คํานํา
คูมือการดําเนินงานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการ เพื่อเปนเครื่องมือในการ
นํามาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อความยั่งยืน เปนการรวบรวมเครื่องมือที่นํามาใช
กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร การสืบสานวัฒนธรรม
องคกรเพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดการดําเนินงาน
กําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหไดงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวานอกจากประโยชนของผูปฏิบัติงานโดยตรงแลว ยังจะ
เปนประโยชนตอผูมารับบริการเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวัฒนธรรมองคกร และกระบวนการ
ตางๆ เปนแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร
กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
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๑. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
กระแสแหงการบริหารจัดการองคกรแบบยั่งยืน (Sustainable Organization) คอนขางมา
แรงในยุคปจจุบันนี้ เนื่องจากการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น องคกรที่ปรับตัวไดไมดีก็อาจหายไปจากวงโคจร
ทางธุรกิจ ดังนั้น ฝายบริหารระดับสูงในทุกองคกรจึงตองคนหาเครื่องมือที่จะนําพาองคกร หรือขับเคลื่อน
องคกรไดอยางเหนือชั้นกวาองคกรอื่น การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรก็ถือวาเปนเครื่องมืออันดับตนๆ ที่หลาย
องคกรนํามากําหนดเปนแผนกลยุทธหรือแผนธุรกิจ (Business Plan) เพราะจากการวิจัยถึงความสําเร็จและ
ความยั่งยืนขององคกรในระดับโลก พบวา องคกรที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน บุคลากรในองคกรทุกคนรับรูรับทราบ
เขาใจเขาถึง และแสดงพฤติกรรมที่บงบอกความเปนตัวตนขององคกรนั้นๆ จะทําใหองคกรดังกลาว ยืนหยัดอยู
ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ ขององคกรไดอยางยั่งยืน
๒. เครื่องมือที่นํามาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อความยั่งยืน
๒.๑ การมีสวนรวม (Participation) การที่จะนําพาองคกรไปสูความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรม
องคกรที่ เดนชัดหรือชั ดเจนไดนั้น การมีสวนรวมในองคกรของบุ คลากรในสังกั ดทุ กคนตั้งแตเบอร ๑ ของ
องคกรจนถึงเจาหนาที่ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ลวนแลวแตมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง
เพราะหากขาดซึ่งความรวมมือจากทุกฝายในองคกรแลว ก็ยากที่จะพบเจอกับคําวา องคกรแหงความยั่งยืน
๒.๒ การเปดใจกวาง (Openness/Candor) สิ่งจําเปนอีกประการหนึ่งในการเสริมสราง
วัฒนธรรม องคกรใหแข็งแกรง นั่นคือการมีบุคลากรที่มีทัศนคติในการเปดใจกวาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
และพรอมจะยอมรับ สิ่งใหมๆ หรือสิ่งที่เปนนโยบายขององคกร เพื่อนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง และหากมองใน
มุมกลับกัน หากองคกรมีบุคลากรที่ปดกั้นหรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งเปนประชากรสวนใหญ ใน
องค กร ก็ สามารถทํ า นายได วา องค กรนั้ น ยากที่ จ ะ เปนองค กรแห งความยั่ง ยื น เพราะตางคนตา งก็ จ ะมี
วัฒนธรรมที่เปนของตัวเอง ไมสามารถบงชี้ไดวาวัฒนธรรมองคกรที่แทจริงคืออะไร ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณ
ของผูรับบริการหรือบุคคลภายนอกที่มองเขามายังองคกรนั้นๆ
๒.๓ ความไวเนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) ปจจัยที่สําคัญมากอีกสิ่ง
หนึ่ง ในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองคกรที่เดนชัดที่ขาดเสียมิได นั่นก็คือ ความไวเนื้อ
เชื่อใจ และการ ยอมรับในตัวบุคลากรในองคกร หลายๆ ครั้งที่บุคลากรในองคกรมักจะมีคําถามในใจวาทําไม
องคกรจะตองมีผูที่ควบคุม กํากับ ติดตามทุกกลุมภารกิจในองคกร ซึ่งอาจทําใหบุคลากรในองคกรอาจคิดไปได
วา ผูบริหารไมไดไวเนื้อเชื่อใจและไมยอมรับในความสามารถของบุคลากร หากเปนเชนนี้บุคลากรก็จะไมทุมเท
ใหกับการทํางาน รวมทั้งอาจสงผลเสียในระยะยาวตอผลตอการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือบรรลุ
วัตถุประสงค นอกจากนี้ หากผู บริ หารตองการความคิ ดเห็ นใดๆ จากบุคลากรก็ อาจจะ ไมมีบุคลากรคนใด
ประสงคที่จะแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรคหรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะทําใหองคกรยั่งยืนได

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๒

๒.๔ ข อผู กพั น หรื อพั น ธะสัญญา (Commitment) การจะเสริมสร างวั ฒ นธรรมองค กร
อยางยั่งยืนนั้น บุคลากรทุกคนทุกระดับในองคกรจะตองมีขอผูกพันหรือพันธะสัญญารวมกัน วาทุกคนจะมุงมั่น
ไปสูเปาหมายหรือ วัตถุประสงคที่องคกรไดจัดตั้งไวอยางตอเนื่ องและไมลมเลิกขอผูกพั นหรือพันธะสั ญญา
ดังกลาว ซึ่งอาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององคกร แตสิ่งหนึ่งซึ่งเปนสิ่งสําคั ญในยุคป จจุ บันในการ
บริหารองคกรอยางยั่งยืนนั้ น สัญญาใจหรือพันธะสั ญญาทางใจ ก็เปนอีกเครื่องมื อหนึ่ง ที่ผูบริหารหรือ นั ก
บริหารงานบุคคลไมควรมองขาม เพราะหากผูบริหารองคกรสามารถสรางความรูสึกที่สัมผัสไดถึงพันธะสัญญา
ดังกลาวให เกิดขึ้นในใจของบุคลากรทุ กคน โอกาสในความสําเร็จของการเป นองคกรแหงความยั่งยื นหรื อมี
วัฒนธรรมที่หลอหลอมกันเปนหนึ่งเดียว ความสําเร็จยอมอยูไมไกลเกินเอื้อมถึง อยางแนนอน
๒.๕ ปณิ ธ านในการขจั ด ข อ ขั ด แย ง (Conflict Resolution) ไม ว า จะเป น ยุ ค อดี ต ยุ ค
ปจจุบันหรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแยงในองคกรหรือในสังคมก็ยังคงเปนอุปสรรคประการสําคัญประการ
หนึ่ง ในการนําพาองคาพยพหรือ องคกรใหฝาฟนมรสุมลูกนี้ใหผานพนเพื่อไปพบกับความสําเร็จในการเป น
องคกรที่มีวัฒนธรรมแหงความยั่งยืนได ดังนั้น ผูบริหารและบุคลากรทุกคนจะตองรวมแรงรวมใจ และรวมดวย
ชวยกันที่จะขจัดป ดเปาความขัดแยงที่มีอยูในทุกหนทุกแหงในองคกรใหกลับกลายมาเปนพลังแหงความคิ ด
สรางสรรคหรือความคิดเห็นตางแต ไมแตกแยกหรือแตก ความสามัคคี เพราะไมมีความสําเร็จใดๆ ที่ขาด
องคประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนใน องคกรหรือในสังคมไปได
๒.๖ ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติ (Consensus) ปจจัยขอนี้เกี่ยวเนื่องกับปจจัยแหง
ความขั ดแย ง กล าวคื อ เมื่ อผู บริ หารสามารถขจัดความขั ดแยง หรือ เปลี่ย นความขั ดแยง ใหเป นความคิ ด ที่
สรางสรรคใหเกิดขึ้นภายในองคกรไดแลวนั้น ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติตางๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมา
ทันทีทันใด ทําใหการบริ หารจั ดการภายในองคกรที่ เกี่ ยวกับการเสริ มสร างวัฒนธรรมองคกร เปนไปอยาง
งายดายหรือมีขอโตแยงนอยมาก เพราะบุคลากรสวนใหญ ในองคกรเห็นชอบและพูดเปนเสียงเดียวกั นหรือ
ปฏิบัติในแบบอยางเดียวกัน หากใครที่ไมปฏิบัติตามก็ยอมกลายจะเปนแกะดําในองคกรได
๒.๗ การตั ด สิ น ใจ (Decision Making) คํ า ว า การตั ด สิ น ใจในความหมายของการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรนั้น หมายถึง การที่ผูบริหารกลาที่จะบอกกับบุคลากรทุกๆ คน หรือกลาที่จะแสดง
พฤติกรรมตนแบบ (Role Model) ใหกับบุคลากรไดเห็นเปนตัวอยางได มิใชเพียงติดประกาศหรือแถลงเป น
นโยบายเทานั้น รวมไปถึงการกลาที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับบุคลากรซึ่งไมปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนไดมุงมั่นทุมเทในการแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร
๒.๘ การรวมพลัง (Synergy) ไมวาจะเปนการสรางหอไอเฟลหรือกําแพงเมืองจีนหรือการ
เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย ตางก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะแมกระทั่ง
มดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญๆ กลับไปยังรังของ
มันได
๒.๙ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค (Goal and Objective) องคกรใดที่มีจุดมุงหมายและ
วั ตถุ ประสงคที่ชั ดเจนในการกํ า หนดแนวทางหรือ ทิ ศ ทางในการบริหารองคกร ก็ยอมจะทําความฝ น หรื อ
วิสัยทัศน (Vision) ของตน ประสบความสําเร็จไดดั่งใจมุงมั่นทุ กประการ การเสริมสรางวัฒนธรรมองค กรก็
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เช นกั น ต องมี การกํ าหนดจุ ดมุ งหมายและ วัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่
ตอเนื่องภายในองคกร เพราะมิฉะนั้นแลวก็จะเสมือนกับ การเดินปาที่ไมมีเข็มทิศ ยอมหาทางออกหรือหลุดพน
จากพยันอันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในปาไปได
๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) หากเปรียบเทียบ
กับคําพระที่วา “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แลว มีความคลายคลึงกันตรงที่วาชีวิตทุกชีวิตยอมจะตองมีการเกิด
แก เจ็ บและตาย ฉั นใดฉั น นั้ น องค กรก็ ยอมที่ จะต องมีการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาต อ ไปตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผูบริหารที่ตองการจะเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรก็จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการบริหารงานภายในองคกรและการบริหารคนองคกรใหมี
องคประกอบครบทั้ง ๙ ประการดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้ จึงจะถือไดวาไดดําเนินงานที่หนวยเหนือกําหนดมาได
สําเร็จลุลวงไปดวยดี สมกับคําวา องคกรแหงความยั่งยืน (Sustainable Organization)
๓. กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร (Creating the Organization Culture)
ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง การกํ า หนดค า นิ ย มเชิ ง กลยุ ท ธ (Formulate Strategic Values) ค า นิ ย ม
เชิงกลยุทธ คือ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งเปนตัวกําหนดกลยุทธที่ไดรับการพัฒนา
ตามกระบวนการกลั่นกรองของสิ่งแวดลอม และการวิเคราะหกลยุทธเพื่อประเมินทางดานเศรษฐกิจประชากร
นโยบายสาธารณะ เทคโนโลยีและสังคม ซึ่งมีแนวโนมที่ จะเปนตั วกําหนดความต องการของตลาดที่ องค กร
สามารถที่จะเผชิญได
ขั้ น ตอนที่ ส อง พั ฒ นาค า นิ ย มทางวั ฒ นธรรม (Develop Culture Values) คื อ ค า นิ ย มที่
บุคลากรตองการที่จะปฏิบัติเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินตามคานิยมเชิงกลยุทธได ซึ่งอยูบนพื้นฐานความเชื่อ
ขององคกรที่วา องคกรสามารถประสบความสําเร็จไดอยางไร และเมื่อใดถาองคกรไมพยายามที่จะพั ฒ นา
คานิยมทางวัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกับการกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ ก็จะเปนการจบไปกับความวางเปลาของ
กลุมคานิยม ดังนั้นบุคลากรในองคกรจําเปนที่จะตองมีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานที่มีความมั่นคง
เพื่อเปนการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนคานิยมเชิงกลยุทธขององคกร เชน การพัฒนางานใหการทํางานเปนไป
อยางรวดเร็วถูกตอง การบริการผูรับบริการ หรือวัฒนธรรมทางเทคโนโลยี
ขั้ น ตอนที่ ส าม การสร า งวิ สั ย ทั ศ น (Create Vision) วิ สั ย ทั ศ น คื อ ภาพขององค ก รว า จะ
เหมื อนหรื อ อยู ณ จุ ดใดในอนาคตขององคก รหลัง จากที่ มี การพั ฒ นาคา นิ ย มเชิ งกลยุ ทธแ ละคา นิ ย มทาง
วัฒนธรรมแลวองคกรก็จะกําหนดวิสัยทัศนขององคกรใชเปนแนวทางรวมกันระหวางคานิยมเชิงกลยุ ทธกับ
คานิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาเปนอันดับแรกกอนที่จะมีการเขียนวิสัยทัศน เพื่อการสรางภาพใน
อนาคตขององคกรและสื่อสารผานบุคลากรทุกคนสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนตามเปาหมาย
ขององคกร
ขั้นตอนที่สี่ การเริ่มดําเนินกลยุ ทธ (Initiate Implementation Strategies) เปนการสราง
คานิยม และเริ่มปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว การเริ่มตนดําเนินกลยุทธมักจะครอบคลุมหลาย
ปจจัย ตั้งแตการพัฒนาการออกแบบองคกรไปจนถึงการสรรหาและการฝกอบรมบุคลากรที่มีคานิยมรวม และ
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๔

ดําเนินการตามคานิยมรวมนั้น โดยมีคานิยมเชิงกลยุ ทธและคานิยมทางวัฒนธรรมเปนตัวกระตุนหรือสิ่ งเรา
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่หา การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม (Reinforce Culture Behavior) การ
เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะกระทําไดหลายรูปแบบ รูปแบบแรก การจัดการระบบการให
รางวัลอยางเปนทางการในองคกร ซึ่งจะตองตอบสนองตอความตองการของพฤติกรรมในหลายๆ ดานเพื่อให
เกิดคานิยมแกบุคลากร รูปแบบที่สององคกรจะตองบอกเรื่องราวตางๆ ไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อเสริมสราง
คานิยมทางวัฒนธรรม รูปแบบที่สาม องคกรจะตองเนนบุคลากรในสิ่งตางๆ ที่สําคัญๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร และใหเกิดผลปฏิบัติไดอยางจริงจัง ดังนั้นองคกรก็จะตองใชความพยายาม
อยางยิ่งเพื่อใหบุคลากรทําในสิ่งที่เหมาะสม
๔. การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร (Culture Development)
การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร หมายถึง การปรับ/สรางรูปแบบ ความเชื่อ คานิยม วิถีการ
เรียนรู ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช ศัพทหรือภาษาเฉพาะทาง รูปแบบ
ของงาน ตลอดจนเงื่ อ นไขและคุ ณภาพชี วิ ต ในการทํ า งานในองค ก รเพื่ อ ให ส อดคล อ งและสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานตามเปาหมายและกลยุทธขององคกร
๔.๑ หลักการแนวคิด การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร มีหลักการสําคัญที่ตองการปรั บ/
สร า งให บุ ค ลากรมี แ นวคิ ดวิ ธี ก ารทํ า งาน วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของงานที่ ส อดคล อ งและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามเปาหมายและกลยุทธขององคกรกําหนดไว สิ่งสําคัญเบื้องตนที่องคกรจะตองมีใน
การดําเนินการในเรื่องนี้ คือ
๑) มีวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายขององคกรที่ชัดเจน
๒) มีผูนําที่มีศักยภาพพรอมผลักดันการเปลี่ยนแปลง
๔.๒ ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิสัยทัศน และกลยุทธขององคกร
๑) ทําความเขาใจเปาหมาย วิสัยทัศน และกลยุทธขององคกร ลําดับความสําคัญของ
กลยุทธ ตางๆ ทีส่ นับสนุนเปาหมายขององคกรโดยรวม
๒) พิ จ ารณากํ า หนดวั ฒ นธรรมองค ก รที่ ค าดว า จะเอื้ อ ต อ การสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานตามกลยุทธและ เปาหมายใหชัดเจน รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมใหเอื้อตอการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจนวัตกรรม ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู ทั้งในระดับองคกรและผูปฏิบัติงาน การสงเสริม
ให บุคลากรทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
๓) ผูนําในระดับบริหารควรรวมดําเนินการในขั้นตอนนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกมี สวน
รวม/เห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยน/สนับสนุนในกิจกรรมขั้นอื่นๆ ตอไป
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๕

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินวัฒนธรรมองคกรที่เปนอยู
เก็บขอมูลดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานขององคกรปจจุบันซึ่งสามารถดําเนินการ
ไดหลายวิธี คือ การสัมภาษณ, การจัด Focus Group, การทําแบบสอบถาม โดยคําถามที่กําหนดในการเก็บ
ขอมูล ตองอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่สอดรับกับกลยุทธหรือทิศทางใหมที่ตองการเปลี่ยน
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรที่ตองการปรับเปลี่ยน
๑) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาชองวางและระดับของวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒) ระบุและทบทวนวัฒนธรรมองคกรที่คาดหวังเพื่อใหสามารถดําเนินงานสนับสนุน
กลยุทธจริง
๓) ผูนําในระดับบริหารควรรวมดําเนินงานในขั้นตอนนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกมี สวน
รวม /เห็นถึง ความจําเปนในการปรับเปลี่ยน/สนับสนุนในกิจกรรมขั้นอื่นๆตอไป
ขั้นตอนที่ ๔ กําหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ตองการ
๑) การพัฒนาผูนําอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนตนแบบ (Role Model) ของ
วัฒนธรรมที่ตองการ
๒) การกําหนดแนวทางสนับสนุนอื่นๆ อาจพิจารณาไดดังนี้
- การกําหนด Competency ที่จําเปนและพัฒนาตามลําดับ
- การศึกษาโครงสรางขององคกรและปรับเปลี่ยนบางสวนเพื่อสนับสนุนการสราง
วัฒนธรรม
- การศึ ก ษากระบวนงานและปรั บ เปลี่ ย นบางส ว นเพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า ง
วัฒนธรรม
- การกําหนดระบบคาตอบแทนและระบบการบริหารทรัพยากรอื่นๆ เพื่อเปนการ
จูงใจการปรับเปลี่ยน
- อาจพิจารณาปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขั้นตอนที่ ๕ การวัดผล/การประเมินอยางตอเนื่อง
๑) เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งองคกรตองดําเนินการประเมินวาระดับของวัฒนธรรม
ที่พึงประสงคได ปรับเปลี่ยนไปมากนอยอยางไร ซึ่งอาจทําโดยวิธีเดียวกันกับขั้นตอนที่ ๒ ในการเก็บขอมูล
๒) ปรับเปลี่ยนแผนการดํ าเนินงาน/แนวทางสนับสนุน หรือผลักดันใหสอดรั บ กั บ
ระดับของวัฒนธรรม องคกรที่ตองการปรับเปลี่ยน ณ เวลานั้น ๆ
๔.๓ ประโยชน
๑) บุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอมภายนอกอยางเหมาะสมได (Adaptability)
๒) บุคลากรมีพฤติกรรม แนวคิดที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่สอดรับเปาหมายขององคกร
และสงผลใหผลงานโดยรวมขององคกรเพิ่มขึ้น
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๔.๔ ขอควรคํานึงในการนําไปใช
๑) การมีสวนรวมของผูนําเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการสรางการยอมรับวัฒนธรรมที่ตองการ
รวมกันในระดับผูนําจึงอาจตองดําเนินการในระดับแรกๆ และใหความสําคัญอยางตอเนื่อง
๒) การสรางวัฒนธรรมใหมเป นเรื่องที่ อาจตองดําเนินงานไปพรอมๆ กับแนวทางการ
พัฒนาอื่นๆ หรือ กิจกรรมสนับสนุนทางดานทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางแรงจูงใจ และผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมที่
พึงประสงคขึ้นไดเร็วยิ่งขึ้น
๓) การสรางวัฒนธรรมในองคกรมักจะใชเวลานานเพื่อใหวัฒนธรรมที่พึงประสงคมีอยู
อยางตอเนื่อง
๔) การใชทรัพยากรดานอื่นๆ อาจสูงขึ้นตามไปดวย เชน งบประมาณ และบุคลากรใน
การดําเนินงานสนับสนุนอยางตอเนื่อง
๕) การปรั บ/สร า งวั ฒ นธรรมใหม ตองอาศั ย เวลานานโดยต องคํา นึ ง ถึง สิ่ ง ที่ ตอ งการ
เปลี่ยนแปลงเปนหลัก ลําดับของสิ่งที่ตองการเปลี่ยนดานลางเรียงตามระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานจากนอย
ไปหามาก คือ ความรู/วิถีการเรียนรู, พฤติกรรม, ความเชื่อ/ความรูสึก
๖) ตองคํานึงถึงความพรอมขององคกรในปจจุบันกอนที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งมีปจจัยในการ
พิจารณาดังนี้
- ความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
- ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมที่เปนอยูกับวัฒนธรรมใหมที่ตองการใหเกิดขึ้น
- ระยะเวลาความเรงดวนเพื่อรองรับเปาหมายขององคกร
๕. การสืบสานวัฒนธรรมองคกร
องคกรหรือหนวยงานโดยทั่วไปพยายามสืบสานหรือธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคกรใหคงอยู
ตอไปดวย เหตุผลคือเพื่อใหสมาชิกใหมของหนวยงานไมตองประสบกับการลองผิดลองถูกดวยตนเอง เพราะจะ
เปนการสิ้นเปลืองเวลาและเสี่ยงต อการสูญเสียทรัพยากรทางการบริหารโดยใชเหตุ หนวยงานโดยทั่วไปจึง
พยายามคิดคนหาวิธีการตางๆ ในการสืบสานวัฒนธรรมองคกร วิธกี ารสําคัญทีอ่ งคกรนิยมใชเพื่อการนี้ ไดแก
๕.๑ การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมองคกร
๕.๑.๑) การคั ดเลื อกบุคลากรที่ มีแนวโนม ยอมรั บวั ฒ นธรรมองคกร การธํ ารงรั กษา
วัฒนธรรมองคกรกระทําไดในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรใหมเขามาทํางาน ดวยวิธีการคัดเลือกบุคคลที่คาด
วาจะมีคานิยมความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานตลอดจนประสบการณที่ตรงหรือใกลเคียงกับที่องคกรตองการ ผล
จากการคัดเลือกจะทําใหไดบุคลากรที่มีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคกรเปนแนวทางในการทํางาน และ
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งนอกจากจะสงผลใหวัฒนธรรมองคกรไดรับการสืบสานตอไปยังสมาชิกรุนใหมแลว
ยัง จะทําให สมาชิ กใหม สามารถปรั บตั วเขากับสภาพแวดลอมและเพื่อนรวมงานในองคกรไดงาย เพราะมี
คานิยมความเชื่อ และแนวทางการทํางานที่ ใกลเคียงกัน ผลที่ตามมาในระยะยาวคือ สมาชิกใหมเหลานั้ นมี
แนวโนมที่จะทํางานอยูในองคกรไดยาวนาน แตถาหากองคกรคัดเลือกบุคลากรใหม ที่มีคานิยมความเชื่ อ ที่
แตกตาง หรือไปด วยกันไมไดกับคานิยม ความเชื่อของคนส วนใหญในองคกรแล ว สมาชิกใหมเหลานั้ น อาจ

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

๗

ประพฤติปฏิ บัติไปในทางที่ ไม สอดคลองกั บวัฒนธรรม องคกรจนกอใหเกิดปญหาขึ้นหรืออาจทํางานอยู ใน
องคกรนั้นไดไมนาน ตัวอยางเชน การคัดเลือกอาจารยใหมเขาทํางาน ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนใน
ระบบเปด อาจตองคัดเลือกอาจารยที่มีคานิยมความเชื่อไปในทางที่ เชื่อมั่นศรัทธา ในการเรียนการสอนใน
ระบบเปด เพราะถาคัดเลือกอาจารยที่เชื่อมั่นศรัทธาเฉพาะการเรียนการสอนในระบบปดเขามา อาจารยใหม
บางคนอาจทํางานอยูไดไมนานก็ขอโอนยายไปสอนในมหาวิทยาลัยระบบปดหรือขอลาออกไปเลย
จากการศึ ก ษาของโลดาลและมิ ท เซล (Lodahl & Mitchell ๑๙๘๐ Cited by trice
beyer, ๑๙๙๓ : ๔๑๖–๔๑๗) เกี่ยวกั บการธํ ารงรักษาวัฒนธรรมองค กรของมหาวิ ทยาลั ยใหม ๒ แห งใน
ประเทศอังกฤษพบวา วัฒนธรรม องคกรของมหาวิทยาลัยสองแหงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอุดมการณความ
เชื่อในชวงกอตั้งในระดั บที่แตกตางกัน กลาวขยายความคือ ในชวงกอตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงยึ ดมั่น ใน
อุ ด มการณ ก ารเรี ย นการสอนแบบสหวิ ท ยาการ (interdisciplinary ideology) แต ห ลั ง จากนั้ น ไม น าน
มหาวิทยาลัยแหงแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานอุดมการณ การเรียนการสอนไปมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัย
แหงที่สองมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โลดาลและมิทเซล พบวา สาเหตุที่มหาวิทยาลัยสองแหงนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงอุดมการณการเรียนการสอนในระดับที่แตกตางกัน เนือ่ งจากเกณฑในการคัดเลือกคณบดีแตกตาง
กันกลาวคือ ในมหาวิทยาลัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณการเรี ยนการสอนไปมาก อธิการบดีไดทําการ
คัดเลือกคณบดีคณะตางๆ โดยใชเกณฑในดานความมีชื่อเสียงทางวิชาการของพวกเขาเปนหลัก โดยไม คํานึง
ว า คณบดี เ หล า นั้ น จะเชื่ อ มั่ น ศรั ทธาในอุ ด มการณ ก ารเรี ย นการสอนแบบสหวิ ท ยาการหรื อ ไม ในขณะที่
อธิการบดีของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง นอกจากจะคัดเลือกคณบดีโดยพิจารณาเกณฑในดานชื่อเสียงทางวิชาการ
แลว ยังพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูที่เชื่อมั่นศรัทธาหรืออยางนอยมีคานิยมความเชื่อที่ไปดวยกันไดกับวัฒนธรรม
ขององคกรแลว พวกเขามักจะชวย ธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคกรใหดํารงอยูตอไป
๕.๑.๒) วิ ธีการคั ดเลื อกบุ คลากรที่มีแ นวโนมวา จะยอมรับ วัฒ นธรรมองคกร วิธีการ
คัดเลือกที่จะสงผลใหไดบุคลากรที่มีคานิยมความเชื่อ ตลอดจนความรู ความสามารถตรงตามที่องคกรตองการ
นั้นคงตองทําดวยความรอบคอบ อาจตองมีการสัมภาษณหลายครั้ง (แลวแตระดับตําแหนงของบุคลากร) เพื่อ
เพิ่มโอกาสที่จะใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว อีกวิธีการหนึ่งที่อาจทําไดคือพยายามคัดเลือกบุคคลที่มีขอมูล
บางประการบงชี้วามีแนวโนมที่จะไปดวยกันไดกับวัฒนธรรมขององคกร ขอมูลบงชี้ดังกลาวมีหลายประเภท
เชน ขอมูลที่ผูสมัครเคยฝกงานกับหนวยงานที่ไปสมัครงานนั้นมากอน โดยมีผลการฝกงานเปนที่พอใจของทั้ง
หนวยงานและผูสมัคร หรือผูสมัครอาจเคยเปนบุคลากรหรือผูบริหารที่ดีของหนวยงานที่ไปสมัครงานมากอน
แตไดขอลาออกไปดวยเหตุ ผลอั นสมควรหรือจํา เปน เชน ศึกษาตอตางประเทศ ในกรณีที่เปนการคัด เลื อก
อาจารยมหาวิทยาลัย ผูคัดเลือกอาจให ความสนใจแกผูที่เคยสอนพิเศษใหกับทางสถาบันหรือเคยเปนศิษยเกา
ของสถาบัน ผูสมัครประเภทตางๆ เหลานี้อยางนอยเคยสัมผัสหรือเคยรับรูสภาพแวดลอมในองคกรเหลานั้นมา
บาง จึงอาจทําใหพวกเขายอมรับคานิยมความเชื่อของหนวยงานที่ไปสมัครงานไดงาย และรวดเร็วกวาบุคคลที่
ไมเคยรูอะไรเลย เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในองคกรนั้น ดังนั้น นอกเหนือจากเกณฑในการคัดเลือกอื่นๆ ที่มีอยู
แลว (เชน พิจารณาความรู และประสบการณขอมูลบงชี้เหลานี้อาจใชเปนเกณฑในการคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อให
ไดสมาชิกใหมที่สามารถยอมรับและชวยสืบสานวัฒนธรรมขององคกรใหคงอยูตอไป
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แตถาไมมีขอมูลของผูสมัครมาบงชี้ถึงแนวโนมที่จะยอมรับวัฒนธรรมขององคกรที่สมัครโพโพ
วิชและแวนนัส (Popovich & Wanous, ๑๙๘๒ cited by Ott, ๑๙๘๙ : ๘๙) เสนอวา อีกวิธีหนึ่งที่
อาจช ว ยให ห น ว ยงานสามารถ คั ดเลื อ กบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วได คื อ การใช the Realistic job
Preview (RJP) ประกอบการคัดเลือก RJP เปน การสื่อสารใหผูสมัครมีภาพพจนและการคาดหวังเกี่ยวกับงาน
และองคกรที่ถูกตองมากขึ้น เชน ในการคัดเลือกวิศวกรไปควบคุมการขุดเจาะน้ํามันในแทนขุดเจาะกลางทะเล
ผู คัดเลื อกอาจบอกให ผู สมั ครทราบล วงหน าถึง สภาพที่ เป นจริง นั้ น ใน ดานดีและไมดี เกี่ ย วกั บงาน รวมถึง
วัฒนธรรมของการทํางานและอยูรวมกันในแทนขุดเจาะกลางทะเล จากนั้นจึงเปดโอกาสใหผูสมัครซักถามและ
ตัดสินใจวาสามารถยอมรับสภาพการทํางานและวัฒนธรรมของการอยูรวมกันใน สภาพแวดลอมดังกลาวได
หรือไม
ดังนั้น RJP จึงมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง คือหนวยงานใหขอมูลเกี่ยวกับตัวงานและ
องคกรตามสภาพที่เปนจริง แลวเปดโอกาสใหผูสมัครสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกอนตัดสินใจวาลักษณะงานและ
วัฒนธรรมขององคกรนั้นตรงกับความตองการ ความถนัด และคานิยมความเชื่อของผูสมัครหรือไม ผูสมัครบาง
คนอาจสละสิทธิถาพิจารณาเห็นวาลักษณะงานและวัฒนธรรมองคกรไมตรงกับความถนัดและคานิยมสวนตัว
วิธีการดังกลาวสามารถเพิ่มโอกาสใหแกองคกรที่จะไดบุคลากรที่มีแนวโนมวาจะยอมรับวัฒนธรรมองคกรได
งายขึ้น อันจะเปนการธํารงรักษาวัฒนธรรม องคกรใหดํารงคงอยูและถายทอดแกสมาชิกใหมของหนวยงาน
แมวา RJP อาจชวยเพิ่มโอกาสแกหนวยงานที่จะไดบุคลากรที่มีคานิยมความเชื่อใกลเคียงกับหนวยงาน แตการ
นํา RJP ไปใชก็มีขอจํากัดหลายประการ เชน ในขณะที่ตลาดแรงงานมีอัตราการวางงานสูง ผูสมัครอาจยอมเขา
ทํางาน ในองคกรที่สมัครแมจะรูลวงหนาวาตนเองไปดวยกั นไม ไดกับวั ฒนธรรมขององคกรนั้น ทั้งนี้เพราะ
ผูสมัครอาจมีทางเลื อกไมมากนั กจึงยอมทํางานนั้นไปกอน เพื่อนําประสบการณไปสมัครงานที่อื่นตอ ไปใน
อนาคต นอกจากนั้นผูคัดเลือกซึ่งเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับงานและองคกรแกผูสมัคร อาจใหขอมูลที่เปนจริงเพียง
บางสวน หรือใหขอมูลเฉพาะในดานดีเกี่ยวของกับงานและ/หรือตัวองคกรเทานั้น ทําใหผูสมัครไดรับขอมูลไม
ครบถวนพอที่จะพิจารณาไดอยางถูกตองวาตนเอง เหมาะสมกับงานและองคกรนั้นหรือไม
๕.๒ การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร (Organization Socialization) นักวิชาการให
ความหมายของ “การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร” ไวตามมุมมองของแตละทาน โดยสังเขปดังนี้
เฮลริเกล, สโลคัมและวูดแมน (Hellriegel, Slocum and Woodman, ๑๙๘๖ อาง
ถึงในตินปรัชญาพฤทธิ์, ๒๕๓๕ : ๒๘๗) ใหนิยามความหมายของการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรไววาเปน
กระบวนการที่องคกรพยายามปลูกฝงใหบุคลากรยอมรับวัฒนธรรมขององคกร
ธรัยซและเบเยอร (Tirce & Beyer, ๑๙๙๓ : ๑๒๙) ใหความหมายของการหลอหลอม
ขัดเกลาขององคกรไววา เปนกระบวนการซึ่งสมาชิกถูกพร่ําสอนในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบของวัฒนธรรม
แวน แมนเนน (Van Maanen, ๑๙๗๖ Cited by Ott, ๑๙๘๙ : ๘๙) เห็นวาการหลอ
หลอมขัดเกลาขององค กรหมายถึ ง กระบวนการที่บุคลากรเรียนรูคานิยม บรรทัดฐานความเชื่อขอสมมุ ติ
พื้นฐาน และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะทําใหพวกเขากลายเปนสมาชิกที่มีประสิทธิผลขององคกร
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แวนนัส (Wanoua, ๑๙๙๒ : ๑๘๗) กลาวถึงการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรวาเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับหนทางที่บุคลากรใหมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับองคกร การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เปน
เรื่องราวของการเรียนรูบทบาท บรรทัดฐาน และคานิยมใหมขององคกร
จากความหมายที่ กลาวมาขางตน พอจะสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการในเรื่องการหล อ
หลอมขัดเกลาขององคกรออกไดเปน ๒ แนวทาง แนวทางแรก เปนการมองการหลอหลอมขัดเกลาจากแงมุม
ขององคกรหรือผูบริหารองคกร กลาวคือองคกรหรือผูบริหารพยายามปลูกฝงหรือถายทอดคานิยม ความเชื่อ
บรรทัดฐานต างๆ ใหแก บุคลากร กลาวอี กนัยหนึ่งแนวทางแรกนี้มองการหลอหลอมขัดเกลาในลัก ษณะที่
ผูบริหารพยายามชี้นําหรือชักจูงใหบุคลากรเปลี่ยนแปลงนักวิชาการที่มีมุมมองในลักษณะนี้ ไดแก เฮลริเกล,
สโลคัมและวูดแมน ธรัยซและเบเยอร แนวทางที่สอง มองการหลอหลอมขัดเกลาจากมุมมองของบุคลากร
กลาวคือกระบวนการดังกลาวเปนเรื่องที่บุคลากรเรียนรูวัฒนธรรมองคกรและปรับเปลี่ยนใหเขากับวิถีทางนั้นๆ
ดวยตนเอง นักวิชาการที่มีมุมมองในลักษณะนี้ ไดแก แวน แมนแนน และ แวนนัส แนวทางทั้งสองตางเป น
มุมมองที่ถูกตอง เพียงแตสะทอนความรูสึกนึกคิดของสมาชิกองคกรตางระดับกันเทานั้น
เนื่องจากการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรเปนวิธีการธํารงรักษาวัฒนธรรมในองคกรที่สําคัญ
มากวิธีหนึ่ง จึงขอกลาวถึงเนื้อหาในสวนนี้ใหละเอียดขึ้น ดังนี้
๑) ลั กษณะของการหล อหลอมขัดเกลาขององคกร การหลอหลอมขัดเกลาขององค ก รมี
ลักษณะสําคัญสรุปได ๕ ประการ คือ
๑.๑) เปนความพยายามชักจูงใหบุคลากรปรับเปลี่ยน การหลอหลอมขัดเกลาเปนเรื่องที่
องคกรพยายามชักจูงหรือชี้แนะใหบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีการคิดวิธี ปฏิบัติบางประการ เพื่อใหพวกเขาเปนที่
ยอมรั บของหั ว หน าและผู ร ว มงาน ผลที่ ตามมาก็คื อ จะทํ า ให พวกเขาสามารถ ทํ างานในองค กรได อ ย า งมี
ประสิ ทธิ ผลและทํ าให วัฒ นธรรมองค กรได รับการสืบ สานใหคงอยูต อไปดวย จากการศึกษาของ เฟลแมน
(Feldman, ๑๙๘๑ : ๓๐๙ – ๒๑๘) พบวาถาการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรประสบความสําเร็จ มักจะมี
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคลากร ๓ ประการ คือ
(๑) ทักษะและความสามารถในการทํางานจะพัฒนามากขึ้น
(๒) ยอมรับบทบาทของการเปนสมาชิกของหนวยงานนั้นและ
(๓) สามารถปรับตัวใหเขากับบรรทัดฐานและคานิยมของหนวยงานได
๑.๒) เป นกระบวนการเรี ย นรู ทางสั งคม (Social Learning) ของบุคลากร ลั กษณะ
สําคัญในขอแรกเปนการมองจากแงมุมขององคกรหรือผูบริหารแตถามองจากแงมุมบุคลากร แลวการหลอ
หลอมขัดเกลาเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมของบุคลากร ซึ่งหมายความวาบุคลากรเรียนรูคานิยม ความ
เชื่อ และบรรทัดฐานในการทํางานและปฏิบัติตัวจากการทํางานรวมกับหัวหนางานและผูรวมงาน (Trice &
Beyer, ๑๙๙๓ : ๑๓๐; Wanoua, ๑๙๙๒ : ๑๙๘) วิธีการเรียนรูจากผูอื่นนี้ปรากฏในรูปแบบตางๆ เชน ฟง
คําแนะนําจากหัวหนางาน สังเกตวิธีการทํางานของเพื่อนรวมงาน หรือพยามแปลความหมายหรือเจตนารมณ
ของพิธีการและธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ ตางๆ ในหนว ยงานดวยตนเองดั งนั้น กระบวนการเรีย นรูทางสังคมของ
บุคลากรมักจะเกิดขึ้นจากการที่พวกเขามีการติดตอสัมพันธกับคนอื่น เพราะถาบุคลากรทํางานโดดเดี่ยวตาม
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ลําพัง แลวก็สามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคกรจากใครได ธรรมชาติของการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรที่ตองมีการ
ติดตอสัมพันธกับคนอื่น เปนเหตุผลใหพวกที่ สนับสนุนแนวทาง culture as a root metaphor เชื่อวาสมาชิก
องคกรทุกคนเปนผูสรางหรือกําหนดวัฒนธรรมองคกร แทนที่จะเชื่อวาผูนําเปนผูสรางหรือกําหนดวัฒนธรรม
องคกรตามความคิดของพวก culture as a variable
๑.๓) เปนกระบวนการที่เปนทางการและไมเปนทางการ แมวาองคกรตางๆ จะตั้งใจและ
พยายามปลู กฝงให บุคลากรยอมรั บวั ฒนธรรมองคกรโดยใชยุทธวิธีที่ เปนทางการตางๆ เชน จัดโครงการ
ฝกอบรม ใชพิธีการและงานฉลองของหนวยงาน สรางความประทับใจและจูงใจให บุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่องคกรคาดหวัง แตการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรอาจเกิดขึ้นอยางไมเปน ทางการก็ไดดังกลาว
มาแลวในขอ ๒ เชน บุคลากรเรียนรูบรรทัดฐานการทํางานขององคกรจากเพื่อนรวมงานดวยกันเอง จากการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานของบุ ค ลากรดี เ ด น หรื อ แม แ ต จ ากการพู ด คุ ย กั บ หั ว หน า งานในระหว า งพั ก
รับประทานอาหาร จากการศึกษาทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรของลูอิส, พอสเนอร
และเพาเวล (Louis, Posner & Powell, ๑๙๘๓ : ๘๕๗ – ๘๖๖) พบวา บุคลากรเห็นคุณคาของการเรี ยนรู
วั ฒนธรรมองค กรอย างไม เป นทางการว า มีสวนชวยใหพวกเขาปรับ ตัว เขากับคา นิยมขององคกรได ดีก ว า
โครงการฝกอบรมและปฐมนิเทศที่ องคกรจัดอยางเปนทางการ ดังนั้นการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรอยางไมเปน
ทางการจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา กระบวนการเรียนรูที่เปนทางการ
๑.๔) การหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรอาจประสบความสําเร็จหรือไมก็ได แมวาองคกร
จะพยายามขัดเกลาบุคลากรใหเรียนรูวัฒนธรรมองคกรดวยวิธีการตางๆ แตเมื่อบุคลากรเรียนรูแลวพวกเขา
อาจยอมรับทั้งหมด ไมยอมรับเลย หรือยอมรับเพียงบางสวนก็ไดจากการศึกษาถึงอิทธิพลของการหลอหลอม
ขัดเกลาขององคกรที่มีตอความคิดริเริ่มของบุคลากร ไซน (Schein, ๑๙๖๘ : ๑ – ๑๖) พบวา องคกรมี คานิยม
พื้นฐาน ๒ ชนิด คือ คานิยมที่สําคัญ (Pivotal values) และคานิยมที่เกี่ยวของ (relevant values) คานิยมที่
สําคัญ คือ คานิยมที่มีความจําเปนอยางมากตอความอยูรอดของบุคลากรและหนวยงาน เชน คานิยมที่สําคัญ
ของสถาบันการศึกษาอาจเปนเรื่องการแสวงหาความรูและการถายทอดความรู คานิยมที่สําคัญของโรงแรม
อาจเปนเรื่องการใหบริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย กลาวอีกนัยหนึ่งคานิ ยมที่สําคัญ ไดแก คานิยมที่
บุคลากรตอง ยึดถือจึงสามารถดํารงความเปนสมาชิกของหนวยงานได ในกรณีคานิยมสําคัญของโรงแรม ถา
บุคลากรสวนใหญไมยึดถือคานิยมในเรื่องการใหบริการที่สะดวกสบายและปลอดภัยแลวทั้ งตัวโรงแรมและ
บุ คลากรคงไม สามารถอยู ร อดได ส วนค านิ ยมที่ เกี่ ยวข อง หมายถึง คานิยมที่บุคลากรควรยึ ดถือแต ก็ ไม มี
ความสําคัญมากถึงขนาดกระทบตอความอยูรอดของบุคลากรและหนวยงานถาบุคลากรละเลย เชน การแตง
การสุภาพเรียบรอย มารยาทสังคมประเภทของงานอดิเรกที่ ควรทํา ไชนเห็นวาสัญญาณชนิดหนึ่งที่บงชี้วาการ
หลอหลอมขัดเกลาบุคลากรไมประสบความสําเร็จคือ บุคลากรใหมไมยอมรับคานิยมพื้นฐานของหนวยงานทั้ง
๒ ชนิด บุคลากรประเภทนี้มักมีพฤติกรรมไปในทางฝาฝนบรรทัดฐาน การทํางานขององคกร และในทายที่สุด
พวกเขามักจะทํางานอยูในองคกรไมนานก็ขอลาออก ไชนเรียกบุคลากรพวกนี้ วา “พวกกบฎ” (rebellion)
สวนสัญญาณที่ ชี้ให เห็ นวาการหล อหลอมขั ดเกลาประสบความสําเร็จมากเกิ นไป คือ บุคลากรใหมย อมรั บ
คานิยมพื้นฐานของหนวยงานทั้ง ๒ ชนิด และมักยึดติดหรือเดินตามคานิยมของหนวยงานมากเกินไปจนขาด
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ความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางที่ควรจะทําภายหลังจากที่พวกเขาไตเตาขึ้นมาจนมีตําแหนงที่
สูงขึ้น ในองคกร ไชนเรียกบุคลากรประเภทนี้วา “พวกโอนออน” (conformist) ในประเภทสุดทายเป นกรณี
หลอหลอมขัดเกลาบุคลากรสําเร็จเพียงบางสวนบุคลากรใหม ประเภทนี้จะยอมรับคานิยมที่สําคัญขององคกร
แตอาจไมยอมรับคานิยมที่เกี่ยวของ ไชนเรียกบุคลากรใหมประเภทนี้วา “พวกมี ความคิดริเริ่ม” (creative
individualism) เพราะพวกเขายังคงดํารงคานิยม ความเชื่อ และเอกลักษณสวนตัวบางอยางไว ไม เดิ นตาม
คานิยมขององค กรไปเสี ยทุ กอยาง ไชนเห็ นว าบุคคลประเภทสุดทายนี้เปนผลลัพธที่พึงปรารถนาที่สุ ดของ
กระบวนการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากร เพราะบุคลากรใหมประเภทนี้มีความคิดริเริ่มสวนตัวและมีศักยภาพที่
จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางภายในองคกรที่ควรเปลี่ยนในอนาคต
จะเห็นไดวาบุคลากรใหมที่ยอมรับคานิยมทั้งสองประเภทจะเปนพวกที่มีความคิดริเริ่มไมมาก
นัก ในขณะที่บุคลากรใหมประเภทยอมรับคานิยมที่สําคัญแตไมยอมรับคานิยมที่เกี่ยวของกลับมีระดับความคิด
ริเริ่มสูง แสดงใหเห็นวาการที่องคกรประสบความสําเร็จอยางสูงในการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรใหมจนได
พวกโอนออนเขามาเสริม ทีมงานมากๆ อาจเปนผลดีแกองคกรในระยะสั้นแตไมเปนที่พึงปรารถนาขององคกร
ในระยะยาว เพราะพวกนี้ยึดติดกับคานิยมและบรรทัดฐานการทํางานขององคกรมากจนไมคอยมีความคิดริเริ่ม
ของตนเองในการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอวิธีคิดวิธีทํางานใหมๆ ที่นาสนใจ แตถาองคกรประสบความสําเร็จใน
การหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรใหมเพียงบางสวนจนไดบุคลากร ประเภทที่มีความคิดริเริ่มมาเสริมที มงาน
มากๆ กลับเปนผลดีแกองคกรในระยะยาว เพราะพวกนี้มีศักยภาพในการเสนอใหองคกรปรับปรุงแกไขสิ่งที่
บกพรองหรือไมมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งอาจเสนอแนวทางใหมใหแกองคกรดวย กรณีสุดทายถาองค กรไม
ประสบความสําเร็จในการหลอหลอมบุคลากรจนทําใหมีบุคลากรประเภทกบฏจํานวนมาก จะไมเปนผลดี แก
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะพวกนี้อาจฝาฝนกฎระเบียบและมีความพึงพอใจงานที่ทําอยูนอย จึง
มักไมเสนอความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนตอหนวยงานอยางไรก็ตามผลของการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรใหม
ของหนวยงานโดยทั่วไปมักจะไดบุคคลทั้ง ๓ ประเภทปะปนกัน มิใชไดเพียงพวกใดพวกหนึ่งเทานั้น
บางครั้งองคกรอาจไมประสบความสําเร็จในการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากร (ไดผลลัพธเปน
พวกกบฏ มากกวาพวกอื่น) นั้น เปนผลมาจากอุปสรรคบางประการ เชนบุคลากรใหมแตละคนมีคานิยม ความ
เชื่อ และ ประสบการณดั้งเดิมที่สั่งสมมาจากการหลอหลอมขัดเกลาของครอบครัว สภาพแวดลอม และองคกร
เดิมกอนที่จะ เขามาทํางานในองคกรใหม บางคนอาจยึดติดกับคานิยม ความเชื่อและประสบการณในอดีตจน
ไมอาจยอมรับวิธีทํางาน ขององคกรใหม นอกจากนั้นในปจจุบันนี้ บุคลากรมิไดถูกหลอหลอมขัดเกลาจาก
ผูบริหารและหัวหนางานเทานั้น แตยังไดรับอิทธิพลของการหลอหลอมขัดเกลาจากแหลงอื่นดวย เชน จากกลุม
เพื่อนทั้งในและนอกองคกร จากหนังสื อพิมพ และนิตยสาร จากสื่อมวลชนประเภทตางๆ (Trice & Beyer,
๑๙๙๓ : ๑๓๑) ทําใหบางครั้งคานิยม ความเชื่อ รวมถึงบรรทัดฐานในการทํางานประพฤติปฏิบัติที่เรียนรูจาก
แหลงขัดเกลาตางๆ อาจขัดแยงกัน ผลก็คือบุคลากรใหมอาจยอมรับวัฒนธรรมขององคกรเพียงเล็กนอย หรือ
ปฏิเสธไม ยอมรั บค านิ ยม ความเชื่ อและแนวทางการทํางานที่องคกรพยายามปลูกฝงใหก็ได และการไม
ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมองคกรเปลี่ยนแปลงไป
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๑.๕) การหลอหลอมขัดเกลามิไดจํากัดเฉพาะบุคลากรใหมเทานั้น แมวาบุคลากรใหม
มักเปนเปาหมายหลักของการหลอหลอมเนื่องจากตองเรียนรูสิ่งใหมๆ หลายประการ ในองคกรที่พวกเขาเริ่ม
เขาไปทํางาน แตบุคลากรเกาอาจตองผานกระบวนการหลอหลอมขององคกรดวยเชนเดียวกัน การหลอหลอม
ขัดเกลาบุคลากรเกามักเกิดขึ้นในกรณีที่พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ เชน ไปรับตําแหนงใหม การ
โอนเขามาใหม หรือเมื่อองคกรปรับเปลี่ยนระบบงานและเทคโนโลยีใหม จึงตองมีการฝกอบรมหรือพัฒนา
บุคลากรเกาเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติ และแนวทางในการทํางานใหมใหสอดคลองกับระบบงานและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นทั้งบุคลากรเกาและใหมจึงมักผานกระบวนการหลอหลอมขัดเกลานี้หลาย
ครั้งในชีวิต การทํางานของพวกเขา ลักษณะสําคัญ ๕ ประการของการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรไดนํามา
สรุปไวดังนี้
๑) เปนการชักจูงใหบุคลากรเปลี่ยนแปลง
๒) เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมของบุคลากร
๓) เปนกระบวนการที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๔) การหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรอาจสําเร็จหรือไมก็ได
๕) การหลอหลอมขัดเกลามิไดจํากัดเฉพาะบุคลากรใหมเทานั้น
๒) วิธีการหล อหลอมขั ดเกลาขององคกร หนวยงานพยายามชัดจูงหรือชี้แนะใหบุค ลากร
ยอมรับวัฒนธรรม องคกรดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้
๒.๑) พิธีการและงานฉลองตางๆ ในองคกร องคกรโดยทั่วไปมักมีพิธีการและงานฉลอง
ตางๆ หลายรูปแบบ เชน พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่
เสียสละและอุทิศตน พิธีมอบรางวัลแกบุคลากรที่มีอายุการทํางาน ตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป งานเลี้ยงฉลองแสดง
ความยินดีแกบุคลากรที่ไดเลื่อนตําแหนง ใหระดับสูงขึ้นหรือเปนผูอํานวยการ หรือเปนผูบริหารองคกร องคกร
จัดพิธีและงานฉลองเหลานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางนอย ๔ ประการ คือ
(๑) เปนการยกยองชมเชยบุคลากรที่มีผลงาน และความประพฤติตามแนวทางที่
หนวยงานคาดหวัง
(๒) เปนการขอบคุณบุคลากรผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จขององคกร
(๓) เปนสัญลักษณในการสื่อความหมายใหบุคลากรทุกคนทราบวาผูใดมีผลงานและ
ความประพฤติตามแนวทางที่องคกรคาดหวัง ก็จะมีโอกาสไดรับรางวัลและไดรับการประกาศเกียรติคุณให
สาธารณชนรับทราบ กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการตอกย้ําใหบุคลากรทุกคนทราบวาวัฒนธรรมในองคกรนั้นเห็น
คุณคาของผลงานและความประพฤติแบบใด
(๔) เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร
๒.๒) การปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศเปนการแนะนําบุคลากรใหมใหทราบเรื่องราวตางๆ
เกี่ยวกับองคกร เชน ประวัติความเปนมา นโยบาย โครงสราง วัฒนธรรมองคกร แนะนําชื่อผูบริหาร หัวหนา
งาน ลักษณะงานที่ทํา รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตางๆ ในองคกร (เสนาะ ติเยาว, ๒๕๓๒ : ๑๕๘) จุดประสงค
สําคัญของการปฐมนิเทศก็เพื่อสรางความรู ความเขาใจและทัศนะ คติที่ดีตอองคกรในแงมุมตางๆ อันจะชวยให
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บุคลากรปรับตัวเขากับองคกรไดงายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการปฐมนิเทศ จึงเปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่หนวยงาน
ใชเปนเครื่องมือในการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากร
๒.๓) การฝกอบรม การฝกอบรมเปนหลักสู ตรที่ หนวยงานจั ดขึ้ นเพื่อช วยให บุคลากร
เรียนรูวิธีคิดวิ ธีทํางานที่ ถูกต อง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ เหมาะสม เพื่อชวยใหพวกเขากลายเป น
บุคลากรที่มีประสิทธิผลขององคกรตอไป ในอดีตการฝกอบรมมักมีวัตถุประสงคหลักในการเสริมสรางหรื อ
เพิ่มพูนทักษะในการทํางานแกบุคลากร แตในปจจุบันการฝกอบรมมักจะเพิ่มวัตถุประสงคใหบุคลากรเรียนรู
แงมุมอื่นๆ ขององคกรดวย เชน เรียนรู การทํางานเปนทีม การแกปญหาความขัดแยง การวางตัวที่เหมาะสม
รวมถึงคานิยม ความเชื่อที่องคกรยึดถือ (Feldman, ๑๙๘๙ : ๙๘๙– ๓๙๙) ดังนั้นในปจจุบันการฝกอบรมจึง
เปนวิธีการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรวิธีหนึ่งที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่องคกรหลายแหง
มี ก ารขยายระยะเวลาการฝ ก อบรมให ย าวนานขึ้ น รวมถึ ง เนื้ อ หาและประเภทของการฝ ก อบรมมี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนงบประมาณที่ใชในการนี้เพิ่มมากขึ้นดวย ในระหวางการฝกอบรม องคกรอาจ
ถายทอดวัฒนธรรมองคกรโดยสื่อสารใหบุคลากรรับรูโดยตรง (เชน บรรยาย หรือใหชมวีดีทัศน) หรือบุคลากร
อาจสอบถามจากวิทยากรที่เปนบุคลากรภายในองคกร นอกจากนั้น บุคลากรอาจเรียนรูวัฒนธรรมขององคกร
เองตอเวลาของวิทยากรแตละคน ลักษณะการแตงกายของวิทยากร (เปนทางการหรือชุดประจําขององคกร)
วิธีการประเมินผลการฝกอบรม รวมถึงเนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม เพราะสิ่งเหลานี้อาจ บงบอก
ถึงบรรทัดฐานในการทํางาน ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร และบรรยากาศในการทํางานขององคกรนั้น
(Feldman, ๑๙๘๙ : ๓๙๙ – ๔๐๑)
๒.๔) เกณฑ ก ารให ร างวั ล และการลงโทษ องค ก รพยายามใช ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การใหรางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือใหบุคลากรเรียนรูวัฒนธรรมองคกร รวมถึงแนวทางการ
ทํางานและการประพฤติปฏิบัติตน ดวยวิธีการนี้บุคลากรสามารถเรียนรูโดยสังเกตไดวาวิธีการคิดวิธีทํางานและ
การประพฤติปฏิบัติแบบไหนที่องคกรสนับสนุนและใหรางวัล และแบบไหนที่องคกรไมสนับสนุนหรือลงโทษ
ดวยการสังเกตหลายๆ ครั้ง บุคลากรก็จะสามารถเรียนรูถึงคานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานการทํางานและการ
ปฏิบัติตนที่องคกรยึดถือหรือคาดหวังใหบุคลากรทําตาม
๒.๕) แบบอยางจากบุคลากรดีเดนและหัวหนางาน องคกรหลายแหงจะมีการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนประจําเดือน ประจําป หรือในโอกาสฉลองครบรอบ การกอตั้งองคกร บุคลากรดีเดนเหลานี้จะ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณหรือไดรางวัลในรูปแบบตางๆ เชน บริษัท ประกันภัยแหงหนึ่งจะมอบโลประกาศ
เกียรติคุณใหแกบุคลากรที่สามารถทํายอดเบี้ยประกันตลอดทั้งปเปนอันดับหนึ่ง บนโลเปนรูปหัวใจสองดวง
เกี่ยวกัน หัวใจดวงหนึ่งสื่อความหมายถึงบริษัท หัวใจอีกดวงหมายถึงบุคลากรดีเดน หนวยงานมักใชบุคลากร
ดีเดนหรือวีระบุรุษขององคกรเปนเครื่องมือใหบุคลากรเรียนรูถึงวิธีทํางานและการประพฤติปฏิบัติตนที่ องคกร
คาดหวังและใหดูเปนแบบอยาง กลาวอีกนัยหนึ่งคือองคกรมักใชบุคลากรดีเดนเปนสัญลักษณที่สื่อใหบุคลากร
ทราบถึงคานิยม ความเชื่อ วิธีทํางานและการปฏิบัติตนที่องคกรตองการ นอกจากนี้ใหดูแบบอยางจากบุคลากร
ดีเดนแลว ผูบริหารและหัวหนางานอาจประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางใหบุคลากรดูแลและยึดถือเปนเยี่ยงอยาง
อีกดวย เชน ผูจัดการภัตตาคารหลายแหงในกรุงเทพฯ มักมีการประชุมสรุปการทํางานกอนเปดบริการทุกวัน
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ในการประชุมนี้ผูจัดการมักกําชับใหบุคลากรยึดมั่นในการใหบริการอยางประทับใจ เชน หนาตายิ้มแยม แตงตัว
สะอาดเรียบรอย ใหบริการดวยความสุภาพนุมนวล เพื่อใหคําชี้แนะของผูจัดการมีผลในทางปฏิบัติ ผูจัดการก็
จะประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางใหบุคลากรไดเห็นเพื่อใหพวกเขาจะไดยึดถือและปฏิบัติตาม
๒.๖) เรื่องเลาและตํานานภายในองคกร องคกรสามารถตอกย้ําวัฒนธรรมองคกรได โดย
ใชเรื่องเลาในหน วยงานและตํ านานเกี่ ยวกั บการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผูกอตั้งหรือผูบริหารคน
สําคัญๆ ซึ่งมีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จจนมีสภาพอยางที่เปนอยูในปจจุบัน องคกรอาจถายทอด
เรื่องราวดังกลาวแกบุคลากรในระหวางการปฐมนิเทศ การฝกอบรม หรืองานพิธีตางๆ ขององคกร เพื่อเนนย้ํา
และเปนคติเตือนใจใหบุคลากรระลึกถึงคานิยม ความเชื่อ วิธีคิดวิธีทํางานของทานเหลานั้นที่ยังอาจยึดถือเปน
แนวทางการทํางานในปจจุบันได (Pascale, ๑๙๘๕ : ๒๖ – ๔๑) ตัวอยางเชน ตํานานเกี่ยวกับการบุกเบิกตอสู
จนประสบความสําเร็จของผูกอตั้งธนาคารที่ใหญที่สุดในประเทศไทยอาจถูกนํามาถายทอดใหแกผูบริหาร และ
บุคลากรรุนหลัง เพื่อเนนย้ําถึงคานิยมเกี่ยวกับความมานะอดทน ซื่อสัตยสุจริตตอลูกคา ผูถือหุน และวิสัยทัศน
อันกวางไกลของทาน
๒.๗) เพลงประจําองคกร องคกรหลายแหงมีเพลงประจําหนวยงาน เชน หางสรรพสินคา
บางแหงในประเทศไทยมีเพลงประจําหาง เนื้อรองในเพลงเหลานั้นนอกจากสงเสริมความสามัคคีรักใครกลม
เกลียวกันในหมูบุคลากรแลว ยังกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงการเปนบุคลากรที่ขยันขันแข็ง ซื่อสัตยสุจริต
และรักษาผลประโยชนขององคกร ทางหางจะเปดเพลง ประจําองคกรในโอกาสตางๆ เชน งานฉลองประจําป
งานแขงขันกีฬา ทุกเชากอนหางเปด เปนตน ดังนั้นองคกร จึงอาจใชเพลงควบคูกับวิธีการอื่นๆ ที่กลาวมาใน
การหลอหลอมขัดเกลา และกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงคานิยม บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติที่องคกร
คาดหวังจากสมาชิกขององคกรได
๒.๘) การประกวดหรื อแข งขั น องค กรเอกชนและราชการบางแหง อาจจั ดให มี ก าร
ประกวดหรือแขงขันการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคา และผูรับบริการ เชน บริษัทรถยนตอาจจัดให มีการ
แขงขันการซอมรถยนตระหวางชางซอมที่ประจําอยูตามศูนยบริการทั่วประเทศ หรือรานอาหารประเภทจาน
ดวนอาจจัดใหมีการประกวดระหวางสาขาตางๆ ในเรื่องคุณภาพของอาหารและการใหบริการ การแขงขันใน
ลักษณะดังกลาวเปนการสื่อความหมายใหบุคลากรรับรูวาองคกรคาดหวังหรือเห็นคุณคาของผลงานในลักษณะ
ใด ผูที่สามารถสรางผลงานตามที่องคกรคาดหวังมิใชจะไดรับรางวัลเฉพาะในชวงเวลาประกวดเทานั้น แตยังได
รางวัลในชวงเวลาทํางานปกติจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนางานด วย ดังนั้น การแขงขันกัน
สรางผลงานที่มีคุณภาพจึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการหลอหลอมขัดเกลาและจูงใจบุคลากรใหชวยกันทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมการทํางานที่ องคกรเห็นคุณคา วิธีการที่องคกรใชในการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรที่กลาวมา
ทั้งหมดไดนํามาสรุปไดดังนี้
๒.๘.๑) พิธีการและงานฉลองตางๆ ในองคกร
๒.๘.๒) การปฐมนิเทศ
๒.๘.๓) การฝกอบรม
๒.๘.๔) เกณฑการใหรางวัลและการลงโทษ
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๒.๘.๕) แบบอยางบุคลากรดีเดนและหัวหนางาน
๒.๘.๖) เรื่องเลาและตํานานภายในองคกร
๒.๘.๗) เพลงประจําหนวยงาน
๒.๘.๘) การประกวดหรือแขงขัน
จากวิธีการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา๒.๘.๑อาจหลอหลอม
บุคลากรโดยการสื่อสารใหพวกเขาทราบถึงวัฒนธรรมองคกรโดยตรง ดังเชนวิธีที่ ๒ และ ๓ หรืออาจสื่อผาน
สัญลักษณ (ใหแปลความหมายและเจตนารมณของสัญลักษณ) ดังเชนวิธีที่ ๑ และ ๔ – ๘ เหตุผลที่องคกร
พึ่งพาสัญลักษณในการสื่อ ความหมายถึงวัฒนธรรมองคกร เพราะการใชสัญลักษณ เชน ใชเพลง หรือจัดพิธี
มอบรางวัลแกบุคลากรดีเดน มักจะทําใหบุคลากรยอมรับไดงายกวา ประทับใจมากกวาและจดจําอยูในจิตใจ
ของพวกเขาได ยาวนานกวาวิธีบอกกลาวกันตรงๆ นอกจากนั้นคานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมบางอยางที่
องค ก รคาดหวั ง ให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม เช น แบบอย า งของบุ ค ลากรที่ อ งค ก รต อ งการ อาจสื่ อ โดยพึ่ ง พา
สัญลักษณไดดีกวาพูดดวยวาจาหรือเขียนเปนลายลักษณอักษร เพราะบุคลากรจะเห็นภาพชัดเจนเปนรูปธรรม
มากกวาการประกวดระหวางสาขาตางๆ ดีกวาที่จะมากําชับกันโดยใชคําพูดหรือ เขียนเปนกฎระเบียบจาก
เหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหองคกรสวนใหญใชทั้งวิธีสื่อสารโดยตรงและพึ่งพาสัญลักษณในการหลอหลอมขัด
เกลาบุคลากร อยางไรก็ตามการใชสัญลักษณอาจมีขอเสียตรงที่สัญลักษณอาจมีความหมายไดหลายนัย ทําให
บุคลากรอาจแปลความหมายของสัญลักษณผิดไปจากที่องคกรพยายามสื่อใหทราบก็ได เชน องคกรอาจมีความ
ตั้งใจที่จะใชเพลง ประจําบริษัทเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูบุคลากร และกระตุนใหพวกเขาตระหนักถึง
การเปนบุคลากรที่ดี แตบุคลากรอาจแปลความมุงหมายของเพลงเปนวาเพื่อใหพวกเขามีความผูกพันกับองคกร
ก็เปนได
วิธีการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรทั้งหมด เปนวิธีการที่องคกรใชอยางเปนทางการ นั่นคือ
ตั้งใจ หลอหลอมขัดเกลาบุคลากร แตการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรอาจเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ
ก็ได เชน เรียนรู จากเพื่อนรวมงานดังที่ไดกลาวมาแลวในลักษณะสําคัญของกระบวนการหลอหลอมขัดเกลาขอ
ที่ ๓
๓) ขั้ นตอนในการหล อ หลอมขั ดเกลาขององคกร วั ยวุ ฒิของคนอาจมองได วา เป น ลํ า ดั บ
เหตุการณซึ่งดําเนินไปเปนชวง (stages) หรือเปลี่ยนแปลงไปเปน ระยะๆ อยางตอเนื่อง นับตั้งแตวัยทารก วัย
เด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยกลางคน จนถึงวัยชรา เชนเดียวกันนักวิชาการมีความเห็นตรงกันวา การหลอหลอมขัด
เกลาบุคลากรดําเนินไปในลักษณะเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนชวงๆ หรือ เปนระยะ เพียงแต พวก
เขายังเห็นตางกันบางวาการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรประกอบดวยชวงระยะอะไรบาง เชน พอรตเตอร,
ลอเลอร และแฮกแมน (Porter, Lawler & Hackman, ๑๙๗๕ cited by Wanous, ๑๙๙๒ : ๒๐๕) เสนอ ๓
ชวงเวลา คือ ชวงกอนเปนบุคลากร (prearrival) ชวงเผชิญความจริง (encounter) ชวงเปลี่ยนแปลงและเปน
บุคลากรเต็มตัว (change & acquisition) บูคาแนน (Buchanan, ๑๙๗๔ cited by Wanous, ๑๙๙๒ : ๒๐๓)
โยงขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรเขากับอายุการทํางานของบุคลากร โดยเขาแบงขั้นตอนตามอายุ
งานออกเปน ๓ ชวง คือ ชวงทํางานปแรก จะเกี่ยวของกับการฝกอบรมและการริเริ่มงาน (basic training and
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initiation) ชวงอายุงานปที่ ๒ – ๔ เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน (performance) ชวงอายุงานปที่ ๕ ขึ้นไป
จะเปนระยะเวลาที่องคกรสามารถพึ่งพาอาศัยพวกเขาได (organizational dependability) ไชน (Schein,
๑๙๗๘ cited by Wanous, ๑๙๙๒: ๒๐๖ – ๒๐๘) เห็นวาการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรอาจแบงได ๓
ช ว งคื อ ช ว งเริ่ ม เข า ทํ า งาน (entry) ช ว งถู ก หล อ หลอมขั ด เกลา (socialization) และช ว งยอมรั บ ร ว มกั น
(mutual acceptance)
การจัดแบงขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลาขององคกรที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่งเปนของเฟลแมน
(Feldman, ๑๙๘๑ cited by Camp, Blanhard & HuszcZo, ๑๙๘๖ : ๒๕๑ – ๒๕๓) ผูเขียนขอนําผลงาน
ของเขามาอธิบายไว ณ ที่นี้เพราะเปนผลงานที่นักวิชาการหลายคนใหการยอมรับ เฟลแมนแบงขั้นตอนการ
หลอหลอมขัดเกลาขององคกร ออกเปน ๓ ชวงคือ
๓.๑) การหลอหลอมขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากคาดหวังลวงหนา (anticipatory socialization)
การหลอหลอมขัดเกลาที่เกิดจากการคาดหวังลวงหนาหมายถึง การเรียนรูและคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะงาน
และสภาพการณตางๆ ขององคกรกอนที่บุคคลจะไดเปนบุคลากรขององคกร กลาวขยายความคือ ในระหวาง
การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน ผูสมัครบางคนอาจทราบขอมูลบางประการเกี่ยวกับหนวยงานที่พวกเขาไป
สมั ครจาก แหล งข อมู ลต างๆ เช น จากคนรูจักที่ทํา งานอยูในองค กรนั้นจากหนัง สือพิมพ ฯลฯ ภาพลางๆ
เกี่ยวกับองคกรอาจ ทําใหผูสมัครคาดคะเนตอไปถึงบทบาทหนาที่ที่พวกเขาจะตองทําในอนาคตหากไดรับการ
คัดเลือก บทบาทหนาที่ที่พวกเขาไดคาดการณ ไวลวงหนานี้ จะทําหนาที่คลายๆ กับการหลอหลอมขัดเกลา
ความคิดจิตใจคนเหลานี้ไวลวงหนาวาสภาพการณตางๆ ในองคกรคงจะเปนเชนนั้น และเตรียมใจพวกเขาไว
เผชิญกับสถานการณดังกลาวถาความจริงที่พวกเขาประสบตรงหรือใกลเคียงกับที่ไดคาดการณไวลวงหนา อาจ
ทําใหพวกเขาปรับตัวเขากับงานและวัฒนธรรมขององคกรไดงายขึ้น แตถาการคาดเดาลวงหนาไมตรงกับความ
จริงพวกเขาอาจเกิดความผิดหวังและลาออกจากงานในที่สุด
การคาดเดาบทบาทหนาที่ไวลวงหนาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับผูสมัครที่เพิ่งจบการศึกษาและเขา
ทํางานเปนครั้งแรกเทานั้น บุคลากรเกาที่ ถูกโอนยายหรือลาออกไปสมัครงานกับหนวยงานใหมก็อาจมีการ
คาดการณถึงบทบาทหนาที่ ใหม ที่พวกเขาจะตองทํ าเชนเดียวกันอยางไรก็ตามการคาดการณลวงหนาของ
บุคลากรเกาที่มีประสบการณอาจมีความถูกตองใกลเคียงความจริงมากกวาพวกที่เพิ่งทํางานเปนครั้งแรกก็ได
จากขอเท็จจริงตรงนี้จึงอาจกลาวไดวาไมใชเฉพาะบุคลากรใหมเทานั้นที่ถูกหลอหลอมขัดเกลาจากองคกร (ตอง
เรียนรูวัฒนธรรมองคกร บุคลากรเกาที่มีประสบการณก็อาจถูกหลอหลอมขัดเกลาจากองคกรเดิมเชนเดียวกัน
๓.๒) ช วงเผชิ ญความจริ ง (encounter) ชวงนี้เริ่มขึ้นเมื่อ ผูส มัครหรือ ผูโอนยา ยเข า เป น
สมาชิกขององคกรหรือเขารับตําแหนงใหมเรียบรอยแลว พวกเขาจะพบกับบทบาทหนาที่และผูคนแปลกใหม
ในองค กร เมื่ อเผชิ ญกั บ สภาพการณ ที่เ ป น จริ ง บุ คลากรใหม หรื อ ผู มารั บ ตํ าแหน ง ใหม มัก จะเปรี ย บเที ย บ
สภาพแวดล อ มใหม กั บ สิ่ ง ที่ ค าดการณ ไ ว ล ว งหน า หรื อ ประสบการณ เ ดิ ม ที่ เ คยพบมา พวกเขาจะมี ค วาม
ประหลาดใจหรือผิดหวังมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับระดับความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดการณไวลวงหนากั บ
สิ่งแวดลอมใหมที่พบ บางรายพบความแตกตางไมมาก พวกเขาจะพยายามปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
และเงื่อนไขอื่นๆ ในองคกรเพื่อใหเปนที่ยอมรับของหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน รวมถึงสามารถทํางานอยูใน
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องคกรนั้นตอไปอยางมีประสิทธิผล แตในรายที่พบความประหลาดใจหรือเกิดความผิดหวังมากจนไมสามารถ
ปรับตัวให เขากับสภาพแวดลอมและบทบาทหนาที่ใหมได พวกเขาอาจลาออกจากองคกรในที่สุด
๓.๓) ชวงเปลี่ยนแปลงและเปนบุคลากรเต็มตัว (change & acquisition) ระยะนี้เปนชวงที่
บุ ค ลากรใหม ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ วั ฒ นธรรมองค ก รและสภาพแวดล อ มอื่ น ภายในองค ก ร จนยอมรั บ
วัฒนธรรมองคกรเปนแนวทางในการทํางานจากที่กลาวมาแลวในหัวขอลักษณะสําคัญของการหลอหลอมขัด
เกลาขององคกรวา การหลอหลอมที่ประสบความสําเร็จจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในตัวบุคลากร
เชน พวกเขาจะมีทักษะความสามารถในการทํางานดีขึ้น จะยอมรับบทบาทหนาที่ใหมที่ไดรับมอบหมาย และ
ยอมรั บ ค า นิ ย มตลอดจนบรรทั ด ฐานการทํ า งานขององค ก ร ด ว ยเหตุ นี้ เ ฟลแมนจึ ง เรี ย กระยะนี้ ว า ช ว ง
เปลี่ยนแปลงและเปนบุคลากรเต็มตัว
อยางไรก็ตามจากการจัดแบงของไชนตามที่กลาวมาแลวขางตน เขาเรียกระยะนี้วาชวงเวลา
ของ การยอมรับรวมกัน (mutual acceptance) กลาวคือทั้งบุคลากรและองคกรจะสงสัญญาณบางอยางที่
แสดงใหเห็นวาตางฝายตางยอมรับซึ่งกันและกัน สัญญาณที่องคกรสื่อวายอมรับในตัวบุคลากรมีหลายแบบ เชน
หั ว หน า งานประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรไปในทางที่ ดี หั ว หน า งานมอบหมายงานที่ ท า ทาย
ความสามารถมากขึ้นใหทํา บุคลากรมีสวนรับทราบขอมูลความลับขององคกรบางประการ เปนตน ทางฝาย
บุคลากรก็อาจสงสัญญาณยอมรับในตัวองคกรเชนเดียวกัน เชน มีความกระตือรือรนในการทํางาน อุทิศเวลา
ใหกับงาน พยายามปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น เปนตน ผูเขียนมีขอสังเกตประการหนึ่งวา นักวิชาการเกือบทุกคนที่
กลาวมามองขั้นตอนการหลอหลอมขัดเกลา ขององคกรจากแงมุมของบุคลากร กลาวคือขั้นตอนที่นักวิชาการ
เกือบทุกคนจัดแบงไวมีลักษณะเป นขั้นตอนการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรของบุคลากร ตั้งแตขั้นตนไปจนถึ ง
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู (ปรับตัวกับองคกรได) จะมีขอยกเวนก็เพียงในชวงระยะที่สาม (ชวงยอมรับ
รวมกัน) ตามการจัดแบ งของไชน เท านั้ น ที่มองการหลอหลอมขัดเกลาจากแงมุมทั้งของบุคลากรและของ
องคกร กลาวคือทั้งตัวบุคลากรและองคกรตางสงสัญญาณที่แสดงใหเห็นวาตางฝายตางยอมรับซึ่งกันและกัน
๕.๓ ระมัดระวังการกระทําที่อาจขัดแยงกับวัฒนธรรมองคกร บางครั้งองคกรมีคานิยม
ความเชื่อและบรรทัดฐานอยางหนึ่ง แตผูบริหารองคกรกลับกระทําการที่มีความหมายไปในทางขัดแย งกั บ
วัฒนธรรมองคกร ตัวอยางเชน บริษัทจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแหงหนึ่งมีวัฒนธรรมองคกรที่พยายาม
เนนความเทาเทียมกันของบุคลากรทุกระดับชั้น โดยพิจารณาไดจากสิ่งบงชี้หลายประการ เชน ไมมีการจัดที่
จอดรถ หองอาหาร และลิฟตไวสําหรับผูบริหารโดยเฉพาะ บุคลากรคนใดที่มาถึงที่ทํางานกอนมีสิทธิ์เลือกที่
จอดรถที่ใกลอาคารมากที่สุด มีสิทธิ์ใชหองอาหารและลิฟตทุกตัวอยางเทาเทียมกัน คานิยม ในเรื่องความเทา
เทียม กันของบุคลากรไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญและเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมา แตแลววันหนึ่ง
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง กลั บ มี พ ฤติ ก รรมไปในทางที่ ขั ด แย ง กั บ ค า นิ ย มดั ง กล า วโดยกั น พื้ น ที่ จ อดรถและ พื้ น ที่
หองอาหารสวนหนึ่งไวสําหรับผูบริหารระดั บตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป เนื่องจากบุคลากรเพิ่มขึ้นมากจนเกิ ด
ความไม สะดวกแก ผูบริ หารในการหาที่ จอดรถและใชบริการหองอาหาร การกระทําของผูบริหารระดั บ สู ง
ดังกลาวทําให บุคลากรรูสึกสับสนและไมพอใจ บุคลากรสวนใหญเห็นวาการกระทําของผูบริหารเปนการใช
อํานาจตามอําเภอใจมีความคิดและการกระทําที่ไมอยูกับรองกับรอย เชื่อถือไมได ทําใหวัฒนธรรมองคกรนั้น
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เปลี่ยนไปในลักษณะที่แฝงไวดวยความขัดแยง และไมวางใจกันระหวางผูบริหารกับบุคลากร ดังนั้นถาจะให
วัฒนธรรมองคกรไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป ทั้งผูบริหารและบุคลากร ไมควรมีความคิดและพฤติกรรมที่
ขัดแยงกับคานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติในองคกร
๕.๔ การเนนย้ําวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหวัฒนธรรมขององคกรดํารงอยูตอไป ผูบริหารควร
หาโอกาสเนนย้ําคานิยมความเชื่อ บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติขององคกรที่ถูกละเลยหรือฝาฝน ดังที่ได
กลาวมาแลววาวัฒนธรรมองคกรมีลักษณะเปนนามธรรมและมักลืมเลือนออกไปจากความคิดคํานึงของสมาชิก
องคกรในชีวิตประจําวัน แตเมื่อใดที่วัฒนธรรมองคกรถูกละเลยหรือฝาฝน สมาชิกองคกรจะคิดคํานึงถึงธรรม
เนียมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมขึ้นมา และจะตระหนักวาธรรมเนียมบรรทัดฐาน เรื่องใดที่ถูกละเลยหรือฝาฝน
ซึ่งผูบริหารองคกรควรดําเนินการแกไขโดยหมั่นกําชับหรือเนนย้ําวัฒนธรรมองคกรในจุดนั้นๆ ตัวอยางเชน
ถาธรรมเนียมปฏิบัติในการแตงตัวหรือโยกยายบุคลากรในหนวยงานถูกละเลย ผูบริหารอาจสอดสองกําชั บ
หรือเนนย้ําใหสมาชิกองคกรทําใหถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร
สรุปวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองคกรทั้ง ๔ วิธี ดังนี้
๑) คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโนมจะยอมรับวัฒนธรรมขององคกร
๒) การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร
๓) ระมัดระวังการกระทําที่อาจขัดแยงกับวัฒนธรรมในองคกร
๔) เนนย้ําวัฒนธรรมองคกรที่ถูกละเลยหรือฝาฝน
๖. อุปสรรคที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวย ๓ ปจจัยหลัก ดังตอไปนี้
๖.๑ การมองเฉพาะภายในธุรกิจของตน เปนวัฒนธรรมองคกรที่ไมมีวิสัยทัศน มีสายตาที่สั้น
ไมกวางไกล ไมรูความเคลื่อนไหวของธุรกิจ และคูแขงขัน ไมทันสมัย ไมนําเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหมๆ มาใช
จะเห็นไดในธุรกิจครอบครัว ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวมุงวัฒนธรรมผูประกอบการโดย
ยึดติดกับวัฒนธรรมผูนําเพียงผู เดียว ทําใหการดําเนินธุรกิจเจริญเติบโตเปนไปอยางเชื่องชา จึงจําเปนต อง
เปลี่ยนเปนธุรกิจมหาชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อความอยูรอด และสามารถเจริญเติบโตสูระดับสากล
๖.๒ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเกินไป ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางครั้งทํา
ใหวัฒนธรรมองคกรเสียหายได ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีความเชื่อในความรูความสามารถของ
ตนเองรูวาตนรูดีทุกอยางเหนือมากกวาผูอื่น จะเปนผูที่ไมฟงเสียงผูอื่นอาจทําการขัดขวางขอมูลทุกอยางที่ตน
เห็นวาไมสอดคลองกับขอมูลของตน จะปฏิเสธคําแนะนําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในระยะยาวจะ
ทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจนั้นตกต่ํา หรือบางครั้งผูบริหารประเมินคูแขงขันต่ําจนเกินไป อาจกอใหเกิด
ความหายนะแกธุรกิจได
๖.๓ การหยอนยานทางจริยธรรม ในการที่ผูบริหารขาดจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทํา
ใหไมไดรับความเชื่อถือแกบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มุงตนเอง เพียงแตตองการรักษาภาพพจนของความ
เปนเลิศของธุรกิจของตนไว โดยไมไดคํานึงถึงความหายนะที่จะเกิดแกธุรกิจของตนตามมา ดังขาวในหนาหนึ่ง
หนังสือพิมพไดลงขาวเกี่ยวกันผูจัดการสหกรณในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งถูกจับขอหาฉอโกง ทั้งนี้
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ผูจัดการผูนี้มุงแตผลประโยชน สวนตั วมากกวาส วนรวมไมมีจริ ยธรรมตอลูกคา ทําลายชื่อเสียงของสถาบั น
องคกร
๗. การวิเคราะหและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
วัฒนธรรมองคกรเปนพฤติกรรมที่สะทอนขบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผนยุทธศาสตรขององคกรและ
ที่สําคัญที่สุดวัฒนธรรมองคกรมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร โดยเปนเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนา
องคกร ชนิดหนึ่งที่เปนตัวกําหนดทิศทางขององคกรมากกวาการใชกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนใหองคกรสามารถ
ปรับตัว ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรเปนการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากร และพั ฒ นาองค ก รที่ ส ามารถช ว ยให ก ารขั บ เคลื่ อ นประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รทั้ ง ด า น
กระบวนการทํางานภายในใหสูงขึ้นและเกิดคุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จะไดดําเนินการและทําการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร ตามคูมือดําเนินงานเพื่อมุงเนนผลความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงในเรื่อง วัฒนธรรม
(Culture) ผู นํา (Leadership) การอุ ทิศ ตนและความมุง มั่ น ในการทํ า งาน (Personal Contribution) การ
ทํางานเปนทีม (Teamwork) การจัดการความรู (KM) ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดโดยขอ
ความร ว มมื อ จากบุ ค ลากรในสั ง กั ด ได ตอบแบบสํ า รวจและแจ ง ผลการสํ า รวจบรรยากาศภายในองค ก ร
(Organization Climate) ใหกับบุคลลากรทุกระดับไดรับทราบ โดยจะไดดําเนินการดังนี้
๗.๑ สํารวจบรรยากาศภายในองคกร โดยมอบหมายใหกลุมอํานวยการรับผิดชอบ โดยแจง
แบบสํารวจบรรยากาศภายในองคกร (Organization Climate) ผานระบบออนไลน (Pre-test) ใหกับบุคลกร
ในสั ง กั ด ได ต อบแบบสํ า รวจ โดยสรุ ป สาระสํ า คั ญ จํ า นวน ๕ ด า น ได แ ก วั ฒ นธรรม (Culture) ผู นํ า
(Leadership) การอุ ทิศ ตนและ ความมุ งมั่ น ในการทํ างาน (Personal Contribution) การทํางานเป น ที ม
(Teamwork) การจัดการความรู (KM) โดยสอบถามบุคลากรเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอสถานภาพใน
ปจจุบันขององคกรในแตละประเด็น คําถาม และระดับความสําคัญที่มีตอองคกรในแตละประเด็นคําถาม และ
หาสวนตางของระดับความคิดเห็นและระดับ ความสําคัญ (Gap) เพื่อนําไปวิเคราะหและจัดทําแผนพั ฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรตอไป สรุปผลการสํารวจได ดังนี้
แบบสํารวจบรรยากาศภายในองคกร (Organization Climate)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ขอคําถาม
๑.ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของสวน
ราชการ
๒.ขาพเจามีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในสวน
ราชการนี้
๓.ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับ
บั ญ ชาได ต ลอดเวลา รวมทั้ ง ได รั บ การสนั บ
สนุนเพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ
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ไม
พอใจ

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ขอคําถาม
๔.ขาพเจามีอุปกรณและวัสดุที่จําเปนเพียงพอ
ตอการทํางานใหสําเร็จ
๕.ข า พเจ า มี ค วามภู มิ ใ จและมี ค วามสุ ข ที่
สามารถทํางานใหสําเร็จตรงตามเปาหมาย
๖.ผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานเห็นวางาน
ที่ขาพเจาทํามีประโยชนและมีคุณคา
๗.สภาพแวดลอมการทํางานในปจจุบันทําให
ขาพเจาทํางานอยางมีความสุข
๘.ขาพเจามั่นใจวาอคกรของขาพเจาไมมีการ
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
๙.ขาพเจามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่
รับผิดชอบไดอยางเต็มที่
๑๐.ผูบริหารและผูบังคับบัญชาใหความสนใจ
กับความคิดเห็นของขาพเจาเสมอ
๑๑.ขาพเจามีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอย า งชั ด เจน ว า จะต อ งปฏิ บั ติ ง าน
อยางไร จึงจะทําใหงานประสบความสําเร็จ
๑๒.ขาพเจาปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายของสวนราชการ
๑๓.ขาพเจาเชื่อมั่นวาผูบริหารมีความยุติธรรม
๑๔.ข า พเจ า เชื่ อ มั่ นว า องค ก รของข า พเจามี
การทํางานอยางซื่อตรง ไมทุจริตคอรรัปชั่น
๑๕.ข า พเจ า ยิ น ดี ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
๑๖.ข า พเจ า มี ค วามสุ ข กั บ การทํ า งานที่
รับผิดชอบอยูในปจจุบัน
๑๗.ข า พเจ า เชื่ อ มั่ น ว า องค ก รจะสามารถ
ดําเนินงานไดประสบความสําเร็จ
๑๘.ขาพเจาสามารถกําหนดและดําเนินการ
ตามแผนในการทํางานไดตามความเหมาะสม
๑๙. การทํ า งานของข า พเจ า ไม ก อ ให เ กิ ด
ป ญ หาในการใช เ วลากั บ ชี วิ ต ส ว นตั ว และ
ครอบครัวของขาพเจา
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การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ขอคําถาม
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๒๐.องคกรของขาพเจาสงเสริมการทํางานเปน
ทีม เพื่อใหเกิดความรวมมือ และการทํางานที่
มีคุณภาพดี
๒๑.ขาพเจาเชื่อวาผูรับบริการไดรับบริการที่ดี
ที่สุดจากองคการของขาพเจา
๒๒.ข า พเจ า ได มี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองในด า นความรู
ความสามารถในการทํางานอยางสม่ําเสมอ
๒๓.องคกรของขาพเจาไดนําองคความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการ

๗.๒ วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต
๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ โดยนําประเด็นคําถามตามแบบสํารวจและผลการสํารวจมาใชเปนขอมูลฐานใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวิเคราะหวาบุคลากรมีความเห็นหรือความรูสึกอยางไรและมีการ
แสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยางไรในแตละประเด็ นคําถาม สําหรับการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรที่พึง
ประสงคในอนาคต จะไดนําหลักขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) มาประยุกตใชในการ
วิเคราะห โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห ใน ๗ ดาน ไดแก วิสัยทัศน คานิยม ผูนํา ทีมงาน ตนเอง การ
สื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อใหไดขอคิดเห็นที่ครอบคลุมบุคลากรในองคกรทุกกลุมและสะทอนสถานภาพของ
องคกรที่แท จริง สรุปผลการระดมความคิ ดเห็ นไดเพื่ อนําไปกํา หนดเป นแผนพั ฒนาวั ฒนธรรมองคกรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ตอไป

ไม
พอใจ
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