกับวัฒนธรรมเดิม
ซึ่งอาจเหมาะสมกับอดีตแตไมอาจทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดอีกตอไป 

2.  แนวคิดของ Kim S Cameron & Robert E. Quinn 
 Cameron & Quinn (2006  อางถึงใน  ภัทรา  จันทพุฒ  และคณะ, 2550) ไดเสนอ
วัฒนธรรมองคกรโดยแบงออกเปน  4  รูปแบบ  ดังน้ี 

     1.  วัฒนธรรมเนนความรวมมือ (clan  culture) 
     ลักษณะเดน  คือ  มีการทํางานรวมกันเปนทีม  พนักงานทุกคนมีสวนรวมใน

การทํางานหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ  องคกรยอมรับความคิดเห็นของพนักงาน  ผูนําใน
องคกรเปนแบบอยาง  ในการใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ  สงเสริม  และเอ้ืออํานวยความ
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     2.  วัฒนธรรมเนนความคิดสรางสรรค (adhocracy  culture) 
     ลักษณะเดนขององคกร   คือ  การเนนในเรื่องของการมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคเพ่ือนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จขององคกร  หนาท่ีหลักของฝายบริหาร  
คือ  การสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สนับสนุนใหพนักงานกลาตัดสินใจ  
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ  และใหอิสระในการตัดสินใจ  สิ่งที่เชื่อมสมาชิกองคกรเขาดวยกัน  
คือ  การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การทดลองนําส่ิงใหม ๆ มาใช  ความทาทายขององคกรที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้  คือ  การคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองตามความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ  และ
สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ซึ่งทําใหองคกรเปนผูนําทางดานผลิตภัณฑและ
นวัตกรรม  ตัวอยางเชน  ธุรกิจการบิน  ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม 

     3.  วัฒนธรรมการแขงขัน (market culture) 
     ลักษณะการทํางานมุงเนนความสําเร็จ  การแขงขัน  มีคานิยมในการมุงให

ความสําคัญกับลูกคา  และเพ่ิมศักยภาพทางดานการแขงขันขององคกร  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  และมีกระบวนท่ีเปนมาตรฐาน  มีกลไก  การควบคุมความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
พนักงานสวนใหญปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว  ผูนําองคกรเปนผูประสานงาน  
เนนการควบคุมกํากับเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  
รูปแบบการบริหารงานขององคกรเนนท่ีความมั่นคงของพนักงาน  เนนการยอมรับคําสั่ง  
เนนการปฏิบัติงานที่สามารถคาดการณไดรวมถึงเนนความสัมพันธตามลําดับชั้น  สิ่งที่
ยึดเหน่ียวองคกรเขาดวยกันคือนโยบาย  และกฎระเบียบที่เปนทางการ  สิ่งสําคัญใน
องคกร  คือ  การทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น  องคกรมีเกณฑหรือ
กําหนดมาตรฐานของความสําเร็จในเรื่องประสิทธิภาพ  สิ่งสําคัญ  คือ  การมีระบบท่ี
เชื่อถือได  การทํางานเปนไปอยางราบรื่น  และมีผลผลิตที่มีตนทุนตํ่า  ตัวอยางเชน  ราน
แมกโดแนล (McDonald’s) และองคกรของรัฐ (government  agencies) 
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ภาพที่  2  วัฒนธรรมองคกร  4  รูปแบบ  ตามแนวคิดของ  Kim  S.  Camaron & Robert  E.  Quinn 
 

ความยืดหยุน (flexibility) และความระมัดระวัง (discretion) 
 

วัฒนธรรมเนนความรวมมือ วัฒนธรรมเนนความคิดสรางสรรค 
(clan culture) 

เนน: ความรวมมือ 
ลักษณะของผูนํา: ผูอํานวยความ
สะดวก  ผูสอนงาน  ผูสรางทีม 
แรงผลักดัน: การยอมรับ 
การสื่อสาร  การพัฒนา 
ทฤษฎีท่ีสงผล: การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย  และการมีสวนรวม 

(adhocracy culture) 
เนน: ความคดิสรางสรรค 
ลักษณะของผูนํา: ผูมีความคดิ 
ริเริ่ม  ผูมีวิสัยทัศน 
แรงผลักดัน: การมีนวัตกรรม 
ทางผลิตภัณฑ  การปฏิรูป 
ความคลองแคลววองไว 
ทฤษฎีท่ีสงผล: การมีวิสัยทัศน 
นวัตกรรม  และแนวคิดรเิริ่มใหม ๆ  

วัฒนธรรมตามลําดับข้ัน 
(hierarchy culture) 

เนน: การควบคุม 
ลักษณะของผูนํา: ผูประสานงานคอย
ดูแลติดตามประเมินผล 
แรงผลักดัน : ความมีประสิทธิผล การใช
ระยะเวลาอยางคุมคา ความสมํ่าเสมอ และ
ความพรอมเพรยีงกัน 
ทฤษฎีท่ีสงผล : การควบคุม และ
ความมีประสิทธิผลและ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมการแขงขัน 
(market culture) 

เนน: การแขงขัน 
ลักษณะของผูนํา: บุคคลท่ีมี
แรงผลักดัน  มีความมุงมั่นสูง  ชอบ
การแขงขัน 
แรงผลักดัน: สวนแบงการตลาด การ
บรรลุเปาหมายทางดาน 
ผลกําไร 
ทฤษฎีท่ีสงผล: การแขงขันอยาง
รุนแรง  และการมุงเนนลูกคาเปนหลัก 

เนนสภาพแวดลอมภายนอกและความแตกตาง 

(external focus and differentiation) 
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ความม่ันคง (stability) และการควบคุม (control) 
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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
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  อยางมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถใชทักษะและความเชี่ยวชาญ  อันจะสงใหงานที่ทํานั้นประสบความสําเร็จ  
ลักษณะเดน  คือ  เปนรูปแบบพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ  โดยแบงออกเปน  4  
มิติ  คือ 

          1.1  มิติเนนความสําเร็จ (achievement) คือ  องคกรท่ีมีภาพรวมที่มีลักษณะ
การทํางานที่ดี  เนนการทํางานในโครงการท่ีทาทาย  และเนนผลลัพธที่มีคุณภาพสูง  
ผลที่ไดเกิดจากความพยายามมากกวาการไดรับโอกาส  มีการตั้งเปาหมายการทํางาน
รวมกัน  พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคกรมีลักษณะของความมีเหตุมีผลมี
หลักการและเปนนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  หาทางเลือกตาง ๆ กอนท่ีจะลงมือ
ปฏิบัติงาน  และเรยีนรูจากความผิดพลาดในอดีต  มีความกระตือรือรน  สนุกกับงาน  รูสึก
วางานมีความทาทายและมีความหมาย  ลักษณะเดน  คือ  พนักงานมีความ
กระตือรือรนและรูสึกวางานมีความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา 

          1.2  มิติเนนการพัฒนาตนเอง (self-actualization) คือ  องคกรที่มีคานิยม  
และพฤติกรรมการแสดงออกแนวสรางสรรค  เนนความตองการของบุคคลในองคกร
ตามความนึกคิดและตามความคาดหวัง  เปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากกวา
ปริมาณงานท่ีไดรับ  รวมทั้งความสําเร็จของงานมาพรอมๆ กับความกาวหนาของ
พนักงาน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตนแมวางานน้ันจะเปนงานงายๆ ก็จะ
ทํางานดวยความเต็มใจและพยายามกําจัดสถานการณที่ไมสรางสรรคใหหมดไปและ
สรางงานใหมๆ ข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพ  พนักงานทุกคนไดรับการสนับสนุนใน
การพัฒนาตนเองจากงานที่ทําอยู  สามารถพัฒนางานของตนเองอยางอิสระและมี
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          1.3  มิติเนนบุคคล (humanistic-ncouraging) คือ  องคกรที่มีคานิยม  และ
พฤติกรรมการทํางานท่ีมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  และบุคคลเปนจุดศูนยกลาง  
นอกจากน้ี  ยังใหความสําคัญกับพนักงาน  โดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุดของ
องคกร  การทํางานมีลักษณะการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  พนักงานมีความสุข  
ภูมิใจ  สนุกกับการสอนงานและบทบาทพ่ีเลี้ยง  ไดรับความสนับสนุนความกาวหนาจาก
การทํางานสมํ่าเสมอ  ลักษณะเดน  คือ  สิ่งที่สําคัญท่ีสุดขององคกร  คือ  ทรัพยากร
บุคคลและเนนการชวยเหลือผูอ่ืนใหเติบโตและพัฒนา 

          1.4  มิติมุงไมตรีสัมพันธ (affiliative) คือ  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกมุงใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ทุกคนในองคกรมีความ
เปนกันเอง  เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงานเพ่ือนรวมทีม  การ
แสดงออกของพนักงานในองคกรจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน  ใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน  มกีารแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันในการทํางาน  
คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  ลักษณะเดน  คือ  ความเปนเพ่ือนและความจริงใจตอกัน 

     2.  ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง (passive/defensive styles) 
      หมายถึง  องคกรท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงความตองการ
ความม่ันคงของพนักงาน  เนนการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ยึดกฎระเบียบ
แบบแผน  พ่ึงพาผูบริหารและหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ  ยอมรับการ
มอบหมายงานจากผูบริหาร  พนักงานเนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกปอง
ตนเองและต้ังรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงปลอดภัยและเกิดความกาวหนาในการทํางาน  
ลักษณะเดน  คือ  เปนรูปแบบพฤติกรรมท่ีเนนความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล  ซึ่งแบง
ออกเปน  4  มิติ  ดังน้ี 

          2.1  มิติเนนการเห็นพองดวย (approval) คือ  องคกรท่ีมีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีบุคคลใหการยอมรับซึ่งกันและกัน  หลีกเลี่ยงการขัดแยงท่ี
อาจเกิดข้ึน  พฤติกรรมท่ีถูกตอง  คือ  พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น  การ
ปฏิบัติตนเหมือนคนสวนใหญในองคกร  ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งท่ีพนักงานใน
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          2.2  มิติเนนยึดกฎเกณฑ (conventional) คือ  องคกรที่มคีานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะอนุรักษนิยม  ประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานมีการ
ควบคุมดวยระบบราชการ  ทกุคนในองคกรตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยาง
เครงครัดและมีความรูสึกที่ดีตอระเบียบและกฎน้ัน ๆ โดยที่ทกุคนในองคกรจะขัดตอ
กฎระเบียบนั้น ๆ มิได  และมีคานิยมของระบบอาวุโสและอนุรักษนิยม  ลกัษณะเดน  คือ  
ระบบอนุรักษนิยมและยึดกฎระเบียบปฏิบัติแนวทางเดิมเปนบรรทัดฐานในการทํางาน
อยางเครงครัด 

          2.3  มิติเนนการพ่ึงพา (dependent) คือ  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมการบริหารจัดการ  การตัดสินใจอยูที่
ผูบริหาร  หรือผูนํากลุม  ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและเชื่อวาการ
ตัดสินใจนั้นถูกตอง  โดยไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานท่ีทาทาย  ไมทราบ
จุดมุงหมายในการทํางานของตนเองและองคกร  มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติ
ตามผูบริหารหรือตามคําแนะนํา  ลักษณะเดน  คือ  เปนผูตามท่ีดีและมีความระมัดระวัง
สูงในการปฏิบัติตาม 

          2.4  มิติเนนการหลีกเลี่ยง (avoidance) คือ  องคกรท่ีมีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด  แตเมื่อทํางานประสบ
ความสําเร็จจะไมไดรับรางวัลอะไรตอบแทนเลย  ผลจากการบริหารลักษณะน้ีทําให
พนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบใหเทา ๆ กันกับบุคคลอ่ืน ๆ และหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี
อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและการถูกตําหนิ  พนักงานทุกคนจะรูสึก
ตําหนิตนเองและรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา  เมื่อทํางานผิดพลาด  ทุกคนจะหลีกเลี่ยงการ
ทํางานหรือการปฏิบัติตนท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและความผิดตาง ๆ รวมถึงเหตุการณที่
จะตองตัดสินใจก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใหผูรวมงานหรือผูบริหารตัดสินใจแทน  ลักษณะ
เดน  คือ  หลกีเลี่ยงการตัดสินใจและปฏิบัติงานที่มีการเส่ียงนอยท่ีสุด 
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     3.  ลักษณะกาวราว-ปกปอง (aggressive/defensive  styles) 
      หมายถึง  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะเนนการ
สนับสนุนความคิดและพฤติกรรมของตนเองเพ่ือรักษาระดับฐานะของตนเอง  มีลักษณะ
การทํางานแบบมุงอํานาจ  มุงการคิดเห็นตรงกันขาม  แขงขันชิงดีชิงเดน  ตอตานและมุง
ความสมบูรณ  ลักษณะเดน  คือ  เปนรูปแบบพฤติกรรมที่เนนความปลอดภัยของตัวงาน  
แบงออกเปน  4  มิติ  ดังน้ี 

          3.1  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม (oppositional) คือ  องคกรที่มีคานิยม  
พฤติกรรมและการแสดงออกของการเผชิญหนาอยางมาก  เนนการต้ังคําถาม  และการ
วิพากษวิจารณ  มีคานิยมการบริหารท่ีเนนการเจรจาตอรอง  พนักงานรูสึกวามีคุณคาหาก
ไดแกไขปญหาเฉพาะหนา  ซึ่งการแกไขปญหาเฉพาะหนาจะกอใหเกิดความขัดแยงกับ
ผูอ่ืนอยูเสมอ  โดยพนักงานจะแสดงออกถึงความขัดแยงในลักษณะไมไวใจผูอ่ืนแสดง
อาการตําหนิและตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดของบุคคลอ่ืนอยูเสมอ  
ลักษณะเดน  คือ  ชอบตอตานทุกสิ่งและมีการตําหนิขัดแยงกันเปนประจํา 

          3.2  มิติเนนอํานาจ (power) คือ  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกเนนการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน  เนนอํานาจหนาที่และบทบาทของแตละคน  
รางวัลที่ไดรับจากองคกร  คือ  การเลือ่นข้ัน  เลื่อนตําแหนง  ไดควบคุมพนักงานท่ีมี
ระดับตํ่ากวา  ทุกคนมีความตองการท่ีจะไดข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึนและตองการเปน
ผูตรวจการ  พนักงานตองการใชอํานาจเพ่ือรักษาความรูสึกที่มั่นคง  โดยมุงเนนที่ผลงาน
โดยการใชอํานาจหนาที่  ลักษณะเดน  คือ  มีลกัษณะชอบควบคุมและชักจูงผูอ่ืนและมี
ความเชื่อในเรื่องการผลักดันเหตุการณตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในองคกร 

          3.3 มิติเนนการแขงขัน (competitive) คือ  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการแขงขันที่ตองการแพ-ชนะ  พนักงานตองการชนะและดีกวาคนอ่ืน  
มุงการแขงขันเพ่ือรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับในที่ทํางาน
และวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปแบบของผลงาน  พนักงานทุกคนยอมรับลักษณะ
การทํางานท่ีมีการแขงขัน  และมีความเชื่อวาการทํางานตองมีการแขงขัน  จึงจะประสบ
ความสําเร็จ  ลักษณะเดน  คือ  ชอบการแขงขัน  และพยายามทําใหทุกสิ่งทุกอยางมี
ลักษณะทาทายเพื่อใหมีการแขงขันเกิดข้ึน 
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          3.4  มิติเนนความสมบูรณแบบ (perfectionistic) คือ  องคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ  ทํางานอยางหนักและยึดมั่นในระบบ
ราชการ ทํางานมาก  มีการต้ังความหวังในการทํางานสูง  จึงทํางานอยางละเอียดถี่ถวน
และตองใชระยะเวลาในการทํางานนาน  เนนการทํางานท่ีมีระบบ  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
องคกรน้ันสามารถบอกไดถึงระบบของการรับรูความหมายขององคกรรวมกัน  ซึ่งจะ
ชวยใหสมาชิกสามารถแยกแยะองคกรของตนเองออกจากองคกรอ่ืนได  ระบบของการ
รับรูความหมายขององคกรรวมกันนี ้ อาจกลาวไดวาเปนกลุมคุณลักษณะท่ีบงบอกถึง
คุณคาขององคกร  และจากผลการวิจัยไดทําใหเห็นวามีลักษณะสําคัญ  7  ประการ  ที่
เปนองคประกอบของวัฒนธรรมองคกร  อันไดแก 
      1.  innovative and risk taking  ระดับที่สมาชิกไดรับการสนับสนุนใหไดใช
ความคิดสรางสรรคและกลาท่ีจะเสี่ยง 
      2.  attention  to  etail  ระดับท่ีสมาชิกไดรับการคาดหวังใหแสดงความสามารถ
ในการวิเคราะห  และตัดสินใจไดอยางถูกตอง  ตลอดจนใสใจในรายละเอียดทุกข้ันตอน 
      3.  outcome orientation  ระดับที่ฝายบริหารใหความสําคัญกับผลงาน  
มากกวาเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานใหงานสําเร็จ 
      4.  people orientation  ระดับที่การตัดสินใจของฝายบริหารใหความสําคัญกับ
ผลกระทบที่จะมีตอพนักงานในองคกร 
      5.  team orientation  ระดับที่มีการจัดองคกร  ในลักษณะการทํางานรวมกัน
มากกวาการทํางานสวนตัว 
      6.  aggressiveness  ระดับที่สมาชิกในองคกรทํางานในลักษณะเชิงรุก  และ
เนนเรื่องของการแขงขัน 
      7.  stability  ระดับที่กิจกรรมขององคกรใหความสําคัญกับการรักษาสภาพ
ภาพขององคกร 
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 ความสัมพันธของปจจัยทั้ง  7  ประการของวัฒนธรรมองคกรที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของสมาชิกในองคกร  ซึ่งปจจัยทั้ง  7  ประการ  ที่
กลาวมาในขางตนนั้นถือเปนองคประกอบของวัฒนธรรม  ถาหากปจจัยดังกลาวเปนที่
ยอมรับและชื่นชอบของสมาชิก  ความแข็งแกรงของวัฒนธรรมก็จะเพ่ิมสูงข้ึน  
ยังผลใหผลการปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจในงานเพ่ิมสูงข้ึนตามปจจัยดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม  สิ่งที่ไมควรมองขามก็คืออิทธิพลของการเรียนรูทางสังคม 
(socialization) ที่จะมีตอผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร  ซึ่งจะข้ึนอยูกับการรับรู
วาสิ่งใดควรหรือไมควรปฏิบัติ  การเขาใจวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองแสดงใหเห็นถึงการ
เรียนรูทางสังคมท่ีถูกตองดวย  นอกจากน้ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ควรรวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับองคกร  เพ่ือจะดูวาพวกเขาเหลาน้ัน
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  ซึ่งวัฒนธรรมองคกรเหลาน้ี
ข้ึนอยูกับปจจัย  2  ปจจัย  คือ  ความเส่ียงในการตัดสินใจ (risk) และความรวดเร็วของ
ผลลัพธที่ได (feedback 

 
ภาพท่ี  3  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและประเภทของวัฒนธรรมองคกร 

เร็ว  ความรวดเร็วของผลลัพธ  ชา 
เสี่ยงภัยสูง 

 
 

การตัดสินใจ 
 
 

เสี่ยงภัยตํ่า 

วัฒนธรรมแบบลูกผูชาย วัฒนธรรมแบบเสี่ยงภัย 
เครื่องสําอาง  การกอสราง 

โฆษณา  ภาพยนตร 
การวิจัยและพัฒนาโครงการ

ลงทุนยานอวกาศ 
วัฒนธรรมแบบทําจริง/เลนจริง วัฒนธรรมแบบกระบวนการ 

การตลาด  แฟชั่น รัฐบาล  สาธารณูปโภค 
สินคาอุปโภค  อิเล็กทรอนิกส ประกันภัย  ธนาคาร 
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 1.  วัฒนธรรมแบบลูกผูชาย (tough-guy, macho culture) 
      วัฒนธรรมแบบน้ีจะเกิดข้ึนภายใตสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเสี่ยงภัย
สูง  และรับรูผลลัพธไดรวดเร็ว (feedback  is  quick  and  the  rewards  are  high) 
ผูบริหารสามารถรูไดอยางรวดเร็ววาการเสี่ยงภัยของพวกเขาถูกหรือผิด  วัฒนธรรมแบบ
นี้มักเกิดภายในบริษัทฯ เชน  บริษัทกอสราง  เครื่องสําอาง  การสรางภาพยนตร  และ
การโฆษณา  เปนตน  ลกัษณะพนักงานท่ีอยูภายในสภาพแวดลอมเชนนี้  จะเปนคนเดิน
เร็วพูดเร็วแตงกายทันสมัย  แขงขันกันเลื่อนข้ัน  ข้ึนเงินเดือน 
      2.  วัฒนธรรมแบบทําจริง/เลนจริง (work  hard/play hard culture) 

     วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดข้ึนภายในสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเส่ียง
ภัยตํ่าและรับรูผลงานไดอยางรวดเร็ว (few  risks being  taken, all  with  rapid  
feedback) มีลักษณะ  คือ  ตัดสินใจในสิ่งที่ไมสําคัญหลายอยางแทนการตัดสินใจสิ่งท่ี
สําคัญไมกี่อยางมีการสรางวัฒนธรรมภายในที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน  ซึ่งจะ
กระตุนการกระทําการตัดสินใจ  และความคิดสรางสรรคอยางมากมาย  มักปรากฏใน
บริษัทที่มุงเนนดานการตลาด  ผูบริหารตองตัดสินใจบอยครั้ง  แตการตัดสินใจแตละ
ครั้งมีความเสี่ยงภัยตํ่ามีผลไดเสียรวดเร็ว  การตัดสินใจเชิงกลยุทธมักจะเปนการคนหา
ความตองการของลูกคา 

     3.  วัฒนธรรมแบบเส่ียงภัย (bet your company culture) 
     วัฒนธรรมแบบน้ีจะเกดิข้ึนภายในสภาพการณที่การตัดสินใจมีความเส่ียงภัยสูง  

และรบัรูผลลพัธชา (where  big  stakes  decisions  are  taken, but  it  may  be  years  before  
the  results  are  known) ลกัษณะของบริษัทที่อยูภายใตสภาพการณเชนนี้  จะเปนบริษัทที่
ตองใชเงินลงทุนสูง  ตองใชเวลานานในการพัฒนา  ผูที่สามารถอยูรอดไดภายใต
สภาพการณเชนนี ้ จึงมีลักษณะท่ีฉลาด  มีประสบการณ  อดทนตอโครงการตาง ๆ เปน
เวลาหลายป  และใหกําลังใจแกพนักงานอ่ืนแมวาจะไมรูวาจะประสบผลสําเรจ็หรือไม  
งานพิธีจะมีลักษณะเปนการประชมุแบบเปนทางการ 

     4.  วัฒนธรรมแบบกระบวนการ (process  culture) 
      วัฒนธรรมแบบนี้จะเกิดข้ึนภายในสภาพการณที่มีการตัดสินใจต่ํา  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  ดังน้ี 
      1.  วัฒนธรรมบรหิารแบบเปนลําดับชั้น (a  bureaucratic  culture) 
      ถูกจําแนกวามีลักษณะบริหารแบบแบงข้ัน  และแบงเปนสวน  ซึ่งจะมีการ
กําหนดอํานาจการบริหารงานอยางชัดเจน  ขณะท่ีการทํางานถูกจัดระบบอยางมีระเบียบ
แบบแผน  ในองคกรที่บริหารงานแบบน้ี  จะเนนอํานาจการบริหารท่ีศูนยกลาง  มีการ
วางระเบียบ  และข้ันตอนการทํางานตามลําดับชั้นในการบริหาร  ในวัฒนธรรมแบบน้ีไม
เหมาะกับการดึงดูดและรักษาคนท่ีมีความคิดสรางสรรคและมีความทะเยอทะยานในการ
ทํางาน  กฎ  ระเบียบที่ประกาศใชตลอดจนขอกําหนดถือเปนอุปสรรคตอการระดม
ความคิด  และเปนขอจํากัดกับพนักงานในการนําความรูจากหลาย ๆ แหลงมาเพ่ือมาใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ได 
      2.  วัฒนธรรมบริหารเชิงสรางสรรค (an innovative culture) 
      เปนวัฒนธรรมท่ีใหความต่ืนเตนและมีพลวัติในตัว  ในองคกรบริหารที่ใช
แนวคิดน้ีใหโอกาสในการทํางานท่ีใชความคิดสรางสรรค  ขณะที่งานก็เปยมไปดวย
ความทาทายและความเส่ียง 
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      3.  วัฒนธรรมบริหารเชิงสนับสนุน (a supportive culture) 
      ไดรับการอธิบายวาเปนวัฒนธรรมที่ใหความเชื่อใจกัน  มีการใหกําลังใจซ่ึง
กันและกัน  และวางพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธระหวางบุคคล  ตลอดจนใหความ
รวมมือกัน  ในองคกรประเภทนี้จะมีบรรยากาศการทํางานท่ีกลมเกลียว  เปดกวางและ
อบอุน  สมาชิกในองคกรมีความเปนมิตร  และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 อยางไรก็ตาม  ความเปนจริงน้ัน  ไมมีองคกรใดท่ีมีวัฒนธรรมองคกรแบบใด
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ  แตมักจะผสมผสานกันไป  แลวแตลักษณะขององคกรที่แตกตาง
กัน  เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการดําเนินงาน  ทั้งนี้รูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่ไดนํามาอางอิงน้ัน  เปนสิ่งท่ีคณะผูวิจัยเล็งเห็นวาเปนแนวคิดที่มี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 
 1.7  ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร 
 
 วัฒนธรรมองคกรสามารถทําหนาท่ีเปนเครื่องมือทางการบริหาร  เพ่ือใหองคกร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซึ่งมีนักวิชาการไดให
ความเห็นเรื่องความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร  ดังน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, 
2541  อางถึงใน  กญัญา  วงศอุดร, 2549) 
      1.  วัฒนธรรมองคกรที่มีขอบเขตชัดเจน  จะกอใหเกิดเอกลักษณขององคกรที่
สมาชิกรับรูและยึดถือรวมกัน  จะสามารถแยกองคกรหนึ่งใหตางจากอีกองคกรหนึ่ง  
เนื่องจากมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
      2.  วัฒนธรรมที่ชัดเจนสามารถทําใหสมาชิกองคกรจําแนกส่ิงตางๆ ออกมาได
วาการกระทําน้ันถูกตองหรือไม  เปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ผูเริ่มกอต้ังกําหนดไว 
      3.  วัฒนธรรมองคกรชวยเสริมสรางความผูกพันในหมูสมาชิก  ทําใหสมาชิก
เกิดความผูกพันและกระตุนใหเกิดการยอมรับการผูกพันในองคกร 
      4.  วัฒนธรรมองคกรชวยเสริมระบบสังคมใหมีเสถียรภาพ  โดยวัฒนธรรม
เปรียบเสมือนส่ิงโนมนาวใจหรือเปนเครื่องมือทางสังคมท่ีจะยึดสมาชิกในองคกรเขาไป
ดวยโดยการสรางมาตรฐานท่ีเหมาะสมสําหรับบุคลากรในองคกรน้ัน 
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      5.  วัฒนธรรมองคกรเปรียบเสมือนกลไกในการควบคุมและชี้นําทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิก  วัฒนธรรมเปนกรอบของระเบียบแบบแผนสําหรับสมาชิกใน
องคกรท่ีจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติและพฤติกรรมองคกรวาเปนไปในลักษณะใด 
  
 1.8  การสรางวัฒนธรรมองคกร 
 
 Griffin & Moorhead (2007) ไดกลาวไวสําหรับผูที่กําลังจะเริ่มกอต้ังบริษัทหรือ
องคกร  การสรางวัฒนธรรมองคกรนั้นดูเหมือนจะเปนกระบวนการพ้ืนฐานที่ผูกอต้ัง
บริษัทจะใหความสําคัญรองลงมาจากการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ  และการบริการใหกบั
ลูกคา  อาจกลาวไววาการประสบความสําเร็จขององคกรนั้นเปนผลมาจากกลยุทธของ
องคกร  ซึ่งกลยุทธขององคกรก็มาจากวัฒนธรรมองคกร  และวัฒนธรรมขององคกรนั้น
ก็เกี่ยวของกับคานิยม  ไมวาจะในบริษัทที่เพ่ิงเริ่มธุรกิจใหม  หรือบริษัทที่กําลังพยายาม
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่มีอยู  โดย Griffin & Moorhead  ไดกําหนดข้ันตอนในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรไวดังน้ี 
      ขั้นที่  1  การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (Formulate Strategic Value) 
      ใน  2  ข้ันตอนแรกน้ัน  เกี่ยวของกับเรื่องของการสรางคานิยม  โดยใน
ข้ันตอนท่ีองคกรตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร  ซึ่งคานิยม
เชิงกลยุทธ  นั้นหมายถึง  ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกร  ซึ่งจะตองมี
การพัฒนาผานกระบวนการสํารวจสภาวะแวดลอม  และการวิเคราะหทางดานกลยุทธที่
จะตองประเมินผานสภาวะเศรษฐกิจ  ประชากรศาสตร  นโยบายสาธารณะ  เทคโนโลยี  
และแนวโนมทางดานสังคม  เพ่ือท่ีจะบงชี้ความตองการในส่ิงท่ีองคกรสามารถ
ตอบสนองได  เนื่องจากคานิยมเชิงกลยุทธ  มีความเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม 
      ขั้นที่  2  การพัฒนาคานิยมเชิงวัฒนธรรม (Develop Culture Values) 
      คานิยมเชิงวัฒนธรรม เปนคานิยมที่พนักงานจําเปนตองปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบที่องคกรต้ังข้ึน  เพ่ือใหบรรลคุานิยมเชิงกลยุทธขององคกร  พนักงานตองมี
พ้ืนฐานความเชื่อวา  ทําอยางไรองคกรถึงจะประสบความสําเร็จ  องคกรที่พัฒนาคานิยม
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      ขั้นที่  3  การกําหนดวิสัยทัศน (Create Vision) 
      หลังจากที่มีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธ  และคานิยมเชิงวัฒนธรรมแลว  
องคกรจะตองมีการกําหนดทิศทางของวิสัยทัศน  โดยวิสัยทัศนจะเปนสิ่งท่ีองคกร
ตองการเปนไปในอนาคต  และวิสัยทัศนจะเปนส่ิงท่ีอธิบายถึงการผสมผสานระหวาง
คานิยมเชิงกลยุทธ  และคานิยมเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายในอนาคตของ
องคกร 
      ขั้นที่  4  การนํากลยุทธไปใช (Initiate Implementation Strategies) 
      ข้ันตอนตอไป  คือ  การนํากลยุทธไปใช  โดยใหต้ังอยูบนพ้ืนฐานของคานิยม
และการนําไปปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดต้ังข้ึน  กลยทุธจะครอบคลุมหลายๆ 
ปจจัย  อาทิ  การสรรหา  การฝกอบรมพนักงาน  เพ่ือท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีการรับรู
ความหมายของคานิยมรวมกัน  เปนตน 
      ขั้นที่  5  การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ (Reinforce Culture 
Behavior) 
      ในข้ันตอนน้ีสามารถทําไดหลายรูปแบบ  ประการแรก  เรื่องของระบบการให
รางวัลกับพนักงานในองคกร  องคกรจะตองมีการใหรางวัลที่สอดคลองกับความตองการ
ของพนักงานหรือเปนรางวัลที่พนักงานรูสึกวามีคุณคา  เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมตามท่ี
องคกรตองการ  ประการท่ีสอง  องคกรจะตองมีการถายทอดเรื่องราวของพนักงานผูที่มี
พฤติกรรมตรงกับความตองการขององคกรใหกับพนักงานภายในองคกรไดรับทราบ  
เพ่ือใหเปนตนแบบในการเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับที่องคกรตองการ  ประการที่
สาม  องคกรจะตองมีการปลูกฝงรูปแบบพิธีการ (Ritual) ภายในองคกรท่ีทําใหพนักงาน
เกิดพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร  ทั้งนี้  ในการสงเสริมเพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมท่ีตองการจะตองสอดคลองกันระหวาง  คานิยมเชิงกลยุทธ  และคานิยมเชิง
วัฒนธรรม  รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรดวย 
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
  
 2.1  ปจจัยสูความสําเร็จของการสรางองคการแหงการเรียนรู 
 
 เจษฎา  นกนอย  และคณะ (2552) ไดกลาวเกี่ยวกบัปจจัยสูความสําเร็จของการ
สรางองคการแหงการเรยีนรู  ไววา  การพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรยีนรูนั้นหาก
ตองการใหบรรลุผลสําเร็จอยางรวดเรว็สามารถนํากลยุทธการจัดการการเปลี่ยนแปลงมาใช  
กลาวคือ 
      1.  ความสําเร็จในการพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
จะตองอาศัยความมุงม่ันอยางแรงกลา  และความมีวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงของ
องคการ 
      2.  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความเขาใจวัฒนธรรมองคการและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
      3.  ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับในองคการจะตองมีความรูสึกอยากเปลี่ยนแปลง  
อยากพัฒนาองคการใหกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
      4.  การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคการสู
องคการแหงการเรียนรู 
      5.  ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายในองคการจะตองเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนและมีสวนไดรับประโยชนจากการสรางองคการแหงการเรียนรูมากท่ีสุด 
      6.  ควรนําระบบการใหรางวัลมาใชเพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรมภายใน
องคการ  อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จของการสรางองคการแหงการเรียนรู 
      7.  กลยุทธตางๆ ที่นํามาใชจะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือใหองคการกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
      8.  ตองพรอมท่ีจะเรียนรูจากความลมเหลว  ทั้งน้ี  เพราะการเปลี่ยนแปลงยอม
มีโอกาสลมเหลวไดมากพอๆ กับโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ 
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      9.  ตองมุงเนนใหพนักงานในองคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมุงเนนการ
เรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูมากกวาท่ีจะพยายามบังคับใหเกิดคานิยมการเรียนรูใน
องคการ 
      10. ควรมุงเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูภายในองคการดวยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง  กระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบมากกวาท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติซึ่งเปนเรื่องที่ยากกวา 
      11. มกัมคีนในองคการที่พรอมเปดรับความทาทายและโอกาสใหมๆ จึงเปน
หนาที่ของผูบริหารองคการที่จะเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวเพ่ือเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
  
 2.2  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการสรางองคการแหงการเรียนรู 
 
 การจัดการความรูเปนสิ่งที่เปนอุดมคติและยากตอการนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะใน
องคการท่ีมีการแขงขันภายในสูง  มีการชิงดีชิงเดน  ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน  มีการ
หวงความรู  หวงขอมูล  ชอบทํางานคนเดียว  ไมแลกเปลี่ยนความรูกัน  วัฒนธรรม
ดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดการความรู  หากองคการตองการอยูรอดในสถานการณ
ปจจุบัน  การจัดการความรูเปนสิ่งจําเปนและตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในเอ้ือตอ
การจัดการความรู  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไมไดเปนสิ่งท่ิเกิดข้ึนไดในเวลาชั่วขามคืน  
หากแตเปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองใชเวลาและตองการรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือ
สรางวัฒนธรรมในระดบัที่สามารถปลูกฝงลงไปท่ีคานิยม  ธรรมเนียมปฏิบัติ  และฐาน
คติขององคการดวย 
 Edgar  Schein (1992  อางถึงใน  เจษฎา  นกนอย  และคณะ, 2552) ไดเสนอระดับ
การแบงวัฒนธรรมองคการไว  3  ระดับ  ตามเกณฑในเรื่องระดับความยากงายในการ
สังเกตเห็น (degree of visibility) 
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 ตารางท่ี  1  ระดับวัฒนธรรมองคการ 
 
ระดับ ความหมาย ตัวอยาง 

กายภาพ (artifact) วัฒนธรรมที่มองเห็นและจับตอง
ได  วัฒนธรรมทางกายภาพที่
มนุษยสรางข้ึน 

สามารถแบงไดเปนวัตถุ  เชน  โลโก  
หนวยงาน  รูปทรง  การออกแบบตึก  
เครื่องแตงกาย  รูปลักษณ  การ
วางแผนท่ีการทํางาน  พฤติกรรม  
ไดแก  พิธีการตางๆ รูปแบบการ
ติดตอส่ือสาร  ประเภทภาษา  ไดแก  
เรื่องเลา  ชื่อจริง  ชื่อเลนในท่ีทํางาน  
ประวัติศาสตร  ลักษณะวีรชน  คํา
ขวัญ 

คานิยม (Values) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรจะเปน
ในองคการ 

ปรัชญา  วิสยัทัศน  และพันธกิจของ
หนวยงาน 

ฐานคติ (Assumption) การคิดหรือการทําเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายซึ่งยอมรับปฏิบัติโดย
ไมเคยต้ังคําถามหรือขอสงสัย 

มาตรฐานการทํางาน  วิธีการทํางานท่ี
คิดวามีประสิทธิภาพ 

 
ที่มา: วัชรพล  ศุภจักรวัฒนา, 2549. 
  
 2.3  ความสมัพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู 
 

การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสัมพันธกันและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  องคการแหงการเรียนรูตองมีความสามารถในการจัดการความรู  
ซึ่งองคการจะเรียนรูไดดีข้ึนและตอเนื่องเม่ือมีการจัดการความรูที่ดี  ในขณะเดียวกันจะ
เกิดการจัดการความรูที่ดีไดก็ตอเม่ือมีการใหความสําคัญกับการเปนองคการแหงการ
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 ทั้งน้ี  การมองความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรูเปรียบเสมือน  2  ดานของเหรียญ (บุญดี  บญุญากิจ  และคณะ, 2548) โดย
ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรตัน (2548  อางถึงใน  เจษฎา  นกนอย  และคณะ, 2552) กลาววา  
การจัดการความรูเปนสิ่งที่จะทําใหองคการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูไดในที่สดุ  
และสุจิตรา  ธนานันท (2548  อางถึงใน  เจษฎา  นกนอย  และคณะ, 2552)  ไดเสนอ
ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู  ไววา  การจัดการ
ความรูและองคการแหงการเรียนรูเปนหลักการท่ีเกีย่วพันกันอยางยิ่ง  เรียกวาถาหากจะ
ทําส่ิงหนึ่งก็ตองทําอีกสิ่งหน่ึงอยางหลีกเลี่ยงไมได  องคการแหงการเรียนรูเปนความ
พยายามที่จะทําใหองคการเกิดการเรียนรูจากส่ิงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ  เพ่ือใหองคการพัฒนาข้ึนทั้งในแงของตัวพนักงานเองและในภาพรวมของ
องคการ  ดังนั้น  การท่ีจะเปนองคการแหงการเรียนรูไดก็ตองมีการจัดการความรูควบคู
ไปดวยเสมอ  
 
 2.4  ตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูในเชิงระบบ 
 
 มารควอดต, ไมเคิล  เจ. (2549) ไดกลาวเกี่ยวกับตัวแบบขององคการแหงการเรียนรู
ในเชิงระบบ  ไววา  องคการสวนใหญ  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเพ่ือการ
เปนองคการแหงการเรียนรู  กลาวคือ  องคการตองเรียนรูใหดียิ่งข้ึนและรวดเร็วกวาเดิม  
แตปญหาสําคัญก็คือจะเปนไปไดอยางไร  องคการมากมายพยายามหาวิธีสําเร็จรูป  บาง
องคการก็ใหความสนใจกับองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูเพียง  1-2  
องคประกอบ  เชน  การแสวงหาทักษะใหมๆ และเทคโนโลยี  ซึ่งผลของการพยายามใช
ทางลัดแบบนี้ก็คือ  ความลมเหลงแบบไมเปนทา 
 ประสบการณจากองคการแหงการเรียนรูกวา  100  องคการ  ในชวงเวลากวา  15  
ปที่ผานมา  ทําใหผูเขียนเขาใจอยางแทวา  การเรียนรูประเภทน้ีไมสามารถจะเกิดข้ึนและ
ไมสามารถจะคงอยูได  หากปราศจากความเขาใจและการพัฒนาระบบยอยท่ีสัมพันธกัน
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ระบบยอยดานองคการ  คน  ความรูและเทคโนโลยี  เปนสิ่งจําเปนตอการ
สงเสริมและขยายการเรียนรู  สวนการเรียนรู (learning) จะเปนระบบยอยท่ีแทรกซึมเขา
ไปในระบบยอยท้ัง 4 ที่เหลืออยู  โดยระบบยอยท้ังหมดน้ีลวนเปนสวนประกอบในการ
สรางและบํารุงรักษาการเรียนรูในองคการท่ีจะขาดมิได  ระบบยอยท้ัง  5  นีม้ี
ความสัมพันธกันและเติมเต็มซึ่งกันและกัน  ถาระบบยอยใดออนแอหรือขาดหายไป  
ระบบยอยอ่ืนๆ จะไดรับความเสียหายไปตามๆ กัน 
      1.  ระบบยอยดานการเรียนรู (learning subsystem) 
      การเรียนรูเปนระบบยอยหลักขององคการแหงการเรียนรู  เพราะมันเกิดข้ึนท้ัง
ในระดับปจเจกบุคคล  ระดับกลุมและระดับองคการ  โดยมีทักษะที่สําคัญๆ อาทิเชน  การ
คิดเชิงระบบ (systems thinking) รูปแบบความคิด (mental models) การมุงมั่นสูความเปน
เลิศ (personal mastery) การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (self-directed learning) และการเสวนา 
(dialogue) โดยทักษะที่สําคัญเหลานี้จะเปนแกนหลักสนับสนุนการเรียนรูขององคการให
เกิดข้ึนไดอยางเต็มท่ี  ระบบยอยดานการเรียนรูนี้จะเกี่ยวของกับระดับและประเภทของ
การเรียนรูที่จําเปนสําหรับองคการ  รวมถึงทักษะขององคการที่ถูกตองอีกดวย 
      2.  ระบบยอยดานองคการ (organization subsystem) 
      ระบบยอยดานองคการคือ  การกําหนดใหกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมี
แบบแผน  มกีระบวนการตางๆ เกิดข้ึนและดําเนินไป อีกทั้งยังเปนระบบยอยอันหน่ึง
องคการแหงการเรียนรู  มิติหรือองคประกอบที่สําคัญ  4  อยางของระบบยอยน้ี  ไดแก  
วิสัยทัศน  วัฒนธรรม  กลยุทธ  และโครงสราง 
           1) วิสัยทัศน (vision) คือส่ิงท่ีรวมเอาความหวัง  เปาหมายและทิศทางใน
อนาคตของบริษัทเขาไวดวยกัน  ซึ่งเปรียบเสมือนภาพจินตนาการขององคการท่ีถูกกอ
รางข้ึนภายในองคการ  จากน้ันมันก็จะถูกสงผานออกไปนอกองคการ  วัฒนธรรมของ
องคการแหงการเรียนรูจะคํ้าจุนวิสัยทัศนของบริษัท  สวนการเรียนรูและผูเรียนใน
องคการน้ันก็จะสรางผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  ที่ดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 



 46 

           2) วัฒนธรรม (culture) หมายถึงคานิยม  ความเชื่อ  วิธีปฏิบัติ  พิธีการและ
ประเพณีขององคการ  ซึง่มีสวนชวยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรูตาม
สมัยนิยมของคนในองคการ  วัฒนธรรมองคการขององคการแหงการเรียนรู  ก็คือ  
วัฒนธรรมที่ยอมรับวาการเรียนรูมีความสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจอยางแทจริง  และ
การเรียนรูกไ็ดกลายเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีการงานทุกอยางในองคการ  วัฒนธรรมที่มี
คุณคาและปรับเปลี่ยนไดโดยงายนี้จะสรางความสัมพันธและเพ่ิมพูนการเรียนรู  โดยการ
สนับสนุนคานิยมตางๆ เชน การทํางานเปนทีม  การบริหารจัดการตนเอง  การเอ้ืออํานาจ
และการแบงปน  ซึ่งตรงกันขามกับโครงสรางแบบราชการที่เขมงวดและปกปองตัวเอง 
           3) กลยุทธ (strategy) จะสัมพันธกับแผนการปฏิบัติ  วิธีการ  กลวิธี  และ
ข้ันตอนท่ีจะทําใหองคการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนดไว  ในองคการแหงการ
เรียนรู  กลยทุธตางๆ จะทําใหเกิดทั้งการเรียนรู  การถายโอน  และการนําการเรียนรูไป
ใชประโยชนอยางดีที่สุด  ในทุกๆ ปฏบิัติการของบริษัท 
           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  คือระบบท่ีประกอบดวย  ผูจัดการและผูนํา  พนักงาน  
ลูกคา  หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ  ซัพพลายเออรและผูขาย  รวมถึงชุมชนท่ีอยู
แวดลอม  ซึง่ทุกกลุมที่กลาวมานี้มีคุณคาตอองคการแหงการเรียนรู  และตองไดรับการ
เอ้ืออํานาจ  และการเรียนรูเชนเดียวกัน 
           1) ผูจัดการและผูนํา (managers & leader) ตองเปนผูฝกสอน  เปนพ่ีเลี้ยง
และเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืน  และทีส่ําคัญท่ีสุดคือ  ตองสรางและเพ่ิมโอกาสในการ
เรียนรูใหกับคนรอบขาง 
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           2) พนักงาน (employee) จะไดรับการเอื้ออํานาจและคาดหวังวาจะได
เรียนรู  อีกทัง้ยังมีการวางแผนเกี่ยวกับสมรรถนะในอนาคต  กลาท่ีจะเสี่ยงและลงมือ
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  ซึง่จะมีสวนในการใหและรับการเรียนรู 
      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) ความรูใหมที่ถูกสรางข้ึนโดยอาศัย
กระบวนการมากมายท่ีแตกตางกันออกไป  เริ่มต้ังแตนวัตกรรมไปจนถึงการวิจัยที่
สลับซับซอนท่ีตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะ  นอกจากน้ี  มันยังอาจเกิดจาก
ความสามารถในการมองเห็นการเชื่อมโยงใหมๆ และการผนวกองคประกอบของความรู
ที่เคยรูมาแลวเขากับการใหเหตุผลเชิงอุปนัยอันซับซอนดวย 
           3) การจัดเก็บความรู (storage) หมายถึง  การเขารหัส (coding) และการเก็บ
รักษาความรูที่มีคาขององคการ  เพ่ือใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงความรูนั้นได
โดยงาย  ในทุกเวลาและทุกสถานที่ 
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           4) การวิเคราะหและการทําเหมืองความรู (analysis & data mining) จะ
เกี่ยวของกับเทคนิคในการวิเคราะหขอมูล  การปรบัโครงสราง  การทําความรูคงคลังและ
การทําใหขอมูลถูกตอง  สวนการทําเหมืองความรู  จะทําใหองคการสามารถคนหา
ความหมายของขอมูลที่มีอยูไดสมบูรณข้ึน 
           5) การถายโอนและเผยแพรความรู (transfer & dissemination) คือ  การ
เคลื่อนยายขอมูลและความรูทั้งองคการ (ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา) ซึ่งอาจเปนไปได
ทั้งการใชเครื่องมือ  หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือแมกระทั่งใชคนทําก็ตาม 
           6) การประยุกตใช  และการทําใหขอมูลถูกตองเท่ียงตรง (application & 
validation) คือ  การใชและการประเมินความรูโดยคนในองคการ  เปนการนําเอาความรู
และประสบการณอันมีคาขององคการมาใชประโยชนอยางสรางสรรค  และตอเนื่อง 
      5. ระบบยอยดานเทคโนโลยี (technology subsystem) 
      ระบบยอยดานเทคโนโลยีนี้จะประกอบดวย  เครือขายเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางขอมูลตางๆ ที่ชวยสนับสนุนใหคนในองคการเขาถึงความรูและมีการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน  โดยจะรวมไปถึงตัวระบบและ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสรางของความรวมมือท่ีจะทําใหเกิดทักษะ
ในการประสานงาน  การสอนงาน  และทักษะเกี่ยวกับความรูดานอ่ืนๆ 
      ระบบยอยน้ียังครอบคลุมถึงการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และวิธีการในการ
เรียนรูที่กาวหนาไปมากๆ อาทิเชน  การใชตัวแบบจําลอง (simulation) การประชุม
ทางไกล (computer conferencing) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและลงความเห็นรวมกัน  
เครื่องมือตางๆ เหลาน้ีอาจกลาวไดวาเปน “ทางดวนความรู (knowledge freeway)” ซึ่ง
เปนโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการจัดการความรู 
      องคประกอบสําคัญ  2  อยางของระบบยอยดานเทคโนโลยี  ประกอบดวย  
เทคโนโลยีสาํหรับการจัดการความรูและเทคโนโลยีสําหรับเพ่ิมพูนการเรียนรู 
           1) เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู (technology for managing 
knowledge) หมายถึง  เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่รวบรวมกําหนดรหัส  จัดเก็บ
และถายโอนขอมูลไปทั่วท้ังองคการ  และทั่วโลก 
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           2) เทคโนโลยีสําหรับเพ่ิมพูนการเรียนรู (technology for enhancing 
knowledge) จะเกี่ยวของกับการนําเอาวีดีทัศน  โสตทัศน  และการฝกอบรมแบบสื่อ
ผสมผสาน (computer-based multimedia) มาใชประโยชนเพ่ือถายทอด  และพัฒนา
ความรูและทักษะของคนในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ชาติชาย  จันทรศรี (2546) ไดศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดชลบุรี  โดยใชแนวคิดของ Cooke และคณะ  เปรียบเทียบสถานศึกษา
ที่ไดรับรางวัลคุณภาพกับไมไดรับรางวัลคุณภาพและเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษา  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
      1.  วัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม  มีรปูแบบลักษณะ
กาวราว-ปกปอง  และลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  คอนขางมากถึงมากที่สุด  และลักษณะ
สรางสรรค  เปนลําดับรองลงมา  โดยลักษณะกาวราว-ปกปอง  เนนมิติเนนการเห็น
ตรงกันขาม  มิติเนนความสมบูรณแบบมากท่ีสุด  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  มิติเนนการ
หลีกเลี่ยงมากท่ีสุด  และลักษณะสรางสรรค  เนนมิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนการพัฒนา
ตนเอง  และมิติเนนบุคคลคอนขางมาก 
      2.  เปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับ
รางวัลคุณภาพกับไมไดรับรางวัลคุณภาพ  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา  สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ  มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรคมากกวาสถานศึกษาที่ไมไดรับรางวัลคุณภาพ  ใน
ขณะเดียวกัน  สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพมีลักษณะกาวราว-ปกปอง  และลักษณะ
เฉ่ือยชา-ปกปอง  นอยกวาสถานศึกษาที่ไมไดรับรางวัลคุณภาพ 
      3.  การเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จําแนกตามขนาดพบวา  โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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      4.  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู  ของวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจําแนกตามขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  โดยวิธีของเชฟเฟ  พบวา  
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มรีูปแบบวัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค  และลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีความแตกตางกัน  สวนรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง  และ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญมีความแตกตางกัน  สวนสถานศึกษา
ขนาดใหญกับขนาดกลาง  ไมแตกตางกัน 
 พนิตนาฎ  ชาํนาญเสือ  และประกริต  รัชวัตร (2550) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกร
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี  กลุมตัวอยางเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
ตําแหนงทางการบริหารและผูปฎิบัติ  เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี  
ปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  และปฏิบัติงานอยูในชวงที่ผูวิจัย
รวบรวมขอมูล  ทั้งกลุมวิชาการและกลุมสายสนับสนุน  จํานวน  88  คน  ปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้   
      1.  วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี  สระบุร ี จําแนกเปน
ลักษณะ  พบวา  วัฒนธรรมองคกรดานลักษณะสรางสรรค  และลักษณะต้ังรับ-เฉ่ือยชา  
อยูในระดับมาก  สวนลกัษณะต้ังรับ-กาวราย  อยูในระดับปานกลาง 
      2.  วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี  ที่มลีักษณะ
กลุมงานตางกัน  มีวัฒนธรรมองคกรดานลักษณะสรางสรรคไมแตกตางกัน  สวนดาน
ลักษณะต้ังรับ-เฉ่ือยชา  และลักษณะต้ังรับ-กาวราว  แตกตางกัน  โดยคะแนนเฉลี่ยของ 
บุคลากรกลุมวิชาการนอยกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมสายสนับสนุน  ทั้งลักษณะต้ังรับ-
เฉ่ือยชา  และลักษณะต้ังรับ-กาวราว 
 ภัทรา  จันทพุฒ  และคณะ  ไดศึกษาเรื่อง  แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจ  กรณีศึกษา  สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย  
ไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง  2  กลุม  คือ  กลุมพนักงาน  ผูบริหารระดับตนและผูบริหาร
ระดับกลาง  จํานวน  909  คน  และกลุมผูบริหารระดับสูง  จํานวน  11  คน  ปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้ 
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      1.  วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูของสํานักงานฯ พบวา  ลักษณะวัฒนธรรม
องคกรแตละลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  และ
ลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่สํานักงานฯ มีสูงท่ีสุด  คือ  วัฒนธรรมองคกรลักษณะเฉ่ือย
ชา-ปกปอง  รองลงมาคือ  วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค  และมีวัฒนธรรมองคกร
ลักษณะกาวราว-ปกปองนอยท่ีสุด  นอกจากนี้ยังมีลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากรอยู
ในระดับคอนขางมาก 
      2.  วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  พบวา  ลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรแตละลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  
0.05  และลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารตองการใหเกิดข้ึนสูงท่ีสุด  คือ  
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค  รองลงมาคือ  วัฒนธรรมองคกรลักษณะเฉ่ือยชา-
ปกปอง  และมีวัฒนธรรมองคกรลักษณะกาวราว-ปกปอง  นอยท่ีสุด  นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุดดวย 
      3.  การเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมที่เปนอยูกับลักษณะวัฒนธรรมที่
ตองการใหเกิดข้ึน  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  
0.05  โดยลกัษณะวัฒนธรรมสรางสรรค  และลักษณะตามวิสัยทัศนดานบุคลากร  มี
ความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมที่เปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึน
คอนขางมาก  สวนในลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ลักษณะกาวราว-ปกปอง  นัน้  ลกัษณะ
วัฒนธรรมที่เปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนมีความแตกตางกันไม
มากนัก 
      การสงเสริมวัฒนธรรมท่ีเปนอยูใหพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ตองการให
เกิดข้ึน  และหาแนวทางสืบทอดวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของ
องคกรใหดํารงอยู  และสบืเนื่องไป  ประกอบดวย  2  ข้ันตอน  คือ  การวางแผน  การ
นําไปปฏิบัติ  การติดตามผล  นอกจากน้ีผูบริหารระดับสูงจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร  โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร  รวมถึง
ยอมรับถึงความสําคัญน้ัน  และเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติตัวเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพนักงาน  ซึ่งจะทําใหแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรประสบ
ความสําเร็จในท่ีสุด 



 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เมื่อจําแนกประเภทการวิจัยตามชนิดของ
ขอมูล  จัดวาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative  research) ซึ่งอาศัยเทคนิคทางสถิติมา
ชวยในการวิเคราะหขอมูล  ในการศึกษาวิจัยนี้มีข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินการวิจัย  
ดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากร 

2.  ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากร 
 
 ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  และ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
จํานวนรวมท้ังสิ้น  23  คน  แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และเจาหนาท่ี  
จํานวน  21  คน  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาจากประชากรเปาหมายท้ังหมด 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
 



 53 

ตัวแปรอิสระ  (independent  variable) 
ขอมูลสถานภาพสวนตัว 
     1.  เพศ 
     2.  อายุ 
     3.  วุฒิการศึกษา 
     4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ตัวแปรตาม  (dependent  variable) 
1.  รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่ 
2.  รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบรหิารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน 
3.  แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ 
(secondary  data) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาเอกสาร  รายงานการวิจัย  
และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของ  สวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูม ิ  เปนการรวบรวม
ขอมูลภาคสนามมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการใชแบบสอบถาม  (questionnaire)  
สอบถามประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารระดบัสูง  และเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จํานวนรวมท้ังส้ิน  
23  คน  แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และเจาหนาท่ี  จํานวน  21  คน  
คณะผูจัดทําวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองแกประชากรจํานวน  23  ฉบับ  ไดรับ
แบบสอบถามคืนมา  23  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม 
(questionnaire) ในการสรางเครื่องมือมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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 1.  ศึกษาและทบทวนทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่
ตองการจะสรางเครื่องมือ 
 2.  นําผลท่ีไดจากการศึกษาขางตน  มากําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
 3.  เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามโดยใชเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม 
 4.  สรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการท้ังหมด  แลวรวบรวมเปนแบบสอบถาม 
 5.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานการวิจัย  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดแก  รองศาตราจารย
สิทธิพันธ  พุทธหุน  เพ่ือขอคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอง  ครอบคลุมเน้ือหา  
แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 6.   นําแบบสอบถามไปทดลองใชกบักลุมที่มีลกัษณะใกลเคียงกับประชากร
เปาหมายซ่ึงไมไดเปนกลุมประชากรในการวิจัย  โดยไดนําไปทดลองใชกบัเจาหนาท่ี
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ  สวนภูมิภาค  จํานวน  13  คน  แลวนํามาทดสอบหาคา
ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  ดวยวิธีการของ  Cronbach  
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.923 

7.  ปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพอยูในระดับที่นาพอใจกอนนําไปใชจริง 
แบบสอบถามท่ีใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน  2  ชุด  

ชุดที่  1  เปนแบบสอบถามท่ีใชถามผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และชุดที่  2  เปน
แบบสอบถามท่ีใชถามเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  จํานวน  21  คน  สําหรับโครงสรางแบบสอบถามน้ัน  รายละเอียด
ในแบบสอบถามทั้ง  2  ชดุ  ไดแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เปนขอคําถาม
แบบเลือกตอบ (check  list) 
 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
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 มีขอคําถามจํานวน  48  ขอ  เปนขอคําถามแบบมาตรประเมินคา (rating scale)  
โดยกําหนดคาดังน้ี 
      ระดับที่  1  หมายถึง  ไมแนใจ 
      ระดับที่  2  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
      ระดับที่  3  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
      ระดับที่  4  หมายถึง  เห็นดวย 
      ระดับที่  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
 สําหรับการแสดงความหมายของระดับความคิดของแบบสอบถามสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง  แสดงความหมายดังน้ี 
ระดับที่  1 คะแนน  0 

 
 

หมายถึง
  

ไมแนใจ  นัน่คือ  ทานไมแนใจวาตองการใหมีแนวคิด  
ลักษณะการทํางาน  หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความ
นั้นหรือไม 

ระดับที่  2 คะแนน  2 หมายถึง
  

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  นั่นคือ  ทานตองการใหพนักงาน
ในหนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  
หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับนอยท่ีสุด
หรือไมอยากใหมีเลย 

ระดบัที่  3 คะแนน  3 หมายถึง
  

ไมเห็นดวย  นั่นคือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับนอย 

ระดับที่  4 คะแนน  4 หมายถึง
  

เห็นดวย  นั่นคือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับมาก 

ระดับที่  5 คะแนน  5 หมายถึง
  

เห็นดวยอยางยิ่ง  นั่นคือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือ
มีพฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับมากท่ีสุด 

 *หมายเหตุ  คะแนนเปน  0  ไมนําคะแนนไปวิเคราะห 
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สําหรับการแสดงความหมายของระดับความคิดของแบบสอบถามสําหรับ
เจาหนาท่ี  แสดงความหมายดังนี้ 
ระดับที่  1 คะแนน  0 หมายถึง

  
ไมแนใจ  นัน่คือ  ไมแนใจวามีพฤติกรรม  หรือ
เหตุการณนั้นเกิดข้ึนหรือไม 

ระดับที่  2 คะแนน  2 หมายถึง
  

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  นั่นคือ  ขอความน้ันไมตรงกับ
ความรูสึกและ/หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่ไม
เกิดข้ึนเลย 

ระดับที่  3 คะแนน  3 หมายถึง
  

ไมเห็นดวย  นั่นคือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนตามความจริง
เล็กนอย 

ระดับที่  4 คะแนน  4 หมายถึง
  

เห็นดวย  นั่นคือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนบอยครั้ง 

ระดับที่  5 คะแนน  5 หมายถึง
  

เห็นดวยอยางยิ่ง  นั่นคือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึก
และ/หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนเสมอๆ 

 *หมายเหตุ  คะแนนเปน  0  ไมนําคะแนนไปวิเคราะห 
 ขอคําถามในตอนที่  2  นี้  ไดจากการปรับปรุงขอคําถามของภัทรา จันทพุฒ  และ
คณะ (2550) ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของ  Cooke 
และคณะ  โดยขอคําถามที่  1-16  คือ  ขอคําถามท่ีนํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค  ซึ่งประกอบไปดวย  4  มิติ  คือ 
      -  มิติเนนความสําเร็จ  ขอคําถามท่ี  1-4 
      -  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  ขอคําถามท่ี  5-8 
      -  มิติเนนบุคคล   ขอคําถามท่ี  9-12 
      -  มิติมุงไมตรีสัมพันธ  ขอคําถามท่ี  13-16 
 ขอคําถามท่ี  17-32  คือ  ขอคําถามท่ีนํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  ซึ่งประกอบไปดวย  4  มิติ  คือ 
      -  มิติเนนการเห็นพองดวย  ขอคําถามท่ี  17-20 
      -  มิติเนนยึดกฎเกณฑ  ขอคําถามท่ี  21-24 
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      -  มิติเนนการพ่ึงพา   ขอคําถามท่ี  25-28 
      -  มิติเนนการหลีกเลี่ยง  ขอคําถามท่ี  29-32 
 ขอคําถามท่ี  33-48  คือ  ขอคําถามท่ีนํามาคํานวณคาเฉลี่ยในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง  ซึ่งประกอบไปดวย  4  มิติ  คือ 
      -  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม ขอคําถามท่ี  33-36 
      -  มิติเนนอํานาจ   ขอคําถามท่ี  37-40 

     -  มิติเนนการแขงขัน  ขอคําถามท่ี  41-44 
      -  มิติเนนความสมบูรณแบบ ขอคําถามท่ี  45-48 
 สําหรับการวิเคราะหคะแนนเก่ียวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรดวยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) นั้น  กําหนดใหแบงชวงคาเฉลี่ยของระดับวัฒนธรรมองคกรในแตละ
ระดับ  ดังนี ้
 คาเฉลี่ยต้ังแต  4.6-5.0  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบัมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยต้ังแต  4.1-4.5  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบัมาก 
 คาเฉลี่ยต้ังแต  3.6-4.0  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบัคอนขางมาก 
 คาเฉลี่ยต้ังแต  3.1-3.5  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบัคอนขางนอย 
 คาเฉลี่ยต้ังแต  2.6-3.0  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบันอย 
 คาเฉลี่ยต้ังแต  2.0-2.5  หมายถึง  วัฒนธรรมองคกรอยูในระดบันอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  เปนขอคําถามปลายเปด (opened end) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําผลการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ที่มีการใชเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูล  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 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
ดังน้ี 
 1.  สถิติพรรณนา (descriptive  statistics) ใชเปนสถิติเบื้องตนในการอภิปรายผล  
ไดแก  คาความถ่ี (frequency)  คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 2.  สถิติอนุมาน (inferential  statistics) ใชเปนสถิติในการหาคาความแตกตาง  
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ซึง่จะใชสถิติ  T-test  ในการหาคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยในประชากร  2  กลุม 
 



 
บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  คณะผูจัดทําวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยไดวิเคราะหขอมูลจากการแจกแบบสอบถามกับประชากรท้ังหมด  
จํานวนรวมท้ังส้ิน  23  คน  แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง  จํานวน  2  คน  และ
เจาหนาท่ี  จํานวน  21  คน  ไดทําการแจกแบบสอบถามชุดที่  1  ใหแกผูบริหารระดับสูง  
และแบบสอบถามชุดที ่  2  ใหแกเจาหนาท่ี  โดยไดแจกแบบสอบถามไปท้ังหมด  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
วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ขอมูลเกีย่วกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน 
ตอนท่ี  3  ขอมูลเกีย่วกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการ

ใหเกิดข้ึน 
ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน

ปจจุบันของเจาหนาท่ีกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบรหิารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน 
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ตอนท่ี  5  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร 

ตอนท่ี  6  ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  โดยหา

คาความถี่ (frequency)  คารอยละ (percentage)  ผลปรากฏดังน้ี 
 

ตารางท่ี  2  จํานวนและรอยละของขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 

ขอมูลสถานภาพสวนตัว 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
13 
8 

 
61.9 
38.1 

รวม 21 100.0 
2.  อาย ุ
     ตํ่ากวา  25  ป 
     25-34  ป 
     35-44  ป 
     45-55  ป 
     56  ปข้ึนไป 

 
- 

17 
4 
- 
- 

 
- 

81.0 
19.0 

- 
- 

รวม 21 100.0 
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ตารางที่  2 (ตอ) 

ขอมูลสถานภาพสวนตัว 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

3.  สถานภาพการสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หยา/หมาย 

 
11 
10 
- 

 
52.4 
47.6 

- 
รวม 21 100.0 

4.  วุฒิการศึกษา 
     ตํ่ากวาปรญิญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     สูงกวาปริญญาโท 

 
6 
10 
5 
- 

 
28.6 
47.6 
23.8 

- 
รวม 21 100.0 

5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
     นอยกวา  1  ป 
     1-3  ป 
     4-6  ป 
     7-9  ป 
     10-12  ป 
     13-15  ป 
     16  ปข้ึนไป 

 
- 
7 
5 
9 
- 
- 
- 

 
- 

33.3 
23.8 
42.9 

- 
- 
- 

รวม 21 100.0 
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 จากตารางท่ี  2  แสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีมีเพศชายมากกวาเพศหญิง  คือ  เพศชาย  
จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  61.9  และเพศหญิง  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  38.1 
 เมื่อแยกตามอายุพบวา  เจาหนาที่มีชวงอายุ  25-34  ป  มากท่ีสุด  จํานวน  17  คน  
คิดเปนรอยละ  81.0  รองลงมาคือ  อายุ  35-44  ป  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  19  และ
ไมพบเจาท่ีที่มีชวงอายุตํ่ากวา  25  ป  อายุ  45-55  ป  และอายุ  56  ปข้ึนไป 

เมื่อแยกตามสถานภาพการสมรสพบวา  เจาหนาที่มีสภานภาพโสดมากท่ีสุด  คือ
จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  52.4  รองลงมาคือ  สถานภาพสมรสแลว  จํานวน  10  
คน  คิดเปนรอยละ  47.6  และไมพบเจาหนาท่ีที่มีสถานภาพหยา/หมาย 

เม่ือแยกตามวุฒิการศึกษาพบวา  เจาหนาท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  
คือจํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  47.6  รองลงมาคือ  วุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  
จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  28.6  และวุฒิการศึกษาปริญญาโท  จํานวน  5  คน  คิด
เปนรอยละ  23.8  ตามลําดับ  และไมพบเจาหนาท่ีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท 

เมื่อแยกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานพบวา  เจาหนาท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
7-9  ป  มากท่ีสุด  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  และไมพบเจาหนาท่ีที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา  1  ป  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  10-12  ป  ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน  13-15  ป  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  16  ปข้ึนไป 
 
ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกบัรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของ
เจาหนาที่  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลปรากฏดังน้ี 
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ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาที่  รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค  ประกอบดวย  4  มิติ  คือ  มิติ
เนนความสําเร็จ  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  มิติเนนบุคคล  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 

 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค 
- มิติเนนความสําเร็จ 

    

1.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีการรวมกันวางแผน  กําหนด
เปาหมาย  พันธกิจของงานท่ีทํา  เพ่ือผลสําเร็จของงานท่ี
รับผิดชอบ 

21 3.86 .57 ระดับ
คอนขางมาก 

2.  เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ  เพ่ือให
งานนั้นสําเร็จและบรรลุเปาหมาย 

21 4.10 .30 ระดับมาก 

3.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 

21 4.00 .45 ระดับ
คอนขางมาก 

4.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ 
และชัดเจน 

21 3.95 .67 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.98 .39 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนการพัฒนาตนเอง     
5.  เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพ
ของงานเปนหลัก 

21 4.00 .55 ระดับ
คอนขางมาก 

6.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 21 3.67 .48 ระดับ
คอนขางมาก 

7.  เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวา
งานมีคุณคา 

21 3.86 .48 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  3  (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
8.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

21 3.81 .60 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.83 .41 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนบุคคล     
9.  เจาหนาท่ีในหนวยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ 

21 3.62 .59 ระดับ
คอนขางมาก 

10. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการสนับสนุนและชวยเหลือ
การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

21 3.76 .70 ระดับ
คอนขางมาก 

11. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความสามัคคีและรวมกัน
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

21 3.90 .77 ระดับ
คอนขางมาก 

12. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน 21 4.05 .67 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.83 .60 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติมุงไมตรีสัมพันธ     
13. บรรยากาศในการปฏิบัติมีความเปนกันเอง  เปดเผย  
จริงใจตอกัน 

21 3.71 .78 ระดับ
คอนขางมาก 

14. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับฟงเหตุผลและใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

21 3.76 .63 ระดับ
คอนขางมาก 

15. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเอื้ออาทรตอเพ่ือน
รวมงาน 

20 3.90 .45 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  3  (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
16. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  
รวมทั้งรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

21 4.05 .59 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.85 .49 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.87 .37 ระดับ
คอนขางมาก 

 

จากตารางท่ี  3  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค  อยูในระดับคอนขางมาก ( =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
มิติที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  และมิติเนนบุคคล มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับคอนขางมากเทากันคือ  3.83 และ S.D.=.41  S.D.=.60  ตามลําดับ 

X

เมื่อพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคา
ตํ่าสุด  ปรากฏดังน้ี  มิติเนนความสําเร็จพบวา  เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ี
สูงสุดคือ  เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ  เพื่อใหงานนั้นสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ  4.10 และ S.D.=.30  สวน
เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ตํ่าสุดคือ  เจาหนาที่ในหนวยงานมีการรวมกัน
วางแผน  กําหนดเปาหมาย  พันธกิจของงานที่ทํา  เพื่อผลสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ  
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.86  และ S.D.=.57   

มิติมุงไมตรีสัมพันธพบวา  เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  
ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  รวมทั้งรวมกันชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  4.05 และ S.D.=.67  สวนเจาหนาที่
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มิติเนนการพัฒนาตนเอง  และมิติเนนบุคคลพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกร
ในขอท่ีสูงสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก  
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  4.00 และ S.D.=.55  และเจาหนาท่ีใน
หนวยงานมีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  
4.05 และ S.D.=.67  ตามลําดับ  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีตํ่าสุดคือ  เจาหนาที่
ในหนวยงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  
3.67 และ S.D.=.48  และเจาหนาท่ีในหนวยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.62 และ S.D.=.59  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน

ปจจุบันของเจาหนาท่ี  รปูแบบท่ี  2  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ประกอบดวย  4  มิติ  คือ  
มิติเนนการเห็นพองดวย  มิติเนนยึดกฎเกณฑ  มิติเนนการพ่ึงพา  มิติเนนการหลีกเลี่ยง   
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง       

- มิติเนนการเห็นพองดวย     
17. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการ
ทํางานแบบเกาท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา 

21 3.62 .50 ระดับ
คอนขางมาก 

18. เจาหนาที่ในหนวยงานเขาใจวาการปฏิบัติงานตาม
เกณฑที่กําหนดไว  จะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี 

20 3.85 .37 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  4 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
19. หากมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางจากแนวคิดของ
คนสวนใหญ  ความคิดเห็นนั้น  มักจะไมไดรับการยอมรับ 

21 3.81 .60 ระดับ
คอนขางมาก 

20. เจาหนาที่ในหนวยงานยึดหลักในการปฏิบัติงาน  คือ
ตองปฏิบัติตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 

21 4.10 .70 ระดับมาก 

รวม 21 3.85 .32 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนยึดกฎเกณฑ     
21. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบที่ต้ังไวอยางเครงครัด 

21 3.76 .54 ระดับ
คอนขางมาก 

22. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบที่หนวยงานต้ังไว 

20 3.95 .69 ระดับ
คอนขางมาก 

23. การปฏิบติังานโดยไมละเมิดกฎ  ระเบียบท่ีกําหนดไว  
จะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการปฏบิัติงาน 

20 4.00 .46 ระดับ
คอนขางมาก 

24. เจาหนาที่ในหนวยงานมีนโยบายยึดระบบอาวุโส 21 3.67 .66 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.85 .46 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนการพ่ึงพา     
25. เจาหนาที่ในหนวยงานไววางใจและเชื่อม่ันใน
ผูบังคับบัญชาของตน 

21 3.95 .59 ระดับ
คอนขางมาก 

26. เจาหนาที่ในหนวยงานมีความตองการท่ีจะไดรับการ
ชี้แนะจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบติังาน 

21 4.05 .50 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  4 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
27. เจาหนาที่ในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา 

21 4.19 .51 ระดับมาก 

28. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี 

21 4.10 .44 ระดับมาก 

รวม 21 4.07 .37 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนการหลีกเลี่ยง     
29. เจาหนาที่ในหนวยงานจะรูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือ
กระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน 

18 3.50 .71 ระดับคอนขาง
นอย 

30. เจาหนาที่ในหนวยงานรับรูวา  ลกัษณะการปฏิบัติงาน
ของแตละคนมีความรับผิดชอบไมเทากัน 

20 4.05 .39 ระดับ
คอนขางมาก 

31. สวนใหญผูบังคับบัญชาจะเปนผูหาแนวทางแกปญหาที่
เกิดข้ึนตามแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติ 

21 3.71 .56 ระดับ
คอนขางมาก 

32. เจาหนาที่ในหนวยงานหลีกเลี่ยงการโตแยงกับ
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาในหนวยงาน 

21 3.95 .67 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.82 .38 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.89 .30 ระดับ
คอนขางมาก 

 
จากตารางท่ี  4  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ

ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  อยูในระดับคอนขางมาก ( =3.89 และ S.D.=.30) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติพบวา  มิติที่เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ  มิติเนนการพึ่งพา  

X
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เม่ือพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย  
ปรากฏดังน้ี  มิติเนนการพ่ึงพาพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอที่สูงสุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากคือเทากับ  4.19 และ S.D.=.51  สวนเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีตํ่าสุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.95  และ S.D.=.59   

มิติเนนการเห็นพองดวย  มิติเนนยึดกฎเกณฑ  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรใน
ขอท่ีสูงสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงานยึดหลักในการปฏิบัติงาน  คือตองปฏิบัติตามความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ  4.10 และ S.D.=.70  และ
การปฏิบัติงานโดยไมละเมิดกฎ  ระเบยีบท่ีกําหนดไว  จะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  4.00 และ S.D.=.46  ตามลําดับ  
สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีตํ่าสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบการทํางานแบบเกาท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมากคือเทากับ  3.62 และ S.D.=.50  และเจาหนาท่ีในหนวยงานมีนโยบายยึด
ระบบอาวุโส  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.67 และ S.D.=.67  
ตามลําดับ 

มิติเนนการหลีกเลี่ยงพบวา  เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานรับรูวา  ลักษณะการปฏิบัติงานของแตละคนมีความรับผิดชอบ
ไมเทากัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  4.05 และ S.D.=.39  สวน
เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ตํ่าสุดคือ  เจาหนาที่ในหนวยงานจะรูสึกผิดและ
ตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน  มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.50  และ S.D.=.71 

 



 70 

ตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ี  รูปแบบที ่ 3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง  ประกอบดวย  4  มิติ  คือ  
มิติเนนการเห็นตรงกันขาม  มิติเนนอํานาจ  มิติเนนการแขงขัน   มิติเนนความสมบูรณแบบ 
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง      

- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม     
33. เจาหนาที่ในหนวยงานยึดถือ  หลักในการปฏิบัติงาน  
โดยมุงเนนการแกปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง 

21 3.81 .40 ระดับ
คอนขางมาก 

34. ผูบังคับบัญชาจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
หาขอผิดพลาดเปนประจํา 

21 3.48 .60 ระดับคอนขาง
นอย 

35. เจาหนาที่ในหนวยงานมีการนําเทคนิคการเจรจาตอรอง
มาใชในการปฏิบัติงาน 

19 3.21 .79 ระดับคอนขาง
นอย 

36. เจาหนาที่ในหนวยงานตอตานความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยูเสมอๆ 

20 3.20 1.01 ระดับคอนขาง
นอย 

รวม 21 3.43 .50 ระดับคอนขาง
นอย 

- มิติเนนอํานาจ     
37. เจาหนาที่ในหนวยงานชอบแสดงความคิดเห็นและให
คําแนะนําแกเพ่ือนรวมงาน 

21 3.67 .66 ระดับ
คอนขางมาก 

38. การไดรับการยอมรบัและนับถือจากเพ่ือนรวมงานเปน
ความคาดหวังของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

21 4.05 .67 ระดับ
คอนขางมาก 

39. การเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  คือ  การประสบผลสําเร็จ
จากการปฏิบัติงาน 

20 3.75 .91 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  5 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
40. แบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  คือ  ยึดถือตาม
หลักการของฝายบริหาร 

21 4.05 .59 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 21 3.88 .48 ระดับ
คอนขางมาก 

- มิติเนนการแขงขัน     
41. เปาหมายในการปฏิบติังาน  คือ  การแขงขันในทุกๆ 
ดาน 

19 3.21 .86 ระดับคอนขาง
นอย 

42. ผูที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาคนอ่ืนจะรูสึกภาคภูมิใจ 17 3.59 .71 ระดับคอนขาง
นอย 

43. การท่ีไดรับรางวัลดีเดน  แสดงถงึการปฏิบัติงานที่
ประสบผลสําเร็จ 

19 3.37 .83 ระดับคอนขาง
นอย 

44. การมีความรูสึกวาไดรับการยอมรบัเพ่ิมข้ึน  เมื่องานที่
ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคนอ่ืนๆ 

18 3.56 .62 ระดับคอนขาง
นอย 

รวม 20 3.41 .58 ระดับคอนขาง
นอย 

- มิติเนนความสมบรูณแบบ     
45. เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มความรู
ความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา 

21 3.71 .56 ระดับ
คอนขางมาก 

46. การปฏิบติังานตามแบบท่ีเคยยึดถือปฏิบัติ  มีคุณคาและ
มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา  อยางเครงครัด 

20 3.70 .73 ระดับ
คอนขางมาก 

47. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน  เจาหนาท่ีไมมี
โอกาสแกตัวใหม 

20 3.20 .83 ระดับคอนขาง
นอย 
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ตารางที่  5 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
48. เชื่อวาเจาหนาท่ีในหนวยงานจะรูสึกผิด  แมกระทํา
ความผิดเพียงเล็กนอย 

18 3.50 .71 ระดับคอนขาง
นอย 

รวม 21 3.56 .55 ระดับคอนขาง
นอย 

รวม 21 3.57 .43 ระดับคอนขาง
นอย 

 
จากตารางท่ี  5  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรปูแบบ

ลักษณะกาวราว-ปกปอง  อยูในระดับคอนขางนอย ( =3.57 และ S.D.=.43) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดมิติพบวา  มิติที่เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรสูงสุดคือ  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  สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  มิติเนนการแขงขัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ  3.41 และ S.D.=.58 

X

เมื่อพิจารณารายขอของแตละมิติเรียงลําดับจากมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด  
ปรากฏดังน้ี  มิติเนนอํานาจพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  การ
ไดรับการยอมรับและนบัถือจากเพ่ือนรวมงานเปนความคาดหวังของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  
และแบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  คือยึดถือตามหลักการของฝายบริหาร  มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากเทากันคือ  4.05 และ S.D.=.67  S.D.=.59  ตามลําดับ  
สวนเจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีตํ่าสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงานชอบแสดง
ความคิดเห็นและใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงาน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือ
เทากับ  3.67  และ S.D.=.66 
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มิติเนนความสมบูรณแบบพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอด
กันมา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.71 และ S.D.=.56  สวนเจาหนาท่ีมี
วัฒนธรรมองคกรในขอที่ตํ่าสุดคือ  เม่ือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เจาหนาท่ี
ไมมีโอกาสแกตัวใหม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.20  และ S.D.=.83 

มิติเนนการเห็นตรงกันขามพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานยึดถือ  หลักในการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนการแกปญหาเฉพาะ
หนาเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.81 และ 
S.D.=.40  สวนเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอที่ตํ่าสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงาน
ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาในการปฏิบติังานอยูเสมอๆ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ  3.20  และ S.D.=1.01 

มิติเนนการแขงขันพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีสูงสุดคือ  ผูที่
สามารถปฏบิัติงานไดดีกวาคนอ่ืนจะรูสึกภาคภูมิใจ  มีคาเฉล่ียอยูในระดบัคอนขางนอย
คือเทากับ  3.59 และ S.D.=.71  สวนเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในขอท่ีตํ่าสุดคือ  
เปาหมายในการปฏิบัติงาน  คือ  การแขงขันในทุกๆ ดาน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขาง
นอยคือเทากับ  3.21  และ S.D.=.86 
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 ตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ี  ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
ของ  Cooke และคณะ  ประกอบดวย  3  รูปแบบ  คือ  รูปแบบที่  1  ลักษณะสรางสรรค  
รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  และรูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง   
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค 3.87 .37 ระดับคอนขางมาก 
 - มิติเนนความสําเร็จ 3.98 .39 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการพัฒนาตนเอง 3.83 .41 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนบุคคล 3.83 .60 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 3.85 .49 ระดับคอนขางมาก 
รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉือ่ยชา-ปกปอง   3.89 .30 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการเห็นพองดวย 3.85 .32 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนยึดกฎเกณฑ 3.85 .46 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการพ่ึงพา 4.07 .37 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการหลีกเลี่ยง 3.82 .38 ระดับคอนขางมาก 
รูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง   3.57 .43 ระดับคอนขางนอย 
-  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม 3.43 .50 ระดับคอนขางนอย 
-  มิติเนนอํานาจ 3.88 .48 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการแขงขัน 3.41 .58 ระดับคอนขางนอย 
-  มิติเนนความสมบูรณแบบ 3.56 .55 ระดับคอนขางนอย 

รวม 3.78 .28 ระดับคอนขางมาก 
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จากตารางท่ี  6  พบวาโดยภาพเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
เฉ่ือยชา-ปกปอง  สูงที่สุด  อยูในระดับคอนขางมาก ( =3.89 และ S.D.=.30)  
รองลงมาคือ  รูปแบบลักษณะสรางสรรค  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือ
เทากับ  3.87 และ S.D.=.37  และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุดคือ  รูปแบบ
ลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.56 และ 
S.D.=.43 

X

เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูทุก
รูปแบบ  พบวา  เจาหนาท่ีมีระดับวัฒนธรรมองคกรมิติเนนการพ่ึงพา  สูงท่ีสุด  อยูใน
ระดับคอนขางมาก ( =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  
สวนมิติที่มีระดับวัฒนธรรมองคกรตํ่าที่สุดคือ  มิติเนนการแขงขัน  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.41  และ S.D.=.58 

X

 
ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกบัรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบรหิารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดข้ึน  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลปรากฏดังน้ี 
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ตารางที่  7  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค  ประกอบดวย  4  มิติ  คือ  
มิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  มิติเนนบุคคล  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค       
- มิติเนนความสําเร็จ       
1. เจาหนาที่มีการรวมกันวางแผน  กําหนดเปาหมาย  พันธกิจ
ของงานท่ีทําเพ่ือผลสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

2.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยไมยอทอเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จ  
และบรรลุเปาหมาย 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

3.  เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 2 4.50 .71 ระดับมาก 
4.  เจาหนาท่ีมีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ  และชัดเจน 2 4.50 .71 ระดับมาก 

รวม 2 4.75 .35 ระดับมากท่ีสุด 
- มิติเนนการพัฒนาตนเอง       
5.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลกั 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
6.  เจาหนาท่ีมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 2 4.50 .71 ระดับมาก 
7.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวางานมีคุณคา 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
8.  เจาหนาท่ีมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

รวม 2 4.75 .35 ระดับมากท่ีสุด 
- มิติเนนบุคคล     
9.  เจาหนาท่ีใหขอคิด  และแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอๆ 

2 4.50 .71 ระดับมาก 
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ตารางที่  7 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
10. เจาหนาที่มีการสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ซึ่งกันและกัน 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

11. เจาหนาที่มีความสามัคคี  และรวมกันชวยเหลอืการ
ปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

12. เจาหนาที่มีการปฏิบติังานแบบทีมงาน 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
รวม 2 4.88 .18 ระดับมากท่ีสุด 

- มิติมุงไมตรีสัมพันธ     
13. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเอง  เปดเผย  จริงใจตอกัน 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
14. เจาหนาที่ยอมรับฟงเหตุผลและใหการยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

15. เจาหนาที่มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
16. เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  รวมทั้ง
ชวยเหลือกัน 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

รวม 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
รวม 2 4.84 .22 ระดับมากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  7  พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  อยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.84 และ S.D.=.22) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติพบวา  มิติที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรสูงสุดคือ  มิติมุงไมตรีสัมพันธ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด คือเทากับ  5.00 
และ S.D.=.00  รองลงมาคือ  มิติเนนบุคคล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสดุคือเทากับ  
4.88 และ S.D.=.18  สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  มิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนการ

X
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ตารางท่ี  8  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร

ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  รูปแบบที่  2  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ประกอบดวย  4  มิติ  
คือ  มิติเนนการเห็นพองดวย  มิติเนนยึดกฎเกณฑ  มิติเนนการพ่ึงพา  มิติเนนการ
หลีกเลี่ยง 
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง      
- มิติเนนการเห็นพองดวย     
17. เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการทํางานแบบเกา
ที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา 

2 3.50 2.12 ระดับคอนขาง
นอย 

18. เจาหนาที่เขาใจวาการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดไวจะ
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

19. หากเจาหนาท่ีมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางจาก
แนวคิดของคนสวนใหญ  ความคิดเห็นนั้น  มักจะไมไดรับ
การยอมรับ 

2 2.50 .71 ระดับนอยท่ีสุด 

20. เจาหนาที่ยึดหลักในการปฏิบัติงาน  คือ  ตองปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 

2 4.00 .00 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 2 3.63 .88 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  8 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

- มิติเนนยึดกฎเกณฑ     
21. เจาหนาที่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่ต้ังไว
อยางเครงครัด 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

22. เจาหนาที่มีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่
หนวยงานต้ังไว 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

23. การท่ีเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานโดยไมละเมิด  กฎ  
ระเบียบที่กําหนดไวจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

2 4.50 .71 ระดับมาก 

24. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยยึดระบบอาวุโส 2 4.50 .71 ระดับมาก 
รวม 2 4.50 .71 ระดับมาก 

- มิติเนนการพ่ึงพา      
25. เจาหนาที่ไววางใจและเชื่อม่ันในผูบังคับบัญชาของตน 2 4.50 .71 ระดับมาก 
26. เจาหนาที่ตองการท่ีจะไดรับการชีแ้นะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

27. เจาหนาที่ยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 2 4.50 .71 ระดับมาก 
28. เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ี 2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 

รวม 2 4.63 .53 ระดับมากท่ีสุด 
- มิติเนนการหลีกเลี่ยง     
29. เจาหนาที่รูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิดหรือ
ทําใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน 

2 4.00 .00 ระดับ
คอนขางมาก 

30. เจาหนาที่รับรูวาลักษณะการปฏิบัติงานของแตละคนมี
ความรับผิดชอบไมเทากัน 

2 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่  8 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
31. เจาหนาที่เขาใจวาผูบังคับบัญชาจะเปนผูหาแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติ 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

32. เจาหนาที่หลีกเลี่ยงการโตแยงกับผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาในหนวยงาน 

2 4.00 1.41 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 2 4.38 .53 ระดับมาก 
รวม 2 4.28 .66 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี  8  พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  อยูในระดับมาก ( =4.28 และ S.D.=.66) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติพบวา  มิติที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรสูงสุดคือ  มิติเนนการพึ่งพา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือเทากับ  4.63 
และ S.D.=.53  รองลงมาคือ  มิติเนนยึดกฎเกณฑ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ  
4.50 และ S.D.=.71  มิติเนนการหลีกเลี่ยง   มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ  4.38 
และ S.D.=.53  ตามลําดับ  สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  มิติเนนการเห็นพอง
ดวย  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.63 และ S.D.=.88 

X
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ตารางท่ี  9  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  รูปแบบที่  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง  ประกอบดวย  4  มิติ  
คือ  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม  มิติเนนอํานาจ  มิติเนนการแขงขัน   มิติเนนความ
สมบูรณแบบ 
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 

รูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง       
- มิติเนนการเห็นตรงกันขาม     
33. เจาหนาที่ยึดถือหลักในการปฏิบัติโดยมุงเนนการ
แกปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง 

2 3.50 .71 ระดับคอนขาง
นอย 

34. ผูบังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  เพ่ือหาขอผิดพลาดเปนประจํา 

2 4.00 1.41 ระดับ
คอนขางมาก 

35. เจาหนาที่มีการนําเทคนิคการเจรจาตอรองมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

2 4.00 .00 ระดับ
คอนขางมาก 

36. เจาหนาที่ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอๆ 

2 2.00 .00 ระดับนอยท่ีสุด 

รวม 2 3.38 .53 ระดับคอนขาง
นอย 

- มิติเนนอํานาจ     
37. เจาหนาที่ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนําแก
เพ่ือนรวมงาน 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

38. ความคาดหวังของเจาหนาท่ี  คือ  การไดรับการยอมรับ
และนับถือจากเพ่ือนรวมงานจากผลการปฏิบัติงานที่ดี 

1 5.00 - ระดับมากท่ีสุด 

39. เจาหนาที่คิดวาการเล่ือนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  คือการ
ประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 

2 4.00 0.00 ระดับ
คอนขางมาก 
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ตารางที่  9 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
40. เจาหนาที่มีแบบแผนการปฏิบัติงาน  คือ  ยดึถอืตาม
หลักการของฝายบริหาร 

2 4.00 1.41 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 2 4.29 .06 ระดับมาก 
- มิติเนนการแขงขัน     
41. เปาหมายในการปฏิบติังานของเจาหนาท่ี  คือ  การ
แขงขันในทุกๆ ดาน 

2 3.59 .71 ระดับคอนขาง
นอย 

42. เจาหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาคนอ่ืนจะรูสึก
ภาคภูมิใจ 

1 5.00 - ระดับมากท่ีสุด 

43. การท่ีเจาหนาท่ีไดรับรางวัลดีเดน  แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จ 

2 4.00 .00 ระดับ
คอนขางมาก 

44. เจาหนาที่รูสึกวาไดรับการยอมรับเพ่ิมข้ึนเมื่องานท่ี
ปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคนอ่ืนๆ 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

รวม 2 4.13 .18 ระดับมาก 
- มิติเนนความสมบรูณแบบ     
45. เจาหนาที่ควรปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ
ตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา 

2 4.50 .71 ระดับมาก 

46. เจาหนาที่ควรปฏิบัติงานตามแบบท่ีเคยยึดถือปฏิบัติ  มี
คุณคา  และมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางเครงครัด 

2 4.00 .00 ระดับ
คอนขางมาก 

47. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังานเจาหนาท่ีไมมี
โอกาสแกตัวใหม 

2 2.00 .00 ระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางที่  9 (ตอ) 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น N  S.D. X
ระดับวัฒนธรรม

องคกร 
48. เจาหนาที่จะรูสึกผิด  แมกระทําความผิดเพียงเล็กนอย 2 4.50 .71 ระดับมาก 

รวม 2 3.75 .35 ระดับ
คอนขางมาก 

รวม 2 3.87 .01 ระดับ
คอนขางมาก 

 
จากตารางท่ี  9  พบวาโดยภาพรวมผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรในรูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  อยูในระดับคอนขางมาก ( =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  สวนมิติที่มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  มิติ
เนนการเห็นตรงกันขาม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.38  และ 
S.D.=.53 

X
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ตารางท่ี  10  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรม
องคกรของ  Cooke และคณะ  ประกอบดวย  3  รูปแบบ  คือ  รูปแบบท่ี  1  ลักษณะ
สรางสรรค  รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  และรูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-
ปกปอง   
 

วัฒนธรรมองคกรท่ีผูบริหารระดับสูงตองการ
ใหเกิดขึ้น  S.D. X

ระดับวัฒนธรรม
องคกร 

รูปแบบท่ี  1  ลักษณะสรางสรรค 4.84 .22 ระดับมากท่ีสุด 
 - มิติเนนความสําเร็จ 4.75 .35 ระดับมากท่ีสุด 
-  มิติเนนการพัฒนาตนเอง 4.75 .35 ระดับมากท่ีสุด 
-  มิติเนนบุคคล 4.88 .18 ระดับมากท่ีสุด 
-  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 5.00 .00 ระดับมากท่ีสุด 
รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉือ่ยชา-ปกปอง   4.28 .66 ระดับมาก 
-  มิติเนนการเห็นพองดวย 3.63 .88 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนยึดกฎเกณฑ 4.50 .71 ระดับมาก 
-  มิติเนนการพ่ึงพา 4.63 .53 ระดับมากท่ีสุด 
-  มิติเนนการหลีกเลี่ยง 4.38 .53 ระดับมาก 
รูปแบบท่ี  3  ลักษณะกาวราว-ปกปอง   3.87 .01 ระดับคอนขางมาก 
-  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม 3.38 .53 ระดับคอนขางนอย 
-  มิติเนนอํานาจ 4.29 .06 ระดับมาก 
-  มิติเนนการแขงขัน 4.13 .18 ระดับมาก 
-  มิติเนนความสมบูรณแบบ 3.75 .35 ระดับคอนขางมาก 

รวม 4.33 .14 ระดับมาก 
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จากตารางท่ี  10  พบวาโดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  สูงท่ีสุด  อยูในระดับมากที่สุด ( =4.84  และ 
S.D.=.22)  รองลงมาคือ  รูปแบบลกัษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คือเทากับ  4.28 และ S.D.=.66  และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ตํ่าที่สุดคือ  
รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.87 
และ S.D.=.01 

X

เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน
ทุกรูปแบบ  พบวา  ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรี
สัมพันธ  สูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด ( =5.00 และ S.D.=.00)  รองลงมาอีก  3  
ลําดับคือ  มิติเนนบุคคล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือเทากับ  4.88  และ 
S.D.= .18  มิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  มีคาเฉลี่ย  และ S.D. เทากัน  
อยูในระดับระดับมากที่สุดเทากับ  4.75  และ S.D.= .35  และมิติเนนการพ่ึงพา  มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดคือเทากับ  4.63  และ S.D.= .53  ตามลําดับ  สวนมิติที่มี
วัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุดคือ  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางนอยคือเทากับ  3.38  และ S.D.=.53 

X

 
ตอนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีกบัรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรท่ีผูบรหิารระดับสูงตองการให
เกิดขึ้น 
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ตารางท่ี  11  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาที่กับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  ประกอบดวย  3  รูปแบบ  คือ  รูปแบบที่  1  
ลักษณะสรางสรรค  รูปแบบท่ี  2  ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  และรูปแบบท่ี  3  ลักษณะ
กาวราว-ปกปอง 
 

รูปแบบของวฒันธรรมองคกรท่ี
เปนอยูในปจจุบันของเจาหนาท่ี  

(N=21) 

รูปแบบของวฒันธรรมองคกรท่ี
ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดขึ้น 

(N=2) รูปแบบวัฒนธรรมองคกร 

ระดับวัฒนธรรม
องคกร  S.D.  S.D. X X

ระดับวัฒนธรรม
องคกร 

ลักษณะสรางสรรค 3.87 .37 คอนขางมาก 4.84 .22 มากที่สุด 
 - มิติเนนความสําเร็จ 3.98 .39 คอนขางมาก 4.75 .35 มากท่ีสุด 
-  มิติเนนการพัฒนาตนเอง 3.83 .41 คอนขางมาก 4.75 .35 มากท่ีสุด 
-  มิติเนนบุคคล 3.83 .60 คอนขางมาก 4.88 .18 มากท่ีสุด 
-  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 3.85 .49 คอนขางมาก 5.00 .00 มากท่ีสุด 
ลักษณะเฉือ่ยชา-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 
-  มิติเนนการพ่ึงพา 4.07 .37 คอนขางมาก 4.63 .53 มากท่ีสุด 
-  มิติเนนการหลีกเลี่ยง 3.82 .38 คอนขางมาก 4.38 .53 มาก 
ลักษณะกาวราว-ปกปอง   3.57 .43 คอนขางนอย 3.87 .01 คอนขางมาก 

คอนขางนอย -  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม 3.43 .50 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 

รวม 3.78 .28 คอนขางมาก 4.33 .14 มาก 
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จากตารางท่ี  11  เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  พบวา  เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  สูง
ที่สุด  อยูในระดับคอนขางมาก ( =3.89 และ S.D.=.30) สวนผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  สูงท่ีสุด  อยูในระดับ
มากที่สุด ( =4.84  และ S.D.=.22)   

X

X

ลําดับรองลงมาพบวา  เจาหนาที่มีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
สรางสรรค  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.87 และ S.D.=.37  สวน
ลําดับรองลงมาของผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือเทากับ  4.28 และ S.D.=.66   

ลําดับตํ่าท่ีสุดพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะกาวราว-
ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอยคือเทากับ  3.56 และ S.D.=.43  สวนลําดับ
ตํ่าท่ีสุดของผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
กาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากคือเทากับ  3.87 และ S.D.=.01 
 
ตอนท่ี  5  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  วิเคราะหจากคําถามปลายเปด  โดยนําเสนอใน
รูปแบบความถี่ประกอบความเรียง  ปรากฏดังนี้ 
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ตารางท่ี  12  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือ
วัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร 

 
ความคิดเห็น ความถ่ี 

เจาหนาท่ี  
-  มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
-  มีความเห็นใจกัน  เปดใจกวาง  และลดอคติลงเพ่ือยอมรับในความตางของแตละบุคคล 

1 
1 

-  มีความยุติธรรม 1 
-  การทํางานเปนทีม 
-  ใหเกียรติผูอาวุโส 
-  ยอมรับความคิดเห็นจากเพ่ือนรวมงาน 
-  ใหปฏิบัติงานตามลําดับข้ันปฏิบัติ 

1 
1 
1 
1 

-  มีความรักสามัคคี  ปรองดองในหนวยงาน 
-  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน  ควรแยกเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด 

1 
1 

-  การทํางานท่ีสามารถทดแทนกันไดตลอดเวลา  เพ่ือใหองคกรจะไดดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

1 

ผูบริหารระดับสูง  
-  กระตือรือรนในการทํางาน 
-  ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
-  สมานฉันท 
-  ลดความขัดแยงสวนตัวลง 
-  ยอมรับในความผิดพลาด  และพรอมท่ีจะแกไขตลอดเวลา 
-  มีจิตใจพรอมท่ีจะใหบริการ (service mind) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางที่  12 (ตอ) 
ความคิดเห็น ความถ่ี 

ผูบริหารระดับสูง  
-  ควรเปนคนที่มีความเชื่อม่ัน  มีวิสัยทัศนของตนเอง  และพรอมท่ีจะกลาแสดงออก  
โดยองคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลาน้ีใหเกิดข้ึนในองคกรใหได  เพราะ
วัฒนธรรมองคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏบิัติของคนท่ีทํางานใน
องคกร 

1 

 
จากตารางท่ี  12  พบวาเจาหนาท่ีไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการ

ทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือ
ความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังนี้  1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน  2) 
มีความเห็นใจกัน  เปดใจกวาง  และลดอคติลงเพ่ือยอมรับในความตางของแตละบุคคล  
3) มีความยุติธรรม 4) การทํางานเปนทีม  5) ใหเกียรติผูอาวุโส  6) ยอมรับความคิดเห็น
จากเพ่ือนรวมงาน  7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับข้ันปฏิบัติ  8) มีความรักสามัคคี  ปรองดอง
ในหนวยงาน  9) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน  ควรแยกเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด  10) การทํางานท่ีสามารถทดแทนกันได
ตลอดเวลา  เพ่ือใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเน่ือง  และมีประสิทธิภาพ 

สวนผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการทํางาน  
พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังน้ี  1) กระตือรือรนในการทํางาน  2) ใฝเรียนรู
อยางตอเนื่อง  3) สมานฉันท  4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง  5) ยอมรับในความผิดพลาด  
และพรอมที่จะแกไขตลอดเวลา  6) มีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ (service mind)  7) ควร
เปนคนที่มีความเชื่อมั่น  มีวิสัยทัศนของตนเอง  และพรอมท่ีจะกลาแสดงออก  โดย
องคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ เหลานี้ใหเกิดข้ึนในองคกรใหได  เพราะวัฒนธรรม
องคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนท่ีทํางานในองคกร 
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ตารางท่ี  13  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
เปนไปตามวัฒนธรรมองคกรท่ีตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

เจาหนาท่ี  
-  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค  เชน  วัฒนธรรมการเรียนรู  ใหเกิดข้ึนภายใน
องคกร 

1 

-  จัดทําข้ันตอนการทํางานของตนเอง  แลวสงใหหนวยอ่ืนๆ ศึกษางาน  เพ่ือเรียนรูงาน
ของหนวยน้ันๆ ได 

1 

ผูบริหารระดับสูง  
-  จัดประชุมเสวนา 
-  ศึกษาดูงาน  เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ อ่ืนๆ 
-  จัดอบรมในหัวขอที่เกี่ยวกับลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกร
แบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน    โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

1 

-  สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ  ตัดสินใจ  รวมกันสราง
ความผูกพันทั้งอาจารยและเจาหนาที่เพ่ิมข้ึน  เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ซึ่งทุกคน
ตองชวยกัน  เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางขององคกรทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต 

1 

 
จากตารางท่ี  13  พบวาเจาหนาท่ีไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการ

สงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือ
ความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังนี้  1) สงเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค  
เชน  วัฒนธรรมการเรียนรู  ใหเกิดข้ึนภายในองคกร  2) จัดทําข้ันตอนการทํางานของตนเอง  
แลวสงใหหนวยอ่ืนๆ ศึกษางาน  เพ่ือเรียนรูงานของหนวยน้ันๆ ได 
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ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังน้ี  1) จัดประชุมเสวนา  2) ศึกษาดูงาน  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  อ่ืนๆ  3) จัดอบรม
ในหัวขอท่ีเกีย่วกับลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบท่ีคาดหวัง
อยากจะใหเกิดข้ึน  โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  4) สงเสริมใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม
ในการกําหนดวิธีการ  ตัดสินใจ  รวมกนัสรางความผูกพันทั้งอาจารยและเจาหนาท่ี
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ซึ่งทุกคนตองชวยกัน  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ทิศทางขององคกรทั้งในปจจุบัน  และในอนาคต 
 
ตอนท่ี  6  ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไววา  รูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  T-test  ในการ
หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยในประชากร  2  กลุม  ผลปรากฏดังน้ี 
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ตารางท่ี  14  ผลการวิเคราะหขอมูลจากสมมติฐานของการวิจัยที่กําหนดไววา  
รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 
รูปแบบของวฒันธรรม

องคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน
ของเจาหนาท่ี (N=21) 

รูปแบบของวฒันธรรม
องคกรท่ีผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดขึ้น (N=2) 

X  S.D. X  S.D. 

t 
Sig 

(2-tailed) 
รูปแบบวัฒนธรรมองคกร 

ลักษณะสรางสรรค 3.87 .37 4.84 .22 3.61 .00 
 - มิติเนนความสําเร็จ 3.98 .39 4.75 .35 2.72 .01 
-  มิติเนนการพัฒนาตนเอง 3.83 .41 4.75 .35 3.07 .00 
-  มิติเนนบุคคล 3.83 .60 4.88 .18 2.38 .03 
-  มิติมุงไมตรีสัมพันธ 3.85 .49 5.00 .00 3.28 .00 
ลักษณะเฉือ่ยชา-ปกปอง   3.89 .30 4.28 .66 1.63 .12 
-  มิติเนนการเห็นพองดวย 3.85 .32 3.63 .88 -.81 .43 
-  มิติเนนยึดกฎเกณฑ 3.85 .46 4.50 .71 1.88 .07 
-  มิติเนนการพ่ึงพา 4.07 .37 4.63 .53 1.96 .06 
-  มิติเนนการหลีกเลี่ยง 3.82 .38 4.38 .53 1.92 .06 
ลักษณะกาวราว-ปกปอง   3.57 .43 3.87 .01 .96 .35 
-  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม 3.43 .50 3.38 .53 -.14 .89 
-  มิติเนนอํานาจ 3.88 .48 4.29 .06 1.17 .25 
-  มิติเนนการแขงขัน 3.41 .58 4.13 .18 1.69 .11 
-  มิติเนนความสมบูรณแบบ 3.56 .55 3.75 .35 .48 .63 

รวม 3.78 .28 4.33 .14 2.71 .01 
*ระดับความเชื่อม่ัน  95%  
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จากตารางท่ี  14  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละรูปแบบ
พบวา  เจาหนาท่ีมีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  แตกตาง
จากผูบริหารระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนวัฒนธรรมองคกรใน
รูปแบบลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ลกัษณะกาวราว-ปกปอง  ระหวางเจาหนาที่และผูบรหิาร
ระดับสูง  ไมมีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 



 
บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม
องคกรท่ีเปนอยูในปจจุบันของเจาหนาท่ี  ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรที่
เปนอยูกับวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือเสนอแนว
ทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดข้ึน  และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ในการศึกษาวิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  เจาหนาท่ีมีเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  คือ  เพศชาย  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  61.9  และเพศหญิง  
จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  38.1  เมือ่แยกตามอายุ  เจาหนาท่ีมีชวงอายุ  25-34  ป  มาก
ที่สุด  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  81.0  รองลงมาคือ  อาย ุ 35-44  ป  จํานวน  4  คน  
คิดเปนรอยละ  19  และไมพบเจาท่ีที่มีชวงอายุตํ่ากวา  25  ป  อายุ  45-55  ป  และอาย ุ 56  
ปข้ึนไป  เมื่อแยกตามสถานภาพการสมรส  เจาหนาท่ีมีสภานภาพโสดมากท่ีสุด  คือ
จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  52.4  รองลงมาคือ  สถานภาพสมรสแลว  จํานวน  10  
คน  คิดเปนรอยละ  47.6  และไมพบเจาหนาท่ีที่มีสถานภาพหยา/หมาย  เมื่อแยกตามวุฒิ
การศึกษา  เจาหนาท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  คือจํานวน  10  คน  คิดเปนรอย
ละ  47.6  รองลงมาคือ  วุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  
28.6  และวุฒิการศึกษาปริญญาโท  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  23.8  ตามลําดับ  และ
ไมพบเจาหนาท่ีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท  และเม่ือแยกตามระยะเวลาการ
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน  พบวา  โดย
ภาพรวมเจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  สูงท่ีสุด  
อยูในระดับคอนขางมาก ( =3.89) รองลงมาคือ  รูปแบบลักษณะสรางสรรค  มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก( =3.87) และรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุด
คือ  รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย ( =3.56) 

X
X

X

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดมิติและรายขอ  ปรากฏดังน้ี  รูปแบบลักษณะเฉ่ือยชา-
ปกปอง  มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  มิติเนนการพ่ึงพา  หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  
เจาหนาท่ีในหนวยงานยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา  และหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงานไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน   

รูปแบบลักษณะสรางสรรค  มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ  มิติเนนความสําเร็จ  
หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานโดยไมยอทอ  เพื่อให
งานนั้นสําเร็จและบรรลุเปาหมาย  และหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  เจาหนาท่ีใน
หนวยงานมีการรวมกันวางแผน  กําหนดเปาหมาย  พันธกิจของงานที่ทํา  เพื่อ
ผลสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ   

รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  มิติเนนอํานาจ  
หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ  การไดรบัการยอมรับและนับถือจากเพ่ือนรวมงานเปนความ
คาดหวังของเจาหนาที่ในหนวยงาน  และแบบแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  คือยึดถือ
ตามหลักการของฝายบริหาร  สวนหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ  เจาหนาท่ีในหนวยงาน
ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนําแกเพ่ือนรวมงาน 

เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูทุก
รูปแบบ  พบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรมิติเนนการพ่ึงพา  สูงท่ีสุด  อยูในระดับ
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X
X

X
X

X

3.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  พบวา  โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค  สูงท่ีสุด  อยูในระดับมากที่สุด ( =4.84)  รองลงมาคือ  รูปแบบ
ลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.28) และรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุดคือ  รูปแบบลักษณะกาวราว-ปกปอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
คอนขางมาก ( =3.87) 

X
X

X

เมื่อพิจารณารายละเอียดมิติในภาพรวมท่ีผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดข้ึน
ทุกรูปแบบ  พบวา  ผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรมิติมุงไมตรี
สัมพันธ  สูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด ( =5.00)  รองลงมาอีก  3  ลําดับคือ  มิติเนน
บุคคล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( =4.88) มิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนการ
พัฒนาตนเอง  มีคาเฉลี่ยเทากันคืออยูในระดับมากที่สุด ( =4.75) และมิติเนนการ
พ่ึงพา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( =4.63)  สวนมิติที่มีวัฒนธรรมองคกรตํ่าท่ีสุด
คือ  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางนอย ( =3.38) 

X
X

X
X

X

4.  ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  สูงท่ีสุด  อยู
ในระดับคอนขางมาก ( =3.89) สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  สูงท่ีสุด  อยูในระดับมากที่สุด ( =4.84) ลําดับ
รองลงมาพบวา  เจาหนาท่ีมีวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะสรางสรรค  มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก ( =3.87) สวนผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง    มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( =4.28) ลําดับตํ่าที่สุดพบวา  เจาหนาท่ีมีระดับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ

X
X

X

X
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X

X

5.  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร  พบวาเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการ
ทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และ
เพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังน้ี  1) มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน  
2) มีความเห็นใจกัน  เปดใจกวาง  และลดอคติลงเพื่อยอมรับในความตางของแตละบุคคล  
3) มีความยุติธรรม  4) การทํางานเปนทีม  5) ใหเกียรติผูอาวุโส  6) ยอมรับความคิดเห็น
จากเพ่ือนรวมงาน  7) ใหปฏิบัติงานตามลําดับข้ันปฏิบัติ  8) มีความรักสามัคคี  ปรองดอง
ในหนวยงาน  9) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงาน  ควรแยกเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวใหออกจากกันโดยเด็ดขาด  10) การทํางานท่ีสามารถทดแทนกันได
ตลอดเวลา  เพ่ือใหองคกรจะไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  สวนผูบริหาร
ระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรม
องคกรแบบท่ีคาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร  ดังนี้  1) กระตือรือรนในการทํางาน  2) ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง  3) สมานฉันท  
4) ลดความขัดแยงสวนตัวลง  5) ยอมรบัในความผิดพลาด  และพรอมท่ีจะแกไขตลอดเวลา  
6) มีจิตใจพรอมท่ีจะใหบริการ (service mind)  7) ควรเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ัน  มีวิสัยทัศน
ของตนเอง  และพรอมท่ีจะกลาแสดงออก  โดยองคกรจะตองสรางคานิยมรวมตางๆ 
เหลาน้ีใหเกิดข้ึนในองคกรใหได  เพราะวัฒนธรรมองคกรจะเปนกรอบและมีอิทธิพลตอ
การประพฤติปฏิบัติของคนท่ีทํางานในองคกร 

สําหรับขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร  พบวาเจาหนาที่ไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวขอมูลแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปตามวัฒนธรรม
องคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น  และเพื่อความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ดังนี้  1) 
สงเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค  เชน  วัฒนธรรมการเรียนรู  ใหเกิดข้ึนภายใน
องคกร  2) จัดทําขั้นตอนการทํางานของตนเอง  แลวสงใหหนวยอื่นๆ ศึกษางาน  
เพื่อเรียนรูงานของหนวยนั้นๆ ได  สวนผูบริหารระดับสูงไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
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6.  ขอมูลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาโดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูแตกตางจากรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูง
ตองการใหเกิดข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของแตละรูปแบบพบวา  เจาหนาท่ีมีระดับของวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะ
สรางสรรค  แตกตางจากผูบริหารระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน
วัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  ลักษณะกาวราว-ปกปอง  ระหวาง
เจาหนาท่ีและผูบริหารระดับสูง  ไมมีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
 
อภิปรายผล 
 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูในปจจุบันที่พบวา  โดย
ภาพรวมเจาหนาท่ีมีระดับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบลักษณะเฉื่อยชา-ปกปอง  สูง
ที่สุด  เมื่อแปลความจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรของ Cooke 
และคณะ  แลวน้ัน  แปลความไดวา  เปนองคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกมุงความตองการความม่ันคงของพนักงาน  เนนการคลอยตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร  ยึดกฎระเบียบแบบแผน  พ่ึงพาผูบริหารและหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตอง
รับผิดชอบ  ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร  พนักงานเนนถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลในลักษณะปกปองตนเองและต้ังรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงปลอดภัยและเกิด
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึนที่พบวา  โดยภาพผูบริหารระดับสูงตองการใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบ
ลักษณะสรางสรรค  สูงท่ีสุด  เมื่อแปลความจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรม
องคกรของ Cooke และคณะ  แลวน้ัน  แปลความไดวา  ผูบริหารระดับสูงตองการให
องคกรนี้เปนองคกรท่ีมีวัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดและ
พฤติกรรมของตนเอง  โดยมุงท่ีความพึงพอใจของบุคคลในองคกร  มีความตองการ
ไมตรีสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  อยางมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถใชทักษะและความเชี่ยวชาญ  อันจะสงใหงานที่ทําน้ัน
ประสบความสําเร็จ  ลักษณะเดน  คือ  เปนรูปแบบพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ  
แบงไดเปน  4  มิติ  คือ  มติิเนนความสําเร็จ  มิติเนนการพัฒนาตนเอง  มิติเนนบุคคล  มิติ
มุงไมตรีสัมพันธ  โดยมวัีฒนธรรมองคกรในมิติมุงไมตรีสัมพันธ  สูงที่สุด  ซึ่งเปนมิติ
เดียวกันกับท่ีมีคาเฉลี่ยของวัฒนธรรมองคกรสูงที่สุดเมื่อมองในภาพรวมของ
วัฒนธรรมองคกรรูปแบบ  แปลความของมิตินี้ไดวา  องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกมุงใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ทุกคนในองคกรมีความ
เปนกันเอง  เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงานเพ่ือนรวมทีม  การ
แสดงออกของพนักงานในองคกรจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน  ใหการ



 100 

ผลการวิจัยยังพบคาเฉลี่ยของวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารระดับสูงตองการให
เกิดข้ึน  ลําดับรองลงมาคือ  รูปแบบลกัษณะเฉ่ือยชา-ปกปอง  และลําดับตํ่าท่ีสุดคือ  
รูปแบบลกัษณะกาวราว-ปกปอง  ซึ่งเปนความจริงที่วาไมมีองคกรใดที่มีวัฒนธรรม
องคกรแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ  แตมักจะผสมผสานกันไป  แลวแตลกัษณะของ
องคกรท่ีแตกตางกัน  ผูบริหารระดับสูงอาจมองเห็นแลววาถารูปแบบของวัฒนธรรม
องคกร  เปนไปในลักษณะผสมผสานตามระดับคะแนนท่ีไดรับในผลการวิจัย  จะเปน
วัฒนธรรมองคกรท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ซึ่งเมื่อองคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่
สอดคลองกบัเปาหมายขององคกรจะทําใหการบรหิารจัดการองคกรประสบความสําเร็จ   
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

     1.1  ควรนําผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเจาหนาท่ีและรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารตองการใหเกิดข้ึน  และ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  ทัง้สองสวนมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาชองวาง (gap) 
ระหวางวัฒนธรรมท้ังสองสวน  แลวนําไปพิจารณารวมกันทั้งองคกร  แลวรวมกันคิดหา
แนวทางสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใหพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหาร
ตองการใหเกิดข้ึน  และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  โดยสรางแนวทางการ
สงเสริมและหาแนวทางสืบทอดใหดํารงอยูและสืบเนื่องตอไป  ซึ่งคณะผูจัดทําวิจัยขอ
เสนอข้ันตอนในการสรางวัฒนธรรมองคกร  ตามแนวคิดของ Griffin & Moorhead 
(2007) ไวดังน้ี 

          1.  การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (formulate strategic value) 
           ใน  2  ข้ันตอนแรกน้ัน  เกี่ยวของกับเรื่องของการสรางคานิยม  โดยใน
ข้ันตอนท่ีองคกรตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร  ซึ่งคานิยม
เชิงกลยุทธ  นั้นหมายถึง  ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกร  ซึ่งจะตองมี
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           2.  การพัฒนาคานิยมเชิงวัฒนธรรม (develop culture values) 
           คานิยมเชิงวัฒนธรรม เปนคานิยมที่พนักงานจําเปนตองปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบที่องคกรต้ังข้ึน  เพ่ือใหบรรลคุานิยมเชิงกลยุทธขององคกร  พนักงานตองมี
พ้ืนฐานความเชื่อวา  ทําอยางไรองคกรถึงจะประสบความสําเร็จ  องคกรที่พัฒนาคานิยม
เชิงวัฒนธรรม  โดยไมสอดคลองกับคานิยมเชิงกลยุทธ  อาจทําใหไมประสบความสําเร็จ  
เนื่องจากคานิยมทั้งสองดานน้ีตองสอดคลองกัน 

          3.  การกําหนดวิสัยทัศน (create vision) 
           หลังจากที่มีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธ  และคานิยมเชิงวัฒนธรรมแลว  
องคกรจะตองมีการกําหนดทิศทางของวิสัยทัศน  โดยวิสัยทัศนจะเปนสิ่งท่ีองคกร
ตองการเปนไปในอนาคต  และวิสัยทัศนจะเปนส่ิงท่ีอธิบายถึงการผสมผสานระหวาง
คานิยมเชิงกลยุทธ  และคานิยมเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายในอนาคตของ
องคกร 

          4.  การนํากลยุทธไปใช (initiate implementation strategies) 
           ข้ันตอนตอไป  คือ  การนํากลยุทธไปใช  โดยใหต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
คานิยมและการนําไปปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทศันที่ไดต้ังข้ึน  กลยุทธจะครอบคลุม
หลายๆ ปจจัย  อาทิ  การสรรหา  การฝกอบรมพนักงาน  เพ่ือท่ีจะใหพนักงานทุกคนมี
การรับรูความหมายของคานิยมรวมกัน  เปนตน 

          5.  การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ (reinforce culture behavior) 
           ในข้ันตอนน้ีสามารถทําไดหลายรูปแบบ  ประการแรก  เรื่องของระบบ
การใหรางวัลกับพนักงานในองคกร  องคกรจะตองมีการใหรางวัลที่สอดคลองกับความ
ตองการของพนักงานหรือเปนรางวัลท่ีพนักงานรูสึกวามีคุณคา  เพ่ือใหเกิดพฤติกรรม
ตามท่ีองคกรตองการ  ประการท่ีสอง  องคกรจะตองมีการถายทอดเรื่องราวของพนักงาน
ผูที่มีพฤติกรรมตรงกับความตองการขององคกรใหกับพนักงานภายในองคกรได
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     1.2  จากคําถามปลายเปด  คําตอบของคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะการทํางาน  
พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบที่คาดหวังอยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความ
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร  แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนความคิดเห็นจาก
เจาหนาที่หรือผูบริหารระดับสูงก็ตาม  มองเห็นความขัดแยงในองคกรเกิดข้ึนอยู  ซึ่งก็
อาจไมใชเรื่องแปลกที่องคกรแหงน้ีจะมี  เพราะองคกรอีกหลายๆ แหงก็เกิดข้ึน  แต
กระนั้นจะทําอยางไรเลาใหสิ่งเหลานี้คอยๆ ลดลงและจางหายไป  ซึ่งผูมีสวนเก่ียวของ
ไมควรมองขามหรือละเลยไป 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
เมื่อไดสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหประสบความสําเร็จในท่ีสุดแลว  ควรนํา

วัฒนธรรมองคกรนั้นไปเปนปจจัยสําคัญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูตอไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

 

แบบสอบถามการวิจัย  เรื่อง 
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ   

จังหวัดตรัง 
(สําหรับผูบริหารระดับสูง) 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามสําหรับผูบริหารระดับสูงชุดนี้ประกอบดวย 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
 ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรณุาเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองทีต่รงกับคําตอบของทาน 
 1.  เพศ 
      (     )  ชาย   (     )  หญิง 
 2.  อายุ 
      (     )  ตํ่ากวา  25  ป  (     )  25-34  ป 
      (     )  35-44  ป  (     )  45-55  ป 
      (     )  56  ปข้ึนไป 
 3.  สถานภาพการสมรส 
      (     )  โสด   (     )  สมรส 
      (     )  หยา/หมาย 

4.  วุฒิการศึกษา 
      (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี (     )  ปริญญาตรี 
           (     )  ปริญญาโท  (     )  สูงกวาปริญญาโท 
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 5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นับต้ังแตเริ่มปฏิบัติงาน  จนปจจุบัน) 
      (     )  นอยกวา  1  ป (     )  1-3  ป 
      (     )  4-6  ป  (     )  7-9  ป 
      (     )  10-12  ป  (     )  13-15  ป 
      (     )  16  ปข้ึนไป 
 
ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
คําชี้แจง   
1.  เปนขอคําถามเพ่ือสอบถามผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด  ลักษณะการทํางานหรือ
พฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนในองคกร 
2.  เปนขอคําถามที่แบงออกเปน  5  ระดับ  ดังน้ี 

5 หมายถึง
  

เห็นดวยอยางย่ิง  นั่นคือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือมี
พฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง
  

เห็นดวย  นัน่คือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีในหนวยงานของ
ทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือมีพฤติกรรมตรงกับ
ขอความน้ันในระดับมาก 

3 หมายถึง
  

ไมเห็นดวย  นั่นคือ  ทานตองการใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน
ของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือมีพฤติกรรมตรง
กับขอความน้ันในระดับนอย 

2 หมายถึง
  

ไมเห็นดวยอยางย่ิง  นั่นคือ  ทานตองการใหพนักงานใน
หนวยงานของทานมีแนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือมี
พฤติกรรมตรงกับขอความน้ันในระดับนอยท่ีสุดหรือไมอยาก
ใหมีเลย 

1 หมายถึง
  

ไมแนใจ  นั่นคือ  ทานไมแนใจวาตองการใหมีแนวคิด  ลักษณะ
การทํางาน  หรือมีพฤติกรรมตรงกับขอความน้ันหรือไม 
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3.  กรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทาน  แตละขอทํา
เครื่องหมาย  เพียงชองเดียว  เทาน้ัน 
 

ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
1 เจาหนาท่ีมีการรวมกันวางแผน  กําหนด

เปาหมาย  พันธกิจของงานท่ีทําเพ่ือ
ผลสําเร็จของงานท่ีรับผิดชอบ 

     

2 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยไมยอทอเพ่ือให
งานนั้นสําเร็จ  และบรรลเุปาหมาย 

     

3 เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 

     

4 เจาหนาท่ีมีแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ  
และชัดเจน 

     

5 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพ
ของงานเปนหลัก 

     

6 เจาหนาท่ีมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      
7 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวา

งานมีคุณคา 
     

8 เจาหนาท่ีมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

     

9 เจาหนาท่ีใหขอคิด  และแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบติังานอยูเสมอๆ 

     

10 เจาหนาท่ีมีการสนับสนุนและชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
11 เจาหนาท่ีมีความสามัคคี  และรวมกัน

ชวยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
     

12 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน      
13 เจาหนาท่ีมีความเปนกันเอง  เปดเผย  จริงใจ

ตอกัน 
     

14 เจาหนาท่ียอมรับฟงเหตุผลและใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

     

15 เจาหนาท่ีมีความเอื้ออาทรตอเพ่ือนรวมงาน      
16 เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

รวมทั้งชวยเหลือกัน 
     

17 เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการ
ทํางานแบบเกาท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา 

     

18 เจาหนาที่เขาใจวาการปฏบิัติงานตามเกณฑที่
กําหนดไวจะไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี 

     

19 หากเจาหนาที่มีการเสนอความคิดเห็นท่ี
แตกตางจากแนวคิดของคนสวนใหญ  
ความคิดเห็นน้ัน  มักจะไมไดรับการ
ยอมรับ 

     

20 เจาหนาท่ียึดหลักในการปฏิบัติงาน  คือ  
ตองปฏิบัติตามความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชา 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
21 เจาหนาท่ียอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบที่ต้ังไวอยางเครงครัด 
     

22 เจาหนาท่ีมีความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบที่หนวยงานต้ังไว 

     

23 การท่ีเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานโดยไม
ละเมิด  กฎ  ระเบียบที่กําหนดไวจะทําให
ไมเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   

     

24 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยยึดระบบอาวุโส      
25 เจาหนาท่ีไววางใจและเชื่อม่ันใน

ผูบังคับบัญชาของตน 
     

26 เจาหนาท่ีตองการท่ีจะไดรับการชี้แนะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

     

27 เจาหนาท่ียอมรับการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา 

     

28 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
ไดเปนอยางดี 

     

29 เจาหนาท่ีรูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือ
กระทําผิดหรือทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในหนวยงาน 

     

30 เจาหนาท่ีรับรูวาลักษณะการปฏิบัติงานของ
แตละคนมีความรับผิดชอบไมเทากัน 
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ลําดับ 
แนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือ

พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกร 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 
เห็นดวย 

(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
31 เจาหนาท่ีเขาใจวาผูบังคับบัญชาจะเปนผูหา

แนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามแบบ
แผนท่ีเคยปฏิบัติ 

     

32 เจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงการโตแยงกับ
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาในหนวยงาน 

     

33 เจาหนาที่ยึดถือหลักในการปฏิบัติโดย
มุงเนนการแกปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหงาน
สําเร็จลุลวง 

     

34 ผูบังคับบัญชามีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  เพ่ือหา
ขอผิดพลาดเปนประจํา 

     

35 เจาหนาท่ีมีการนําเทคนิคการเจรจาตอรอง
มาใชในการปฏิบัติงาน 

     

36 เจาหนาท่ีตอตานความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยูเสมอๆ 

     

37 เจาหนาท่ีชอบแสดงความคิดเห็นและให
คําแนะนําแกเพ่ือนรวมงาน 

     

38 ความคาดหวังของเจาหนาท่ี  คือ  การไดรับ
การยอมรับและนับถือจากเพ่ือนรวมงาน
จากผลการปฏิบัติงานที่ดี 

     

39 บุคลากรคิดวาการเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  
คือการประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 
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ลําดับ 
แนวคิด  ลักษณะการทํางาน  หรือ

พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกร 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 
เห็นดวย 

(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
40 บุคลากรมีแบบแผนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  คือ  ยึดถือตามหลักการของฝาย
บริหาร 

     

41 เปาหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
คือ  การแขงขันในทุกๆ ดาน 

     

42 บุคลากรท่ีสามารถปฏิบติังานไดดีกวาคน
อ่ืนจะรูสึกภาคภูมิใจ 

     

43 การท่ีพนักงานไดรับรางวัลดีเดน  แสดงถึง
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ 

     

44 บุคลากรรูสกึวาไดรับการยอมรับเพ่ิมข้ึน
เมื่องานท่ีปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคน
อ่ืนๆ 

     

45 บุคลากรควรปฏิบัติงานอยางเต็มความรู
ความสามารถตามแบบอยางที่สืบทอดกันมา 

     

46 บุคลากรควรปฏิบัติงานตามแบบท่ีเคย
ยึดถือปฏิบัติ  มีคุณคา  และมีการปฏบิัติสืบ
ทอดกันมาอยางเครงครัด 

     

47 เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
พนักงานไมมีโอกาสแกตัวใหม 

     

48 บุคลากรจะรูสึกผิด  แมกระทําความผิด
เพียงเล็กนอย 
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ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร 
 

3.1  ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบใดที่ทานคาดหวัง
อยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3.2  ทานมีแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรอยางไรใหเปนไปตาม
วัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 

 

แบบสอบถามการวิจัย  เรื่อง 
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ   

จังหวัดตรัง 
(สําหรับเจาหนาที่) 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีชุดนี้ประกอบดวย 
ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
 ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร 
 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรณุาเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองทีต่รงกับคําตอบของทาน 
 1.  เพศ 
      (     )  ชาย   (     )  หญิง 
 2.  อายุ 
      (     )  ตํ่ากวา  25  ป  (     )  25-34  ป 
      (     )  35-44  ป  (     )  45-55  ป 
      (     )  56  ปข้ึนไป 
 3.  สถานภาพการสมรส 
      (     )  โสด   (     )  สมรส 
      (     )  หยา/หมาย 

4.  วุฒิการศึกษา 
      (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี (     )  ปริญญาตรี 
           (     )  ปริญญาโท  (     )  สูงกวาปริญญาโท 
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 5.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นับต้ังแตเริ่มปฏิบัติงาน  จนปจจุบัน) 
      (     )  นอยกวา  1  ป (     )  1-3  ป 
      (     )  4-6  ป  (     )  7-9  ป 
      (     )  10-12  ป  (     )  13-15  ป 
      (     )  16  ปข้ึนไป 
 
ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
คําชี้แจง   
1.  เปนขอคําถามเพ่ือสอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
2.  เปนขอคําถามที่แบงออกเปน  5  ระดับ  ดังน้ี 

5 หมายถึง
  

เห็นดวยอยางย่ิง  นั่นคือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึกและ/
หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนเสมอๆ 

4 หมายถึง
  

เห็นดวย  นัน่คือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึกและ/หรือเปน
พฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 หมายถึง
  

ไมเห็นดวย  นั่นคือ  ขอความน้ันตรงกับความรูสึกและ/หรือ
เปนพฤติกรรม  เหตุการณที่เกิดข้ึนตามความจริงเล็กนอย 

2 หมายถึง
  

ไมเห็นดวยอยางย่ิง  นั่นคือ  ขอความน้ันไมตรงกับความรูสึก
และ/หรือเปนพฤติกรรม  เหตุการณที่ไมเกิดข้ึนเลย 

1 หมายถึง
  

ไมแนใจ  นั่นคือ  ไมแนใจวามีพฤติกรรม  หรือเหตุการณนั้น
เกิดข้ึนหรือไม 
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3.  กรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทาน  แตละขอทํา
เครื่องหมาย  เพียงชองเดียว  เทาน้ัน 
 

ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
1 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี

การรวมกันวางแผน  กําหนดเปาหมาย  
พันธกิจของงานท่ีทํา  เพ่ือผลสําเร็จของงาน
ที่รับผิดชอบ 

     

2 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานโดยไมยอทอ  เพ่ือใหงานนั้น
สําเร็จและบรรลุเปาหมาย 

     

3 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

     

4 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
แผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และชัดเจน 

     

5 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปน
หลัก 

     

6 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยของทานมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

     

7 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานอยางเต็มใจและเห็นวางานมี
คุณคา 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
8 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี

ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

     

9 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

     

10 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
การสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบติังาน
ซึ่งกันและกัน 

     

11 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
ความสามัคคีและรวมกันชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 

     

12 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
การปฏิบัติงานแบบทีมงาน 

     

13 ทานคิดวาบรรยากาศในการปฏิบัติของทาน
มีความเปนกันเอง  เปดเผย  จริงใจตอกัน 

     

14 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ยอมรับฟงเหตุผลและใหการยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

     

15 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
ความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน 

     

16 ทานคิดวาผูบังคับบัญชาของทานรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ัง
รวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
17 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน

ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการทํางานแบบ
เกาท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา 

     

18 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
เขาใจวาการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดไว  
จะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

     

19 ทานคิดวา  หากมีการเสนอความคิดเห็นที่
แตกตางจากแนวคิดของคนสวนใหญ  
ความคิดเห็นน้ัน  มักจะไมไดรับการ
ยอมรับ 

     

20 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ยึดหลักในการปฏิบัติงาน  คือ  ตองปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 

     

21 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบทีต้ั่งไว
อยางเครงครัด 

     

22 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
ความรูสึกดีที่จะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่
หนวยงานต้ังไว 

     

23 ทานคิดวาการปฏิบัติงานโดยไมละเมิดกฎ  
ระเบียบที่กําหนดไว  จะทําใหไมเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
24 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี

นโยบายยึดระบบอาวุโส 
     

25 ทานคิดวาเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน
ไววางใจและเชื่อมั่นในผูบังคับบัญชาของตน 

     

26 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
ความตองการท่ีจะไดรับการชี้แนะจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

     

27 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 

     

28 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดี 

     

29 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
จะรูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิด
หรือทําใหเกิดความขัดแยงภายใน
หนวยงาน 

     

30 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
รับรูวา  ลักษณะการปฏิบัติงานของแตละ
คนมีความรับผิดชอบไมเทากัน 

     

31 ทานคิดวาสวนใหญผูบังคับบัญชาจะเปนผู
หาแนวทางแกปญหาที่เกิดข้ึนตามแบบ
แผนท่ีเคยปฏิบัติ 

     

 



 118 

ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
32 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน

หลีกเลี่ยงการโตแยงกับผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาในหนวยงาน 

     

33 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ยึดถือ  หลักในการปฏิบติังาน  โดยมุงเนน
การแกปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหงานสําเร็จ
ลุลวง 

     

34 ทานคิดวาผูบังคับบัญชาจะมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน  เพ่ือหาขอผิดพลาดเปน
ประจํา 

     

35 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทานมี
การนําเทคนิคการเจรจาตอรองมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

     

36 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ตอตานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอๆ 

     

37 ทานคิดวาเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน
ชอบแสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา
แกเพ่ือนรวมงาน 

     

38 ทานคิดวาการไดรับการยอมรับและนับถือ
จากเพ่ือนรวมงานเปนความคาดหวังของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
39 ทานคิดวาการเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง  คือ  

การประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 
     

40 ทานคิดวาแบบแผนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  คือ  ยึดถือตามหลักการของฝาย
บริหาร 

     

41 ทานคิดวาเปาหมายในการปฏิบัติงาน  คือ  
การแขงขันในทุกๆ ดาน 

     

42 ทานคิดวาผูที่สามารถปฏิบัติงานไดดีกวา
คนอ่ืนจะรูสึกภาคภูมิใจ 

     

43 ทานคิดวาการที่ไดรับรางวัลดีเดน  แสดงถึง
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ 

     

44 ทานมีความรูสึกวาไดรับการยอมรับเพ่ิมข้ึน  
เมื่องานท่ีปฏิบัติสามารถทําไดดีกวาคน
อ่ืนๆ 

     

45 ทานมีความคิดเห็นวาเจาหนาท่ีใน
หนวยงานของทานปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความรูความสามารถตามแบบอยางที่สืบ
ทอดกันมา 

     

46 ทานคิดวาการปฏิบัติงานตามแบบท่ีเคย
ยึดถือปฏิบัติ  มีคุณคาและมีการปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา  อยางเครงครัด 

     

47 เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
เจาหนาท่ีไมมีโอกาสแกตัวใหม 
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ลําดับ 
ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  และ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมเห็น
ดวย 
(3) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(2) 
ไมแนใจ 

(1) 
48 ทานเชื่อวาเจาหนาท่ีในหนวยงานทานจะ

รูสึกผิด  แมกระทําความผิดเพียงเล็กนอย 
     

 
ตอนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร 
  

3.1  ลักษณะการทํางาน  พฤติกรรม  หรือวัฒนธรรมองคกรแบบใดที่ทานคาดหวัง
อยากจะใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร (ถามี) 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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3.2  ทานมีแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรอยางไรใหเปนไปตาม
วัฒนธรรมองคกรที่ตองการใหเกิดข้ึน  และเพ่ือความสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร (ถามี) 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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