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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทางวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัยมีจานวนทัง้ สิน้
6 คนได้ มาจากการผู้บริ หาร 2 คน อาจารย์ 2 คน และนักวิช าการ/เจ้ าหน้ าที่ 2 คนโดยวิธีการสุ่ม แบบ
เจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติด้านค่านิยม
องค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมพบได้ ในหลายรู ปแบบคือ ด้ านความรักในองค์กรควรให้ ความสาคัญของ
ความเป็ นสตรี ด้ านการทางานเป็ นทีมผ่านคติรวมหมู่ ด้ านคุณธรรมผ่านการกาหนดแผนระยะเวลาใน
อนาคตแบบระยะยาว ด้ านความเอือ้ อาทรแบ่งปั นผ่านความเป็ นสตรี ค่านิยมองค์กรเกิดใหม่คือ สิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ
คาสาคัญ: การศึก ษาปรากฏการณ์ ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กร มิตทิ างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
Abstract
The objective of this research was to explore the attitudes of the organizational values of the
staff at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through the lens of cultural dimensions.
The data were collected from the 6 participants, including two administrators, two lecturers and
two staff with purposive sampling selection. The semi-structured interview was deployed to
collect the data. The findings revealed that there were various patterns of the attitude of
organizational values through cultural dimensions, i.e. adoration through femininity, teamwork
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through collectivism, moral through long-term orientation, loveliness through femininity, and the
emerging organizational value is Spiritual Support.
Keywords: Phenomenological study, Attitudes of organizational values, Cultural dimensions
Organizational culture of Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บทนา
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) เป็ น กระบวนการแลกเปลี่ยนและ
ตีความสัญลักษณ์ในบริบทหนึง่ ๆ โดยบุคคลในกระบวนการสื่อสารนัน้ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาก
พอในระดับที่มีการตีความและมีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน นาไปสู่การรับรู้
ความหมายที่ ไ ม่เ หมื อนกัน (Lustig and Koester, 1996 อ้ า งอิ ง ใน เมตตา วิ วัฒ นานุกูล , 2559) และ
เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับคนในองค์กรที่จะต้ องเข้ าใจความต่างระหว่างบุคคลที่มาจากคนละสังคม
และวัฒนธรรม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรนันมี
้ ความสุข ปราศจากความขัดแย้ ง
และช่วยนาพาองค์กรก้ าวย่างต่อไปอย่างมัน่ คง ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนันช่
้ วย
ยกระดับจิ ตใจของมวลมนุษ ยชาติให้ สูง ขึน้ ให้ สามารถเรี ยนรู้ เข้ ากับผู้อื่น ได้ ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
ค่านิยมทางวัฒนธรรม (Cultural values) เป็ นความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานที่จะใช้ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ที่แต่ล ะบุคคลสามารถยึดถื อเป็ นแนวประพฤติปฏิบัติที่พึง ปรารถนา และเมื่ อปฏิบัติซ า้ ๆ จะกลายเป็ น
วิถีประชาที่อาจสืบทอดต่อๆ กันไปเป็ นวัฒนธรรมได้ (ค่านิยมร่วม...สู่ความเป็ นเลิศ, 2557) โดยคุณค่าทาง
วัฒนธรรมจะศึกษาตังแต่
้ สญ
ั ลักษณ์ (symbols) ได้ แก่ การแต่งกาย ความหมายของสี ท่าทาง ทรงผม เป็ นต้ น
วีรบุรุษ (Heroes) หมายถึง บุคคลหรือสิง่ ที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ศาสดาของศาสนา นโปเลียน เป็ นต้ น
ประเพณี (rituals) ได้ แก่พิธีกรรมทางศาสนา การทักทาย เป็ นต้ น และ ค่านิยม (values) ได้ แก่ ความซื่อสัตย์
ความดี ความชั่ว ศีล ธรรม เป็ นต้ น หากวัดในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงง่ ายสุดไปหายากสุดจะพบว่า
การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น สัญลักษณ์ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ยาก
ที่สดุ คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรม (cultural value) ที่แต่ละสังคมมี เช่น เรื่ องของความสะอาด ความสกปรก
ความเชื่อ ซึ่งค่านิยมแบบนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงยากที่สุดในสังคมและเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เพราะ
เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organizational culture) หรื อ ค่ า นิ ย มร่ ว ม (shared value) เป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการบริหารและพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึง่ เพราะวัฒนธรรมเป็ นวิถีปฏิบตั ทิ ี่ไม่ใช่กฎหรื อระเบียบที่มีอยูใ่ น
องค์กรนันๆ
้ วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบตั ขิ องคนที่ทางานอยูใ่ นองค์กรนันๆ
้ ซึง่ จะสะท้ อนให้
เห็นถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผน การเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น องค์กรใดที่มีวฒ
ั นธรรมไม่เข้ มแข็ง
และยืดหยุน่ จะทาให้ วฒ
ั นธรรมกลายเป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง (ค่านิยมร่วม...สูค่ วามเป็ นเลิศ, 2557)
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ดังนัน้ หากมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็งก็จะทาให้การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
สาหรับประเทศไทย การศึกษาเรื่ องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เริ่ มเข้ ามามีบทบาทและเป็ นที่ร้ ูจกั
มากขึน้ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อ เกิ ร์ท ฮ๊ อฟสเต็ด (Geert Hofstede)
นักวิจัยด้ านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ได้ ทาการสารวจมิ ติทางวัฒ นธรรม (Cultural Dimensions)
ใน 6 ประเด็ น ได้ แก่ ระยะห่ า งเชิ ง อ านาจ (Power Distance) ความเป็ นปั จ เจกนิ ย ม/คติ ร วมหมู่
(Individualism/Collectivism) ความส าคั ญ ของความเป็ นบุ รุ ษ และสตรี ( Masculinity/ Femininity)
การหลี ก เลี่ ย งความไม่ แ น่ น อน (Uncertainty Avoidance) การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคต
(Time Orientation) และการยินยอมทาตามความประสงค์ (Indulgence) กับพนักงานบริ ษัท IBM ตังแต่
้
ปี ค.ศ. 1960 จานวน 116,000 คน (มณี วรรณ ฉัตรอุทัย, 2559) ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษัทที่มีสาขาต่าง ๆ
ถึง 40 ประเทศ หนึ่งในนันคื
้ อ พนักงานที่งานในบริ ษัท IBM สาขาประเทศไทย ได้ เป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์
จากการสารวจมิติทางวัฒนธรรมทัง้ 6 ด้ าน ผลปรากฏว่า ด้ านระยะห่างเชิงอานาจ ประเทศไทยจัดอยู่ใน
ระดับสูง หมายความว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ ความเป็ นปั จเจกนิยม/คติ
รวมหมู่อ ยู่ ใ นระดับ ต่ า หมายความว่ า ประเทศไทยเป็ นสัง คมแห่ ง คติ ร วมหมู่ ให้ ความส าคัญ กั บ
การอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม เช่น ครอบครั วเดี่ยว ครอบครั วขยาย ในการสื่ อสาร คาว่า “ใช่” อาจจะไม่ไ ด้
หมายความถึงการยอมรับหรื อการตกลง มีความรู้สึกอายหรื ออ่อนไหวต่อหน้ าผู้คน ความสาคัญของความ
เป็ นบุรุษและสตรี อยู่ในระดับปานกลางค่อนต่า แสดงให้ เห็นถึงประเทศไทยเป็ นสังคมแห่งสตรี ไม่ค่อย
กล้ าแสดงออกและไม่คอ่ ยชอบการแข่งขัน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยูใ่ นระดับสูง กล่าวคือ สังคมคน
ไทยไม่ชอบความไม่แน่นอน จะยึดติดกับกฎ กฎหมาย นโยบาย มักจะควบคุมทุกอย่างให้ อยู่ในระเบียบ
และก าจัด ความไม่ แ น่ น อน การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคตอยู่ใ นระดับ ปานกลาง หมายถึ ง
ประเทศไทยเป็ นสั ง คมวั ฒ นธรรมแห่ ง การยึ ด บรรทั ด ฐานมากกว่ า การปฏิ บั ติ ให้ ความเคารพ
กับขนบประเพณี มีแนวโน้ มที่จะรักษาอนาคตตนเอง และเน้ นความสาเร็ จอันรวดเร็ ว และการยินยอมทา
ตามความประสงค์ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลางของประเทศไทยนี ้ ไม่ ส ามารถน ามาพิ จ ารณาแปลผลได้
(Hofstede, 2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาเป็ นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ให้
ความสาคัญ ในเรื่ องของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา เรื่ อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้ วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้ กาหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน
ภายใต้ ค าว่ า “MORALITY” อั น ได้ แก่ คุ ณ ธรรมประจ าใจ (Moral) วิ นั ย ประจ าตน (Orderliness)
เปี่ ยมล้ น รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) มอบใจให้ อ งค์ ก ร (Adoration) เอื อ้ อาทรแบ่ง ปั น (Loveliness)
สร้ างสรรค์ความรู้ ใหม่ (Innovation) ร่ วมจะพัฒ นา (Teamwork) นาพาสู่ความส าเร็ จ (Yield) ค่านิยม
องค์กรนี ้เปรี ยบเสมือนตัวขับเคลื่อนให้ การบริ หารหรื อการปฏิบตั ิงานมีมาตรฐานและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
การศึกษาปรากฏการณ์ ด้านค่ านิยมองค์ กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่ านมุมมองด้ านมิตทิ างวัฒนธรรม
A Phenomenological Study on Organizational Values of the Staffs at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through the Lens of Cultural Dimensions

33

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ส าหรั บ ผู้ บริ ห าร อาจารย์ และบุค ลากรให้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ค วบคู่กับ กฎ ระเบี ย บและข้ อ บัง คับ อื่ น ๆ
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมองค์กรนีย้ ังไม่ได้ รับการขยายความในรายละเอียดถึงข้ อปฏิบตั ิที่ชัดเจน รวมถึง
ยัง ไม่เ คยมี ผ้ ูศึก ษาเกี่ ย วกับ ทัศ นคติข องบุค ลากรต่อ ค่า นิ ย มองค์ ก รที่ ป ระกาศออกมา ซึ่ง ผู้วิ จัย เห็ น
ความสาคัญและความสัมพันธ์ ว่า หากมีการอธิ บายในรายละเอี ยดถึง แต่ละด้ านของค่านิยมกร และ
มีการสารวจ/สะท้ อนทัศนคติของบุคลากรต่อค่านิยมองค์กรจะทาให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดีในแง่ของการนา
ค่านิยมองค์กรไปใช้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่ จะส ารวจและสะท้ อนในเรื่ องการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมด้ านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็ นการศึกษาถึงองค์ประกอบที่สาคัญโดยรวมและรายด้ านของค่านิยมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยากับ มิ ติท างวัฒ นธรรมของฮ๊ อ ฟสเต็ด อัน เป็ น การสร้ างแนวปฏิ บัติที่ ดี
ที่ ท าให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ในบ้ านแห่ ง ความส าเร็ จ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมิติ
ทางวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับมิตทิ างวัฒนธรรม (Cultural Dimensions) และค่า นิ ย มองค์ ก รของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา (MORALITY) โดยการ
ด าเนิ น การวิ จั ย จะใช้ รู ป แบบมิ ติ ท างวั ฒ นธรรม (cultural dimensions) ซึ่ ง พั ฒ นาโดยฮ๊ อฟสเต็ ด
(Hofstede’s Model) (Hofstede, 2013) ใน 5 มิติ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. ระยะห่างเชิงอานาจ (Power Distance) คือ ความไม่เท่าเทียมกันของอานาจระหว่างบุคคล
เป็ นการแสดงทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อความไม่เท่าเทียมกันในสังคม กล่าวคือ หากสมาชิกของสถาบัน
หรื อองค์กรให้ มีอานาจน้ อยจะยอมรับซึง่ อานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
2. ความเป็ นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่ (Individualism/Collectivism) คือ ระดับของการพึง่ พาอาศัยกัน
ของคนในสังคม มักแสดงออกในลักษณะของภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ในสังคมที่มีความเป็ นปัจเจกนิยมสูง
จะเน้ น “ฉัน” ส่วนสังคมที่มกั แสดงออกภาพลักษณ์แบบเป็ นกลุม่ สังคมแบบนี ้เน้ นคติรวมหมู่ จะเน้ น “พวก
เรา” มากกว่า “ฉัน)
3. ความสาคัญของความเป็ นบุรุษและสตรี (Masculinity/Femininity) คือ สังคมแห่งความเป็ น
บุรษ คือ สังคมที่ เน้ นการแข่งขันและการประสบความสาเร็ จ เพราะคาว่า “สาเร็ จ” หมายถึง ชัยชนะ
แต่หากเป็ นสังคมสตรี จะเป็ นสังคมแห่งการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เป็ นสังคมแห่งการดูแลคุณภาพ
ชีวิต ดังนัน้ ความสาเร็จในความสังคมแห่งสตรี นี ้คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
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4. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) คือ วิธีการทางสังคมที่จะจัดการกับ
ความไม่แน่นอนที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต พยายามควบคุม และลดความไม่แน่นอน เพราะความไม่
แน่นอนนามาซึ่งความกัง วล ดัง นัน้ หากสัง คมใดมีค่าคะแนนของการหลีกเลี่ ยงความไม่แน่นอนนี ม้ าก
ก็จะยายามหาทางกาจัดหรื อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนันโดยการออกกฎ
้
ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อวิธีปฏิบตั ิ
มาให้ ปฏิบตั ติ าม
5. การกาหนดแผนระยะเวลาในอนาคต (Time Orientation) คือ ความพยายามที่ ทุกสัง คมจะ
รักษารอยต่อของวัฒนธรรมในอดีตแต่ในขณะเดียวกันจะต้ องจัดการกับความท้ าทายที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
และจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ในสัง คมปกติ (Normative Society) จะมี คะแนนในมิ ตินีต้ ่า เพราะจะยึดกับ
บรรทัดฐานเดิมๆ แต่หากได้ คะแนนสูงจะกลายเป็ นสังคมแห่งวัจนปฏิบตั ิ (Pragmatic Society) จะเป็ น
สังคมในการศึกษายุคปัจจุบนั ที่ทนั สมัยและเตรี ยมความพร้ อมเพื่ออนาคตอยูเ่ สมอ
ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา หรือ MORALITY ประกอบด้ วย คุณธรรม
ประจ าใจ (Moral) วินัยประจ าตน (Orderliness) เปี่ ยมล้ นรั บผิดชอบ (Responsibility) มอบใจให้ องค์กร
(Adoration) เอื ้ออาทรแบ่งปั น (Loveliness) สร้ างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมจะพัฒนา (Teamwork)
นาพาสูค่ วามสาเร็จ (Yield)
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลในการสารวจครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. ผู้บริ หาร ได้ แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริ หารศูนย์/สานัก/สถาบัน/โรงเรี ยน
สาธิตของมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย วิ ท ยาลัย การดนตรี ที่ ป ฏิ บัติ ก ารท างาน
ในปี การศึกษา 2560
2. อาจารย์ ได้ แ ก่ อาจารย์ ที่ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
มนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ วิ ท ยาลัย การดนตรี และโรงเรี ย นสาธิ ต ของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั กิ ารทางานในปี การศึกษา 2560
3. นักวิชาการ/เจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ นักวิชาการและเจ้ าหน้ าที่ประจาศูนย์/สานัก/สถาบัน/โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัย และนักวิชาการ/เจ้ าหน้ าที่ที่ประจ าคณะคณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรีที่ปฏิบตั ิการ
ทางานในปี การศึกษา 2560
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ จานวน 6 คน ซึ่งเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยเชิ ง คุณ ภาพแบบการศึกษาปรากฏการณ์ (phenomenological study) (Creswell, 1998)
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สามารถจาแนกกลุม่ ประชากรได้ ดงั นี ้
1. ผู้บริ หาร ได้ แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริ หารศูนย์/สานัก/สถาบัน/โรงเรี ยน
สาธิตของมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย วิ ท ยาลัย การดนตรี ที่ ป ฏิ บัติ ก ารท างาน
ในปี การศึกษา 2560 จานวน 2 คน ด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. อาจารย์ ได้ แก่ อาจารย์ ที่ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรี ยนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยทีป่ ฏิบตั กิ ารทางานในปี การศึกษา 2560 จานวน 2 คน ด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. นักวิชาการ/เจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ นักวิชาการและเจ้ าหน้ าที่ประจาศูนย์/สานัก/สถาบัน/โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัย และนักวิชาการ/เจ้ าหน้ าที่ที่ประจ าคณะคณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรีที่ปฏิบตั ิการ
ทางานในปี การศึกษา 2560 จานวน 2 คน ด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย นี ค้ ื อ แบบสัม ภาษณ์ เป็ น แบบสัม ภาษณ์ ด้ า นค่า นิ ย มองค์ ก รของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาผ่ า นมุม มองด้ า นมิ ติ ท างวัฒ นธรรมแบบกึ่ ง โครงสร้ าง
(Semi-structure interview) ที่ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 5 ข้ อเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมที่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์มี
ต่อ ค่า นิย ม 8 ประการขององค์ ก ร และค าถามอื่ นๆ ที่ เกิ ด ขึน้ จากแนวการตอบของให้ ก ารสัม ภาษณ์
โครงสร้ างคาถามในการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 แนวคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้
ข้ อมูล ประกอบด้ วย ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ส่วนที่ 2 เป็ นแนวคาถาม
เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในชีวิตประจาวันที่จะต้ องพบปะกับเพื่อนร่วมงาน ครูอาจารย์ และผู้บริ หาร รวมไป
ถึงนักวิชาการและเจ้ าหน้ าที่ โดยจะเน้ นไปในแนวคาถามที่สมั พันธ์กบั ด้ านมิติทางวัฒนธรรม ส่วนที่ 3 เป็ น
ข้ อเสนอแนะที่ผ้ ูรับการสัมภาษณ์ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องค่านิยมองค์กร รวมถึงการสะท้ อน
ค่านิยมองค์กรกับการปฏิบตั ิงานจริ ง อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ คือ เครื่ องบันทึกเสียงขนาดเล็ก สมุด
บันทึก ปากกา กล้ องถ่ายภาพ
แบบสั ม ภาษณ์ นี ไ้ ด้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ แบบทฤษฎี ต รวจสอบสามเส้ า
(Theory Triangulation) จากกรรมการ 3 ชุดคือ 1) คณะกรรมการพิจารณามอบทุนโดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
จ านวน 3 ท่ า นพิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงของแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ ( Index of
Congruence: IOC) และ 3) ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากส านัก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาพิจารณาตรวจสอบเรื่ องจริ ยธรรมและ
ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั และข้ อคาถามในแบบสัมภาษณ์ก่อนนาไปวิจยั ในมนุษย์ ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ ปรับแก้ ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากการปรับแก้ ไข สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรม
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การวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาได้ ออกเอกสาร
รับรองโครงการวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยโครงการวิจยั นี ้ได้ รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2561 (เลขที่ 014/61-A01)
การวิเคราะห์ ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์
ส าหรั บแบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูวิจัยจะนามาวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) แล้ วบรรยายแบบ
ความเรี ยง ในกระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหาแบบ Content Analysis ผู้วิจยั ได้ ใช้ รูปแบบการสร้ างทฤษฎีจาก
ข้ อมูล โดยมีการกาหนดรหัส 3 แบบ คือ
1. การกาหนดรหัสเพื่อจาแนกข้ อมูล (Open Coding)
2. การเชื่อมโยงข้ อมูลที่ให้ รหัสแล้ ว (Axial Coding) เป็ นการเชื่อมโยงข้ อมูล (ข้ อความ) ที่ให้ รหัส
แบบ open coding แล้ วเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นกลุ่มตามความสัมพันธ์ที่มีตอ่ กัน การเชื่อมโยงข้ อมูลนี ้จะบ่งถึง
เรื่ อง (theme) เดียวกัน
3. การบูรณาการข้ อมูลที่จดั กลุม่ แล้ วให้ เป็ นเรื่ องราวที่มีความหมาย (Selective Coding) เป็ นการ
นาเอาข้ อมูลที่จัดกลุ่มเป็ นประเภทแล้ วในขัน้ axial coding มาบูรณาการเข้ าให้ เป็ นเรื่ องราว โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรื อหัวข้ อย่อยที่ได้ จากขัน้ axial coding เป็ นแนวทาง
การวิเคราะห์เพื่อสะท้ อนทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทางวัฒนธรรมได้ จากข้ อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง โดยข้ อมูลได้ ถูก
นามาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ด้ วยรู ปแบบการสร้ างทฤษฎี จากข้ อมูล
ด้ วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Process) และจัดกลุ่มตามประเภทของความสัมพันธ์
นันตามแนวการวิ
้
เคราะห์ประเภทของสัมพันธสาร (Genre Analysis) ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผล
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การกาหนดรหัสเพื่อจาแนกข้ อมูล (Open Coding)
ผู้วิจัยได้ กาหนดให้ ข้อมูลหลักด้ านมิติทางวัฒนธรรมเป็ นข้ อมูลชุด A ข้ อมูลทัศนคติด้านค่านิยม
องค์กรเป็ นข้ อมูลชุด B และค่านิยมองค์กรผ่านมิตทิ างวัฒนธรรมเป็ นข้ อมูลชุด C ดังภาพที่ 1

มิติทางวัฒนธรรม (A)

ค่ านิยม
องค์ กรผ่ าน
มิติทาง
วัฒนธรรม
(C)

ค่ านิยมองค์ กร (B)

ภาพที่ 1 การกาหนดรหัสเพื่อจาแนกข้ อมูล
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ขันที
้ ่ 2 การเชื่อมโยงรหัสข้ อมูล (Axial Coding)
ผู้วิ จัย ได้ เ ชื่ อมโยงข้ อ มูล (ข้ อ ความ) ภายใต้ ข้ อ มูลหลัก โดยก าหนดรหัส (Preset Categories)
ที่ใช้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลหลักด้ านมิตทิ างวัฒนธรรม (A)
1.1 ระยะห่างเชิงอานาจ (Power Distance) กาหนดรหัสเชื่อมโยง A1
1.2 ความเป็ นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่ (Individualism/Collectivism) กาหนดรหัสเชื่อมโยง A2
1.3 ความสาคัญของความเป็ นบุรุษและสตรี (Masculinity/Femininity) กาหนดรหัสเชื่อมโยง A3
1.4 การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) กาหนดรหัสเชือ่ มโยง A4
1.5 การกาหนดแผนระยะเวลาในอนาคต (Time Orientation) กาหนดรหัสเชือ่ มโยง A5
2. ข้ อมูลหลักด้ านค่านิยมองค์กร (B)
2.1 คุณธรรม (Moral) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B1
2.2 วินยั (Orderliness) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B2
2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B3
2.4 ความรักในองค์กร (Adoration) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B4
2.5 ความเอื ้ออาทรแบ่งปัน (Loveliness) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B5
2.6 การสร้ างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B6
2.7 การทางานเป็ นทีม (Teamwork) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B7
2.8 ความสาเร็จ (Yield) กาหนดรหัสเชื่อมโยง B8
ดังภาพที่ 2

B

A
A

A

มิติทางวัฒนธรรม
A

A

ค่ านิยม
องค์ กร
ผ่ านมิติ
ทาง

B
B

B

ค่ านิยมองค์ กร (B)
B
B

B
B

ภาพที่ 2 การเชื่อ มโยงรหัส ข้ อ มูล
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ขันที
้ ่ 3 การบูรณาการข้ อมูลเป็ นเรื่ องราวที่มีความหมาย (Selective Coding)
ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาผ่านมุมมอง
ด้ านมิตทิ างวัฒนธรรมที่ได้ จากแบบแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ด้ านค่ า นิ ย มองค์ ก รของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทางวัฒนธรรมได้ จากข้ อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างจากการ
กาหนดรหัสก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล (Preset Categories) ทังนี
้ ้ ผู้วิจัยได้ กาหนดชื่อผู้แสดงความคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะเป็ น “คนที่ 1” “คนที่ 2” “คนที่ 3” ... “คนที่ 6” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการปกป้องผู้ให้ ข้อมูลตามหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานึงถึงจริยธรรมในมนุษย์ ปรากฏผลดังนี ้
1. ทัศนคติที่สะท้ อนผ่านมิตทิ างวัฒนธรรม (A)
ทัศนคติที่สะท้ อนผ่านมิตทิ างวัฒนธรรมได้ ปรากฏให้ เห็นผ่านทุกมุมมอง โดยระยะห่างเชิงอานาจ
เป็ นมิตทิ างวัฒนธรรมทีพ่ บความขัดแย้ งกันมากทีส่ ดุ ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ โดยผู้บริหารพบว่า
ระยะห่างเชิงอานาจมีน้อย นัน่ หมายความว่า ช่องว่างระหว่างความเป็ นผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชามี
น้ อยที่สดุ เช่น “การทางานไม่มีปัญหากับผู้บริ หาร เพราะทางานได้ ส าเร็ จตามที่ได้ รับมอบหมาย (คนที่ 3)”
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่พบว่า ระยะห่างเชิงอานาจมีมาก เช่น “ความเอาใจใส่
กับบุคลากรชันปฏิ
้ บตั กิ ารแตกต่างจากชันผู
้ ้ บริหารด้ วยกันเอง (คนที่ 4)” และ “ผู้บริหารไม่เข้ าใจอาจารย์ และ
หลงเชื่อคาพูดของบางกลุม่ (คนที่ 5)” ในด้ านความเป็ นปัจเจกนิยมและคติรวมหมูพ่ บว่า ยังมีอปุ สรรคในเรื่อง
การท างานเป็ นกลุ่มบ้ าง เช่น “บุคลากรไม่เข้ าหากลุ่มเพื่อน รักสันโดษ และไม่เปิ ดใจยอมรับ (คนที่ 1)”
ในด้ านความเป็ นบุรุษและสตรี บุคลากรได้ สะท้ อนผ่านมิตทิ างวัฒนธรรมให้ เห็นว่า สังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยามี ค วามเป็ นสตรี กล่ า วคื อ มี ก ารพู ด คุ ย เชื่ อ มสัม พั น ธไมตรี เ พื่ อ ให้
งานประสบความส าเร็ จจากการช่วยเหลือกันมากกว่าการทางานเพื่อความส าเร็ จเป็ นที่ตงั ้ เช่น “บุคลากร
ช่วยเหลือกัน ได้ พดู คุย และประนีประนอมกัน (คนที่ 6)” ในด้านการหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน พบว่า สังคมของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยามี ก ารหลี ก เลี่ ย งความไม่ แ น่ น อนต่ า และบุค ลากรรั บ ได้
กับการเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดขึ ้นจนเคยชิน เช่น “มีการปรับเปลี่ยนแผนงานบ่อย (คนที่ 1)” และ “การกาหนด
ผลงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึง่ มีอทิ ธิพลมาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร (คนที่ 3)” อย่างไรก็
ตาม บุคลากรบางคนมีความเห็นต่าง เช่น “การกาหนดแผนระยะเวลามีความชัดเจนอาจเป็ นเพราะระเบียบทาง
ราชการขององค์กร (คนที่ 4)” ในด้านการกาหนดแผนระยะเวลาในอนาคต พบว่า สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยายังมีจดุ แข็งในเรื่ องการเชื่อมต่อวัฒนธรรมจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งทาให้ องค์กร
สามารถกาหนดทิศทางการดาเนินงานในอนาคตได้ เช่น “วัฒนธรรมความเป็ นพีน่ ้ องทีม่ มี านานทาให้ การทางาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราบรื่น (คนที่ 2)”
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2. ทัศนคติที่สะท้ อนผ่านค่านิยมองค์กร (B)
ทัศนคติที่สะท้ อนผ่านค่านิยมองค์กรพบในทุกด้ านยกเว้ นด้ านวินยั ซึง่ ปรากฏผลการวิจยั ดังนี ้
ด้ านคุณธรรม พบว่า คุณธรรมเป็ นค่านิยมที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกที่ผ้ ูรับการสัมภาษณ์
กล่าวถึง โดยกล่าวว่า “การมีคณ
ุ ธรรมประจาใจจะทาให้ คา่ นิยมองค์กรด้ านอื่นๆ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะคุณธรรม
ความจริงใจ (คนที่ 5)” และ “หากผู้บริหารมีคณ
ุ ธรรมจะทาให้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านไม่มีความลาเอียง
(คนที่ 6)”
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ พบว่า “ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น หน้ า ที่ ของทุก คนที่ จ ะต้ อ งแสดงออก
(คนที่ 3)” ซึ่ง จะต้ อง “รับผิดชอบต่อตนเองและสัง คม (คนที่ 4)” ในการร่ วมงานกับผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยามีบคุ ลากรที่มีความรับผิดชอบสูง (คนที่ 3,
27 และ 28)
ด้ า นความรั ก ในองค์ ก ร พบว่า บุค ลากรบางคนจบการศึก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาแล้ วกลับมาทางานเพื่อองค์กร เช่น “ดิฉันจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยามาและกลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรตนเอง (คนที่ 5)” บางคนแสดงออกถึงความรักในองค์กรโดยการ
ไม่ปฏิเสธการทางานเพื่อองค์กร เช่น “งานรับพระราชทานปริ ญญาบัตรเป็ นงานที่ทกุ คนไม่เคยคิดปฏิเสธ
เพราะเป็ นวันที่บคุ ลากรได้ แสดงถึงความรักในองค์กรในฐานะคนของพระราชา (คนที่ 3)”
ด้ านความเอื ้ออาทรแบ่งปั น พบว่า สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยามีความ
เอื ้อเฟื อ้ เอื ้ออาทรต่อกันและกันและสืบทอดกันต่อมารุ่ นต่อรุ่ น และเป็ นหนึ่งในค่านิยมที่สาคัญที่สุด เช่น
“การทางานด้ วยความเต็มใจ มีการสอนงาน เอื ้อเฟื อ้ ติดต่อสื่อสารกัน ช่วยเหลือกันจากรุ่นสูร่ ุ่น (คนที่ 3)
ด้ า นการสร้ างสรรค์ น วัต กรรม พบว่า “การสร้ างความคิด สร้ างสรรค์ ยัง ขาดอยู่ใ นสัง คม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (คนที่ 4)” ดังนัน้ ควรมีการจัด “โครงการเกี่ยวกับความคิด
สร้ างสรรค์ซงึ่ เป็ นโครงการที่สามารถทาให้ เกิดเป็ นรูปธรรมได้ มากที่สดุ (คนที่28)”
ด้านการทางานเป็นทีม พบว่า เป็นด้านทีม่ กี ารกล่าวถึงมากทีส่ ดุ ในหลายๆ แง่มมุ เช่น ในการทางาน
ร่วมกับผู้บงั คับบัญชาหรือผู้ใต้ บงั คับบัญชา บุคลากรคิดว่า “ความร่วมมือร่วมใจกัน (คนที่ 1)” เป็ นสิง่ ที่สาคัญ
ที่สดุ เพราะ “มีเพื่อนร่วมงานที่ดี (คนที่ 5)” หากมีโอกาสได้ จดั ทาโครงการ “การดาเนินโครงการที่เกี่ยวกับ
การสร้ างแรงจูงใจโดยยึดบุคคลภายนอกองค์กรมาต้นแบบในการทางาน และปฏิบตั ติ นเองให้ ได้แบบนัน้ เพือ่ ให้
ตนเองได้มาเป็ นแบบอย่างแก่บคุ คลภายในองค์กร จะทาให้ การทางานเป็ นทีมมีประสิทธิภาพเพราะบุคลากรมี
แรงจูงใจในการทางาน (คนที่ 4)”
ด้านความสาเร็จ พบว่า ความสาเร็จเป็นหนึง่ ในค่านิยมทีส่ าคัญทีส่ ดุ เพราะ “ความสาเร็จนามาซึง่
ความภาคภูมใิ จของทุกคนในองค์กรโดยเฉพาะความสาเร็จด้านการผลิตครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ (คนที่ 6)” นอกจากนี ้“สิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ คือการได้เห็นนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาได้ไปทางานและกลับมาเล่าให้ฟัง เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการผลิต
บัณฑิต (คนที่ 4)”
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3. ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรผ่านมิตทิ างวัฒนธรรม (C)
ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมได้ ปรากฏให้ เห็นในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การทางานเป็ นทีมผ่านคติรวมหมู่ พบว่า “การร่วมมือกันจะต้ องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่จากคน
ใดคนหนึง่ (คนที่ 1)” ดังนัน้ “ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพิกเฉยจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อทุกคนในองค์กร (คนที่ 2)”
ดัง นัน้ “เพื่ อ นร่ ว มงานจึ ง ส าคัญ (คนที่ 2)” นอกจากนี ้ ยัง พบค่า นิ ย มองค์ ก รผ่า นมิ ติ ท างวัฒ นธรรม
ในด้ านความเอื ้ออาทรแบ่งปันผ่านความเป็ นสตรี เช่น “ความเป็ นกันเองของผู้บริหาร ความเอาใจใส่ การสอน
งาน ความสนิทสนม ความเชื่อใจ เป็ นสิ่งที่ทาให้ บคุ ลากรตัดสินใจทางานต่อไป (คนที่ 2)” ดังนัน้ จึงควรจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยอาจจะจัด “โครงการพาผู้บริหาร ครูอาจารย์ ไปทากิจกรรมร่วมกันให้ ได้ ร้ ูจกั กัน
(คนที่ 2 และคนที่ 6)”
จากการสัมภาษณ์ซงึ่ แปลผลวิจยั ตามการถอดรหัสที่ได้ สร้ างไว้ ก่อนล่วงหน้ า (Preset Categories) ดังกล่าวข้ างต้ น มีข้อมูลที่ไม่สามารถจัดกลุ่มเข้ ากับข้ อมูลที่ได้ สร้ างไว้ ก่อนล่วงหน้ าตามการทบทวน
วรรณกรรมทังในกลุ
้
่มของค่านิยมองค์กรและมิติทางวัฒนธรรม และได้ เกิดขึ ้นมาเป็ นข้ อมูลแทรกระหว่าง
การแปลผลวิจยั (Emerging Data) ภาพใหญ่ที่ครอบคลุมทังค่
้ านิยมองค์กรและมิติทางวัฒนธรรมในการ
ขับเคลื่ อนให้ ก ารสื่ อ สารระหว่างวัฒ นธรรมด้ านค่า นิย มองค์ก รของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิตทิ างวัฒนธรรมประสบความสาเร็จคือ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (Spiritual Support)
เช่น “นึกถึงเจ้ าพ่อ (สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)) ในการทางานเสมอ (คนที่ 2 คนที่
3 คนที่ 5)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมงานพิราลัยของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เป็ นประสบการณ์ที่ดีที่สดุ (คนที่ 3) และคิดว่าบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
มีสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หรื อเจ้ าพ่อ เป็ นบุคคลยึดเหนี่ยวจิตใจในการทางาน
(คนที่ 5)

B

A
A

A

มิติทางวัฒนธรรม (A)
A

A

ค่ านิยม
องค์ กรผ่ าน
มิติทาง
วัฒนธรรม

B
B

B

ค่ านิยมองค์ กร (B)
B
B

B
B

สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่ วง บุนนาค)

ภาพที่ 3 การเชื่อ มโยงรหัส ข้ อ มูล (Preset Categories) กับข้ อมูลแทรกระหว่าง
การแปลผลวิจยั (Emerging Data)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทางวัฒนธรรมจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง พบว่า ทัศนคติ
ด้ านค่านิยมองค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมได้ ปรากฏให้ เห็นในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การทางานเป็ นทีม
ผ่านคติรวมหมู่ พบว่า การร่วมมือกันจะต้ องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่ง ดังนัน้
ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพิกเฉยจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อทุกคนในองค์กร เพราะฉะนัน้ เพื่อนร่วมงานจึงสาคัญ
นอกจากนี ้ ยังพบค่านิยมองค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรม ในด้ านความเอื ้ออาทรแบ่งปั นผ่านความเป็ นสตรี
เช่น ความเป็ นกันเองของผู้บริหาร ความเอาใจใส่ การสอนงาน ความสนิทสนม ความเชื่อใจ เป็ นสิ่งที่ทาให้
บุค ลากรตัด สิ น ใจท างานต่อ ไป ดัง นัน้ จึง ควรจัด กิ จ กรรมละลายพฤติก รรม โดยอาจจะจัด โครงการ
พาผู้บริ ห าร ครู อ าจารย์ ไปท ากิ จ กรรมร่ วมกันให้ ไ ด้ ร้ ู จักกัน นอกจากนี ย้ ัง พบว่า ยัง มี อี กหนึ่ง มิติท าง
วัฒนธรรมที่ช่วยขับเคลื่อนให้ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้ านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยาผ่านมุม มองด้ านมิ ติทางวัฒ นธรรมประสบความส าเร็ จ คือ สิ่ง ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ
(Spiritual Support) เช่ น นึ ก ถึ ง เจ้ าพ่ อ (สมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค))
ในการทางานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่ วมงานพิราลัยของสมเด็จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เป็ นประสบการณ์ที่ดีที่สุด และคิดว่าบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยามีสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หรื อเจ้ าพ่อ เป็ นบุคคลยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การทางาน
การอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรผ่านมุมมองด้ านมิตทิ างวัฒนธรรมจากแบบสัมภาษณ์พบว่า
ค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยามีความเป็ นเฉพาะตามค่านิยมองค์กร
MORALITY ทัง้ 8 ด้ าน อันได้ แก่ คุณธรรมประจาใจ (Moral) วินยั ประจาตน (Orderliness) เปี่ ยมล้ นรับผิดชอบ
(Responsibility) มอบใจให้ อ งค์ ก ร (Adoration) เอื อ้ อาทรแบ่ง ปั น (Loveliness) สร้ างสรรค์ ค วามรู้ ใหม่
(Innovation) ร่วมจะพัฒนา (Teamwork) นาพาสูค่ วามสาเร็จ (Yield) (ลินดา เกณฑ์มา, 2559) และเมื่อศึกษา
มิตทิ างวัฒนธรรมทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ระยะห่างเชิงอานาจ (power distance) ความเป็ นปัจเจกนิยม/ คติรวมหมู่
(individualism/ collectivism) ความส าคั ญ ของบุ รุ ษ และสตรี (masculinity/ femininity) การหลี ก เลี่ ย ง
ความไม่แน่นอน (uncertainty avoidance) และการกาหนดแผนระยะยาว-ระยะสันในอนาคต
้
(long–versus
short-term orientation) (Hofstede, 2017) ทาให้ มมุ องในการบริหารงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความชัดเจนขึ ้น อาทิ ด้านความรักในองค์กรควรให้ ความสาคัญของความเป็ นสตรี คือ มี
ความเข้ าใจในพนักงาน ไม่ยดึ ในกฎเกณฑ์เคร่งครัดมากจนเกินไปการผ่อนปรนในบางเรื่องจะทาให้ บคุ ลากรมี
ความรักในองค์กร ด้านการทางานควรทางานผ่านคติรวมหมู่ คือ มีความสมัครสมานสามัคคีในการทางานหรือ
การกระจายงานให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม ด้ านคุณธรรมควรมีกการกาหนดแผนระยะเวลาในอนาคตแบบระยะยาว
คือ การสร้ างความโปร่งใสและความแน่นอนในการทางานให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ บคุ ลากรได้มีเวลาจัดสรรเรื่อง
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ส่วนตัวและเรื่องงาน นอกจากนี ้ ข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ได้ แสดงให้ เห็นว่า ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรผ่าน
มิติทางวัฒนธรรมได้ ปรากฏให้ เห็นในหลากหลายรู ปแบบดังที่ปรากฏผลในการสรุ ปการวิจัย ยังมิติทาง
วัฒนธรรมใหม่ทไี่ ด้ จากการตกผลึกจากการสัมภาษณ์ซงึ่ สามารถจัดเป็ นค่านิยมองค์กรผ่านมุมมองด้านมิตทิ าง
วัฒนธรรมด้านประสบความสาเร็จคือ สิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ (Spiritual Support)
ข้ อเสนอแนะ
ในระดับการบริหาร การวิจยั นี ้ได้จดั ขึ ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนตามกระบวนการวิจยั ทุกประการและ
ได้รบั การตรวจกระบวนการดาเนินการวิจยั และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูลจากคณะกรรมการต่างๆ หลายชุด
เช่น คณะกรรมการพิจารณาทุนภายใน คณะกรรมการตรวจเครื่องมือเพือ่ หาดัชนีความสอดคล้ องของเครื่องมือ
กับวัตถุประสงค์การวิจัย และคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ดังนัน้ ผู้บริ หารควรศึกษาและ
น าผลการวิจัยไปใช้ ในการก าหนดแนวนโยบายในการท าให้ ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นรูปธรรมและเป็ นทีร่ ้ ูจกั ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยามาก
ขึ ้น นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ได้ เสนอแนะค่านิยมองค์กรเด่นหรื อที่เป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา คือ ค่านิยมในด้ านสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (Spiritual Support) หรื อในอีกมุมหนึ่งก็คือ
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ดังนันหากบรรจุ
้
คา่ นิยมนี ้เข้ าไปร่วมกับ MORALITY
จะทาให้ คา่ นิยมองค์กรศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น เพราะค่านิยมจะกลายเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในเชิงกุศโลบายอีกด้วย เป็น “MORALITY & SPIRITUAL SUPPORT”
ในระดับปฏิ บัติการ คณาจารย์ และบุคลากรเข้ าใจค่านิยมองค์กรมากขึน้ สามารถสื่ อสารกัน
ภายในวัฒ นธรรมองค์ก รเดี ยวกัน ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเข้ า ใจกันเองมากขึน้ มี คุณธรรม วิ นัย
ความรับผิดชอบ ความรักในองค์กร ความเอื ้ออาทรแบ่งปั น การสร้ างสรรค์นวัตกรรม การทางานเป็ นทีม
และความสาเร็ จ การสื่อสาระหว่างผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ร่วมมีประสิทธิ ภาพมากขึน้
ค่านิยมองค์กรชี ้แนะไปในทางคติรวมหมู่หรื อช่วยเหลือกันเพื่อให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ มีวฒ
ั นธรรม
ที่เป็ นสตรี คือ เน้ นความสัมพันธ์ นาความสาเร็ จ บุคลากรระดับปฏิ บตั ิร้ ู ว่าสัง คมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาเป็ นสังคมที่พ ยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง และมีการวางแผนระยะยาว
ในการท างาน สิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะท าให้ บุ ค ลากรเข้ าใจวั ฒ นธรรมองค์ ก รและปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ องและ
ให้ การช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จ
กิตติกรรมประกาศ
บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เรื่ อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้ านค่านิยม
องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาผ่านมุมมองด้ านมิติทางวัฒนธรรม ที่มีผ้ เู ขียนเป็ น
หัว หน้ า โครงการ โดยได้ รั บ ทุน สนับ สนุน การวิ จัย จากมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
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