
สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2551 

 

 การประเมินการประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2551 ในครั้งนี ้มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 126 คน ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ  ชาย จํานวน  51  คน  หญิง จํานวน  75  คน 
2. สถานภาพ 

1. อาจารย จํานวน 51 คน 
2. ขาราชการ จํานวน 36 คน 
3. เจาหนาท่ี จํานวน 39 คน 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1) ดานมารยาท 3.93 มาก 2 
2) ดานการทํางาน 3.92 มาก 3 
3) ดานการแตงกาย 3.95 มาก 1 

รวม 3.94 มาก  
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน 126 คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับคําขวญัวัฒนธรรมองคกร 

3.1 คําขวัญท่ีมีอยูเหมาะสมด ี(2) 
3.2 ดานมารยาท ควรมีดานมารยาทในการทํางาน เชน มารยาทของการเปนนักวิชาการ

ท่ีดี เคารพความคิดท่ีแตกตางและมีจิตสาธารณะ (1) 
ดานการทํางาน ควรเพิ่มการพิจารณาเร่ือง การรูงาน การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ตาม
วิธีปฏิบัติราชการ การรูจักแกไขความผิดพลาดของการทํางาน (1) 

3.3 รวมมือ รวมใจสานสามัคคี แตงกายชมพูทุกวนัอังคาร (1) 
3.4 ยิ้มไมตองสวย ขอใหยิ้มอยางจริงใจ และมีน้ําใจ (1) 
3.5 ทักทายดวยการยกมือไหวควรเปล่ียนเปนทักทายหรือคารวะอยางเหมาะสม (1) 
3.6 ควรจัดประกวดคําขวัญเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม (1) 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 การทํางานควรรวมมือรวมใจกนัมากข้ึน (1) 
4.2 บางคนแตงกายไมเหมาะสมกับการทํางาน ไมใหเกยีรติสถานท่ีทํางาน เชน 
สุภาพสตรีสวมกางเกงมาทํางาน สวมรองเทาแตะ เปนตน (1) 



รายงานการประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทาํงานของบุคลากร ศึกษาศาสตร       
ปการศึกษา 2551 คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด 
โครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของผู
ประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร ใน 3 ดาน 
คือ  (1) ดานมารยาท (2) ดานการทํางาน และ (3) ดานการแตงกาย  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็เกี่ยวกับคําขวัญวัฒนธรรมองคกรของคณะ
ศึกษาศาสตร เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) เปนความคิดเห็นใหตอบไดอยาง
อิสระ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
(open-ended question) เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร 
ศึกษาศาสตร ไดแก เพศ และสถานภาพ โดยใชคาความถี่ (frequency) และ รอยละ (percentage) 
 2. ขอมูลการประเมินเกี่ยวกบัวัฒนธรรมองคกรในการทาํงานของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรของผูประเมินใน 3 ดาน คือ คือ  (1) ดานมารยาท (2) ดานการทํางาน และ (3) ดานการ
แตงกาย โดยใชแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 
5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย 
(mean) และคาเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ี
คํานวณไดมีดงันี้ 
 
 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 
 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
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 3. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัคําขวัญวัฒนธรรมองคกรของคณะศึกษาศาสตรเปน
แบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) เปนความคิดเห็นใหตอบไดอยางอิสระ 
 4. ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) 
เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินวฒันธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร โดยนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมิน 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลการประเมินเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในการทํางาน 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขวญัวัฒนธรรมองคกร 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูประเมิน 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมิน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 51 40.5 
หญิง 75 59.5 

รวม 126 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 51 40.5 
ขาราชการ 36 28.6 
เจาหนาท่ี 39 31.0 

รวม 126 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบวา ประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 59.5 และ
เพศชาย จํานวน สถานภาพ สวนใหญเปนอาจารย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ 
เจาหนาท่ี และขาราชการ ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลการประเมินเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในการทํางาน 
 

ตาราง 2 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของผูประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ไม
ตอบ 

0 

 SD ระดับ 

1. ดานมารยาท          
1) ยิ้มสวย รวยนํ้าใจ พูดไพเราะ 48(38.1%) 42(33.3%) 18(21.4%) 3(2.4%) 6(4.8%) - 3.98 1.070 มาก 
2) กลาวทักทายกันดวยคําวา “สวัสดี”

และยกมือไหว 
36(28.6%) 42 (33.3%) 33(26.2%) 12(9.5%) 3(2.4%) - 3.76 1.055 มาก 

3) ยิ้มแยมแจมใส มีนํ้าใจใหกับผูรวมงาน 51(40.5%) 48(38.1%) 15(11.9%) 6(4.8%) 6(4.8%) - 4.05 1.081 มาก 
รวม       3.93 1.003 มาก 

2. ดานการทํางาน          

1) ขยัน อดทน 39(31.0%) 51(40.5%) 24(19.0%) 3(2.4%) 9(7.1%) - 3.86 1.117 มาก 
2) ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย 60(47.6%) 33(26.2%) 24(19.0%) 3(2.4%) 6(4.8%) - 4.10 1.100 มาก 
3) ทํางานเปนทีม 42(33.3%) 42(33.3%) 30(23.8%) 3(2.4%) 9(7.1%) - 3.83 1.146 มาก 
4) ตรงตอเวลา 45 (35.7%) 45(35.7%) 24(19.0%) 3(2.4%) 9(7.1%) - 3.90 1.144 มาก 

รวม       3.92 1.05 มาก 
3. ดานการแตงกาย          

1) แตงกานดวยผาไทยตามโอกาส 33(26.2%) 39(31.0%) 24(19.0%) 18(14.3%) 12(9.5%) - 3.50 1.293 มาก 
2) สวมเสื้อสีชมพูทุกวันอังคาร 63(50.0%) 39(31.0%) 6(4.8%) 15(11.9%) 3(2.4%) - 4.14 1.117 มาก 
3) แตงกายสุภาพ 48(38.1%) 63(50.0%) 12(9.5%) - 3(2.4%) - 4.21 .813 มาก 

รวม       3.95 .888 มาก 

รวม 3.94 .900 มาก 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( = 3.94) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ทุกขออยูในระดบัมาก โดยดานดานการแตงกายมากท่ีสุด ( = 3.95) รองลงมา คือ ดาน
ดานมารยาท ( = 3.93) ดานดานการทํางาน ( = 3.92) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขวัญวัฒนธรรมองคกร 
 
ตาราง 3 
จํานวน ความถ่ีของความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขวัญวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ความคิดเหน็ ความถ่ี 
1 คําขวัญท่ีมีอยูเหมาะสมด ี 2 

2 

ดานมารยาท ควรมีดานมารยาทในการทํางาน เชน 
มารยาทของการเปนนักวิชาการท่ีดี เคารพความคิดท่ี
แตกตางและมีจิตสาธารณะ 
ดานการทํางาน ควรเพิ่มการพิจารณาเร่ือง การรูงาน 
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ตามวิธีปฏิบัติราชการ การ
รูจักแกไขความผิดพลาดของการทํางาน 

1 

3 
รวมมือ รวมใจสานสามัคคี แตงกายชมพูทุกวัน
อังคาร 

1 

4 
ยิ้มไมตองสวย ขอใหยิ้มอยางจริงใจ และมีน้ําใจ 
ทักทายดวยการยกมือไหวควรเปล่ียนเปนทักทายหรือ
คารวะอยางเหมาะสม 

1 

5 ควรจัดประกวดคําขวัญเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม 1 
 
 จากตาราง 3 พบวา ประเมินมีความเหน็วาคําขวัญท่ีมีอยูมีความเหมาะสมแตควรมี
ปรับเปล่ียนในบางสวน หรือจัดประกวดคําขวัญเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมดวย 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ตาราง 4 
จํานวน ความถ่ีของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอ ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1 การทํางานควรรวมมือรวมใจกันมากข้ึน 1 

2 
บางคนแตงกายไมเหมาะสมกับการทํางาน ไมให
เกียรติสถานท่ีทํางาน เชน สุภาพสตรีสวมกางเกงมา
ทํางาน สวมรองเทาแตะ เปนตน 

1 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผูประเมินมีความเห็นวาบุคลากรควรรวมมือรวมใจกันทํางานมากขึ้น 
และ แตงกายอยางเหมาะสม 
 

 
 


