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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป็นข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 
14,375 คน คำนวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 389 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 0.92 แล้วไปทำการทดลองใช้เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.963 สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้คือค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับมาก การรับรู้วัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ แบบมุ่งผลสำเร็จ และแบบราชการ  ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
คำสำคัญ: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed 1) to study the opinion to perceived organizational culture 
and organizational citizenship behavior 2)  to study perceived organizational culture 
affecting organizational citizenship behavior of government teacher education 
department in Bangkok.  To collect data by using questionnaires. The population were 
the government teacher education department in Bangkok as 14,375 people. The 
sample sizes were calculated by using Taro Yamane at 95 percent confidence levels as 
389 people. Proportional stratified random sampling was applied in this research.  The 
questionnaires were verified for content validity by experts and tried out the reliability. 
The result of content validity and reliability are at 0.92, 0.963. This research statistic were 
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frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 
research results found that the opinion of organizational culture and organizational 
citizenship behavior are in the high level. Organizational culture in terms of adaptability 
culture, clan culture and bureaucratic culture affecting organizational citizenship 
behavior of government teacher education department in Bangkok. 
Keywords: perceived organizational culture, organizational citizenship behavior  
 
บทนำ   
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การถือเป็นกิจกรรมการบริหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสำเร็จขององค์การ ดังจะเห็นได้จากองค์การหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานนั้น 
มักจะให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพราะถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่สำคัญมาก มีคุณค่าซึ่งจะขาดมิได้ในการบริหารองค์การ หากองค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน องค์การก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
ซึ่งหลักการหนึ่งที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือความพยายามที่จะดึงดูดให้คนเก่ง
คนดีที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน และรักษาทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้อยู่กับองค์การไปนานๆ  
พร้อมกับเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอยู่ตลอดเวลา (บุศรารัตน์ บัวงาม
, 2556) 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ยั่งยืน อาจทำได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
พัฒนาพฤติกรรมในการทำงานให้แก่บุคลากรจนเกิดพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมความ
สำนึกในหน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความมีมารยาทในการทำงาน และพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งไม่ได้เกิด
จากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การ แต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เกินกว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบอันนำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การได้เป็นอย่างดี คำกล่าวทั้งหมดนี้เป็นไปตามทฤษฎีของ Dennis W. Organ ศาสตราจารย์
จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organ, 1987) ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยม ความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่
เกิดขึ้นในองค์การ ใช้เป็นแนวทางกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
องค์การ องค์การที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์การเสมอ ให้ความสำคัญกับ
ความต้องการและความเป็นอยู่ของสมาชิก จะทำให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าองค์การของเขาเป็นเสมือน
ครอบครัวขนาดใหญ่ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้เป็นของ Daft (2001) แบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่ 1) การรับรู้วัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว เป็นแบบที่ผู้นำมุ่งสร้างวัฒนธรรมใหม่ขององค์การเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์การจะได้รับความอิสระในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ 
และเน้นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 2) การรับรู้วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ เป็น
วัฒนธรรมที่เน้นการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์การ  มุ่งให้บริการ
ลูกค้าเป็นพิเศษ จะให้ความสำคัญการแข่งขัน การเอาชนะ บุคลากรที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูงใน
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ขณะที่ผู้มีผลงานต่ำกว่าเป้าจะถูกไล่ออกจากงาน 3) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ เป็น
วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองให้
พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอก เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความต้องการของ
บุคลากรมากกว่าวัฒนธรรมแบบอ่ืน จึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันทำงานคล้ายอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรทั้งบุคลากรและลูกค้า 4) การรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ เป็นวัฒนธรรมแบบที่ให้ความ สำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายใน เน้นความ
คงเส้นคงวาในการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ความเป็นเหตุเป็นผล ความมีระเบียบของการทำงาน 
มุ่งการยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานต่ำ 
 ในส่วนของโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 437 แห่ง จาก 6 เขต
กลุ่มการศึกษา โดยมีข้าราชการครูสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 14,375 คน ได้มี
นโยบายในการยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียน ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในด้าน
ระเบียบ ด้านงบประมาณ ระเบียบการเงิน ระเบียบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
หน้าที่การงาน เป็นต้น วัฒนธรรมองค์การของข้าราการครูสังกัดสำนักการศึกษาเป็นวัฒนธรรมที่เน้น
ความคงเส้นคงวาในการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ความมีระเบียบของการทำงาน การยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานต่ำ เกี่ยวข้องกับการปรับตัวกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นสืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง 
โดยทำให้ข้าราชการครูต้องปรับตัวมากขึ้นโดยเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเอง บุคลากรต้องมีส่วนร่วมใน
การทำงานเพ่ิมขึ้น ควรมีวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน บุคลากรควรมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน ควรมีความสามารถในการสอนออนไลน์ได้ดี มีเนื้อหาสาระ 
สนุก ชวนติดตาม ซึ่งทำให้บุคลากรอาจจะเกิดความเครียดในการทำงาน  ความพึงพอใจในการทำงาน
อาจจะลดน้อยลง มีความวิตกกังวลในความมั่นคงในงาน ทำให้ไม่สนใจต่อนโยบายขององค์การที่กำลังมี
การปรับตัวอย่างมาก ดังนั้นองค์การจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมการรับมือและหาแนวทางแก้ไข โดย
ต้องการรับรู้ว่าบุคลากรต้องการสิ่งใดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการปรับเปลี่ยน ให้มีความพึงพอใจในงาน และมี
ขวัญกำลังใจที่ดี ทุ่มเทกำลังกายและใจในการทำงาน ตลอดจนควรมีวัฒนธรรมองค์การอย่างไรจึงจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ขององค์การของข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
มีจำนวน 437 แห่ง จาก 6 เขตกลุ่มการศึกษา โดยมีประชากรจำนวน 14,375 คน (สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ประกอบด้วย บุคลากรที่มีตำแหน่งระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 389 คน ใช้วิธีการคำนวณของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี้   

 

n  =        N  
   1 + Ne2 

n  =  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จำนวนประชากร 
e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05  
n  =      N  
            1 + Ne2  

                  n  =       14,375  
             1+(14,375 × (0.05)2)  

                 n  =    389 คน 
 
 
 
 
 

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
1. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
2. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ 
3. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ 
4. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
2. พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อ่ืน 
3. พฤติกรรมความอดทดอดกลั้น 
4. พฤติกรรมการสำนึกในหน้าที ่
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
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 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพ้ืนที่เขตการศึกษา  ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนดังนี้  
 

 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การได้อ้างอิงมาจาก Chaikidurajai, 
Praphan. (2015) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้อ้างอิงมาจาก  Chaikidurajai, 
Praphan. (2017) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่
ละข้อคำถามมีคำตอบให้เลือกตามลำดับความสำคัญ 5 ระดับ โดยได้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.92 แล้วนำไปทดสอบกับประชากรที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด (Try Out) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ซึ่งพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของชุด
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.963 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย
การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังแต่ละเขตการศึกษา  และได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืน
มาตามจำนวน 389 ชุด 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

กลุ่มเขต จำนวนประชากร ขนาดกลุ่ม สัดส่วน ขนาดกลุ่ม 
การศึกษา ที่ใช้ในการวิจัย ตัวอย่าง (%) ตัวอย่าง (คน) 

 (คน) (คน)  (Try Out) 
กรุงเทพกลาง 1,023 27 7 2 
กรุงเทพเหนือ 2,337 62 16 5 
กรุงเทพใต ้ 1,598 43 11 3 
กรุงเทพตะวันออก 4,461 121 31 9 
กรุงธนเหนือ 1,873 50 13 4 
กรุงธนใต้ 3,083 86 22 7 

รวม 14,375 389 100 30 



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

Vol. 3 No. 4 JULY - AUGUST 2021

48

 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

Vol. 3 No. 4 (July – August 2021) 
 

48  
 

มาตรฐาน  และวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของข้าราชการครูโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 389 คน จาก 6 เขตการศึกษา พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
323 คน คิดเป็นร้อยละ 83 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 ถึง 50 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
มีสถานภาพสมรส จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี จำนวน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.1 และมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65  ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 พฤติกรรมความอด
ทดอดกลั้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 พฤติกรรมการสำนึกใน
หน้าที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 พฤติกรรมการให้ความร่วมมืออยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และพฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อ่ืนอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  ดังตารางที่ 3 
 
 

ข้อ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ X S.D. แปลผล 
1 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 3.83 0.65 มาก 
2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ 4.05 0.74 มาก 
3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ 3.99 0.76 มาก 
4 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ 4.22 0.65 มาก 
 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยรวม 4.02 0.62 มาก 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 

 ผลการวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ  การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  และ  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  ยกเว้นการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว
ที่ไม่มีผล ดังตารางที่ 4   
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ 
     พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 

ตัวแปรต้น ß P 
ค่าคงที ่ .463 .000 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว -.064 .336 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ .193 .004* 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ .436 .000* 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ .141 .015* 
R2 .435  
Adjusted R2 .429  
F-value 73.960  
*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับมากอาจ
เนื่องมาจากข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสซึ่งต้องการ
ความม่ันคง ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนงาน ประกอบกับทำงานมานาน มากกว่า 10 ปี จนเกิดความเคยชิน
ในการทำงาน ทำให้มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก และมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทีอ่ยู่ในระดับมาก 

ข้อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ X S.D. แปลผล 
1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4.00 0.79 มาก 
2 พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อ่ืน 3.91 0.79 มาก 
3 พฤติกรรมความอดทดอดกลั้น 3.99 0.74 มาก 
4 พฤติกรรมการสำนึกในหน้าที่ 3.96 0.69 มาก 
5 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 3.95 0.69 มาก 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม 3.96 0.66 มาก 
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 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ
ครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนาพร พันธ์เทศ และ ประพันธ์ 
ชัยกิจอุราใจ (2562) ที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ภาครัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
สอดคล้องกับ วริษฐา กองทรัพย์  ทิพทินนา สมุทรานนท์  และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2561) ที่พบว่าการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ   และ
สอดคล้องกับ ธนาสิทธิ์ เพ่ิมเพียร (2552) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ การ
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่าการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ มี 3 แบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่  

 1. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์การแบบ
เครือญาติเป็นวัฒนธรรมการทำงานในองค์การที่อยู่ร่วมกันแบบญาติพ่ีน้อง มองบุคลากรเป็นทุนมนุษย์
ขององค์การ ไม่ใช่เป็นแบบนายจ้างกับลูกจ้าง หรือเจ้านายกับบ่าวที่มองบุคลากรเป็นต้นทุนของ
องค์การ เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอก เป็นวัฒนธรรมที่เน้น
ความต้องการของบุคลากรมากกว่าวัฒนธรรมแบบอื่น องค์การมีบรรยากาศการทำงานแบบมวลมิตรที่
ร่วมกันทำงานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  

 2. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างวัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งสำเร็จ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายขององค์การ มีดัชนีชี้วัดผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรแต่คนละคนของแต่ละทีมและแต่ละองค์การจะทำให้บุคลากรต้อง
ปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จ ให้ความสำคัญกับการแข่งขัน โดยมีการให้รางวัล
ตามผลงาน บุคลากรที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่บุคลากรที่ผลงานไม่ดี  อาจจะถูกให้
ออกจากงาน และ  

 3. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การที่สำรวจวิจัยเป็น
องค์การแบบราชการซึ่งมีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายใน เน้นความคงเส้นคงวาใน
การดำเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ความมีระเบียบของการทำงาน รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

 ส่วนการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว  ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากข้าราชการครู สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร อยู่จนชินกับสภาพแวดล้อมที่เน้นความคงเส้นคงวาในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคง ความมีระเบียบของการทำงาน การยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้การ
ปรับตัวได้ไม่เร็วเท่ากับบุคลากรที่อยู่ในองค์การภาคเอกชนที่มีการแข่งขันกันสูง ต้องปรับตัวอยู่ตลอด
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและองค์การ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  โดยสร้างวัฒนธรรม
การทำงานร่วมกันในองค์การแบบญาติพ่ีน้อง มีบรรยากาศการทำงานแบบมวลมิตรท่ีร่วมกันทำงานคล้าย
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ใส่ใจในความต้องการของบุคลากร มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ ให้ความเอาใจใส่
เอ้ืออาทรต่อบุคลากร 
  1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ  โดยมีการกำหนด
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายขององค์การ และร่วมกันจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานกับบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการยอมรับ มีการให้รางวัลตามผลงาน บุคลากรที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูง 
ในขณะที่ผู้มีผลงานต่ำกว่าเป้าก็จะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือมีการคาดโทษ  
  1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ  โดยเน้นความคงเส้น   
คงวาในการดำเนินการ  เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มีระเบียบการทำงานที่ชัดเจน ยึดถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  
  1.4 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการคำนึงถึงผู้อื่นให้มากข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมเป็นการสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะของงาน และบรรยากาศองค์การ เป็นต้น 
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