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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ผูศ้ กึ ษาใช้กลุม่ ตัวอย่าง บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จ�ำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและ
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและบรรยายสรุปแบบพรรณนา
โดยใช้ระเบียบวิธีการแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบว่า
1. วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์พบว่าลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรและหน่วยงานที่จะช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ไปในทิศทางของความส�ำเร็จสรุปได้ดังนี้ 1) หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 2) บุคลากรในองค์กรและหน่วย
งานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานไปในทาง
เดียวกัน ต้องมีทศั นคติ เจตคติทดี่ ตี อ่ กัน ซึง่ จะส่งผลต่อการท�ำงานร่วมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และแสดงความมีน�้ำใจช่วยเหลือกัน มุ่งมั่นในสัมฤทธิ์ผลของงานมากกว่าการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สำ� เร็จตามเวลา ให้ความส�ำคัญในการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละ
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พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ มีจิตอาสา ช่วยเหลือการปฏิบัติ
งานของเพื่อนร่วมงานรวมถึงงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคีและภาพลักษณ์อนั ดี และพึงได้รบั การจัดสรรสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมขวัญ ก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
2. องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.08)
จากวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1) วัฒนธรรมแบบ
ราชการ องค์ประกอบที่ 2) วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นผลส�ำเร็จ องค์ประกอบที่ 3) วัฒนธรรมแบบเน้นความ
สัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 4) วัฒนธรรมแบบเน้นประสิทธิผล องค์ประกอบที่ 5) วัฒนธรรมแบบปรับตัวและ
องค์ประกอบที่ 6) วัฒนธรรมแบบพันธกิจ
3. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์สามารถน�ำรูปแบบวัฒนธรรมองค์ โดยน�ำไปประยุกต์ใช้เรียงล�ำดับส�ำคัญ-หลัง ตามค่า
น�้ำหนักขององค์ประกอบ และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การที่ดีต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ; วัฒนธรรมองค์การ

Abstract
The objectives of this study were to 1) study the organizational culture of Surindra
Rajabhat University, 2) to analyze elements of the organizational culture, 3) to develop
the organizational cultural model of Surindra Rajabhat University. The samples were 207
personnel of Surindra Rajabhat University. Interview form and questionnaires are used
for collecting data.  Percentage, mean, standard deviation, and descriptive summary are
used for statistical analysis. Qualitative and quantitative research are used by the integrated methodology.
The research were revealed as follows:
1. Organizational Culture of Surindra Rajabhat University : it was found that the
characteristics and behaviors of the personnel in all sections of the organization that will
be supported to drive the Surindra Rajabhat Universtiy directed successfully. It can be
summarized as follows: 1) Good governance in organizational and organizational
management of Surindra Rajabhat University has to be clear and more concreted. 2) The
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personnel in the organization and all sections of organization of Surindra Rajabhat
University have to be viewed at the same goal and directed and positive attitude that
will be affected an effective collaboration. Surindra Rajabhat University personnel should
be responsible for their duties and showed their kindness, and committed to the
accomplishment of the task rather than the task assigned to be accomplished on time.
Personnel should focus on developing there job skill. They need to volunteer supporting
the works of colleagues as well. Surindra Rajabhat University are urgently needed to
promote harmony and good image. It should allocate welfare to promote morale in the
work.
2. Elements of organizational culture of Surindra Rajabhat University : it was
found that the overall opinions on organizational culture of Surindra Rajabhat University
were at a high level (4.08).
According to the analytic elements, six elements were found as follows : 1)
Official cultural elements, 2) the successful culture focused, 3) relationship-oriented
cultural elements, 4) effective cultural elements, 5) adaptive culture and 6) cultural
commission.
3. The appropriate organizational culture model of Surindra Rajabhat University
: it was revealed that Surindra Rajabhat University should apply the cognitive style of
organization culture, in ordering of importance, The weight of the elements and the
suggestions of experts/scholars in focus group to be effective in managing good
organizational culture as well.
Keywords: Model; Organizational Culture

1. บทน�ำ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ มี ป รั ช ญา
(Philosophy) คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีปณิธานการเป็นแหล่ง
วิทยาการ มีมาตรฐานการศึกษา งานวิจัยก้าวหน้า
เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์
(Vision) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนจัดการศึกษาทุกระดับ
ในสาขาวิชาการต่างๆ อย่างมีมาตรฐานมีอิสระใน
การบริหารจัดการ เน้นการวิจยั และสร้างองค์ความ
รูท้ อ้ งถิน่ และสากลเป็นแหล่งวิทยบริการและสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่สงั คม เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของชีวติ
(Surindra Rajabhat University, 2017) โดยมี
พั นธกิ จ (Mission) ในการจั ดการศึ ก ษาระดั บ
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อุ ด มศึ ก ษาให้ ห ลากหลายสาขาวิ ช าวิ จั ย เพื่ อ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริม
ศึกษาอนุรักษ์ แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากลและผลิตครู รวมถึง
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรประจ� ำ การทุ ก
สาขาวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ ภารกิ จ นั้ น (Function)
ด� ำ เนิ น ภารกิ จ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ห ลากหลาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวปฏิรูปการเรียนรู้และ
สร้างเสริมคุณธรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาการจัดการศึกษาทุกระบบและหลาก
หลายสาขาวิชาให้สอดคล้องกับปัญหากับความ
ต้องการของประชาชนท้องถิน่ ก�ำหนดภารกิจวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในทุกระดับการศึกษาให้ความส�ำคัญและจัดหาทุน
สนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้นเผยแพร่งานวิจัยแก่
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารหรื อ วั ฒ นธรรมการ
ท�ำงานทีด่ ี จึงเป็นเสมือนเครือ่ งส่งเสริมทางจิตใจที่
สามารถท�ำให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านและอยูร่ ว่ มกันใน
องค์การอย่างมีความสุข สบายใจ มีกำ� ลังใจท�ำงาน
ผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญกับบุคลากรทีท่ ำ� งานใน
ทุกระดับท�ำให้บุคคลเชื่อมั่นและรู้สึกว่าเขาเป็น
ส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ความรูส้ กึ ในวัฒนธรรมที่
ดี ต ่ อ องค์ ก ารจะมี ส ่ ว นเสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากร
พยายามทุม่ เทแรงกายและแรงใจให้กบั การท�ำงาน
สร้างสรรค์ผลงานให้ดแี ละมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ท�ำให้บคุ ลากรมีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ
อันจะช่วยลดการออกจากงาน การขาดงานและ
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ความเฉื่อยชาในการท�ำงานด้วย อันจะเสริมสร้าง
ให้ เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพผลส� ำ เร็ จ
ต่อองค์การในภาพรวม แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
สมาชิกมีความรูส้ กึ ไม่ดตี อ่ องค์การก็จะมีการแสดง
พฤติกรรมการท�ำงานในแง่ลบต่อองค์การด้วยการ
ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานไม่อุทิศ
แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน ละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ขาดความส�ำนึกรักที่ดีต่อประสิทธิผล
ขององค์กรนั้นด้วย (Kongchan, 1986)
วัฒนธรรมองค์การถูกประยุกต์เข้าเป็น
หลักการที่น�ำมาใช้หน่วยงานหรือองค์การด้วยเหตุ
เพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์การให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์การ
คือ ค่านิยมความคิดความเชือ่ การรับรูแ้ ละข้อสมมติ
พื้นฐานที่สมาชิกองค์การร่วมกันยึดถือปฏิบัติและ
ถ่ายทอดให้กับสมาชิกใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแสดงออกของพฤติกรรมในสังคมหน่วยงาน
หรื อ องค์ ก าร (Wongwaisayawan, 1997)
วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สมาชิกค่อยๆ เรียนรู้
ทีละเล็กทีละน้อย จากการเป็นสมาชิกขององค์การ
หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดทางสังคม
จากการอยู ่ ด ้ ว ยกั น ในสั ง คม ดั ง นั้ น การเข้ า ใจ
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การจะช่วยให้มองเห็น
ภาพหรื อ เกิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ
วัฒนธรรมองค์การ แต่สิ่งที่สมาชิกองค์การไม่ค่อย
ตระหนักถึงคือ สิ่งที่คิดหรือกระท�ำจนกลายเป็น
สามัญส�ำนึกที่สมาชิกองค์การกระท�ำโดยอัตโนมัติ
โดยไม่ได้คดิ ถึงการมีอยูข่ องธรรมเนียมบรรทัดฐาน
ของวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์การ (Association
or Organization) ดังนั้น วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
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จึงเกีย่ วข้องกับองค์กรหรือองค์การ ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
วิถีการท�ำงานของกลุ่มคนในสังคมตามแบบแผนที่
มีความประพฤติอย่างเดียวกัน
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกและภายใน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ที่อยู่ในสภาวะที่ตกต�่ำความผันผวนทางการเมือง
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงส่งผลให้องค์การ
ต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรูปแบบการ
บริหารโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและ
ทันต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในสภาพปัจจุบนั
องค์ ก ารต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ภาคราชการหรื อ
ภาคเอกชนจะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ได้ก�ำหนดไว้ ต้องอาศัยปัจจัยที่ส�ำคัญหลายปัจจัย
เช่น ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วน
ช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ (Pincharoen, 2004) ดังนัน้
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการ
ท� ำ งานที่ ดี ใ นองค์ ก ารหรื อ ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ
จะส่งผลให้คนและงานเอื้อประโยชน์ต่อกันเพราะ
คนเป็นผูส้ ร้างงานงานก็เป็นผลผลิตของคนในขณะ
ที่ ง านเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม พฤติ ก รรมของคนให้
สอดคล้องร่วมกัน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท� ำ งานและประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมขององค์ ก าร
ดังนั้นวัฒนธรรมในการท�ำงานนั้น เป็นเครื่องมือ
อันหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์การ
ทางการศึกษาทีม่ เี ป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
จึงต้องมีการปรับและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้อง
ตามความคาดหวัง และความต้องการของท้องถิ่น
สร้างความมั่นคงและประโยชน์เชิงการพัฒนาลงสู่
ประชาชนของท้องถิน่ จึงควรมีรปู แบบทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็น
ของรัฐและต้องเคียงคู่กับชุมชน บุคลากรส่วนมาก
จะเป็นคนในพื้นที่มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกัน
ได้แก่ กลุ่มคนไทยเชื้อสายเขมร กลุ่มคนไทยอีสาน
และกลุม่ ชาวกวย ดังนัน้ วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ความเชือ่
ขนบธรรมเนียมประเพณีทเี่ ฉพาะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในจังหวัด จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ปกติคนไทยจะเป็นคนเป็นมิตร ร่าเริง สนุกสนาน
ส่ ว นชาวไทยเขมรก็ จ ะมี เ อกลั ก ษณ์ ความเชื่ อ
ประเพณี วั ฒ นธรรมเฉพาะที่ แ ตกต่ า งออกไป
(Klangrit, 2017) สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้สภาพการด�ำเนิน
ชี วิ ต บนฐานวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ คือ บุคลากรที่ท�ำงานให้
กับองค์การหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั้น
มีววิ ฒ
ั นาการของวัฒนธรรมแบบองค์การทีแ่ ตกต่าง
กันหลายแห่ง
จากผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
องค์การนัน้ ไม่สามารถยืนยันถึงความสัมพันธ์อย่าง
เป็ น เหตุ ผ ลเชิ ง สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจ
ในงานกับประสิทธิผลขององค์การ การสร้างความ
พึงพอใจในงาน จึงมีความสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง
เท่ า นั้ น แต่ ใ นสภาพแวดล้ อ มบางอย่ า ง พบว่ า
ความพึ ง พอใจในงานไม่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ
ประสิทธิผลขององค์การ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
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ความพึ ง พอใจในงานเป็ น ความรู ้ สึ ก สามารถ
แปรปรวนได้ เป็นผลต่อเนื่องจากประสบการณ์
ในการท�ำงานประจ�ำวัน ดังนั้นจึงแปรปรวนตาม
สภาพความต้ อ งการและปั ญ หาที่ บุ ค ลากรต้ อ ง
เผชิญหน้าในแต่ละวัน พอทเตอร์ (Potter, 1974)
ได้ศกึ ษาถึงปัจจัยทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่มีต่อองค์การในแง่วัฒนธรรมที่ดีต่อหน่วยงาน
ปั จ จั ย ความจงรั ก ภั ก ดี เป็ น การแสดงออกต่ อ
องค์ ก าร แสดงระดับของความเป็นอันหนึ่ง อั น
เดียวกันของสมาชิกและองค์การซึง่ แสดงให้เห็นถึง
ความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นต่อองค์การ
สภาพปัญหาและความต้องการเหล่านี้
เป็นสภาพปัญหาเกีย่ วกับระบบท�ำงาน และภารกิจ
หรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยการเป็น
องค์การแห่งการท�ำงาน บุคลากรหรือพนักงาน
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เป็นกลไกหรือฟันเฟื่อง
ให้ระบบงานหรือการท�ำงานเกิดขึ้นลื่นไหลไปได้
สิ่งส�ำคัญที่เอื้อต่อการท�ำงานอย่างหนึ่ง ที่ส�ำคัญ
อย่างมากก็คอื สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ทัง้ สภาพ
แวดล้อมภายในของบุคลากรเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ พร้อมทั้งประโยชน์
เพือ่ การน�ำไปใช้จริงคือ การเป็นประโยชน์ในการน�ำ
ไปใช้จริงในส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนการ
พัฒนาและธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ทเี่ หมาะสม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมองค์ ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
วัฒนธรรม องค์การมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสม
ผสานวิธี (Mixed Methods) ใช้เทคนิคการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดล�ำดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลการสัมภาษณ์คอื ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านหรือท�ำหน้าที่
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ด้วยเกณฑ์
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหาร
และการด�ำเนินงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ส�ำหรับก�ำหนด
กรอบประเด็นสัมภาษณ์ เพือ่ สร้างกรอบเชิงเนือ้ หา
จากองค์ความรูจ้ ากเอกสาร และภาคสนามก�ำหนด
ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปและเนือ้ หาตามกรอบทีส่ ร้างขึน้
ได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 2) องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3) รูปแบบ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรนิ ทร์ โดยขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ได้ช่วยตรวจสอบประเด็นเนื้อหาและปรับแก้ตาม
ค�ำแนะน�ำเพื่อความเหมาะสมในการน�ำเอาไปใช้
การสร้างแบบสัมภาษณ์ได้สร้างตามล�ำดับดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้เป็นหลัก
การในการวางกรอบเนื้อหา
2. ผู้วิจัยน�ำร่างกรอบประเด็นค�ำถามที่
ได้บรู ณาการหลักการแนวคิด ทฤษฏี น�ำมาประมวล
เพื่ อ สร้ า งค� ำ ถาม เพื่ อ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
พิจารณาความเหมาะสม
3. ผู้วิจัยน�ำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษาไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดท�ำเป็นแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบบฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้เก็บข้อมูล ท�ำการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi-structure Interview) โดยใช้องค์ความรูท้ ี่
สังเคราะห์แล้วเพื่อตั้งเป็นกระทงค�ำถามที่เหมาะสม
ในการวิจัยตามกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ ร่วมการบันทึก
เสียงการสัมภาษณ์ การถ่ายรูป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ถือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มีทั้งข้อมูลการอธิบาย
การบรรยายจากผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต ภาพถ่ายจากปรากฏการณ์ทคี่ น้ พบเสียงการ
บันทึก ข้อมูลเหล่านี้จะได้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามและ
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
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คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปประมวลข้อ
ค้นพบจากแบบสอบถาม (Statistical Analysis)
พร้อมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
(Exploratory Factors Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลสรุปข้อมูล กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานหรือท�ำหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ดังกล่าวได้มานั้น
ได้มาจากการก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
การสุ่มอย่างง่ายของเครซี่ มอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970) ตามสั ด ส่ ว นขนาดของกลุ ่ ม
ประชากรที่ระดับความเชื่อมันที่ 95 % ได้จ�ำนวน
ตามที่ก�ำหนดไว้
เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาหลัก
การแนวคิดทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ใช้เป็นหลักการรวางกรอบเนือ้ หา โดยแบ่งเป็น
3 ตอน ได้ แ ก่ 1) ข้ อ มู ล ทั่ วไป 2) สภาพของ
วัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัย 3) ข้อเสนอแนะ
เป็นการประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
และน� ำ ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
ด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ปรับแก้ไข ให้ถกู ต้องน�ำไป
ทดลองใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ จ�ำนวน 30 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค แล้วท�ำเป็นแบบ
ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสถิติ
ส�ำเร็จรูป เพื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
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(Percentage) ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์สถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) การแปล
ความหมายการแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย
แบบสอบถามตอนที่ 1-2 โดยน�ำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือว่า
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถาม
อยู่ในช่วงใด
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมกลุ่ม (Focus
Group Discussion) ผู้วิจัยได้พัฒนาและประเมิน
รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เ หมาะสมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เพื่อยืนยันรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม ด้วยการประเมิน
จากเทคนิควิธีการ (FGD) เพื่อประเมินรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม และสามารถน�ำ
ไปใช้จริงกลุม่ เป้าหมายการจัดกระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) การคัดเลือก
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ วิ พ ากษ์ พิ จ ารณา ประเมิ น
ตรวจสอบ รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุม่ ที่ 3 ผูบ้ ริหารด้าน
แผนทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา
การเรียนเชิญ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิ ทร์ ในการท�ำหนังสือ
ถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) ส่งหนังสือขอเชิญ
เข้าร่วมสนทนากลุ่มถึงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแนบร่าง
รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์การในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อน�ำปัจจัยที่เหมาะสมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
เทคนิ ค ในการสรุ ป ประมวลผล ผู ้ วิ จั ย
น� ำ ข้ อ สรุ ป ประเมิ น จากการประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย
โดยการน� ำ ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม า
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  

4. สรุปผลการวิจัย

1. วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ พบว่า ลักษณะและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กร
และหน่วยงานที่จะช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ไปในทิศทางของความส�ำเร็จสรุป
ได้ดังนี้
1.1 ลักษณะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 1) ลักษณะการ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร ด�ำเนินการไปตามนโยบาย
ที่ ถู ก ก� ำ หนดภายใต้ ข ้ อ จ� ำ กั ด ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
ก�ำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายในการปฏิบตั งิ าน
ระดับคณะ ศูนย์ ส�ำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรนิ ทร์ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ การด�ำเนินการการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาลยังไม่ปรากฏตามนโยบาย หัวหน้า
องค์กรและหน่วยงาน 2) อาจารย์มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อาจารย์ จ� ำ นวนมากขาดประสบการณ์ ใ นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับยุคของโลก
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ทีเ่ ปลีย่ นแปลง บุคลากรสายสนับสนุน 3) เจ้าหน้าที่
มีลกั ษณะการท�ำงานทีด่ ำ� เนินการตามนโยบายทีถ่ กู
ก� ำ หนดจากผู ้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ต้ องฝึก ฝนใหม่ท�ำให้ก ารปฏิบัติงาน
ขาดประสิทธิภาพและไม่ทนั เวลาทีก่ ำ� หนด และ 4)
ลูกจ้างมีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบาย
มี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมายตลอดเวลา แม้ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
อาจไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
1.2 จุดเด่น จุดด้อยของการปฏิบัติ
งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดังนี้ 1) จุดเด่นของลักษณะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝ่าย พบว่า จ�ำนวนของบุคลากรในมี
มากพอต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก�ำหนด
สามารถร่วมมือในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2) จุดอ่อนของลักษณะการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ทุ ก ฝ่ า ย พบว่ า บุ ค ลากรมี ภ าระงานน้ อ ยลง
บางหน่วยงานไม่มีภาระงานท�ำให้ต้องแสวงหา
ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ส ่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถ
ด�ำเนินงานตามนโยบายและขาดประสิทธิภา
1.3 ลักษณะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ที่ช่วยขับเคลื่อนไปในทิศทางของความ
ส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1 หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ตอ้ ง
มีความชัดเจน 2) บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการ
ปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน และ 3) บุคลากร
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ทุ ก ฝ่ า ยควรได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมในการจั ด สรร
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจ
2. องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ
วิเคราะห์จากแบบสอบถามที่ได้แจก พบว่า มี 6  
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมแบบราชการ
2) วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นผลส�ำเร็จ 3) วัฒนธรรม
แบบเน้นความสัมพันธ์ 4) วัฒนธรรมแบบเน้น
ประสิทธิผล 5) วัฒนธรรมแบบปรับตัว 6) วัฒนธรรม
แบบพันธกิจ
3. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การทีเ่ หมาะสม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สรุปได้ดังนี้
3.1 รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ใ นอดี ต ซึ่ ง เป็ น
วัฒนธรรมแบบราชการยังส่งผลให้เห็นภาพความ
ส�ำเร็จต่อคุณภาพการท�ำงานและคุณภาพชีวติ ของ
บัณฑิตและสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรน�ำมาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเกิดความภาคภูมิใจ
และตระหนักในความส�ำเร็จของผลผลิต
3.2 หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ส�ำคัญในการก�ำหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ทีบ่ คุ ลากรทุกฝ่าย
ทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกระดับ
บุ ค ลากรสายสอน บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และ
ลูกจ้าง ต้องให้ความส�ำคัญและร่วมกันพิจารณา
ตัดสินใจ ใช้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่ มาใช้เพื่อการปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทและวิถีชีวิต
ในการท� ำ งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป
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5. อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ซึง่ ข้อค้นพบผูว้ จิ ยั
ได้น�ำมาอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จากการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลกรในองค์กรและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความส�ำเร็จของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรนิ ทร์ตอ้ งยึดหลักการบริหารองค์การด้วย
หลักธรรมาภิบาลทีม่ คี วามชัดเจน และเป็นรูปธรรม
มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
การมีจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานขององค์กรในกรณี
เร่งด่วนและการได้รบั การเสริมสร้างขวัญและก�ำลัง
ใจการปฏิ บั ติ ง าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นิภารัตน์ ป้อสีลา ได้วิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การที่
ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการให้อ�ำนาจการ
ยอมรับและการตัดสินใจมีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ และงาน
วิจัยของบุญเลี้ยง ครองชัย ด�ำเนินการวิจัยเรื่อง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจของบุ ค ลากรที่ ถ ่ า ยโอนมาสั ง กั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดน่านและ
จังหวัดล�ำพูน พบว่า ขวัญก�ำลังของบุคลากรที่ถ่าย
โอนมาสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แพร่
จังหวัดน่านและจังหวัดล�ำพูน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน
2. จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของ
วัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารองค์กรและ
หน่วยงานกับสายสอน บุคลากรสายสนับสนุนและ
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ลูกจ้างเป็นปัจจัยส�ำคัญของวัฒนธรรมองค์การ  
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ควรยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีส่วนร่วม
และมีการกระจายอ�ำนาจ เพื่อจูงใจให้บุคลากร
ทุ ก ภาคส่ ว นเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และสามารถน� ำ
องค์การมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของศรีพชั รา สิทธิกำ� จร ได้ศกึ ษาการใช้
หลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) หลัก
ความรับผิดชอบ 2) หลักนิตธิ รรมและความเสมอภาค
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความคุ้มค่า 5) หลัก
ความมั่นคง 6) หลักความมีส่วนร่วม 7) หลัก
คุณธรรม และ 8) หลักการใช้อ�ำนาจหน้าที่
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรม
องค์ ก ารที่ เ หมาะสมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุรินทร์ สามารถสรุปรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความแตกต่างตาม
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีด้วยความหลาก
หลายของชาติพันธ์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรให้
ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว ในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ แี ละเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรัตนภรณ์ ฤทธิรงค์ ด�ำเนินการวิจยั
เรื่องวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตู ล พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นและครู เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนี้
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เนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันออกไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประเพณี ความคิด
ความเชื่อต่างๆ ที่บุคลากรในองค์กรน�ำมาใช้ใน
องค์กรของตนเองมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ
งานได้ดีขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนมี
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เช่น กิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
แต่ละองค์กรและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรผู้ร่วมงานก่อให้
เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้

References
Klangrit, S. (2017). Nearious (nakarad): The Dimension of the Symbolic. Thammathirat
University, (2),4-6.
Kongchan, A. (1986). Organizational Management (Organizational Management). Chulalong
korn Business Review, 9(34), 34-41.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Pincharoen, S. (2004). Parenting: Influence on the Behavior of Individuals in the Organization.
HCU Journl, 8(15), 44-54.
Potter, L. W. (1974). Organizational Journal of Applied Psychology, Relation of Ethnicity.
Hatyai Academic Journal, 59(5), 603-609.
Surindra Rajabhat University. (2017). Student Guide Academic Year 2017. Surindra : Surindra
Rajabhat University.
Wongwaisayawan, S. (1997). Organization Culture. Bangkok : Sukhothai.

