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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านมุมมองด้านมิต ิทางวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้ในงานวิจัยมีจำนวนที่งส ิน 
6 คนได้มาจากการผู้บวิ'หาร 2 คน อาจารย์ 2 คน และนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ 2 คนโดยวิธีการลุ่มแบบ 
เจาะจง เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบลัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านค่านิยม 
องค์กรผ่านมิติทางวัฒนธรรมพบได้ในหลายรูปแบบคือ ด ้านความรักในองค์กรควรให้ความสำค์ญของ 
ความเป็นสตร ด้านการทำงานเป็นทีมผ่านคติรวมหมู่ ด ้านคุณธรรมผ่านการกำหนดแผนระยะเวลาใน 
อนาคตแบบระยะยาว ด้านความเอืออาทรแบ่งปันผ่านความเป็นสตร ค่านิยมองค์กรเกิดใหม่คือ สิ่งยึด 
เหนี่ยวจิตใจ

คำสำคัญ: การศ ึกษาปรากฏการณ ์ ทัศนคติด้านค่านิยมองค์กร มิติทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชทัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Abstract
The objective of this research was to explore the attitudes of the organizational values of the 

staff at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through the lens of cultural dimensions. 
The data were collected from the 6 participants, including two administrators, two lecturers and 
two staff with purposive sampling selection. The semi-structured interview was deployed to 
collect the data. The findings revealed that there were various patterns of the attitude of 
organizational values through cultural dimensions, i.e. adoration through femininity, teamwork
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through collectivism, moral through long-term orientation, loveliness through femininity, and the 
emerging organizational value is Spiritual Support.
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บทนำ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) เป็น กระบวนการแลกเปลี่ยนและ 

ตีความสัญลักษณ์ในบ!'บทหนึ่งๆ โดยบุคคลในกระบวนการสื่อสารใfน มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาก 
พอในระดับที่มีการตีความและมีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน นำไปสู่การรับรู้ 
ความหมายที่ไม ่เหม ือนก ัน (Lustig and Koester, 1996 อ้างอ ิงใน เมตตา วิว ัฒนาน ุก ูล, 2559) และ 
เป็นเพื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในองค์กรที่จะต้องเข้าใจความต่างระหว่างบุคคลที่มาจากคนละสังคม 
และวัฒนธรรม นั้งนั้เพ ื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ร ่วมกันของคนในองค์กรใf นมีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง 
และช่วยนำพาองค์กรก้าวย่างต่อไปอย่างมนคง ค์งใfน จึงกล่าวได้ว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใfนช่วย 
ยกระด ับจิตใจของมวลมนุษยชาต ิให ้ส ูงข ึน ให้สามารถเรยนรู้เ'ข ้ากับผู้อ ื่น'ได้ตี และอยู่ร ่วมกันอย่างมี 
ความสุข

ค่านิยมทางวัฒนธรรม (Cultural values) เป็นความรู้ชั่นฟืนฐานที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ที่แต ่ละบุคคลสามารถยึดถือเป ็นแนวประพฤติปฏิบ ัต ิท ี่พ ึงปรารถนา และเมื่อปฏิบัติซำๆ จะกลายเป็น 
วิถีประชาที่อาจสืบทอดต่อๆ กันไปเป็นวัฒนธรรมได้ (ค่านิยมร่วม...สู่ความเป็นเลิศ, 2557) โดยคุณค่าทาง 
วัฒนธรรมจะศึกษาตํ่งแต1สัญลักษณ์ (symbols) ได้แก่ การแต่งกาย ความหมายของสี ท่าทาง ทรงผม เป็นต้น 
วีรบุรุษ (Heroes) หมายถึง บุคคลหวี'อสื่งที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ศาสดาของศาสนา นโปเลียน เป็นต้น 
ประเพณี (rituals) ได้แก่พิธีกรรมทางศาสนา การทักทาย เป็นต้น และ ค่านิยม (values) ได้แก่ ความซื่อสัตย์ 
ความตี ความชั่ว ศีลธรรม เป็นต้น หากวัดในเพื่องของการเปลี่ยนแปลงง่ายสุดไปหายากสุดจะพบว่า 
การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น สัญลักษณ์ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และลี่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
ที่สุดคือ ค่านิยมทางวัฒนธรรม (cultural value) ที่แต่ละสังคมมี เช่น เรื่องของความสะอาด ความสกปรก 
ความเชื่อ ซ ึ่งค ่าน ิยมแบบนี่จะเปลี่ยนแปลงยากที่ส ุดในสังคมและเป็นลี่งท ี่ไม ่สามารถปฏิบ ัต ิได ้ เพราะ 
เป็นสิงท่ีอยู่ภาย'ใน'จิต'ใจ

ว ัฒ นธรรมองค ์กร (Organizational culture) หวี'อ ค ่าน ิยมร ่วม (shared value) เป ็นเค,ร ื่อ งม ือ  
ในการบรหารและพฒินาองคก์รรูปแบบหน่ึง เพราะวัฒนธรรมเป็นวิถีปฏิบติัท่ีไม่ใช่กฎหวี'อระเปยีบท่ีมีอยู่ใน 
องค์กรนั้นๆ วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผน การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น องค์กรใดที่มีวัฒนธรรมไม1เข้มแข็ง 
และยึดหยุ่น จะทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง (ค่านิยมร่วม...สู่ความเป็นเลิศ, 2557)
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