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บทคัดยอ 
  วฒันธรรมองคการเปนกลยุทธสาํคญัในการสรางความไดเปรียบทางธรุกจิ ซึง่จะสงผลตอความสาํเรจ็

หรอืความลมเหลวขององคการได  การสรางและพฒันาวฒันธรรมองคการจงึเปนส่ิงจาํเปน โดยการเช่ือมโยง

ความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการใหเกิดคานิยมรวม ดวยการเรียนรูบทบาทหนาที่ขององคการเพ่ือ    

เสริมสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการ ผู บริหารควรใชเครื่องมือทางการบริหารที่มีอยูหลากหลาย              

ภายในองคการปลูกฝงพฤติกรรมใหเกิดกับสมาชิกตามที่องคการตองการ  ดวยการเลือกรูปแบบวัฒนธรรม                    

ใหสอดคลองกับพันธกิจ เป าหมายของแตละองคการพรอมทั้งเสริมสร างแนวทางในการรักษา                              

วัฒนธรรมองคการท่ีดีมีคุณคาใหคงอยู เพื่อเปนปจจัยในการเสริมสรางความสําเร็จ แข็งแกรงขององคการ

อยางยั่งยืน

คําสําคัญ
  วัฒนธรรมองคการ

Abstract
  Organizational culture is a key strategy in creating a business advantage .Which will      
contribute to the success or failure of the organization. The creation and development of                       
organizational culture is therefore essential. By linking the relationship between the organization 
members achieve shared values. The role of the organization is to strengthen the organization. 
Administrators should use a variety of management within the organization. To cultivate the habit 
with the organization needs by choosing  the style culture in line with the mission of each organization. 
And strengthen the organization to maintain a good value to stay factor in enhancing success. 

Strong organizational sustainability
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บทนํา
  ธรุกจิทีเ่จรญิเติบโตมคีวามไดเปรยีบคูแขงขนัโดยสวนใหญผูบรหิารใหความสําคญักบัการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคการดวยวิธีการส่ือสารผานชองทางตางๆ เพื่อเปนกลยุทธในการเผยแพรนโยบาย แนวปฏิบัติ 

ที่องคการตองการไปยังสมาชิกเพ่ือคาดหวังใหเกิดทัศนคติ คานิยม ฝงลึกในตัวสมาชิกจนเกิดเปนประเพณี

ปฏิบัติซึ่งถือวาเปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจโดยเช่ือมโยงขอมูลนโยบาย แนวทางปฏิบัติ

ระหวางสมาชิกกับองคการจนเกิดคานิยมรวม (Corporate  Values) รวมถึงทําใหสมาชิกเกิดความผูกพัน      

กับองคการ (Commitment) ดวยการแสดงออกในรูปแบบของวัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) 

อันเปนแบบแผนโดยรวมของพฤติกรรมบุคคลท่ีแสดงออกในดานความคิด การเรียนรู การส่ือสารและ            

การกระทําในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการอันเปนประเด็นสําคัญที่นําองคการไปสูความสําเร็จ

   จากการศึกษาวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานระหวางบริษัทสัญชาติญี่ปุน กับ บริษัทสัญชาติอเมริกัน 

พบวาขอดขีอเสียของวัฒนธรรมองคการของบริษทัท้ัง 2 สญัชาติ  มคีวามสัมพนัธตอประสิทธิผล (Effectiveness) 

ขององคการโดยรวมทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก บริษัทสัญชาติญี่ปุ นและ            

บริษัทสัญชาติอเมริกันมีจุดเดนและจุดดอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน  นักวิชาการจึงไดนํา    

ความแตกตางของบริษัททั้ง 2 สัญชาติมารวมเปนทฤษฏีใหม (Theory Z) เพื่อความเปนเลิศในการบริหาร

องคการ การศึกษาวัฒนธรรมองคการจึงมีความสําคัญสําหรับผูบริหารในการเสริมสรางความสําเร็จดวย           

การแสดงออก การกระทํา การปฏิบัติตนของสมาชิก ใหเปนไปในรูปแบบของวัฒนธรรมองคการนั่นเอง  

(Ouchi,1981)

  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมบุคคลในองคการที่พัฒนาขึ้นโดยสมาชิก               

ขององคการเพื่อรวมแกปญหาในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและการประสานงาน

ภายในองคการ เพือ่ใหสมาชิกซึง่เปนสวนหน่ึงขององคการเกิดความเขาใจสามารถรับรู รบัทราบแนวทางปฏิบตัิ

ที่เหมาะสมพรอมรับในการเปลี่ยนแปลงและแกปญหาที่เกิดข้ึนได (Schein, 1992)

  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดความเขาใจ แนวปฏิบัติ บทบาทและหนาท่ี      

ของสมาชิกในองคการ ซึ่งประกอบดวย ระดับความคิดริเริมสรางสรรค ระดับความเสี่ยง ระดับความรวมมือ 

ระดบัการควบคมุ ลกัษณะการจดัการความขัดแยง รปูแบบการสือ่สาร ผลลัพธทีเ่กดิข้ึนคอืการใหความสนใจ

คนกับงาน การสงเสริมการทํางานเปนทีม การทํางานเชิงรุก (Robbins & DeCenzo, 2004) 

  วัฒนธรรมองคการจึงเปนพฤติกรรมที่สรางขึ้นโดยสมาชิกขององคการท่ีเกิดจากการเรียนรูการรับรู  

ซึง่กันและกันทําใหเกดิคานิยมหลักรวมกันซ่ึงสงผลตอแนวทางปฏิบตั ิความเขาใจรวมกนั รปูแบบการส่ือสาร 

การสืบทอดสัญลักษณ พรอมยอมรับกฎ กติกา ที่เปนทางการและไมเปนทางการ อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติ    

ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงานและเปนไปในลักษณะเดียวกันท้ังองคการ โดยมีผูบริหาร
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แตละระดบัเปนฝายสนบัสนนุสงเสรมิใหวฒันธรรมองคการเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกบัพนัธกจิ

ของแตละองคการ

วัฒนธรรมองคการกับปจจัยสูความสําเร็จ

  วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบดวยปจจัยหลายรูปแบบท่ีมี   

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันอันสงเสริมใหองคการบรรลุเปาหมายประกอบดวย (Daniel, 1990)

  1. ความผูกพันของสมาชิกในองคการ (Commitment) สมาชิกแสดงออกดวยการมีสวนรวมใน         

การแกปญหา การรวมมือรวมใจที่ทําใหองคการผานพนปญหาที่เปนอุปสรรคและความสําเร็จ

  2. มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptability) มีการปรับตัวที่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง

จากสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในองคการ

  3. มกีารปฏบิตัอิยางสมํา่เสมอ (Consistency) สมาชกิขององคการสามารถคาดพฤติกรรมไดลวงหนา

เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดถูกตอง ทําใหการประสาน เปนไปตามความคาดหมาย

  4. พันธกิจและวิสัยทัศน (Mission and Vision) การมีแนวคิดโดยรวมของสมาชิกที่กอตัวเพื่อสราง

วัฒนธรรมองคการจะสนองตอบภารกิจ วิสัยทัศน ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ผลการวิจัย

เกีย่วกบัปจจยัวฒันธรรมองคการท้ัง 4 ประการดงักลาวพบวาปจจยัวฒันธรรมองคการมอีทิธพิลตอการบรรลุ

ประสทิธผิล (Effectiveness) ตามทีอ่งคการกําหนดเปาหมายไว  ปจจยัดานวฒันธรรมองคการจงึมีความสาํคญั

ที่จะตองสนับสนุนใหเขมแข็งเพื่อความสําเร็จขององคการ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ 

โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู วามีความเหมาะสมตอคุณคาองคการหรือไม                 

เพื่อจะไดสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ

บทบาทหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ

  จากปจจัยสูความสําเร็จของวัฒนธรรมองคการจะพบวาบทบาทของวัฒนธรรมองคการมีผลกระทบ

ตอสมาชกิหลากหลายลกัษณะ  ความลมเหลวหรอืความมปีระสทิธผิลขององคการลวนเกดิข้ึนจากวฒันธรรม

ของบุคคลในองคการทั้งสิ้น บทบาทและหนาที่ของวัฒนธรรมองคการจึงมีความสอดคลองกับการแสดงออก

ของสมาชิกดังนี้ (Ouchi, 1981)

  1. การแสดงเอกลักษณทีแ่ตกตาง วฒันธรรมองคการเปนตวักาํหนดเอกลักษณทีแ่ตกตางของแตละ

องคการดวยบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน วัฒนธรรมของแตละองคการจะถูกกําหนดดวยความพรอม                    

ในเชงิบรหิาร ทรพัยากร ภารกจิ เปาหมาย วสิยัทศันของแตละองคการ ทาํใหเกิดเอกลกัษณทางดานวฒันธรรม

ของแตละองคการอยางชัดเจน 

  2. ความผูกพันรวมมือ วัฒนธรรมองคการมีบทบาทหนาที่ ใหสมาชิกขององคการมีความผูกพัน       

รวมมอืเปนหนึง่เดยีว โดยสมาชกิเกดิความเชือ่ในคานยิม บรรทดัฐาน แนวทางการปฏบิตัใินลกัษณะเดยีวกนั 

ลดความขัดแยง ภาพรวมของสมาชิกจึงเกิดความผูกพัน มีสวนรวมในการแกปญหาในระดับสูง มีความรูสึก

เปนสวนหนึ่งขององคการ เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ
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  3. การจัดระบบสังคมในองคการ วัฒนธรรมองคการมีสวนสําคัญในการจัดระบบสังคมขององคการ

ใหเกิดความมั่นคงตามบริบทของสมาชิกเพื่อใหเกิดกฎระเบียบ ซึ่งเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบ                

แนวปฏิบัติ โดยสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดและยอมรับเพื่อเปนบรรทัดฐานโดยรวมทั้งองคการ              

สังคมองคการจึงอยูอยางมีความสุข

  4. การปรับสภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการเปนตัวกระตุนใหสมาชิก       

ขององคการเกิดความเขาใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอสภาพแวดลอม

ภายในขององคการ ในดานการปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงงานตางๆ การเขมงวด กฎกติกาใหมที่เกิดข้ึน เหตุผล

ทําไม อยางไร เพราะอะไร วัฒนธรรมองคการจะทําหนาที่ซึมซับใหสมาชิกตระหนัก เตรียมพรอมและ                 

เกิดความเขาใจไมตอตานการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

  วัฒนธรรมองคการจึงมีบทบาทสําคัญในการนําองคการสูความสําเร็จ บางองคการสรางวัฒนธรรม

องคการใหเปนกลยทุธ โดยการอบรมใหสมาชกิขององคการเกดิความเคยชนิดวยการสรางคานยิมในเชงิบวก

เพื่อสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  การกําหนดคําขวัญขององคการใหสมาชิกตระหนักถึงบทบาท 

ภารหนาทีเ่พือ่ใหผูรบับรกิารเกดิความคาดหวงัความรูสกึเชงิบวกจากการบรกิารอยางตอเนือ่ง องคการทีล่มเหลว

อาจไมใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2554) จนกอใหเกิดวัฒนธรรม

องคการเชิงลบขึ้น  ซึ่งไมใชสิ่งที่องคการปรารถนา สุดทายภารกิจขององคการไมสามารถไปสูจุดมุงหมายได

การเรียนรูวัฒนธรรมองคการ

  วฒันธรรมองคการเกดิขึน้โดยผูกอตัง้รวมกบัสมาชกิต้ังแตเร่ิมจดัต้ังองคการ มกีารกาํหนดบรรทดัฐาน

ของพฤตกิรรมทีต่องการใหเปนเอกลกัษณเฉพาะเพือ่ใหสมาชกิถอืเปนแบบอยางเชน การพดูคยุทกัทายลกูคา 

การยิ้ม การแตงกายและอื่นๆ ที่องคการตองการโดยผูบริหารจะใหความสนใจในส่ิงที่กําหนดแนวทางไว         

ดวยการติดตาม ควบคุม เนนยํ้า อยางสมํ่าเสมอพรอมทั้งการสรางคานิยมเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง

ตอเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับองคการในการรวมแกปญหาตามแนวทางท่ีถูกกําหนดข้ึน โดยไมมี                 

ผลกระทบตอความม่ันคงในอาชีพ  (Pacanowsky & O’ Donnall – Trujillo, 1983 ) ผูบริหารปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางเพือ่ใหสมาชกิเชือ่เปนบรรทดัฐาน และการเรยีนรูวฒันธรรมขององคการในดานตางๆ อนัประกอบดวย

  1. เรียนรู ความเปนมาขององคการ สวนใหญเกิดจากการบันทึกขอมูลไวในจดหมายขาว               

แฟมประวัติความเปนมา รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ ผลการดําเนินงาน ผูที่ไดรับการยกยองรวมถึง      

รปูแบบการปฏบิตัหินาทีข่องผูบรหิารดเีดนซึง่หลายองคการไดปฏิบตัอิยางตอเนือ่ง ผูบริหารแตละระดบัจะเปน

ผูเลาเรือ่งใหสมาชิกฟงในโอกาสตางๆ  เพ่ือกระตุนใหสมาชิกไดแสดงความกลาหาญ ยดึแนวทางในการทํางาน

ของวีรบุรุษในเรื่องที่ผู บริหารนํามายกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรใหสมาชิกไดรับทราบเพื่อกอใหเกิด                 

ความภาคภูมิใจและนําไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมองคการในการแกปญหาตอไป

  2. เรยีนรูจากประเพณีปฏิบตั ิเปนรปูแบบของการปฏิบตัภิารกจิทีมี่ลกัษณะ ซํา้ๆ จนเปนประเพณี

ปฏบิตั ิซึง่อาจถกูบนัทกึในลกัษณะแบบเปนทางการหรอืไมเปนทางการ องคการบางแหงจัดเลีย้งอาหารกลางวนั
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หลังเลิกประชุมในชวงเชาจนเกิดเปนประเพณีปฏิบัติ การทําบุญประจําปขององคการติดตอกันเปนเวลา

ยาวนาน  นโยบายการบริการเครือ่งดืม่ใหกบัลกูคา หรือแนวทางในการตอนรับลูกคาทีห่ลากหลายรูปแบบของ

แตละองคการเมื่อมีการปฏิบัติตอเนื่องยาวนานยอมนําไปสูการเปนวัฒนธรรมของแตละองคการ

  3. เรียนรูจากสัญลักษณองคการเพื่อใหสมาชิกเขาใจ เกิดความภาคภูมิใจในองคการท่ีตนเองเปน

สมาชิกอยู การใชตราสัญลักษณขององคการเผยแพรใหสังคมรูจักโดยทั่วดวยการออกแบบตราสัญลักษณ

ขององคการใหงายตอการจดจํา เมื่อใดท่ีองคการเขารวมกิจกรรมทางสังคมก็ใชตราสัญลักษณเปนตัวนํา 

สัญลักษณอาจเกิดจากตัวบุคคลขององคการที่สรางคุณงามความดีในสาขาตางๆ จนไดรับการยกยอง             

จากสังคม บางองคการปนรูปเหมือนของอดีตผูบริหารไวเปนสัญลักษณโดยมีการแสดงประวัติคุณงาม            

ความดีเพื่อใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจจนเปนสัญลักษณขององคการ

  4. เรียนรูจากภาษาในองคการ แตละองคการอาจมีการกําหนดคําศัพท ภาษา ที่ใชในการติดตอ

สื่อสารภายในองคการโดยเฉพาะองคการท่ีเกี่ยวกับการบิน องคการท่ีเกี่ยวกับการเดินเรือ องคการรักษา     

ความปลอดภัย แตละองคการจะมีภาษาเฉพาะท่ีเขาใจในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะของสมาชิกองคการ          

แตละแหงเทานั้น การเรียนรูองคการจึงมีความเก่ียวของกับความเปนมาขององคการโดยผูบริหารเปน                  

ผูถายทอดเลาเรือ่งราวความเปนมาขององคการสูสมาชกิดวยการกระทาํแบบซํา้ๆ ในรปูแบบประเพณปีฏบิตัิ

จนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคการ ตราสัญลักษณหรือผูกอตั้งองคการเปนรูปแบบสัญลักษณที่สมาชิก             

เกิดความภาคภูมิใจอันมีผลจากสังคม การเรียนรูองคการจึงเปนจุดเร่ิมตนของการสรางวัฒนธรรมองคการ

นั่นเอง

ประสานงานเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมองคการ

  แนวทางการปลกูฝงวฒันธรรมองคการใหประสบความสาํเร็จ สวนใหญตองเริม่ตนจากผูบรหิารระดบัสงู

และแพรกระจายไปสูผูปฏิบัติการในระดับตางๆ ทั่วทั้งองคการ โดยอาศัยรูปแบบการประสานงานภายใน

องคการที่มีอยูหลากหลาย ประกอบดวย (เสนาะ ติเยาว, 2551 )

  1. การประสานงานจากบนลงลาง นโยบายของผูบรหิารถูกถายทอดสูสมาชิกองคการดวยการใช     

สื่อที่องคการมีอยูในรูปแบบของวารสารประจําเดือน ประกาศขอความตามบอรด สื่อขอความถึงสมาชิก      

ผานจอทีวีติดผนังตามจุดศูนยรวมตางๆ ภายในองคการ เพื่อปลูกฝงใหสมาชิกองคการทุกระดับไดเขาใจ 

ทิศทาง พันธกิจ เปาหมาย เปนไปตามที่ผูบริหารคาดหวังจนเกิดเปนประเพณีปฏิบัติ

  2. การประสานงานจากลางข้ึนบน เปดโอกาสใหสมาชิกระดับลางขององคไดแสดงความคิด               

การเขาพบผูบรหิารระดับสงูเมือ่มเีรือ่งจะปรกึษา รวมท้ังการพบปะพูดคุยกนัอยางไมเปนทางการนอกเวลางาน 

การประสานงานจากพนักงานระดับลางสูผูบริหารระดับสูง สงเสริมใหมีการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน         

เพือ่ทราบปญหา อปุสรรค ในการดําเนนิงานและแนะนํารูปแบบของการสรางวฒันธรรมองคการใหสอดคลอง

กบัเปาหมายท่ีองคการกําหนดไว
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  3. การประสานงานแนวนอน จัดใหมีการประสานงานของสมาชิกในระดับเดียวกันเปนประจํา             

โดยการพบปะพูดคุยกันอยางเปนทางการ และไมเปนทางการเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมเสริมสราง

แนวทางวิธีการปลูกฝงวัฒนธรรมทั่วถึงทั้งองคการ  มีการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

  4. การประสานงานแนวทแยง บางครั้งมีความจําเปนในการสื่อสารขามหนวยงานเพื่อรับทราบ

ความคิดเห็นที่แตกตางจากสมาชิกหลากหลายแผนก หลากหลายระดับ เพื่อความเขาใจวัฒนธรรมองคการ

ที่ตางกันพรอมนําประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางมาปรับใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการโดยรวม

  5.  การประสานงานในรูปแบบกจิกรรมตาง ๆ  การจดักจิกรรมหลากหลายรปูแบบโดยสอดแทรก

ประเด็นที่ตองการสงเสริมแนวคิด แนวปฏิบัติ เขาไวในกิจกรรมเหลานั้นใหเกิดวัฒนธรรมองคการ                        

การจัดประกวดคําขวัญขององคการ คําขวัญของหนวยงานยอย การรณรงคเกี่ยวกับการบริการลูกคา เพื่อให

สมาชิกตระหนักซึมซบั วตัถปุระสงค เปาหมาย ภารกิจขององคการ พฤติกรรมท่ีแสดงออกของสมาชิกกจ็ะเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ

  การปลูกฝงวฒันธรรมองคการจึงเกีย่วของกบัทกุคนในองคการต้ังแตผูบรหิารระดับสงู ผูบรหิารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง รวมถึงสมาชิกทุกคนในองคการ โดยผานกระบวนการประสานงานภายในองคการ             

อยางมีประสิทธิภาพ  

มิติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ

  จากแนวทางในการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการจะเห็นไดวา ตองใชวิธีประสานงานท่ีหลากหลาย        

เพือ่ซมึซบัจนเกดิเปนแนวปฏบิตัพิรอมสงตอเปนวฒันธรรมขององคการทีส่มาชกิทกุคนแสดงออกปฏบิตัดิวย

ความเคยชินและแนใจวาการกระทําเชนนั้นเปนไปดวยความถูกตองจนเกิดเปนมิติ (Dimension) วัฒนธรรม

องคการ 4 มิติ ดังนี้ (Daft, 2002)

  มติทิี ่1 วฒันธรรมองคการแบบครอบครวั เปนรูปแบบของวัฒนธรรมขององคการท่ีเนนความสําคญั

ในตัวสมาชิกมากกวาตัวงาน การอยูรวมกันเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ ผูบริหารจะคอยชี้แนะให     

ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก สงเสริมใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค สมาชิกปฏิบัติตน

ดวยความจงรักภักดี มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง ภารกิจที่สําเร็จถือวาเปนความรวมมือของทุกคน   

ในองคการ  มุงเนนการทาํงานเปนทมี การมสีวนรวมของสมาชกิถอืวามคีวามสาํคญั  รปูแบบวัฒนธรรมองคการ

แบบครอบครวั จะมคีวามคดิสรางสรรคทีเ่กดิจากสมาชกินอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวัฒนธรรมองคการรปูแบบอืน่ๆ 

การปรบัตัวใหเขากบัสภาพแวดลอมเปนไปไดชา มคีวามอบอุน มมีติรภาพตอกัน คดิหรอืปฏิบตัตินในลกัษณะ

เดียวกันทั้งองคการ

  มติทิี ่2  วฒันธรรมองคการแบบราชการ เปนวฒันธรรมองคการทีเ่นนโครงสรางหลายระดบั กระบวนการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน มีโครงสรางกฎ ระเบียบ สําหรับการตัดสินใจชัดเจนแนนอน ลักษณะงาน           

จะปฏิบัติแบบซํ้าๆ มีการควบคุมการทํางานทุกขั้นตอน วัฒนธรรมองคการแบบราชการ จึงมีการแบงหนาที่

การทํางานชัดเจนโดยเนนความชํานาญของบุคคลโดยเฉพาะ คํานึงถึงเปาหมาย ประสิทธิภาพ ตนทุน             
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โดยมองสมาชิกเปรียบเสมือนเปนเครื่องจักร การคัดเลือกสมาชิกโดยการคาดการณพฤติกรรมท่ีนาจะเกิดข้ึน

ไวลวงหนาโดยกาํหนดคุณลกัษณะของบุคคลใหสอดคลองกบัลักษณะงานไวชดัเจน มแีนวทางการมอบหมายงาน

ตามขั้นตอน ดูแลควบคุมโดยยึดรายงานตามสายบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายใน   

ความมั่นคง สามารถคาดการณพฤติกรรมของบุคคลในองคการได มีการปฏิบัติงานในรูปแบบซ้ําๆ สราง     

ความชํานาญเพ่ือเกิดความนาเชื่อถือ 

  มิติที่ 3 วัฒนธรรมแบบปรับตัว เกิดจากการใชภาวะผูนําที่มุ งสรางคานิยมเอ้ือตอการเพ่ิม                 

ขีดความสามารถใหกับองคการในการรองรับการปรับตัวของสมาชิกตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม

ภายนอกอยางตอเนื่อง สมาชิกมีความจําเปนตองการความเปนอิสระในการตัดสินใจ พรอมลงมือปฏิบัติ        

ไดทันทีเม่ือเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอผูรับบริการเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาทสําคัญ

ตอการสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นกับองคการดวยการกระตุนใหสมาชิกกลาเส่ียง กลาทดลอง กลาคิด  

ทําในส่ิงใหมๆ เนนการใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูที่ริเร่ิมสรางสรรคเปนกรณีพิเศษ หลายองคการไดเปล่ียน

นโยบายใหมโดยเนนเร่ืองการมอบอาํนาจในการตดัสินใจใหแกพนกังาน ใชความยดืหยุนเพือ่ใหสมาชกิปฏิบตังิาน

ตามความสามารถในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดดวยความรวดเร็วเปนหลัก ผูบริหารจึง     

ตองใชภาวะผูนาํทีเ่กีย่วของกับการสงเสรมิการสรางสรรค การใชจนิตนาการ สงเสริมใหสมาชิกกลาทดลองสิง่ใหม 

ขอผดิพลาดใหถอืเปนบทเรียน ใหกลาเสีย่ง กลาคดินอกกรอบ มคีวามเปนอสิระใหมคีวามเปนผูประกอบการ               

อยูในตัว เพื่อมุงตอบสนองตอลูกคาและฝายตาง ๆ โดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิม ๆ

  มิติที่ 4 วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ  โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายขององคการที่ชัดเจน 

เปนเร่ืองท่ีผูบรหิารตองใหความสนใจโดยมุงท่ีผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคการกําหนดไวตามแผน วฒันธรรม

แบบมุงผลสาํเร็จจงึเนนเกีย่วกบัคานยิมแบบมุงการแขงขนัเชิงรกุ ความสามารถในการคิดรเิร่ิมของบุคคล และ

ความพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะเวลาที่ยาวนานจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมายที่องคการตั้งไว     

เนนสรางคานิยมท่ีมุงการเอาชนะ อันเปรียบเสมือนกาวเช่ือมใหทุกคนในองคการมีจุดรวมในความสําเร็จ

เดยีวกัน  หลายบริษทัทีใ่ชวฒันธรรมแบบมุงผลสําเรจ็จะใหความสําคญักบัการแขงขัน การเอาชนะ พนกังาน

ทีม่ผีลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะท่ีผูมผีลงานต่ํากวาเปาหมายก็จะถูกใหออกจากงานหรือลดบทบาท

ในความรับผิดชอบลง

  วัฒนธรรมองคการแบบมุงความสําเร็จจึงเกี่ยวกับคานิยมรวมโดยใหสมาชิกขององคการเกิด

พฤตกิรรมการแขงขนัในการปฏิบตังิาน เสรมิสรางผลงานเชงิรุก การมุงม่ัน เอาจรงิเอาจัง การทาํใหเสรจ็สมบูรณ

ผลงานดีที่สุด เกิดความขยันขันแข็ง มีการริเริ่มในระดับบุคคลเพ่ือมุ งไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ                              

ตามเปาหมายขององคการ

  มติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ดานจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรม

องคการทีเ่ขมแขง็  สรางคานยิมและความเชือ่กอใหเกดิความศรัทธา  สมาชิกพรอมปฏบิตัติามความเช่ือทาํให

เกิดคานิยมรวมทั้งองคการ
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ความเช่ือมโยงวัฒนธรรมองคการกับแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ

  บทความจากหนังสือ In Search of Excellence ไดสรุปการผสมผสานวัฒนธรรมองคการของบริษัท

อเมริกันที่ประสบความสําเร็จอยางสูงดวยการวิเคราะหบริษัทดังกลาววาบริหารอยางไรจึงสูความเปนเลิศ     

จากการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญอยูที่คานิยมที่เปนวัฒนธรรมรวม (Cultural Values) นําไปสูความสําเร็จ

ในการบริหารองคการประกอบดวย (Peter & Waterman, 1982)

  1. วัฒนธรรมในการตัดสินใจดวยความรวดเร็ว องคการท่ีประสบความสําเร็จทั้งหลายมักมี

วฒันธรรมในการตดัสินใจทีร่วดเรว็โดยไมเสยีเวลาลงัเล ผูบรหิารขององคการเหลานีถ้กูคาดหวงัวาจะสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองรอใหไดขอมูลครบถวน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจ   

ที่สําคัญหลายครั้งขององคการเหลานั้นใชขอมูลบางสวนเทานั้น เปรียบเสมือนไมมีโอกาสในการตัดสินใจ

นั่นเอง ในขณะท่ีบริษัทคูแขงขันเสียเวลาในการคนหาขอมูลเพื่อความม่ันใจจึงทําใหพลาดโอกาสไปอยาง      

นาเสียดาย  องคการที่มีวัฒนธรรมที่ยึดคานิยมดังกลาวมักประสบความสําเร็จมีผลประกอบการท่ีดี

  2.  วัฒนธรรมในการใหความสําคัญตอลูกคา องคการที่มีคานิยมในการยึดลูกคาเปนสําคัญ   

เหนอืสิง่อืน่ใดยอมทาํใหลกูคาหรอืผูรบับรกิารพรอมเปนกระจกสะทอนถงึความความพงึพอใจ ความประทบัใจ 

เกิดความผกูพนัในการไดรบับรกิารอยางซาบซึง้  พรอมเปนตวัชวยกระตุนสงเสริมใหผูใชบริการแนะนาํลกูคา

รายอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง การมุงเนนเสริมสรางวัฒนธรรมใหความสนใจกับลูกคาจึงเปนสิ่งที่ควรกระทํา            

เพราะเปนการนําองคการไปสูผลประกอบการที่ดี การใหความสนใจกับลูกคาจึงเปนหัวใจสําคัญที่ตองสราง

คานิยมรวมดังกลาวใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการใหได

  3. วัฒนธรรมในการมอบหมายความรับผิดชอบ ถาจะรักษาความสําเร็จใหอยูกับองคการ         

อยางตอเน่ือง จําเปนตองตอสูเอาชนะกับความเคยชิน และการมีโครงสรางขนาดใหญแบบราชการท่ีมัก         

เกิดขึ้นกับองคการ โดยการกระจายองคการขนาดใหญออกเปนองคการขนาดยอย หลายๆ องคการอยูใน    

เครอืเดยีวกันจะทําใหการจัดการอยูในระดับทีด่ ีพรอมมอบความเปนอสิระคลองตัวในการคิดรเิร่ิมสรางสรรค 

ตลอดจนสนบัสนนุใหกลาเสีย่งในการตดัสนิใจ วธิกีารเชนนีจ้ะชวยสรางผูบรหิารรุนใหมไฟแรงใหกบัองคการ 

เกิดมุมมองและแนวคิดใหมนํามาทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑใหม ตลอดจนกลยุทธดานตาง ๆ ที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดเวลา

  4. วัฒนธรรมในการใหความสําคัญตอสมาชิก บุคคลในองคการคือทรัพยากรที่มีคุณคาและ

สําคัญที่สุดขององคการจึงตองสรางวัฒนธรรมองคการที่ใหเกียรติ ใหความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย ในฐานะที่เปนบุคคลที่นําความสําเร็จมาสูองคการ โดยไมเลือกปฏิบัติสรางความเทาเทียมกับสมาชิก

ทุกระดับช้ัน

  5.  วฒันธรรมแบบเกาะตดิสถานการณ ผูบรหิารระดับสงูของบริษทัสวนใหญมกับรหิารงานแบบ

ลอยตัวหางไกลจากธุรกิจที่แทจริงขององคการ ทําใหความรูความเขาใจในธุรกิจลดนอยลง เพื่อแกปญหา   

แนวโนมทีเ่กดิขึน้ดงักลาว  องคการควรทําการศึกษาย้ําเตอืนผูบรหิารใหเกาะติดกบังานท่ีเปนธรุกจิขององคการ 

นโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวจะกลายเปนคานิยมสําคัญที่ผูบริหารตองถือปฏิบัติและตองไมบริหารหรือ   
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สั่งการอยูภายในหองทํางานเทานั้นแตจะตองเดินแวะเวียนไปพบปะเย่ียมเยียนจุดปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหทั่วถึง

ทัง้องคการ เพือ่ใหไดขอมลูทีถ่กูตองพรอมมองเห็นปญหาสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนางานขององคการ

ไปในทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ

  6. วัฒนธรรมมุงพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง ระมัดระวังที่จะไมขยายธุรกิจใหมออกไปจาก           

สาขาธรุกจิเดมิทีอ่งคการมคีวามชาํนาญอยูแลว ไมซือ้ธรุกจิแขนงใหมหรอือตุสาหกรรมท่ีไมสมัพันธกบัธรุกจิเดมิ 

แตจะมุงเนนพัฒนาธุรกิจเดิมใหมีความเปนเลิศอยางตอเนื่อง

  7. วัฒนธรรมในการใชโครงสรางอยางเรียบงาย องคการที่ประสบความสําเร็จมักมีโครงสราง

ของฝายบรหิารไมมากนกัรวมถงึการมบีคุลากรทีช่วยงานนอยลง ซึง่เปนการเปลีย่นความเช่ือจากคานยิมเดมิ

ที่ผูบริหารจะตองมีบุคลากรในฝายตนจํานวนมากๆ เพื่อเปนเครื่องบงบอกถึงความมีอํานาจ มีฐานะตําแหนง

และเกียรตยิศของผูนัน้ แตในบรษิทัชัน้นาํกลับพบวาไมไดยดึคานยิมเชนนี ้แตมกีารวดัจากผลการปฏบิตังิาน

ของผูบริหารที่มีตอองคการเปนสําคัญ วัฒนธรรมองคการของบริษัทบงบอกใหผูบริหารไดทราบวาผลงาน        

ที่เกิดขึ้นไดจากตัวบุคคลไมใชเกิดจากจํานวนบุคลากร

  8. วัฒนธรรมการบริหารแบบยืดหยุน ในองคการชั้นนําการจะตองมีการบริหารแบบตึงตัวเปน

เพราะสมาชิกทั้งหลายเช่ือวาการจัดการท่ีเขมแข็งเปนเหมือนกาวเช่ือมโยงใหเกิดเอกภาพเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกัน แตในขณะเดียวกันบางสถานการณสมาชิกก็ตองการรูปแบบยืดหยุนไปพรอมกันดวยการที่องคการ

จะมีคานิยมรวมดวยการจัดการแบบยืดหยุนนั้น ตองเกิดจากความเชื่อรวมกันของบรรดาสมาชิก การจัดการ

แบบยืดหยุ นไมเน นกฎระเบียบมากเกินไป ดวยบางสถานการณกฎระเบียบอาจเปนอุปสรรคใน                          

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการ  ปจจุบันองคการที่มีผลประกอบการเปนเลิศเนนการบริหาร          

แบบยดืหยุน โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมเปนสําคัญโดยยึดความสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การรักษาวัฒนธรรมองคการท่ีดีมีคุณคาใหคงอยู

   เม่ือองคการมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง สมาชิกมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติตนสอดคลองกับ     

สิง่ทีอ่งคการคาดหวังไว  ประเดน็สาํคัญคอืจะรกัษาวฒันธรรมทีด่มีคีณุคาตอองคการใหสบืทอดตอไปอยางไร 

แนวทางการรกัษาวฒันธรรมองคการใหคงอยูประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดงันี ้(สภุาน ีสฤษฏวานชิ, 2552)

  1. ตวัผูบริหารระดบัสูง การประพฤตปิฏบิตัตินของผูบริหารระดบัสูงทีส่บืทอดกนัมาอยางสมํา่เสมอ

เพื่อเปนแบบอยางเนนยํ้าคานิยมและแนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูกอตั้งองคการไดคาดหวัง และกําหนด

วัตถุประสงคไว

  2. กระบวนการคดัเลือก มกีารกาํหนดคุณสมบัตขิองบคุคลเพ่ือใหสอดคลองกบัวสิยัทศัน นโยบาย 

พันธกิจขององคการ ในการสรางความเจริญกาวหนาโดยผานกลไกการสรรหา คัดเลือก ดวยการใช

แบบสอบถาม สัมภาษณใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีทัศนคติ สอดคลองกับวัฒนธรรมองคการเปนสําคัญ 
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  3. สอดแทรกการเรียนรูทางสังคม เปนกระบวนการในการปรับเปล่ียนทศันคติของสมาชิกใหเขากบั

วฒันธรรมขององคการโดยอาศัยวิธกีารอบรมในรูปแบบตางๆ การปฐมนิเทศ นาํเสนอ วดีทีศัน   ปายประกาศ

ประชาสมัพันธ ขอมูลในเร่ืองวสิยัทัศน พนัธกจิ ปรชัญาและคานยิมขององคการใหสมาชิกทราบอยางตอเน่ือง

  4. รูปแบบของโครงสรางองคการ โครงสรางองคการเปนตัวกําหนดรูปแบบของความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งเปนตัวกําหนดการประสานงานระหวางบุคคลใหปฏิบัติหนาที่เปนไป            

ตามขั้นตอนที่องคการออกแบบไว รวมถึงการจัดต้ังทีมงานเพื่อเปนตัวกําหนดระดับการควบคุมบังคับบัญชา

ของแตละองคการอยางเหมาะสม

  5. ระบบงานขององคการ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีองคการออกแบบไวถอืเปนแนวทางในการปฏิบตัิ

งานท่ีสําคัญ ดวยงานท่ีเกิดขึ้นถือวาเปนภารกิจที่เกิดแบบซํ้าๆ การปฏิบัติเปนประจํา ระบบงานหรือขั้นตอน   

การทํางานที่ปฏิบัติซํ้า ๆ เหลานี้ ตองมีการออกแบบเพื่อใหเนนยํ้าใหเกิดเปนคานิยมขององคการ ดวยการ

ควบคุมระบบงานใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่องคการตองการแบบยึดมั่นวิธีการ       

และขั้นตอนใหเปนไปตามระบบที่วางไว

  6. แนวทางในการสรางแรงจูงใจ รางวัลเปนเครื่องมือในการจูงใจเพ่ือใหบุคลากรขององคการ       

คงอยูพรอมเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว การสราง      

คานิยมโดยใหความสําคัญกับประเภทของรางวัลโดยการเช่ือมโยงสถานภาพของรางวัล ผลตอบแทนใหกับ

บุคคลที่มีผลงานเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวใหเปนไปแบบตอเนื่องจนเปนประเพณีปฏิบัติ

  7. สภาพแวดลอมภายในองคการ การออกแบบสภาพแวดลอมใหสอดคลองกบัลักษณะวฒันธรรม

ของแตละองคการ ที่ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดความเคยชิน รูปแบบการจัดต้ังโตะเกาอี้ในที่ทํางานแบบไมมี

ฉากกัน้เพือ่ไมแยกความเปนสวนตวัสือ่สารกนัแบบทัว่ถงึหรอืแบบมฉีากกัน้เพือ่กาํหนดขอบเขตพืน้ทีข่องแตละ

บุคคลใหมีความเปนสวนตัว ซึ่งการจัดพื้นที่ทั้ง 2 แบบดังกลาวถือวาเปนการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสราง         

คานิยมรวมที่แตกตางกันของแตละองคการวาจะสงเสริมใหสมาชิกมีการติดตอสื่อสารแบบเปดเผยหรือ         

เปนไปในรูปแบบคานิยมรวมที่เนนแบบความเปนสวนตัว

รูปแบบการนําวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จ

  วฒันธรรมองคการจงึเปนกลไกสาํคญัในการกาํหนดพฤตกิรรมการทํางานของสมาชิก ดวยพฤตกิรรม

ของแตละบคุคลทีเ่ปนสือ่กลางนาํไปสูการปฏบิตังิานของสมาชกิทัง้องคการ ความสาํคญัอยูทีผู่บริหารจะตอง

เสริมสรางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นในองคการดวยเปนวัฒนธรรมท่ีมีความแข็งแกรง กอใหเกิดคานิยมรวม              

ของสมาชิกสวนใหญ   มกีารยอมรับยดึเปนคานยิม พรอมท้ังสรางความเช่ือท่ีวาการปฏิบตัดิงักลาวเปนแนวทาง

ที่ถูกตองโดยผูบริหารควรใชการสื่อสารภายในองคการ (อนุพงษ  อินฟาแสง, 2553)  เพื่อใหเกิดการเรียนรู

วัฒนธรรมขององคการในภาพรวม โดยคํานึงถึงมิติที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ เพ่ือความเชื่อมโยง

สอดคลองกับบริบท บทบาท หนาที่ ของแตละบุคคลในองคการ ที่มีผลสืบเนื่องกับแนวคิดการบริหารสู          

ความเปนเลิศ  ผลคือ  สมาชิกขององคการเกิดความผูกพันกับงาน เพื่อนสมาชิกดวยกัน มีการปรับตัวใหเขา
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กับสภาพแวดลอมในการทํางาน มีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่องคการตองการอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งมี

กระบวนการรักษาวัฒนธรรมท่ีดีใหคงอยูคูกับองคการ ทําใหองคการเกิดความเขมแข็ง  ผลการปฏิบัติงาน       

มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการอยางยั่งยืนดงัภาพที่ 1

 กําหนดรูปแบบ
วัฒนธรรมองคการ 

การคัดเลือกสมาชิก 
เขาสูองคการ 

การปลูกฝง
วัฒนธรรมองคการ

การรักษาวัฒนธรรม
องคการ 

่

วัฒนธรรมองคการอาจเปล่ียนแปลงไดดวยการคงไวซึ่งพันธกิจและเปาหมายขององคการ 

   ภาพที่ 1: การกําหนดรูปแบบเพ่ือใหวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จ

              ที่มา:  ผูเขียน

สรุป 
  วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกองคการในหลากหลายลักษณะ                      

ความลมเหลวหรือความสําเร็จขององคการลวนเกิดข้ึนจากพฤติกรรมรวมของสมาชิกองคการทั้งส้ิน ผูบริหาร

จึงตองเปนผูกําหนดบทบาทของวัฒนธรรมองคการที่ตนเองบริหารอยูใหเกิดประโยชน เกิดคุณคาตอพันธกิจ 

เปาหมายขององคการดวยการกําหนดรูปแบบเพ่ือใหวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสูความสําเร็จไดแก                

(1) กําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองคการ โดยผูบริหารตองกําหนดรูปแบบพฤติกรรมรวมของสมาชิกองคการวา       

ควรมีลักษณะอยางไรท่ีจะสนับสนุนพันธกิจ เปาหมายของแตละองคการท่ีมีความแตกตางกัน  2) การ              

คัดเลือกสมาชิกเขาสูองคการ สิ่งสําคัญที่จะใหรูปแบบวัฒนธรรมองคการเปนไปตามท่ีผูบริหารตองการ      

อนัดบัแรกคอืคดัเลอืกสมาชกิทีม่ทีศันคต ิคานยิมสอดคลองกับรูปแบบวัฒนธรรมท่ีองคการตองการ (3) ปลูกฝง

วัฒนธรรมองคการใหกับสมาชิก โดยผูบริหารเลือกใชวิธีการ แนวทางการบริหารที่มีอยูหลากหลายปลูกฝง

แนวคิด แนวปฏิบัติของวัฒนธรรมองคการใหเกิดความเคยชินจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตในการปฏิบัติงาน         

(4) การรักษาวัฒนธรรมองคการท่ีดีมีคุณคาใหคงอยู ในโลกยุคปจจุบันอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ               

การบริหารที่ไมแนนอน  การกําหนดวัฒนธรรมองคการแบบเดิมอาจไมเอื้ออํานวยตอปจจัยสูความสําเร็จ     

ขององคการ ผูบริหารควรรักษาวัฒนธรรมท่ีดี มีคุณคาไว พรอมกําหนดทิศทางของวัฒนธรรมองคการท่ีจะ

เปลีย่นแปลงใหสอดคลองกบัพันธกจิ เปาหมายขององคการเชนเดมิ โดยไมใหวฒันธรรมองคการปรบัเปล่ียน

เองแบบไมมีการกําหนดทิศทางท่ีเกิดประโยชนตอองคการ

  กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมองคการเปนกลยุทธสําคัญในการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจสงผล         

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการได  การสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคการจึงเปนส่ิงจําเปน  

ดวยการเชือ่มโยงความสมัพนัธระหวางสมาชกิกบัองคการใหเกดิคานยิมรวม เพือ่ความสาํเรจ็ ความแขง็แกรง

ขององคการอยางย่ังยืน

การรักษาวัฒนธรรมองคกร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 255946

เอกสารอางอิง
สุภานี สฤษฏวานิช. (2552). พฤติกรรมองคการสมัยใหม:แนวคิดและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: 

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สเุทพ พงศศรวีฒัน. (ม.ป.ป.) วฒันธรรมองคการ. สบืคนเม่ือ มนีาคม 2554, จาก http://Sutthep.ricr.ac.th.

เสนาะ ติเยาว. (2551). หลักการบริหาร กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อนุพงษ อนิฟาแสง. (2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤตกิรรมองคการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธนบุร.ี

Deal, T. E. & Kennedy, A. (1982). Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life. 

  Reading, Mass: Addison-Wesley.

Daft, R. L. (2002). Leadership Experience. (2nd  ed.). Orlandos Florida: Harcourt College Publishing.

Ouchi, W. G. (1981).Theory Z: How American Business Com Meet the Japanese Challenge. 

  Reading, Mass: Addison-Wesley.

Peter, T. J. & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run 

  Companies. New York: Harper & Row. 

Pacanowsky, M. & O’ Donnall – Trujillo, N. (1983). Organization Communication as Cultural                 

  Performance: Communication Monographs. 50(2), 126-147.

Robbins, P. & DeCenzo, D. A. (2004). Fundamentals of Management Essential Concept and 

  Application. (4th ed.). Upper Saddle River, N. J.: Pearson.

Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. (2nd ed). California: Jossey-Bass.


