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 The purposes of this research were to find 1) the types of organizational culture, 2)dimensions of factors 
of organizational culture, 3)the teachers’ commitment to schools, and 4) the relationship between organizational culture 
and  teachers’ commitment to schools under the Office of  Nakorn Pathom Education  Service Area II. The  samples 
consisted of  97 schools. The respondents were 1 directors or vice director and 4  teachers from each school, totalling 
485 respondents. The instrument was a questionnaire concerning organizational culture and dimensions of factors of the 
organizational culture based on Cameron and Quinn’s viewpoint and the teachers’ commitment to schools based on 
Meyer and Allen’s viewpoint. The statistical threatment  were Frequency, Percentage, Mean, Mode, Standard 
Deviation , and Pearson’s Product moment  Correlation Coefficient.  
 The findings revealed as follows : 

1) The Majority of school organizational culture were  a clan type and  a hierarchy type respectively. 
2)  The dimensions of  factors of organizational culture of a clan culture, as a whole and as individual 

aspect, were at a high level, ranging  as follows : managements of employees dimension, criteria of success dimension, 
strategic emphases dimension, organizational leadership dimension, dominant characteristics dimension, and 
organizational glue dimension  respectively. For the schools with organizational culture  of  hierarchy type, as a whole, 
were at a high level. As an individual aspect, there were five dimensions at a high level, ranging as follows: strategic 
emphases dimension, criteria of success dimension, organizational glue dimension, organizational leadership dimension, 
managements of employees dimension respectively, and dominant  characteristics dimension were at an moderate level. 

3) The teachers’ commitment to schools of a clan type culture as a whole was at an moderate level; 
and as an individual aspect, the normative commitment was rated at a high level, for the rest such as affective 
commitment and continuous commitment were rated at moderate level. For schools with organizational culture of a 
hierarchy type, the teachers’ commitment to schools, as a whole and as an individual aspect, were at moderate level, 
they are  normative commitment, continuous commitment and affective commitment respectively. 

4) There was significance relationship between organizational culture and teachers’ commitment to 
schools at .05 level. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 องคการเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีวัตถุประสงครวมกัน  มีกิจกรรมที่จะกระทํา
ร วมกัน  เพื่ อ เป าหมายในการบรรลุวัต ถุประสงคที่ ไดกํ าหนดไว   มีการจัดแบงหน าที่                  
ความรับผิดชอบ   ในกิจกรรมที่กระทําเพื่อนําพาองคการไปสูจุดมุงหมาย การที่องคการจะบรรลุ
วัตถุประสงคหรืออยูรอดและเติบโตกาวหนาไดอยางตอเนื่องนั้น   ขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆ 
ประกอบดวยเปาหมาย (purpose) คน (people) โครงสราง (structure)  เทคนิคการบริหาร 
(technique) ความรูและขอมูลขาวสาร (information) ที่มีอยูในองคการนั้น1  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะตองมี
ความสอดคลองเหมาะสมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ “คน” ซ่ึงเปนเสมือนจักรกลหรือ
กลไกที่สําคัญที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการใหบรรลุวัตถุประสงค  การที่องคการจะบรรลุ
วัตถุประสงคนอกจากผูบริหารจะมีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถ  มีทักษะการบริหารแลว 
ส่ิงสําคัญคือ องคการจะพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิผลจะตองมาจากสวนหนึ่งของสมาชิกที่มีความ
จงรักภักดี  มีความรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงแสดงออกทั้งในดานพฤติกรรมและจิตใจ เชน พรอมที่
จะอุทิศกายและใจของตนเพื่องาน  โดยไมมีใครบังคับ  เกิดขึ้นเองภายในจิตใจ เปนการแสดงให
เห็นถึงความยึดมั่นผูกพันอยูกับองคการเพื่อทํางานและพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางใหองคการมีความ
มั่นคงและเจริญกาวหนา 
 สถานศึกษาเปนองคการระดับหนวยปฏิบัติที่มีบทบาทสําคัญตอภารกิจในการจัด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  สามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคม ไดอยางสงบสุข  สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในทุกดาน2 ครูเปนตัวจักรสําคัญในการดําเนินการ
เพื่อใหกิจการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูเปนผูมี
บทบาทสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาการทุก ๆ ดานของผูเรียนซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของ
ชาติในอนาคต  ดังนั้นประเทศชาติใดก็ตามที่ไดครูเปนคนมีความรู  เปนคนเสียสละ ตั้งใจทํางาน
                                                           
 1วรางคณา  รักษสุจิตรัตน, องคการและการจัดการ [Online], accessed 31 March 2003. 
Available from http://www.pibul1.rip.ac.th/org1/or01.htm  
 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2535  
(กรุงเทพ : ฟนนี่พับลิชช่ิง, 2535), 8. 
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เพื่อประโยชนของนักเรียน  ประเทศชาตินั้นก็จะไดพลเมืองที่เกงและฉลาด  มีศักยภาพ ซ่ึงเปน
รากฐานที่ สําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศใหประสบกับความเจริญ     
กาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได3  ภาระหนาที่ของครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษานับเปนภารกิจที่ยิ่งใหญ   การดําเนินงานจะบรรลุเปาหมายไดก็ตองอาศัยบุคลากรที่มี
ขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจ มีความศรัทธา เชื่อม่ันตอเปาหมายขององคการ พรอมที่จะทุมเททํางานเพื่อ
องคการ ดังนั้น “ความผูกพันตอองคการ”  ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล  หากบุคคล
มีความผูกพันตอองคการสูง  ก็ยอมจะมีพฤติกรรมที่สงผลใหองคการประสบความสัมฤทธิผลใน
เปาหมายที่กําหนดไว การขาดความผูกพันตอองคการกลายเปนปญหาสําคัญมากขึ้น  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับหนวยงานของรัฐ ปญหาผลกระทบจากการมีความผูกพันตอองคการต่ํา อาจกลาวได
วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมานานในระบบราชการไทย ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบลักษณะการทํางาน
ของระบบราชการไทยวา “ทํางานแบบเชาชาม เย็นชาม” ขาดความกระตือรือรน ไมทุมเท             
ไมเสียสละ ปฏิบัติงานเพียงใหผานไปในแตละวัน ปญหาดังกลาวถูกสะสมมานาน ขาราชการบาง
คนที่ขยันทุมเทตองานอาจทนกับสภาพดังกลาวไมได        ก็ลาออกไป ขาราชการสวนที่เหลือบาง
คนก็ถูกครอบงํา ทําตัวผสมกลมกลืนกับระบบ สงผลใหการบริหารระบบราชการของประเทศไทย
ไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  

 นับตั้งแตประเทศไทยไดจัดการศึกษาใหแกเยาวชนมาตั้งแตอดีต  จวบจนปจจุบันสภาพ
การจัดการศึกษาไทย  ออนแอทุกระดับ  ขาดความสามารถในการเตรียมคนทั้งเพื่อนําสังคมและเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม  ตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมาวิกฤติการณหลายดานปรากฏ
ผลกระทบออกมาใหเห็นอยางชัดเจนไมวาจะเปน  ดานเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ประเทศมีหนี้สินธุรกิจ
ขาดทุนตองพึ่งการคา และการลงทุนจากตางชาติ มีคนตกงานเปนจํานวนมาก คนยากจน มีคุณภาพ
ชีวิตต่ํา  สภาพกายใจออนแอ  ทอถอย หวังพึ่งพิงผูอุปถัมภ หรือแรงบันดาลใจความสําเร็จที่ไมไดมา

                                                           
 3รุง  แกวแดง, อางถึงใน ณรงค รอดพันธ, “ครูกับการพัฒนาตนเอง,” วารสารขาราชการ
ครู (กุมภาพนัธ – มีนาคม 2542) : 37 – 38.   
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จากการทํางาน4 ผลกระทบตาง ๆ ที่ปรากฏผลออกมาอาจเกิดจากปจจัยตนเหตุที่หลากหลาย
ประกอบกัน   ความออนแอ ลมเหลวของระบบการศึกษาเปนหนึ่งในตนเหตุของปญหาดังกลาว   
 การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของครู  และ  
การที่ครูจะปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลไดนั้น     ครูจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถดี  มีจิตสํานึกที่ดี  เพราะการที่ครูมีจิตสํานึกที่ดีจะทําใหตระหนักในภาระหนาที่    
ของตนที่ตองปฏิบัติ นอกจากจิตสํานึกที่ดีแลว  คุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรจะมีก็   
คือ ความผูกพันตอองคการของครู   ซ่ึงนับเปนประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอคุณภาพการศึกษา 
สอดคลองกับ ซีเลฟ (Celep) ซ่ึงไดกลาววาประสิทธิผลหรือคุณภาพของสถานศึกษานั้นขึ้นอยูกับ   
ความผูกพันตอสถานศึกษา  ตอกิจกรรมการเรียนการสอน  ตออาชีพและตอเพื่อนรวมงานของครู5  
ดังนั้นการสรางความรูสึกรักและผูกพันตอสถานศึกษาใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากร รวมทั้งการ
ธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ใหคงอยูกับสถานศึกษา จึงเปนส่ิงจําเปนอันจะ
นํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  โรเบิรตสัน และ แตง(Robertson and Tang) ก็ไดกลาววา  
การทําใหสมาชิกในองคการเกิดความผูกพันตอองคการเปนสิ่งสําคัญ เพราะวาเปนกลไกที่จําเปน 
สําหรับชี้นําพฤติกรรมของกลุมบุคคลไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน6  สําหรับ  แบลส และเคอรบี 
(Blass and Kirby) ก็เช่ือวาความผูกพันของครูที่จะขยายบทบาทและเพิ่มความรับผิดชอบตองาน 
เปนเงื่อนไขที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการปรับปรุงสถานศึกษา7    
 ความรูสึกผูกพันตอองคการของครูนั้นวัฒนธรรมองคการมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาความรูสึกของครู  ดาวเนอร (Downer) พบวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับ

                                                           
 4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารอง
ระดับชาติเร่ือง สถานภาพการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษานํารอง : บทเรียนและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (กรุงเทพมหานคร : สกศ, 2545), 1. 
 5Cevat Celep, Teacher’s Organizational Commitment In Educational Organizational 
[Online], accessed 2 January 2002. Available from http:// www.nationalforum.com/17celep.htm 
      6 P. J. , Robertson and S.Y. Tang, “The Role of Commitment in Collective Action : 
Comparing the Organization Behavior and Rational Choice Perspective,” Public Administration 
Review 55 (January – February 1995) : 67 – 76. 
     7Joseph Blass and  Peggy C. Kirby, Bringing out the Best in Teacher : What 
Effectiveness Principal Do (California : Corwin Press,Inc.,1992), 121 - 123. 
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พฤติกรรมที่ดีของครู 8ทําใหเกิดการยึดเหนี่ยวกัน เปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําใหบุคคลทุมเท 
พลังกาย ใจ ใหความจงรักภักดีตอองคการ มีเปาหมายเดียวกับองคการ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ9  
มีความผูกพันและเสียสละใหกับองคการ ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญในตัวพนักงาน ที่จะทําให
บริษัทประสบกับความสําเร็จได10  นอกจากนี้ ชารลอต และ ลินดา  (Chalotte and Linda) ก็ยืนยัน
เชนเดียวกันวา   วัฒนธรรมโรงเรียนเปนตัวแปรที่สําคัญในโรงเรียนที่ทําใหโรงเรียน  อยูรอดได
อยางมีเสถียรภาพ เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับรูปแบบผูนํา              
ความพึงพอใจในงาน  การปรับตัว การพัฒนางานของบุคลากรและโรงเรียน   ทําใหสมาชิกภายใน
องคการทํางานอยางมีความสุข ผูกพันตอองคการ และชวยลดปญหาการ โอน ยาย การลาออกได11 
 จึงกลาวไดวาวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอองคการเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพขององคการและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลได อยางไร
ก็ตามวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องที่กวางขวางและสลับซับซอน และหมายถึงวิธีการดําเนินชีวิตของ
คนในรูปแบบตาง ๆ  ในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป กลาวคือวัฒนธรรมใน
สังคมหนึ่งจะแตกตางไปจากสังคมหนึ่ง ทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิต ตลอดจนการดําเนิน
กิจกรรมในดานตาง ๆ แตกตางกันออกไป12  การรับรูและเขาใจถึงสภาพที่แทจริงในเชิงลึกเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการที่เปนอยูและศึกษาถึงองคประกอบหรือมิติทางวัฒนธรรม จะนํามาซึ่งองคความรู
ที่มีคายิ่งสําหรับสถานศึกษาจะไดนํามาประยุกตใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความ
แตกตางทางวัฒนธรรมของแตละสถานศึกษา  
 

                                                           
  8 Donovan Francis Downer, “A Comparison of the Attitude of Five   Sub-Public  in  

Newfoundland  Concerning  the Factors and Definitions of Effective School.” Dissertation 
International 25 (September 1989) : 3136 – A. 
      9 กริช  สืบสนธิ์, วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองคการ (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2538), 25. 
      10 สิทธิโชค  วราสันตินุกุล, จติวิทยาการจัดการองคการ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : สํานัก
พิมพบุคแบงค, 2540), 26.  
                 11 M. D. Chalotte and  S. Linda , “The Organizational Culture  Implication for Nurse 
Service,” Jona 23 (1993) : 54 – 60. 
    12 ไพบูลย  ชางเรียน, สังคม วฒันธรรมและการบริหารแบบไทย, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ 
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543), 21 – 23. 
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ปญหาของการวิจัย 
  
 การศึกษาเปนภารกิจทางสังคมที่มีจุดมุงหมาย เพื่อการสรางคนใหเปนคนดี ใหเปนคน   
มีวัฒนธรรม เปนคนที่สามารถประกอบอาชีพและดํารงตนไดอยางเหมาะสมในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแทบทุกดานอยางรวดเร็ว  ประเด็นที่สําคัญที่นาพิจารณาอยางยิ่งในการจัดการศึกษา
ของไทย คือ สังคมไดลงทุนเพื่อการศึกษาในจํานวนไมนอย แตถาประชากรที่เขารับการศึกษาไมได
การศึกษาที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานความที่ตองการ   การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยจะไมบรรลุผล
อีกทั้ง นับเปนการสูญเปลาในแงของการลงทุนของชาติ  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนดานคุณภาพการศึกษาไวอยางชัดเจน คือ เปนองคการแหง
ความรวมมือ  มีการบริหารจัดการและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  เยาวชนเปนคนดี  คนเกง รักษวิถีไทย ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุขและสามารถแขงขนไดในระดับสากล 13 ในการดําเนินการใหบรรลุจุดประสงคตาม
วิสัยทัศนที่กําหนดไวนั้นจากผลการดําเนินการที่ผานมาพบวาคุณภาพการศึกษาเมื่อพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังมีคุณภาพไมสูงนัก ซ่ึงจากผลการทดสอบวัดคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2546 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละอยูต่ํากวา รอยละ 5014  ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากปญหาหรือ
อุปสรรคตาง ๆ  เชน 
 ปญหาดานนโยบาย 
 การเปลี่ยนรัฐบาลบอย ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  ซ่ึงเปนผูกําหนด
นโยบายระดับกระทรวง  มีผลทําใหนโยบายตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความสับสนกับ         
ผูปฏิบัติ 15  เชน นโยบายดานบุคลากรของภาครัฐ เชนโครงการประเมินผลงานครูเพื่อสงเสริมความ
มีประสิทธิภาพของรัฐ  การใหอาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูงซ่ึงยังไมชัดเจน การสงเสริมความ
                                                           
 13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2, สารสนเทศการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2547.  นครปฐม : กลุมนโยบายและแผน สํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2, 2547 
 14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 , “รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัชาติ,” ปการศึกษา 2546. อางถึงใน ชวนชม  ชินะตังกูร, ปจจัยองคการที่สงผลตอ
การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),6- 8. 
 15 มติชน , 24 มกราคม 2541, 10 
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เจริญกาวหนาของครู  โดยเนนผลงานในเชิงประจักษ แตในทางปฏิบัติจริงการประเมินผลงาน           
ยังไมไดสรางเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับตัวครู   
 ปญหาดานการบริหาร 
 จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  ระบุใหมีการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา สถานศึกษาจะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ จากการคอยรับคําสั่งจาก
หนวยงานที่สูงกวา มาเปนการบริหารโดยการริเริ่มและสนองความตองการจําเปนของสถานศึกษา 
ครู บุคลากร ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  บรรยากาศการทํางาน  บทบาทของครูนั้นตอง
เปลี่ยนแปลงไปโดยตองรับผิดชอบงานอื่น ๆ มากขึ้นนอกเหนือจากการสอน  บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาก็ตองเปลี่ยนไปเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหพฤติกรรมการบริหาร กับ
การปฏิบัติงานของครู เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพหรือลมเหลวได         
ดานหนึ่งที่จะมองขามไมได คือ พฤติกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ่ึงจะตองเปน
วัฒนธรรมใหมเชนกัน เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่มีตอพฤติกรรมการบริหารแบบเดิม
ในอดีต ผลที่ปรากฏออกมาดูเหมือนจะไดพบวาเปนอุปสรรค ไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปตามที่คาดหวังมากนัก16 เพราะ การบริหารจัดการไมไดมีการกระจายอํานาจบริหารลงไปอยาง
แทจริง ทําใหเกิดคอขวดในระบบการตัดสินใจ และสงผลตอความลาชาในการตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลง  ประกอบกับสถานศึกษาสวนใหญยังเปนสถานศึกษาของรัฐถึงแมจะมีความพยายาม
กระจายอํานาจการจัดการไปยังทองถ่ินและสถานศึกษา เคยชินกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเดมิ ซ่ึง
พบปญหาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ที่เกิดจาก 1) การจัดโครงสรางที่ไมเหมาะสม ไมมี
การกําหนดขอบเขตของการทํางานของแตละฝายใหชัดเจน  การจัดวางตัวบุคลากรเขารับผิดชอบ
งานไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ  ดังผลการศึกษาของ ธีระพงษ    ศรีโพธ์ิ   ไดศึกษาพบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการความสามารถในการจัดบุคลากรและมอบหมายงานได
อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ เมื่อเรียงตามลําดับแลวยังอยูในลําดับทาย 17  2) ผูบริหาร 
ขาดวิสัยทัศน ในการบริหารมุงผลสําเร็จระยะสั้น  ขาดการวางแผนในการทํางาน เอาตนเองเปน
ศูนยกลาง การรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรอยูในระดับนอย  และขาดความเอาใจใสในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคการ  
                                                           
 16 สํานักนายกรฐัมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการศึกษา
แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 142-143. 
 17 ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ,   การพัฒนาแบบจําลองการนิเทศปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนนโรงเรียน
เปนฐาน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 124. 
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 ปญหาดานบุคลากร 
 ปจจุบันสถานศึกษา มีปญหาดานบุคลากร ซ่ึงมีสาเหตุที่สําคัญอยูหลายประการ และท่ี  
นากลาวถึงก็คือ  1) รายไดของครูตกต่ําภาระงานมีมาก การพิจารณาเรื่องขั้นและการเลื่อนตําแหนง
ยังไมสอดคลองกับการพัฒนาครู ทําใหครูขาดกําลังใจครูบางสวนจึงมักใชเวลาไปประกอบอาชีพ
อ่ืนเสริม เพื่อใหมีรายไดพอกับรายจายในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน จิตวิญญาณของความเปนครูเหลือ
นอยลงทุกที สังคมใหความเคารพนับถือครูนอยลง เนื่องจากมีครูบางสวนประพฤติตนไมเหมาะสม
กับความเปนครู18  จากปญหาดังกลาวทําใหบุคลากรขาดขวัญ กําลังใจในการทํางานซึ่งก็สงผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 2) การขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา เพราะการผลิตครู
ในบางสาขาวิชาไมเพียงพอกับความตองการ  
  จากประเด็นปญหาทั้ง   3  ประการดังที่กลาวมาขางตน นอกจากจะเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลวยังสงผลกระทบทําใหครูโดยสวนใหญเกิดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสถานภาพ   ความไมมั่นคงในอาชีพ  สงผลตอ การทุมเทในการทํางาน  ความศรัทธาตอ
อาชีพครู ตอองคการ  ความจงรักภักดีตอองคการ ของครูก็ลดนอยลง  ซ่ึงสังเกตไดจากพฤติกรรม
ของครูที่แสดงออกใหเห็นถึงความขัดแยงกัน  ความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การขาดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  ขาดความรูสึกรักและผูกพันตอสถานศึกษา  อีกทั้งความตองการที่จะ
ทํางานอยูกับสถานศึกษาก็มีนอยลง พิจารณาไดจาก การโอน ยาย ลาออกของขาราชการครูในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ที่มีเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น         
ดัง ปรากฎรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่  1  ขอมูลการยาย การลาออกปกติ และ การลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  
 เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

ป พ.ศ. ยายสถานศึกษา (คน) ลาออกปกติ (คน) เกษยีณอายุ           
กอนกําหนด/   (คน) 

2546 20 2 - 
2547 25 9 99 
2548 33 11 - 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2, “เอกสารขอมูลการยาย การลาออกของครู,” 
(นครปฐม, 2548.). (อัดสําเนา) 

                                                           
 18 สํานักนายกรฐัมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2540), 43. 
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 จากปญหาดังที่กลาวมาแลวหากไมไดรับการปรับปรุงแกไข แนวโนมความรุนแรงของ
ปญหาการขาดแคลนครูอาจมีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรที่จะ
แกไขปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ให         
มีคุณภาพสูงขึ้นในการที่จะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จในแงของความมีคุณภาพ          
การบริหารงานในสถานศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงวัฒนธรรมองคการวิถีการ
ดําเนินชีวิตของสังคมนั้น จึงจะทําใหเขาใจถึงเหตุและผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัย
ทางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  เพราะวาปจจัยทางวัฒนธรรมองคการ
มีผลกระทบโดยตรงตอความผูกพันตอสถานศึกษา ผลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชน
โดยตรงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  สถานศึกษาในสังกัด  และผูมีสวน
เกี่ยวของ ที่จะใชผลการวิจัยประกอบการพิจารณาสภาพ ปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว
ดังนี้ 

1. เพื่อทราบแบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 2 

2. เพื่อทราบมิติองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 

3. เพื่อทราบความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 2 

4. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของ
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
คําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอ    
คําถามของการวิจัยไวดังนี้ 

1. แบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต 2 เปนแบบใด 
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2. มิติองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 

3. ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 

4. วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมีความสัมพันธกันหรือไม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
สมมติฐานในการวิจัยดังนี้คือ  วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู                      
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกัน 
 
ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  ถาหากสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็เชื่อไดวาคุณภาพของ
ประชากรในชาติจะมีคุณภาพ และจะสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ประสิทธิภาพของ       
สถานศึกษาจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยการปฏิบัติงานรวมกันของครู และการที่ครูจะปฏิบัติ
ภาระหนาที่ไดดีนั้นขึ้นอยูกับปจจัยองคประกอบตาง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
ผูกพันของครู เพราะความผูกพันจะทําใหบุคลากรมองเห็นความสําคัญของเปาประสงคขององคการ 
และพยายามปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ19  อยางไรก็ตามความผูกพัน
ตอองคการของครู จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เกื้อหนุนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้น (Steers)             
ไดศึกษาเกี่ยวกับความ ผูกพัน พบวาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันนั้นประกอบดวย               
1) ปจจัยสวนบุคคล  (personal factors)   2) คุณลักษณะดานคุณลักษณะดานบทบาทสัมพันธ ( role 
– related characteristics) 3) คุณลักษณะดานโครงสราง (structure characteristics) และ                       
4) ประสบการณในการทํางาน (work experience)20 ขณะเดียวกัน เซอรจิโอวานนี่ และ สตารแรท 
(Sergiovanni and Starratt)  พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของครูนั้นประกอบดวย                  
                                                           

19Fremont  E. Kast, and Jame  E. Rosenzweig, Organizational  and  Management  :  A  
System  and  Contingency  Approach,  4th  ed.  (Singapore  :  McGraw – Hill  Book  Company,  
1985), 647 - 648. 

20Richard M. Steers, Introduction to Organizational Behavior, 3rd ed. (Boston : Scott 
Fore Snan and Company,1988),578 – 579. 
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1) บรรยากาศสถานศึกษา  2) คานิยมของ  ผูรวมงานและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ                   
3) วัฒนธรรมสถานศึกษา 4) แรงจูงใจ  และ 5) คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู21  ในขณะเดียวกัน 
ซาเท (Sathe) ที่ไดกลาวไววาวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพล   ตอพฤติกรรมของบุคคล ตอความสําเร็จ
และประสิทธิภาพขององคการในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ชวยใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิก            
ในองคการ  2) ชวยใหเกิดการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  3) ชวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนที่วางไว  4) ชวยลดปญหาความไมเขาใจในการสื่อสาร  5) ชวยใหสมาชิกเกิด
ความรูสึกผูกพันตอองคการ  6) ชวยใหการรับรูตอสถานการณตาง ๆ ตรงกัน และ 7) ชวยใหเกิด
การใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม22  
 เมื่ อกล าวถึงองคประกอบหรือ ส่ิงบงชี้ของวัฒนธรรมองคการก็มีนักวิชาการ                 
นักการศึกษามากมายหลายทานไดเสนอแนวคิดไว  เชน เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยของวัฒนธรรมสถานศึกษาวามีอยู 5 ประการ คือ 1) ประวัติสถานศึกษา 2) 
ความเชื่อ 3) คานิยม 4) ปทัสถานและมาตรฐาน และ 5) รูปแบบพฤติกรรม23  แพตเตอรสัน และ
คณะ (Patterson and others) ก็มีความเชื่อวาปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมของครู         
ในสถานศึกษามี 10 ประการ คือ 1) ความมุงประสงคของสถานศึกษา  2) การมอบอํานาจ  3)การ
ตัดสินใจ  4)ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา 5)ความไววางใจ 6)ความมีคุณภาพ  7) การ
ยอมรับ  8) ความเอื้ออาทร  9)บูรณภาพ  และ 10)ความหลากหลายของบุคลากร24  คาเมรอน และ 
ควินน (Cameron and Quinn) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ        
ที่คาดกันวาจะสงเสริมใหองคการเปนองคการ ที่มีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง  ซ่ึงมิติองคประกอบ
ตาง ๆ เหลานั้นไดแก    1) คุณลักษณะเดนขององคการ (dominant characteristics) 2) คุณลักษณะ
ของผูนําองคการ(organizational leadership) 3) การบริหารงานบุคลากร(managements of 
                                                           

21Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspective, 4th 
ed. (New York : McGraw – Hill Book Company, 1988), 158. 

22Vijay Sathe,  Culture and Related Corporate Realities (Illinois : Richard D. Irwin, Inc, 
1985), 25 – 31. 

23Jerry Patterson, Stwart  Purkey , and Jackson Parker, “Guiding Beliefs of Our School 
District,” Productive School System for a Nonrational Word (Arlington,Va : Association for 
Supervision and Curriculum Development, 1986),50 – 51,quoted in Thomas J. Sergiovanni and 
Robert J. Starrett, Supervision ;Human Perspectives ,105.  

24Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspectives,  
4th ed. (New York : McGraw – Hill Book Company, 1988), 158. 
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employees) 4) ตัวประสานองคการ (organizational glue) 5) ยุทธวิธีที่ใช (strategic emphases)  และ 
6) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (criteria of success)25  ซ่ึงปจจัยองคประกอบตาง ๆ เหลานั้นมีอิทธิพล
อยางมากตอความผูกพันตอองคการ  จากรายงานการวิจัยของนักวิชาการหลายทาน ที่ พบวา
องคประกอบของวัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางมากตอความผูกพัน   เชน  เชลดอน  (Sheldon)                        
ไดทําการศึกษาพบวาการปฏิสังสรรคในทางสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
ผูกพันไดมากขึ้น26  ในขณะที่  เรบิเนี้ยกและอลัทโท (Hrebiniak and Alutto) ไดศึกษาพบวา         
การรวมมือ ชวยเหลือ เปนมิตร จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการ แตถาองคการใด
มีลักษณะของการขาดความรวมมือหรือความเปนมิตรนอยก็จะทําใหบุคคลมีความผูกพันตอ
องคการต่ํา27  และจากการศึกษาของมอททาซ (Mottaz)  ก็พบวา การสนับสนุน ชวยเหลือจาก
ผูบังคับบัญชาเปนตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลในทางบวกตอความพึงพอใจ และความผูกพันตอ 
องคการ28  
 จากที่กลาวมาจะพบวาความผูกพันนั้นเกิดจากปจจัยตาง ๆ หลายดาน เชน ปจจัยดาน
บุคลากร คุณลักษณะดานบทบาทสัมพันธ คุณลักษณะดานโครงสราง บรรยากาศสถานศึกษา 
วัฒนธรรมสถานศึกษา   แรงจูงใจ  คานิยมของผูรวมงาน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational 

Culture (New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 20 – 25. 
26M. E. Sheldon, “Investment and Involvement as Mechanism Producing Commitment 

to the Organization”, Administrative Science Quarterly 16 (June) 1971) : 143. 
27Lawrence G. Hrebiniak and Joseph A. Alutto, “Personal and Role – Related Factor  in 

the Development of Organizational Commitment,” Administrative Science Quarterly 17 
(December 1972) : 557. 

28Clifford J. Mottaz, “An Analysis of the Relationship between Satisfaction and 
Commitment,” The Sociology Quarterly 28 (1987) : 542 – 558. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจยั 
ที่มาบูรณาการจาก 
                 : Richard M. Steer, Introduction to Organizational Behavior, 3rd ed. (Boston : Scott 
Fore Saman and Company, 1988), 578 – 576. 
                 : Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human Perspective, 4th 
ed. (New York : McGraw – Hill Book Company, 1988), 158. 
 :  Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational 
Culture (New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 20 – 25. 
 
ขอบเขตทางทฤษฎีของการวิจัย 

นักวิชาการหลายทานที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของวัฒนธรรมองคการ เชน           
ซอนเนนฟลด (Sonnenfield) ไดแบงแบบของวัฒนธรรมองคการออกเปน 4 แบบ คือ 1) วัฒนธรรม
องคการแบบทีมเบสบอล (baseball  team culture)  2) วัฒนธรรมองคการแบบสโมสร (club culture)  
3)วัฒนธรรมแบบวิทยาลัย(academy culture)  และ  4) วัฒนธรรมแบบปอมปราการ                     
(fortress culture)29  การเร็ต โจนส และ รอบ กอฟฟ (Gareth Jones and Rob Goffee) ไดกําหนด
                                                           

29Jeffrey Sonnenfeld, The Hero’s Farewell : What Happens When CEO’s Retire (New 
York : Oxford University Press,1998), quoted in Richard L Daft, Management, 3rd ed. (Orando : 
The Dryden Press,1994),129 -130.  

ความผูกพันตอองคการ 
Organizational 
Commitment 

ปจจัย 
ดานบุคลากร 

คุณลักษณะดาน 
บทบาทสัมพันธ 

คานิยม/การมีสวน
รวมในการทํางาน 

คุณลักษณะ 
ดานโครงสราง 

แรงจูงใจ 

บรรยากาศ 
สถานศึกษา 

วัฒนธรรม 
องคการ 

คุณภาพชวีิต 
ในการทํางาน 
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รูปแบบของวัฒนธรรมโดยศึกษาจากระดับความสัมพันธทางสังคม (social relationship) ของ
สมาชิกภายในองคการ 4  แบบเชนเดียวกัน คือ   1) วัฒนธรรมแบบเครือขาย (networked culture)   
2)วัฒนธรรมแบบการคา (mercenary culture)  3) วัฒนธรรมแบบแตกกระจาย (fragmented culture) 
และ 4) วัฒนธรรมแบบชุมชน (communal culture)30  คุก และ ซูมัล (Cook and  Szumal) ไดพยายาม
ศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคการ โดยศึกษาจากความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของ
องคการกับความเชื่อที่เปนบรรทัดฐาน เปนหลักในการจําแนกแบบของวัฒนธรรมองคการซึ่ง       
แบงออกได  3 แบบ คือ 1) วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (constructive) 2) วัฒนธรรมแบบปองกัน        
เชิงรับ (passive – defensive) และ 3) วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุก  (aggressive – defensive)31 แต
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 4 แบบ ของ คาเมรอน และ ควินน 
(Cameron and Quinn) ซ่ึงไดแก 1) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  (clan culture)   2) วัฒนธรรมแบบ
ช่ัวคราว/ยืดหยุน  (adhocracy  culture)  3) วัฒนธรรมแบบลําดับขั้น (hierarchy culture) และ           
4) วัฒนธรรมแบบตลาด (market culture) ซ่ึงในแตละแบบของวัฒนธรรมนั้นจะประกอบดวยมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรม   6 มิติ   ที่แตกตางกัน   คือ  1)  คุณลักษณะเดนขององคการ                   
(dominant characteristics) 2)คุณลักษณะของผูนําองคการ (organizational leadership) 3) การ
บริหารงานบุคลากร (management of employee)     4) ตัวประสานองคการ (organizational glue)    
5) ยุทธวิธีที่ใช (strategic  emphases)   และ 6) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (criteria of success)32  และ
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในสวนของความผูกพันตอองคการนั้นผูวิจัยไดยึดเอาแนวคิดของ       
เมเยอรและอัลเลน (Meyer and Allen) ซ่ึงไดกลาววาองคประกอบของความผูกพันนั้นจะแบง
ออกเปน 3 ประการคือ 1) ความผูกดานจิตใจ (affective commitment) 2) ความผูกพันดานการคงอยู

                                                           
30Gareth Jones and  Rob Goffe, The chartecter of a Corporation (n.p. :Harpers Collins, 

1998), quoted in Robert Kreitner, Angelo  Kiniciki  and  Marc  Buelens, Organizational  Behavior 
. 2nd ed. (New York : McGraw – Hill ,2002),67 - 68.  

31R.A.Cook and J.L.Szumal, “The Measuring Normative Beliefs and Sheared 
Behavioral Expectations in Organizations : The Reliability and Validity of the Organizational 
culture Inventory” (Psychological Reports,1993), 1299 – 1330, quoted in Robert   Kreitner , Angelo  
Kiniciki  and  Marc  Buelens, Organizational  Behavior, 2nd ed. (New York : McGraw – Hill, 
2002),65 – 67. 

32Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational 
Culture (New York : Addison – Wesley Publishing Company,1999), 20 – 25. 
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กับองคการ (continuous commitment) และ 3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (normative 
commitment)33   ดังแผนภูมิที่ 2 
 
                              
 
 
 
 
                           
                               
 
 
         
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตทางทฤษฎีของการวิจยั 
ที่มา  :  Kim  S . Cameron and  Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational  
Culture (New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 20 – 25. 

:  John P. Meyer and  Nathalie J. Allen, “The  measurement and antecedents of 
affective”, Continuance and normative commitment to the organization.” Journal of Occupational 
Psychology 63 (1990) :1 – 18. 

 
 
 

                                                           
33John P. Meyer and  Nathalie J. Allen, “The  measurement and antecedents of 

affective”, Continuance and normative commitment to the organization,” Journal of Occupational 
Psychology 63 (n.p. :1990) :1 – 18. 

มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ(xtot) 

1. คุณลักษณะเดนขององคการ (x1) 
2. คุณลักษณะของผูนําองคการ (x2) 
3. การบริหารงานบุคลากร (x3) 
4. ตัวประสานองคการ (x4) 
5. ยุทธวิธีที่ใช (x5) 
6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (x6) 

วัฒนธรรมองคการ 

แบบเครือญาติ (ก) 

แบบตลาด (ง) แบบลําดับขั้น (ค) 

แบบชั่วคราว/ยืดหยุน (ข) 

1.  ความผูกพันดานจิตใจ (y1) 
2.  ความผูกพันดานการคงอยู   
     กับองคการ(y2) 
3.  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (y3) 
 

ความผูกพัน 
ตอสถานศึกษา (ytot) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําตาง ๆ  ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใหตรงกัน ผูวิจัย 
จึงนิยามความหมายของคําตาง ๆ ดังนี้ 

1.  วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  คานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน ทัศนคติ เปาหมาย 
พฤติกรรม  ระเบียบแบบแผน  แนวปฏิบัติหลักขององคการนั้นและเปนส่ิงที่คนสวนใหญรับรูและ
ยอมรับ ตลอดจนเขาใจรวมกัน   ซ่ึงจําแนก ออกเปน 4 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ 
วัฒนธรรมแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว วัฒนธรรมแบบลําดับขั้น วัฒนธรรมแบบตลาด ซ่ึงความแตกตาง
ของแบบทางวัฒนธรรมทั้ง 4 แบบเปนผลที่เกิดมาจากการผสมผสานกันระหวางองคประกอบของ
มิติทางวัฒนธรรมที่วัดไดจากตัวบงชี้ในแงมุมตาง ๆ ประกอบดวย คุณลักษณะเดนขององคการ  
คุณลักษณะของผูนําองคการ  การบริหารงานบุคลากร  ตัวประสานองคการ  ยุทธวิธีที่ใช  และ 
เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  

2. ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง ความรูสึก และ พฤติกรรมของบุคลากรภายใน     
องคการที่แสดงออกตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู โดยการยอมรับจุดมุงหมาย และคานิยมขององคการ 
แสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ  มีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อใหองคการบรรลุ
เปาหมาย และเพื่อความกาวหนาขององคการ มีความจงรักภักดีตอองคการ และตองการที่จะทํางาน
กับองคการตอไป ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานคือ  ความผูกพันดานจิตใจ    ความผูกพันดานการคงอยูกับ
องคการ    ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  

3. สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่เปนของรัฐ ที่เปดทําการเรียนการสอนตั้งแต                
ชวงชั้นที่ 1  ถึงชวงชั้นที่ 3  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 หมายถึง หนวยงานราชการที่บริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2546  ประกอบดวย   ทองที่อําเภอนครชัยศรี  สามพราน บางเลน และพุทธมณฑล  
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการศึกษา
วิเคราะหงานวิจัยทีเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2  ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม        
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัวัฒนธรรม 
 
 ในทุก ๆ สังคม จะประกอบไปดวยผูคนที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย ซ่ึงผูคน
เหลานั้นเปนสมาชิกของสังคมนั้น  คนและวัฒนธรรมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสังคม  
ทําใหระบบสังคมเปนระบบกระทําการที่มีความสามารถในการเรียนรูระบบหนึ่ง  ความสามารถใน
การเรียนรูของระบบสังคม  ทําใหสังคมมนุษยมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  มีความเคลื่อนไหวและ
สามารถปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  ทําใหระบบสังคมมนุษยมี
ความสามารถที่จะพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ได 
 
ความหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม  (culture)  มีผูใหคําอธิบายหรือใหความหมายไวหลายทาน  บรูม  และ       
เซลสนิค  (Broom  and  Selznick)  ไดใหทัศนะวา  วัฒนธรรมคือ  มรดกของสังคมและความ           
ชํานิชํานาญที่คนเราไดมาในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมในเรื่องตาง ๆ เชน ความรู ความเชื่อ 
ประเพณี  และรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติตาง ๆ 1  สําหรับไทเลอร (Tylor) กลาววาวัฒนธรรม
                                                           
 1Leonard  Broom  and  Phillip  Selznick,  Socioiogy  (New  York  :  Harper & Row,  
1969), 53 - 55.  
 2E.B.  Tylor,  Primitive  Culture  (London  :  John  Murray  Publishers  Ltd.,  1871), 21. 
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คือส่ิงทั้งมวลที่ซับซอน (complex whole) ซ่ึงประกอบดวยความรู  ความเชื่อ  ศิลปะ  ศีลธรรม  
กฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความสามารถและพฤติกรรมที่ทําจนเปนนิสัย  ซ่ึงมนุษยไดมา
ในฐานะเปนสมาชิกของสังคมนั้น2  บราวน  (Brown)  ใหขอคิดวาวัฒนธรรมเปรียบเสมือนพิมพ
เขียวของชีวิตที่คอยแนะแนวทางพฤติกรรมของคนในชุมชน  หรือสังคมและปลูกฝงอบรมชีวิต          
ใหดําเนินไปตามรูปแบบที่เปนแนวนิยม  หรือบรรทัดฐาน  และความคาดหวังของคนในสังคม  
และวัฒนธรรมนั้นเปนส่ิงที่ถายทอดสืบตอกันได3 สวน  ไชน  (Schein)  ไดใหทัศนะในเรื่องนี้วา  
การใหความหมายวัฒนธรรมองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง  ควรจะเนนใหเห็น
วัฒนธรรมในระดับลึก  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นโดยคติฐานเบื้องตนอยูในระดับลึกของการรับรู  และ
เปนความเชื่อรวมกันของสมาชิกในองคการ  เปนส่ิงที่อยูในระดับจิตใตสํานึก  ผลักดันใหเกิด
พฤติกรรม  โดยจะมีการถายทอดสืบตอไปยังคนรุนใหม  เปนการที่คนในองคการมององคการเอง  
และมองไปถึงส่ิงแวดลอม  โดยคติฐานและความเชื่อนี้  ไดรับการเรียนรู  เพื่อที่จะตอบสนองในการ
แกปญหาของกลุม  เพื่อกอใหเกิดการปรับตัว  สําหรับความอยูรอดไดในสภาพการณ  ส่ิงแวดลอม
ทั้งภายนอกและปญหาจากการบูรณาการภายใน  ทั้งนี้คติฐานในระดับลึกนี้  จะถูกแยกออกจากสิ่งที่
มนุษยคิดประดิษฐขึ้นและจากคานิยม  ซ่ึงปรากฏใหเห็นอยูหรือเปนวัฒนธรรมในระดับตื้น ๆ แต
มิใชเปนแกนสําคัญของวัฒนธรรมโดยแทจริง4   วิลเล่ียม  (Williams)  กลาววา  วัฒนธรรมคือตัว
ของคานิยมและความเชื่อรวมกันของสมาชิกทุกคนในองคการ5 
 จากแนวคิดตาง ๆ ที่นําเสนอมาพอสรุปไดวา  วัฒนธรรมคือ  แบบอยางของพฤติกรรม
ทั้งหลาย  ที่แสดงออกถึงวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมใดสังคมหนึ่ง  ซ่ึงไดแก  ความรู  
ความคิด ความเชื่อ คานิยม ศีลธรรม ประเพณี ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมา ซ่ึงสามารถ
ถายทอดทางสังคมได  โดยผานความรู  แบบแผน  หรือกฎเกณฑตาง ๆ  อันจะทําใหบุคคลอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี 
 

                                                           
 

 3 Douglas  H.  Brown,  Principles  of  Language  Learning  and  Teaching (Englewood  
Cliffs,  New  Jersey  :  Prentice – Hall,  1980), 123.   
 4 Edgar  H.  Schein,  Organizational  Culture  and  Leadership  (San  Francisco  :  
Jossey – Bass,  1985), 19 - 20.   
 5 Richard  L.  Williams,  Essentials  of  Total  Quality  Management  (New  York  :  
Amacom,  1994), 23.  
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ประเภทของวัฒนธรรม 
 นักสังคมวิทยาแบงประเภทของวัฒนธรรมไวหลายลักษณะ  เชน  ฮอรธอนและฮันท  
(Horton  and  Hunt)  แบงวัฒนธรรมออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้คือ 

1. วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุ  (material  culture) วัฒนธรรมประเภทนี้เนนสิ่งที่เปน
รูปธรรม  (concrete)  ไดแก  ส่ิงของหรือวัตถุที่มนุษยสรางขึ้นมา  เชน  เครื่องมือ  รถยนต  
ส่ิงกอสราง  อาคารบานเรือน  โทรศัพท 

2. วัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ  (non-material  culture)  วัฒนธรรมประเภทนี้เนน
ส่ิงที่เปนนามธรรม  (abstract)  ไดแก  ภาษาถอยคําที่ใชพูด  ความคิด  คานิยม  ประเพณี  ความเชื่อที่
มนุษยยึดถือเกี่ยวกับศาสนา  ลัทธิการเมือง  บางครั้งรวมเอากติกาการแขงขันกีฬาไวดวย6 
 ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ  แซวิล-ทรอยด  (Saville - Troike)  ที่กลาววา         
วัฒนธรรมแบงออกเปน  2  สวน  คือ 

1. วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ  (material  culture) หมายถึงระบบทั้งหมด เทคนิค และ
เครื่องมือตาง ๆ ที่สรางวิถีชีวิตของสังคม  มีความเปนรูปธรรม เห็นไดชัดเจน  เชน อาคาร  
ส่ิงกอสราง  เพิงพัก  รถยนต  เส้ือผา  และอาวุธตาง ๆ  

2. วัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ  (non-material  culture)  หมายถึง  ส่ิงที่สังเกตเห็นไดยาก  
แตมีความสําคัญเทาเทียมกับวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ  เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหเขาใจวิถีชีวิตของบุคคล  
เปนตนวา  ประเพณี  ความเชื่อ  คานิยม  วิถีความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  และระหวาง
มนุษยกับสิ่งที่อยูนอกเหนือจากธรรมชาติ7 

สรุปไดวาวัฒนธรรมนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมที่เห็น                
เปนรูปธรรม  (concrete)  หรือวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ ส่ิงของ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมา และวัฒนธรรม
ที่มีลักษณะเปนนามธรรม (abstract) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ 
 
หนาท่ีของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมทําใหเกิดรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ และมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญและหนาที่
วัฒนธรรม  จึงมีหนาที่สําคัญ  ดังนี้คือ 
                                                           
 6 Paul  B.  Horton  and  Chester  L.  Hunt, Sociology  (New  York  :  McGraw-Hill  
Book  Company,  1980), 60-61.  
 7Murie  Saville – Troike,  The  Ethnography  of  Communication  :  An  Introduction  
(Baltimore  :  University  Park  Press,  1982), 7. 
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1. เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน  (institutions)  เชน  รูปแบบของครอบครัวชายจะ
มีภรรยาไดกี่คน  เชน  ชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีภรรยาได  4  คน  หรือหญิงจะมีสามีไดกี่คน  
เปนตน 

2. เปนตัวกําหนดบทบาทและความสัมพันธ  (role  and  relations)  หรือพฤติกรรม          
ของมนุษย  เชน  ในสังคมไทยชายจะบวชเมื่อมีอายุครบ  20  ป  หรือเด็กควรปฏิบัติตนตอผูใหญ  
หรือผูมีอายุสูงกวา  เชน  เมื่อพบแลวยกมือไหวพูดจาเรียบรอย  เปนตน 
 3.   ทําหนาที่ควบคุมสังคม  (social  control)  เชน  การมีประเพณีตาง ๆ ที่ผูฝาฝนจะ
ไดรับการตําหนิจากสังคม  เชน  ในสังคมไทยถือวาการกระทําของหญิงที่หนีตามผูชายโดยไมได   
มีการสูขอกันตามประเพณีนั้น  เปนการกระทําที่สมควรไดรับการตําหนิจากสังคม  เพื่อนบาน      
จะมีการไมคบคาสมาคมดวย  (sanction) 
 4.  ทําหนาที่เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ  (trade  mark)  ที่แสดงวาสังคมหนึ่งแตกตาง
ไปจากอีกสังคมหนึ่ง  เชน  วัฒนธรรมการพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหวกัน แตใน
สังคมญี่ปุนใชการคํานับกัน  เปนตน 
 5. ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  (foster  the  unity)  เกิดความเปน
ปกแผน  (solidarity)  จงรักภักดี  และอุทิศตนใหกับสังคม  (loyality  and  devotion)  ทําใหสังคม   
มีความอยูรอด  (survival) 
 6.  วัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญในการสราง  หลอหลอม  (moulding)  บุคลิกภาพทาง
สังคมใหกับสมาชิก  (social  personality) 
 7.  ทําใหสมาชิกแตละคนและสังคมตระหนักถึงความหมาย  และวัตถุประสงคการมีชีวิต
ของตน  เชน  ในสังคมไทยวัฒนธรรม  คานิยม  ความเชื่อบางอยางของคนบางคน  กลุมเชื่อวาเกิด
มาแลวใชกรรม  เพราะฉะนั้น  การดําเนินชีวิตของคนกลุมนี้เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับชีวิตของตนก็คิด
วาเปนเรื่องกฎแหงกรรมที่ตนเกิดมาแลวตองชดใช  เปนตน 
 8.  สรางหรือจัดแบบความประพฤติการปฏิบัติ  (pattern of behavior)  เพื่อวาบุคคลจะได
ปฏิบัติโดยไมจําเปนจะตองคิดหาวิธีประพฤติปฏิบัติโดยไมจําเปน หมายความวา  วัฒนธรรมจะ
กําหนดแบบความประพฤติไว  หนาที่ของสมาชิกสังคมคือปฏิบัติตาม  เชน  ในสังคมไทยนักเรียน
พบครู  พบพระสงฆจะตองเคารพกราบไหว  เปนตน 
 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดรูปแบบ ในการดําเนินกิจกรรม
ดานตาง ๆ เชน กําหนดรูปแบบของสถาบัน  กําหนดบทบาทและความสัมพันธ นอกจากนี้แลว
วัฒนธรรมยังมีหนาที่ ควบคุมสังคม  ทําหนาที่สรางความเปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณแสดงความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20

เปนสังคม  เปนกลุมชน  ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม   และสรางหรือจัดแบบ
ความประพฤติปฏิบัติใหกับสมาชิกในสังคม  
 

แนวคิดเก่ียวกบัวัฒนธรรมองคการ 
 
 ในการบริหารงานขององคการ  ผูบริหารเปรียบเสมือนหัวหนาสังคมยอย ๆ ในสังคม
ใหญ  ซ่ึงจะตองบริหารงานดานบุคลากร  ซ่ึงมาจากแตละสังคมของตนที่มีวัฒนธรรมตาง ๆ กัน
ออกไป  บุคลากรแตละคนอาจมีส่ิงที่เรียกวา วัฒนธรรมยอย  (subculture)  ติดตัวมาซึ่งวัฒนธรรม
ยอยเหลานี้  ก็เปนผลมาจากวัฒนธรรมใหญในสังคมที่บุคคลเหลานั้นดํารงชีวิตอยูนั้นเอง  และเมื่อ
บุคคลเหลานี้มาอยูรวมกันในองคการ  ก็จําเปนตองมีการปรับวัฒนธรรมยอยที่แตกตางกันออกไป  
ใหเปนแบบแผนของวัฒนธรรมที่มีปทัสถานเปนที่ยอมรับของกลุมสมาชิกในองคการนั้น  และเมื่อ
เวลาผานไปวัฒนธรรมเหลานั้นก็กลายเปนวัฒนธรรมขององคการที่มีการยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
ตอ ๆ กันมา  การบริหารงานจึงจําเปนจะตองทําความเขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ  
ที่มีอิทธิพลตอความคิดคํานึง  รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลซึ่งอาจมีผลกระทบตอระบบ
การบริหารงานและการพัฒนาองคการได  ซ่ึงถาหากเราสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคการ
และสามารถใชใหเขากับสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันไดแลว  ก็จะสงผลใหการ
บริหารงานขององคการประสบผลสําเร็จไดอยางดี 
 
แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 
 จุดมุงหมายสําคัญของการบริหารงาน คือ ตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐานในดานการบริหาร  4 ประการ คือ 
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และ วิธีการจัดการ ซ่ึงในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดนี้ “บุคลากร”  นับเปน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด และพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคการเกี่ยวกับ “ความผูกพันตอ
องคการ” เปนสิ่งสําคัญและควรตระหนักอยูเสมอ  เพราะการที่องคการจะพัฒนาไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองมาจากสวนหนึ่งของสมาชิกภายในองคการที่มีความจงรักภักดี มีความผูกพัน
ตอองคการ มีความรักและศรัทธาตอองคการ  ซ่ึงการสรางความผูกพันตอองคการใหเกิดขึ้นในหมู
มวลสมาชิก นั้นเกิดขึ้นไดจากปจจัยองคประกอบ ตาง ๆ เชน ปจจัยดานบุคลากร คุณลักษณะดาน
บทบาทสัมพันธ แรงจูงใจ บรรยากาศองคการ คานิยม การมีสวนรวมในการทํางาน คุณลักษณะดาน
โครงสราง  คุณภาพชีวิตในการทํางาน และวัฒนธรรมองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม
องคการ นับเปนปจจัยสําคัญตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร และเนื่องจากในทุก ๆ สังคม 
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จะประกอบไปดวยผูคนที่มีความแตกตางกันอยางหลากหลาย ซ่ึงผูคนเหลานั้นเปนสมาชิกของ
สังคมนั้น  คนและวัฒนธรรมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสังคม  ทําใหระบบสังคมเปน
ระบบกระทําการที่มีความสามารถในการเรียนรูระบบหนึ่ง  ความสามารถในการเรียนรูของระบบ
สังคม  ทําใหสังคมมนุษยมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  มีความเคลื่อนไหวและสามารถปรับปรุง
ตัวเองใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  ทําใหระบบสังคมมนุษยมีความสามารถ      
ที่จะพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ได 
 สเมอรซิช และ คาลาส (Smircich and Calas) เห็นวานิยามวัฒนธรรมองคการทั้งหลายนัน้
มีที่มาจากความคิดพื้นฐาน 2 แนวทางหลัก คือ  คือแนวทางที่เห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนตัวแปร
หนึ่งในองคการ (culture as a variable) และ แนวทางที่เห็นวาองคการเปรียบเสมือนวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมหนึ่ง (culture as a root metaphor) แนวทางแรกเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนพฤติกรรม
ที่สังเกตเห็นไดและเปนตัวแปรหนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวที่องคการมีอยู ตัวแปรอื่น ๆ เชน 
โครงสรางองคการ เทคโนโลยี ฯลฯ แนวทางแรกจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “culture is something 
an organization has” สวนแนวทางหลังเชื่อวาวัฒนธรรมองคการเปนความคิด ความเชื่อ ที่อยูภายใน
จิตใจของคนกลุมหนึ่งและไมใชเปนเพียงตัวแปรตัวหนึ่งในองคการ แตตัวองคการเองทั้งหมดคือ
วัฒนธรรม ๆ หนึ่ง หรืออุปมาไดวาเปรียบเสมือนวัฒนธรรม ๆ หนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งคือทุกสิ่ง     
ทุกอยางในองคการเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม แนวทางหลังจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
“culture is something an organization is” 8 
 จากแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการอยู 2 แนวคิดหลัก คือแนวคิด
ที่เห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดและเปนตัวแปรหนึ่งในบรรดาตัวแปร
หลาย ๆ ตัวที่องคการมีอยู กับ แนวคิดที่ 2 ที่มีความเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนคานิยม ความเชื่อ 
ที่อยูภายในจิตใจของคน และทุกสิ่งทุกอยางในองคการเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม 
 
ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการ (organizational  culture)  ชีลด  (Shils)  ไดใหทัศนะวา ทุกองคการ
ในสังคมจะมีขอบเขตของ  คานิยม  ความเชื่อ  และสัญลักษณแหงองคการ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
โครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  โดยส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพ
ในการทํางานของบุคคล  ทําใหเกิดจิตสํานึกในเปาหมายของการทํางาน  และการนํามาซึ่งคุณคา
                                                           
 8Linda Smircich and Marta  B.Calas, “Organizational Culture : A Critical Assesment,” 
Handbook of Organizational Communication : An Interdisciplinary Perspective (Newbury Park : 
CA : SAGE ,1987), 229 – 263. 
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แหงความภาคภูมิใจในกิจกรรมขององคการ9  แต เบคเกอร (Backer) กลาววา วัฒนธรรมองคการ
หมายถึง ระบบของความเขาใจรวมกันของสมาชิกในองคการซึ่งทําใหแตละองคการมีลักษณะ
แตกตางกันออกไป10  วินคินส  และแพตเตอรสัน  (Wilkins  and  Patterson)  ไดใหแนวคิดวา
วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลในองคการมีความเชื่อวาสิ่งใดควรกระทํา  และสิ่งใด      
ไมควรกระทําในการปฏิบัติงาน11  โอเวน  (Owen)  กลาววาเปนคําที่มีความหมายลึกซึ้งเปนการยาก
ที่จะใหคําจํากัดความที่แนนอนลงไปได 12 สวนไชน  (Schein)  ไดใหความหมายวัฒนธรรมองคการ
ในเชิง พฤติกรรมวา  วัฒนธรรมองคการเปนตัวการที่ชวยใหสมาชิกใหมขององคการเขาใจถึง
ลักษณะการทํางาน  และการเลือกแนวทางที่ถูกตองของการแกปญหาการปฏิบัติงานในลักษณะของ
กลุม13  โดยคอลบ,  รูบิน  และออสแลนด  (Kolb,  Rubin  and  Osland)  ใหแนวคิดวา  วัฒนธรรม
องคการคือ  รูปแบบของคติฐานที่ทําใหกลุมไดเรียนรูที่จะคิดประดิษฐพัฒนา  แกปญหาในการ
ปรับตัวจากภายนอก  และการบูรณาการจากภายใน14 สุนทร วงศไวศยวรรณ ไดใหทัศนะวา
วัฒนธรรมองคการเปนความคิดภายในจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เขาดวยกัน นั่นคือ 
วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ อันประกอบดวยส่ิงประดิษฐ แบบแผน พฤติกรรม บรรทัด
ฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมุติพื้นฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวน
ใหญภายในองคการ 15 นิวัต  โชติวงษ ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการไววา วัฒนธรรม
                                                           
 9Edward  A.  Shils,  “Culture  and  Periphery,” in The Logic of Personal Knowledge :  
Essays  Presented  to  Michael  Polanyl  (London  :  Routledge  and  Kogan  Page, 1961), 119.  
 10 H.S.  Backer,  “Culture  :  A  Sociological  View,”  Yale  Reveiew  (Summer  1982)  
:  513-527. 
 11Alan  L.  Wilkins  and  Kerry  J.  Patterson,  “You  Can’t  Get  There  From  Here  :  
What  Will  Make  Culture  Projects  Fail,”  in  Gaining  Control  of  the  Corporate  Culture  (San  
Francisco  :  Jossey – Bass,  1985), 267.  
 12Robert  G.  Owen, Organizational  Behavior  in  Education  (New  Jersey  :  Prentice-
Hali,  1987), 166-167.  
 13Edgar  H.  Schein,  “How  Culture  Forms,  Develops  and  Changes,”  in  Gaining  
Control  of  Corporate  Culture  (San  Francisco : Jossey – Bass, 1985), 19 - 20.  
 14David  A.  Kolb,  lrwin  M.  Rubin,  and  Joyce  S.  Osland,  The Organizational  
Behavior  Leader,  5th  ed.  (Endlewood  Cliffs,  NJ  :  Prentice – Hall,  1991), 370.  

15 สุนทร  วงศไวศยวรรณ, วฒันธรรมองคการ แนวคิด งานวิจยั และประสบการณ 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพโฟรเพช, 2540), 11. 
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องคการเปนผลรวมของบุคลากรภายในองคการ โดยสะทอนออกมาทางรูปแบบของพฤติกรรม           
ที่สมาชิกในองคการไดแสดงออกมา ตัวอยางเชน วิธีแสดงความยินดีตอผูรวมงาน  วิธีการพูดคุยกับ
ลูกคา การสื่อสารระหวางพนักงานกันเองหรือระหวางพนักงานกับผูบริหาร  ลักษณะความเปนผูนํา  
หรือแมกระทั่ง กฎ กติกาภายในองคการเอง  ก็ถือเปนรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใน
องคการ 16  รอบบินส (Robbins) ไดรวบรวมและเสนอความหมายของวัฒนธรรมองคการ              
วาหมายถึง ระบบของทุก ๆ อยาง ที่กอใหเกิดความเขาใจรวมกันในแนวทางประพฤติปฏิบัติ และ
แนวทางการทํางานในองคการนั้น เชน  การคิดริเริ่ม จะสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มไดมากแคไหน 
การเสี่ยง จะสงเสริมใหมีการเสี่ยงมากนอยแคไหน การรวมมือ จะสงเสริมใหมีการรวมมือมากนอย
แคไหน การควบคุม จะมีการควบคุมมากนอยแคไหน การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงจะมีมาก
นอยแคไหน การจัดการกับความขัดแยงจะจัดการอยางไร การติดตอส่ือสารจะใชวิธีการแบบใด  
การสนใจในรายละเอียดหรือผลลัพธ การใหความสําคัญกับคนหรือกับงานเปนสําคัญ  สงเสริมการ
ทํางานเปนทีมมากนอยแคไหน  สงเสริมการทํางานเชิงรุกมากนอยแคไหน เปนตน17 
 กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  ระบบของทุก ๆ อยาง ภายในองคการ  
ปรากฏการณทางสังคมของกลุมคน ระเบียบแบบแผน ความเชื่อ คานิยม ที่สงผลตอการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกภายในองคการ  อันจะทําใหแตละองคการมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
 
คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
 การเขาใจถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการจะชวยใหเราไดมองเห็นภาพไดชัดเจน
ยิ่งขึ้นเพราะวัฒนธรรมเปนเรื่องที่คอนขางจะสลับซับซอนทั้งเปนนามธรรม เนื่องจากเกี่ยวของกับ
คานิยม ความเชื่อของคนซึ่งเปนสิ่งที่สังเกตเห็นไดยาก เปนทั้งรูปธรรมซึ่งสังเกตเห็นไดงาย แมวาจะ
มีนักวิชาการจะมีความเห็นเกี่ยวกับ   วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน ซ่ึงไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการไวหลายคน  เชน  อัลเวสสัน  (Alvesson)  ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการวา  มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
 1.  เปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดอยางสม่ําเสมอ  (observed  behavioral  regularities)  
เชน  การใชภาษาในการติดตอส่ือสาร  พิธีการตาง ๆ และรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลในองคการ
ยอมรับ 
                                                           

16 นิวัต  โชตวิงษ, เครื่องมือและแนวคิด ทางการบริหาร จดัการเชิงกลยทุธ
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท รอยัลเพรส แอนด แพค จํากดั, 2544), 71. 

17 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 7 t h ed. (New Jersey : Prentice – Hall, 
2001), 510 – 511.   
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 2.  มีบรรทัดฐาน  (norms)  ซ่ึงยึดถือเปนมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการ
ปฏิบัติรวมกันวา  ส่ิงใดจะตองทํามากนอยแคไหนในการปฏิบัติงาน 
 3.  คานิยมที่มีลักษณะเดน  (dominant  values)  เปนคานิยมสวนใหญที่บุคคลในองคการ
ยอมรับ  ใหการสนับสนุนและคาดหวังในการปฏิบัติงานรวมกัน  เชน  คุณภาพของงาน  และ
ประสิทธิภาพของงาน 
 4.  มีปรัชญาขององคการ  (philosophy)  เปนความเชื่อขององคการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 
 5.  มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (rules) เปนระเบียบแบบแผน และแบบอยางในการปฏบิตังิาน  
ซ่ึงสมาชิกจะตองเรียนรูเพื่อประสิทธิภาพของกลุม 
 6.  มีบรรยากาศขององคการ  (organizational  climate)  ซ่ึงเปนสิ่งที่สมาชิกขององคการ
กําหนดขึ้นจากปฏิสัมพันธของบุคคลในองคการและนอกองคการดวย18 สุนทร วงศไวศยวรรณ ได
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ จากนักวิชาการหลายทาน พบวามี
การใหความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปบางตามแนวความคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมองคการ      
แตสวนใหญแลวเห็นวาวัฒนธรรมองคการ มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.  เปนคานิยม   ความเชื่อ  และพฤติกรรมรวมของกลุมคน วัฒนธรรมองคการเปน
ปรากฏการณของกลุมคนจํานวนหนึ่งในหนวยงาน ไมใชความคิด  ความเชื่อ คานิยม และการ
กระทําของคน ๆ เดียว  วัฒนธรรมองคการจึงเปนความเชื่อ ความคิด และคานิยม ที่หลายคนยอมรับ
และนําไปปฏิบัติจนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกันได 
   2. เปนส่ิงที่ตองใชเวลาในการสั่งสม วัฒนธรรมองคการเปนประสบการณรวมกันของ
กลุมคนกลุมหนึ่งซ่ึงทํางานรวมกันมานานพอสมควร 
 3. เปนส่ิงที่สมาชิกขององคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น (social 
interaction)  วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่คนในหนวยงานเรียนรูจากการเปนสมาชิกของหนวยงาน
นั้น นั่นคือการเรียนรูและถายทอดทางสังคม 
 4.  เปนสิ่งที่สมาชิกองคการไมคอยตระหนักถึง  หลังจากวัฒนธรรมองคการไดผาน
กาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับจากคนภายในองคการจํานวนหนึ่งแลววาสามารถชวย
แกไขปญหาหรือสนองความตองการของหนวยงานได คนในองคการก็จะเชื่อ และทําในสิ่งนั้นซํ้า
แลวซํ้าเลาเปนระยะเวลานานจนกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาไป จนคนไมไดตระหนักถึง 
                                                           

18Mats  Alvesson ,  “Organization,  Culture  and  ldeology,”  International  Studies  of  
Management  and  Organization  17  (1987)  :  4-18,  quoted  in  Fred  Luthans,  Organizational  
Behavior  (New  York  :  McGraw-Hill  Book  Company,  1989), 50 - 51.  
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 5.  การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการพึ่งพาการใชสัญลักษณ (symbol)  
 6.  เปนสิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได19  ซ่ึง  เชอรจิโอวานนี่  (Sergiovanni)  ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการวา  “ในทุก ๆ องคการยอมมีหลักประพฤติปฏิบัติที่พึงสังเกตได  
ซ่ึงกําหนดขึ้นโดยเกณฑของการอยูรวมกันจนกลายเปนบรรทัดฐานที่บงชี้วา  พฤติกรรมใดเปนสิ่งที่
ควรปฏิบัติและยอมรับได  ส่ิงใดเปนส่ิงที่พึงประสงคและบรรทัดฐานของการแสดงออกซึ่งคานิยม  
ความเชื่อ  ในกลุมของผูรวมงาน” 20 
 กลาวโดยสรุป  คุณลักษณะวัฒนธรรมองคการเปนแบบแผน  ระเบียบปฏิบัติของบุคคล
ในแตละองคการ   ที่ประพฤติปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน  ซ่ึงกําหนดขึ้นตาม   ความเชื่อและคานิยม
ของบุคคลในองคการเปนระยะเวลานานจนกลายเปนความเคยชิน  และสะทอนออกมาใหเห็นเปน
พฤติกรรมของบุคคล  
 
หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ 
 นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันบางในเรื่องหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ เนื่องมาจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน แต สวนใหญแลวเห็นวาวัฒนธรรมองคการ 
มีหนาที่ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคการยอมรับ  จากการที่สมาชิกในหนวยงาน
ทั้งเกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องงาน ทําใหบุคลากรใหมขององคการเรียนรูวิธีคิด
วิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม จากคําแนะนําของสมาชิกเกา หรือไมก็เรียนรูดวยตนเองจาก
ประสบการณหรือการสังเกตสวนตัววา วิธีคิด วิธีทํางานแบบใดที่ทําแลวไดรับคําชมเชย สรรเสริญ
หรือไดรับรางวัล และวิธีปฏิบัติใดที่ทําไปแลวถูกตําหนิติเตียนหรือไดรับการลงโทษ ส่ิงตาง ๆ
เหลานี้ บุคลากรใหมจะคอย ๆ เรียนรูจนทราบถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่สมาชิกสวนใหญปรารถนา 
 2.  จัดระเบียบในองคการ ถาพนักงานเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิดวิธีทํางานที่
หนวยงานคาดหวัง พนักงานก็จะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด การทํางานและการ
ประพฤติปฏิบัติตอกัน นานวันเขาแนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมให
สมาชิกยึดถือปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียมบรรทัดฐานดังกลาว ยอมไดรับการ
ลงโทษในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคการจะชวยวางกฎเกณฑใหสมาชิกของหนวยงานคิดและทํางานอยางมีระเบียบ
                                                           

19สุนทร  วงศไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ, 14-20. 
20Thomas  J.  Sergiovanni  and  Robert  J.  Starrett, Supervision  Human  Perspectives 

4th  ed.  (New  York  :  McGraw-Hill  Book  Company,  1988), 103.  
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แบบแผน ชวยใหหนวยงานทํางานเปนไปอยางมีระบบและราบรื่น ธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุม
จะถูกใชเปนมาตรฐานในการตัดสินวาวิธีคิดใดที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสม 
 3.  กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เมื่อบุคลากรใน
หนวยงานเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคการของตนเองแลว วัฒนธรรมองคการจะชวยใหสมาชิก
ของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตาง ๆ ในหนวยงานของตน เชน  
ชวยใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปดแบบสอนทางไกลแหงหนึ่งเขาใจความหมายและหนาที่
ของ “ประธานคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา”  วาเปนประธานของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ผลิตตําราเรียนในแตละชุดวิชา ใหเปนไปตามมาตรฐานและ
ภายในเวลาที่กําหนด การเขาใจความหมายของพฤติกรรมตาง ๆ ภายในหนวยงานยังเปนการแยก   
ผูที่เปนสมาชิกของหนวยงานออกจากผูที่ไมเปนสมาชิกดวย เพราะสวนใหญแลวสมาชิกของ
หนวยงานหรือผูคุนเคยกับวัฒนธรรมของหนวยงานเทานั้นที่เขาใจความหมายของเหตุการณและ
พฤติกรรมตาง ๆ ภายในหนวยงานไดอยางถูกตอง 
 4.  ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ ดังที่กลาวมาแลววา
วัฒนธรรมองคการเปนคานิยม ความเชื่อ และแนวปฏิบัติที่สมาชิกขององคการทําอยูเปนปกติวิสัย
จนกลายเปนนิสัย ดังนั้นสมาชิกขององคการสามารถทํากิจกรรมเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติไมตอง
ตัดสินใจมากวาในแตละชวงเราจะตองทําอะไร และทําอยางไร ตัวอยางเชน หนวยงานราชการและ
เอกชนบางแหงมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเรี่ยไรเงินจากขาราชการหรือพนักงานเพื่อรวบรวมเงินไป
ซ้ือของขวัญใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดและวันขึ้นปใหม          
การเรี่ยไรเงินในโอกาสดังกลาวเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําทุกปจนสมาชิกหนวยงานทราบดวีา
ควรจะทําอยางไร และทําเมื่อใด  
 5. ชวยช้ีแนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว เมื่อวัฒนธรรมองคการไดผาน
กาลเวลาแหงการทดสอบ จนเปนที่ยอมรับจากสมาชิกองคการสวนหนึ่งแลววาสามารถชวย
แกปญหาพื้นฐานตาง ๆ ขององคการได ส่ิงเหลานี้ก็จะถูกถายทอดใหสมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธี
คิดวิธีทํางานที่ถูกตองเหมาะสมที่จะใชภายในหนวยงาน กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมใหสมาชกิ
รุนใหมเรียกวา   การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ (organizational socialization) การหลอหลอม
ขัดเกลาสมาชิกใหมขององคการมีจุดประสงคเพื่อใหพวกเขาเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
ในองคการที่พวกเขาเพิ่งเขามาทํางาน      และใหพวกเขารับเอาวิธีคิดวิธีทํางานดังกลาวเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานและประพฤติปฏิบัติตอไป อันจะทําใหวัฒนธรรมขององคการไดรับการสืบสาน
ใหดํารงอยูตอไป 
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 6. สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก วัฒนธรรมองคการชวยใหสมาชิกของหนวยงาน
ตระหนักวาแตละคนเปนพวกเดียวกัน หรืออยูในกลุมเดียวกัน เพราะตางมีคานิยม ความเชื่อ และ
การประพฤติปฏิบัติที่คลายคลึงกัน และเปนเอกลักษณที่แตกตางจากวิถีทางของกลุมอื่น สิ่งที่ทําให
สมาชิกองคการรูสึกวากลุมของตนมีเอกลักษณแตกตางจากกลุมอื่นมีหลายประการ เชน การแตง
กาย ระยะเวลาทํางาน  วิธีทํางาน ผลงาน ช่ือเสียงและภาพพจนของกลุม ตัวอยางเชน เครื่องแบบ
พนักงานของแตละธนาคารทําใหพนักงานมีความรูสึกวากลุมของตนมีเอกลักษณที่แตกตางจากกลุม
อ่ืน ทําใหรูสึกวาผูที่ใสเครื่องแบบเดียวกันเปนพวกเดี่ยวกัน มีความคุนเคยหรือใกลชิดกัน มีระเบียบ
วินัยและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน21  

ซาเท (Sathe) กลาววาวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอองคการในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 
1.  ความรวมมือ (cooperation)  ความรวมมือท่ีแทจริงภายในองคการไมสามารถเกิดขึ้น

จากการออกเปนกฎระเบียบได แตระดับของความรวมมือที่แทจริงภายไดรับอิทธิพลมาจากการที่
สมาชิกในองคการมีคติฐานรวมกัน เชน บางองคการจะใหระดับคานิยมสูงกับการทํางานเปนทีม 
ในขณะที่บางองคการ การแขงขันกันระหวางสมาชิกจะถือเปนคานิยมในระดับที่สูงกวา ซ่ึงความ
แตกตางกันของการใหความสําคัญตอความเชื่อและคานิยมรวมกันระหวางกลุมบุคคลนี้สงผลอยาง
มากตอระดับความรวมมือ 

2.  การตัดสินใจ (decision making) วัฒนธรรมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเนื่องจาก
ความเชื่อและคานิยมรวมกันทําใหเกิดคติฐานเบื้องตนและความโนมเอียงอยางคงที่ตอองคการ            
ซ่ึงนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

3. การควบคุม (control) หัวใจของการควบคุมคือความสามารถที่จะทําใหการปฏิบัติงาน
ไดผลตามที่วางแผนไว โดยพื้นฐานแลวกลไกการควบคุมในองคการมี  3 ดาน คือ 1) ดานการตลาด  
จะใชราคาเปนตัวควบคุม 2) ดานการปกครอง จะใชอํานาจอยางเปนทางการเปนการควบคุม 3) ดาน
เครือขาย จะใชคามเชื่อและคานิยมที่มีรวมกันของสมาชิกสําหรับควบคุม  

ถึงแมวากลไกการควบคุมทั้ง 3  ดานขางตนไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด แตองคการที่มี
วัฒนธรรมแข็งจะใหความสําคัญตอการควบคุมดวยเครือขาย เนื่องจากเปนวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ความเชื่อและคานิยมรวมกันของสมาชิกที่กําหนดขอบขายแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของสมาชิก
ในองคการ ซ่ึงถือวาเปนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง 

4.  การสื่อสาร (communication) เหตุผลหลักที่สมาชิกในองคการสื่อสารผิดพลาดเกิด
จากปญหาของการบิดเบือนขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหารสารนั้นมีความซับซอนมากเทาไร 
                                                           

21สุนทร  วงศไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ, 27-31. 
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ความผิดพลาดในการสื่อสารก็จะมากขึ้นเทานั้น  อยางไรก็ตามวัฒนธรรมชวยลดปญหาเหลานี้ได   
2  ทางคือ 1)ไมจําเปนตองส่ือสารในเรื่องที่ถือวามีคติฐานรวมกันอยูแลว 2) การมีคติฐานรวมกัน
ชวยใหแนวทางในการตีความสารตาง ๆ ที่ไดรับ 

5.  ความผูกพัน (commitment) บุคคลจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการเมื่อเขามีสวนรวม
และไดรับประสบการณบางอยางที่จะทําใหยึดติดกับองคการ ส่ิงจูงใจตาง ๆ เชน เงินเดือน 
เกียรติยศ และความรูสึกวาตนเองมีคา จะชวยใหบุคคลมีความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรม    
ที่แข็งจะสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผานความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ที่บุคคลมี
รวมกับผูอ่ืนในองคการ 

6.  การรับรู (perception) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดการรับรูสถานการณของสมาชิกใน
องคการอันจะนําไปสูการปฏิบัติ 

7.  การใชเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม (justification of behavior)  วัฒนธรรมชวยให
สมาชิกในองคการใชอางเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม ในขณะเดียวกันองคการก็จะใชเหตุผลเปน
แรงเสริมใหสมาชิกรักษาพฤติกรรมนั้นไว ในทางตรงกันขามองคการก็อาจกําหนดใหสมาชิกแสดง
พฤติกรรมที่ตองการเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกัน22 

สรุปไดวาถึงแมวานักวิชาการจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  หนาที่ของวัฒนธรรมองคการ  
แตกตางกันออกไปบาง เนื่องจากมีแนวคิดพื้นฐานที่ใชในการศึกษาที่แตกตางกันออกไป แตสวน
ใหญแลวนักวิชาการ   ก็มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา  หนาที่ของวัฒนธรรมองคการ จะมี
ดังตอไปนี้  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคการยอมรับ จัดระเบียบในองคการ กําหนด
นิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัว   ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่
ปฏิบัติอยูเสมอ  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคการ  และชวยช้ีแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตัวใหกับสมาชิกในองคการ 
 
แนวคิดเก่ียวกบัมิติและประเภทของวฒันธรรมองคการ 
 มิติแรก อาจแบงเปน วัฒนธรรมเดน (dominant culture) จะเปนวัฒนธรรมหลัก ซ่ึงจะ
เห็นไดจากคานิยมหลักขององคการนั้นและวัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวนใหญ
ที่รับรูและยอมรับ ตลอดจนเขาใจรวมกัน วัฒนธรรมยอย (subculture) จะเปนวัฒนธรรมของกลุม
งาน หรือแผนกงาน ซ่ึงในองคการหนึ่ง ๆ  ที่มีหลายกลุมงาน  หรือหลายแผนกก็จะมีวัฒนธรรม 
ยอย ๆ หลายแบบได 
                                                           
 22 Vijay  Sathe, Culture and Related  Corperate Realities  (Homewood, Illinois : 
Richard D. Irwin ,1985), 25 – 31. 
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 มิติที่ 2 อาจแบง เปนวัฒนธรรมที่เขมแข็ง หรือออนแอ ซ่ึงจะขึ้นอยูกับระดับการเห็น  
พองตองกัน (consensus)  การยึดเหนี่ยวกัน (cohesiveness) และการผูกพันของสมาชิกตอวัฒนธรรม
องคการ (commitment)  แบงเปน วัฒนธรรมที่เข็มแข็ง  (strong culture) จะหมายถึงวัฒนธรรม
องคการที่มีน้ําหนักมาก คนยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยาก วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง
จะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก และทําใหสมาชิกยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดี และ
ผูกพันตอองคการมาก  วัฒนธรรมที่ออนแอ (weak culture) จะเปนวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไดงาย 
เพราะไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกในองคการมากนัก 
 มิติที่ 3 แบงวัฒนธรรมองคการออกไปได 4 แบบ ตามมิติของการเนน คือเนนการมอง
ภายในเปนสําคัญ (internal focus) กับการมุงเนนไปสูภายนอก (external focus) และมิติของการ
ยืดหยุน (flexibility) กับการรักษาสภาพที่เปนอยู (stability) 23  
 
แบบของวัฒนธรรมองคการ 
 ดวยความหลากหลาย  ความสลับซับซอนของสิ่งที่บงชี้ของวัฒนธรรมองคการ 
นักวิชาการ นักวิจัยจึงไดมีความพยายามอยางยิ่งที่จะระบุ และทําการวัดแบบของวัฒนธรรมองคการ
ที่มีอยู โดยยึดเอากรอบแนวคิดทางทฤษฏีที่ แตละคนใหความสนใจ เชน ซอนเนนฟลด       
(Sonnenfeild) แหงมหาวิทยาลัยเอ็มโมรี (emmory university) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบของ
วัฒนธรรมองคการและไดกําหนดแบบของวัฒนธรรมองคการ โดยยึดเอาองคประกอบทาง
วัฒนธรรมหลาย ๆ ดาน มาเปนเกณฑในการพิจารณา แลวแบง ออกเปน 4 แบบ คือ 1)วัฒนธรรม
แบบทีมเบสบอล (baseball team culture)  2)วัฒนธรรมแบบสโมสร (club culture)  3)วัฒนธรรม
แบบวิทยาลัย (academy culture) และ  4) วัฒนธรรมแบบปอมปราการ (fortress culture) ซ่ึงรูปแบบ
ของวัฒนธรรมองคการในแตละแบบนั้นจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอล (baseball team culture) เปนองคการที่มีลักษณะของ
ความเปนผูประกอบการสูง มุงเนนผลผลิต หรือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ขอบความเสี่ยง ความทา
ทาย มีความกลาไดกลาเสีย การบริหารจัดการบุคลากรจะเนนที่ตัวบุคคล เปดโอกาสให บุคลากรใช
ความรูความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ กระตุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค มีอิสระทาง
ความคิด เพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหม ๆ สําหรับการแขงขันทางธุรกิจ 
 2. วัฒนธรรมแบบสโมสร (club culture) คุณลักษณะเดนขององคการที่มีวัฒนธรรมแบบ
สมาคมหรือแบบสโมสรจะเปนองคการที่ใหความสําคัญกับความรูสึกของบุคลากรภายในองคการ
                                                           

23สุพานี  สฤษฎวานิช , “วัฒนธรรมองคการ : ควรเลือกใหเหมาะสม,” บริหารธุรกิจ 95 
(กรกฎาคม – กันยายน 2545) : 56 – 57. 
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มากโดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะสรางสมาชิกภายในองคการ  ใหเกิดความรูสึกผูกพันและซื่อสัตยตอ
องคการ ภายในองคการจะใหความสําคัญในเรื่องของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น          
ใหความสําคัญกับระบบอาวุโส  
 3. วัฒนธรรมองคการแบบวิทยาลัย (academy culture) เปนองคการที่มีความมั่นคง           
เปดโอกาสกวางใหกับบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิกขององคการใหความ
อิสระกับสมาชิกภายในองคการอยางเต็มที่ในการแสดงความรูความสามารถ การจัดการดานบุคลจะ
เนนในเรื่องของความสามารถในตัวบุคคลมากกวาระบบอาวุโส 
 4. วัฒนธรรมแบบปอมปราการ (fortress culture) ลักษณะขององคการที่มีแบบของ
วัฒนธรรมในแบบนี้จะเปนองคการที่มุงเนนในเรื่องของผลผลิต เพื่อตอบสนองความอยูรอดของ
องคการเปนสําคัญ 24 
 โจนส และ กอฟฟ ( Jones and Goffee)ไดทําการกําหนดแบบของวัฒนธรรมองคการไว 
4  แบบโดยศึกษาจากระดับความสัมพันธทางสังคม (social relationship) ของสมาชิกภายในองคการ 
ซ่ึงความสัมพันธทางสังคมที่ โจนส และ กอฟฟ ไดนํามาศึกษานั้น มี 2 มิติ คือ มิติแรกเปนมิติที่
เกี่ยวกับระดับของความเปนมิตร (sociability) ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ ซ่ึงวัดไดจาก
สัมพันธภาพระหวางกันและกัน ความสม่ําเสมอในการแสดงออกซึ่งความเปนมิตรตอกัน โดยไม
มุงหวังสิ่งใดตอบแทน มีความจริงใจกัน ถาองคการใดมีระดับพฤติกรรมดังที่กลาวมาของสมาชิก
ภายในองคการสูง หมายถึงระดับการเปนมิตรของสมาชิกอยูในระดับสูง (high  sociability) มิติที่ 2 
เรียกวา ความพรอมเพรียง (solidarity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรวมแรงรวมใจ
กันในการทํางานเพื่อไปสูเปาหมาย หรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่แตละคนมีความสนใจรวมกัน การมี
ระดับความพรอมเพรียง (solidarity) สูง นั่นทุกคนจะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยที่แตละคนจะ
มองขามความคิดเห็นที่เปนอคติสวนตัว และมุงเปาไปที่ความสําเร็จของงานเปนสําคัญ โจนส  และ 
กอฟฟ ไดสรุปวาเมื่อนํามิติทั้ง 2 มารวมกันแลวจะทําใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะของ แบบทาง
วัฒนธรรมที่ตางกัน 4 แบบ ดังแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 
                                                           

24Sonnenfeld , Jeffrey, quoting in Richard L. Daft, Magement, 3rd ed. (Orlando : The 
Dryden Press, 1994), 129 –130. 
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                          สูง 
 
 
 
 
 
                           ต่ํา  
                                       ต่ํา                                                                    สูง 

           
 
แผนภูมิที่  3 แบบวัฒนธรรมองคการ ตามแนวคิดของ โจนส และ กอฟฟ 
ที่มา  : Gareth Jones and Rob Goffee , quoting in Stphen P. Robbins,Organizational Behavior 
(New Jersey : Prentice –Hall, 2001), 527. 
  
 แบบของวัฒนธรรมองคการของ โจนส และ กอฟฟ นั้นในแตละรูปแบบของวัฒนธรรม
นั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกนัซึ่งพอจะสรปุไดดังตอไปนี้  
 1.  แบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือขาย  (networked culture) องคการที่มีลักษณะแบบ
นี้จะเปนองคการที่มีระดับความเปนมิตรสูง ระดับความพรอมเพรียงของบุคลากรจะมีอยูในระดับต่ํา 
ความเปนอยูของสมาชิกภายในองคการจะมีลักษณะเปนครอบครัว อยูกันเหมือนญาติมิตร  ทุกคน
ภายในองคการจะมีความรูจักกันเปนอยางดี  บุคลากรที่เปนสมาชิกขององคการที่มีลักษณะของ
วัฒนธรรมแบบนี้ จะรูสึกพึงพอใจ มีความสุข สนุกสนาน การทํางานจะเปนไปในลักษณะการรวม
คิดรวมทํา มีการรับฟงความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน  แตบุคลากรภายในองคการในลักษณะเชนนี้
บางสวนไดกลาววาในบางครั้งสภาพความเปนอยูของคนภายในองคการแบบนี้จะเปนตัวขัดขวาง 
หรือบั้นทอดประสิทธิภาพในการทํางานได  อันเปนผลสืบเนื่อง มาจากการตัดสินใจที่ตองอาศัย
ระดับการเห็นพองตองกันจากสมาชิกสวนใหญขององคการ 25 
 2. แบบวัฒนธรรมองคการแบบการคา (mercenary culture)  ความสัมพันธระหวางบุคคล
ภายในองคการที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้ จะมีระดับความเปนมิตรของสมาชิกภายในองคการ   
                                                           

25 Robert Kreitner, Angelo Kiniciki and Marc Buelens, Organizational Behavior, 2nd ed. 
(New York : McGraw – Hill , 2002), 68.   
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ในระดับต่ํา  แตระดับความพรอมเพรียงกันในการทํางานจะมีคอนขางสูง ลักษณะเดนขององคการ
ในรูปแบบนี้จึงมีความเปนผูประกอบการสูง เนนผลผลิต มากกวาการเนนความสัมพันธระหวาง
บุคคล ภายในองคการจึงมีการแขงขันกันสูง บุคลากรมีความกระตือรือรนสูงในการทํางาน  มีความ
มุงมั่นในการทํางานสูง เปาหมายของการทํางานนอกเหนือจากตองการไปยังเปาหมายแลว การมี     
ชัยชนะเหนือคูแขงยังเปนประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง  โจนส และ กอฟฟ ยังกลาวอีกดวยวา
องคการในลักษณะนี้จะเนนที่ความอยูรอด  โดยในบางครั้งถึงไมไดใสใจในเรื่องของความพึงพอใจ 
สวัสดิการ หรือผลประโยชน ของบุคลากรในองคการ  
 3. แบบวัฒนธรรมองคการแบบแตกกระจาย (fragmented culture) วัฒนธรรมองคการ
ตามรูปแบบนี้ ระดับความเปนมิตรและระดับความพรอมเพรียงกันในการทํางานจะมีอยูในระดับต่ํา 
ความเปนอยูของสมาชิกภายในองคการจะเปนไปในลักษณะตางคนตางอยู เพราะแตละคนจะมี     
ภารหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน  การติดตอส่ือสารภายในองคการจะมีการสั่งการจาก
เบื้องบนเปนหลัก  แตละบุคคลที่เปนสมาชิกขององคการจะมีอิสระ มีการควบคุมตนเองในการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย  
 4. แบบวัฒนธรรมองคการแบบชุมชน (communal culture) องคการที่มีลักษณะของ
วัฒนธรรมแบบนี้จะมีระดับความเปนมิตรและระดับความพรอมเพรียงกันของหมูสมาชิกภายใน
องคการในระดับสูง โจนส และ กอฟฟ  กลาววาองคการในลักษณะนี้จะมีลักษณะคลายกับองคการ
แบบการคา (mercenary culture) แตจะแตกตางกันตรงที่องคการในลักษณะนี้จะมีความสามัคคี    
กลมเกลียวกันในหมูสมาชิกมากกวา  บุคลากรมีระดับของแรงจูงใฝสัมฤทธิ์ มากกวา ซ่ึงเกิดจากการ
สรางแรงบันดาลใจจาก การที่องคการมีลักษณะแบบนี้จะมีผูนําที่มีบารมีสูง มีวิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการ 26 
 คุก และ ซูมัล  (Cooke and  Szumal) ไดพยายามศึกษาแบบของวัฒนธรรมองคการโดย 
ใชวิธีการศึกษาจากความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพขององคการกับความเชื่อที่เปนบรรทัดฐาน  
เปนหลักในการจําแนกแบบของวัฒนธรรมองคการแตประเภท ซ่ึงแบงเปน 3 แบบ คือ 1)วัฒนธรรม
แบบสรางสรรค (constructive culture) 2)วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรับ (passive – defensive 
culture) 3)วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุก (aggressive – defensive culture)  คุณลักษณะของแบบ
วัฒนธรรมทั้ง 3 แบบนั้นจะมีความแตกตางกันตามความเชื่อที่เปนบรรทัดฐาน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

                                                           
26Gareth Jones and Rob Goffee, quoting in Stephen P. Robbins, Organizational 

Behavior (New Jersey : Prentice – Hall, 2001), 527 - 528. 
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 1. วัฒนธรรมแบบสรางสรรค ( constructive culture) องคการจะมีคานิยมในเรื่องการ
บรรลุเปาหมายของงานที่รับผิดชอบ ใหความสําคัญกับคน และงานไปพรอม ๆ กัน ใหบุคลากร     
มีความคิดที่อิสระ สมาชิกชอบความทาทาย มีความกระตือรือรนสูง บุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางาน การบริหารอยางทั่วถึง มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม การบริหารงานจะมีการวางแผน      
มีการกําหนดเปาหมาย ความสําเร็จ ไวอยางชัดเจน ความเชื่อที่เปนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมแบบนี ้
คือ การมุงเนนความสําเร็จ การสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  มีความสุข   
กับงานที่ทํา ไดรับผลประโยชน สวัสดิการตาง ๆ อยางพอเพียง ประกอบดวยลักษณะการปฏิบัติ     
4  ลักษณะ คือ  
 1.1  การมุงผลิตภัณฑ (achievement) คือสมาชิกจะไดรับการกระตุนใหมุงสู
มาตรฐานของความยอดเยี่ยม กําหนดเปาหมายที่จะบรรลุผลอยางทาทายและเปนไปได ทํางานอยาง
กระตือรือรนเพื่อบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งมีแผนและทางเลือกที่ชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ 
 1.2  การมุงพัฒนาบุคลากร (self – actualization) คือลักษณะองคการที่ให
คุณคากับความคิดสรางสรรค เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ใสใจกับผลสัมฤทธ์ิของงานและ
ความกาวหนาของบุคคล สมาชิกไดรับการกระตุนใหมีความสุขกับการทํางาน พัฒนาตนเองและ    
มีสวนรวมในกิจกรรมใหม ๆ ที่หลากหลาย 
 1.3  การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร (humanistic – encouraging) ใหความ
สนใจกับความตองการของผูอ่ืน มุงการมีสวนรวม การบริหารโดยยึดคนเปนศูนยกลางโดยถือวาคน
มีความสําคัญ ยิ่งสมาชิกชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดความกาวหนา  
 1.4 การมุงผูกพันฉันทพี่นอง (affitiative) ใหความสําคัญสูงกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผย และใสใจกับความพึงพอใจของกลุมทํางาน 
 2. วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรับ (passive – defensive culture) ใหความสําคัญกับคนมาก
จนขาดการใสใจกับงาน ถึงแมวาจะใหความสําคัญกับบุคคลมากแตบุคลากรก็ยังรูสึกขาดความ
มั่นคง กลุมสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธตอกันอยางระมัดระวัง  แมวาบุคลากรจะยอมอยูใตองคการแลว
ก็ตามแตก็กอใหเกิดความตึงเครียดในการทํางาน องคการขาดความเจริญกาวหนาแมวาจะสามารถ
คาดหมายผลการทํางานไดในบางขณะและดูผิวเผินก็มีความมั่นคง แตสมาชิกจะแสวงหาความ
ปลอดภัยใหกับตนเอง เกิดผลเสียในการเรียนรู รวมทั้งการปรับตัวและรากฐานของความอยูรอด
วัฒนธรรมองคการแบบนี้จะมีลักษณะของความเห็นพองตองกันในหมูของสมาชิกคอนขางสูง        
คนในองคการจะหลีกเลี่ยงความขัดแยง  เปนองคการแบบอนุรักษนิยม ยึดถือระเบียบกฎเกณฑ 
คลายระบบราชการ  มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  การตัดสินใจจะมาจากเบื้องบน   
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 3. วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุก (aggressive – defensive culture)  เปนองคการที่มี     
การแขงขันกันสูง   บุคลากรภายในองคการจะมุ งแขงขันกันในการทํางานเพื่อใหไดมา                    
ซ่ึงผลตอบแทนที่ตนเองพึงจะไดรับ  ภายในองคการจะมีคานิยมในเรื่องของความสมบูรณแบบ 
บุคลากรจะตองทํางานโดยไมใหเกิดขอผิดพลาด ใหความสําคัญในเรื่องของผลผลิตมากกวา           
เร่ืองตัวบุคคล 27   
 แฮนดี และ  เอตเคน (Handy and  Aitken)  และ ฟุลเลน และ ฮารกรีฟส ( Fullen and 
Hargreaves) ไดช้ีใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายของโรงเรียนและองคการ แตละโรงเรียนจะมี
ลักษณะทางวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันไป  อยางไรก็ตามในแตละองคการจะมีลักษณะ      
ของแบบทางวัฒนธรรมองคการในแบบใดแบบหนึ่ง หรืออาจจะมีลักษณะเดนที่ผสมกันอยู          
ซ่ึงรูปแบบทางวัฒนธรรมดังกลาวแบงแบบตาง ๆ ดังนี้  
 1. วัฒนธรรมตามบทบาท ในวัฒนธรรมเชนนี้องคการจะมีลักษณะแบบดั้งเดิมและ
บริหารงานแบบมีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดลักษณะงานอยางชัดเจน มีขอบเขตของบทบาท
และมีระบบการประสานงานที่เปนทางการ มีขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการเนนใหแตละบุคคล
ทํางานในหนาที่ตามความเชี่ยวชาญของตน โรงเรียนที่จัดเขารูปแบบนี้มักจะเปนโรงเรียนที่มี           
การจัดการที่ดี แตไมไดหมายความวามีคนที่มีวิสัยทัศนอยูในองคการ คนเหลานี้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสําหรับโลกที่มีความมั่นคง แตโรงเรียนประเภทนี้ไมมีความสามารถที่จะรับมือกับ           
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนลักษณะที่เปนอยูของการศึกษาในปจจุบัน 
 2. วัฒนธรรมแบบสโมสร ในวัฒนธรรมเชนนี้ มีครูหรือผูบริหารที่ใหการสนับสนุน
เพื่อนรวมงานที่มีลักษณะแนวคิดที่คลาย ๆ กัน  การบริหารเชนนี้ทําใหมีแวดวงของเพื่อนสนิท
เพิ่มขึ้นและผูบริหารอาจมีอิทธิพลมากกวาผูที่ดํารงตําแหนงเปนทางการที่มีอยูนอกสโมสร ผูบริหาร
ในโรงเรียนเชนนี้มักจะใชอํานาจตามที่ตนเองเห็นสมควร แทนที่จะตัดสินใจทํางานตามวิธีที่ได   
ตกลงกันไว แตจะใชวิธีการอยางไมมีระเบียบแบบแผนโดยปรึกษากลุมใกลชิดของตนเองและ     
ไมคอยมีการบันทึกอยางเปนทางการ องคการเชนนี้เปนที่ทํางานที่นาตื่นเตนสําหรับผูที่ยึดหัวหนา
เปนใหญ แตเพื่อนรวมงานอื่นอาจรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญและถูกกันออกนอกวงการปกครอง
แบบฉันญาติมิตรในโรงเรียนเชนนี้ดูจะไมเปนธรรมและขัดตอหลักการใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน 
และการไวใจผูบริหารโดยสิ้นเชิง    ในขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาใช   วัฒนธรรมแบบสโมสร    
จนเปนธรรมดา โรงเรียนมัธยมหลายแหงอางวาในโรงเรียนของตนมีการใชวัฒนธรรมแบบนี้
เชนกัน 
                                                           

27 R. A. Cooke and J. L. Szmal Robert Kreiter, (n.p. , n.d.), quoted in Angelo Kiniciki 
and Marc Buelens,Organizational  Behavior, 2nd ed. (New York : McGraw – Hill , 2002), 65 - 67. 
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 3. วัฒนธรรมแบบภารกิจ ความอบอุน ความเปนกันเอง และความรวมมือ และยึดลําดับ
สายการบังคับบัญชาเพียงเล็กนอย คือลักษณะของวัฒนธรรมแบบนี้คนที่ทํางานรวมกันเปนทีมและ
กลุมยอยอาจเปลี่ยนแปลงและแยกกลุมตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  วัฒนธรรมเชนนี้ชวยการ
ทํางานแบบแกปญหา  และกระตุนใหแตละบุคคลมีสวนรวมในการผลักดันองคการใหกาวไป
ขางหนา มีการซักถามปญหาการปฏิบัติงานที่ผานมาอยางเปดเผย  โรงเรียนหลายโรงเรียน            
ใชลักษณะใดลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมแบบภารกิจ การทํางานของทีมและหมวดวิชาตาง ๆ ใน
โรงเรียนมัธยมจัดอยูในกลุมนี้ไดเชนกัน วัฒนธรรมแบบภารกิจไมเปนที่พึงประสงคของผูที่ยึดติด
กับตําแหนงของงานเพื่อความมั่นคงหรือคนที่รูสึกถูกเลือดใหมกําลังรุกไลเขามาแทนที่  
 4. วัฒนธรรมแบบเนนบุคคล ในองคการที่ใชวัฒนธรรมแบบเนนบุคคล เสรีภาพทาง
อาชีพมีความสําคัญยิ่ง  องคการเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถของตนโดย ผูจัดการ       
เขาแทรกแซงนอยที่สุด ใหผูซ่ึงมีความสามารถความเชี่ยวชาญทํางานของตน  วิธีใชกับนักวิชาชีพ
เหลานี้คือหวานลอม เคี่ยวเข็ญและตอรอง แตจะไมมีใครสั่งหรือช้ีนํา ครูที่เคยทํางานในโรงเรียนเมือ่ 
30 ปกอนเคยมีเสรีภาพในการปฏิบัติงาน คงตอตานการกํากับควบคุมดูแลซึ่งปจจุบันถือวาเปน      
ส่ิงสําคัญ ที่จริงวัฒนธรรมเนนบุคคลในรูปแบบบริสุทธิ์คอนขางหายาก แตอาจจะมีหลงเหลืออยู
บางในบางโรงเรียน 
 5. วัฒนธรรมแบบเอกัตบุคล ในวัฒนธรรมเชนนี้คนจะทํางานแบบตางคนตางทํา มีความ
รวมมือและการแลกเปลี่ ยนแนวความคิดกันนอยมาก  และไมมีการใหขอมูลยอนกลับ                   
กับผูปฏิบัติงาน คนที่ใชวัฒนธรรมนี้หลีกเลี่ยงนวัตกรรมและไมมีการยอมรับแนวคิดใหม ๆ         
แตละบุคคลไมเสาะหาหรือยอมรับความชวยเหลือ  แรงจูงในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน    
มีนอย   แมวาแตละบุคคลจะมีความคาดหวังของตนเองในระดับสูง  เมื่อมีการประชุมจะไมคอยมี   
ผูเสนอความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธสังคมมีนอยมาก  และการประชุมคณะครูจะเสียเวลาเปลา 
 6. วัฒนธรรมแบบเกาะกลุม ในวัฒนธรรมแบบเกาะกลุมครูจะมีความผูกพันกับกลุมของ
ตนเทานั้น กลุมแตกแยกกันและกันและแขงขันกันระหวางกลุม หมวดวิชาจะมีลักษณะคลายรัฐ       
ตาง ๆ มีวัฒนธรรมรองที่เห็นเดนชัด  ทําใหการทํางานที่ยึดเอาวัฒนธรรมรวมกันเปนไปไดอยาง
ยากลําบาก  ไมมีการสื่อสารกันในระหวางกลุม และมีแนวโนมที่จะนึกถึงสมาชิกในกลุมอ่ืน         
ในแงลบ ทําใหมีปญหาเรื่องตารางเวลา  หองเรียน    ทรัพยากรอื่น ๆ   และระบบการสอน            
ในโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมแบบเกาะกลุม การริเริ่มทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จเปนสิ่งที่ยากยิ่ง 
 7. วัฒนธรรมแบบรวมมือ  โรงเรียนที่มีวัฒนธรรมการรวมมือจะมีวิสัยทัศนที่เดนชัดและ
รวมมือกันหาคานิยมและจุดมุงหมายของโรงเรียน มีการทบทวนตรวจสอบวิสัยทัศนอยางสม่ําเสมอ 
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เสียงของครูมีพลัง ความเห็นไมตรงกันมีมาก แตครูไดรับมอบความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
อยางเต็มที่ และมีความนาเชื่อถือ  การสอนแบบทีมและการเตรียมงานรวมกันเปนเรื่องปกติ ผูสอน
เต็มใจเปนผูเรียน และมีปณิธานที่จะพัฒนาอาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง ทีมจะทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  คนทํางานเชื่อใจและเปดเผยตอกันอยางดียิ่ง  ไมมีการปฏิบัติงานตามสายการบังคับ
บัญชาอยางเครงครัด  การพูดคุยหยอกลอเลาเรื่องขบขันและการฉลองในโอกาสตาง ๆ สะทอนให
เห็นถึงความเขาใจซึ่งกันและ28 
 ดอบนี่ (Dobni) ไดศึกษาโครงสรางของวัฒนธรรมองคการประเภทใหบริการของชาว
แคนนาดาตะวันตก จํานวน  92  แหง โดยใชระบบคานิยมองคการ ในการวัดวัฒนธรรมองคการ 
แลววิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ และการวิเคราะหกลุม พบวามีวัฒนธรรม
องคการอยู 4 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมองคการแบบนายทุน (entrepreneurial culture) 2)วัฒนธรรม
แบบชนชั้นกลาง (bourgeoisie culture) 3)วัฒนธรรมแบบบูรณาการ (integrated culture) และ         
4)วัฒนธรรมแบบมุงเนนผลงาน (performance – pressured culture)29  
 ดีล และ เคนเนดี (Deal and Kennedy) แสดงใหเห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
โดยใชปจจัย 2 อยาง ในตลาดการคา คือ ระดับความเสี่ยงที่สัมพันธกับกิจกรรมของบริษัทและ
ความเร็วของการไดรับขอมูลปอนกลับในเรื่องการตัดสินใจ  และกลยุทธของบริษัท  ซ่ึงแบง
วัฒนธรรมองคการออกเปน  4  ประเภทไดแก30 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 28 ปเตอร  เฟลมมิ่ง, เทคนิคการจัดการระดับกลางในโรงเรียนมัธยม,  แปลโดย   พรทิพย  
เสมาภักดี  (กรุงเทพฯ : กรมวชิาการ, 2545), 63 – 67. 
 29 Marie D. Dobni, “An Empirical Taxonomy of Organizational Culture in the Services 
Sector,” Dissertation Abstracts International 57 (April 1997) : 4453 –A. 
 30 Terrence. E. Deal and Allen. A. Kennedy, Corporate Cultures  (London : Penquin 
Books, 1988), 107. 
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  ผลไดผลเสีย 
  เร็ว ชา 

เสี่ยงภยัสูง 
วัฒนธรรมแบบ 

คนเลือดรอนและนักสู 
(tough-guy culture) 

วัฒนธรรมแบบ 
เอาบริษัทเปนเดิมพัน 
(bet your company) 

การตัดสินใจ 

เสี่ยงภยัต่ํา 

วัฒนธรรมแบบ 
มุงงานหนกัและ
สนุกสนาน 

(work/play hard) 

วัฒนธรรมแบบ 
มุงกระบวนการ 
(process culture) 

 
แผนภูมิที่  4  แบบวัฒนธรรมองคการ ตามแนวคดิของ ดลี และ เคนเนดี้ 
ที่มา  : Terrence. E. Deal and Allen .A Kennedy , Corporate Cultures  (London : Penquin 
Books,1988), 107. 
  
 จากแผนภูมิที่ 4 มีรายละเอียดของแตละแบบของวัฒนธรรมดังนี้  
 1. วัฒนธรรมแบบคนเลือดรอนและนักสู(tough-guy culture) คือบุคคลในองคการ         
ที่มีวัฒนธรรมลักษณะนี้ มักไดทํางานที่มีความเสี่ยงสูง และไดรับขอมูลปอนกลับอยางรวดเร็ว
เกี่ยวกับคุณภาพในการทํางานและการตัดสินใจของพวกเขา ปรัชญาของวัฒนธรรมลักษณะนี้ คือ   
ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งไดมาก ซ่ึงจะทําใหบุคคลรูสึกกดดันมาก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหมีการแขงขัน
กันภายในทําใหเกิดความไมไววางใจกันในหมูเพื่อนรวมงาน 
 2. วัฒนธรรมแบบมุงงานหนักและสนุกสนาน (work/play hard culture) คือ  วัฒนธรรม 
ที่เนนใหบุคคลในองคการใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล มักทํางานที่มีความเสี่ยง
ต่ํา แตไดรับขอมูลปอนกลับที่รวดเร็วและเปนรูปธรรม ใหความสําคัญกับการทํางานหนักวามีคุณคา 
เนนปริมาณงานมากกวาคุณภาพของงาน และมุงใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก 
 3. วัฒนธรรมแบบเอาบริษัทเปนเดิมพัน (bet – your company culture) คือ วัฒนธรรม  
ในองคการที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยงสูง แตไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับงานและ           
การวางแผนใชเวลานาน องคการจึงใหความสําคัญกับอนาคต มีการคิด ตัดสินใจอยางรอบคอบ      
มีการปกครองโดยลําดับขั้น สมาชิกตองเคารพอํานาจหนาที่และมีความสามารถทางเทคนิค 
 4. วัฒนธรรมแบบมุงกระบวนการ (process culture) คือวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและ
ใหขอมูลปอนกลับชา ทําใหคนมุงกระบวนการทํางานมากกวาผลลัพธ มีระบบการปกครอง        
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โดยลําดับขั้นและใหความสําคัญกับอํานาจตามตําแหนง คนที่จะไดรับการยกยองในวัฒนธรรม
ลักษณะนี้ไดจะตองมีวินัย ตรงตอเวลา และสนใจในรายละเอียด31  และแฮริสัน (Harrison)  ไดเสนอ
วาวัฒนธรรมองคการมี  4 ประเภท ใหญ ไดแก  
 1. วัฒนธรรมมุงอํานาจ (power  orientation culture) เปนองคการที่ผูนํามีบทบาทเดน 
และผูใตบังคับบัญชาจะยอมรับและเชื่อผูนํา มีศูนยกลางของอํานาจเพียงที่เดียวแตสามารถควบคุม
ไดทั้งองคการ ภายในองคการตองอาศัยความไววางใจกันและกันและการเห็นใจกัน มีการสื่อสารที่
เปนสวนตัวสูง สามารถตอบสนองกลับไดอยางรวดเร็ว  มีการตอสูกันเพื่อผลประโยชนสวนตัว 
 2. วัฒนธรรมแบบมุงบทบาท (role orientation culture) องคการที่สมาชิกแตละคนมุง      
ทําตามบทบาทหนาที่โดยความขยันมุงมั่น ที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจไว    
มีลักษณะเปนระบบราชการซึ่งยึดถือหลักเหตุผล กฎเกณฑ กระบวนการ เนนลําดับขั้นของอํานาจ
และสถานภาพ มีการตระหนักและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงชาและใหคุณคากับความมั่นคง
และความนาเคารพมาก เทา ๆ กับความสามารถของบุคคล 
 3. วัฒนธรรมมุงงาน (task orientation culture) มีลักษณะมุงเนนที่ความสําเร็จของงาน 
โดยการประเมินใหโครงสราง กลไก และกิจกรรมตาง ๆ ขององคการสามารถตอบสนองเปาหมาย
ขององคการได มีการรวมมือประสานงานกัน และเพิ่มทักษะ ความสามารถใหเหมาะสมกับ        
การทํางานอยางรวดเร็วและยืดหยุน 
 4. วัฒนธรรมมุงคน (people orientation culture) คือองคการที่ผูกพันกันดวยความรูสึก
เห็นอกเห็นใจ  มุงเนนการใหบริการตามความตองการของสมาชิกขององคการเปนหลัก บุคคล       
มีความเปนตัวของตัวเองอยางสมบูรณแบบ มีการแบงอํานาจกันโดยการมอบอํานาจจะพิจารณาที่
ตัวบุคคลมากกวาพิจารณาที่ความสามารถในการทํางาน ลักษณะการทํางานนิยมใชหลักการลงมติ       
เปนเอกฉันท32 สวน ไชน (Schein) เปนอีกทานที่ทําการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการไวเปนจํานวน
มาก และไดแยกวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะแตกตางกันไว  4  ประเภทเชนกันคือ 

1) วัฒนธรรมมุงอํานาจ (power culture) คือแบบแผนของคติฐานของคนในองคการ    
ที่เรียนรูวาผูที่มีความสามารถเทานั้นที่จะสามารถเปนผูนําได และพนักงานจะไดรับการจูงใจ        
โดยการใหรางวัลและการลงโทษ 

2) วัฒนธรรมมุงบทบาท (role culture) คือ คติฐานที่มีรวมกันวาผูนําและโครงสราง
แบบระบบราชการมีอํานาจเทาเทียมกัน มีการระบุบทบาทและกฎเกณฑที่ชัดเจน และสรางเปน
                                                           
 31 Terrence. E. Deal and Allen. A. Kennedy, Corporate Cultures 108 - 123. 
 32 Harrison, quoted in Diana .C  Pheysey, Organizational Culture : Type and 
Transformations (London : Routhledee, 1993), 16. 
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ขอตกลง  คานิยมของวัฒนธรรมลักษณะนี้คือ การออกคําส่ัง  การพึ่งพาอาศัย  ความมีเหตุผล และ
การแตงตั้งตัวแทน  มีการควบคุมดูแลนอย  มีแนวโนมการตอตานนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

3) วัฒนธรรมมุงความสําเร็จ (achievement culture) คือแบบแผนของคติฐานซึ่งทําให
บุคคลในองคการมีความตั้งใจ มีแรงจูงใจและความผูกพันในการทํางาน ซ่ึงผลักดันใหพวกเขา
สามารถทํางานได รวมทั้งความกระตือรือรน และตั้งเปาหมายการทํางานใหสูงขึ้น พนักงานจึง
ทุมเทพลังงานและเวลาใหกับการทํางานเปนอยางมาก 

4) วัฒนธรรมมุงการสนับสนุน (support culture) คือแบบแผนของคติฐานที่สงเสริม
ความสัมพันธรวมกันระหวางสมาชิก ใหมีการตอบแทนกัน และมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
พรอมทั้งมีความสนใจในเรื่องสวัสดิการของผูอ่ืน การใหบริการคนอื่น ๆ ในกลุมดวยความตั้งใจ33 

ดาฟท (Daft) ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการชี้วาความพอดี
ระหวางสภาพแวดลอม กลยุทธ และคานิยมมีความเกี่ยวของกับการกอตัวของวัฒนธรรมซึ่ง           
มี 4  ประเภท คือ วัฒนธรรมแบบครอบครัว (clan culture) วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic 
culture) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) และวัฒนธรรมแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
(achievement culture) 

ซ่ึงความแตกตางของวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภทนั้นมาจากมิติที่สําคัญ  2 ดานคือ มิติ        
ซ่ึงสภาพแวดลอมภายนอกตองการความยืดหยุนหรือมั่นคง และมิติซ่ึงกลยุทธเนนไปที่ภายในหรือ
ภายนอกองคการ 

มิติของวัฒนธรรมในกรอบการแขงขันคุณคาทั้ง  2 ดานดังกลาวทําให เกิดแบบ            
ของวัฒนธรรม  4 แบบ โดยมีคานิยมที่แตกตางกันซ่ึงองคการหนึ่งอาจมีคานิยมทางวัฒนธรรม         
แยกไดหลายแบบหรืออาจทั้ง  4 แบบเลยก็ได แตอยางไรก็ตามองคการที่ประสบความสําเร็จและ   
มีวัฒนธรรมเขมแข็งนั้นวัฒนธรรมจะโนมเอียงไปดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 

1. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) มุงความสนใจไปภายในองคการในการ
เกี่ยวของและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองกับความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดลอมภายนอก วัฒนธรรมแบบครอบครัวใหคานิยมกับความตองการของผูปฏิบัติงาน 
องคการแบบนี้โดยทั่วไปแลวมีบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตรตอกัน ผูปฏิบัติงานรูสึกเสมือน
ครอบครัว ผูบริหารเนนการใหความรวมมือ ใสใจกับทั้งเพื่อนรวมงาน และผูรับบริการ และ
พยายามเลี่ยงความแตกตางทางสถานภาพใหรางวัลอยางยุติธรรมและคลอยตามเสียงสวนใหญ 
สมาชิกมีความรูสึกเปนหวงเปนใยตอกันและตอองคการ 
                                                           
 33 Edgar  H.  Schein,  Organizational Culture & Leadership, 2nd ed. (San Francisco : 
Jossey –Bass Publisher, 1992), 98 – 243. 
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2. วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) มุงความสนใจไปยังภายในองคการ 
เนนรักษาสถานภาพเดิมสําหรับสภาพแวดลอมที่ไมเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมเนนระเบียบ แบบแผน 
มีเหตุผล มีลําดับขั้นตอนในการทํางานตามกฎเกณฑ และมีคานิยมมัธยัสถ ความสําเร็จขององคการ
เกิดขึ้นไดดวยการมีบูรณาการที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ 

3. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) มีลักษณะที่ผูนําใชกลยุทธกระตุน
คานิยมที่สนับสนุนความสามารถขององคการในการตีความและแปลสัญญาณจากสภาพแวดลอม
เพื่อสงผลตอพฤติกรรมการตอบสนองแบบใหม ๆ จากองคการ ผูปฏิบัติงานมีเสรีในการตัดสินใจ 
และดําเนินการอยางเสรีใหสอดคลองกับความตองการใหม ๆ และมีคานิยมในการตอบสนองตอ
ลูกคาสูง ผูนํากระตือรือรนในการสรางการเปลี่ยนแปลงดวยการกระตุนและใหรางวัลตอความคิด
สรางสรรค การทดลอง และการเสี่ยง 

4. วัฒนธรรมแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (achievement culture) มีคุณลักษณะสําคัญของการ         
มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในเปาหมายองคการ และผูนําเนนการบรรลุผลจําเพาะที่ชัดเจน องคการ
ตระหนักถึงการรักษาไวซ่ึงกลุมผูรับบริการเฉพาะจากสภาพแวดลอมภายนอกโดยไมสนใจตอความ
ยืดหยุนและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วัฒนธรรมดังกลาวเปนการมุงผลลัพธซ่ึงใหคานิยมกับ
การแขงขันบุกงานความริเริ่มสวนบุคคล และใสใจตอการทํางานหนักหามรุงหามค่ําเพื่อบรรลุ
เปาหมาย การเนนการเอาชนะคือการเชื่อมประสานองคการเขาดวยกัน34 

จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ดวยความแตกตางกันไปในเรื่องของแนวคิด     
ที่แตกตางกัน และความสลับซับซอนของสิ่งบงชี้ทางวัฒนธรรมองคการ นักวิจัยจึงไดมีความ
พยายามกันอยางยิ่งที่จะระบุ   จัดประเภท แบงกลุม แบบของวัฒนธรรมองคการ โดยยึดเอาแนวคิด
หรือทฤษฎีที่แตละคนใหความสนใจ แตจากการศึกษาคนควาจากทั้งในมุมมองของนักการศึกษา         
นักทฤษฎีองคการ ที่ไดจัดแบงประเภทของแบบของวัฒนธรรม  ที่อาศัยเกณฑในเรื่องของความ     
มีประสิทธิภาพขององคการ    เกณฑในเรื่องของลักษณะเดนที่องคการมุงเนน  เกณฑในเรื่องของ
ระดับความสัมพันธทางสังคมของสมาชิกภายในองคการ  รวมทั้งการใชเกณฑที่หลากหลายในการ
นํามาระบุแบบของวัฒนธรรมองคการ  ก็พบวาแบบของวัฒนธรรมองคการที่เกิดจากเกณฑ            
ที่แตกตางกันนั้น ไดมาซึ่ง  แบบของวัฒนธรรมองคการที่มีความสอดคลองกัน ในเรื่องของ
รายละเอียดปลีกยอย ของคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  เชน วัฒนธรรมองคการแบบ           
ทีมเบสบอล (baseball  team culture)  ตามแนวคิดของ ซอนเนนฟลด (Sonnenfeild) ก็มีลักษณะ
คลายกับ แบบวัฒนธรรมองคการแบบการคา (mercenary culture) ตามแนวคิดของ โจนส  และ 
                                                           

34 Richard L. Daft, Leadership : Theory and Practice (Orlando, Florida : Dryden. 1999), 
193 – 195. 
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กอฟฟ  (Jones and Goffe) และ วัฒนธรรมแบบตลาด (market ) ตามแนวคิดของ   คาเมรอน และ 
ควินน (Cameron and Quinn) เปนตน 
 
วัฒนธรรมองคการตามกรอบแนวคิดคานิยมการแขงขัน 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องที่กวาง  วัฒนธรรมองคการในแตละมุมมอง
ของนักวิชาการจึงยอมมีความแตกตางกันไป สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดยึดเอาฐานคติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ คาเมรอน และ ควินน (Cameron and Quinn) ซ่ึงทั้งสองทานได
เนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการโดยพุงเปาไปที่คุณคาหลักหรือคานิยมหลัก (core values) 
ของแตละแบบวัฒนธรรมองคการที่คาดกันวาจะสงเสริมใหองคการเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ
และเขมแข็ง โดยอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ช่ือวา “คานิยมเรื่องการแขงขัน (competing values 
framework)” 
 
พัฒนาการของแนวคิดคานิยมการแขงขัน  
 ประสิทธิผลขององคการเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานทั้งหลาย การบริหารจัดการ
องคการทั้งหลายลวนมุงไปสูการบรรลุเปาหมาย นั่นก็คือความมีประสิทธิผล (effectiveness) แลว
อะไรคือความมีประสิทธิภาพขององคการ กรอบแนวคิดคานิยมการแขงขัน (the competing valules  
framework) เปนแนวคิดในเรื่องของการวัดประสิทธิผลขององคการแนวคิดหนึ่ง ซ่ึงไดพัฒนา      
มาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดความมีประสิทธิภาพขององคการ คําถามหลักเกี่ยวกับ
 คานิยมเรื่องการแขงขัน เร่ิมแรกนั้นเกิดจากการศึกษาถึงคานิยม คุณลักษณะ คุณคาหลัก 
ที่บงบอกถึงความมีประสิทธิผลขององคการ (organizational effectiveness) ซ่ึงไดทําการศึกษา          
โดยจอหน แคมเบลล และผูรวมงาน (John Campbell and his colleagues) ไดทําการศึกษาถึงดัชนี
บงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพขององคการเอาไวในป 1974 โดยไดตัวบงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ
ขององคการทั้งหมด 39 ตัวบงชี้35 หลังจากนั้น ควินน และ โรหบาฟ (Quinn and Rohrbaugh) เห็นวา
ดัชนีที่ไดนั้นมีมากเกินไปยากตอการนําไปใชและตีความจึงนําดัชนีทั้ง 39 ตัวมาศึกษาดวยวิธีการ
ทางสถิติ   เพื่อหาวาดัชนีทั้งหมดมีการเกาะกลุม (pattern)  กันหรือไม และไดขอสรุปออกมาวาดัชนี
ทั้ง 39 ตัวนั้นมีการเกาะกลุมกันเปน 2 มิติ   คือมิติแรกพบวาองคการที่มีประสิทธิผลนั้นจะมีความ
แตกตางกันในระหวางองคการที่มีความยืดหยุน  มีความอิสระในการปรับตัว และสามารถ

                                                           
35 Jonh  P. Campbell. And others, Diagnosing and Changing Organizational Culture 

(New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 30. 
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เครือญาติ ช่ัวคราว,ยืดหยุน 

ลําดับขั้น ตลาด 

เปล่ียนไปตามสภาวะแวดลอม  กับองคการที่มีความมั่งคง ไมเปลี่ยนแปลง อยูในกฎ  กติกา และ  
การควบคุมอยางเครงครัด  อีกมิติหนึ่งพบวาองคการที่มีประสิทธิผลนั้นจะเปนองคการที่มีความ
แตกตางกันในระหวางองคการที่มุงเนนปจจัยภายใน (internal  orientation) กับองคการที่มุงเนน
ปจจัยภายนอก (external rientation) และเมื่อนําเอาดัชนีทั้ง 2  มิติที่แตกตางกันนั้นมาสัมพันธกัน      
จะทําใหเกิดเปน 4 สวน ซ่ึงแตละสวนจะมีตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลที่แตกตางกัน 36 ดังแผนภูมิที่ 5 
 
 

ยืดหยุน, อิสระ, เปลี่ยนแปลงได 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

เสถียรภาพ,กฎ กติกา, การควบคุม 
 
 
แผนภูมิที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดคานยิมการแขงขัน 
ที่มา : Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture 
(New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 32. 
 

 
 
 

 

                                                           
 36 Quinn, E. Robert and  Jonh, Rohrbaugh, quoted in  Kim S. Cameron and Robert E. 
Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture (New York : Addison – Wesley 
Publishing Company, 1999), 30 - 31. 
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แบบวัฒนธรรมองคการตามกรอบแนวคิดคานิยมการแขงขัน 
 วัฒนธรรมองคการ 4  แบบตามแนวคิดคานิยมการแขงขันขององคการนั่นแตละแบบ   
จะแสดงถึงคุณลักษณะทางวัฒนธรรมองคการ ที่มีจุดเนนที่แตกตางกัน  ที่กรอบบนขวามือคือ
วัฒนธรรมแบบยืดหยุนชั่วคราว (adhocracy) วัฒนธรรมองคการใน แบบนี้จะเนนปจจัยภายนอก
และความยืดหยุนเปลี่ยนแปลง  สวนกรอบลางทางซายมือเปนแบบวัฒนธรรมองคการ แบบ           
ลําดับขั้น (hierarchy) จะมีลักษณะตรงกันขาม คือ จะมีคุณลักษณะของการเนนปจจัยภายในและ
ความมั่นคง  เสถียรภาพ  หัวใจของวัฒนธรรมแบบลําดับขั้นคือเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได  กรอบบนดานซายมือ คือวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan) จะมีคุณลักษณะของการเนน
ปจจัยภายในและความยืดหยุน และ สุดทายคือกรอบลางทางขวามือ คือวัฒนธรรมแบบตลาด 
(market) เปนองคการที่มีคุณลักษณะของการเนนปจจัยภายนอกและความมีเสถียรภาพ 
 ในแตละแบบของวัฒนธรรมที่กลาวมานั้นจะมีองคประกอบ 6 มิติบงบอกถึงคุณลักษณะ
เดนเฉพาะของ ตัวเอง  คือ คุณลักษณะเดนขององคการ  คุณลักษณะของผูนําองคการ  การบริหาร
บุคลากร   ตัวประสานองคการ  ยุทธวิธีที่ใช  และ เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  ซ่ึงสรุปไดในแตละแบบ
ดังนี้ 
 1.  แบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ  (clan culture)  วัฒนธรรมตามแบบนี้ คาเมรอน และ  
แอตทิงตัน (Cameron and Ettington) กลาววา วัฒนธรรมแบบครอบครัว (clan culture) คือ
วัฒนธรรมของการเห็นพองตองกันความเปนพวกเดียวกัน ความสามัคคีกลมเกลียวและความรูสึก
เสมือนเปนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน มีลักษณะมุงภายในองคการ และทรัพยากรมนุษยในองคการ 
ใหคุณคาสูงตอความจงรักภักดีในหนวยงาน37  นิวัติ  โชติวงษ  กลาววา จะมีลักษณะ เปนแบบ
ครอบครัว โดยจะมีคุณคาหรือลักษณะหลัก ดังนี้ บุคลากรภายในองคการมีความรูสึกของความเปน
เรา บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ มีจุดมุงหมาย ความรูสึก คานิยม
รวมกัน พรอมที่จะทํางานรวมกันและเดินไปสูจุดหมายเดียวกัน ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน
ภายในองคการ ผลตอบแทนอยูบนหลักของการทํางานเปนกลุม ลูกคาคือผูที่เรารวมงานดวย 
ผูบังคับบัญชาจะแสดงบทบาทของผูนํากลุม ผูชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
เปนผูสงเสริมใหเกิดความมุงมั่นรวมกัน และความจงรักภักดีตอองคการ ผสานองคการและบุคลากร
เขาดวยกันไดดวยความมุงมั่นรวมกันและความจงรักภักดีตอองคการ  องคการเนนผลตอบแทน 
ของบุคคลในระยะยาว ดังนั้นงานพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งขององคการ เนนความเปน
                                                           
    37 Kim S. Cameron  and  Deborah R. Ettington. quoted in  Judith A. Anderson , 
Explanatory Roles of Mission and Culture : Organizational Effectiveness In Tennessee’s 
Community Colleges Dissertation, Ed. Higher and Adult Education Memphis Photocopied, 2000. 
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ธรรม ความเสมอภาคความเทาเทียมกัน  ความสําเร็จถูกกําหนดดวยความพึงพอใจของลูกคา และ
ความคิดเห็นของคนทั่วไปตอสินคาและบริการและตอองคการ38  และเดิรกไฮม (Durkheim)         
ไดศึกษาพบวา  วัฒนธรรมแบบครอบครัว มีประสิทธิภาพเมื่อความไมสอดคลองในเปาหมายต่ํา
และ  มีความคลุมเครือในการปฏิบัติสูง  กลาวคือเปนองคการที่มีความเปนปกแผนเหนียวแนน 
(organic solidarity) ซ่ึงตรงกันขามกับองคการที่ผูกพันตอกันตามพันธะสัญญา ความเปนปกแผน 
จะเปนแรงดึงดูดใหเปาหมายของสมาชิกองคการรวมกันเปนหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของการพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันของสมาชิก ในความหมายดังกลาวกลุมวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงมีลักษณะผูกพัน         
เหนียวแนน  อาจเรียกไดวาเปนองคการแบบครอบครัว ดังนั้นอาจเขาใจไดวากลุมอาชีพสหภาพ
แรงงาน หรือบริษัทหางรานคือการตอบสนองตอความตองการรวมสําหรับการแลกเปลี่ยนภายใน
กลุมอาชีพ  (แบบครอบครัว) และระหวางกลุมอาชีพ (แบบราชการ) 
 องคการอุตสาหกรรมสมัยใหมบางประเภทก็มีลักษณะเปนองคการแบบครอบครัว       
ในองคการแบบนี้กลไกทางสังคมภายในจะเปนตัวลดความแตกตางระหวางบุคคลและเปาหมาย
ขององคการ แลวสรางสํานึกของประชาคมที่เขมแข็งขึ้นมารวมกัน องคการดังกลาวโดยปกติแลว  
ยังมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือเปนแบบอุสาหกรรมตาง ๆ ที่ผสมผสานเขาดวยกันอยางแนบ
แนน ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบอย ๆ ผลการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลมีความคลุมเครือสูง 
 องคการแบบครอบครัวทําใหเกิดการติดตอกันอยางสม่ําเสมอ และอาจทําใหเกิดการชี้นํา
มากกวาและเปนกลไกที่ชัดเจนกวาแบบอื่น ๆ องคการแบบครอบครัวอาจแสดงออกซึ่งการมีวินัย
สูง โดยการมีวินัยนี้ไมไดเกิดขึ้นจากการมีพันธะสัญญาหรือการกํากับดูแลอยางใกลชิดระหวางกัน 
แตเกิดจากรูปแบบของความเชื่อในผลประโยชนของบุคคลวาบรรลุผลไดสูงสุด โดยประสาน
ผลประโยชนของแตละบุคคลเขารวมกันเปนหนึ่งเดียว39  และในบางครั้งองคการแบบครอบครัว
อาจใชระบบอํานาจตามกฎหมาย (แตสวนมากใชธรรมเนียมประเพณี) แตความแตกตางที่สําคัญ 
จากองคการแบบราชการคือ องคการแบบครอบครัวไมตองใชการประเมินและการติดตามผล    
อยางเปนรูปแบบชัดเจน    ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมีขอมูลที่ชัดเจนสําหรับสมาชิก
องคการแบบครอบครัวที่จะสงเสริมการเรียนรู  และการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ แตขอมูลดังกลาว
ก็ไมผานการตรวจสอบอยางละเอียดตามแนวความสัมพันธแบบพันธะสัญญา เพราะการกํากับอยาง
                                                           
 38 นิวัต  โชตวิงษ, เครื่องมือและแนวคิด ทางการบริหาร จดัการเชิงกลยทุธ
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท รอยัลเพรส แอนด แพค จํากดั, 2544), 78 –79. 
 39 Durkheim quoted  William G. Ouichi, “Markets Bureacracies, and Clan,” 
Administrative Science Quarterly 25 (1980) : 129 – 140. 
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ใกลชิดและขอสัญญาผูกพันที่จะดําเนินการตรวจสอบก็ไมสามารถกําหนดไดในองคการแบบ
ครอบครัว     ประเพณีเปนส่ิงที่ซอนอยูซ่ึงไมชัดเจนเหมือนกฎที่ควบคุมพฤติกรรม อีกทั้งประเพณี
ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน สมาชิกจึงอาจไมซาบซึ้งไดงาย ทําใหสมาชิกใหมไมสามารถปฏิบัติ
ตามไดอยางมีประสิทธิภาพจนกวาจะไดเรียนรูอยางชัดเจน ในทางตรงขามประเพณีเฉพาะบางอยาง
แมจะไมชัดเจนแตเมื่อสมาชิกซาบซึ้งแลวก็อาจมีอํานาจเหนือการตัดสินใจที่นํามาซึ่งผลดีหรืองาย
ตอการควบคุมสมาชิกได 
 2. แบบวัฒนธรรมแบบยืดหยุน,ช่ัวคราว (adhocracy culture) คาเมรอน และ แอตทิงตัน 
(cameron and ettington)  กลาววา วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา (adhocracy culture) คือ
วัฒนธรรมที่มุงเนนความคิดสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงพัฒนา ปฏิบัติงานเสมือนผูประกอบการ
ทางธุรกิจและเนนการมีทีมงานที่ดี มีลักษณะมุงเนนภายนอกและการเจริญเติบโตขององคการ      
ใหคุณคาสูงตอนวัตกรรม40 แบบทางวัฒนธรรมองคการ  แบบนี้จะมีคุณลักษณะเดนในเรื่องของการ
มีความยืดหยุนในโครงสราง บุคลากร และการบริหารงาน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เปนผูนําทางนวัตกรรมและผลงานทางสินคาและบริการใหม ๆ ผูนําขององคการมีบทบาท
ในการกระตุนความคิดสรางสรรค ความสําเร็จเกิดจากการเปนผูนําทางสินคาและบริการในแงของ
ความทันสมัยทางเทคโนโลยีและรูปแบบ มีความเปนเฉพาะกิจคือพรอมที่จะสลายตัวเมื่อเสร็จ
ภารกิจ ปรับตัวใหเขากับโอกาสไดดี อํานาจควบคุมหรือบริหารจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ 
และเวลา เนนตัวบุคคลมากกวากลุม ความเสี่ยงคือส่ิงที่ทาทาย ผูนําเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ชอบเสี่ยง กลาที่จะชอบใหเสี่ยง ใหกลาคิดที่ทําอะไรนอกกรอบ การใหอิสระ      
ในการคิด ใหทําได สงเสริมใหสมาชิกไดลองคิดลองทํา ผิดพลาดไมเปนไรถือเปนบทเรียน องคการ
และบุคลากรผูกยึดติดกันไดดวยความมุงมั่นเดียวกันในการพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ มีการ     
มุงตอบสนองตอลูกคาและผูรับบริการโดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิม ๆ41  ดวยขอจํากัดขององคการ
แบบราชการที่ยึดมั่นในกฎระเบียบและการควบคุมจนเปนสาเหตุของความเฉื่อยชาไรประสิทธิภาพ 
องคการแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนาจึงเนนคานิยมความยืดหยุนและนวัตกรรมเพื่อการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและความอิสระของบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถ
ปรับตัวและตอบสนองผูที่มีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับสมาชิกในองคการจะ
                                                           
 40 Kim S. Cameron  and  Deborah R. Ettington. quoted in  Judith A Anderson , 
Explanatory Roles of Mission and Culture : Organizational Effectiveness In Tennessee’s 
Community Colleges Dissertation, Ed. Higher and Adult Education Memphis Photocopied, 2000. 
 41 นิวัต  โชตวิงษ, เครื่องมือและแนวคิด ทางการบริหาร จดัการเชิงกลยทุธ
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท รอยัลเพรส แอนด แพค จํากดั, 2544), 79 - 80. 
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ไดรับการกระตุนและสงเสริมใหใชศักยภาพของตนเองในการริเริ่มสรางสรรคอยางเต็มที่เพื่อ
ผลิตผลงานใหม ๆ ใหกับองคการอยางสม่ําเสมอ ใหองคการรักษาความสามารถในการแขงขัน
เอาไวไดดวยการพัฒนานวัตกรรม มุงแสวงหาชองทางใหม ยอมรับการเสี่ยงที่จะเผชิญกับ        
ความ   ไมแนนอนตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ความสามารถขององคการในการแขงขันมีพื้นฐาน       
จากเสรีภาพ ในการริเริ่ม ใหโอกาสแกสมาชิกไมยึดติดกับระเบียบจนขาดความคลองตัว เนนการ   
มีชองทางการติดตอส่ือสารภายในที่หลากหลาย สมาชิกในองคการใหความรวมมือและมีสวนรวม
และทํางานเปนทีม  องคการมีหนาที่กําหนดเปาหมายที่ ชัดเจนและกระตุนสมาชิกใหมุงสู              
ความเปนเลิศ 
 3. แบบวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น (hierarchy) คาเมรอน และแอตทิงตัน (Cameron and 
Ettington)   กลาววา วัฒนธรรมแบบราชการ (hierarchy culture) เนนความเปนระเบียบ ความมั่นคง 
กฎและขอบังคับตาง ๆ มีลักษณะการมุงเนนภายในและโครงสรางการดําเนินงานขององคการ
คาดหวังใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบและบรรลุเปาหมาย 
 องคการแบบราชการมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความไมสอดคลองในเปาหมายและความ
คลุมเครือในการปฏิบัติคอนขางสูง องคการแบบราชการมีพื้นฐานการดําเนินการมาจากการ
ควบคุมดูแล การประเมินและการชี้แนะตามลําดับขั้น ในระบบดังกลาวหัวหนาในแตละลําดับขั้น 
จะมีเงื่อนไขมาตรฐานที่กําหนดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือส่ิงนําออก (output) เพื่อให
สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือส่ิงนําออกได แตมาตรฐานนี้จะเปนตัวบงชี้คานิยมของสิ่งที่นําออก
ไดเพียงคราว ๆ เทานั้น อีกทั้งยังอาจถูกบิดเบือนตีความเฉพาะบุคคลไดดวย คนจะรับรูมาตรฐาน
เหลานี้วา มีความเที่ยงธรรมตราบเทาที่เขาเชื่อวามาตรฐานที่กําหนดมีจํานวนของขอมูลขาวสารการ
ปฏิบัติงานอยางสมเหตุสมผลเพียงพอ 
 องคการแบบราชการมีขอไดเปรียบเหนือความสัมพันธแบบการตลาด โดยองคการแบบ
ราชการใชความสัมพันธในการจางงานแบบไมสมบูรณ คือผูปฏิบัติงานยอมอยูใตองคการซึ่งจะ
แตงตั้งใครก็ไดมาเปนผูช้ีนํากํากับดูแลตนเอง องคการแบบราชการมีบรรยากาศที่ไววางใจกันสูงใน
หมูผูปฏิบัติงานมากกวาองคการแบบตลาดที่ผูปฏิบัติงานอยูภายใตเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยน 
องคการแบบราชการจะถูกจํากัดการฉวยโอกาสภาใตการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ โอยูชิ (Ouichi) กลาววา องคการแบบราชการยังมีคุณลักษณะที่เนนความ
ชํานาญทางเทคนิค ซ่ึงนําไปสูการฝกวิชาชีพและการกลอมเกลาทางสังคมใหสมาชิกเขาสูมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเปนวิชาชีพภายใตองคการแบบราชการเปนการผสมผสานความผูกพันในวิชาชีพ    
กับการมุงความกาวหนาในอาชีพ ทําใหเกิดความรูสึกของความเปนปกแผนในหมูสมาชิกแลวทําให
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ลดปญหาความสอดคลองในเปาหมายลง42   นิวัต  โชติวงษ กลาววา รูปแบบวัฒนธรรมแบบลําดับ
ขั้น (hierarchy)  เปนองคการที่มีความชัดเจนในเรื่องโครงสราง สายงาน การบริหาร กฎเกณฑและ
การตัดสินใจ มีระเบียบแบบแผน  มีความตอเนื่องและเสมอตนเสมอปลายของคุณภาพและรูปแบบ
สินคาและบริการ มีความกลมกลืนของการทํางานในแตละสวน มีการรวมมือกันสูง บุคลากรอยู
ภายใตการควบคุม ดูแลที่ชัดเจนตามสายงาน งานอยูภายในกรอบและแผนงาน บทบาทของผูนํา
หรือผูบริหาร คือผูจัดการหรือผูประสานงาน หัวใจขององคการแบบนี้คือ ความมีเสถียรภาพและ
ความราบรื่นในการดําเนินภารกิจ มีกฎ กติกา หลักการ คอนขางมาก  งานควบคุมคน มากกวา      
คนควบคุมงาน43 
 องคการแบบระบบราชการมีคุณลักษณะที่เห็นไดชัดอยู  5 ประการคือ 
 1.  มีกฎระเบียบและขอบังคับอยางละเอียดรัดกุม เพื่อใชในการดําเนินกิจการภายใน
องคการ 
 2.  บุคลากรภายในระบบราชการถูกจัดเขาอยูในตําแหนงหนาที่ซ่ึงลดหลั่นกันลงมา    
จากระดับสูงจนถึงระดับต่ําสุด ในระดับสูงจะเปนระดับผูบริหารและในระดับต่ําจะเปนระดับ               
ผูปฏิบัติการความสัมพันธของบุคลากรในองคการจะออกมาในรูปของผูนอยผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
 3.  การจัดการและการดําเนินงานภายในองคการ ตลอดจนการสื่อสารอาศัยเอกสาร    
เปนหลัก เอกสารเหลานี้มักถูกเก็บไวเปนหลักฐานในการดําเนินงานดวย 
 4.  มีการแบงงานกันทําเปนสัดสวน ตามความสามารถเฉพาะดานของกลุมบุคลากรทําให
เกิดหนวยงานยอย ๆ ขึ้นในสถาบันนั้น ๆ  
 5.  บุคลากรในระดับผูบริหารตองมีความรูความสามารถในดานการปฏิบัติหนาที่ของตน
และในการใชกฎระเบียบตาง ๆ ของสถาบัน 
 ระบบราชการมีจุดแข็งอยูหลายประการ เชนสามารถแยกแยะงานที่ซับซอนออกเปนงาน
ยอย ๆ ที่ไมซับซอน ซ่ึงทําใหงายแกการดําเนินการ ระบบราชการชวยในการตัดสินใจในปญหา       
ตาง ๆ เปนไปอยางมีเหตุผลมีหลักฐาน และมีความคิดเห็นสวนบุคคลเขามา เกี่ยวของนอยท่ีสุด    
แตอยางไรก็ตามจุดออนของระบบราชการก็มี  เชน  การควบคุมพฤติกรรมบุคลากรดวยกฎระเบียบ 
ตาง ๆ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดการจํากัดความคิดและขาดอิสรภาพในการกระทํา 
นอกจากนี้ยังเกิดปญหาในกระบวนการแกปญหา เพราะตัดสินใจในระดับสูงไดรับขอมูลที่จํากัด    
                                                           

42  William G. Ouichi, “Markets Bureacracies, and Clan,” Administrative Science 
Quarterly 25 (1980) : 129 – 140. 

43 นิวัต  โชติวงษ, เครื่องมือและแนวคิด ทางการบริหาร จดัการเชิงกลยทุธ, 80. 
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จากการกลั่นกรองและเสนอขึ้นมาตามลําดับขั้นจนบางครั้งขอมูลที่ สําคัญในการตัดสินใจ           
ขาดหายไปซึ่งเมื่อตักสินใจก็อาจเกิดผลเสียไดหรือทําใหตองมีการทบทวนการเก็บขอมูล
ประกอบการตัดสินใจใหมหลายครั้งจนเกิดความลาชาในการปฏิบัติ  
 4. แบบวัฒนธรรมแบบตลาด (market) คาเมรอน และ แอตทิงตัน(Cameron and 
Ettington)  กลาววา วัฒนธรรมแบบการตลาด (market culture) คือวัฒนธรรมที่เนนคานิยมการ
ทํางานเชิงรุกบุกบั่น การแขงขัน การขยายหนวยงาน การผลิตและประสิทธิภาพ มีลักษณะมุงเนน
ภายนอกการบริการลูกคาและกลยุทธทางดานราคา การผลิต การสงเสริมการขายและสถานที่
ใหบริการมุงเนนผลสําเร็จและชัยชนะในการแขงขัน 
 ขอตกลงพื้นฐานทางสังคมในระบบการตลาดคือ ราคาเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
การแลกเปลี่ยนทางการตลาด  (market transaction) ประกอบดวยความสัมพันธทางสัญญาซึ่งอยูใน
ขอบเขตของที่จะนํามาแลกเปลี่ยน รูปแบบพันธะสัญญาที่งายที่สุดคือ  “จุดแลกเปลี่ยน”  และ       
“ส่ิงที่นํามาแลกเปลี่ยน”   ซ่ึงความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนสวนมากเกิดขึ้นภายใตขอกําหนด
ระยะยาวอีกทั้งปญหาความไมแนนนอนของอนาคตที่ทําใหพันธะสัญญาของการแลกเปลี่ยน         
ที่กําหนดขาดความสมบูรณ ความไมสมบูรณดังกลาวจึงขึ้นอยูกับความไววางใจตอกันและกัน    
ของคูสัญญาเปนสําคัญ ซ่ึงตอมาอาจนําไปสูการฉวยโอกาสไดในภายหลังการแลกเปลี่ยนบางกรณี
นําไปสูการผูกขาดแตละฝายฉวยโอกาสโกงราคาหรือการบริการขาดคุณภาพทําใหตองเสียคาใชจาย
ในการบองกันและติดตาม ซ่ึงถาการแลกเปลี่ยนแบบนี้ราคาสูงเกินไปก็ทําใหความสัมพันธ        
ทางการตลาดลมเหลว เพราะเต็มไปดวยการฉวยโอกาส แนวคิดความลมเหลวภายใตระบบ
การตลาดมีประโยชนในการนํามาเปรียบเทียบกับความเขมแข็งของแนวความคิดแบบราชการ      
ซ่ึงวิธีการคือตองกําหนดวาการแลกเปลี่ยนทั้งหมดใชส่ือกลางผานความสัมพันธของระบบ
การตลาด และเหตุใดจึงทําใหเงื่อนไขแบบราชการ ภายใตวิธีการคิดดังกลาวจะเห็นวาองคการ     
แบบราชการทุกแหงประกอบขึ้นดวยตัวอยางของความลมเหลวในแนวคิดแบบการตลาด44         
นิวัต  โชติวงษ กลาววา รูปแบบวัฒนธรรมแบบการตลาด เปนองคการที่มีการแขงขันกัน           
อยางรุนแรง มุงมั่น เอาจริงเอาจัง เพื่อสรางผลงาน การทําอะไรใหสําเร็จ ใหสมบูรณ ใหดีที่สุด     
ซ่ึงนําไปสูความเขมแข็งทางการตลาดและกอเกิดผลกําไร มีความคิดในใจวาทุกอยางไมงาย          
จะไดมาดวยความยากลําบาก เนนที่ความสําเร็จของงานมากกวาอยางอื่น ผูนํามีความคาดหวัง      
กับผูใตบังคับบัญชาสูง มีบุคลิกของการชอบกระตุนและสรางความกดดันใหเกิดขึ้นในภาระ       
                                                           

44 Kim S. Cameron  and  Deborah R. Ettington. quoted in  Judith A. Anderson , 
Explanatory Roles of Mission and Culture : Organizational Effectiveness In Tennessee’s 
Community Colleges Dissertation, Ed. Higher and Adult Education Memphis Photocopied, 2000. 
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การทํางาน เช่ือบุคลากรเขาดวยกันดวยการเนนที่ชัยชนะ  ชัยชนะหรือคูแขงจึงเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด 
ความสําเร็จถูกกําหนดดวยชัยชนะในการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขง จุดมุงหมายระยะ
ยาว อยูที่กิจกรรมการแขงขันและความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว45   
 
การประยุกตใชและประโยชนของคานิยมการแขงขนั 

คาเมรอน และ ควินน (Cameron and Quinn) กลาววาจากการที่ไดศึกษาองคการทั้งหลาย
ในแงมุมและกระบวนการที่แตกตางกัน พบวา คานิยมการแขงขันขององคการ (competing values 
framework) จะอธิบายถึงคุณลักษณะขององคการนั้น ๆ  ไดเนื่องจากกรอบแนวคิดนี้จะสามารถทํา
ใหเราทราบไดวาองคการหรือสถาบันนั้นมีวิธีการทํางาน  และมีการบริหารองคการ และไดพบวา 
วิธีการทํางาน การบริหารจัดการภายในองคการสามารถอธิบายถึง บทบาทของผูนํา  มาตรฐานของ
ประสิทธิภาพ และ ทฤษฎีหลักทางการบริหารซึ่งสวนใหญแลวจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกับทั้ง 4 
แบบทางวัฒนธรรม46 ดังแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 นิวัต  โชตวิงษ, เครื่องมือและแนวคิด ทางการบริหาร จดัการเชิงกลยทุธ, 77 – 81. 
46 Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational 

Culture .(New York : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 40 - 41. 
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ยืดหยุน อิสระ เปลี่ยนแปลงได 
 

แบบวัฒนธรรม: เครือญาติ   แบบวัฒนธรรม: ชั่วคราว, ยืดหยุน 
ผูชวยเหลือ   ผูนําที่ชั่งคิด 
ผูอุปการะ   ผูนําที่มีเปนธุรกิจ 

รูปแบบผูนํา: 

พอแม   

รูปแบบผูนํา: 

ผูนํามีวิสัยทัศกาวไกล 
ความปกครอง   ผลประโยชน กําไร 
ขวัญกําลังใจ   ความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานความมี
ประสิทธิภาพ: 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

  

มาตรฐานความมี
ประสิทธิภาพ: 

ความเจริญกวาหนาเติบโต 
ขององคการ 

ทฤษฎีการบริหาร
จัดการ:  

การมีสวนรวมในการ
นํามาซึ่งการทํางาน 

  ทฤษฎีการบริหาร
จัดการ:  

การนํานวัฒธรรมใหมมา
ใชเพื่อทรัพยากรในการ
บริหาร 

      
      

แบบวัฒนธรรม: ลําดับขั้น   แบบวัฒนธรรม: ตลาด 
ผูประสานงาน   มุงผลสัมฤทธิ์ 
ผูตรวจสอบ   เปนนักแขงขัน 

รูปแบบผูนํา: 

ผูจัดการ   

รูปแบบผูนํา: 

เปนผูควบคุมการผลิต 
มีประสิทธิผล   สวนแบงในตลาด 
ลําดับเวลา   การบรรลุเปาหมาย 

มาตรฐานความมี
ประสิทธิภาพ: 

ความคลองตัวในการทํางาน   

มาตรฐานความมี
ประสิทธิภาพ: 

การเอาชนะคูแขง 
ทฤษฎีการบริหาร
จัดการ:  

ใชการควบคุมเพื่อนํามา
ซึ่งความมีประสิทธภิาพ 

  ทฤษฎีการบริหาร
จัดการ:  

การแขงขันนํามาซึ่ง
ความสามารถในการผลิต 

      

เสถียรภาพ กฎ กติกา การควบคุม 
 
แผนภูมิที่  6   แสดงคานิยมการแขงขัน รูปแบบผูนํา มาตรฐานความมีประสิทธิภาพ 

และทฤษฎีเกีย่วกับองคการ 
ที่มา : Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture 
(New York  : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 41. 

 
 จากการศึกษาพบวา ในเรื่องความเปนผูนําขององคการ (organizational leadership)     
จากการศึกษาองคการมากกวา 1,000 แหง พบวาองคการมากกวารอยละ 80 ไดพัฒนารูปแบบทาง
วัฒนธรรมที่โดดเดนของตนเอง ที่เปนดานวัฒนธรรมทางดานโครงสรางหนึ่งอยางหรือมากกวา 
สวนใหญองคการนั้น ๆ ก็จะไมมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่เดนชัด หรือไมก็จะเนนรูปแบบของ
วัฒนธรรมทั้ง  4  แบบอยางละเทา ๆ กัน  

เนน
ปจ

จัย
ภา
ยใน

แล
ะค

วาม
กล

มก
ลืน

 

เนนปจจัยภายนอกและความแตกตางหรือการใหความสําคัญกับคูแขง 
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 องคการที่มีแบบวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น (hierarchy) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงได รับการจัดอันดับโดยผู ใตบังคับบัญชา  ผูที่มีตํ าแหนงเทากัน  ผูที่มีตํ าแหนงสูงกวา                    
จะมีความสามารถในดานการจัดระบบ  การควบคุม  การตรวจสอบ การบริหาร การประสานงาน
และการดํารงประสิทธิภาพเอาไว   องคการที่มีแบบวัฒนธรรมแบบตลาด (market) ผูบริหารใน
องคการแบบนี้จะมีความสามารถหรือเกงทางดานการจัดการ การสรางผลงาน การตอรองและการ
กระตุนคนอื่น  องคการที่มีแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan) ผูบริหารองคการที่มีแบบ
วัฒนธรรมแบบนี้ผูนําองคการจะมีลักษณะของผูชวยเหลือ ดูแล และใหการสนับสนุน หากองคการ
ที่มีแบบวัฒนธรรมแบบชั่วคราว (adhocracy) มักเปนผูนําที่เปนนักธุรกิจ มองการณไกล ชางคิดคน             
มีความคิดสรางสรรค กลาเสี่ยง และคํานึงถึงอนาคต  
 ความมีประสิทธิภาพขององคการ(organizational effectiveness) มาตรฐานความ             
มีประสิทธิภาพที่ถือวามีความสําคัญมากในวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น (hierarchy) คือ ประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา  ความสามารถในการคาดการเหตุการณการได  ทฤษฎีการทํางานที่สําคัญที่ขับเคลื่อน
ความสําเร็จขององคการคือการควบคุม  วัฒนธรรมแบบตลาด (market) คือ การบรรลุเปาหมาย        
การกาวหนาเหนือคูแขง การไดมาซึ่งรายไดหรือผลกําไร ทฤษฎีการทํางานที่สําคัญที่ขับเคล่ือน
ความสําเร็จขององคการคือ การแขงขัน การสรางแรงกระตุนตอความสามารถในการผลิต  
วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (clan) มาตรฐานความมีประสิทธิภาพของวัฒนธรรมแบบนี้       
คือความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองกัน การมีขวัญกําลังใจของสมาชิกภายในองคการ การพัฒนา
บุคลากร และการทํางานเปนทีม ทฤษฎีการทํางานที่สําคัญที่ขับเคลื่อนความสําเร็จ ขององคการคือ 
การมีสวนรวมของสมาชิกภายในองคการนํามาซึ่งพลังในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน
กอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ   แบบวัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว (adhocracy) มาตรฐานความ
มีประสิทธิภาพของวัฒนธรรมแบบนี้คือนวัตกรรมใหม ๆ  การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
ความคิดที่ไรขอบเขต ทฤษฎีการทํางานที่ขับเคลื่อนความสําเร็จขององคการคือ นวัตกรรมและ
ความคิดใหม  
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คานิยมการแขงขันกับการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคการ 
 คานิยมเรื่องการแขงขันขององคการ (competing value framework) ชวยในการสราง
ทัศนะที่หลากหลายใหแกการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ ดังแผนภูมิที่ 7 
 

ยืดหยุน อิสระ เปลี่ยนแปลงได 
 

แบบครอบครัว   แบบเฉพาะกิจ 
ยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ   ยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ 
การเพิ่มพลังอํานาจ   ความประหลาดใจและความชื่นชม 
การสรางทีม   การสรางมาตรฐานใหม 
การมีสวนรวมของลูกจาง   การคาดการณความจําเปน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การวางตัวภายนอกและการแยกความแตกตาง 
การควบคุมภายในและการบูรณาการ   การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การสื่อสารแบบเปด   การคนหาการแกปญหาอยางสรางสรรค 
    
    

แบบลําดบัขั้น   แบบตลาด 
ยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ   ยุทธศาสตรเชิงคุณภาพ 
การสืบหาขอผดิพลาด   การวัดความชอบของลูกคา 
การตรวจวัด   การพัฒนาความสามารถในการผลิต 
การควบคุมกระบวนการ   การสรางหุนสวน 
การแกปญหาอยางเปนระบบ   การเพิ่มความตองการการแขงขัน 
การประยุกตใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ   ความสัมพันธกับลูกคาและผูจดัหาสินคา 
    

เสถียรภาพ กฎ กติกา การควบคุม 
 
แผนภูมิที่ 7   แสดงคานิยมการแขงขันและยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ 
ที่มา : Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture 
(New York  : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 45. 
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บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 จากการศึกษาของ อูลริช (Ulrich) เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยมาเปนเวลากวา 10  ป พบวา
คานิยมเร่ืองการแขงขันขององคการไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี  กลาวคือบทบาทของการบริหารบุคลากร  ทักษะ และกิจกรรมตาง ๆ 
ที่แตกตางกันไปตามแบบของแตละวัฒนธรรมมีความสําคัญตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ดังนั้นการบริหารบุคลากรจะตองเสริมสรางจุดเดน หรือความแข็งแกรงใหกับองคการใหสอดคลอง
กับแบบทางวัฒนธรรม ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 8 
 

ความยืดหยุน 
 

การสรางวัฒนธรรมครอบครัว   การสรางวัฒนธรรมเฉพาะกิจ 
บทบาทของHR: หัวหนาลูกจาง   บทบาทของHR: ตัวแทน 
วิธีการ: สนองตอบความตองการของลูกคา   วิธีการ: ชวยใหการปรับปรุงงายขึ้น 
จุดประสงค: ความปรองดอง การทาํงาน 
ความสามารถ 

  จุดประสงค: การปรับปรุงองคการใหดีข้ึน 

ความสามารถ: การประเมินดานขวญัและ
กําลังใจ  

  ความสามารถ: วิเคราะหระบบ ทกัษะการ
เปลี่ยนแปลงองคการ การประชุมปรึกษาและ
การลดความยุงยาก 

    
    

การสรางวัฒนธรรมลําดับขัน้   การสรางวัฒนธรรมตลาด 
บทบาทของHR: ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร   บทบาทของHR: หุนสวนธุรกิจเชิงยุทธศาสตร 
วิธีการ: ฟนฟูกระบวนการทางวศิวกรรม   วิธีการ: สราง HR ตามแนวยุทธศาสตรธุรกิจ 
จุดประสงค: โครงสรางพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ 

  จุดประสงค: ผลกระทบจากสายงานที่เกี่ยวของ 

ความสามารถ: การพัฒนากระบวนการ 
ความสัมพันธกับลูกคา การประเมนิความ
จําเปนดานการบริการ 

  ความสามารถ: ทกัษะทางธุรกิจทั่วไป การ
วิเคราะหเชิงยุทธศาสตร ความเปนผูนําเชิง
ยุทธศาสตร 

    

การสรางวัฒนธรรมตลาด 
   
แผนภูมิที่ 8   แสดงคานิยมการแขงขัน  และ บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ที่มา : Kim S. Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture 
(New York  : Addison – Wesley Publishing Company, 1999), 47. 
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แนวทางการเกิดวัฒนธรรมและการรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู 
 โดยทั่วไปพบวาวัฒนธรรมจะเกิดจากผูกอตั้ง และสมาชิกเริ่มแรกขององคการ ซ่ึงจะคอย
กําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางขึ้นมา ใหพนักงานหรือบุคลากรภายในองคการ
ทั้งหลายไดยึดถือเปนแบบอยาง หลังจากนั้นวัฒนธรรมองคการจะคงอยู และสืบทอดตอไป        
ดวยแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ผูบริหารระดับสูง การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารระดับสูงที่สืบทอดตอกันมา          
ที่กระทําตนเปนแบบอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง   เพื่อเนนย้ําคานิยมและวิถีปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูกอตั้ง
ไดสรางสรรคไว  
 2. การสรรหาและการคัดเลือก คนประเภทใดที่องคการจะรับเขามา และจะเจริญกาวหนา
ในองคการนั้น จะตองผานกลไกการสรรหาและคัดเลือก โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
เพื่อคัดเลือกคนที่สอดคลองเขากันไดกับวัฒนธรรมขององคการเปนสําคัญ 
 3. กระบวนการเรียนรูทางสังคม เปนกระบวนการในการปรับพนักงานใหเขากับ
วัฒนธรรมองคการ โดยอาศัยแนวทางตาง ๆ เชน การปฐมนิเทศแบบเขม การฝกอบรม เพื่อใหเขาใจ
ในคานิยมและปรัชญาที่สําคัญขององคการ และสรางเสริมนิสัยและความรูสึกรวมใหเกิดขึ้น หรือ
อาจกําหนดตัวแบบ เพื่อทําหนาที่เปนพี่เล้ียง และเปนแบบอยางใหยึดถือหรือเลียนแบบพฤติกรรม
การทํางาน และใหคําแนะนําปรึกษาชี้แนะเมื่อมีปญหาในการวางตัว ในการปฏิบัติงานในองคการ
ใหเหมาะสม ซ่ึงกระบวนการเรียนรูทางสังคม ประกอบดวยชวงเวลาที่สําคัญ 3 ชวงคือ 1) ชวงกอน
เขามาสูองคการ (prearrival stage)  จะเปนชวงที่ผูสนใจจะเรียนรูเกี่ยวกับองคการและงาน              
ที่เขาสนใจ เขาจะตั้งความคาดหวังบางอยางเอาไว ดังนั้นองคการบางแหง จะจัดกิจกรรมเพื่อสราง
การรับรูใหกับคนที่สนใจเขามาสูองคการนั้น ๆ  2) ชวงที่เขามาสูวงการ ( encounter stage) จะเปน
ชวงที่บุคคลเขามาสูองคการ  ซ่ึงจะเผชิญกับสภาพความเปนจริงขององคการนั้น  ๆ ซ่ึงถา           
ความคาดหวังกับความเปนจริงสอดคลองกัน บุคคลนั้นจะดํารงเปนสมาชิกขององคการตอไป      
แตหากความคาดหวังและความเปนจริงแตกตางกันมาก บุคคลนั้นอาจไมสามารถทนอยูตอไปได 
และอาจจากองคการนั้นไปสูองคการอื่น ๆ ตอไป  3) ชวงของการเปลี่ยนแปลง (metamorphosis 
stage) หากบุคคลผูนั้นยังคงอยูกับองคการ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในคานิยม  บรรทัดฐานและ
ความเชื่อตามที่วัฒนธรรมขององคการตองการ โดยจะมีกลไกหรือแนวทางที่องคการจะจัดในเรื่อง
การเรียนรูทางสังคมตาง ๆ  
 4. การออกแบบโครงสราง ซ่ึงเปนตัวกําหนดลักษณะของความสัมพันธระหวางฝาย   
ตาง ๆ และบุคลากรตาง ๆ องคการรวมกันกําหนดระดับการควบคุมบังคับบัญชาในองคการแหงนั้น 
เชน หากมีการจัดโครงสรางที่เนนการกระจายอํานาจมาก ๆ ก็จะสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นใน
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ความสามารถของพนักงานของผูบริหารระดับสูง ดังนั้นจึงมีการกระจายอํานาจลงมา และมีการ
ควบคุมบังคับบัญชาที่นอย 
 5. ระบบตาง ๆ ขององคการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการทํางานของ
องคการนั้น ๆ  โดยจะมีงานที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน รายไตรมาส 
หรือรายป ซ่ึงงานจะเกิดซ้ํา ๆ ดังนั้น ระบบงานหรือข้ันตอนการทํางานที่ถูกกําหนดซ้ํา ๆ เหลานี้   
จะถูกออกแบบเพื่อใหเนนย้ําคานิยมขององคการ หรือส่ือสารคานิยมที่สําคัญผูบริหารตองการได 
 6. การออกแบบอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอมตาง ๆ ในการทํางาน เชน การออกแบบ
ตําแหนง การจัดโตะ เกาอ้ี ฉากกั้น ซ่ึงรูปแบบการตกแตงหองจะแสดงใหเห็นถึงคานิยม หรือความ
เชื่อบางอยางได เชน จะสงเสริมใหมีโอกาสติดตอส่ือสาร มีปฏิสัมพันธกันไดมากนอยแคไหน 
สงเสริมการทํางานเปนทีมหรือไม มีความยืดหยุนหรือไม มีการแบงแยกอาณาเขตของแตละคนหรือ
แตละฝายมากนอยแคไหน47 
 จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการนั้นเกิดจากผูกอตั้งองคการ  ผูนําองคการ และสมาชิก
เริ่มแรกขององคการ และสืบทอดไปยังสมาชิกรุนหลังโดย ผูบริหารระดับสูง  การสรรหาและ     
การคัดเลือกกระบวนการเรียนรูทางสังคม  การออกแบบโครงสราง ระบบตาง ๆ ขององคการ     
การออกแบบอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมตาง ๆ ในการทํางาน  
  
แนวทางในการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคการ 
 สืบเนื่องจากแนวคิดที่วา  วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงได  ทั้งนี้ก็เพราะวา
วัฒนธรรมองคการเปนเรื่องความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  และวิถีชีวิตของบุคลากรที่อยูในองคการ  
ส่ิงเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได  แมจะเปนเรื่องยาก48  โดยเฉพาะตองทําใหผูบริหารระดับสูง
ภายในองคการเกิดการยอมรับเสียกอนวา  เขาคือตนกําเนิดอันสําคัญของวัฒนธรรมอันไม            
พึงประสงค  เมื่อผูบริหารยอมรับจึงเริ่มปรับเปลี่ยนเปนขั้นตอนได  ซ่ึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการควรดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 1.  ประเมินความคิดเห็นจากชุมชน ผูปกครอง โดยประเมินวาโรงเรียนเรามีจุดออน
อยางไร  เร่ืองใดควรแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

                                                           
47 สุพานี  สฤษฎวานิช , “วัฒนธรรมองคการ : ควรเลือกใหเหมาะสม,” บริหารธุรกิจ  95 

(กรกฎาคม – กันยายน 2545) : 60 – 61. 
48 วันทนา  กอวฒันสกุล, “การสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหม,” เพิ่มผลผลิต 34, 4  

(ก.ค. – ส.ค.  2539) : 18. 
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 2.  ประเมินความคิดเห็นจากบุคลากรภายในโรงเรียน โดยใหบุคลากรของเราประเมินวา
เร่ืองใดบางควรไดรับการพิจารณา  และผูบริหารตองยอมใหตัวเองเปนผูถูกประเมินดวย เพื่อใหได
ภาพสะทอนที่ชัดเจน 
 3.  จัดใหมีผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหและพัฒนาองคการ  เขามาบรรยายในโรงเรียน
เพื่อใหขอสังเกตที่ดีวา  โรงเรียนที่ดีควรมีรูปแบบและวัฒนธรรมองคการอยางไร 
 4.  จัดใหมีการสัมมนาระดมความคิดวา  วัฒนธรรมใหมของโรงเรียนเราควรเปนอยางไร  
โดยเนนใหมีตัวแทนจากหลายกลุมไดเขามามีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมใหมนี้ 
 5.  จัดใหมีการระดมความคิด  หาวิธีการที่จะเดินไปสูวัฒนธรรมใหมที่พึงประสงค 
 6.  ตระหนักวาความเห็นพองของกลุมเพื่อน  มีอิทธิพลสําคัญตอการยอมรับ  หรือความ
เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง  โดยทั่วไปคนมักตอตานการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทเพียงเพราะวา          
มันขัดกับวิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติ  อยางไรก็ตามอิทธิพลที่แข็งแกรงที่สุดคือ  อิทธิพลของความ
ผูกพันระหวางบุคคลตอบุคคล  การแลกเปลี่ยนยอมรับกันและกัน  จึงเปนเครื่องหมายของการอยู
รวมกันในวัฒนธรรม 
 7.  ส่ือสารและเนนความไววางใจสองทางในทุก ๆ เร่ืองที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง         
การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพถาไววางใจกัน  ความเปดเผยและความไววางใจกัน  มีอิทธิพลที่จะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 8. ใหคิดวาการเปลี่ยนแปลง  เปนการสรางทักษะ  และเนนใหการอบรมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง  นั่นก็คือ  ตองเห็นความสําคัญของการอบรมเพื่อสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดเปนอยางดี 
 9. อดทนและใหเวลากับการเปลี่ยนแปลง  หมั่นทบทวน  ปรับปรุง  พัฒนาจุดบกพรอง
ตาง ๆ เขมแข็ง  ไมยอทอ 
 10.  กระตุนใหบุคลากรประยุกตความคิดพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม     
กับโลกโดยรอบตัว  คือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและยืดหยุน49 
 กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมองคการ  เปนเรื่องของความเชื่อ  เจตคติ  คานิยม  และวิถีชีวิต
ของคนที่อยูรวมกัน  และสงผลออกมาเปนรูปแบบ  หรือกระสวนของพฤติกรรมในองคการ50  
วัฒนธรรมองคการนั้นเปนสิ่งที่ สามารถสรางใหเกิดขึ้นได ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขได          
                                                           
 49เทอเรนซ  อี  ดีล  และ  อลัน  เอ  เคเนดี,้  การสรางวัฒนธรรมใหองคการสรางวิถีทางสู
ความเปนเลิศ,  แปลโดย  กริซ  สืบสนธิ์  (กรุงเทพฯ  :  เอ็ช  เอ็น  การพิมพ,  2535),169-171. 
 50วันทนา  กอวฒันสกุล,  “การสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหม,”  เพิ่มผลผลิต 34, 4  
(ก.ค. – ส.ค.  2539) : 17 - 18. 
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เปนเพียงแตวาเราจะตองทําความเขาใจใหดีวาวัฒนธรรมแบบใดที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสม 
สรางเสริมหรือ เอื้อตอ การบรรลุเปาหมายขององคการหรือไม  การที่จะสรางหรือการที่จะปรับปรุง
แกไขจําเปนตองอาศัยเวลาพอสมควร  อีกทั้งผูบริหารระดับสูงตองถามตัวเองอยางแทจริงวาพรอม
หรือไมกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  และผูบริหารระดับสูงควรตองปรับปรุงตัวเองดวย51  การที่
เราทราบวารูปแบบของวัฒนธรรมองคการเปนแบบใด และปจจัยของวัฒนธรรมองคการในขอใด  
ที่มีความสัมพันธ  และเอื้อตอ  หรือสงเสริมใหเกิดความผูกพันของสมาชิกภายในองคการ ยอมมีผล
ทําใหองคการประสบความสําเร็จได  เชน เดียวกัน หากวาปจจัยของวัฒนธรรมองคการใด            
ขัด หรือไมเอื้อใหเกิดความผูกพันตอองคการ กลาวคือ ความเชื่อ คานิยม แนวปฏิบัติ ขององคการ
นั้น เปนอุปสรรคตอการสงเสริมความมีประสิทธิภาพขององคการ  ก็ทําใหยากที่องคการจะ
บรรลุผลสําเร็จดังที่ตองการ  และจะสงผลมายังชื่อเสียงของโรงเรียนไดรับผลกระทบ  ทําใหลูกคา
ไมพึงพอใจ  ผูปกครองก็จะไมยอมสงบุตรหลานมาเรียน  วัฒนธรรมองคการจึงมีความสําคัญ     
อยางยิ่งตอความอยูรอดหรือความเจริญกาวหนาของโรเรียน  
   

แนวคิดเก่ียวกบัความผูกพนั 
  

การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจมาเปนเวลานาน  และ           
ในปจจุบัน แนวคิดเรื่องนี้ก็กําลังเปนที่สนใจอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดเรื่องความ
ผูกพันเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมองคการ ดังนั้นองคการตาง ๆ จึงพยายาม
แสวงหาวิธีที่จะธํารงรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพที่มีคุณภาพขององคการ ใหปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงานยาวนานขึ้น เพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายและเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ดวยการทําให
สมาชิกเกิดความผูกพันอยางแนบแนนกับองคการและงานที่รับผิดชอบอยู 

ผูที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน (commitment) ไดใหแนวทางในการศึกษา และเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันไวตาง ๆ กันหลายทัศนะ ซ่ึงแตละแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน
โดยเฉพาะความผูกพันตอองคการ (organizational commitment) นั้นมี 2 ทัศนะ คือ 1) ทัศนะที่เนน
ผลประโยชนตอบแทน (side-bets orientation) เปนทัศนะเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการที่เจาะจง
ลงไปในเรื่องของการลงทุนสวนบุคคล   หรือการคํานึงถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาออกไป 
จากองคการนั้นเอง ซึ่งถาหากวาการอยูในองคการมีผลดีมากวาผลกก็จะทําใหบุคคลนั้นเพิ่มความ

                                                           
 51 กิตติ  บุญนาค,  “วัฒนธรรมองคการเปลี่ยนไดหรือไม,”  Hand  On  7, 78  (สิงหาคม  
2538)  :  85. 
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อดทนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดํารงอยูในองคการตอไป 2) ทัศนะที่เนนความกลมกลืนระหวาง
เปาประสงค (goal congruence orientation) เปนทัศนะที่เนนการคงไวซ่ึงเปาประสงคขององคการ52 
 ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันไดถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ แยกเปนความผูกพันทาง
เจตคติ (attitudinal commitment) และความผูกพันทางพฤติกรรม (behavior commitment) โดยความ
ผูกพันทางเจตคติ เปนความผูกพันทางความรูสึกของสมาชิกโดยสมาชิกจะมีความรูสึกวาเปาหมาย
และวัตถุประสงค    ในการทํางานของเขากับองคการมีความสอดคลองกันทําใหยอมรับเปาหมาย
ขององคการ มีเจตคติที่ดีตอองคการ มีความซื่อสัตยตอองคการ รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
องคการ ทําใหรูสึกเปนเจาขององคการ ดังนั้นจึงปรารถนาหรือมีความตองการที่จะดํารงอยู          
ในองคการตอไป และความผูกพันทางพฤติกรรม เปนลักษณะความผูกพันที่สมาชิกมีความตองการ
ที่จะปฏิบัติงานตอไป มีความเต็มใจ ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยไมโยกยาย เปลี่ยนแปลง
งานที่ทํา  และพยายามรักษาความเปนสมาชิกในองคการไวโดยไมโยกยายไปไหน เพื่อใหองคการ
เกิดความสําเร็จ อาจเนื่องมาจากไดเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอยางถ่ีถวนแลว     
หากละทิ้งความเปนสมาชิกภาพขององคการไป 
 นอกจากทัศนะดังกลาวมาแลว เมเยอร และอัลเลน (Meyer and Allen ) ยังไดจําแนก
องคประกอบของความผูกพันออกเปน 3 ประการ คือ 1) ความผูกพันทางความรูสึก (affective 
commitment) เปนความผูกพันที่เกี่ยวกับอารมณของบุคลากรในองคการ อันไดแก ความรักใคร
ผูกพัน ความยึดถือและเกี่ยวพัน บุคคลที่มีความผูกพันทางความรูสึกสูงจะคงอยูในองคการเพราะ
เขาตองการจะอยู  2)ความผูกพันแบบตอเนื่อง (continuance commitment) เปนความผูกพันที่อยูบน
พื้นฐานของผลประโยชน หรือผลไดผลเสียของการเปนสมาชิก หากตองการออกจากการเปน
สมาชิกขององคการ ซ่ึงบุคคลที่มีความผูกพันแบบตอเนื่องสูงจะคงอยูในองคการตอไปเพราะเขา
ตองอยู 3) ความผูกพันที่เปนปทัสถาน (normative commitment)  เปนความผูกพันที่สมาชิก รูสึกวา
เปนหนาที่หรือขอผูกพันที่จะตองดํารงอยูในองคการตอไป เพราะเขาควรอยู53 
 
 
 
                                                           
 52 Greenberg and Baron, Behavior in Organization, 174 – 175. 
     53 John. P. Meyer and Nathalie J. Allen,”A Three  Component Conceptualization  of  
Organization Commitment,“ Human Research  Management Review 40, 4 : 219 – 236,  queted in 
Fred Luthans, Organizational Behavior,7th ed. (Singapore : McGraw – Hill International Editions, 
1995), 131. 
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แนวคิดความผูกพันตอองคการ 
 อัลเลน และไมเยอร  (Allen and Meyer) เสนอวา ความผูกพันตอองคการเปนสภาวะทาง
จิตใจ (psychological states) ของบุคคลที่มีตอองคการ ซ่ึงสภาวะดังกลาวมีองคประกอบ  3  ดานคือ
 1.  ความผูกพันดานจิตใจ (affective commitment) หมายถึง อารมณความรูสึกผูกพันของ
พนักงาน หรือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีสวนรวมของพนักงานในองคการ 
 2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (continuance commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับส่ิงตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยูในองคการของพนักงาน 
 3.  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง ภาระผูกพันหรือ
หนาที่ที่พนักงานไดรับการปลูกฝงวาพวกเขาควรจะอยูในองคการ เปนเรื่องของความสัมพันธ  
อยางไมเปนทางการที่พนักงานรูสึกวา เขาควรจะอยูในองคการ  
 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวาตั้งแตมีการศึกษาถึงเรื่องความผูกพัน  (commitment) 
โดยเฉพาะความผูกพันตอองคการ (organizational commitment)นั้นก็มีแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน
ตอองคการอยูหลายแนวคิด  แตสรุปแลวก็พบวาแนวคิดทั้งหลายก็แบงออกเปนแนวความคิดที่  
กลาววาความผูกพันเปนความรูสึก หรือเจตคติ กับอีกแนวคิดหนึ่งมีความเชื่อวาความผูกพัน                
เปนพฤติกรรมของบุคคล 
  
ความหมายของความผูกพัน 
 นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน  ไดใหนิยามและความหมายของความผูกพัน    
ไวมากมายหลายทัศนะดวยกัน  เชน  เชลดอน  (Sheldon)  ใหทัศนะวาความผูกพันตอองคการเปน
เจตคติของผูปฏิบัติซ่ึงเกี่ยวโยงระหวางเอกลักษณของเขากับองคการที่เขาอยู  ผูปฏิบัติงานที่มีความ
ผูกพันกับองคการจะตั้งใจทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ54  สวน  บูคานัน  (Buchanan)  
ไดใหคํานิยามของความผูกพันตอองคการไววา  เปนความรูสึกเปนพวกเดียวกัน  (partisan)  เปน
ความผูกพันที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคการและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมขององคการ  ซ่ึงประกอบดวยสามสวน  คือ  1)  ความแนบ
แนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ  (identification)  เปนการแสดงออกซึ่งเปาหมายและ
คานิยมของผูปฏิบัติงานในองคการ  2) ความเกี่ยวพันกับองคการ (involvement) โดยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของตนอยางเต็มที่  และ  3)  ความจงรักภักดี  ความซื่อสัตย  (loyalty)  รวมทั้งความรูสึก

                                                           
 54 Mary  E.  Sheldon,  “Investment  and  Involement  as  Mechanisms  Producing  
Commitment  to  the  Organization,”  Administrative  Science  Quarterly  16  (1971)  :  143. 
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รักใครผูกพันตอองคการ55  ซ่ึง  มารชและแมนนารี  (Marsh  and  Mannari)  กลาววา  ความผูกพัน
เปนระดับความมากนอยของความรูสึกเปนเจาของหรือความจงรักภักดีที่บุคคลมีตอหนวยงาน       
ที่ตนทํางานอยู  เปนการยอมรับเปาหมายหลักขององคการ  รวมทั้งมีการประเมินผลทางบวก       
ตอองคการ56  สวนมิทเชลลและลารสัน  (Mitchell  and  Larson)  ก็ไดใหความหมายวา ความผูกพัน
ตอองคการ  คือเจตคติที่คน ๆ หนึ่งมีตอองคการ  ตองการที่จะมีสวนรวมในองคการตอไป              
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ  จึงแสดงพฤติกรรมการเปนเจาขององคการ  ดังนั้น  
ความผูกพันจึงสามารถทํานายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติตอองคการ  รวมทั้งสามารถ
ทํานายการเปลี่ยนงานของลูกจางได57 
 ตอมา  สเตียรส  (Steers)  ไดนิยามวาความผูกพันตอองคการหมายถึงการแสดงออกถึง
ความสัมพันธอันแนบแนนของบุคคลที่มีความรูสึกเกี่ยวพันและยึดถือองคการ  ซ่ึงประกอบดวย
ลักษณะสําคัญอยางนอยสามประการ  คือ  1)  มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ  2)  มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ  
3)  มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ58 และสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ไดกลาวถึงความผูกพันตอองคการวาหมายถึง           
ความตองการ  (need)  ที่จะทํางานที่รับผิดชอบอยางเต็มกําลังสติปญญา  ความสามารถโดยไมกังวล
ตอปญหาตาง ๆ ที่รุมเราเขามา  เปนความตองการที่จะทํางานเพราะอยากจะทํา  เนื่องจากงาน
ดังกลาวเปนงานที่ตรงกับใจ   คือ   ตรงกับความตองการที่แทจ ริงของตนเอง   (personal  
satisfactions)59 
                                                           
 55 Bruce  Buchanan,  “Building  Organizational  Commitment  :  The  Socialization  of  
Managers  in  Work  Organizations,” Administrative  Science  Quarterly  19  (1974)  :  533. 
 56 Robert  Marsh  and  Hiroshi  Mannari,  “Organizational  Commitment  and  Turnover  
:  A  Prediction  Study,” Administrative  Science  Quarterly  22  (1979)  :  57. 
 57 Terrence  R.  Mitchell  and  Jane  R.  Larson,  Jr.,  People  in  Organization  :  An  
Introduction  to  Organizational  Behavior,  3rd  ed.  (Singapore  :  McGraw – Hill  International  
Editions,  1987), 144. 
 58 Richard  M.  Steers,  Introduction  to  Organizational  Behavior,  3rd  ed.  (Boston  :  
Scott  Fore  Snan  and  Company,  1988), 576. 
 59สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  คูมือการใชเกณฑมาตรฐาน  
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัด  สํานกังานการประถมศึกษาอําเภอ  (กรุงเทพฯ  :  ม.ป.ท.,  
2540), 21. 
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 จากนิยามความหมายของความผูกพันที่มีนักวิชาการไดใหความหมายกันไวอยาง
หลากหลายสรุปไดวาความผูกพันเปนทั้งเรื่องความรูสึก หรือเจตคติของบุคคลที่มีตอองคการ       
ในทุก ๆ ดาน  และจะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกตอองคการ ในลักษณะของความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตย ความเสียสละ ทุมเทในการทํางาน เพื่อนํามาองคการไปสูความสําเร็จ 
 
ความสําคัญของความผูกพัน 
 จากแนวคิดและนิยามของความผูกพันตอองคการที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น  ช้ีใหเห็น
ถึงความจําเปนในการศึกษาเรื่องความผูกพันของนักวิชาการ  รวมทั้งผูสนใจจากสาขาอาชีพตาง ๆ 
ซ่ึงนอกจากนี้แลวนักวิชาการจํานวนมากยังไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของความผูกพัน  อาทิเชน     
บูคานัน  (Buchanan)  ช้ีใหเห็นวาความผูกพันในองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง  โดยเฉพาะ
ผูจัดการ  เพราะความผูกพันในองคการเปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดและความมีประสิทธิภาพของ
องคการขนาดใหญ  เพราะจุดหมายสําคัญในการบริหารงานของทุกองคการก็คือ  ใหองคการคงอยู
ในสภาพที่มีสุขภาพดี  เพื่อใหดําเนินงานตอไปได  ดังนั้น  ความผูกพันตอองคการจึงเปนเจตคติที่มี
ความสําคัญยิ่งเพราะ  1)  ความผูกพันในองคการเปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการของมนุษยกับ
เปาหมายขององคการหรือทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่วางไวนั่นเอง  2)  ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึก
วาตนเองมีสวนเปนเจาขององคการและมีสวนเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ  และ               
3) ชวยลดการควบคุมจากภายนอก60 
 แคสต และโรเซ็นวิก  (Kast and Rosenzweig) ไดใหความสําคัญกับความผูกพัน         
โดยกลาวไววา  แรงจูงใจและความพยายามของบุคลากรเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิต  
ถาบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงและมองเห็นความสําคัญของเปาประสงคขององคการแลว  
ก็เชื่อมั่นไดวา  องคการนี้จะมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง  ดังนั้นผูบริหารที่ตองการปรับปรุงหรือ
เพิ่มผลผลิตโดยอาศัยคนจะตองรูจักสรางบรรยากาศ  ความรวมมือและความผูกพันตอองคการของ
บุคลากร61  สวนสเตียรส  (Steers)  ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอการตัดสินใจใน
องคการวา  เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นในระหวางการตัดสินใจของกลุม  การเพิ่มความผูกพันในการ
ตัดสินใจจะชวยใหสมาชิกปฏิบัติตามมติของกลุม  แมวาพวกเขาจะไมเห็นดวยกับมตินั้น  จึงอาจ
                                                           
 60 Bruce  Buchanan,  “Government  Manager,  Business  Executive,  and  
Organizational  Commitment,”  Public  Administrative  Review  4  (1974)  : 340. 
 61 Fremont  E.  Kast  and  Jame  E.  Rosenzweig,  Organizational  and  Management  :  
A  System  and  Contingency  Approach,  4th  ed.  (Singapore  :  McGraw – Hill  Book  Company,  
1985),647-648. 
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กลาวไดวากระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขององคการมีความสัมพันธกับปจจัยที่จําเปนสอง
ประการคือ  กลุมความคิดและการเพิ่มความผูกพันตอองคการของสมาชิกซึ่งจะชวยลดอุปสรรค
และขอจํากัดในเรื่องศักยภาพของการตัดสินใจ  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการ
ดํารงปจจัยทั้งสองประการใหคงอยูในองคการตลอดไป62 
 พลังเก็ตตและแอทเนอร  (Plunkett  and  Attner)  ไดช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกับความผูกพันวา  การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตนั้นเริ่มตนดวยความ
ผูกพันจากระดับสูงลงมาจนถึงการบริหารคุณภาพทั้งองคการ  ความผูกพันจากทุกคนเกี่ยวของกัน
ผลผลิตกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต  ความผูกพันนั้นมีผลตอการเลือกวัตถุดิบใน
การผลิต,  การใหการอบรมแกพนักงานผูที่จะสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ  รวมทั้งวิธีการที่พวกเขาใช
และการเลือกเครื่องจักรสําหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม63  ในขณะเดียวกัน  แบลสและ
เคอรบี  (Blass and Kirby)  ก็เชื่อวา  มีเงื่อนไขสองประการที่จะทําใหการปรับปรุงโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จ ประการแรก คือ รูปแบบภาวะผูนําปริวรรตที่ผูบริหารจะตองเรียนรู เพราะภาวะผูนํา
ปริวรรตจะชวยใหสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจตนเองไดมากขึ้น ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
การตัดสินใจรวมกันและผูบริหารเองจะตองมีการจัดรูปแบบในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทีมงาน  และการรับรูเกี่ยวกับความผูกพันดวย  เงื่อนไขประการที่สองซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จในการปรับปรุงโรงเรียนคือความผูกพันของครูที่จะขยายบทบาทและเพิ่มความ
รับผิดชอบตองาน  ซ่ึงความผูกพันนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับตัวผูนํา ความผูกพันจะทําใหครูรูสึก
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  มีความซื่อสัตย  จงรักภักดีและมีความตั้งใจที่จะทําการพัฒนา
โรงเรียน  ดังนั้น  ผูบริหารตองสงเสริมความผูกพันตอโรงเรียนของครูโดยการใหโอกาสในการ
สรางความเจริญกาวหนาและใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ64  ซ่ึงคูริลอฟ,  เฮ็มฟลด  และเคลาด  
(Kuriloff,  Hemphill  and  Cloud)  ก็มีความเห็นใกลเคียงกันวา  ความผูกพันตองานเปนปจจยัหนึง่ที่
จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ  คนที่ตองการประสบความสําเร็จในระดับสูงจะตองมี
ความผูกพันตองานและจะตองเขาใจวา ความสําเร็จไมไดมาอยางงาย ๆ และรวดเร็ว  พวกเขาจะตอง

                                                           
 62 Richard M. Steers,  Introduction  to  Organizational  Behavior, 422-425. 
 63 Warren  R.  Plunkett  and  Raymond  F.  Attner,  Introduction  to  Management, 4th 

ed.  (Boston  :  PWS – KENT  Publishing  Company,  1992),533. 
 64 Joseph  Blass  and  Peggy  C.  Kirby,  Bringing  out  the  Best  in  Teacher  :  What  
Effectiveness  Principal  Do  (California  :  Corwin  Press,  Inc.,  1992),121-123. 
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รูจักการรอคอยและอยูกับการทํางานจนกวางานจะประสบผลสําเร็จอยางสมบูรณแบบ65  อารคาโร  
(Arcaro)  ก็มองวา การบริหารคุณภาพของโรงเรียนนั้นเปนงานหนัก  จึงตองอาศัยความผูกพัน        
อยางแรงกลา  การใชภาวะผูนําและความเต็มใจในการเปลี่ยนแปลง  ถาหากคณะกรรมการและ
ผูบริหารโรงเรียนไมมีความผูกพันแลว  กระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพก็จะไมมีการริเร่ิม  
นอกจากนี้ยังไดกลาววา  ความผูกพันเปนตัวจักรสําคัญตัวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้ง
โรงเรียน  โดยที่ตัวจักรอื่น ๆ ประกอบดวยการเอาใจใสตอลูกคา  ความรับผิดชอบรวมกัน  การวัด
คุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง66 
 วีรพล  พงษจิระศักดิ์  ไดสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่กลาวถึง
ความสําคัญของความผูกพันตอองคการไววา  ความผูกพันตอองคการเปนส่ิงที่มีความสําคัญยิ่งตอ
ความมีประสิทธิผลขององคการ  โดยเฉพาะในระดับผูปฏิบัติการซึ่งมีบทบาทอยางมากในองคการ  
หากมีความผูกพันตอองคการสูงแลว  ก็จะนําพาองคการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่
ตองการไดและมีผลทําใหองคการมีสุภาพที่ดี  สามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ความผูกพันจึงมีความสําคัญตอองคการหลายประการคือ  1)  เปนตัวช้ีที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพ
ขององคการ  2)  เปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการ  หรือความตองการของสมาชิกองคการเขากับ
เปาหมายขององคการ  ทําใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได  3)  เปนแรงผลักดัน
ผูปฏิบัติงานในองคการใหทํางานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอองคการ  อันเนื่องจากการที่สมาชิก
รูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคการ  4)  ชวยลดการควบคุมจากภายนอก  ซ่ึงเปนผลมาจากการที่
สมาชิกมีความรักและผูกพันตอองคการมากนั่นเอง  5)  สามารถใชทํานายอัตราการเขาและออกจาก
งานของสมาชิกองคการไดดีกวาการศึกษาในเรื่อง  “ความพึงพอใจในงาน”  เสียอีก  กลาวคือความ
ผูกพันตอองคการ  เปนแนวคิดซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงานที่สามารถ
สะทอนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคการโดยรวม  ขณะที่ความพึงพอใจในงาน
สะทอนถึงการสนองตอบของบุคคลในแงใดแงหนึ่งของงานเทานั้น  ดวยเหตุนี้  ความผูกพันตอ
องคการจึงเนนความผูกพันของบุคคลตอองคการ  ขณะที่ความพึงพอใจในงานเนนสภาพแวดลอม
ของงานอันใดอันหนึ่ง  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของผูปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
งานคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงาน  แมวาเหตุการณประจําวันในสถานที่
                                                           
 65 Arther  H.  Kuriloff,  John  M.  Hemphill  Jr.,  and  Douglas  Cloud,  Starting  and  
Managing  the  Small  Business,  3rd  ed.  (Singapore  :  McGraw – Hill  Book  Company,  
1995),22-23. 
 66 Jerome  S.  Arcaro,  Quality  in  Education  :  An  Implication  Handbook  (Florida  :  
St.  Lucie  Press,  Inc.,  1995), 32 - 33. 
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ทํางานอาจจะมีผลตอความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงาน  แตเหตุการณช่ัวคราวนั้นอาจจะไมมี
ผลกระทบตอความผูกพันของบุคคลที่มีตอองคการโดยสวนรวม  ความผูกพันดูเหมือนวาจะมีการ
พัฒนาอยางชา ๆ แตจะอยูอยางมั่นคง  สําหรับความพึงพอใจในงานนั้นพบวา  มีเสถียรภาพนอยกวา
ความผูกพันและสะทอนถึงปฏิกิริยาโดยตรงตอสภาวะแวดลอมของงานที่จับตองได  เชน  คาจาง  
ผูบังคับบัญชา  เปนตน67 
 จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายทาน ไดมีความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันวาความผูกพันตอองคการเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความเจริญรุงเรื่อง ความอยูรอด ความมี
ประสิทธิภาพ หรือการเสื่อมสลาย การไรประสิทธิภาพขององคการ ความรูความเขาในในเรื่องของ
ความผูกพันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําในองคการตองตระหนักและระลึกถึงอยูเสมอ ๆ  วาทําอยางไร
จึงจะสามารถสราง หรือสงเสริมระดับความผูกพันใหเกิดขึ้นในหมูสมาชิกภายในองคการ 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน 
 แมวาความผูกพันจะมีความสําคัญอยางยิ่งดังไดกลาวมาแลว  หากแตการที่จะทําให
บุคลากรในองคการมีความผูกพันสูงนั้นมิใชส่ิงที่จะทําไดงายนัก  ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวแปรตาง ๆ 
มากมายที่มีอิทธิพลตอการมีความผูกพันสูงหรือต่ําของบุคลากร  ดังที่  เรบิเนียกและอลัทโท  
(Hrebiniak  and  Alutto)  มีความเห็นวา  องคประกอบของความผูกพันในองคการประกอบดวย            
1)  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในองคการ  กลาวคือ  ยิ่งผูปฏิบัติงานในองคการมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันมากเทาใด  ความผูกพันของผูปฏิบัติงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น 2)  แรงจูงใจที่ไดรับ
จากหนวยงาน  และ  3)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในองคการ  ถาหาก
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจมากก็จะทําใหเกิดความผูกพันมากไปดวย  นอกจากนัน้ความ
ผูกพัน     ในองคการยังขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เขาทํางานในองคการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  
ความขัดแยงในบทบาท  ความไมพึงพอใจตอนโยบาย  การใหคาตอบแทน  อายุ  ศาสนา  เพศ  

                                                           
 67 วีรพล  พงษจริะศักดิ,์  “ความผูกพันของตาํรวจปองกันและปราบปรามจลาจลตอ
หนวยงาน ศกึษาเฉพาะกรณกีองกํากับการปองกันและปราบปรามจลาจล” (วิทยานิพนธปริญญา
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  2539), 16 - 17. 
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สถานภาพสมรส  ความไววางใจเปนสวนตัว  การรวบอํานาจ  และความตองการในการพัฒนา  เปน
ตน68 
 มิทเชลลและลารสัน  (Mitchell  and  Larson)  กลาววา  ความผูกพันตอองคการนั้น        
มีความสัมพันธกับลักษณะสวนบุคคล  (เชน  อายุ  เพศ  ความเชื่อ  จริยธรรมทางศาสนา  ความ
ตองการประสบความสําเร็จ  เปนตน)  ลักษณะเฉพาะของงานหรือระดับความรับผิดชอบที่มีตองาน
และประสบการณในการทํางานโดยลูกจางที่มีความผูกพันสูงมีแนวโนมที่จะตองการอยูในองคการ  
และใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมดีกวาคนที่มีความผูกพันนอย  ดังนั้น  ความผูกพันจึง    
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร69  ในขณะที่สเตียรส  (Steers)  ซ่ึงเปนผูที่ศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันมาโดยตลอดไดกลาววา  การที่งานทุกอยางจะดําเนินไปดวยความเรียบรอยนั้น  
ส่ิงแรกที่จะตองมีมากอนคือ  ความผูกพันของพนักงาน  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพนั70  
แสดงไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 9    แสดงปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอความผูกพัน 
 
 

                                                           
 68 Lawrence  Hrebiniak  and  Joseph  Alutto,  “Personal  and  Role  Related  Factors  in  
the  Development  of  Organizational  Commitment,”  Administrative  Science  Quarterly  17  
(1972)  :  566. 
 69 Mitchell  and  Larson,  People  in  Organization  :  An  Introduction  to  
Organizational  Behavior, 144. 
 70 Richard M. Steers,  Introduction  to  Organizational  Behavior, 578 - 579. 

- ปจจัยดานบุคคล 
- คุณลักษณะดานบทบาท

สัมพันธ 
- คุณลักษณะดานโครงสราง 
- ประสบการณในการทํางาน 

- การใหความรวมมือ 
- ความตั้งใจมัน่ 
- ความเกีย่วพันกับงาน 
- ความพยายามตองาน 
- การคงอยูของพนักงาน 

ความผูกพัน 
ตอองคการ 

ผล 
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 จากแผนภูมิเราสามารถอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันไดดังนี้ 
1. ปจจัยดานบุคคล  (personal  factors)  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพัน

ดังกลาว  ไดแก  เพศ  อายุ การศึกษา เปนตน เชน คนที่มีอายุมากหรืออยูในตําแหนงนาน ๆ มักจะมี
ความผูกพันตอองคการสูง  ในดานเพศพบวาเพศหญิงมีแนวโนมที่จะมีความผูกพันตอกลุมมากกวา
เพศชาย  สวนในระดับการศึกษานั้นพบวา  ผูที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอองคการ    
ในระดับต่ํา 

2. คุณลักษณะดานบทบาทสัมพันธ  (role – related  characteristics)  มีอิทธิพลตอความ
ผูกพัน  เชน  คนที่ทํางานไดดี  มีความสามารถในการพัฒนางาน  และคนที่มีความชัดเจนในบทบาท
ของตนเอง  ไมมีความขัดแยงในบทบาท  ไมสับสนและคลุมเครือในบทบาท  มักจะมีความผูกพัน
ตอองคการสูง 

3. คุณลักษณะดานโครงสราง  (structure  characteristics)  มีอิทธิพลตอความผูกพันเปน
อยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่อยูในองคการที่มีการกระจายอํานาจและมีอิสระในการดูแล
งานของตนเอง  มีความรูสึกเปนเจาของงาน  มักมีความผูกพันตอองคการสูง 

4. ประสบการณในการทํางาน  (work  experience)  เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพัน  โดยพบวา  พนักงานจะมีความผูกพันตอองคการสูง  เมื่อรูสึกวาองคการมีความ
มั่นคงและเอาใจใสตอสวัสดิการของพวกเขาอยางจริงใจ  เมื่อเขารูสึกวางานของเขามีความสําคัญตอ
องคการเปนพิเศษ  และเมื่อเขารูสึกวา  ความคาดหวังตาง ๆ ของพวกเขาสามารถเปนจริงขึ้นมาได
จากการทํางานนั้น  เปนตน 
 สําหรับกรีนเบอรกและบารอน  (Greenberg  and  Baron)  ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความผูกพันตอองคการวา  มีงานวิจัยจํานวนมากแสดงใหเห็นวา  ความผูกพันตอองคการไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ไดแก  1)  ความแตกตางของลักษณะงาน  (job  characteristics)  ซ่ึง
พบวา  ความผูกพันตอองคการจะมีแนวโนมสูงถาผูปฏิบัติงานมีระดับความรับผิดชอบตองานที่เขา
ทําอยางเต็มที่  มีอํานาจในการดําเนินงาน  และความผูกพันมีแนวโนมต่ําเมื่อผูปฏิบัติงานไมไดรับ
การสนับสนุนและมีขอจํากัดในการไดรับโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนง  นอกจากนี้ถาหากผูปฏิบัติงาน
รูสึกวา  เขาเปนเจาของงาน  เปนผูพัฒนางาน  มีสวนรวมและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของงาน  รวมทั้ง
ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  และไดรับแรงจูงใจสูง  ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความผูกพัน 
ในระดับสูงได  2)  โอกาสในการเลือกงาน  (alternative  employment  opportunities)  กลาวคือ    
ถาพนักงานรูสึกวาหรือมีความคาดหวังวาจะมีโอกาสหางานใหมที่ดีกวา  แนวโนมความผูกพันตอ
องคการของเขาจะอยูในระดับต่ํา  3)  ลักษณะสวนบุคคล  (personal  characteristics)  เชน  ผูที่มีอายุ
มากและมีประสบการณในการทํางานสูง  มีแนวโนมที่จะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาคนที่มี
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ประสบการณในการทํางานต่ํา  นอกจากนี้ยังพบวา  เพศมีความสัมพันธกับความผูกพัน  นั่นคือ  
ผูหญิงมักจะมีความผูกพันตองานนอยกวาผูชาย  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผูหญิงมักได
รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญนอย  (แตชวงหลังผูหญิงไดรับผิดชอบงานในตําแหนงที่สูงขึ้น)  จึงมี
ขอจํากัดในการเลื่อนตําแหนง  และ  4)  การปฏิบัติตอสมาชิกใหม  (treatment  of  new members)  
องคการควรมีวิธีการที่จะทําใหสมาชิกใหมเรียนรูกฎ ระเบียบ  และการเปนสมาชิกขององคการ         
ซ่ึงแนวปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของลูกจาง  เชน  การที่องคการมีความเครงครัด  ใชวิธีการ
เขมงวดในการคัดเลือกผูสมัคร  มีระบบคานิยมขององคการที่ชัดเจนเกินไป  ถาหากสมาชิก            
มีคานิยมสวนตัวตรงกับคานิยมขององคการก็จะทําใหมีความผูกพันตอองคการสูง ในทาง           
ตรงกันขาม  ถาหากสมาชิก  มีคานิยมไมสอดคลองกับองคการก็จะพยายามหาโอกาสในการเปลี่ยน
งานอยูตลอดเวลา71   
 เบคเวอรธ  (Beckworth)  ยังพบวาความเครียดในการทํางานเปนสาเหตุทําใหความผูกพัน
ตอองคการ  ความพึงพอใจในการทํางานลดลง  ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนงานในที่สุด ดังนั้นการ
บริหารงานจะตองพยายามหลีกเล่ียงการสรางความเครียดและพยายามขจัดปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผล
กระทบในทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน  ความผูกพันตอองคการและการ เปลี่ยนงาน72   
 แมททิว และ ซาเจค (Mathieu and Zajac) พบวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันกับองคการ
ที่สําคัญไดแก การรับรูวาตนเองมีความสําคัญ  การไดรับการสนับสนุนจากองคการ  ภาวะผูนําแบบ
ปฏิรูป  และการรับรูความยุติธรรม  โดยสวนใหญแลวจะมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ73  
 นอกจากนี้  เมเยอร และ อัลเลน(Meyer and Allen) ก็ไดเสนอวาความผูกพันตอองคการ
ซ่ึงเปนสภาวะทางจิตใจ (psychological state) ของบุคคลที่มีตอองคการ ซ่ึงสภาวะดังกลาว             
มีองคประกอบ  3  ดาน คือ ความผูกพันดานจิตใจ  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน และความผูกพัน

                                                           
 71 Greenberg  and  Baron,  Behavior  in  Organizations,175-176. 
 72 Cherry  Kay  Bruce  Beckworth,  “A  Study  of  the  Relationship  between  
Organizational  Change,  Job  Stress,  Job  Satisfaction,  and  Organizational  Commitment  of  
Social  Workers  and  Registered  Nurses,”  Dissertation  Abstracts  International  57,  6 
(December  1996)  :  2673-A. 

 73 John E. Methieu, and Danial M. Zajac,  “A review and meta-analysis of the 
antecedents, and consequences of organizational commitment” Psychological Bulletin. 108 
(1990) : 171 – 194. 
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ดานการคงอยูกับองคการ และจากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพัน ทั้ง  3 ดาน 
แสดงไดดังตารางที่ 2  
ตารางที่  2   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับความผูกพันตอองคการ จากผลการศึกษา
ของอัลเลนและไมเยอร (Allen and Meyer) 

ความผูกพันตอองคการ 
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ดานจิตใจ ดาน         

การคงอยู 
ดาน         

บรรทัดฐาน 
1.  ประสบการณในการทํางาน (work experiences) ประกอบดวย 
     1.1  ประสบการณในงานที่เอื้ออํานวยตอบทบาทในการทํางาน (comfortable in 

roles)  
- การพึ่งพาไดขององคการ (organizational dependability) 
- การไดรับการปฏิบัติจากองคการที่เทาเทียมกับผูอื่น (equity) 
- ผูบริหารระดับสูงรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน                   
  (management receptiveness) 
- สามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี (peer cohesion) 
- ความชัดเจนของบทบาท (roe clarity) 
- ความชัดเจนของเปาหมาย (goal clarity) 

1.2  ประสบการณในงานที่ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสามารถ                            
        (felt competence in the job) 

- ความทาทายของงาน (job challenge) 
- ความยากงายของเปาหมายการทํางาน (goal difficulty) 
- ความสําคัญของตนเองที่มีตอบริษัท (personal importance) 
- การไดรับผลสะทอนกลับจากงาน (feedback) 
- การไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation) 

2.   ความสามารถในการถายโยงทักษะในการทํางานไปสูการทํางานในองคการอื่น 
(skill) 

3.   ความสามารถในการถายโยงการความรูจากการศึกษาไปสูการทํางานในองคการ
อื่น (education) 

4.   การลงทุนลงแรงในการทํางาน (self - investment) 
5.   เงินบํานาญ (pension) 
6.   ระยะเวลาที่เปนสมาชิกขององคการ (community) 
7.   โอกาสในการหางานใหม (alternatives) 
8.   บรรทัดฐานในเรื่องความผูกพันตอองคการ (commitment norm) 
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ที่มา : John P. Meyer and Nathalie J. Allen,  “The  measurement and antecedents of affective”, 
Continuance and normative commitment to the organization,” Journal of Occupational 
Psychology 63 (1990) :1 – 18. 
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 จากตารางที่ 2  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันดานจิตใจ ไดแก       
การพึ่งพาไดขององคการ การไดรับการปฏิบัติจากองคการที่เทาเทียมกับผูอ่ืน ผูบริหารระดับสูง   
รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน สามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี ความชัดเจนของ
บทบาทความชัดเจนของเปาหมายความทาทายของงาน ความยากงายของเปาหมายของการทํางาน 
ความสําคัญของตนเองที่มีตอบริษัท การไดรับผลสะทอนกลับจากงาน การไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ความสามารถในการถายโยงทักษะในการทํางานไปสูการทํางานไปสูการทํางาน            
ในองคการอื่น การลงทุนลงแรงในการทํางานเงินบํานาญ และบรรทัดฐานในเรื่องความผูกพัน     
ตอองคการ 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ ไดแก           
เงินบํานาญ และระยะเวลาที่เปนสมาชิกขององคการ และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับ    
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก การพึ่งพาไดขององคการ การไดรับการปฏิบัติจากองคการที่  
เทาเทียมกับผูอ่ืน ผูบริหารระดับสูงรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน สามารถเขากับเพื่อนรวมงาน
ไดเปนอยางดี ความชัดเจนของบทบาท  ความชัดเจนของเปาหมาย  ความทาทายของงาน                 
ความยากงายของเปาหมายการทํางาน ความสําคัญของตนเองที่มีตอบริษัท การไดรับผลสะทอน
กลับ  จากงาน การไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความสามารถในการถายโยงทักษะในการทํางาน
ไปสูการทํางานในองคการอื่น เงินบํานาญ ระยะเวลาที่เปนสมาชิกขององคการ และบรรทัดฐานใน
เร่ืองความผูกพันตอองคการ74 
 จากที่กลาวมาขางตนจะพบวามีปจจัยตาง ๆ มากมาย  ที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน และไม
งายนักที่จะสรางเสริมใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ จากขอมูลดังกลาวขางตนจะพบวา    
มีปจจัยบางอยางซึ่งมีทั้งสิ่งที่เปนคุณลักษณะภายในตัวบุคคล โครงสรางขององคการ พฤติกรรม 
รูปแบบการปฏิสัมพันธกันของสมาชิกภายในองคการ  บรรยากาศองคการ  วัฒนธรรมภายใน
องคการ  ทั้งหมดที่กลาวมาลวน มีความสัมพันธตอระดับความผูกพันของบุคลากรภายในองคการ
แทบทั้งส้ิน  
 
 

                                                           
74 John P. Meyer and Nathalie J. Allen,  “The  measurement and antecedents of 

affective”, Continuance and normative commitment to the organization,” Journal of Occupational 
Psychology 63 (1990) :1 – 18. 
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ผลของความผูกพัน 
 ความผูกพันตอองคการนอกจากจะชวยในการทํานายประสิทธิผลขององคการแลวยัง
สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่จะปฏิบัติตอองคการได  ดังนั้น  ความผูกพันจึงมีผลกระทบ
โดยตรงตอพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงสเตียรส  (Steers)  ก็เห็นวา  ถาหากความผูกพันแสดงถึงสวน
หนึ่งของกระบวนการแหงการปรับตัว  ดังนั้นความผูกพันในระดับสูงจะตองมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคการอยางนอยส่ีประการ  คือ 

1. บุคลากรจะมีความรูสึกผูกพันยึดมั่นตอเปาหมาย  คานิยมขององคการอยางแทจริง    
มีความเต็มใจ  พอใจและกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมขององคการและบุคลากรที่มีความผูกพัน
ในระดับสูงมักจะไมมีพฤติกรรมขาดงาน 

2. บุคลากรที่มีความผูกพันสูง  มักจะมีความตองการอยางแรงกลาที่จะคงความเปน
บุคลากรในองคการ  และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการ  นําองคการไปสูจุดมุงหมาย
ดวยความเต็มใจ  ซ่ึงงานวิจัยจํานวนมากก็ไดยืนยันวาการที่บุคลากรมีความผูกพันสูงชวยลดการ
เปลี่ยนงานได 

3. บุคลากรยังคงยึดถือตอจุดมุงหมายขององคการอยางตอเนื่อง  พวกเขาจะเขาไป
เกี่ยวของกับงานมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาพบวา  เขาเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุน
หรือชวยเหลือใหองคการทํางานบรรลุเปาประสงค  พวกเขาจะมีความจงรักภักดีและปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย 

4. ความผูกพันในระดับสูงทําใหบุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํา  ใชกําลังความสามารถ
และความพยายามอยางเต็มที่เพื่อองคการ  ซ่ึงความพยายามดังกลาวไมวาจะเปนการใชเวลาหรือ
อยางอื่น  ก็จะแปรเปลี่ยนไปเปนผลการปฏิบัติงานในที่สุด 

แตถึงแมวาการที่บุคลากรมีความผูกพันในระดับสูงจะมีผลดีหลายประการ  แตก็สงผล
กระทบในดานลบทั้งตอบุคคลและองคการ  กลาวคือ  ทําใหบุคคลเสียโอกาสในการแสวงหา
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพเพราะยึดติดอยูกับองคการเดียว  ยิ่งความผูกพันชวยลด        
การเปลี่ยนงานไดมากเทาไร  โอกาสกาวหนาของบุคลากรก็ลดลงไปมากเทานั้น  เมื่อไมมีการ
เปล่ียนงานไมมีการรับบุคลากรใหมโอกาสที่จะไดรับแนวคิดใหม ๆ มาพัฒนาองคการก็ลดนอยลง
ไปดวย  ยิ่งไปกวานั้นการมีความผูกพันตอองคการในระดับสูงยังสรางความเครียดและความกดดัน
ตอชีวิตครอบครัวของบุคลากร  นั่นยอมหมายถึง  การพัฒนาดานความเปนมนุษยจะถูกละเลยไป  
ดังนั้นการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรจะตองทําใหเกิดความสมดุล  โดยคํานึงถึงการพัฒนา
และการยอมรับในเรื่องชีวิตสวนตัวของบุคคลดวย75 
                                                           
 75 Richard M.Steers,  Introduction  to  Organizational  Behavior,  3rd ed., 579-581. 
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 ในขณะเดียวกัน  แรนดอล  (Randall)  ไดเสนอความเห็นวา  การมีความผูกพันในระดับ
ตาง ๆ นั้น  ลวนมีทั้งผลดีและผลเสียตอบุคคลและองคการ  ซ่ึง  แรนดอล  (Randall)  ไดแยกระดับ
ความผูกพันเปนสามระดับ  คือ  ระดับต่ํา  ระดับกลาง  และระดับสูง  โดยแตละระดับสงผลตอ
บุคคลและองคการดังนี้ 

1. การมีความผูกพันในระดับต่ํา  มีผลทั้งในแงบวกและแงลบตอบุคคลและองคการ  
ซ่ึงไดแก  1.1)  ผลในแงบวกตอบุคคล  ความผูกพันในระดับต่ําจะชวยใหบุคคลมีความคิด
สรางสรรคประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ทําใหบุคคลมีความกระตือรือรนในการหางานใหม  
บางครั้งอาจมองไดในแงของการใชทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังชวยให
บุคลากรที่ไมคอยมีความอดทนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได  1.2)  ผลในดานบวกตอองคการ  เปนเรื่อง
ปกติที่บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคการนอยจะตองมีการเปลี่ยนงานหรือขาดงานอันจะสงผลตอ
การปฏิบัติงาน  กอใหเกิดความเสียหายและอาจเปนสาเหตุแหงความแตกแยกในองคการได  แตการ
ที่บุคลากรที่ไมคอยมีความสามารถในการทํางาน  ละเลยและขาดงาน  ไมมีความผูกพันตอองคการ
นั้นจะเปนผลดี  คือ  หนวยงานมีเหตุผลในการใหบุคลากรนั้นพนจากหนาที่ไปโดยปราศจาก      
การโวยวาย  ไมตองฟองรองและไมตองจายคาชดเชยใด ๆ แลวองคการที่สามารถสรรหาบุคลากร
ใหมที่มีความสามารถมาทดแทนได  1.3)  ผลในดานลบตอบุคคล  การมีความผูกพันในระดับต่ํา
สงผลตอการประกอบอาชีพของบุคคลเพราะถาหากไมมีความผูกพันก็จะไมมีความมุงมั่นใน      
การทํางาน  ทําใหไมมีความกาวหนาในการทํางาน  ไมมีความทะเยอทะยานและมักจะแสดงการ
ตอตานนโยบายขององคการ  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหถูกไลออกได  เมื่อจะเปลี่ยนงานจึงมีประวัติการ
ทํางานที่ไมดี  และ  1.4)  ผลในแงลบตอองคการ  กรมีความผูกพันในระดับต่ํา  มีความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนงาน  การขาดงานสูง  ความลาชาในการทํางาน  ปริมาณงานต่ํา  ความไมซ่ือสัตยตอ
หนวยงาน   รวมไปถึงการกระทําผิดตอองคการ  เชน  การยักยอก   และการขัดขวางความ
เจริญกาวหนาขององคการ  นอกจากนี้การมีความผูกพันในระดับต่ํา  ยังสงผลตอความสัมพันธ       
ในระดับกลุมและระดับองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคลากรในระดับหัวหนางานหรือผูบริหาร  
มีความผูกพันในระดับต่ําแลว  จะทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอองคการได 

2. ความผูกพันในระดับปานกลาง  มีผลตอบุคคลและองคการโดย  2.1)  ผลในแงบวก
ตอบุคคล  การที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการอยางแนวแนจะทําใหเขาเกิดความซื่อสัตยตอหนาที่
และองคการ  มีความรูสึกเปนเจาขององคการ  มีความมั่นคงในการทํางาน  แตไมไดหมายความวา
การที่บุคคลมีความผูกพันในระดับปานกลางจะไมทําใหเขาไมซ่ือสัตยตอองคการ  หากแตจะทําให
เขามีความเปนตัวของตัวเอง  ไมรูสึกวาถูกบังคับหรือทนฝนอยูในระบบขององคการ  แตจะทําให
เขากลาแสดงออกตามความคิดเห็นของตัวเอง  ดังนั้น  การมีความผูกพันในระดับปานกลาง  จึงเปน
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ผลสะทอนของความสามารถในการยอมรับคานิยมบางสวนขององคการ  ไมใชยอมรับทั้งหมด            
แตจะเลือกรับเฉพาะคานิยมหรือบรรทัดฐานหลักขององคการเทานั้น  แตจะปฏิเสธหลักการที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอตัวเขาเอง  2.2)  ผลในดานบวกตอองคการ  การเพิ่มความผูกพันเปนสิ่งที่
ควรแกการเอาใจใสเพราะผลกําไรขององคการมาจากความรูสึกที่ซ่ือสัตยและความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของบุคลากร  ดังนั้น  ผลดีของความผูกพันตอองคการ  คือ  การทํางานในระยะยาว  การจํากัด
การลาออก  การเปลี่ยนงาน  และเปนการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานดวย  2.3)  ผลในดานลบ
ตอบุคคล  การมีความผูกพันในระดับปานกลางไมไดมีผลดีตอบุคคลเสมอไปเพราะบุคคลที่ไมได
ใหความสําคัญแกนายจางเปนอันดับแรก  อาจจะตองประสบกับความลาชาในการเลื่อนตําแหนง
และความไมแนนอนในการทํางาน  ในที่สุดก็จะทําใหเกิดความลําบากใจในการสรางความผูกพัน
ของตนเองใหเกิดขึ้น  และ  2.4)  ผลในแงลบตอองคการ  เจาของกิจการหรือนายจางมักจะตองการ
ความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางราบรื่น  แตบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการไมเต็มที่
มักจะจํากัดบทบาทในการทํางานของตนเองลงไปดวย  ดังนั้น  ถาจะใหเลือกระหวางความซื่อสัตย
ตอองคการกับความรับผิดชอบตอสังคมแลว  คนที่มีความผูกพันระดับปานกลางอาจตองเลือกความ
รับผิดชอบตอสังคม  และเขาก็มักมีเหตุผลที่ดีพอในการหลีกเลี่ยงการวากลาวจากองคการและ
บุคคลอื่น 

3. ความผูกพันในระดับสูง  มีผลกระทบตอดานตาง ๆ ดังนี้  3.1)  ผลในแงบวกตอบุคคล  
การมีความผูกพันในระดับสูงจะทําใหบุคคลมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพและการเพิ่ม
คาจางหรือผลตอบแทนที่เหมาะสม  ดังคํากลาวที่วา  “ถาคุณซ่ือสัตยตอองคการ  องคการก็ซ่ือสัตย
ตอคุณ”  3.2)  ผลในดานบวกตอองคการ  บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคการสูงมักจะทํางานอยาง
ทุมเท  ดังนั้น  องคการที่มีบุคลากรที่มีความผูกพันสูงจึงประสบความสําเร็จตามเปาประสงคโดย  
ไมยากนักเพราะบุคลากรเต็มใจที่จะยอมรับความตองการในการผลิตขององคการอยางเต็มที่  
องคการจึงมั่นใจไดวาผลการปฏิบัติงานจะอยูในระดับสูงและสมบูรณแบบ  3.3)  ผลในดานลบตอ
บุคคล  ความผูกพันในระดับสูงอาจเปนการจํากัดความกาวหนาหรือโอกาสในการพัฒนาของบุคคล  
อาจทําใหบุคคลรูสึกอึดอัดในการที่จะสรางสรรคหรือเสนอแนะสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนขึ้นมา  
ยิ่งถามีความผูกพันตอกลุมในระดับสูงมาก ๆ ส่ิงที่เปนอันตรายคือ  บุคคลสามารถฆาตัวตายเพื่อ
กลุมได  นอกจากนี้ในดานสวนตัว  ความผูกพันในระดับสูงเปนสาเหตุทําลายความสัมพันธ         
ในครอบครัวเพราะตองการผลผลิตสูงจําเปนตองอาศัยการทุมเทความพยายามและเวลาของบุคคล  
ดังนั้นจึงทําใหเกิดความขัดแยงในชีวิตครอบครัวจนดูเหมือนวา  บุคคลนั้นถูกองคการครอบงําชีวิต  
นอกจากนี้บุคคลยังอาจสูญเสียความรูสึกเปนสวนตัวจนทําใหเกิดปญหาในการสรางความสัมพันธ
กับบุคคลอื่น ๆ ซ่ึงกลาวโดยสรุปก็คือ  คนที่มีความผูกพันในระดับสูงมักจะขาดความสมดุลระหวาง
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ชีวิตสวนตัวและการทํางาน  และ  3.4)  ผลในแงลบตอองคการ  แมวาองคการจะไดรับประโยชน
จากการที่บุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูง  แตถาเปนความผูกพันในทางที่ผิดก็สามารถสราง
ความเสียหายแกองคการได  ดังนั้น  องคการจึงตองรูจักใชความพยายามของบุคคลใหเหมาะสมกับ
ความตองการขององคการ  เพราะไมเชนนั้นแลว  ความพยายามและการทุมเทของบุคคลที่มีความ
ผูกพันตอองคการสูงก็จะเปนส่ิงที่เปลาประโยชน  นอกจากนี้การมีความผูกพันสูง  ยังเปนการ     
บั่นทอนความยืดหยุนขององคการ  และเปนตนเหตุใหองคการลาหลังเพราะไมมีการดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงโครงสรางขององคการและนวัตกรรมใหทันสมัย  ทําใหยึดแนวปฏิบัติเดิม ๆ ไมมีการสราง
ทางเลือกใหม ๆ ขึ้นมา  ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธของบุคลากรในองคการ  ความผูกพันใน
ระดับสูงอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลขึ้นได  และที่สําคัญที่สุดความผูกพันในระดับสูง
อาจเปนสาเหตุใหบุคลากรกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรมได76 
 สําหรับกรีนเบอรกและบารอน  (Greenberg  and  Baron)  ไดกลาวถึงผลกระทบซึ่งเกิด
จากความผูกพันตอองคการสูงหรือมีความผูกพันอยางลึกซึ้งวาจะทํางานใหกับองคการแตกตางจาก
คนที่มีความผูกพันตอองคการนอย  ซ่ึงจากการศึกษาคนควาพบวา  ความผูกพันตอองคการ             
มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรอยางนอยสามประการคือ  ประการแรก           
จากการศึกษาพบวา  คนที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูงมักจะมีแนวโนมที่จะขาดงานและ
การลาออกต่ํา  สวนคนที่มีความผูกพันต่ํามีแนวโนมในการเปลี่ยนงานและการลาออกสูง  ประการ
ที่สอง  ความผูกพันตอองคการมีความเกี่ยวพันกับระดับความเต็มใจในการแบงปนและการเสียสละ  
กลาวคือ  คนที่มีความผูกพันตอองคการสูง  มักจะทํางานเพื่อองคการมากกวาที่จะทํางานอยางเห็น
แกตัว  ประการสุดทาย  ความผูกพันมีผลทางบวกตอตัวบุคคลเอง  แมวาบางครั้งอาจดูเหมือนวา  
ความผูกพันตอองคการจะลดเวลาที่เปนสวนตัวในชีวิตของบุคคลลงไป  แตจากการวิจัยเมื่อไมนาน
มานี้พบวา  คนที่มีความผูกพันตอองคการสูงมักจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพสูง     
มีความสุขกับการทํางานและมีความสุขในชีวิต แมไมไดอยูในขณะทํางา77  สวน วิฑูรย  สิมะโชคดี  
มีความเห็นวา  ในแงของลูกจางแตละคน  ความผูกพันตอองคการจะเปนทั้งผลดีและผลเสีย          
ตอตัวเขาเอง ในสวนของผลดีจะทําใหเขามีความกาวหนาในองคการเชน ไดเล่ือนตําแหนง ไดรับ 
คําชมเชย เปนตน สวนผลเสียนั้น  เขาอาจจะเสียโอกาสดี ๆ ในการทํางานอยางอื่นที่ใหประโยชน
กับเขามากกวา  ในองคการปจจุบัน  เพราะความผูกพันทําใหเขาไมอยากเปลี่ยนงาน  อยางไรก็ตาม
                                                           
 76 Donna  M.  Randall,  “Commitment  and  the  Organization  :  The  Organization  
Man  Revisited,”  in  Organizational  Behavior, John  W.  Newstrom and  Keith  Davis  
(Singapore  :  McGraw – Hill  Book  Company,  1989), 97 - 104. 
 77 Greenberg  and  Baron,  Behavior  in  Organizations, 176-177. 
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ความผูกพันตอองคการจะเปนผลดีหรือผลเสียก็ขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลของคน ๆ นั้นเอง78  
นอกจากนี้  เจอเมียร  (Jermias)  พบวา  คนที่มีความผูกพันจะไมแสดงออกถึงความตองการในการ
เปลี่ยนแปลงเพราะความผูกพันจะทําใหเขามีความเฉื่อยสูงและตอดานการเปลี่ยนแปลงแมจะตอง
ไดรับผลยอนกลับในแงลบ79 
 ความผูกพันมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคการ เปนสิ่ง
ทํานายถึงความมีประสิทธิผลขององคการและสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคลากรภายใน
องคการได การมีระดับความผูกพันในระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง จะสงผลตอตัวบุคลและ
และองคการทั้งในแงบวกและแงลบ บุคลากรที่มีระดับความผูกพันสูงจะมีผลตอองคการในหลาย
ประการ เชน ทําใหบุคลากรมีความมุงมั่นอยางแรงกลาในการทํางานเพื่อองคการ ปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย อยางไรก็ตามระดับความผูกพันที่สูงก็สงผลกระทบในทางลบตอตัวบุคคลและ
องคการดวยเชนเดียวกัน เชน การที่บุคคลมีระดับความผูกพันตอองคการในระดับสูง ก็อาจทําให
บุคคลเสียโอกาสในการแสวงหาความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เพราะยึดติดอยูกับองคการเดมิ
เพียงอยางเดียว และก็สงผลกระทบตอองคการดวยเชนกัน หากเมื่อบุคคลไมมีการเปลี่ยนงาน 
องคการก็ไมสามรถทําการรับบุคคลใหมเขามาทํางานได ทําใหองคการขาดการพัฒนา ดังนั้นการ
สรางความผูกพันใหเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรภายในองคการจึงตองคํานึงถึงความสมดุลทั้งในแงของ
องคการและตัวบุคคลควบคูกันไปดวย 
 
การสรางเสริมความผูกพัน 
 เมื่อเปนที่ทราบกันดีแลววา  ความผูกพันตอองคการของบุคคลเปนกระบวนการ             
ที่จะกอใหเกิดความรักใครผูกพันตอเนื่องกันไป  ดังนั้นผูบริหารจึงควรอํานวยการใหเกิดความ
ผูกพันหรือเพิ่มความผูกพันของบุคลากรโดยอาศัยยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่  สเตียรส  (Steers)  ได
เสนอไวดังนี้  1) เมื่อบุคลากรอยูในสถานการณที่เขามีโอกาสจะประสบความสําเร็จตาม
เปาประสงค  การปลอยใหเขาปฏิบัติงานดวยตนเองเปนสิ่งที่มีความหมายอยางยิ่งเพราะจะทําใหเขา
เชื่อมโยงผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนขององคการเขาดวยกัน  แตถาหากมีคนเขาไป
กาวกายเกี่ยวของจะทําใหเขาเกิดความรูสึกขัดแยงขึ้นมาแทน  2)  ผูบริหารจะตองแสดงออกอยาง
                                                           
 78 วิฑูรย  สิมะโชคดี,  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  :  การบริหารทรัพยากรมนษุยและการเพิม่
ผลผลิต  (กรุงเทพฯ  :  เพียรพัฒนา  พร้ินติง้,  2538), 20. 
 79 Johnny  Jermias,  “The  Effects  of  Commitment,  Costing  System  and  Feedback  
on  People’s  Judgment  and  Resistance  to  Change  :  The  Case  of  Activitybased  Costing,”  
Dissertation  Abstracts  International  57,  6(December  1996)  :  556-A. 
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ชัดเจนวา  มีความหวงใยตอสวัสดิการดานตาง ๆ ของบุคลากรอยางแทจริง  บางครั้งผูบริหารอาจ
คํานึงถึงอยางจริงใจ  แตการแสดงออกอยางไมเหมาะสม  ทําใหเกิดความลมเหลวไดเนื่องจากไมมี
ตัวบงชี้ใหเห็นชัดเจน  3)  ในบางสถานการณเปนการดีที่จะเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการ
ทํางาน   มีอํานาจหรือความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของเขาเอง                   
4)  ผูบริหารควรพยายามสงเสริมใหบุคลากรที่มีความสามารถเขาใจถึงเปาประสงคและจุดมุงหมาย
ขององคการ  ตองอธิบายใหเขาเขาใจวา  เปาประสงคขององคการมีความหมายมากนอยเพียงใดและ
เขาสามารถสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาประสงคนั้นอยางไร  พยายามสรางบรรยากาศแหงความ    
ไวเนื้อเชื่อใจระหวางลูกจางกับนายจาง  พรอมทั้งพยายามเชื่อมโยงไปสูความสอดคลองระหวาง
ความตองการสวนบุคคลกับเปาประสงคขององคการ80 
 เมอรฟ  (Murphy)  ไดกลาวถึงความซื่อสัตยกับความผูกพันวา  ถาตองการใหบุคลากร
ซ่ือสัตยตอองคการ  ตองสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นโดยวิธีการที่จะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพัน
นั้นมีแนวทางที่สําคัญสองประการ  ประการแรก  องคการตองพยายามคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะ
หรือดูเหมือนจะมีความผูกพันตอองคการมากที่สุด  ประการที่สอง  เงื่อนไขตาง ๆ ในองคการ
จะตองเปนไปเพื่อสรางเสริมความผูกพันตอองคการของบุคลากรใหเกิดขึ้น81 
 บรรยากาศขององคการจะเปนตัวกําหนดความผูกพันในองคการซึ่งจะมีผลสําคัญตอ
ประสิทธิภาพขององคการ  หากผูปฏิบัติงานเห็นวาบรรยากาศองคการดี  เขามีความพึงพอใจที่จะ
ทํางานแลวก็จะเกิดความผูกพัน  ไมอยากไปจากองคการ  หากผูปฏิบัติงานเห็นวาบรรยากาศ
องคการอยูในสภาพที่ไมดีหรือไมเหมาะสม  เชน  เห็นวาหากอยูในองคการนี้ตอไปก็ไมกาวหนา  
บรรยากาศในการทํางานก็จะเปนแบบ  “เชาชามเย็นชาม”  หรือ  “เซ็ง”  และขาดความกระตือรือรน
ในการทํางาน  รูสึกวาองคการไมนาอยู  ผูปฏิบัติงานพรอมที่จะ  “ไป”  จากองคการทันทีที่มี
โอกาส82, 83  เรบิเนียกและอลัทโท  (Hrebiniak  and  Alutto)  พบวา  ความไววางใจระหวางบุคคล 
จะมีความสําคัญตอเจตคติและพฤติกรรมของผูที่อยู รวมกันสังคม   การที่บุคคลเห็นวา
สภาพแวดลอมทางสังคมในองคการมีลักษณะของการรวมมือ  ชวยเหลือ  เปนมิตร  จะทําให
                                                           
 80 Richard M.Steers,  Introduction  to  Organizational  Behavior, 580-581. 
 81 Devin  R.  Murphy,  Honesty  in  the  Workplace  (California  :  Brooks/Cole  
Publishing  Company,  1993), 209-211. 
 82 Richard  M.  Steers,  “Antecedents  and  Outcomes  of  Organizational  
Commitment,”  Administrative  Science  Quaterly  22  (March  1977)  :  47. 
 83 Robert  Buchele,  The  Management  of  Business  and  Public  Organizations  (Now  
York  :  McGraw – Hill,  1977), 288.  
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ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการ  แตถาองคการใดมีลักษณะของการขาดความรวมมือ  
หรือมีความเปนมิตรนอย  ก็จะทําใหบุคคลมีความผูกพันตอองคการต่ํา84  สอดคลองกับที่ เมเยอร 
และ อัลเลน (Meyer and Anllen) กลาววาความผูกพันกับองคการดานจิตใจมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในระดับสูงกวาความผูกพันดานอื่น ๆ ซ่ึงพฤติกรรม
ของการเปนสมาชิกที่ดีเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือไปจากพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับหรือ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย การให
ความชวยเหลือผูอ่ืน การคํานึงถึงผูอ่ืน การมีน้ําใจนักกีฬา และมีความสํานึกในหนาที่85 ในขณะที่  
สแกนลอน  (Scanlon)  ก็เห็นวาการเปดโอกาสใหลูกนองมีสวนรวมในการบริหารงานและไมใช
อํานาจหนาที่ตามรูปแบบเปนทางการ  (formal  authority)  มากเกินไปเปนสวนประกอบสําคัญที่จะ
ดึงดูดใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันกับองคการ86 สวน บูคานัน (Buchanan) พบวาการ              
ปฏิสังสรรคในลักษณะของการสนับสนุนและชวยเหลือของเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและ
โอกาสความกาวหนาลวนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ87  เชนเดียวกับ  มอททาซ  
(Mottaz)   ที่ไดศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
องคการพบวาการสนับสนุนและชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในทางบวกตอ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ88  ซ่ึงลินคอลนและคอลเลเบอรก  (Lincoln  and  
Kalleberg)    ไดศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจในงานของคนญีปุ่นกบั
คนอเมริกันแลวพบวา  คุณภาพความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา               
มีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการในทั้งสองประเทศ  กลาวคือ  คนงานที่รับรูวา
                                                           
 84 Lawrence  G.  Hrebiniak  and  Joseph  A.  Alutto,  “Personal  and  Role – Related  
Factors  In  the  Development  of  Organizational  Commitment,”  Administrative  Science  
Quarterly  17  (December  1972)  :  557. 
 85 John P. Meyer and Nathalie J. Allen,  Commitment in the workplace : Theory, 
research and application. Cal :SAGE, (1997) :34. 
 86 Burt  Scanlon,  Principles  of  Management  and  Organizational  Behavior  (New  
York  :  John  Wiley  &  Sons,  1973), 389. 
 87 Bruce  Buchanan,  “Building  Organizational  Commitment  :  the  Socialization  of  
Managers  in  Work  Organization,”  Administrative  Science  Quarterly  17  (1974)  :  537. 
 88 Clifford  J.  Mottaz,  “An  Analysis  of  the  Relationship  Between  Work  
Satisfaction  and  Organizational  Commitment,”  The  Sociological  Quarterly  28  (1987)  :  542-
558. 
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ไดรับการชวยเหลือเอาใจใสซ่ึงกันและกันและสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาใน
เวลางานจะมีความผูกพันตอองคการสูง89 

 ดังนั้นในการสรางเสริมความผูกพันใหเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรภายในองคการนั้นผูนําหรือ
ผูบริหารองคการ สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสรางบรรยากาศภายในองคการใหเหมาะสม 
การจัดระบบโครงสรางขององคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน การใชกระบวนการบริหารจัดการแบบ
การมีสวนรวม การใชรูปแบบของภาวะผูนําที่เหมาะสม การใชรูปแบบการติดตอส่ือสารภายใน
องคการที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
 การจัดการศึกษาในลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คลองตัวในการบริหารการศึกษามากขึ้นจากการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง ทําใหขอบขายการบริหารงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตจึงเปลี่ยนไปตามบัญญัติของกฎหมาย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 33  ที่ใหมีการบริหารและจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากร 
วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่น ๆ ประกอบดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  ซ่ึงมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไป
ตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ประกอบดวยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงเดิมเคยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา ใน 4  
อําเภอ  ไดแก อําเภอนครชัยศรี  อําเภอสามพราน    อําเภอพุทธมณฑล  และอําเภอบางเลน                 
มีสํานักงานตั้งอยูที่  ที่วาการอําเภอนครชัยศรีหลังเกา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  สําหรับ
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   และกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

                                                           
 89 James  R.  Lincoln  and  Arne  L.  Dalleberg,  Culture,  Control  and  Commitment  
(Cambridge  :  Cambridge  University  Press,  1990), 116. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 78

มีสํานักงานชั่วคราวอยูที่ สํานักงานประถมศึกษาอําเภอพุทธมณฑล   อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม 
 
อํานาจหนาท่ี 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 และมาตรา 38  แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ดังนี้  
 1. จัดทํานโยบาย   แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา                   
ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความตองการของทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน              
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ  
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย และการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากร  ตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา 
 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  
 8. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาเอกชน   องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบอยางหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสานงาน  สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
 10. ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
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 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่  
 12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดมอบหมาย 
 
สภาพทั่วไป 
 เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  มีความพรอมในการจัดการศึกษาทุกระดับที่จะ
ใหบริการทางการศึกษาแกเด็ก  เยาวชน และประชาชนอยางเพียงพอ ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน  โดยการศึกษาในระบบ  มีสถานศึกษา จํานวน  169  แหง ครู จํานวน 3,581  คน และ
นักเรียน 80,185  คน 
 
วิสัยทัศน  
 เปนองคกรแหงความรวมมือ มีการบริหารจัดการและบริหารอยางมีประสิทธิภาพเปน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เยาวชนเปนคนดี คนเกง             
รักษวิถีไทย  ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามศักยภาพ และสามารถแขงขันได                     
ในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 1) สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 2) สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย  3)สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 4) จัดตั้งและพัฒนา
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู  5) สงเสริมการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
และประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 6) สงเสริมและพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา 
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 7) พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนรวมในการจัดการ
และรับบริการทางการศึกษา 8) สงเสริมและพัฒนาใหผูมีสวนรวมจัดการศึกษาทุกระดับ มีจิตสํานึก
ในการบริการทางการศึกษา 
 
เปาประสงค 
 1) มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โรงเรียนบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2) หนวยงานทางการศึกษาทุกหนวยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 3) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกากรศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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ชาติ 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาจรฐานวิชาชีพ 5) บุคคล  ชุมชน ทองถ่ิน  
หนวยงาน และองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 6) ผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูจากสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
กลยุทธ 
 1) สงเสริมบริหารการจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการ และสนับสนุนให
โรงเรียนบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในรูปแบบสถานศึกษานิติบุคคล  2) สนับสนุนให
บุคคล ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานและองคกรทั้งภาครับและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 3) จัดตั้งศูนยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใชบริหาร         
จัดการศึกษาและการเรียนรู 4) สนับสนุน  และสงเสริมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 5) สนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชน สรางและเปดโอกาส
การเรียนรูที่หลากหลาย สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 6) เรงรัดพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 7) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ90 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
งานวิจัยในประเทศ 
 ละเอียด  นาคชัยเนรมิตร  พบวา  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  อยูในระดับปานกลาง91  สําหรับวิไล  ไมแกว  
พบวา  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา              

                                                           
 90 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2, สารสนเทศการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2547.  นครปฐม : กลุมนโยบายและแผน สํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2, 2547 
 91 ละเอียด  นาคชัยเนรมิตร,  “ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกบัการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงา นการศึกษาเอกชน  จังหวดั
ภูเก็ต”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2538),  บทคัดยอ. 
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โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในเชิงบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ92  สอดคลองกับณรงคศักดิ์  
ถนอมศรี  พบวาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา 6  โดยภาพรวม  ไดแก  ความมุงประสงคของ
โรงเรียน  ความมีคุณภาพและความหลากหลายของบุคลากร93   
 วิริยาภรณ   สุวัฒนสวัสดิ์  ศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาพยาบาล โดยใชแบบ
สํารวจตามกรอบการศึกษาวัฒนธรรม ของ คุก และ ลาฟเฟอรดี (Cook and Lafferty) คือวัฒนธรรม
แบบสรางสรรค วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุก และวัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรับ พบวาลักษณะ
วัฒนธรรมเปนแบบสรางสรรคและแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับมากสวนแบบปองกันเชิงรับอยู
ในระดับปานกลางแตเมื่อเปรียบเทียบระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สังกัดหนวยงาน 3 แหง 
คือ กระทรวงสาธารณสุข  ทบวงมหาวิทยาลัย และสังกัดเอกชน  พบวามีลักษณะแตกตางกัน                   
ทั้งสามแบบ94 
 สุภัทรา  เอื้อวงศ  ศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยวิธีการศึกษา
แบบคุณภาพ   พบวาสถาบันการศึกษาพยาบาลมีภาพรวมของวัฒนธรรมวิชาชีพคลายกัน                  
แตวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีวัฒนธรรมเดนในลักษณะของความเปนทหาร          
ซ่ึงเกี่ยวกับการปกครองตามลําดับขั้นและเชื่อฟงคําสั่ง  สมาชิกมีลักษณะคลอยตาม ยึดถือระบบ
อาวุโสยศ อาวุโสรุน ซ่ึงเปนจุดออนที่ทําใหเกิดความขัดแยงได และมีผลทั้งในการสงเสริมและเปน

                                                           
 92 วิไล  ไมแกว,  “วัฒนธรรมโรงเรียนและแรงสงภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2538),  บทคัดยอ. 
 93 ณรงคศักดิ์  ถนอมศรี,  “ปจจัยทางวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานดาน
โรงเรียนกับชมุชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  2538),บทคัดยอ. 
 94 วิริยาภรณ  สุวัฒนสวัสดิ์, “การศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาพยาบาล” 
(วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2538), บทคัดยอ. 
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อุปสรรคตอการพัฒนาสถาบัน ขณะที่คณะพยาบาลศาสตรสังกัดทบวงวิทยาลัยมีวัฒนธรรมที่เนน
ใหอิสระในการทํางาน  สมาชิกควบคุมตนเองและมีความรับผิดชอบ ซ้ึงเอื้อตอการพัฒนาสถาบัน95 
 อัญชลี  วิสิทธิ์วงษ ศึกษาวัฒนธรรมองคการของฝายการพยาบาล แบบสํารวจตามกรอบ
การศึกษาวัฒนธรรมของคุกและลาฟเฟอรตี (Cook and Lafferty)โดยสอบถามจากเจาหนาที่
พยาบาลพบวาวัฒนธรรมฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน มีลักษณะเปนแบบสรางสรรคและแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับมาก สวนแบบปองกัน           
เชิงรับอยูในระดับปานกลาง96 
 ประภาพร  เหลืองชวยโชค   ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการและ
ความผูกพันตอองคการพบวา ชองวางการรับรูวัฒนธรรมองคการตามที่เปนจริงกับตามที่ตองการมี
ความสัมพันธในทางลบกับความรูสึกผูกพันตอองคการ97 
 วิทยา  เพชรรัตน  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 
ศึกษากรณีอําเภอมหาชนะชัยและอําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร พบวาเจาหนาที่สาธารณะสุข              
มีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูคอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานที่ เจาหนาที่
สาธารณะสุขตองปฏิบัติหนาที่มีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามนโยบายของ
ผูบริหารแตละยุคสมัย ในขณะที่ลักษณะงานในระดับพื้นที่เปนงานที่ตองอาศัยการมีสวนรวม       
ของประชาชนเปนดานแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บางโครงการก็เรงรัดมาก จึงเปนเหตุให
ชาวบานเกิดความเบื่อหนายและสับสน ในที่สุดชาวบานก็ปฏิเสธโครงหารพัฒนาตอ ๆ มาจึงเปน

                                                           
 95 สุภัทรา  เอื้อวงศ, “วัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพะกรณี 
สถาบันการศึกษาพยาบาล” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),บทคัดยอ.  
 96 อัญชลี  วิสิทธิ์วงษ, “การศึกษาวัฒนธรรมของฝายพยาบาลโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 
2539), บทคัดยอ. 

 97 ประภาพร  เหลืองชวยโชค, “ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการและ
ความรูสึกผูกพันตอองคการ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), บทคัดยอ. 
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เหตุใหเจาหนาที่สาธารณสุขเกิดความเบื่อหนาย ทอถอย ไมคอยมีความพึงพอใจในลักษณะงาน     
ที่กําลังปฏิบัติอยู98  
 สมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงพยาบาลชุมชนตามตัวแบบของ 
คุกและลาฟเฟอรตี(Cook and Lafferty)กับความตั้งใจที่จะอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน  พบวา  วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคและแบบปองกันเชิง รุก                      
มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํากับความตั้งใจที่จะอยูในงาน สวนวัฒนธรรมแบบปองกันเชิง
รับไมมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะอยูในงาน99 
 สําเนียง  วิลามาศ  ไดศึกษาถึงบรรยากาศของโรงเรียนที่สงผลตอความผูกพันของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบวาบรรยากาศของ
โรงเรียนสวนใหญเปนแบบเปด ระดับความผูกพันของครูอยูในระดับมากและมิติบรรยากาศ
โรงเรียนที่สงผลตอความผูกพันของครูไดแก มิติการสนับสนุนซึ่งมีผลทางบวกกับความผูกพัน100 
 วิไลพร  คัมภิรารักษ ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบังคับบัญชาและความ
ผูกพันและผลของปจจัยสวนบุคคลของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่มีตอความผูกพันตอ
องคการของผูใตบังคับบัญชา กรณีศึกษากลุมบริษัทน้ําตาลแหงหนึ่ง พบวา  รูปแบบการบังคับ
บัญชาแบบทีมงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา แต
รูปแบบการทํางานแบบเนนคน แบบปลอยปละละเลย และ แบบประนีประนอมมีความสัมพันธทาง 
 
 

                                                           
 98 วิทยา  เพชรรัตน, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข : ศึกษา
กรณีอําเภอมหาชนะชัยและอาํเภอคอวัง จังหวัดยโสธร” (ภาคนิพนธ พณ.ม. (พัฒนาสังคม). 
กรุงเทพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,2540), ถายเอกสาร. 
 99 สมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ, “วัฒนธรรมองคการกับความตัง้ใจที่จะอยูในงานของพยาบาล
วิชาชีพชาย โรงพยาบาลชุมชน” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), บทคัดยอ. 

100สําเนียง  วิลามาศ, “บรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอความผูกพันของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ.  
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ลบกับความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา และรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนงานไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของผูใตบังตับบัญชา101 
 ลดาวัลย  ราชธนบริบาล ไดศึกษาลักษณะงานดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม พบวาพยาบาลวิชาชีพโดรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม ตองการปฏิบัติงานโดยใชความรู  ความสามารถ  และการตัดสินใจของตนเอง 
และไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานการพยาบาลไดอยางอิสระซ่ึงสงผลตอความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ102 
 จันทรา   พักตร เพียงจันทร  ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ                  
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
พบวา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนที่มีขนาดตางกันไมมีความแตกตางกัน103 
 ธีรพงษ  ศรีโพธ์ิ ไดศึกษาการพัฒนาแบบจําลองการนิเทศปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนน
โรงเรียนเปนฐานโดยศึกษาจากลุมตัวแปรดาน การจัดประสบการเรียนรูในดานตาง ๆ ของครู    
กลุมตัวแปรดานการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่
มุงเนนโรงเรียนเปนฐาน จากการศึกษากลุมตัวแปรดานการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร 
พบวา ภาวะของผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก โดยลําดับพฤติกรรมสามลําดับที่ต่ําสุดเรียงลําดับได
ดังนี้ความสามารถในการจัดบุคลากร และมอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
ความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม และการใชอํานาจอยางเหมาะสมกับบุคคล 
ภารกิจและสถานการณ  ดานคุณธรรมและจริยธรรมพบวา โดยรวมอยูในระดับมากลําดับ
                                                           
 101 วิไลพร  คัมภริารักษ, “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการบังคับบัญชาและความผูกพนั
ตอองคการและผลของปจจัยสวนบุคคลของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคบับัญชาที่มีตอความผูกพัน
ตอองคการของผูใตบังคับบัญชา กรณีศึกษากลุมบริษัทน้ําตาลแหงหนึ่ง” (วิทยานิพนธ  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542),บทคัดยอ. 
 102 ลดาวัลย  ราชธนบุรีบาล, “ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล  ลักษณะงานและ
ปจจัยดานองคการกับความยดึมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม” (ปริญญานิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544),84. 
 103 จันทรา  พักตรเพียงจนัทร, “การศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ. 
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พฤติกรรมสามลําดับที่ต่ําสุดเรียงลําดับไดดังนี้ ความยุติธรรม  การเอาใจใสดูแลความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชา  ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาโดยรมอยูในระดับมาก ลําดับพฤติกรรมสาม
ลําดับที่ต่ําสุดเรียงลําดับได การวางแผนพัฒนาหนวยงานอยางมีเปาหมาย   มีการนําวิธีการที่
หลากหลายมาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   มีการสรางสรรคแผนงานโครงการพัฒนา
ใหม ๆ ของหนวยงาน ดานขวัญและกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ลําดับพฤติกรรมสามลําดับที่
ต่ําสุดเรียงลําดับไดดังนี้ ใหบริการดานสวัสดิการตาง ๆ  การเอาใจใสดูแลทุกสุขอยางสม่ําเสมอ  
การปฏิบัติตนอยางเสมอภาคกับทุกคน  สําหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุงเนนโรงเรียน
เปนฐานพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากกระทงคําถามทั้งหมด 30 ขอดานที่คาเฉลี่ย
อยูในลําดับทาย ๆ ไดแก บรรยากาศการทํางานเปนทีม  ผูบริหารใจกวางรับฝงความคิดเห็นของทุก
ฝาย  ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผน  มีการสรางบรรยากาศการทํางานเพื่อใหครู       
มีความมั่นใจในการบฏิบัติงาน104 

วราเพ็ญ โกมะหะวงศ ไดศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสหวิทยา
เขตวิภาวดี กรมสามัญศึกษา พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับความผูกพันของครูนั้น            
1) ปจจัยสวนบุคคล ในดานรายได 2)ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในงาน                   
ความหลากหลายของงาน ความสําคัญของงาน ผลปอนกลับของงานและงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ            
กับผูอ่ืน 3)ปจจัยดานลักษณะองคการ ไดแกการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการบริหาร 
ในองคการ 4)ปจจัยดานประสบการณจากการทํางานในองคการ ไดแกความรูสึกวาตนเอง               
มีความสําคัญ ความพึ่งพาไดขององคการ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงานและองคการและความรูสึก
รวมตอระบบ การพิจารณาความดีความชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
สวนเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ระยะเวลารับราชการครู ไมพบระดับความสัมพันธ 
กับความผูกพันตอองคการ105 
 ประดับ ชัยพฤกษ ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบจากโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 

                                                           
 104 ธีระพงษ  ศรีโพธ์ิ,   การพัฒนาแบบจําลองการนิเทศปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนนโรงเรียน
เปนฐาน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 124- 144. 
 105วราเพ็ญ  โกมะหะวงศ, ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสหวิทยาเขต
วิภาวดี กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [ออนไลน],accessed 29 October 2003. Available 
from http://thesis.tiac.or.th/result2t_with_AB_.asp 
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พบวา ระดับความผูกพันของครูในโรงเรียนที่มีความแตกตางกัน และพบวาความผูกพันตอองคการ
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน106   
 สุดาวรรณ  อวมออง ซ่ึงไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวพบวาขาราชการและลูกจางประจําของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหรและยามีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ลักษณะของความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยู และความผูกพันดานบรรทัดฐาน    
ทั้ง 3 ลักษณะในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันดานจิตใจ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน และ
ความพึงพอใจในงาน ปจจัยที่มีผลตอตอความผูกพันดานการคงอยู ไดแก ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง ปจจัยเกี่ยวกับงานเพียงบางปจจัยซ่ึงพบความสัมพันธในระดับต่ํา ปจจัยที่มีผลตอ             
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน 
ประสบการณในการทํางาน (ยกเวน การสวนรวมในการบริหาร และความผูกพันดานการคงอยูของ
เพื่อนรวมงาน) และความพึงพอใจในงาน ผลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันตอองคการพบวา               
ความผูกพันดานจิตใจ และความผูกดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางาน ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบเหนือบทบาท ในขณะที่มีความสัมพันธทางลบกับ
ความตั้งใจที่จะลาออก การขาดหรือการหยุดงานและความเฉื่อยชาในการทํางาน107 
 สุกานดา ศุภคติสันติ์  ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอมองคการที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยพบวาความหลากหลายในงาน 
ความสําคัญของงาน ความอิสระในงาน ขอมูลยอนกลับของผลการปฏิบัติงาน ความทาทายของงาน 
ความกาวหนาในงาน และโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน        
ตอองคการ ลักษณะองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการโดยพบวาการ
กระจายอํานาจในองคการ ความชัดเจนของกฎ ขอบังคับ ความชัดเจนในการทํางาน การมีสวนรวม
ในการเปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
                                                           
 106ประดับ ชัยพฤกษ,ความผูกพนัตอองคการกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 [ออนไลน],accessed 29 October 2003. Available from 
http://thesis.tiac.or.th/result2t_with_AB_.asp 
      107 สุดาวรรณ อวมออง,ความผูกพันตอองคการของขาราชการและลูกจางประจํา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา [ออนไลน], accessed 29 October 2003. Available from 
http://thesis.tiac.or.th/result2t_with_AB_.asp 
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องคการ ประสบการณขณะปฏิบัติงานกับองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ โดยพบวาทัศนคติของกลุมตอองคการ ความพึ่งพาไดขององคการ และความยุติธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ108 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 สเตียร (Steers) ไดศึกษาพบวาการมีการรวมอํานาจมาก มีการใชกฎ ระเบียบ แบบแผน 
ขอบังคับมากเทาใด บุคลากรในองคการมักรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในองคการอยางหวาดกลัว 
สวนองคการที่ฝายบริหารยินยอมใหบุลากรมีอิสระ (autonomy) นั้น จะใชดุลยพินิจของตนในการ
ตักสินใจ ส่ังการไดถาฝายบริหารแสดงความสนใจตอบุลากรมากเทาใด บรรยากาศในองคการ
แสดงออกดวยบรรยากาศที่เปดเผย ไวเนื้อเชื่อใจกันและกันและมีความรับผิดชอบสูงและพบวา        
การกระจายอํานาจมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ109 
 ทาทารและฮอย (Tatar and Hoy) ไดวิจัยพบวาการสงเสริมสุขภาพและความไววางใจกัน
เปนสิ่งสําคัญของสภาพชีวิตความเปนอยูภายในโรงเรียน สภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพจะทําให
องคการมีบรรยากาศที่นําไปสูสัมพันธภาพของระบบสังคมและความสัมพันธที่ดีของสังคม          
ในโรงเรียน จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารงาน110  
 สไตนฮอฟและโอเวน (Steinhoff and Owens) ไดศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการในการจัดการศึกษาพบวาคุณลักษณะที่ช้ีใหเห็นถึงรูปแบบวัฒนธรรมของแตละ
โรงขึ้นอยูกับองคประกอบ  4  ประการคือ (1) สถานะครอบครัวของนักเรียน (2) เครื่องอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ (3) การแสดงออกของนักเรียน (4) การปลูกฝงลักษณะนิสัยแกนักเรียน111 
                                                           
      108 สุกานดา ศุภคติสันติ์, ลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอมองคการที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน :กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
[ออนไลน],accessed 29 October 2003. Available from 
http://thesis.tiac.or.th/result2t_with_AB_.asp 

109 Richard M. Steers, Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment 
(Oregon : University of Oregon, Office of Naval Research Technical Report, 1976), 2. 

110 Tatar, and Hoy Wayne, “The Content of Trust : Teachers and the Principals,” The 
High School Journal 72, 1 (October 1988) : 17 – 24.  

111 Carl R. Steinhoff and Robert G. Owens, “The Organizational Culture Assessment 
Inventory : A Metaphorical Analysis in Educational Setting,” Journal of Educational 
Administration 27, 3 (May 1988) : 17 – 24.   
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 ตาเตอรและฮอย (Tater and Hoy) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธในเรื่อง
เกี่ยวกับความไววางใจในการทํางานระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 1,083 คน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐนิวเจอรซี สหรัฐอเมริกาพบวาการสงเสริมสุขภาพและความไววางใจกัน
เปนสิ่งสําคัญของชีวิตความเปนอยูในโรงเรียนสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพจะทําใหองคการ    
มีบรรยากาศที่นําไปสูสัมพันธของระบบสังคมและความสัมพันธที่ดีของสังคมภายในโรงเรียน     
จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารงาน112 
 โจนส  (Johnes)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับวัฒนธรรม
องคการโดยกอนหนานี้มีงานวิจัยจํานวนมากพบความสัมพันธอยางใกลชิดของความผูกพันตอ
องคการกับวัฒนธรรมองคการ และผลการศึกษาในผูบริหาร ครู และหัวหนาแผนกวิชาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  12  แหง ในรัฐนิวเจอรซี พบความสัมพันธของความผูกพันตอองคการ
กับวัฒนธรรมองคการ คือบรรยากาศองคการ   บรรยากาศการติดตอส่ือสาร การใหรางวัล             
ตามแผนการปฏิบัติงาน และการมีความสะดวกสบายในการที่จะปฏิบัติงานใหไดดีที่สุด113 
 ดาวเนอร  (Downer) ไดศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางทางทัศนคติของชุมชนใน             
นิวฟนแลนดที่มีสวนเกี่ยวของกับปจจัยและตัวกําหนดประสิทธิภาพของโรงเรียนพบวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีสวนเกี่ยวของกับการใหความสําคัญทางวิชาการ          
การอบรมสั่งสอน แบบพฤติกรรมของครู วิธีการในการเรียนการสอน สัมพันธภาพที่ดีระหวางบาน
กับโรงเรียน และวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีสวนเกี่ยวของคือวัฒนธรรมโรงเรียนดานความมุงประสงค
ที่ชัดเจนของโรงเรียน การรวมมือกันและความตั้งใจอยางสูงของครูและนักเรียน114   
 โอโรรา (Orora) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมโรงเรียนและบทบาทของครูใหญในโรงเรียน
มัธยมศึกษาพบวาส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนไดแก (1) การรวมมือกัน
ในการพัฒนากลุมระหวางการทํางาน (2) การที่บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และสมาชิกของ
ชุมชนเรอมเขามามีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของโรงเรียน (3) การมีสัจธรรมในการปรับปรุงชุมชน 
                                                           

112 C. Tarter and Wayne Hoy, “The Context of Trust : Teachers and the Principles,” 
The High School Journal 72, 1 (October 1988) : 17 – 24. 
 113 Mark T. Jones, The Relationship of  Organizational Commitment to the 
Organizational Culture of High Schools  [Online], Available : DAI-A 50/04 : 1776. 
http://www.lib.umi.com/Dissertations/fullcit/9829441,1988. 

114 Donovan Francis Downer, “A Comparision of the Attitude Structures of Five Sub-
Public in New Foundland Concerning the Factors and Definitions of Effective School.” 
Dissertation Abstracts International 52 (September 1989) : 3136-A.  
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นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการมีสวนรวมในการจัดการ การวางแผนและการบริหาร ซ่ึงเปน
องคประกอบที่สําคัญในการพัฒนากลุม115  
 เอลเลียต (Elliott) พบวาการเพิ่มความรวมมือและการตัดสินใจรวมกันเปนแบบในการจัด
โครงสรางของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวยการวางแผนลวงหนา การวัดผล              
การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ การนําความรวมมือและการกระจายอํานาจในโรงเรียน            
ไปใชได116   
 สปารคีส (Sparkes) ไดวิจัยเรื่องวัฒนธรรมโรงเรียนของประเทศอังกฤษพบวา
องคประกอบดานบุคลิกลักษณะ ชีวประวัติ ระเบียบแบบแผน โลกทัศนของครู ซ่ึงปจจัยสําคัญของ
วัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการและการมีอิทธิพลตอครู
โดยตรง117  
 ดาฟท (Daft)  กลาววาวัฒนธรรมโรงเรียนเปนสิ่งที่สงเสริมใหโรงเรียนบรรลุความ
ตองการอยางมีประสิทธิผลภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยู โดยวัฒนธรรมโรงเรียนจะเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอส่ิงแวดลอมภายนอกและสงเสริมความสัมพันธที่ถูกตอง
เหมาะสมกับคานิยมทางวัฒนธรรม กลยุทธของโรงเรียนและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนใหบรรลุผลได118  
 บราทเวท (Brathwaite) ก็ไดกลาววา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงตองมีวัฒนธรรม
โรงเรียนที่แข็งแกรง ประกอบดวยคานิยม พิธีการ เร่ืองเลา และขอปฏิบัติตาง ๆ ที่เปนบรรทัดฐาน

                                                           
115 John Horwards Onyango Orora, “School Culture and the Role of the Principal : A 

Study of Basic Cultural Assumption of Kenyon Secondary School and Their Influenced of the 
Principal’s Role,” Dissertation Abstracts International 51 (May 1990) : 1494-A. 

116 Daniel Charl Elliott, “Collaborative, Decentralized Management and Perspection of 
Quality Schooling Outcomes,” Dissertation Abstracts International 52 (October 1991) : 120. 

117 Andrew C. Sparkes, “The Culture of Teaching, Critical Reflection and Change : 
Possibilities and Problem,” Educational Management and Administration 19, 1(January 1991) :   
4 – 19. 
 118 Richard L. Daft, Organizational : Case and Design (Singapore : West Publishing 
Company, 1992), 323. 
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ใหคนปฏิบัติยึดถือ ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมของครูดวย119  เชนเดียวกับ รอบบินส (Robbins) ก็พบวา
วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะมีอิทธิพลอยางชัดเจนตอพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคการ120 
 สมารท และคณะ (Smart et al.)  ศึกษาความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการแบบของการ
ตัดสินใจ และประสิทธิผลองคการในตัวแบบสาเหตุ (causal model) โดยวัฒนธรรมองคการศึกษา
ตามกรอบของคาเมรอนและแอตทิงตัน และประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนตามกรอบของคาเมรอน 
7 ดาน (ความพงพอใจทางการศึกษาของผูเรียน การพัฒนาทางวิชาการของผูเรียน การพัฒนาทาง
บุคลิกภาพของผูเรียน การพัฒนาทางวิชาการและคุณภาพของอาจารย ความเปดระบบปฏิสัมพันธ
ชุมชน และความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร) โดยศึกษาในวิทยาลัยชุมชนที่จัดการศึกษา  2  
ป  จํานวน  30  แหง ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารและอาจารยประจํา  639  คน  พบวา
ประสิทธิผลของวิทยาลัยเกิดจากปฏิสัมพันธรวมกันของวัฒนธรรมกับสภาพแวดลอม  ภายนอก
และรูปแบบการตัดสินใจ โดยวัฒนธรรมแบบครอบครัว (clan culture)  และวัฒนธรรมแบบ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา (adhocracy culture) มีลักษณะที่ไดเปรียบและมีประสิทธิผลสูงกวา วัฒนธรรม
แบบราชการ (bureaucratic culture)  และวัฒนธรรมแบบการตลาด (market culture) โดยแนวของ
วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเห็นวา การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได บุคคลมี
แรงจูงใจจากอุดมการณและความสําคัญของงานตามที่กําหนด121 
 ปง (Pang) ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในฮองกง โดยสอบถามจากครู
554  คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  44  แหง  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนยอดเยี่ยมกับ
โรงเรียนที่ดี วามีคานิยมทางวัฒนธรรมแตกตางกันอยางไร โดยในโรงเรียนยอดเยี่ยมพบวา 
ผูปกครองชอบโรงเรียนเหลานี้มากกวาโรงเรียนอ่ืน ๆ คณะครูมีระดับในการยอมรับ คานิยม
โรงเรียนสูง มีวัฒนธรรมแข็ง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางวิชาชีพ และวัฒนธรรมแบบวิชาชีพราชการ 
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับกลยุทธทางการบริหารเพื่อสรางแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางผูปฏิบัติงาน ในดานของการรับรูคานิยมในโรงเรียนพบวา ครูมีความเชื่อรวมกันอยาง
                                                           
 119 G.G. Brathwaite, Enculturation : How to Work Related Behaviors of New 
Employees  Chang to Fit  the Culture of Organization (Toronto : University of Toronto Canada, 
1993), 27 - 29. 
 120 Stephen P. Robbins, Organizational  Behaviors, Concept , Controversies and 
Applications (Eaglewood Clifts, New Jersay ,1986),433. 
 121 Jonh C. Smart, Kuh,D. George, and Tierney G. William, “The Role of Institution 
Cultures and Decision Approaches in Organizational Effectiveness in Two – Year Colleges,” The 
Journal of Higher Education 68,3  (1997) : 256 – 282. 
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กวางขวาง รวมท้ังคานิยมแบบราชการมีความสัมพันธกับความมีเหตุผล และการมุงผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน122 
 ซูไลมาน และ อิเลส (Suliman and Iles) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันกับ
องคการกับผลการปฏิบัติงาน พบวาการทํานายผลการปฏิบัติงานโดยใชความผูกพันกับองคการทั้ง 3 
องคประกอบ รวมกันทํานาย สามารถอธิบายผลการปฏิบิตงานไดรอยละ 72  สูงกวาการใชเพียงบาง
องคประกอบ แมวาระดับความสัมพันธระหวางความผูกพันกับองคการดานจิตใจกับผลการ
ปฏิบัติงานจะสูงกวาดานอื่น ๆ อยางมากก็ตาม123 
 ปอปเปนส  (Poppens)  ศึกษาการรับรูวัฒนธรรมและความผูกพันตอองคการใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  6  แหง  ในเขต midwestern  สหรัฐฯ  โดยตัวแบบการศึกษาวัฒนธรรม
ของคาเมรอนและแอตทิงตัน พบวาอาจารยและผูบริหาร จํานวน  344  คน  ที่รับรูวัฒนธรรมใน
วิทยาลัยสอดคลองกับตนเองหรือเห็นดวยกับลักษณะวัฒนธรรม มีระดับของความผูกพันตอ
องคการสูงกวาผูที่เห็นวาวัฒนธรรมในวิทยาลัยไมสอดคลองกับตนเองหรือไมเห็นดวยกับลักษณะ
วัฒนธรรม  การเห็นดวยหรือไมดวยกับประเภทของวัฒนธรรมเปนตัวแปรทํานายความผูกพันตอ
องคการไดสูงกวาตัวแปรดานบทบาท เพศ อายุ และจํานวนปที่ปฏิบัติงานเมื่ออายุและปที่ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นพบวา วัฒนธรรมแบบครอบครัวไดรับความชอบมากกวาวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลง
พัฒนา124 
 โอลิเวียร  (Olivier)  ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สหรัฐฯ พบวา วัฒนธรรมการเอาใจใสดูแลอยางเห็นอกเห็นใจกันเปนตัวแปรที่มีอํานาจทํานาย
สูงสุดตอความผูกพันที่ครูตั้งใจอยูปฏิบัติงานในโรงเรียนตอไป ความเชื่อในการมีประสิทธิภาพ
รวมกันของครูคือ ตัวแปรที่มีอํานาจทํานายสูงสุดของประสิทธิผลโรงเรียนและประสิทธิผล
โรงเรียนคือ ตัวแปรที่มีอํานาจทํานายสูงสุดในผลลัพธของนักเรียน (outcomes)  ซ่ึงเปนคุณภาพของ
                                                           
 122 Nicholas Sun – Keung Pang, Organizational Culture of Excellent School in Hong 
Kong  Papers Presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association. 
San Diego, D.A.Photocopied, 16 – 17 /April ,  1998. 
 123 A. Suliman and P. Iles, “Is continuance commitment beneficial to organizations? 
Commitment performance relationship : A new look,” Journal of Managerial Psychology. 
15,(2000) : 407 – 426. 
 124 Betty B. Poppens, Perceived and Preferred Organizational Culture Types and 
Organizational Commitment Private, Nonprofit Clooeges [Online], Available : DAI-A 61/10 : 
3919. http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9991659,2001. 
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ผูจบการศึกษาในระยะยาว ที่นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic 
status) ของผูเรียน125 
 ซาเวซ  (Chaves)  ศึกษาคานิยมในงาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายในบริษัท  192  คน  พบวา  คานิยมการมุงอํานาจเปนตัวแปร
ทํานายความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการได นอกจากนี้บุคคลที่มีคานิยมมุงเปาหมาย
ผลสําเร็จสูงยังมีความผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานสูงดวย126 
 นอกจากนี้แลวยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่แสดงให เห็นวาวัฒนธรรมองคการ                 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมและเจคติของลูกจางหรือผูใตบังคับบัญชา เชน คุก 
และ ซูมัล (R. A. Cooke and J. L. Szumal)  ไดทําการศึกษาแลวพบวารูปแบบของวัฒนธรรม
องคการสรางสรรค (constructive culture) มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานและความตั้งใจในการคงอยูกับบริษัทรูปแบบของวัฒนธรรมองคการแบบ    
คงที่–ปองกัน (passive – defensive)และวัฒนธรรมแบบกาวราว–ปองกัน (aggressive – defensive)  
มีความสัมพันธในเชิงลบกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานและความตั้งใจในการ
คงอยูกับบริษัท127 
 กูเบอร  (Guber)  ศึกษาวัฒนธรรมกับความผูกพันตอองคการกับพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง
พบวา การรับรูในองคประกอบตาง ๆ ทางวัฒนธรรมองคการ เชน ระเบียบการแตงกาย คําขวัญใน
องคการ เปาหมายในองคการ เปาหมายรวม ฯลฯ เปนตัวทํานายความผูกพันตอองคการของสมาชิก
ได128   
                                                           
 125 Dianne F. Olivier, Teacher Personal and school Culture Characteristics in Effective 
School : Toward a Model of  Professional Learning Communicaty [Online], Available : DAI-A 
62/06 : 2001. http://www.lib.umi.com/dessertations/fullcit/3016566,2001. 
 126 Wanda V. Chaves, An Empirical Analysis of the Effect of Work – Related Value 
Congruence on Job Satisfaction ,Organizational  Commitment ,Task Performance, and 
Organizational Citizenship Behavior [Online], Available : DAI-A 61/01 : 584. 
http://www.lib.umi.com/dessertations/fullcit/3001937,2001. 

127 R. A. Cooke and J. L. Szumal, quoting in Robert  Kreitner , Angelo  Kiniciki  and  
Marc  Buelens, Organizational  Behavior , 2nd ed. (New York : McGraw – Hill , 2002), 69 - 70. 
 128 Jason S. Guber, Predicting on Employee’s Commitment Using an Organization’s 
Common Cultural Elements  [Online], Available : DAI-B 62/08 : 3834. 
http://www.lib.umi.com/dessertations/fullcit/3024549,2002. 
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 คลอทท (Clott) ศึกษาผลกระทบของกลยุทธทางการบริหาร วัฒนธรรมองคการ                 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และการพึ่งพิงทรัพยากรที่มีตอประสิทธิผลโรงเรียน 
บริหารธุรกิจโดยสอบถามจากคณบดี จํานวน  313  คน พบวา วัฒนธรรมภายในองคการ 4 แบบคือ 
วัฒนธรรมแบบการตลาด  วัฒนธรรมแบบราชการ  วัฒนธรรมแบบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
วัฒนธรรมแบบครอบครัว มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการตามกรอบของ คาเมรอน 7 ดาน (ความ
พึงพอใจทางการศึกษาของผูเรียน การพัฒนาทางวิชาการของผูเรียน การพัฒนาทางวิชาชีพของ
ผูเรียน การพัฒนาทาบุคลิกภาพของผูเรียน การพัฒนาทางวิชาการและคุณภาพของอาจารย ความ
เปดของระบบและปฏิสัมพันธชุมชน และความสามารถในการแสวงหาความทรัพยากร) สวนกล
ยุทธทางการบริหารเปนปจจัยสําคัญรองลงมา129 
 บารเนทท (Barnett) ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ สภาพแวดลอมในการทํางาน 
และชีวิตทางการทํางานสวนบุคคลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตออาชีพของผูบริหาร
ระดับกลาง ฝายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ พบวาตัวแปรชีวิตการทํางานสวน
บุคคลและวัฒนธรรมองคการมีอํานาจการทํานายความพึงพอใจในงานไดสูงกวา ตัวแปร
สภาพแวดลอมในการทํางาน ขณะเดียวกันยังพบวาอายุเปนตัวแปรทํานายความพึงพอใจไดแตไม
สามารถทํานายความผูกพันตออาชีพได ตัวแปรประชากรดานจํานวนปที่ปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการงานและพยากรณความผูกพันตออาชีพ130 
 โจนส  (Johnes)  ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการกับความขัดแยงภายในต่ํา 10  แหง  
พบวา  วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความขัดแยง โดยวัฒนธรรมของการเอาใจใส
ดูแลคือ ลักษณะสําคัญขององคการที่มีความขัดแยงต่ํา ขณะที่วัฒนธรรมแบบตั้งมั่นปองกันตนเอง

                                                           
129 Christopher B. Clott, Predictors of Organizational Effectiveness in school Business 

(Business school) [Online], accessed 29 October 2003. Available from 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9516667,1995. 
 130 Timothy  L. Barnett, The Influence of Organizational Culture, Work Environment, 
and Personal Work Life on Job Satisfaction and Career Commitment of Student Affairs Middle 
Managers  [Online], accessed 29 October 2003. Available from 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9730906,1997. 
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คือ ลักษณะสําคัญขององคการที่มีความขัดแยงสูงนอกจากนี้วัฒนธรรมยอยภายในองคการก็ทําให
เกิดความขัดแยง131 
 

สรุป 
 
 ปจจัยที่ สําคัญอยางยิ่ งประการหนึ่ งในการที่จะพัฒนาองคการใหพบกับความ
เจริญกาวหนา และประสบผลสําเร็จ คือ บุคลากร เพราะกระบวนการทุกอยางที่เกิดขึ้นภายใน
องคการนั้นตองอาศัย “คน” เปนปจจัยสําคัญในการแปลงสภาพ (transforms) ตัวปอน (input)           
ใหออกมาเปนผลผลิต (out put) การที่จะทําใหกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการเปนไปอยาง              
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูพฤติกรรมในการทํางานของสมาชิกภายในองคการเปน
สําคัญ องคการหรือผูบริหารองคการในยุคปจจุบัน   จึงควรคํานึงอยูเสมอวาทําอยางไรที่จะให
สมาชิกภายในองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การที่จะทําใหบุคลากรมีการอุทิศตน  ทุมเท
ใหกับการทํางานเพื่อองคการอยางเต็มที่    ความผูกพันตอองคการในระดับสูงนั้นเปนแนวทางหนึ่ง
ที่จะทําใหองคการไปสูเปาหมายที่ตองการได   ซ่ึงวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและ
ความคิดของคนในองคการ  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ตามแนวคิดของ คาเมรอน และ 
ควินน (Cameron and Quinn) ไดแก  คุณลักษณะเดนขององคการ คุณลักษณะของผูนํา การบริหาร
บุคลากร ตัวประสานองคการ ยุทธวิธีที่ใช และเงื่อนไขแหงความสําเร็จ ที่คาเมรอน และ ควินน 
(Cameron and Quinn) เชื่อวาหากองคการใดใชมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมเหลานี้ไดอยาง
ครบถวนและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู องคการนั้นจะประสบความสําเร็จในการ
บริหาร และเปนองคการที่มีประสิทธิภาพไดอยางแนนอน นอกจากนี้แลวการตระหนักถึง
ความสําคัญในแงมุมทางวัฒนธรรมองคการที่สอดคลองเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงใน
องคการจะมีสวนสงเสริมความผูกพันตอองคการของบุคลากรใหสูงขึ้นไดดวย  ดังนั้น การศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันจึงเปนเรื่องที่ นาศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง 
และคาดวาจะมีประโยชนเปนอันมากในการนําไปประยุกตใชสําหรับการบริหารจัดการองคการ
อนาคต 
 
 
                                                           
 131 Lynn  K. John, Culture and Conflict : A Comparative Study of Organizational 
Culture, Management Strategies) [Online], accessed 29 October 2003. Available from 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9834964,1998. 
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บทท่ี 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

  
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ แบบวัฒนธรรมองคการของ   

สถานศึกษา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู และ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษา  ของครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   
เปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis) สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
จํานวนหนึ่งฉบับ เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
  

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัย           
จึงไดกําหนดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยเปนสามขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ   เปนการศึกษาถึงผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของครู จากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย รวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อนํามากําหนดเปนโครงรางงานวิจัย พรอมทั้งขอคําแนะนํา และความ
เห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธในการจัดทําโครงรางงานวิจัย เสนอโครงรางงานวิจัยตอ
ภาควิชาเพื่อขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ และนําเครื่องมือ   
ที่ใชในการวิจัย ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและความ
เชื่อมั่นแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
และแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย   เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย 
นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุม เพื่อจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิผล จึงไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย
แผนแบบการวิจัย ประชากร  ตัวอยาง และการเลือกตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใชแผนแบบการวิจัย
แบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาตามสภาวการณ ไมมีการทดลอง (The one – short, non – experimental 
case study) ซ่ึงแสดงดวยแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
    
 เมื่อ       R  คือ  กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
  X  คือ ตัวแปรที่ตองการศึกษา 
  O  คือ ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                              O 
 
    R                                        X        
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ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาของรัฐที่เปดทําการเรียนการสอน
ตั้งแตชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2  ซ่ึงผูวิจัยใช
เกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของกรมวิชาการ ที่ใชในโครงการติดตามการประเมินผลการใช
หลักสูตรของสถานศึกษาป 2533 ดังนี้       
 สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไมเกิน 120 คน    
 สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต   121 – 300 คน     
 สถานศึกษาขนาดใหญ   มีนักเรียนตั้งแต 301 คน ขึ้นไป1  
 ซ่ึงสถานศึกษาในสังกัด  เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ประกอบดวยสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  จํานวน  31  สถานศึกษา    สถานศึกษาขนาดกลาง   จํานวน  56  สถานศึกษา  และ
สถานศึกษาขนาดใหญ    จํานวน 40 สถานศึกษา  รวมทั้งส้ิน 97 สถานศึกษา 
  
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดจากการเปด ตารางการประมาณขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan)2 ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 97 สถานศึกษา    
 โดยการสุมแบบสถานศึกษา ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) จําแนก
สถานศึกษาในแตละอําเภอตามขนาดทั้ง 3  ขนาด แลวสุมในแตละชั้นมาตามสัดสวน แยกเปน
สถานศึกษาขนาดเล็ก 24   สถานศึกษา   สถานศึกษาขนาดกลาง 43    สถานศึกษา และสถานศึกษา
ขนาดใหญ 30   สถานศึกษา 
 สําหรับการสุมตัวอยางผูใหขอมูล  ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา จํานวน 
5  คน  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน และครู       
ผูสอน สถานศึกษาละ 4  คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 485 คน ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 
 

                                                           
 1 กรมวิชาการ, รายงานการประเมินการใชหลักสูตรของสถานศึกษาปการศึกษา 2537 

(กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2537), 6.  
 2 พวงรัตน  ทวรัีตน, วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพ ฯ : เจริญ

ผล, 2540), 303. 
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ตารางที่ 3  แสดงจําแนกประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล  ในสถานศึกษา    สังกัดสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 

 
สถานศึกษา ผูใหขอมูล 

ประชากร ตัวอยาง อําเภอ 
ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม 

ผูบริหาร ครู รวม 

นครชัยศรี 
บางเลน 
สามพราน 
พุทธมณฑล 

13 
10 
13 
4 

16 
23 
13 
4 

5 
16 
10 
- 

34 
49 
36 
8 

10 
8 

10 
2 

12 
18 
10 
3 

4 
12 
8 
- 

26 
38 
28 
5 

26 
38 
28 
5 

104 
152 
112 
20 

130 
190 
140 
25 

รวม 40 56 31 127 30 43 24 97 97 388 485 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก  
  1.1 เพศ  หมายถึง เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 20 – 30 ป         
31 – 40 ป  41 – 50 ป และ 50 ปขึ้นไป 
       1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแบงเปน ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.4 ตําแหนงปจจุบัน หมายถึง หนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอน 
  1.5 ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน            
ซ่ึงแบงเปน  1 – 5 ป  6 – 10 ป 11 – 15  ป และ 15 ปขึ้นไป  
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 2. ตัวแปรตน   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ มิติองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ (X tot)           
ตามแนวคิดของคาเมรอน และ ควินน (Cameron S. Kim and Quinn E. Robert) ซ่ึงประกอบดวย 

2.1 คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) หมายถึง สภาพความเปนอยู                    
การปฏิสัมพันธ ตอกัน ของบุคลากรภายในองคการ แบงตามรูปแบบของวัฒนธรรมในแตละแบบ
ดังนี้  

2.1.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) สภาพความ
เปนอยูภายในองคการจะมีลักษณะเสมือนครอบครัว    ทุกคนจะมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และการตัดสินใจ มีความรูสึกเห็นอกเห็นใจกัน 

2.1.2 วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว (ข) สภาพ
ความเปนอยูภายในองคการจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  บุคลากรภายใน      
องคการทุกคนชอบความเสี่ยงและทาทาย 

2.1.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) สภาพความเปนอยู
เปนองคการแบบสัมฤทธิผล ภาระหลักคือการทํางานใหสําเร็จลุลวง บุคลากรภายในองคการ            
ชอบการแขงขันและความสําเร็จ 

2.1.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) สภาพความเปนอยู
ภายในองคการมีลักษณะของการควบคุมและเต็มไปดวยสายงานบังคับบัญชา มีระเรียบแบบแผน
ครอบงําผูคนอยู 

2.2 คุณลักษณะของผูนําองคการ (X2) หมายถึง พฤติกรรม บทบาทของ
ผูนําที่ปฏิบัติตอภาระงาน และบุคลากรภายในองคการ  แบงตามรูปแบบของวัฒนธรรมในแตละ
แบบดังนี้  

2.2.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) ผูบริหารเปนผูที่
คอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน แนะนํา ดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

2.2.2 วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน / ช่ัวคราว (ข) ผูบริหาร
มีบทบาทเปนผูกระตุนความคิดสรางสรรค เปนนักบริหารจัดการ สรางแนวความคิดใหม ๆ 
ตลอดเวลา ยอมรับในความเสี่ยง  

2.2.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) ผูบริหารเปนผูที่มี
ความแข็งกราวในการทํางาน มีความมุงมั่นที่ผลสําเร็จ ตรงไปตรงมากับงาน มีความคาดหวังกับ         
ตัวผูใตบังคับบัญชาสูง ชอบกระตุนและกดดันใหเกิดขึ้นในภาระการทํางาน 
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2.2.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) ผูบริหารเปน         
ผูประสานงาน ผูดูแลจัดการ ดูแล ในลักษณะการควบคุมใหงานสําเร็จดวยความราบรื่นและ                
มีประสิทธิภาพ  

2.3 การบริหารบุคลากร (X3) หมายถึง  กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคการ  แบงตามรูปแบบของวัฒนธรรมในแตละแบบดังนี้  

2.3.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) เปนองคการที่เนน
การทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความเปนเอกฉันท เนน
ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความเทาเทียม ใหเกิดขึ้นภายในองคการ  

2.3.2 วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว (ข) เปน   
องคการที่เนนตัวบุคคลมากกวาทีมงาน แตละคนจะตองรับผิดชอบตอความเสี่ยงในสวนของ     
ตนเอง เนนความคิดใหม ๆ ความมีอิสรภาพ และความโดดเดนเฉพาะตัวของบุคลากร 

2.3.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) เปนองคการที่เนนการ
แขงขันที่หนักหนวง มีความคาดหวัง และความตองการผลงานจากตัวผูใตบังคับบัญชาสูง  

2.3.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) เปนองคการที่มี
ความมั่นคงตออาชีพ และสัมพันธภาพระหวางผูใตบังคับบัญชา มีการสรางและพัฒนาบุคลากร           
ใหตรงกับความตองการขององคการ 

2.4 ตัวประสานองคการ (X4) หมายถึง ส่ิงที่องคการนํามาใชเปนหลัก     
ในการทําใหองคการคงสภาพเอาไว และส่ิงที่องคการนํามากําหนดใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติแบงตาม
รูปแบบของวัฒนธรรมในแตละแบบดังนี้  

2.4.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) เปนองคการที่
ประสานองคการเขาไวดวยความจงรักภักดี ความเชื่อใจกัน และความมุงมั่นตอองคการ 

2.4.2 วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว (ข) เปน
องคการที่ประสานองคการไวดวยความมุงมั่นในการสรางและพัฒนาสิ่งใหม ๆ รวมกัน มีความรูสึก
รวมในการอยูเหนือคูแขง   

2.4.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) เปนองคการที่
ประสาน      องคการเขาไวดวยการบรรลุซ่ึงความสําเร็จที่ตั้งไว และการแขงขัน ใหไดมาซึ่งชัยชนะ 

2.4.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) เปนองคการที่
ประสาน องคการเขาไวดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายขององคการ การมีสวนรวมในการรักษา
เสถียรภาพในการทํางานตาง ๆ  
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2.5 ยุทธวิธีที่ใช (X5) หมายถึง แนวนโยบายที่องคการนํามากําหนดเปนกล
ยุทธเพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมาย  แบงตามรูปแบบของวัฒนธรรมในแตละแบบดังนี้  

2.5.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) เปนองคการที่เนน
การพัฒนาบุคลากร ความเชื่อใจ ความจริงใจกัน ความเปดเผย โปรงใส และการมีสวนรวม  

2.5.2 วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว (ข) เปน
องคการที่เนนการพัฒนาทรัพยากรใหม ๆ สรางสิ่งที่ทาทายอยูเสมอ ทดลองส่ิงใหม เพื่อแปรเปน
โอกาสในการแขงขัน 

2.5.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) เปนองคการที่เนน
กิจกรรม การแขงขัน ใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว การมีชัยชนะเหนือคูแขง  

2.5.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) เปนองคการที่เนน
ความ มั่นคง ความมีประสิทธิภาพ และการควบคุมใหเปนไปตามแบบแผน ระเบียบ ขอบังคับ   

2.6 เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6) หมายถึง  เกณฑ หรือ ตัวบงชี้ ที่องคการ
นํามาใช เพื่อวัดความสําเร็จ ความมีประสิทธิภาพขององคการแบงตามรูปแบบของวัฒนธรรมในแต
ละแบบดังนี้  

2.6.1 วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (ก) วัดความสําเร็จ
ขององคการโดยอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การทํางานเปนทีม   ความมุงมั่น
รวมกัน         เอาใจใสตอผูอ่ืน  

2.6.2 วั ฒนธร รมอ งค ก า ร แบบยื ดห ยุ น /ช่ั ว ค ร า ว  (ข )               
วัดความสําเร็จ   ขององคการโดยอยูบนพื้นฐานขององคการ การมีสินคา นวัตกรรม และบริการ   
ใหม ๆ ที่โดดเดนกวาผูอ่ืน 

2.6.3 วัฒนธรรมองคการแบบตลาด (ค) วัดความสําเร็จของ
องคการโดยอยูบนพื้นฐานของการมีชัยชนะเหนือคูแขง  

2.6.4 วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น (ง) วัดความสําเร็จของ
องคการโดยอยูบนพื้นฐานขององคการของความมีประสิทธิภาพของการบริการ หรือทํางานเปนไป
ตามกําหนดอยางราบรื่น และมีตนทุนต่ํา 

3.   ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความผูกพันของครู (Y tot) ตามแนวคิดของ          
เมเยอร และ อัลเลน (Meyer and Allen) ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง ความรูสึก และ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายในองคการที่แสดงออกตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู โดยการยอมรับ             
จุดมุงหมาย และคานิยมขององคการ แสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ  มีความเต็มใจที่
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จะทํางานเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย และเพื่อความกาวหนาขององคการ มีความจงรักภักดีตอ
องคการ และตองการที่จะทํางานกับองคการตอไป ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 

3.1  ความผูกพันดานจิตใจ (y1)  หมายถึง อารมณความรูสึกผูกพันที่สมาชิก
มีตอองคการ โดยมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ และมีสวนรวมใน  องคการ ภูมิใจใน
การเปนสมาชิกขององคการและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานกับองคการตอไป 

3.2   ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (y2) หมายถึง ความผูกพันที่
สมาชิกมีตอองคการ อันเนื่องมาจากการไดรับคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการคงอยูกับองคการของสมาชิก เปนความรูสึกวาจําเปนจะตองอยูกับองคการ 
เนื่องจากกลัววาจะสูญเสียผลประโยชนตอบแทน  

3.3  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  (y3) หมายถึง ความรูสึกถึงภาระหนาที่ 
หรือ ความเชื่อของสมาชิกที่จะตองรับผิดชอบตอองคการที่ตนเปนสมาชิกอยู   เนื่องจากไดรับการ
ปลูกฝงวา บุคคลควรจะอยูในองคการและจงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามจํานวนหนึ่งฉบับ โดยผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู อํานวยการสถานศึกษา  และครูผูสอน  เปนผูตอบ  รายละเอียดของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม                  
มีขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ   อายุ   ระดับการศึกษาสูงสุด   ตําแหนงปจจุบัน   และประสบการณใน
ตําแหนงปจจุบัน   โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice) 
 ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบของวัฒนธรรมองคการและมิติองคประกอบ
ทางวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ   คาเมรอน   และ   ควินน   (Cameron  and 
Quinn) โดยแบบสอบถามในตอนนี้ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถาม The Organizational 
Culture Assessments  Instrument (OCAI) ของคาเมรอน และ ควินน  ซ่ึงผานการแปลโดย              
นิวัติ  โชติวงศ  แบบสอบถามในตอนนี้ประกอบดวยขอคําถาม   24 ขอ รูปแบบวัฒนธรรมองคการ 
ละ 6  ขอคําถาม คือ 
 1) วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ    ไดแกขอคําถามขอที่  1, 5, 9, 13, 17, 21 
 2) วัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน ไดแกขอคําถามขอที่  2, 6, 10, 14, 18, 22 
 3) วัฒนธรรมองคการแบบตลาด    ไดแกขอคําถามขอที่  3, 7, 11, 15, 19, 23 
 4) วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น    ไดแกขอคําถามขอที่  4, 8, 12, 16, 20, 24 
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 กําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบแบบใหคาน้ําหนักคะแนน (ipsative scale) และ 
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ซ่ึงผูวิจัยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม         
ทั้ง  2  แบบดังนี้ 
    1) การตอบแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามใหน้ําหนักคะแนน (ipsative scale) 
เกี่ยวกับแบบของวัฒนธรรมองคการที่เปนอยูภายในสถานศึกษา ทั้ง  4  แบบ คือ แบบเครือญาติ (ก) 
แบบยืดหยุน (ข)  แบบตลาด (ค) แบบลําดับขั้น (ง) เพื่อวัดแบบของวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษา 
 การแปลความหมายของคะแนนจากการใหน้ําหนักคะแนนเพื่อจําแนกแบบวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา วาเปนแบบใด  จะพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย  จากการใหน้ําหนักคะแนน
ของผูใหขอมูลทุกคนของแตละสถานศึกษา   แบบของวัฒนธรรมองคการแบบใด ใน 4 แบบ คือ
แบบเครือญาติ (ก) แบบยืดหยุน (ข) แบบตลาด (ค) และแบบลําดับขั้น (ง)  แบบใดที่มีคาเฉลี่ย      
สูงที่สุด ก็จําแนกใหสถานศึกษานั้นมีแบบวัฒนธรรมองคการแบบนั้น 
  2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  มี 5  ตัวเลือก ไดแกมากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เกี่ยวกับระดับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการในแตละแบบ 
ซ่ึงในแตละแบบจะแบงออกเปน  6  มิติองคประกอบ คือ ลักษณะเดนขององคการ  คุณลักษณะของ
ผูนําองคการ  การบริหารบุคลากร  ตัวประสานองคการ  ยุทธวิธีที่ใช และเงื่อนไขแหงความสําเร็จ  
เพื่อใชวัดระดับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของครู ตามแนวคิดของเมเยอร และ      
อัลเลน ( Meyer and Allen) ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของ วิไลพร  คัมภิรารักษ มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) เพื่อวัดระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
จํานวน 18 ขอ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน ดานละ 6 ขอ คือ  

1) ความผูกพันดานจิตใจ    ขอ  1 – 6  
2) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ  ขอ  7 – 12  
3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  ขอ 13 – 18 
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 แบบสอบถามตอนที่ 2 สวนที่ใหผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) และ ตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ ของไลเคิรท 
(Likert’s five rating scale) ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง  มาก  และมากที่สุด  โดยกําหนดคา
ระดับคะแนนของแตละชวงน้ําหนักเปน  1 ถึง  5 คะแนน  ตามลําดับ ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
 ระดับ  1  หมายถึง  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา หรือ 
  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับนอยที่สุด 
  มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 ระดับ  2  หมายถึง  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา   หรือ                    
  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับนอย 
  มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

 ระดับ  3  หมายถึง  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา หรือ 
  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับปานกลาง 
  มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ  4  หมายถึง  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา หรือ 
  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับมาก 
  มีคาน้ําหนักเทากับ 4  คะแนน 
 ระดับ 5  หมายถึง  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา หรือ 
  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับมากที่สุด 
  มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
 การพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักของคาเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 
(rating scale) และตอนที่ 3 แปลความหมายของขอมูลโดยการใชการพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนัก
คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามตามแนวคิดของเบสท (Best)3 ดังนี้ 
 
 
 
 

                                                           
3 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall 

Inc., 1970),190. 
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 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง องคประกอบทางวัฒนธรรมหรือความผูกพันตอ 
สถานศึกษาของครูอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง องคประกอบทางวัฒนธรรมหรือความผูกพันตอ 
สถานศึกษาของครูอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง องคประกอบทางวัฒนธรรมหรือความผูกพันตอ 
สถานศึกษาของครูอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง องคประกอบทางวัฒนธรรมหรือความผูกพันตอ 
สถานศึกษาของครูอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง องคประกอบทางวัฒนธรรมหรือความผูกพันตอ 
สถานศึกษาของครูอยูในระดับมากที่สุด 
 
การสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  และวัตถุประสงคที่วางไว
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับเรื่องวัฒนธรรมองคการ และความผูกพันของครู โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 2  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไข  สํานวนภาษา   ตลอดจนความสอดคลองกับเนื้อหา และนิยามของตัวแปร โดยใช
เทคนิค IOC (Index of Item Objectives  Congruence) 
  ขั้นท่ี 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูใน สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2    ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 5  คน  รวมทั้งสิ้น 45 
คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ข) 
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 ขั้นท่ี 4   นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา คํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดย
ใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)  ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)4 ผลการวิเคราะหได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.857 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  คือ 

 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหนังสือขอความรวมมือไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2  ออกหนังสือแจงไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
ชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 
 2. ผูวิจัยจัดสงและรับคืนแบบสอบถามโดยผานทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครปฐมเขต 2    
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ได รับคืนมารวบรวมแลวตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดกระทํากับขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
             2.  การวิเคราะหแบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา โดยการนําน้ําหนักคะแนน
ที่ผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 สวนของการใหคาน้ําหนักคะแนน (ipsative scale)      
มาวิเคราะหเพื่อจําแนกรูปแบบของวัฒนธรรมของสถานศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนรายละเอียดตอไปนี้ 
   2.1  แยกกลุมแบบสอบถามของแตละสถานศึกษาออกเปน 2 กลุมคือ  
กลุมผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และกลุมครูผูสอน 
  2.2  นําคะแนนจากแบบสอบถามของผูใหขอมูลแตละคนโดยนําผลการ
ใหน้ําหนักคะแนน  ในขอคําถามตอไปนี้รวมเขาดวยกันเพื่อคํานวณหาคะแนนเฉลี่ย 
    ขอคําถามขอที่ 1, 5, 9, 13, 17 และ 21 เปนขอคําถามที่ใหน้ําหนักคะแนน
วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  
   ขอที่ 2, 6, 10, 14, 18 และ 22   เปนขอคําถามที่ใหน้ําหนักคะแนน วัฒนธรรม
องคการแบบยืดหยุน/ช่ัวคราว 

                                                           
4  Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publishers, 1974), 161.  
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    ขอที่ 3, 7, 11, 15, 19 และ 22  เปนขอคําถามที่ใหน้ําหนักคะแนน วัฒนธรรม
องคการ  แบบตลาด 
   ขอที่ 4, 8, 12, 16, 20 และ 24   เปนขอคําถามที่ใหน้ําหนักคะแนน วัฒนธรรม
องคการแบบลําดับขั้น 
  2.3 พิจารณาคาเฉลี่ยที่ไดจากขอ  2.1 โดยยึดเกณฑวาคาเฉลี่ยของ       
วัฒนธรรมองคการแบบใด ที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงที่สุด สรุปวาผูใหขอมูลไดพิจารณาแลววาใน
สถานศึกษาของผูใหขอมูลมีแบบวัฒนธรรมองคการแบบนั้น  
 2.4   พิจารณาผลที่ได จาก ขอ 2.3 เฉพาะกลุมครูผูสอน ทั้ง 4 คน โดยดูจาก
คาฐานนิยม (mode) แลวนําไปพิจารณารวมกับผลการใหน้ําหนักของผู อํานวยการหรือรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยพิจารณาตามคาฐานนิยม (mode) หากฐานนิยมในกลุมใดสูงสุด           
ใหถือวาสถานศึกษานั้นมีวัฒนธรรมแบบนั้น ๆ  
 3. การวิเคราะหระดับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา โดยการนาํ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในสวนของมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของผูใหขอมูล
ในแตละสถานศึกษาที่ไดผานการจําแนก ออกเปนแตละแบบ โดยนําขอมูลจากขอคําถาม 

ขอที่ 1, 5, 9, 13, 17 และ 21   สําหรับสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือ
ญาติ 

ขอที่ 2, 6, 10, 14, 18 และ 22 สําหรับสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบยืดหยุน 
ขอที่ 3, 7, 11, 15, 19 และ 23 สําหรับสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบตลาด 
ขอที่ 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 สําหรับสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบลําดับ

ขั้น 
 4.  การวิเคราะหระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม  เขต  2  
 5.  การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษากับระดับ
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษาและขอคําถามที่
ตองการทราบในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี่ (frequency) 
และ รอยละ (percentage) 
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2. การวิเคราะหหาแบบวัฒนธรรมหลักของสถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และฐาน
นิยม (Mode) 

3.  การวิเคราะหหาระดับมิติองคประกอบของวัฒนธรรมองคการสถานศึกษาและ  ระดับ
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2 ใชคาเฉลี่ย  
( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
 4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการสถานศึกษากับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ใชวิเคราะห                    
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
 

สรุป 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ แบบของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา    
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู และความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยใชสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห  ซ่ึงตัวแปรตนในเรื่องวัฒนธรรมองคการผูวิจัยยดึตาม    
แนวคิดของ คาเมรอน   และ ควินน (Cameron and Quinn)    สวนตัวแปรตามในเรื่องความผูกพัน
ตอองคการไดยึดตามแนวคิดของ   เมเยอร  และ  อัลเลน ( Meyer and Allen)    ผูใหขอมูลไดแก      
ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ ครู จํานวน 485  คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย  ( X ) ฐานนิยม (Mode)                
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมองคการกับความผูกพัน
ตอสถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่นครปฐม เขต  2  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
และตอบขอคําถามของการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ              
ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน   97  สถานศึกษา  รวม  485  คน  ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ            
คิดเปนรอยละ   100 และเปนแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งส้ิน   นํามาวิเคราะหและเสนอผล             
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน  5  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1   การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   การวิเคราะหแบบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3   การวิเคราะหมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 
ตอนที่ 4   การวิเคราะหความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
ตอนที่ 5    การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม องคการสถานศึกษา 
                         กับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 

 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 สถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ ครูในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 97  สถานศึกษา  
รวม 485 คน  แยกพิจารณาตาม   เพศ   อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงปจจุบัน   และ
ประสบการณในการทํางาน  โดยใชความถี่ (f) และคารอยละ (%) ผลปรากฏดังรายละเอียด              
ตามตารางที่  4 
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ตารางที่ 4   คาจํานวนความถี่ (f) รอยละ (%) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 

 

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
182 
303 

 
37.50 
62.50 

รวม 485 100.00 
2. อายุ 

2.1  21 – 30   ป 
2.2  31 – 40  ป 
2.3  41 – 50  ป 
2.4  50  ปขึ้นไป 

 
28 
45 

272 
140 

 
5.80 
9.30 

56.10 
28.90 

รวม 485 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

3.1  ต่ํากวาปรญิญาตรี 
3.2  ปริญญาตรี 
3.3  ปริญญาโท 
3.4  ปริญญาเอก 

 
11 

379 
92 
3 

 
2.30 

78.10 
19.00 
0.60 

รวม 485 100.00 
4.  ตําแหนงปจจุบัน 
               4.1  ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
               4.2  ครูผูสอน 

 
97 

388 

 
20.00 
80.00 

รวม 485 100.00 
5. ประสบการณในการทํางาน 

5.1  1 – 5   ป 
5.2  6 – 10  ป 
5.3  11 – 15  ป 
5.4  15  ปขึ้นไป 

 
29 
48 
70 

338 

 
6.00 
9.90 

14.40 
69.70 

รวม 485 100.00 
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 จากตารางที่ 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 303 คน        
คิดเปนรอยละ   62.50   เปนเพศชาย จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ   37.50 เปนผูที่มีอายุระหวาง  
41 - 50 ป  มากที่สุด จํานวน 272 คน  คิดเปนรอยละ 56.10  อายุ  51  ปขึ้นไป จํานวน 140 คน      
คิดเปนรอยละ  28.90  อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน  45  คน คิดเปนรอยละ  9.30 และอายุระหวาง  
21 – 30 ป จํานวน 28  คน คิดเปนรอยละ 5.80 ระดับการศึกษาพบวา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด  จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ  78.10  ระดับปริญญาโท  จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ  
19.00 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  2.30 ระดับปริญญาเอก  จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ  0.60  มีผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูผูสอน  จํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ  80.00 
และเปนผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ  20.00 สําหรับ
ประสบการณในการทํางานพบวา  ผูที่มีประสบการณ  16  ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน  338 คน         
คิดเปนรอยละ 69.70   รองลงมาไดแกกลุมที่มีประสบการณระหวาง  11 – 15  ป จํานวน 70 คน           
คิดเปนรอยละ  14.40  เปนกลุมที่มีประสบการณระหวาง  6 – 10 ป จํานวน  48 คน คิดเปนรอยละ 
9.90 และเปนกลุมที่มีประสบการณระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.00  
 
ตอนที ่2  การวิเคราะหแบบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 
 
 เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 วาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา  เปนแบบใด 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา และจําแนกแบบของวัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษา  โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และ ฐานนิยม (mode)   ซ่ึงจากการวิเคราะหแบบวัฒนธรรม
องคการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จากสถานศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน  97 สถานศึกษา ปรากฏผล  ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

112

ตารางที่ 5   ความถี่ (f) และรอยละ (%) ของวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต  2   

 
แบบวัฒนธรรมองคการ ความถี่ รอยละ 

วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  73 75.25 
วัฒนธรรมองคการแบบลําดบัขั้น 24 24.75 
วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว/ยืดหยุน 0 0.00 
วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 0 0.00 

รวม 97 100.00 
 
 จากตารางที่ 5  พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
มีวัฒนธรรมองคการเปนแบบเครือญาติ มากที่สุดจํานวน 73  สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 75.25      
และสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการเปนแบบลําดับขั้นรองลงมา  จํานวน  24  สถานศึกษา คิดเปน
รอยละ  24.75   
 
ตอนที่ 3   การวิเคราะหมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 
 การวิเคราะหมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ทั้ง 2 แบบ           
ที่จํ าแนกได  คือ  สถานศึกษาที่วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  มีสถานศึกษาจํานวน                     
73 สถานศึกษา  และสถานศึกษาที่วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น ซ่ึงมีสถานศึกษาจํานวน 24 
สถานศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไป
เปรียบเทียบตามเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท  (Best) 
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 ในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  ซ่ึงมีสถานศึกษาจํานวน       
73  สถานศึกษา คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6   คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาระดับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรม

ของสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรม แบบเครือญาติ  
(N=73) 

มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ x  S.D. คาระดับ 
1. คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) 3.98 0.50 มาก 
2. คุณลักษณะของผูนําองคการ (X2) 4.03 0.50 มาก 
3. การบริหารบุคลากร (X3) 4.18 0.54 มาก 
4. ตัวประสานองคการ (X4) 3.85 0.48 มาก 
5. ยุทธวิธีที่ใช (X5) 4.08 0.45 มาก 
6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6) 4.13 0.47 มาก 

รวม  (Xtot) 4.04 0.35 มาก 
 
 จากตารางที่ 6  พบวา โดยภาพรวมมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ ของ
สถานศึกษา   ที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ    อยูในระดับมาก  ( x   =  4.04 , S.D.  =  0.35)  
และเมื่อแยกพิจารณา ในแตละดานของมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ พบวา                  
มิติองคประกอบแตละดานอยูในระดับมาก   ทั้ง 6 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  
มิติดานการบริหารบุคลากร (X3) ( x   =  4.18,  S.D.  =  0.54) มิติดานเงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6)           
( x  =  4.13,  S.D.  =  0.47) มิติดานยุทธวิธีที่ใช (X5) ( x   =  4.08 , S.D.  =  0.45) มิติดานคุณลักษณะ
ของผูนําองคการ (X2) ( x   =  4.03 ,  S.D.  =  0.50) มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ (X1)                        
( x  = 3.98 , S.D.  =  0.50) และ มิติดานตัวประสานองคการ (X4)  ( x   =  3.85,  S.D.  =  0.48)                
เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา มีความเปนเอกพันธสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 
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 สําหรับในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น ซ่ึงมีสถานศึกษา      
จํานวน 24  สถานศึกษาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  7 
  
ตารางที่ 7   คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คาระดับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรม

ของสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรม แบบลําดับขั้น 
(N=24) 

มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ x  S.D. คาระดับ 
1. คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) 3.16 0.55 ปานกลาง 
2. คุณลักษณะของผูนําองคการ (X2) 3.81 0.55 มาก 
3. การบริหารบุคลากร (X3) 3.86 0.67 มาก 
4. ตัวประสานองคการ (X4) 3.87 0.54 มาก 
5. ยุทธวิธีที่ใช (X5) 4.08 0.44 มาก 
6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6) 3.94 0.42 มาก 

รวม  (Xtot) 3.79 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น 
อยูในระดับมาก  ( x  =  3.79, S.D.  =  0.45)  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดานของมิติองคประกอบ
ทางวัฒนธรรม  พบวามิติองคประกอบอยูในระดับมาก 5  ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ มิติดานยุทธวิธีที่ใช (X5) ( x   =  4.08, S.D.  =  0.44) มิติดาน เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6)   
( x   =  3.94 ,  S.D.  =  0.42) มิติดานตัวประสานองคการ (X4)  ( x   =  3.87 ,  S.D.  =  0.54) มิติดาน
การบริหารบุคลากร (X3) ( x   =  3.86,  S.D.  =  0.67) มิติดานคุณลักษณะของผูนําองคการ (X2)    
( x   =  3.81,  S.D.  =  0.55)  และมิติองคประกอบทางวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง  เพียงหนึ่ง
ดาน คือ มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ (X1)  ( x   =  3.16,  S.D.  =  0.55) เมื่อพิจารณาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา มีความเปนเอกพันธสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกัน 
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ตอนที่ 4   การวิเคราะหความผูกพันตอสถานศึกษาของคร ู
 การวิเคราะหความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 ทั้งในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ และแบบลําดับขั้น 
แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท ปรากฏรายละเอียดตาม   
ตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  คาระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของ 
                   ในสถานศึกษาโดยภาพรวม   

(N=97) 
ความผูกพนัตอสถานศึกษาของคร ู x  S.D. คาระดับ 

1. ความผูกพันดานจิตใจ (Y1) 3.00 0.35 ปานกลาง 
2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Y2) 2.93 0.52 ปานกลาง 
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  (Y3) 3.50 0.45 มาก 

รวม  (Ytot) 3.15 0.35 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 8  พบวา   โดยภาพรวมความผูกพันตอสถานศึกษาของครู โดยคิดคํานวณ
จากจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 97 สถานศึกษา    อยูในระดับปานกลาง  ( x   =  3.15 ,  S.D.  =  0.35)       
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  อยูในระดับมาก             
หนึ่ง ดานไดแก ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Y3)  ( x   =  3.50 ,  S.D.  =  0.45)  และความผูกพัน         
ตอสถานศึกษาของครู  อยูในระดับปานกลาง สองดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก               
ความผูกพันดานจิตใจ (Y1)  ( x   =  3.00,  S.D.  =  0.35) และ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 
(Y2) ( x   =  2.93 ,  S.D.  =  0.52)  เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา มีความเปน            
เอกพันธสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

116

 สําหรับการวิเคราะหความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังรายละเอียด ตามตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 

ในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการ แบบเครือญาติ 
(N=73) 

ความผูกพนัตอสถานศึกษาของคร ู x  S.D. คาระดับ 
1. ความผูกพันดานจิตใจ (Y1) 3.01 0.36 ปานกลาง 
2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Y2) 2.91 0.53 ปานกลาง 
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  (Y3) 3.51 0.42 มาก 

รวม  (Ytot) 3.14 0.35 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 9 พบวาโดยภาพรวมความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับ            
ปานกลาง  ( x   =  3.14 ,  S.D.  =  0.35)  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา  ความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครู  อยูในระดับมาก หนึ่ง ดานไดแก  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Y3)                 
( x   =  3.51 ,  S.D.  =  0.42)  และความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  อยูในระดับปานกลาง              
สองดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ความผูกพันดานจิตใจ (Y1) ( x  = 3.01,                    
S.D.  =  0.36) และ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Y2) ( x   =  2.91 ,  S.D.  =  0.53)  เมื่อ
พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา มีความเปนเอกพันธสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 
 
 สําหรับการวิเคราะหความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังรายละเอียด   ตามตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10   คาเฉลี่ย  ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของ 
  ในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการ แบบลําดับขั้น 

(N=24) 
ความผูกพนัตอสถานศึกษาของคร ู x  S.D. คาระดับ 

1. ความผูกพันดานจิตใจ (Y1) 2.95 0.29 ปานกลาง 
2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Y2) 2.98 0.49 ปานกลาง 
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  (Y3) 3.48 0.55 ปานกลาง 

รวม  (Ytot) 3.14 0.37 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 10  พบวา โดยภาพรวมความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับ          
ปานกลาง  ( x   =  3.14 ,  S.D.  =  0.37)  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครู  อยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน  ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  (Y3)  ( x   =  3.48,  S.D.  = 0.55)  ความผูกพันดานการคงอยูกับ     
องคการ (Y2) ( x   =  2.98, S.D. =  0.49) และความผูกพันดานจิตใจ (Y1) ( x  =  2.95 , S.D.=  0.29)  
เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา มีความเปนเอกพันธสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 
  
ตอนที่    5    การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษา

ของครู 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับระดับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซ่ึงจําแนกสถานศึกษา
ออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมของสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ   และกลุมที่มี
วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
 การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับระดับความผูกพัน                
ตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในสถานศึกษาที่มี
แบบวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ    ปรากฏผลดังรายละเอียด ตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษา  
ของครู ในสถานศึกษาที่มวีฒันธรรมองคการแบบเครือญาติ 

 
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 

 
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ 

(Y1) (Y2) (Y3) (Ytot) 

1. คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) 0.306* 0.123 0.279* 0.279* 
2. คุณลักษณะของผูนําองคการ (X2) 0.179 0.111 0.228 0.209 
3. การบริหารบุคลากร (X3) 0.130 0.118 0.406* 0.267* 
4. ตัวประสานองคการ (X4) 0.146 0.094 0.157 0.160 
5. ยุทธวิธีที่ใช (X5) 0.243* 0.232* 0.232* 0.293* 
6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6) 0.281* 0.086 0.168 0.207 

รวม  (Xtot) 0.292* 0.173 0.342* 0.325* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 11 พบวา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ (X tot) กับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครูในสังกัด ในภาพรวม(Ytot) มีความสัมพันธกัน (r = .325) อยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางมิติองคประกอบทางวัฒนธรรม
องคการเปนรายมิติกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู พบวา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรม
องคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในมิติคุณลักษณะเดนขององคการ (X1) (r =.279) มิติการบริหารบุคลากร (X3) (r =.267)และมิติ
ยุทธวิธีที่ใช (X5) (r =.293) สวนมิติดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอสถานศึกษาของครูเปนรายดานกับมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมีความสัมพันธกับ
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความผูกพัน
ดานจิตใจ (Y1) (r = .292)  ดานความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Y3) (r =.342) สวนดานอื่น                  
มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับระดับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในสถานศึกษาที่มีแบบ       
วัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น  ปรากฏผลดังรายละเอียด    ตามตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษา

ของครู ในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการ แบบลําดับขั้น 
 

ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 

 
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ 

(Y1) (Y2) (Y3) (Y tot) 

1. คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) 0.209 0.325 0.489* 0.457* 
2. คุณลักษณะของผูนําองคการ (X2) 0.017 -0.045 0.395 0.182 
3. การบริหารบุคลากร (X3) 0.026 0.184 0.724* 0.452* 
4. ตัวประสานองคการ (X4) 0.248 0.546* 0.725* 0.672* 
5. ยุทธวิธีที่ใช (X5) - 0.106 -0.089 0.312 0.089 
6. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (X6) -0.111 -0.116 0.452* 0.146 

รวม  (X tot) 0.067 0.185 0.627* 0.414* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 12 พบวา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ (X tot) กับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครูในสังกัด ในภาพรวม(Y tot) มีความสัมพันธกัน (r = .414) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ
เปนรายมิติกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู พบวา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมิติ
คุณลักษณะเดนขององคการ (X1) (r =.457) มิติการบริหารบุคลากร (X3) (r =.452) และมิติตัว
ประสานองคการ (X4) (r =.672) สวนมิติดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอสถานศึกษาของครูเปนรายดานกับมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมีความสัมพันธกับ
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความผูกพัน
ดานบรรทัดฐาน (Y3) (r =.627) สวนดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ”   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบแบบวัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ  ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  และ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  2  โดยใชแนวคิดวัฒนธรรมองคการของคาเมรอน และ ควินน 
(Cameron and Quinn) และแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ เมเยอร และ อัลเลน(Meyer 
and Allen)ซ่ึงหนวยในการวิเคราะห คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  จํานวน 97 สถานศึกษา   โดยมีผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และครู       
จํานวน 485 คน เปนผูใหขอมูล   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ และ
ในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ไดรับกลับคืนมาครบสมบูรณทุกฉบับ   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ  ความถี่ (frequency)  รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( x ) ฐานนิยม (Mode) สวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.)และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product  moment  
correlation coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  โดยสวนใหญ                    

มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  รองลงมามีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น  
2. มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ ของสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบ

เครือญาติในภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละมิติองคประกอบทาง
วัฒนธรรมพบวาอยูในระดับมากทุกดาน    ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สามลําดับเรียงตามลําดับ       
จากมากไปหานอยไดดังนี้    มิติดานการบริหารบุคลากร   มิติดานเงื่อนไขแหงความสําเร็จ  และ    
มิติดานยุทธวิธีที่ใช   สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สามลําดับทายเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
คือ  มิติดานคุณลักษณะผูนําองคการ  มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ  และมิติดานตัวประสาน
องคการ  
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สําหรับสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น มิติองคประกอบทางวัฒนธรรม
องคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละมิติองคประกอบทาง
วัฒนธรรมพบวา อยูในระดับมาก  5  ดาน  และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดสามลําดับเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้    มิติดานยุทธวิธีที่ใช   มิติดานเงื่อนไขแหงความสําเร็จ  และ มิติดาน         
ตัวประสานองคการ    สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด สองลําดับทายเรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย คือ  มิติดานคุณลักษณะผูนําองคการ    มิติดานการบริหารบุคลากร  และมีระดับคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง หนึ่งดาน คือ มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ  

3. ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครู   อยูในระดับมากหนึ่งดาน  คือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน  และความผูกพัน
ตอสถานศึกษาของครูอยูในระดับปานกลาง สองดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  
ความผูกพันดานการคงอยู และ ความผูกพันดานจิตใจ 

สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ   พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษา
ของครูโดยภาพรวม    อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ความผูกพัน
ตอสถานศึกษาของครู    อยูในระดับมาก หนึ่งดาน คือความผูกพันดานบรรทัดฐาน  และ ความ
ผูกพันตอสถานศึกษาของครู  อยูในระดับปานกลาง สองดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป    
หานอย คือ ความผูกพันดานจิตใจ   และความผูกพันดานการคงอยู  

สําหรับสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น  พบวา ความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครูโดยภาพรวม   อยูในระดับปานกลาง   และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานก็พบวา 
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูทั้งสามดาน  อยูในปานกลางเชนเดียวกัน 

4.  วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาที่มี
วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมเปนรายดานพบวา  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการกับความ
ผูกพันตอสถานศึกษาของครู  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05                    
ในมิติดานยุทธวิธีที่ใช   มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ  และมิติดานการบริหารบุคลากร           
สวนมิติดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยาง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอสถานศึกษาของครูเปนรายดานกับมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมีความสัมพันธกับ
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความผูกพัน
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ดานจิตใจ   ดานความผูกพันดานบรรทัดฐาน สวนดานอื่น มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

สําหรับสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น พบวา วัฒนธรรมองคการกับ
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05         
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมเปนรายดานพบวา  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการกับความ
ผูกพันตอสถานศึกษาของครู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  .ในมิติดาน
ตัวประสานองคการ  มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ  และมิติดานการบริหารบุคลากร สวนมิติ
ดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยาง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอสถานศึกษาของครูเปนรายดานกับมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมีความสัมพันธกับ
มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความผูกพัน
ดานบรรทัดฐาน   สวนดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
การอภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัยทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาและความ

ผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ซ่ึงสามารถนํามา
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.  จากการวิจัยพบวาสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 โดย
สวนมากมีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรากฐานความเชื่อ คานิยม ของครู
ที่ไดรับการ ถายทอดสืบตอกันมา ซ่ึงสังคมไทยเปนสังคมที่มีโครงสรางความสัมพันธอยาง         
หลวม ๆ เปนสังคมที่มีความเปนอยูแบบงาย ๆ ไมมีระเบียบกฎเกณฑ  และเปนผลสืบเนื่องมาจาก
บทบาทของครอบครัวในสังคมไทยที่การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนใหเคารพเชื่อฟง   ผูอาวุโส      
ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีความรูจักคุนเคยกันเปนสวนตัวหรือเปนกันเอง  
ความสัมพันธระหวางการเปนเจานายหรือผูบังคับบัญชาลักษณะเปนกันเอง   และประกอบกับ
สภาพทั่วไปของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  ยังคงมีความเปนสังคม
ชนบทอยูคอนขางสูง  ดังนั้นพฤติกรรมของครูในเรื่องความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  จิตใจกวางขวาง  นับถือ
ผูอาวุโส การรูจักบุญคุณ    ความซื่อสัตยจริงใจกัน ความรักเอาใจใสตอญาติพี่นอง  การพึ่งพาอาศัย
กันจึงมีอยูคอนขางสูง  จากมรดกทางวัฒนธรรมที่ถายทอดสืบตอกันมายาวนานทําให วัฒนธรรม
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เครือญาติ กลายเปนเอกลักษณเดนชัดของทุกองคการของไทย  ซ่ึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการในองคการภาครัฐ  พบวาองคการตาง ๆ เหลานั้นมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ เชน วิริยาภรณ   
สุวัฒนสวัสดิ์  ศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาพยาบาล โดยใชแบบสํารวจตามกรอบ
การศึกษาวัฒนธรรม ของ คุก และ ลาฟเฟอรตี (Cook and Lafferty) ประกอบดวยวัฒนธรรมแบบ
สรางสรรค วัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรุก และวัฒนธรรมแบบปองกันเชิงรับ พบวาลักษณะ
วัฒนธรรมองคการเปนแบบสรางสรรคและแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับมาก  นอกจากนี้     
อัญชลี  วิสิทธิ์วงษ ศึกษาวัฒนธรรมองคการของฝายการพยาบาล แบบสํารวจตามกรอบการศึกษา
วัฒนธรรมของ คุกและลาฟเฟอรดี (Cook and Lafferty) โดยสอบถามจากเจาหนาที่พยาบาลพบวา
วัฒนธรรมฝายการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน           
มีลักษณะเปนแบบสรางสรรคและแบบปองกันเชิงรุกอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน   
 การศึกษาในครั้งนี้พบวา  นอกจากวัฒธรรมองคการแบบเครือญาติ แลวสถานศึกษา    
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2 ยังมีวัฒธรรมองคการแบบลําดับขั้น             
ซ่ึงลักษณะขององคการดังกลาว แฮนดี และ เอตเคน (Andy and Aitken) รวมทั้ง  ฟุลเลน และ     
ฮารกรีฟ (Fullen and Hargreaves) กลาววาองคการในลักษณะนี้เรียกวาวัฒนธรรมตามบทบาทซึ่ง
เปนวัฒนธรรมองคการแบบดั้งเดิม มีการบริหารงานแบบมีสายการบังคับบัญชา  มีการกําหนด
ลักษณะงานอยางชัดเจน  มีขอบเขตของบทบาท และมีระบบการประสานงานที่เปนทางการ           
มีขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งการเนนใหแตละบุคคลทํางานในหนาที่ตามความเชี่ยวชาญของตน  
เนนความมีหลักเกณฑ  ยึดหลักการรวบอํานาจ  ยึดหลักการปฏิบัติตามคําสั่ง  การที่สถานศึกษา    
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  มีรูปแบบของวัฒนธรรมองคการแบบลําดับ
ขั้น    เปนเพราะภาระกิจชัดเจนในเรื่องความ มีคุณภาพของการจัดการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี   
เทคนิคการบริหาร  ทําใหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษายังคงไวซ่ึงความเดนชัดในเรื่อง                  
การกําหนดโครงสราง   หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  การบริหารโดยวิธีการควบคุม เพื่อให
ไดมาซึ่งคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีการถายทอดสืบตอกันมา  กลายเปนวัฒนธรรม
องคการที่พบมีมากในองคการของรัฐ    และในสถานศึกษาก็เชนกัน   เห็นไดจากงานวิจัยที่  สุภัทรา  
เอื้อวงศ  ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยวิธีการศึกษาแบบคุณภาพ  
พบวาสถาบันการศึกษาพยาบาลมีภาพรวมของวัฒนธรรมวิชาชีพคลายกัน แตวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม   มีวัฒนธรรมเดนในลักษณะของความเปนทหาร ซ่ึงเกี่ยวกับการปกครอง
ตามลําดับขั้นและเชื่อฟงคําสั่ง  สมาชิกมีลักษณะคลอยตาม ยึดถือระบบอาวุโสยศ อาวุโสรุน 
ประกอบกับสังคมไทยเปนระบบราชการ ครูในโรงเรียนเคยชินกับการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา มากกวาคิดริเริ่มสรางสรรค ไมชอบการตัดสินใจดวยตัวเอง  ทําตามจารีตประเพณี
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เดิมตราบเทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย  ไมนิยมส่ิงที่เปนนวัตกรรม  ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวขางตนมีอิทธิพลตอการรับรูรวมกันของความเปนระบบราชการของครู  
 2. จากผลการวิจัยที่พบวาสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ มีมิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาจจะเนื่องมาจากการอยู
รวมกันในสถานศึกษา จําเปนตองมี กฎ ระเบียบ กติกาการอยูรวมกัน เพื่อกําหนดใหบุคลากรใน
สถานศึกษาไดปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี  ความรู ความเชื่อ คานิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและรูปแบบการประพฤติปฏิบัติตาง  ๆ  ซ่ึง บรูม และ เซลสนิค (Broom 
and  Selznick) กลาววาเปนมรดกทางสังคมและความชํานิชํานาญที่คนเราไดมาในฐานะที่เปน
สมาชิกของสังคม และส่ิงทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมา ในความหมายของ ไทเลอร (Tylor) แลวนั้นคือ
วัฒนธรรม ซ่ึง บราวน (Brown) กลาววาวัฒนธรรมเปรียบเสมือนพิมพเขียวของชีวิตที่คอยแนะนํา
แนวทางพฤติกรรมของคนในชุมชนหรือสังคม และปลูกฝงอบรมชีวิตใหเปนไปตามรูปแบบที่เปน
แนวนิยม หรือบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม  นอกจากนี้เบคเคอร (Baker) กลาววา
วัฒนธรรมองคการหมายถึงระบบของความเขาใจรวมกันของสมาชิก  และวินคินส และเพตเตอร
สัน (Wilkins and Patterson) ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการไววาเปนสิ่งที่บุคคลในองคการมี
ความเชื่อวาส่ิงใดควรกระทําส่ิงใดไมควรกระทํา ในการปฏิบัติงาน  จากที่กลาวมาประกอบกับ
ขอมูลการตอบแบบสอบถามพบวาครูผูใหขอมูลรอยละ 69.70 มีประสบการณในการทํางานอยูกับ
สถานศึกษามาเปนเวลานาน เกินกวา 15 ปขึ้นไป   และ ความเปนเอกลักษณของสถานศึกษาที่มี
วัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว สมาชิกจะมีความเห็นพองตองกัน  เปนเหตุผลที่ทําใหครู            
มีการรับรู   คานิยม  ความเชื่อที่เห็นพองตองกันสูง   อีกประการหนึ่งคือ สถานศึกษาเปนองคการ
ภาครัฐ การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาตองยึดแนวนโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการ จึงทําใหการปฏิบัติงานของครู เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ทําใหการรับรูวัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  อยู ในระดับมาก                        
ซ่ึงสอดคลอง จันทรา  พักตรเพียงจันทร  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และและออยทิพย สุทธิเทพ ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมโรงเรียนกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาในแตละมิติ   พบวามิติองคประกอบทางวัฒนธรรมดานการบริหารบุคลากรอยู
ในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากวาดานอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การปฏิบัติงานใด ๆ ใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา  ครูมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของภาระงานภายในสถานศึกษา  
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ประกอบในปจจุบันสถานศึกษาไดมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภาระงานตามกรอบ
นโยบายที่ตองทํา จะเห็นไดวามีการกําหนดบทบาทการทํางานของครูมาอยางชัดเจนวาตอง
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ เชน การจัดทําแผนกลยุทธ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  และการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ทําใหความจําเปนที่สถานศึกษาจะตองทําใหเกิดการประสานความ
รวมมือกันระหวางบุคลากรที่เพิ่มขึ้น  สอดคลองกับการศึกษา ธีรพงษ ศรีโพธ์ิ พบวาระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุงโรงเรียนเปนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 2   ในดานบรรยากาศการทํางานเปนทีม การใหความสําคัญกับครูในการริเร่ิม การรับ
ฟงความคิดเห็น อยูในระดับมาก   อีกทั้งในปจจุบันบทบาทของครูนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนซึ่งเปนภาระหนาที่หลักแลวยังมีภาระหนาที่อ่ืน ๆ ที่ตองปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น กระบวนการ
ทํางานที่ยุงยากซับซอนขึ้น การดําเนินงานเพื่อใหบังเกิดผลสําเร็จตองอาศัยการรวมแรงรวมใจกัน
ของหลายฝาย  การทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  การระดมพลังความคิด
ในการทํางาน  การแกปญหารวมกันจึงมีมากขึ้น  นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษา  มีความรู
ความสามารถและทักษะการจัดการที่ดี  การเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานใหแกครูมากขึ้น ทําให
ครูไดมีสวนรวมในการทํางาน การแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจมากขึ้นประกอบกับสภาพ
บรรยากาศของสถานศึกษาที่มีความเปนอยูแบบเครือญาติ  ซ่ึงโจนส และ กอฟฟ (Jones and 
Goffee) กลาววาจะมีลักษณะของความการรวมคิดรวมทํา มีการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  
สอดคลองกับ ที่สําเนียง  วิลามาศ ไดศึกษาพบวาแบบบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมเปนระบบเปด  ซ่ึงจะมีลักษณะของ
การทํางานรวมกัน มีการยอมรับนับถือ และมีความเปดเผยระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเอง และ
ระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ดวยเหตุดังกลาวจึงทําการรับรูในการปฏิบัติในมิตินี้ของครูจึงมีมาก
ทําใหคาเฉลี่ยของมิติองคประกอบดานการบริหารบุคลากรจึงมีมากกวาดานอื่น ๆ  
 สําหรับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมดานตัวประสานองคการอยูในระดับมากและ            
มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ นั้น ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะดวยเหตุผลที่วาภายในสถานศึกษา
ประกอบดวยบุคคลที่มีพื้นฐานที่มาจากความหลากหลายทาง ความคิด ความเชื่อ และคานิยม          
ที่ติดตัวมา ประกอบกับ ความเปนปจเจกบุคคลสูงของคน  สังคมที่มีโครงสรางความสัมพันธอยาง
หลวม ๆ เปนสังคมที่มีความเปนอยูเรียบงาย ไมมีระเบียบกฎเกณฑ   ไมใหความสําคัญกับหนาที่
ความรับผิดชอบ ไมมีความผูกพันที่ยาวนานทั้งในครอบครัวและการงาน การที่ผูบริหารจะหลอม
รวมความคิดที่แตกตาง ของครู  โดยการประสานผลประโยชน และขจัดความขัดแยง เพื่อสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมาย เปนเรื่องที่คอนขางยาก  หากผูบริหาร
ไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลัก หรือแนวปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ  ไดอยางชัดเจนและ
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จริงจังหรือเปนทางการ แลวก็อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรับรูรวมกันของครู ในมิตินี้อยูใน
ระดับที่นอยกวาดานอื่น ๆ  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงจะมี ความเปนกันเองไมมีพิธีการ
มากนัก ซ่ึงโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ ตามแนวคิดของ แฮนดี และ เอตเคน (Handy and Aitken) 
จัดเปนโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมแบบสโมสรซึ่ง ผูบริหารในโรงเรียนเชนนี้มักใชอํานาจตามที่ตนเอง
เห็นสมควรแทนที่จะตัดสินใจตกลงทํางานตามที่ไดตกลงกันไว แตใชวิธีการอยางไมมีแบบแผน
โดยปรึกษาจากกลุมใกลชิดของตนเองและไมคอยบันทึกไวเปนทางการ  องคการเชนนี้เปนที่ทํางาน
ที่นาตื่นเตนสําหรับผูที่ยึดติดหัวหนาเปนใหญ   แตเพื่อนรวมงานอื่นอาจรูสึกวาตนเองไมมี
ความสําคัญและถูกกันออกนอกวงการ   การปกรองฉันญาติมิตรในโรงเรียนเชนนี้ ดูจะไมเปนธรรม
และขัดตอหลักการใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน และการไววางใจผูบริหารโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้น
การพิจารณาใหความดีความชอบ ของผูบริหารที่ตองยึดหลักความสามารถในการปฏิบัติงาน        
ซ่ึงนับเปนแนวทางการดําเนินการที่ถูกตอง  หากผูบริหารปฏิบัติในทางตรงกันขามกับส่ิงที่ควร
ปฏิบัติเชน ไรบรรทัดฐานที่ชัดเจน เลนพรรคเลนพวก  ก็จะทําใหเกิดความขัดแยงในกลุมครู            
การรับรูรวมกันในมิตินี้จึงต่ํา   
 สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่พบวามิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมดานยุทธวิธีที่ใช มีคาเฉลี่ยสูง อาจจะเนื่องจากสถานศึกษาเปน
หนวยงานภายใตสังกัดของรัฐตองปฏิบัติงานตาง ๆ ภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดมาจากเขตพื้นที่
การศึกษา  และภาระงานที่โรงเรียนตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามกําหนด
ระยะเวลา การควบคุม  ติดตาม  หรือการกําหนดระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลอง
ของแนวนโยบายกับการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ของผูบริหารจึงมีมาก เพื่อควบคุมใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล  ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหการรับรูรวมกันหรือการเห็นตรงกันในมิติ
องคประกอบดานยุทธวิธีที่ใชของครูจึงมีสูงกวาดานอื่น ๆ  
 สําหรับมิติองคประกอบทางวัฒนธรรมดานคุณลักษณะเดนขององคการ พบวา ในมิติ
องคประกอบดานนี้อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ นั้น ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะ ความเคยชินของครูที่มีตอสภาพความเปนอยูในสถานศึกษานั้น ถึงแมวาสภาพความเปนอยู  
บรรยากาศ ในสถานศึกษา จะมีสายงานบังคับบัญชา มีระเบียบแบบแผน คอยควบคุมหรือกํากับ
ดูแลอยู แตในทางปฏิบัติปฏิสัมพันธตอกันระหวางครูและผูบริหารในโรงเรียน ก็เปนไปแบบกันเอง  
สอดคลองกับงานวิจัยของสําเนียง  วิลามาศ ที่ไดทําการศึกษาพบวา โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  จํานวนมาก (รอยละ 37.5) ที่มีบรรยากาศแบบให 
ความรวมมือ  ซ่ึงถึงแมวาลักษณะของบรรยากาศแบบนี้  ครูจะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสูง  
ใหความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  อีกทั้งจากขอมูลพบวาครูสวนใหญมีประสบการณ  
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ในการทํางานมา 15 ปขึ้นไป อาจมีความเคยชิน  จนทําใหไมใสใจ  ไมตระหนักถึงสภาพความ
เปนอยูภายในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ ที่  สุนทร  วงษไวศยวรรณ  ที่กลาววา หลังจากวัฒนธรรม
องคการไดผานการเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับจากคนภายในองคการจํานวนหนึ่งแลววา
สามารถชวยแกไขปญหาหรือสนองความตองการของหนวยงานได  คนในองคการก็จะเชื่อและ
กระทําในสิ่งนั้นซํ้าแลวซํ้าเลาเปนระยะเวลานานจนกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาไปจนคนไมได
ตระหนักถึง โครงสรางหรือสายงานการบังคับบัญชาแมวาจะมีการระบุไวอยางชัดเจน      
 3.  จากผลการวิจัยที่พบวาระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอวยพร  ประพฤทธิ์ธรรม ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของวิทยาจารย                 
ในวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ พบวาอยูในระดับปานกลางและสูง รวมทั้ง สุดาวรรณ  อวมออง           
ที่พบวาความผูกพันตอองคการของขาราชการและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซ่ึงเปนองคการภาครัฐเชนเดียวกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นการศึกษานครปฐมเขต  2
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง    ซ่ึงอาจเนื่องมาจากครูสวนใหญเปนเพศหญิงซึ่งในงานวิจัยนี้ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  เรบิเนี้ยก และ อลัทโท (Hrebiniak and Alutto) มิทเชลล และ
ลารสัน (Mitchell and Larson) ไดศึกษาพบวาเพศมี ความสัมพันธกับความผูกพันโดยที่เพศหญิงจะ
มีความผูกพันมากกวาเพศชาย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ  วีรธรรมสาธิต  บุษยาณี       
จันทรเจริญสุข   และ อวยพร  ประพฤทธิ์ธรรม  เมื่อพิจารณาจากอายุ พบวาสวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามมีอายุระหวาง 41 – 50 ปขึ้นไป จากการศึกษาของนักวิจัยดังกลาวขางตนพบวาอายุ       
มีความสัมพันธกับความผูกพันเชนเดียวกัน  โดยคนที่มีอายุมากมีแนวโนมที่จะมีความผูกพันสูงกวา
คนอายุนอย เนื่องจากคนที่อายุมากจะมีการสั่งสมประสบการณไวมากและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงาน
ใหมก็นอย  สวนระดับการศึกษา ถึงแมวานักวิจัยจํานวนมากจะพบวา  ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม
ที่จะมีความผูกพันนอยกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา  แตเมื่อพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติการสอนจะ
พบวา คนที่ประกอบอาชีพครูสวนใหญตองจบการศึกษาดานศึกษาศาสตร และเมื่อเขาสูวงการของ
วิชาชีพแลวโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหมจึงไมคอยมีมากนัก   นอกจากนี้แลวในภาวะปจจุบันอาชีพ
รับราชการนับเปนอาชีพที่มั่นคง  เส่ียงตอการถูกใหออกจากงานนอย  ถึงแมความพึงพอใจหรือ
ความศรัทธาในอาชีพครูจะมีนอย แตเนื่องภาวะความเสี่ยงในการถูกออกจากงานหรือโอกาสในการ     
หางานใหมมีนอย จึงทําใหขาราชการครูมีความผูกพันอยูพอสมควร 
 เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ แลวโดยภาพรวมพบวา
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู   อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวาอยูใน
ระดับมาก หนึ่งดาน   คือความผูกพันดานบรรทัดฐาน  ซ่ึง อัลเลน และ เมเยอร (Allen and Meyer) 
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ไดอธิบายไววาความผูกพันดานบรรทัดฐาน  เปนความรูสึกผูกพันที่เกิดจากหนาที่  ความรับผิดชอบ 
ขอผูกมัด  หรือความเปนหนี้บุญคุณที่ทําใหตองอยูในองคการตอไป สมาชิกที่มีความผูกพันดานนี้ 
คือ  การแสดงออกถึงความคิดที่วาเขาควรจะอยูในองคการ  เพราะการอยูในองคการเปนส่ิงที่ควร
กระทําเพื่อความถูกตองเหมาะสมในสังคม   สาเหตุที่ระดับความผูกพันทางดานนี้มีอยูในระดับมาก
อาจจะเนื่องมาจาก    พฤติกรรมการทํางานรวมกันของครูภายในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ   ที่มีการรวมมือ ผูบริหารเอาใจใสดูแล ใหการสนับสนุน  เปนมิตรตอกัน และความเปน
พุทธศาสนิกชน  การมีความกตัญูรูคุณ  ความรูสึกรับผิดชอบตอหนาที่ทําใหความรูสึกผูกพันตอ
องคการของครูจึงมีอยูมาก  สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ เรบิเนี้ยกและอลัทโท   (Hrebiniak and 
Alutto)  ที่พบวาความไววางใจระหวางบุคคลจะมีความสําคัญตอทัศนคติและพฤติกรรมการอยู
รวมกันในสังคม   การที่บุคคลเห็นวาสภาพแวดลอมทางสังคมในองคการมีลักษณะความรวมมือ  
ชวยเหลือ  เปนมิตร จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการ  นอกจากนี้ บูคานัน และ          
เชลดอน (Bucanon and Sheldon) ก็ไดคนพบจากการวิจัยตรงกันวา ปฏิสังสรรคในทางสนับสนุน
ชวยเหลือของเพื่อนรวมงานทําใหทุกคนเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ  ในขณะเดียวกัน ลินคอลน 
และ คัลเลเบอรก (Lincoln and Kalleberg) ก็พบวา คนงานที่รับรูวาไดรับการชวยเหลือ เอาใจใสซ่ึง
กันและกัน  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาในเวลาทํางานจะชวยทําใหมีความ
ผูกพันตอองคการสูง  มอริส และเชอรแมน (Moris and Sherman) ก็พบวา   ผูบังคับบัญชาที่มี
พฤติกรรมเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา   ดวยการรับฟงขอเสนอแนะและใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ที่ตองปฏิบัติ มีความไววางใจในตัวผูใตบังคับบัญชา  เปนความสัมพันธที่อบอุนซึ่งจะ
ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอองคการ   สอดคลองกับผลการศึกษาของ  อวยพร  
ประพฤทธิ์ธรรม ที่พบวา การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการ  วิทยาจารยที่ไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมาก จะมี
ความผูกพันตอองคการมากกวาวิทยาจารยที่มีไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานนอย 
 สวนความผูกพันดานจิตใจนั้นอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไม
ชัดเจนในเชิงนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงสรางการบริหาร  พฤติกรรมของผูบริหาร การเปน
ที่พึงพาไดของโรงเรียนมีนอย และการไมไดรับความเปนธรรม หรือความเสมอภาค ประกอบกับใน
ปจจุบันบทบาทภาระหนาที่ของครูที่เพิ่มมากขึ้น จึงสรางความรูสึกอึดอัดใจ และสรางความยุงยาก
ในการปฏิบัติงาน  ส่ิงตางๆ เหลานี้จะสงผลตอความรูสึกปรารถนาที่จะอยูกับองคการลดลง  
 และความผูกพันดานการคงอยูกับองคการนั้นอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กังวลในสถานภาพและความมั่นคงในอาชีพของครู  ที่ไมแนนอน ซ่ึงแสดงใหเห็นไดจากความ
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คลุมเครือในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง  ที่ยังไมเห็นเปนรูปธรรม ประกอบกับ
คาครองชีพในปจจุบันที่สูงขึ้นเปนลําดับ แตเงินเดือนของครูยังต่ํา เมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ   
 สําหรับสถานศึกษาที่มีแบบทางวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น  ระดับความผูกพันตอ
สถานศึกษาของครูโดยภาพรวม และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้   
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น   สภาพความเปนอยู                       
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร แนวนโยบายตาง ๆ  ภายในองคการที่เนนความมีระเบียบ   
ความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ มีกฎ  ระเบียบ โครงสรางสายบังคับบัญชาชัดเจน  ขอบังคับ          
ตาง ๆ  ถึงแมวาจะเปนการดําเนินตามที่กลาวมานั้นมุงเนนใหสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย     แตทวาการยึดระเบียบกฎเกณฑ อยางเครงครัดตลอดเวลา  ทําใหเกิดการจํากัดความคิด
และขาดอิสรภาพในการกระทํา  และการไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดการ
ทํางาน  กระบวนการตัดสินใจในการทํางาน อันเนื่องมาจากการถูกควบคุมดวยสายการบังคับบัญชา 
ทําใหครูรูสึกไรอํานาจ   อีกทั้งการคํานึงถึงเปาหมายในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากเกินไป  
การทํางานจึงไดยึดหลักการแบงแยกกันทําตามหนาที่ จึงทําใหเนื้อหาของงานลดลง การทํางานเกิด
ความจําเจ     เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหระดับความผูกพันของครูนอยลง วิทยา  เพชรรัตน  ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ศึกษากรณีอําเภอมหาชนะชัยและอําเภอ
คอวัง จังหวัดยโสธร พบวาเจาหนาที่สาธารณะสุข มีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู
คอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานที่เจาหนาที่สาธารณะสุขตองปฏิบัติหนาที่มีความหลากหลาย 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามนโยบายของผูบริหารแตละยุคสมัย ในขณะที่ลักษณะงานในระดับ
พื้นที่เปนงานที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนดานแรก เมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
บางโครงการก็เรงรัดมาก จึงเปนเหตุใหชาวบานเกิดความเบื่อหนายและสับสน ในที่สุดชาวบานก็
ปฏิเสธโครงหารพัฒนาตอ ๆ มาจึงเปนเหตุใหเจาหนาที่สาธารณสุขเกิดความเบื่อหนาย ทอถอย    
ไมคอยมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่กําลังปฏิบัติอยู และ ลดาวัลย  ราชธนบริบาล ไดศึกษา
พบวาลักษณะงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติงาน โดยใชความรู  ความสามารถ และการตัดสินใจ
ของตนเอง และไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานไดอยางอิสระ สงผลถึงความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการประกอบกับความเปนปจเจกบุคคลของคนไทยที่มีอยูสูง  ดังนั้นความตองการอิสระทาง
ความคิดจึงมีสูง  ดวยเหตุดังกลาวหากพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารคอยควบคุมการทํางาน
อยางใกลชิด  ทําใหครูรูสึกวา ไมมีความอิสระในการทํางาน ไมสามารถใชความคิดสรางสรรค     
ในการตัดสินใจและกําหนดวิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการทํางานดวยตนเองได  และ
ทําใหครูเกิดความรูสึก ไมไดรับความไววางใจ ซ่ึงจะเปนการบั้นทอนความรูสึกผูกพันของครู  
สอดคลองกับที่  มอริส และเชอรแมน (Moris and Sherman) พบวา  ผูบังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมเอา
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ใจใสตอผูใตบังคับบัญชา   ดวยการรับฟงขอเสนอแนะและ  ใหคําอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหนาที่     
ที่ตองปฏิบัติ  มีความไววางใจในตัวผูใตบังคับบัญชา  เปนความสัมพันธที่อบอุนซึ่งจะทําให
ผูใตบังคับบัญชา      มีความผูกพันตอองคการ  จากที่กลาวมาอาจอธิบายไดวาผลของการกําหนด
โครงสรางของบทบาทหนาที่อยางเครงครัด ในองคการที่มีแบบวัฒนธรรมแบบลําดับขั้น ไมได
สงเสริมใหครูมีความยึดมั่นผูกพันตอสถานศึกษาและไมมีแรงจูงใจในการทํางาน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษากับความ
ผูกพันตอสถานศึกษาของครู    พบวา 
            4.1  ในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ ผลการวิจัย พบวา 
วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงสอดคลองที่ คุก และ ซูมัล (Cooke and Szumal)  ไดทําการศึกษาแลวพบวา
รูปแบบของวัฒนธรรมองคการสรางสรรค มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานและความตั้งใจในการคงอยูกับบริษัท เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรยอยของวัฒนธรรมองคการเปนราย มิติกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู พบวา  
 มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันดานจิตใจ สภาพ
ความเปนอยู การปฏิสัมพันธตอกันของครู ที่รวมงานกันมานาน ความสนิทสนมเสมือนเปน
ครอบครัว      ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดบรรยากาศองคการ ของ ลิทวิน  และ 
สตริงเกอร (Litwin and Stringer) ที่กลาววา องคการที่มีลักษณะสําคัญ คือ มีการติดตอส่ือสารกัน 
อยางเปดเผย  ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเปนบรรยากาศ
ที่ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน ซ่ึงบรรยากาศแบบนี้ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ     
ลดอัตราการลาออกจากงาน  อีกทั้งลดตนทุนการผลิตและลดเวลาในการปฏิบัติงานอีกดวย 
สอดคลองกับ สําเนียง วิลามาศ ไดศึกษาพบวาพฤติกรรมของผูบริหารที่ใหการสนับสนุน เปนหวง
เปนใยครู รับฟงและเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น  ชมเชย  ยกยอง สรรเสริญ พฤติกรรมตาง 
ๆ เหลานี้จะทําใหความผูกพันของครูมีมากขึ้น เชนเดียวกันกับ ไฟแลนเดอร และกรีนเบอรก 
(Friedlander and Greenberg) ริชารด และสโลคัม (Richard and Slocum) ไดศึกษาพบวาบรรยากาศ
ซ่ึงมุงบุคคลในองคการ มีการติดตอส่ือสาร แบบเปด สนับสนุน ซ่ึงกันและกัน การกระจายอํานาจ
ในการตัดสินใจมักนําไปสูการปฏิบัติงานที่ใหผลเพิ่มขึ้น   
  มิติดานการบริหารบุคลากร คาเมรอน และ ควินน (Cameron and Quinn) กลาววา มิติ
องคประกอบดานนี้หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคการ โดย
เนนการทํางานเปนทีม  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  การยอมรับในความเปนเอกฉันท   
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เนนความเปนธรรมและความเสมอภาค ความเทาเทียม  ซ่ึงสอดคลองแนวคิดบรรยากาศองคการ
แบบเปด ตามแนวคิดของ ฮาลปน (Halpin)  ซ่ึงเปนบรรยากาศที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน
แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถ  ซ่ึงทําใหสงเสริมพลังใจใหแกผูรวมงาน มีขวัญและ
กําลังใจสูง สอดคลองกับที่ ไลเคิรท (Likert) กไ็ดกลาววา การที่ผูบริหารใหการสนับสนุน  ไววางใจ 
และจริงใจตอบุคคลในองคการ สงเสริมใหนําความคิดสรางสรรค มีการจูงใจในการทํางานโดยการ
ใหรางวัล และการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ทําใหปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันเปนไปอยาง
แนนแฟน   อบอุนฉันทมิตร มีการทํางานเปนทีม ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหเกิดความ
จงรักภักดีของสมาชิกภายในองคการ     
 มิติดานยุทธวิธีที่ใช แนวนโยบายที่องคการนํากําหนดเปนกลยุทธเพื่อนําองคการไปสู
เปาหมาย คือการเนนการพัฒนาที่ตัวบุคลากร  ความเชื่อใจ ความจริงใจตอกัน  ความเปดเผย 
โปรงใส เปนนโยบายที่ดีที่กอใหครูไดรับความสําเร็จตามที่ความคาดหวังไว ความกาวหนาในงาน 
ดวยการไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนใหไดเขารวมการอบรม พัฒนาตนเอง
ของครู ที่ขึ้นอยางสมาเสมอ รวมทั้งการสงเสริมใหครูไดรับ  การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น             
มีโอกาสกาวหนาในการเลื่อนเล่ือนตําแหนงตามความสามารถ ซ่ึงความกาวหนาในอาชีพเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรฉัตร   
สรญาณธนาวุธ ที่พบวาความกาวหนาในงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง หากองคการมอบ
ส่ิงจูงใจที่ทําใหพนักงานประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมายของเขา และเปดโอกาสให
พนักงานเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงดวยความเที่ยงธรรม จะทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอ
องคการสูง  และสอดคลองกับ สุกานดา  ศุภคติสันต ที่พบวา พนักงานที่มีความเห็นวาตนเอง         
มีความกาวหนาในงานสูง มีแนวโนมที่จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงาน ที่มีความเห็น
วาตนเองมีความกาวหนาในงานระดับต่ํา 
 4.2 ในสถานศึกษาที่มีแบบวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้น ผลการวิจัย 
พบวา  มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการ  กับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูมี
ความสัมพันธกัน   เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธตัวแปรยอยของวัฒนธรรมองคการเปนราย มิติกับ
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู พบวา  
 มิติดานคุณลักษณะเดนขององคการ สภาพความเปนอยู และปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในองคการทั้งในระหวางเพื่อนรวมงาน หรือระหวางผูบังคับบัญชาวิธีการปกครองแมวาจะเต็ม
ไปดวยระเบียบแบบแผน มีการติดตามกํากับดูแลตามสายการบังคับบัญชา แตหากมีกระบวนการ
นิเทศติดตามกํากับดูแลโดยที่ผูบริหารมีความยุติธรรม  มีการยกยองชมเชย และประกาศเกียรติคุณ
สรรเสริญบาง  รับฟงความคิดเห็น การสรางความมั่นคงในงาน เปนความรูสึกที่ดีตอองคการจาก
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สมาชิกภายในองคการ ไมทอดทิ้งและใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา ยอมสงผลใหเกิดความ          
พึงพอใจตองานและเชื่อมโยงไปสูการผูกพันตอองคการ 
 มิติดานการบริหารบุคลากร กระบวนการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรภายในองคการโดยเนน
ใหครูมีความกาว หนามั่นคงตออาชีพครูซ่ึงเปนระบบราชการ  ยอมทําใหความรูสึกของครู                      
มีความเห็นวาตนเองมีความมั่นคงในงาน ซ่ึงทําใหครูมีความผูกพันตอสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกบั
งานวิจัยของหลายทาน ที่พบวาหากสมาชิกรูสึกวาองคการที่เขาทํางานอยูดวยความมั่นคง สามารถ
พึงพาไดหรือรูสึกวาไดทํางานในองคการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง จะเกิดความภาคภูมิใจ อยากทํางานอยู
กับองคการนั้น และมีความรูสึกผูกพันตอองคการตามไปดวย  แตถาองคการไมสามารถสราง
ความรูสึกมั่นคงในการทํางานใหกับสมาชิก หรือไมสรางความรูสึกวาองคการเปนที่พึงพิงไดจะเปน
สามเหตุทําใหพนักงานขาดความรูสึกผูกพันตอองคการ นอกจากนี้การสรางเสริมสัมพันธภาพอันดี
ระหวางสมาชิก   รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย หรือการมอบหมาย
งานใหตรงกับความรูความสามารถ  หากครูไดรับการมอบหมายหรือการไดทํางานตรงกับความรู
ความสามารถ ความตองการและความถนัดของตนเองจะเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับที่             
สุกานดา  ศุภคติสันต ที่พบวา พนักงานที่มีความเห็นวาตนเองมีความกาวหนาในงานสูง มีแนวโนม
ที่จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงาน ที่มีความเห็นวาตนเองมีความกาวหนาในงาน        
ระดับต่ํา 
 มิติดานตัวประสานองคการ การคงสภาพความเปนองคการโดยอาศัยกฎระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ นโยบาย เพื่อรักษาความมีเสถียรภาพในการทํางาน การใชกฎระเบียบ ขอบังคับ  
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ  ไมเขมงวดมากเกินไป  จากการวิจัยของ วิทยา  เพชรรัตน ที่ได
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ศึกษากรณีอําเภอมหาชนะชัย
และอําเภอคอวัง  จังหวัดยโสธร พบวาเจาหนาที่สาธารณสุข  มีความพึงพอใจในลักษณะงานที่
ปฏิบัติอยูคอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานที่ทําเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่มีความหลากหลาย  
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตามนโยบาย  ของผูบริหารแตละยุคแตละสมัย จึงทําใหเกิดความเบื่อ
หนาย ทอถอย ไมคอยมีความพึงพอใจในงานที่ทําอยู 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษา วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใช
พัฒนาองคการ และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการนํามิติวัฒนธรรมองคการไปใชพัฒนาใหเกิดความผูกพันตอ
สถานศึกษาใหสูงขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบวา วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  สวนใหญเปนแบบเครือญาติ ซ่ึงเปนแบบวัฒนธรรมองคการที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมไทยและสงเสริมความผูกพันตอสถานศึกษาไดดี  
ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรเนนสรางสภาพบรรยากาศความเปนอยูใหครูมีความรูสึกเปนกันเอง 
ผูบริหารสรางความเปนธรรมในการบริหาร และสรางเสริมความมีพลังอํานาจใหกับครูใหมากขึ้น 
เพื่อใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของครู สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต  2  ที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็ยังพบวามีบางมิติคือ  คุณลักษณะเดนของ
องคการ   ตัวประสานองคการ อยูในระดับต่ํา  ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ควร  
สรางบรรยากาศ ความเปนอยู และสงเสริมใหการปฏิสัมพันธที่เปนมิตรตอกันระหวางสมาชิกให
มากขึ้น  เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจใหมากขึ้น   
ผูบริหารควรสรางบรรยากาศที่ดี และตองแสดงบทบาทผูนําใหปรากฏในเรื่องความ มุงมั่นตอ
ความสําเร็จ   และความไววางใจซึ่งกันและกัน  เพื่อใหเกิดความไววางใจ  ความสามัคคีกัน ของครู
ภายในสถานศึกษา 
 ในสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบลําดับขั้นจากผลการวิจัยพบวา  มิติ
องคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดานก็ยังพบวามีบางมิติคือ  คุณลักษณะเดนขององคการ  การบริหารบุคลากร อยูในระดบัต่าํ 
ผูบริหารควร มีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่และ สายการบังคับบัญชา ใหชัดเจน มีกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร ใหชัดเจน  มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับงาน  การมอบหมายงานใหตรงกับ
ความรูความสามารถ  
 3. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต  2  โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง  สถานศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
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 4. จากผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม           
เขต  2  ที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ มิติองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษาดาน คุณลักษณะเดนขององคการ และ เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  มีความสัมพันธกับ
ระดับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ควร สรางบรรยากาศของ
ความเปนครอบครัว  ใหทุกคนมีสวนรวม  สรางคานิยมในการทํางานเปนทีม  กําหนดเกณฑที่
ชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป 
 ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังที่ไดกลาวไวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ไดแพรหลายออกไป เพื่อเปนประโยชน
ในการศึกษาคนควา ของผูบริหาร  นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ัง
ตอไปดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกันเพื่อเปนการลึกใหเห็นถึงความสัมพันธที่ชัดเจน 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงมิติองคประกอบวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอระดับความผูกพัน
ตอสถานศึกษาของครู 
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อําเภอบางเลน 
1. โรงเรียนวัดไผหูชาง 
2. โรงเรียนวัดศลิามูล 
3. โรงเรียนวัดลานคา 
4. โรงเรียนวัดตลาดเกาะแรต 
 

อําเภอสามพราน 
1. โรงเรียนบานสามพราน 
2. โรงเรียนบานคลองใหม 
3. โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ 

 
อําเภอนครชัยศรี 

1. โรงเรียนวัดทาตําหนัก 
2. โรงเรียนวัดไทร 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีเปนตัวอยาง 97 โรงเรียน 
 

อําเภอนครชัยศรี 
จํานวน  26  โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดหวยพลู 
2. โรงเรียนวัดบางพระ 
3. โรงเรียนวัดกลางบางแกว 
4. โรงเรียนวัดงิว้ราย 
5. โรงเรียนวัดกกตาล 
6. โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 
7. โรงเรียนวัดศีรษะทอง 
8. โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย 
9. โรงเรียนวัดศรมีหาโพธิ์ 
10. โรงเรียนวัดตุกตา 
11. โรงเรียนวัดลานตากฟา 
12. โรงเรียนคลองทางหลวง 
13. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
14. โรงเรียนวัดนอย 
15. โรงเรียนวัดหวยตะโก 
16. โรงเรียนวัดละมุด 
17. โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม 
18. โรงเรียนวัดโคกเขมา 
19. โรงเรียนวัดทุงนอย 
20. โรงเรียนวัดประชานาถ 
21. โรงเรียนวัดทองไทร 
22. โรงเรียนบานลานแหลม 
23. โรงเรียนบานหวยพลู 
24. โรงเรียนบานคลองบางกระจัน 
25. โรงเรียนวัดสําโรง 
26. โรงเรียนวัดพทุธธรรมรังษี 

อําเภอบางเลน 
จํานวน  38 โรงเรียน 

27. โรงเรียนบานเลน 
28. โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล 
29. โรงเรียนวัดบางหลวง 
30. โรงเรียนวัดนราภิรมย 
31. โรงเรียนวัดบางปลา 
32. โรงเรียนตลาดรางกระทุม 
33. โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 
34. โรงเรียนวัดโพธิ์ 
35. โรงเรียนวัดบางไผนารถ 
36. โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 
37. โรงเรียนวัดลําพญา 
38. โรงเรียนวัดเกาะแรต 
39. โรงเรียนวัดรางกําหยาด 
40. โรงเรียนวัดเกษตราราม 
41. โรงเรียนวัดบวัหวั่น 
42. โรงเรียนวัดนลิเพชร 
43. โรงเรียนวัดดอนยอ 
44. โรงเรียนวัดผาสุการาม 
45. โรงเรียนบานไผคอกวัว 
46. โรงเรียนวัดบางนอยใน 
47. โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี 
48. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
49. โรงเรียนวัดบางภาษ ี
50. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
51. โรงเรียนวัดสขุวัฒนาราม 
52. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 4 
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53. โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 
54. โรงเรียนบานหนองมะมวง 
55. โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 
56. โรงเรียนบานหนองปรง 
57. โรงเรียนวัดไผจระเข 
58. โรงเรียนตลาดเจริญสุข 
59. โรงเรียนวัดบวัปากทา 
60. โรงเรียนบานหนองปรงกาญจนา 
61. โรงเรียนบานนราภิรมย 
62. โรงเรียนบานรางกระทุม 
63. โรงเรียนวัดบอนใหญ 
64. โรงเรียนวัดไผสามตําลึง 

อําเภอสามพราน 
จํานวน  28  โรงเรียน 

65. โรงเรียนบานเพลินวัฒนา 
66. โรงเรียนวัดวังน้ําขาว 
67. โรงเรียนวัดจนิดาราม 
68. โรงเรียนวัดดอนหวาย 
69. โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 
70. โรงเรียนวัดบางชางใต 
71. โรงเรียนวัดเทยีนดดั 
72. โรงเรียนบานกระทุมลม 
73. โรงเรียนวัดไรขิง 
74. โรงเรียนวัดทาพูด 
75. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม 
76. โรงเรียนคลองบางกระทึก 
77. โรงเรียนวัดเดชานุสรณ 
78. โรงเรียนวัดปรีดาราม 
79. โรงเรียนวัดทรงคะนอง 
80. โรงเรียนบานหอมเกล็ด 

81. โรงเรียนบานบางเตย 
82. โรงเรียนวัดเชงิเลน 
83. โรงเรียนบานบางประแดง 
84. โรงเรียนวัดทาขาม 
85. โรงเรียนบานฉาง 
86. โรงเรียนวัดบางชางเหนือ 
87. โรงเรียนบานดอนทอง 
88. โรงเรียนบานหัวอาว 
89. โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ 
90. โรงเรียนบานทาตลาด 
91. โรงเรียนบานคลองจินดา 
92. โรงเรียนบานบางมวง 

อําเภอพุทธมณฑล 
จํานวน  5   โรงเรียน 

93. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
94. โรงเรียนวัดมะเกลือ 
95. โรงเรียนวัดสวุรรณาราม 
96. โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ 
97. โรงเรียนบานคลองโยง 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อม่ันของเครื่องมอืวิจัย 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 

Scale            Scale       Corrected 
Mean             Variance        Item-          Alpha 
if Item         if Item        Total            if Item 
Deleted         Deleted     Correlation     Deleted 

 
T2.1         141.0889       226.8556        .2924           .8553 
T2.2         142.1556       240.9525       -.2974           .8649 
T2.3         141.8444       244.3162       -.3561           .8686 
T2.4         141.4444       238.5707       -.1520           .8663 
T2.5         140.9778       226.5222        .3198           .8548 
T2.6         141.3111       220.5374        .5346           .8507 
T2.7         142.0222       222.4768        .3974           .8531 
T2.8         140.7556       228.2798        .2511           .8560 
T2.9         140.7333       223.9727        .4009           .8533 
T2.10        141.8667       220.3455        .5053           .8510 
T2.11        142.3111       226.2646        .2463           .8564 
T2.12        140.9778       228.7495        .2340           .8563 
T2.13        141.0889       224.3101        .4168           .8532 
T2.14        141.2000       225.1636        .4072           .8535 
T2.15        141.8444       215.9071        .5693           .8489 
T2.16        141.1333       231.1636        .1176           .8583 
T2.17        140.6667       228.9091        .2042           .8569 
T2.18        141.3778       222.5586        .4944           .8518 
T2.19        141.7333       219.4727        .4134           .8525 
T2.20        141.2444       229.4162        .1603           .8579 
T2.21        140.7111       223.8919        .4123           .8531 
T2.22        141.1556       219.6343        .4894           .8511 
T2.23        142.0222       218.2949        .5086           .8505 
T2.24        140.9556       228.7707        .1643           .8581 
T3.1         140.4667       219.2091        .6653           .8490 
T3.2         140.2667       226.1545        .3443           .8545 
T3.3         140.3556       225.5980        .2970           .8552 
T3.4         140.3778       222.6040        .4107           .8529 
T3.5         140.6222       219.7859        .5928           .8499 
T3.6         140.6444       226.9162        .3386           .8547 
T3.7         141.1556       226.1343        .2189           .8573 
T3.8         142.0889       221.1737        .3451           .8543 
T3.9         142.1556       223.1343        .3194           .8548 
T3.10        141.7778       227.9949        .1221           .8610 
T3.11        141.4889       219.1646        .4844           .8510 
T3.12        141.9333       223.4727        .2588           .8568 
T3.13        141.4000       219.2000        .4309           .8521 
T3.14        141.0444       223.8162        .2756           .8560 
T3.15        141.1556       216.1343        .6339           .8480 
T3.16        141.6222       218.4677        .5078           .8505 
T3.17        141.1778       213.7404        .5861           .8480 

 T3.18        141.7111       212.7101        .5376           .8489 
 
 

Reliability Coefficients     N of Cases =     45.0     N of Items = 42     Alpha =    .8576 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษาของคร ู
ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  [   ]   หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

                   1 [   ] 
สถานภาพของทาน สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 
             [   ]  ชาย                             [   ]  หญิง 
2. อายุ 

(เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป)            
             [   ]  21 – 30 ป                   [   ]  31 – 40 ป 
             [   ]  41 – 50 ป                    [   ]  50 ป ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
             [   ]  ต่ํากวาปริญญาตรี        [   ]  ปริญญาตรี 
             [   ]  ปริญญาโท                  [   ]  ปริญญาเอก 
4. ตําแหนงปจจบุัน 
             [   ]  ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
             [   ]  ครูผูสอน 
5. ประสบการณในการทํางาน 

(เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป)            
            [   ]  1 – 5 ป                         [   ]  6 – 10 ป 
            [   ]  11 – 15 ป                     [   ]  15 ปขึ้นไป 
 

2 [   ] 
 

3 [   ] 
 
 
 

4 [   ] 
 
 

5 [   ] 
 
 

6 [   ] 
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ตอนที่ 2  วัฒนธรรมองคการ 
คําชี้แจง  วิธีการตอบแบบสอบถามในตอนนี้แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ใหทานอานและพิจารณาแบบวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 แบบ (ก, ข, ค และ ง) 
ในชองซายมือแลวใหน้ําหนกัคะแนนในชองขวามือตามที่ทานเห็นสมควร  และเมื่อรวมคะแนนทัง้   
4  แบบจะไดคะแนนเทากับ 100 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2 โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความรูสึกหรือความคิดเห็นตามที่
ทานเห็นสมควร และมีความสอดคลองกับสภาวการณของโรงเรียนของทานเพียงชองเดียว โดยใช
เกณฑในการพิจารณาดังนี้    
 ระดับ  5   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็นวาพฤติกรรม ในขอนั้นมี

ความสอดคลองกับโรงเรียนของทานมากที่สุด 
 ระดับ  4   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็นวาพฤติกรรม ในขอนั้นมี

ความสอดคลองกับโรงเรียนของทานมาก 
 ระดับ  3   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็นวาพฤติกรรม ในขอนั้นมี

ความสอดคลองกับโรงเรียนของทานปานกลาง 
 ระดับ  2   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็นวาพฤติกรรม ในขอนั้นมี

ความสอดคลองกับโรงเรียนของทานนอย 
 ระดับ  1   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็นวาพฤติกรรม ในขอนั้นมี

ความสอดคลองกับโรงเรียนของทานนอยที่สุด 
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ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
1.คุณลักษณะเดนขององคกร (Dominant Characteristics) 

ระดับความรูสึกหรือความคิดเห็น 
ขอที่ แบบของวัฒนธรรมองคกร  คะแนน 

5 4 3 2 1 
สําหรับ
ผูวิจัย 

1 ก 
เปนองคกรที่มีความเปนกันเอง
เสมือนครอบครวัทุกคนมีความ
เปดเผยจริงใจ 

30 
 

/ 
   

00 [  ] 

2 ข 
เปนองคกรที่มีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 20 

   
/ 

 
01 [  ] 

3 ค 

เปนองคกรแหงสัมฤทธิผล ภาระ
หลักคือการทํางานใหสําเร็จลุลวง 
ผูคนชอบการแขงขัน และ
ความสําเร็จ 

15 

    

/ 02 [  ] 

4 ง 
เปนองคกรที่มีการควบคุมและเต็ม
ไปดวยสายงานระเบียบแบบแผน
ครอบงําผูคนอยู 

35 / 
    

03 [  ] 

รวมคะแนน 100       
  
 จากตัวอยางการตอบแบบสอบถาม จะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถาม ไดใหน้ําหนักคะแนน
แบบของวัฒนธรรมองคการ  (ก) เทากับ  30  คะแนน แบบของวัฒนธรรมองคการ (ข) เทากับ 20 คะแนน 
แบบของวัฒนธรรมองคการ (ค) เทากับ  15 คะแนน และแบบของวัฒนธรรมองคการ (ง) เทากับ 35 
คะแนน รวมคะแนนของรูปแบบวัฒนธรรมองคการท้ัง 4 แบบ เทากับ 100 คะแนน 
 ดังนั้นการตอบแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามจึงตองคํานึงถึงความสัมพันธ
กันระหวางการใหน้ําหนักคะแนนที่ไดมาจากขั้นตอนที่ 1 จากตัวอยางผูตอบแบบสอบถามใหน้ําหนัก
คะแนน 
  แบบของวัฒนธรรมองคการ (ง) 35 คะแนน ระดับความรูสึก หรือความคิดเห็น ในขอนี้ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหคาน้ําหนักระดับ 5 
 แบบของวัฒนธรรมองคการ (ก) 30 คะแนน ระดับความรูสึก หรือความคิดเห็น ในขอนี้ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหคาน้ําหนักระดับ 4 
 แบบของวัฒนธรรมองคการ (ข) 20 คะแนน ระดับความรูสึก หรือความคิดเห็น ในขอนี้ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหคาน้ําหนักระดับ 2 
 แบบของวัฒนธรรมองคการ (ค) 15 คะแนน ระดับความรูสึก หรือความคิดเห็น ในขอนี้ผูตอบ
แบบสอบถาม ใหคาน้ําหนักระดับ 1 
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1.คุณลักษณะเดนขององคกร (Dominant Characteristics) 
ระดับความรูสึก 
หรือ ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแน

น 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1 ก เปนองคกรท่ีมีความเปนกันเองเสมือน
ครอบครัวทุกคนมีความเปดเผยจริงใจ 

      
7 [   ] 

2 ข เปนองคกรท่ีมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

      
8 [   ] 

3 ค เปนองคกรแหงสัมฤทธิผล ภาระหลักคือการ
ทํางานใหสําเร็จลุลวง ผูคนชอบการแขงขัน 
และความสําเร็จ 

      
9 [   ] 

4 ง เปนองคกรท่ีมีการควบคุมและเต็มไปดวยสาย
งานระเบียบแบบแผนครอบงําผูคนอยู 

      
10 [   ] 

รวมคะแนน 100       
 
 
2.คุณลักษณะผูนําองคกร (Organizational Leadership) 

ระดับความรูสึก 
หรือ ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแน

น 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

5 ก เปนผู ท่ีคอยใหความชวยเหลือ  แนะนําดูแล
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

      
11 [   ] 

6 ข เปนนักบริหาร / จัดการ สรางแนวความคิดใหม 
ๆ ตลอดเวลายอมรับในความเสี่ยง 

      
12 [   ] 

7 ค เปนผูท่ีมีความแข็งกราวในการทํางานมุงมั่นที่
ผลสําเร็จจริงจงัและตรงไปตรงมากับงาน 

      
13 [   ] 

8 ง เปนผูประสานงาน ผูดูแลจัดการ ผูท่ีคอย    ดูแล
ใหงานสําเร็จดวยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

      
14 [   ] 

รวมคะแนน 100       
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3.การบริหารบุคลากร (Management of Employees) 
ระดับความรูสึก 
หรือ ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแน

น 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

9 ก เนนการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น  ยอมรับในความเปน เอก
ฉันท 

      
15 [   ] 

10 ข เนนตัวบุคลากรมากกวาทีม แตละคนรับผิดชอบ
ความเสี่ยงในสวนของตนเอง เนนความคิดใหม 
ๆ ความอิสระ 

      
16 [   ] 

11 ค เนนที่การแขงขันที่หนักหนวง มีความคาดหวัง
และความตองการผลงานจากผูใตบังคับบัญชา
สูง 

      
17 [   ] 

12 ง เนนความมั่นคงตออาชีพและสัมพันธภาพ
ระหวางผูใตบังคับบัญชาการสรางบุคลากรให
ตรงกับความตองการขององคกร 

      
18 [   ] 

รวมคะแนน 100       
 

4.ตัวประสานองคการ (Organizational Glue) 
ระดับความรูสึก 
หรือ ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแน

น 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

13 ก ผสานองคกรเขาไวดวยความจงรักภักดีความ
เชื่อใจกันและความมุงมั่นตอองคกร 

      
19 [   ] 

14 ข ผสานองคกรเขาไวดวยความมุงมั่นในการสราง
และพัฒนาสิ่งใหม 

      
20 [   ] 

15 ค ผสานองคกรเขาไวดวยการบรรลุซึ่งความสําเร็จ
ตามที่ตั้งไวและการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งชัย 

      
21 [   ] 

16 ง ผสานองคกรเขาไวดวยกฎระเบียบและนโยบาย
ขององคกรการมีสวนรวมในการรักษา
เสถียรภาพในการดําเนินงานตาง ๆ 

      
22 [   ] 

รวมคะแนน 100       
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5.ยุทธวิธีท่ีใช (Strategic Emphases) 
ระดับความรูสึก หรือ 

ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแนน 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

17 ก เนนที่การพัฒนาบุคลากร ความเชื่อใจกัน  ความ
จริงใจเปดเผยและการมีสวนรวม 

      23 [   ] 

18 ข เนนที่การพัฒนาทรัพยากรใหม ๆ สรางสิ่งที่ทา
ทายอยู เสมอทดลองสิ่งใหม  ๆ  เ พ่ือแปรเปน
โอกาสทางการแขงขัน 

      
24 [   ] 

19 ค เนนที่กิจกรรมการแขงขันและความสําเร็จ  ตาม
เปาหมายที่ไดกาํหนดไว การมชีัยชนะเหนือคูแขง 

      25 [   ] 

20 ง เนนความมั่นคงถาวร ความมีประสิทธิภาพและ
การควบคมุ ดูแลใหการปฏิบตัิงานเปนไปดวย
ความราบรื่น 

      
26 [   ] 

รวมคะแนน 100       
6.เงื่อนไขแหงความสําเร็จ (Criteria of Success) 

ระดับความรูสึก หรือ 
ความคิดเห็น ขอท่ี แบบของวัฒนธรรมองคกร คะแนน 

5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

21 ก ความสําเร็จอยูบนพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การทํางานเปนทีม ความมุงมั่น
รวมกัน ความเอาใจใสตอผูอ่ืน เชน ลกูคา  
ผูรวมงาน 

      

27 [   ] 

22 ข ความสําเร็จอยูบนพื้นฐานของการมีสินคาและ
บริการที่ใหมและโดดเดนกวาผูอ่ืนเปน ผูนําทาง
นวัตกรรมทางสินคา/บริการ 

      
28 [   ] 

23 ค ความสําเร็จอยูบนพื้นฐานของการมีชัยชนะเหนอื
คูแขง 

      29 [   ] 

24 ง ความสําเร็จอยูบนพื้นฐานของความมี    
ประสิทธิภาพในการสงมอบสินคา/บริการ หรอื
งานเปนไปตามกําหนดอยางราบรื่นและมีตนทนุ
ที่ต่ํา 

      

30 [   ] 

รวมคะแนน 100       
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ตอนที่ 3   ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
คําชี้แจง  โปรดอานและพิจารณาขอความอยางละเอียด แลวเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับ
ความรูสึก หรือความคิดเห็น ที่ตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน เพียงชองเดียว โดยมี
เกณฑในการพิจารณาในการใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
  
 ระดับ  5   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ  4   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ในระดับมาก 
 ระดับ  3   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ในระดับนอย 
 ระดับ  1   หมายถึง ทานมีความรูสึก หรือความคิดเห็น ในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความรูสึก หรือ    
ความคิดเห็น ขอท่ี ขอความ 

5 4 3 2 1 

สําหรับ  
ผูวิจัย 

ความผูกพันดานจิตใจ 
1 โรงเรียนแหงนีม้ีความหมายกับขาพเจาเปนอยางมาก      31 [   ] 
2 ขาพเจา ไม รูสึก “เปนสวนหนึ่งในครอบครัว” ของ

โรงเรียนแหงนี ้
     

32 [   ] 

3 ขาพเจา ไมมี ความรูสึก “ผูกพันทางจิตใจ” กับโรงเรยีน
แหงนี้ 

     
33 [   ] 

4 ขาพเจา ไม รูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนแหงนี้
เทาไรนัก 

     
34 [   ] 

5 ขาพเจามีความสุขมากที่ไดทํางานในโรงเรยีนนี้      35 [   ] 
6 ขาพเจามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน      36 [   ] 
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ระดับความรูสึก หรือ    
ความคิดเห็น ขอท่ี ขอความ 

5 4 3 2 1 

สําหรับ  
ผูวิจัย 

ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 
7 ขาพเจามีความจําเปนในการดํารงชีวิต จึงยังคงทํางาน

อยูกับโรงเรียนแหงนี้ 
     

37 [   ] 

8 ขาพเจารูสึกวาขาพเจามีทางเลือกอยูไมมากนกัถาถูก
พิจารณาใหออกจากโรงเรียนนี้ 

     
38 [   ] 

9 ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการลาออกจากโรงเรียนนี้ก็
คือ มีทางเลือกใหมท่ีนอยเหลอืเกิน 

     
39 [   ] 

10 มันเปนเรื่องยากสําหรับขาพเจา  ท่ีจะลาออกจาก
โรงเรียนนี้ในตอนนี้ แมวาอยากจะลาออกเพียงไรก็ตาม 

     
40 [   ] 

11 แมวาจะมีประโยชนมากมายแกขาพเจา แตขาพเจาก็
รูสึกไมดีนักที่จะยายจากโรงเรียนนี้ 

     
41 [   ] 

12 ขาพเจาคงจะประสบกับปญหาและความยุงยากในชีวิต
หลายประการ  ถ าตัดสินใจออกจากโรง เรี ยนนี้ 
ในตอนนี้ 

     
42 [   ] 

 
 

ระดับความรูสึก หรือ    
ความคิดเห็น ขอท่ี ขอความ 

5 4 3 2 1 

สําหรับ  
ผูวิจัย 

ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
13 ขาพเจารูสึกเปนหนี้บุญคุณโรงเรียนแหงนี้มาก      43 [   ] 
14 ขาพเจารูสึกวาไมถูกตองนัก ท่ียายงานบอย ๆ     จาก

โรงเรียนนี้ไปโรงเรยีนนั้น 
     

44 [   ] 

15 โรงเรียนนี้ทําใหขาพเจาเกิดความ จงรักภักด ี      45 [   ] 
16 ขาพเจาจะรูสึกผิดมาก ถาลาออกจากโรงเรยีนนี้ขณะนี้      46 [   ] 
17 ขาพเจาคงจะลาออกจากโรงเรียนนี้ไปนานแลวถาไมมี

ความรูสึกผูกพนักับโรงเรยีนนี ้
     

47 [   ] 

18 ถาขาพเจาไมไดอยูกับโรงเรียนแหงนี้ มานานขนาดนี้ ก็
คงไปหางานที่อื่นทําแลว 

     
48 [   ] 
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