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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ระดบัรปูแบบวัฒนธรรมองคก์าร 2) ระดบัการทำางาน

แบบ Ho Ren So 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับการทำางานแบบ Ho Ren So 
4) ตัวแปรพยากรณ์รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 กลุม่ตวัอยา่งคอื โรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จำานวน 47 โรง ไดม้าโดยวธีิเลอืกแบบเจาะจง โรงเรยีนละ 3 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทัง้สิน้ 141 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ
คา่ 5 ระดบั โดยแบบสอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรยีน มคีา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .868 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .898 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบบราชการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ และแบบปรับ
ตัวต่ำากว่าด้านอื่นๆ (2) การทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการทำางานแบบ Renraku (การติดต่อ) มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าด้านอื่นๆ และค่าเฉลี่ยของHokoku (การรายงาน) ต่ำากว่าด้านอื่นๆ (3) รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูงกับการทำางานแบบ Ho Ren So อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So 
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ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบ
ราชการ (X

1
), วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ (X

3
) และวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว (X

4
) ส่งผล

ต่อการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .755 มี
ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ .561 หรือร้อยละ 56.1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
แสดงสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและมาตรฐานได้ ดังนี้

 = 1.237 + .159 (X
1
) + .186 (X

3
) + .343 (X

4
) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 = .197 (X
1
) + .250 (X

3
) + .423 (X

4
)

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ การทำางานแบบ Ho Ren So สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16

Abstract
This study aims to investigate: 1) the levels of organizational cultures, 2) the levels of 

Ho Ren So administrative style, 3) the relationship between organizational cultures and Ho 
Ren So administrative styles of schools, and 4) the predictors of organizational cultures that 
affect the Ho Ren So Administrative Style of schools in Secondary Educational Service Area 
Office 16. The participants were 47 schools in Secondary Educational Service Area Office 
16 including 141 survey respondents. The participants were selected by specific method. 
Research instrument consisted of 5-likert scale questionnaire on the organizational cultures 
of schools in Secondary Educational Service Area Office 16. The instrument’s reliability was 
rated.868 and questionnaire on the Ho Ren So of schools in Secondary Educational Service 
Area Office 16. The instrument’s reliability was rated.898. Data was statistically computed 
to determine the Mean, Percentage, Standard Deviation, Correlation coefficient of Pearson 
and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results were found that (1) the level of organizational cultures of Schools in 
Secondary Educational Service Area Office 16 was at a high level. Considering each aspect, 
the bureaucratic culture was the highest and adaptability culture was the least. (2) Ho Ren 
So administrative style of schools in Secondary Educational Service Area Office 16 was at 
a high level. Considering each aspect, Renraku was the highest and Hokoku was the least. 
(3) The organizational cultures revealed high positively significant related to the Ho Ren 
So administrative style of schools in Secondary Educational Service Area Office 16 at the 
level of.01. (4) The organizational cultures that affect the Ho Ren So administrative style of 
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schools in secondary educational service area office 16 were found that bureaucratic culture 
(X

1
), clan culture (X

3
) and adaptability culture (X

4
) affect Ho Ren So administrative Style of 

schools as the multiple regression was at.755, the predictive efficiency was.561 (56.1%), 
and the statistical significance level of.01. The Predictive Equation could be constructed in 
Unstandardized Score, and Standardized Score as follows: 
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) 

The Predictive Equation in Standardized score: 
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บทนำา 
องค์การ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ

บุคคลเพื่อทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 
ทั้งนี้ องค์การโดยทั่วไปประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
บุคคล และโครงสรา้งองค์การ ซึง่จะเกดิการสือ่สาร
ทั้งภายในและนอกองค์การ เพื่อการขับเคลื่อนให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(Stephen P., 2003) โดยการขับเคลื่อนองค์การ
ให้ไปสู่ความสำาเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมาย 
เชน่ วสัด ุอปุกรณ ์การเงิน การบรหิารจดัการต่างๆ 
รวมไปถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารด้วย 
และอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงานขององค์การ คือ วัฒนธรรมองค์การ 
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) 

วัฒนธรรมองค์การ คือ แบบแผนที่เป็น
ตวักำาหนดรูปแบบการปฏิบตัตินของคนในองคก์าร 
ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติต่างๆ 
ของคนในองค์การ และสิ่งที่สั่งสมสืบทอดต่อกัน
มา ทำาให้วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ทำาให้แต่ละ
องคก์ารแตกต่างกนัออกไป (สมัมา รธนธิย,์ 2560) 
นอกจากนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ที่มีลักษณะร่วมของ

คนในองคก์าร ทีส่ะทอ้นถงึความเชือ่ ความคิด และ
ทัศนคติ ซ่ึงลักษณะร่วมนี้จะต้องเอ้ือให้องค์การ
สามารถสำาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ณรงวิทย์  
แสนทอง, 2553) และวัฒนธรรมองค์การยังเป็น
สิง่ท่ีถา่ยทอดใหส้มาชกิใหม่ขององคก์าร เกดิความ
คดิ ความรูส้กึทีเ่ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั และเพือ่
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Scheine, 1990)

สถานศึกษา นับเป็นอีกองค์การหนึ่ง ที่
ช่วยผลักดันการศึกษาของประชากรในประเทศ 
ให้เตรียมพร้อมรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอด
เวลา ตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการ
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำารง
ชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
ทั้งนี้ คนในองค์การเดียวกัน มักจะมีเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน แต่มี 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ใช้ในการขับเคลื่อน
แตกต่างกันออกไป รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ จึง
เป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งในการบริหาร
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องค์การ ผู้บริหารจำาเป็นต้องวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอก ควบคู่กับการพิจารณาว่า
วัฒนธรรมใดเป็นอุปสรรคและวัฒนธรรมใดเป็น
ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงาน อันจะนำา มาสู่การ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (จอมพงศ์ มงคล
วนิช, 2555) ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์การในแต่ละ 
รปูแบบ จะมกีารทำางาน ติดต่อประสานในลกัษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป

จากการศึกษาการทำางานในองค์การของ
ตา่งประเทศหลายๆ ประเทศ จะให้ความสำาคัญกบั
การติดต่อประสานงานเพ่ือการขบัเคลือ่นองคก์าร
ไปขา้งหน้ารว่มกนัเปน็อยา่งมาก เชน่ ประเทศญีปุ่น่  
ซ่ึ ง เป็นประ เทศ ช้ันนำ า  ไม่ ว่ าจะ เ รื่ อ งภาค
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือแม้แต่เรื่องการ
ศกึษากต็าม โดยการบรหิารการทำางานในองค์การ
ของประเทศญีปุ่น่เปน็การทำางานทีเ่นน้การทำางาน 
เป็นทีม ความมีระเบียบวินัย การรายงานผลการ
ดำาเนนิงาน และการคดิอย่างเปน็ระบบ หรอืทีเ่รยีก
ว่า การทำางานแบบ Ho Ren So 

Kopp (2013) กลา่ววา่ Ho Ren So คอื 
กระบวนการทำางานร่วมกนัเปน็ทมีระหวา่งผู้บงัคับ
บญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอือาจจะเปน็รุ่นพีใ่น
องค์การ ที่จะต้องมีการปรึกษาหารือในระหว่าง
การทำางาน ไม่ว่าจะเพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อการ
ดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็นการติดต่อสื่อสาร
ในการทำางานที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ 
Kameda (2013) กล่าวว่า Ho Ren So คือการ
ทำางานที่ใช้การติดต่อสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในการทำางานรว่มกนัของคนญีปุ่น่ เปน็การสือ่สาร
ทั้งทางการพูด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับ
เป็นคุณลักษณะการทำางานในแบบของวัฒนธรรม
ชาวญีปุ่่น ซ่ึงค่อนขา้งใหค้วามสำาคญักบัการทำางาน
เป็นทีมเป็นอย่างมาก โดยนับได้ว่าองค์การของ
ประเทศญีปุ่น่ใชก้ารทำางานแบบ Ho Ren So เปน็

เครื่องมือหนึ่งในการสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การ 
เพื่อขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ในภาคธุรกิจของประเทศญ่ีปุ่นมีการใช้
การทำางานแบบ Ho Ren So เข้ามาเสริมสร้าง
เป็นวัฒนธรรมในการทำางานอย่างแพร่หลาย ทั้ง
ในองค์การระดับเล็ก ไปจนถึงองค์การระดับใหญ่ 
ข้ามชาติ หรือแม้แต่บริษัทญ่ีปุ่นในประเทศไทย
ก็เช่นกัน จึงทำาให้มองเห็นผลการเจริญเติบโต
ของการทำางานที่มีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่มี
ประสทิธผิล ทัง้นี ้อารยี ์เพช็รรตัน ์(2541) กลา่ววา่  
พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นถือเป็นส่วนหน่ึงของ
บริษัท พนักงานจะทำางานกับบริษัทตลอดชีวิต 
หากบริษัทล้มก็จะส่งผลกับพนักงานด้วย และ
บุคลากรจะปรึกษาหารือกันฉันมิตร จนได้มติท่ี
เป็นเอกฉันท์ 

จะเห็นได้ว่าองค์การญ่ีปุ่นใช้การทำางาน
แบบ Ho Ren So โดยการใช้การสื่อสารและการ
ทำางานเป็นทีมภายในองค์การเป็นตัวขับเคลื่อน
การทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จ ซึ่งแตกต่างจาก
วัฒนธรรมองค์การขององค์การทางการศึกษาของ
ไทย ซึ่งอณิษฐา หาญภักดีนิยม (2561) กล่าว
ว่า วัฒนธรรมองค์การของระบบราชการไทยมุ่ง
เน้นโครงสร้างองค์การ และมีการรวมศูนย์อำานาจ 
ส่วนมากจะเป็นการทำางานแนวดิ่ง และปฏิบัติ
ตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูล
ว่าองค์การภาคการศึกษาของไทยมีการทำางาน
แบบ Ho Ren So หรือไม่ หรือในทางปฏิบัติอาจ
มีการทำางานแบบ Ho Ren So อยู่ เพียงแต่ไม่
ได้กำาหนดกรอบชัดเจนว่าต้องยึดหลักการทำางาน
แบบ Ho Ren So มาเป็นกรอบในการทำางาน
อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ศิริวุฒิ รุ่งเรือง (2560) 
กล่าวว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมย่อมนำา
มาซึ่งวัฒนธรรมการทำางานที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
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หากมองย้อนกลับมาองค์การทางการศึกษา
ของประเทศไทย สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 เป็นองค์การทางการศึกษา
องค์การหนึ่ง ที่มีการจัดการศึกษาครอบคลุม
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลาและสตลู ซึง่ถอืเปน็การจดัการ
ศึกษาท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คล้ายกับบริบทของบริษัทญี่ปุ่นที่มี
การทำางานภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม 
และใช้การทำางานแบบ Ho Ren So เข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการ

จากความเป็นมาข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือพยากรณ์รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลการทำางานแบบ Ho 
Ren So และนำามาสู่แนวทางในการนำาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การที่มุ่งเน้นการทำางานแบบ Ho Ren So ใน
อนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรม

องคก์ารของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

2. เพื่อศึกษาระดับการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

4. เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ และการ

ทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 
มีความสัมพันธ์กันทางบวก

2. มวีฒันธรรมอย่างนอ้ยหนึง่รปูแบบทีส่ง่
ผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบวัฒนะธรรม

องค์การที่ส่งผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ผู้วิจัยสังเคราะห์ตัวแปร
เพื่อมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย คือ ตัวแปรต้น  
รปูแบบวัฒนธรรมองคก์ารแบง่ออกเปน็ 4 รปูแบบ 
คอื 1) วัฒนธรรมแบบราชการ (X1) 2) วัฒนธรรม
แบบมุ่งผลสำาเร็จ (X2) 3) วัฒนธรรมแบบเครือ
ญาต ิ(X3) 4) วฒันธรรมแบบปรบัตวั (X4) ตวัแปร
ตาม การทำางานแบบ Ho Ren So ประกอบด้วย
หลักการทำางาน 3 อย่าง คือ (1) Hokoku (การ
รายงานผล) (Y1) (2) Renraku (การประสาน) 
(Y2) (3) Sodan (การปรึกษา) (Y3) 
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วิธีการดำาเนินวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จำานวน 53 โรง 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ซึ่งผู้วิจัย คำานวณกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน 
โดยใช้สูตร Yamané (1973, อ้างถึงใน ผ่องศรี 
วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546: 104) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 47 โรง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร  
ครูหัวหน้างานพิเศษ และครูปฏิบัติการสอน ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน
แต่ละโรงด้วยวิธีการเลือกโดยเจาะจง ดังนั้น จึง
ได้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จำานวน 141 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบสอบถาม
เกีย่วกับการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือด้วยวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ค่า IC ของแต่ละ
ตัวแปรตั้งแต่คะแนน 0.67 ขึ้นไป นำาไปทดลอง
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 ฉบับ แล้ว
นำาแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้นำามาหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่  2  
เกี่ ย วกั บ วัฒนธรรมองค์ การของ โ ร ง เ รี ยน
มัธยมศึกษา มีค่าเท่ากับ .87 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
การทำางานแบบ Ho Ren So มีค่าเท่ากับ .89 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำาเนินการขอหนังสือแนะนำาตัว 
ผู้วิจัยจากภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 47 โรง โดยส่งแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 47 โรง โรงเรียนละ 3 ชุด 
รวม 141 ชุด ผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้แจกจ่าย
แบบสอบถามให้ครูผ่านระบบการรับเข้าหนังสือ
ราชการอิเลคทรอนิคส์ E-Office และกำาหนด
วันเวลาที่จะรับแบบสอบถามอีกครั้งจนครบ
ทั้งหมด และนำามาตรวจสอบความถูกต้องหลังได้
รับแบบสอบถามคืน และนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลใน 
ขั้นตอนการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
ประมวลผลและหาค่าสถิติ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดำาเนนิการดงันี ้1) วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบ
วัฒนธรรมองค์การ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำางาน
แบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 มลีกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยการหาคา่เฉลีย่เลขคณติ ( ) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์
ตัวแปรพยากรณ์โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย
พหุคูณ
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับรูปแบบวัฒนธรรม

องคก์ารของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมและรายรูปแบบ

รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์ก�รของโรงเรียนสังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  
มัธยมศึกษ� เขต 16

S.D.

ระดับของ
วัฒนธรรม
องค์ก�ร

1 วัฒนธรรมแบบราชการ 4.14 .50 มาก

2 วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำาเร็จ 4.13 .44 มาก

3 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ 4.08 .54 มาก

4 วัฒนธรรมแบบปรับตัว 4.02 .50 มาก

รวม 4.09 .41 ม�ก

จากตาราง 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 มีวัฒนธรรมองค์การโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารูปแบบอื่นๆ รอง

ลงมาคือวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำาเร็จ และ
วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิสว่นวฒันธรรมแบบปรบั
ตัวมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าด้านอื่นๆ

ผลการวิเคราะห์ระดับการทำางานแบบ 
Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ต�ร�ง 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมและรายด้าน

ด้�น
ก�รทำ�ง�นแบบ Ho Ren Soของโรงเรียน 

สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  
มัธยมศึกษ� เขต 16

S.D.

ระดับของก�ร
ทำ�ง�นแบบ Ho 

Ren So

1 Hokoku (การรายงาน) 4.00 .44 มาก

2 Renraku (การติดต่อ) 4.07 .44 มาก

3 Sodan (การปรึกษา) 4.03 .50 มาก

รวม 4.03 .40 ม�ก
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จากตาราง 2 พบว่า การทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีการทำางานแบบ 
Ho Ren So โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยการทำางานแบบ Renraku (การติดต่อ) มีค่า
เฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาคอืการทำางานแบบ Sodan 

(การปรึกษา) และค่าเฉลี่ยของ Hokoku (การ
รายงาน) ต่ำากว่าด้านอื่นๆ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
แบบวัฒนธรรมองค์การกับการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ต�ร�ง 3 ความสัมพันธร์ะหว่างรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารกับการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

Y

ราชการ X
1

1 .502**

มุ่งสำาเร็จ X
2

.680** 1 .530**

เครือญาติ X
3

.462** .566** 1 .682**

ปรับตัว X
4

.448** .537** .808** 1 .713**

X .775** .825** .866** .849** .735**

**p<.01

จากตาราง 3 แสดงให้ เห็นว่ าค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่าง 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบว่า รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดบัค่อนขา้งสงูกบัการทำางานแบบ 
Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (r = .735) ซึ่งมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์.502 ถึง .713 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบ
การปรับตัว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า
ด้านอ่ืนๆ และวัฒนธรรมองค์การแบบราชการมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่ารูปแบบอื่นๆ 
โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน 
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จากตาราง 4 แสดงวัฒนธรรมองค์การ 
รปูแบบปรบัตัว (X

4
), รปูแบบราชการ (X

1
) และรปู

แบบเครอืญาต ิ(X
4
), ทีร่ว่มกนัพยากรณ์การทำางาน

แบบ Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 แสดงให้เห็นวา่ 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว (X

4
), วัฒนธรรม

องคก์ารแบบราชการ (X
1
) และวฒันธรรมองค์การ

แบบเครือญาติ (X
3
) ส่งผลต่อการทำางานแบบ Ho 

Ren So ของโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสห
สมัพนัธพ์หคุณูเทา่กบั .755 มค่ีาประสทิธิภาพการ
พยากรณ์เท่ากับ .561 หรือร้อยละ 56.1 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 = 1.237 + .159 (X
1
) + .186 (X

3
) 

+ .343 (X
4
) 

การทำางานแบบ Ho Ren So = 1.237 
(คา่คงที)่ + .159 (วฒันธรรมองค์การแบบราชการ) 
+ .186 (วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ) + 
.343 (วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 = .197 (X
1
) + .250 (X

3
) + .423 (X

4
) 

การทำางานแบบ Ho Ren So = .197 
(วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ) + .250 
(วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ) + .423 
(วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว) 

อภิปรายผล
1. ระดับของรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ

ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วัฒนธรรม
องคก์ารของโรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การในการทำางานที่ดี มีระเบียบวินัยในการ
ทำางาน มุง่เนน้ใหเ้กิดผลสำาเรจ็ตามทีว่างไว้ ในขณะ
เดียวกันก็มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ 
มีความยืดหยุ่นในการทำางาน เพื่อตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก เนื่องจากความ
สัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก และโรงเรียนมีกฎเกณฑ์
ในการอยู่ร่วมกันจนเป็นบรรทัดฐาน กลายเป็น
ค่านิยมและความเชื่อร่วมกันของคนในองค์การ 
ส่งผลต่อความเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มี
ระเบียบวินัย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และมีความยืดหยุ่นในการทำางาน ดังที่ วิรัช  
สงวนวงศ์วาน (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะ
วฒันธรรมองคก์ารเปน็คา่นยิมและความเชือ่ทีร่ว่ม
กัน เป็นมาตรฐาน กฎระเบียบและข้อตกลงที่ถือ
เป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่คนในองค์การยอมรับ
และยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัริว่มกนั อกีทัง้  
Greenberg และ Baron (1977) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ของ

ต�ร�ง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) และการทดสอบ 
นัยสำาคัญของค่าสัมพันธ์ด้วยค่า F ของรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการทำางาน  
แบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 SE
b

F Sig

 (X
4
) .713 .508 .504 .28376 143.445 .000

 (X
4
), (X

1
) .741 .550 .543 .27245 84.187 .000

 (X
4
), (X

1
), (X

3
) .755 .570 .561 .26702 60.652 .000
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คนในองค์การ เน่ืองจากเมื่อคนในองค์การมาอยู่
รวมกนั จะทำาใหเ้กิดปฏสัิมพันธ ์การทำางานร่วมกนั  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำามาซึ่งแนวทางใน
การปฏบิตังิานของคนในองคก์าร กลายเป็นคา่นิยม  
และความเชื่อที่มีร่วมกันของในองค์การ และ กร
วิทย์ ตันศรี (2549) ยังกล่าวอีกว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นตัวช่วยให้องค์การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกได้ดี และเป็นตัวกำาหนด
เอกลักษณ์ร่วมกันของคนในองค์การซึ่งช่วยให้
เกิดความผูกพันต่อองค์การ มีความสามัคคี  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร
ในองค์การ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาด้วยกันของ นาฎพิมล คุณเผือก และ
คณะ (2556) ได้ทำาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหวา่งการบรหิารงานแบบสว่นรว่มกบัวฒันธรรม
องคก์ารของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับของวัฒนธรรม
องคก์ารของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนิชา โคทังคะ 
(2561) ซึง่ไดท้ำาวจิยั เรือ่งวฒันธรรมองค์การทีส่ง่
ผลต่อประสิทธิผลการบริหาร งานโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 
พบว่า ระดับของวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน

2. ระดับการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากร
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 มีการทำางานเป็นทีม ติดต่อ
สื่อสารกันทั้ง 2 ทาง โดยไม่มีการลังเลในการ
ปรึกษา หารือ เพื่อหาข้อสรุปและวิธีการในการ
แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ และพฒันาใหอ้งคก์าร
ไปสู่ความสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Kameda 
(2013) กล่าวว่า Ho Ren So คือ การทำางานที่ใช้
การตดิตอ่ส่ือสารเขา้มาเปน็เครือ่งมอืในการทำางาน
รว่มกนัของคนญีปุ่น่ เปน็การสือ่สารทัง้ทางการพดู 
และผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะ
การทำางานในแบบของวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น ซึ่ง 
ค่อนข้างให้ความสำาคัญกับการทำางานเป็นทีมเป็น
อย่างมาก และศิริวุฒิ รุ่งเรือง (2560) กล่าวว่า  
Ho Ren So คือ การทำางานทีเ่นน้การตดิตอ่ สือ่สาร
ที่สะท้อนถึงการทำางานเป็นทีม ซึ่งวัฒนธรรมการ
ทำางานแบบ Ho Ren So ถูกถ่ายทอดและบูรณ
าการสู่การทำางานของชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีการแสดงให้
เห็นถึงการติดต่อสื่อสารและการทำางานเป็นทีม
กันอยู่อย่างตลอดเวลา และปริณดา คงโนนกอก 
(2560) กล่าวอีกว่า การทำางานแบบ Ho Ren So 
เนน้การตดิตอ่สือ่สารและการประสานงาน โดยเริม่
ต้นจากผู้บังคับบัญชาสื่อสารและประสานงานไป
ยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่ใหข้อ้มลูได้รบัการสือ่สารที่
ทัว่ถงึ รวดเรว็ และทำาใหก้ารทำางานมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ส่งผลใหก้ารทำางาน
แบบ Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งใกล้เคียงกับงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับ การทำางานแบบ Ho Ren So ใน
ประเทศไทยของ ปริณดา คงโนนกอก และเทียน
แกว้ เลีย่มสวุรรณ (2560) ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญี่ปุ่นและความ 
พึงพอใจในงานของพนักงานคนไทยในบริษัท
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สัญชาติญี่ปุ่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบุร ีพบวา่โดยภาพรวมพนักงานเหน็ด้วย
กบัการบริหารงานแบบญีปุ่น่ในระดับมาก โดยเหน็
ดว้ยกับการบริหารงานด้านการทำางานเปน็ทมีมาก
ทีส่ดุ รองลงมา คอื การบรหิารตามรปูแบบทำางาน
แบบ Ho Ren So และการบริหารงานตามระบบ
อาวุโสตามลำาดับ

3 .  ความสัม พันธ์ ระหว่ า งรูปแบบ
วฒันธรรมองค์การกับการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 พบว่า รูปแบบวัฒนธรรม
องคก์ารของโรงเรยีนมคีวามสัมพันธก์นัทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสูงกับการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 เม่ือพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ 
พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์กับการทำางานแบบ Ho Ren So 
ในภาพรวมระดับค่อนข้างสูง (r = .735) ซึ่งมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธร์ายรปูแบบ .502 ถงึ .713 
เมือ่พจิารณารายรูปแบบพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
แบบการปรับตัว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง
กว่ารูปแบบอื่นๆ และวัฒนธรรมองค์การแบบ
ราชการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่ารูป
แบบอื่นๆ โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วัฒนธรรมองค์การ คือ
วัฒนธรรมในการทำางาน ความเชื่อ และค่านิยม
รว่มกันของคนในองค์การ สง่ผลใหก้ารทำางานออก
มาในรูปแบบเดียวกัน และการทำางานแบบ Ho 
Ren So เป็นการทำางานรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจาก
วัฒนธรรมการทำางานที่ปลูกฝังกันมา ได้รับการ
สานต่อ จนกลายเป็นการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง
ของคนในองค์การ สอดคล้องกับ ศิริวุฒิ รุ่งเรือง 
(2560) กล่าวว่า วัฒนธรรมการทำางานของ 

ชาวญ่ีปุ่นมีความเป็นระเบียบในการทำางานสูง  
เช่นเดียวกับความปลอดภัยในการทำางานที่สูง 
เช่นกัน จึงมีการปลูกฝังให้พนักงานทราบถึง
นโยบายขององค์การ เช่นเรื่องกฎ ระเบียบวินัย
ต่างๆ และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการ
ทำางานที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการอีกด้วย การ
สื่อสารในองค์การจึงเป็นเรื่องที่บริษัทญ่ีปุ่นให้
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลักการสำาคัญที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย คือ Ho Ren So อีกทั้ง Kopp 
(2013 อ้างถึงใน Beneden, 2016) ยังกล่าวว่า 
Ho Ren So คือกระบวนการทำางานร่วมกันเป็น
ทมีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชา หรอื
อาจจะเป็นรุ่นพี่ในองค์การ ที่จะต้องมีการปรึกษา
หารอืในระหวา่งการทำางาน ไมว่า่จะเพือ่แกป้ญัหา 
หรอืเพือ่การดำาเนนิงานใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป จงึเปน็การ
สานตอ่รุน่สูรุ่น่ เปน็การตดิตอ่สือ่สารในการทำางาน
ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และ Kameda (2013)  
ยงักลา่วอีกวา่ Ho Ren So คอืการทำางานทีใ่ชก้าร
ติดต่อสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำางาน
รว่มกนัของคนญีปุ่น่ เปน็การสือ่สารทัง้ทางการพดู 
และผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะ
การทำางานในแบบของวัฒนธรรมการทำางานของ
ชาวญ่ีปุน่ ซึง่คอ่นขา้งใหค้วามสำาคญักบัการทำางาน
เปน็ทมีเปน็อยา่งมาก ดว้ยเหตผุลดงักล่าว จะเห็น
ได้ว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
กับการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของศิริวุฒิ รุ่งเรือง  
(2560) ได้ทำา การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ทำางานแบบ Ho Ren So สู่องค์กรแห่งความเป็น
เลิศ ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดการทำางาน
ที่ต่างกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทำางานของ 
ชาวญี่ปุ่น ที่ความสำาคัญกับการทำางานแบบ 
Ho Ren So ซึ่งผลการวิจัยพบว่า Ho Ren So 
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สามารถนำามาใช้ไดต้ัง้แตอ่งคก์รขนาดเลก็ไปจนถงึ
องค์กรข้ามชาติเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการทำางาน
เป็นทมีและชว่ยใหเ้กดิประสิทธิภาพในการทำางาน
เพื่อการแข่งขันในระดับสากล 

4. การวเิคราะหข์อ้มลูการถดถอยพหคูุณ
ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับการทำางาน
แบบ Ho Ren So เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้
ในการพยากรณร์ปูแบบวฒันธรรมองคก์ารทีส่ง่ผล
ตอ่การทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 
พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ และวัฒนธรรมองค์การแบบ
เครือญาติ ที่ร่วมกันพยากรณ์การทำางานแบบ  
Ho Ren So ของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

จากผลการวจิยั ตวัแปรรปูแบบวฒันธรรม
องค์การ รูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
เป็นตัวพยากรณ์ที่เข้าสมการเป็นอันดับแรก และ
เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อการทำางานแบบ 
Ho Ren So ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว เกิดจากผู้นำามุ่งสร้างค่า
นิยมใหม่ เป็นการเพิ่มความสามารถในการคาด
การณ์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้องค์การ
สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา โดยพนักงานจะมี
อิสระในการตัดสินใจ และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ
ได้ในทันที โดยบทบาทของผู้นำาคือการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทำา 
(Daft, 2002, อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
2555) ผู้นำาจะสรา้งค่านยิมรปูแบบใหม ่ใหเ้อือ้ตอ่
การพฒันา และเพือ่ตอบสนองตอ่สภาพ แวดลอ้ม
ภายนอก (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545) ส่งผลให้
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง พนักงานพร้อมที่จะแจ้ง
และหาข้อสรุปร่วมกัน เนื่องจากมีอิสระในการ

ตัดสินใจ และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในทันที เพื่อ
ให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชำานาญ รัตนากร (2553) กล่าวว่า 
Ho Ren So คือ การติดต่อสื่อสารที่เป็นเทคนิค
หนึ่งในการลดการสูญเสียในการทำางาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การ
ทำางานแบบ Ho Ren So เน้นการติดต่อสื่อสาร
และการประสานงาน โดยเริม่ตน้จากผูบ้งัคบับญัชา
สื่อสารและประสานงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ข้อมูลได้รับการสื่อสารที่ทั่วถึง รวดเร็ว 
และทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(ปริณดา คงโนนกอกและเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ, 
2561) 

นอกจากนี้ลำาดับตัวแปรพยากรณ์ที่เข้า
มาเป็นลำาดับที่ 2 คือ รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต้อการทำางาน
แบบ Ho Ren So ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากวัฒนธรรมองค์การแบบราชการมีโครงสร้าง
องค์การที่ชัดเจน มีความมั่นคง และมีการทำางาน
ที่เป็นระเบียบ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545) ทำาให้
มแีบบแผนในการปฏบิตักินัมาอย่างชดัเจน ไมเ่กรง
กลวัทีจ่ะสือ่สารกนัอยา่งชดัเจนเพือ่หาขอ้สรปุรว่ม
กัน ซึ่งสอดคล้องกับปรียาวดี ผลอเนก (2555) ที่
กล่าวว่า Ho Ren So คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ รวมถึงการแจ้งสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การทำางานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดย
ไม่ต้องคำานึงว่างานชิ้นนั้นจะประสบความสำาเร็จ
หรือไม่ ทั้งนี้ การรายงานจะทำาให้งานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้น 
ได้ในภายหลัง ดังน้ันการมีโครงสร้างองค์การที่
ชัดเจน ทำาให้รู้ถึงขอบข่ายการทำางาน และการ
ปฏิบัติที่เป็นแบบแผนจึงมีอิทธิพลต่อการทำางาน
แบบ Ho Ren So ด้วยเช่นกัน
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ทัง้น้ี ยงัพบอกีหนึง่ตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่การ
ทำางานแบบ Ho Ren So คือ รูปแบบวัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ เนื่องจากวัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ คือ รูปแบบที่มุ่งให้ความสำาคัญกับการ
มสีว่นรว่มของบุคลากรในองค์การ โดยมเีปา้หมาย
เพือ่การพฒันาตนเอง เปน็การเตรยีมพร้อมกบัการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของสิง่แวดลอ้มภายนอก 
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545) มีความยืดหยุ่น 
ในองค์การ โดยมีค่านิยมคือการปฏิบัติตาม
ประเพณี มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีม การมีส่วน
ร่วม (สุพาณี สฤษฎ์วานิช, 2549) ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศิริวุฒิ รุ่งเรือง (2560) ให้ความหมายว่า  
Ho Ren So ว่าคือ การทำางานที่เน้นการติดต่อ
สื่อสาร ท่ีสะท้อนถึงการทำางานเป็นทีม ซึ่ ง
วัฒนธรรมการทำางานแบบ Ho Ren So ถูก
ถ่ายทอดและบูรณาการสู่การทำางานของชาว
ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสาร
และการทำางานเป็นทีมกันอยู่อย่างตลอดเวลา ยก
ตัวอย่างเช่น บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนดี เอเชีย 
แปซิฟิก (Honda R& D Asia Pacifc: HRAD) 
ทำางานโดยเน้นการคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรม 
(วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว) มีการเติบโต
ของบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับสากล เนื่องมาจากการ
ทำางานของฮอนด้าจะเน้นเร่ืองการแสดงความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการทำางานเปน็ทมี (การทำางานแบบ 
Ho Ren So) นั่นเอง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวนี้ทำาให้ 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว, แบบ
ราชการ และแบบเครือญาติ ส่งผลต่อการทำางาน
แบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

จากผลการ วิ จัยรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรม
แบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวส่ง
ผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So แต่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำากว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การรูปแบบอื่นๆ 
โรงเรียนจึงควรสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมองค์การ
แบบวัฒนธรรมการปรับตัวให้เพิ่มมากขึ้น

1.2 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีวัฒนธรรมการ
ทำางานแบบปรับตัวน้อยที่สุด เมื่อดูรายข้อ พบว่า 
ดา้นการส่งเสริมใหค้รลูองผิดลองถกู และกลา้เสีย่ง
ในการทำางาน มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด ดังนั้นโรงเรียน
ควรส่งเสริมให้ครูลองผิดลองถูก และกล้าเส่ียง
ในการทำางานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่ม
มากขึ้น

1.3 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 มีการทำางานแบบ Ho Ren So ด้าน Hokoku  
(การรายงาน) น้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีการบันทึกการปฏิบัติงานน้อย เพื่อ
เปน็การพฒันาการทำางานของบคุลากรในโรงเรยีน  
ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนให้ครูมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อนำาไปสู่การรายงานผล

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยในการบริหารงานที่
ส่งผลต่อการทำางานแบบ Ho Ren So

2.2 เนื่องจากการทำางานแบบ Ho Ren 
So เป็นการทำางานที่มีการสื่อสารกันตลอดเวลา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึง
อาจส่งผลต่อการบริหารความเปลี่ยนแปลงใน
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องคก์าร ดงัน้ันควรศกึษาการทำางานแบบ Ho Ren 
So วา่มกีารสง่ผลต่อการบรหิารความเปลีย่นแปลง
หรือไม่ อย่างไร 

2.3 ควรศึกษาการทำางานแบบ Ho 
Ren So ของบุคลากรในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน

2.4 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบวัฒนธรรมองค์การและการ

ทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียน เพื่อนำา
ความรู้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การต่อไป

2.5 ควรมกีารทำาวจิยัเกีย่วกบัการทำางาน
แบบ Ho Ren So ในบริบทของวัฒนธรรม
ไทย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง 
ของรายละเอียดขั้นตอนการทำางานแบบ Ho Ren 
So ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
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