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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
โครงสร้างเชิงองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์และพนักงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย จานวน 329 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบ
สัดส่วนกระจายลงทุกสถาบันที่ศึกษาตามสัดส่วนของอาจารย์ประจาของแต่ละสถาบัน และสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด
องค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การทางานร่วมกัน (2) ยึดมั่น
ในหลักศาสนา (3) สัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม (4) การบริหารจัดการ และ (5) กลยุทธ์สร้าง
นวัตกรรมมุ่งความสาเร็ จ การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าวัดระดับความกลมกลืน คือ Chi-square (χ2) = 10.829, df = 5, χ2/df
(CMIN/DF) = 2.166, RMR = .007, RMSEA = .061, GFI = .986, AGFI = .958, TLI = .989 and CFI = .995
แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาเชิงยืนยันลาดับหนึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารไปสารวจวัฒนธรรมองค์กรตามตัวแปรที่ค้นพบเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน
และโอกาสในการพัฒนาและให้การสนับสนุนตามตัวแปรองค์ประกอบที่สาคัญอย่างจริงจังต่อไป
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Components of Organizational Culture as Perceived by Personnel of Private
Higher Education Institutes under Christian organizations in Thailand
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Abstract
The purposes of this research were to analyze the Components of Organizational
Culture as Perceived by Personal of Private Higher Education Institutes under Christian
organization in Thailand and to examine the consistency of the structural elements of
organizational culture as perceived by personnel of the Private Higher Education Institutes
under the Christian Organization in Thailand with the empirical data. The sample
consisted of 329 full-time Instructors and staff of Private Higher Education Institutes under
Christian organizations in Thailand. The reliability of the questionnaire was 0.984.
Frequencies, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and
confirm factor analysis were used for statistical analysis.
The research findings syndicated those 5 components of Private Higher Education
Institutes under the Christian Organization in Thailand were found as follows: (1)
Collaboration (2) Relationship of Leader and Follower (3) Adhere to the Doctrine (4)
Management and (5) Strategy of Innovation for Success. The validity test results of
confirmatory factor analysis of Culture Organization in Private Higher Education under the
Christian Organization in Thailand with the empirical data were found with Chi-square (χ2)
= 10.829, df = 5, χ2/df (CMIN/DF) = 2.166, RMR = .007, RMSEA = .061, GFI = .986, AGFI =
.958, TLI = .989 and CFI = .995. It would be confirmed that factor model of Culture
Organization in Private Higher Education Institutes under the Christian Organization in
Thailand was significantly valid with the empirical data. The result of this research is a
guideline for executives to explore organizational culture based on discovered variables in
order to find strengths, weaknesses, and opportunities for development and continue to
provide support based on the important variable factors.
Keywords : Organizational culture, Private higher education, Christian organization in
Thailand
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลงนามเพื่อเปิดเสรีทางการบริการด้านการศึกษาไปแล้วหลายฉบับ
ซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นในประเด็นต่างๆ ต่อประเทศไทยทั้งในด้านกฎหมาย และการแข่งขัน ได้แก่ การ
จัดการศึกษาที่เปิ ดเสรีบ ริการในสาขาบริ การการศึกษาของประเทศไทย จากการเปิดเสรีการค้าบริการ
การศึกษาภายใต้ข้อตกลง General Agreement on Trade in Services (GATS) ขององค์กรการค้าโลก
(World Trade Organization) การเปลี่ยนแปลงในประชากรในประเทศที่ลดลง ทาให้ สถาบันอุดมศึกษา
จาเป็นต้องมีการปรับตัว (ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, 2554) สถาบันการศึกษาจึงมีความจาเป็น อย่างยิ่งในการ
ปรับตัวให้มีความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาองค์กรให้สามารถ
แข่งขันปรับตัวได้ดังกล่าว คือการจัดการระบบวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผล
ต่อบุคลากร การบริหาร การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบการทางานที่ ผลักดันให้
องค์กรเติบโตและได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ (พลวศิษฐ หล้ากาศ, 2560)
ดังนั้นการนาวัฒนธรรมขององค์ กรที่ทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติและถูกปลูกฝังมาตลอด
มาคิด สร้า งสรรค์วิธีก ารทางานใหม่ๆ เพื่อ ให้บ ริก ารการศึก ษาอย่า งมือ อาชีพ และมีเ ป้า หมายชัด เจน
นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรยังสามารถส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นภายในองค์กร ความไว้วางใจในพันธกิจ
ขององค์กรตลอดจน ค่านิยมและความเชื่อ และสิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการร่วมมือร่วมกันระหว่างบุคลากร
และน าค่า นิย มและความเชื่อ ไปปฏิบ ัติต ามกรอบแนวคิด ที่อ งค์ก รได้กาหนดไว้ ทั้งนี้การนาวิสั ยทัศน์
(Vision) ของผู้ก่อตั้งองค์กรอันเป็นพื้นฐานเริ่มแรกขององค์กรไปสู่การปฏิบัติให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงการ
สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อให้มีความแข็งแกร่ง (Strong culture) ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทางานของบุคลากรขององค์กรให้เป็นไปตามบริบทขององค์กรด้วย (Denison, 2003)
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี พื้ น ฐานการด าเนิ น การตามหลั ก ค าสอนของคริ ส ตศาสนาเป็ น
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน มี ก ารใช้ ห ลั ก ค าสอนของศาสนาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ของ
คริสตศาสนา และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร ทั้งอาจารย์และพนักงานขององค์กร
เป็น วัฒ นธรรมขององค์กรที่มีเป้าหมายที่ส าคัญในการเน้นการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ มี
คุณภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นและให้ความสาคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัด
การศึกษา มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์สมดุล ได้แก่ ทัศนคติ อุปนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็น
แบบแผนที่ยั่งยืนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง เป็นกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานให้บุคลากรในองค์กรนั้นปฏิบัติตามไปใน
ทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร (กรมการศาสนา, 2563) ซึ่งในประเทศไทย มีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 7 สถาบัน คือ ได้แก่ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์ น มหาวิทยาลัย พายัพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัย คริสเตียน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยแสงธรรม
ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาที่สังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มูลนิธิสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
สภาประมุข แห่ งบาทหลวงโรมัน คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทยปกครองดู แลของสภาประมุ ขแห่ ง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศาสนา ด้านการศึกษาอบรม
จริ ยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในด้านสั งคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล ด้านการแพทย์
อนามัยและสาธารณสุข ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกภายใต้การดูแล
ของสภาการ ศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นงานอภิบาล และการอบรมหล่อหลอมบุคคลสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้ดาเนินชีวิตในหนทางของความ
เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่น และสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 255 โรงเรียน อาชีวศึกษา 13 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 4 แห่ง
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สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรคริสตศาสนาที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพตามมนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรอบนโยบาย ยึดหลักการในการพัฒนา
เยาวชนคริสเตียนและบุคคลทั่วไปได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็น
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ มี ชีวิ ต ที่ ส มบูร ณ์ ต ามแบบของพระเยซู ค ริ ส ต์ โดยมี ห น่ ว ยงาน
สานั กงานพัน ธกิจ การศึกษาเพื่อกากับดูแลด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ประกอบด้ว ย
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง
คณะเซเวนต์ เดย์ แ อดเวนทิส ต์ เป็น องค์ กรศาสนาระดับ นานาชาติ ที่มี มิ ช ชั นนารี ท างานอยู่ ใ น
ประเทศต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลก คริสตจักรนี้มีพันธกิจด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา
ซึ่งการจัดการศึกษายึดในหลักการที่ว่า การศึกษาที่แท้จริงคือการจัดกระบวนการทางการศึกษาซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยทาให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และสังคม ด้าน
สติปัญญาและที่สาคัญคือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าวอย่างสอดคล้อง
และสมดุลจะช่วย ทาให้มนุษย์เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะดารงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุข
ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ 3 โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา 1 แห่ง
วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นบนระบบที่ใช้ร่วมกันของความเชื่อค่านิยมและบรรทัดฐาน เมื่อองค์กรต้องมี
การปรับตัวไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนไป ความคาดหวัง
ของผู้นาก็เปลี่ยนไป (Kraft, 2010) หากองค์กรต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่มี
อย่างต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมภายในให้สอดคล้องกัน (Schein, 2010) ในขณะที่วัฒนธรรมถูกมองว่า
เป็นหัวใจขององค์กร องค์กรจาเป็นต้องสร้างความรู้สึกพร้อมให้แก่บุคลากรเมื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
และทาให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กรมีบทบาทสาคัญในการสร้างสร้างแรงบันดาลใจ
ของบุ คคลจ านวนมาก และต้องสร้ างระบบที่เชื่อถือ ได้ จะท าให้ บุคคลากรเคลื่ อนไหวได้เร็ว เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง (Kouzes & Posner, 2002) ทั้งนี้ประสบการณ์ความเชื่อและการกระทามีอิทธิพลต่อการ
กระทาและการกระทาก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผู้นามีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพผู้นาจะต้องใช้ความพยายามในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อวัฒนธรรมที่พวกเขาสร้างขึ้น
ภายในองค์กร (Cameron and Quinn, 2011)
วัฒนธรรมองค์กรที่มีพื้นฐานจากหลักคาสอนและความเชื่ อของศาสนาคริสต์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา โดยพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงความสามัคคีและความยืดหยุ่นใน
การเปลี่ ยนแปลง และมีตัวอย่างมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจเพื่อเปลี่ ยนแปลงแผนการและการ
ดาเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ ดังปรากฏในพระธรรมลูกา 5:17-24 (พระคริสตธรรมคัมภีร์ , 2011)
ดัง นั้ น วั ฒ นธรรมองค์ กรของสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชน สั ง กัด องค์ ก รคริ ส ตศาสนา จึง เป็น รู ปแบบของ
สมมติฐานโดยนัยที่ใช้ร่วมกันที่มีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ซึ่งสามารถทาให้
มีการทางานที่ดีเพียงพอต่อการพิจ ารณาสิ่งที่ถูกต้องและถ่ายทอดให้กับสมาชิกใหม่ในการรับรู้ว่าแนวทาง
ความคิด ความรู้สึกต่อความสัมพันธ์กับสภาวการณ์อย่างถูกต้องเช่นกัน (Schein, 2010)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011) มาพัฒนา
กรอบแนวคิด ขององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย
คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011) ได้ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้
คุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร 2 ประการ คือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) กับการควบคุม (Control)
และปัจจัยภายนอก (External focus) กับปัจจัยภายใน (Internal focus) พบว่าวัฒนธรรมองค์กรประกอบไป
ด้วยรูปแบบของวัฒนธรรม 4 รูปประเภท คือ (1) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan culture) มีความยืดหยุ่นและ
การเน้นปัจจัยภายในสูง (2) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adhocracy culture) มีความยืดหยุ่นและการเน้น
ปัจจัยภายนอก (3) วัฒนธรรมแบบมุ่งความสาเร็จ (Market culture) มีการควบคุมและการเน้นปัจจัย
ภายนอก และ(4) วัฒนธรรมแบบลาดับขั้น (Hierarchy culture) มีการควบคุมและการเน้นปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย 6 ประการ คือ ลักษณะเด่น (Dominant characteristic) ภาวะผู้นา (Leadership) การ
จัดการคนในองค์กร (Management employees) ความสัมพันธ์ในองค์กร (Organizational glue) กล
ยุทธ์หลัก (Strategic Emphasis) และเงื่อนไขของความสาเร็จ (Criteria of success) โดยการพัฒนา
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011)
เรียกว่า Competing Value Framework ซึง่ รูปแบบโครงสร้างนี้เกิดจากการมิติหลักของวัฒนธรรมองค์กร
2 มิติ โดยมิติที่ 1 คือ การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะเด่นขององค์กรในด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
ความเป็นอิสระ (Individual) และความเข้มงวด (Stability) การควบคุม (Control) มิติที่ 2 คือ การให้
ความสาคัญภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) ขององค์กร ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร (Cameron and Quinn, 2011)
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ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิด วัฒนธรรมองค์กรของคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011)
มาใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา ประกอบด้วย
อาจารย์ ป ระจา และพนักงานประจาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สั งกัดองค์กรคริส ตศาสนาและเป็น
สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จานวน 7 แห่ง จานวนประชากร 1,843 คน
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ (Yamene, 1973) จานวน 329 คน และ
กาหนดสัดส่ วนและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ยตามสัดส่วนของจานวน
ประชากร (Proportional) ของทั้ง 7 สถาบัน และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05
สถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
รวม

จานวนประชากร
(คน)
808
524
186
21
98
95
111
1,843

สัดส่วน
(ร้อยละ)
43.84
28.43
10.09
1.14
5.32
5.15
6.02
100

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(n=329)
143
94
33
4
18
17
20
329

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้นาผู้วิจัยแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นตาม
แนวคิดของคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน เพื่อหาค่า
ความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับอาจารย์และพนักงานประจาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
กลุ่มประชากร แต่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย และนามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฺ
ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.984
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการขออนุมัติคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการออกหนังสือถึง
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง จานวน 329 คน
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นาส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาทั้ง 7 แห่ง ตามจานวน
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สัดส่วนบุคลากรของแต่ละสถาบัน และดาเนินการการเก็บข้อมูลโดยผู้ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา และไปรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง และตรวจสอบความครบถ้วน
ความสมบูรณ์ในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รับ 312 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.83
การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้รั บ หนั งสื อเอกสารรั บ รองจริยธรรมในการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หนังสืออนุญาตเลขที่ น.05/2562 มีการชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ได้ทราบวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่ จะตอบหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ หากกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมในการวิจัย ผู้วิจัยจะให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้รับกลับคืนมาเก็บรักษาไว้ในที่ ปลอดภัย เป็นความลับ และทาลายเมื่ อสิ้นสุด
การวิจัย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่ งไม่สามารถเชื่อมโยงตัวถึง
ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งและสถาบันใดสถาบันหนึ่งได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม คื อ เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารท างานในมหาวิ ท ยาลั ย ประสบการณ์ ใ นการท างานเป็ น ผู้ บ ริ ห ารใน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน โดยใช้ ค่าความถี่ (-frequencies)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Factor Analysis) โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว
การสกัดองค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal
Component Method) การหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแม็กซ์
(Varimax Rotation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้น (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด องค์ ก รคริ ส ตศาสนา พบว่ า สามารถจั ด กลุ่ ม องค์ ป ระกอบ ได้ 5
องค์ประกอบ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบออโธกอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์เมื่อนาค่าน้าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรไปพิจารณากับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้องค์ประกอบที่สามารถเข้าเกณฑ์โดยเรียงลาดับตามค่าไอเกนและค่าร้อยละของความแปรปรวน
จากมากไปหาน้อย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบระหว่าง 1.037 - 17.491 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อย
ละ 3.049 - 51.444 ทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้รวมกันร้อยละ 69.210 ซึ่งสามารถจัด
แบ่งกลุ่มองค์ประกอบตามค่าไอเกนได้ 5 กลุ่มองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบด้านกลยุทธ์
สร้างนวัตกรรมมุ่งความ สาเร็จ ดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุดถึง ร้อยละ 51.444 ส่วนองค์ประกอบ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม ยึดมั่นในหลักศาสนา การบริหารจัดการ และการทางานร่วมกัน จะ
สาคัญรองลงมาตามลาดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละสะสมของความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
องค์ประกอบ
ร้อยละของ
ร้อยละสะสม
ค่าไอเกน
ความแปรปรวน
ของความแปรปรวน
1
17.491
51.444
51.444
2
1.903
5.598
57.042
3
1.734
5.100
62.142
4
1.366
4.018
66.161
6
1.037
3.049
69.210
ผลการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบโดยการปรับโครงสร้างและตั้งชื่อองค์ประกอบ จากตารางที่ 1 พบว่า
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจานวน 34 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ (Component) ได้
จานวน 5 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) เกิน 1.00 โดยแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยตัวแปร
จานวน 5 - 9 ตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวที่จัดเข้าองค์ประกอบแล้วมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ .524 ถึง .800 จึงได้
ตัวแปรคัดสรรที่ต้องการใช้จานวน 34 ตัว ใน 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ปรับแล้วนี้ได้รับการตั้งชื่อให้สื่อ
ความหมาย สอดคล้องและครอบคลุมรายการตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์สร้าง
นวัตกรรมมุ่งความสาเร็จ องค์ประกอบที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม องค์ประกอบที่ 3 ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 5 การทางานร่วมกัน
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย
ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมมุ่งความสาเร็จ (2) สัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม (3) ยึดมั่นใน
หลักศาสนา (4) การบริหารจัดการ และ (5) การทางานร่วมกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
ดัชนีความสอดคล้อง
ระดับที่ยอมรับได้ ค่าสถิติ
ความสอดคล้อง
2
ไม่มีนัยสาคัญ
p = .055 สอดคล้อง
Chi-square (χ )
น้อยกว่า 3
2.166
สอดคล้อง
χ2/df (CMIN/DF)
Goodness-of-Fit Index (GFI)
มากกว่า .90
.986
สอดคล้อง
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
มากกว่า .90
.958
สอดคล้อง
Root Mean Squared Residual (RMR)
น้อยกว่า .8
.007
สอดคล้อง
Root Mean Squared Error of
ต่ากว่า .08
.061
สอดคล้อง
Approximate Residual (RMSEA)
Comparative fit index (CFI)
มากกว่า .90
.995
สอดคล้อง
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ผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง .48 ถึง .79 ค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ การทางานร่วมกัน มีค่าเท่ากับ .79 รองลงมา คือ ยึด
มั่นในหลั กศาสนา ค่า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ ากั บ .76 สั ม พั นธภาพระหว่า งผู้ น ากั บ ผู้ ต าม ค่า น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ .75 การบริหารจัดการ ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .69 และกลยุทธ์สร้างนวัตกรรม
มุ่งความสาเร็จ ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .48 ตามลาดับ และการทางานร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.23 สามารถพยากรณ์วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานร่วมกันได้มากที่สุดร้อยละ 23
และรองลงมาคือ ยึดมั่นในหลักศาสนา มีค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์เท่ากั บ 0.22 สามารถพยากรณ์
วัฒนธรรมองค์การได้มากที่สุดร้อยละ 22 ดังแผนภาพที่ 2
.23

การทางานร่วมกัน
(Collaboration)

.79
.76

วัฒนธรรมองค์กร

.22

ยึดมั่นในหลักศาสนา
(Adhere to the Doctrine)

.75

สัมพันธภาพของผู้นากับผู้ตาม
(Relationship of Leader and Follower)

.69

.19

.15
การบริหารจัดการ
(Management)

.48
กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมมุ่งความสาเร็จ
(Strategy of Innovation for Success)

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย ตามรูปแบบ
ของคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011) คือ มีการผสมผสานของวัฒนธรรมองค์กรระหว่าง
วัฒนธรรมแบบลาดับขั้น (Hierarchy culture) และวัฒนธรรมแบบการมุ่งความสาเร็จ (Market culture)
วัฒนธรรมแบบการปรับตัว (Adhocracy culture) และวัฒนธรรมแบบการมุ่งความสาเร็จ (Market culture)
และได้จัดรูปแบบวัฒนธรรมเครือญาติ (Clan culture) เป็น 2 รูปแบบ คือ ความสัมพันธ์ของผู้นากับผู้ตาม
และรูปแบบของค่านิยม ความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา

.09
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคาเมรอนและควินน์ กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรสามารถเป็นการผสมผสานของ
รูปแบบวัฒนธรรมทั้ง 4 รูปแบบ แต่รูปแบบของวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละองค์กร (Cameron and Quinn,
2011)
ดังนั้นองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด
องค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การทางานร่วมกัน (2) ยึดมั่นใน
หลักศาสนา (3) สัมพันธภาพของผู้นาและผู้ตาม (4) การบริหารจัดการ และ (5) กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมมุ่ง
ความสาเร็จ หมายความว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน สามารถเป็นตัวแทนองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้แตกต่าง
จากการค้นพบในการวิจัยที่ผ่านมา เป็นการยืนยันว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาใน
ประเทศไทยมีการใช้หลักคาสอนของศาสนาคริสต์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการและเน้นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
นอกจากนี้ยังพบว่าการทางานร่วมกัน (Collaboration) เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด
กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด องค์ ก รคริ ส ตศาสนา และสามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาได้มาก
ที่สุดถึงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กร
คริสตศาสนาอื่นๆ มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของคาเมนรอนและควินน์ ในมิติที่สองที่เป็นวัฒนธรรมรูปแบบ
เครือญาติ (Clan culture) ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นไปการทางานร่วมกัน ความเป็นเอกภาพ และ
มุ่งเน้นการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการตัดสินใจที่สาคัญ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีความ
ผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการยืนยันตามแนวคิดของคาเมรอนและควินน์ (2011)
นอกจากนี้ความโดดเด่นที่เห็นได้จากศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร
ด้านยึดมั่นในหลักศาสนา (Adhere to the doctrine) เป็นองค์ประกอบเป็นที่มีลาดับความสัมพันธ์
รองลงมาของความเป็นวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา ร้อยละ 76
ที่สามารถสร้างการรับรู้ ที่ดีต่อบุคลากร ซึ่งความเชื่อประเพณีที่หยั่งรากในองค์กร และคุณลักษณะเด่นของ
องค์กร (Cameron and Quinn, 2011 และ Schein, 2010) ทั้งนี้บุคลากรมีความไว้วางใจต่อองค์กรที่
ตั้งอยู่บนรากฐาน ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าตามหลักคาสอนของคริสตศาสนาที่สาคัญ 2 ประการ คือ รัก
พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ตามที่ระบุในพระธรรม มัทธิว 22:37-39 TNCV
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่าน นี่เป็นพระบัญญัติข้อ
สาคัญที่สุดและข้อแรก ข้อที่สองก็เช่นกัน คือ จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง” ดังนั้นความรักต่อพระเจ้า
และความรักต่อเพื่อนมนุษย์จึงเป็นแนวทางในการทางานส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีทั้งระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร และระหว่างบุคลากรเองอีกด้วย ซึ่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแบบยั่งยืน การปลูกฝังความเชื่อและการขัดเกลาทางสังคมที่ดี (Socialize) ให้บุคลากรคิด
และรู้สึก รวมทั้งมีพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ โดยหล่อหลอมพนักงานที่มีจุดยืนที่ดีและมีลั กษณะหรือ
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ึดมั่นในหลักศาสนาร่วมรับใช้องค์กร
สัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม (Relationship of leader and follower) เป็นองค์ประกอบที่
มีความสัมพันธ์เป็นลาดับที่สามของวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
และสามารถอธิบายองค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กร
คริสตศาสนาได้มากที่สุดถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาอื่นๆ ซึ่งเป็นการยืนยันตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก
(Leader-Member Exchange: LMX) โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการ
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พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม ซึ่งเกิดจากบรรทัดฐานค่านิยมความเชื่อของวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งเสริมพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามหรือสมาชิกองค์กรที่เหมาะสม (Liden, Erdogan,
Wayne, และ Sparrowe, 2006) ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างผู้นากับผู้ตาม เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร
สนับสนุนความร่วมมือ และให้ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกองค์กร การทางานเป็นทีม และความตระหนัก
ถึงสวัสดิการของบุคลากร (González-Romá, 2016) สัมพันธภาพระหว่างผู้นาและผู้ตามจะกระตุ้นให้เ กิด
การพัฒนาพฤติกรรมที่มีคุณค่า และความสัมพันธ์อันยาวนาน ซึ่งคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านี้เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะของหนึ่ ง ในประเภทวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ สนอในรู ป แบบวั ฒ นธรรมรู ป แบบเครื อ ญาติ (Clan
culture) ตามรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของคาเมนรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2011)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการวิ จั ย ท าให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบของวั ฒ นธรรมองค์ ก รตามการรั บ รู้ ข องบุ ค ลาก ร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา ดังนั้นผู้บริหารควรนารูปแบบนี้ไปสารวจวัฒนธรรม
องค์กรตามตัวแปรที่ค้นพบเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาตามตัวแปรองค์ประกอบ
ต่อไป
2. ผลการวิจัยพบว่าประเด็นต่างๆ ในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
องค์กรอย่างจริงจัง
3. ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบด้ า นการท างานร่ ว มกั น เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกิดการทางานร่วมกันและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในกากับรัฐ แยก
ตามขนาดของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ที่มีความแตกต่างกันในด้านขนาด ลักษณะของผู้รับใบอนุญาต เพื่อเปรียบเทียบและค้นหาแนวทางในการ
พัฒนาองค์การทางการศึกษาของประเทศในลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป
…………………………………………………………………
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