การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ (ที่มา:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sal&group=16)
กระแสแห่งการบริหารจัดการองค์การแบบยั่งยืน (Sustainable Organization ) ค่อนข้างมาแรงในยุคปัจจุบันนี้
เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้นองค์การที่ปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจหายไปจากวงโคจรทางธุรกิจดังนั้น ฝุุายบริหารระดับสูงใน
ทุกองค์การจึงต้องค้นหาเครื่องมือที่จะนาพาองค์การหรือขับเคลื่อนองค์การได้อย่างเหนือชั้นกว่าองค์ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆที่หลายองค์การนามากาหนดเป็นแผน กลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ (Business Plan ) เพราะ
จากการวิจัยถึงความสาเร็จและความยั่งยืนขององค์การในระดับ พบว่าองค์การที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน พนักงานในองค์การทุก
คนรับรู้รับทราบและแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกเข้าใจเข้าถึง ความเป็นตัวตนขององค์การนั้นๆ จะทาให้องค์การดังกล่าวยืนหยัด
อยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์การได้อย่างยั่งยืน
2. เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อความยั่งยืน
(ที่มา:http://www.bloggang.com/ viewdiary.php?id=sal&group=16)
2.1 การมีส่วนร่วม( Participation ) : การที่จะนาพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์การที่ เด่นชัด
หรือชัดเจนได้นั้นการมีส่วนร่วมในองค์การของพนักงานทุกคนตั้งแต่เบอร์1ขององค์การจนถึงพนักงานรายวัน หรือพนักงาน
ชั่วคราวหรือพนักงานรายเหมาล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจาป็นอย่างยิ่งเพราะหากขาดซึ่ง ความร่วมมือจากทุกฝุายใน
องค์การแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับองค์การแห่งความยั่งยืนว่า
2.2 การเปิดใจกว้าง( Openness / Candor ) : สิ่งจาป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การให้
แข็งแกร่งนั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่
เป็นนโยบายขององค์การ นาไปปฏิบัติอย่างจริงจังและหากมองในมุมกลับกัน หากองค์การมีพนักงานที ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์การ ก็สามารถทานายได้ว่าองค์การนั้นยากที่จะ เป็นองค์การแห่งความยั่งยืน
เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การ แท้จริงคืออะไรซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์การนั้นๆ
2.3 ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect ) : ปัจจัยที่สาคัญมากอีกสิ่งหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์การสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ยอมรับในตัว
บุคลากรในองค์การหลายๆครั้งที่พนักงานในองค์การมักจะมีคาถามในใจว่าทาไมองค์การจะต้องว่าจ้างที่
ปรึกษาประจาเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วฝุายงาน/ /แผนกในองค์การซึ่งทาให้พนักงานในองค์การอาจคิดไปได้ผู้บริหารไม่ได้
ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของพนักงานที่ตนเองได้สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์การด้วยตนเอง
หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการทรวมทั้งอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อางาน ผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่
หลวงได้ด้วยนอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆจาก็อาจจะพนักงาน ไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ที่จะแสดงความ
คิดเห็นที่สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆที่จะทาให้องค์การยั่งยืนได้
2.4 ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา(Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างยั่งยืนน พนักงานทุก
คนทุกระดับในองค์การจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกันว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เปูาหมายห วัตถุประสงค์ที่องค์การได้
จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจเขียนออกมาในรูป ของนโยบายขององค์การแต่สิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์การอย่างยั่งยืนนสัญญาใจหรือพันธะ สัญญาทางใจ ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง
ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควข้ามเพรมองาะหากผู้บริหารองค์การ สามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญา
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานทุกคนโอกาสในความสาเร็จของ
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การเป็นองค์การแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม อย่าง
แน่นอน
2.5 ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง(Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตยุคปัจจุบันหรือยุคอนาคต ก็ตาม
ความขัดแย้งในองค์การหรือในสังคมก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพาองคาพยพห
องค์การให้ฝุาฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความสารเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้าเร็จในดังนั้น
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเปุาความขัดแย้งที่มีอยู่ ทุกแห่ง ในองค์การ
ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก ความสามัคคีเพราะไม่มีความส าเร็จใดๆที่
ขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนใ องค์การหรือในสังคมไปได้
2.6 ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ(Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งควา กล่าวคือ เมื่อผู้บริหาร
หรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นคว ที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์การได้
แล้วนั้นความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทั
ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์การที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้ง น้อย
มากเพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์การเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกหากใครที่ ไม่ปฏิบัติ
ตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์การได้
2.7 การตัดสินใจ( Decision Making ) : ค าว่าการตัดสินใจในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การนั้น
หมายถึงการที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้(Role Model) ให้กับพนักงานได้เห็น
เป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศหรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่ ตัดสินใจพิจารณาบริหารจัดการกับ
พนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนได้มุ การแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
องค์การ
2.8 การรวมพลัง( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง เป็น
ประชาธิปไตยต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆ หากรวมพลัง
กันหรือผนึกพลังกันหลายๆก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆตัว กลับไปยังรังของมันได้
2.9 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์(Goaland Objective ) : องค์การใดที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสง ชัดเจน ใน
การก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์การ ก็ย่อมจะท าความฝันหรือวิสัยทัศ(Vision)ของตน์ ประสบความส าเร็จ
ได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การก็เช่นกันต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่ง
รวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์การ เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเสมือนกับ การเดินปุาที่ไม่มีเข็ย่อมหาทาง
ออกหรือหลุดพ้นจากพยันอันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในปุาไปได้ทิศ
2.10 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา(Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกับค าพระที่ว่า
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้วมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิดฉันใดฉันแก่เจ็บแล นั้นองค์การก็
ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธงค์การรมอก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการบริหารงานภายในองค์การและ
การบริหารคนองค์การให้มีองค์ประกอบครบทั้ง9ประการดังที่ได้กล่าวมา ข้างต้นนี้จึงจะถือได้ว่าได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางที่
ถูกต้องและเหมาะสมองค์กับคารแห่งความยั่งยืนาว่า (Sustainable Organization)
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3. กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ(Creating the Organization Culture )
ขั้นตอนที่หนึ่งการกาหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์(Formulate Strategic Values) ค่านิยมเชิงกลยุทธ์คือ ความเชื่ พื้นฐาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ ซึ่งเป็นตัวก บการพัฒนาตามกระบวนการกลั่นกรองของาหนดกลยุทธ์ที่ได้รั สิ่งแวดล้อม และ
การวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อประเมินทางด้านเศรษฐกิจประชากร นโยบายสาธารณะ เทคโนโลยีแ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวก าหนด
ความต้องการของตลาดที่องค์การสามารถที่จะเผชิญได้
ขั้นตอนที่สองพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรม(Develop Culture Values) คือค่านิยมที่พนักงานต้องการที่
ปฏิบัติเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินตามค่านิยมเชิงกลยุทธ์ได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของ
สามารถประสบความส าเร็จได้อย่างไร และเมื่อใดถ้าองค์การไม่พยายามที่จะพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรมให้อมโยงกับ
การก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ ก็จะเป็นการจบไปกับความว่างเปล่าของกลุ่มค่านิยม ดังนั้นพนักงานใน
จะต้องมีค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท างานที่มีความมั่นคง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนค
องค์การ เช่นการผลิตที่ระดับต้นทุนที่ต่ า การบริหารลูกค้า หรือวัฒนธรรมทางเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่สามการสร้างวิสัยทัศน์(Create Vision) วิสัยทัศน์คือ ภาพขององค์การ ว่าจะเหมือนหรืออยู่ ณ ในอนาคต
ขององค์การหลังจากที่มีการพัฒนาค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วองค์การ วิสัยทัศน์ขององค์การ ใช้เป็น
แนวทางร่วมกันระหว่างค่านิยมเชิงกลยุทธ์กับค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกาหนดอันดับแรกก่อนที่จะมีการเขียนวิสัยทัศน์ เพื่อ
การสร้างภาพในอนาคตขององค์การและสื่อสารผ่านพนักง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นตามเปูาหมายขององค์การ
ขั้นตอนที่สี่การเริ่มด าเนินกลยุทธ์(Initiate Implementation Strategies) เป็นการสร้างค่านิยมและเริ่ม ปฏิบัติเพื่อ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ การเริ่มต้นด าเนินกลยุทธ์มักจะครอบคลุมหลายปั ออกแบบองค์การไปจนถึงการสรรหาและ
การฝึกอบรมพนักงานที่มีค่านิยมร่วม และด าเนินการตามค่านิยมร่วมน ค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ห้าการเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม(Reinforce Culture Behavior) การเสริมแรงพฤติกรรม ทาง
วัฒนธรรมสามารถจะกระท าได้หลายรูปแบบ รูปแบบแรก การจัดการระบบการให้รางวัลอย่างเป็นทางการในองค ซึ่งจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมในหลายๆด้านเพื่อให้เกิดค่านิยมแก่พนักงาน รูปแบบท
จะต้องบอกเรื่องราวต่างๆไปยังพนักงานทุกคนเพื่อเสรินิยมสร้างค่าทางวัฒนธรรมปแบบที่สามรู องค์การจะต้องเน้ พนักงานใน
สิ่งต่างๆที่ส าคัญๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ และให้เกิดผลปฏ ดังนั้นองค์การก็จะต้องใช้ความ
พยายามอย่างยิ่งเพื่อให้พนักงานท าในสิ่งที่เหมาะสม
4. การปรับ/สร้างวัฒนธรรมองค์การ(Culture Development)
การปรับ/สร้างวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การป/สรับ้างรูปแบบ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีการเรียนรู้ซึ่งแสดง ออกมาใน
รูปของพฤติกรรมของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ ศัพท์หรือภาษาเฉพาะทาง รูปแบบของงาน ตลอดจนเงื่อ คุณภาพชีวิตในการท
ในองค์การเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนการดางาน าเนินงานตามเปูาหมายและกลยุทธ์ขององ
4.1 หลักการแนวคิด
การปรับ/สร้างวัฒนธรรมองค์การ มีหลักการส าคัญที่ต้องการปรับ/สร้างให้บุคลากรมีแนวคิดวิธีการท างาน ว
การด เนินชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตามเปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์การ
ก าหนดไว้สิ่งส าคัญเบื้องต้นที่องค์การจะต้องมีในการด าเนินการในเรื่องนี้ คือ
1) มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเปูาหมายขององค์การที่ชัดเจน
2) มีผู้น าที่มีศักยภาพพร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลง
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4.2 ขั้นตอน/วิธีการ
ศึกษาวิสัยทั
และกลยุทธ์
ขององค์การ

ประเมินวัฒนธร

วิเคราะห์วัฒนธ

ก าหนดแนวทาง

องค์การที่เป็
ปัจจุบัน

องค์การที่ต้อ
ปรับเปลี่ยน

สนับสนุนและ
ผลักดันวัฒนธรรม
ที่ต้องการ

วัดผลและ
ประเมิน
ผลอย่
ต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่1ศึกษาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ
1) ท าความเข้าใจเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ ล าดับความสต่างๆที่าคัญของกลย สนับสนุน
เปูาหมายขององค์การโดยรวม
2) พิจารณากาหนดวัฒนธรรมองค์การที่คาดว่าจะเอื้อต่อการสนับสนุนการด าเนินงานตามเปูาหมายให้ชัดเจน
รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการกระจายอานาจการตัดสินใจนวัตกรรม ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ ทั้งในระดับองค์การและผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ บุคลากรทางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
3) ผู้นาในระดับบริหารควรร่วมดาเนินการในขั้นตอนนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม/เห็นถึง ความ
จาเป็นในการปรับเปลี่ยน/สนับสนุนในกิจกรรมขั้นอื่นๆต่อไป
ขั้นตอนที่2ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่
1) เก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมในการด าเนินงานขององค์การปัจจุบันซึ่งสามารถด าเนินการได้ การสัมภาษณ์,
การจัด Focus Group, การท าแบบสอบถาม โดยค าถามที่ก าหนดในการเก็บข้อมูล ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมที่สอดรับกับกลยุทธ์หรือทิศทางใหม่ที่ต้องการเปลี่
ขั้นตอนที่3วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน
1) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาช่องว่างและระดับของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2) ระบุและทบทวนวัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังเพื่อให้สามารถด าเนินงานสนับสนุนกลยุทธ์จ
3) ผู้นาในระดับบริหารควรร่วมด าเนินงานในขั้นตอนนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกมี/เห็นถึง ความจาเป็นใน
การปรับเปลี่ยน/สนับสนุนในกิจกรรมขั้นอื่นๆต่อไป
ขั้นตอนที่4กาหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ
1) การพัฒนาผู้นาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อเป็นต้นแบบ (Role Model) ของวัฒนธรรมที่ต้องการ
2) การกาหนดแนวทางสนับสนุนอื่นๆอาจพิจารณาได้ดังนี้
- การกาหนดCompetency ที่จาเป็นและพัฒนาตามลาดับ
- การศึกษาโครงสร้างขององค์การและปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรม
- การศึกษากระบวนงานและปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
- การกาหนดระบบค่าตอบแทนและระบบการบริหารทรัพยากรอื่นๆเพื่อเป็นการจูงใจการ
ปรับเปลี่ยน
- อาจพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ขั้นตอนที่5การวัดผล/การประเมินอย่างต่อเนื่อง

๕
1) เมื่อดาเนินการไประยะหนึ่งองค์การต้องดาเนินการประเมินว่าระดับของวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปมาก
น้อยอย่างไร ซึ่งอาจท าโดยวิธีเดียวกันกับขั้นตอนที่2ในการเก็บข้อมูล
2) ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน/แนวทางสนับสนุนหรือผลักดันในสอดรับกับระดับของวัฒนธรรม
องค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน ณ เวลานั้นๆ
4.3 ประโยชน์
1) บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแว ภายนอก
อย่างเหมาะสมได้(Adaptability)
2) บุคลากรมีพฤติกรรมแนวคิดที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดรับเปูายขององค์การและส่งผลให้หม
ผลงานโดยรวมขององค์การเพิ่มขึ้น
4.4 ข้อควรค านึงในการน าไปใช้
1) การมีส่วนร่วมของผู้นาเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้นการสร้างการยอมรับวัฒนธรรมที่ต้องการผู้นาจึงอาจต้อง
ดาเนินการในระดับแรกๆและให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง
2) การสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นเรื่องที่อาจต้องด าเนินงานไปพร้อมๆกับแนวทางการพัฒนาอื กิจกรรม
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจ และผลักดันให้เกิดวัฒน ประสงค์ขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น
3) การสร้างวัฒนธรรมในองค์การมักจะใช้เวลานานเพื่อให้วัฒนธรรมที่พึงประสงค์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
4) การใช้ทรัพยากรด้านอื่นๆอาจสูงขึ้นตามไปด้วย เช่น งบประมาณ และบุคลากรในการด าเ สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
5) การปรับ/สร้างวัฒนธรรมใหม่ต้องอาศัยเวลานานโดยต้องค านึงถึงสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแ
ล าดับของสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนด้านล่างเรียงตามระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจากน้อยไปหามาก คือ
ความรู้/วิถีการเรียนรู้, พฤติกรรม, ความเชื่อ/ความรู้สึก
6) ต้องค านึงถึงความพร้อมขององค์การในปัจจุบันก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ซึ่งมีปัจจัยในก
- ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงา
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นอยู่กับวัฒนธรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
- ระยะเวลาความเร่งด่วนเพื่อรองรับเปูาหมายขององค์การ
5. การสืบสานวัฒนธรรมองค์การ(ที่มา:http://202.29.22.164/e-learning/cd-1595/soc07/topic4/.../
print5.htm)
เป็นหน่วยงานโดยทั่วไปพยายามสืบสานหรือธ ารงรักษาวัฒนธรรมในองค์การให้คงอยู่ต่อไปด้วย เหตุผลคือเพื่อ ให้
สมาชิกใหม่ของหน่วยงานไม่ต้องประสบกับการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาแล การสูญเสีย
ทรัพยากรทางการบริหารโดยใช่เหตุ หน่วยงานโดยทั่วไปจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการต่างๆ ในการสืบสาน วัฒนธรรมองค์การ วิธี
การส าคัญที่หน่วยงานนิยมใช้เพื่อการนี้ได้แก่
5.1 คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรมองค์การ
5.2 การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ(Organizational Socialization)
5.3 ระมัดระวังการกระท าที่มีความหมายไปในทางขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ
5.4 หมั่นเน้นย้ าวัฒนธรรมองค์การที่ถูกละเลยหรือฝุาฝืน
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5.1 การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมองค์การ
1) การคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมองค์การ
การธ ารงรักษาวัฒนธรรมองค์การกระท าได้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้ามาท างาน ด้วยวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่คาดว่าจะมีค่านิยมความเชื่อ วิธีคิดวิธีท างานตลอดจนประสบการณ์ที่ตรงหรือใกล ต้องการ ผลจากการ
คัดเลือกจะท าให้ได้บุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางใ และในการประพฤติปฏิบัติตซึ่งนอกจาก
จะส่งผลให้วัฒนธรรมองค์การได้รับการสืบสานต่อไปยังสมาชิกรุ่นให จะท าให้สมาชิกใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
และเพื่อนร่วมงานในองค์การได้ง่าย เพราะมีค่า และแนวทางการท างานที่ใกล้เคียงกัน ผลที่ตามมาในระยะยาวคือ สมานั้นมี
แนวโน้มที่จะทชิกใหม่เหล่ างานอยู่ หน่วยงานได้ยาวนาน
แต่ถ้าหากหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีค่านิยมความเชื่อที่แตกต่าง หรือไปด้วยกั ความเชื่อของคนส่วนใหญ่
ในองค์การแล้ว สมาชิกใหม่เหล่านั้นอาจประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่สอดคล้ องค์การจนก่อให้เกิดปัญหาขึ้นหรืออาจท างาน
อยู่ในองค์การนั้นได้ไม่นาน ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกอาจ ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในระบบเปิด อาจต้องคัดเลือก
อาจารย์ที่มีค่านิยมความเชื่อไปในทาง ในการเรียนการสอนในระบบเปิด เพราะถ้าคัดเลือกอาจารย์ที่เชื่อมั่น ศรัทธาเฉพาะการ
เรียนการสอนในระบบปิดเ อาจารย์ใหม่บางคนอาจท างานอยู่ได้ไม่นานก็ขอโอนย้ายไปสอนในมหาวิทยาลัยระบบปิดหรือขอ
ลาออกไปเลย
จากการศึกษาของโลดาลและมิทเซล(Lodahl & Mitchell 1980 Cited by trice beyer, 1993 : 416–
417) เกี่ยวกับการธ ารงรักษาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยใ2แห่งในประเทศอังกฤษพบว่าม่ วัฒนธรรม องค์การของ
มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอุดมการณ์ความเชื่อในช่วงก่อตั้งในระดั กล่าวขยายความคือในช่วงก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งยึดมั่นในอุดมการณ์การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary ideology) แต่หลังจากนั้น
ไม่นานมหาวิทยาลัยแห่งแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอุด การเรียนการสอนไปมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งที่สองมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโลดาลและมิทเซล พบว่า สาเหตุที่มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์การเรียนการ
สอนในระดับที่แตกต่างกัน เนื่องจากเ การคัดเลือกคณบดีแตกต่างกันกล่าวคือ ในมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์
การเรียนกา อธิการบดีได้ท าการคัดเลือกคณบดีคณะต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในด้านความมีชื่อเสียงทพวกเขาเป็นหลักงวิชาการของ
โดยไม่
ค านึงว่าคณบดีเหล่านั้นจะเชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการหรือไม่ ในขณะ อีกมหาวิทยาลัย
หนึ่ง นอกจากจะคัดเลือกคณบดีโดยพิจารณาเกณฑ์ในด้านชื่อเสียงทางวิชาการแล้ว ยังพิ เฉพาะผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธาหรืออย่างน้อย
มีค่านิยมความเชื่อที่ไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมขององค์การแล้ว พวก ธ ารงรักษาวัฒนธรรมในองค์การให้ด ารงอยู่ต่อไป
2) วิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรมองค์การ วิธีการคัดเลือกที่จะส่งผลให้ได้
บุคลากรที่มีค่านิยมความเชื่ตลอดจนความรู้ความสามารถตรงตามที่
หน่วยงานต้องการนั้นคงต้องท าด้วยความรอบคอบ อาจต้องมีการสัมภาษณ์หลายครั้ง(แล้วแต่ระดับต าแหน่งของ บุคลากร)
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว อีกวิธีการหนึ่งที่อาจท าได้ คื ข้อมูลบางประการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะไป
ด้วยกันได้กับวัฒนธรรมขององค์การ ข้อมูลบ่งชี้ดังกล่าวม ข้อมูลที่ผู้สมัครเคยฝึกงานกับหน่วยงานที่ไปสมัครงานนั้นมาก่อน โดย
มีผลการฝึกงานเป็นที่พอใจข ผู้สมัคร หรือผู้สมัครอาจเคยเป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ดีของหน่วยงานที่ไปสมัครงานมาก่อน แต่
ได้ขอลาออกไป

๗
เหตุผลอันสมควรหรือจ าเป็น เช่น ศึกษาต่อต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นการคัดเลือกอาจารย์มหาวิทยาลัย ผ ความสนใจแก่ผู้ที่
เคยสอนพิเศษให้กับทางสถาบันหรือเคยเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน
ผู้สมัครประเภทต่างๆ เหล่านี้อย่างน้อยเคยสัมผัสหรือเคยรับรู้สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเหล่า จึงอาจท าให้พวก
เขายอมรับค่านิยมความเชื่อของหน่วยงานที่ไปสมัครงานได้ง่าย และรวดเร็วกว่าบุคคลที่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน
นั้น ดังนั้น นอกเหนือจากดเกณฑ์ในการคัลือกอื่นๆที่มีอยู่แล้ว(เช่นพิจารณาความรู้ และประสบการณ์ข้อมูลบ่งชี้เหล่านี้อาจใช้
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สมาชิกใหม่ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมขององค์การให้คงอยู่ต่อไป
แต่ถ้าไม่มีข้อมูลของผู้สมัครมาบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะยอมรับวัฒนธรรมขององค์การที่สมัครโพโพวิชและแวนนัส
(Popovich & Wanous, 1982 cited by Ott, 1989 : 89) เสนอว่า อีกวิธีหนึ่งที่อาจช่วยให้หน่วยงานสา คัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้theRealisticคือการใช้job Preview (RJP) ประกอบการคัดเลือกRJP เป็น การสื่อสารให้ผู้สมัครมี
ภาพพจน์และการคาดหวังเกี่ยวกับงานและองค์การที่ถูกต้องมากขึ้น เช่น ในการคั ควบคุมการขุดเจาะน้ ามันในแท่นขุดเจาะ
กลางทะเล ผู้คัดเลือกอาจบอกให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าถึงสภาพ ด้านดีและไม่ดีเกี่ยวกับงาน รวมถึงวัฒนธรรมของการท างาน
และอยู่ร่วมกันในแท่นขุดเจาะกลางทะเล จากนั้นจึง โอกาสให้ผู้สมัครซักถามและตัดสินใจว่า สามารถยอมรับสภาพการท างาน
และวัฒนธรรมของการอยู่ร่ สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้หรือไม่
ดังนั้นRJP จึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง คือหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวงานและองค์การตาม สภาพที่
เป็นจริง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจว่าลักษณะงานและวัฒ นั้นตรงกับความต้องการ ความ
ถนัด และค่านิยมความเชื่อของผู้สมัครหรือไม่ ผู้สมัครบางคนอาจสละสิทธ ว่าลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์การไม่ตรงกับ
ความถนัดและค่านิยมส่วนตัว วิธีการดังกล่าวสามารถเพิ่มโอก หน่วยงานที่จะได้บุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรม
องค์การได้ง่ายขึ้น อันจะเป็นการธ าร องค์การให้ด ารงคงอยู่และถ่ายทอดแก่สมาชิกใหม่ของหน่วยงาน
แม้ว่าRJP อาจช่วยเพิ่มโอกาสแก่หน่วยงานที่จะได้บุคลากรที่มีค่านิยมความเชื่อใกล้เคียงกับห การน าRJP ไปใช้ก็
มีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ในขณะที่ตลาดแรงงานมีอัตราการว่างงานสูง ผู้สมัครอาจยอ ในองค์การที่สมัครแม้จะรู้ล่วงหน้า
ว่าตนเองไปด้วยกันไม่ได้กับวัฒรนั้นธรรมขององค์กาทั้งนี้เพราะผู้สมัครอาจมีทางเ ไม่มากนักจึงยอมท างานนั้นไปก่อน เพื่อน า
ประสบการณ์ไปสมัครงานที่อื่นต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและองค์การแก่ผู้สมัคร อาจให้ข้อมูลที่เป็น
จริงเพียงบางส่วนยวข้หรือให้ข้อมง กับงานและ/หรือตัวองค์การเท่านั้น ท าให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนพอที่จะพิจารณา
ได้อย เหมาะสมกับงานและองค์การนั้นหรือไม่

ดังนี้

5.2 การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ(Organization Socialization) นักวิชาการให้ความหมายของ“การ
หล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ” ไว้ตามมุมมองของแต่ละท่าน โดยสังเขป

เฮลริเกล, สโลคัมและวู๊ดแมน(Hellriegel, Slocum and Woodman, 1986 อ้างถึงในตินปรัชญา
พฤทธิ์,
2535 : 287) ให้นิยามความหมายของการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การไว้ว่า เป็นกระบวนการที่องค์การพย ปลูกฝังให้
พนักงานยอมรับวัฒนธรรมขององค์การ
ธรัยซ์และเบเยอร์(Tirce & Beyer, 1993 : 129) ให้ความหมายของการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การไว้ว่า
เป็นกระบวนการซึ่งสมาชิกถูกพร่ าสอนในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบของวัฒนธรรม

๘
แวน แมนเนน (Van Maanen, 1976 Cited by Ott, 1989 : 89) เห็นว่าก รหล่อหลอมขัดเกลาของ องค์การ
หมายถึง กระบวนการที่พนักงานเรียนรู้ค่านิยม บรรทัดฐานความเชื่อ ข้อสมมุติพื้นฐาน และ ปรารถนา ซึ่งจะท าให้พวกเขา
กลายเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลขององค์การ
แวนนัส(Wanoua, 1992 : 187) กล่าวถึงการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การว่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก หนทางที่
พนักงานใหม่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับองค์การ การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เป็นเรื่องราวของก บรรทัดฐาน และค่านิยมใหม่
ขององค์การ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการในเรื่องการหล่อหลอมขัดเกลาของ องค์การออกได้เป็น
2แนวทาง แนวทางแรก เป็นการมองการหล่อหลอมขัดเกลาจากแง่มุมขององค์การหรือผู้บริ องค์การ กล่าวคือองค์การหรือ
ผู้บริหารพยายามปลูกฝังหรือถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวทางแรกนี้มองการหล่อหลอมข
เกลาในลักษณะที่ผู้บริหารพยายามชี้นด าหรือชักจูงให้พ
เปลี่ยนแปลงนักวิชาการที่มีมุมมองในลักษณะนี้ ,ได้แก่สโลคัมและวู๊ดแมนเฮลริเกล ธรัยซ์และเบเยอร์แนวทางที่สอง มองการ
หล่อหลอมขัดเกลาจากมุมมองของพนักงาน กล่าวคือกระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องที่พวัฒนักงานเรียนรธรรม องค์การและ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีทางนั้นๆ ด้วยตนเอง นักวิชาการที่มีมุมมองในลักษณะนี้ ได้แก แวนนัส แนวทางทั้งสองต่างเป็นมุมมอง
ที่ถูกต้อง เพียงแต่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกองค์การต่
เนื่องจากการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การเป็นวิธีการธ ารงรักษาวัฒนธรรมในองค์การที่ส าคัญมากวิธ ขอกล่าวถึง
เนื้อหาในส่วนนี้ให้ละเอียดขึ้น ดังนี้
1) ลักษณะของการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ
การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การมีลักษณะส าคัญส5ปรุปได้ะการคือ
1.1) เป็นความพยายามชักจูงให้พนักงานปรับเปลี่ยน การหล่อหลอมขัดเกลาเป็นเรื่องที่หน่วยงานพยายามชัก
จูงหรือชี้แนะให้พนักงานปรับเปลี่
ปฏิบัติบางประการ เพื่อให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและผู้ร่วมงาน ผลที่ตามมาก็คือจะท าใ
ท างานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและทนธรรมองค์การได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปด้วยาให้วัฒ จากการศึกษา เฟล
แมน (Feldman, 1981 : 309 – 218) พบว่าถ้าการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานประสบความส าเร็จ มักจะ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวพนักงาน3ประการ คือ(1) ทักษะและความสามารถในการท างานจะพัฒนามากขึ้น(2)ยอมรับ บทบาทของ
การเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้นและ(3)สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานและค่านิยมของหน่วยงานได
1.2) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning) ของพนักงาน
ลักษณะส าคัญในข้อแรกเป็นการมองจากแง่มุมขององค์การหรือผู้บริหารแต่ถ้ามองจากแง่ม แล้ว การหล่อ
หลอมขัดเกลาเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของพนักงาน ซึ่งหมายความว่าพนักงานเรียนรู ความเชื่อ และบรรทัดฐานใน
การท างานและปฏิบัติตัวจากการท างานร่วมกับหัวหน้างานและผู้ร่วมงาน(Trice&Beyer,
1993 : 130; Wanoua, 1992 : 198) วิธีการเรียนรู้จากผู้อื่นนี้ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟังค าแนะน าจากหัวหน้ งาน
สังเกตวิธีการท างานของเพื่อนร่วมงาน หรือพยามแปลความหมายหรือเจตนารมณ์ของพิธีการและธรรมเนีย ต่างๆ ในหน่วยงาน
ด้วยตนเองดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของพนักงานมักจะเกิดขึ้นจากการที่พวกเ สัมพันธ์กับคนอื่น เพราะถ้าพนักงานท
างานโดดเดี่ยวตามล าพัง แล้วก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การจากใค
ธรรมชาติของการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเหตุผลให้พวกที่ สนับสนุน
แนวทางculture as a root metaphor เชื่อว่าสมาชิกองค์การทุกคนเป็นผู้สร้างหรือก าหนดวัฒนธรรมองค์การ แทนที่จะเชื่อ
ว่าผู้น าเป็นผู้สร้างหรือก าหนดวัฒนธรรมองค์การตามความคิดของพวกcultureasavariable
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1.3) เป็นกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะตั้งใจและพยายามปลูกฝังให้พนักงานยอมรับวัฒนธรรมองค์การโดยใชยุทธวิธีที่
เป็นทางการต่างๆ เช่น จัดโครงการฝึกอบรม ใช้พิธีการและงานฉลองของหน่วยงาน สร้างความประทับใจและจู พนักงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานคาดหวัง แต่การหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานอาจเกิดขึ้น ทางการก็ได้ดังกล่าวมาแล้วใน
ข้อ2เช่น พนักงานเรียนรู้บรรทัดฐานการท างานขององค์การจากเพื่อนร่วมงานด้วยกั จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานดีเด่นหรือแม้แต่จากการพูดคุยกับหัวหน้างานในระหว่างพั อาหาร
จากการศึกษาทัศนคติของพนักงานในเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การข,พอสเนองลูอิสร์และเพาเวล
(Louis, Posner & Powell, 1983 : 857 – 866) พบว่า พนักงานเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การอย่
เป็นทางการว่า มีส่วนช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับค่านิยมขององค์การได้ดีกว่าโครงการฝึกอบรมแล
หน่วยงานจัดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การอย่างไม่เป็นทางการจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นทางการ
1.4) การหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานอาจประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าองค์การจะพยายามขัดเกลา
พนักงานให้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การด้วยวิธีการต่างๆ แต่
เรียนรู้แล้วพวกเขาอาจยอมรับทั้งหมด ไม่ยอมรับเลย หรือยอมรับเพียงบางส่วนก็ได้จากการศึกษาถึงอิท การหล่อหลอมขัดเกลา
ขององค์การที่มีต่อความคิดริเริ่มของพนักงาน(Schein,1968ไซน์: 1 – 16) พบว่าหน่วยงานมี ค่านิยมพื้นฐาน2ชนิด คือ
ค่านิยมที่ส(Pivotalาคัญvalues) และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง(relevant values)
ค่านิยมที่ส าคัญ คือ ค่านิยมที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อความอยู่รอดของพนักงานแล ค่านิยมที่ส าคัญของ
สถาบันการศึกษาอาจเป็นเรื่องการแสวงหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยมที่ อาจเป็นเรื่องการให้บริการที่มีความ
สะดวกและปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่งค่านิยมที่ส าคัญ ได้แก่ ค่านิ ยึดถือจึงสามารถด ารงความเป็นสมาชิกของหน่วยงานได้ ใน
กรณีค่านิยมส าคัญของโรงแรม ถ้าพนักงานส่วนใ ค่านิยมในเรื่องการให้บริการที่สะดวกสบายและปลอดภัยแล้วทั้งตัวโรงแรม
และพนักงานคงไม่สามารถอยู่รอดได้ ส่วนค่านิยมที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่านิยมที่พนักงานควรยึดถือ แต่ก็ไม่มีความส าคัญมาก
ถึงขนาดก ของพนักงานและหน่วยงานถ้าพนักงานละเลย เช่น การแต่งการสุภาพเรียบร้อย มารยาทสังคมประเภทของงานอดิ
ควรท า
ไชน์เห็นว่าสัญญาณชนิดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานไม่ประสบความส าเร ใหม่ไม่ยอมรับ
ค่านิยมพื้นฐานของหน่วยงา2ชนิดทั้งพนักงานประเภทนี้มักมีพฤติกรรมไปในทางฝุาฝืนบรรทัด การท างานขององค์การ และใน
ท้ายที่สุดพวกเขามักจะท างานอยู่ในหน่วยงานไม่นานก็ขอลาออก ไชน์เรียกพนักงานพวกนี้ ว่า“พวกกบฎ” (rebellion) ส่วน
สัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าการหล่อหลอมขัดเกลาประสบความส าเร็จมากเก พนักงานใหม่ยอมรับค่านิยมพื้นฐานของหน่วยงานทั้ง2
ชนิดและมักยึดติดหรือเดินตามค่านิยมของหน่วยงานมากเกิ จนขาดความคิดริเริ่มที จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะท
าภายหลังจากที่พวกเขาไต้เต้าขึ้นมาจนมี ในหน่วยงาน ไชน์เรียกพนักงานประเภทนี้ว่า“พวกโอนอ่อน” (conformist)
ในประเภทสุดท้ายเป็นกรณีหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานส าเร็จเพียงบางส่วนพนักงานใหม่ ประ ยอมรับ
ค่านิยมที่ส าคัญของหน่วยงาน แต่อาจไม่ยอมรับค่านิยมที่เกี่ยวข้อง ไชน์เรียกพนั“พวกมีงานใหม่ป ความคิดริเริ่ม” (creative
individualism) เพราะพวกเขายังคงด ารงค่านิยม ความเชื่อ และเอกลักษณ์ส่วนตัวบางอย ไม่เดิมตามค่านิยมของหน่วยงานไป
เสียทุกอย่างไชน์เห็นว่าบุคคลประเภทสุดท้ายนี้เป็นผลลัพธ์ที่พึงปรารถน
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กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน เพราะพนักงานใหม่ประเภทนี้มีความคิดริเริ่มส่วนตัวและมีศั เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่างภายในหน่วยงานที่ควรเปลี่ยนในอนาคต
จะเห็นได้ว่าพนักงานใหม่ที่ยอมรับค่านิยมทั้งสองประเภทจะเป็นพวกที่มีความคิดริเริ่มไม่ ในขณะที่พนักงาน
ใหม่ประเภทยอมรับค่านิยมที่ส าคัญแต่ไม่ยอมรับค่านิยมที่เกี่ยวข้องกลับมีระดั ให้เห็นว่าการที่หน่วยงานประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาโอนอ่อนเข้ามาเสริมใหม่จนได้พวก ทีมงานมากๆ อาจเป็นผลดีแก่หน่วยงานในระยะสั้น
แต่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของหน่วยงานในระยะยาว เพราะพว กับค่านิยมและบรรทัดฐานการท างานของหน่วยงานมาก จนไม่
ค่อยมีความคิดริเริ่มของตนเองในการเปลี่ยน เสนอวิธีคิดวิธีท างานใหม่ๆที่น่าสนใจ
แต่ถ้าหน่วยงานประสบความส าเร็จในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานใหม่เพียงบางส่วนจนได้พ
ประเภทที่มีความคิดริเริ่มมาเสริมทีมงานมากๆ กลับเป็นผลดีแก่หน่วยงานในระยะยาว เพราะพวกนี้ม
การเสนอให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพทั้งอาจเสนอแนวทางใหม่ให้แก่หน่วยงานพร้อม
ด้วย กรณีสุดท้าย ถ้าหน่วยงานไม่ประสบความส าเร็จในการหล่อหลอมพนักงานจนท าให้มีพนักงานประเภทก มาก จะไม่เป็น
ผลดีแก่หน่วยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะพวกนี้อาจฝุาฝืนกฎระเบียบและมีความพึ ท าอยู่น้อย จึงมักไม่เสนอ
ความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างไรก็ตามผลของการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานใหม่ของหน่วยงานโดยทั่วไปมักจะได้บุคค3 ประเภท
ปะปนกัน มิใช่ได้เพียงพวกใดพวกหนึ่งเท่านั้น
บางครั้งหน่วยงานอาจไม่ประสบความส าเร็จในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน(ได้ผลลัพธ์เป็นพวกกบฏ
มากกว่าพวกอื่น) นั้น เป็นผลมาจากอุปสรรคบางประการ เช่นพนักงานใหม่แต่ละคนมีค่านิยม ความเชื ประสบการณ์ดั้งเดิมที่สั่ง
สมมาจากการหล่อหลอมขัดเกลาของครอบครัว สภาพแวดล้อม และหน่วยงานเดิม เข้ามาท างานในหน่วยงานใหม่ บางคนอาจ
ยึดติดกับค่านิยมความเชื่อและประสบการณ์ในอดีตจนไม่อาจยอมรับวิธีท าง ของหน่วยงานใหม่นอกจากนั้นในปัจจุบันนี้
พนักงานมิได้ถูกหล่อหลอมขัดเกลาจากผู้บริหารและหัวหน้ ได้รับอิทธิพลของการหล่อหลอมขัดเกลาจากแหล่งอื่นด้วย เช่น จาก
กลุ่มเพื่อนทั้งในและนอกหน่วยงานงสือพิมพ์ จ และนิตยสาร จากสื่อมวลชนประเภทต่างๆ(Trice & Beyer, 1993 : 131) ท
าให้บางครั้งค่านิยม ความเชื่อ รวมถ บรรทัดฐานในการท างานประพฤติปฏิบัติที่เรียนรู้จากแหล่งขัดเกลาต่างๆ อาจขัดแย้งกัน
ผลก็คือพนักง วัฒนธรรมขององค์การเพียงเล็กน้อย หรือปฏิเสธไม่ยอมรับค่านิยม ความเชื่อและแนวทางการท างานที่องค์การ
พยายาม ปลูกฝังให้ก็ได้ และการไม่ประสบความส าเร็จในเรื่องนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมองค์การเ
1.5) การหล่อหลอมขัดเกลามิได้จ ากัดเฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้น แม้ว่าพนักงานใหม่มักเป็นเปูาหมายหลัก
ของการหล่อหลอมเนื่องจากต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายประ
ในหน่วยงานที่พวกเขาเพิ่มเข้าไปท างาน แต่พนักงานเก่าอาจต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมขององค์การด้วยเ การหล่อหลอม
ขัดเกลาพนักงานเก่ามักเกิดขึ้นในกรณีที่พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่บต เช ผู้จัดการสาขาในต่างประเทศ หรือเมื่อ
หน่วยงานปรับเปลี่ยนระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ จึงต้องมีการฝ พัฒนาพนักงานเก่าเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติ และ
แนวทางในการท างานใหม่ให้สอดคล้องกับระ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทั้งพนักงานเก่าและใหม่จึงมักผ่าน
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลานี้หลายครั้งใน การท างานของพวกเขา
ลักษณะส าคัญ5ประการของการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การได้น ามาสรุปไว้ดังนี้ 1.1)
เป็นการชักจูงให้พนักงานเปลี่ยนแปลง
1.2) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของพนักงาน
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1.3) เป็นกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็
1.4) การหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานอาจส าเร็จหรือไม่ก็ได้
1.5) การหล่อหลอมขัดเกลามิได้จ ากัดเฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้น
2) วิธีการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การหน่วยงานพยายามชัดจูงหรือชี้แนะให้พนักงานยอมรับวัฒนธ องค์การ
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1) พิธีการและงานฉลองต่างๆในหน่วยงาน หน่วยงานโดยทั่วไปมักมีพิธีการและงานฉลองต่างๆ หลาย
รูปแบบ เช่น พิธีมอบรางวัลพนัก
ประจ าปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่เสียสละและอุทิศตน พิธีมอบรางวัลแก่พนักงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป งาน
เลี้ยงฉลองแสดงความยินดีแก่พนักงานที่ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้อ านวยกา จัดพิธีและงานฉลองเหล่านี้ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์อย่างน้อย4ประการคือ(1) เป็นการยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลงาน และความประพฤติตามแนวทางที่หน่วยงาน
คาดหวัง(2) เป็นการขอบคุณพนักงานผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ หน่วยงาน(3) เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายให้
พนักงานทุกคนทราบว่าผู้ใดมีผลงานและความประพฤติตา ที่หน่วยงานคาดหวัง ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลและได้รับการประกาศ
เกียรติคุณให้สาธารณชนรับทราบ กล่ เป็นการตอกย้ าให้พนักงานทุกคนทราบว่าวัฒรรมในหน่วยงานนั้นเห็นคุณค่าของผลงาน
และความประพฤติแบบใดธ และ
(4) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
2.2) การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศเป็นการแนะนนักงานใหม่ให้ทราบเรื่องราวตาพเกี่างๆยวกับองค์การ เช่น ประวัติความเป็นม
นโยบาย โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ แนะน บริหาราชื่อผู้หัวหน้างาน ลักษณะงานที่รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆใน
หน่วยงาน(เสนาะ ติเยาว์,2532 : 158) จุดประสงค์ส าคัญของการปฐมนิเทศก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแล คติที่ดีต่อ
องค์การในแง่มุมต่างๆ อันจะช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับองค์การได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการปฐมนิเทศ จึงเป็นวิธีการอีก
วิธีหนึ่งที่หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน
2.3) การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรเรียนรู้วิธีคิดวิธีท
แนวทางในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมอช่วยให้พวกเขากลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิผลขององค์การต่อไปเพื่ ใน การฝึกอบรมมัก
มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะในการท างานแก่พนักงาน การฝึกอบรมมักจะเพิ่มวัตถุประสงค์ให้
พนักงานเรียนรู้แง่มุมอื่นๆ ของหน่วยงานด้วยการทางานเป็นทีมเช่นเรียนรู การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การวางตัวที่เหมาะสม
รวมถึงค่านิยม ความเชื่อที่หน่วยงานยึดถือ(Feldman,1989:989–
399) ดังนั้นในปัจจุบันการฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานวิธีหนึ่งที่ทวีความส าคั จากการที่หน่วยงานหลาย
แห่งมีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมให้ยาวนานขึ้น รวมถึงเนื้อหาและประเภทข การฝึกอบรมมีความหลากหลายมากขึ้น
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ในระหว่างการฝึกอบรม หน่วยงานอาจถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การโดยสื่อสารให้พนักงานรับรู้ (เช่น บรรยาย
หรือให้ชมวีดีทัศน์)หรือพนักงานอาจสอบถามจากวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน นอกจากน พนักงานอาจเรียนรู้
วัฒนธรรมขององค์การเองต่อเวลาของวิทยากรแต่ละคน ลักษณะการแต่งกายของวิทยาก(เป็น ทางการหรือล าลอง)วิธีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึงเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เพราะสิ่งเหล่านี้อาจ บ่งบอกถึงบรรทัดฐานในการท
างาน ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร และบรรยากาศในการท างานขององค์การ
(Feldman, 1989 : 399 – 401)
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2.4) เกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษ
หน่วยงานพยายามใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและการลงโทษเป็นเครื่องมือให้
พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงแนวทางการท างานและการประพฤติปฏิบัติตน ด้วยวิธีการนี้พน เรียนรู้โดยสังเกตได้
ว่า วิธีการคิดวิธีท างานและการประพฤติปฏิบัติแบบไหนที่หน่วยงานสนับสนุนและ
ไหนที่หน่วยงานไม่สนับสนุนหรือลงโทษวยการสังเกตหลายๆด้ ครั้ง พนักงานก็จะสามารถเรียนรู้ถึงค่านิยม ควา บรรทัดฐานกา
รท างานและการปฏิบัติตนที่หน่วยงานยึดถือหรือคาดหวังให้พนักงานท าตาม
2.5) แบบอย่างจากพนักงานดีเด่นและหัวหน้างาน หน่วยงานหลายแห่งจะมีการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจ าเดือน ประจกาสฉลองครบรอบาปีหรือในโอ
การก่อตั้งหน่วยงาน พนักงานดีเด่นเหล่านี้จะได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือได้รางวัลในรูปแบบต ประกันภัยแห่งหนึ่งจะมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่สามารถท ายอดเบี้ยประกันตลอดทั้งป โล่เป็นรูปหัวใจสองดวงเกี่ยวใจดวงหนึ่งสื่อความ
หมายถึงบริษัทกัน หัวใจอีกดวงหมายถึงพนักงานดีเด่น หน ใช้พนักงานดีเด่นหรือวีระบุรุษขององค์การเป็นเครื่องมือให้พนักงาน
เรียนรู้ถึงวิธีท างานและการ หน่วยงานคาดหวังและให้ดูเป็นแบบอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือองค์การมักใช้พนักงานดีเด่นเป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อให้พ ทราบถึงค่านิยม ความเชื่อ วิธีท างานและการปฏิบัติตนที่หน่วยงานต้องการ
นอกจากนี้ให้ดูแบบอย่างจากพนักงานดีเด่นแล้ว ผู้บริหารและหัวหน้างานอาจประพฤติ
ตัวอย่างให้พนักงานดูแลและยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างอีกผู้จัด้วยการภัตตาคารหลายแห่งในกรุงเทพฯเช่น มักมีการประช สรุปการท
างานก่อนเปิดบริการทุกวัน ในการประชุมนี้ผู้จัดการมักก าชับให้พนักงานยึดมั่นในการให้บ เช่น หน้าตายิ้มแย้ม แต่งตัวสะอาด
เรียบร้อย ให้บริการด้วยความสุภาพนุ่มนวล เพื่อให้คดการมีผลในทางาชี้แนะของ ปฏิบัติ ผู้จัดการก็จะประพฤติปฏิบัติเป็น
แบบอย่างให้พนักงานได้เห็นเพื่อให้พวกเขาจะได้ยึดถือและ
2.6) เรื่องเล่าและต านานภายในองค์การ
หน่วยงานสามารถตอกย้ าวัฒนธรรมองค์การได้ โดยใช้เรื่องเล่าในหน่วยงานและต านานเกี่ บุกเบิกต่อสู้
เอาชนะอุปสรรคของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารคนส าคัญๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้หน่วยงานประสบความส อย่างที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน
หน่วยงานอาจถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวแก่พนักงานในระหว่างการปฐมนิเทศ ก งานพิธีต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเน้นย้ าและ
เป็นคติเตือนใจให้พนักงานระลึกถึงค่านิยม ความเชื่อ วิธีคิดวิธีท างานข เหล่านั้นที่ยังอาจยึดถือเป็นแนวทางการท างานใน
ปัจจุบันได้(Pascale,1985: 26 – 41) ตัวอย่างเช่น ต านานเกี่ยวกับ การบุกเบิกต่อสู้จนประสบความส าเร็จของผู้ก่อตั้ง
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอาจถห้แก่ผูกน้บริหารามาถ่า และพนักงานรุ่นหลัง เพื่อเน้นย้ าถึงค่านิยมเกี่ยวกับความมานะ
อดทน ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและผ กว้างไกลของท่าน
2.7) เพลงประจ าหน่วยงาน
หน่วยงานหลายแห่งมีเพลงประจ าหน่วยงาน เช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศไทยมีเพลงป ห้างเนื้อ
ร้องในเพลงเหล่านั้นนอกจากส่งเสริมความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่พนักงานแล้ว ยังก ตระหนักถึงการเป็นบุคลากรที่
ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทางห ประจ าหน่วยงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานฉลองประจ
นแข่าปี งขันกีฬา ทุกเช้าก่อนห้างเปิด เป็นต้น ดังนั้นห จึงอาจใช้เพลงควบคู่กับวิธีการอื่นๆ ที่กล่าวมาในการหล่อหลอมขัดเกลา
และกระตุ้นให้พนักงานตระ บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติที่หน่วยงานคาดหวังจากสมาชิกของหน่วยงานได้
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2.8) การประกวดหรือแข่งขัน
หน่วยงานเอกชนและราชการบางแห่งอาจจัดให้มีการประกวดหรือแข่งขันการให้บริการที่มีคุ ลูกค้า เช่น
บริษัทรถยนต์อาจจัดให้มีการแข่งขันการซ่อมรถยนต์ระหว่างช่างซ่อมที่ประจ าอยู่ตามศู หรือร้านอาหารประเภทจานด่วนอาจ
จัดให้มีการประกวดระหว่างสาขาต่างๆ ในเรื่องคุณภาพของอาหรและการให้บริการ การแข่งขันในลักษณะดังกล่าวเป็นการสื่อ
ความหมายให้พนักงานรับรู้ว่าหน่วยงานคาดหวังหรือเห็นคุณ ลักษณะใด ผู้ที่สามารถสร้างผลงานตามที่หน่วยงานคาดหวังมิใช่
จะได้รับรางวัลเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่ รางวัลในช่วงเวลาท างานปกติจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
ด้วย ดังนั้น การแข่งขันกันส คุณภาพจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมขัดเกลาและจูงใจพนักงานให้ช่วยกันท านุบ
ารุงวัฒนธ หน่วยงานเห็นคุณค่า
วิธีการที่หน่วยงานใช้ในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานที่กล่าวมาทั้งหมดได้น ามาสรุปได้ดังนี้ 2.1) พิธีการ
และงานฉลองต่างๆ ในหน่วยงาน
2.2) การปฐมนิเทศ
2.3) การฝึกอบรม
2.4) เกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษ
2.5) แบบอย่างพนักงานดีเด่นและหัวหน้างาน
2.6) เรื่องเล่าและต านานภายในองค์การ
2.7) เพลงประจ าหน่วยงาน
2.8) การประกวดหรือแข่งขัน
จากวิธีการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานอาจหล่อหลอมพ
การสื่อสารให้พวกเขาทราบถึงวัฒนธรรมองค์การโดยตรง ดังเช่นวิธีที่2และ 3 หรืออาจสื่อผ่านสัญลักษณ์(ให้แปล
ความหมายและเจตนารมณ์ของสัญลักษณ์) ดังเช่นวิธีที่1และ 4 – 8 เหตุผลที่หน่วยงานพึ่งพาสัญลักษณ์ในการส ความหมายถึง
วัฒนธรรมองค์การ เพราะการใช้สัญลักษณ์ เช่น ใช้เพลง หรือจัดพิธีมอบรางวัลแก่พนักงานดี ให้พนักงานยอมรับได้ง่ายกว่า
ประทับใจมากกว่าและจดจ าอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้ยาวนานกว่าวิธีบอกก นอกจากนั้นค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรม
บางอย่างที่หน่วยงานคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตาม เช่น แ พนักงานที่หน่วยงานต้องการ อาจสื่อโดยพึ่งพาสัญลักษณ์ได้ดีกว่า
พูดด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลั พนักงานจะเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่าการประกวดระหว่างสาขาต่างๆ ดีกว่ าที่จะ
มาก าชับกันโดยใช้ค าพูด เขียนเป็นกฎระเบียบจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้องค์การส่วนใหญ่ใช้ทั้งวิธีสื่อสารโดยตรงแล
การหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน
อย่างไรก็ตามการใช้สัญลักษณ์อาจมีข้อเสียตรงที่สัญลักษณ์อาจมีความหมายได้หลายนัยทให้พนักงานอาจ แปล
ความหมายของสัญลักษณ์ผิดไปจากที่หน่วยงานพยายามสื่อให้ทราบก็ได้ เช่น หน่วยงานอาจมีความตั้ง ประจ าบริษัทเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน และกระตุ้นให้พวกเขาตระหนักถึงการเป็นพ พนักงานอาจแปลความมุ่งหมายของเพลง
เป็นว่าเพื่อให้พวกเขามีความผูกพันกับหน่วยงานก็เป็นได้
วิธีการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานทั้งหมด เป็นวิธีการที่หน่วยงานใช้อย่างเป็นทางการ หล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน
แต่การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานอาจเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการก็ จากเพื่อนร่วมงาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ลักษณะส าคัญของกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาข้อที่3
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3) ขั้นตอนในการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ
วัยวุฒิของคนอาจมองได้ว่าเป็นล าดับเหตุการณ์ซึ่งด (stages)าเนินไปเป็นช่วงหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็น ระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยกลางคน จนถึงวัยชรา เช่นเ ความเห็นตรงกันว่า การหล่อหลอมขัด
เกลาพนักงานด าเนินไปในลักษณะเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน เป็นระยะ เพียงแต่พวกเขายังเห็นต่างกันบ้างว่าการหล่อ
หลอมขัดเกลาขององค์การประกอบด้วยช่วงระยะอะไรบ พอร์ตเตอร์,ลอเลอร์ และแฮกแมน(Porter, Lawler & Hackman,
1975 cited by Wanous, 1992 : 205) เสนอ
3 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนเป็นพนักงาน(prearrival) ช่วงเผชิญความจริง(encounter) ช่วงเปลี่ยนแปลงและเป็นพนักงาน เต็ม
ตัว(change & acquisition)
บูคาแนน(Buchanan, 1974 cited by Wanous, 1992 : 203) โยงขั้นตอนการหล่อหลอมขัดเกลาของ
องค์การเข้ากับอายุการท างานของพนักงาน โดยเขาแบ่งขั้นตอนตามอายุงานออกเป็น3ช่วงคือ ช่วงท างานปีแรก จะเกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมและการริเริ่มงาน(basictraining and initiation) ช่วงอายุงานปีที่2–4 เกี่ยวข้องกับผล การปฏิบัติงาน
(performance) ช่วงอายุงานปีที่5ขึ้นไป จะเป็นระยะเวลาที่องค์การสามารถพึ่งพาอาศัยพวกเขา (organizational
dependability) ไชน์(Schein, 1978 cited by Wanous, 1992: 206 – 208) เห็นว่าการ หล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน
อาจแบ่งได้3ช่วงคือ ช่วงเริ่มเข้าท(entry)างานช่วงถูกหล่อหลอมขัดเกลา(socialization) และช่วงยอมรับร่วมกัน(mutual
acceptance)
การจัดแบ่งขั้นตอนการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การทใจอี่น่าสนกชิ้นหนึ่งเป็นของเฟลแมน(Feldman,
1981 cited by Camp, Blanhard & HuszcZo, 1986 : 251 – 253) ผู้เขียนขอน าผลงานของเขามาอธิบายไว้ ณ
ที่นี้เพราะเป็นผลงานที่นักวิชาการหลายคนให้การยอมรับ เฟลแมนแบ่งขั้นตอนการหล่อหลอมขัดเกลา
ออกเป็น3 ช่วงคือ
3.1) การหล่อหลอมขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากคาดหวังล่วงหน้า(anticipatory socialization) การหล่อหลอม
ขัดเกลาที่เกิดจากการคาดหวังล่วงหน้าหมายถึง การเรียนรู้และคาดหวังเกี่ยว
งานและสภาพการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานก่อนที่บุคคลจะได้เป็นพนักงานของหน่วยงาน กล่าวขยายความคือาง ใน การคัดเลือก
บุคลากรเข้าท างาน ผู้สมัครบางคนอาจทราบข้อมูลบางประการเกี่ยวกับหน่วยงานที่พวกเขา แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากคนรู้จัก
ที่ท างานอยู่ในหน่วยงานนั้น จากหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ภาพลางๆ เกี
ท าให้ผู้สมัครคาดคะเนต่อไปถึงบทบาทหน้ขาจะต้องทที่ที่พวกเาในอนาคตหากได้รับการคัดเลือก บทบาทหน้าที่ที่พว ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้านี้ จะท าหน้าที่คล้ายๆ กับการหล่อหลอมขัดเกลาความคิดจิตใจคนเหล่า สภาพการณ์ต่างๆ ในหน่วยงาน
คงจะเป็นเช่นนั้น และเตรียมใจพวกเขาไว้เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่างที่พวกถ้าควา เขาประสบตรงหรือใกล้เคียงกับที่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อาจท าให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับงานและวัฒนธร ได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าการคาดเดาล่วงหน้าไม่ตรงกับความจริง
พวกเขาอาจเกิดความผิดหวังและลาออกจากงานในที่
การคาดเดาบทบาทหน้าที่ไว้ล่วงหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าท า ครั้งแรก
เท่านั้น พนักงานเก่าที่ถูกโอนย้ายหรือลาออกไปสมัครงานกับหน่วยงานใหม่ก็อาจมีการคาดการณ์ ใหม่ที่พวกเขาจะต้องท า
เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ล่วงหน้าของพนักงานเก่าที่มีประาจมี ความถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากกว่าพวกที่
เพิ่งท างานเป็นครั้งแรกก็ได้ จากข้อเท็จจริงตรงนี้จึ เฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้นที่ถูกหล่อหลอมขัดเกลาจากองค์การ(ต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์การ พนักงานเก่าท ประสบการณ์ก็อาจถูกหล่อหลอมขัดเกลาจากหวยงานเดิมเช่นเดียวกัน
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3.2) ช่วงเผชิญความจริง(encounter)
ช่วงนี้เริ่มขึ้นเมื่อผู้สมัครหรือผู้โอนย้ายเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือเข้ารับต
พวกเขาจะพบกับบทบาทหน้าและผู้คนแปลกใหม่ในหน่วยงาน เมื่อเผชิญกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงหรือผู้มาพนักงานใ รับต
าแหน่งใหม่มักจะเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมใหม่กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือประสบการณ พวกเขาจะมีความประหลาดใจ
หรือผิดหวังมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ ระดับความแตกต่างระหว่างสิ่งที ล่วงหน้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่พบ ในรายพบความ
แตกต่างไม่มาก พวกเขาจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์ก และเงื่อนไขอื่นๆ ในหน่วยงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงสามาร หน่วยงานนั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิผล แต่ในรายที่พบความประหลาดใจหรือเกิด
ความผิดหวังมากจนไม่สามารับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ใหม่ได้ พวกเขาอาจลาออกจากหน่วยงานในที่สุด
3.3) ช่วงเปลี่ยนแปลงและเป็นพนักงานเต็มตัว(change & acquisition) ระยะนี้เป็นช่วงที่
พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมอื่นภายใน
หน่วยงาน จนยอมรับวัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางในการท างานจากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อลักษณะส าคัญข หล่อหลอมขัด
เกลาขององค์การว่า การหล่อหลอมที่ประสบความส าเร็จจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอ พนักงาน เช่น พวกเขาจะมี
ทักษะความสามารถในการท างานดีขึ้น จะยอมรับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมาย และ ยอมรับค่านิยมตลอดจนบรรทัด
ฐานการท างานของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้เฟลแมนจึงเรียกระยะนี้ว่า ช่วงเปล เป็นพนักงานเต็มตัว
อย่างไรก็ตามจากการจัดแบ่งของไชน์ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เขาเรียกระยะนี้ว่าช่ การยอมรับร่วมกัน
(mutual acceptance) กล่าวคือทั้งพนักงานและองค์การจะส่งสัญญาณบางอย่างที่แสดงให้ ต่างฝุายต่างยอมรับซึ่งกันและกัน
สัญญาณที่องค์การสื่อว่ายอมรับในตัวพนักงานมีหลายแบบ เช่น หัว การปฏิบัติงานของพนักงานไปในทางที่ดี หัวหน้างาน
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมากขึ้ห้ทพนักงานมีส่วนใ รับทราบข้อมูลความลับของหน่วยงานบางประการ เป็นต้น ทาง
ฝุายพนักงานก็อาจส่งสัญญาณยอมรับในตั เช่นเดียวกัน เช่น มีความกระตือรือร้นในการท างาน อุทิศเวลาให้กับงาน พยายาม
ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
ผู้เขียนมีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าชาการเกือบทุกคนที่กล่าวมามองขั้นตอนการหล่อหลอมขัดเกนักวิ
ขององค์การจากแง่มุมของพนักงาน กล่าวคือขั้นตอนที่นักวิชาการเกือบทุกคนจัดแบ่งไว้มีลักษณะเป็น
วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงประสบความส าเร็จในการเรียนรู้(ปรับตัวกับองค์การได้)
จะมี
ข้อยกเว้นก็เพียงในช่วงระยะที่สาม(ช่วงยอมรับร่วมกัน)ตามการจัดแบ่งของไชน์เท่านั้น ที่มองการหล่อหลอมขัดเกลา
แง่มุมทั้งของพนักงานและขององค์การ กล่าวคือทั้งตัวพนักงานและองค์การต่างส่งสัญญาณที่แสดงให้เห
ยอมรับซึ่งกันและกัน
5.3 ระมัดระวังการกระท าที่อาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ
บางครั้งหน่วยงานมีค่านิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานอย่างหนึ่ง แต่ผู้บริหารหน่วยงานกลับ ความหมายไปในทาง
ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโ วัฒนธรรมองค์การที่พยายามเน้นความเท่า
เทียมกันของบุลากรทุกระดับชั้น โดยพิจารณาได้จากสิ่งบ่งชี้หลายปร เช่น ไม่มีการจัดที่จอดรถ ห้องอาหารลิฟต์ไว้สและ าหรับ
ผู้บริหารโดยเฉพาะ พนักงานคนใดที่มาถึงที่ท างานก่ เลือกที่จอดรถที่ใกล้อาคารมากที่สุด มีสิทธิ์ใช้ห้องอาหารและลิฟต์ทุก
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน ค่านิยม ในเรื่องความเท่า กันของบุคลากรได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา
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แต่แล้ววันหนึ่งผู้บริหารระดับสูงกลับมีพฤติกรรมไปในทางที่ขัดแย้งกับค่านิยมดังกล่าวโด พื้นที่ห้องอาหารส่วนหนึ่ง
ไว้ส าหรับผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝุายขึ้นไป เนื่องจากพนักงานเพิ่ม สะดวกแก่ผู้บริหารในการหาที่จอดรถและใช้บริการ
ห้องอาหาร การกระท าของผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว
รู้สึกสับสนและไม่พอใจ พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าการกระทบริหารเป็นการใช้อาของผู้ านาจตามอ าเภอใจมีความคิดและ การ
กระท าที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย เชื่อถือไม่ได้ ท าให้วัฒนธรรมองค์การนั้นเปลี่ยนไป ในลักษณะที และไม่วางใจกันระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน ดังนั้นถ้าจะให้วัฒนธรรมองค์การได้รับการสืบสานใหอไป ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ไม่ควรมีความคิดและ
พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐา ปฏิบัติในหน่วยงาน
5.4 การเน้นย้ าวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อให้วัฒนธรรมขององค์การด ารงอยู่ต่อไป ผู้บริการควรหาโอกาสเน้นย้ าค่านิยมความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติของ
องค์การที่ถูกละเลยหรือฝุาฝืน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าวัฒนธรรมองค์การมีลักษ มักลืมเลือนออกไปจากความคิดค านึงของ
สมาชิกองค์การในชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อใดที่วัฒนธรรมองค์ก ฝุาฝืน สมาชิกองค์การจะคิดค านึงถึงธรรมเนียมบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมขึ้นมา และจะตระหนักว่าธรรมเนียมบรรทัดฐา เรื่องใดที่ถูกละเลยหรือฝุาฝืน ซึ่งผู้บริหารองค์การควรด าเนินการ
แก้ไขโดยหมั่นก าชับหรือเน้นย้ นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตัวหรือโยกย้ายบุคลากรในหน่วยงานถูก
ละเลยบริหารอาจสอดส่องผู้
ก าชับหรือเน้นย้ าให้สมาชิกองค์การท าให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน
สรุปวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองค์การทั้ง4ดังนี้ 5.1 คัดเลือกบุคลากรที่มี
แนวโน้มจะยอมรับวัฒนธรรมขององค์การ
5.2 การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ
5.3 ระมัดระวังการกระท าที่อาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมในองค์การ
5.4 เน้นย้ าวัฒนธรรมองค์การที่ถูกละเลยหรือฝุาฝืน
6. อุปสรรคที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
ประกอบด้วย3 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
6.1 การมองเฉพาะภายในธุรกิจของตนเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ไม่มีวิสัยทัศน์สั้นไม่กว้มีสายตาที่งไกล ไม่รู้
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ และคู่แข่งขัน ไม่ทันสมัยาเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆมาใช้ จะเห็นได้ในธุรกิจครอบครัว ที่มีอยู่จ
านวนมากในประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวมุ่งวัฒนธรรมผู้ประกอบการ โดยยึดติดกับวัฒนธรรมผ
ท าให้การด าเนินธุรกิจเจริญเติบโตเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นธุรกิจมหาชนเพิ่มมากขึ และสามารถ
เจริญเติบโตสู่ระดับสากล
6.2 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเกินไปผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางครั้งท าให้วัฒนธ เสียหายได้
ผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีความเชื่อในความรู้ความสามารถของตนเองรู้ว่าตนรู้ด มากกว่าผู้อื่น จะเป็นผู้ที่ไม่ฟัง
เสียงผู้อื่น อาจท าการขัดขวางข้อมูลทุกอย่างที่ตนเห็นว่าไม่ส ปฏิเสธค าแนะน าปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษในระยะ
ยาวจะท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้นตกต่ า บางครั้งผู้บริหารประเมินคู่แข่งขันต่ าจนเกินไป อาจก่อให้เกิดความหายนะ
แก่ธุรกิจได้
6.3 การหย่อนยานทางจริยธรรมในการที่ผู้บริหารขาดจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท าให้ไม่ได้รั
เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไปนวัฒนธรรมที่มุ่งตนเองซึ่งเป็ เพียงแต่ต้องการรักษาภาพพจน์ของความเป็นเลิศของธุรกิจ โดยไม่ได้ค านึ
งถึงความหายนะที่จะเธุรกิดแก่จของตนตามมา ดังข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ได้ลงข่าวเกี่ยว

๑๗
สหกรณ์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งถูกจับข้อหาฉ้อโกง ทั้งนี้ผู้จัดการผู้นี้มุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนต ส่วนรวมไม่มี
จริยธรรมต่อลูกค้า ท าลายชื่อเสียงของสถาบันองค์การ
ที่มา https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791963

