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บทที่ 3
วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง
องค์ ก ารภาครั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการประชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง องค์การที่ตั้งมานาน ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ่ ย่อมมีความคิด ความเชื่อและวิถีปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากองค์ก ารอื่น
องค์การราชการจะเน้นในเรื่องระเบียบขั้นตอนการดาเนินงานอย่างถูกวิธี องค์การทหาร ตารวจ จะ
เน้ น ระเบี ย บวิ นั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด องค์ ก รธุ รกิ จ จะยึ ดถื อ ในเรื่ อ งศั กยภาพในการทางานเพรา ะให้
ความสาคัญในเรื่องผลประกอบการที่มุ่งผลกาไร
ด้ ว ยลั ก ษณะดั ง กล่ า ว เพราะเหตุ ผ ลที่ ว่ า องค์ ก ารประกอบด้ ว ยมนุ ษ ย์ ที่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจ
มีปฏิสัมพันธ์กันในหมู่คณะ จึงต้องมีวัฒนธรรมองค์การการบริหารที่ดี เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้าใจในพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลและกลุ่มบุคคลในองค์การ
ในบทนี้จะได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
และปัญหาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การและแนวทางแก้ไข

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ก ารจะมีพ ลั งที่ มีอ านาจอย่ างหนึ่ง คือวั ฒ นธรรมองค์การอั น
หมายถึงค่านิย มและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของ
ระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของพนักงานและผู้ บริห ารภายในองค์การพลังนี้จะถูกเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์การค่านิยมร่วมของวัฒนธรรมองค์การจะเรียกร้องความสนใจต่อสิ่งที่สาคัญและระบุ
แผนของพฤติกรรมที่กลายเป็นปทัสถานเป็นแบบแผนของการกระทาสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์การ
1. ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การเป็นคาที่มีผู้ใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การ แต่ความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงของคานี้ยังมีแตกต่างกัน
นักวิชาการบางท่านเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การกับแต่งกายประจาชาติ บ้านเรือนไทย ดนตรีไทย
อาหารไทย ดังนั้น เมื่ออยากทราบว่าวัฒนธรรมขององค์การเป็นอย่างไรก็พิจารณาจากการแต่งกาย
ของพนักงาน การจัดอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้สีสันและการประดับตกแต่งสานักงาน
เป็นต้น บางท่านอธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การคือ สิ่งที่คนในองค์การนั้นประพฤติปฏิบัติ เช่น การทา
พิธีเข้ารับตาแหน่ง การแสดงการเคารพนบนอบต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโสหรือผู้มีสถานภาพสูงกว่า
เป็นต้น คาอธิบายที่กล่าไว้ข้างต้นนั้นเป็นสิ่งถูกต้องแต่ยังมิได้ครอบคุลมเพียงพอ
เพื่อให้ได้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไปนี้จะได้นาเสนอความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
ตามที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ นักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การมีหลายท่าน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงคานิยาม
ของนักวิชาการและผู้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การสาคัญ ๆ บางท่าน ดังนี้
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กริช สืบสนธิ์ (2538 : 183) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การหมายถึงค่านิยมความเชื่อที่
บุคลากรส่ ว นใหญ่ในองค์การนั้ น ยึ ดถือร่ว มกันเป็นจิตส านึกร่ว มกันของคนในองค์การเดียวกันซึ่ง
จิตสานึกนี้เกิดจากการปลูกฝังและถ่ายทอด
อวย ชัยชะบา (2538 : 145) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การหมายถึงฐานคติพื้นฐานที่มี
แบบแผนซึ่งถูกประดิษฐ์ค้นพบจากการเรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการ
ปรับตัวและสามารถถ่ายทอดไปยังสมาชิกในองค์การ
สมยศ นาวีการ (2540 : 70) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การคือค่านิยมความเชื่อความ
เข้าใจและบรรทัดฐานร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์การวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เป็น
ทางการและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิกขององค์การเข้าด้วยกัน
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2447 : 37) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือบทสรุป
แนวคิด หลั กการความประพฤติและกรรมวิธีในการทางานที่ได้ตกผลึ ก จนกลายเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน หรือพิจารณาในอีกมุมหนึ่งคือ บรรยากาศของการมีเจตคติที่ดีมีความเป็นมาตรฐาน มีระบบ
การจูงใจ สภาพของการเกิดความมุ่งมั่นในการทางานและความสานึกที่ดีต่องาน องค์การ ต่อเพื่อ
ร่วมงาน ทาให้เกิดพลังขับเคลื่อนวิธีการทางานไปในทางที่ดี และวิธีการดาเนินชีวิตที่ดี
อี. เฮช. ชายน์ (chien, 1992 : 87) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่าเป็นฐาน
คติพื้นฐานที่มีแบบแผนซึ่งถูกประดิษฐ์ค้นพบหรือพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนรู้โดยกลุ่มหรือองค์การเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการบูรณการ
ภายในองค์การแบบแผนของฐานคติพื้นฐานดังกล่าวใช้งานได้ผลดีกระทั่งองค์การหรือกลุ่มเห็นพ้อง
ต้องกันฉะนั้นฐานคติพื้นฐานเหล่านี้จะถูกสอนหรือถ่ายถอดให้กับสมาชิกใหม่เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การรับรู้คิดและรู้สึกอย่างถูกต้องเมื่อต้องการการตัดสินใจแก้ปัญหาในการบริหารงาน
เชอร์เมอร์ฮอร์น จูเนียร์, ฮันท์และออสบอร์น (Schermerhorn, Jr., Hunt &
Osborn. 1997 : 267) ได้กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การหมายถึงระบบของการกระทาร่วมกันค่านิยม
และความเชื่อซึ่งได้พัฒนาขึ้นภายในองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติของสมาชิกในองค์การ
เมื่อ พิจ ารณาจากความหมายที่นั กวิช าการให้ ไ ว้ข้า งต้ น อาจกล่ าวได้ว่ า วัฒ นธรรม
องค์การองค์การ คือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิก
ภายในองค์การกระทาหรือจัดให้มีขึ้น ซึ่งมีรากฐานมาจากค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์
ที่สมาชิกมีร่วมกันอันเนื่องมาจากการได้เห็น ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์การและผลที่ตามมา
ร่ ว มกั น การเรี ย นรู้ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ารนี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจว่ า บุ ค คลควรจะแสดง
พฤติกรรมตอบโต้สภาพแวดล้อมในแต่ละสถานการณ์ที่เผชิญอย่างไร และเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับมิติที่
เกี่ยวข้องกับนิยามต่าง ๆ แล้วจะพบว่าจะเกี่ยวข้องกับ 1) มิติเชิงปทัสถานซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความเชื่อ
ความคิด อุดมการณ์ ค่านิยมที่มีอยู่ในองค์การ 2) มิติเชิงพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสมาชิก
ในองค์การ รวมถึงการมีพันธกิริยาระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ และ 3) มิติที่เป็นแบบแผนหรือ
แนวปฏิบัติงานร่วมกัน
2. ลักษณะและประเภทของวัฒนธรรมองค์การ
จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีทั้งส่วนที่เป็นนามธรรม
และส่ว นที่เป็น รูป ธรรมส่วนที่เป็น นามธรรมนั้นคือสิ่ งที่อ ยู่ในใจ สมาชิกจึงยากที่จะรู้ได้ ส่ว นที่เป็น
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รูปธรรมนั่นคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายนอกได้ วัฒนธรรมองค์การจึงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ (สุพิณ
เกชา คุปต์, 2559 : 222-223)
2.1 ลักษณะที่เป็นแก่นวัฒนธรรม (Substance of Culture) ได้แก่ อุดมการณ์
(Ideology) ความเชื่อ (Beliefs) และค่านิยม (Values) ที่สมาชิกในองค์กรมีร่วมกัน เป็นสิ่งที่ฝังอยู่
ภายในจิตใจ เป็นความคิด ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
(Non Material Culture) สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ อุดมการณ์ คือ สิ่งสูงสุดที่เป็นฐานคติของความเชื่อ
และค่านิยมแต่ทั้ง 3 สิ่งนี้ จะมีความสอดคล้องกัน ตัวอย่างของแก่นวัฒนธรรม ได้แก่ อุ ดมการณ์
และค่านิยม เรื่องความเสมอภาคในองค์การ และความสามัคคีในหมู่คณะ การทุ่มเทเพื่อองค์การ
การเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและเพื่อประโยชน์ขององค์การ เป็นต้น
2.2 ลักษณะที่เป็นรูปแบบของวัฒนธรรม (Cultural Forms) ได้แก่ การแสดงออก
ที่สามารถเห็นได้ในรูปแบการกระทาต่าง ๆ เช่น การแต่งเครื่องแบบ การใช้ภาษาพูดตามสถานภาพ
ทางสังคม การจัดห้องทางาน การทาตราสัญลักษณ์ เพลงประจาบริษัท การจัดงานประกาศเกียรติคุณ
ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นต้น รูปแบบวัฒนธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นวัฒนธรรมด้านวัตถุ (Material Culture)
ซึ่งเป็นเปลือกภายนอก
วัฒนธรรมองค์การทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อกัน ส่วนที่เป็นแก่นของวั ฒนธรรม
นั้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ก็มีผลต่อการแสดงออกของวัฒนธรรมที่เป็น
รูปธรรม เช่น อุดมการณ์เรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ รูปแบบการแสดงออกหรือการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น ๆ ทุกคนเหมือน ๆ กัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานะตาแหน่งสูงต่าแตกต่างกันเพียงไร องค์การที่มี
ค่านิยมเรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ รูปธรรมที่แสดงออกที่เห็นได้ คือการปฏิบัติต่อกันอย่างถ้อยที
ถ้อยอาศัย ช่วยเหลือกันและกัน หลีกเหลี่ยงความขัดแย้ง เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานทาผิดก็ไม่ ต่อว่า และ
แม้เมื่อเห็นว่าทาให้องค์การเสียหายก็ไม่อยากลงโทษ เพราะเกรงว่าจะทาให้แตกความสามัคคีกัน
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของวัฒนธรรมทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น ได้สร้างแบบแผน
พฤติ กรรม (Behavioral Pattern) ขึ้ น ภายในองค์ ก ร อั นท าให้ อ งค์ ก ารแต่ล ะแห่ ง มีแ บบแผน
พฤติกรรมและบรรยากาศการทางานความแตกต่างกัน มีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามจัดประเภท
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แต่ยังไม่มีข้อยุติที่ตรงกันว่าควรแบ่ง
อย่างไร การแบ่งประเภทวัฒนธรรมจึงยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ ในที่นี้จะขอแบ่งประเภทวัฒนธรรม
องค์การ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ (Bureaucratic Culture) ระบบราชการ หมายถึง
องค์ก ารประเภทหนึ่ ง ให้ มีค วามส าคั ญ กับ รูป แบบ พิธี ก าร และความเป็ นทางการ มี การก าหนด
โครงสร้ าง ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในองค์การแบบนี้จะมีแบบแผน
พฤติกรรมที่เน้นอานาจของผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ สมาชิกสามารถ
คาดการณ์และทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หากว่าไม่ทาตามระเบียบและบรรทัดฐานขององค์การจะเกิด
อะไรขึ้น การมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้ยึดถือ ทาให้สมาชิกรู้สึกมั่นใจว่าอะไรคือสิ่งถูกผิดในองค์การ ความ
มั่นคง ความมีเสถียรภาพจึงเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ เมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์การก็ใช้การแก้ปัญหาด้วย
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาหรือมอบหมายบุคคลผู้หนึ่งทาหน้าที่ประสานความเข้าใจ
และมักใช้คาสั่งระเบียบเป็นเครื่องมือในการควบคุม
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2. วัฒนธรรมองค์การเครือญาติ (Clan Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลวั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบนี้ ได้ แ ก่ องค์ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แก่ ส มาชิ ก ในองค์ ก าร
เปรี ยบเสมือนเครือญาติ เน้ นความสามัค คี เป็นพี่น้อง สร้างความจงรักภัก ดีต่อองค์การ ผู้บริหาร
เปรียบเสมือนพ่อแม่และพี่ที่ต้องสอนงาน แนะนาน้องและผู้ที่เข้าใหม่และคอยดูแลช่วยเหลือน้อง ๆ
ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าก็จะให้ความเคารพนับถือและเกรงใจผู้ใหญ่ วัฒนธรรมแบบนี้ยอมรับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในองค์การ และมุ่งสร้ างความรู้สึ กดี ๆ ให้ ทุกคนภูมิใจในองค์การ มีประเพณี พิธีการ
ประจาปีตอกย้าให้เห็นคุณค่าความเป็นสมาชิกในองค์การ
3. วัฒนธรรมองค์การแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Culture) ผู้ประกอบการ
หมายถึง เถ้าแก่หรือเจ้าของกิจการ ในองค์การประเภทนี้ เจ้าขององค์การเป็นผู้รับผิดชอบต่อกาไร
และขาดทุนขององค์การ ผู้เป็นเจ้าของจึงใช้อานาจและการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในองค์การ เพื่อ
สร้างกาไรสูงสุดจากการลงทุน การดาเนินงานต่า ง ๆ ในการประกอบการจะคิดถึงผลที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ได้กาไรมากที่สุด และพร้อมที่จะโยกย้ายทรัพยากรต่าง ๆ ไปแหล่งใหม่ที่ซึ่งให้ประโยชน์มากกว่า
องค์การจึงต้องหาลู่ทางและวิธีการใหม่ ๆ ในการทาธุรกิจอยู่เสมอ วัฒนธรรมแบบผู้ประกอบการนี้จะ
สามารถกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ (Creative) ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้
บุ ค ลากรคิ ด ค้ น และสร้ า งนวั ต กรรมที่ ท าให้ อ งค์ ก ารเป็ น ผู้ น าในธุ ร กิ จ หรื อ น าก าไรมาสู่ อ งค์ ก าร
บุคลากรในองค์การที่เป็นผู้มีความคิดริเริ่มได้รับการส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร องค์การแบบนี้ มีความ
ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัว ฝ่ายบริหารจะยอมให้พนักงานมีอิสระในการทางานตาม
สมควร โดยไม่ต้องติดยึดกับระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด
4. วัฒ นธรรมองค์การแบบการตลาด (Market Culture) องค์การแบบนี้เน้นการ
แข่งขัน ต้องการเป็ น ผู้ น าในตลาด ต้องการเป็นผู้ช นะในเกมการแข่งขันทางธุ รกิจ มีการวางแผน
กลยุทธ์เพื่อชิงความได้เปรียบ และปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่ง ให้ความสาคัญกับ
ตัวเลขที่วัดได้ เช่น จานวนลูกค้า ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น การบริหารงานจึงต้องกาหนด
ตัวชี้วัดผลงานการบริหารคนก็ใช้การตกลงทาสัญญาว่าจ้างและให้รางวัลเป็นตัวจูงใจค่าตอบแทนใน
การทางานให้ตามผลงานที่ทาได้ ลักษณะเช่น นี้จะทาให้พนักงานต้องทางานแข่งกันเอง วาระการจ้าง
งานเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง พนักงานไม่มีความมั่นคงจึงขาดความผูก พันหรือจงรักภักดีต่อองค์การ
ความสัมพันธ์ของผู้บริหารและพนักงานเป็นความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ ยนต่อรองประโยชน์ ผู้ที่มี
คุณค่ากับองค์การคือผู้ที่สามารถทาผลงานได้ตามที่องค์การต้องการ
การจะชี้ชัดลงไปว่า วัฒนธรรมองค์การแบบไหนดีกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ตัดสินได้ยาก
เพราะวัฒนธรรมองค์การแต่ละแบบก็จะมีลักษณะเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การแห่งหนึ่ง แต่ก็อาจ
กลายเป็นลักษณะด้อยเมื่อนาไปใช้อีกองค์การหนึ่งและในบางองค์การก็มีลักษณะเป็นส่วนผสมของ
วัฒนธรรมองค์การมากกว่าหนึ่งแบบข้างต้นได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงควรให้ความสนใจกับลักษณะและ
พฤติกรรมในมิติย่อย เพื่อวิเคราะห์ดูว่าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ และอะไรบ้างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ
3. องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การซึ่งจากการศึกษาผลงานของสุพานี สฤษฎ์ วานิช
(2549 : 515) ที่ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การมีขอบเขตที่กว้างมีลักษณะคล้าย
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ภูเ ขาน้ าแข็ ง (Iceberg) คื อ มี ส่ ว นที่ อ ยู่ ข้ า งบนน้ าส่ ว นหนึ่ ง และอยู่ ใ ต้ น้ าอี ก ส่ ว นหนึ่ ง จึ ง อาจแบ่ ง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมได้เป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) จะเป็นสิ่งที่สมาชิกองค์การได้สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมา
เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ (Artifacts) เช่นรูปปั้นของผู้ก่อตั้งกิจการและถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น โดมของ
ธรรมศาสตร์หรือการตบแต่งอาคารสถานที่ป้ายสัญลักษณ์คาขวัญ (Slogan) และพิธีกรรมต่าง ๆ และ
การแต่งกาย เป็นต้น
3.2 ส่วนที่อยู่ลึกลงไปและมองไม่เห็น (Invisible) แต่เป็นสิ่งที่สมาชิกรับรู้และเข้าใจ
ร่วมกัน เช่น ค่านิยมขององค์การที่สมาชิกรับรู้ปัจจุบันองค์การที่ทันสมัย จะนิยมแสดงค่านิยมของ
องค์การไว้ภายใต้วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การทาให้สามารถรับรู้รับทราบค่านิยมขององค์การได้
ชัดเจนขึ้นค่านิยมหลักขององค์การที่มักจะปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมองค์การได้แก่
3.2.1 การไวต่อความต้องการของลูกค้าและพนักงาน
3.2.2 ให้อิสระต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ
3.2.3 การเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง
3.2.4 การเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กว้างขวาง
จะเห็นได้ว่างานของสุพานี มีความสอดคลองกับเสนาะ ติเยาว์ (2544 : 168-169) ที่ได้
นาเสนอองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ ได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับแรกเป็นวัฒนธรรมที่สังเกตได้
(Observable Culture) หรือวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ (Visible Culture) เช่น การแต่งกาย ภาษาหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ ระดับที่สองเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแกน (Core Culture) หรือวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น
(Invisible Culture) เช่น ค่านิยม และมาตรฐานการอยู่ร่วมกัน ดังแสดงในภาพ 3.1

วัฒนธรรมที่มองเห็นได้
(การแต่งกายภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ใช้)
---------------------วัฒนธรรมที่มองไม่เห็น
(ค่านิยม และมาตรฐานการอยู่ร่วมกัน)

ภาพที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มา : ปรับปรุงจาก เสนาะ ติเยาว์ (2544 : 168)
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นอกจากนี้สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 197) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์การที่สาคัญมีอยู่ 6 ประการ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. มีระเบียบเชิงพฤติกรรมที่สังเกตได้ (Observed Behavioral Regularities) เมื่อ
สมาชิกองค์การมีปฏิสัมพันธ์กันจะใช้ภาษาคาศัพท์และพิธีกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการยอมทา
ตามและการแสดงออกร่วมกัน
2. มีปทัสถาน (Norms) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มทางาน เช่น
“ทางานยุติธรรมและจ่ายค่าแรงยุติธรรม” ผลกระทบของพฤติกรรมกลุ่มทางานซึ่งมีปทัสถานของกลุ่ม
เป็นตัวกาหนดส่งผลต่อมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. มีค่านิยมโดดเด่น (Dominant values) องค์การผลักดันและคาดหวังให้สมาชิก
องค์การมีค่านิยมสาคัญร่วมกันเช่น ค่านิยมในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ เป็นต้น
4. มีปรัชญา (Philosophy) เป็นนโยบายในการนาความเชื่อขององค์การเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าตัวอย่างเช่น ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
5. มีกฎ (Rules) แนวทางสาหรับการดาเนินไปในองค์การหรือ “เชือก” ที่ผู้มาใหม่ต้อง
เรียนรู้เพื่อให้เป็นสมาชิกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
6. มีความรู้สึก (Feelings) ความรู้สึกคือบรรยากาศโดยรวมที่มีการสื่อ สารในองค์การ
โดยโครงสร้างทางกายภาพและวิธีการซึ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
สรุปองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่มองเห็น
อัน ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร เช่ น สั ญ ลั ก ษณ์ ภาษา เรื่ อ งราว ค าขวั ญ ถาวรวั ต ถุ แ ละ
กฎระเบียบเป็นต้น และส่วนที่มองไม่เห็น ได้แก่ ปรัชญา ค่านิยม ปทัสถาน ความรู้สึก ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเครือข่ายวัฒนธรรม เป็นต้น
มรรคผลที่เกิดจากองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทัศนคติ
ค่านิยมความเชื่อปทัสถานและการกระทาจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การวัฒนธรรมองค์การ
จึ งเป็ น ทุก สิ่ งทุ กอย่ า งที่ มนุ ษ ย์ ใ นองค์ก ารร่ว มกั นสร้ างขึ้น และมีอิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมองค์ การทั้ ง
ทางด้ า นกายภาพและทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาสั ง คมองค์ ป ระกอบของวั ฒ นธรรมองค์ ก ารจะส่ ง ผลใน
ลั กษณะร่ ว มกั น เพราะได้ห ล่ อหลอมผสมผสานเข้าด้ ว ยกั น จนกลายเป็นบุ คลิ ก ภาพขององค์ การ
เช่นเดียวกับบุคลิกภาพของบุคคลอันประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลผู้นั้นผสมผสานเข้าด้วยกัน
จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล
4. มิติของวัฒนธรรมองค์การ
นักวิช าการด้านองค์การได้แยกมิติต่าง ๆ ของวัฒ นธรรมองการไว้มากมาย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสร้างแนวทางในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การโดย
ภาพรวมแล้วอาจแบ่งมิติวัฒนธรรมองค์การ (Cultural Dimension) ที่สาคัญ ๆ ได้เป็น 4 มิติ ดังนี้
(สุพิณ เกชาคุปต์, 2559 : 224-225)
4.1 มิติด้านการให้ความสาคัญกับบุคลากร (People Oriented) คือการพิจารณาว่า
องค์การนั้นมีข้อกาหนดและบรรทัดฐานอะไรบ้างที่สะท้อนถึงการเห็นความสาคัญแก่บุคลากรของ
องค์การ องค์การที่มีป รั ช ญาในการบริหารที่เห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรบุคลที่มีคุณค่า การออก
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กฎระเบียบก็จะคานึงถึงสิทธิและคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร ในการปฏิบัติงานผู้บริหารจะ
ปฏิบั ติต่อ พนั กงานแบบผู้ ร่ ว มงานที่มีความส าคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่ง งานใดก็ ตาม จะให้ การ
สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างดีที่สุด ยกย่องผู้ทาประโยชน์ให้องค์การ
สร้างระบบการทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ (Task Oriented) ในมิตินี้ ผู้บริหารมองว่าพนักงานคือผู้ถูก
จ้างมาให้ทางานแลกกับค่าตอบแทน พนักงานจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทางานให้ลุล่วงตามที่ผู้บังคับบัญชา
กาหนดให้นโยบาย คาสั่ง และระเบียบปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องทาอย่างเคร่งครัด ความสาเร็จของงานมี
ความสาคัญยิ่งกว่าความรู้สึกและเหตุผลของพนักงาน
4.2 มิติด้านนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Creativity) ในด้านการผลิตสินค้า บริการ รวมถึงวิธีต่าง ๆ ในการ
ทางาน เพื่อให้องค์การมีความก้าวหน้า สิ่งสะท้อนว่าองค์การได้ให้ความสาคัญกับมิตินี้ ได้แก่การที่
ฝ่ า ยบริ ห ารยอมรั บ ว่ า การกระท าแบบลองผิ ด ลองถู ก ท าให้ ส มาชิ ก กล้ า คิ ด กล้ า ท าสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากกว่าเดิม การสร้า งนวัตกรรมเป็นมิติที่อยู่ตรงกันข้ามกับ
มิติด้านเสถียรภาพ (Stability) การรักษาเสถียรภาพ หมายถึง การรักษาสิ่งที่เป็นอยู่ ต้องการความ
มั่นคง ไม่ชอบทาการใด ๆ ที่มีความเสี่ยง (Risk Taking) สมาชิกจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะ
เกรงว่าหากผิดพลาดจะทาให้องค์การเสียหายและตนเองจะถูกลงโทษ
4.3 มิ ติ ด้ า นการควบคุ ม (Control) ในมิ ติ นี้ หมายถึ ง ระดั บ ความเป็ น ทางการ
(Formality) ในการปฏิบัติงานความเป็นทางการขององค์การพิจารณาได้จากการมีระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ หน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ว่ามีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวดใน
การบังคับบัญชาเพียงไร สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมื อในการควบคุมที่ผู้มีอานาจใช้กับสมาชิกในองค์การ
สมาชิกจะถูกควบคุมในรายละเอียดแม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงทาให้สมาชิกขาดความคิดริเริ่ม
ไม่กล้าทาอะไรในสิ่งที่องค์การไม่เคยทามาก่อน ตรงกันข้ามกับมิติด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
ที่ให้อิสระแก้ผู้ปฏิบัติงานและตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปถามผู้บังคับบัญชาเมื่อเผชิญกับ
ปัญหาในระดับ ปฏิบั ติ มิติความยื ดหยุ่น มีความเหมาะสมกับภาวะปัจจุบันที่ส ภาพแวดล้ อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ถูกต้องทุกเรื่อง
4.4 มิติด้านมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้แก่ การพิจารณาดู
ว่าองค์การนั้นให้ความสาคัญกับผลสาเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงไร องค์การมีการ
กาหนดเป้าหมายและวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นระบบและเข้มงวดเพียงใด มิติด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์จะให้
ความส าคัญกับ ผลงานมากกว่าการให้ ความส าคัญกับความถูกต้องตามกระบวนการ กฎระเบียบ
ขั้นตอนงานซึ่งเป็นด้านที่อยู่ตรงข้าม (Rules Oriented) ปัญหาของกฎระเบียบ คือ หากองค์การนั้นมี
ความเก่าแก่เพราะตั้งมานานก็มักจะมีกฎระเบียบมากและล้าสมัย จึงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ ๆ ขององค์การ และกฎระเบียบนั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ แล้ว จะพบว่า มิติของวัฒนธรรมทั้ง 4 ด้านจะมีความตรงกัน
ข้ามที่เป็นแรงผลักดันกันและกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.2 ดังนี้
มิติ
ให้ความสาคัญกับคน
ส่งเสริมนวัตกรรม
ความยืดหยุ่น
มุ่งผลสัมฤทธิ์

………………………………………
……………………………………….
.………………………………………
……………………………………….

มิติ
ให้ความสาคัญกับงาน
รักษาเสถียรภาพ
การควบคุมอย่างเข้มงวด
ยึดกฎระเบียบขั้นตอนงาน

ภาพที่ 3.2 มิติของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มา : ดัดแปลงจากสุพิณ เกชาคุปต์ (2559 : 225)
มิติของวัฒนธรรมองค์การทั้ง 4 มิตินี้ หากลากเส้ นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
จะทาให้เกิดด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมิติด้านเดียวกัน แต่ละองค์การสามารถตั้งอยู่ ณ บนจุดใดก็ได้ บน
เส้นตรงนั้น ผู้ศึกษาสามารถใช้มิติข้างต้นวิเคราะห์องค์การของตัวเองว่าอยู่ ณ จุ ดใดเพื่อจะได้ทราบว่า
องค์การของตนให้ความสาคัญกับสิ่งใดมากกว่า
5. ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การ องค์การที่ปลูกฝังสร้างเอกลักษณ์ของตนเองโดย
การสร้ างค่านิ ย มสร้ างวีร บุ รุ ษสร้ างขนบธรรมเนี ยมประเพณี ประกาศให้ ทุก คนรับรู้โ ดยผ่ านข่า ย
วัฒนธรรมจะเป็นองค์การที่มีความแหลมคมมีพลังวิ่งไปสู่ความสาเร็จความเชื่อและค่านิยมที่ถ่ายทอด
ต่อกันไป ทั้งนีก้ ริช สืบสนธิ์ (2538 : 8) อธิบายว่า องค์การที่มีวัฒนธรรมแข็งแกร่งจะช่วยลดอัตราการ
ลาออกหรือการเข้ามาร่วมงานอย่างฉาบฉวยของพนักงานใหม่ได้ เพราะพนักงานใหม่ขาดความซาบซึ้ง
ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ ทาให้ยากที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และพิภพ วชังเงิน
(2547 : 136) ได้สรุปว่า วัฒนธรรมจึงเป็นรากฐานกาหนดพฤติกรรมเจตคตินิสัยของมนุษย์ในสังคมไม่
ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือใหญ่ องค์การก็เป็นสังคมย่อย ๆ สังคมหนึ่งจึงย่อมต้องมีวัฒนธรรมเป็นหลักใน
การดารงชีวิตหรือวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนสาหรับการประพฤติปฏิบัติหรือพฤติกรรมในการทางาน
ของมนุษย์การอยู่ร่วมกันในองค์การ
ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การสาหรับนักบริหาร จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์การ เพราะถ้าทางานอย่างรอบคอบจะมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อความสาเร็จขององค์การในทางตรงกันข้ามถ้าทางานอย่างขาดความระมัดระวังก็จะมี
ผลกระทบในทางลบต่อความล้มเหลวขององค์การได้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551 : 95)
อย่ า งไรก็ ต ามไม่ ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ แ ข็ ง หรื อ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ อ่ อ นก็ จ ะก่ อ
ความสาคัญที่สรุปได้ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ว มของค่านิยม วัตถุประสงค์ และวีร บุรุษ จะ
ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในองค์การ
2. ภาษาและรวมคาขวัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษาพิเศษสาหรับองค์การนั้น ๆ และคนอื่น
อาจฟังไม่รู้เรื่องจะส่งผลให้คนในองค์การมีความผูกพันกับภารกิจขององค์การ
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3. เรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาหรือเป็นนิทานหรือเป็นนิยายก็ตาม จะส่งผล
ให้เกิดความมั่นคงในองค์การ
4. พิธีการซึ่งเกิดจากกิจกรรมร่วมกันหรือแนวปฏิบัติจะส่งผลให้คนในองค์การรู้สึกตัว
เองสาคัญหรือเป็นที่ยอมรับขององค์การ
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญต่อ องค์การเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้
องค์การแสดงออกถึงความมีตัวตน เป็นกาวสังคมที่ผูกพันองค์การเข้าด้วยกัน มีมาตรฐานที่เหมาะสม
ในการกาหนดพฤติกรรม นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การยังมีบทบาทในการกาหนดรูปแบบสถาบัน
กาหนดพฤติกรรมมนุษย์และเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ส่วนรวม และ
เป็ นปั จจั ยที่ผู กโยงพฤติกรรมการปฏิบัติตนงานของสมาชิกด้ว ยกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
1. ที่มาและแนวคิดทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์การมาจากไหน เกิดและดารงอยู่ได้อย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร เป็นสิ่ง
ที่น่าศึกษา ความรู้ นี้จะทาให้เรารู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสาคัญของวัฒนธรรมนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมและพิธีการบางอย่างที่คิดว่าไม่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ เราก็สามารถดาเนินการได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ
บางอย่างมีรากฐานที่มาจากวัฒนธรรมสังคมที่ใหญ่ วัฒนธรรมองค์การเช่นนี้จึงมีอิทธิผลมากและแก้ไข
ได้ยาก ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างมาจากบุคคลบางคน ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเป็นใครก็จะแก้ไขได้ตรงจุด
และการทาให้สาเร็จย่อมมีโอกาสมากกว่า
1.1 ที่มาและการธารงรักษาวัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การที่มีมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 สังคม องค์การเป็นระบบย่อยที่อยู่ในสังคมระบบใหญ่ สิ่งที่เป็นวัฒนธรรม
สังคม ได้แก่ วัฒนธรรมประจาชาติ (National Culture) วัฒนธรรมของเชื้อชาติ (Ethnic Culture)
และศาสนา (Religion) วัฒนธรรมเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อคนอาศัยอยู่ในชาติ มีเชื้อชาติหรือนับถือ
ศาสนานั้ น ๆ เช่ น วั ฒ นธรรมของชนชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรมของคนจี น ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย
วัฒนธรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต้น องค์การเมื่ออยู่ ภายใต้สังคมใดก็ย่อมจะได้รับการหล่อ
หลอมความเชื่อค่านิยมและแบบแผนของสังคมนั้นและถ่ายทอดมาสู่วัฒนธรรมองค์การด้วย
1.1.2 ผู้ก่อตั้ง ผู้ก่อตั้งองค์การเป็นบุคคลหรือคณะบุคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การอย่างมาก เนื่องจากในตอนแรกเริ่มก่อนตั้งองค์การนั้น ผู้ก่อตั้ งจะเป็นคนเลือกที่ตั้ง
อาคารสานักงาน การจัดระเบียบและวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์การรวมถึงการกาหนดรูปแบบและ
วิธีการทางาน รูปแบบการบริหารที่ผู้ก่อตั้งองค์การกาหนดไว้จะกลายเป็นแม่แบบให้ผู้บริหารรุ่นหลัง
ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา หากว่าสิ่งที่กาหนดไว้นาไปใช้ได้ผลเมื่อเริ่ม แรกและมีผู้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ก็เท่ากับว่าผู้ก่อตั้งเป็นผู้วางรากฐานของวัฒนธรรมองค์การตั้งแต่แรกเริ่ม
1.1.3 ผู้บริหารระดับสูง ตามกฎหมายและหลักการบริหารแล้ว ผู้บริหารระดับสูง
เป็ น มี อ านาจเหนื อ กว่ า สมาชิ ก อื่ น ๆ ในองค์ ก าร ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม การ
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ดาเนินงานต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย ผู้บริหารจะเป็นผู้วางแผนสั่งการและควบคุมงานให้ทุกคนทาหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบและวิธีการบริห ารที่ใช้ในองค์การหากมีการปฏิบัติซ้า ๆ และได้รับการ
ยอมรับก็กลายเป็นบรรทัดฐานองค์การต่อไป
1.1.4 สมาชิกองค์การ คนทุกคนจะมีค่านิยมทัศนคติ ที่ติดตัวมากันก่อนที่จะเข้ามา
เป็นสมาชิกในองค์การใดองค์การหนึ่ง เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์การ บุคคลก็จะสะท้อนความคิด ความเชื่อ
ค่านิยมของตนในการปฏิบัติงานประจาวัน หากการแสดงออกของตนเป็นที่ยอมรับก็จะถ่ายทอดไปยัง
ผู้อื่น และอาจก่อให้เกิดค่านิยมและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การได้
1.1.5 ปั จ จั ย ภายนอก วัฒ นธรรมองค์การอาจเกิดจากแรงกดดันภายนอกก็ไ ด้
ตัวอย่างเช่น รัฐบาลสั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งจะต้องบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี ทางานแบบมุ่งผลงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หน่วยราชการจะต้อง
กาหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และมีการประเมินผลองค์การปีละ 2 ครั้ง การกาหนดเช่นนี้จะทาให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอก็เป็นบรรทัดฐานใหม่และสร้างวัฒนธรรมการทางานใหม่ขึ้นมา
แบบแผนพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนติดแน่นกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การได้นั้นจะต้องมี
การตอกย้าหรือเน้น (Reinforcement) ให้มีการทาซ้านาน ๆ จนติดลึกเข้าไปอยู่ภายในจิตสานึกของ
สมาชิ ก วิ ธี ก ารในการสร้ า งและธ ารงรั ก ษาวั ฒ นธรรมมี ห ลายวิ ธี ก าร โดยเฉพาะการริ เ ริ่ ม หรื อ
ดาเนินการโดยผู้มีอานาจในองค์การ บริหารอาจใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการสื่อสารสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้
เป็นกลวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมได้แก่ การสร้างเหตุการณ์ เช่น งานฉลอง (Ceremony) หรือพิธีกรรม
(Rituals) ต่าง ๆ การสร้างเรื่องราว (Stories) ในวาระสาคัญ ๆ ขององค์การ และเล่าให้สมาชิกฟังถึง
สิ่งดี ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในองค์การ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทาให้สมาชิกมีความรู้สึกภูมิใจ ประทับใจ และ
อยากสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่องค์การตามแบบอย่างสมาชิกรุ่นก่อนเคยทาไว้ สมาชิกจะช่วยกันรักษาสิ่งดี
งามนั้นไว้คู่กับชื่อเสียงขององค์การ เมื่อผู้บริหารเห็นว่าวัฒนธรรมที่อยากให้คงอยู่นั้นมีความคลอน
แคลน ผู้บริหารก็จะต้องทาการเน้นย้าซ้าอีกเพื่อให้พนักงานปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัย คิดและทาโดยไม่
สงสัยว่าทาไปทาไม และถ้าหากคนภายนอกถาม ทุกคนจะต้องตอบได้ อธิบายได้เป็นเสียงเดียวกัน
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า วัฒนธรรมองค์การมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ ต่อ องค์การ ตั ว อย่ าง เช่ น วัฒ นธรรมดั้ งเดิ มเรื่ องความสามัค คีของหมู่ คณะ ยั งคงเป็ น
วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์จนถึงปัจจุบัน แต่วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพิธีรีตอง และแบบเจ้าขุนมูลนาย
อาจไม่เป็น ประโยชน์ต่อองค์การแบบธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์การจึงต้องธารงรักษา
วัฒนธรรมองค์การที่มีประโยชน์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จของ
องค์การ
1.2 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
เมื่อผู้บริหารเห็นความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารก็
จะต้องมีการคิดและวางแผนในการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การ อาจแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ (สุพิณ เกชาคุปต์, 2559 : 240-242)
1.2.1 แนวทางการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)
1.2.2 แนวทางการพัฒนาองค์การ (Organizational Development)
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1.2.3 แนวทางการจัดการค่านิยม (Value-Based Management)
ในแนวทางแรก เป็นแนวทางแบบดั้งเดิม การกล่อมเกลาทางสังคม คือ กระบวนการที่
องค์การใช้ในการหล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกใหม่ขององค์การให้เป็นไปในแนวทางที่องค์การ
ต้องการ นั่นคือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ตามค่านิยมและบรรทัดฐานของ
องค์การ เมื่อแรกเข้ามาอยู่ในองค์การบุคคลจะรู้สึกสับสนทาตัวไม่ถูกว่าควรจะวางตัวอย่างไร พูด
อย่างไร ปฏิบัติอย่างไรกับผู้บังคับบัญชา กับเพื่อนร่วมงาน กับผู้ด้อยสถานภาพกว่า สมาชิกไม่รู้ว่าตน
ถูกคาดหวังอย่างไร สิ่งที่ทาได้คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอบถามเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นฝ่ายบริหาร
จึงควรช่วยเหลือสมาชิกใหม่ให้สามารถปฏิบัติตัวให้เข้ากับสังคมในองค์การได้อย่างราบรื่น วิธีการที่ดี
ที่สุดคือองค์การควรจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนา และบอกให้
ทราบว่าเขาถูกคาดหวังให้มีบทบาทอย่างไรในองค์การ เขาจะต้องเรียนรู้ค่านิยม บรรทัดฐานแล ะ
พฤติกรรมที่พึงปฏิบั ติ เพื่อทาให้ ได้รับการยอมรับให้ เข้าเป็นสมาชิกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์การ
แนวทางที่สอง การพัฒนาองค์การ (Organization Development หรือ OD) เป็น
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ นัก พัฒนา
องค์การเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาองค์การเพียงด้านใดด้านหนึ่งจะไม่ประสบผลสาเร็จเพราะปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การมีหลายปัจจัยและแต่ละปัจจัยก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยก
ไม่ออก ความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งมาจากไม่พิจารณาและแก้ปัญหาอย่ างครอบคลุม
รอบด้าน
การพัฒนาองค์การ คือ แนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผน (Planned
Change) แบบครอบคลุมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งองค์การ OD เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงความสามารถขององค์การในการตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงภายนอก
และเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ วัตถุประสงค์ด้าน
ผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ วัตถุประสงค์ด้านผลลัพธ์ได้แก่ การทาให้ผลการปฏิบัติงาน
ดีขึ้น มีผลงานมากขึ้นซึ่งเกิดจากการส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทางานที่สนับสนุนการสร้างผลงาน
วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการด้านต่าง ๆ ในที่ทางานให้เป็นมิตรมาก
ขึ้น ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการตัดสินใจภายในองค์การ เพื่อให้
มีการบูรณาการภายในองค์การอันจะช่วยให้ทางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น หลักการที่ OD ใช้ในการ
สร้างความสัมพันธ์ในองค์การให้สมาชิกได้แก่
1) การสร้างบรรยากาศแบบเปิด ให้สมาชิกได้แก้ปัญหาร่วมกัน
2) การให้ความรู้และการฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการทางาน
3) การตัดสินใจสามารถทาได้ทุกจุดที่มีข้อมูล แม้ในระดับปฏิบัติการ
4) สร้างความไว้วางใจและความร่วมมือในหมู่ผู้ร่วมงาน
5) สร้างความรู้สึกให้สมาชิกว่าตนเป็นเจ้าขององค์การ
6) ส่งเสริมการทางานแบบควบคุมตนเอง
แนวทางที่สาม การจัดการค่านิยม (Value-Based Management) หากได้ย้อนกลับ
เข้าไปพิจารณาองค์ประกอบขององค์การอีกครั้งอย่างพินิจพิเคราะห์ จะทาให้เราเห็นว่า ค่านิยมร่วม
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(Shared Value) เป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์การ เพราะค่านิยมนั้นคือ สิ่งที่สมาชิกในองค์การยึดถือ
ว่ามีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ป รากฏต่อภายนอก ค่านิยมร่วมคือค่านิยมที่
สมาชิกในองค์การมีอยู่ร่วมกัน เห็นร่วมกันและใช้เป็นสิ่งชี้นา (Guide) พฤติกรรม ตัวอย่างเช่น สมาชิก
องค์การที่มีค่านิยมร่วมว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมของข้าราชการ สมาชิกก็จะปฏิบัติด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ค่านิยมว่า การทาดีที่แท้จริง คือการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
สมาชิกก็จะคิดถึงผลประโยชน์สาธารณะตลอดเวลาเมื่อตัดสินใจ ดังนั้นหากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การให้ได้ผลจึงต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่ค่านิยม โดยการจัดการให้องค์การสร้างค่านิยมใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ความหมายของการจัดการค่านิยม คือ แนวทางในการจัดการซึ่งผู้บริหารทาการสารวจ
ค่านิยมที่มีอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการขององค์การ เพื่อ
นาไปสู่ การกาหนดค่านิ ย มร่ ว มใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ และดาเนินการด้ว ยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง วัตถุประสงค์ในการจัดการค่านิยมองค์การ มีดังนี้
1) เป็นเครื่องนาทางให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การบริหารงาน
บุคคล การควบคุมงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) ทาให้ทุกคนได้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่ามีความสาคัญต่อองค์ การ และสมาชิก
ถูกคาดหวังให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ
3) ผู้บริหารใช้ค่านิยมที่กาหนดนี้เป็นตัวผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
4) เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตวิญญาณการทางานของกลุ่ม (Team Spirit) ซึ่ง
สมาชิกทุกคนได้ยึดถือร่วมกัน
แนวทางการจั ดการค่า นิยมนี้กาลั งอยู่ในความสนใจของนัก ปฏิรู ปองค์การ เพราะ
ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การให้ได้ผลนั้นจะต้องเปลี่ยนที่ความคิดและความเชื่อของคนก่อน
เมื่อบุคคลมีความเชื่อและเห็นดีงามกับสิ่งนั้นแล้ ว เขาก็จะปฏิบัติเองโดยไม่ต้องควบคุมสั่งการอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในองค์การคือ
การปฏิรูปราชการของไทยในปัจจุบัน
สาหรับองค์กรภาครัฐของไทยเป็นองค์การที่เก่าแก่ จึงมีประเพณีค่านิยมหลายอย่างที่
นับ ว่าเป็ น อุป สรรคต่อการทางานในยุคปัจจุบัน กระบวนทัศน์ของการทางานในยุคใหม่นี้คือการ
กาหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่ให้บริการประชาชน และช่วยให้องค์การภาคเอกชนสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้นค่านิยมแบบเจ้าขุนมูลนายที่สะสมมาจากอดีตจึงเป็นค่านิยมที่ไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) จึงได้ดาเนินการ
กาหนดค่านิ ยมใหม่ หรื อที่เรี ยกว่าค่านิยมสร้างสรรค์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ถือปฏิบัติ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการทางานใหม่ ค่านิยมสร้างสรรค์ที่กาหนดขึ้นนี้มี 5 ประการ คือ
1) กล้ายืนหยัดทาให้สิ่งที่ถูกต้อง
2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3) โปร่งใส ตรวจสอบได้
4) ไม่เลือกปฏิบัติ
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

72

การกาหนดค่านิ ย มเหล่ านี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีเป้ าหมายว่ า จะช่ว ยให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ถือปฏิบัติในการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชน แต่จะเกิดผล
จริงจังเพียงไรขึ้นอยู่กับว่าค่านิยมที่กาหนดขึ้นนี้ได้รับการยอมรับและนามาปฏิบัติเพียงไร
2. วัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับองค์การยุคใหม่
องค์การยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากองค์การแบบประเพณีนิยมมากในยุคใหม่นี้สิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงเรื่องโครงสร้าง ระบบ หรือการใช้เทคโนโลยีในการทางานเท่านั้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญคือการคิด วิธีคิด และกรอบความคิด หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าคือ กระบวน
ทัศน์ (Paradigm) กระบวนทัศ น์ คือ กรอบที่ บุคคลใช้ในการมองโลก ความเป็นไปต่ าง ๆ ในโลก
กระบวนทั ศน์ นี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ย วกั บ ความคิด ความเชื่ อที่ บุค คลมีต่ อสิ่ ง ต่า ง ๆ ในแต่ล ะยุ คสมัย ใน
สมัยใหม่ ความเชื่อเรื่องอานาจรวมการในองค์การรวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหารเป็นสิ่งที่กาลังล้าสมัย โดยมี
ความเชื่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่า เทียมกับมนุษย์กาลังเข้ามาแทนที่ ความคิดเชื่อเช่นนี้ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งท้าทายความสามารถของผู้บริหารใน
การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนี้
องค์ ก ารที่ ก่ อ ตั้ ง มานานจนประสบความส าเร็ จ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น ล าดั บ
องค์การเหล่านี้ เมื่อพัฒ นามาถึงปั จจุบั นมักจะเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีกฎระเบียบมากมาย มี
บุ ค ลากรจ านวนมากมี โ ครงสร้ า งใหญ่ มี ล าดั บ ขั้ น ตอนงานตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ยื ด ยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีความซับซ้อนการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนยุ่งยาก
และใช้เวลามาก องค์การเต็มไปด้วยประเพณี พิธีการ และบรรทัดฐานที่วางไว้ให้สมาชิกอย่างชัดเจน
แบบแผนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นไว้นั้นเมื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การ จึงได้รับการปฏิบัติต่อ ๆ กัน
มา สมาชิกใหม่จะถูกสอนและดูแลแบบอย่างจากเพื่อนร่วมงานและปฏิบัติตามกันมา นาน ๆ เข้าก็ฝัง
รากลึกเข้าไปอยู่ในระบบความคิด ความเชื่อ เป็นค่านิยม อุดมการณ์ของสมาชิกทุกคนภายในองค์การ
นั้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบระบบราชการในที่สุด (Bureaucratic Culture) ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.3
วัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ

ลาดับขั้นตอน
สายการบังคับบัญชา

อานาจรวมศูนย์

ภาพที่ 3.3 วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ
ที่มา : สุพิณ : เกชาคุปต์ (2559 : 236)

ความเป็นทางการ

ยึดกฎระเบียบ
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ในกระบวนทัศน์การบริหารแบบใหม่ ในยุคโลกาวิวัตน์ที่โลกมีการเชื่อโยงกันโดยไม่มี
แบ่งเขตพรมแดนประเทศมากีดกั้น ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนให้องค์การเผชิญกับการแข่งขันได้ ระบบราชการเน้นเรื่องลาดับ
ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานาน ย่อมขัดกับความจาเป็นกับการทางานให้เสร็จรวดเร็ว การให้ความสาคัญกับ
ระเบียบที่กาหนด จะเห็นระเบียบเป็นเป้าหมายในการทางานที่จะเป็นเครื่องมือ ย่อมให้ความสาเร็จ
ของผลงานถูกมองข้ามได้ แนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ให้ความสาคัญกับสมรรถนะ และศักยภาพของ
บุคลากรทุกคนอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดกับเรื่องอานาจนิยมในองค์การ ดังนั้นองค์การที่อยู่มานาน
ก็ต้องทบทวนตัวเองว่าวัฒนธรรมองค์การของตนที่มีอยู่นั้นเหมาะสมกับภาวะโลกการบริหารในยุคใหม่
หรือไม่อย่างไร และถ้าคาตอบไม่เหมาะสม คาตอบต่อไปคือเราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การได้
หรือไม่ และทาอย่างไร
ก่อนที่จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เสียก่อนว่า วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ขององค์การในยุคใหม่เป็นอย่างไรองค์การยุคใหม่ภายใต้
สภาพที่ซับซ้อน ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่ และคาดการณ์ได้ยาก ตัวอย่างเช่น เราต่างก็รู้
ว่าน้ามันปิโตรเลียมมีการขึ้นราคามาเรื่อย ๆ บางครั้งก็ขึ้นมาก บางครั้งก็ขึ้นน้อย ตามหลักอุปสงค์ –
อุปทาน (Demand - Supply) ปรากฏการณ์นี้เราเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะเมื่อมีความต้องการใช้มาก
แต่ของมีน้อย ราคาสินค้าย่อมสูงขึ้น แต่ก็ปรากฏเช่นกันว่า ในบางช่วงราคาน้ามันก็ยังคงพุ่งสูงขึ้น
เรื่อย ๆ โดยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ามัน แต่ขึ้นราคาเพราะการเก็งกาไรในตลาดหุ้น ที่
ยกตัวอย่างราคาน้ามันนี้ก็เพราะว่า ราคาน้ามันนี้มีผลต่อเศรษฐกิจโลกมาก การขึ้นราคาน้ามันส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งขึ้นราคา และการกระทบต่อสินค้าบริการ เครื่องอุปโภคบริโภคของต่าง ๆ
ในประเทศ ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ ทาให้การบริหารองค์การ
ยากขึ้นทุกที่ องค์การและการบริหารในยุคนี้จึงต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitive) ต่าง ๆ และ
เตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
สถานการณ์ใหม่นี้ องค์การจาเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptive) โดย
การออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่น (Flexibility) ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา (Learning
and Development) และจะต้องดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อสร้างองค์การให้มีขีด
ความสามารถที่สูง (High Performance) ขึ้นด้วยองค์การยุคใหม่นี้จึงต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่
เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ด้วย ลักษณะวัฒนธรรมองค์การยุคใหม่ ได้แก่
1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result – Based Culture) องค์การยุคใหม่ต้องมุ่งผลงาน
ผลงานคือ สิ่ งที่บอกถึงความสาเร็จขององค์การ การทางานใด ๆ ก็เพื่อให้เกิดผลงาน บุคลากรใน
องค์การต้องระลึกอยู่เสมอว่า ผลงานคือสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของบุคคล และคือเหตุผลของการ
ดารงอยู่ขององค์การ
2. วัฒนธรรมแบบทีมงาน (Team Culture) การทางานภายใต้สภาพแวดล้ อมที่
ซับซ้อน องค์การจาเป็นจะต้องผนึกกาลังคนให้ทางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดและ
ปฏิบั ติ ทีมงานเกิดจากการจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่จาเป็นส าหรับการ
ทางานอย่างหนึ่งให้สาเร็จ โดยมุ่งความสาเร็จตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย สมาชิกในทีมจะยึดมั่นที่
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จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ลุล่วง ความสาเร็จหรือล้มเหลวที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของทุก
คน
3. วัฒนธรรมความสามารถ (Competency Culture) องค์การยุคใหม่จะต้องยึดหลัก
ความสามารถในการบริหารงาน การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย การให้รางวัลต้อง
ให้ด้วยความเป็นธรรม เป็นไปตามผลงาน และตามความสามารถของผู้ปฏิบัติมากกว่าการชอบพอเป็น
ส่วนตัว จึงจะดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถให้ทุ่มเททางานให้กับองค์การได้
4. วัฒนธรรมการเรียนรู้และปรับตัว (Learning and Adaptive Culture) การเรียนรู้
ช่ว ยให้ บุ คคลและองค์การมีความฉลาดขึ้น ความรู้มีการพัฒ นาตลอดเวลา จึงเป็นความจาเป็นที่
องค์การจะต้องเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยและล้าหน้า และนาไปสู่การสร้างนวัต กรรม
(Innovation) นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive
Advantage) และผลักดันให้องค์การมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
แผนภาพตารางที่ 3.6 ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีความแตกต่างขององค์การ
ยุคเก่าและองค์การยุคใหม่
ภาพตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การยุคเก่าและยุคใหม่
องค์การยุคเก่า

องค์การยุคใหม่

ยึดระเบียบ
อานาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา
ความเป็นทางการ โดดเด่นรายบุคคล
สายการบังคับบัญชา ลาดับขั้นตอน

มุ่งผลงาน
ความสามารถของบุคคล
ประสานพลังงาน
เรียนรู้และปรับตัว

ภาพตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การยุคเก่าและยุคใหม่
ที่มา : สุพิณ เกชาคุปต์, 2559 : 238
สาหรับการบริหารภาครัฐของไทย ได้มีการพัฒนาระบบ และปรับปรุงตามแผนพัฒนา
ภาครั ฐ ในระยะต่าง ๆ เพื่อให้ ทัน กับ สภาพการณ์ที่เ ปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ดั งนั้นเพื่ อให้ การ
ดาเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ มีความสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารภาครัฐแนวใหม่เพื่อ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยมี เสถียรภาพและมั่นคง
ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการ
บริหารภาครัฐจะต้องมีลักษณะที่พึงคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญดังต่อไปนี้ (สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน, 2545 : 21-24)
1. เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี
เป้าหมายแน่วแน่ที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีทัศนคติในการเป็นเจ้าคนนายคน ไม่ใช่
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ผู้ ป กครองของประชาชน เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งเป็ น พลเมื อ งตั ว อย่ า งที่ มี คุ ณ ภาพมี ทั ศ นคติ แ ละ
อุดมการณ์เพื่ อส่ ว นรวม มีความซื่อสั ตย์สุ จ ริต มี จรรยาบรรณในวิช าชีพ ของตน มีร ะเบียบวินัย มี
คุณธรรมและมีจิตใจบริการ
2. เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นมิตรกับประชาชนติดต่อ
ได้ง่าย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของกฎหมายกฎระเบียบและสามัญสานึก
ที่สังคมยอมรับ มีพฤติกรรมของคนดีมีความยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติและมีความมั่นคงใน
อารมณ์ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
3. เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ทาหน้าที่ด้านความรับ ผิดชอบสู ง เป็น หน่วยที่ประชาชนพึ่งได้มีค วามกระตือรือร้นที่จะช่ว ยเหลื อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐซึ่งรวมถึงการทา
ความเข้าใจและชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนให้
ประชาชนทราบด้วยภาษาและวิธีการที่ง่าย ตลอดจนมีระบบรับฟังความคิดเห็น ของ
ประชาชนต่อการทางานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นระบบที่เข้มแข็งทนทานต่ออุปสรรคกล้าหาญต่อสู้เพื่อคุณธรรมมีเกียรติภูมิและมี
ศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทางานอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลางทางการเมืองและไม่เอื้อประโยชน์
ต่อกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ รู้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานแล้วยืนหยัดและ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติและตัดสินใจของตนอย่างมี
เกียรติ
5. มีระบบที่ทันสมัยทันโลกทันการ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และสนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา สามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ถูกต้อง มีการเตรียมกลยุทธ์ไว้
พร้อมที่จะเผชิญปัญหาล่วงหน้าและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
6. เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีวัฒนธรรม
การทางานเป็นทีมที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ มีการเรียนรู้ร่วมกันยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีคุณภาพจนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ
ดัง นั้ น การจะพั ฒ นาวัฒ นธรรมองค์ก ารภาครั ฐ ของไทยให้ มีก ารบริห ารจั ดการที่ ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องสร้างระบบราชการที่ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ได้
ปรับตัวในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ทั้งด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรกับประชาชน การบริการด้วย
ความเป็ น มืออาชี พ และการสร้ างความเป็น เลิ ศด้ ว ยคุ ณภาพและประสิ ทธิภ าพในการให้ บริ การ
ประชาชน

ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การและแนวทางแก้ไข
1. ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแม้ ว่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ แต่ ค วามยากง่ า ยของการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยู่ที่ระดับความเข้มแข็ง (Strength) ของวัฒนธรรมนั้น วัฒนธรรมองค์การที่มี
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ความเข้มแข็งมากเรียกว่า วัฒนธรรมแข็ง (Strong Culture) ส่วนวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งน้อย
เรียกว่าวัฒนธรรมอ่อน (Weak Culture)
วัฒนธรรมแข็ง หมายถึง วัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกมีความเชื่อและยึดมั่นในค่านิยม
ร่วม (Shared Value) ขององค์การอย่างเหนียวแน่น ค่านิยมร่วมนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
อย่างมาก เป็นสิ่งที่ทาให้พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกองค์การเป็นแบบอย่างเดียวกันในการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เมื่อมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้น สมาชิกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะแสดง
พฤติกรรมตอบสนองเป็ นแบบแผนเดียวกันหรือคล้ าย ๆ กัน เช่น เมื่อพบกับสถานการณ์ที่ ลู กค้า
ผู้รับบริการแสดงความไม่พอใจสินค้าอย่างรุนแรง องค์การที่กาหนดค่านิยมร่วมขององค์การให้ ยึดมั่น
ว่าลูกค้าคือผู้ถูกเสมอ (Customer is always right) พนักงานขายก็จะไม่ใช้อารมณ์ในการตอบโต้กลับ
เนื่องจากถูกสอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์แ ละฝึกอบรมการให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ลดความไม่พอใจของ
ลูกค้าลง เช่น การกล่าวขอโทษและการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
วัฒนธรรมอ่อน หมายถึง การที่สมาชิกไม่ได้ยึดถือค่านิยมร่วมขององค์การอย่างจริงจัง
ถึงแม้ว่าองค์การจะมีการกาหนดค่านิยมร่วมขององค์การเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม สมาชิกกลับยึด
ค่านิยมเฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่มย่อยของตนมากกว่า ในแต่ละองค์การก็อาจมีค่านิยมย่อยเฉพาะกลุ่ม
หลาย ๆ ประเภทแตกต่างกันความแตกต่างนี้มีผลทาให้แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกโดยรวมไม่เป็น
เอกภาพหรือแบบอย่างเดียวกันดังเช่นองค์การที่มีวัฒนธรรมแข็ งในวัฒนธรรมอ่อนนี้ สมาชิกจะไม่ผูก
ผันกับค่านิยมที่องค์การกาหนดมากนัก แต่จะผูกพันกับวัฒนธรรมย่อยซึ่งเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม จัดว่าเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ซึ่งเกิดจากความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีต่อกลุ่มของตนอยู่ เช่น มีเชื้อชาติเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน ได้รับการฝึกอบรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเดียวกันในบริบทขององค์การเราอาจแบ่งวัฒนธรรมย่อยที่เห็นได้ชัดจาก
วิชาชีพและแผนงานที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่
วัฒนธรรมย่อยของแต่ละวิชาชีพ (Profession) จะมีเอกลักษณ์บางอย่างเฉพาะของ
ตนเองซึ่ ง เกิ ด จากกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อบรมของกลุ่ ม นั้ น ๆ เช่ น วั ฒ นธรรมของทหาร
วัฒนธรรมของแพทย์ วัฒนธรรมของนักบัญชี วัฒนธรรมของครู เป็นต้น ผู้อยู่ในแต่ละวิชาชีพจะถูก
หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางการศึกษาอบรมอย่ างเป็นระบบโดยใช้เวลา
ระยะหนึ่งซึ่งนานพอสมควร การศึกษาในสถาบันการศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี บวกกับการฝึก
ปฏิบัติอีกระยะเวลาหนึ่ง คาสอนและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพก็จะถูกซึมซาบเข้า ไปในระบบคิดและ
สร้างค่านิยมร่วมให้แก่ผู้อยู่ในวิชาชีพเดียวกั น ผู้เป็นทหารก็จะยึดเรื่องวินัยและการเสียสละเพื่อชาติ
เป็นค่านิยมหลักผู้เป็นแพทย์ก็มีป รัชญาว่าจะต้องรักษาชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือ
คนร้าย ค่านิยมหลักของนักบัญชี คือความถูกต้องเที่ยงตรงของตัวเลข ค่านิยมของครู คือ การสอน
คุณธรรมและการให้ความรู้แก่ผู้เป็นศิษย์ เป็นต้น
วัฒนธรรมย่อยตามหน้าที่ของหน่วยงาน (Functional Subculture) หมายถึง ค่านิยม
และแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกที่ทางานในแผนกงานเดียวกันเช่นแผนกงานขายก็จะมี
ค่านิยมและบรรทัดฐานการทางานแบบหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เหมือนกับค่านิยมและบรรทั ดฐานของแผนก
ตรวจสอบหรือการเงิน พนักงานขายจะให้ความสาคัญกับยอดขายสินค้า ความเร็วในการให้บริการ
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ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในขณะที่สมาชิกในแผนกการเงินจะให้ความสาคัญกับความ
ถูกต้องของหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ทาให้ต้องใช้เวลาให้การตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่ง
อาจทาให้ผู้รับบริการไม่พอใจได้ นอกจากค่านิยมและบรรทัดฐานในการปฏิบัติแล้ว เราก็อาจสังเกตได้
จากการใช้คาพูด การแต่งกายและธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกในวัฒนธรรมย่อยแต่ละกลุ่มได้อีกด้วย
แม้ว่าวัฒ นธรรมแข็งจะช่วยให้ สมาชิกในองค์การแสดงพฤติกรรมที่เป็นเอกภาพแต่
วั ฒ นธรรมแข็ ง ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า จะเป็ น สิ่ ง ดี เ สมอไปถ้ า หากวั ฒ นธรรมนั้ น ไม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร
ความสาคัญจึงอยู่ที่ว่าค่านิยมหลักที่สมาชิกยึดถือนั้นคืออะไร เป็นประโยชน์และสนับสนุนเป้าประสงค์
ขององค์การมากน้อยเพียงไร วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เหมาะสมกับองค์การแต่มีความเข้มแข็งกลับจะ
เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า เพราะในวัฒนธรรมแข็งนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การทาได้ยากกว่า
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในแต่ละองค์ การเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากง่ ายแตกต่าง
กัน ดังที่ทราบในตอนต้น ๆ แล้วว่าวัฒนธรรมมีองค์ประกอบหลายอย่าง วัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบ
ด้ า นอุ ด มการณ์ แ ละค่ า นิ ย ม จะมี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรมเป็ น ด้ า นที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ย าก ส่ ว น
องค์ประกอบด้านที่เป็นรูปธรรมนั้นทาได้ง่ายกว่า เพราะเป็นด้านเปลือกนอกหรือวัตถุ องค์การส่วน
ใหญ่มักจะเปลี่ยนแปลงด้านที่เป็นวัตถุเพราะทาได้ง่ายเห็นผลชัดเจนกว่า เช่น การออกแบบตกแต่ง
สานักงานใหม่ เครื่องแบบพนักงาน กระดาษ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์องค์การขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความทันสมัย องค์การยุค ใหม่จานวนไม่น้อยมีการกาหนดค่านิยมองค์การขึ้นมา
ใหม่ และทาป้ายประกาศค่านิยมหรู ๆ ไว้หน้าอาคารสานักงานให้พนักงานต้อนรับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามการทาเช่นนั้นยังไม่เป็นการเพียงพอเพราะค่านิยมที่เป็นคาพูดหรือภาพลักษณ์จะต้องซึม
เข้าไปในจิตใจของพนักงานองค์การเสียก่อน จึงจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ การปฏิบัติตาม
คาสั่งการโดยที่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ต้องปฏิบัติเพราะกลัวการถูกลงโทษ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารจึงต้องพยายามเปลี่ยนไปถึงค่านิยม
ภายใน โดยการทาให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของค่านิยมใหม่ด้วยตัวเอง และเมื่อไปถึงระดับนี้ ผู้บริหาร
ก็ไม่จาเป็นต้องออกคาสั่งหรือระเบียบอีกต่อไป
อย่ า งไรก็ตาม เมื่อ เห็ น ว่า องค์ การจาเป็น ต้องเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมองค์ การเพื่ อ
สนับสนุนให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้าหมายขององค์การ ฝ่าย
บริหารจะต้องคานึงถึงปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จ ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การอาจจาแนกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ 4 ประการ
1. ปัญหาด้านเจตนารมณ์ของผู้นา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ผู้บริหารหรือผู้ทาการ
เปลี่ยนแปลงเห็นความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง ว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การจริงและมีเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่จริงจังในสิ่งที่จะดาเนินการ หากผู้นาประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
เพราะทาตามความนิยมแห่งยุคสมัย หรือเอาอย่างองค์การอื่น การเปลี่ ยนแปลงนั้นยากที่จะสาเร็จ
เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อยต้องใช้เวลานาน ทาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้าและต่อสู้กับการต่อต้านใน
รูปแบบต่าง ๆ ผู้บริหารจึงต้องมีความอดทน ต้องทุ่มเททั้งเวลาและทรัพยากรให้กับการผลักดันการ
เปลี่ยนแปลง
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2. ปัญหาด้านการสื่อสารและทาความเข้าใจให้แก่ สมาชิกในการกาหนดนโยบายและ
แผนงานขององค์การจานวนมากมักทากันที่ระดับผู้บริหารและใช้การสั่งการโดยไม่ได้ให้สมาชิกเข้าใจ
ถึงที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงมักไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก
เท่าที่ควรการที่สมาชิกจะปฏิบัติตามนโยบายหรือคาสั่ งของฝ่ายบริหารได้ดีเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่า
สมาชิกได้รู้ซึ้งถึงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีเพียงไร สมาชิกต้องรู้ว่าตนถูก
คาดหวังจากองค์การให้ปฏิบัติอย่างไร ในการปฏิบัตินั้นมีทั้งปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุนการปฏิบัตินั้น
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษอย่างไร
3. ปัญหาด้านความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ องค์การ
บางแห่งได้ประกาศค่านิยมหลักขององค์การไว้อย่างสวยหรูแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะค่านิยมนั้นไม่
เหมาะสมกั บ พั น ธกิ จ องค์ ก ารแต่ ล ะประเภทต่ า งก็ มี พั น ธกิ จ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น องค์ ก ารภาครั ฐ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการทาให้สังคมมีความสุขสงบ และเจริญ ก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และอื่น ๆ พันธกิจของหน่วยราชการจึงแบ่งแยกกันทาหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
เช่น พันธกิจด้านป้องกันประเทศ พันธกิจด้านส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรม ส่วนองค์การธุรกิจก็มี
จุ ดมุ่ งหมายเพื่อ การแสวงหาก าไรสู ง สุ ด ค่า นิย มการทางานของพนักงานจึงมี ค วามแตกต่างจาก
ข้าราชการ ดังนั้นหากองค์การใดที่สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ไม่เหมาะสมกับพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของ
องค์การแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับองค์การอย่างยิ่งขึ้นกว่าเดิม
4. ปั ญ หาด้ า นธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ เป็ น ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ มั ก จะต่ อ ต้ า นการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่คุกคามสถานภาพปัจจุบัน คนทุกคนมักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หากไม่รู้ว่า
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบตนเองอย่างไร หากเปลี่ยนแปลงแล้วตนเองได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้ดีขึ้น
ก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ปัญหาด้านนี้เป็นด้านที่สาคัญที่สุด เพราะเกี่ยวกับสมาชิกทุกคน และคน
เหล่ านี้ เป็ น ผู้ แสดงพฤติ ก รรมที่เป็ นวัฒ นธรรมองค์การเอง การแก้ไขปัญ หานี้จึงต้องวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อลดการต่อต้านของสมาชิกองค์การและเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้น
เพื่อพิจ ารณาองค์กรภาครัฐ ของไทยก็พบว่า ยังมีอุปสรรคต่อการพัฒ นาระบบการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากสภาพปัญหาของวัฒนธรรมและค่านิยมที่เกิดขึ้นในระบบ
ราชการไทยมี 4 ประการดังนี้ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2545 : 21-24)
1. วัฒนธรรมและค่านิยมที่มีอยู่เดิมไม่เอื้ออานวยกับระบบราชการปัจจุบันวัฒนธรรม
และค่านิยมหลายประการที่อาจเหมาะสมกับคนไทยหรือวัฒนธรรมการทางานในยุคสมัยหนึ่ง แต่เมื่อ
น ามาถือ ปฏิบั ติในการปฏิ บั ติง านของภาครัฐ สมัยใหม่อ าจกลายเป็ นสิ่ ง ที่ทาให้ เกิด ปัญหาต่อ การ
ดาเนินงานได้เช่นการนอบน้อมถ่อมตน การให้ความสาคัญเคารพยาเกรงผู้ใหญ่ โดยขาดการโต้แย้งแม้
จะรู้ ว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ ใ หญ่ ห รื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายอาจน ามาสู่ ปั ญ หาในภายหลั ง ได้ การยึ ด ถื อ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องใหญ่โดยนาค่านิยมของการเกื้อกูลในระบบอุปถัมภ์ระบบครอบครัว
ระบบอาวุโสมาใช้ในระบบราชการจนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคานึงถึงพวก
พ้องมากกว่าประโยชน์สาธารณะไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากการงานได้ การมีวัฒนธรรมที่เอื้อ
ต่อการคอรั ปชั่น เช่น การเพิกเฉยต่อสิ่ งที่ไม่ถูกต้องโดยถือว่าธุระไม่ใช่บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคน
เดียว รวมทั้งการมีวัฒนธรรมการทางานที่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบความถูกต้องตามอักขรวิธีโดยไม่
คานึงถึงความคุ้มค่าหรือผลลัพธ์ของงานตามแนวการบริหารแบบใหม่ซึ่งควรยึดผลลัพธ์เป็นเป้าหมาย
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พยายามคิดวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยเร็วและประหยัดหากมีกฎระเบียบใดเป็นอุปสรรคก็คิด
ปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติได้แทนที่จะยึดมั่นอยู่กับกฎระเบียบว่ากาหนดให้ทาได้จึงจะทาหรือเพราะไม่
กาหนดให้ทาจึงไม่ทาเป็นต้น
2. การทุจริตและประพฤติมิชอบแผ่ขยายวงกว้างขึ้น ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง รวมทั้งแรงกดดันจากกระแสการแปรเปลี่ยนของสั งคมโลกการถูก
ครอบงาด้วยวัฒนธรรมและค่านิยมต่างประเทศมีอิทธิพลให้คนไทยมีพฤติกรรมและค่านิยมที่เน้นวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมมากขึ้นส่งผลให้คนในสังคมรวมทั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางส่วนมี
พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ มีความเห็ นแก่ตั ว มากขึ้นเห็ นแก่ผู้ อื่น น้อยลงขาดความเอื้ ออาทรและ
ช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกัน มุ่งแสวงหาความสุ ขทางวัตถุจนเกิดการใช้ตาแหน่งอานาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์เกิดกรณีทุจริตประพฤติมิชอบและขาดความรับผิดชอบต่อส่วนตัว
จากสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางทั้งในภาครั ฐและเอกชนซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญหนึ่งที่ทาให้ ประเทศไทยต้องประสบ
ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมให้มี
เสถียรภาพและยั่งยืนจึงต้องมีการดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อวางรากฐานการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีด้วยการประพฤติปฏิรูป พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของภาครัฐ
โดยปลู ก ฝั ง คุณธรรมจริ ย ธรรมให้ เ กิด ขึ้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อ งและก าหนดให้ มีก ารจั ดท า
ฐานข้อมูลเรื่องคอรัปชั่นและรณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อให้การศึกษา
ค้นคว้าวิธีป้องกันปราบปรามที่ได้ผลไว้ในแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้วย
3. เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของอาชีพข้าราชการต่าลง ในระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนได้
ให้ความเชื่อมั่น และตั้งความคาดหวัง ในการทางานของข้าราชการไว้สูงมาก ว่าจะต้องเป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมเป็นต้นและปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนและสังคมแต่
ในสภาพสั งคมที่เปลี่ ย นไปอย่ างรวดเร็ว อาชีพข้าราชการที่เคยเป็นเป้าหมายเดียวของผู้ มีความรู้
ความสามารถได้กลายมาเป็นอาชีพหนึ่งที่คนมีความรู้ความสามารถเลือกเป็นอันดับท้าย ๆ ช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและคุณภาพการบริการประชาชนเริ่มขยายตัวห่างขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็น
ปัญหาวิกฤติศรัทธาของสังคมต่อระบบราชการและพฤติกรรมของข้าราชการที่ต้องเร่งด่วนแก้ไข
4. ระบบคุณธรรมถูกแทรกแซง ปัญหาการขาดผู้มีความรู้ความสามารถอันเนื่องมาจาก
การใช้ระบบอุปถัมภ์เข้าแทรกแซงระบบคุณคุณธรรมยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องการแต่งตั้งการ
เลื่อนตาแหน่งการได้มาซึ่งตาแหน่งยังคงมีการใช้ระบบเส้นสายพวกพ้องอาศัยอานาจพวกพ้องอิทธิพล
ของการเมืองเข้าเกื้อกูลและปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนทาให้ข้าราชการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่ม
ไม่คานึงถึงการทางานอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและส่วนรวม แต่มุ่งการ
วิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งเพื่อประโยชน์ในความเจริญก้าวหน้าของอาชีพของตนข้าราชการบางกลุ่มขาด
แรงจูงใจขาดเป้าหมายและทิศทางที่จะก้าวหน้าตามความสามารถของตน
นอกจากนี้จากลักษณะกระบวนทัศน์เดิมของการบริหารราชการไทยที่มีลักษณะเจ้าขุน
มูลนาย โดยข้าราชการในยุคนั้นได้เปรียบประชาชนเหมือนเป็นผู้ใต้การปกครองของข้าราชการ โดย
ลักษณะเจ้าขุนมูลนาย มีลักษณะที่สาคัญ คือ (อาวุธ วรรณวงศ์, 2551 : 24-25)
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1. การดาเนินงานล่าช้า เนื่องจากระบบราชการมีขนาดใหญ่ มีจานวนข้าราชการมาก
มีงบประมาณในการบริหารราชการมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันการทุจริตในวงราชการ การบริหารงาน
และปฏิ บั ติ ง านจึ ง มี ขั้ น ตอนการท างานหลายขั้ น ตอนและมี ร ะบบการตรวจสอบมาก ท าให้ ก าร
ดาเนินงานล่าช้า
2. มุ่งรักษาสถานภาพ ข้าราชการยุคเดิม มักจะพยายามรักษาสถานภาพของตนเองไว้
ให้ ดีที่สุ ด งานใดหากยั งไม่มีปั ญหาก็ปล่ อยไปก่อนไม่พยายามเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจจะต้อง
กระทบกับบุคคลอื่นหรืองานอื่นที่ไม่จาเป็น ส่งผลให้ไม่มีการสร้างสรรค์หรือพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น
3. ยึดระเบียบตายตัว การปฏิบัติงานของข้าราชการมักปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น และบางครั้งอาจสร้างกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากที่เคยมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นเกราะป้องกันตัวและป้องกันความผิดในการทางาน
4. เน้นการควบคุม การทางานของข้าราชการจะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน
เนื่องจากไม่มีความไว้วางใจ บางหน่วยงานจะรวมศูนย์การอนุมัติอนุญาตไว้ที่หน่วยงานเท่านั้น เพื่อให้
ความสาคัญกับตัวเอง
5. การทางานตามสายงานอย่างเข้มงวด ข้าราชการจะทางานขึ้นตรงกับสายการทางาน
หรือผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรงเท่านั้น การทางานจึงแยกส่วนอย่างชัดเจนไม่ได้ทางานเชื่อมโยงกับ
หน่ ว ยงานอื่น ในลั กษณะองค์ร วม ข้าราชการแต่ ล ะสายงานจึงมีการแข่งขันกันมากและปัดความ
รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
6. เช้าชาม เย็นชาม พฤติกรรมการทางานของข้าราชการบางคนไม่อุทิศตัวให้กับ
ราชการ รับราชการเป็นงานอดิเรก ให้เสร็จไปวัน ๆ รวมทั้งใช้เวลาราชการในการแสวงหารายได้พิเศษ
ส่วนตัว
วัฒนธรรมและค่า นิยมดังกล่าว เกิดจากตัวระบบราชการเองที่มุ่งไปที่ระบบ ระเบียบ
และการควบคุมการทางาน ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทางานที่ขาดประสิทธิภาพ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิด
จากพฤติ ก รรมของตั ว ข้ า ราชการเองที่ ข าดจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ข องการเป็ น ข้ า ราชการที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ใช้
ประชาชน พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานแล้ว ยังส่งผลต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐและตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐอีก
ด้วย
2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
การแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรมองค์การที่ดีที่สุด คือ การดูว่าสาเหตุของ
ปั ญ หาคื อ อะไร และเข้ า ไปแก้ ไ ขที่ จุ ด นั้ น ในที่ นี้ จ ะยกมากล่ า วถึ ง แนวทางการแก้ ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ในด้านที่เกิดจากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงว่าจะทาอย่างไร
สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความรู้ สึก ความคิด ทัศนคติ และนิสัย
ส่วนตัวของบุคคล ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
(1) ความกลัวว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะทาให้ตนเองต้องทางานหนักมากขึ้น หรือ
ถูกย้ายให้ไปทางานที่ตนไม่อยากทา
(2) ความกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้ตนไม่เป็นที่ต้องการขององค์การและ
อาจถูกให้ออกจากงาน
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(3) ความกลั ว ว่ า จะท าให้ สู ญ เสี ย อ านาจ สถานภาพตกต่ าลง หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
(4) การไม่เห็นความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง เพราะคิ ดว่าองค์การก็มีผลงานดี
อยู่แล้ว เมื่อเปลี่ยนไปก็ไม่แน่ใจว่าผลประกอบการจะดีขึ้นหรือไม่
(5) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่คุ้มค่ากับเวลา ค่าใช้จ่าย และภารกิจที่จะต้องทามาก
ขึ้น
(6) การขาดข้อมูลความชัดเจนในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และไม่ได้รับการชี้แจงจากฝ่าย
บริการ
(7) เป็นนิสัยส่วนตัวที่ชอบต่อต้านทุกอย่างไว้ก่อน
(8) ไม่ชอบผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนตัว
(9) ไม่ชอบวิธีการที่นามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง
แนวทางที่ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงจะนามาใช้ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีหลาย
วิธีการ ส่วนจะใช้วิธีการใดนั้นให้พิจารณาสาเหตุ ของการต่อต้านว่ามาจากเหตุผลใด และดูว่าวิธีการ
ดังกล่าวมีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง เพื่อจะได้เลือกเหมาะสมกับความต้องการ วิธีการเหล่านี้ได้แก่
1. การให้ข้อมูลและการสื่อสารใช้ในกรณีที่มีผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขาดข้อมูล
และไม่รู้จุ ดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ว่าองค์การจะทาอะไร อย่างไรและเพื่ออะไร องค์การจึงมีความ
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้อ งให้ ข้ อมู ล และสื่ อสารให้ พนั กงานได้ รับ รู้ ถึ ง การด าเนิน การต่ าง ๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มกระบวนการ วิธีนี้มีข้อดี คือเป็นการจูงใจให้ผู้รับข้อมูลเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ข้อเสียคือการต้องใช้เวลาพอสมควรในการทาความเข้าใจกับพนักงานทุกคน
2. การให้ ส มาชิ กมีส่ ว นร่ ว มและเข้ามาเกี่ ยวข้องกั บการเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่ต้ น
วิธีการนี้ใช้กับผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถสกัดหรือก่อกวนการเปลี่ยนแปลง
มิให้ดาเนินการต่อไปได้ ข้อดีคือ เมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเขาได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาจึงเท่ากับเป็นเจ้าของความคิดเห็น
3. การอานวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่การต่อต้านการ
เปลี่ ยนแปลงเกิดจากความกลั ว สู ญเสี ย สู ญเสียสถานภาพเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
อานาจ วิธีการทางาน ผู้ได้รับผลกระทบจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การใหม่ องค์การ
จึงควรช่วยเหลือบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้
2.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีจริยธรรม
นอกจากวิธีที่ผู้บริหารนานามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้ว
วิธีที่จะเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีจริยธรรม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติ ธนวรรณ ตั้งสินทรัพ ย์ศิริ, 2550 :
148-149)
2.1.1 การปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบแก่สมาชิกในองค์การ (Be Visible Role
Model) พนักงานจะมองดูพฤติกรรมฝ่ายบริหารเป็นเสมือนมาตรฐานเปรียบเทียบ สาหรับพฤติกรรม
ที่เหมาะสมของตน เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีจริยธรรมที่สูง จะทาให้พนักงาน
ทั้งหมดรับรู้เรื่องที่ควรปฏิบัติด้านจริยธรรมว่าควรจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้บริหารด้วย

82

2.1.2 การสื่อสารเกี่ยวกับการคาดหวังด้านจริยธรรมที่ดี (Communicate Ethical
Expectation) จริยธรรมที่คลุมเครือ สามารถทาให้ลดได้ด้วยการสร้างและกาหนดรหัสจริยธรรมขึ้น
ในองค์การ ควรประกาศค่านิย มพื้นฐานขององค์การและกฎเกณฑ์จริยธรรมที่คาดว่าพนักงานจะ
ปฏิบัติได้
2.1.3 การจัดให้มีการฝึกอบรมทางจริยธรรม (Provide Ethical Training) ควรจัด
ให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับจริยธรรม มีการจูงใจ เสริมแรงให้ปฏิบัติตามจริยธรรม
และมาตรฐานขององค์การ มีความชัดเจนถึงแนวปฏิบัติว่าสิ่งใดควรทาและไม่ควรme
2.1.4 กาหนดด้านจริยธรรมที่ดีและบทลงโทษที่ผิดจริยธรรมต่อสมาชิกในองค์การ
(Visibly Reward Ethical Acts and Punish Unethical Ones) การยกย่องผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ควรรวมถึงการประเมินอย่างละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจที่มีผลต่อ
จริ ย ธรรมขององค์ การ ควรยกย่ องพนักงานที่ดีมีจริยธรรม และควรลงโทษพนักงานที่กระทาผิ ด
จริยธรรม
2.1.5 จั ดให้ มีวิธี ป้องกันการปฏิบัติที่ผิ ดจริย ธรรม (Provide Protective
Mechanisms) ระบบการปกป้องการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ให้พนักงานปฏิบัติที่
ผิ ด พลาดทางจริ ย ธรรม โดยวิ ธี ป ฏิ บั ติ มี ห ลายวิ ธี เช่ น วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ โ ดยผู้ รู้ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น
2.2 การพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การภาครัฐที่พึงประสงค์
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมีการเปลี่ยนแปลงในองค์การ จะส่งผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมองค์การเสมอ เช่น ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันแบบเสรี จะมีการแข่งขันด้านคุณภาพ
สภาพสังคมที่หลากหลายซับซ้อน จะนาไปสู่การทางานในองค์การแห่งการเรี ยนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นองค์การแห่งสติปัญญา กระแสโลกได้ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ จะนาไปสู่
ระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล เป็นต้น แรงผลักดันเหล่านี้นาไปสู่ความคาดหวังให้องค์การ
ภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2559 : 22-23)
2.2.1 มีจุดมุ่งหมายที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะต้องมีจุดหมายแน่วแน่ที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีทัศนคติในการเป็น “เจ้าคนนาย
คน” ไม่ใช่ผู้ปกครองของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นพลเมืองตัวอย่างที่มีคุณภาพ มีทัศนคติ
และอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรมและจิตบริการ
2.2.2 สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นมิตรกับ
ประชาชน ติดต่อได้ง่าย พร้อมที่จ ะให้ ความช่ว ยเหลือ ปฏิบัติห น้าที่พนพื้นฐานของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และสามัญสานึกที่สังคมยอมรับ มีพฤติกรรมของคนดีมีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา ไม่เลือก
ปฏิบัติ มีความมั่นคงในอารมณ์ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
2.2.3 มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทา
หน้าที่ด้านความรับผิดชอบสูง เป็นแหล่งที่ประชาชนพึ่งได้ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลืออานวย
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ความสะดวกแก่ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการทาความเข้าใจ
และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนให้ประชาชน
ทราบด้วยภาษาและวิธี การที่ง่าย ตลอดจนมีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการทางาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 มีความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณธรรม ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้
เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทางานอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลาง
ทางการเมื อ ง และไม่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม บุ ค คลใดเป็ น การเฉพาะ รู้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของหน่วยงานแล้วยืนหยัดและปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน รับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติและตัดสินใจของตนอย่างมีเกียรติ
2.2.4 มีความทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีวิสัยทัศน์ เห็นการณ์
ไกล ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และสนใจติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา สามารถประเมินสถานการในอนาคตได้ถูกต้อง มีการเตรียม
กลยุทธ์ไว้พร้อมที่จะเผชิญปัญหาล่วงหน้าและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.2.5 มีวัฒนธรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีวัฒนธรรม
การทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุงงานใน
หน้าที่ให้มีคุณภาพจนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ
2.3 การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การภาครัฐของไทยเพื่อความเป็นเลิศ
สาหรับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการบริหารภาครัฐของไทยจะครอบคลุมถึงการ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทยซึ่ง
ที่ผ่านมาเรื่องพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมักถูก
วิจ ารณ์ในแง่ล บในมุมมองที่ห ลากหลายเช่นการทางานแบบเช้ าชามเย็น ชามการทางานแบบยึ ด
กฎระเบียบเป็นที่ตั้งลักษณะการทางานต่างคนต่างทาไม่เน้นการทางานเป็นทีม ประพฤติและปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการทางานและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
พฤติกรรมจึงต้องมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานจากการยึดกฎระเบียบเป็นศูนย์กลางในการ
ทางานสู่การทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการทางาน
เป็นทีมรวมถึงการเสริ มสร้างและพัฒ นาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไปโดยปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงบนพื้ น ฐานของ
ประสบการณ์และการเรียนรู้คือคน (People) ค่านิยม (Value) และระบบ (System) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการยังคงมีการนาจรรยาบรรณของข้าราชการที่มีอยู่มากาหนดไว้ในการใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณในฐานะที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก าหนดแนวพฤติ ก รรมการประพฤติ ป ฏิ บั ติง านให้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมซึ่ ง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเป็นหน่วยหลักในการดาเนินการจัดทาคู่มือ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการ โดยวางแนวทางการบริหารงานเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ที่เป็นเลิศ โดยมีลักษณะสาคัญของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของภาครัฐของไทย เพื่อมุ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบราชการมีกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2545 : 28-29)
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2.3.1 จัดทาคาแถลงค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางานใหม่ที่เป็นการทาหน้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริตขยันอดทนมีความ
รับผิดชอบสูงรักษาเกียรติของอาชีพ และมุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมี
ระเบียบวินัยและดารงตนในจรรยาบรรณโดยมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย
2.3.2 เปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มาเน้นที่ความสามารถ
และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลักโดยการรณรงค์และสร้างระบบการทางานใหม่
ซึ่งยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นเกณฑ์โดยมีผู้นาเป็นตัวอย่าง
2.3.3 รณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มสร้ า งสรรค์ แ ละจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อล้างความเชื่อเดิม ๆ และให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้มีความสุจริตมีคุณธรรมมีความ
กล้าในทางจริยธรรมให้บริการที่ดีต่อประชาชนเน้นการทางานที่ใช้ความสามารถและผลงานไม่เน้นยศ
หรือระบบอาวุโสโดยปราศจากความสามารถสร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เอื้อต่อความคิด
สร้างสรรค์
2.3.4 ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัลและลงโทษให้ดาเนินการด้วยความรวดเร็ว
และให้ปรับปรุงกระบวนการทางวินัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้ อ งกั น การคอรั ป ชั่ น และให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของศาลปกครองที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
รัฐธรรมนูญด้วย
2.3.5 สร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการต่าง ๆ ของการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อคิดค้นหาวิธีป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการคอรัปชั่นภาครัฐ
2.3.6 มีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ
ภาครัฐเพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในภาครัฐและสร้าง
ความโปร่งใสในขั้นตอนการให้บริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนช่วยตรวจตราป้องกันการคอรัปชั่น
2.3.7 สร้ า งระบบคุ้ ม ครองผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ภาครั ฐ โดยจั ด ให้ มี
มาตรการและองค์กรเพื่อดูแลคุ้มครองแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลและ
เป็นพยานในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
ทั้งนี้ อาวุธ วรรณวงศ์ (2551 : 38-39) ได้อธิบายว่า กระบวนทัศน์ของระบบบริหาร
ราชการไทยที่สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการได้กาหนดขึ้น เพื่อให้เหมาะกับระบบ
การบริหารภาครัฐที่ดี คือ ข้าราชการต้องทางานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งในทางาน มีศีลธรรม คุณธรรม
ปรับตัวได้ทันโลก รับผิดชอบต่อผลงาน มีใ จและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย และทางานมุ่งเน้น
ผลงาน เพื่ อ ให้ ร ะบบราชการไทยมี ค วามเป็ น เลิ ศ สามารถรองรั บ การพั ฒ นาประเทศได้ ใ น
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีสโลแกนว่า “I AM READY” โดยนาแต่ละพยัญชนะของภาษาอังกฤษมาเป็นหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้
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I
A
M
R
E
A
D
Y

= Integrity
= Activeness
= Morality
= Relevancy
= Efficiency
= Accountability
= Democracy
= Yield

ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี
ขยัน ตั้งใจทางาน
มีศีลธรรม คุณธรรม
รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีใจและการกระทาที่เป็นประชาธิปไตย
มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

นอกจากนี้ สิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากร
ภาครัฐ คือการปลุกจิตสานึกให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ว มกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดทาโครงการประเทศไทยใสสะอาดขึ้น เพื่อปลุก
จิตสานึกให้ป ระชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนักการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไป ให้มีจริยธรรมมีคุณธรรมเห็นโทษในคอรัปชั่นและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
และเพื่อสร้ างแนวร่ว มในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบในสังคมไทย โดยสาระส าคัญ
ประการหนึ่งของโครงการดังกล่าว คือการสนับสนุนให้เกิดการบริหารราชการไทยที่โปร่งใสปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่นหรือที่เรียกว่าข้าราชการใสสะอาดและได้มีการจัดทาแผนการสร้างราชการใส
สะอาดขึ้น 3 แผนคือ 1) แผนส่งเสริมจิตสานึกราชการใสสะอาด 2) แผนการป้องกันเหตุการณ์และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ประเทศไทยใสสะอาดและ3) แผนการจัดการกรณีการ
ทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่กาลังเกิดขึ้นซึ่งต่อมาได้มีการกาหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดขึ้ น ในส่ ว นราชการต่าง ๆ รวมถึงกาหนดให้ส่ ว นราชการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานสายสะอาดเพื่อนามาตรการต่าง ๆ ตามแผนการสร้างราชการใสสะอาดไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริ ง จั ง ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการบริ ห ารภาครั ฐ ของไทยจึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาถึ ง
พฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมทางการบริหารและการปฏิบัติราชการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้าน
อื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมจะให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการทางานที่มีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นโดยมีการจัดทาค่านิยมสร้างสรรค์
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นและสร้างความรู้สึก I AM READY ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการ
ชี้นาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีงามและถูกต้องเหมาะสมต่อไป

สรุปท้ายบท
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ารเป็ น อย่ า งมาก เพราะจะท าให้ อ งค์ ก าร
แสดงออกถึงความมีตัวตน เป็นสังคมที่มีความผูกพันองค์การเข้าด้วยกัน มีมาตรฐานที่เหมาะสมในการ
กาหนดพฤติกรรม นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การยังมีบทบาทในการกาหนดรูปแบบสถาบัน กาหนด
พฤติกรรมมนุษย์และเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ส่วนรวม และเป็น
ปัจจั ยที่ผูกโยงพฤติกรรมการปฏิบั ติตนและงานของสมาชิกด้วยกัน ซึ่งจะนาไปสู่ ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
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ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมดั้งเดิมเรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ ยังคงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่
ปัจจุบัน แต่วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพิธีรีตองและแบบเจ้าขุนมูลนายอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
มากนัก ทั้งนี้ องค์การจึงต้องธารงรักษาวัฒนธรรมองค์การที่มีประโยชน์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การที่เป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จขององค์การ
ส าหรั บ การบริ ห ารภาครัฐ ของไทย ได้มีก ารพัฒ นาระบบและปรั บปรุ งตามแผนพัฒ นา
ภาครัฐ เพื่อให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารภาครัฐแนวใหม่เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ และนโยบายรั ฐ บาล เพื่ อให้ ประเทศไทยมี เสถี ยรภาพและมั่ น คงทั้ง ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสั งคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภ าพระบบการบริห ารภาครัฐ
จะต้องมีคุณลักษณะที่พึงคาดหวังของประชาชนอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
สิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากรภาครัฐ คือการ
ปลุกจิตสานึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน โดยได้ ร่ ว มกัน จัด ทาโครงการประเทศไทยใสสะอาดขึ้ นเพื่ อปลุ ก จิต ส านึก ให้
ประชาชนคนไทยทุกคนทั้งนักการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป
ให้มีจริยธรรมมีคุณธรรมต่อต้านการคอรัปชั่นและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ และเพื่อสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย โดยสาระสาคัญประการหนึ่งของ
โครงการดัง กล่ า วคื อการสนั บ สนุ นให้ เกิ ดการบริ ห ารราชการไทยที่โ ปร่ง ใส ปราศจากการทุ จริ ต
คอรัปชั่นหรือที่เรียกว่าข้าราชการใสสะอาดขึ้น
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คาถามท้ายบท
1. จงอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ
2. จงอธิบายองค์ประกอบที่สาคัญของวัฒนธรรมองค์การ
3. จงอธิบายวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับองค์การสมัยใหม่
4. จงอธิบายพฤติกรรมที่เป็นปัญหาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
5. จงอธิบายสาเหตุสาคัญของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
6. จงเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบเก่ากับวัฒนธรรมองค์การแบบใหม่
7. จงอธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การตามแนวทางต่างๆ
8. จงอธิบายค่านิยมที่สร้างสรรค์ในการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อกาหนดของสานักงาน
ข้าราชการพลเรือน
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