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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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บทที่ 1 

 

บทนํา 

    

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  วัฒนธรรมองคการ (Organizational culture) ประกอบดวย ทัศนคติ ประสบการณ ความ

เชื่อและคุณคาขององคการโดยมีบรรทัดฐานรวมกันภายในองคการ  วัฒนธรรมองคการเปนตัว

ควบคุมวิธีการปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกั น เปนความเชื่อและเปนความคิดวาดวยเปาหมายที่

สมาชิกขององคการควรใฝหาและเปนความคิดเก่ียวกับมาตรฐานพฤติกรรมที่สมาชิกขององคการ

พึงใชเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย ขององคการโดยจะพัฒนาเปนบรรทัดฐานขององคการ ในแนวทาง

หรือความคาดหวังที่ทําใหเกิดชนิดของพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยเฉพาะสําหรับสถานการณและ

การควบคุมพฤติกรรมระหวางสมาชิกองคการดวยกันเอง  วัฒนธรรมองคการจึงเปรียบเสมือน

ตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางานหรือแบบแผนในการปฏิบัติของบุคลากรในองคการ 

  เทียนชัย  ไชยเศรษฐ  (เทียนชัย ไชยเศรษฐ 2546 : 1) กลาววา วัฒนธรรมองคการที่ดีจะ     

เปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถดําเนินไปอยางราบรื่นและยั่งยืนโดยหนวยงานใดมี

วัฒนธรรมองคการที่ดี อาจไมมีความจําเปนในการใชกฎระเบียบที่เครงครัด ทั้งนี้เพราะทุกคนใน

องคการรูดีวาตนเองควรจะปฏิบัติตนอยางไรใหเกิ ดประโยชนตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับ

บัญชา ผูใตบังคับบัญชา และตอหนวยงาน (วันทนา กอวัฒนสกุล 2539 : 17-18) กลาววาองคการใน

ขนาดตางๆลวนมีวัฒนธรรมองคการทั้งส้ินโดยบุคลากรอาจซึมซับวัฒนธรรมองคการโดยไมรูตัววา

พฤติกรรมในการทํางานบางอยางนั้นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการที่เขาสังกัดอยู ทั้งนี้

เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องละเอียดออน และมีผลกระทบอยางยิ่งตอการทํางานโดยสวน

รวมของคนในองคการนั้น วัฒนธรรมองคการเปนเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และวิถีชีวิต

ของคนที่อยูรวมกัน และสงผลออกมาเปนรูปแบบหรือกระสวนของพฤติกรรมของคนในองคการ  

 วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญอยางยิ่งตอความอยูรอดและความเจริญเติบโตของทุก

องคการรวมถึงในองคการทางการศึกษา  ซ่ึงวัฒนธรรมองคการมี ผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการทํางานของบุคลากรในองคการใหมีความเขมแข็งพรอมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในยุค

โลกาภิวัฒน (วิโรจน สารรัตนะ  2544 : 34-35 , 47-48) กลาววา การบริหารวัฒนธรรมองคการ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยบุคลากรในองคการที่มีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลงโดยมี
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การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับลางสูงขึ้น  บุคลากรก็ไดรับกา รพัฒนามากขึ้น มีการ

เสริมสรางและพัฒนาในเรื่องความมีประสิทธิผล ความสามารถแขงขัน ความมุงม่ันในความสําเร็จ  

ความมีสวนรวมความรวมมือ ความริเริ่มสรางสรรค ความกลาเส่ียง  ความเปล่ียนแปลง และ ความ

กาวหนา ประเด็นของวัฒนธรรม องคการจึงมีความสําคัญเพราะวัฒนธรรมองคกา รเปนปจจัยที่สง 

ผลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ดังนั้น เม่ือมีความคาดหวังในการสรางองคการใหมี

ความกาวหนา  มีความเห็นและทัศนคติในการทํางานที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือให          

ผูปฏิบัติมีสวนในการตัดสินใจส่ิงสําคัญและจําเปนคือ การมุงเนนพัฒนาเปล่ียนแป ลงวัฒนธรรม

องคการและคานิยมที่ไมพึงปรารถนาไปสูคานิยมที่พึงปรารถนา  

 ในสถานการณทํางานจริงนั้น บุคลากรในแตละองคการลวนประสบเหตุการณตางกัน

ดังเชน หัวหนางานหรือเพ่ือนรวมงานกลาววา “ฉันมีประสบการณมากกวาอยูกับองคการนี้มานาน

กวา” หรือ “คนอายุมากมีเงินเดือนมากกวา ก็ควรทํางานมากกวาคนที่อายุนอยและเพ่ิงเริ่มทํางาน   

ในองคการ” คํากลาวในลักษณะนี้ สะทอนใหเห็นถึงปญหาไดแก ปญหาเรื่องความขัดแยงไมเขาใจ

กัน จากการมีทัศนคติทางวัฒนธรรมองคการที่ตางกัน  เปนสาเหตุใหผูรวมงานเกิดความเบื่อหนาย

ไมมีความสุข ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ไมสามารถนําพาองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว

นอก จากนี้ในหนวยงานบางแหงจะมีลักษณะการทํางานแบบ “เชาชามเย็นชาม ” มาชานาน 

วัฒนธรรมการทํางานในลักษณะดังกลาวทําใหผลงานของหนวยงานราชการเหลานั้นไมดีนัก 

(สุนทร วงไวศยะวรรณ 2540 : 39) ซ่ึงการดําเนินการแกปญหาดังกลาว ขึ้นอยูกับสมาชิกในองคการ

ที่จะมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมในการทํางานอยางไร เพ่ือนําองคการไปสูการเปล่ียนแปลงใน

ลักษณะวัฒนธรรมองคการที่เหมาะสมได ดังที่ Hofstede (Hofstede 1995 : 52) ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ

การยอมรับดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศและวัฒนธรรมองคการและวัฒนธรรมระหวาง

ประเทศไดกลาววา แบบแผนความคิดความรูสึกของสมาชิกในองคการที่ไดรับการกําหนดรวมกัน

ภายในองคการมีผลทําใหสมาชิกขององคการนั้นแตกตางไปจากสมาชิกขององคการอื่นและมีผลตอ

การพัฒนาองคการในทุกดาน  นอกจากนั้น  Hofstede ไดแสดงใหเห็นวามีกลุมวัฒนธรรมทั้งใน

ระดับชาติและระดับภาคที่มีผลตอวัฒนธรรมการทํางานขององคการโดย Hofstede ไดระบุมิติ ส่ี

ประการของวัฒนธรรมองคการดังนี้ ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) ลักษณะ

การหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม

(Individualism and Collectivism) และลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ( Masculinity and 

Femininity)   

 จากการศึกษาเอกสารดาน เเนวคิดในการทํางานและวัฒนธรรมองคการในการทํางาน

ของคนไทย พบวา คนไทยมีนิสัยชอบการทํางานที่ให หลักประกันที่ม่ันคงไมชอบการเส่ียง  เปนคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
3 

ขี้เกรงใจไมกลาขัดแยงผูใหญ ซ่ึงอาจทําใหงานไมดีเทาที่ควรเพราะตองฝนความรูสึกหรือฝนใจใน

บางครั้งหรือบางโอกาส  เปนเหตุใหงานที่ทําขาดความคิดสรางสรรค คนไทยมีนิสัยไมตรงเวลา

หรือชอบผัดวันประกันพรุง เนื่องจากพ้ืนฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมที่ตองคอยฟาคอยฝนจึงทําให

คนไทยไมคอยกระตือรือรนในเรื่องเวลามากนัก  การทํางานแบบผัดวันประกันพรุงโดยถือวาเรื่อง

ของพรุงนี้เก็บไวคิดพรุงนี้  ทําใหคนไทยขาดความทะเยอทะยาน  ขาดความต่ืนตัว และขาดความ

กระฉับกระเฉงในการทํางาน  (กนก  จันทรขจร  2544 : 178-180) และยังพบวาลักษณะนิสัยในการ

ทํางานและวัฒนธรรมองคการในการทํางานของคนไทยทั่วไปสอดคลองกับนิสัยการทํางานของครู  

กลาวคือ  ครูในโรงเรียนเคยชินกับการปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชามากกวาการคิดริเริ่ม ครูรัก

พวกพอง และนิยมทําตามความคิดของกลุมไมนิยมทําอะไรแปลกแยกจากกลุมไมชอบการ

เปล่ียนแปลง สวนใหญเปนคนรักสนุก มีความเกรงใจและถนอมน้ําใจ และไมคอยยอมเสียหนามี

ความปนตัวของตัวเอง รักความเปนอิสระ ไมชอบการบังคับชอบที่จะตัดสินใจทําดวยตนเองชอบมี

เพ่ือนรวมทํางานรวมรับผิดชอบ  ไมชอบรับผิดชอบคนเดียว  สวนใหญขาดความเชื่อม่ันไมตองการ

ทํางานหนัก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 174-175 )   

 จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการทํางานและวัฒนธรรมองคการในการทํางานของคน

ไทยพบวามีผูทําการศึกษา วัฒนธรรมองคการ ในหนวยงานภาครัฐบาลนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในสถาบันการศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยรูปแบบวัฒนธรรมองคการใน

ความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อันหมายถึงการรับรูความเห็น คานิยม แนว

ปฏิบัติรวมกันในองคการโดยใชทฤษฎีการบริหารองคการและวัฒนธรรมของ  Hofstede (Hofstede 

1995 : 63, อางถึงใน สิริมาศ ยอดยิ้มศิริ 2553 : 5) ใน ส่ีลักษณะคือ  1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของ

อํานาจ ( Power Distance) 2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ( Uncertainty Avoidance)         

3. ลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม (Individualism and Collectivism)  4. ลักษณะมุงวัตถุ

และมุงคุณภาพชีวิต ( Masculinity and Femininity) ศึกษาลักษณะความตางทางความเห็นในการ

ทํางานของครู โดยใชปจจัยภูมิหลังของบุคคลไดแก ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือทําการศึกษาถึงวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ 

 ผูวิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานการแกไข

ปญหาภายในองคการ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัฒนธรรมองคการและบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

   1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีผลตอวัฒนธรรมองคการ  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนน การสรางความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติของครูที่มีตอ

วัฒนธรรมองคการและเปนขอเสนอแนะแกผูบริหารสถานศึกษาในการปรับปรุง พัฒนาวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษารวมถึงใหผูบริหารสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

     เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

   1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

        1.1 ขอบเขตดานประชากร  

                     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร         

ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งส้ิน  249 คนจาก 7 โรงเรียนโดยเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มี

จํานวนทั้งส้ิน 154 คน    

  1.2 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

               การศึกษาวัฒนธรรมองคการ ในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพ        

มหานคร ในครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยสวนบุคคลในดานวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานวา

มีผลตอความแตกตางทางความเห็นของครูตอมิติทางวัฒนธรรมดานใดบางเทานั้น ทั้งนี้ในงานวิจัย

มิไดมุงศึกษาลักษณะเฉพาะของแตละมิติวัฒนธรรมที่ครูในแตละกลุมรายงาน ซ่ึง การศึกษา

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดของ Hofstede (Hofstede 1995: 62) 

โดยพิจารณาจากลักษณะของวัฒนธรรมองคการคือ 

   1.2.1  ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (Power Distance) 

    1.2.2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance)   

  1.2.3  ลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม (Individualism and 

Collectivism) 

  1.2.4 ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity)   
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  2. ตัวแปรที่ศึกษา 

       2.1 ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะส วนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษาและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน    

       2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  รูปแบบมุมมองทางวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน ส่ีลักษณะ 

คือ 1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) 2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไม        

แนนอน (Uncertainty Avoidance) 3. ลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม ( Individualism 

and Collectivism) 4. ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity)  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดที่มุงศึกษา วัฒนธรรมองคการ ในความเห็นของครูใน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีตอองคการตามทฤษฎีของ  Hofstede (Hofstede 1995 : 79)         

ดังแสดงไวในภาพที่ 1 

         

 

  

                       

 

 

 

 ตัวแปรตน                                               ตัวแปรตาม 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดรูปแบบการศึกษาวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

               กรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจัย 

    ครูที่มี ระดับการศึกษาและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันจะมีความเห็น

เก่ียวกับมิติทั้งส่ีของวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงตามความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ จึงไดนิยามศัพทเฉพาะ

ดังตอไปนี้ 

   ลักษณะสวนบุคคล ไดแก  

วุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความเห็นดานวัฒนธรรมองคการ 

1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 

2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน 

3. ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม  

 4. ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 
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  1. องคการ หมายถึงโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนาจํานวน 7 โรงเรียน                                               

  2.  อายุ หมายถึงชวงอายุของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 

จํานวน 7 โรงเรียน 

 3.  ระดับการศึกษา หมายถึงวุฒิสูงสุดทางการศึกษาที่ไดรับในปจจุบันหรือระดับ

การศึกษาสูงสุดของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 4.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึงจํานวนปที่พนักงานทํางานอยูของครูในเขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 5. อัตราเงินเดือน หมายถึงอัตราเงินเดือนที่ขาราชการครูในสถานศึกษาในองคการไดรับ

ในการทํางานหนึ่งเดือน 

  6.  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง คานิยม บรรทัดฐานและพฤติกรรมการแสดงออกของ

บรรดาสมาชิกภายในองคการทั้งในลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนแบบแผนของ

ฐานคติเบื้องตนที่ถูกสรางและพัฒนาขึ้นมาโดยสมาชิกภายในองคการและถายทอดไปยังคน รุน 

หลังหรือสมาชิกรุนใหมตอไป ในการศึกษาครั้งนี้มุงอธิบายถึงลักษณะขององคการตามแนวคิดของ 

Hofstede โดยแบงลักษณะทางวัฒนธรรมออกเปนส่ีมิติ ดังตอไปนี้ 

    6.1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) หมายถึง วัฒนธรรมองค

การที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธระหวางหัวหนาและลูกนอง ในองคการที่มีลักษณะ

ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจสูง ผูบังคับบัญชาจะเปนผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว สวนผูที่อยูในสายงาน

ตํ่ากวามีหนาที่เพียงปฏิบัติตามคําส่ัง การทํางานมีการควบคุม ส่ังการใกลชิดและเขมงวด           

โครงสรางองคการมักจะมีสายบังคับบัญชาที่ยาว แตองคการที่มีความเหล่ือมลํ้าของอํานาจนอย 

สมาชิกในองคการจะมีสิทธิใกลเคียงกัน แตละคนจะมีความเปนตัวเองสูง การตัดสินใจมักจะทํา

รวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โครงสรางขององคการมักจะมีสายบังคับบัญชา

ที่ส้ัน 

   6.2  ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ( Uncertainty Avoidance) หมายถึง  

วัฒนธรรมที่สมาชิกในองคการ แสดงออกใน รูปแบบการตัดสินใจ หรือทางพฤติกรรม ที่มีตอสถาน

การณ ในองคการ ดังเชน ลักษณะ องคการดาน การหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูงจะพยายามสราง     

กฏระเบียบจํานวนมาก เพ่ือเปนกรอบใหกับสมาชิกในองคการปฏิบัติตาม ทําใหภายในองคการมี

ความเครียดสูง และการตัดสินใจตางๆจะใชมติของกลุมเปนหลัก สวนองคการที่มีลักษณะการ

หลีกเล่ียงความไมแนนอน ตํ่านั้น จะมีโครงสรางองคการที่ไมสลับซับซอน มีการสนับสนุน ให     

หัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญกับความเส่ียง บุคลากรมีความ เครียดในการทํางานนอย     

มีการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรคสูง 
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   6.3  ลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม ( Individualism and Collectivism) 

หมายถึ ง องคการที่มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมจะใหความสําคัญกับตนเอง โดยคาดหวังให

บุคคลนั้นทําส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง เนนเรื่องความคิดสรางสรรค ความสําเร็จ สมาชิกในองคการได

รับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากกลุม ขณะที่     

องคการที่เนนกลุมนิยมจะใหความสําคัญกับกลุมมากกวาบุคคลโดยถือความสําเร็จรวมกันของกลุม      

เปนหลัก องคการที่มีลักษณะของกลุมนิยมสูงจึงมีความจงรักภักดีซ่ึงกันและกันในองคการ 

  6.4 ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity) หมายถึงการที่

องคการมีลักษณะมุงวัตถุจะใหความสําคัญกับส่ิงตอบแทนที่จะไดรับเชน  เงินทองและความสําเร็จ 

การไดรับการยอมรับ ความกาวหนา ความสําเร็จความทาทาย ผูบริหารมีลักษณะกลาตัดสิ นใน

ขณะที่องคการที่มีลักษณะมุงคุณภาพชีวิตสูงจะมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่คอนขางเปนมิตร    

มีความรวมมือรวมใจในการทํางานและมีความม่ันคงในการทํางานสูง และใหเสรีภาพแกพนักงาน 

  7.  ครู หมายถึง  ผูทําการสอนหนังสือในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้  1) โรงเรียนวัดปุรณาวา ส 2) โรงเรียนต้ังพิรุฬธรร ม 3) โรงเรียนคลอง       

ทวีวัฒนา 4) โรงเรียนคลองบางพรหม 5) โรงเรียนปุรณาวา ส 6) โรงเรียนคลองตนไทร  7) โรงเรียน

คลองมหาสวัสดิ์ 

 8.  ความเห็น หมายถึง ความคิดที่บุคคลมีตอส่ิงแวดลอม บุคคล สถานการณ สถาบัน 

องคการ และขอเสนอใดๆในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดง

ปฏิกิริยาสนับสนุนหรือตอตาน            

  9. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึงโรงเรียนซ่ึงจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู

ภายใตการปกครองดูแลของสํานักการศึกษา กระทรวงมหาดไทย 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

  1. เพ่ือ ทราบ ถึงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา  ใน เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนางานบริหาร 

 2. เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเสริม  ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครตอไป 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 เนื้อหาในบทนี้นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยเรื่อง  

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมสาระดังนี้ 

  1.  ความเขาใจพ้ืนฐานดานความหมายของวัฒนธรรมองคการและลักษณะของ

วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) 

  2.  องคประกอบและระดับของวัฒนธรรมองคการ 

  3.  ทฤษฏีการศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Hofstede 

  4.  วัฒนธรรมไทยในบริบทวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา 

  5.  กรอบแนวคิดสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 

ความเขาใจพื้นฐานดานความหมายของวัฒนธรรมองคการและลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  

(Organizational Culture)  

 

  ความหมายของวัฒนธรรมองคการและที่มาของวัฒนธรรมองคการ  มนุษยเปนสัตว

สังคมที่ไมสามารถอยูเพียงลําพังในสังคมได  มนุษยมีการติดตอส่ือสารมีการสรางขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือเปนเอกลักษณของตนเองและกลุมตนใหมีความแตกตางจากอารยชน

กลุมอื่นโดยนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาไดใหความหมายของวัฒนธรรมที่แตกตางกันตาม

มุมมองความคิดของแตละบุคคลเชน “วัฒนธรรมเปนรูปแบบของพฤติกรรมที่ถายทอดทางสังคม 

ซ่ึงจะชวยโยงคนเขาในกลุมในชุมชนโดยสภาพวัฒนธรรมเปนระบบเครือขายทางสังคม ” (Kroeber 

and Kluckholm 1952 : 59) ซ่ึงกอนหนานั้น Sir Edward B.Tylor นักมานุษยวิทยาคนแรกที่ใชคําวา 

“วัฒนธรรม” และนิยามความหมายของวัฒนธรรมไวในหนังสือ Primitive Culture ซ่ึงฉบับดั้งเดิม

ตีพิมพในปค.ศ. 1871โดย Sir Edward B.Tylorไดนิยามความหมายของวัฒนธรรมวาเปนผลรวมอัน

ซับซอน (complex whole) สวนวัฒนธรรมในบริบทของนักสังคมศาสตร นั้นไดใหความหมายของ

วัฒนธรรมในเชิงสังคมศาสตร คือ มรดกทางกลุมสังคมอันประกอบไปดว ยความรูความเชื่อ 

8 
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ประเพณีและส่ิงเหลานี้จะถายทอดไปสูกลุมคนในสังคม  (Broom and Selzbick 1968 : 50) และใน

ปลายทศวรรษ 1970 นักทฤษฎีองคการหันมาสนใจศึกษาวัฒนธรรมองคการอยางกวางขวาง ดังนั้น 

นิยามในวัฒนธรรมองคการของนักทฤษฎีองคการจึงมีหลายนิยามตามความแตกตางทาง ทัศนคติ 

คานิยม  บรรทัดฐาน ของกลุมบุคคล  เชนวัฒนธรรมองคการหมายถึงพฤติกรรมที่ ปฏิบัติกันอยาง

สมํ่าเสมอ หรือการที่บุคคลติดตอเก่ียวของกันในหนวยงาน รวมถึง ธรรมเนียมแนวปฏิบัติใน

องคการ การแตงชุดเครื่องแบบ งานฉลองในโอกาสตางๆของหนวยงาน นักวิชาการที่นิยาม

วัฒนธรรมองคการในลักษณะนี้ คือ Moore and Snyder 1988; Trice and Beyer 1984 นอกจากนั้น  

(Schein 1985 : 81) กลาววา  “วัฒนธรรมองคการหมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ขอสมมุติ

พ้ืนฐาน (basic assumption) หรือคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจของคนเราจํานวนหนึ่งหรือสวน

ใหญภายในองคการ คนกลุมดังกลาวใชระบบความรูความคิดรวมนี้เปนแนวทางในการคิด 

ตัดสินใจและทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในองคการ ” จาก นิยามหรือ คําจํากัดความของ

วัฒนธรรมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของวัฒนธรรมองคการที่สําคัญสองประการคือ  

  ประการที่หนึ่ง  วัฒนธรรมองคการ ในสวนที่อยูลึกลงไปและไมสามารถมองเห็นได 

(Invisible) แตเปนส่ิงที่สมาชิกรับรูและเขาใจรวมกัน เชน คานิยมขององคการที่สมาชิกรับรูเชน 

คานิยมของ ขาราชการยุคใหม ที่เนน คุณภาพ บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว และมุงม่ันในงาน 

โดยส่ิงตางๆเหลานี้ถือเปนวัฒนธรรมองคการที่เปนนามธรรมหรือวัฒนธรรมที่มองไมเห็น             

มีลักษณะเปนนามธรรมที่อยูภายในจิตใจหรือหัวคิดของคน มิใชพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได 

อยางเปนรูปธรรมซ่ึงวัฒนธรรมที่มองไมเห็นจะอยูลึกลงไปเปนคานิยมและมาตราฐานที่กําหนด

พฤติกรรมของคนในองคการ ส่ิงเหลานี้ไมอาจสังเกตไดโดยตรงแตไดมาจากความหมายของ

เรื่องราวที่เลากัน ภาษา และลักษณะที่ใช คานิยมและมาตรฐานเหลานี้เปนคุณคาสมาชิกในองค การ

รวมกันยึดถือและตางก็เขาใจกันดีในองคการนั้นๆ  

  ประการที่สอง วัฒนธรรมที่สังเกตไดหรือที่มองเห็นได (Visible) คือส่ิงที่สมาชิกองคการ

สรางหรือประดิษฐขึ้นมาใหสา มารถสัมผัสไดจากการมองเห็น การสัมผัส เชน ส่ิงประดิษฐตางๆ 

(Artifacts) อาทิ รูปปนของผูกอต้ังกิจการ และถาวรวัตถุตาง ๆ เชน เข็มรูปเสมาที่เปนสัญลักษณของ

ครูในกระทรวงศึกษาธิการ หรือการตบแตงอาคารสถานที่ ปาย สัญลักษณ คําขวัญ ( Slogan) และ

พิธีกรรมตางๆ รวมถึงการแตงกาย เรื่องราวที่เลากัน ภาษาหรือสัญลักษณที่ใช  พิธีการและการวาง

ผังสํานักงานเปนตน  มาตรฐานเหลานี้เปนคุณคาที่สมาชิกในองคการรวมกันยึดถือและตางก็เขาใจ

กันดีโดยสามารถแสดงลักษณะของวัฒนธรรมองคการไดดังภาพตอไปนี้ 
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                                                 วัฒนธรรมที่มองเห็นได (Visible) 

       ( การแตงกาย  สัญลักษณ การวางผังสํานักงาน) 

                                             วัฒนธรรมที่ไมสามารถมองเห็นได(Invisible) 

               (คานิยมและทัศนคติ มุมมองของกลุมบุคคลในองคการ) 

 

ภาพที่  2 ลักษณะเดนของวัฒนธรรมองคการ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก เสนาะ ติเยาว, การบริหารและพฤติกรรม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 63. 

 

  จากความหมายของวัฒนธรรมองคการและลักษณะของวัฒนธรรมองคการดังกลาวลวน

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลมีการรับรูถึงแบบแผนพฤติกรรมพ้ืนฐาน ขององคการในการถายทอด 

การเรียนรูของบุคคลในการอยูรวมกันและกอใหเกิดความเขาใจ และยึดถือเปนแบบแผน และนําไป

ปฏิบัติรวมกันซ่ึงชวยในการประสานองคการใหเปนหนึ่งเดียวกันโดยในปจจุบันแนวคิดเรื่อง

วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจในพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคลและกลุมคนในองคการ ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธตลอดจนพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู จนเปนที่ยอมรับในการปฏิบัติรวมกันของสมาชิกและถายทอดไปยังสมาชิกรุนใหม  

ขององคการและเกิดการยอมรับของสมาชิกในองคการ 

  

องคประกอบและระดับของวัฒนธรรมองคการ 

  องคประกอบสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนวัฒนธรรมและเปนตัวกําหนด ความคิด ความรูสึก 

การกระทําของมนุษยในสังคม รวมทั้งมีการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไปนั้น

ประกอบดวย (บูรพา ชดเชย  2550 : 9 –11, อางถึงในTrompenaars and Hampden-Turner 1999 : 13; 

Soules 2006: 68)  

 1. คานิยม (Values) หมายถึงความคิดรวมกันของคนในสังคมหรือองคการเก่ียวกับการ

ใหความสําคัญและคุณคากับส่ิงใดหรือไมใหความสําคัญและคุณคากับส่ิงใด  คานิยมวางอยูบน

พ้ืนฐานของการตัดสินวาส่ิงใดสําคัญหรือไมสําคัญ ส่ิงใดดีหรือไมดี เรื่องใดถูกหรือผิดและอะไรคือ

ส่ิงที่พึงปรารถนา และไมพึงปรารถนา คานิยมรวมของสังคมจะมีการถายทอดทั้งในคนรุนเดียวกัน 

และตางรุนกันโดยใชระบบสัญลักษณ ซ่ึงนอกจากจะเห็นคานิยมของแตละองคการจากพฤติกรรม
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และการกระทําของคนในองคการแลว อาจเห็นคานิยมของแตละองคการที่สะทอนออกมาในรูป

ของขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดง ออกของบุคลากรในการทํางาน และส่ือตางๆ ที่มีอยูใน

องคการ 

 2. บรรทัดฐาน (Norms) คือ กฎเกณฑหรือขอกําหนดที่เปนตัวบังคับหรือควบคุมความ     

รูสึกความคิดและการกระทําของสมาชิกในองคการซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบ คือ 

บรรทัดฐานที่เปนทางการ ( Formal norms) และบรรทัดฐานที่ไมเปนทางการ ( Informal norms) 

บรรทัดฐานที่เปนทางการคือ  กฎเกณฑหรือขอบังคับขององคการที่มีการเขียนไวเปนลายลักษณ

อักษรหรือประมวลไวเปนกฏหมาย มีขอกําหนดหรือการลงโทษที่ชัดเจนดังเชน การหามครูทําโทษ

ตีนักเรียนซ่ึงมีประมวลกฏหมายรองรับขอหามดังกลาว สําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามก็จะถูกสอบสวน

ในการกระทํานั้นๆ สวนบรรทัดฐานที่ไมเปนทางการ ( Informal norms) คือ กฎเกณฑหรือขอบังคับ

ของสังคมที่ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษรแตสมาชิกสวนใหญของสังคมจะเขาใจหรือทราบกัน

เปนอยางดี เชน การแตงกายของครูสมัยใหมที่ อาจแตงกายไมเหมาะสมกับ ลักษณะอาชีพ เชน การ

ใสกระโปรงส้ันตามสมัยนิยม และสวมเส้ือแขนกุดมาทําการสอนนักเรียน  อาจไมไดรับการยอมรับ

จากบุคคลในกลุมสังคมรวมอาชีพ 

 3. สัญลักษณ (Symbols) คือ ส่ิงที่ใชแทนส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพ่ือใหเกิดความหมายโดยเฉพาะ

ส่ิงที่เปนนามธรรม ตัวอักษรและตัวเลขก็ถือวาเปนสัญลักษณ สัญลักษณจะชวยใหเขาใจคําพูดบาง

คําที่เปนนามธรรมไดเปนอยางดี นักทฤษฎีสัญลักษณนิยมเชื่อวา มนุษยเปนสัตวประเภทเดียวที่

สามารถใชสัญลักษณได สัตวจะไมสามารถคิดแบบนามธรรมหรือสามารถใหเหตุผลได แตกตา

งจากมนุษยที่มีความสามารถคิดถึงส่ิงที่เปนนามธรรมและสามารถคิดหาเหตุและผล ความสามารถ

ของมนุษยในดานนี้ทําใหมนุษย สามารถพัฒนาเผาพันธุของตนเองใหมีความเจริญไดมากกวาสัตว  

 4. ภาษา ( Language) คือ ระบบสัญลักษณอยางหนึ่ง ภาษาจะมีลักษณะเดนกวาระบบ 

สัญลักษณอื่นๆ ตรงที่ทําใหเราสามารถติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดโดยละเอียดทั้งในเรื่องรูปธรรมและ

นามธรรม ในเรื่องบางเรื่องที่เปนจินตนาการ หรือความรูสึก เราก็สามารถใชภาษาส่ือสารใหผูอื่น 

เขาใจได นอกจากนั้นภาษายังเปนเครื่องมือที่ดีเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งใน การพัฒนาความสามารถในการ

คิดแสวงหาเหตุผลของมนุษยโดยการใชภาษาอยางเปนระบบมีหลักเกณฑที่ซับซอนนักปรัชญา

สามารถใชภาษาเปนเครื่องแสวงหาความรูที่ลึกซ้ึงได นักสังคมศาสตรใหความหมายของภาษาวาคือ

การใชคําพูดอยางเปนระบบเพ่ือเชื่อมโยง การติดตอส่ือสาร การแสดงความรูสึก และความคิดกับ

ผูอื่นในสังคมได 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

12 

จากองคประกอบ คานิยม บรรทัดฐาน สัญลักษณ ภาษา ที่หลอมรวมกันเปนวัฒนธรรมองคก ารที่

สามารถถายทอด แนวคิดของกลุมบุคคลในการทํางาน หรือการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมองคการ

หนึ่งๆ แลวนั้นในวัฒนธรรมองคการยังประกอบไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงความแตกตางกันของกลุมบุคคลในองคการเดียวกัน ฉะนั้น จึงสะทอนใหเห็นถึงความมีอยูของ

ระดับวัฒนธรรมในองคการที่จะมีลักษณะแตกตางกันในแตละระดับ ทั้งนี้สามารถแบง ระดับ

วัฒนธรรมองคการไดเปน 3 ประเภท (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  2547 : 191, อางถึงใน Luthans 

1998 : 41)  

 1. วัฒนธรรมหลัก (Dominant culture) คือ คานิยมหลักซ่ึงสมาชิกสวนใหญขององคการ

เชื่อและยึดถือปฏิบัติตามนั้นจะเปนลักษณะของคนในองคการโดยรวมซ่ึงจะเห็นไดจากคานิยมหลัก

ขององคการนั้น  วัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวนใหญที่รับรูและยอมรับ 

ตลอดจนเขาใจรวมกันเชน วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคือ สงเสริมประชาธิปไตยและ

ความเสมอภาคตลอดจนมุงรับใชสังคม และวัฒนธรรม  ในวงการขาราชการครูท่ีเนนความความ

นอบนอม ความอาวุโส เปนตน 

 2. วัฒนธรรมยอย (Subculture) จะตรงขามกับวัฒนธรรมหลักกลาวคือ  คานิยมที่สมาชิก

สวนนอยในองคการมีความเชื่อและยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมยอยนั้นมักจะเกิดตาม

ภูมิหลังพ้ืนเพของกลุมหรือสมาชิกในองคการนั้น ๆ เชน คนที่มีพ้ืนฐานการศึกษา และอายุใกลเคียง

กันหรืออาจเปนกลุมสมาชิกที่มีการทํางานที่มีปฏิสัมพันธกันในองคการและทําใหกลุมสมาชิกมี

ความสัมพันธแนนแฟนมากขึ้นเชนครูที่ เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและ เขามา เริ่มงานในองคการ มักจะ

เลือกทํางานกับผูที่มีวัยใกลเคียงกันและมีการแสดงพฤติกรรมที่คลายกันเชนการแตงกายที่ทันสมัย 

การพูดจา ที่ใชศัพทรวมสมัยอาจแตกตางจาก กลุมครูที่มีอาวุโสที่ยึดบรรทัดฐานของความเปนครูที่

ถูกปลูกฝงกันมาวาถูกตองและเปนที่ยอมรับกัน ในสังคม ขาราชการครูดังนั้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น

ภายหลังจึงถือเปนวัฒนธรรมยอยที่มาหลังวัฒนธรรมหลักดังตัวอยางที่กลาวมาแลว 

 3. วัฒนธรรมแยง ( Counterculture) คือ การตอตานหรือการปฏิเสธวัฒนธรรมที่เปน

บริบทของกลุมโดยแสดงออกในรูปแบบของคานิยม ความคิด ความเชื่อ การใชภาษาที่แสดงความ

ไมพอใจ (พีรธร บุณยรัตพันธุ 2551 : 34) วัฒนธรรมแยงสามารถพบไดในวัฒนธรรมองคการทั่วไป

เชนครูที่มีอาวุโสนอยอาจมีความคิดวาระบบอาวุโสไมควรใชในการทํางานเนื่องจากทุกคนทํางาน

และรับเงินเดือนเชนกันการทํางานควรให ครูอาวุโสที่มีประสบการณในการทํางานมาก รับผิดชอบ

ในภาระงานใหมากขึ้นและครูอาวุโส ไมควรนําภาระงานที่ยากมาเปนภาระงานของครูใหมซ่ึงส่ิงนี้

นับวาเปนวัฒนธรรมแยงที่เกิดขึ้นไดเสมอในองคการการทํางาน 
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ภาพที่ 3 ระดับของวัฒนธรรมองคการ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Schermerhorn, J. R., Hunt, G. J. and Osborn, N.R., Organizational  

 Behavior, 6th ed.  (New York :  John Wiley  & Sons, 2006),  271. 

 

 ดังนั้นการมีวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมยอยและวัฒนธรรมแยงจะกอใหเกิดประโยชนตอ

องคการหรือไมขึ้นอยูกับวัฒนธรรม เหลานั้นที่ บุคคลจะเห็นพองตองกันกับความเชื่อที่เปน

สมมติฐานพ้ืนฐานและคานิยมหลักขององคการอยางไรซ่ึงในบางครั้งวัฒนธรรมยอยและวัฒนธรรม

แยงที่เปนผลดีตอองคการก็สามารถหักลางกับวัฒนธรรมหลักได  ดังนั้นองคประกอบและระดับ

วัฒนธรรมจึงมิใชเปนเพียงปราก ฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมโดยทั่วไปเทานั้นแตยังเปนปราก ฏการณ

ที่เกิดขึ้นในหนวยงานตางๆ ดวย  สังคมอาศัยวัฒนธรรมเพ่ือชวยในการจัดระเบียบและแกไขปญหา

พ้ืนฐานบางประการของกลุมคนที่อยูรวมกันเพ่ือความอยูรอดของสมาชิกเชน สังคมอาศัย

วัฒนธรรมในสวนที่เก่ียวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรมมาชวยแกปญหาการเมืองและ

ความขัดแยงในสังคมหรือ  ในเรื่องปากทองของประชาชนอันเปนปญหาเศรษฐกิจ  สังคมก็อาศัย

วัฒนธรรมในสวนที่เก่ียวกับการแลกเปล่ียนสินคาและบริการมาชวยขจัดปดเปาปญหาใหทุเลาลง 

เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความอยูรอดของสังคม  ซ่ึงนิยามความหมายทางวัฒนธรรมเหลานี้

ไดนํามาใชเพ่ืออธิบายความหมายของพฤติกรรมของคนที่ตองอยูรวมกันในสังคมหรือในองคการที่

มีการกําหนดวัฒนธรรมของกลุมชนนั้นๆเพ่ือใหคนยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และ

เปนส่ิงที่องคการคาดหวังจากผูปฏิบัติการในองคการซ่ึงวัฒนธรรมองคการมักจะสรางประโยชน

หรือคุณคาใหแกองคการนั้นๆ อยางสมํ่าเสมอ 

วัฒนธรรมหลัก 

(Dominant Culture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            วัฒนธรรมยอย   (Subculture) 

 

วัฒนธรรมแยง (Counterculture)  

คานิยม, ความเชื่อ, 

ความรูสึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คานิยมที่สมาชิกสวนนอยใน 

องคการมีความเชื่อและยึด 

ถือปฏิบัติ 
 
 

 

 

 

 

บริบทของกลุมโดยแสดงออกใน 

รูปแบบของคานิยม ความคิด  

ความเชื่อ 
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ทฤษฎีการศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Hofstede 

 Hofstede ไดคิดทฤษฎี  Hofstadter’s Cross Cultural Dimension หรืออาจจะเรียกวาเปน

มิติขามวัฒนธรรมของ Hofstede ก็ได ซ่ึงทฤษฎีนี้ เก่ียวของกับเรื่องของการจัดการขามวัฒนธรรม 

(Cross Cultural Management) มิติขามวัฒนธรรมนี้เปนงานวิจัยขนาดใหญที่นําโดย Hofstede     

ชาวเนเธอรแลนด ทําการศึกษาในดานความแตกตางของวัฒนธรรมทั่วโลกโดยทําการสํารวจบริษัท

ขามชาติใน 64 ประเทศทั่วโลก   ตอมามีการศึกษาเพ่ิมเติม ทางวัฒนธรรมโดยนักศึกษา มากกวา 

23  ประเทศ  นักบินจากสายการบินของประเทศที่เศรษฐกิจดีในอันดับตนๆ 19 ประเทศ ผูบริโภค

ขั้นสุดทายจาก 15 ประเทศ ผูบริหารของรัฐบาลใน 14 ประเทศ  ซ่ึงการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมภาย

ใตกรอบการศึกษาของ Hofstede จะใชเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมที่ไดรับ

การยอมรับและใชอยางกวางขวางในปจจุบันคือ แบบสํารวจคุณ คาวัฒนธรรม ( VSM: Values 

Survey Module) (Hofstede 1995 : 63) ซ่ึงสามารถจัดแบงเปนลักษณ ะหรือมิติใหทราบถึงลักษณะ

วัฒนธรรมพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่บุคคลสะทอนความคิดเห็นในการทํางานในองคการ ไดดังนี้        

(Hofstadter’s Cross Cultural Dimension) 1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) 

2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) 3. ลักษณะความเปนปจเจกนิยม 

และกลุมนิยม ( Individualism and Collectivism) 4. ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 

(Masculinity and Femininity) ซ่ึงมิติทางวัฒนธรรมทั้งส่ีดานมีที่มาดังนี้ ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของ

อํานาจ  (Hofstede 1995 : 84)  คิดทฤษฎีมาจากการวิจัยเก่ียวกับการแบงปนอํานาจ (Power Sharing) 

และการบริหารแบบมีสวนรวม ( Participative Management)  มิติการหลีกเล่ียงความไมแนนอน  นํา

แนวคิดมาจากการศึกษาองคการในระบบราชการ (Bureaucratization) และวิธีการปฏิบัติงานใหเปน

ทางการ สวนมิติความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม และมิติมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต  มีพ้ืนฐานมา

จากวรรณกรรมในดานจิตวิทยาขามวัฒนธรรม  (Cross-Cultural Psychology) และทฤษฎีทางดาน

มานุษยวิทยาทั้งนี้ลักษณะของวัฒนธรรมทั้งส่ีมิติมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ ( Power Distance) หมายถึงขอบเขตที่สมาชิกใน

องคการซ่ึงมีอํานาจนอยกวาคาดหวังและยอมรับในการกระจายอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน ( Hofstede 

1997: 28) ในองคการที่มีลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจสูง ผูบังคับบัญชาจะเปนผูตัดสินใจ     

แตเพียงผูเดียว สวนผูที่อยูในสายงานตํ่ากวามีหนาที่เพียงปฏิบัติตามคําส่ัง การทํางานมีการควบคุม    

ส่ังการใกลชิดและเขมงวด โครงสรางองคการมักจะมีสายบังคับบัญชาที่ยาว แตองคการที่มีความ

เหล่ือมลํ้าของอํานาจนอย สมาชิกในองคการจะมีสิทธิใกลเคียงกัน แตละคนจะมีความ เปนตัวเองสูง 

การตัดสินใจมักจะทํารวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาโครงสรางขององคการ

มักจะมีสายบังคับบัญชาที่ส้ัน ในสังคมที่มีลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจนอย ผูใตบังคับบัญชา
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จะพ่ึงพาผูบังคับบัญชาอยางมีขอบเขต นิยมการปรึกษาหารือรวมกันเปนลักษณะของการพ่ึงพา

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา( Interdependent) ความรูสึกไมลงรอยกันจะมีนอย

เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาคอนขางเต็มใจที่จะยื่นขอเสนอหรือคัดคานผูบังคับบัญชา  ในสังคมที่มี

ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจมาก ผูใตบังคับบัญชาจะมีทั้งที่ชื่นชอบการพ่ึงพาอาศัยกันในรูป

ของผูนําแบบรวมอํานาจและแบบพอปกครองลูกและจะมีผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิเสธการพ่ึงพาโดย

ส้ินเชิงหรือที่เรียกวาไมมีการพ่ึงพา ( Counter dependent) ในสังคมที่มีความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ

มากจึงมีทั้งสองขั้วระหวางการพ่ึงพาและไมพ่ึงพาจึงทําใหเกิดความรูสึกไมลงรอยระหวางผูบังคับ

บัญชาและผูใตบังคับบัญชาสูง เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาไมชอบยื่นขอเสนอหรือคัดคานผูบังคับ

บัญชาในบริบทขององคการพบวาองคการที่มีลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจมากผูใตบังคับ

บัญชาและผูบังคับบัญชาจะอยูในฐานะที่ไมเทาเทียมกันมีการรวมศูนยอํานาจไวกับบุคคลเพียง กลุม

เดียวโครงสรางองคการมีหลายระดับชั้นมีบุคลากรระดับหัวหนามากมีการรายงานตามลําดับชั้น      

ผูใตบังคับบัญชาคาดหวังจะไดรับการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบวาตองทําส่ิงใดบาง ระบบ

เงินเดือนจะมีชองวางระหวางผูบริหารและพนักงานระดับลาง ผูบริหารจะมีสิทธิพิเศษ  มีสัญลักษณ

แสดงสถานะซ่ึงจะเปนไปตามตําแหนง โดยพนักงานคอนขางจะภูมิใจกับส่ิงที่แสดงฐานะของ        

ผูบังคับบัญชาของตนและพนักงานปฏิบัติการจะอยูในสถานะตํ่ากวาพนักงานในสํานักงานการ

ติดตอส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชาจะเริ่มตนและกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ผูบริหารในอุดมคติตาม

สายตาของผูใตบังคับบัญชาจะตองเปนผูที่มีอํานาจเด็ดขาดและมีเมตตาหรือเปนพอพระและ หาก

ตองเผชิญกับผูบังคับบัญชาที่ไมเปนพอพระผูใตบังคับบัญชาคนนั้นจะปฏิเสธอํานาจของผูบังคับ

บัญชาอยางส้ินเชิงแมวาในทางปฏิบัติเขาจะยินยอมก็ตาม และในองคการลักษณะนี้ผูบังคับบัญชาที่

มีอาวุโสจะไดรับความเคารพมากกวาผูบังคับบัญชาที่มีอายุนอย  

 สวนองคการที่มีลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจตํ่า ผูบังคับบัญชาและ ผูใตบังคับ

บัญชาจะอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน ระบบการจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชาเปนความไมเทาเทียมกัน

ทางบทบาทเพ่ือความสะดวกในการทํางานเทานั้น และบทบาทเหลานี้สามารถเปล่ียนแปลงได          

การจัดการเปนแบบกระจายอํานาจ โครงสรางองคการเปนแบบประมิดแนวราบ และมีการจํากัด

จํานวนบุคลากรระดับหัวหนา อัตราสวนของความแตกตางระหวางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง

กับพนักงานระดับลางมีนอย งานที่ตองใชทักษะสูงจะมีสถานะสูงกวางานที่ใช ทักษะนอยผูบริหาร

ระดับสูงกับพนักงานระดับลางมีนอย งานที่ตองใชทักษะสูงจะมีสถานะสูงกวางานที่ใชทักษะนอย 

ผูบริหารระดับสูงไมมีสิทธิพิเศษไมวาจะเปนที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โดยพนักงานจะเคลือบ

แคลงสงสัยในสัญลักษณแสดงสถานะและมีความรูสึกไมดีกับส่ิงเหลานี้ ผูบังคับบัญชาสามารถ

เขาถึงผูใตบังคับบัญชาได และผูบริหารในอุดมคติของพนักงานจะมีลักษณะเปนแบบประชาธิปไตย 
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พนักงานคาดหวังวาจะมีการปรึกษาหารือรวมกันกอนที่หัวหนาจะตัดสินใจแตก็ยอมรับวาหัว หนา

จะเปนผูตัดสินใจในลําดับสุดทาย ผูบังคับบัญชาที่มีอายุนอยจะเปนที่ชื่นชมมากกวาผูบังคับบัญชาที่

มีอายุมาก และองคการจะจัดการขอรองเรียนตางๆของพนักงานเก่ียวกับความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ

ในทางที่ผิด (Hofstede 1997 : 27-37)  

 2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ( Uncertainty Avoidance) (Hofstede 1997  : 

110) ไดอธิบายวาลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน คือ ระดับที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆ   

รูสึกไดรับการถูกคุกคามจากสถานการณที่ไมรูหรือมีความไมแนนอน ซ่ึงทําใหเกิดพฤติกรรมของ

การลดหรือหลีกเล่ียงความไมแนนอนดังกลาวโดยสะทอนออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ    

องคการที่มีลักษณะของการหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูงนั้นจะพยายามสรางก ฏระเบียบขอบังคับ

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการจํานวนมากเพ่ือเปนกรอบใหกับสมาชิกในองคการปฏิบัติตาม 

บางครั้งทําใหภายในองคการมีความเครียดสูง และการตัดสินใจตางๆ จะใชมติของกลุม เปนหลัก

หรือตามลําดับขั้นตอน สวนองคการที่มีลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสราง

องคการที่ไมสลับซับซอน  มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญกับความ

เส่ียง พนักงานมีความเครียดในการทํางานนอย มีการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมี

ความคิด สรางสรรคสูง ไมชอบกฏระเบียบที่เปนทางการ จะบังคับใชเฉพาะในเรื่องที่จําเปนเทานั้น 

มีความวิตกกังวลตํ่า พนักงานจะทํางานหนักตอเม่ือเขาตองการจะทํา โดยมิไดเกิดจากแรงขับภายใน

ที่จะทํากิจกรรมนั้น ชอบการผอนคลาย และเปนผูกําหนดกรอบเวลาในการทํางานเอง ( Hofstede 

1997 : 111-126)  

   3.  ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม  (Individualism and Collectivism) 

(Hofstede 2005 : 74-78) ไดใหคําจํากัดความขององคการแบบปจเจกนิยมวาหมายถึงองคการที่ มี

ความผูกพันระหวางบุคคลเปนไปอยางหลวมๆทุกคนจะใหความสําคัญกับตนเองหรือ ครอบครัว  

เปน อันดับแรก ใหความสําคัญกับความเปนตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระทํามาก         

กวาความสนใจตอกลุม ผลประโยชนของแตละคนจะอยูเหนือผลประโยชนของกลุม สวนองคการ

แบบกลุมนิยมนั้น คนในสังคมจะมีความผูกพันกันอยางเหนียวแนน ใหความสําคัญกับกลุม 

มากกวาตัวบุคคล มีความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอกัน ใหการดูแลคุมครองซ่ึงกันและกัน องคก ารที่ 

มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมสูงคาดหวังใหบุคคลนั้นสามารถทําส่ิงตางๆ ไดดวยตนเองเนนเรื่อง

ของความคิดสรางสรรค และความสําเร็จ ความมีอิสระและสถานะทางการเงิน เปนส่ิงที่มีคา และ

ความสําคัญในสังคมปจเจกนิยม สมาชิกในองคก ารไดรับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดดวยตนเอง

ไมจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากกลุม ตรงกันขามกับองคก ารที่มีลักษณะกลุมนิยมที่ให 

ความสําคัญกับการตัดสินใจแบบกลุม ไมมีใครที่ตองการจะไดรับความสนใจเปนพิเศษไมวางาน 
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ของคนผูนั้นจะดีเพียงใด นั่นคือความสําเร็จเปนของกลุม การที่บุคคลใดๆไดรับการยกยองเพียง      

ผูเดียวเปนส่ิงที่นาละอายเพราะมันหมายความวามีสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุมที่ดีกวาสมาชิกคน 

อื่นๆ องคการที่มีลักษณะของกลุมนิยมสูงจึงมีลักษณะคลายครอบครัว มีความจงรักภักดีซ่ึงกันและ

กันในองคการ จากการศึกษาของ (Hofstede 2005  : 74-78) พบความสัมพันธระหวาง ความเปน

ปจเจกนิยมกับเปาหมายการทํางานในดานเวลาสวนตัว (Personal Time) ความเปนอิสระ ( Freedom) 

และความทาทาย ( Challenge) ซ่ึงแสดงถึงความเปนอิสระจากองคการในขณะที่พบความสัมพันธ

ระหวางความเปนกลุมนิยมกับเปาหมายการทํางานในดานการฝกอบรม ( Training) สถานภาพการ

ทํางานทางกายภาพ ( Physical Condition) และการใชทักษะ  (Use of Skills) ซ่ึงแสดงถึงการพ่ึงพา

องคการ (Hofstede 1997 : 51-52)  

 ในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบปจเจกนิยม พนักงานจะแสดงพฤติกรรมตามความสนใจ 

ของตนเชื่อวาคนงานทํางานเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือเพ่ือตอบสนองความตองการทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจและดานจิตใจ ระบบการจางงานจะไมตองการจางคนตามความสัมพันธ เนื่องจาก

ไมตองการใหมีปญหา ดานการใชเสนสายหรือทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น บางองคการมีการกําหนด

ใหพนักงานคนใดคนหนึ่งตองลาออกในกรณีที่พนักงานแตงงานกันเอง สําหรับ ความสัมพันธ จะ

เปนไป ในลักษณะของการแลกเปล่ียนทางธุรกิจเปนไปตามตลาดแรงงานหากพนักงานมีการ

ปฏิบัติงานไมดี อาจถูกประเมินออกจากการทํางาน  หรือมีองคการอื่นใหขอเสนอที่ดีกวาก็สามารถ

ส้ินสุดความสัมพันธระหวางกันลงไดหรืออาจกลาวไดวา  วัฒนธรรมแบบปจเจกนิยมจะให

ความสําคัญกับงานมากกวาความสัมพันธระหวางบุคคล สวนในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบ กลุม 

นิยมจะไมจางพนักงานในลักษณะปจเจกบุคคลแตจะจางเพ่ือมาเปนสมาชิกของกลุม พนักงานจะ

แสดงออกในส่ิงที่ตรงกับความสนใจของ กลุมแมวา จะขัดกับความสนใจของตนก็ตาม ระบบการ      

จางงานจะพิจารณาถึงความสัมพันธ ของบุคคลเปนหลัก เชนเปนคนในครอบครัว หรือเปนคนที่รูจัก

คุนเคย  สําหรับความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงานจะเปนไปตามจริยธรรมคือคลายกับ

ความสัมพันธภายในครอบครัวมีการปกปองและจงรักภักดีตอกั นและจะใหความสําคัญกับความ

สัมพันธระหวางกันมากกวางาน  

 4. ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ( Masculinity and Femininity)ในการศึกษา

วัฒนธรรมในมิติดานการ มุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ซ่ึง  (Hofstede 2005  : 74-78) ไดนิยาม

ความหมายของ ลักษณะการมุงวัตถุแทนบทบาททางวัฒนธรรมของเพศชาย คือ ความกาวราวชอบ

การแขงขัน มีความแข็งแกรง ใหความสําคัญกับเงินทอง ส่ิงของ และความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

และไดนิยามความหมายของ ลักษณะการมุงคุณภาพชีวิต แทนบทบาททางวัฒนธรรมของ เพศหญิง

กลาวคือวัฒนธรรมของ เพศหญิงจะใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต ความสุภาพออนโยน ความเห็น
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อกเห็นใจ ความสัมพันธกับผูอื่น ในสังคมที่มีลักษณะความเปนชายสูงหรือลักษณะมุงวัตถุ  จะมีการ

แบงแยกบทบาททางเพศของชายและหญิงอยางชัดเจน จะมีหนาที่สงวนไวสําหรับเพศชาย          

โดยเฉพาะเชน หนาที่เก่ียวกับการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห การวางแผนในระดับสูงเปนตน  สวน

ในสังคมที่มีลักษณะความเปนหญิงสูงหรือลักษณะมุงคุณภาพชีวิตจะมีบทบาททางเพศที่ซํ้าซอนกัน   

เชนทั้งชายและหญิง จะสุภาพออนโยนและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต นอกจากนั้น  (Hofstede 

2005 : 118-121) กลาววาการใชคําวาลักษณะความเปนเพศชาย  (Masculinity) และลักษณะความ

เปนเพศหญิง (Femininity) เปนเพียงความสอดคลองของรูปศัพทแตไมไดมีความหมายตรงตัว เปน

การอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมตามบทบาททางเพศ นั่นคือผูชายสามารถมีพฤติกรรมของเพศ

หญิงได และในทํานองเดียวกันผูหญิงก็สามารถมีพฤติกรรมของเพศชายได ซ่ึงสังคมจะคาดหวั ง

บทบาททางเพศระหวางเพศหญิงและชายแตกตางกัน เชนในอดีตจะคาดหวังวาผูชายตอง ออกไปลา

สัตวนอกบานซ่ึงจะสงผลตอมายังสังคมสมัยใหมคือ ความ คาดหวังวาผูชายจะมีการแสดงออก 

(Assertive) การแขงขัน (Competitive) และความเขมแข็ง ( Tough) ในขณะที่ผูหญิงจะมีบทบาทใน

การดูแลบาน ครอบครัว บุคคลทั่วไปและส่ิงแวดลอม การกําหนดลักษณะของเพศชายและเพศหญิง

มีความสอดคลองกับการแบงแยกบทบาททางเพศที่เดนชัดในดานกายภาพและจิตวิทยาเชนใน

สังคมที่เนนลักษณะความเปนเพศชายสูงจะแบงแยกบทบาททางเพศอยางชัดเจนจะมีหนาที่จัดสรร

และสงวนไวสําหรับเพศชายโดยเฉพาะเชน  หนาที่ทางดานการตัดสินใจ ความกลาหาญ การคิด

วิเคราะหและวางแผนในระดับสูง การควบคุมตนเองจากภายในการอํานวยการและการ บริหารสวน

ในสังคมที่เนนลักษณะความเปนเพศหญิงสูงจะมีบทบาททางเพศที่ซํ้า ซอนกันเชนทั้งผูหญิงและ      

ผูชายจะเรียบรอย เกรงใจและใหความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิต  

 ในระดับองคการลักษณะของความเปนเพศชายแสดงใหเห็นไดจากการมีความ           

กระตือรือรนในการแขงขันสูง มีการแสวงหาหนทางสูความสําเร็จ กลาตัดสินใ จ คํานึงถึงเหตุผล

มากกวาความรูสึกของผูรวมงาน การทํางานมีระบบเครงครัด บรรยากาศในองคการเขมงวด 

เด็ดขาด เนนผลงาน การพิจารณาใหรางวัลเปนไปอยางยุติธรรมตามผลการปฏิบัติงานมีความ

คาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาในงาน มีคานิยมในการทํางานแบบอยูเพ่ือทํางานและมีการ        

แบงแยกกีดกันทางเพศสําหรับตําแหนงสูง สวนในองคการที่มีลักษณะของความเปนเพศหญิงแสดง

ใหเห็นไดจากผูบริหารจะแกปญหาดวยความประนีประนอมและการเจรจาตอรอง การใหรางวัล

ต้ังอยูบนฐานของความ เสมอภาค ผูบริหาร จะใชสัญชาตญาณมา กกวาการตัดสินใจอยางรอบคอบ 

เคยชินกับการใชมติมหาชน และมีคานิยมในการทํางานเพ่ืออยู (Hofstede : 1997, 80-96)  

 นอกจากนี้การที่บุคคลไดทํางานในองคการใดมาเปนระยะเวลานานวัฒนธรรมองคการ

นั้นก็อาจสงผลตอความเห็นของบุคลากรดังเชน หากองคการนั้นๆ  มีกฏระเบียบที่เครงครัดมีการ
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แขงขันสูง มีการเล่ือนขั้นจากผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม ซ่ึงเปนลักษณะองคการที่มีความเปน   

ชายสูง ลักษณะดังกลาวยอมสงผลตอทัศนคติในการทํางานของบุคคลที่ทํางานในองคการมานาน

ดวยเชนกัน ซ่ึงทัศนคติดังกลาวอาจแตกตางจากผูที่เพ่ิงเขามาปฏิบัติงานและยังไมเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคการ นอกจากนี้ตําแหนงงานที่สูงขึ้นจากการที่ไดปฏิบัติงานมานานอาจสงผลตอ

ความเห็นดานลักษณะความเปนชายและความเปนหญิงขององคการดวยเชนกัน อาทิ ประสบการณ

ในการทํางานและตําแหนงหนาที่อาจสงผลตอทักษะการบริหารดวยความประนีประนอมและความ

ยืดหยุนในการทํางานกับคนหมูมากซ่ึงเปนลักษณะของเพศหญิงในวัฒนธรรมองคการเปนตน 

 

วัฒนธรรมไทยในบริบทวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา 

 วัฒนธรรมไทย มีผล ตอ คานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานตางๆ ของคนในสังคมและ

วัฒนธรรมนี้เองยังมีผลตอรูปแบบและเนื้อหาของวัฒนธรรมในองคการ ตางๆ รวมถึงในบริบทของ

สถานศึกษาก็เชนกัน  วัฒนธรรมตางๆ ในสังคมไทยที่มีผลตอวัฒนธรรมองคการ ที่เรามักจะพบเห็น 

ไดแก ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ  เปนคานิยมของสังคมไทย ที่เริ่มเรียนรูมาจากครอบครัว โดย

บิดามารดามักส่ังสอนบุตรแตยังเล็ก วาตองมีสัมมาคารวะใหความเคารพนับถือผูใหญและชวยเหลือ

เก้ือกูลในหมูเครือญาติ และเม่ือ เขา ศึกษาใน โรงเรียน  ครูสอนใหรักเพ่ือนฝูงและสถาบันที่ศึกษา

ดังนั้นเม่ือโตเปนผูใหญ และเขาทํางาน คานิยมดังกลาวจึงติดตัวบุคคลไปดวย ผลก็คือกลาย เปน

วัฒนธรรมในหนวยงานที่คนประพฤติปฏิบัติกัน ดังจะเห็นไดจากการที่ผูนอยมักไม กลาคัดคาน

ความคิดเห็นของผูใหญ รวมถึงการชวยเหลือเพ่ือนฝูงและญาติพ่ีนองในเรื่องการทํางานและการ

โยกยายเปล่ียนตําแหนง จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวาที่มาของวัฒนธรรมดังกลาวมี

ปจจัยมาจากองคประกอบพ้ืนฐานของสังคมไทยซ่ึงสามารถจําแนกออกเปนสามองคประกอบหลัก 

คือปจจัยแวดลอมทางภูมิศาตรและสังคม อิทธิพลของพุทธศาสนา และระบบ ศักดินา (บูรพา ชดเชย  

2550 : 77)  ปจจัยทางวัฒนธรรมเหลานี้นาจะเปนที่มาของพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน

องคการสถานศึกษาดวยเชนกัน  ตอไปนี้จะขอกลาวถึงลักษณะสําคัญของปจจัยทางวัฒนธรรมและ

จะเชื่อมโยงใหเห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นในบริบทสถานศึกษา 

 1. ปจจัยแวดลอมทางภูมิศาสตร  และสังคม  กา รที่ประเทศไทยต้ังอยูบนพ้ืนที่ราบ            

ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณเปนสาเหตุใหคนไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหรากฐาน

ของวัฒนธรรมไทยถูกกําหนดโดยลักษณะของสังคมแบบเกษตรกรรมเปนหลัก (สุภางค จันทวานิช 

และคนอื่นๆ 2538 : 3-6) สงผลตอพฤติกรรมของคนในสังคมในเรื่องของการบริโภค การทํางาน 

การแสดงออกทางจิตใจและความคิดโดยวัฒนธรรมที่รากเหงาของสังคมไทยไดแกความสันโดษ 

การพ่ึงตนเอง ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การใหทาน ความสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ การเดินทาง  
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สายกลาง การดํารงชีวิตที่สอดคลองกับส่ิงแวดลอม แตในปจจุบันสังคมไทยกําลังเปล่ียนไปเปน   

สังคมแบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการ    

ผลิตเพ่ือยังชีพมาเปนการผลิตเพ่ือการคาขาย มีการเปล่ียนแปลงคานิยมจากอาชีพเกษตรกรรมมา     

เปนการรับราชการและทํางานในธุรกิจภาคเอกชน สังคมเมืองเริ่มมี บทบาทมากขึ้นทําใหเกิด

ความเห็นแกตัวมากขึ้นและใหความสําคัญกับความกตัญ ูและความออนนอมถอมตนนอยลง  

(เพ็ญศรี กาญจโนมัย  2537 : 247-277)  ซ่ึงสอดคลองกับสถานศึกษาหลายแหงมีการเปล่ียนไปใน

พฤติกรรมของบุคลากรครูรุนใหมที่แสดงความม่ันใจและไมสนใจกับคําแนะนําของครูอาวุโส

ดังเชนในสมัยกอนอาจเปนเพราะความเปล่ียนไปตามคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมในยุคที่วัตถุ

มีคามากกวาน้ําใจและความเอื้อเฟอในสังคมเฉกเชนสมัยกอน 

 2. พุทธศาสนา วัฒนธรรมในสังคมไทยหลายอยางไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดหรือ 

หลักคําสอนของศาสนาพุทธศาสนาเปนอยางมาก (ณรงค เส็งประชา  2532 : 67) “ ความรูและหลัก

คําสอนของศาสนาพุทธไดมีการอบรมถายทอดผานกระบวนการและสถาบันตางๆ ทั้งที่เปน  

รูปธรรมและนามธรรม ” โดยหลักคําสอนที่สําคัญทางพุทธศาสนาคือคําสอนในเรื่องของกฎแหง  

กรรมทําใหสมาชิกในองคการมักจะเปนฝายเชื่อฟงเจานายหรือผูที่มีอํานาจเหนือกวาในสังคมเพราะ

มีความเชื่อวา เจานายคือผูที่ไดสะสมความดีงามมาในอดีตและตามธรรมเนียมการปกครองดั้งเดิม 

ผูปกครองจะมีอํานาจมากทําใหบุคคลสวนใหญไมกลาขัดแยงโตเถียงกับผูที่มีอํานาจเหนือกวา 

นอกจากนั้นชาวพุทธยังมีความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและการทําความดีตามหลักคําสอน

ของพระพุทธองคแมวาพฤติกรรมจะตางกันออกไปตามการรับรูและความเขาใจของแตละบุคคล

และวิธีการมองโลกก็ยังคลายคลึงกันอยูทําใหค นในสังคมไทยมีพฤติกรรมรวมกันหลายประการจึง

อาจกลาวไดวาหลักคําสอนทางพุทธศาสนาไดกลายเปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทย 

ในองคการทางการศึกษาก็เชนกันคําสอนของศาสนาพุทธไดมีการอบรมถายทอดผานกระบวน

การตางๆทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมทําใหครูสวนใหญไมกลาขัดแย งโตเถียง หรือใชวาจา

หยาบคายกับเจานาย และผูที่มีอาวุโสเหนือกวา  

 3. ระบบศักดินา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรสังคมไทยยึดติดกับระบบศักดินามา       

เปนเวลานานดังนั้นระบบศักดินาจึงมีบทบาทตอวัฒนธรรมไทยเปนอยางมากเชน  คานิยมของการ

ยึดติดกับยศฐาบรรดาศักดิ์ การใชเกียรติ ชาติตระกูล ทรัพยสินเปนเครื่องวัดฐานะทางสังคม ดังนั้น 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมไทย จึงเปน เรื่องสวนตัวและมุงเฉพาะตัวบุคคล 

(Particularistic) สวนในดานคุณคานิยมของสังคม ( Social Value) จะนิยมยกยองผูมีอํานาจผูที่มี

ความอาวุโสและมุงเนนการเปนเจาคนนายคน (ไพบูลย ชางเรียน  และ สมปราชญ จอมเทศ  2521: 

103) สําหรับในองคการการศึกษา การปฏิบัติ ตนระหวาง ครูสายการสอนปกติยอมตางจากครูที่มี
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ตําแหนงในสายการบริหารหรือผูอํานวยการโรงเรียนเนื่องจากการฝงคานิยมในระบบศักดินาที่มีมา

แตครั้งประวัติศาสตรชาติ ในการคํานึงถึง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ที่แตกตางมีผลใหการปฏิบัติตอบุคคลมี

ความตางกัน 

 

กรอบแนวคิดสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในดานวัฒนธรรมที่ผานมาขางตนการวิจัยครั้งนี้ได

ทําการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมในกรอบการศึกษาวัฒนธรรมองคการของ Hofstede เนื่องจาก 

กรอบแนวคิดดังกลาว เปนกรอบการศึกษาวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับวาเปนแบบการศึกษา 

วัฒนธรรมที่มีมาตรฐานและใชกันอยางกวางขวางเพราะสามารถใหผลการศึกษาที่เสถียรเก่ียวกับ 

ลักษณะวัฒนธรรมในหลายประเทศ (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต  2551 : 179) รวมทั้งมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยาง ตอเนื่อง โดยกรอบการศึกษาวัฒนธรรมนี้แบงคุณลักษณะทางวัฒนธรรมออกเปน         

ส่ีลักษณะคือ ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) ลักษณะการหลีกเล่ียงความ      

ไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) ลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม ( Individualism 

and Collectivism) ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ( Masculinity and Femininity) ซ่ึงสามารถ

กําหนดภาพรวมของกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Model) เปน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก  

   เพศ อายุ  

     

 

 ตัวแปรตน                                               ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดรูปแบบ วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

              กรุงเทพมหานคร 

 

 จาก กรอบแนวคิดรูปแบบ วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานครประกอบดวยตัวแปร 2 ชุดคือ  

 

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก

ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ความคิดเห็นดานวัฒนธรรมองคการ 

1. ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 

2. ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน 

3. ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม  

4. ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 
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 ชุดตัวแปรที่ 1 เปนตัวแปรเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของครู ซ่ึงประกอบดวยตัว

แปรยอย 2 ตัว ไดแก ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

             ชุดตัวแปรที่ 2 เปนตัวแปรเก่ียวกับความเห็นหรือทัศนคติ ของครูในวัฒนธรรมองคการ 

ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะตัวแปรที่สามารถวัดความเห็นในการทํางานได ส่ีลักษณะคือ ลักษณะ

ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน  ลักษณะความเปนปจเจกนิยม

และกลุมนิยม ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครู

ในเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ที่มีตอวัฒนธรรมองคการตามทฤษฎีของ (Hofstede: 1995) โดย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเพ่ือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษาจึงได

กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยกลุมประชากร  กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง       

ตัวแปรที่ศึกษา การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดกําหนดหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) เปนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

กรุงเทพมหานครในเขตทวีวัฒนา จํานวนทั้งส้ิน 7 โรงเรียน ดังนั้นผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัยจึงหมายถึง

ครูในหนวยวิเคราะหดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 

2553 จํานวนทั้งส้ิน 249 คน จากจํานวน 7 โรงเรียน 

     2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 

2553 จํานวนทั้งส้ิน 154 คน จากจํานวน 7โรงเรียน ซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Random Sampling) ดวยการใชสูตร  n= N/ 1+ (N* (0.0025) โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางดังนี้  

   ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือใหเกิดการกระจายและครอบคลุมกลุมประชากรเปาหมายมากที่สุดผูวิจัย

ตองตรวจสอบจํานวนผูใหขอมูลที่มาจากกลุมสถานศึกษาในเขตทวีวัฒนา จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก

โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนต้ังพิรุฬธรรม โรงเรียนคลองทวีวัฒนา โรงเรียนคลองบางพรหม  

โรงเรียนปุรณาวาส โรงเรียนคลองตนไทร  โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โดยพบวา ครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานครปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งส้ิน 249 คน จากจํานวน 7 โรงเรียน  (ขอมูลขาราชการ

ครูฝายการศึกษา สํานักงานเขตทวีวัฒนาในเดือน เมษายน 2553 ) ซ่ึงผูวิจัยกําหนดเทคนิควิธีการ

ไดมาซ่ึงผูใหขอมูล ดวยเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

โดย มุงเนนเฉพาะครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไมรวมผูบริหาร และพิจารณากําหนด

อัตราสวนของผูใหขอมูลตามขนาดสถานศึกษาจาก สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
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ใหญตามลําดับทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของจํานวนบุคลากรในแตละขนาด

สถานศึกษาโดยใชสูตรการหาอัตราสวนคือ n = N/ 1+ (N* (0.0025) ไดผูใหขอมูลทั้งส้ิน 154 คน 

จําแนกรายละเอียดไดดังตารางตอไปนี้    

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

โรงเรียนในสังกัด กทม. 

เขตทวีวัฒนา 

จํานวนขาราชการครูทั้งหมด  

(ไมแยกสาย ก ข หรือ ค) 

กลุมตัวอยางขาราชการครู 

(ไมแยกสาย ก ข หรือ ค) 

1.โรงเรียนวัดปุรณาวาส 70  คน 43 คน 

2.โรงเรียนต้ังพิรุฬธรรม 50 คน 31 คน 

3.โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 46 คน 29 คน 

4.โรงเรียนคลองบางพรหม 24 คน 15 คน 

5.โรงเรียนปุรณาวาส 22 คน 13 คน 

6.โรงเรียนคลองตนไทร 18 คน 11 คน 

7.โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์ 19 คน 12 คน 

รวม  7 โรงเรียน 249  คน ได 154 คน 
 

 ขั้นที่ 2 วิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ( Non-Probability sampling) โดยการ

สุมแบบอาศัยความสะดวก ( Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามสําหรับครูที่เต็มใจ

และใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งส้ิน 154 คน จากจํานวน 7 โรงเรียน จนไดจํานวน

ตัวอยางครบในจํานวนทั้งส้ิน 154 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ  

 ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถาม จากงานวิจัยเรื่อง: วัฒนธรรมองคการและความผูกพันของ

พนักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อางถึงใน  (สิริมาศ ยอดยิ้มศิริ  2545 : 5) นํามาปรับปรุง
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ขอคําถามใหสอดคลองกับบริบทในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานครในการทําวิจัยเรื่อง 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. สรางแบบสอบถามโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาคนควาหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัย

ที่เก่ียวของตามกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ 

   2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพ่ือตรวจสอบ

ใหไดเครื่องมือที่สมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาและถูกตองในการใชสํานวนภาษาแลวจึงนํามาปรับปรุง 

แกไข 

  3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพ่ือเปนเครื่องมือที่สมบูรณ 

  4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระอีก      

ครั้งหนึ่ง 

  5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ในการวิจัยตอไป 

  ทั้งนี้ลักษณะของเครื่องมือ ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นประกอบดวยรายละเอียดเชิง

ตัวแปร 2 ตอนไดแก  

 ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ  

อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือน จํานวน 5 ขอ 

                ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ วัฒนธรรมองคการเปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับ

คุณภาพแบงเปน 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  รูปแบบที่ 1 วัฒนธรรมองคการในลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (Power Distance) 

รวม 6 ขอ  

  รูปแบบที่ 2 วัฒนธรรมองคการในลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty 

Avoidance) รวม 5 ขอ                     

  รูปแบบที่ 3 วัฒนธรรมองคการในลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม 

(Individualism and Collectivism) รวม 6 ขอ 

  รูปแบบที่ 4 ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity) รวม 5 ขอ 

 โดยลักษณะการวัดตัวแปรของแบบสอบถาม เปนการวัดแบบอันตรภาค 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของ Likert Scale ซ่ึง 

  ระดับที่ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  ระดับที่ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 

  ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
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  ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวย 

  ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

                 

                  นอกจากนี้เพ่ือใหการแปลคาระดับคะแนนมีความชัดเจนถูกตองเปนมาตรฐาน ผูวิจัยได

กําหนดเกณฑการแปลผลระดับคะแนน ตามทัศนะของ Best (Best, J.W. and Khan, J.V. 1998 : 

266) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความไมเห็น

ดวยอยางยิ่ง 

  ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความไมเห็น

ดวย 

  ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความเห็นดวย

ปานกลาง 

  ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความเห็นดวย 

  ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความเห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูใน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้   

 1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือตอบแบบสอบถามจากครู

สายการสอนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 โรงเรียนโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้ 

  ขอมูลสวนที่1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือน  จํานวน 5 ขอ  

 ขอมูลสวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ เปนแบบสอบถามชนิดจัด

อันดับคุณภาพแบงเปน 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  รูปแบบที่ 1 วัฒนธรรมองคการในลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power Distance) 

รวม 6 ขอ  

  รูปแบบที่ 2 วัฒนธรรมองคการในลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ( Uncertainty 

Avoidance) รวม 5 ขอ                    
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   รูปแบบที่ 3 วัฒนธรรมองคการในลักษณะความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม 

(Individualism and Collectivism) รวม 6 ขอ 

  รูปแบบที่ 4 ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity) รวม 5 ขอ 

 จากการใชแบบสอบถามสงไปจํานวน 154 ชุด ไดรับคืนจํานวน 154 ชุด รอยละ100 เปน

แบบสอบถามที่สมบูรณ 154 ชุด รอยละ 100 และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินกระบวนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาสถิติ ดังนี้  

 1. นําขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับ วัฒนธรรมองคการในความเห็น ของครูในเขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย ( x )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    

  2. วิเคราะหเปรียบเทียบ ความเห็นเก่ียวกับวัฒ นธรรมองคการในส่ีลักษณะของครูในเขต        

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท วิเคราะหโดย ใช t – test  

เนื่องจากเปนการเปรียบเทียบในลักษณะรายคู     

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบ ความเห็นเก่ียวกับวัฒ นธรรมองคการในส่ีลักษณะของครูในเขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน วิเคราะหโดย ใช F–test

เนื่องจากเปนการเปรียบเทียบส่ิงที่มีมากกวาสองส่ิงดวยกัน แลวทดสอบรายคูดวย Scheffe’s 

Multiple Contrast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูใน

เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยโดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหไว 2 สวนดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของครู ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

  สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับวัฒธรรมองคการในส่ีมิติ

ของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  

 

ผลการวิเคราะห 

 

  สวนที่  1 สถานภาพสวนตัวของครู ในเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้  

 สถานภาพสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนโดยใชสถิติรอยละ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงสถานภาพสวนตัวของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 

ชาย 

107 

47 

69.50 

30.50 

รวม 154 100.00 

อายุ จํานวน รอยละ 

21 – 34 ป 

35 – 47 ป 

48 – 60 ป 

83 

33 

38 

53.90 

21.40 

24.70 

รวม 154 100.00 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

122 

32 

79.20 

20.80 

รวม 154 100.00 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

1-13 ป 

14-26 ป 

27-39 ป  

90 

21 

43 

58.40 

13.60 

27.90 

รวม 154 100.00 

อัตราเงินเดือน จํานวน รอยละ 

10,000 - 19,999 บาท  

20,000 – 29,999 บาท 

30,000 บาทขึ้นไป 

84 

49 

21 

54.50 

31.80 

13.60 

รวม 154 100.00 

 

 จากตาราง 2 ผลการศึกษาพบวา ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุม

ตัวอยางในการศึกษา  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 107 คน  คิดเปนรอยละ 69.5 และเปนเพศชาย 

จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 30.5  สวนใหญมีอายุในชวงอายุระหวาง 21-34 ป จํานวน 83 คน    

คิดเปนรอยละ 53.90 รองลงมาคือมีอายุในชวงอายุระหวาง 48-60  ป จํานวน 38 คนคิดเปนรอยละ 
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24.7 และ ชวงอายุระหวาง 35-47 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.40 ตามลําดับ  สวนใหญสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 79.20 รองลงมาคือสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทจํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 20.80 ตามลําดับสวนใหญมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอยูระหวาง 1-13 ป  จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 58.40 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอยูระหวาง 27-39 ป  จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 27.90 และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอยูระหวาง 14-26 ป  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.60 ตามลําดับ สวนใหญมีอัตรา

เงินเดือนอยูระหวาง 10,000 - 19,999 บาท จํานวน 84  คน คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมาคือมีอัตรา

เงินเดือนอยูระหวาง 20,000 – 29,999 บาท  จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 31.80 และอัตราเงินเดือน

ต้ังแต 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.6 
 

  สวนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับวัฒธรรม

องคการใน 4 ลักษณะของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานแตกตางกัน  
 

วุฒิการศึกษามีผลตอความคิดเห็นในวัฒนธรรมองคการ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมองคการในส่ีลักษณะตามความคิดเห็นของครูใน 

                 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  

 

  

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของ

ครูในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตร ี

วุฒิการศึกษาปริญญา

โท 

t sig คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

มิติที่ 1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของ

อํานาจ 
3.80 .45 3.82 .50 -.21 .83 

มิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความ

ไมแนนอน 
3.51 .55 3.58 .46 -.63 .52 

มิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจก

นิยม และกลุมนิยม 
3.57 .55 4.36 2.14 -2.07 .04 

มิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุง

คุณภาพชีวิต 
4.09 .51 4.18 .41 -.94 .34 
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  จากตารางที่ 3 พบวา ในมิติที่ 1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.80 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45 สวนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติ

นี้เทากับ 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .50 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวย

สถิติทดสอบ t-test พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -.21 และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .83 

ซ่ึงเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวาครูที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 1 ลักษณะความ

เหล่ือมลํ้าของอํานาจ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ .55 สวนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.58 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .46  เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  t-test 

พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -.63 และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .52 ซ่ึงเปนนัยสําคัญ

ทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวาครูที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไม

แนนอน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ .55 สวนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 4.36 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.14 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ t-test 

พบวามีคาสถิติทดสอบเทากับ -2.07 และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .04 ซ่ึงเปนนัยสําคัญ

ทางสถิติจากการคํานวณที่ตํ่ากวาที่ระบุไวในการวิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวาครูที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม

และกลุม นิยมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมี

คาเฉล่ียของความเห็นในมิติ ที่ 3 มากกวาหรือสูงกวาครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

  มิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ .51 สวนครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 4.18 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .41 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  t-test 
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พบวา มีคาสถิติทดสอบเทากับ -.94  และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .34 ซ่ึงเปนนัยสําคัญ

ทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุง

คุณภาพชีวิต แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคการใน ส่ีลักษณะของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกันคือ ระยะ 1-13 ป ระยะ 14-26 ป และระยะ 27-39 ป ปรากฎรายละเอียดใน

ตารางที่ 4 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นในวัฒนธรรมองคการ 

ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมองคการในส่ีลักษณะตามความคิดเห็นของครูในเขต 

                ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันคือ ระยะ 1-13 ป  

                ระยะ 14-26 ป และระยะ 27-39 ป 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็น

ของครูในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 

ระยะ 1-13 ป ระยะ 14-26 ป ระยะ 27-39 ป 

F sig คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

มิติที่ 1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้า

ของอํานาจ 
3.77 .45 3.95 .47 3.79 .45 1.22 .29 

มิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียง

ความไมแนนอน 
3.52 .56 3.56 .52 3.51 .49 .06 .93 

มิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจก

นิยมและกลุมนิยม 
3.77 1.39 3.72 .64 3.65 .58 .16 .85 

มิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและ

มุงคุณภาพชีวิต 
4.07 .50 3.90 .37 4.30 .47 5.84 .00 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมองคการในส่ีลักษณะตามความคิดเห็น

ของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน คือ ระยะ 1-13 

ป ระยะ 14-26 ป และระยะ 27-39 ป ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยการทดสอบ      

F-test ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 

  มิติที่ 1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ  ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-13 ปมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .45 สวนครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  14-26 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติ

นี้เทากับ 3.95  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .47  และครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  27-39 ป   

มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45 เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  F-test พบวามีคาสถิติทดสอบเทากับ 1.22 และคาระดับ

นัยสําคัญของการทดสอบที่ .29 ซ่ึงเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการ

วิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันคือระยะ  1-13 ป ระยะ 

14-26 ป และระยะ 27-39 ปมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่  1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ  

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-13 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.52 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .56 สวนครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน        

14-26 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.56  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .52 และครูที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  27-39 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .49 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  F-test พบวา    

มีคาสถิติทดสอบเทากับ .06 และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .93 ซ่ึงเปนนัยสําคัญทางสถิติ

จากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวาครูที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันคือระยะ 1-13 ป ระยะ14-26 ป และระยะ  27-39 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นใน

มิติที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  1-13 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.39 สวนครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  14-26 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นใน

มิตินี้เทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .64 และครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  27-39 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 3.65 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .58 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  F-test พบวา     
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มีคาสถิติทดสอบเทากับ .161 และคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ .85 ซ่ึงเปนนัยสําคัญทางสถิติ

จากการคํานวณที่สูงกวาที่ระบุไวในการวิจัย คือ .05 แสดงใหเห็นวา ครูที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน คือ ระยะ 1-13 ป ระยะ 14-26 ป และระยะ 27-39 ป มีคาเฉล่ียของความเห็น

ในมิติที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจกนิยมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  1-13 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .50 สวนครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  14-26 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติ

นี้เทากับ 3.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .37  และครู ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  27-39 ป 

มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิตินี้เทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .47 เม่ือทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติทดสอบ  F-test พบวามีคาสถิติทดสอบเทากับ 5.84 และคาระดับ

นัยสําคัญของการทดสอบที่ .04 ซ่ึงเปนนัยสําคัญทางสถิติจากการคํานวณที่ตํ่ากวาที่ระบุไวในการ

วิจัยคือ .05 แสดงใหเห็นวาครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันคือ ระยะ 1-13 ป ระยะ    

14-26 ป และระยะ 27-39 ปมีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุงคุณภาพ

ชีวิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภายหลังดวย

วิธีการของ Scheffe (รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก ข ) พบวาครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

27-39 ป มีคาเฉล่ียของความเห็นในมิติที่ 4 ลักษณะการมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิตสูงกวาครูที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 14-26 ป และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-13 ป ตามลําดับ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่  5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  เก่ียวกับ วัฒนธรรมองคการ  ในลักษณะ ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ( Power 

Distance) ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ( Uncertainty Avoidance) ลักษณะความ เปน

ปจเจกนิยมและกลุมนิยม (Individualism and Collectivism) และลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 

(Masculinity and Femininity) 

 กลุมประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร          

ปการศึกษา 255 3 จํานวนทั้งส้ิน 249 คนจาก จํานวน 7 โรงเรียนโดยเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ครั้งนี้ มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน  154 คน  และเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถาม

วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede (Hofstede 1995 : 92) ทําการวิเคราะหลักษณะ

วัฒนธรรมองคการ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ  สถิติรอยละ  คาเฉล่ีย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การวิเคราะหเปรียบเทียบ ความเห็นเก่ียวกับวัฒ นธรรมองคการใน ส่ีมิติ ของครูในเขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ใช t – test  และการวิเคราะห

เปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับวัฒ นธรรมองคการใน ส่ีมิติของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใช F–test แลวทดสอบรายคูดวย Scheffe’s Multiple Contrast 

 จากการวิเคราะหขอมูลดานสถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ครูใน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่แสดงความเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการใน ส่ีมิติสวนใหญเปน

เพศหญิงในชวงอายุระหวาง 21-34 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

อยูระหวาง 1-13 ป  และมีอัตราเงินเดือน อยูระหวาง 10,000 - 19,999 บาท  

  จากการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบทางสถิติพบวาระดับการศึกษาและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอความเห็นของครูในมิติทางวัฒนธรรมทั้งส่ีดานแตกตางกันดังนี้ 

ระดับการศึกษา และระยะการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลใหครูมีความเห็นตางกันเก่ียวกับมิติทาง

วัฒนธรรมดานความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม  และดานการมุงวัตถุและคุณภาพชีวิต อยางไรก็ดี

การทดสอบทางสมมติฐานไมพบความแตกตางทางสถิติของระดับการศึกษาและระยะเวลาการ
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ปฏิบัติงาน ที่มีตอมิติทางวัฒนธรรมดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ และ การหลีกเล่ียงความไม       

แนนอน  ตอไปนี้จะขอสรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานเฉพาะประเด็นความ

แตกตางที่พบของตัวแปรดานการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานตอความเห็นในมิติทาง

วัฒนธรรมของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีคาเฉล่ียของ

ความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการเฉพาะในมิติความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยมสูงกวาครูที่

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันมีความเห็น ตอมิติทางวัฒนธรรมดานการมุงวัตถุและคุณภาพชีวิตที่ตางกัน  

โดยครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 27-39 ปมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นในมิตินี้สูงกวาครูที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 14-26 ป และ1-13 ป ตามลําดับ  

  อภิปรายผล 

 การศึกษาความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทางวัฒนธรรมองคการ 

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการพิจารณาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคการใน ส่ีลักษณะของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  พบวาครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีคาเฉล่ียของความคิดเห็น

เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการเฉพา ะในมิติความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม  แตกตาง จากครูที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงสอดคลองกั บความคิดของครอนบัค (Cronbac 1977 : 823-858) ที่ได

ใหคํานิยามเก่ียวกับการเรียนรูอันหมายรวมถึงการที่บุคคลไดรับการศึกษาไววา “การเรียนรูทาง

การศึกษาเปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงอันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณ

ที่แตละคนไดรับมา” กลาวคือ การที่บุคคลไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้นจะมีผลตอระบบการ

คิดวิเคราะห และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล กลาคิดกลาแสดงออก มีความม่ันใจในตนเองไมตองอาศัย

การตัดสินใจจากบุคคลรอบขาง สามารถตัดสินใจแก ปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วกวาคนที่มี

การศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา ดังนั้นระดับการศึกษาจึงอาจสงผลตอความแตกตางดานความเห็นที่มีตอ

ความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม 

 2. จากการพิจารณาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคการในส่ีมิติของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน ( 1-13 ป 14-26 ป และ 27-39 ป) พบวา ครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ที่มีระยะ 

เวลาในการปฏิบัติงาน มากที่สุดคือ 27-39 ปมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ
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เฉพาะในมิติการมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิตแตกตางกับครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอยลงมา

คือ 14-26 ป และ1-13 ป ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของ  

Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory 1954 : 87 ) กลาวคือความตองการของบุคคลมัก

ลําดับตามความสําคัญจากความตองการขั้นพ้ืนฐาน ไปจนถึงความตองการที่สูงขึ้นตามชวงอายุของ

บุคคล เชนเม่ือความตองการทางสังคมไดรับการตอบสนองแลว บุคคลยังมีความตองการเติมเต็ม

ศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในส่ิงที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การ

พัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความภูมิใจและ

สรางการนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรูสึกม่ันใจในตัวเองและเกียรติยศ 

ความตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอื่น 

มีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ  ดังนั้นจาก ทฤษฎีของ 

Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory 1954 : 102 ) จึงอาจสรุปไดวาบุคคลที่อยูในกลุม

อายุตางกันอาจมีมุมมองตอความตองการทางวัตถุและคุณภาพชีวิตแตกตางกันดวย 

  จากผลการวิจัยไมพบความแตกตางทางสถิติของระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ที่มีผลตอความเห็นในมิติทางวัฒนธรรมดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ และ การ

หลีกเล่ียงความไมแนนอน ของครู ในเรื่องมิติดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจอาจเปนผลมาจาก

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ยึดติดกับระบบศักดินามาเปน ระยะ เวลานาน  คนไทยจึง

ยอมรับความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจมาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้นปจจัยดานระดับการศึกษา

และระยะการปฎิบัติงานจึงไมอาจทําใหเกิดความแตกตางทางความเห็นของครูหรืออาจกลาวไดอีก

นัยหนึ่งวา ครูผูตอบแบบสอบถามยอมรับดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจที่อาจเกิดขึ้นในองคการ 

เพราะวัฒนธรรมลักษณะนี้เปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมไทย    

  สําหรับมิติดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน นั้น การไมพบความแตกตางในความเห็น

ของครูที่มีระดับการศึกษาและระยะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อาจมีที่มาจากความเชื่อทาง      

พุทธศาสนาที่มีผลตอวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของบุคคล ดังเชนในพุทธศาสนามีคํากลาววา 

“ความแนนอนคือความไมแนนอน” ซ่ึงเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของคนที่ตองพบกับความเปล่ียนแปลง

อยางสมํ่าเสมอในชวงชีวิต ทําใหบุคคลสวนใหญในสังคมเกิดความเคยชินและยอมรับกับความไม

แนนอนที่อาจเกิดขึ้นได  ซ่ึงเหตุผลดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหครูในเขตทวีวัฒนาที่มี ระดับ

การศึกษาและระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันไมแสดงความเห็นที่ตางกันในมิติทาง

วัฒนธรรมดาน การหลีกเล่ียงความไมแนนอน  นอกจากนั้นความไมตางทางความเห็นดาน การ

หลีกเล่ียงความไมแนนอน อาจมาจากลักษณะงานของครูระดับประถมศึกษาในประเทศไทยที่

ทํางานภายใตกฏระเบียบที่เครงครัดมีลําดับขั้นตอนการทํางานและการบังคับบัญชาชัดเจน การริเริ่ม
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โครงการหรือการปรับปรุงลักษณะการทํางานตองอาศัยมติที่ประชุมมากกวาการริเริ่มโดยตัวบุคคล

ซ่ึงเปนลักษณะองคการที่มีการหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูงจึงอาจเปนไปไดวาลักษณะงานและการ

บริหารองคการทางการศึกษาของไทยเปนปจจัยที่ มีผลตอ มุมมองดานนี้ของครูใหมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

  จากผลการศึกษา รูปแบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ที่ไดสะทอนถึงวัฒนธรรมองคการที่เปนบริบทเฉพาะตนในครั้งนี้ ทางฝายบริหาร

สถานศึกษาสามารถ นําไปพัฒนางานบริหาร การทํางาน หรือการวางแผนงานดานงานบุคคล 

นอกจากนั้นยังสามารถใช เปนแนวทางในการสรางเสริมปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานัก การศึกษา กรุงเทพมหานครใหมีรูปแบบและทิศทางที่เปน

ประโยชนตอการทํางานรวมกันของบุคลากรตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. จากการศึกษาความตางทางวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ  Hofstede (Hofstede 

:1995) ในครั้งนี้มุงศึกษาความเห็นทางวัฒนธรรมองคการในส่ีมิติโดยมิไดศึกษาเปรียบเทียบ

รายละเอียดในมิติเฉพาะดานวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร  เชนมิติความเหล่ือมลํ้า

ของอํานาจ ( Power Distance) ไมสามารถแยกเปนมิติความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจสูงและมิติความ

เหล่ือมลํ้าทางอํานาจตํ่า ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยขอเสนอการทําวิจัยศึกษาโดยการ

เปรียบเทียบมิติยอยในแตละวัฒนธรรมเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น 

  2. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เพียง เขตเดียวเทานั้น  ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผล

การศึกษาระหวางวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตอื่น ๆซ่ึงมีลักษณะขององคการที่

แตกตางกัน 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนประกอบ ขอมูลการคนควาอิสระ ของนิสิต

ปริญญาโท ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาภาษาและการส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 255 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทราบถึงวัฒนธรรม

องคการใน ความเห็น ของครูในเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยใน ครั้งนี้จะ

ชวยใหผูบริหารทราบถึงความเห็นทางวัฒนธรรมองคการ ของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

และเปนแนวทางสําหรับการสรางเสริมหรือปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานครตอไป  ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตาม

ความคิดเห็นของทาน ที่คิดวาเปนจริงมากที่สุดซ่ึงคําตอบของทุกทานที่อนุเคราะหสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถามนี้ ผูจัดทําจะเก็บเปนความลับและไมมีผลเสียหรือผลกระทบตอทานแตอยางใด 

 

คําช้ีแจงในการทําแบบสอบถาม : แบบสอบถามนี้มี 2 สวน คือ 

 

   สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและเงินเดือน   จํานวน 5 ขอ 

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในโรงเรียน      

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครเปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพแบงเปน 5 ระดับ จํานวน  

22 ขอ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  (แบบสอบถาม) 

 

แบบสอบถาม วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  [   ] หนาขอความที่เก่ียวกับคุณ 

1. เพศ 

 [   ]   ชาย  [   ]  หญิง 

2. อายุ  

 [   ]    21-34                  [   ]   35-47 

 [   ]     48-60    

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 [   ]   ปริญญาตร ี    [   ]   ปริญญาโท 

 [   ]   ปริญญาเอก      

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     

 [   ]    1-13                              [   ]   14-26 

 [   ]     27-39                              

5. อัตราเงินเดือน  

 [   ]    10,000-19,999 บาท   [   ]   20,000 - 29,999 บาท 

        [   ]    30, 000 บาทขึ้นไป 

6. ชื่อสถานศึกษาของผูตอบแบบทดสอบ 

         [   ]   โรงเรียนวัดปุรณาวาส    [   ]   โรงเรียนต้ังพิรุฬธรรม 

                [   ]   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา   [   ]   โรงเรียนคลองบางพรหม        

          [   ]   โรงเรียนปุรณาวาส                [   ]   โรงเรียนคลองตนไทร 

       [   ]   โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 
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สวนที่  2  วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง   ผูตอบแบบสอบถามเลือกทําเครื่องหมาย ถูก (  )  ลงในชองทางขวามือทายขอรายการ 

ในแตละขอเพ่ือแสดงความรูสึกตอลักษณะการทํางาน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของครูใน

สถานศึกษา จากตัวเลือกใน 5 ระดับซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง       หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกเปนพฤติกรรมและเหตุการณที่

เกิดขึ้นเสมอๆ  (100%) 

เห็นดวย                    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกเปนพฤติกรรมและเหตุการณที่

เกิดขึ้นบอยครั้ง  (75%) 

เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกเปนพฤติกรรมและเหตุการณที่

เกิดขึ้นบาง (50%) 

ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกเปนพฤติกรรมและเหตุการณที่

เกิดขึ้นตามความจริงเล็กนอย  (25%) 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกเปนพฤติกรรมและเหตุการณ

ที่ไมเกิดขึ้นเลย  (0%) 

 

ขอ รายการ 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 
ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
0 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ระบบบริหารแบบมีสวนรวม 

 
 

 

    

 

จากตัวอยางในขอ 0 ทานมีความรูสึกขอความนี้ตรงกับความเปนจริงอยางยิ่ง  ดังนั้นใหทํา

เครื่องหมาย ลงในชองเห็นดวย 
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แบบสอบถาม   วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในโรงเรียน  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับ 

ที่ 

 

 

ลักษณะความเห็นในการทํางาน พฤติกรรม 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจําของครูสวนใหญ 

(ในหนวยงานสถานศึกษา) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

วัฒนธรรมองคการ มิติที่1. ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (Power Distance) 

1 สถานศึกษามีโครงสราง สายการบังคับบัญชาแสดง

ถึงระดับอํานาจของแตละสายงานอยางชัดเจนเชน  

ผังลําดับชั้นอํานาจของบุคคลในองคการ 

     

2 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการปกครองจาก   

หัวหนาไปยังลูกนองอยางเหมาะสมโดยไมคํานึงถึง

วัยวุฒิของบุคคลที่มีความแตกตางกัน ตามอาวุโส 

เชนการไปดูงานตางประเทศ  การของบประมาณ  

การเปนหัวหนางาน 

     

3 จากประสบการณในองคการของทาน ผูใตบังคับ

บัญชามักหลีกเล่ียงการแสดงความไมเห็นดวยกับ     

ผูที่มีตํ่าแหนงสูงกวา  

     

4 หัวหนาของทานมอบหมายงานใหลูกนองรับผิดชอบ

ตามสายงานที่รับผิดชอบโดยไมเลือกตัวบุคคล      

ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการทํางาน      

เทาเทียมกัน 

     

5 องคการของทานเนนการทํางานแบบมีการควบคุม 

ส่ังการใกลชิดและเขมงวด 

     

 

6 ลูกนองมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีบทบาท

ในการตัดสินใจซ่ึงแสดงถึงการมีสวนในการพัฒนา

องคการ 
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ลําดับ 

ที่ 

 

 

ลักษณะความเห็นในการทํางาน พฤติกรรม 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจําของครูสวนใหญ 

(ในหนวยงานสถานศึกษา) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

 วัฒนธรรมองคการ มิติที่ 3. ความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม (Individualism and Collectivism 

12 

 

องคการของทานมีการทํางานดวยการสรางหลักการ

จุดมุงหมาย และกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน 

    
 

13 องคการใหความสําคัญกับสวนรวมมากกวาสวนตน

โดยมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางผูรวมงาน 

    
 

14 องคการของทาน “งาน” เปนส่ิงทาทายความสามารถ

และเปนปจจัยสําคัญที่วัดศักยภาพและผลสําเร็จของ

ทานโดยทําใหทานอยูเหนือกวาบุคคลอื่น 

    

 

ลําดับ 

ที่ 

 

 

ลักษณะความเห็นในการทํางาน พฤติกรรม 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจําของครูสวนใหญ 

(ในหนวยงานสถานศึกษา) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

วัฒนธรรมองคการ มิติที่ 2. การหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) 

7 องคการของทานมีความม่ันคงเชน มีคารักษาพยาบาล 

และสวัสดิการตางๆใหกับบุคคลากร 

     

 

8 เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดขึ้นทานมักจะ

หลีกเล่ียงไมกลาเผชิญหนากับปญหา 

     

9 องคการของทานไมมีความเครียดในการทํางาน 

เนื่องจากทุกคนยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง  

    
 

10 องคการของทานตัดสินใจตางๆดวยการใชมติของ 

กลุมเปนหลัก 

    
 

11 หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของทานมักคิดโครงการ

และตัดสินใจทํางานตามความคิดริเริ่มที่ทันสมัยและ

ทาทายความสามารถอยูเสมอๆ 
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ลําดับ 

ที่ 

 

 

ลักษณะความเห็นในการทํางาน พฤติกรรม 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจําของครูสวนใหญ 

(ในหนวยงานสถานศึกษา) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

          วัฒนธรรมองคการ มิติที่ 3. ความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม (Individualism and Collectivism 

15  องคการของทาน มีความแตกตางกันในแตละกลุม

บุคคลโดยแยกเปนกลุมเขา - กลุมเรา 

     

 

16 

 

  องคการของทานมีการปรับตําแหนงและเงินเดือน

โดยพิจารณาจากผลงานและผลการปฏิบัติงานตาม

ความสามารถอยางแทจริงเปนรายบุคคล 

     

17 องคการของทานมีลักษณะของกลุมนิยมสูง ทุกคนใน

องคการจึงมีความจงรักภักดีซ่ึงกันและกันในองคการ 

    
 

ลําดับ 

ที่ 

 

 

ลักษณะความเห็นในการทํางาน พฤติกรรม 

เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจําของครูสวนใหญ 

(ในหนวยงานสถานศึกษา) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

          วัฒนธรรมองคการ มิติที่ 4. การมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต (Masculinity and Femininity) 

18 ทานสามารถจัดการชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางานให

เกิดความสมดุลไดอยางมีความสุข 

     

 

19 ทานใหเกียรติกับธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาโดยทาน

สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการของทานได

เปนอยางดี 

     

20 การปฏิบัติงานในองคการนี้ ทําใหทานมีโอกาส

ประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมายของทาน 

    
 

21 บุคคลากร สวนใหญมีจุดมุงหมายหลักในการทํางาน  

คือความตองการเล่ือนขั้นเงินเดือนและความกาวหนา  

ในหนาที่การงาน 

    

 

22 องคการของทานมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เปน

มิตร รวมมือกันทํางาน และมีเสรีภาพในการทํางาน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการวิเคราะหคาทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมองคการในความคิดเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

                กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและจําแนกตามลักษณะวัฒนธรรม 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ีย SD การแปลผล 

มิติที่ 4 การมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 4.11 .49 เห็นดวย 

มิติที่ 1 ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 3.80 .46 เห็นดวย 

มิติที่ 3 ความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม 3.73 1.13 เห็นดวย 

มิติที่ 2 การหลีกเล่ียงความไมแนนอน 3.52 .54 เห็นดวย 

ภาพรวม 3.79 .50 เห็นดวย 
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลรายละเอียดในมิติยอยที่ 1 ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ีย SD การแปลผล 

 1. สถานศึกษามีโครงสราง สายการบังคับบัญชาแสดงถึง

ระดับอํานาจของแตละสายงานอยางชัดเจน เชน ผังลําดับ

ชั้นอํานาจของบุคคลในองคการ 

4.35 .57 
เห็นดวยอยาง

ยิ่ง 

2. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการปกครองจาก  

หัวหนาไปยังลูกนองอยางเหมาะสมโดยไมคํานึงถึงวัยวุฒิ

ของบุคคลที่มีความแตกตางกัน ตามอาวุโส  เชน การไปดู

งานตางประเทศ  การของบประมาณ  การเปนหัวหนางาน 

 

4.09 .81 เห็นดวย 

3. ลูกนองมีความกระตือรือรนในการทํางานมีบทบาทใน

การตัดสินใจซ่ึงแสดงถึงการมีสวนในการพัฒนาองคการ 
3.81 .80        เห็นดวย 

4. องคการของทานเนนการทํางานแบบมีการควบคุมส่ัง

การใกลชิดและเขมงวด 
3.60 .92       เห็นดวย 

5. หัวหนาของทานมอบหมายงานใหลูกนองรับผิดชอบ

ตามสายงานที่รับผิดชอบ โดยไมเลือกตัวบุคคล ทุกคน    

มีสิทธิและความเสมอภาคในการทํางานเทาเทียมกัน 

3.59 .93 

 

เห็นดวย 

6. จากประสบการณในองคการของทานผูใตบังคับบัญชา

กลัวที่จะแสดงความไมเห็นดวยกับผูที่มีตําแหนงสูงกวา 3.38 .97 
เห็นดวย 

ปานกลาง 

มิติที่ 1 ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 3.80 .46 เห็นดวย 
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลรายละเอียดในมิติยอยที่ 2 ลักษณะการหลีกเล่ียงความไมแนนอน 

 

 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ีย SD การแปลผล 

7. องคการของทานมีความม่ันคง เชนมีคารักษาพยาบาล 

และสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคคลากร 
4.32 .79 เห็นดวยอยางยิ่ง 

8. หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของทานมักคิดโครงการและ

ตัดสินใจทํางานตามความคิดริเริ่มที่ทันสมัยและทาทาย

ความสามารถอยูเสมอๆ 

3.68 .80 

เห็นดวย 

9. องคการของทานตัดสินใจตางๆดวยการใชมติของ 

กลุมเปนหลัก 
3.62 .86 เห็นดวย 

10. องคการของทานไมมีความเครียดในการทํางานเนื่อง 

จากทุกคนยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง 
3.31 .87 

เห็นดวยปาน

กลาง 

11. เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดขึ้นทานมักจะ

หลีกเล่ียงไมเผชิญหนากับปญหา 
2.70 1.10 

เห็นดวยปาน

กลาง 

มิติที่ 2 การหลีกเล่ียงความไมแนนอน 3.52 .54 เห็นดวย 
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลรายละเอียดในมิติยอยที่ 3 ลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ีย SD การแปลผล 

12. องคการใหความสําคัญกับสวนรวมมากกวาสวนตน

โดยมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางผูรวมงาน 
4.51 5.75 เห็นดวยอยางยิ่ง 

13. องคการของทานมีการทํางานดวยการสรางหลักการ

จุดมุงหมาย และกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน 
4.09 .67 เห็นดวย 

14. องคการของทานมีการปรับตําแหนงและเงินเดือนโดย

พิจารณาจากผลงานและผลการปฏิบัติงานตาม

ความสามารถอยางแทจริงเปนรายบุคคล 

3.54 1.01 

 

เห็นดวย 

15. องคการของทานมีลักษณะของกลุมนิยมสูงทุกคนใน

องคการจึงมีความจงรักภักดีซ่ึงกันและกันในองคการ 
3.51 .87 เห็นดวย 

16. องคการของทาน “งาน” เปนส่ิงทาทายความสามารถ

และเปนปจจัยสําคัญที่วัดศักยภาพและผลสําเร็จของทาน

โดยทําใหทานอยูเหนือกวาบุคคลอื่น 

3.43 1.00 

 

เห็นดวย 

17. องคการของทาน มีความแตกตางกันในแตละกลุม

บุคคลโดยแยกเปนกลุมเขา - กลุมเรา 3.32 1.14 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

มิติที่ 3 ความเปนปจเจกนิยม และกลุมนิยม 3.73 1.13 เห็นดวย 
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลรายละเอียดในมิติยอยที่ 4 ลักษณะมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรมองคการในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร คาเฉล่ีย SD การแปลผล 

18. ทานสามารถจัดการชีวิตสวนตัวกับชีวิต การทํางานให

เกิดความสมดุลไดอยางมีความสุข 
4.22 .66 เห็นดวยอยางยิ่ง 

19. ทานใหเกียรติกับธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาโดยทาน

สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการของทานไดเปน

อยางดี 

4.21 .60 เห็นดวยอยางยิ่ง 

20. การปฏิบัติงานในองคการนี้ ทําใหทานมีโอกาส

ประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมายของทาน 
4.10 .64 

เห็นดวย 

21. องคการของทานมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เปน

มิตรรวมมือกันทํางานและมีเสรีภาพในการทํางาน 
4.01 .82 

เห็นดวย 

22. บุคคลากร สวนใหญมีจุดมุงหมายหลักในการทํางาน 

คือความตองการเล่ือนขั้นเงินเดือนและความกาวหนาใน

หนาที่การงาน 

4.00 .93 

เห็นดวย 

มิติที่ 4 การมุงวัตถุและมุงคุณภาพชีวิต 4.11 .49 เห็นดวย 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉล่ีย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

                  ของมิติวัฒนธรรมองคการของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 

Group Statistics 

 Degree N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dimen1 ปริญญาตรี 122 3.80 .45 .04 

ปริญญาโท 32 3.82 .50 .08 

dimen2 ปริญญาตรี 120 3.51 .55 .05 

ปริญญาโท 32 3.58 .46 .08 

dimen3 ปริญญาตรี 122 3.57 .55 .05 

ปริญญาโท 32 4.36 2.14 .37 

dimen4 ปริญญาตรี 120 4.09 .51 .04 

ปริญญาโท 32 4.1875 .41872 .07402 

 

 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของมิติวัฒนธรรม องคการระหวางครูที่มี       

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คาสถิติที่ปรากฏสะทอนใหเห็นวาคาเฉล่ีย ( mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของมิติวัฒนธรรมองคการ ของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท แตละมิติ มีคาที่แตกตางกันและจํานวนครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท ก็มีจํานวนที่แตกตางกัน  ในทางสถิติจําเปนตองมีการทดสอบการกระจายวาเปนการ

กระจายปกติ (normal distribution) ของขอมูลจากครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท เพ่ือพิสูจนวา คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกลาว สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได

ระหวางครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยผลการวิเคราะหพิจารณาไดใน

ตารางถัดไป 
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ตารางที่ 11 ผลการเปรียบดวยวิธีการของ t-test ของมิติวัฒนธรรมองคการของครูที่มีวุฒิการศึกษา 

                  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval  

of the Difference 

Lower Upper 

dimen1 Equal 

variances 

assumed 

2.15 .14 -.21 152 .83 -.01 .09 -.20 .16 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.20 45.07 .84 -.01 .09 -.21 .17 

dimen2 Equal 

variances 

assumed 

.39 .53 -.63 150 .52 -.06 .10 -.28 .14 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.70 57.08 .48 -.06 .09 -.26 .12 

dimen3 Equal 

variances 

assumed 

11.88 .00 -3.66 152 .00 -.79 .21 -1.21 -.36 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-2.07 32.11 .04 -.79 .38 -1.57 -.01 

dimen4 Equal 

variances 

assumed 

2.74 .09 -.94 150 .34 -.09 .09 -.28 .10 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1.05 58.31 .29 -.09 .08 .08  
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 เม่ือทําการทดสอบการกระจายของขอมูลทั้งที่มาจากครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโท (ที่มีจํานวนแตกตางกัน) พิจารณาจากคา Levene's Test for Equality of 

Variances พบวา ทั้งกลุมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีความแปรปรวน

เทากันในมิติที่ 1 มิติที่2 และมิติที่ 4โดยพิจารณาจากนัยสําคัญของ Levene's Test for Equality of 

Variances ที่สะทอนใหเห็นวาในมิติวัฒนธรรม องคการที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 คาที่ไดจากกลุม ครูที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีความเทากัน (ไมแตกตางกัน หรือมีนัยของการกระจาย

แบบปกติ ( normal distribution)  ยกเวนมิติที่ 3 ซ่ึงกลุมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทมีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นจําเปนตองใชผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

not assumed  ดังนั้นในการพิสูจนความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความเห็นตอวัฒนธรรมของครู

ทั้งที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในมิติที่ 1 ที่ 2 และที่ 4  จึงตองใชคาสถิติทดสอบ        

t-test แบบ Equal variances assumed ขณะที่ในมิติที่ 3 ตองใชคาสถิติทดสอบ  t-test แบบ Equal 

variances not assume 

 

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของมิติ 

                  วัฒนธรรมองคการของครูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ งาน 1-13 ป 14-26 และ 27-39 ป 

 

                                                                           Report : Work 

 1-13 14-26 27-39 Total 

 Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

dimen1 3.77 .45 3.95 .47 3.79 .45 3.80 .46 

dimen2 3.52 .56 3.56 .52 3.51 .49 3.52 .54 

dimen3 3.77 1.39 3.72 .64 3.65 .58 3.73 1.13 

dimen4 4.07 .50 3.90 .37 4.30 .47 4.11 .49 
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 จากตารางแสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แตกตางกันพบวาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกมิติมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามความ

แตกตางดังกลาวจําเปนตองทดสอบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม ดังนั้น

ผูวิจัยจึงทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ F-test ปรากฏรายละเอียดดังตารางถัดไป  

ตารางที่ 13 แสดงผลสถิติทดสอบ F-test ของมิติวัฒนธรรมองคการของครูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติ 

                   งาน 1-13 ป 14-26 ป และ 27-39 ป  

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

dimen1 Between Groups .51 2 .25 1.22 .29 

Within Groups 31.87 151 .21   

Total 32.39 153    

dimen2 Between Groups .03 2 .01 .06 .93 

Within Groups 44.00 149 .29   

Total 44.04 151    

dimen3 Between Groups .41 2 .20 .16 .85 

Within Groups 195.68 151 1.29   

Total 196.09 153    

dimen4 Between Groups 2.68 2 1.34 5.84 .00 

Within Groups 34.24 149 .23   

Total 36.92 151    
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  จากตารางสถิติทดสอบ  F-test เม่ือพิจารณานัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทียบกับ

นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดในการวิจัย (.05) พบวา นัยสําคัญของสถิติทดสอบ  F-test มีคาสูงกวา

นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดในการวิจัยในมิติที่ 1 มิติที่ 2 และมิติที่ 3  สวนมิติที่ 4 นัยสําคัญของสถิติ

ทดสอบ F-test มีคาตํ่ากวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดในการวิจัย แสดงใหเห็นวา ผูวิจัยจักตองมีการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันเฉพาะใน

มิติที่ 4 ดวยการเปรียบเทียบภายหลังดวยวิธีการของ Scheffe ซ่ึงรายละเอียดปรากฎดังตารางดานลาง 

ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรียบเทียบภายหลังดวยวิธีการของ Scheffe ในมิติการมุงวัตถุและ 

                   มุงคุณภาพชีวิต 

 

Scheffe’s Multiple Contrast  : Dimen 4  Scheffe 

(I) Work (J) Work 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-13 14-26 .16 .11 .36 -.12 .45 

27-39 -.23* .08 .03 -.45 -.01 

14-26 1-13 -.16 .11 .36 -.45 .12 

27-39 -.40* .12 .01 -.71 -.08 

27-39 1-13 .23* .08 .03 .01 .45 

14-26 .40* .12 .01 .08 .71 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

  

  การเปรียบเทียบภายหลังดวยวิธีการของ Scheffe ในมิติที่ 4 จากตารางพบวาผูวิจัย

สามารถพิจารณาในความแตกตางของครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันไดวาครูที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 27-39 ป  มีคาเฉล่ียความเห็นในมิติที่ 4 สูงกวา ครูที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 14-26 ป และครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-13 ป ตามลําดับ 
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