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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

รูปแบบของวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแบงออกเปน  6  หัวขอ  ดังนี้
                2.1  องคการ

 2.1.1  ความหมายขององคการ

 2.1.2  องคประกอบขององคการ

 2.1.3  ความสําคัญขององคการ

 2.1.4  แนวคิดในการศึกษาองคการ

             2.2  วัฒนธรรม

2.2.1   ความหมายของวัฒนธรรม

                       2.2.2   องคประกอบของวัฒนธรรม

                       2.2.3   คุณลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรม

                       2.2.4   ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ

                       2.2.5   วัฒนธรรมยอยในองคการ

                       2.2.6   ลักษณะของผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มีตอการบริหาร

2.3  วัฒนธรรมองคการ

2.3.1   ความหมายของวัฒนธรรมองคการ

2.3.2   องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ

2.3.3   คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ

2.3.4   ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ

2.3.5   การเปลี่ยนแปลงองวัฒนธรรมองคการ

2.3.6   แนวคิดเกี่ยวกับการนํามโนทัศนมาศึกษาองคการ

2.3.7  วิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการ

2.3.8  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ  จําแนกเปน  3  ลักษณะ ไดแก

1)  ลักษณะสรางสรรค

2)  ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา

3)  ลักษณะตั้งรับ–กาวราว



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

10

2.4  วัฒนธรรมองคการทางการศึกษา

                2.5   การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี

2.5.1  ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.5.2  การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี

2.5.3  นโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรี

2.5.4  นโยบายดานการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.5.5  สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

2.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  องคการ   (Organization)

2.1.1  ความหมายขององคการ   (Organization)

สกอต (Scot, 1981 : 21, อางถึงใน นิธิ  สิทธิบุหงา. 2541 : 11)  กลาววา  เปน

ความ     รวมมือระหวางสมาชิกโดยมุงเนนความสําเร็จของงานที่เฉพาะเจาะจงและแสดงถึงโครง
สรางทางสังคมที่มีการรวมตัวกันอยางเปนทางการ

เวสทรัมและซามาบา  (Westrum and Samaba, 1984 : 3, อางถึงในนิธิ สิทธิ

บุหงา. 2541 : 1) ใหความหมายวา   เปนกลุมบุคคลที่สมาชิกมีความผูกพันอันจํากัดตามบทบาท

หนาที่        ที่ไดรับเพื่อดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย
อุทัย  หิรัญโต (2530 : 30)  ใหความหมายขององคการวา กลุมคนที่รวมตัวกัน

โดยการจัดระเบียบ(Organized) ซ่ึงหมายถึง การจัดการในเรื่องความสัมพันธตอกัน มีการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนอยางเหมาะสม เพื่อปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางหนึ่ง

พะยอม วงศสารศรี (2537 : 4) ใหความหมายวา องคการเปนการรวมตัวของคน

ตั้งแตสองคนขึ้นไป มีจุดมุงหมายรวมกันในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยอาศัย
กระบวนการจัดโครงสรางของกิจกรรมออกเปนประเภทตางๆ  แบงงานใหกบัสมาชิกปฏิบัติให
บรรลุเปาหมาย

ธงชัย สันติวงศ (2538 : 1) ใหความเห็นวา องคการเปนหนวยงานทางสังคม ที่รูจัก

กันประสานงานเขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอมกับมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเจน  เปน

เอกเทศ ในขณะเดียวกันจะมีหนาที่หรือกิจกรรมที่เปนงานกระทําอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมาย
ที่จะใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
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สรุปไดวา องคการ หมายถึงกลุมคนหรือหนวยงานทางสังคมที่รูจักกันมีการประสานงาน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรอมกับมีขอบเขตที่สามารถแยกชัด เปนเอกเทศปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งซึ่งเปนการกระทําอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

2.1.2  องคประกอบขององคการ

ธงชัย  สันติวงษ (2538 : 1–3)  ไดกลาวถึงองคการวาประกอบดวยสวนตางๆ  ดังนี้

1)  มีการรูจักประสานงานกัน (Consciously Coordinated) หมายถึงการมี

ทรัพยากรตางๆ  ที่อยูดวยกัน กําลังดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกันอยูพรอมกับมีการรวมกันอยูโดย

แบงชั้น ระดับหนาที่ ซ่ึงเปนภาพของการบริหารงาน (Management) ซ่ึงเปนกลไกใหกลุมคนและ

ทรัพยากรดําเนินไปเปนหมูเหลา
2)  มีลักษณะเปนหนวยงานทางสังคม (Social Entity)  หมายถึง การเปนหนวยงาน

ที่มีการรวมคนเขามาทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกัน การเกี่ยวกันนี้จะไมเกิดขึ้นเอง หากแตเปนผล
มาจากการดําเนินการรวมกลุมคนใหเขามาอยูดวยกัน สมาชิกพยายามขจัดความแตกตางกนั
ลดความไมเขาใจกันใหนอยลง  เพื่อสามารถรวมกลุม  สรางสรรค  ใหสําเร็จมีที่มุงเนน เปาหมาย
และทิศทาง ความพยายามที่จะประสานงานขององคการนี้เองชี้ใหเห็นถึงสภาพการณที่อยูเบื้องหลัง
ของกลุม  นั่นคือ   การประสานงานของบุคคลฝายตางๆ ที่เขามาทํางานในองคการ

3)  มีลักษณะแบงแยกเปนขอบเขตเดนชัด (Identifiable Boundary) กลาวคือ

กลุมจะรวมตัวกันมีการสรางสัญลักษณ หรือส่ิงบอกเหตุบางอยางชี้ใหเห็นถึงความเปนเอกเทศ
ที่มีขอบเขตชัดแจงของตนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น องคการมีกลไกในการแยกแยะบุคคล
ฝายตางๆ กลไกนี้เองทําใหสมาชิกและองคการมีลักษณะเดนชัดแยกจากองคการอื่นๆ ในขณะ
เดียวกันภายในองคการจะมีกฎเกณฑ ธรรมเนียม พิธีปฏิบัติ สวนประกอบภายในองคการแตกตาง
ไปจากองคการอื่นๆ

4)  การมีความผูกพันตอเนื่อง (Continuing Bond) หมายถึง องคการที่สามารถ

ดําเนินตอไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกขององคการเขาและออกอยูตลอดเวลา  ลักษณะพิเศษ คือ องคการ
จะมีสมาชิกอยูเปนประจํากับองคการจํานวนหนึ่งเสมอ ซ่ึงหมายถึงการมีกลุมคนขององคการ
ที่สมาชิกเขาออกตลอดเวลา  โดยมีกลุมคนใหญเปนกลุมคนหลักที่ทํางานประจํากับองคการ

5)  การมีเปาหมาย (Goals)  องคการทุกแหงที่จัดตั้งขึ้นตางมีเปาหมายที่สูงโดยที่

บุคคลสามารถทําไดสําเร็จตามลําพังดวยตนเอง  ทั้งนี้หากเปนเปาหมายที่แตละบุคคลสามารถทําให
สําเร็จดวยตนเองแลว  เปาหมายเหลานั้นจะดําเนินไดโดยไมใชองคการเปนเครื่องมือ  ดังนั้น
เปาหมายขององคการ  คือ  เปาหมายรวมของกลุมคนกลุมใหญที่มีระดับความยากมีขอบเขต
ความสําคัญและขนาดใหญกวาเปาหมายของบุคคล

2.1.3   ความสําคัญขององคการ
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                บรรยงค  โตจินดา (2538 : 42)  กลาวถึงความสําคัญขององคการวา องคการใน

ฐานะเปนสถาบันที่มนุษยสรางขึ้นและอยูในระบบสังคม  ดังนี้
1)  องคการเหมือนสิ่งที่มีชีวิต

2)  ความสําคัญของมนุษยที่อยูในองคการ

3)  ความรวมมือ รวมใจของกลุมคนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ

4)   คํานึงถึงผลประโยชนรวมกันทั้งของคนภายในองคการและภายนอกองคการ

กับผลประโยชนขององคการเอง   ดูไดจากพฤติกรรมของคน ของกลุมและพฤติกรรมองคการ
              ดังนั้น  องคการจึงมคีวามสําคัญ เนื่องจากเปนระบบสังคมที่เกิดจากการรวมกลุม

ของบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไปรวมกันดําเนินการหนึ่งๆ  โดยตั้งเปาหมายในการกระทํากิจกรรมรวม

กัน เพื่อความสําเร็จของงาน   มีการวางแผนงาน   การประสานงาน   มีขอบเขตเดนชัดและดําเนิน
กิจกรรมนั้นๆ  อยางตอเนื่อง   มีกระบวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใตการวางแผนของสมาชิก
ในระดับตางๆ  ขององคการ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความกาวหนาขององคการ

2.1.4   แนวคิดในการศึกษาองคการ

ผูศึกษาองคการในมุมมองตางๆ  ได และสรุปสาระสําคัญในการศึกษาองคการได
แนวคิด ( Saffold, 1987,  อางถึงใน สุภัทรา   เอื้อวงศ. 2539 : 12–15)  ดังนี้

1)   มององคการไมเนนตัวบุคคล (Impersonal Images)

แนวคิดนี้เร่ิมตั้งแตศตวรรษที่  20  เปนระยะที่องคการขยายตัว ซับซอนมากขึ้น

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมถูกนํามาใชในองคการ การศึกษาองคการในระยะนี้ไมไดเนนที่ตัวบุคคล
หรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับคน เห็นวาคนเปนองคประกอบหนึ่งขององคการเชนเดียวกัน
กับเครื่องจักรกลที่สามารถจะจัดการใหเกิดประสทิธิภาพไดเชนเดียวกันกับชิ้นสวนของเครื่องจักร
อ่ืนๆ  แนวคิดนี้เปรียบเทียบกับการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management) บุคคลสําคัญ

ในแนวคิดนี้  คือ  F.W  Taylor, 1930  การบริหารในแนวคิดนี้  มีวัตถุประสงคเนนที่ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน ถือวาประสิทธิภาพของงานนําไปสูผลกําไรและไดคิดวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทํางานและเชื่อวาเปนวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ   

อีกแนวคิดหนึ่งเนนการบริหารองคการที่การบริหารจัดการ  (Administrative Management)  มอง

องคการในรูปของการแบงงานกันทํา  (Division  of  Labour)  กําหนดหนาที่   สายการบังคับบัญชา

(Scalar and  Functional  Process)  การจัดโครงสราง (Structure)  การกําหนดขนาดของการ

ควบคุมองคการ  บิดาในแนวคิดนี้ไดแก  Henri  Fayol  อีกแนวคิดหนึ่ง  คือ  ทฤษฎีระบบราชการ

เนนที่กฎ ระเบียบ  บิดาของแนวคิดนี้คือ Max Weber ระบบนี้ไดกําหนดหลักการ    วิธีการในเบื้อง

ตนแทนการตัดสินใจ ระบบราชการมีขั้นตอนที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่นํามา      ใชในองคการมี
เปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
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2)  มององคการโดยเนนตัวบุคคล (Humanistic Images)

แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับคน ถือวาองคการเปนสวนหนึ่งของสังคม จุดออน
ของการบริหารองคการไมไดอยูที่บุคคล  Elton Mayo, 1930  กลาวเนนวา  คนมีความสําคัญที่เปน

ตัวแปรในการบริหาร จึงตองตอบสนองความตองการของบุคคล  นักวิชาการในยุคนี้  คือ  Douglas

Mc Gregor , Rensis  Likert , Chris Argyris  ไดเชื่อมโยงระหวางการดําเนินการขององคการและ

บุคลิกภาพของบุคคล
         3)  มององคการโดยเนนความเปนระบบ  (Organic   Images )

     การศึกษาองคการเนนความเปนระบบ ทฤษฎีระบบ  ( System Theory)  ถูก

นํามาใชและถือเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินงาน   แนวคิดนี้ถือวาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญและมี

อิทธิพลตอการบริหารงานองคการเปนระบบยอยที่ถูกระบบใหญครอบคลุมซึ่งทําใหเกิดทฤษฎี
การบริหารตามสถานการณ  (Contingency Theory)  และเกิดทฤษฎีองคการที่เนนการ  ส่ือสาร

และการควบคุม  (Cybernetic Organization Theory  )

  4)  มององคการโดยเนนวัฒนธรรม ( Cultural Images)

              การศึกษาองคการที่เนนสถานการณและมีความคิดวา  คนเปนสมาชิกของ
องคการมีภาพลักษณทางวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนลักษณะพื้นฐานของมนุษยและนํามาเชื่อมโยงถึง
ความเชื่อ   คานิยม   ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา วัฒนธรรมมีสวนกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
และไดประยุกตแนวคิดทางวัฒนธรรมมาเปนการศึกษาวิจัยองคการ   นักสังคมวิทยาและนักวิจัย

หลายทาน  เชน  Durkheim,  Parson, Weber,  Selznic และClack ทําการศึกษาในมุมมองซึ่งเปน

วัฒนธรรม โดย Durkheim  (1933)  ศึกษาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการดูแลแบบ

พี่นอง (Clan)  Weber (1964)  ไดแสดงใหทราบถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางขององคการ

สวนที่เกี่ยวของกับอํานาจ   อิทธิพล   สายการบังคับบัญชาเปนรูปแบบการใชอํานาจในการ
ดําเนินการในองคการ   ซ่ึงอาจเปนแบบชนิดของความสัมพันธของการใชอํานาจออกเปนระบบ

ตางๆ   ดังนี้   คือ  อัตตาธิปไตย  (Autocratic)  ลักษณะการปกครองแบบครอบครัว

(Paternalistic) ระบบที่ปรึกษา  (Consultative)  ลักษณะการปกครองระบบประชาธิปไตย

(Democratic)  ลักษณะการมีสวนรวมและการใชอํานาจรวมกัน (Participative and

Powersharing)  และลักษณะการกระจายอํานาจ (Delegative)  กับการยอมรับเปนสวนหนึ่งในคา

นิยมทางสังคม Selznick, 1957 and Clark 1970     ไดทําการศึกษาองคการโดยถือวาองคการเปน

วัฒนธรรม Weber.1946 ไดแสดงใหทราบถึงความสัมพันธ  Parson (1962) ไดเสนอแนวทางการ

วเิคราะหความสัมพันธภาพในองคการ โดยพิจารณาจากแบบแผนของตัวแปร (Pattern Variable)

ซ่ึงมีความสัมพันธในรูปแบบตางๆ  เชน ความสัมพันธที่มีอารมณและความรูสึกรวมกันซึ่งถือวา
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เปนความสัมพันธเชิงมิตรภาพ    ความ–สัมพันธแบบครอบจักรวาล  คือ  การใชเกณฑเดียวกันตัด

สินสมาชิกทุกคนและลักษณะสุดทาย
คือพิจารณาจากการปฏิบัติของแตละบุคคลที่เกี่ยวของกับความสนใจเฉพาะตนเองหรือกลุม

2.2   วัฒนธรรม   (Culture)

คําวา วัฒนธรรม นั้นมีผูใหคําจํากัดความไวแตกตางกันตามแตทัศนะความคิดเห็นและ

ประสบการณของนักวิชาการแตละคนและแตละสาขาวิชา จากการศึกษาไดรวบรวมความหมาย
ดังนี้

2.2.1  ความหมายของวัฒนธรรม  (Culture)

  บรอมและเซลซนิค (Broom and Zelznick, 1969,  อางถึงในไพบูลย  ชางเรียน.

2532 : 11)  ใหทรรศนะวา วัฒนธรรมคือมรดกทางสังคมและความชํานาญคนเราในฐานะสมาชิก

ของสังคมในเรื่องตางๆ  เชน  ความเชื่อ  ความรู ประเพณี  และรูปแบบพฤติกรรมตางๆ
บารนาว  (Barnouw, อางถึงใน  สุภัทรา   เอื้อวงศ. 2539 : 15 –17) กลาววาผูที่ให

ความหมายของคําวาวัฒนธรรมคนแรก  คือ Tylor  ไดใหความหมายไววาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่

ซับซอนไดรวบรวมเอา  ความรู  ความเชื่อ  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียม  กฎหมาย  สมรรถภาพ และ
นิสัยที่บุคคลสืบตอกันมาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ในทางปฏิบัติไดมีการตีความหมาย
แตกตางกันออกไปจากเดิม

เคนดอลล (Kendall, 1996 : 81,  อางถึงในนิธิ  สิทธิบุหงา. 2541 : 11) ใหความ

หมายวาวัฒนธรรมเปนภาษา  ความรู  คานิยม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัตถุส่ิงของตางๆ  ที่

ไดรับมาจากคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่งและจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งของสังคมนั้นๆ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 (อางถึงใน วีระ บํารุงรักษ, 2538 : 3)

ใหความหมายวา วัฒนธรรม  หมายถึง  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย   ความกลมเกลียว  กาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

บุญสนอง  บุณโยทยาน (2518 : 34–39) ใหความหมายของวัฒนธรรมไววา หมาย

ถึงลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม   ความกลมเกลียว   ความกาวหนาของชาติและศีล

ธรรมอันดีงามของประชาชน
ไพทูรย  เครือแกว (2518 : 40–42)  ไดสรุปความหมายของวัฒนธรรมออกเปน   

2  ลักษณะ ดังนี้คือ

ลักษณะที่ 1 วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมของพฤติกรรมของมนุษยที่สะสมไวแต

อดีตและตกทอด ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่รวมของความรู  ความคิด  ความเชื่อและศิลปะตางๆ  ระเบียบ
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ปฏิบัติสังคม ประเพณี ภาษา  กฎหมาย กฎเกณฑของสถาบัน อุปนิสัย คุณธรรม  ศีลธรรม  อุดมคติ
ความมุงหมายและความฝนที่บุคคลในสังคมของตนเองใฝฝน

ลักษณะที่  2  วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตกลาวคือเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมวา  คนเราตองทําอะไร  ควรทําสิ่งใด  อยากทําสิ่งใด  ตองปฏิบัติตนอยางไร  ส่ิงใดควร

กระทําและไมควรกระทํา  มีความรูสึกนึกคิดอยางไร  ส่ิงใดดี  ส่ิงใดชั่ว  ส่ิงใดมีคุณคาแกชีวิต
สรุปไดวา  วัฒนธรรมคือตนแบบในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงรวมถึง

คานิยม   ความคิด   ความเชื่อ   ศีลธรรม   ประเพณีและความรูที่ส่ังสมมาแตอดีตและเปนมรดก
ถายทอดใหสมาชิกในสังคมปฏิบัติกันตอมา

2.2.2   องคประกอบของวัฒนธรรม

                เสาวนีย จิตตหมวด  (2532 : 42) ไดกําหนดองคประกอบของวัฒนธรรมเปนสวนๆ

ตามความเหมือนและความแตกตางกลาวไดวา วัฒนธรรมประกอบดวย 4 สวน ดังนี้

1)  องคประกอบทางวัตถุ  (Instrumental and Symbolic Objects)  คือ  ส่ิงที่

มนุษย   สรางขึ้นทั้งที่มีรูปรางสามารถจับตองได  เรียกวา วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน รถยนต ปากกา
เปนตน      และส่ิงที่ไมมีรูปรางแตเปนสัญลักษณ ไดแก  ภาษาและตัวเลข

2)  องคประกอบเกี่ยวกับความคิด (Concept) ไดแกความคิด  ความเขาใจ  ความ

เชื่อ  ความศรัทธาและอุดมการณตางๆ  เชน ความคิดในทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ ความเขาใจใน

เร่ืองของมนุษย  ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม  ความศรัทธาในเรื่องพระเจาองคเดียว  ซ่ึงเปนปจจัย

สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในดานตางๆ
3)  องคประกอบเกี่ยวกับองคการ (Organization)  คือ กลุมที่มีการจัดตั้งขึ้นมา

อยาง        มีระเบียบ  เชน  ชมรม  สโมสร  สมาคม  เปนตน  องคการที่เล็กที่สุด ไดแก  ครอบครัว
4)  องคประกอบทางพิธีกรรม (Usage) ไดแกขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงออก

มาในรูปของพิธีกรรมตางๆ  เชน  การทําความเคารพ  พิธีการเกี่ยวกับ  การเกิด   การแตงงาน
การตาย เปนตน

2.2.3  คุณลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรม

                 นักมนุษยวิทยาไดกําหนดพื้นฐานของวัฒนธรรม 6 ประการ ดวยกัน

(ยศ   สันตสมบัติ. 2540 : 11–12)

1)  วัฒนธรรมเปนความคิดรวม (Shared Ideas)  และคานิยมทางสังคมเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมทางสังคม
2)  วัฒนธรรม  เปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู  (Culture  is learned)

3)  วัฒนธรรม มพีื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ (Symbol)   พฤติกรรมมนุษย

มีตนกําเนิดมาจากการใชสัญลักษณ
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4)  วัฒนธรรม  เปนองครวมความรูและภูมิปญญา  ซ่ึงมีหนาที่ตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของมนุษย  เชน  การสอนใหมนุษยรูจักหาอาหารอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนด
กฎเกณฑใหมนุษยดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีระเบียบ  แบบแผน และยังชวยใหมนุษยปรับตนเอง
เขากับสภาพแวดลอม  เปนพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญดานเทคโนโลยี เพื่อความเจริญ และ
ความอยูรอดของมนุษย

5)  วัฒนธรรม  คือ  กระบวนการที่มนุษยใหนิยามความหมายของชีวติ และส่ิง

ตางๆ ที่อยูรอบตัว
6)  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตนเองอยูตลอด

เวลา  เชน  การเปลี่ยนแปลงผลมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เชน ทางความคิด คานิยม
ที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆ  มีอิทธิพลที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

2.2.4  อิทธิพลของวัฒนธรรมตอองคการ

ซาเท  (Sathe, 1985,  อางถึงใน  นิธิ  สิทธิบุหงา. 2541 : 30)   กลาววา  วัฒน

ธรรมมีอิทธิพลตอองคการในดานตางๆ ดงันี้
1)   ความรวมมือ (Cooperation) ความรวมมือที่แทจริงในองคการไมสามารถเกิด

ขึ้นไดจาก   กฎ  ระเบียบ  แตระดับความรวมมือที่แทจริงไดรับอิทธิพลมาจากสมาชิกในองคการมี

คติ–ฐานรวมกัน  เชน  บางองคการมีระดับคานิยมสูงกับการทํางานเปนทีม  ในขณะที่บางองคการ

ถือวา  การแขงขันระหวางสมาชิกเปนคานิยมที่สูง  ความแตกตางกันของการใหความสําคัญของ แต
ละองคการเปนความเชื่อ  และคานิยมรวมกันระหวางกลุม  และบุคคลที่สงผลตอความรวมมือ

2)  การตัดสินใจ  (Decision  Making)  วัฒนธรรมจะสงผลตอกระบวนการตัดสิน

ใจ
เนื่องจากความเชื่อและคานิยมทําใหเกิดคติฐานเบื้องตนและเกิดความโนมเอียงอยางคงที่ตอ
องคการ และนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

3) การควบคุมองคการ (Control) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดผลตามที่

วางแผนไวโดยพื้นฐานของกลไกการควบคุมองคการ มี 3 ดาน ดานแรก คือการตลาด(Market) เปน

ตัวควบคุม ดานที่สอง คอื ดานการปกครอง (Bureaucracy) ใชอํานาจอยางทางการเปนตัวควบคุม

และดานที่สาม  คือ  ดานเครือขาย (Clan) ใชความเชื่อ คานิยมที่มีรวมกันของสมาชิกเปนตัวควบคุม

4)  การสื่อสาร (Communication) เหตุผลหลักที่สมาชิกในองคการสื่อสารผิดพลาด

เกิดจากปญหาการบิดเบือนขาวสารที่มีความซับซอนมาก   ความผิดพลาดในการสื่อสารจะมีความ–

ผิดพลาดมากเชนเดียวกัน  วัฒนธรรมจะชวยลดปญหาการสื่อสาร  2  ทาง  คือ ทางแรก  ไมจําเปน

ตองสื่อสารกันเรื่องของคติฐาน  คานิยมที่มีอยูแลวและทางที่สองการมีคติฐาน  บรรทัดฐานรวมกัน
ชวยใหแนวทางในการตีความสารตางๆ รวมกันอยูแลว
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5)  ความผูกพัน (Commitment) บุคคลที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการเมื่อเขามี

สวนรวมและไดรับประสบการณบางอยางที่จะทําใหยึดติดกับองคการ ส่ิงจูงใจตางๆ  เชน  เงิน

เดือน เกียรติยศและความรูสึกวาตนเองมีคาจะชวยทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ วัฒน
ธรรมที่แข็งจะสงผลความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผานทางความเชื่อและคานิยม

6)  การรับรู (Perception) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดความรับรูสถานการณของ

สมาชิกในองคการและนําไปสูภาคปฏิบัติ
วัฒนธรรมจะชวยใหสมาชิกในองคการใชอางเปนเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมในขณะ

ที่องคการจะใชเหตุผลเปนแรงเสริมใหสมาชิกรักษาพฤติกรรมนั้นไว  ในทางตรงขามองคการ
อาจกําหนดใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

2.2.5  วัฒนธรรมยอยในองคการ

                ไทรและเบเยอร  (Trice and Beyer, 1993,  อางถึงใน นิธิ  สิทธิบุหงา. 2541 : 31)

กลาววา  องคการเปนลักษณะของหนวยงานทางสังคม จากการที่องคการประกอบดวยบุคคลตางๆ
จึงทําใหเกิดการรวมกลุมขึ้นในองคการทั้งกลุมที่ไมเปนทางการ  (Informal Groups)  ซ่ึงเกิดขึ้นเอง

โดยที่ไมไดอํานาจหนาที่โดยตรง  เชน  กลุมเพื่อน สําหรับกลุมที่เปนทางการ (Formal  Groups)

เกิดขึ้นจากการกําหนดอํานาจหนาที่โดยตรง เชน แผนกงานตางๆ ความแตกตางของกลุม  2  กลุมนี้

เปนพื้นฐานของการเกิดวัฒนธรรมยอยในองคการและไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดวัฒนธรรม
ยอยในองคการ มีอยู  3 ประการ คือ

1)  การมีปฏิสัมพันธที่แตกตางกัน  (Differential Interraction)  พื้นฐานของ

วัฒนธรรมยอยเกิดจากการมีปฏิสัมพันธที่แตกตางกันของบุคคลในองคการ หมายถึงระดับของการ
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหนึ่งตอบุคคลหนึ่งที่ไมเหมือนกับบุคคลอื่น ปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเกิด
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล คือ ขนาดขององคการ สภาพภูมิศาสตร แผนกงาน การแบงงาน
ลําดับการบังคับบัญชา การไหลของงานและเทคโนโลยี สถานที่การทํางาน กฎระเบียบ เมื่อสมาชิก
มีการสื่อสารกันมากขึ้น จะพัฒนาความรูสึกและความเขาใจกันมากขึ้น

2)  การมีประสบการณรวม (Shared Experience) บุคคลที่ปฏิบัติงานใกลชิดกนั

จะสามารถสื่อสารกันไดบอย ทําใหสามารถจัดการกับปญหาและความไมแนนอนตางๆได เนื่อง
จากบุคคลมีปฏิสัมพันธในระยะเวลาหนึ่งในสภาพแวดลอมเดียวกัน จนเกิดการพัฒนาเปนแบบแผน
พฤติกรรมและความเชื่อรวมกันจนนําไปสูการเกิดวัฒนธรรมยอย

3)  การมีคุณลักษณะสวนบุคคลที่คลายคลึงกัน (Similar Personal

Characteristics) บุคคลที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่คลายคลึงกัน เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ การ

ศึกษาและชั้นของสังคม จะทําใหเกิดการรวมกลุมเปนวัฒนธรรมยอยของการมีเอกลักษณ
(Identities) ภาพลักษณ   สวนตน(Self Images)   และกลุมอางอิง(Reference Groups) รวมกัน
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   2.2.6  ลักษณะของผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มีตอการบริหาร

ไพบูลย  ชางเรียน (2532 : 41–47)  ไดแสดงทัศนะถึงลักษณะของผลกระทบทาง

ดานของวัฒนธรรมที่มีผลตอการบริหาร  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได  4  ลักษณะดวยกัน  คือ

1)  ผลกระทบดานวัฒนธรรมในดานความคิดในการบริหาร เปนลักษณะการ

พิจารณาวัฒนธรรมในดานตางๆ  ที่เขามาเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดและการตัดสินใจ
ในการบริหาร ซ่ึงอาจเปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออ่ืนๆ
ส่ิงตางๆ  เหลานี้เขามามีผลตอการตัดสินใจในการบริหารอยูไมนอย นักบริหารในระยะหลัง
ไดชี้ใหเห็นแลววา การบริหาร  คือ  กระบวนการตัดสินใจ  (Decision–Making Process)  คือมอง

การปฏิบัติงานของทุกคนเปนเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกวิธีปฏิบัติ ซ่ึงมีอยูหลายวิธี และ
เลือกวิธีใด วิธีหนึ่ง เนื่องมาจากอิทธิพลบางสิ่งบางอยางที่มีตอการตัดสินใจ  ลักษณะการตัดสินใจ
มี 2 ประเภทจะเลือกตัดสินใจประเภทใดนั้น ข้ึนอยูกับอิทธิพลที่อยูเหนือการตัดสินใจ ซ่ึงอาจแยก

พิจารณาได  ดังนี้คือ
(1)  การตัดสินใจตามขอเท็จจริง(Factual  Judgement) การตัดสินใจประเภทนี้

ขึ้นอยูกับรากฐานขอเท็จจริง (Factual Promises) กลาวคือ เปนการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับขอมูลที่แน

นอนและถูกบังคับโดย  กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานและเทคนิคที่ไดรับการอบรมมากอน  ตลอด

จน  ขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  เชน การปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ หรือบุคลากร
ดานเทคนิคตางๆ หรือการพิมพจดหมายเสมือนการพิมพดวยแบบฟอรมที่กําหนดไว  นอกจากนี้
ยังมีขอจํากัดในเรื่องกรอบตางๆ  ที่องคการกําหนดขึ้น เพราะการจัดองคการยอมเปนการกําหนด
บทบาท  หนาที่ของบุคคลในองคการเอง  บทบาทหรือกรอบที่องคการกําหนดขึ้นยอมจํากัด
การตัดสินใจของคนในองคการใหอยูในกรอบของบทบาทเหนืออํานาจหนาที่ที่ตนมีอยู

(2)  การตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับคานิยม(Value Judgement)  เปนการตัดสินใจ

ที่นอกเหนือไปจากการตัดสินใจประเภทแรก  กลาวคือ  ในทางปฏิบัตินั้นแมวาจะมีการกําหนด
บทบาท  หนาที่แลวก็ตาม   แตการตัดสินใจของบุคคลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได โดยอิทธิพล
ของสิ่งอื่นๆ  เชน  ความเกรงใจ   ความสัมพันธในฐานะที่เปนญาติ หรือเพื่อน ซ่ึงถือวาเปนเรื่อง

ของวัฒนธรรมไมไดกําหนดกฎเกณฑไวในองคการ แตอยูที่คานิยมและความคิดเห็น   สวนตัวของ
ผูนั้นดวย

2)  ผลกระทบของวัฒนธรรมในดานการปฏิบัติ และพฤติกรรมในการบริหาร

วัฒนธรรม นอกจากจะมีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อถือแลว ยังมีอิทธิพลตอการประพฤติ ปฏิบัติ
ของคนอีกดวย  นั่นคือความแตกตางของวัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น มีผลทําให
เกิดความแตกตางในพฤติกรรม   การประพฤติปฏิบัติในการบริหาร ทั้งนี้เพราะการบริหารเปน
การแสดงออกอยางหนึ่งของคนในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ซ่ึงปกตคินจะไมรูสึกตัวในการแสดงออก
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ซ่ึงวัฒนธรรม   เพราะไดรับอิทธิพลมาตั้งแตเกิด  จึงเห็นเปนเรื่องธรรมดาจนพบคนที่มีวัฒนธรรม
ไมเหมือนกับเรา  มีการประพฤติปฏิบัติไมเหมือนกับเราแสดงใหเห็นวา   การที่เราจะคิด   ตัดสินใจ

และประพฤติอยางใดอยางหนึ่งนั้น มักจะอยูใตอิทธิพลของวัฒนธรรมของตน  เชน  การปฏิบัติ
ของผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา   ผูมีอํานาจกับผูไมมีอํานาจ มักจะเปนไปตามลักษณะ
ที่สัมพันธและสอดคลองกับวัฒนธรรมของตนที่ในสังคมที่ระบบอาวุโสยังมีอิทธิพลอยูหรือมี
ความสงสาร   เกรงอก   เกรงใจจะเปนสาเหตุของการตัดสินใจที่กระทําไปไมสอดคลองกับเหตุผล

ของการบริหาร   นอกจากนี้ยังมีการอบรม  ส่ังสอนจาก พอ แม  ครู และไดรับมาจากแหลงตางๆ
ในสังคมที่ไดรับการถายทอดมาอยางไมรูสึกตัวเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติ
ในลักษณะตางๆ  เชน  การเคารพ เชื่อฟงผูใหญ  ความเปนระเบียบเรียบรอย  การแสดงความคิด

เห็น เปนตน
3)  ผลกระทบของวัฒนธรรมทางดานระบบหรือโครงสรางทางการบริหาร  

นอกจากวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลทางดานความคิด   การตัดสินใจ    การประพฤติปฏิบัติของคน
ในการบริหารงานแลว  วัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็นนี้ มีผลทําใหเกิดความแตกตาง
ในระบบบริหารตลอดจนโครงสรางของการบริหาร   ผลที่เกิดขึ้นนี้  คือ  หลักและเทคนิค
การบริหารการปกครอง  ซ่ึงถูกสรางขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมหนึ่ง
อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงหรอืดัดแปลง   เพื่อใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ  ทั้งๆ  ที่รูปแบบและ

หลักการยังคงเหมือนเดิมหรือในบางกรณีหลักหรือทฤษฎีในการบริหารอาจใชไมไดผลเลย เปนตน
วา  ในระบบการบริหารงานบุคคลซึ่งยอมรับกันวา ระบบคุณธรรม    (ระบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

ตามความรูความสามารถ หรือ Merit system   เปนหลักการที่ดีที่จะสงเสริมใหคนทํางานโดยยึด

ความรูความสามารถ  หลักความยุติธรรมและความเสมอภาคใหกับคนในสังคม ในโอกาส
เขาทํางาน  แตเมื่อนําระบบดังกลาวมาใชกับวฒันธรรมหนึ่งจะไดผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมนั้นวาจะสงเสริมระบบคุณธรรมหรือไมเพียงใด  เชน  สังคม
ที่มีความเกรงอก  เกรงใจกัน  มีการชอบใชอิทธิพลอํานาจอันเปนการสงเสริมเกี่ยวกับอภิสิทธิ์
สวนตัว   เมื่อนําระบบคุณธรรมมาใชในการคัดเลือกคนเขาทํางานอาจไมไดผล  เพราะอาจจะ
รับบุคคลที่เปนญาติหรือผูมีอํานาจฝากมา   เปนตน

4)   ผลกระทบของวัฒนธรรมทางดานเครื่องมือ  เครื่องใชและเทคโนโลยีทาง

การศึกษา   ลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใชตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ  ก็เปนการแสดงออกอยางหนึ่ง
ของวัฒนธรรมในสังคมมนุษย   เพราะมนุษยมีวัฒนธรรมและมีความสามารถในการเรียนรูนั่นเอง ก็

คือสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป  การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีอาจไมไดผลในอีก

สังคมหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะลักษณะของวัฒนธรรมทางความคิดทางการปฏิบัติตลอดจนโครงสราง
การบริหารจะมีอิทธิพลตอเครื่องมือเครื่องใช ดวยนั่นเอง   ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอ
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ลักษณะทางดานเครื่องมือเครื่องใช และเทคโนโลยีตางๆ  ดวย  เพราะผูที่ใชเครื่องมือ  เครื่องใชและ

เทคโนโลยี  ก็คือ  คนนั่นเอง  ซ่ึงเขาเหลานี้จะมีวัฒนธรรมและคานิยมของตัวเขาเองตลอดเวลา อัน

มีผลตอความคิด  การประพฤติ  ปฏิบัติตางๆ  และแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  (Organizational  Culture)

2.3.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture หรือ  Corporate

Culture)

ในปจจุบันแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการมีความสําคัญ เปนเครื่องมือในการเขาใจ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล   กลุมคนในองคการ   การอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก  มี
ภาษาพูดเปนภาษาเดียวกัน   มีการทํางาน   ความสัมพันธ   พึ่งพาอาศัยกัน   ประพฤติปฏิบัติตอ
ระเบียบแบบแผน   กฎเกณฑตางๆ  ของสังคมเดียวกัน  คือ วัฒนธรรมซึ่งเปนความเชื่อ   ศีลธรรม
กฎหมายและประเพณี  อุปนิสัย   ตลอดจนพฤติกรรมอื่นที่สมาชิกแสดงออกในฐานะสมาชิกในองค
การนั้นและแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู เปนที่ยอมรับปฏิบัติรวมกันของสมาชิก และ
ถายทอดไปยังสมาชิกรุนใหม นักวิชาการจํานวนมากใหความสนใจและศึกษาวัฒนธรรม
องคการอยางกวางขวางและไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการไวหลายแนวคิด  ดังนี้

คุกและคณะ (Cooke, et al. 1989, อางถึงใน วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 29)

ใหความเห็นวา วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคการที่มี

การรับรู ยึดถือและประพฤติปฏิบัติเปนบรรทัดฐานในการทาํงาน การปฏิบัติตัวในองคการโดยแบง
วัฒนธรรมองคการออกเปน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะที่สรางสรรค

(Constructive Styles) รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา (Passive /

Defensive Styles) และรูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–กาวราว (Aggressive/

Defensive Styles)

สมิช (Smirch, 1983, อางถึงใน วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 15)  บอกพื้นฐาน

ความหมายและความแตกตางของวัฒนธรรมองคการ   รูปแบบองคการและการจัดการ   ผลการ
แสดงออกของวัฒนธรรมการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงองคการ  มี  2  แนวคิด   แนวคดิที่หนึ่ง

มองวัฒนธรรมองคการในแงเปนปจจัยเกื้อหนุน   เปนเครื่องมือในการบริหารควบคุม   แนวคิด
ที่สอง   มองวัฒนธรรมองคการ เปนรากฐานของความเขาใจ การเขาถึงองคการ  วัฒนธรรมจะชวย

อธิบายถึงเหตุผลที่สมาชิกยึดถือ  ปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกในองคการนั้น เปนสิ่งที่สมาชิก

รับรู   มีสัญลักษณ  มีความสัมพันธแบบไมเปนทางการและเปนการสรางรูปแบบวัฒนธรรม
องคการขึ้นมา
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ซาเท (Sathe, 1985 : 10, อางถึงใน วรพจน สุทธิสัย. 2536 : 18) ใหความหมาย

ของ     วัฒนธรรมองคการวา  เปนแบบแผนของความเชื่อ  คานิยม  ความคิดประจําตัวของพนักงาน
ซ่ึงมีอยูรวมกันในองคการที่ตนเองทํางานอยูมีตอส่ิงรอบตัวทั้งในและนอกองคการ แบบแผนนี้
เกิดจากการเรียนรู  จากเพื่อนรวมงานวา  ส่ิงใดผิด  ส่ิงใดถูก  ควรทําหรือไมควรทําในองคการ

รอบบินส (Stephen P. Robbins, 1993, อางถึงใน วรนุช เนตรพิศาลวณิช. 2538 :

17)     ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา เปนระบบของความหมายรวมกันที่เกิดจากสมาชิก

ในองคการทําใหสามารถแยกความแตกตางขององคการหนึ่งๆ  ไดเปนกลุม   คุณลักษณะที่สําคัญ
ขององคการใหคุณคาและกลาวถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  มี  10  ประการ  ดังนี้

1.   การริเร่ิมสวนบุคคล (Individual Initiative)  เปนระดับของความรับผิดชอบและ

ความมีอิสระที่แตละคน
2.  มีความอดทนตอความเสี่ยง  (Risk Tolerance)  เปนระดับที่สมาชิกถูกกระตุน

ให        กาวราว  เปล่ียนแปลง  และแสวงหาความเสี่ยง
3.  การกําหนดทิศทาง  (Direction)  เปนระดับที่องคการ  กําหนดวัตถุประสงคและ

ความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. การประสานหรือการรวมมือกัน (Integration) เปนระดับที่หนวยงานตางๆ ใน

องคการ ไดรับการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมประสานและรวมกันทํางาน
5. การสนับสนุนทางการจัดการ (Management Support) เปนระดับที่ผูจัดการได

เตรียมหรือใหมีการติดตอส่ือสารที่ชัดเจน โดยใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหแก ผูใตบังคับ
บัญชา

6. การควบคุม (Control) เปนจํานวน กฎระเบียบและปริมาณของการควบคุมบังคับ

บัญชาโดยตรงที่นํามาใชในการดูแลและการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ
7. เอกลักษณ (Identity) เปนระดับของการที่สมาชิกสรางเอกลักษณใหกับองคการ

ในฐานะสวนรวมมากกวาสวนของกลุมในการทํางานโดยเฉพาะ
8.  ระบบการใหรางวัล (Reward  System) เปนระดับของการกําหนดการใหรางวัล

เชน  การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนงโดยอาศัยเกณฑปฏิบัติของสมาชิก
9.  ความอดทนตอความขัดแยง  (Conflict Tolerance)  เปนระดับที่สมาชิกไดรับ

กระตุนในลักษณะที่ปรากฏความขัดแยง และการวิพากษวิจารณโดยตรง
10.  แบบแผนการติดตอส่ือสาร (Communication  Patterns) เปนระดับของการติด

ตอส่ือสารในองคการที่ถูกจาํกัดในระดับของคําสั่ง ตามสายงานอยางเปนทางการ
เพทติกริว  (Pettigrew,  1979, อางถึงใน กริช   สืบสนธ. 2538 : 5) ใหความหมายวา

เปนระบบความหมายที่กลุมยอมรับในชวงเวลาหนึ่งรวมถึงความเชื่อ   ภาษาและประเพณี
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                ดังนั้น วัฒนธรรมองคการ  จึงหมายถึง  ความเชื่อ  คานิยม แบบแผนการทํางานคติฐาน
ที่กลุมสามารถเรียนรูรวมกัน และถายทอดมาสูสมาชิกรุนใหม เปนแบบแผนแนวคิดที่ชวยอธิบายถึง
เหตุผลที่สมาชิกยึดถือ ปฏิบัติและกําหนดรวมกันในองคการ  ซ่ึงแสดงออกดวยการรับรู  ยึดถือ และ
ประพฤติปฏิบัติ เปนบรรทัดฐานในการทํางาน การปฏิบัติตัวในองคการ โดยแบงรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคการออกเปน 3  ลักษณะคือ วัฒนธรรมองคการลักษณะที่สรางสรรค (Constructive

Styles) วัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา (Passive / Defensive Styles)  และวัฒนธรรม

องคการลักษณะตั้งรับ–กาวราว(Aggressive / Defensive Styles)

 2.3.2  องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ

สุนทร  วงศไวศยวรรณ  (2540 : 13) ไดรวบรวมความเห็นของดาฟท (1991),

ฮอฟสเตดและคณะ (1990)  และ รุสโซ  (1990)  ซ่ึงใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของ

วัฒนธรรมองคการขางตน  ดังนี้
ดาฟท (Daft. 1991 : 75)  กลาววาวัฒนธรรมองคการ  ประกอบดวย ชุดของคานิยม

ความเชื่อ  ความเขาใจและปทัสฐานที่สมาชิกในองคการมีรวมกัน
ฮอฟสเตดและคณะ  (Hofstede, et al. 1990 : 286–316) เห็นวา วัฒนธรรมองค

การประกอบดวยคานิยม  ความเชื่อ  บรรทัดฐาน การรับรูและการปฏิบัติของบุคคลในหนวยงาน
รุสโซ (Rousseau. 1990 : 160)  ใหความเห็นวาวัฒนธรรมองคการประกอบดวย

ขอสมมุติพื้นฐาน  คานิยม  บรรทัดฐาน  แบบแผนพฤติกรรมและสิ่งประดิษฐทางกายภาพ
สุภัทรา  เอื้อวงศ (2535, อางถึงในวรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 17–18)  กลาว

ถึงวัฒนธรรมองคการวา  วัฒนธรรมองคการโดยทั่วไปมีลักษณะคลายคลึงกับสังคมไทย ลักษณะ
ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการประกอบดวย

1.  เปนพฤติกรรมสังเกตเห็นไดอยางสม่ําเสมอ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะองคการ

หนึ่งๆ  เชน  ภาษาพูด  หรือคําพูดที่มีลักษณะเฉพาะพิธีการตางๆ  เปนปทัสฐาน (Norm)  หรือเปน

มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เปนเครื่องชี้นําแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ใหกับสมาชิกในองคการวา
จะทําอะไร ทําอยางไร   อะไรคือความพอดีในการประพฤติ

2.  เปนคานิยมเดนๆ (Dominant Values)  เปนสิ่งที่องคการใหความสนับสนุน

และ        คาดหวังใหบุคคลมีสวนรวม
3.  วัฒนธรรม ถือเปนปรัชญา   เปนนโยบายหรือส่ิงที่แสดงใหเห็นถึง ความเชื่อ

ขององคการเกี่ยวกับการจัดดําเนินการกับสมาชิก
4.  วัฒนธรรมถือเปนกฎระเบียบ  ซ่ึงมิไดกําหนดเปนลายลักษณอักษร  แตเปน

แนวทางปฏิบัติ  เพื่อที่สามารถดํารงตนอยูไดหรือเปนที่ยอมรับในฐานะสมาชิกของสังคม
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5.  วัฒนธรรมเปนบรรยากาศขององคการซึ่งรวมถึงความรูสึกอันเปนผลมาจาก

ปจจัยดานกายภาพ   แนวทางที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน
กลาวไดวา วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย คานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานในการ ปฏิบัติ

งาน   อุดมการณ   ความเขาใจ  การมีปฏิสัมพันธรวมกันของบุคคลในองคการ
2.3.3  คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการ

 สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540 : 14–20)  กลาวถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค

การไววา  เปนเรื่องของนามธรรม เพราะคานิยม  ความเชื่อ   เปนเรื่องที่เขาใจยากและใหความเห็น

วาวัฒนธรรมองคการ  มีคุณลักษณะ ดังนี้
1)  เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมของกลุมคน  ซ่ึงคานิยม ความเชื่อ

และพฤติกรรมรวมไมไดเกิดจากการกระทําของคนๆ  เดียว แตละคนในหนวยงานมีความคิด
ความเชื่อและคานิยม  แตกตางกันออกไป  ดังนั้นวัฒนธรรมองคการจึงเปนความคิด   ความเชื่อ
และคานิยมที่หลายคนในองคการยอมรับและนําไปปฏบิัติจนสามารถคาดคะเนไดวาพฤติกรรมของ
คนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกันได

2)  เปนสิ่งที่ตองใชเวลาสั่งสมความคิด  ความเชื่อ  คานิยมและพฤติกรรมของคน

ในหนวยงานยอมรับไมไดปรากฏขึ้นในระยะเวลา  2–3  วัน ตองอาศัยเวลาการบมเพาะ ผานเวลา

แหงการพิสูจนจนเปนที่ยอมรับรวมกันแลววาสามารถแกไขปญหาและสนองความตองการ
ของสมาชิกได

3)  เปนสิ่งที่สมาชิกขององคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกันกับบุคคลอื่น

(Social  Interaction) วัฒนธรรมองคการไมใชความคิด   ความเชื่อ  คานิยมและการกระทําของ

สมาชิกที่เกิดจากสัญชาตญาณ และการถายทอดทางพันธุกรรม  แตเกิดจากสิ่งที่สมาชิกในองคการ

คอยๆ เรียนรู  นับแตเร่ิมเขาในหนวยงานนั้น  พนักงานใหมเรียนรูวัฒนธรรมผานกระบวนการ
ถายทอด   การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ  (Organizational  Socialization)  จากการชี้แนะ

วิธีคิด  วิธีการทํางาน และการวางตัวที่ถูกตอง  ผลจากการเรียนรูทําใหพนักงานใหมรูวาตนเอง
ควรปฏิบัติตนอยางไรในสถานการณตางๆ เพื่อใหสามารถอยูรวมกันและเปนที่ยอมรับของคน
ในหนวยงานนั้น

4)  เปนสิ่งที่สมาชิกในองคการไมตระหนักถึง วัฒนธรรมองคการผานการทดสอบ

จนเปนที่ยอมรับของสมาชิกจํานวนหนึ่งแลววา สามารถแกไขปญหาของหนวยงานหนึ่งๆได
คนในองคการนั้นจะคิด เชื่อ ในสิ่งนั้นจนเปนเรื่องปกติธรรมดาและเปนไปโดยอัตโนมัติโดย
ไมคํานึงถึงธรรมเนียมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคการจึงเปนเรื่องของนามธรรมสอด
คลองกับ ไชน  (Schein. 1992) ใหความเห็นวา วัฒนธรรมองคการอยูนอกเหนือความคิดคํานึง

(Drop out of Awareness) ของคนในองคการ เพราะการอยูรวมกันเปนเวลานานจนสมาชิกยอมรับ
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ติดตรึงฝงแนนในใจ จนไมอาจตระหนักถึงวัฒนธรรมองคการของตนเองไดในบางกรณี  เชน
ถาสมาชิกในองคการละเลยฝาฝนวัฒนธรรมองคการ  สมาชิกจะคํานึงถึงธรรมเนียม  บรรทัดฐาน
ขึ้นมาทันที

5)  เปนการสื่อสารวัฒนธรรมองคการพึ่งพาการใชสัญลักษณ  (Symbol)  มี  2

กรณี ดังนี้  คือ  กรณีแรกสมาชิกใหมในองคการไดรับการถายทอดวัฒนธรรมองคการตามแนว

ความเชื่อ   ไดแก  คานิยม  พิธีการ  เร่ืองเลา   เพื่อเปนคติเตอืนใจในการทํางาน  กรณีที่สอง เปน

กรณีที่บุคคล   ภายนอกสืบคนความหมายที่แฝงอยูในสัญลักษณตางๆ  ดังนั้น  การสื่อสารทางวัฒน

ธรรมองคการ   จึงตองพึ่งพาสัญลักษณ
6)  เปนสิ่งที่เปล่ียนแปลงได จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่เปล่ียนแปลง

ไดวัฒนธรรมองคการตองใชเวลาในการพัฒนาการจนเปนสิ่งที่สมาชิกกลุมยอยยอมรับ
จึงเปลี่ยนแปลงคอนขางยาก อยางไรก็ตามวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง สามารถปรับตัว
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพที่เหมาะสม เชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากการผลิตในโรงงาน
ที่ทําดวยมือ  มาใชอุปกรณทางเครื่องจักรกล และควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร
 การเกิดวัฒนธรรม ตองอาศัยเวลาในการพัฒนาการเปนหนทางที่บุคคลในกลุมยอมรับวา

ชวยแกปญหาและสนองตอบความตองการของกลุมได วัฒนธรรมองคการที่เกิดขึ้นจึงติดตรึง
ไปกับกลุมและเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยาก  แตวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป
 2.3.4   ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ

วัฒนธรรมองคการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ  เนื่องจากเปนวิถีทางที่จะนํา

ความเปนเลิศมาสูองคการ   เปนแหลงหลอมรวมสมาชิกใหเกิดความเชื่อมั่นและทุมเทพลังใจใน

การทํางานใหกับองคการอยางเต็มที่  ลักษณะดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเอง   แตเปนลักษณะการสั่งสมสืบ

ทอดกันมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง  การเกิดวัฒนธรรมมักมีขบวนการสืบเนื่องมาจากบุคคลซึ่งอาจ

เปนผูนําหรือผูมีอิทธิพลตอองคการนั้นๆ  มีแนวคิด วิธีการหรือวัฒนธรรมใหมๆ  จากแนวคิดรวม

ใจ  จากนั้นจึงเกิดแนวคิดรวม  ซ่ึงบุคคลหรือกลุมคนรวมรับรูในสิ่งที่คนพบ  โดยความเชื่อ
คานิยม  เผยแพรใหเปนที่ยอมรับในหมูสมาชิก  สุนทร วงศไวศยวรรณ. (2540 : 27 – 28)  ไดกลาว

ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ ดังนี้
1)  สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคการยอมรับ จากการที่สมาชิก

ในองคการทั้งเกาและใหมตองติดตอกัน มีปฏิสัมพันธรวมกัน ทําใหบุคลากรใหมตองเรียนรู
แนวคิด  วิธีคดิ  วิธีการทํางานที่ถูกตองและเหมาะสมจากการแนะนําของสมาชิกเกา

2)  จัดระเบียบในองคการ  สมาชิกไดรับความรู  ความเขาใจในวิธีการทํางาน

ที่หนวยงานคาดหวังจะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิดการทํางานและการประพฤติ
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ปฏิบัติ   แนวทางตางๆ นั้นจะกลายเปนธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

ระเบียบ  แบบแผน  ชวยใหหนวยงานทํางานอยางมีระบบ ราบรื่น
3)  กําหนดนิยาม  ความหมาย  ใหกับพฤติกรรมตางๆ  ที่อยูรอบตัว เมื่อสมาชิกใน

องคการเขาใจ และยอมรับในองคการของตนเองแลว วัฒนธรรมองคการจะชวยทําใหสมาชิกเขาใจ
ถึงเหตุผลของพฤติกรรมองคการ  ความเปนไปตางๆ  ในองคการ  ความเขาใจความหมาย
พฤติกรรมตางๆ  ทําใหแยกสมาชิกของหนวยงาน ออกจากผูไมเปนสมาชิกดวย

4)  ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ตองปฏิบัติอยูเสมอวัฒนธรรม

องคการ  เปนคานิยม  ความเชื่อและแนวปฏิบัติที่สมาชิกในองคการปฏิบัติจนกลายเปนนิสัย
ดังนั้นจึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติ ไมตองตัดสินใจ  เชน  การเรี่ยไรเงิน
ซ้ือของขวัญใหผูบังคับบัญชาในระดับสูง  แกไขและตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคการ
ไชน (Schein,1992 : 5  อางถึงในสุนทร วงศไวศยวรรณ. 2540 : 28)   เห็นวาทุกหนวยงานมี

ปญหาพื้นฐานที่ตองการแกไข  2  ประการ  คือ  การปรับตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก

(External Adaptation)  และบูรณาการสวนตางๆ  ภายใน  (Internal Intrigration)  องคการให

ทํางานประสานสอดคลองกัน
สรุปไดวา  วัฒนธรรมองคการ  เปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

องคการไดหลายประการ ดังนี้
            1.  วัฒนธรรมองคการ   กอใหเกิดเอกลักษณขององคการที่สมาชิกจะรับรูและยึดถือ

รวมกัน   จะชวยกําหนดบทบาทขององคการใหแตกตางจากองคการอื่นๆ  วัฒนธรรมองคการชวย

เสริมสรางความผูกพันในหมูสมาชิกและกระตุนใหเกิดการยอมรับ  ผูกพันในองคการ  ไมทําให

สมาชิกยึดมั่นแตตนเอง
2.  วัฒนธรรมองคการ ชวยเพิ่มเสถียรภาพขององคการในฐานะเปนระบบสังคม   เปน

เครื่องมือทางสังคมที่จะยึดสมาชิกในองคการเขาไวดวยกัน  โดยการสรางมาตรฐานที่เหมาะสม

สําหรับบุคลากรในองคการนั้น
3.  วัฒนธรรมองคการ เปนกรอบของระเบียบแบบแผนสําหรับสมาชิกในองคการที่จะ

ทราบถึงวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติและพฤติกรรมองคการวาเปนไปในลักษณะใด  ซ่ึงจะ
กอใหเกดิจิตสํานึกและกลไกในการควบคุม

4.  วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ  เปนที่ยอมรับกันวา

วัฒนธรรมมีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารงานและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน–

งานขององคการแตในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็อาจกอใหเกิดผลในทางลบแกองคการไดถา
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นไมสอดคลองกับลักษณะภายในและสิ่งแวดลอมที่องคการมีอยูองคการมี
วัฒนธรรมในแนวทางลบ  พฤติกรรมของบุคลากรในองคการอยูในลักษณะเฉื่อยชา  หลีกหนีงาน
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ปดความรับผิดชอบ   ตอตานการเปลี่ยนแปลงและมีปญหาขัดแยงกันอยูเสมอๆ  ก็อาจมีผลทําให

องคการนั้นขาดประสิทธิภาพในการทํางานและไมบรรลุเปาหมายขององคการ  วัฒนธรรมองคการ

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในชวงหนึ่งอาจกอใหเกิดผลดี  เมื่อองคการพัฒนาไประยะหนึ่ง วัฒนธรรม

นั้นอาจกอใหเกิดผลในทางตรงกันขามก็ได
2.3.5   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ

วัฒนธรรมองคการถูกพัฒนามาเปนเวลาหลายปและฝงรากลึกลงไปทําให
ถูกยอมรับโดยบุคคลในองคการยิ่งไปกวานั้นยังมีแรงผลักใหวัฒนธรรมสามารถที่จะดําเนิน
ตอไปได  เชน  เปาหมายและปรัชญา  ที่เปนลายลักษณอักษรขององคการ  ชองวางและโครงสราง
ภาวะผูนําที่โดดเดน  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน แบบแผนการเลื่อนขั้นในอดีต
และพิธีการ  เร่ืองที่เปนที่นิยมเกี่ยวกับบุคคลสําคัญหรือเหตุการณสําคัญเกณฑในการประเมินผล

การปฏิบัติงานขององคการในอดีตและโครงสรางขององคการอยางเปนทางการจากนโยบาย
การคัดเลือกและการเลื่อนขั้นนั้นเปนสวนสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ   การที่
บุคคลเลือกองคการเพราะวา มีความเชื่อ คานิยม และเขากับองคการมากที่สุด

วรนุช   เนตรพิศาลวณิช (2538 : 25)  กลาววา  Schein ไดศึกษาของถึงการเปลี่ยน–

แปลงของวิวัฒนาการของวัฒนธรรมองคการ พบวา มีหลายระดับ ขึ้นอยูกับองคการองคการนั้น
จะพัฒนาอยูในระดับใด ซ่ึงแตละระดับมีสาระหนาที่แตกตางกัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
จะแตกตางกันออกไปดวย  องคการที่มีขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีความเจริญ
เติบโตแตกตางกัน   ทําใหมีระดับการพัฒนาการและสาระหนาที่ของวัฒนธรรมแตกตางกันอีกดวย
เปนแนวคิดสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไดรับรูถึงวัฒนธรรมองคการ   เพื่อนํามาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและประยุกตใชใหองคการเกิดประสิทธิภาพตอไป  ดังตาราง 1

ตาราง 1  ความสัมพันธระหวางระยะพัฒนาการขององคการกับสาระหนาที่ของวัฒนธรรม
               ระยะพัฒนาการและหนาที่ของวัฒนธรรม

ระยะพัฒนาการ สาระและหนาที่ของวัฒนธรรม
ระยะที่ 1 ระยะกอกําเนิดองคการ

1.1  เปนระยะที่หลอ

หลอม ลักษณะเดน
ลักษณะเฉพาะ

1. วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลและเปนที่มาของเอกลักษณ

     องคการ
2. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวคนในองคการ

    วัฒนธรรมเปนลักษณะผสมผสานไมชัดเจนจะเนน
    เกี่ยวกับระบบสังคมเพื่อใหเกิดการยอมรับภายในองคการ
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1.2  ระยะสืบเนื่อง 1. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ก้ํากึ่งระหวางเสรีนิยมกับอนุรักษนิยม

2. ศักยภาพของผูรับชวงจะพิจารณาวาเขาจะสามารถสืบทอด

   วัฒนธรรมหรือเปลี่ยนแปลงในองคประกอบในวัฒนธรรม

ระยะที่ 2  พัฒนาการมาชวงหนึ่ง

ของอายุมีการขยาย
กิจการ,  ผลผลิตฯ,

การปรับตัวใหอยูใน
สภาพที่มั่นคง มี
การขยายตัวทางสภาพ
ของการกอบโกย
และอาจมีการรวมตัว
ของหนวยงาน

1. มีแนวโนมของการผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะ

    ของการแตกขยายออกเปนวัฒนธรรมยอยๆ
2. อาจมีการเบี่ยงเปนเปาหมายหลัก คานิยมคติฐาน

    (ASSUMPTION) ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดภาวะวิกฤติของ

    เอกลักษณ
3. โอกาสที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
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ตาราง 1  ความสัมพันธระหวางระยะพัฒนาการขององคการกับสาระหนาที่ของวัฒนธรรม
               ระยะพัฒนาการและหนาที่ของวัฒนธรรม (ตอ)

ระยะพัฒนาการ สาระและหนาที่ของวัฒนธรรม
ระยะที่ 3  ระยะที่องคการเจริญ

เติบโตเต็มที่มี
ความเจริญเต็มที่  มี
ความมั่นคงภายใน
มากขึ้น      มีสภาพ
ความเฉื่อยชา ขาด
แรงกระตุนในการ
เปล่ียนแปลง

1. วัฒนธรรมกลายมาเปนสิ่งที่ยับยั้งวัฒนธรรมจะอยูใน
     ลักษณะรักษาสภาพเดิมคานิยมเกา ทําใหเกิดความ
     ภาคภูมิใจ, และจะใชในการปกปองตนเอง

หนทางในการปรับเปลี่ยน

หนทางที่จะลบลางการลมละลาย
และปรับองคการใหมการเขาไป
ยึดครองและปรับองคการใหม
การรวมตัวของหนวยงานและ
การผสมผสานเขาดวยกัน

1.   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปนสิ่งที่จําเปน
      หลีกเลี่ยงไมได แตก็มิใชวาจะตองเปลี่ยนทั้งหมด
2.   องคประกอบของวัฒนธรรมจะตองไดรับการพิจารณา
      ใหถ่ีถวนบางตัวอาจตองคงรักษาไว
3.   การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปนสิ่งที่จําเปน
1.   วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐาน
2.   วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงโดยผานทางบุคคลสําคัญ
      ในลักษณะเขามาแทนที่

  กลไกการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1
1.  วิวัฒนาการตามธรรมชาติ คอยเปนคอยไป
2.  วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในแตละคนภายใตการดูแลรักษาขององคการ
3.  การทําใหเกิดวิวัฒนาการโดยการคอยๆปรับเปลี่ยน
4.  การปฏิรูปอันเปนผลจากภายนอก

กลไกการเปลี่ยนแปลงระยะที่ 2
5.  จะตองมีการวางแผนในการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคการ

6.  ใชระบบเทคโนโลยี เขามามีสวนชวยในการเปลี่ยนแปลง

7.  การเปลี่ยนแปลงโดยใชการ กระจายขาวหรือเรื่องราวที่เปนลักษณะความเสื่อมเสีย
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8.  การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงโดยผานการไตรตรองอยางดี ซ่ึง ผูบริหารจะตอง

มีการตัดสินใจอยางชัดเจน
    กลไกการเปลี่ยนแปลงระยะที่ 3

9.  โดยไมใชอํานาจบังคับ

10.  การยายหมุนเวียนสับเปลี่ยน
11.  การปรับองคการ  การลบลางของเกาและ การทําใหเกิดสิ่งใหม

  จากตาราง 1  องคการยอมมีพัฒนาการเปนลําดับขึ้นและในแตละขั้นตอนของพัฒนาการ

นั้น วัฒนธรรมเขาไปมีบทบาทในลักษณะที่แตกตางกันออกไป  กลไกการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในแตละชวงก็มีวิธีการที่เหมาะสมแตกตางกันออกไปดวย  ความแตกตางเหลานี้เปนสิ่งที่ผูนําหรือผู
บริหารควรรู ควรที่จะเสริมสรางหรือเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหไปสูจุดมุงหมายที่ไดวางไว และ
เมื่อผูบริหารตองการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  สืบเนื่องจากวัฒนธรรมเปนตัวกีดขวาง
ประสิทธิภาพการทํางานในองคการ ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ  มีวิธีการดําเนินการดังนี้

1.  ศึกษาและชี้ใหเห็นวาวัฒนธรรมองคการที่มีอยูนั้นคืออะไร ใหทุกคนไดรับรูถึง

วัฒนธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
2.  ช้ีใหเห็นวาวัฒนธรรมประเภทใดเหมาะสมที่สุดกับองคการ

3.  พิจารณาวาควรเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบางในองคการเพื่อใหส่ิงที่เปล่ียนแปลงทาง

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยูได ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้   ขึ้นอยูกับชองวางระหวางวัฒนธรรมที่บุคคลใน
องคการตองการกับวัฒนธรรมที่มีอยูจริง

4.  พิจารณาวาตองเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเปลี่ยนแปลงจากระดับสูง

เมื่อวัฒนธรรมองคการเกิดขึ้นแลว จะถูกรักษาใหคงอยูกับองคการตอไป โดยมีปจจัย
การผลักดันใหวัฒนธรรมคงอยู 3 ประการดวยกัน คือ  ประการแรก  ไดแก การคัดเลือก

(Selection) เปนกระบวนการจางบุคคลที่มีความรู   ความสามารถ   ทักษะในการทํางาน   ซ่ึงบางที

มีผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมหลายคน   การตัดสินใจขั้นสุดทายจึงอยูที่ผูคัดเลือกวาจะพิจารณาวาผูสมัครคน

ไหน เหมาะสมกับองคการมากที่สุดซึ่งตองดูจากทัศนคติคานิยมวาสอดคลองกับองคการมากนอย
แคไหน   ในขณะเดียวกันกระบวนการคัดเลือกผูสมัครก็จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับองคการ ซ่ึงถา
ผูบริหารเห็นวาขัดกับคานิยมขององคการก็จะปฏิเสธการรวมงานกับองคการนั้นได   ประการที่สอง
ผูบริหารระดับสูง  (Top Manager)  จะมีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการมากเพราะเปน

ผูกําหนดทิศทางขององคการ จึงมีสวนในการตั้งบรรทัดฐานในการทํางาน แนวทางในการบริหาร
เพื่อใหเปนไปตามที่ผูบริหารตองการและประการที่สาม  กระบวนการทางสังคม (Socialization)
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เปนกระบวนการที่ชวยทําใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการได   กระบวนการ

ดังกลาวจะมีผลตอผลผลิตองคการ   ความผูกพันกับวัตถุประสงคของบริษัทและลาออกจากงานของ

พนักงาน  ซ่ึงแบงเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

 ขั้นตอนที่หนึ่ง  เปนขั้นของการเรียนรูในกระบวนการทางสังคม (Pre Arrival Stage)

ซ่ึงเกิดขึ้นกอนที่สมาชิกใหมจะเขามารวมงานกับองคการ  เชน  การฝกงานกอนเขาทํางาน   เปนตน
ขั้นตอนที่สอง  เปนขั้นที่สมาชกิจะตองพบกับสิ่งที่องคการนั้นเปนอยู (Encounter

Stage) และตองเผชิญกับความแตกตางระหวางสิ่งที่ตัวเองคาดหวังกับสิ่งที่องคการนั้นเปน

ขั้นตอนที่สาม เปนขั้นที่สมาชิกทําการปรับตัวใหเขากับบรรทัดฐาน และคานิยมของกลุม

ของเขา (Metamorphosis Stage) ซ่ึงขั้นตอนที่สมบูรณเมื่อบุคคลรูสึกพอใจกับองคการงานของ

เขา และสามารถปรับตัวเขากับกลุมผูรวมงานไดรับการยอมรับ   มีความมั่นใจมากขึ้นในการทํางาน
ใหสําเร็จ   ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีตอองคการโดยรวมในที่สุด

2.3.6  แนวคิดเกี่ยวกับการนํามโนทัศนวัฒนธรรมมาศึกษาองคการ

1)  การนํามโนทัศนทางวัฒนธรรมมาศึกษาองคการ

การศึกษาองคการโดยใชทัศนะทางวัฒนธรรมไดนําศาสตรทางวัฒนธรรมจาก
วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ดังนี้

(1)  ในทางสังคมวิทยา เคมเมรอนและเอทติงทัน Cameron และ Ettington
(1988 : 359)  ไดสรุปความคิดทางวัฒนธรรมที่นํามาใชศึกษาองคการเปน 2 กลุมความคิด  คือกลุมที่
เนนบูรณาการของพฤติกรรม (Integral part of Behavior) และกลุมที่เนนการรับรูของปจเจกบุคคล
(Individual Cognitive Framework)  มีขอสรุปดังนี้กลุมที่มีทัศนะ วัฒนธรรม  หมายถึง  การบูรณา–
การและพฤติกรรมทางสังคมกลุมนี้จะตีความปรากฏการณโดยนักวิจัยหรือคนภายนอก  องคการ
ตัวอยางของนักวิจัยในกลุมนี้ คือ Whyte 1943, Kanter 1968, Spradley 1970 และ Clark 1970  ผูซ่ึง
วิเคราะหองคการของมหาวิทยาลัยกลุมที่มีทัศนะ วัฒนธรรมประกอบดวย กรอบความรูหรือการ
รับรูของปจเจกบุคคลนักสังคมวิทยากลุมนี้จะตีความชีวิตในสังคมโดยอาศัยทัศนะของผูที่อยูใน
ปรากฏการณหรือเหตุการณ ไมใชทัศนะของตนเอง ตัวอยางของนักวิจัยในกลุมนี้ ไดแก  Goffman
1959, Beger and Luckmann 1966 และ Blumer 1969.
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(2)  ในทางมนุษยวิทยาจากการศึกษาวัฒนธรรมองคการของลินดา  สมิช

(Linda Smirch,  1983 : 339–358)  อธิบายวาเปนเพราะผูศึกษามีขอสันนิษฐานในการวิจัยแตก

ตางกันออกไปตามแนวการศึกษาที่แตละคนสนใจผลงานการศึกษาเหลานี้สามารถจัดกลุมไดออก
เปน  5  กลุมใหญๆ  คือ

ก. กลุมการบริหารเปรียบเทียบ  (Comparative Management)  การ

ศึกษาความสัมพันธระหวางองคการและวัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบนี้ จะเนนความสนใจที่ความ–

แตกตางทางพฤติกรรม  ทัศนคติของผูบริหารและลูกจางในประเทศตางๆ  การศึกษาแนวนี้สามารถ

ศึกษาได  2  ระดับ  คือ  ระดับมหภาค  คือ  ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และโครงสราง

ขององคการ  สวนในระดับจุลภาคสนใจศึกษาความคลายคลึงและความแตกตางทางทัศนคติของ
ผูบริหารในวัฒนธรรมตางๆ  กัน

อัมพร  วังขจรวุฒิศักดิ์  (2532 : 11)  กลาววา  ในแงของทฤษฎีองคการ

การศึกษาในแนวนี้เทากับมองวาวัฒนธรรมเปนตัวแปรอิสระตัวหนึ่งที่อยูภายนอกองคการ  ซ่ึง

สมาชิกจะเปนผูนําเขาสูองคการ  โดยจะแสดงออกมาใหเห็นความแตกตางและความคลายคลึงของ

แตละบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ทัศนคติและการกระทํา   เชน  การศึกษาการบริหารแบบ

อเมริกันเปรียบเทียบกับแบบญี่ปุนหรือการศึกษาของ  โอชิ  (Ouchi, 1981, อางถึงใน สุนทร

วงศไวศยวรรณ. 2540 : 82)  ที่วาดวยการบริหารเชิงผสมผสานแบบอเมริกันและญี่ปุนที่รูจักกัน

ในนามทฤษฎี  Z

ข.  กลุมวัฒนธรรมของบรรษัท (Corporate Culture)กลุมนี้มองใน

ลักษณะ     ที่วาองคการไมไดรับวัฒนธรรมเขามาแตองคการโดยตัวของมันเอง จะทําหนาที่เปนตัว
จักรสําคัญในการผลิตวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ในขณะที่องคการตองทําหนาที่ในการผลิตสินคา
และบริการโดยตรง   องคการไดกอใหเกิดวัฒนธรรมตางๆ  ขึ้นมาดวย  เชน  พิธีตางๆ  ตํานานเรื่อง

ราว  เปนตน
                    ผลงานวิจัยที่ใชแนวการศึกษา  Corporate Culture  สวนมากใชกรอบ

ของทฤษฎีระบบในการวิเคราะหดูความสัมพันธของตัวแปรตางๆ  ที่ปรากฏอยูในองคการและทํา

ใหองคการอยูรอดได  ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ไดแก โครงสรางขององคการ ขนาดของ

เทคโนโลยี และลักษณะของภาวะผูนําประเภทตางๆ  เปนตน  แนวการศึกษาของ Comparative

Management และ Corporate  จัดอยูในกลุมของพวกนิยมเชิงหนาที่และทั้งสองแนวการศึกษายัง

มีขอสันนิษฐานเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องกับการมองสังคมองคการและมนุษยคลายคลึงกันมากกวา
เปรียบเสมือน
ส่ิงมีชีวิตที่คงอยูภายใตสภาพแวดลอมภายนอกที่จะมีผลกระทบตอการแสดงพฤติกรรมตางๆ
ขององคการ  ในแนวการศึกษาเปรียบเทียบพิจารณาวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม
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ซ่ึงจะเปนพลังอันสําคัญและมีอิทธิพลตอองคการ   ขณะที่แนวการศึกษากลุมที่สองมองวา
วัฒนธรรมองคการเปนผลผลิตอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยและทั้งสองนวความคิด
พยายามชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธที่องคการมีตอสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลาซึ่งองคการจะตอง
ปรับตัวเองและพยายามจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอกใหได

ค.  กลุมกระบวนการรับรู (Cognitive Perspective) วัฒนธรรมในทัศนะ

นี้คือระบบความรูและความคิดที่สมาชิกรับรูและใชรวมกัน   แนวคิดนี้สมมติฐานที่สําคัญวา ความ

คิดเชื่อมโยงหรอืมีผลตอการกระทํา มนุษยมีความคิดอยางไรก็จะแสดงออกมาอยางนั้น วัฒนธรรม
ในที่นี้เกิดจากความคิดและจิตใจของสมาชิกทุกๆ  คน   ทุกคนจะทราบถึงความคิดตางๆ  ที่คิดวา
ควรจะปฏิบัติ   ความคิดเหลานี้เปรียบไดกับเปนกฎเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติที่คนภายนอกองคการ
สามารถคาดเดาไดวาสมาชิกในองคการจะปฏิบัติอยางไรในทางทฤษฎีการติดตอส่ือสาร จะเรียกวา
เปน  Rules Theory  หรืออาจจะรูจักกันในนาม Cognitive Enterprises  หรือ  Master Contract

ก็ได
ง.  กลุมสญัลักษณองคการ (Symbolic Perspective)  กลุมแนวการศึกษานี้

มององคการหรือวัฒนธรรมเปนระบบหรือรูปแบบทางสัญลักษณที่มีความหมายลึกซึ้ง  ซ่ึงตองการ

ตีความ  อธิบายและใหความหมายเพื่อใหสมาชิกคนอื่นๆ ในองคการไดเขาใจสอดคลองกัน
เพื่อใหเกิดการแสดงออกที่เปนที่เขาใจและทํางานประสานกันไดอยางราบรื่น   การตีความหมาย

สัญลักษณนี้ตองอาศัยประสบการณที่ส่ังสมและเรียนรูอยูเสมอและจะตองสามารถเชื่อมโยง
ความหมายของสัญลักษณตางๆ  ใหตรงและสอดคลองกับการกระทําไดอยางดีดวยในทางปฏิบัติ
ผูบริหารในองคการจะทําหนาที่สําคัญในการระดมกําลังและความรวมมือจากสมาชิกเกิดความรูสึก
รวม   รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ  (Sense of Organization)  ซ่ึงการสรางความเขาใจรวมกัน

นี้ตองอาศัยการตีความหมายหรือการพยายามอธิบายเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึ้นในองคการ  โดย
การใชส่ือ  สัญลักษณใหเปนไปในแนวทางที่ตองการ
 จ. กลุมกระบวนการไรสํานึก(Unconsious Processes) ในบางครั้งการ

ศึกษาวัฒนธรรมและองคการก็ถูกมองวาเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไรสํานึกรูปแบบทางโครง
สราง และพฤติกรรมตางๆ  ในองคการนั้นแสดงใหเห็นถึงกระบวนการของจิตไรสํานึก  การศึกษา

เขาใจวัฒนธรรมก็คือการพยายามคนหามิติทางจิตที่ไมรูสึกตัวของสมาชิกนั่นเอง  กลาวคือ โครง

สรางตางๆ  ที่แสดงใหเห็นสายชั้นการบังคับบัญชาและความสัมพันธของสมาชิกทุกคน  ในองค

การนั้น เปนเพียงภาพจําลองทางจิตที่สมาชิกและคนอื่นๆ  รวมกันกําหนดขึ้น โครงสรางนี้เกิดมา

จาก
พฤติกรรมที่ไดรับการอธิบายและใหเหตุผลแลวใหสามารถยอมรับได จึงเขียนขึ้นมาเปนรูปแบบ
จําลองความสัมพันธทางโครงสราง   แทจริงแลวโครงสรางที่เห็นๆ  กันอยูนั้นเปนเพียงภาพจําลอง
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เทานั้น  ซ่ึงเปนความพยายามเชื่อมโยง  ประสานจิตใจที่ไรสํานึกของมนุษยเขากับการจัดกา
ทางสังคมโดยจัดใหอยูในรูปแบบโครงสรางที่เปนทางการนั่นเองและสมิช  (Smirch. 1983 : 339–

358)  ไดสรุปถึงการประยุกตใชวัฒนธรรมในองคการมี  2  แนวทาง ซ่ึงทั้ง  2  แนวทางนี้จะอธิบาย

ถึงการเขาใจวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันเพื่อเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยและผูบริหารได
ทําความเขาใจ   สามารถวัดและแปลผลและประยุกตใชผลจากวัฒนธรรมองคการไดอยางถูกตอง

สองแนวทาง  คือ  แนวทางแรก  เปรียบวฒันธรรมองคการเหมือน ตัวแปรตน ซ่ึงทุกคนในองคการ
รับรูวา  ตัวแปรนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ ซ่ึงจําเปนตองยอมรับ
หรือหาทางเลือก  มีความแตกตางกันในแตละองคการ ซ่ึงสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
โดยผูบริหารนั้นๆ  เมื่อวัฒนธรรมอยูในมุมมองของปจจัยจุดสําคัญคือตองดูวาวัฒนธรรมอันนั้น
มีผลกระทบตอผลผลิตขององคการอยางไรบาง  แนวทางที่สองมองที่วัฒนธรรมองคการในปจจุบัน
คือ  รากฐานของสัญลักษณตางๆ  ใหเขาใจองคการวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงสมาชิกในองคการ

ปฏิบัติอะไร   มีพฤติกรรมอะไรภายในองคการนั้น   วัฒนธรรมถูกมองเปนระบบของการรับรู
สัญลักษณตางๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองคการและการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการ ในงานวิจัยนี้

กลาวถึงอะไรเปนตัวแปรที่มาสรางสรรควัฒนธรรมองคการ
ซ่ึงทั้งสองแนวทาง  ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่จําเปนตองศึกษาวัฒนธรรมองคการใน

แนวทางแรกเพื่อที่ผูบริหารรับรูถึงวัฒนธรรมที่เปนตัวแปรสําคัญที่มากระทบองคการ  เชน  จาก
ภมูิภาคไดที่ไมเหมือนกัน   ผูบริหารควรสนใจเพื่อจะไดควบคุมตัวแปรนั้นๆ  และควบคุม ปรับปรุง

ประยุกตใชวัฒนธรรมนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ  อีกแนวทางหนึ่ง  เพื่อใหเขาใจและ
รับรูถึงวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ  สัญลักษณตางๆ  รูวาแตละคนคิดและปฏิบัติอยางนั้น เพราะ

อะไรและขอตกลงอะไรที่พนักงานในองคการยึดถือ  ดังนั้น  ผูบริหารตองเขาถึงวัฒนธรรมองคการ

วาเปนระบบของการรับรูความเชื่อที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหไดผลผลิตขององคการ
สูงสุดความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางทัศนะทางสังคมวิทยาและทัศนะทางมานุษยวิทยา
เคมเมรอนและเอทติงทัน  (Cameron and Ettington. 1988 : 360) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการ

พิจารณา วัฒนธรรมมีลักษณะที่สําคัญอยู 2 ประการ   ดังนี้คือ  ประการแรก  พิจารณาวัฒนธรรม

องคการ  เปนลักษณะของตัวแปรทางสังคมวิทยา มีความเห็นวา วัฒนธรรมเปนตัวแปรอิสระ คือใช
ความคิดทางวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดโครงสราง พฤติกรรม และกิจกรรมขององคการหรอืพูดอีก
อยางหนึ่ง  คือใชวัฒนธรรมเปนตัวทํานายพฤติกรรมหรือการกระทํา   สวนทัศนะทางมานุษยวิทยา

มีความเห็นวา  วัฒนธรรมเปนตัวแปรตาม  คือ แปรตามกลุมเวลาและสถานที่วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ถูก

อธิบาย  และพิจารณาวา  “องคการเหมือนกับตัววัฒนธรรม”  (Organization as Culture)  ทัศนะ

ทาง
สังคมวิทยา  อธิบายวาวัฒนธรรมคือส่ิงที่องคการ “มี” (Culture as something an organization
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“has”)  คือ วัฒนธรรมเหมือนกับเปนสิ่งที่สัมผัสได สามารถเสริมสรางขึ้นและผูบริหารในระดับ

บนสามารถถายทอดใหแกผูรวมงานในระดับลางได   สวนทางมานุษยวิทยา  วัฒนธรรม  คือ ส่ิงที่
องคการ “เปน” (Culture as something an organization “is”)  หมายความวา  วัฒนธรรมเปนรูป

แบบการเปรียบเทียบแบบหนึ่งขององคการเชนเดียวกับที่เปรียบเทียบวาองคการเปนระบบเปด
(Open system)  หรือเปนระบบโครงสรางหลวม  (Loosely coupled system)  เปนตน วัฒน

ธรรมเปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัสไดโดยตรงเปนการมีความหมายรวมกันของกลุมคนที่กําหนดใหแก
ภาวะที่แวดลอมตนอยู
          2.3.7 วิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการ

วรนุช  เนตรพิศาลวณิช ( 2538 : 48)  ไดกลาวถึงวิธีการวิจัยที่ปรากฏตาม

วรรณกรรม
ประกอบดวยวิธีการหลัก  3  ประการ  ดังนี้

1)  การศึกษาแบบโฮริสติก  (Holistic Studies)  เปนการศึกษาโดยเนนไปที่องคการ

ทั้งองคการและวัฒนธรรมขององคการทั้งองคการ ใชวิธีเนนการสังเกตในภาคสนาม (Field

Observation) และอาจเสริมดวยการวิเคราะหเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณ

คดี  ผูบุกเบิกไดแก  Malinoski  และ  Radcliff–Brown

2)   การศึกษาแบบใชอุปมาเปรียบเทียบ(Metaphorical Studies) การศึกษาแบบนี้

นั้นเนนไปที่ภาษาที่ใชในกลุมและสาขาวิชาชีพเปนแนวอิทธิพลที่ไดมาจากนักมนุษยวิทยาในยุค
ปจจุบัน  คือ  กรีซและ กูดนาว(Geertz and Goodenough )

3)  การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Studies)  การศึกษาดานประเพณีองคการ

(Organizational Climate)  การศึกษาวัฒนธรรมเชิงปริมาณนี้ก็เนนไปที่วิธีการสํารวจและ

การวิเคราะหดวยขอมูลทางสถิติเปนวิธีการที่คลายกับการศึกษาบรรยากาศองคการซึ่งเปนเรื่องของ
การรับรูเจตคติและความรูสึก   การใชแบบสอบถามในการศึกษาวัฒนธรรมองคการจะสามารถ
วัดสิ่งที่ตองการวัดไดจริง  โดยวัดบรรทัดฐาน   แนวประพฤติปฏิบัติ   พฤติกรรมการแสดงออกและ

ความคาดหวังของสมาชิกในองคการ  โดยใชคําถามเจาะลึกลงไปในเนื้อหาของวัฒนธรรมองคการ
การศึกษาในเชิงปริมาณถือวาวัฒนธรรมเปนไดทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ผูที่

พยายามศึกษาเพื่อจําแนกและพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมองคการ  โดยถือวาวัฒนธรรมเปน
ตัวแปรตาม   การศึกษาวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุกและคณะ  (The Organizational

Culture  Inventony OIC, Cooke and Lafferty. 1989)  เปนการวัดการรับรูของสมาชิกในองค

การ
ในดานพฤติกรรมการแสดงออกและบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการที่นํามาจาก
ทฤษฎีแบบแผนการดําเนินชีวิต (Life Style Inventony Lafferty) รวมกับทฤษฎีสัมพันธภาพ
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ระหวางบุคคลกับการทํางานและทฤษฎีแรงจูงใจตามความตองการของบุคคลของมาสโลวและแมค
คัล–แลนด  ( Maslow. 1954 : 35–47  and Mc Clelland. 1962 : 99–122)  ที่ตองการความพึงพอ

ใจสูงสุด คือ  ดานความสําเร็จ  (Satisfaction Needs)  และความตองการดานสมหวังตามความคาด

หวังตามความนึกคิดของตน  (Self Actualization) รวมทั้งตองการใหบุคคลอื่นยอมรับตนและเห็น

คุณคา และในทางตรงกันขามความตองการของบุคคลในระดับที่ต่ํากวา  คือ  ตองการความมั่นคง

ในชีวิต (Security Needs)   ทําใหพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลมุงเนนไปในทางปกปองตน

เอง
ในแนวทางหลีกเลี่ยงและตอตานหรือมุงเนนอํานาจ  เปนตน  รวมทั้งการนําแนวคิดทฤษฎีผูนําของ
คาทส และ สตอกกิลล (Katz  Maceoby. 1959 and  Stoggill. 1963, อางถึงใน วรนุช  เนตร

พิศาลวณิช. 2538 : 49) ที่แบงรูปแบบผูนําเปน 2 แบบ คือแบบมุงเนน“บุคคล” และมุงเนน“งาน”

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวประกอบกันเปนลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลในองคการตางๆ
ที่มีคานิยมความเชื่อ แนวทางในการทํางานประพฤติปฏิบัติตาม บรรทัดฐานที่องคการนั้นมีอยู
พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองคการ   ซ่ึงหมายถึงวัฒนธรรมองคการนั้นเองและแตละ

องคการจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป
เหตุผลของการยอมรับแนวความคิดการศึกษาเชิงปริมาณมาใชในการวิจัยคือการยอมรับ

ถึงวัฒนธรรมองคการคือระบบของการรับรูและความคิดที่สมาชิกรับรูและใชรวมกันความคิด
เชื่อมโยงหรือมีผลตอการกระทํา และทุกคนทราบถึงความคิดตางๆ  ที่ควรปฏิบัติในองคการของตน

การศึกษาวัฒนธรรมองคการตามแนวนี้ ทําใหทราบถึงรูปแบบของวัฒนธรรมในแนวลึก
ถึงวัฒนธรรมลักษณะใดที่เปนแนวสรางสรรค   ซ่ึงเปนทางบวก  เชน  มิติมุงเนนความสําเร็จ  มุง

เนนสัจการแหงตน มุงเนนบุคคลและมุงเนนไมตรีสัมพันธและลักษณะวัฒนธรรมใดที่เปนแนว
ทางลบ   ซ่ึงมีทั้งลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาและลักษณะตั้งรับ–กาวราว ซ่ึงประกอบไปดวย  มิติมุงเนน

การเห็นพองดวย   มุงเนนยึดกฎระเบียบแบบแผน   มุงเนนการพึ่งพาและมุงเนนการหลีกเลี่ยง
สวนวัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ–กาวราว ประกอบดวยมิติมุงเนนอํานาจ มุงเนนความเห็นตรงขาม

(ความขัดแยง)  มุงเนนความมีระเบียบ   มุงเนนการแขงขัน  ซ่ึงการที่ทราบลักษณะทั้ง  3  ลักษณะ

ของวัฒนธรรมเพื่อที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของเขาใจและรับรูวัฒนธรรมองคการของตนถึงคานิยม
บรรทัดฐาน  พฤติกรรมการแสดงออกและแนวยึดถือปฏิบัติของบุคคลในองคการเปนอยางไร
ส่ิงใดคือขอตกลงรวมกันของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนํามายึดถือ   ซ่ึงผูบริหารสามารถควบคุม
ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงและประยุกตใชวัฒนธรรมเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ
การศึกษาวัฒนธรรมองคการเชิงปริมาณ   มีการศึกษาอยางกวางขวางในองคการธุรกิจทั่วไป
ทั้งศึกษาในรูปของการศึกษาองคประกอบภายในขององคการ เชน รูปแบบผูนําการติดตอ   ส่ือสาร
สัมพันธภาพของบุคคลในหนวยงาน   การประเมินผลปฏิบัติงานโครงสรางการทํางานและศึกษา
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ในรูปของการรับรูของบุคคลในองคการเปนแนวยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทฤษฎีของคุกและ
คณะทั้ง 3  รูปแบบ  คือ  ลักษณะสรางสรรค   ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาและลักษณะตั้งรับ– กาวราว

มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดรูปแบบวัฒนธรรมองคการนี้มีความเที่ยงและความตรง อยางตอเนื่อง
2.3.8  รูปแบบวัฒนธรรมองคการ

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํารูปแบบวัฒนธรรมตามองคการตามแนวคิดของคุก
และคณะ (Coke at el, 1989, อางถึงใน วรนุช เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 28–39)  ซ่ึงเปนการนําคา

นิยม   การกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล (Life Styles)

รวมทั้งทฤษฎีความตองการพื้นฐานของบุคคลที่ตองการสูงสุดในดานความพึงพอใจ  (Satisfaction

Needs)  และการบริหารงานของผูนําแบบเนนงาน  (Task  Oriented)  ผสมผสาน 3  รูปแบบ  คือ

รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา  และลักษณะตั้งรับ–

กาวราว  มาใชในการวิจัย   ดังภาพ 2

ภาพ  2  ลักษณะวัฒนธรรมองคการ  ลักษณะสรางสรรค   ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา และลักษณะ

ตั้งรับ–กาวราว  ตามแนวคิดของคุกและคณะ. (1989:25–90)

(ที่มา : วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 30)

รูปแบบของวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุกและคณะ(Cooke, at el, 1989, อางถึง

ใน วรนุช  เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 29–39) เปนลักษณะวัฒนธรรมที่เนนพฤติกรรมการแสดงออก
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ของสมาชิกในองคการที่มีการรับรู  ยึดถือและประพฤติปฏิบัติ บรรทัดฐานในการทํางาน การปฏิบัติ

ตนของสมาชิกในองคการ  โดยแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการออกเปน  3  รูปแบบ  ดังนี้

1)  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles)

หมายถึง  องคการที่ใหความสําคัญของคานิยมในการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของสมาชิก

ในองคการ  คือความตองการความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากร  มี

ความสัมพันธและสนับสนนุซึ่งกันและกันมีความรักกันและมีลักษณะของการทํางานที่สงผลให
บุคลากรในองคการประสบผลสําเร็จกับการทํางาน แบงออกเปน 4 มิติ คือ

(1)  มิติเนนความสําเร็จ  (Achievement)  คือองคการที่มีภาพรวมในลักษณะ

การทํางานที่ดี  มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานของสมาชิกในองคการ
มีการตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน   พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการ มีเหตุ  มีผล  

มีหลักการและเปนนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  มีความกระตือรือรน  มีความสขุสนุกกับงานรูสึก

วางานมีความทาทายและมีความหมาย   ลักษณะเดนคือสมาชิกมีความกระตือรือรนและรูสึกวางาน
มีความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลาพฤติกรรมของมนุษยในองคการประเภทนี้  คือ
ผูแนะนํา (Advocat)  บุคคลประเภทนี้มองคนในแงดี ตามทฤษฎี Y  ของ McGregor (1960 : 33–

57) เปนบุคคลที่ใชกําลังกายและกําลังใจในการทํางานอุทิศตนใหกับวัตถุประสงคขององคการมุง

การทํางานเปนทีมกับบุคคลทั่วไปในองคการ และมุงผลสําเร็จของงานอยูในเกณฑสูง พฤติกรรม
ที่มุงตอความสําเร็จของงานในองคการ คือผูริเร่ิม ผูแสวงหา ขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงพรอมให
ขอมูลหรือขอคิดเห็นที่เปนจริงและใหความกระจาง เมื่อผูรวมทีมงานสงสัยเปนผูสรุปประสาน
ความคิดเห็นและเปนผูกระตุนใหองคการใหทํางานรุดหนาไปหรือกระตุนใหองคการหาขอตกลง
ที่ดียิ่งขึ้น

(2)  มิติเนนสัจการแหงตน (Self–Actualizing)  คือ องคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกในทางสรางสรรคของสมาชิกในองคการตามความนึกคิด และ ตามความ-

คาดหวังเปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากวาปริมาณงานที่ไดรับ  รวมทั้งความสําเร็จ
ของงาน มาพรอมๆ  กับความกาวหนาของสมาชิกทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตน  แมวางาน

นั้นจะเปนงานงายๆ   ก็จะทํางานนั้นดวยความเต็มใจและพยายามกําจัดสถานการณที่ไมสรางสรรค

ใหหมดไป  พรอมสรางงานขึ้นมาใหมอยางมีประสิทธิภาพทุกคนไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา

ตนเองจากงานที่ทําอยูสามารถพัฒนางานของตนเองอยางอิสระและเปาหมายการทํางานของตนให
สอดคลองกับองคการ  ลักษณะเดน  คือ  สมาชิกในองคการยึดมั่น  ผูกพันกับงานและบุคลิกภาพ

ของสมาชิกมีความพรอมในการทํางานสูง
(3)  มิติเนนบุคคลและการกระตุน (Humanistic–Encouraging)  คือ องคการที่

มี
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คานิยมและพฤติกรรมการทํางาน  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนสมาชิกในองคการ

เปนศูนยกลางใหความสําคัญกับสมาชิกในองคการ  ถือวาสมาชิกในองคการทรัพยากร    ที่มีคาที่สุด
ขององคการ   การทํางานมีลักษณะการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ   ทุกคนมีความสุข  ภูมิใจ

และสนุกกับการนิเทศการสอนงานและบทบาท   พี่เล้ียงไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจาก
การทํางานอยางสม่ําเสมอลักษณะเดน คือ ส่ิงที่สําคัญที่สุดขององคการ คือ ทรัพยากรบุคคล   ใน

ทางตรงกันขาม   ถาไมไดรับการสนับสนุนใหกาวหนาในวิชาชีพทั้งทางดานกายภาพ   เชน
ขาดวัสดุอุปกรณ  ขวัญ  กําลังใจในเรื่องการประเมินผลการทํางาน   ไมยุติธรรม  ไมไดใหขอมูล
ยอนกลับที่ชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะทําให

บุคลากรในองคการในการปฏิบัติหนาที่ทําใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลาออก
จากงานกอนวัยอันสมควรในที่สุด

(4)  มิติเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliative)  คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกมุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกทุกคนในองคการ    มีความ
เปนกันเอง เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมทีม   การแสดงออก
ของบุคคลในองคการจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน  ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน
มีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันในการทํางาน  รูใจเขาใจเรา   ลักษณะเดน  คือความ

เปนเพื่อนและความจรงิใจตอกันเห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธมากกวามุงการแขงขัน
พฤติกรรมของมนุษยที่มุงสงเสริมและบํารุงรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการ
คือ ผูสรางบรรยากาศคอยใหกําลังใจแกสมาชิก  แสดงความชื่นชม เขาใจในความคิดเห็นทัศนะ
และขอเสนอแนะตางๆ  เปนผูไกลเกลี่ยขอโตแยงรุนแรงในกลุม   เปนผูประนีประนอมยอมรับ

ความผิดพลาดเปนผูติดตอชวยใหทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงและเปนผูที่สังเกต
ยอมรับคําวิจารณปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   ครูตองการคงไวซ่ึงความสัมพันธ
ที่ดีกับเพื่อนรวมงานเชนกันและบุคคลที่มีคานิยมในการคบหาสมาคมกับผูรวมงานซึ่งเปน
วัฒนธรรมในทางบวก  คือ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  (Constructive Styles)  หรือ

วัฒนธรรมในทางบวก  (Excellent Organization)  ดังภาพ 3
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ภาพ  3  วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคหรือวัฒนธรรมดานบวก (Excellent Organization)
(ที่มา : วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 36)

2) รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา (Passive/Defensive

Styles)  หมายถึง  องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก มุงเนนความตองการมั่นคงของ

สมาชิกและผูนําที่มุงเนนบุคคล เนนการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎ ระเบียบ
แบบแผน พึ่งพาผูบริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมาย
งานจากผูบริหาร เนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกปองตนเองและตั้งรับเปนแนวทาง
ที่ทําให มั่นคง ปลอดภัยและกาวหนาในการทํางานแบงออกเปน 4 มิติ คือ

(1)  มิติเนนการเห็นพองดวย (Approval)  คือ  องคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคลใหการยอมรับซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
พฤติกรรมที่ถูกตอง คือ การปฏิบัติตัวเหมือนกับสมาชิกสวนใหญในองคการ พยายามเห็นดวยและ

คลอยตามความคิดเห็นของสมาชิกในองคการ   ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งที่สมาชิกในองคการ

พึงพอใจลักษณะเดน  คือ  ตองปฏิบัติงานใหเหมือนกับสมาชิกอ่ืนๆ  ในองคการและสิ่งที่ถูกตองคือ
การเห็นดวยกับแนวทางความคิดเห็นของผูบริหารและผูรวมงานสอดคลองกับคานิยมของไทย
ที่ไมชอบขัดใจใคร   พื้นนิสัยของไทยมีความเกรงใจเปนทุน ชอบชวยเหลือและเห็นคลอยตามผูอ่ืน

(2)  มิติเนนกฎระเบียบ (Conventional ) คือ องคการที่มีคานิยม และพฤติกรรม

การแสดงออก ในลักษณะแบบอนุรักษนิยม ประเพณี  แบบแผน  การปฏิบัติงานมีการควบคุมดวย

ระบบราชการ ทุกคนในองคการตองทําตามกฎ ระเบียบที่วางไวอยางเครงครัดและมีความรูสึกที่ดี
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ตอระเบียบและกฎนั้นๆ  ทุกคนในองคการขัดตอกฎระเบียบ ไมไดมีคานิยมของระบบอาวุโส และ

อนุรักษนิยม   ลักษณะเดน  คือระบบอนุรักษนิยมและยึดกฎระเบียบปฏิบัติราชการเปนบรรทัดฐาน

ในการทํางานอยางเครงครัด  สอดคลองกับ  Anthony Downs (1967 : 88–89)  ที่กลาวถึงสมาชิก

ในองคการระบบราชการ จะมีพฤติกรรมแบบอนุรักษนิยม (Conservative)  มีพฤติกรรมที่แสวงหา

ความมั่นคง ความสะดวกสบาย เพื่อตนเอง   ตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยขาดความมั่นใจที่จะ

ทํางานประเภทความเสี่ยงสูงหรือไมแนนอนอันเปนผลกระทบตอตําแหนง  นิยมปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผน   ธรรมเนียมเกาๆ   เพราะเชื่อวาเปนสิ่งที่เชื่อถือไดสูงหรือทํานายประสิทธิภาพของงาน
ไดดีและคานิยมของคนไทยที่เคารพผูอาวุโส   เกรงใจผูใหญหรือผูอาวุโส   รับฟงความคิดเห็นและ

เชื่อฟง  ไมกลาคัดคานหรือแสดงความคิดเห็นและถูกอบรมสั่งสอนใหเคารพรุนพี่ตามระบบอาวุโส

ที่พฤติกรรมสมาชิกมีคานิยมในการทํางานไมยืดหยุนนโยบายขององคการ  ถูกจํากัดโดยฝายบริหาร
(3)  มติิเนนการพึ่งพา (Dependent)  คือ  องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกที่แสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมกันบริหารจัดการ   การตัดสินใจอยู

ที่ผูบริหารหรือผูนํากลุม   ทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้น
ถูกตอง  สมาชิกทุกคนไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย   ไมทราบจุดมุงหมาย
ในการทํางานของตนเองและขององคการ  มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหารหรือ
ผูตรวจราชการ   ผูแนะนํา ลักษณะเดน คือ  เปนผูตามที่ดีและมีความระมัดระวังตัวสูงในการปฏิบัติ

งานสอดคลองกับคานิยมของคนไทย ที่ยอมเปนฝายรับมากกวาฝายรุก ส่ังอะไรก็ทําตาม     ขี้เกรงใจ
เชื่อผูมีอํานาจ ยอมนบนอบแกผูมีอํานาจราชศักดิ์ นอกจากนี้ยังเปนเรื่องการมีกลุมมากกวาตัวเอง
และมีพื้นเพนิสัยที่ชอบพึ่งพาอาศัยกัน ซ่ึงสอดคลองกับอรุณ รักธรรม (2532 : 135)  กลาววามนุษย

ในระบบราชการไทยที่อยูในลักษณะพอพระ คือคลอยตามและเอาใจทั้งผูบังคับบัญชา   เพื่อนรวม

งานและผูใตบังคับบัญชา ไมเปนตัวของตัวเองตกอยูใตอิทธิพลของขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม
และอํานาจของฝายบริหารเปนอยางมากจนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

(4)  มิติเนนการหลีกเลี่ยง (Avoidance)  คือ  องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออก ที่เนนการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสบผลสําเร็จไมไดรับรางวัล
อะไรผลจากการบริหารลักษณะนี้ ทําใหสมาชิกในองคการเกี่ยงความรับผิดชอบใหเทาๆ  กัน
กับสมาชิกอื่นและหลีกเลี่ยงการกระทําตางๆ  ที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและ
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การถูกตําหนิ   สมาชิกทุกคนจะรูสึกผิด   ตําหนิตนเองและรูสึกตนเองไมมีคุณคาเมื่อกระทํางาน
ผิดพลาด   ทุกคนหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการปฏิบัติตัวที่กอใหเกิดการขัดแยงและความผิดตางๆ
เหตุการณที่จะตองตัดสินใจพยายามหลีกเลี่ยงไปใหผูรวมงานหรือผูบริหาร   ลักษณะเดน คือ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและปฏิบัติตัว  ปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงนอยที่สุด สมาชิกในองคการอาจจะมี

พฤติกรรมในการปกปองตนเองในรูปของการหลีกเลี่ยงการกระทํา (Avoid Action)  หลีกเลี่ยง

การถูกตําหนิ (Avoid blame)  ซ่ึงพฤติกรรมนี้เมื่อเกิดขึ้นจะทําใหเกิดผลเสียตอองคการทั้งระยะสั้น

และระยะยาว   มีการกดดันภายในกลุมการทํางาน   เกิดการเมืองในองคการ  ทําใหองคการ
ไมพัฒนา  ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคการลําบาก  เปนลักษณะของวัฒนธรรมทางลบ  ดังภาพ 4

ภาพ  4  วัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาหรือวัฒนธรรมดานลบ   (Security–Oriented

Norms)

(ที่มา : วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 38)

                 3) รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–กาวราว (Aggressive /

Defensive Styles)  คือ  องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก ลักษณะผูนํามุงเนนงาน

และเนน
ความตองการดานความมั่นคงของสมาชิกในองคการลักษณะการทํางานมุงเนนอํานาจ ความเห็น

ตรงกันขาม   แขงขัน  ชิงดี  ชิงเดน  ตอตานและมุงเจาระเบียบแบงออกเปน  4  มิติ  คือ
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(1)  มิติเนนการเห็นตรงกันขาม(Oppositional)  คือ องคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงของออกในลักษณะของการเผชิญหนาอยางมาก มีคานิยมการบริหารที่เนน
การเจรจาตอรอง  สมาชิกรูสึกวามีคุณคาถาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา   ขาดการวางแผนลวงหนา
การแกไขปญหาเฉพาะหนากอใหเกิดความขัดแยงกับสมาชิกอ่ืนอยูเสมอๆ  พนักงานจะแสดง
ถึงความขัดแยงในลักษณะชอบสงสัยไมไวใจสมาชิกอื่นและแสดงอาการตําหนิ ตอตานการ
เปล่ียนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ   ลักษณะเดน  คือ  ชอบตอตานทุกสิ่งและมี
ขอตําหนิขัดแยงกันเปนประจํา   ลักษณะของมนุษยที่ชอบขัดขวางคอยคัดคานอยางไมมีเหตุผล
ตอการทํางานหรือการพิจารณาของกลุมและเปนพวกขวางโลก คือไมสามารถปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมและเพื่อนรวมงานในองคการเดียวกัน ไมวาความคิดของคนอื่นเปนอยางไร  ขอให
มีโอกาสโตแยงไวกอนจะมีความสุข   พฤติกรรมของสมาชิกในองคการจะพบการตอตานการ
เปล่ียนแปลงเสมอ

(2)  มิติเนนอํานาจ (Power)  คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมแสดงออก

โครงสรางการบริการแบบไมมีสวนรวม โดยมีพื้นฐานแบบเนนอํานาจหนาที่และบทบาทของ
แตละคนอยูที่ตําแหนงที่ดํารงอยู  รางวัลที่ไดรับจากองคการ  คือ  การเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง
ไดควบคุมสมาชิกที่มีระดับต่ํากวา  ทุกคนมีความตองการที่จะไดขั้นตําแหนงที่สูงขึ้นและตองการ

เปนผูตรวจการ สมาชิกในองคการตองการอํานาจ เพื่อบํารุงรักษาความรูสึกที่มั่นคง  โดยการมุงเนน
ที่ผลงาน โดยการใชอํานาจหนาที่  ชอบเปนผูนิเทศและสอนงานเพื่อนรวมงาน  ลักษณะเดน  คือ
ชอบมีการควบคุมคนอื่นและมีความเชื่อเรื่องการผลักดันเหตุการณตางๆ  ใหเกิดขึ้นในองคการเปน

วัฒนธรรมที่สมาชิกในองคการแสวงหาการยกยองเปนผูที่พยายามหาทางที่จะใหไดมาซึ่งการ
ยกยองยอมรับนับถือจากสมาชิกในกลุมวางทาทีที่นาเลื่อมใส เปนคนคอยบงการ     บีบบังคับให
กลุมหรือสมาชิก  บางคนยอมรับความคิดเห็นของตน โดยอางถึงความเปนผูรู อาวุโสมีอํานาจ
หนาที่และประสบการณ   แสดงพฤติกรรมใหเห็นวาตนอยูเหนือผูอ่ืนสอดคลองกับ Anthony

Downs  (1967,  อางถึงใน อรุณ  รักธรรม. 2533 : 132)  กลาวถึง พฤติกรรมของสมาชิกใน

วัฒนธรรมที่มีลักษณะมุงเนนอํานาจนี้ เปรียบเหมือนพวกไตบันใด (Climbers)  มีพฤติกรรม

แสวงหาอํานาจ  รายได   เกียรติยศจากหนวยงาน   เปนแรงจูงใจที่สําคัญ   องคการเปนพาหนะที่มี

เหตุผลอันเปนเครื่องมือที่จะเจาะไปสูเปาหมาย และวัตถุประสงคตางๆ  แมวาบางครั้งตองเหยียบบา
เหยียบไหลเพื่อนรวมงานเพื่อใหไดมาซึ่ง “อํานาจเงินและเกียรติ”  และพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหเขามีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจเงินและเกียรติยศ และ
สมาชิกในองคการมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป  มักกาวหนา และใฝหาอํานาจใหแกตนเอง

(3)  มิติเนนการแขงขัน (Competitive)  คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกของการแขงขันที่ตองการมีการแพชนะ สมาชิกในองคการตองการชนะและดีกวา
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คนอื่นทุกคน มุงการแขงขันกันเพื่อรักษาความรูสึกการแขงขัน  มีคุณคาของตนเอง เกิดจากการแบง

ระดับในที่ทํางานและวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปของผลงานมากกวา  ดีกวาผูรวมงาน
สมาชิกทุกคนยอมรับลักษณะการทํางานที่มีการแขงขันและมีความเชื่อวา  การทํางานตองมีการ-

แขงขันกันทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จลักษณะเดน  คือ  ชอบการแขงขันและทุกสิ่งทุกอยางมี

ลักษณะทาทายใหมีการแขงขันกันในการทํางานและในสังคมเมือง   มีการแขงขนักันสูงในทุกๆ
ดานทั้งเศรษฐกิจ  สังคม   การอยูรอดอยูแบบตัวใครตัวมัน  ไมชอบเห็นใครเหนือกวาตน จะเกิด
การแขงขันกันสูง  พฤติกรรมของสมาชิกที่มีคานิยมลําดับขั้นชอบการแขงขันพยายามทําทุกวิถีทาง
เพื่อใหไดส่ิงที่เขาตองการ

(4)  มิติเนนความสมบูรณแบบ (Perfectionistic)   คือองคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ   การทํางานอยางหนักและยึดมั่นในระบบการทํางาน

มากแตไดเปาหมายองคการนอยมาก  มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง ทําใหทํางานอยาง

ละเอียดถ่ีถวนแตไดรับผลงาน ผลผลิตขององคการนอยมากและใชระยะเวลานานมากในการทํางาน
ที่บรรลุเปาหมายนั้น  เนนการทํางานที่มีระบบระเบียบอยางละเอียด   ลักษณะเดน  คือ เนนความ
มีระเบียบและตําหนิความผิดพลาดของตนเอง  พฤติกรรมของสมาชิกที่มีคานิยม  ใจไมกวาง
ไมคอยยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน   ชอบสรางแบบแผนและกฎเกณฑของตนใหผูอ่ืนคลอยตาม

ความคิดเห็นของตน  การศึกษาการรับรูของผูใหขอมูลองคการ  คือ  การรับรูความคิดและแนว
ยึดถือปฏิบัติของผูรวมงาน  มีความเขาใจรูปแบบการคิดของเขาเหลานั้นอยางไรที่จะมีผลกระทบ

จากบรรทัดฐานขององคการ  จากการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการเปนลักษณะของวัฒนธรรม

องคการทางลบเชนเดียวกับลักษณะตั้งรับเฉื่อยชา  ดังภาพ  5
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ภาพ  5  วัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ–กาวราว หรือ วัฒนธรรมดานลบ  (Security – Oriented

Norm)

(ที่มา : วรนุช   เนตรพิศาลวณิช. 2538 : 38)

จะเห็นไดวาองคการที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในองคการมีความพึงพอใจในงานและ
มุงเนนสมาชิก  โดยองคการตองมีลักษณะของวัฒนธรรมการทํางานแบบมุงเนนความสําเร็จ มุงเนน

สัจการแหงตน   มุงเนนสมาชิกและการกระตุนและมุงเนนไมตรีสัมพันธ ในทางตรงกันขาม
ลักษณะวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงมีในหลายๆ  องคการในปจจุบันที่จําเปนตอมีการปรับปรุง
องคการ  (Reorganization)  เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542  ทําใหสถาน

ศึกษาตองปรับปรุง  เปล่ียนแปลงการบริหารจัดการแบบเดิม เปนการบริหารจัดการตามภาครัฐแนว

ใหม  ซ่ึงวัฒนธรรมองคการจะเปนไปในลักษณะตั้งรับ–กาวราวและลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาสูง

สมาชิกในองคการมีบรรทัดฐานการทํางานที่ใหความสําคัญกับความตองการความมั่นคง–ผูนํามุง

งาน  ตองการมั่นคง–ผูนํามุงสมาชิก  ซ่ึงมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการเห็นพองดวย   ยึด

ระบบราชการการพึ่งพา   การหลีกเลี่ยง  เจาระเบียบ  มุงการแขงขัน  ตองการอํานาจ  มุงเนนความ

เห็นตรงขามและความสมบูรณแบบในรูปแบบวัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา (P 50–75)  และ

ลักษณะตั้งรับ–กาวราว  (P 25  ถึง P 50)  นี้  ในกรณีที่สมาชิกมีความคิดริเร่ิมสิ่งใหมๆ  หรือทํางาน

ไดสําเร็จจะไดรับรางวัลเพียงเล็กนอยแตตรงกันขาม  ถากระทําความผิดจะมีการลงโทษ  คือ  เนน

การเสริมแรงทางลบ  ทําใหสรางผูบริหารที่จําเปนตองยึดการทํางานที่มีระเบียบ  กลัวการกระทําผิด
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และมุงเนนงานสูง   รวมถึงการคลุมเครือในบทบาท โครงสรางการทํางานรวมทั้งการติดตอส่ือสาร

ที่ไมมี
คุณภาพ จะทําใหบุคลากรในองคการที่มีรูปแบบวัฒนธรรมลักษณะนี้พึ่งพาผูบริหารหรือผูตรวจการ
มากที่สุด   การที่ไมมีการสรรหาบํารุงรักษา และพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบที่ดี  เชน  การนิเทศ
อบรมและการจูงใจ   ผูบริหารเพียงเล็กนอย ไมมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานและใหความ-

สําคัญกับบุคลากรในองคการในการสนับสนุน ความกาวหนา  การชวยเหลือการสงเสริมและไมมี

ไมตรีสัมพันธกับทุกๆ  ฝาย ทําใหองคการมีลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  (ดังรูป 4–5)  ซ่ึงเปน

ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในทางลบ ลักษณะของวัฒนธรรมองคการนี้กอใหเกิดความเครียด
ในการทํางานสูง  ความพึงพอใจในงานลดลง  มีสวนสัมพันธอยางสูงกับการลาออก  โอน  ยายของ

สมาชิกในองคการและพบวา  รูปแบบวัฒนธรรมแบบตั้งรับ–เฉื่อยชาและแบบตั้งรับ–กาวราวจะมี

ลักษณะบุคลิกภาพขององคการ  คือ หลีกเลี่ยงจากความคิด, เนนความคงที่ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง

และปฏิบัติงานในรูปแบบเกาๆ ที่เคยทํากันมาเนนการตรวจสอบหนาที่ และระเบียบวินัย   ซ่ึง
พฤติกรรมดังกลาว นํามาซึ่งผลสําเร็จขององคการลดต่ําลง  เชน  ในองคการระบบราชการตางๆ  

ซ่ึงจะทําใหการริเร่ิม  สรางสรรคและพัฒนาบุคลากรนอยลงในอีกมุมมองหนึ่งของการศึกษาของคุก

และคณะ ในลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  คือ  ความคาดหวังตอรูปแบบวัฒนธรรมองคการ  ใน

องคการของผูใหขอมูล (ดังรูป 6)  พบวาสมาชิกในองคการมีความตองการความสําเร็จ  มุงเนน

สัจการแหงตน  มุงเนนบุคคลและการกระตุนและมุงเนนไมตรีสัมพันธหรือในรูปแบบวัฒนธรรม
องคการลักษณะสรางสรรคมากที่สุด  (P 75  ถึง P 90)  ในทางตรงกันขาม  รูปแบบตั้งรับ–เฉื่อยชา,

ตั้งรับ–กาวราว   มีความตองการนอยมาก  ซ่ึงมีความแตกตางระหวาง รูปแบบสรางสรรค และ

รูปแบบตั้งรับ–เฉื่อยชา, (P 50–75)  และตั้งรับ–กาวราว  (P 25 ถึง P 50)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(p<.05)  ซ่ึงเปนรูปแบบวัฒนธรรมองคการในแนวทางบวก  งานวิจัยนี้มองวัฒนธรรมองคการ  คือ

ตัวแปรควบคุมในมุมมองของวัฒนธรรมตามการรับรู  ตัวแปรควบคุมสามารถที่จะสํารวจได
จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยใหความหมายของวัฒนธรรม  คือ  หนทางของการรับรู,  การปฏิบัติและ

พฤติกรรมการแสดงออก   คานิยมและบรรทัดฐานในการทํางานของสมาชิกในองคการเปนปกติ
ซ่ึงเปนขอตกลงพื้นฐานที่เปนสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนองคการ  การคิด  การปฏิบัติ ความเชื่อ
รวมกัน การถามถึงบรรทัดฐานและความคาดหวังของพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั้น
จากพฤติกรรมการแสดงออก  บรรทัดฐานและการมองของสมาชิกเปนแนวทางในการจัดหาทิศทาง
การติดตอส่ือสารที่ทําใหองคการอยูรอดและประสบความสําเร็จและจัดหารูปแบบและเลือก
พฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป ซ่ึงการมองวาวัฒนธรรมเปนการรับรู ขั้นตอนที่ผูบริหารสามารถ
ยึดเปน   รูปแบบทางบวก ซ่ึงมีประโยชนทั้ง  2  ทาง  คือ  ทั้งองคการและของสมาชิกในองคการ
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วัฒนธรรมองคการมีปจจัยหลายรูปแบบ   บางวัฒนธรรมเขมแข็ง  คือ  อยูในทิศทางบวก

และเปนพฤติกรรมที่สรางสรรค  มีจุดมุงหมาย  เชน การทํางานเปนทีมและการยึดวัตถุประสงค
รวมกัน  ซ่ึงเหตุผลนี้จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  แตถาวัฒนธรรมออนแอ
หรือเปนแนวทางลบ  เชน  มีการแขงขันและมีขอตอตานอยูตลอดเวลา   องคการนั้นจะมีวัฒนธรรม

ที่ออนแอ  ความรูสึกรวมและตรงกันของคานิยม   ความคาดหวังของตนเองกับองคการไมชัดเจน
ทําใหเกิดสับสนในการทํางานและคุณภาพงานลดลงได
 ตามแนวคิดของคุกและคณะ พบวา รูปแบบวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค
แสดงถึง วัฒนธรรมองคการทางบวกที่ใหประสิทธิผลกับองคการสูงสุด วัฒนธรรมองคการทาง
บวก  (Excellent Organization)  วัฒนธรรมองคการดังกลาว  คือ  ลักษณะสรางสรรคอยูในระดับ

มาก  (P75)  ที่ใหความสําคัญกับความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ  ซ่ึงมีวัฒนธรรมองคการ

ที่มุงเนนความสําเร็จ  สัจการแหงตน  สมาชิกและการกระตนและมุงไมตรีสัมพันธบุคลากร ใน
วัฒนธรรมองคการ   ลักษณะนี้อธิบายถึงบรรยากาศขององคการเปนแบบเปดและใหการสนับสนุน

ซ่ึงกันและกันการทํางานมีลักษณะเปนการทํางานเปนทีมเนนการประสานงาน   มีการพัฒนา
บุคลากรและเปาหมายความสามารถในการทํางานสูง  บุคลากรในองคการยอมรับแนวความคิด
หรือการปรับตัวสรางสรรคกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหมๆ  ในองคการมีการเปลี่ยนแปลงองคการและให
การตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี   ผูบริหารในองคการแบบนี้จะเปนผูนําที่มีความ-

คิดริเร่ิม สรางสรรค   ปรับเปลี่ยนองคการใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  ดังภาพ  6

ภาพที่  6  วัฒนธรรมองคการที่คาดหวัง  (Ideal Culture Profile)ที่มา : วรนุช   เนตรพิศาลวณิช.

2538 : 39)

2.4  วัฒนธรรมองคการทางการศึกษา

สถานศึกษามีลักษณะเปนองคการทางวิชาการ สมาชิกหลัก  คือ  ครู–อาจารยหรือผูรู

องคการประเภทนี้  ซาโท  (Satow, 1975, อางถึงใน สุภัทรา  เอื้อวงศ.  2539 : 30)  ถือวาเปนองค

การที่ใชเหตุผลเชิงคานิยม(Value – Rational  Organization)  คือสมาชิกมีความเชื่ออยางแทจริงใน

คานิยมที่องคการใหประโยชนกับตนเอง   มีอิสระในโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามคานิยมนี้
การอางอิงในองคการขึ้นอยูกับคานิยมหรือปทัสฐานของความเชื่อตามคุณลักษณะดังกลาวนี้
ดิลล  (Dill, 1982,  อางถึงใน สุภัทรา  เอื้อวงศ  2539.30) ไดพิจารณาการบริหารวามีความสัมพันธ
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กับองคการและยอมรับทางวัฒนธรรมวาประกอบดวยองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะ  คือ
มีความเชื่อ   พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองคการ   ลักษณะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา  ดังนั้น คุณลักษณะอยางหนึ่งในการบริหารสถานศึกษา  คือ  การรวมใชความเชื่อ
คานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก  ลักษณะการทํางานของสมาชิกในองคการ  เปนหลักใน
การประสาน  ความเขาใจ  ความผูกพัน  ยอมรับเปนหนาที่และสรางความผูกพันยึดเหนี่ยวทาง

สังคมในองคการ  โดยใชการสื่อสารเปนกลไกในการสรางความเขาใจรวมกันในหมูคณะ การสงผล

ยอนกลับ  (feedback) ในภารกิจของสวนรวม  สงเสริมการเรียนรูกระบวนการทางสังคม

พฤติกรรมการแสดงออก   แนวประพฤติปฏิบัติของสมาชิกใหเขากับระบบขององคการและ

สนับสนุนกิจกรรมรวมกันระหวางหมูคณะ
จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการทางการศึกษา เร่ิมตนจากสถาบันในอุดมศึกษา   คลารค

(Clark, 1970, อางถึงใน สุภัทรา เอื้อวงศ. 2539 : 30)ไดศึกษาเรื่องราวของเกียรติคุณสถาบัน

(Organizational  Saga) โดยศึกษาจากสถาบัน 3 แหง  คือ วิทยาลัย  Antioch  Reed and

Swarthmore ใชขอมูลจากเอกสาร ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของสถาบันรวมกับการ

สัมภาษณคณาจารยเกี่ยวกับการสรางสรรคในอดีตสําหรับเรื่องราวเกียรติคุณ  หมายถึง  ความเขาใจ

รวมกันเกี่ยวกับ
ความสําเร็จเฉพาะเรื่องในกลุมที่จัดตั้งอยางเปนทางการ โดยมีรากฐานมาจากคุณูปการทาง
ประวัติศาสตรขององคการ   ทําใหเกิดความผูกพัน  ยึดเหนี่ยว  ทั้งภายในและภายนอกองคการ
ผูที่มีความเชื่อถือ   จะจงรักภักดี  มีความภาคภูมิใจในองคการ

เคมเมรอนและเอททิงตัน (Cameron and Ettington, 1988, อางถึงใน สุภัทรา   เอื้อวงศ.

2539 : 31) ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในองคการทั่วไป พบวามีการโยงความ

สัมพันธระหวางลักษณะของวัฒนธรรมองคการกับการมีประสิทธิภาพ   ความสัมพันธดังกลาวคือ
ความเขมแข็งของวัฒนธรรม (Cultural  Strength)  และความสอดคลองทางวัฒนธรรม (Cultural

Congruence)  มีความสัมพันธตรงกับประสิทธิภาพขององคการ  เมื่อความเขมแข็งของวัฒนธรรม

หมายถึง  การมีพลังทางวัฒนธรรมที่จะผลักดันใหเกิดมีความเชื่อไปในแนวทางเดียวกัน
(Conformity)  และความสอดคลองทางวัฒนธรรม  (Cultural Congruence)  ซ่ึงหมายถึงลักษณะ

ที่    เขากันไดและมีลักษณะเหมือนๆ  กันกับองคประกอบทางวัฒนธรรมและเขาทั้งสองคนได

จําแนกประเภทของวัฒนธรรมองคการออกเปน 4 แบบ  คือ แบบครอบครัว (Clan)  แบบราชการ

(Hierarchy)  แบบเฉพาะกิจ (Adhocracy)   และแบบกลไกการตลาด (Market) ซ่ึงในแตละแบบ

จะมีแบบของผูนํา (Leader  Style)  ความผูกพันยึดเหนี่ยวในองคการและลักษณะสําคัญของ

นโยบายขององคการจะแตกตางกันออกไปโดยมีงานวิจัยยืนยันความสอดคลองกันทั้ง 4 แบบ  เคม

เมรอนและเอททิงตัน (Cameron and Ettington,1988) ไดนํางานวิจัยไปตรวจสอบกับองคการ
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ของวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาทั้ง 334  แหง พบวา ลักษณะขององคการของวิทยาลัย เปนแบบครอบ

ครัวมากที่สุด รองลงไปคือแบบราชการแบบเฉพาะกิจและแบบกลไกการตลาด
สําหรับในประเทศไทย วิบูลย ชูรินทร (2536, อางถึงใน วรนุช  เนตรพิศาลวณิช.  2538 :

72)  ไดศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทํางานของผูบริหารและอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดพัทลุง  ตามตัวแปร  เพศ  ประสบการณในการดํารงตําแหนงและ

ขนาดของโรงเรียน  เพ่ือทราบปญหาและขอเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมการทํางาน

ของผูบริหารและคณะครูสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมการทํางานของ
อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาดานเพศและขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และ.01  ตามลําดับปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารและอาจารย  โรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง  มีประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ อาจารยไมรัก
ศรัทธาตออาชีพครูขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนเดิม
ขาดวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน  ตลอดจนมีความสัมพันธเฉพาะกลุมเทานั้น   สําหรับ

ขอเสนอแนะ คือ  ควรสรางขวัญ และกําลังใจแกอาชีพครูใหมากขึ้นโดยใชสวัสดิการเพิ่มเติมและ

ระบบติดตามผลตอเนื่อง  อีกทั้งชี้ใหเห็นในการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหยึดถือระเบียบใน

การทํางาน  สวนผูบริหารสถานศึกษาควรมีระบบติดตามอยางมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมใหมี

การพบปะสังสรรคกันในโอกาสอันควร

2.5  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.5.1  ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กมล  สุดประเสริฐ (2541 : 2) ไดใหความหมายของการศึกษาพื้นฐาน  (Basic

Education) วาในสหรัฐอเมริกา การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง   การสอนใหมีทักษะสื่อสาร

คิดคํานวณและเขาสังคม  เพื่อใหบุคคลสามารถอานออก  เขียนได  คิดคํานวณเปน  สามารถ คนควา
หาความรูตอไปนี้รูจักโลกแหงการงาน  หนวยสวัสดิการสังคม  ทํางานกับนายจาง  รูจักการบริโภค

ที่เหมาะสม  รูจักการปรับปรุงสขุภาพ
องคการยูเนสโก (Cartwright, 1970,  อางถึงใน กมล  สุดประเสริฐ. 2541 : 2)  ให

ความหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานวา การศึกษาสําหรับคนทุกเพศ ทุกวัย  ใหมีโอกาสไดเรียนรูทั่วไป
ที่เปนประโยชนแกชีวิต  ปลูกฝงใหเกิดการอยากเรียน  อยากรู  มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง
รูจักถาม  วิเคราะห  ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน

ที่ประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World  Conference  Education  For  All :

WCEFA)  จัดขึ้นที่จอมเทยีน ประเทศไทย ป 1990  ใหคําวา  การตอบสนองความตองการ
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ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (Meeting Basic Learning Needs)  มากกวาการใชการศึกษาพื้นฐาน

(Basic Education)  ดังนั้นที่ประชุมจึงไดนิยามศัพท ดังกลาว 2  คําดังนี้

1. ความตองการการเรียนขั้นพื้นฐาน (Basic Learning Needs)  หมายถึง  ความรู  ทักษะ

เจตคติและคานิยมที่จําเปนสําหรับบุคคลเพื่อความอยูรอด  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรู
ตอเนื่อง
              2. การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education) หมายถึงการศึกษาที่มุงตอบสนองความ

ตองการการเรียนรูขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน  ซ่ึงเปนพื้นฐานการเรียนรู

ขั้นตอไป เชน  การศึกษาสําหรับเด็กวัยเร่ิมตน  การศึกษาระดับประถมศึกษา  การสอนใหรูหนังสือ
และทักษะความรูทั่วไป  ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับเยาวชนและผูใหญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช  2540 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร. 2540 : 16)  กลาวไวในมาตราที่ 43 วา  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและไมเก็บคาใชจาย

ระบบการศึกษาของประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 9)  กลาวไวในมาตราที่  16  วา การศึกษา

ในระบบมี 2  ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบดวย  การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา 12 ปกอนระดับอุดมศึกษา   หนวยงานที่มีหนาที่จัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแก  สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียนและศูนยการเรียน  ทั้งภาครัฐและ

เอกชนรวมถึงกรมอาชีวศึกษาและศูนยฝกอบรมอาชีพดวย  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในที่นี้  หมายถึง
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติและ

สังกัดกรมสามัญ  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1ถึงปที่ 6  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.)  ใหจัดการศึกษาเปนไปในหลักการ ระบุวา  การจัด

การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู
ความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภูมิใจใน

ความเปนคนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล

ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ   รูจัก

พึ่งตนเองอยางตอเนื่อง
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สรุปภาระหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  การจัดการศึกษาใหสนองนโยบาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ที่ตองการใหผูเรียน

เปนคนเกง  คนดีและดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม  ซ่ึงแนนอนวาการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน

คนเกง  คนดีและมีความสุขนั้น  ส่ิงที่สนองหลักการดังกลาวตองมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ซ่ึงตองมีวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่เชื่อมโยงใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพดวย

2.5.2  การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการทดลองการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสนองตอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 37และ39 ใหกระจายอํานาจการจัดการ

ศึกษาสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 7

กันยายน 2545 ไดใหจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบการจัดการ

ศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษานํารองพิเศษ เพื่อเปรียบเทียบการจดัการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5 จังหวัด  เมื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและ

ผูอํานวยการเขตพื้นที่ฯ  เพื่อทดลองการบริหารในลักษณะของการรวมเขต 1  จังหวัด 1  เขตพื้นที่

หรือแบงเปนจังหวัดละหลายเขตพื้นที่การศึกษา    ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร
การติดตอประสานงาน วามีปญหาอยางไร  จังหวัดชลบุรีไดรับการคัดเลือกใหมีการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนลักษณะของการรวม

เขต   เขตละ 1 จังหวัด

การปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญนี้สงผลตอการจัดการศึกษา โดยยึดเงื่อนไขการบริหารจัดการ

แบบกระจายอํานาจ(Decentralization) การมีสวนรวม(Participation) การตรวจสอบได (Account

ability)  ดังนั้นลักษณะการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรี  จึงเปนไปตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ประกอบดวยคณะ

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมทําหนาที่บริหารจัดการสถานศึกษา   ผูอํานวย

การเขต
พื้นที่การศึกษาและคณะทําหนาที่บริหารจัดการสถานศึกษา  สังกัดสาํนักงาน   คณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญ  เอกชนและกรมอาชีวศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา  เพื่อสนอง

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อศึกษาความพรอมในการบริหารจัดการและนํารูปแบบของการ
บริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ สําหรับในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้น จึงขอกลาวถึง
บริบททางการศึกษาของจังหวัดชลบุรี  แสดงถึง จํานวนสถานศึกษาสังกัดของสถานศึกษา  จํานวน
นักเรียน  อัตราสวนของครูตอนักเรียน ทั้งในและนอกระบบ   ดังตาราง 2
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ตาราง  2  จํานวนสถานศึกษา ใน/นอกระบบโรงเรียน  จํานวนระดับที่เปดสอน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกสังกัดระดับการศึกษา
ที่เปดสอน

รวม
ทั้งสิ้น สปช. สศ สช. อศ. ก.ศน รวม ทบ. ทม. รวม

อนุบาลระดับเดียว 17 – – 16 – – 16 1 – 1

อนุบาล – ประถม 277 214 – 49 – – 263 14 – 14

อนุบาล – ม.ตน 108 77 – 17 – – 94 9 5 14

อนุบาล – ม.ปลาย 3 3 – 3 – – 3 – – –

ประถมศึกษา 21 4 1 17 – – 21 – – –

ม.ตน –ม.ปลาย 40 – 34 1 5 5 40 – – –

ปวช.–ปวส.–ปวท. 18 – – 18 – – 18

อนุปริญญา–ปริญญา 8 – – – 8 – 8 – – –

รวม 495 295 34 122 8 5 464 24 5 29

หมายเหตุ :  สปช – สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , สช. – สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, สศ. –กรมสามัญศึกษา , อศ– กรมอาชีวศึกษา

ทบ – เทศบาล กศน. กรมการศึกษานอกโรงเรียน ทม.–ทบวงมหาวิทยาลัย
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ตาราง  3  อัตราสวน ครู : นักเรียน หองเรียน และหองเรียน : นักเรียน  จําแนกตามสังกัด
   และระดับ  (สายสามัญศึกษา)

สัดสวน
ระดับการศึกษา

ที่สอน
จํานวน
หองเรียน

จํานวน
ครู

จํานวน
นักเรียน ครู:

นักเรียน

หองเรียน:

ครู

หองเรียน:

นักเรียน
กอนประถมศึกษา 1,595 1,650 46,876 1:28 1:1 1:29

ประถมศึกษา 3,779 4,828 115,613 1:24 1:1 1:31

มัธยมศึกษาตอนตน 1,236 2,096 45,509 1:22 1:1.7 1:37

มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 883 16,641 1:19 1:2 1:36

รวม 7,067 9,457 224,638 1:13 1:1.6 1:32

ตาราง 4  จํานวนสถานศึกษา ครู / อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  จําแนกตามอําเภอและสังกัด

สังกัดสถานศึกษา
อําเภอ

สปช. สศ. อศ. สช. ทบ. ทม. อ่ืนๆ
รวม

จํานวน
ครู

ครู:

นักเรียน
เมืองชลบุรี 108 4,099 19:1

พนัสนิคม 50 4 1 6 3 – 1 65 1,022 22:1

ศรีราชา 38 5 – 18 5 1 2 70 1,885 24:1

บางละมุง 32 3 1 25 10 1 – 72 1,783 24:1

บานบึง 36 4 1 8 1 – – 50 1,033 23:1

พานทอง 24 2 1 4 – – – 31 733 21:1

สัตหีบ 16 3 2 13 – – – 34 1,040 24:1

บอทอง 29 1 – 1 – – – 31 351 22:1

หนองใหญ 13 1 – 1 – – – 15 203 20:1

เกาะสีชัง 1 1 – 1 – – – 3 41 19:1

กิ่งเกาะจันทร 16 2 – 1 – – – 19 282 22:1

รวม 295 34 8 122 24 5 5 493 12,472 22:1
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ตาราง  5  จํานวนนักเรียน  นักศึกษาในระบบโรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาและอําเภอ

มัธยมปลายระดับ
อําเภอ

กอน
ประถม

ประถม
ศึกษา

มัธยม
ตน สามัญ ป.วช.

อุดมศึกษา
ป.วท./ปวส.

รวม

เมืองชลบุรี 11,05

7

25,780 11,953 5,848 6,507 9,540 66,905

พนัสนิคม 4,085 10,621 4,519 1,866 1,030 115 22,236

ศรีราชา 8,091 20,589 1,064 40,306 635 1,039 71,724

บางละมุง 8,864 22,246 6,534 1,526 740 1,197 41,107

บานบึง 4,129 10,568 4,053 1,126 2,393 1,620 23,889

พานทอง 1,806 4,404 2,180 516 85 116 9,110

สัตหีบ 5,087 11,492 6,028 2,384 2,883 2,006 29,871

บอทอง 1,348 4,261 1,660 349 – – 7,618

หนองใหญ 916 2,383 639 129 – – 3,967

เกาะสีชัง 125 375 135 40 – – 675

เกาะจันทร 1,207 3,075 1,541 417 – – 6,240

รวม 46,70

9

115,79

4

40,206 54,507 14,273 11,043 282,53

2

(ที่มา : รายงานผลการประเมินภายนอกโครงการปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี.
2545 : 54–55)

2.5.3  นโยบายดานการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรี
การจัดการศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ไดปฏิบัติตามภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ

มอบให  2  ลักษณะ คือ จัดการศึกษาในรูปลักษณะเดิม โดยมีโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  สังกัดกรมสามัญศึกษา  สังกัดเอกชนและอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาดังกลาว   ซ่ึงแตละสถานศกึษารับมอบนโยบายจากกรมตนสังกัดเดิม ดําเนินการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาและในขณะ
เดียวกันจังหวัดชลบุรีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง  บริหารจัดการ
ตามที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  7  กันยายน  2545  ในรูปแบบของเขตนํารอง
พิเศษเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาใน  5  จังหวัด  ในลักษณะของ
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การรวมเขตพื้นที่การศึกษา 1  จังหวัด  1  เขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการ ใน
ลักษณะการแบงเขตพื้นที่การศึกษา หลายเขตพื้นที่ในจังหวัด

การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาครั้งนี้  เปนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สงผลตอ
การจัดการศึกษาโดยยึดเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ  (Decentralization)  การมี
สวนรวม  (Participation)  และสามารถตรวจสอบได (Accountability)  สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี
จึงปรับเปลี่ยนการบริหารงานเปนไปตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พุทธศักราช 2542   ดังนั้น  การจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรี  จึงปฏิบัติตามนโยบายและจุดเนน
พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงจัดทําโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาเปนพันธกิจสําคัญลงสู
การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา   ตามมาตราที่ 37  และมาตราที่ 39 ใหอํานาจคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาตองดําเนินการโดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา  (มาตราที่ 37  และมาตราที่ 39)  ให
กระทรวงดําเนินการกระจายอํานาจ   การบริหารและการจัดการศึกษา   ดานวิชาการ   ดานบริหาร
ทั่วไป   ดานบริหารบคุคลและดานงบประมาณไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน   เขตพื้นที่
การศึกษา   ทําใหเขตพื้นที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษควบคูกันกับการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของสังกัดเดิมและการจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษ ผูวิจัยขอกลาวนําลักษณะการจัดการ
ศึกษาของจังหวัดชลบุรีในลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดชลบุรีไดนํารอง การจัดการศึกษา
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2542   ดังนี้

1)  นโยบายดานการจัดการศึกษา

(1)  นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  โดยมีเปาหมายใหนักเรียน

ที่เรียนจบประถมศึกษาปที่ 6   และเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน

(2)  นโยบายดานอาชีวะศึกษา มีเปาหมายใหนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
(3)  นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สงเสริมใหนักเรียนที่เรียนจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
(4)  นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด  แจงนโยบายการปองกันให

สถานศึกษาถือปฏิบตัิ  ประสานงานกับหนวยงานในดานการบําบัดรักษาผูเสพยาและจัดกิจกรรม

ตอตานยาเสพติด
(5)  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ  เชน  การจัดกระบวนการเรียน

รู การประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรม 5 ส.   การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ใหเกิดประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติงานโดยการจัดทําคูมือสําหรับปฏิบัติงาน   เชน   คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน   คูมือบุคลากรและจัดทําชุดวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   การพฒันาบุคลากรในสถาน
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ศึกษากําหนดเปนระบบขั้นตอนการมีสวนรวมและการระดมทรัพยากรเพื่อใหการดําเนินการมี
ประสิทธิภาพ

2)  พันธกิจที่ดําเนินการตามนโยบาย

(1)  การปฏิบัติงานตามพันธกิจ  สําหรับพันธกิจ  4  ดาน  สถานศึกษาใน

จังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ   ดังตอไปนี้
                    ก.  งานบริหารทั่วไป ดานความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน

 ข.  ระบบขอมูลสารสนเทศ

ค.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา  ใชรูปแบบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
(2)  งานบริหารบุคคล สํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร สงเสริมและใหพัฒนา

ตนเอง  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานสอนตามความรู ความสามารถ อบรมและพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู   ความสามารถเฉพาะดานและดานที่ขาดแคลน   มีคณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับ   ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานตําแหนง
               (3)  งานบริหารดานงบประมาณ การขอจัดตั้งงบประมาณเปนหมวดเงินอุดหนุน

ตามแผนงานและความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดตั้งกองทุนผูบริจาคเงิน
ทรัพยสิน เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกบัเด็กที่ดอย
โอกาส

(4)  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สวนที่สถานศึกษา

ดําเนินการคือ การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง    การจัดบรรยากาศดานการเรียนรูตามสภาพ-

แวดลอม   การนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมการจัดการเรียนการสอน
3)  ลักษณะและสภาพการทํางานของขาราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1)  ลักษณะงานของขาราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนลักษณะของงาน

ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  สถานศึกษาตองดําเนินการวางแผน   จัดทําหลักสูตรและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน  จัดและบริหารช้ันเรียน
จัดและดูแลรักษาอุปกรณ  อาคารสถานที่  บริหารวิชาการ   การเงิน  บริหารบุคคล   ดูแลสุขภาพ

อนามัยของผูเรียน   สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.

2542  กําหนดใหสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้
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(2)  จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูให

เหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ครูผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่สุด
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองคํานึงถึง    ความ-

แตกตางของผูเรียน  นักเรียนบางคนเรียนชา ตองจัดกิจกรรมชวยเนนใหผูเรียนเรียนรู  แบบคอยเปน

คอยไป  สวนผูเรียนที่เรียนเร็วตองจัดกิจกรรมเสริมให   นอกจากนั้นตองฝกทักษะและวิธีคิดให
ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มพูนทักษะในการจัดการ  รูจักการแกไขปญหา ฝกฝนใหเผชิญหนากับปญหา

ตางๆ   เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญชีวิตกับโลกภายนอกไดฝกฝนใหนักเรียนเรียนรูโดย
การปฏิบัติจริง  โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณในชีวิตจริง  เชน  พาเขาเยี่ยมชมโรงงาน
หมูบานหัตถกรรมและผูที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพในสาขาตางๆ   ทั้งในหมูบาน
ในอําเภอและจังหวัดพรอมจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง    ทั้งนี้เพื่อให
การจัดการเรียนการสอนของครูและผูเรียนเกิดประสิทธิภาพ   ผูเรียนมีความรูความสามารถใน
การเรียนรูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  กลาวคือ  เปนคนเกง  มีความรู  ความสามารถในการจัดการ
เปนคนดี   มีความสุขและสามารถอยูในสังคมอยางปกติสุขและถาวร ดังนั้นสภาพการทํางานของ

บุคลากรในสถานศึกษา  มี ดังนี้
2.5.4  นโยบายดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Administrative

Management)

งานบริหารสถานศึกษา ไดกําหนดแบบแผนการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหาร
ตามรูปแบบและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542
สถานศึกษาจัดแบงงานในหนาที่ออกเปน 4 งานหลักคือ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงบประมาณ  ไดกําหนดและมอบหมายงานใหบุคลากรในสถานศึกษา
รับผิดชอบตามภารงาน   นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับงานวิชาการ
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสอน ตามแนวทางของหลักสูตรใหม แบงเปนชวงชั้นเรียน ในแตละ
ชวงชั้น  มีหัวหนาสายคอยรับผิดชอบ รับทราบปญหาและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน
ใหกับผูเรียน  มีระเบียบการวัดผล  ประเมินผล ตามที่หลักเกณฑกําหนดการบริหารงาน ดังกลาวมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่กํากับ  ติดตาม  สนับสนุนและใหคําเสนอแนะ
การบริหารจัดการในสถานศึกษาในรูปแบบขององคคณะบุคคล มีตัวแทนจากหลายฝายเขามามี
สวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   การจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได
จัดบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบในดานการจัดทําหลักสูตร  8 สาระการเรียนเรียนรูและพัฒนา
หลอมรวมกับหลักสูตรแกนกลาง  โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินจากแหลงเรียนรูมาเสริมในหลักสูตร
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหตรงตามหลักสูตรและตอเนื่อง

2.5.5  สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ
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                เพื่อใหสอดคลองและสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีมุงเนนที่จะพัฒนาสถานศึกษากาวไปสูโรงเรียนคุณภาพ  เพื่อให
บรรลุตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  ป 2542  และพัฒนา

สถานศึกษาในสังกัด   เปนสถานศึกษาทีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา   มาตรฐาน

การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียน   ผลผลิตที่ไดรับเปนที่ยอมรับของสังคม   ชุมชน
จึงดําเนินการ    จึงกําหนดนโยบายและมาตรการพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนคุณภาพ  สํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  จึงรวมกันกําหนดเกณฑที่จะพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด   ซ่ึงได

กําหนดเกณฑตามมาตรฐานตัวช้ีวัด  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ดังนี้
 1)  เกณฑการประเมินสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ  สถานศึกษาที่ไดรับ

การประเมินจนไดรับรางวัลคุณภาพ จะมีภาพความสําเร็จที่ไดรับการประเมิน ดังนี้
(1)  สภาพความสําเร็จของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน

(2)  สภาพของหองเรยีน  ดี

(3)  บริเวณโรงเรียนสะอาด  รมร่ืนและสวยงาม  นาดู  นาอยู  นาเรียน

(4)  อาคารเรียน   อาคารประกอบอยูในสภาพที่สมบูรณ  ปลอดภัยและมีความ-

สวยงาม
(5)  หองเรียน  หองประกอบ  มีความพรอม  สวยงาม  นาอยู  นาเรียน   มีแหลง

เรียนรูและส่ือการสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกระดับ
(6)  เปนแหลงเรียนรูที่ดีของชุมชนและมีผลงานที่เดจากความรวมมือของชุมชน

(7)  มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

(8)  มีขอมูลในดานคุณภาพของนักเรียนในภาพรวมของแตละชั้น   แตละ

ประสบการณ/วิชาและขอมูลคุณภาพของนักเรียนเปนรายบุคคลที่สามารถนําไปใชประโยชนนําไป

พัฒนาผูเรียนแตละคนได
(9)  โรงเรียนมีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ของโรงเรียน

   2)  สภาพของการบริหารจัดการและการนิเทศภายใน

(1)  ผูบริหารมีรูปแบบในการบริหารในลักษณะรวมกันพัฒนากับคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน  โดยผูรวมงานทุกคนมีโอกาสรวมกันคิดรวมกันวางแผน
รวมกันพัฒนาและรวมกันประเมินผลงานอยางตอเนื่อง

(2)  มีแผนแมบทในการพัฒนาสถานศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียนที่เกิดจาก

การวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาความตองการของโรงเรียน  ชุมชนและแนวโนมการพัฒนาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป  2542
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                            (3)  มีแผนปฏิบัติการประจําป  ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด

ผล
ตอผูเรียนอยางแทจริง

(4) จัดการและนิเทศภายในอยางตอเนื่อง  มีการสรางความสัมพันธกับชุมชน

และมีกิจกรรมรวมกันกับชุมชนอยูเสมอ
                   (5)  ผูบริหารโรงเรียนมีแฟมสะสมผลงานดีเดนในดานการพัฒนาของผูบริหาร
(Portfolio)

(6)  มีความสามารถของผูบริหาร เมื่อประเมินตนเองเทียบคุณลักษณะ 8 ดาน

ของระดับผูบริหารการศึกษา (EMQ)  แลว อยูในระดับ 3 ขึ้นไป คือ สามารถพัฒนา สถานศึกษา

ไดผล ดีในภาพรวมไดตั้งแตขอ 1–8 และ มีผลการประเมินเปนขอมูลเชิงประจักษ รอยละ 70 ขึ้นไป

โดยศึกษาจากเอกสาร  สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คุณภาพของนักเรียนและจากแฟม
พัฒนางานของโรงเรียน  (รายละเดียดดังภาคผนวก ฉ)

    3)   สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  (1)  ครูผูสอนทุกคนมีการวางแผนและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ลวงหนาทุกครั้ง
(2)  ลักษณะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอ

หรือรวมวางแผนการเรียนกับครูผูสอน  โดยครูยึดผูเรียนเปนสําคัญ
 (3)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการบูรณาการเนื้อหาสาระของบทเรียนใน

กลุมประสบการณหรือวิชาตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกัน
(4)  ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามแนวของ  พ.ร.บ. การศึกษา

แหงชาติหมวด4โดยเฉพาะมาตรา 24  (6  ขอยอย)  ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง
(Authentic  Learning)

(5)  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) โดยใชวิธี

การวัดหลายๆ วิธีเครื่องมือประเมินหลายๆ  แบบและสงเสริมใหนักเรียน   แตละคนจัดทําแฟม

สะสมผลงานดีเดน  (Portfolio)

          (6)  ครูมีแฟมพัฒนางาน  (Portfolio)
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(7)  ความสามารถของครูผูสอนแตละคน เมื่อประเมินตนเองเทียบคุณลักษณะ

5  ดานของระดับคุณภาพครู (NTQ)  แลวตองอยูในระดับ 3  ขึ้นไป  คือ สามารถพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดผลดี  ในภาพรวมได  ตั้งแตขอ 1–5  และมีผลการประเมินเปน   ขอมูล

เชิงประจักษ รอยละ 70  ขึ้นไป โดยศึกษาจากเอกสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจาก

แฟมพัฒนางานของครู  (รายละเดียดดังภาคผนวก ฉ)

4)   คุณภาพของนักเรียนดี

(1)  มีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง  นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารครบทุกมื้อ
พอเพียงไดเลนกีฬา  ออกกําลังกาย   มีสุขนิสัย  และสมรรถภาพทางก

(2)  มีความรู ความสามารถ ตามหลักสูตรในแตละระดับชั้นเรียน คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน มีทักษะในการแสวงหาความรูสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตจริงได

(3)  มีคุณธรรม  จริยธรรม   ประหยัด   อดออมและมุงมั่นพัฒนาตนเองมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีในดานระเบียบวินัย  การพูดจา  ความสะอาด  และมีคานิยม  พื้นฐาน
สวนตนที่ดี  มีสุนทรียศิลป   ภูมิใจในความเปนไทยและรูจักอนุรักษส่ิงแวดลอม

เมื่อสรางเกณฑในการพัฒนาสถานศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีได

ดําเนินการในระยะแรก  คือ  คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพรอม โดยมีศึกษานิเทศก รวมกันกับ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สนใจ  สมัครใจ  รวมกันคิด  วางแผนกับคณะครูพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษานั้น  ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ
ที่กําหนดไว   ผลงานของสถานศึกษาที่รวมกันพัฒนา  บริหารจัดการ  พรอมที่จะเปนสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ  มี  4  ดาน    ดังนี้คือ  สภาพของสถานศึกษาดี สภาพการบริหาร  จัดการและการนิเทศ

ภายในดี  สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดี  สภาพของนักเรียนไดรับการพัฒนารอบ

ดานตามมาตรฐานระดับชั้นดี
การตัดสินสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ  ตัดสินโดยใชภาพรวมรอยละ 70  หรือ

คะแนนในระดับ  3  ขึ้นไป  ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาความรวมมือจากชุมชน สังคม  การมี

สวนรวมในการบริหารจัดการของ ผูบริหาร คณะครู ชุมชน เปนผลผลิตที่ชัดเจน   คือ  สถานศึกษา

ที่มีภูมิทัศน  แหลงเรียนรู   มีคณะครูที่มีความสามารถและคุณภาพของนักเรียน   เปนคนเกง  มี

ความรูความสามารถ   เปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสุข สามารถอยูในสังคมปจจุบัน

ได
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2.5.4  การประเมินสถานศึกษาไดรับรางวัลคุณภาพ
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย

คณะศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา  เจาหนาที่ฝายแผนและนโยบายและผูที่เกี่ยวของ
ออกประเมินสถานศึกษาที่เขารับการแขงขัน   คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาทําการประเมิน
สถานศึกษาในดาน กระบวนการบริหารจัดการ   การจัดกระบวนการเรียนรูสภาพทั่วไปของอาคาร
สถานที่และการบริหารในดานตางๆ  ตรงกับเกณฑการประเมินหรือไม  ผลผลิตของการประเมิน
เปนที่ยอมรับของสังคมชุมชนมากนอยเพียงใด  โดยใหน้ําหนักคะแนนของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ
การประเมิน  ไดรับรางวัลคุณภาพ ตองมีคะแนนไมนอยกวา  ระดับ 3  หรือ  70  คะแนนขึ้นไป
สถานศึกษานั้นจะไดรับรางวัลคุณภาพ ผลการประเมินสถานศึกษา  เพื่อประกาศใหเปนสถานศึกษา
ที่ไดรับรางวัลคุณภาพ  ปรากฏวา มีสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีที่ไดรับรางวัลคุณภาพ  ดังตาราง  6

ตาราง  6   แสดงสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

สถานศึกษาจําแนกตามขนาด
สถานศึกษา

ที่ไดรับรางวัลคุณภาพ
จํานวนผูใหขอมูล

(n–53)
    ขนาดเล็ก – –

    ขนาดกลาง โรงเรียนวัดสุกรียบุญญาราม 
โรงเเรียนบานบึง
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง

11
8
7

    ขนาดใหญ โรงเรียนบานอําเภอ
โรงเรียนวัดบานนา

10
17

รวม 53

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพและ
ไมไดรับรางวัลคุณภาพวามีรูปแบบวัฒนธรรมองคการลักษณะใด  เพื่อประโยชนในการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาตอไป

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษา คันควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในและตางประเทศไมพบ   ดังนั้น ผูวัยจึงนําบทวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
แนวคิดสําหรับในสถาบันอื่นๆ   เพื่อเปนแนวคิดและแนวทางสําหรับการการศึกษารูปแบบ
วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา ดังนี้

2.6.1  งานวิจัยภายในประเทศ

สุภัทรา  เอื้อวงศ (2539 : 326–355) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานพยาบาล
2  สถาบัน  คือ คณะพยาบาลศาสตรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหม โดยศึกษาภาพรวมในสถาบันการศึกษาพยาบาลและศึกษาวัฒนธรรม  ที่แข็งและ
ออน   ตลอดจนวัฒนธรรมองคการที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโดยใชกรอบแนวคิดของ
Shine, 1985  ซ่ึงศึกษาวัฒนธรรมองคการในมิติของคติฐานเบื้องตน พบวา วัฒนธรรมโดยภาพรวม
ของ 2  สถาบันมีความคลายคลึงกันในลักษณะวิชาชีพ คือ สมาชิกตองเสียสละมีความรับผิดชอบ
การกระทําเนนความเรียบรอยสมบูรณ ความสัมพันธในองคการยึดถือระบบอาวุโส  สวน
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในสถานพยาบาลจะปรากฏเดนชัด  คือ วฒันธรรมในวิทยาลัยพยาบาลมี
ลักษณะของความเปนทหาร   การปกครองเกี่ยวกับลําดับชั้นและการปฏิบัติตามคําสั่งสมาชิก
มีลักษณะคลอยตามถือเปนวัฒนธรรมที่แข็งของสถาบันสมาชิกถือวาเปนวัฒนธรรมที่เอื้อและเปน
อุปสรรคในการพัฒนา   สวนวัฒนธรรมที่ออนจะมีลักษณะความขัดแยงกันในลักษณะของ
ความสัมพันธ  2  รูปแบบ  คือ  ระบบอาวุโสยศและอาวุโสรุน  สําหรับในคณะพยาบาลศาสตร
มีลักษณะเฉพาะ คือ ความมีอิสระในการทํางาน  สมาชิกควบคุมตนเองมีความรับผิดชอบถือวาเปน
วฒันธรรมที่แข็งของสถาบัน  สวนวัฒนธรรมที่ออนเกี่ยวของกับเปาหมายของการทํางานตางกัน
และเปนวัฒนธรรมที่สมาชิกเห็นวาเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน

วรนุช   เนตรพิศาลวณิช (2538 : 177–180) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถาบัน
พยาบาล  โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร สังกัดจํานวน 5  สังกัด  คือ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงมหาดไทย   กรุงเทพมหานคร   กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม  โดยใช
แนวคิดของคุกและคณะ 1989   ผลการวิจัยพบวา  วัฒนธรรมองคการของการฝายพยาบาล
ขนาดใหญและขนาดไมใหญ  พบวา  วัฒนธรรมองคการของโรงพยาบาล ขนาดใหญ   มีลักษณะ
สรางสรรค คอนขางนอย  สวนลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา  คอนขางมากถึงมากและลักษณะ ตั้งรับ–
กาวราว คอนขางมากถึงมากที่สุด   สวนโรงพยาบาลขนาดไมใหญมีวัฒนธรรมองคการ นอยถึง
คอนขางนอย   ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา คอนขางนอยถึงมากและลักษณะตั้งรับ–กาวราว คอนขาง
มากถึงมากที่สุดและเมื่อเปรยีบเทียบวัฒนธรรมองคการของสถานพยาบาล  จําแนกตามสังกัด พบวา
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  คอนขางนอย
ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา คอนขางนอยคอนขางมาก  ลักษณะตั้งรับ–กาวราว คอนขางมากถึงมากที่สุด
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย พบวา มีลักษณะสรางสรรค คอนขางนอย ลักษณะตั้งรับ–
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เฉื่อยชา คอนขางมากถึงมากที่สุดและลักษณะตั้งรับ–กาวราว คอนขางมากถึงมากที่สุด  สวน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคคอนขางนอยถึง
คอนขางมาก  ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา  คอนขางนอยถึงมากที่สุด และลักษณะตั้งรับ–กาวราว
คอนขางมากถึงมากที่สุด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัฒนธรรมองคการลักษณะ
สรางสรรคคอนขางนอย  ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาคอนขางนอยถึงมาก และลักษณะตั้งรับ–กาวราว
คอนขางมากถึงมากที่สุด และวัฒนธรรมองคการสังกัด กระทรวงกลาโหม  ลักษณะสรางสรรค
คอนขางนอย   ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา คอนขางมากถึงมาก   ลักษณะตั้งรับ–กาวราว คอนขางมาก
ถึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของวัฒนธรรมองคการสถานพยาบาล พบวา
สถานพยาบาลขนาดใหญ มีลักษณะสรางสรรคแตกตางจากสถานพยาบาลขนาดไมใหญ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชาและลักษณะตั้งรับ–กาวราว  สถานพยาบาล
ขนาดใหญไมแตกตางจากสถานพยาบาลขนาดไมใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุมาลี  มาโนชนฤมล (2539 : 62–63) ศึกษาลักษณะสังคมไทย วัฒนธรรมองคการ

และลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจสื่อสารของประเทศไทย ตามแนวการศึกษาโครงการวิจัย
ของ GLOBE โดยสุมตัวอยางจากผูบริหารระดับกลางของธุรกิจสื่อสารในประเทศไทย  จํานวน

200 คน   ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะวัฒนธรรมของสงัคมไทยมีความสัมพันธสอดคลองกันกับ

วัฒนธรรมองคการ โดยเนนลักษณะการใชอํานาจ   ลักษณะความมีมนุษยธรรม   ลักษณะ ความเปน

ปจเจกบุคคลและลักษณะความเปนเพศชายและศึกษาพบวา   ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะ
เนนความสําเร็จและเนนอนาคต

วัฒนธรรมองคการในประเทศไดมีผูศึกษาวัฒนธรรมองคการไมมากนัก  สวนใหญ
เร่ิมศึกษาในวงการธุรกิจและสถาบันอื่นๆ  ซ่ึงศึกษาไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ตาม
แนวคิดของไชน (Shine,1985)  ศึกษาวัฒนธรรมองคการที่แข็งเอื้อตอการพัฒนาองคการและ

วัฒนธรรมที่ออนจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคการและแนวคิดของคุกและคณะ (Cooke, et al.

1989)  แตยังไมมีผูศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ

โมฮาน  (Mohan 1989 : 1483–A) ไดเสนอแบบจําลองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ
(The Oretical and Operational Model)  เพื่อประเมินโครงสรางของวัฒนธรรมรวมกันภายใน
องคการ โดยศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนเอกลักษณ (Identification)  และวัฒนธรรม
องคการแบงเปน  3  ขั้นตอน  เพื่อวัดวัฒนธรรมแบบเจาะลึกเชิงจิตวิทยา  สังคมวิทยาและ
ประวัติศาสตรขององคการ 2  ลักษณะ คือ องคการที่มีความมั่นคง (Stable)  และองคการที่ไม
มั่นคง (Unstable)  โดยใชมหาวิทยาลยัทั้ง  2  แหงในตัวเมืองเปนกลุมตัวอยาง      
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ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการที่มีความมั่นคงและชัดเจน คือวิสัยทัศนและ
ภาระงานขององคการมีความตระหนักในดานการพัฒนาและมีแนวโนมที่มองธรรมเนียมปฏิบัติของ
องคการเปนกลางรวมถึงบุคคลที่ที่สนับสนุนใหเกิดความแข็งแกรง การรวมกลุม และความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  สวนวัฒนธรรมองคการที่ไมมีความมั่นคง จะมีลักษณะกลัวความเปลี่ยนแปลงยึดติด
กับธรรมเนียมปฏิบัติขององคการ การรับรูระหวางกลุมไมเทาเทียมกัน   มีขวัญและกําลังใจต่ํา

ฟริกค (Frick. 1995 : 1836–A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางาน
ของพนักงานชายหญิงขององคการระหวางประเทศขนาดใหญองคการหนึ่ง โดยจําแนกตัวแปรเปน
วัฒนธรรมชาติ  เพศ  กลุมอายุ  สาขาอาชีพ ระดับอาชีพสาขาที่ศึกษา ระดับการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดของฮอฟสเตด (Hofstede,1980)  กริลลิแกน (Gilligan,1982) และฮอลแลนด (Holland,1992)
และใชแบบสํารวจของฮอฟสเตด (Values Survey Module) ที่ผานการปรับปรุงมาแลวมาประเมิน
คานิยมในการทํางาน

ผลการวิจัย  พบวา  องคประกอบของคานิยมในการทํางานมี 5 มิติ  ไดแก  ความ
มั่นคงปลอดภัย (Security)   ความสําเร็จ (Achievement)  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน (Helping
Others) ความเครียดในงาน (Work Stress)  และการรักษาสิทธิ์ (Assertion)

หลังจากนั้นนํามาทดสอบความแปรปรวน  ผลการวิจัยพบวา  สาขาที่ศึกษาและ
ระดับการศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่มีความสัมพันธกับคานิยมในการทํางานและพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของตัวแปร  5  มิตินั้น  คุณลักษณะดานอาชีพเปนตัวแปรที่มี
นัยสําคัญเชนกัน และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของตัวแปรนี้ 3 มิติ สําหรับเพศไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ   ผลการวิจัยบงชี้วา  แบบแผนคานิยมในการทํางานของพนักงาน
องคการระหวางประเทศ มีความสลับซับซอน

ดุก (Duck. 1996 : 2185–A) ไดศึกษาผลของความเปนเอกลักษณกลุมที่มีการรับรู
วัฒนธรรมองคการกับกลุมตัวอยาง  3 กลุม ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคริสโตเฟอรนิวพอรท
(Christopher Newport University) คือ กลุมเจาหนาที่ (Classified Employees) จํานวน 28  คน
และกลุมที่สังกัดสอนในสถาบันการศึกษา  (Instructional Faculty)  จํานวน 26 คน   กลุมที่เปนฝาย
บริหาร (Administrative)  จํานวน  27  คน โดยใชแบบสํารวจวัฒนธรรมองคการ  (Organizational
Culture Inventory)  และแบบวัดคุณคาของตนเองในกลุม (Collective Self–Esteem  Scale)

ผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของการรับรูระหวางกลุม แสดงวาเอกลักษณของ
กลุมสงผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

คุกและคณะ (Cooke, et al. 1989 : 25–90) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการเปน
รายลักษณะ 3  ลักษณะ คือ ลักษณะของการสรางสรรค   ลักษณะของการตั้งรับ–เฉื่อยชา และ
ลักษณะของการ ตั้งรับ–กาวราว
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ผลการวิจัย  พบวา  รายลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่ใหบริการมีคุณภาพสูง  คือ
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมองคการ  3 รายลักษณะ     
คือ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคมีมากกวาลักษณะของวัฒนธรรมองคการลักษณะ
ตั้งรับ–เฉื่อยชาและวัฒนธรรมองคการแบบกาวราว–ตั้งรับ  ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและพนักงานในองคการ

วัฒนธรรมองคการในตางประเทศ  มีผูศึกษายาวนานกวาประเทศไทยทั้งศึกษาใน
ดานองคการธุรกิจและองคการทางการศึกษา ตลอดจนสรางเครื่องมือมืออยางแพรหลายและไดนํา
เครื่องมือดังกลาวมาใชในประเทศไทย

2.7  สรุปแนวคิดในการวิจัย

เห็นไดวาองคการเปนหนวยงานที่มีความสําคัญจะเจริญกาวหนา   แข็งแรงหรือลมเหลว
ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการที่มีแบบแผนของพฤติกรรมที่รับรู  ยึดถือและประพฤติปฏิบัติที่
รวมกันดําเนินการและกําหนดเปาหมาย เพื่อความสําเร็จของงาน  มีกระบวนการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นภายใตการวางแผนของสมาชิกในระดับตางๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความกาวหนา
ขององคการ

ความสําเร็จหรือความกาวหนาขององคการมีวัฒนธรรมเปนตัวเชื่อมโยงใหกาวหนา
แข็งแรง เนื่องจากวัฒนธรรมเปนความคดิรวม (Shared Ideas)  และคานิยมทางสังคม เปนตัว
กําหนดพฤติกรรมทางสังคม  เปนองครวมความรูและภูมิปญญาซึ่งมีหนาที่ตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของมนุษยและยังชวยใหมนุษยปรับตนเองเขากับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรมจึงมีผลกระทบ
ตอ
การบริหารงานทั้งในดานความคิด ดานการบริหารงาน ดานการปฏิบัติ   ดานระบบหรือโครงสราง
การบริหารงานและดานเครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีทางการศึกษา

วัฒนธรรมองคการจึงเปนแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู เปนที่ยอมรับปฏิบัติ
รวมกันของสมาชกิและถายทอดไปยังสมาชิกรุนใหม  สามารถจัดระเบียบในองคการใหสมาชิก
ไดรับความรู   เขาใจในวิธีการทํางานที่หนวยงานคาดหวัง  ชวยกําหนดบทบาทและเพิ่มเสถียรภาพ
ขององคการ  สมาชิกในองคการจะทราบถึงวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติและพฤติกรรม
องคการวาเปนไปในลักษณะใด  ซ่ึงจะกอใหเกิดจิตสํานึกและกลไกในการควบคุม  วัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ

สถานศึกษามีลักษณะเปนองคการสําคัญทางวิชาการมีสมาชิกหลัก คือ ครู อาจารยที่ใช
เหตุผลเชิงคานิยม (Value–rational Organization)  ซ่ึงผูบริหารถือเปนคุณลักษณะอยางหนึ่ง
สําหรับใชในการบริหารสถานศึกษา  คือ  การรวมใช  ความเชื่อ  คานิยมและพฤติกรรมการแสดง
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ออก ลักษณะการทํางานของสมาชิกในองคการเปนหลัก การประสานความเขาใจ ความผูกพัน  ยอม
รับเปนหนาที่และสรางความผูกพันยึดเหนี่ยวทางสังคมในองคการโดยใชการสื่อสารเปนกลไกใน
การสรางความเขาใจรวมกันในหมูคณะ  การสงผลยอนกลับ (feedback) ในภารกิจของสวนรวม
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูกระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมการแสดงออก  แนวประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกใหเขากับระบบขององคการและสนับสนุน กิจกรรมรวมกันระหวางหมูคณะ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  จัดการศึกษาใหกับผูเรียน
ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542  มีลักษณะการดําเนินงาน  2  ลักษณะ
คือ  จัดการศึกษาโดยรับมอบนโยบายจากตนสังกัด และการบริหารในรูปแบบของเขตนํารองพิเศษ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมเขตพื้นที่การศึกษาและบริหารจัดการใน
ลักษณะการแบงเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนั้นการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรีจึงปฏิบัติตามนโยบาย
และจุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ดานวิชาการ ดานบริหารทั่วไป ดานบริหารบคุคลและดานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 ในการพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนที่มีคุณภาพของจังหวัดชลบุรี ไดดําเนินการให
สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองทั้งในดานการบริหารจัดการศึกษา ดานมาตรฐานการจัดกระบวน
การเรียนรูใหกับผูเรียน  โดยมีเกณฑมาตรฐานเปนตัวช้ีวัดภาพความสําเร็จ ประกอบดวย  ภาพรวม
ความสําเร็จของสถานศึกษาในดานตางๆ  ที่บงบอกถึงสภาพความพรอมของแหลงเรียนรู  อาคาร
สถานที่   ภูมิทัศน ระบบขอมูลสารสนเทศ  ภาพความสําเร็จของการบริหารจัดการ  การจัดกระบวน
การเรียนรูของครู อาจารย  การนิเทศ  กํากับติดตามและประเมินผล  รวมทั้งผลผลิตของสถานศึกษา
คือ ผูเรียน  เปนคนเกง  คนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ผูบริหาร
ครู  อาจารยและชุมชน จึงรวมกันพัฒนาสถานศึกษากาวเขาสูโรงเรียนคุณภาพ

ความสําเร็จขององคการใดๆ  สวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรมองคการ เร่ิมมีผูศึกษา
วัฒนธรรมองคการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการธุรกิจ สําหรับองคการทางการศึกษา
เพิ่งมาเริ่มใหความสนใจในไมกี่ปที่ผานมาและใชแนวคิดในการศึกษาแตกตางกันออกไป  โดยใช
การศึกษาในเชิงคุณภาพและดานปริมาณ
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ทั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

ชลบุรี โดยนํารูปแบบของวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุกและคณะ (Cooke et al, 1989)

ซ่ึงเปนแบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคการที่มีการรับรู ยึดถือและประพฤติ
ปฏิบัติ บรรทัดฐานในการทํางาน การปฏิบัติตัวในองคการและแบงรูปแบบวัฒนธรรมองคการออก
เปน
3  รูปแบบ  คือ รูปแบบของวัฒนธรรมองคการลักษณะที่สรางสรรค (Constructive Styles)

ลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา (Passive/Defensive Styles) และลักษณะตั้งรับ–กาวราว (Aggressive /

Defensive Styles) ในสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลคุณภาพกับไมไดรับรางวัลคุณภาพ  มีรูปแบบ

วัฒนธรรม
องคการอยางไร  แตกตางกันหรือไมและศึกษาเปรียบเทียบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดตางกัน
มีรูปแบบของวัฒนธรรมองคการแตกตางกันหรือไม  เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป


