
   
 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  
อาํเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

 
 



 
คํานํา 

 

วัฒนธรรมองคกร คือ “คานิยมสําคัญที่องคกรยอมรับเปนรูปแบบของการสรางคานิยมรวม ความเชื่อ

และความคาดหวังรวม ที่จะกําหนดวิถีทางใหสมาชิกในองคกรแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูบรรทัดฐาน” 

เนื่องจากองคกรตางๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหทันสมัยทันตอสภาวการณของโลก ทํา

ใหองคกรตองตื่นตัวและเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ถาคนในองคกรขาดคุณภาพ องคกรก็ไม 

สามารถที่จะอยูได ฉะนั้นวัฒนธรรมองคกรจึงเปรียบเสมือนรากแกวขององคกร ซึ่งจะเปนตัวผลักดันและ

ขับเคลื่อนใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว ซึ่งคนในองคกรตอง 

ชวยกันดูแลและเสริมสรางใหวัฒนธรรมสอดคลองกับทิศทางขององคกร เพื่อนําพาองคกรไปสูอนาคต คานิยม 

การยอมรับนับถือและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือกลุมคนมีอยูตอสิ่งตางๆ ซึ่งอาจเปนวัตถุความคิด 

อุดมคติ ทั้งนี้โดยการประเมินคาจากทัศนะตางๆ โดยถี่ถวนและรอบคอบแลว   

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดมีการกําหนดวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรอยางยั่งยืน 
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การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

1. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ กระแสแหงการบริหารจัดการองคกร
แบบยั่งยืน ( Sustainable Organization ) คอนขางมาแรงในยุคปจจุบันนี้ เนื่องจากการแขงขันทางงาน
รุนแรงข้ึน องคกรที่ปรับตัวไดไมดีก็อาจหายไปจากวงโคจรทางงาน ดังนั้น ฝายบริหารระดับสูงในองคการ
บริหารสวนตําบลสมสนุก จึงคนหาเครื่องมือที่จะนําพาองคกรหรือขับเคลื่อนองคกรไดอยางเหนือชั้นกวา
องคกรอื่น การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรก็ถือวาเปนเครื่องมืออันดับตนๆ ที่หลายองคกรนํามากําหนดเปน
แผนกลยุทธหรือแผนงาน ( Business Plan ) เพราะจากการวิจัยถึงความสําเร็จและความย่ังยืนขององคกร
พบวาองคกรที่มวีัฒนธรรมที่ชัดเจน บุคลากรในองคกรทุกคนรับรูรับทราบ เขาใจเขาถึงและแสดงพฤติกรรมท่ี
บงบอกความเปนตัวตนขององคกรนั้นๆ จะทําใหองคกรดังกลาวยืนหยัดอยู ในกระแสความนิยมและรักษา
ความมีเสถียรภาพขององคกรไดอยางยั่งยืน 

 

2. เครื่องมือที่นํามาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อความยั่งยืน  
    2.1 การมีสวนรวม ( Participation ) : การที่จะนําพาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกไปสู

ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองคกรที่เดนชัดหรือชัดเจนไดน้ัน การมีสวนรวมในองคกรของบุคลากรทุกคนลวน
แลวแตมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความรวมมือจากทุกฝายในองคกรแลวก็ยากที่
จะพบเจอกับคําวา องคกรแหงความยั่งยืน  

    2.2 การเปดใจกวาง ( Openness / Candor ) : สิ่งจําเปนอีกประการหนึ่งในการเสริมสราง 
วัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหแข็งแกรง นั่นคือการมีบุคลากรที่มีทัศนคติในการเปดใจกวาง 
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพรอมจะยอมรับสิ่งใหมๆ หรือสิ่งที่เปนนโยบายขององคกรนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง 

   2.3 ความไวเน้ือเช่ือใจและการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปจจัยที่สําคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองคกรที่เดนชัดที่ขาดเสียมิไดนั่นก็คือความไวเนื้อเชื่อใจ 
และการยอมรับในตัวบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก หากผูบริหารไมมีความไวเน้ือเชื่อใจ
บุคลากรแลวบุคลากรก็จะไมทุมเทใหกับการทํางานรวมทั้งอาจสงผลเสียในระยะยาว นอกจากนี้หากผูบริหาร
ตองการความคิดเห็นใดๆจากบุคลากร ก็อาจจะไมมีบุคลากรคนใดประสงคที่จะแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค
หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะทําใหองคกรย่ังยืนได 

    2.4 ขอผูกพนัหรือพนัธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรอยางย่ังยืน
นั้นบุคลากรทุกคนทุกระดับในองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จะมีขอผูกพันหรือพันธะสัญญารวมกันวาทุก
คนจะมุงม่ันไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่องคกรไดจัดตั้งไวอยางตอเนื่องและไมลมเลิกขอผูกพันหรือพันธะ
สัญญาดังกลาว ซ่ึงเขียนออกมาในรปูของนโยบายขององคกร  

         สิ่งหนึ่งซึ่งเปนสิ่งสําคัญในยุคปจจุบันในการบริหารองคกรอยางยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะ
สัญญาทางใจก็เปนอีกเครื่องมือหน่ึงที่ผูบริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไมควรมองขามเพราะหากผูบริหาร
องคกรสามารถสรางความรูสึกที่สัมผัสไดถึงพันธะสัญญาดังกลาวใหเกิดขึ้นในใจของบุคลากรทุกคน โอกาสใน
ความสําเร็จของการเปนองคกรแหงความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หลอหลอมกันเปนหนึ่งเดียว ความสําเร็จยอม
อยูไมไกลเกินเอ้ือมถึงอยางแนนอน  

    2.5 ปณิธานในการขจัดขอขัดแยง ( Conflict Resolution ) : ไมวาจะเปนยุคอดีต ยุคปจจุบัน
หรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแยงในองคกรหรือในสังคม ก็ยังคงเปนอุปสรรคประการสําคัญประการหนึ่ง ใน 
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การนําพาองคกรใหฝาฟนมรสุมลูกน้ีใหผานพนเพื่อไปพบกับความสําเร็จในการเปนองคกรที่มีวัฒนธรรมแหง
ความยั่งยืนได ดังนั้นผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก มีความรวมแรงรวมใจ
และรวมดวยชวยกันที่จะขจัดปดเปาความขัดแยงที่มีอยูในทุกหนทุกแหงในองคกร ใหกลับกลายมาเปนพลัง
แหงความคดิสรางสรรคหรือความคิดเห็นตาง แตไมแตกแยกหรือแตกความสามัคคีเพราะไมมีความสําเร็จใดๆ 
ที่ขาดองคประกอบของความรกั ความปรารถนาดีหรือความสามัคคขีองคนในองคกรหรือในสังคมไปได  

     2.6 ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปจจัยขอนี้เก่ียวเน่ืองกับปจจัยแหงความ 
ขัดแยงกลาวคือเม่ือผูบริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแยงหรือเปลี่ยนความขัดแยงให 
เปนความคดิท่ีสรางสรรคใหเกิดข้ึนภายในองคกรไดแลวนั้น ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติตางๆ ก็จะเกิดขึ้น 
ติดตามมาทันทีทันใด ทําใหการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไป 
อยางงายดายหรือมีขอโตแยงนอยมาก เพราะบุคลากรสวนใหญในองคกรเห็นชอบและพูดเปนเสียงเดียวกัน
หรือปฏิบัติในแบบอยางเดียวกันหากใครที่ไมปฏิบัติตามก็ยอมกลายจะเปนแกะดําในองคกร  

    2.7 การตัดสินใจ ( Decision Making ) : คําวาการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสราง 
วัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุกนั้น หมายถึง การที่ผูบริหารกลาที่จะบอกกับบุคลากรทุกๆ คน 
หรือกลาท่ีจะแสดงพฤติกรรมตนแบบ (Role Model) ใหกับบุคลากรไดเห็นเปนตัวอยางได มิใชเพียงติด
ประกาศ หรือ แถลงเปนนโยบายเทานั้น รวมไปถึงการกลาท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับบุคลากรซึ่ง
ไมปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรท่ีทุกคนไดมุงมั่นทุมเทในการแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคกร  

     2.8 การรวมพลัง ( Synergy ) : ไมวาจะเปนการสรางหอไอเฟลหรือกําแพงเมืองจีนหรือการ 
เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย ตางก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะ 
แมกระทั่งมดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารชิ้นใหญๆ กลับไป 
ยังรังของมนัได องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกก็เชนเดียวกันการรวมพลังของทุกคนเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง
ขององคกร 

     2.9 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ( Goal and Objective ) : องคการบริหารสวนตําบลสม
สนุกมจีุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการกําหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองคกร ยอมทําให
ประสบความสําเร็จไดดั่งใจมุงมั่นทุกประการ ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมท่ีตอเนื่อง ภายในองคกร
เพราะมิฉะนั้นแลวก็จะเสมือนกับการเดินปาที่ไมมีเข็มทิศ ยอมหาทางออกหรือหลุดพนจากพยันอันตรายหรือ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนในปาไปได  

     2.10 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบ
กับคําพระท่ีวา “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แลว มีความคลายคลึงกันตรงที่วา ชีวิตทุกชีวิตยอมจะตองมีการเกิด 
แก เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตอไปตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผูบริหารจึงมีการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองคกรและการบริหารคนใน
องคกรตามองคประกอบครบทั้ง 9 ประการดังกลาวมาขางตนนี้ ซึ่งเหมาะสมกับคาวา องคกรแหงความยั่งยืน 
(Sustainable Organization)  
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3. กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร ( Creating the Organization Culture )  
   ข้ันตอนที่หนึ่ง การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (Formulate Strategic Values) คานิยมเชิงกลยุทธ

คือ ความเชื่อพื้นฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งเปนตัวกําหนดกลยุทธที่ไดรับการพัฒนาตาม
กระบวนการกลั่นกรองของสิ่งแวดลอมและการวิเคราะหกลยุทธเพื่อประเมินทางดานเศรษฐกิจประชากร 
นโยบาย สาธารณะเทคโนโลยีและสังคม ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนตัวกําหนดความตองการของตลาดที่องคกร
สามารถที่จะเผชิญได  

  ขั้นตอนที่สอง พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรม (Develop Culture Values) คือคานิยมท่ี บุคลากร
ตองการท่ีจะปฏิบัติเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินตามคานิยมเชิงกลยุทธได ซึ่งอยูบนพื้นฐานความเชื่อ ของ
องคกรที่วาองคกรสามารถประสบความสําเร็จไดอยางไร และเม่ือใดถาองคกรไมพยายามที่จะพัฒนา คานิยม
ทางวัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกับการกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ ก็จะเปนการจบไปกับความวางเปลาของกลุม
คานิยม ดังนั้นบุคลากรในองคกรจําเปนที่จะตองมีคานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมในการทํางานที่มีความมั่นคง เพื่อ
เปนการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร  

  ขั้นตอนที่สาม การสรางวิสัยทัศน (Create Vision) วิสัยทัศนคือ ภาพขององคกรวาจะเหมือนหรือ 
อยู ณ จุดใดในอนาคตขององคกรหลังจากที่มีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธและคานิยมทางวัฒนธรรมแลว 
องคกรก็จะกําหนดวิสัยทัศนขององคกร ใชเปนแนวทางรวมกันระหวางคานิยมเชิงกลยุทธกับคานิยมทาง 
วัฒนธรรม ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาเปนอันดับแรกกอนที่จะมีการเขียนวิสัยทัศน เพื่อการสรางภาพในอนาคตของ 
องคกรและสื่อสารผานบุคลากรทุกคน สาหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนตามเปาหมายของ 
องคกร  

  ขั้นตอนที่สี่ การเริ่มดําเนินกลยุทธ (Initiate Implementation Strategies) เปนการสรางคานิยม 
และเริ่มปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว การเริ่มตนดําเนินกลยุทธมักจะครอบคลุมหลายปจจัย 
ตั้งแตการพัฒนาการออกแบบองคกรไปจนถึงการสรรหาและการฝกอบรมบุคลากรท่ีมีคานิยมรวม และ 
ดําเนินการตามคานิยมรวมนั้น โดยมีคานิยมเชิงกลยุทธและคานิยมทางวัฒนธรรมเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเรา 
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ  

  ขั้นตอนท่ีหา การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม (Reinforce Culture Behavior) การเสริมแรง 
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะกระทําไดหลายรูปแบบ รูปแบบแรก การจัดการระบบการใหรางวัลอยาง 
เปนทางการในองคกร ซึ่งจะตองตอบสนองตอความตองการของพฤติกรรมในหลายๆดาน เพื่อใหเกิดคานิยม 
แกบุคลากร รูปแบบท่ีสอง องคกรจะตองบอกเรื่องราวตางๆไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อเสริมสราง คานิยมทาง
วัฒนธรรม รูปแบบที่สาม องคกรจะตองเนนบุคลากรในสิ่งตางๆท่ีสําคัญๆเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วิสัยทัศนขององคกร และใหเกิดผลปฏิบัติไดอยางจริงจัง ดังนั้นองคกรก็จะตองใชความ พยายามอยางยิ่งเพื่อให
ครูและบุคลากรทาในสิ่งท่ีเหมาะสม  

 

4. การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร (Culture Development) การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร 
หมายถึง การปรับ/สรางรูปแบบ ความเชื่อ คานิยม วิถีการเรียนรู ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของ
บุคลากร เทคโนโลยีที่ใช ศัพทหรือภาษาเฉพาะทาง รูปแบบของงาน ตลอดจนเงื่อนไขและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในองคกรเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม เปาหมายและกลยุทธขององคกร  

     4.1 หลักการแนวคิด การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร มีหลักการสําคัญที่ตองการปรับ/สรางให
บุคลากรมีแนวคิดวิธีการ ทํางาน วิถีการดําเนินชีวิตที่สงผลตอคุณภาพของงานที่สอดคลองและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย และกลยุทธขององคกรกําหนดไว สิ่งสําคัญเบ้ืองตนที่องคกรจะตองมีในการ 
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ดําเนินการในเรื่องนี้ คือ 1) มีวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายขององคกรที่ชัดเจน 2) มีผูนําท่ีมีศักยภาพพรอม
ผลักดันการเปลี่ยนแปลง  

     4.2 ข้ันตอน/วิธีการ ศึกษาวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร ประเมินวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยู
ปจจุบัน วิเคราะห วัฒนธรรมองคกรที่ตองการปรับเปลี่ยน กําหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรม ท่ี
ตองการ วัดผลและประเมินผลอยางตอเน่ือง  5 ขั้นตอน ดังนี้ 

      1. ศึกษาวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร  
  1) ทําความเขาใจเปาหมาย วิสัยทัศน และกลยุทธขององคกรลําดับความสําคัญของกลยุทธ

ตางๆที่สนับสนุนเปาหมายขององคกรโดยรวม  
2) พิจารณากําหนดวัฒนธรรมองคกรที่คาดวาจะเอื้อตอการสนับสนุนการดําเนินงานตามกล

ยุทธและเปาหมายใหชัดเจนรวมทั้งการสรางวัฒนธรรมใหเอื้อตอการกระจายอํานาจการตัดสินใจนวัตกรรม 
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรูทั้งในระดับองคกรและผูปฏิบัติงาน การสงเสริมใหบุคลากรทํางาน
อยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม  

3) ผูนําในระดับบริหารควรรวมดําเนินการในข้ันตอนนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม/เห็น
ถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยน/สนับสนนุในกิจกรรมขั้นอ่ืนๆตอไป  

2. ประเมนิวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยู  
    1) เก็บขอมูลดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานขององคกรปจจุบันซึ่งสามารถดําเนินการได

หลายวิธี คือ การสัมภาษณ, การจัด Focus Group, การทําแบบสอบถาม โดยคําถามท่ีกําหนดในการเก็บ
ขอมูลตองอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่สอดรับกับกลยุทธหรือทิศทางใหมที่ตองการเปลี่ยน  

3. วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรที่ตองการปรับเปลี่ยน  
    1) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาชองวางและระดับของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  
    2) ระบุและทบทวนวัฒนธรรมองคกรที่คาดหวังเพื่อใหสามารถดําเนินงานสนับสนุนกลยุทธ

จริง  
    3) ผูนําในระดับบริหารควรรวมดําเนนิงานในขั้นตอนน้ีเพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม/เห็นถึง 

ความ จําเปนในการปรับเปลี่ยน/สนับสนุนในกิจกรรมขั้นอื่นๆตอไป  
4. กําหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ตองการ  
    1) การพัฒนาผูนําอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนตนแบบ (Role Model) ของวัฒนธรรม

ที่ตองการ  
    2) การกําหนดแนวทางสนับสนุนอื่นๆ เชน การกําหนด Competency ที่จําเปนและพัฒนา

ตามลําดับ การศึกษาโครงสรางขององคกรและปรับเปลี่ยนบางสวนเพื่อสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม  
การศึกษากระบวนงานและปรับเปลี่ยนบางสวนเพื่อสนับสนุนการสรางวัฒนธรรม  การกําหนดระบบ
คาตอบแทนและระบบการบริหารทรัพยากรอ่ืนๆเพื่อเปนการจูงใจการปรับเปลี่ยน  อาจพิจารณาปรับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  

5. การวัดผล/การประเมินอยางตอเนื่อง  
    1) เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งองคกรตองดําเนินการประเมินวาระดับของวัฒนธรรมที่พึง

ประสงคได ปรับเปลี่ยนไปมากนอยอยางไร ซึ่งอาจทําโดยวิธีเดียวกันกับข้ันตอนที่ 2 ในการเก็บขอมูล 
2) ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน/แนวทางสนับสนุนหรือผลักดันในสอดรับกับระดับของ

วัฒนธรรมองคกรท่ีตองการปรับเปลี่ยน ณ เวลาน้ันๆ  
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4.3  ประโยชน  
      1) บุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดลอม ภายนอกอยางเหมาะสมได (Adaptability)  
      2) บุคลากรมีพฤติกรรมแนวคิดที่นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีสอดรับเปาหมายขององคกร

และสงผลใหผลงานโดยรวมขององคกรเพิ่มขึ้น  
4.4 ขอควรคํานึงในการนําไปใช  
      1) การมีสวนรวมของผูนําเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น การสรางการยอมรบัวัฒนธรรมท่ีตองการ

รวมกันในระดับผูนําจึงอาจตองดําเนินการในระดับแรกๆ และใหความสําคัญอยางตอเนื่อง  
      2) การสรางวัฒนธรรมใหมเปนเรื่องที่อาจตองดําเนินงานไปพรอมๆกับแนวทางการ

พัฒนาอื่นๆ หรือ กิจกรรมสนับสนุนทางดานทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางแรงจูงใจ และผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมที่
พึงประสงคข้ึนได เร็วยิ่งขึ้น  

      3) การสรางวัฒนธรรมในองคกรมักจะใชเวลานานเพื่อใหวัฒนธรรมที่พึงประสงคมีอยู
อยางตอเนื่อง  

      4) การใชทรัพยากรดานอื่นๆอาจสูงข้ึนตามไปดวย เชน งบประมาณ และบุคลากรใน
การดําเนินงานสนับสนุนอยางตอเนื่อง  

      5) การปรับ/สรางวัฒนธรรมใหมตองอาศัยเวลานานโดยตองคํานึงถึงสิ่งที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงเปนหลัก ลําดับของสิ่งที่ตองการเปลี่ยนดานลางเรยีงตามระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานจากนอย
ไปหามาก คือ ความรู/วิถีการเรียนรู, พฤติกรรม, ความเชื่อ/ความรูสึก  

      6) ตองคํานึงถึงความพรอมขององคกรในปจจุบันกอนที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งมีปจจัยในการ
พิจารณาดังนี้ - ความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน - ความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมที่เปนอยูกับวัฒนธรรมใหมที่ตองการใหเกิดข้ึน - ระยะเวลาความเรงดวนเพื่อรองรับ
เปาหมายขององคกร  

5. การสืบสานวัฒนธรรมองคกร เปนหนวยงานโดยทั่วไปพยายามสืบสานหรือธํารงรักษาวัฒนธรรม
ในองคกรใหคงอยูตอไปดวย เหตุผลคือเพื่อใหสมาชิกใหมของหนวยงานไมตองประสบกับการลองผิดลองถูก
ดวยตนเองเพราะจะเปนการสิ้นเปลืองเวลาและเสี่ยงตอการสูญเสียทรัพยากรทางการบริหารโดยใชเหตุ 
หนวยงานโดยทั่วไปจึงพยายามคิดคนหาวิธีการตางๆ ในการสืบสานวัฒนธรรมองคกร วิธีการสําคัญท่ีหนวยงาน
นิยมใชเพ่ือการนี้ไดแก  

     5.1 คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคกร  
     5.2 การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร (Organizational Socialization)  
     5.3 ระมัดระวังการกระทําที่มีความหมายไปในทางขัดแยงกับวัฒนธรรมองคกร  
     5.4 หมั่นเนนย้ําวัฒนธรรมองคกรท่ีถูกละเลยหรือฝาฝน   
5.1 การคดัเลือกและวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมองคกร  
     1) การคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมองคกร การธํารงรักษาวัฒนธรรมองคกร

กระทําไดในข้ันตอนการคัดเลือกบุคลากรใหมเขามาทํางาน ดวย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่คาดวาจะมีคานิยม
ความเชื่อ วิธีคิดวิธีทํางานตลอดจนประสบการณที่ตรงหรือใกลเคียง กับที่หนวยงานตองการ ผลจากการ
คัดเลือกจะทาใหไดบุคลากรท่ีมีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคกรเปน แนวทางในการทํางานและในการ
ประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งนอกจากจะสงผลใหวัฒนธรรมองคกรไดรับการสืบสาน ตอไปยังสมาชิกรุนใหมแลวยัง 
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จะทําใหสมาชิกใหมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเพื่อนรวมงานในองคกรไดงาย เพราะมีคานิยม
ความเชื่อและแนวทางการทํางานท่ีใกลเคียงกัน ผลที่ตามมาในระยะยาวคือ สมาชิกใหมเหลานั้นมีแนวโนมที่จะ
ทํางานอยูในหนวยงานไดยาวนาน แตถาหากหนวยงานคัดเลือกบุคลากรใหมที่มีคานิยมความเชื่อที่แตกตาง 
หรือไปดวยกันไมไดกับคานิยม ความเชื่อของคนสวนใหญในองคกรแลว สมาชิกใหมเหลานั้นอาจประพฤติ
ปฏิบัติไปในทางที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรจนกอใหเกิดปญหาข้ึน หรืออาจทํางานอยูในองคกรนั้นได
ไมนาน  

2) วิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคกร วิธีการคัดเลือกที่จะ
สงผลใหไดบุคลากรที่มีคานิยมความเชื่อ ตลอดจนความรู ความสามารถตรงตามที่ หนวยงานตองการน้ันคง
ตองทําดวยความรอบคอบ อาจตองมีการสัมภาษณหลายครั้ง (แลวแตระดับตําแหนงของบุคลากร) เพื่อเพิ่ม
โอกาสท่ีจะใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว อีกวิธีการหนึ่งที่อาจทําได คอืพยายามคัดเลือกบุคคลท่ีมีขอมูล
บางประการบงชี้วามีแนวโนมที่จะไปดวยกันไดกับวัฒนธรรมขององคกร  

5.2 การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร (Organization Socialization) 
1) ลักษณะของการหลอหลอมขัดเกลาขององคกร การหลอหลอมขัดเกลาขององคกรมีลักษณะ

สําคัญสรปุได 5 ประการ คือ  
    1.1)  เปนความพยายามชักจูงใหครูและบุคลากรปรับเปลี่ยน การหลอหลอมขัดเกลาเปน

เรื่องที่หนวยงานพยายามชักจูงหรือชี้แนะใหครูและบุคลากร ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีปฏิบัติบางประการ 
เพื่อใหพวกเขาเปนที่ยอมรับของหัวหนาและผูรวมงาน ผลที่ตามมา ก็คือจะทําใหพวกเขาสามารถทํางานใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิผลและทาใหวัฒนธรรมองคกรไดรับการสืบ สานใหคงอยูตอไปดวย 

1.2)  เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ของบุคลากร ลักษณะสําคัญใน
ขอแรกเปนการมองจากแงมุมขององคกรหรือผูบริหารแตถามองจากแงมุมบุคลากรแลว การหลอหลอมขัดเกลา
เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมบุคลากร ซึ่งหมายความวาบุคลากรเรียนรูคานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐาน
ในการทํางานและปฏิบัติตัวจากการทํางานรวมกับ หัวหนางานและผูรวมงานแมวาหนวยงานตางๆ จะตั้งใจ
และพยายามปลูกฝงใหบุคลากรยอมรับวัฒนธรรมองคกรโดยใช ยุทธวิธีที่เปนทางการตางๆ เชน จัดโครงการ
ฝกอบรม ใชพิธีการและงานฉลองของหนวยงาน 

1.3) การหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรอาจประสบความสําเร็จหรือไมก็ได แมวาองคกรจะ
พยายามขัดเกลาบุคลากรใหเรียนรูวัฒนธรรมองคกรดวยวิธีการตางๆ แตเมื่อบุคลากรเรียนรูแลวพวกเขาอาจ
ยอมรับท้ังหมด ไมยอมรับเลย หรือยอมรับเพียงบางสวนก็ได 

      2) วิธีการหลอหลอมขัดเกลาขององคกร หนวยงานพยายามชัดจูงหรือชี้แนะใหบุคลากรยอมรับ
วัฒนธรรมองคกรดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

2.1) พิธีการและงานฉลองตางๆ ในหนวยงาน หนวยงานโดยทั่วไปมักมีพิธีการและงานฉลอง
ตางๆ หลายรูปแบบ เชน พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดนประจําป พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรท่ี
เสียสละและอุทิศตน พิธีมอบรางวัลแกบุคลากรที่มีอายุการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป งานเลี้ยงฉลองแสดง
ความยินดีแกบุคลากรที่ได เลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการหรือผูอํานวยการ 

2.2) การฝกอบรม การฝกอบรมเปนหลักสูตรท่ีหนวยงานจัดขึ้นเพื่อชวยใหบุคลากรเรียนรูวิธี
คิดวิธีทํางานที่ถูกตอง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม เพื่อชวยใหพวกเขากลายเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิผลขององคกรตอไปในอดีต การฝกอบรมมักมีวัตถุประสงคหลักในการเสริมสรางหรือเพิ่มพูนทักษะใน
การทํางานแกบุคลากรแตในปจจุบัน การฝกอบรมมักจะเพิ่มวัตถุประสงคใหบุคลากรเรียนรูแงมุมอื่นๆ ของ 
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หนวยงานดวย เชน เรียนรูการทํางานเปนทีม การแกปญหาความขัดแยง การวางตัวที่เหมาะสม รวมถึงคานิยม 
ความเชื่อ 

     2.3) เกณฑการใหรางวัลและการลงโทษ หนวยงานพยายามใชการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ใหรางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือ ใหบุคลากรเรียนรูวัฒนธรรมองคกร รวมถึงแนวทางการทํางานและการ
ประพฤติปฏิบัติตน ดวยวิธีการนี้ บุคลากรสามารถเรียนรูโดยสังเกตไดวา วิธีการคิดวิธีทํางานและการประพฤติ
ปฏิบัติแบบไหนที่ หนวยงานสนับสนุนและใหรางวัลและแบบไหนที่หนวยงานไมสนับสนุนหรือลงโทษ ดวยการ
สังเกตหลายๆ ครั้งบุคลากรก็จะสามารถเรียนรูถึงคานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานการทํางานและการปฏิบัติตนท่ี 
หนวยงานยึดถือหรือคาดหวังใหบุคลากรทําตาม 

    2.4) แบบอยางจากบุคลากรดีเดนและหัวหนางาน หนวยงานหลายแหงจะมีการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนประจําเดือน ประจําป หรือในโอกาสฉลองครบรอบการกอตั้งหนวยงาน บุคลากรดีเดนเหลานี้จะไดรับ
การประกาศเกียรติคุณหรือไดรางวัลในรูปแบบตางๆ  

เพือ่ใหวัฒนธรรมขององคกรดํารงอยูตอไป ผูบรกิารควรหาโอกาสเนนย้ําคานิยมความเชื่อ บรรทัดฐาน 
และธรรมเนียมปฏิบัติขององคกรที่ถูกละเลยหรือฝาฝน ดังท่ีไดกลาวมาแลว วาวัฒนธรรมองคกรมีลักษณะเปน 
นามธรรมและมักลืมเลือนออกไปจากความคิดคํานึงของสมาชิกองคกรในชีวิตประจําวัน แตเมื่อใดที่วัฒนธรรม 
องคกรถูกละเลยหรือ ฝาฝน สมาชิกองคกรจะคิดคํานึงถึงธรรมเนียมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมขึ้นมา และจะ 
ตระหนักวาธรรมเนียมบรรทัดฐานเรื่องใดที่ถูกละเลยหรือฝาฝน ซึ่งผูบริหารองคกรควรดําเนินการแกไขโดย 
หมั่นกําชับหรือเนนยํ้าวัฒนธรรมองคกรในจุดนั้นๆ ตัวอยางเชน ถาธรรมเนียมปฏิบัติในการแตงตัวหรือโยกยาย 
บุคลากรในหนวยงานถูกละเลย ผูบริหารอาจสอดสองกําชับหรือเนนย้ําใหสมาชิกองคกรทําใหถูกตองตามธรรม 
เนียมปฏิบัติของหนวยงาน  

สรุปวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองคกรทั้ง 4 วิธี ดังนี้  
1.คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมจะยอมรับวัฒนธรรมขององคกร  
2. การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร 
3. ระมัดระวังการกระทําที่อาจขัดแยงกับวัฒนธรรมในองคกร  
4. เนนย้ําวัฒนธรรมองคกรที่ถูกละเลยหรือฝาฝน  
 

อุปสรรคที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ดังตอไปนี้  
1. การมองเฉพาะภายในงานของตน เปนวัฒนธรรมองคกรที่ไมมีวิสัยทัศน มีสายตาที่สั้นไมกวางไกล 

ไมรูความเคลื่อนไหวของงานและคูแขงขัน ไมทันสมัย ไมนําเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหมๆมาใช จะเห็นไดในงาน
ครอบครัวที่มีอยูจานวนมากในประเทศไทย งานครอบครวัมุงวัฒนธรรมผูประกอบการ โดยยึดติดกับวัฒนธรรม
ผูนําเพียงผูเดียว ทําใหการดําเนินงานเจริญเติบโตเปนไปอยางเชื่องชา จึงจําเปนตองเปลี่ยนเปนงานมหาชน
เพิ่มมากขึ้นเพื่อความอยูรอดและสามารถเจริญเติบโต 

2. มีความเชื่อมั่นในตนเองสงูจนเกินไป ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางครั้งทําใหวัฒนธรรม
องคกรเสียหายได ผูบริหารท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีความเชื่อในความรูความสามารถของตนเองรูวาตน
รูดีทุกอยางเหนือมากกวาผูอ่ืน จะเปนผูท่ีไมฟงเสียงผูอื่นอาจทําการขัดขวางขอมูลทุกอยางท่ีตนเห็นวาไม
สอดคลองกับขอมูลของตนจะปฏิเสธคําแนะนําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในระยะยาวจะทําใหผล
การดําเนินงานของงานนั้นตกต่ํา หรือบางครั้งผูบริหารประเมินคูแขงขันต่ําจนเกินไป อาจกอใหเกิดความ
หายนะแกงานได  
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3. การหยอนยานทางจริยธรรม ในกรณีที่ผูบริหารขาดจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทําใหไมไดรับ 

ความเชื่อถือแกบุคคลท่ัวไป ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มุงตนเองเพียงแตตองการรักษาภาพพจนของความเปนเลิศ 
ของงานของตนไวโดยไมไดคํานึงถึงความหายนะที่จะเกิดแกงานของตนตามมา ดังขาวในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 
ไดลงขาวเกี่ยวกันผูจัดการสหกรณในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งถูกจับขอหาฉอโกง ทั้งนี้ผูจัดการผูนี้มุง 
แตผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวมไมมีจริยธรรมตอลูกคาทําลายชื่อเสียงของสถาบันองคกร 


