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บทคัดย่อ 
การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาทศันคติด้านคา่นิยมองค์กรของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยมีจ านวนทัง้สิน้       
6 คนได้มาจากการผู้ บริหาร 2 คน อาจารย์ 2 คน และนักวิชาการ/เจ้าหน้าท่ี 2 คนโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติด้านค่านิยม
องค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมพบได้ในหลายรูปแบบคือ ด้านความรักในองค์กรควรให้ความส าคญัของ
ความเป็นสตรี ด้านการท างานเป็นทีมผ่านคติรวมหมู่ ด้านคุณธรรมผ่านการก าหนดแผนระยะเวลาใน
อนาคตแบบระยะยาว ด้านความเอือ้อาทรแบ่งปันผ่านความเป็นสตรี ค่านิยมองค์กรเกิดใหม่คือ สิ่งยึด
เหน่ียวจิตใจ  
 
ค าส าคัญ: การศึกษาปรากฏการณ์  ทศันคตด้ิานคา่นิยมองค์กร  มิตทิางวฒันธรรม   

 วฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
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 
 
บทน า 
 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) เป็น กระบวนการแลกเปล่ียนและ
ตีความสญัลกัษณ์ในบริบทหนึง่ๆ โดยบคุคลในกระบวนการส่ือสารนัน้ มีความแตกตา่งทางวฒันธรรมมาก
พอในระดบัท่ีมีการตีความและมีความคาดหวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกตา่งกนั น าไปสู่การรับรู้
ความหมายท่ีไม่เหมือนกัน (Lustig and Koester, 1996 อ้างอิงใน เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2559) และ     
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับคนในองค์กรท่ีจะต้องเข้าใจความตา่งระหว่างบคุคลท่ีมาจากคนละสงัคม
และวฒันธรรม ทัง้นี ้เพ่ือให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรนัน้มีความสุข ปราศจากความขดัแย้ง 
และชว่ยน าพาองค์กรก้าวยา่งตอ่ไปอยา่งมัน่คง ดงันัน้ จงึกลา่วได้ว่า การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมนัน้ช่วย
ยกระดับจิตใจของมวลมนุษยชาติให้สูงขึน้ ให้สามารถเรียนรู้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสขุ  
 คา่นยิมทางวฒันธรรม (Cultural values) เป็นความรู้ขัน้พืน้ฐานท่ีจะใช้ในการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
ท่ีแต่ละบุคคลสามารถยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติท่ีพึงปรารถนา และเม่ือปฏิบัติซ า้ๆ จะกลายเป็น            
วิถีประชาท่ีอาจสืบทอดตอ่ๆ กนัไปเป็นวฒันธรรมได้ (คา่นิยมร่วม...สู่ความเป็นเลิศ, 2557) โดยคณุคา่ทาง
วฒันธรรมจะศกึษาตัง้แตส่ญัลกัษณ์ (symbols) ได้แก ่การแตง่กาย ความหมายของสี ทา่ทาง ทรงผม เป็นต้น 
วีรบรุุษ (Heroes) หมายถึง บคุคลหรือสิง่ท่ีผลตอ่การเปล่ียนแปลง เชน่ ศาสดาของศาสนา นโปเลียน เป็นต้น 
ประเพณี (rituals) ได้แก่พิธีกรรมทางศาสนา การทกัทาย เป็นต้น และ คา่นิยม (values) ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ 
ความดี ความชั่ว ศีลธรรม เป็นต้น หากวัดในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงง่ายสุดไปหายากสุดจะพบว่า           
การเปล่ียนแปลงภายนอก เชน่ สญัลกัษณ์ จะสามารถเปล่ียนแปลงได้ง่าย และสิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ยาก
ท่ีสดุคือ ค่านิยมทางวฒันธรรม (cultural value) ท่ีแต่ละสงัคมมี เช่น เร่ืองของความสะอาด ความสกปรก 
ความเช่ือ ซึ่งค่านิยมแบบนีจ้ะเปล่ียนแปลงยากท่ีสุดในสังคมและเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ เพราะ         
เป็นสิง่ท่ีอยูภ่ายในจติใจ 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) หรือ ค่านิยมร่วม (shared value) เป็นเคร่ืองมือ              
ในการบริหารและพฒันาองค์กรรูปแบบหนึง่ เพราะวฒันธรรมเป็นวิถีปฏิบตัท่ีิไม่ใชก่ฎหรือระเบียบท่ีมีอยูใ่น
องคก์รนัน้ๆ วฒันธรรมจงึมีอิทธิพลตอ่การประพฤตปิฏิบตัขิองคนท่ีท างานอยูใ่นองค์กรนัน้ๆ ซึง่จะสะท้อนให้
เหน็ถงึกระบวนการคดิ การตดัสนิใจ การวางแผน การเปล่ียนแปลง เป็นต้น องค์กรใดท่ีมีวฒันธรรมไมเ่ข้มแขง็
และยืดหยุน่ จะท าให้วฒันธรรมกลายเป็นอปุสรรคตอ่การเปล่ียนแปลง (คา่นยิมร่วม...สูค่วามเป็นเลศิ, 2557) 
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ดงันัน้ หากมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแขง็ก็จะท าให้การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม ระหว่างบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
 ส าหรับประเทศไทย การศกึษาเร่ืองการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม เร่ิมเข้ามามีบทบาทและเป็นท่ีรู้จกั
มากขึน้ในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือ เกิร์ท ฮ๊อฟสเต็ด (Geert Hofstede) 
นักวิจัยด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ได้ท าการส ารวจมิติทางวัฒนธรรม (Cultural Dimensions)     
ใน 6 ประเด็น ได้แก่  ระยะห่างเชิงอ านาจ (Power Distance) ความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู ่
(Individualism/Collectivism) ความส าคัญของความเป็นบุรุษและสตรี  (Masculinity/ Femininity)       
การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคต        
(Time Orientation) และการยินยอมท าตามความประสงค์ (Indulgence) กับพนกังานบริษัท IBM ตัง้แต ่ 
ปี ค.ศ. 1960 จ านวน 116,000 คน (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2559) ท่ีปฏิบตัิงานในบริษัทท่ีมีสาขาต่าง ๆ       
ถึง 40 ประเทศ หนึ่งในนัน้คือ พนกังานท่ีงานในบริษัท IBM สาขาประเทศไทย ได้เป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์
จากการส ารวจมิติทางวฒันธรรมทัง้ 6 ด้าน ผลปรากฏว่า ด้านระยะห่างเชิงอ านาจ ประเทศไทยจดัอยู่ใน
ระดบัสงู หมายความว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสงัคมไทยเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ ความเป็นปัจเจกนิยม/คติ
รวมหมู่อยู่ในระดับต ่า หมายความว่า ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งคติรวมหมู่ ให้ความส าคัญกับ            
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขยาย ในการส่ือสาร ค าว่า “ใช่” อาจจะไม่ได้
หมายความถึงการยอมรับหรือการตกลง มีความรู้สึกอายหรืออ่อนไหวตอ่หน้าผู้คน ความส าคญัของความ
เป็นบุรุษและสตรีอยู่ในระดบัปานกลางค่อนต ่า แสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเป็นสังคมแห่งสตรี ไม่ค่อย  
กล้าแสดงออกและไมค่อ่ยชอบการแขง่ขนั การหลีกเล่ียงความไมแ่นน่อนอยูใ่นระดบัสงู กล่าวคือ สงัคมคน
ไทยไม่ชอบความไม่แน่นอน จะยึดติดกับกฎ กฎหมาย นโยบาย มกัจะควบคมุทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบ 
และก าจัดความไม่แน่นอน การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง      
ประเทศไทยเป็นสังคมวัฒนธรรมแห่งการยึดบรรทัดฐานมากกว่าการปฏิบัติ  ใ ห้ความเคารพ                   
กบัขนบประเพณี มีแนวโน้มท่ีจะรักษาอนาคตตนเอง และเน้นความส าเร็จอนัรวดเร็ว และการยินยอมท า
ตามความประสงค์อยู่ในระดับปานกลางของประเทศไทยนี ้ไม่สามารถน ามาพิจารณาแปลผลได้ 
(Hofstede, 2017) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทยท่ีให้
ความส าคญัในเร่ืองของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารงานด้วยคณุธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2559 ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกัน
ภายใต้ค าว่า “MORALITY” อันได้แก่  คุณธรรมประจ าใจ (Moral) วินัยประจ าตน (Orderliness)         
เป่ียมล้นรับผิดชอบ (Responsibility) มอบใจให้องค์กร (Adoration) เอือ้อาทรแบ่งปัน (Loveliness) 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมจะพัฒนา (Teamwork) น าพาสู่ความส าเร็จ (Yield) ค่านิยม
องค์กรนีเ้ปรียบเสมือนตวัขบัเคล่ือนให้การบริหารหรือการปฏิบตัิงานมีมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบตัิ
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ส าหรับผู้ บริหาร อาจารย์ และบุคลากรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ       
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมองค์กรนีย้ังไม่ได้รับการขยายความในรายละเอียดถึงข้อปฏิบตัิท่ีชัดเจน รวมถึง     
ยังไม่เคยมีผู้ ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของบุคลากรต่อค่านิยมองค์กรท่ีประกาศออกมา ซึ่งผู้ วิจัยเห็น
ความส าคัญและความสัมพันธ์ว่า หากมีการอธิบายในรายละเอียดถึงแต่ละด้านของค่านิยมกร และ        
มีการส ารวจ/สะท้อนทศันคติของบคุลากรตอ่ค่านิยมองค์กรจะท าให้เกิดแนวปฏิบตัิท่ีดีในแง่ของการน า
ค่านิยมองค์กรไปใช้ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะส ารวจและสะท้อนในเร่ืองการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมด้านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทาง
วฒันธรรม ซึ่งเป็นการศกึษาถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัโดยรวมและรายด้านของค่านิยมของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมิติทางวัฒนธรรมของฮ๊อฟสเต็ด อันเป็นการสร้างแนวปฏิบัติท่ีดี            
ท่ีท าใ ห้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท างาน ร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านแห่งความส า เ ร็จ                     
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศกึษาทศันคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมิติ
ทางวฒันธรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวจิยัครัง้นีผู้้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัมติทิางวฒันธรรม (Cultural Dimen-
sions) และค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (MORALITY) โดยการ
ด าเนินการวิจัยจะใช้ รูปแบบมิติทางวัฒนธรรม ( cultural dimensions) ซึ่งพัฒนาโดยฮ๊อฟสเต็ด 
(Hofstede’s Model) (Hofstede, 2013) ใน 5 มิต ิซึง่ประกอบไปด้วย 

1. ระยะห่างเชิงอ านาจ (Power Distance) คือ ความไม่เท่าเทียมกันของอ านาจระหว่างบุคคล 
เป็นการแสดงทศันคติทางวฒันธรรมต่อความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม กล่าวคือ หากสมาชิกของสถาบนั
หรือองค์กรให้มีอ านาจน้อยจะยอมรับซึง่อ านาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั 

2. ความเป็นปัจเจกนยิม/คตริวมหมู ่(Individualism/Collectivism) คือ ระดบัของการพึง่พาอาศยักนั
ของคนในสงัคม มกัแสดงออกในลกัษณะของภาพลกัษณ์ส่วนบคุคล ในสงัคมท่ีมีความเป็นปัจเจกนิยมสงู   
จะเน้น “ฉนั” สว่นสงัคมท่ีมกัแสดงออกภาพลกัษณ์แบบเป็นกลุม่ สงัคมแบบนีเ้น้นคตริวมหมู ่จะเน้น “พวก
เรา” มากกวา่ “ฉนั) 

3. ความส าคญัของความเป็นบุรุษและสตรี (Masculinity/Femininity) คือ สงัคมแห่งความเป็น
บุรษ คือ สังคมท่ีเน้นการแข่งขันและการประสบความส าเร็จ เพราะค าว่า “ส าเร็จ” หมายถึง ชัยชนะ       
แตห่ากเป็นสงัคมสตรี จะเป็นสงัคมแห่งการช่วยเหลือดแูลซึ่งกนัและกัน เป็นสงัคมแห่งการดแูลคณุภาพ
ชีวิต ดงันัน้ ความส าเร็จในความสงัคมแหง่สตรีนีคื้อ คณุภาพชีวิตท่ีดีของทกุคน 
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4. การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) คือ วิธีการทางสงัคมท่ีจะจดัการกับ
ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต พยายามควบคุมและลดความไม่แน่นอน เพราะความไม่
แน่นอนน ามาซึ่งความกังวล ดงันัน้หากสังคมใดมีค่าคะแนนของการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนนีม้าก        
ก็จะยายามหาทางก าจดัหรือหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนนัน้โดยการออกกฎ ระเบียบปฏิบตัิ หรือวิธีปฏิบตัิ
มาให้ปฏิบตัติาม 

5. การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคต (Time Orientation) คือ ความพยายามท่ีทุกสังคมจะ
รักษารอยต่อของวฒันธรรมในอดีตแตใ่นขณะเดียวกนัจะต้องจดัการกบัความท้าทายท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั
และจะเกิดขึน้ในอนาคต ในสังคมปกติ (Normative Society) จะมีคะแนนในมิตินีต้ ่า เพราะจะยึดกับ
บรรทดัฐานเดิมๆ แต่หากได้คะแนนสูงจะกลายเป็นสังคมแห่งวัจนปฏิบตัิ (Pragmatic Society) จะเป็น
สงัคมในการศกึษายคุปัจจบุนัท่ีทนัสมยัและเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตอยูเ่สมอ 
 คา่นยิมองค์กรของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา หรือ MORALITY ประกอบด้วย คณุธรรม
ประจ าใจ (Moral) วินัยประจ าตน (Orderliness) เป่ียมล้นรับผิดชอบ (Responsibility) มอบใจให้องค์กร 
(Adoration) เอือ้อาทรแบง่ปัน (Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมจะพฒันา (Teamwork) 
น าพาสูค่วามส าเร็จ (Yield) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูในการส ารวจครัง้นีป้ระกอบด้วย 
 1. ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารศนูย์/ส านกั/สถาบนั/โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลยั ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรีท่ีปฏิบัติการท างาน            
ในปีการศกึษา 2560  
 2. อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ท่ีประจ าคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยัท่ีปฏิบตักิารท างานในปีการศกึษา 2560  
 3. นกัวชิาการ/เจ้าหน้าท่ี ได้แก ่นกัวชิาการและเจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์/ส านกั/สถาบนั/โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยั และนกัวิชาการ/เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ าคณะคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัการดนตรีท่ีปฏิบตัิการ
ท างานในปีการศกึษา 2560  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาปรากฏการณ์ (phenomenological study) (Creswell, 1998) 
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สามารถจ าแนกกลุม่ประชากรได้ดงันี ้
 1. ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารศนูย์/ส านกั/สถาบนั/โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลยั ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรี ท่ีปฏิบัติการท างาน             
ในปีการศกึษา 2560 จ านวน 2 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 2.  อาจารย์  ไ ด้แก่  อาจารย์ ท่ีประจ าคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ วิทยาลยัการดนตรี และโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยัท่ีปฏิบตักิารท างานในปีการศกึษา 2560 จ านวน 2 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3. นกัวชิาการ/เจ้าหน้าท่ี ได้แก ่นกัวชิาการและเจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์/ส านกั/สถาบนั/โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยั และนกัวิชาการ/เจ้าหน้าท่ีท่ีประจ าคณะคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัการดนตรีท่ีปฏิบตัิการ
ท างานในปีการศกึษา 2560 จ านวน 2 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ด้านค่านิยมองค์กรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรมแบบกึ่งโครงสร้าง         
(Semi-structure interview) ท่ีประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อเก่ียวกับมิติทางวฒันธรรมท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์มี
ต่อค่านิยม 8 ประการขององค์กร และค าถามอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากแนวการตอบของให้การสัมภาษณ์ 
โครงสร้างค าถามในการสมัภาษณ์ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้
ข้อมลู ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนท่ี 2 เป็นแนวค าถาม
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานในชีวิตประจ าวนัท่ีจะต้องพบปะกบัเพ่ือนร่วมงาน ครูอาจารย์ และผู้บริหาร รวมไป
ถึงนกัวิชาการและเจ้าหน้าท่ี โดยจะเน้นไปในแนวค าถามท่ีสมัพนัธ์กบัด้านมิติทางวฒันธรรม ส่วนท่ี 3 เป็น
ข้อเสนอแนะท่ีผู้ รับการสมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองค่านิยมองค์กร รวมถึงการสะท้อน
คา่นิยมองค์กรกับการปฏิบตัิงานจริง อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ คือ เคร่ืองบนัทึกเสียงขนาดเล็ก สมุด
บนัทกึ ปากกา กล้องถ่ายภาพ  

แบบสัมภาษณ์นี ไ้ ด้ รับการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบทฤษฎีตรวจสอบสามเส้า         
(Theory Triangulation) จากกรรมการ 3 ชุดคือ 1) คณะกรรมการพิจารณามอบทุนโดยสถาบนัวิจยัและ
พฒันามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมองค์กร
จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเ ท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์เชิ งประจักษ์ ( Index of                
Congruence: IOC) และ 3) ผู้ ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาพิจารณาตรวจสอบเร่ืองจริยธรรมและ
ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์การวิจยัและข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ก่อนน าไปวิจยัในมนษุย์ ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ หลงัจากการปรับแก้ไข ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรม     
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การวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกเอกสาร
รับรองโครงการวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยโครงการวิจยันีไ้ด้รับการรับรองเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
พ.ศ. 2561 (เลขท่ี 014/61-A01) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ 

ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะน ามาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วบรรยายแบบ
ความเรียง ในกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หาแบบ Content Analysis ผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบการสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมลู โดยมีการก าหนดรหสั 3 แบบ คือ  

1. การก าหนดรหสัเพื่อจ าแนกข้อมลู (Open Coding) 
2. การเช่ือมโยงข้อมลูท่ีให้รหสัแล้ว (Axial Coding) เป็นการเช่ือมโยงข้อมูล (ข้อความ) ท่ีให้รหสั

แบบ open coding แล้วเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มตามความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนั การเช่ือมโยงข้อมลูนีจ้ะบง่ถึง
เร่ือง (theme) เดียวกนั 

3. การบรูณาการข้อมลูท่ีจดักลุม่แล้วให้เป็นเร่ืองราวท่ีมีความหมาย (Selective Coding) เป็นการ
น าเอาข้อมูลท่ีจัดกลุ่มเป็นประเภทแล้วในขัน้ axial coding มาบูรณาการเข้าให้เป็นเร่ืองราว โดยอาศยั
ความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์หรือหวัข้อยอ่ยท่ีได้จากขัน้ axial coding เป็นแนวทาง 

การวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนทศันคตด้ิานคา่นิยมองค์กรของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวฒันธรรมได้จากข้อมูลแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยข้อมูลได้ถูก
น ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) ด้วยรูปแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Process) และจัดกลุ่มตามประเภทของความสัมพนัธ์
นัน้ตามแนวการวิเคราะห์ประเภทของสมัพนัธสาร (Genre Analysis) ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผล
ดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 การก าหนดรหสัเพื่อจ าแนกข้อมลู (Open Coding) 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดให้ข้อมูลหลักด้านมิติทางวัฒนธรรมเป็นข้อมูลชุด A ข้อมูลทัศนคติด้านค่านิยม
องค์กรเป็นข้อมลูชดุ B และคา่นิยมองค์กรผา่นมิตทิางวฒันธรรมเป็นข้อมลูชดุ C ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การก าหนดรหสัเพื่อจ าแนกข้อมลู 

มิติทางวัฒนธรรม (A) ค่านิยมองค์กร (B) 

ค่านิยม
องค์กรผ่าน
มิติทาง

วัฒนธรรม 
(C) 
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ขัน้ท่ี 2 การเช่ือมโยงรหสัข้อมลู (Axial Coding)  
 ผู้ วิจัยได้เช่ือมโยงข้อมูล (ข้อความ) ภายใต้ข้อมูลหลักโดยก าหนดรหัส ( Preset Categories)         
ท่ีใช้ดงันี ้

1. ข้อมลูหลกัด้านมิตทิางวฒันธรรม (A) 
1.1 ระยะหา่งเชิงอ านาจ (Power Distance) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง A1 
1.2 ความเป็นปัจเจกนยิม/คตริวมหมู ่(Individualism/Collectivism) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง A2 
1.3 ความส าคญัของความเป็นบรุุษและสตรี (Masculinity/Femininity) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง A3 
1.4 การหลีกเล่ียงความไมแ่นน่อน (Uncertainty Avoidance) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง A4 
1.5 การก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคต (Time Orientation) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง A5 

2. ข้อมลูหลกัด้านคา่นิยมองค์กร (B) 
2.1 คณุธรรม (Moral) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B1 
2.2 วนิยั (Orderliness) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B2 
2.3 ความรับผดิชอบ (Responsibility) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B3 
2.4 ความรักในองค์กร (Adoration) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B4 
2.5 ความเอือ้อาทรแบง่ปัน (Loveliness) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B5 
2.6 การสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovation) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B6 
2.7 การท างานเป็นทีม (Teamwork) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B7 
2.8 ความส าเร็จ (Yield) ก าหนดรหสัเช่ือมโยง B8 

ดงัภาพท่ี 2  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การเชื่อมโยงรหัสข้อมูล 

มิติทางวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร (B) 

ค่านิยม
องค์กร
ผ่านมิติ
ทาง

A

A A

A A

B B

B B

B B

B B
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ขัน้ท่ี 3 การบรูณาการข้อมลูเป็นเร่ืองราวท่ีมีความหมาย (Selective Coding)  
ทศันคติด้านคา่นิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมอง    

ด้านมิตทิางวฒันธรรมท่ีได้จากแบบแบบสมัภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เ พ่ือศึกษาทัศนคติ ด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยาผา่นมมุมองด้านมิติทางวฒันธรรมได้จากข้อมลูแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากการ
ก าหนดรหสัก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล (Preset Categories) ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดช่ือผู้แสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเป็น “คนท่ี 1” “คนท่ี 2” “คนท่ี 3” ... “คนท่ี 6” ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปกปอ้งผู้ ให้ข้อมลูตามหลกัการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยค านงึถึงจริยธรรมในมนษุย์ ปรากฏผลดงันี ้

1. ทศันคตท่ีิสะท้อนผา่นมิตทิางวฒันธรรม (A) 
ทศันคตท่ีิสะท้อนผา่นมติทิางวฒันธรรมได้ปรากฏให้เหน็ผา่นทกุมมุมอง โดยระยะหา่งเชงิอ านาจ

เป็นมติทิางวฒันธรรมท่ีพบความขดัแย้งกนัมากท่ีสดุระหวา่งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี โดยผู้บริหารพบวา่ 
ระยะหา่งเชงิอ านาจมีน้อย นัน่หมายความวา่ ชอ่งวา่งระหวา่งความเป็นผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชามี
น้อยท่ีสดุ เช่น “การท างานไม่มีปัญหากบัผู้บริหาร เพราะท างานได้ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย (คนท่ี 3)” 
อยา่งไรก็ตาม จากมมุมองของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีพบวา่ ระยะหา่งเชิงอ านาจมีมาก เช่น “ความเอาใจใส ่     
กบับคุลากรชัน้ปฏิบตักิารแตกตา่งจากชัน้ผู้บริหารด้วยกนัเอง (คนท่ี 4)” และ “ผู้บริหารไมเ่ข้าใจอาจารย์ และ
หลงเช่ือค าพดูของบางกลุม่ (คนท่ี 5)” ในด้านความเป็นปัจเจกนิยมและคตริวมหมูพ่บวา่ ยงัมีอปุสรรคในเร่ือง
การท างานเป็นกลุ่มบ้าง เช่น “บุคลากรไม่เข้าหากลุ่มเพ่ือน รักสันโดษ และไม่เปิดใจยอมรับ (คนท่ี 1)”               
ในด้านความเป็นบรุุษและสตรี บคุลากรได้สะท้อนผ่านมิตทิางวฒันธรรมให้เห็นว่า สงัคมของมหาวิทยาลยั      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความเป็นสตรี กล่าวคือ มีการพูดคุยเ ช่ือมสัมพันธไมตรีเ พ่ือให้                         
งานประสบความส าเร็จจากการช่วยเหลือกนัมากกว่าการท างานเพ่ือความส าเร็จเป็นท่ีตัง้ เช่น “บคุลากร
ชว่ยเหลือกนั ได้พดูคยุ และประนีประนอมกนั (คนท่ี 6)” ในด้านการหลีกเล่ียงความไมแ่นน่อน พบวา่ สงัคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนต ่าและบุคลากรรับได้                      
กบัการเปล่ียนแปลงเพราะเกิดขึน้จนเคยชิน เชน่ “มีการปรับเปล่ียนแผนงานบอ่ย (คนท่ี 1)” และ “การก าหนด
ผลงานมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซึง่มีอิทธิพลมาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร (คนท่ี 3)” อยา่งไรก็
ตาม บคุลากรบางคนมีความเหน็ตา่ง เชน่ “การก าหนดแผนระยะเวลามีความชดัเจนอาจเป็นเพราะระเบียบทาง
ราชการขององค์กร (คนท่ี 4)” ในด้านการก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคต พบวา่ สงัคมของมหาวทิยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยายงัมีจดุแข็งในเร่ืองการเช่ือมตอ่วฒันธรรมจากอดีตมาจนถึงปัจจบุนัซึ่งท าให้องค์กร
สามารถก าหนดทศิทางการด าเนนิงานในอนาคตได้ เชน่ “วฒันธรรมความเป็นพ่ีน้องท่ีมีมานานท าให้การท างาน
ของบคุลากรในมหาวทิยาลยัราบร่ืน   (คนท่ี 2)” 
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2. ทศันคตท่ีิสะท้อนผา่นคา่นิยมองค์กร (B) 
ทศันคตท่ีิสะท้อนผา่นคา่นิยมองค์กรพบในทกุด้านยกเว้นด้านวินยั ซึง่ปรากฏผลการวิจยั ดงันี  ้
ด้านคุณธรรม พบว่า คุณธรรมเป็นค่านิยมท่ีส าคญัท่ีสุด 3 อันดบัแรกท่ีผู้ รับการสัมภาษณ์

กลา่วถงึ โดยกลา่ววา่ “การมีคณุธรรมประจ าใจจะท าให้คา่นยิมองค์กรด้านอ่ืนๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะคณุธรรม
ความจริงใจ (คนท่ี 5)” และ “หากผู้บริหารมีคณุธรรมจะท าให้การประเมนิผลการปฏิบตังิานไมมี่ความล าเอียง 
(คนท่ี 6)” 

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า “ความรับผิดชอบเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องแสดงออก       
(คนท่ี 3)” ซึ่งจะต้อง “รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (คนท่ี 4)” ในการร่วมงานกับผู้ บงัคับบัญชาและ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ซึง่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยามีบคุลากรท่ีมีความรับผิดชอบสงู (คนท่ี 3, 
27 และ 28) 

ด้านความรักในองค์กร พบว่า บุคลากรบางคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วกลบัมาท างานเพ่ือองค์กร เช่น “ดิฉันจบจากมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามาและกลบัมาเพ่ือพฒันาองค์กรตนเอง (คนท่ี 5)” บางคนแสดงออกถึงความรักในองค์กรโดยการ
ไม่ปฏิเสธการท างานเพ่ือองค์กร เช่น “งานรับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นงานท่ีทกุคนไม่เคยคิดปฏิเสธ
เพราะเป็นวนัท่ีบคุลากรได้แสดงถงึความรักในองค์กรในฐานะคนของพระราชา (คนท่ี 3)” 

ด้านความเอือ้อาทรแบง่ปัน พบว่า สงัคมมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความ
เอือ้เฟือ้เอือ้อาทรต่อกันและกันและสืบทอดกันต่อมารุ่นต่อรุ่น และเป็นหนึ่งในค่านิยมท่ีส าคญัท่ีสุด เช่น 
“การท างานด้วยความเตม็ใจ มีการสอนงาน เอือ้เฟือ้ ตดิตอ่ส่ือสารกนั ชว่ยเหลือกนัจากรุ่นสูรุ่่น (คนท่ี 3) 

ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า “การสร้างความคิดสร้างสรรค์ยังขาดอยู่ในสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คนท่ี 4)” ดงันัน้ ควรมีการจัด “โครงการเก่ียวกับความคิด
สร้างสรรค์ซึง่เป็นโครงการท่ีสามารถท าให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากท่ีสดุ (คนท่ี28)” 

ด้านการท างานเป็นทีม พบวา่ เป็นด้านท่ีมีการกลา่วถงึมากท่ีสดุในหลายๆ แงม่มุ เชน่ ในการท างาน
ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ใต้บงัคบับญัชา บคุลากรคดิวา่ “ความร่วมมือร่วมใจกนั (คนท่ี 1)” เป็นสิง่ท่ีส าคญั
ท่ีสดุ เพราะ “มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี (คนท่ี 5)” หากมีโอกาสได้จดัท าโครงการ “การด าเนินโครงการท่ีเก่ียวกบั          
การสร้างแรงจงูใจโดยยดึบคุคลภายนอกองค์กรมาต้นแบบในการท างาน และปฏิบตัตินเองให้ได้แบบนัน้ เพ่ือให้
ตนเองได้มาเป็นแบบอยา่งแกบ่คุคลภายในองค์กร จะท าให้การท างานเป็นทีมมีประสทิธิภาพเพราะบคุลากรมี
แรงจงูใจในการท างาน (คนท่ี 4)” 

ด้านความส าเร็จ พบวา่ ความส าเร็จเป็นหนึง่ในคา่นยิมท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะ “ความส าเร็จน ามาซึง่
ความภาคภมูใิจของทกุคนในองค์กรโดยเฉพาะความส าเร็จด้านการผลติครูท่ีมีคณุภาพ (คนท่ี 6)” นอกจากนี ้“สิง่ท่ีดี
ท่ีสดุคือการได้เหน็นกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาได้ไปท างานและกลบัมาเลา่ให้ฟัง เพราะเปา้หมายสงูสดุคือการผลติ
บณัฑติ (คนท่ี 4)” 
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3. ทศันคตด้ิานคา่นิยมองค์กรผา่นมิตทิางวฒันธรรม (C) 
ทศันคตด้ิานคา่นิยมองค์กรผ่านมิติทางวฒันธรรมได้ปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การท างานเป็นทีมผา่นคตริวมหมู ่พบวา่ “การร่วมมือกนัจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทกุคน ไมใ่ชจ่ากคน
ใดคนหนึง่ (คนท่ี 1)” ดงันัน้ “ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพิกเฉยจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่ทกุคนในองค์กร (คนท่ี 2)” 
ดังนัน้ “เพ่ือนร่วมงานจึงส าคัญ (คนท่ี 2)” นอกจากนี ้ยังพบค่านิยมองค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรม                  
ในด้านความเอือ้อาทรแบง่ปันผา่นความเป็นสตรี เชน่ “ความเป็นกนัเองของผู้บริหาร ความเอาใจใส ่การสอน
งาน ความสนิทสนม ความเช่ือใจ เป็นสิ่งท่ีท าให้บคุลากรตดัสินใจท างานตอ่ไป (คนท่ี 2)” ดงันัน้ จงึควรจดั
กิจกรรมละลายพฤตกิรรม โดยอาจจะจดั “โครงการพาผู้บริหาร ครูอาจารย์ ไปท ากิจกรรมร่วมกนัให้ได้รู้จกักนั 
(คนท่ี 2 และคนท่ี 6)” 

จากการสมัภาษณ์ซึง่แปลผลวิจยัตามการถอดรหสัท่ีได้สร้างไว้ก่อนลว่งหน้า (Preset Catego-
ries) ดงักล่าวข้างต้น มีข้อมลูท่ีไม่สามารถจดักลุ่มเข้ากบัข้อมลูท่ีได้สร้างไว้ก่อนล่วงหน้าตามการทบทวน
วรรณกรรมทัง้ในกลุ่มของคา่นิยมองค์กรและมิติทางวฒันธรรม และได้เกิดขึน้มาเป็นข้อมลูแทรกระหว่าง
การแปลผลวิจยั (Emerging Data) ภาพใหญ่ท่ีครอบคลุมทัง้คา่นิยมองค์กรและมิติทางวฒันธรรมในการ
ขับเคล่ือนให้การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาผา่นมมุมองด้านมติทิางวฒันธรรมประสบความส าเร็จคือ สิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ (Spiritual Support) 
เชน่ “นกึถงึเจ้าพอ่ (สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค)) ในการท างานเสมอ (คนท่ี 2 คนท่ี 
3 คนท่ี 5)” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการร่วมงานพิราลยัของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) 
เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุ (คนท่ี 3) และคดิวา่บคุลากรทกุคนในมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา
มีสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) หรือเจ้าพอ่ เป็นบคุคลยดึเหน่ียวจิตใจในการท างาน 
(คนท่ี 5) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การเชื่อมโยงรหัสข้อมูล (Preset Categories) กบัข้อมลูแทรกระหวา่ง 
การแปลผลวิจยั (Emerging Data) 

 

 

มิติทางวัฒนธรรม (A) ค่านิยมองค์กร (B) 

ค่านิยม
องค์กรผ่าน
มิติทาง

วัฒนธรรม 

A

A A

A A

B B

B B

B B

B B

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมมุมองด้านมิติทางวฒันธรรมจากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง พบว่า ทศันคติ
ด้านคา่นิยมองค์กรผ่านมิติทางวฒันธรรมได้ปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การท างานเป็นทีม
ผ่านคตริวมหมู ่พบวา่ การร่วมมือกนัจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทกุคน ไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่ง ดงันัน้ 
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพิกเฉยจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่ทกุคนในองค์กร เพราะฉะนัน้ เพ่ือนร่วมงานจึงส าคญั 
นอกจากนี ้ยงัพบคา่นิยมองค์กรผ่านมิติทางวฒันธรรม ในด้านความเอือ้อาทรแบ่งปันผ่านความเป็นสตรี 
เชน่ ความเป็นกนัเองของผู้บริหาร ความเอาใจใส ่การสอนงาน ความสนิทสนม ความเช่ือใจ เป็นสิ่งท่ีท าให้
บุคลากรตัดสินใจท างานต่อไป ดังนัน้ จึงควรจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยอาจจะจัดโครงการ           
พาผู้ บริหาร ครูอาจารย์ ไปท ากิจกรรมร่วมกันให้ได้รู้จักกัน นอกจากนีย้ังพบว่า ยังมีอีกหนึ่งมิติทาง
วฒันธรรมท่ีช่วยขบัเคล่ือนให้การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมด้านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรมประสบความส าเร็จคือ สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ 
(Spiritual Support) เช่น นึกถึงเ จ้าพ่อ (สมเด็จเ จ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค))                 
ในการท างานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมงานพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์         
(ช่วง บุนนาค) เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด และคิดว่าบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) หรือเจ้าพ่อ เป็นบคุคลยึดเหน่ียวจิตใจใน
การท างาน  
การอภปิรายผลการวิจัย 

ในการศกึษาทศันคตด้ิานคา่นยิมองค์กรผา่นมมุมองด้านมติทิางวฒันธรรมจากแบบสมัภาษณ์พบวา่ 
คา่นยิมองค์กรของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยามีความเป็นเฉพาะตามคา่นยิมองค์กร 
MORALITY ทัง้ 8 ด้าน อนัได้แก ่คณุธรรมประจ าใจ (Moral) วนิยัประจ าตน (Orderliness) เป่ียมล้นรับผดิชอบ 
(Responsibility) มอบใจให้องค์กร (Adoration) เอือ้อาทรแบ่งปัน (Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
(Innovation) ร่วมจะพฒันา (Teamwork) น าพาสูค่วามส าเร็จ (Yield) (ลินดา เกณฑ์มา, 2559) และเม่ือศกึษา
มติทิางวฒันธรรมทัง้ 5 ด้าน ได้แก ่ระยะหา่งเชงิอ านาจ (power distance) ความเป็นปัจเจกนิยม/ คตริวมหมู ่
(individualism/ collectivism) ความส าคัญของบุ รุษและสตรี (masculinity/ femininity) การหลีกเ ล่ียง          
ความไมแ่น่นอน (uncertainty avoidance) และการก าหนดแผนระยะยาว-ระยะสัน้ในอนาคต (long–versus 
short-term orientation) (Hofstede, 2017) ท าให้มมุองในการบริหารงานและบคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยามีความชดัเจนขึน้ อาท ิด้านความรักในองค์กรควรให้ความส าคญัของความเป็นสตรี คือ มี
ความเข้าใจในพนกังาน ไมย่ดึในกฎเกณฑ์เคร่งครัดมากจนเกินไปการผอ่นปรนในบางเร่ืองจะท าให้บคุลากรมี
ความรักในองค์กร ด้านการท างานควรท างานผา่นคตริวมหมู ่คือ มีความสมคัรสมานสามคัคีในการท างานหรือ
การกระจายงานให้ทกุคนมีสว่นร่วม ด้านคณุธรรมควรมีกการก าหนดแผนระยะเวลาในอนาคตแบบระยะยาว 
คือ การสร้างความโปร่งใสและความแนน่อนในการท างานให้กบับคุลากร เพ่ือให้บคุลากรได้มีเวลาจดัสรรเร่ือง
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สว่นตวัและเร่ืองงาน นอกจากนี ้ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ ได้แสดงให้เหน็วา่ ทศันคตด้ิานคา่นยิมองค์กรผา่น
มิติทางวัฒนธรรมได้ปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบดงัท่ีปรากฏผลในการสรุปการวิจัย ยังมิติทาง
วฒันธรรมใหมท่ี่ได้จากการตกผลกึจากการสมัภาษณ์ซึง่สามารถจดัเป็นคา่นยิมองค์กรผา่นมมุมองด้านมติทิาง
วฒันธรรมด้านประสบความส าเร็จคือ สิง่ยดึเหน่ียวจติใจ (Spiritual Support)  

 
ข้อเสนอแนะ 

ในระดบัการบริหาร การวจิยันีไ้ด้จดัขึน้อยา่งมีระเบยีบแบบแผนตามกระบวนการวจิยัทกุประการและ
ได้รับการตรวจกระบวนการด าเนนิการวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูจากคณะกรรมการตา่งๆ หลายชดุ 
เชน่ คณะกรรมการพจิารณาทนุภายใน คณะกรรมการตรวจเคร่ืองมือเพ่ือหาดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ
กับวัตถุประสงค์การวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ดงันัน้ ผู้บริหารควรศึกษาและ                
น าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวนโยบายในการท าให้ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเป็นรูปธรรมและเป็นท่ีรู้จกัของบคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยามาก
ขึน้ นอกจากนี ้ผลการวิจยัได้เสนอแนะค่านิยมองค์กรเด่นหรือท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ ค่านิยมในด้านสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ (Spiritual Support) หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือ              
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ดงันัน้หากบรรจคุา่นิยมนีเ้ข้าไปร่วมกบั MORALITY          
จะท าให้คา่นิยมองค์กรศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ เพราะค่านิยมจะกลายเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ              
ในเชงิกศุโลบายอีกด้วย เป็น “MORALITY & SPIRITUAL SUPPORT” 

ในระดบัปฏิบัติการ คณาจารย์และบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กรมากขึน้ สามารถส่ือสารกัน
ภายในวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจกันเองมากขึน้ มีคุณธรรม วินัย       
ความรับผิดชอบ ความรักในองค์กร ความเอือ้อาทรแบง่ปัน การสร้างสรรค์นวตักรรม การท างานเป็นทีม 
และความส าเร็จ การส่ือสาระหว่างผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือผู้ ร่วมมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
คา่นิยมองค์กรชีแ้นะไปในทางคติรวมหมู่หรือช่วยเหลือกนัเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ มีวฒันธรรม   
ท่ีเป็นสตรี คือ เน้นความสัมพันธ์น าความส าเร็จ บุคลากรระดบัปฏิบตัิรู้ว่าสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสังคมท่ีพยายามหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูงและมีการวางแผนระยะยาว       
ในการท างาน สิ่ ง เหล่านี จ้ะท าให้บุคลากรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและปฏิบัติ ไ ด้ถูกต้องและ                     
ให้การชว่ยเหลือกิจการของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้มหาวิทยาลยัประสบความส าเร็จ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยัเร่ือง การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่านิยม
องค์กรของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมมุมองด้านมิติทางวฒันธรรม ท่ีมีผู้ เขียนเป็น
หัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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