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	 วฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจัยทีส่�าคัญท�าให้บคุลากร

เกิดความรู ้สึกนึกคิดจนเกิดเป็นค่านิยมและพฤติกรรม 

การท�างาน	 เช่นวัฒนธรรมการปรับตัว	 วัฒนธรรมการ 

มุ ่งความส�าเร็จในงาน	 และการท�างานต่างๆ	 ที่เกิดจาก 

กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับตามสายการบังคับบัญชางานทั้งน้ี

วัฒนธรรมองค ์กรที่ ดีก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท�างานรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย	6	ด้าน	ดังนี้	 1)	 วัฒนธรรม 

การปรับตวั	2)	การมุง่ความส�าเรจ็	 3)	 วัฒนธรรมเครอืญาต	ิ 

4)	วฒันธรรมระบบราชการ	5)	ค่านิยมหลักขององค์กรร่วม

กัน	และ	6)ค่านยิมการปรบัเปลีย่นร่วมกนั	

ค�าส�าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร,	ประสิทธิภาพ

Abstract
	 Culture	 is	 an	 important	 factor,	 one	 that	

makes	people	feel	fancy	and	interests	in	the	same	

direction until the values and behaviors that  

corporate	culture	is	a	cultural	adaptation.	Culture	

towards	success	on	 jobs.	And	the	system	arising	

from	regulation	by	the	chain	of	command	and	so	on	

good corporate culture contributes to the  

efficiency	and	effectiveness	of	 the	model	 culture	

that	 effectively	 consists	 of	 6	 areas	 :	 1)	 cultural	 

adaptation	2)	the	focus	of	success	3)	cultural	kinship	

4)	 cultural	 bureaucracy	 5)	 the	 core	 values	 of	 

the	 organization	 together	 and	 6)	 the	 values	 of	 

mutual	benefit.
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เคยชิน	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ความเช่ือ	ค่านิยม	ภาษา

วัตถุฯลฯ	 ท�าให้คนอยู่ร่วมกันเป็นสังคม	 อย่างมีระเบียบ	

องค์กรมีบุคลากรที่มีความต่างด้านความรู ้	 ความคิด	 

ความรู ้สึก	 ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรโดยบุคลากรใน

องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้องค์กรประสบผลส�าเร็จ	

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
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	 ดังนั้น	 วัฒนธรรมองค์กรเป ็นตัวก�าหนดวิถี

ประพฤติขนบธรรมเนยีม	จารตีประเพณี	และการปฏิบัตติาม

ความเชื่อค่านิยมที่ปฏิบัติกันมาและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	 องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะช่วยให้สมาชิก

ภายในองค์กรก้าวไปสูค่วามส�าเร็จและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร
	 บุคลากรในองค์กรย่อมมีความคิดความเชื่อ 

ในการท�างานมกีารท�างานเน้นคุณภาพและมีความรับผดิชอบ

สูงส่งผลท�าให้ผู ้รับบริการได้รับการบริการที่ดีเกิดความ	 

พงึพอใจ	มหีลายท่านได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์กรไว้ 

ดังต่อไปนี้

	 กฤษกนก	ดวงชาทม	(2557	:	162-163)	ได้กล่าวถงึ

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรสามารถเรียนรู ้โดย 

ผ่านการสังเกตจดจ�าเรียนรู ้จากประสบการณ์ต ่างๆ 

และสามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ ่นการปรับตัวเปลี่ยนแปลง 

ขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรจะเป็นสิ่งส�าคัญในการปรับตัว

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

	 วิรัช	 สงวนวงศ์	 (2547	 :	 20)	 กล่าวว่าวัฒนธรรม

องค์กร	คือ	ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เกิดขึ้นในองค์กรและใช ้ เป ็นแนวทางในการก�าหนด

พฤติกรรมของคนในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น 

เสมือน	“บุคลิกภาพ”	หรือ	“จิตวิญญาณ”	ขององค์กร

	 วโิรจน์	สารรัตนะ	 (2546	 :	 314)	 ได้ให้ความหมาย 

ของวัฒนธรรมองค์กร	 หมายถึง	 วัฒนธรรมองค ์กร 

เป็นลักษณะแสดงถึงความเป็นเอกภาพ	 และเอกลักษณ์ 

ขององค์กร	 เช ่น	 ประเพณี	 พิธีกรรม	 ระบบความคิด	 

ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 และค่านิยมตลอดจนปรัชญาที่สมาชิก 

ในองค์กร

	 ศิริพงษ์	 เศาภายน	(2551	 :	71)	ได้ให้ความหมาย

ของวัฒนธรรมองค์กร	 หมายถึง	 ความเช่ือ	 ความรู ้สึก	

พฤติกรรม	และสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์กร

	 สรุปได้ว ่า	 วัฒนธรรมองค์กร	 เป ็นความคิด 

ความเชือ่แบบแผนปฏบิตังิานและการด�ารงชวีติของบคุลากร

ในองค์กรหนึ่งๆ	 ยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณีและ 

แบบอย่างในการปฏิบัติ	เช่น	วัฒนธรรมการไหว้	วัฒนธรรม

การแต่งกายมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งนี้ในองค์กร

ต้องการพัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสม	 ดีงาม 

เพื่อการท�างานที่เป็นระบบต่อไป

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร
 วัฒนธรรมองค์กรมีองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญ 

อยู่	3	ประการ	คือ

	 1.	ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่สังเกต 

เห็นได้	(Observable	Culture	Element)	

	 2.	ค่านิยมร่วมและความเชื่อ	 (Shared	Values	 

and	Beliefs)	 เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ไม่ง่าย	 ค่านิยมหลัก 

และความเชือ่ของสมาชกิในองค์กรว่าสิง่ใดส�าคญัและสิง่ใด

ไม่ส�าคัญ

	 3.	ข้อสมมติฐาน	 (Basic	 Assumption)	 เป็น 

เครื่องสะท้อนถึงค่านิยมความถูกต้อง	 ความซื่อตรง	 

ความยุติธรรม	ความนอบน้อม	ผลประโยชน์	ความเห็นอก

เห็นใจ	และความมัธยัสถ์	มีผลต่อความประพฤติที่บุคลากร

ได้แสดงออกมาแตกต่างกัน	(วัฒนธรรมองค์กร	:	ออนไลน์)

	 สรุปวัฒนธรรมองค์กร	 (Organizational	 culture)	

หมายถงึ	แนวทางทีไ่ด้ยดึถอืปฏิบตักินัในองค์กร	วฒันธรรม

องค์กรจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิก 

ในองค์กร	ความรู้	 ความเข้าใจ	 (Cognitive	 framework)	

ค่านิยม	 (set	 of	 values)	 และบุคลากร	ที่อยู่ในองค์กร	

ยึดถือร่วมกัน	

ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร
	 1.	ช่วยในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	 

การท�างานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จ	 วิธีการ 

ของการก�าหนดขอบเขต	ของความส�าเรจ็	และความล้มเหลว	

และเกดิการพัฒนาทศันะร่วมกนั
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	 2.	การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก 

มี	2	ประการ	คือ	1)	บุคลากรจะต้องพัฒนาวิธีการที่ยอมรับ 

และค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด	2)บุคลากรจะต้องทราบถึงสาเหตุ

ที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว	และคิดแนวทางเปลี่ยน

ทิศทางในการแก้ปัญหา

	 3.	ช่วยในการประสมประสานภายใน	 (Internal	

integration)	การสร้างสรรค์การรวมกลุ่มโดยการค้นหาวิธี

การปรบัตวัในการท�างาน	และการก�าหนดลกัษณะ	การพฒันา

ลักษณะ	 การสนทนาและปฏิกิริยาระหว่างกัน	 การค้นหา

โอกาสอุปสรรคความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

	 4.	วัฒนธรรมองค์กร	คือ	 สิ่งที่	 หล่อหลอมให้คน 

ในองค์กรมีและเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน	 ท�าให้คน 

ในองค์กรมีความเช่ือและมีพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน	

วัฒนธรรมท�าให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 5.	วัฒนธรรมองค์กรเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง 

ขององค์กร	 และสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ก็ต่อเมื่อ

วัฒนธรรมเหมาะสมกับองค ์กรตามสภาพแวดล ้อม 

และ	บริษัทขององค์กรนั้น

ประสิทธิภาพการท�างาน
	 ประสิทธิภาพ	คือ	ความสามารถในการปฏิบัติงาน

แล้วประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์และเกดิประโยชน์

สูงสุดท�าให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานเกิด	ผลสัมฤทธิ์

และบรรลวุตัถุประสงค์องค์กรโดยมีกระบวนการ	การคุม้ค่า

ประหยัดและเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถ 

น�าไปสู่ผลได้เร็ว	ตรงเวลาและมีคุณภาพ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการท�างาน
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 1) ทฤษฎีแรงจูงใจ

	 จินตนา	 สายทองค�า (2543	 :	 38-40)	 กล่าวว่า	 

แรงจงูใจเป็นกลไกของพฤตกิรรมกระบวนการ	การด�าเนนิงาน	

และควบคุมกิจกรรมเป็นแรงกระตุ ้นให้บุคลากรแสดง

พฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ	 (Hierarchy	 

of	Needs	Theory)	

	 ดังนั้น	ความคิดของ	มาสโลว์	ก็คือ	ความต้องการ

ใดที่ได้รับการตอบสนองอันท�าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว	

ความต้องการก็จะไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป	 แต่ความ

ต้องการในระดับที่สูงกว่าจะกลายเป็นแรงบีบหรือแรงจูงใจ

แทนที่อันจะเป็นเหตุท�าให้บุคลากรต้องสร้างพฤติกรรม 

เพื่อตอบสนองความต้องการ	5	ขั้นความต้องการ	

 2) ทฤษฎีความพึงพอใจ

	 มีนักวิชาการหลายคนได้ให้แนวคิดและทฤษฎี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์	ใน	5รูปแบบ	ดังนี้

 ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	และคณะ	(2545	:	311)	กล่าวถงึ

ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการ	 (The	Needs	Hierarchy)	

ทฤษฎีล� าดับขั้นความต ้องการของมนุษย ์ 	 มาสโลว ์	 

(Abraham	Maslow)	 ศึกษาเกี่ยวกับความจูงใจจาก 

ความต้องการของมนุษย์	 โดยที่มองเห็นว่ามนุษย์ทุกคน 

ล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการโดยไม่มี 

ที่สิ้นสุดจากระดับต�่าสุดไปหาสูงสุด	

	 จากความหมายแนวคิดและทฤษฏีสรุปได้ว ่า	 

การปฏบิตังิาน	หมายถงึ	กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตัิ

งานที่อยู่ภายใต้ความซับซ้อนขององค์กรบุคลากรภายใน

องค์กรจะต้องสร้างระดบัการปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	 

และเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
	 จากแนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 ผู้เขียน	 มองถึง

ปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมองค์กรจากอดีตสู ่ปัจจุบัน 

ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ ่น 

ให้ประพฤติปฏิบัติตามในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรเกิดจาก

ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรมุ่งไปสู่ความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	 วัฒนธรรมองค์กรต้อง 

เรียนรู้จากประสบการณ์	มิติของวัฒนธรรมองค์กรต่อการ
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เปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อประสทิธภิาพการท�างานในด้านต่างๆ	

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจในการท�างานตามกฎระเบยีบข้อบังคบัตลอดจน

การเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ	มีปัจจัยที่ส�าคัญดังนี้

	 1.	วัฒนธรรมการปรับตัวในการท�างานจะต้อง 

มุ่งเน้นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	 เช่น	 

การปรับตัวเข้ากับคนอื่น	 การปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ	

บุคลากรเกิดแรงกระตุ ้นในการท�างาน	 กล้าคิด	 กล้าท�า

สามารถสร้างวัฒนธรรมการปรับตัวได้	

	 2.	วัฒนธรรมการมุ่งความส�าเร็จเป็นการท�างาน 

เชิงรุกเพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	

นโยบาย	 วิสัยทัศน ์ 	 ฯลฯ	 เกิดแรงจูงในการท�างาน	 

และบคุลากรมคีวามคาดหวงัในการปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่ง

ต่างๆ	เพื่อประสบผลส�าเร็จ	ของงาน

	 3.	วัฒนธรรมเครือญาติเป็นวัฒนธรรมที่ท�างาน

แบบยืดหยุ่นและอุปถัมภ์	 เอื้ออาทรต่อกันภายในองค์กร 

มีความรกั	ความผกูพนั	ท�าให้เกดิความสขุในการปฏบิตังิาน

แบบเครือญาติ	

	 4.	วัฒนธรรมระบบราชการวัฒนธรรมการท�างาน

ของระบบราชการมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	 ท�าให้

บุคลากรในองค ์กรเกิดความม่ันคงปฏิบัติ งานตาม 

กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการท�างาน	 

และความมั่นคงในการท�างาน	

	 5.	ค่านิยมหลักขององค์กรร่วมกัน	 เป็นความเช่ือ

ของบุคลากรท่ีน�าไปสู ่การกระท�าที่เป ็นแบบอย่างของ

พฤติกรรมในองค์กรความรู้สึกต่างๆ	เช่น	ค่านิยม	ความเชื่อ	

ทัศนคติ	 ความคิดเห็น	 จริยธรรม	 บทบาท	 เป็นค่านิยม 

หลักขององค์กรร่วมกัน	 เพ่ือจะท�าให้เป็นวัฒนธรรมที่ 

ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อไป	

	 6.	ค่านิยมการปรับเปลี่ยนร่วมกันช่วยให้บุคลากร

ภายในองค์กรช่วยแก้ไข	ปรับปรุง	พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิด

ค่านิยมที่เหมาะสมในองค์กรที่ดีงาม	 ด้วยวิธีการต่างๆ	 

การสร้างค่านิยมร่วมกันเป็นการกระท�า	 การตัดสินใจ	 

การพิจารณา	 แนวปฏิบัติต่างๆ	 ให้เกิดเป็นกระบวนการ 

ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	 ชัดเจน	 ยึดถือเพื่อน�าไปปฏิบัติเป็น 

แบบอย่างที่ดี	จะส่งผลดีต่อองค์กรอีกด้วย

	 ดังนั้น	 ผู ้เขียนจึงน�าเสนอผังมโนทัศน์รูปแบบ

วัฒนธรรมองค์กรที่มีปะสิทธิภาพในการท�างาน	 โดยการ

ประยุกต์แนวการเขียนกรอบแนวคิดจาก	สัญญา	 เคณาภูมิ	

(2557	 :	 35-39)	 เป็นการเขียนกรอบแนวคิดกรอบแนวคิด 

เชิงองค์ประกอบ(Component	conceptual	framework)

และเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 (Relationships	 

between	 variables	 conceptual	 framework)	 

ดังผังมโนทัศน์

สรุป 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผนค่านิยมความ

ประพฤติการปฏิบัติความเข้าใจความรู ้สึกของสมาชิก 

ในองค์กรมีรากฐานมาจากค่านิยม	 ความคิด	 ความเชื่อ	 

และอุดมการณ์	 ที่สมาชิกมีร่วมกันการได้เห็น	 ได้เรียนรู้ 

จากสิ่งที่เกิดข้ึนในองค์กรการเรียนรู้สิ่งที่เกิดข้ึนในองค์กร 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าบุคลากร	 เป็นวิถีชีวิตที่คน 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นนิสัย

และความเคยชนิ	เป็นขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีวถิปีระพฤติ

ปฏิบตั	ิความเชือ่	ค่านยิม	ภาษาวตัถสุิง่ของต่างๆ	วฒันธรรม

ท�าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม	 มีการอยู ่ร ่วมกันอย่าง 

มีระเบียบ	 ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม	 

ค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ	จริยธรรม

องค ์กรถือเป ็นส ่วนส�าคัญที่จะท�าให ้การด�าเนินงาน 

ขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเช่ือถือ

จากสังคม	 องค์กรทุกประเภทจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

น�าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กร 

อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ	ภาพพจน์ที่ดี	 ชื่อเสียง	

เกยีรตยิศและความก้าวหน้าขององค์กรหากจะมองทีปั่จเจก

บุคลากรจะเห็นว่า	บุคลากรจะกระท�าการไปสู่เป้าหมายใดๆ	

ต้องอาศัยศูนย์รวมของจิตใจ	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “ส�าเร็จ 

ด้วยใจ”	โดยมวีถิชีวีติทีส่อดคล้องกนั“วัฒนธรรมในองค์กร

ที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด”
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