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  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร สมมติฐานของงานวิจัยคือครูที่มีความรูในระดับการศึกษาที่ตางกันและ ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน ที่ไมเทากันนั้น จะมีความเห็น ดานวัฒนธรรมองคการ ตางกันซ่ึงในการวิเคราะห

ลักษณะทางวัฒธรรมสําหรับงานวิจัยนี้ใช กรอบการศึกษาทฤษฎีทางวัฒนธรรมของ Hofstede ในส่ี

ลักษณะคือ ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน  ลักษณะ

ความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต กลุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งนี้ไดแกครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งส้ิน 154 คน จาก 7 โรงเรียน เครื่องมือที่

ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมองคการคือ  สถิติรอยละ คาเฉล่ีย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) ใช  

t – test และใช F–test แลวทดสอบรายคูดวย Scheffe’s Multiple Contrast  การคํานวณผลใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 16 โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง

อายุระหวาง 21– 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต้ังแต 1-13 ป ผลการวิจัย

พบวาระดับการศึกษาและระยะการปฏิบัติงานที่แตกตางมีผลตอความเห็นทางวัฒนธรรมของ ครูใน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในมิติความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยมและในมิติการมุงวัตถุและ

มุงคุณภาพชีวิต  อยางไรก็ดีผลการทดสอบไมพบความแตกตางในความคิดเห็นเก่ียวกับมิติทาง

วัฒนธรรมในดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจและการหลีกเล่ียงความไมแนนอนของกลุมตัวอยางที่มี

วุฒิการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  
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  This study investigated characteristics of organizational culture in school as viewed 

by teachers of Taweewattana district, Bangkok. It was hypothesized that teachers with different 

educational level and work experience had different views on cultural values. Cultural 

identification analyzed in this study was based on Hofstede’s theory of culture featured in four 

dimensions: Power Distance, Individualism and, Uncertainty Avoidance, and Masculinity and 

Femininity. The respondents, 154 in all, were selected from 7 schools in Taweewattana district, 

Bangkok. The research instrument was a questionnaire adapted from the classification of 

organizational culture by Hofstede. The statistics applied in the data analysis were percentage, 

standard deviation, t-test and F-test calculated using the statistical package SPSS/PC for Window 

(Version16). The majority of respondents were female, aged between 21 to 34 years, with 

Bachelor’s degree and work experience of 1 to 13 years. The results indicated that respondents 

with different level of education and work experience displayed differences in views on two 

cultural dimensions: Individualism and Collectivism, and Masculinity and Femininity. However, 

there was no difference in views from the respondents with different level of education and work 

experience regarding the other two cultural dimensions studied: Power Distance and Uncertainty 

Avoidance.  
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 การคนควาอิสระ เลมนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลือและความกรุณาเปนอยางดียิ่งจาก   

รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ ประธานหลักสูตร ดร.ปาจรีย นิพาสพงษ ประธานกรรมการ

ในการตรวจสอบการคนควาอิสระ ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและ

คณาจารยในภาควิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมทุกทานที่ไดกรุณา

ใหความรูแนวคิด คําแนะนํา  คําปรึกษาและตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเมตตาเสมอมา  

จนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้  

 ผูวิจัยขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ  วีระปรียากูร  อาจารยประจําคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต  ที่ไดกรุณาใหความรู

แนวคิด คําแนะนํา  คําปรึกษา  จนกระทั่งการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอขอบคุณ

ผูอํานวยการโรงเรียนรวมทั้งคณะครูในเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ที่กรุณาอํานวยความสะดวก

ในการเก็บรวบรวมขอมูล จนทําใหผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห สรุปและประเมินผลตลอดจนเผยแพร

เพ่ือประโยชนทางการศึกษาและผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมและพ่ีสาวที่คอยใหกําลังใจและ

ใหการสนับสนุนชวยเหลือในทุกๆดานรวมทั้งเพ่ือนในสาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรมทุกคนที่เปนกําลังใจใหแกกันและกัน 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีของ การคนควาอิสระ ฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมใหเปนเครื่อง

บูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพคณาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนและปลูกฝงคุณ

ความดีตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรูใหกับผูวิจัยต้ังแตตนจนถึงปจจุบันและหวังวา

ผลงานชิ้นนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร      

เขตทวีวัฒนา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเสริมหรือปรับปรุง โครงสรางทางวัฒนธรรมในองคการ

ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตอไป 
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