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บทคัดย่อ
การวิจ ัยน ี้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อศ ึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่าน ิยมองค์กรของ 

บ ุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยาผ่านมิต ิทางวัฒนธรรม กลุ่มต ัวอย่างท ี่ใช ้ใน 
งานวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น278 คนได้มาจากการผู้บรหาร อาจารย์ และ นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ เครองมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้านค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิติทางวัฒนธรรมประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1) ค่านิยมด้านคุณธรรมผ่านมิติ 
ทางวัฒนธรรมด้านความสำคัญของความเป็นบุรุษ 2) ค่านิยมด้านวินัยผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้าน 
ระยะห่างเชิงอำนาจมาก 3) ค่านิยมด้านความผิดชอบผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านคติรวมหมู่ 4) ค่านิยม 
ด้านความรักในองค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านคติรวมหมู่ 5) ค่านิยมด้านความเอื้ออาทรแบ่งปัน
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ผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านการกำหนดแผนระยะเวลาในอนาคตระยะยาว 6) ค่านิยมด้านการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความไม,แน่นอนสูง 7) ค่านิยมด้านการทำงาน 
เป็นทีมผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านความสำคัญของความเป็นบุรุษ และ 8) ค่านิยมด้านความสำเร็จ 
ผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง

คำสำคํญ: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยมองค์กร มิติทางวัฒนธรรมในองค์กร 

ABSTRACT
The objective of this research was to study the intercultural communication on the 

organisational values of Bansomdejchaopraya Rajabhat University staff through the cultural 
dimensions. The data were gathered from the 278 participants from administrators, lecturers 
and staff of the said university. The questionnaire was deployed to collect the data, and 
the statistics applied for the data analysis included percentage, mean, standard deviation. 
The findings revealed that the intercultural communication on organisational values at 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University through the lens of cultural dimensions included 
the following eight aspects: 1) Moral Value through masculinity, 2) Value of Orderliness 
through large power distance, 3) Value of Responsibility through collectivism, 4) Value of 
Adoration through collectivism, 5) Value of Loveliness through long time orientation, 6) Value 
of Innovation through high uncertainty avoidance, 7) Value of Teamwork through masculinity, 
and 8) Yield Value through high uncertainty avoidance.
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(intercultural communication) เป็นกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณ์ในบรบทหนึ่ง  ๆ
โดยบ ุคคลในกระบวนการส ื่อสารน ั้น  มีความ 
แตกต่างทางวัฒนธรรมมากพอในระคับที่ม ีการ 
ตีความและมีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม

ที่เหมาะสมแตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความหมาย 
ทีไม่เหมือนกัน (Lustig and Koester, 1996 as 
cited เท Wiwattanakul, 2016) และเป็นเรอง 
ท ี่จำเป ็นอย่างยิ่งสำหรับคนในองค์กรท ี่จะต้อง 
เข้าใจความต่างระหว่างบุคคลที่มาจากคนละสังคม 
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน


