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บทคดัย่อ 

          การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวฒันธรรมองค์การของ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชและสาขาวิชาตา่ง ๆ

ตามกรอบวฒันธรรม 4 แบบคือ แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด และแบบราชการ ในประเด็นตอ่ไปนี ้ (1) 

วฒันธรรม องค์การปัจจบุนั และวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ที่เป็นวฒันธรรมเดน่  (2) ความแตกตา่งระหวา่ง

วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ และ (3) ความสอดคล้องระหวา่งวฒันธรรมเดน่กบัมิตยิอ่ย

ของวฒันธรรมองค์การ 6 มิติ คือ ลกัษณะขององค์การ ผู้น าองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน  สิง่ยดึเหน่ียวองค์การ 

กลยทุธ์ที่เน้น  และเกณฑ์ของความส าเร็จ 

          กลุม่เป้าหมาย คือคณาจารย์ในสาขาวิชาตา่ง ๆ 5 สาขาวิชา คือ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ รวมจ านวน 78 คน  เคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ 

แบบประเมินวฒันธรรมองค์การของคาเมรอนและควินน์  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคา่ทีที่ระดบัความมีนยัส าคญั .05 

         การวิจยัปรากฏผลวา่ (1) วฒันธรรมปัจจบุนัท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ของ มสธ. เป็นแบบครอบครัว และแบบ

ราชการซึง่มีคา่คะแนนเทา่กนั ทัง้นีว้ฒันธรรมที่พงึประสงค์เป็นแบบครอบครัว  วฒันธรรมเดน่ในปัจบุนัของสาขาวชิา

ศกึษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์เป็นแบบราชการ วฒันธรรมที่พงึประสงค์ คือแบบครอบครัว  ส าหรับสาขาวชิาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ  พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนั และที่พงึประสงค์ เป็นแบบ

ครอบครัว (2 ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ 

พบวา่ มสธ. และสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มีคะแนนวฒันธรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึน้ส าหรับแบบครอบครัว และแบบเฉพาะ

กิจ สว่นแบบราชการมีคะแนนลดลง ทัง้นีส้าขาวิชาศกึษาศาสตร์ มคีะแนนแบบการตลาดลดลงด้วย สาขาวชิาศิลป-

ศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีคะแนนวฒันธรรมที่พงึประสงค์เพิม่ในแบบเฉพาะกิจ  และลดลงที่แบบ

ราชการ ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและที่พงึประสงค์ไม่

แตกตา่งกนั (3) ในด้านความสอดคล้องระหวา่งวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนั กบัมิตยิอ่ยของวฒันธรรมองค์การ 6 มติิพบวา่ 

ที่สอดคล้องกนัได้แก่ ของมสธ.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์  ที่ไมส่อดคล้องกนัได้แก่ ของ

สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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คําสําคญั: วฒันธรรมองค์การ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

Abstract 

The purposes of this research were to study: (1) the dominant Sukhothai 

Thammathirat Open University organizational culture based on four culture types: Clan, 

Adhocracy, Market, and Hierarchy, (2) discrepancies between STOU current and preferred 

future cultures, and (3) the congruence of the current  dominant culture and different 

organizational dimensions (Organizational Characteristics, Organizational Leader, Work 

Environment, Organizational Glue, Strategic Emphasis, and Criteria of Success).  

The target and accessible respondents were 78 STOU personnel distributed in 5 

Schools (Educational Studies, Liberal Arts, Health Science, Nursing Science, and 

Agricultural Extension and Cooperatives). The Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) developed by Cameron and Quinn (2006) were used as the instrument to 

describe the organizational culture profile of STOU and its Schools. Regarding the ethical 

issues, an informed consent form for participants was offered to sign. Data were analyzed 

using the mean, standard deviation, and t-test. The significance level was determined at the 

.05 level. 

The findings were as follows: (1) STOU staff showed both Clan and Hierarchy 

culture types as dominant in the current situation but preferred a clan culture type in the 

future. As for the specific schools, both the schools of Educational Studies and Liberal Arts 

showed the Hierarchy culture type as dominant in the current situation but both preferred the 

Clan as the future culture type. Schools of Health Science, Nursing Science and Agricultural 

Extension and Cooperatives exhibited the Clan culture type as dominant in both the current 

and preferred situations. (2) The discrepancies between current and preferred future culture of 

STOU and School of Educational Studies showed that the mean scores were increasing in the 

Clan and Adhocracy culture, and diminishing in the Hierarchy (also in Market for School of 

Educational Studies). As for Schools of Liberal Arts and Agricultural Extension and 

Cooperatives the mean scores were increasing in the Adhocracy culture, and decreasing in the 

Hierarchy. For the Schools of Health Science and Nursing Science, the current and the 

preferred culture types were not significantly different. (3) The congruence of the current 

dominant culture and the six different organizational dimensions for STOU, the Schools of 

Nursing Science and Agricultural Extension and Cooperatives showed their congruent culture 

types. As for the Schools of Educational Studies, Liberal Arts and Health Science, each 

dimension emphasized different culture types. 

Keywords: Organizational Culture, SukhothaiThammathirat Open University  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

         วฒันธรรมเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่ม ซึง่สมาชิกเรียนรู้ รับถ่ายทอดกนัโดยการสัง่
สอนอบรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม (พทัยา สายห ู2517) วฒันธรรมมิใชส่ิ่งท่ีตดิตวัมาแตก่ าเนิด และมิได้
ถ่ายทอดผ่านทางพนัธุกรรม แตเ่ป็นเร่ืองของการเรียนรู้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ (สนิท สมคัรการ 2520) 
นอกจากนี ้วฒันธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสงัคมมนษุย์ ซึ่งจะเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของสงัคม จงึ
ไมส่มควรท่ีจะพิจารณาวา่วฒันธรรมใดดีกวา่กนั ส าหรับวฒันธรรมองค์การเป็นลกัษณะเชิงโครงสร้างทาง
สงัคมขององค์การ ท่ีชว่ยยดึเหน่ียวองค์การเข้าด้วยกนั วฒันธรรมประกอบด้วย คา่นิยมท่ียดึถือร่วมกนั  
ข้อตกลง ความคาดหวงั ลกัษณะขององค์การและสมาชิก  วฒันธรรมเป็นตวัแทนสิ่งท่ีเป็นอยู่รอบข้าง หรือ
ท่ีเป็นอดุมคตเิดน่ท่ีคนในองค์การยดึถือร่วมกนั (Cameron & Ettington, 1988; Schein, 1996) 

         คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 1999) ได้พฒันากรอบแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม
องค์การ ประกอบด้วยมิติวฒันธรรมองค์การ 6 มิต ิและวฒันธรรมเดน่ 4 แบบ (แบบครอบครัว แบบเฉพาะ
กิจ แบบการตลาด และแบบราชการ)ซึง่นกัวิจยัสามารถใช้เคร่ืองมือวิจยัประเมินวฒันธรรมองค์การท่ีมีช่ือ
วา่  OCAI หรือ Organizational Culture Assessment Instrument สร้างแผนภาพ (profile) วฒันธรรม
องค์การ  ซึง่เคร่ืองมือดงักลา่วสามารถน ามาใช้ศกึษาวฒันธรรมองค์การระดบัมหาวิทยาลยัได้ (Cameron 
and Quinn, 2006) 

วัตถุประสงค์ 

         การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาวฒันธรรมองค์การของ มสธ.  และของสาขาวิชาตา่งๆ ตาม
กรอบแนวคดิข้างต้น ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. วฒันธรรมองค์การปัจจบุนั และวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ของ
มสธ.  และของแตล่ะสาขาวิชา   

2. ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์
3. ความสอดคล้องระหวา่งมิตยิ่อยของวฒันธรรมองค์การกบัภาพรวมของวฒันธรรมองค์การ

นิยามศัพท์ 

         นิยามศพัท์ส าหรับวฒันธรรมองค์การ 4 แบบนี ้คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 
2006) ก าหนดให้แตล่ะแบบครอบคลมุมิตวิฒันธรรมองค์การ 6 มิต ิคือ (1) ลกัษณะขององค์การ (2) ผู้น า
องค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยึดเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ (6) เกณฑ์ของ
ความส าเร็จ  ค าจ ากดัความของวฒันธรรมองค์การ 4 แบบนีเ้ป็นดงันี ้คือ 
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1.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบครอบครัว  เป็นองค์การทีมีความเป็นมิตร บคุลากรรู้จกัการ

แลกเปล่ียน/แบง่ปัน มีลกัษณะเหมือนครอบครัวแบบขยายผู้น า/หวัหน้าหนว่ยงานมีลกัษณะเป็นท่ีปรึกษา  
หรือบางทีก็เป็นเสมือนพอ่แม่ (องค์การเน้นกิจการภายในและความยืดหยุ่น) องค์การวมตวักนัได้ด้วยความ
ภกัดีหรือประเพณี  การอทุิศตนเองสงู  องค์การเน้นประโยชน์ระยะยาวของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ให้
ความส าคญักบัการอยูร่่วมกนัและขวญัของผู้ ร่วมงาน   ความส าเร็จมองในรูปของความรู้สกึท่ีไวตอ่การ
เปล่ียนแปลง/ความเข้าใจตอ่ลกูค้า  และเป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงาน  องค์การเน้นการท างานเป็นทีม การมี
สว่นร่วม และมตเิอกฉันท์ 

2.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบเฉพาะกิจ เป็นองค์การท่ีมีความเป็นพลวตั   เป็นสถานท่ีมีงาน
สร้างสรรค์  สมาชิกขององค์การกล้าเส่ียงผู้น าเป็นนกัประดษิฐ์และกล้าเส่ียง (องค์การเน้นกิจการภายนอก 
มีความยืดหยุ่นและความเป็นเอกตับคุคลสงู) สิ่งท่ีผกูพนัองค์การไว้คือ  การกระท าท่ีเน้นการทดลองและ
การท าสิ่งใหม่ๆ   และเน้นการน า  ในระยะยาวเน้นการเจริญเตบิโตและต้องการทรัพยากรใหม ่ๆความส าเร็จ
หมายถึง  การได้สิ่งทีมีลกัษณะเดน่เฉพาะ/ได้ผลผลิตใหม/่บริการใหม ่ การเป็นผู้น าด้านการผลิตและ
บริการถือว่าส าคญั  องค์การสง่เสริมความคิดริเร่ิม  ความมีอิสระของบคุลากร 

3. องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบการตลาด  เป็นองค์การท่ีเน้นผลงาน  ความสนใจหลกัอยุท่ี่
ความส าเร็จของงาน บคุลากรมีการแขง่ขนัและเน้นเป้าหมาย  ผู้น าเป็นผู้ขบัเคล่ือนท่ีท างานหนกั  เป็น
ผู้ผลิตและผู้แขง่ขนั   เป็นผู้ ท่ีบกุบัน่และเน้นงานอยา่งมาก (องค์การเน้นกิจการภายนอก มีความต้องการ
ความมัน่คงและการควบคมุ)สิ่งท่ียดึองค์การเข้าด้วยกนัคือการเน้นชยัชนะ  ช่ือเสียง  ความส าเร็จร่วมกนั
การมุง่เน้นระยะยาวคือ การแขง่ขนั  สมัฤทธิผลของเป้าหมายท่ีวดัได้ ความส าเร็จพิจารณาจากการมีสว่น
ในการตลาด  การก าหนดราคาท่ีแขง่ขนัได้  และภาวะผู้น าการตลาด  ถือวา่ส าคญั  ลกัษณะขององค์การ
เป็นแบบการขบัเคล่ือนการแขง่ขนัอยา่งหนกั 

4.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบราชการ เป็นองค์การรูปนยั มีโครงสร้างชดัเจน  มีระเบียบการ
ปฏิบตัท่ีิช่วยควบคมุการกระท าของบคุคลผู้น ามีความภาคภมูิใจในตนเอง  ในการเป็นผู้ประสานงานและ
จดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ (องค์การเน้นกิจการภายใน มีความต้องการความมัน่คงและการควบคมุ)  การ
รักษาองค์การให้ด าเนินไปได้แบบราบร่ืนถือว่าส าคญั  กฏเกณฑ์และนโยบายเป็นสว่นท่ียดึองค์การไว้ได้   
ความสนใจระยะยาวคือความมัน่คงและการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ   ราบร่ืน  ความส าเร็จขององค์การ 
คือ  การสง่ตอ่งาน  ความราบร่ืนในการท างานตามก าหนดเวลาและประหยดั การบริหารบคุลากรเน้นท่ีการ 
จ้างท่ีมัน่คงและมีทิศทาง (ท านายได้) 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
         การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานีท้ าให้ทราบ สภาพ

ปัจจบุนั และแนวโน้มความต้องการของอาจารย์ตามมิติตา่ง ๆ ของวฒันธรรมองค์การ ซึง่จะเป็นประโยชน์
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ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาองค์การไปส่เูป้าหมาย  นอกจากนี ้ในการม่งุส่สูากล 
สารสนเทศ จากการวิจยันี ้จะเป็นประโยชน์ แก่หนว่ยงานอ่ืนท่ีจะพฒันาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั ซึง่
หนว่ยงาน ดงักลา่วจําเป็นที�จะต้องเรียนรู้ลกัษณะวฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ความร่วม
มือมีประสทิธิภาพย่ิงข ึ้น 

วิธีการวิจัย 
         การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานี ้ศกึษาจากการรับรู้

ของคณาจารย์ ไมร่วมข้าราชการประจ าส านกั และสถาบนัของมหาวิทยาลยั วฒันธรรมองค์การของ
มหาวิทยาลยั พิจารณาจากมิตติา่งๆ 6  มิติตามท่ีกล่าวข้างต้นคือ (1) ลกัษณะขององค์การ (2) ผู้น า
องค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยึดเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ (6) เกณฑ์ของ
ความส าเร็จ โดยใช้แบบประเมินวฒันธรรมองค์การ (OCAI: Organizational Culture Assessment 
Instrument) ท่ีพฒันาโดยคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2006) 

         ในแตล่ะมิติคณาจารย์จะเป็นผู้วิเคราะห์วา่มิติดงักลา่วมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมแบบใดใน  4  
แบบ  คือแบบครอบครัว  แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด  และแบบราชการ  ผู้ตอบจะก าหนดคา่คะแนน 

ของแตล่ะแบบ  ซึง่รวมกนัทัง้  4  แบบ  แล้ว  มีคา่ไมเ่กิน  100  และเพ่ือให้ได้ภาพชดัขึน้  แตล่ะมิตจิะถกู

น ามาแสดงเป็นแผนภาพ (profile) มิตวิฒันธรรมองค์การ 

         คา่คะแนนของแตล่ะมิตใินแตล่ะแบบจะถกูน ามารวมกนัทัง้  6  มิติ ในแตล่ะสาขาวิชา ซึง่จะให้ 
ภาพรวมของวฒันธรรมองค์การของแตล่ะสาขาวิชา  และน ามาแสดงเป็นแผนภาพวฒันธรรมองค์การดงั 
ภาพท่ี 1 คา่คะแนนแตล่ะแบบของทกุสาขาวิชา  เม่ือน ามารวมกนัจะได้ภาพวฒันธรรมองค์การของ มสธ. 
(ตารางท่ี 2)  และน ามาแสดงด้วยภาพท่ี 1 การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมปัจจบุนัและ 
ตารางท่ี 1 คณาจารย์ทัง้หมดและท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตาม 

 สาขาวิชา 

สาขาวชิา คณาจารย์ทัง้หมด คณาจารย์กลุม่ตวัอยา่ง* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ศกึษาศาสตร์ 52 32.70 24 30.80 

2 ศิลปศาสตร์ 32 20.13 15 19.20 

3 วิทยาศาสตร์สขุภาพ 27 16.98 9 11.50 

4 พยาบาลศาสตร์ 12 7.55 8 10.30 

5 สง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 36 22.64 22 28.20 

รวม 159 100 78 100 

* มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชประกอบด้วยสาขาวิชารวม 12 สาขาวิชา ส าหรับการวิจยัครัง้นีศ้กึษาจาก 5 สาขาวิชาท่ีรวบรวมข้อมลู พ.ศ. 2553 
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วฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ใช้การทดสอบคา่ที  (t – test) ท่ีระดบั .05 การศกึษาวฒันธรรมองค์การของ 
มหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานี ้ ศกึษาจากการรับรู้ของคณาจารย์ท่ียินดีตอบแบบสอบถาม 5 
สาขาวิชาจากแบบสอบถามท่ีสง่ให้ 12 สาขาวิชา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

         การน าเสนอผลการวิจยั แบง่เป็น 3 เร่ือง คือ (1) วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ (2) 
ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ และ (3) ความสอดคล้องระหว่าง
วฒันธรรมเดน่กบัมิตขิองวฒันธรรมองค์การ 
1. วัฒนธรรมองค์การท่ีเป็นวัฒนธรรมเด่น: วัฒนธรรมปัจุบันและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์

         วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่พิจารณาจากคา่คะแนนบรรทดัสดุท้าย ท่ีเป็นคา่สงูสดุ
จากวฒันธรรม 4 แบบ จากข้อมลูในตารางท่ี 2 พบวา่ วฒันธรรมปัจจบุนัท่ีเดน่ของมหาวิทยาลัยสโุขทยั-  
ธรรมาธิราชคือวฒันธรรมแบบครอบครัว และแบบราชการซึง่มีคา่คะแนนเทา่กนั ทัง้นีว้ฒันธรรมท่ีพงึ
ประสงค์ คือวฒันธรรมแบบครอบครัว  

 ส าหรับวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนัของสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ตารางท่ี 
3) เป็นวฒันธรรมแบบราชการ โดยท่ีทัง้สองสาขาวิชามีวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ คือวฒันธรรมแบบ
ครอบครัว 

         เม่ือพิจารณาวฒันธรรมเดน่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 3) พบวา่ทัง้ 3 สาขาวิชา มีวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนั และ
ท่ีพงึประสงค์ คือวฒันธรรมแบบครอบครัว โดยท่ีวฒันธรรมเดน่ของสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มีคา่คะแนน
สงูเดน่ไปจากวฒันธรรมทัง้ 3 แบบชดัเจน  สว่นวฒันธรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และ
สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีคา่คะแนนของวฒันธรรมทัง้ 4 แบบ คอ่นข้างใกล้เคียงกนั   
2. ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์การปัจจุบันและวัฒนธรรมองค์การท่ีพึงประสงค์

         ผลการทดสอบคา่ที (t-test) ระหวา่งคะแนนวฒันธรรมปัจบุนั และท่ีพงึประสงค์ พบวา่คะแนนมี
คา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงันี  ้

1) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีคะแนนแตกตา่งกนัท่ีวฒันธรรมทัง้ 3 แบบ คือแบบ
ครอบครัว แบบเฉพาะกิจ และแบบราชการ ส่วนแบบการตลาดมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (ตารางท่ี 2 ภาพท่ี 1ก) 
ข้อท่ีนา่สงัเกต คือ วฒันธรรมท่ีพงึประสงค์เม่ือเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมปัจบุนั มีคะแนนเพิ่มขึน้ส าหรับ
แบบครอบครัว และแบบเฉพาะกิจ สว่นแบบราชการมีคะแนนลดลง 
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2) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มีคะแนนแตกตา่งกนัท่ีวฒันธรรมทัง้ 4 แบบ โดยคะแนนวฒันธรรมท่ี

พงึประสงค์เพิ่มขึน้ส าหรับแบบครอบครัว  (มากกวา่ 10 คะแนน)  และแบบเฉพาะกิจ  สว่นแบบราชการ
(ลดลงมากกวา่ 10 คะแนน)  และแบบการตลาดมีคะแนนลดลง (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ข) 

3) สาขาวิชาศลิปศาสตร์ (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ค) และสาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์
(ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ฉ) มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์แตกตา่งกนัท่ีแบบเฉพาะกิจ และแบบ
ราชการโดยท่ีทัง้สองสาขาวิชามีคะแนนวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ลดลงท่ีแบบราชการ และเพิ่มในแบบ 
เฉพาะกิจ โดยเฉพาะท่ีเห็นเดน่ชดัคือของสาขาวิชาศลิปศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2  ประเภทของวฒันธรรมเดน่-วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (n=78) 

มิติวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ 

แบบ

ครอบครัว 

แบบ 

เฉพาะกิจ 

แบบ

การตลาด 

แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น แบบ

ครอบครัว 

แบบ 

เฉพาะกิจ 

แบบ

การตลาด 

แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น 

1 ลกัษณะขององค์การ                - Mean 28.63 18.63 25.74 27.00 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

29.92 25.96 27.26 16.86 แบบครอบครัว 

      - S.D.  17.00 7.80 11.47 17.99 17.25 11.62 10.18 8.88 

2 ผู้น าองค์การ      - Mean 28.55 17.72 20.67 33.21 แบบราชการ 30.76 20.97 16.55 32.10 แบบราชการ 

     - S.D.  8.88 10.18 8.56 9.45 11.07 9.68 8.18 12.66 

3 สภาพแวดล้อมในการท างาน - Mean 36.95 14.96 17.76 30.33 แบบครอบครัว 44.74 15.67 16.40 23.19 แบบครอบครัว 

          - S.D.  11.98 6.99 7.84 15.07 15.10 8.99 6.80 10.15 

4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ                - Mean 26.22 21.35 25.88 26.55 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

29.22 24.49 26.99 18.63 แบบครอบครัว 

     - S.D.  11.99 9.86 9.44 12.75 11.25 11.54 11.32 8.63 

5 กลยทุธ์ท่ีเน้น       - Mean 29.14 19.21 19.49 31.65 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

31.64 27.69 21.13 19.54 แบบครอบครัว 

     - S.D.  15.53 7.94 6.33 17.16 11.38 7.15 6.99 11.30 

6 เกณฑ์ของความส าเร็จ      - Mean 28.92 21.71 19.67 29.71 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

34.91 24.12 16.77 24.21 แบบครอบครัว 

     - S.D.  13.91 9.53 10.99 13.81 14.59 7.93 6.57 9.79 

รวม     -Mean 29.74 18.93 21.53 29.74 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

33.53 23.15 20.85 22.42 แบบครอบครัว 

     -S.D. 10.49 5.63 6.44 9.10 9.24 6.95 5.58 6.54 

22



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556  
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ง) และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตาราง

ท่ี 3 ภาพท่ี 1จ) มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ไมแ่ตกตา่งกนั 
3.ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นกับมิตขิองวัฒนธรรมองค์การ 
         มิตขิองวฒันธรรมองค์การท่ีน ามาศกึษาดงักล่าวแล้วข้างต้น ประกอบด้วย (1) ลกัษณะขององค์การ 
(2) ผู้น าองค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ 
(6) เกณฑ์ของความส าเร็จ  การวิเคราะห์ในส่วนนี ้ต้องการแสดงความสอดคล้องระหวา่งมิตขิองวฒันธรรม
องค์การดงักล่าว 6 มิติ กบัวฒันธรรมเดน่ท่ีวิเคราะห์ในเร่ืองท่ี 1  

1) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ตารางท่ี 2 ภาพท่ี 2) มติขิองวฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิมี
ความสอดคล้องกบัวฒันธรรมเดน่ กลา่วคือ มิตขิองวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัทัง้ 6 มิต ิมี 4 มิติ คือมิติท่ี 1 
และมิตท่ีิ 4-6 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัวและแบบราชการ สว่นมิตท่ีิ 2 เป็นวฒันธรรมแบบราชการ และ
มิตท่ีิ 3 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัว ส าหรับมิตขิองวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ทัง้ 6 มิติ มี 5 มิติ คือ
มิตท่ีิ 1 และมิติท่ี 3-6 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัว  สว่นมิตท่ีิ 2 เป็นวฒันธรรมแบบราชการ  

2) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมองค์การปัจจบุนั 3 มิติแรกเป็นแบบครอบครัว
สว่นอีก 4 มิตหิลงัเป็นแบบราชการ แสดงให้เห็นวา่   มิติยอ่ยยงัไมส่อดคล้องกนักบัวฒันธรรมเดน่ใน
ปัจจบุนั ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ มิตขิองวฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิและวฒันธรรมเดน่ มีความ
สอดคล้องกนั คือเป็นแบบครอบครัว 

3) สาขาวิชาศลิปศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6 มิต ิไมส่อดคล้อง
กนั 2 มิต ิคือมิตท่ีิ 3 เป็นแบบครอบครัว และมิตท่ีิ 4 เป็นแบบราชการเท่า ๆ กนั กบัแบบการตลาด ส าหรับ
มิตวิฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ 6 มิต ิมีถึง 3 แบบ มิตท่ีิสอดคล้องคือ มิตท่ีิ 3 และมิตท่ีิ 6 ซึ่งเป็นแบบครอบครัว 
สว่นมิตท่ีิ 1 มิตท่ีิ 4 และมิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจ โดยมีมิตท่ีิ 2 ผู้น าองค์การเป็นแบบราชการ 

4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6 มิติ
สอดคล้องกนั 2 มิติ คือมิตท่ีิ 3 และมิติท่ี 5 ซึง่เป็นแบบครอบครัว ส่วนมิตท่ีิ 1และมิตท่ีิ 4 เป็นแบบ
การตลาด มิตท่ีิ 6 เป็นแบบเฉพาะกิจ ส าหรับมิตวิฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ 6 มิต ิมีถึง 4 แบบ มิตท่ีิสอดคล้อง
คือ มิตท่ีิ 3 เป็นแบบครอบครัว สว่นมิติท่ี 1 และมิติท่ี 4 เป็นแบบการตลาด มิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจโดย
มิตท่ีิ 2 ผู้น าองค์การเป็นแบบราชการ 

................................. 
*ดตูาราง ภาพประกอบและรายละเอียด ส าหรับสาขาวิชาตา่ง ๆ จาก N. Passornsiri and O. Passornsiri “An Organizational Culture and
Work life in SukhothaiThammathirat Open University, Thailand” ในInternationalising Education: Global Perspectives on
Collaboration and Change, edited by James O’Meara and Michael Spittle. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.
71-92.
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5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีมิตวิฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิสอดคล้องกบั

ภาพรวมเกือบทัง้หมด ยกเว้นมิตท่ีิ 3 ปัจจบุนัเป็นแบบราชการ ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ มิตท่ีิ 2 ผู้น า
องค์การ และมิติท่ี 4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ เป็นแบบราชการ 

6) สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 4)*  มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6

มิต ิสอดคล้องกนัเกือบทกุมิต ิยกเว้นมิติท่ี 2 ผู้น าองค์การท่ีเป็นแบบราชการ ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึ

ประสงค์กบัมิตยิ่อย 6 มิต ิพบวา่ไมส่อดคล้องกนั 3 มิตใิน 6 มิต ิคือมิตท่ีิ 2 เป็นแบบราชการ มิตท่ีิ 4 เป็น

แบบการตลาด และมิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจ  

................................. 
*ดตูาราง ภาพประกอบและรายละเอียด ส าหรับสาขาวิชาตา่ง ๆ จาก N. Passornsiri and O. Passornsiri “An Organizational Culture and
Work life in SukhothaiThammathirat Open University, Thailand” ใน Internationalising Education: Global Perspectives on
Collaboration and Change, edited by James O’Meara and Michael Spittle. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.
71-92.
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ตารางท่ี 3  ประเภทของวฒันธรรมเดน่-วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์สาขาวิชาตา่ง ๆ

มิติวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารปัจจุบนั วฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงค ์

แบบ

ครอบครัว 

แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น แบบ

ครอบครัว 

แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น 

1 ศึกษาศาสตร์   - Mean  29.08 17.42 21.78 31.44 แบบราชการ 40.12 23.58 16.57 20.01 แบบครอบครัว 

n = 24    - S.D.  11.26 6.96 6.05 10.86 7.42 9.09 5.72 6.99 

2 ศิลปศาสตร์           - Mean 25.74 16.59 19.84 37.94 แบบราชการ 29.44 24.50 22.06 24.00 แบบครอบครัว 

n = 15    - S.D.  5.72 1.46 7.32 7.10 1.96 5.44 2.74 4.24 

3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ      - Mean 29.54 22.32 24.26 23.89 แบบครอบครัว 29.17 22.37 23.98 24.26 แบบครอบครัว 

n = 9    - S.D.  7.47 2.20 7.03 2.64 7.91 5.09 5.71 7.03 

4 พยาบาลศาสตร์    - Mean 41.63 14.65 17.52 26.21 แบบครอบครัว 37.67 17.42 20.38 24.54 แบบครอบครัว 

n = 8    - S.D.  13.45 3.76 5.67 9.74 13.59 2.16 4.74 7.26 

5 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ - Mean 28.92 22.34 22.77 25.97 แบบครอบครัว 29.42 24.16 23.58 22.45 แบบครอบครัว 

n = 22     - S.D.  9.74 4.93 5.81 4.55 8.40 6.32 4.39 6.59 
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บทสรุป 

          มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัเป็น 2 แบบผสมกนัคือแบบ
ครอบครัวและแบบราชการ สว่นวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์คือแบบครอบครัว  ส าหรับมิตยิอ่ยท่ี 1 ลกัษณะ
ขององค์การ  และมิตท่ีิ 5 กลยทุธ์ท่ีเน้น มีคะแนนลดลงอย่างมากส าหรับวฒันธรรมองค์การแบบราชการ ซึง่
แนวโน้มนีเ้ป็นแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ดงัท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่
กลา่วถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการอดุมศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยให้ค านงึถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศกึษาระดบัปริญญาตามกฏหมายวา่ด้วยการจดัตัง้
สถานศกึษาแตล่ะแหง่ และ กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง (มาตรา 34) 

         นอกจากนีว้ฒันธรรมองค์การของสาขาวิชาศกึษาศาสตร์และศลิปศาสตร์ในปัจจบุนัซึง่เป็นแบบ
ราชการ ก็มีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นแบบครอบครัว  โดยมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัเล็กน้อย กล่าวคือ 
มิตวิฒันธรรมองค์การสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 4 มิต ิจาก 6 มิติ คือมิตสิภาพแวดล้อมในการท างาน สิ่งยึด
เหน่ียวองค์การ กลยทุธ์ท่ีเน้น และเกณฑ์ของความส าเร็จ  มีคะแนนลดลงมากกว่า 10 คะแนนจากแบบ
ราชการ และมีคะแนนเพิ่มมากกวา่ 10 คะแนนในแบบครอบครัว  นอกจากนีมี้ท่ีนา่สงัเกต คือ คะแนนของ
มิตกิลยทุธ์ท่ีเน้นเพิ่มขึน้ 11 คะแนนในแบบเฉพาะกิจอีกด้วย  ส าหรับมิติวฒันธรรมองค์การสาขาวิชาศลิป
ศาสตร์ทัง้ 6 มิต ิมีคะแนนลดลงมากกวา่ 10 คะแนนจากแบบราชการโดยท่ีมิตวิฒันธรรมองค์การ 3 มิติ 
คือลกัษณะขององค์การ ผู้น าองค์การ และกลยทุธ์ท่ีเน้น มีคะแนนเพิ่มขึน้ มากกวา่ 10 คะแนนในแบบ
เฉพาะกิจ  

          ส าหรับวฒันธรรมองค์การของสาขาวิชา อีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและพงึประสงค์ไมแ่ตกตา่ง
กนัแตจ่ากการพิจารณามิติย่อย 6 มิต ิได้แสดงให้เห็นแนวโน้มบางประการ คือ มิตผิู้น าองค์การของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท่ีมีคะแนนลดลงจากแบบการตลาด มากกวา่ 10 คะแนน  ในขณะท่ี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนมิติกลยทุธ์ท่ีเน้น ลดลงจากแบบครอบครัว และมีคะแนนเพิ่มขึน้ในแบบ
การตลาดมากกว่า 10 คะแนน  
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ตารางท่ี  4  ประเภทข  องวฒันธรรมเดน่-วัฒนธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์สาขาวิชาตา่ง ๆ จ าแนกตามมิตวิฒันธรรมองค์การ

มิตวิฒันธรรม

องค์การ

วฒันธรรมองค์การปัจจบุนั วฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์

ศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

พยาบาล

ศาสตร์ 

สง่เสริม

การเกษตร

และสหกรณ์ 

ศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

พยาบาล

ศาสตร์ 

สง่เสริม

การเกษตร

และสหกรณ์ 

1 ลกัษณะขององค์การ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

2 ผู้น าองค์การ  แบบครอบครัว แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบราชการ แบบราชการ แบบราชการ 

3 สภาพแวดล้อมในการท างาน แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ แบบราชการ แบบราชการและ

แบบการตลาด 

แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ แบบการตลาด 

5 กลยทุธ์ที่เน้น แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบเฉพาะกิจ แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

6 เกณฑ์ของความส าเร็จ แบบราชการ แบบราชการ แบบเฉพาะกิจ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

 ภาพรวม แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

N 24 15 9 8 22 24 15 9 8 22 
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ข้อเสนอแนะ 
          การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การจากแบบหนึง่ไปสูอี่กแบบหนึง่จ าเป็นท่ีจะต้องจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์ ซึง่นอกจากจะพิจารณารายละเอียดจากค าจ ากดัความข้างต้นแล้ว ยงัต้องพิจารณาวา่เป็น
แบบท่ีอยูใ่กล้เคียงกนั หรืออยูต่รงข้ามกนัโดยพิจารณาจากภาพท่ี 1 หากเป็นแบบท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน จะปรับ
ได้ง่ายกวา่แบบท่ีอยูต่รงข้ามกนั เน่ืองจากมีประเดน็ท่ีต้องพิจารณาประกอบในการจดัท ากลยทุธ์ในการ
เปล่ียนน้อยกวา่ ยกตวัอยา่ง เชน่ การเปล่ียนจากแบบครอบครัวเป็นแบบเฉพาะกิจ ทัง้สองแบบเน้นความ
ยืดหยุ่นและเสรีภาพ ประเด็นท่ีแตกตา่งคือการเน้นการด าเนินงานภายใน (แบบครอบครัว) และภายนอก 
(แบบเฉพาะกิจ) ส าหรับแบบท่ีอยู่ตรงข้ามกนั  เชน่แบบราชการกบัแบบเฉพาะกิจ  การปรับเปล่ียนจะยาก
กวา่มาก กลา่วคือแบบราชการเน้นการด าเนินงานภายใน ความมัน่คงและการควบคมุ  สว่นแบบเฉพาะกิจ
เน้นการด าเนินงานภายนอก  ความยืดหยุน่และเสรีภาพ ประเดน็ท่ีจะปรับเปล่ียนจงึมีมากกวา่ 

 ในปี พ. ศ. 2555 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงหลายประการ 

นบัตัง้แตก่ารปรับเปล่ียนอธิการบดีเน่ืองจากหมดวาระ และในชว่งเวลานบัแตนี่ไ้ป มหาวิทยาลยัสโุขทยั- 

ธรรมาธิราช จะมีคณาจารย์เป็นจ านวนมากท่ีจะเกษียณอาย ุ คณาจารย์รุ่นใหมที่จะเข้ามาแทนจะมีจ านวน

มาก จงึควรท่ีจะได้ศกึษาวฒันธรรมองค์การแบบวิเคราะห์เจาะลกึอีกครัง้หนึง่วา่แนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีได้ศกึษาไว้แล้วนี ้จะเป็นแบบเดมิหรือเปล่ียนไปในทิศทางใด โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างมิติ

วฒันธรรมองค์การกบัวฒันธรรมเดน่  ความไมส่อดคล้องชัว่คราวระหวา่งมิติยอ่ยกบัวฒันธรรมเดน่แสดงให้

เห็นความต้องการในการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีความไมส่อดคล้องถาวร จะเป็นสิ่งกีดขวางการด าเนินงาน

ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ (Cameron and Quinn, 2006) 
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