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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการในหนวยงานสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ ความสําคญัของวฒันธรรมองคการตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

และแนวทางการปฏิบัติงานในการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมีความเหมาะสมกับหนวยงาน โดยใชวิธีวจิัยสองวธิ ี

ไดแก การวิจัยเอกสารจากขอมลูเอกสารที่มีการจัดทําภายในหนวยงาน และการวจิัยสนาม ในสวนของการวจิัย

สนามไดเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคญั จํานวน 10 คน ดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธกีาร

สัมภาษณแบบมีโครงสราง ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการมีความสําคญัตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิเนือ่งจากวัฒนธรรมองคการเปนคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคดิ พฤติกรรมที่

ไดกําหนดสรางข้ึนมารวมกันจากสมาชิกในองคการ และมีการยึดถือปฏิบัติกันมาอยางสม่ําเสมอเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน จากความรูความเขาใจ เรียนรู แลกเปลีย่น และยอมรับซึ่งกันและกันจากทุกคนในองคการ ซึ่งสามารถเปน

ตัวเช่ือมระหวางบุคลากรกับบุคลากรและบุคลากรกับหนวยงานจากการปฏสิมัพันธกันภายในองคการ และเปน

เครื่องมือที่ใชในการกําหนดกรอบ แนวทางการปฏิบัตทิี่มีหลักคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมการแสดงออกที่

เหมาะสม รวมท้ังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีงามแกองคการ จนนาํไปสูความภาคภูมิใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

และผูทีม่ีสวนเก่ียวของ โดยยึดคุณธรรมที่กําหนดคือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

 

คําสําคัญ: ความสําคัญ วฒันธรรมองคการ การปฏิบัติงาน  

 

บทนํา 

 กระแสโลกาภิวัฒน ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีต เขาสูปจจุบัน และที่จะเกิดข้ึนใหมๆ ในอนาคต ไดสงผลใหเกิด

การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติ วัฒนธรรมภายนอก องคความรู แนวคิดและวิธีการตางๆ เขามาในประเทศ

ไทย และขยายออกไปในทุกๆ พ้ืนที่ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ตางไดซึมซบัรับ

วัฒนธรรมตางๆ ไมมากก็นอย ผานทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไรพรมแดน ไดกอใหเกิดการผสมผสานเขากับ

วัฒนธรรมพื้นถ่ิน ซึ่งสงผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมแงมุมตางๆ ไปจนถึง

ระดับองคการ หนวยงานที่ปฏิบัตงิานในแตละพื้นที่ ยอมมีวฒันธรรมทางองคการที่แตกตางกันออกไป ทั้งในดานของ

คานิยม พฤติกรรม และระบบคุณคาของคนในสังคม ปรากฏการณในเชิงลบที่สังคมไทยกําลังเผชิญอยางเดนชัด คือ 

ความเสื่อมถอยดานคณุธรรมและจริยธรรมของคนไทยทีล่ดลงและมพีฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป นําไปสูปญหาทางสังคม

ตางๆ เกิดความขัดแยงข้ึนระหวางคนในสังคม จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคณุภาพชีวติ

ของคนเปนสําคัญ เนื่องจากคนเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา ตอยอด และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการคนควาอิสระเรื่อง ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการในการปฏบิัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ * 

 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ของตน ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ในองคการ และเชนเดยีวกันบุคลากรยอมเปนเสมือนเครื่องจักรที่คอย

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงาน ติดตอประสานกันระหวางบคุคล กลุม องคการท้ังภายในและภายนอก ยอม

เห็นถึงความแตกตางในวัฒนธรรมองคการของแตละพื้นท่ี และเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้น

ไดอยูตลอดเวลา องคการแตละแหงจึงจําเปนตองมีแนวคิด วิธกีารปฏิบัติ ทัศนคติ คานยิม เปาประสงค จุดหมาย

รวมกัน อันเปนพฤติกรรมของสมาชิกในองคการท่ีไดสั่งสมมา และยดึถือปฏิบัติกันมากอน รวมท้ังตองมีการปรับแก

วิธีการตางๆ ตามเงื่อนไข ขอกําหนดและกฎระเบียบตางๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักขององคการ จนเกิดเปน “วัฒนธรรมองคการ” ของหนวยงานเพื่อใชเปนแนวในการปฏิบติั  

 วัฒนธรรมองคการ นับเปนบรรทัดฐานของทัศนคติและแนวปฏิบติัทีส่มาชิกในองคการรับรูรวมกันและ

นําไปสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั้น เพ่ือมุงไปสูความสําเร็จของเปาหมายที่องคการกําหนด

ไว วัฒนธรรมองคการจะชวยใหสมาชิกเกิดความเขาใจที่ชัดเจนตอวธีิการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการนั้น ซึ่ง

วัฒนธรรมองคการเปนกลยุทธหนึง่ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผลใหกับ

องคกร สามารถบอกขอบเขตและการกําหนดบทบาทท่ีสรางความแตกตางระหวางองคการ โดยความหลากหลาย

ทางคานิยม ความเช่ือ และแบบแผนทางพฤติกรรมทีย่อมรับและปฏิบัติโดยสมาชิกขององคการ เพื่อมุงไปในทางที่

ชวยใหองคการประสบความสําเรจ็ เมื่อองคการไปไดดี บุคลากรทุกคนก็จะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จมาก

ยิ่งข้ึนตามไปดวย ผลสําเร็จของงานก็จะทําใหเกิดความสุขและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานที่มีตองานนั้นๆ  

 วัฒนธรรมองคการ เปนสิ่งท่ีสะทอนถึงคานิยม ความเช่ือ และแบบแผนทางพฤติกรรมอันเปนท่ียอมรับ 

และปฏิบตัโิดยสมาชิกขององคการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบโดยตรงท่ีสอดคลองตอผูปฏิบติังานและองคการ เนื่องดวย

องคการจะมีการสรางหรือกําหนดวัฒนธรรมของแตละองคการข้ึนมาเอง แมแตองคการที่เปนภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือภาคประชาสังคม ตางก็มีรูปแบบวิถีการดําเนินงานที่แตกตางกันออกไป วัฒนธรรมองคการอาจจะตองปรับตัว

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมหรือวัฒนธรรมทีเ่ปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เพ่ือรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ทีส่ามารถเกิดข้ึนไดอยูตลอดเวลา ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติงานในองคกรใดก็ตาม 

ผูบริหารยอมมุงหวังท่ีใหการปฏิบัติงานเกิดความสําเร็จ งานบรรลไุปตามเปาหมายและวตัถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

 จากขอมูลดังกลาว ผูวจิัยในฐานะที่เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูภายในองคการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหความสําคัญและมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งมี

แนวทางในการนําคุณธรรมมาเปนเปาหมายในการกําหนดทิศทางขององคการ เพื่อใหสมาชิกในองคการไดมุงม่ันและ

นําคุณธรรม อันไดแก พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา และไดมสีวนในรับรูถึงวฒันธรรมทีไ่ดสืบสานกนัมา โดยแตละ

บุคคลในองคการจะมหีนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันออกไป แตสามารถปฏิบตังิานรวมกันภายในองคการได

อยางมีประสิทธิภาพ แมวารูปแบบการดําเนินงานจะมีหลากหลายกิจกรรม เกิดการปฏิบัติงานที่มาจากทั้งปจจัย

ภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยท่ีมิอาจควบคุมจัดการได ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสําคัญของ

วัฒนธรรมองคการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน ที่ทําใหทราบถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการใน

หนวยงาน ระดับความสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงแนว

ทางการปฏิบัตงิาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยตางๆ 

สามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการบริหารจัดการภายในองคการ ที่สามารถสงผล

ใหบุคลากรในองคการสามารถปฏบิัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดอยางมี

ประสิทธภิาพตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวจิัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังน้ี  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ รายงานการประชุม คูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 

คําสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในการปฏิบติังานของบุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ชัยภูม ิ

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผูวจิัยลงพ้ืนที่สมัภาษณกลุมตวัอยางดวยการสมัภาษณแบบมี

โครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวจิัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้

1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรและเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิ

2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนวิธกีารสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เพื่อเลือกผูใหขอมลูสําคัญ (Key informants) จํานวน 10 คน โดยพิจารณาจากตําแหนง ดังนี ้  

 1) ตําแหนงขาราชการระดับอํานวยการระดับตน จํานวน 1 คน ไดแก ตําแหนงวัฒนธรรมจังหวดัชัยภูมิ 

 2) ตําแหนงขาราชการระดับวิชาการ จํานวน 6 คน ไดแก ตําแหนงนักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ

พิเศษ ฝายบรหิารทั่วไป, ตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ กลุมสงเสรมิศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

, ตําแหนงนักวิชาการวฒันธรรมชาํนาญการ กลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม, ตําแหนงนักวิชาการ

วัฒนธรรมปฏิบัติการ กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, ตําแหนงนักวชิาการการเงนิและบัญชปีฏิบัติการ 

ฝายบรหิารท่ัวไป และตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ฝายบริหารทั่วไป  

 3) ตําแหนงพนักงานราชการ จํานวน 1 คน ไดแก ตําแหนงนักวิชาการวฒันธรรม (ปฏิบัติงานพิธ)ี 

 4) ตําแหนงลูกจางเหมาบริการ จํานวน 2 คน ไดแก ตําแหนงอาสาสมัครทางวัฒนธรรม และตําแหนง

เจาหนาที่บันทึกขอมูล  

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกรณศึีกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณ โดย

สัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณที่มีคําถามและขอกําหนดที่แนนอนตายตัวจะสมัภาษณผูใดก็ใชคําถาม

เดียวกัน มีลาํดับข้ันตอนเรียงเหมือนกัน และการสัมภาษณจะทําการสัมภาษณเปนรายบุคคล  

 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนวิธกีารศึกษาคนควาเกบ็รวบรวมขอมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเปนขอมูลทีม่ีการบันทกึไวแลวโดยผูอ่ืน ไดแก 

1.1 หนังสือทั่วไป ไดแก ตาํรา คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวชิาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ เปนตน 

1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ เปนงานท่ีผูวิจยัไดทําการศึกษาคนควาในเรื่องน้ัน ๆ  อยางละเอียด 
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1.3 เอกสารของทางราชการ เปนเอกสารที่สวนราชการจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ เชน 

นโยบาย กฎระเบียบ คูมือการปฏบิัติงาน ประกาศ คําสั่ง เปนตน 

 2. วิธีการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ผูวจิัยจะเก็บขอมูลโดยวธิกีารสัมภาษณ โดยผูวิจัยเลือกวิธีการ

สัมภาษณตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) โดยที่

ผูวิจัยตองทําการสัมภาษณไปตามคําถามที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะสมัภาษณตามขอที่กําหนดไว

เทานั้น และผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคําถามในการสมัภาษณและจดบันทึกขอมูลและบันทึกเสยีงตามคําบอก

ของผูถูกสัมภาษณ 

 

 การวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมลูในการทําการศกึษาครั้งน้ี เปนการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวจิยัมีข้ันตอนในการ

วิเคราะห ดังน้ี  

1. ผูวจิัยจะนําขอมลูที่ไดจากการสมัภาษณกลุมตัวอยางมาแยกประเด็นตามแตละประเด็นตามขอคําถาม 

จากนั้นจะวิเคราะหขอมลูในแตละประเด็นโยใชวิธีการตีความ ตามหลักการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ เพ่ือสรุป

ผลการวจิัยแยกเปนประเด็น เรียงลําดับตามวตัถุประสงคของการวจิัย ไดแก ลักษณะของวัฒนธรรมองคการใน

หนวยงานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ความสําคญัของวฒันธรรมองคการตอการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิและแนวทางการปฏิบติังานในการสรางวฒันธรรมองคการทีม่ีความเหมาะสมกับ

หนวยงาน 

 2. นําผลการวจัิยทั้งสามประเด็นดงักลาวขางตนมาเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิด 

ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือจะไดทราบถึงลักษณะที่มีความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันของขอมูลที่ได

จากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง และขอมลูจากเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือใชในการอภิปรายผลในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเอกสารและการวิจยัสนาม พบวา 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาหนังสอื 

วรรณกรรม วิทยานิพนธ ตําราทางวชิาการ เอกสารของสวนราชการที่เกี่ยวของ พบวา  การศึกษาองคการ ไมวา

องคการที่เปนองคการภาครัฐ องคการภาคเอกชน หรือองคการภาคประชาสังคมนั้น ทุกองคการตางถูกนับวาเปน

หนวยของสิ่งมีชีวิตท่ีมีวถิีชีวิต ลักษณะนิสยั ทัศนคติความคิด และบคุลิกภาพขององคการเฉพาะ ซึ่งจะแตกตางกัน

ตามลักษณะสภาพปจจัยของแตละองคการ ซึ่งคําวา องคการ (Organization) เปนระบบยอยของสังคม 

ประกอบดวยบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ซึ่งมีภาระหนาที่ ความรับผดิชอบรวมกัน มีการดําเนินการและทํากิจกรรม

ตามโครงสรางและรูปแบบที่ไดกําหนดไว เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด โดยมีปจจยันําเขาในการ

จัดองคการเปนภารกิจสําหรับการบริหารจดัการ ไดแก คน (Man), เงนิ (Money), วัตถุดิบ (Materials) และการ

จัดการ (Management) หรือ 4M องคการทุกองคการจะมีการพัฒนาโครงสรางใหเหมาะสม เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถ
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ปฏิบัติงานไดสําเร็จ ซึ่งองคการที่เหมาะสมจะพิจารณาวา ภารกิจนัน้ๆ จะมอบใหผูใดเปนผูปฏิบัติ วิธกีารจัดกลุม

ภารกิจและอํานาจหนาที่ การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมและสถานการณใหมากที่สุด แสวงหารปูแบบองคที่ดีที่เหมาะสมกับหนวยงาน ทั้งน้ีควรมีการ

ออกแบบโครงสรางองคการที่มีประสิทธผิล สวนคําวา วัฒนธรรม (Culture) คือ ผลรวมของความเช่ือ ทัศนคติ 

คานิยม ลักษณะนสิัยที่บุคคลมีอยูรวมกัน มีวถิีชีวิตของหมูคณะผลิตสรางข้ึนมาที่แสดงออกทางพฤติกรรม ภาษา 

และกิจกรรมของสังคม ดวยการเรยีนรูจากกันและกัน และยึดถือปฏบิัติรวมกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุค

สมัย และเมื่อนําคําวา วัฒนธรรม มาผนวกกับคําวา องคการ จึงทําใหเกิดคําวา วัฒนธรรมองคการ ทีนิ่ยามไดวา 

รูปแบบที่เก่ียวกับการประพฤติปฏบิัติของบุคลากร ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ที่ไดรบัการสั่งสมและ

ถายทอดกันมาอยางตอเนือ่ง โดยแสดงออกมาในลักษณะของความสัมพันธในความเช่ือ คานิยม เอกลกัษณ จารีต 

ธรรมเนยีม ประเพณี ที่มีแนวทางปฏิบัติสบืตอกันมา องคการจาํนวนมากจึงพยายามที่จะสรางวัฒนธรรมและ

แสวงหาวัฒนธรรมทีเ่หมาะสมกับหนวยงานของตนเอง เพ่ือสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการใหดีขึ้น 

และทําใหองคการมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทีสู่งข้ึน บุคลากรในองคการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และแสดง

ออกมาเปนเอกลักษณและภาพลักษณลักษณะของวฒันธรรมองคการน้ันๆ ซึ่งเปนปจจยัท่ีสําคญัตอการดําเนินงาน 

การแสดงออก และการตอบสนองตอสิ่งตางๆ ขององคการ การพัฒนาองคการโดยอาศยัวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดใน

การขับเคลื่อน จึงถือไดวาเปนเทคนิคในการเปลีย่นแปลงองคการไปในทางท่ีดีเปนอยางมาก คือ 1) ชวยใหการ

บริหารจดัการองคการดีข้ึน การเลอืกสรรใชทรัพยากรที่มีในองคการไดอยางคุมคา 2) ชวยใหบุคลากรในองคการมี

ความรูสกึผูกพันตอองคการและจงรักภักดีกับองคการ 3) ชวยสรางบรรยากาศในการปฏิบติังาน มีความคิดรเิริม่

สรางสรรค เปดโอกาสใหพนักงานไดมสีวนรวมในการพัฒนาองคการ 4) ชวยลดพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคของ

บุคลากร และลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในองคการ 5) ชวยทําใหเกิดความเขาใจและสรางการรับรูในองคการ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอองคการ จดุแข็ง จุดออนขององคการมากขึ้น 6) ชวยใหเกิดการปรับปรุง ปรับตวั และ

เปลี่ยนแปลงขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและยุคสมยัที่เปลี่ยนไป 7) ชวยดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถไวในองคการ และ 8) ชวยสรางภาพลักษณที่ดขีององคการ ไดรับการยอมรับและความ

นาเชื่อถือจากบุคคลภายนอก ดังน้ัน องคการจําเปนจะตองมีการพิจารณาเลือกใชวิธกีารที่เหมาะสมกับองคการ มี

การปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและใหสามารถอยูรอดได องคการจะตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู

เสมอ เชนเดียวกันกับผูบริหารขององคการท่ีเปนผูนํา ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งในการบรหิารจัดการ

องคการ เพราะผูนําจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการเปนอยางมาก ทั้งในแงของการสรางพฤติกรรม การ

ควบคุม การกํากับ การติดตาม และประเมนิพฤติกรรมของแตละบคุคล สิ่งเหลานีล้วนแลวแตสงผลตอความสําเร็จใน

การดําเนินงานขององคการ องคการไมอาจสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบคุคลใดกลุม

บุคคลหนึ่ง แตจะเปลีย่นแปลงจากกระบวนการภายในอยางคอยเปนคอยไป โดยอาศัยวัฒนธรรมในองคการอยางมี

ระเบียบแบบแผน อยางไรก็ตามการเปลีย่นแปลงโครงสรางภายในองคกรหรือการบริหารงานถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
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สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จนในท่ีสดุไดรับการยอมรบัในขอตกลงและเงื่อนไขตาง ๆ และเกิดเปน

วัฒนธรรมในองคการตอไป 

 ความสําคญัของวัฒนธรรมองคการในการปฏิบตังิานของบุคลากรนัน้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัชัยภูมิ ซึ่ง

ถือเปนองคการท่ีมีบทบาทภารกจิและอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ ประสาน  และสนับสนุนการปฏบิัติงาน 

สงเสริมการพัฒนาองคความรูดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม และดําเนินการปองกัน  และแกไขการเบ่ียงเบน

ทางวัฒนธรรม  โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ไดใหความสําคญักับการ

เสรมิสรางและพัฒนาคนใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีทกัษะในการวิเคราะหอยางมเีหตุมผีล มีการเรยีนรู

ตลอดชีวิต มภูีมิคุมกันตอการเปลีย่นแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดงีามและคณุคาความเปนไปไทย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย มคีวามรับผิดชอบตอสังคม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษตัริย ซึ่งเปนรากฐานที่มั่นคงของ

องคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตรงตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา และรัฐบาลไดมีการ

ประกาศใชแผนแมบทสงเสริมคณุธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2562) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อันเปน

แผนสงเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่ใหความสําคญักับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคณุภาพและคณุธรรม 

เกิดความสมดลุและยั่งยนื ทั้งดานวัตถุและจติใจ โดยมีแนวคิดให “คุณธรรมนําการพัฒนา” พรอมที่จะกาวไปสู 

“สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดาํรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

อันดีงาม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดจนบรูณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ

เขมแข็งอยางยั่งยนื บุคลากรสํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภมูิ ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงมี

เจตนารมณรวมกันที่จะขับเคลื่อนหนวยงานฯ ใหเปนองคกรคณุธรรม โดยปฏิบัติหนาทีร่าชการตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล ยดึมั่นและปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ที่ดีงามของไทย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมเปนฐานในการดําเนินชีวิต

ตามเปาหมายคณุธรรมที่กําหนด “พอเพียง วนิัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี ้1) “พอเพียง”  โดยยึดหลักทางสายกลาง 

ประหยดั อดออม และใชทรัพยากรอยางคุมคา พัฒนาตนเองใหรูจักความพอประมาณ พอดี พออยู ไมโลภ ไม

เบียดเบียนผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม ใชชีวิตอยางมีเหตผุล รอบรู รอบคอบ ไมประมาท สรางภูมิคุมกันแกตนเอง

โดยประเมินความเสี่ยงและรูเทาทนัการเปลีย่นแปลง 2) “วินัย” โดยปฏิบัติและรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง ตรง

ตอเวลา เคารพกฎและกติกาของหนวยงานและสังคม จะยดึมั่นและปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และทําหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี 3)  “สุจรติ”  โดยทํางานดวยความซื่อสัตย สุจรติ 

โปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง รักษาความเปนธรรมทั้งปวง ไมเลือกปฏิบติั ไมหวงัผลประโยชน

สวนตน กลาปฏิเสธการกระทําที่ไมซื่อตรง ไมยอม ไมทน และไมเมนิเฉยตอการกระทําที่สอไปในทางทุจริตประพฤติ

มิชอบ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร 4) “จิตอาสา”  โดยเปนผูที่ใสใจตอสังคมสาธารณะและสมัครใจ

อาสาลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมิใชหนาที่ของตน ดวยความรัก ความสามัคคี ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักการให การ

เสียสละ พรอมทําความดีเพ่ือประโยชนและความสุขตอผูอื่น องคกร และสวนรวม รวมทั้งรวมอนุรักษ ฟนฟู และ

รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

 ซึ่งเปาหมายคณุธรรมที่กําหนดดังกลาว ถูกนํามาเปนแนวทางของวัฒนธรรมองคการสําหรับการนําไป

ปฏิบัติของบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือใหองคกรมีบทบาทและสามารถสรางคนดเีพื่อสังคมดี สงเสริมใหคนในองคกร 

มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีเหมาะกบัสังคมไทยมาก

ขึ้น องคกรมีคุณคาและประสิทธภิาพ ประสิทธิผลในการดําเนินกิจการเนื่องจากสมาชิกขององคกรมีคุณธรรมมากขึ้น 
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ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัชัยภูมิไดเล็งเห็นความสําคญัในการสงเสริมคณุธรรมในองคกร เพื่อเปนตนแบบให

ขาราชการไดเรยีนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวธิกีารและรูปแบบ ที่หลากหลาย และดําเนินการอยาง

ตอเนื่องมีการวดัผลในเชิงรูปธรรม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสาํนึก ใหมี

คุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ มีการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวย

การมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบติัตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน 

 ในสวนของขอมูลท่ีไดจากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง สามารถนํามาวเิคราะหแยกเปนประเด็นตางๆ เรยีง

ตามลาํดับตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวสามประเด็น ดังนี ้

 1. ลักษณะของวัฒนธรรมองคการและความหมายของวัฒนธรรมองคการในความเขาใจของบุคลากร  

(กลุมตัวอยาง) ในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัชัยภูม ิมดีังน้ี 

  1.1 คานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ แนวคิด พฤติกรรมไดกาํหนดสรางข้ึนมารวมกันจากสมาชิกใน

องคการ และมีการยึดถือปฏิบัติกนัมาอยางสม่ําเสมอเปนไปในแนวทางเดียวกัน จากความรูความเขาใจ เรียนรู รับรู 

แลกเปลีย่น และยอมรับซึ่งกันและกันจากทุกคนในองคการ 

  1.2 รูปแบบ แบบแผน แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินการอยางเปนระบบ 

ที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรในองคการ เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัตขิององคการ 

  1.3 สิ่งท่ีกระทําและปฏิบัตสิืบตอกันมาตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน และมีการถายทอดจากรุนสูรุน

สืบตอกันมาเรื่อยๆ คุณคาของสิ่งที่คนรุนกอนๆ ไดสรางขึ้น และปฏบิัติในสิ่งที่ดีงามและปฏิบติัในสิ่งที่ถูกตองรวมกัน  

  1.4 ระบบและรูปแบบกระบวนการการมีสวนรวมทีเ่กิดจากการกระทําของสมาชิกในองคการ 

การทํางานการอยูรวมกันเปนหมูคณะ และการปฏิสมัพันธสื่อสารของสมาชิกในองคการในการปฏิบตัิงานที่กอใหเกิด

ความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ จนเกิดเปนบรรทัดฐานของกลุมจากการทํางานรวมกัน  

  1.5 ตัวกําหนดทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ที่สามารถสรางข้ึนมา

เปลี่ยนแปลง เติมแตง และปรับเปลี่ยนไดไปตามสถานการณและยุคสมัย 

   1.6 ความเปนเอกลักษณและอตัลกัษณขององคการนั้นๆ ที่สื่อถึงวฒันธรรม จารีต ประเพณี 

และแนวทางปฏิบัติท่ีดีงามของหนวยงานจนเกิดภาพลักษณที่ดีขององคการ 

 2. ความสําคัญของวฒันธรรมองคการท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภมูิ มดัีงนี ้ 

  2.1 วัฒนธรรมองคการเปนตัวเชื่อมระหวางบุคลากรกับบคุลากรและบุคลากรกับหนวยงานจาก

การปฏสัิมพันธกันภายในองคการ ทําใหบุคลากรในองคการเกิดความรูสึกผูกพันกับองคการ รูสึกเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เกิดความรักและสามัคคกัีนและความสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน มีความจงรักภักดีพรอมที่จะปกปอง

องคการ และชวยสรางมาตรฐานพฤติกรรมของบุคลากรที่เหมาะสมและเกิดจิตสํานึกที่ดตีอองคการ สามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันไดทั้งหมดทุกคน แมจะมีความรับผิดชอบหรือตําแหนงหนาที่ที่ตางกัน ซึ่งเปนผลท่ีจะทําใหองคการ

มีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน เปนการอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมมคีวามขัดแยง และตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําให

เกิดรวมตัวกันเปนสังคมเปนวัฒนธรรมที่ดีในองคการ  

  2.2 วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบ แนวทางการปฏิบัต ิโดยสมาชิกทุกคน

มีสวนรวมในการกําหนด และยอมรับใหเปนบรรทัดฐานเปนแนวทางปฏิบัติโดยรวมทั้งองคการ ชวยใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยจากการจัดระบบสังคมในองคการ ดวยการมีขอบังคบั ระเบียบ กฎหมายเพ่ือใหบุคลากรไดยดึถือ
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ปฏิบัติอยางเหมาะสมและถูกตอง เพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคการได

อยางถูกวิธ ีลดความความขดัแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานภายในองคการ และชวยใหการปฏิบัติงาน

ประจําวันของบุคลากรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 

  2.3 วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือที่ชวยควบคุมพฤติกรรมและชี้แนะแนวทางสําหรับบุคลากร

ในการประพฤติปฏิบัตภิายในองคการ ใหแตละบุคคลในองคการมีความเขาใจตอภารกิจ มีความรับผิดชอบรวมกัน มี

การเรยีนรูรูปแบบการทํางานรวมกัน สามารถดําเนินงานใหบรรลเุปาหมายที่กําหนดตามบทบาทหนาท่ี เกิดการ

บริการและสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนตัวกระตุนใหสมาชิกขององคการเกิดความเขาใจ มีแนวคิด

และวิธีปฏิบติัที่มีหลักคุณธรรม จรยิธรรม และมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม สามารถสบืทอดและถายทอด

การสรางการรับรูใหกับคนรุนหลังและประชาชนไดยดึถือและนาํปฏบิัติรวมกัน  

  2.4 วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งทีท่ําใหองคการน้ันมีระบบทีดี่และรากฐานที่มั่นคง ชวยยึดเหนี่ยว

จิตใจ เพ่ือใหพรอมรับมือกับทุกๆสถานการณ สามารถปรับสภาพใหสอดคลองเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอสภาพแวดลอมภายในของ

องคการ สรางความรวดเร็วในการทํางาน ซึ่งเปนสวนสําคญัในการขับเคลื่อนองคการใหองคการประสบความสําเร็จ 

และตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดทันทวงที  

  2.5 วัฒนธรรมองคการสามารถทําใหเกิดการสรางภาพลักษณท่ีดีงามแกองคการ ทําใหเกิดความ

เช่ือใจ เช่ือถือ เช่ือมั่น ตลอดจนเปนองคการที่ไดรับการยอมรับและนับถือจากบุคคลภายนอก ชวยถายทอด

เอกลักษณขององคการใหกับบุคลากรจนเกิดภาพลักษณท่ีดี นํามาซึง่ชื่อเสียง เกียรติยศ และความกาวหนาในระยะ

ยาวขององคการ และเกิดความภาคภูมิใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 3) แนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการจากประสบการณตามบทบาทหนาที่ของ

บุคลากรในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ มดัีงนี ้

  3.1 บุคลากรควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวม มีการวางแผนการบูรณาการการทํางาน

รวมกัน สรางความเขาใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน มกีารประชุมปรกึษาหารือกันอยูตลอด เนนการทํางานเปนทีม 

เสนอแนวคิดรวมกัน และมีการประสานงานกันอยูตลอดเวลา สรางความสัมพันธที่ดีและความสามัคคใีนองคการ ให

ความสําคญัตอเพ่ือนรวมงาน และมีการใหรางวลั การแสดงความยินดี การสรางแรงจูงใจและการสงเสริมใหบุคลากร

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

  3.2 องคการตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคลองและเหมาะสมกับสวนรวมและบุคลากรใน

องคการ วัฒนธรรมการทํางานควรจะตองสอดคลองกับนโยบายและภารกิจของกระทรวง การมอบหมายภารกิจงาน

ตามกลุมงานตางๆ ตองมีความชัดเจน ผูบังคบับัญชาควรจะมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของแตละบุคคล 

ยึดระเบียบทางราชการและกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนสําคญั เพ่ือใหงานนั้นถูกตองและปลอดภัยแกผูปฏบิัติงาน  

  3.3 องคการควรจะมีการพัฒนาองคความรูในทุกๆ มิต ิถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูกับองคการอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือนํามาพัฒนาองคการใหมีกระบวนการ

ทํางานที่ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถ ความเชียวชาญในงานดานตางๆ เพ่ิมเติม 

ควบคูไปกับการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสมาชิกมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมท่ีดี มีคานิยม 

ทัศนคติ แนวความคิดในเชิงบวก และมีจติสํานึกทีดี่ในการปฏิบติังานและการใหบริการอยูตลอดเวลา   

  3.4 ผูบริหารควรจะตองใหความสาํคัญและเสริมสรางวฒันธรรมองคการ คานิยมในองคการ ให

มีความเขมแข็ง นําไปสูการปฏิบติัตามแนวทางที่ถูกตองและนําพาองคการใหประสบกับความสําเร็จอยางยั่งยนื
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ผูบริหารจะตองแสดงใหบุคลากรรูทิศทางองคการที่ชัดเจน สามารถกําหนดแนวทาง มอบนโยบาย สั่งการและ

มอบหมายภารกิจตางๆ ไดอยางรอบดาน มีภาวะในการเปนผูนําที่ด ีสามารถบริหารงาน ควบคุม ดูแล กํากับ 

ติดตาม ใหเกิดความคุมคาและสมดุลใหมากทีสุ่ด ทั้งเรื่องคน เวลา งบประมาณ การจัดการ และวสัดุอุปกรณ 

  3.5 ใหความสําคัญตอผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเปนการสราง

ความประทับใจแกผูรับบริการ ใสใจในการใหบริการตอผูมาใชบริการ (Service mind) โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผูมาใชบริการหรือประชาชนเปนหลัก ยึดถือระบบคณุธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการทํางานเปน

สําคัญ เพ่ือความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ เปดใจยอมรับคาํวพิากษวิจารณจากเพ่ือนรวมงานและผูมาใชบริการ เพ่ือ

นําไปปรับปรุงตนเองและการทํางานใหดขีึ้น 

 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่คนพบดังกลาวขางตน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลได ดังนี ้

 ลักษณะของวัฒนธรรมองคการและความหมายของวัฒนธรรมองคการ  มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 

 1. คานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ แนวคิด พฤติกรรมไดกําหนดสรางข้ึนมารวมกันจากสมาชิกในองคการ และ

มีการยึดถือปฏิบัติกันมาอยางสม่ําเสมอเปนไปในแนวทางเดียวกัน จากความรูความเขาใจ เรยีนรู รับรู แลกเปลี่ยน 

และยอมรับซึ่งกันและกันจากทุกคนในองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ John R. Schermerhorn Jr., James 

G. Hunt และ Richard N. Osborn (อางถึงใน วันชัย  มีชาต,ิ 2556) ไดกลาวสรุปวา วัฒนธรรมองคการ 

(Organizational or corporate culture) หมายถึงระบบของกิจกรรม คานยิม คุณคา และความเช่ือรวมกัน ซึ่ง

พัฒนาขึ้นในองคการและใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุนิสา  สุรไกรกุล (2561) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการของศาลปกครอง  : กรณีศึกษาสํานักงาน ศาล

ปกครองนครราชสีมา ผลจากการวิจัยสรุปวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ปรัชญา ความเชื่อรวมกันขององคการท่ี

สะทอนคานิยม และเจตคติรวมกัน รวมท้ังเปนมาตรฐาน เปนกฎระเบียบขอตกลงท่ียึดถือปฏิบัติ โดยเปนสัญลักษณ

หรือลักษณะเฉพาะขององคการท่ีสมาชิกยอมรบั และถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

2. รูปแบบ แบบแผน แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินการอยางเปนระบบ ที่ไดรบั

การยอมรับจากบุคลากรในองคการ เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบติัขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Certo and 

Certo (อางถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน, 2561) ไดกลาวสรุปวา การจัดการ หมายถึง กระบวนการของการทาํงานที่จะนํา

องคการไปสูเปาหมายโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ ขององคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรญา  

ชื่นวงศ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคกรของธนาคารพาณิชยใน

ประเทศไทย จากผลการวิจัยสรุปพบวา การรับรูทีส่อดคลองกับสิ่งท่ีองคกรคาดหวังจะสงผลใหเกิดการผูกพัน และมี

ผลตอการควบคุมพฤติกรรมองคกรไดมาก ทําใหองคกรมีกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน และสามารถ

บรรลสุูประสิทธผิลตามที่ตองการได ทําใหทุกคนรูถึงเปาหมายขององคกรภายใตการทํางานที่มีบรรทัดฐานแบบแผน

เปนแบบฉบับเดยีวกัน 

3. สิ่งท่ีกระทําและปฏิบัตสืิบตอกันมาตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน และมีการถายทอดจากรุนสูรุนสืบตอกนัมา

เรื่อยๆ คุณคาของสิ่งท่ีคนรุนกอนๆ ไดสรางข้ึน และปฏิบัติในสิ่งท่ีดงีามและปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองรวมกัน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ A.L. Kroeber และ F. Kluckhorn (อางถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556) ไดกลาวสรปุวา 

รูปแบบที่สม่ําเสมอของพฤติกรรมทั้งท่ีเห็นโดยชัดแจง สามารถสั่งสม ถายทอดโดยการเรียนรู สังเกตจาก
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ประสบการณ และสงตอไปยังคนรุนหลังหรือรุนตอ ๆ ไปได และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา  ปยวทิยาชาต.ิ 

ธัชชนันท อิศรเดช และนภัทร  แกวนาค (2560) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบวัฒนธรรมองคกร เพ่ือความเปนเลิศทางพุทธ

จริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ ผลการวจิัยสรุปวา วัฒนธรรมองคกรโดยมีพุทธจริยธรรม มคีวามผูกพนัและการอยู

รวมกันของบุคลากรดวยไตรสิกขา การถายทอดวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งสูสังคมภายนอก คุณลักษณะกิจกรรม

แบบอยาง ผูนําองคกรทําใหดูอยูใหเห็นเปนแบบอยางที่ดี มีการปฏิบัติธรรมของนิสิตทุกระดับบุคลากรทุกคนเปนประจํา  

 4. ระบบและรูปแบบกระบวนการการมีสวนรวมที่เกิดจากการกระทาํของสมาชิกในองคการ การทํางาน

การอยูรวมกันเปนหมูคณะ และการปฏสัิมพันธสื่อสารของสมาชิกในองคการ กอใหเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ 

จนเกิดเปนบรรทัดฐานของกลุม ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ Hicks (อางถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน, 2561) ไดกลาว

สรุปวา กระบวนการของโครงสรางองคการ ซึ่งประกอบดวยบุคคล การสรางความสมัพันธ เพื่อใหการทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกิติ  มณเฑยีรทอง (2539) ไดศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรมองคการในระบบราชการไทย : กรณีศึกษา ขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวจิัย

สรุปวา ความรวมมือระหวางขาราชการดวยกันเองเปนไปอยางกวางขวางและมีอิสระมากขึ้น ยอมรับบทบาท

ความสัมพันธระหวางผูบังคบับญัชาและผูใตบังคับบัญชา พัฒนาจากลักษณะแนวดิ่งมาเปนลักษณะแนวราบเพ่ิมขึ้น 

 5. ตัวกําหนดทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ทีส่ามารถสรางข้ึนมาเปลี่ยนแปลง เติมแตง 

และปรับเปลีย่นไดไปตามสถานการณและยุคสมยั ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของอมรา พงศาพิชญ (อางถึงใน วันชัย  

มีชาต,ิ 2556) ไดกลาวสรุปวา วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนกําหนดขึ้น หรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรมและ

หรือความคดิตลอดจนวิธกีารหรือระบบการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของของ A.L. Kroeber และ F. 

Kluckhorn (อางถึงใน วนัชัย  มีชาต,ิ 2556) ไดกลาวสรุปวา สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น มีอิทธพิลตอการรับรู วัฒนธรรมจะ

เปนเครื่องกําหนดและสรางรูปแบบของพฤติกรรมและกําหนดมุมมองและการรับรูโลกของคน นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา  ปยวิทยาชาติ ธัชชนันท อิศรเดช และนภัทร  แกวนาค (2560) ไดศกึษาเรื่อง 

รูปแบบวัฒนธรรมองคกร เพ่ือความเปนเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ ผลการวจิยัสรุปวา แนวคิด

เก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกและกลุมในองคกร สมาชิกในองคกรยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการประจําวันภายในองคกร 

  6. ความเปนเอกลักษณและอัตลักษณขององคการนั้นๆ ที่สื่อถึงวฒันธรรม จารีต ประเพณี และแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีงามของหนวยงานจนเกิดภาพลักษณที่ดีขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวันชัย  มีชาติ (2556) ได

กลาวสรุปวา วัฒนธรรมองคการ เปนลักษณะเฉพาะขององคการซึ่งเปนบุคลิกหรือนสัิยขององคการ องคการจํานวน

มากจึงพยายามที่จะสรางวฒันธรรมและแสวงหาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับหนวยงานของตน เพ่ือสรางประสิทธผิลใน

การปฏิบัติงานขององคการใหดีข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สนุิสา  สุรไกรกลุ (2561) ไดศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรมองคการของศาลปกครอง  : กรณีศึกษาสํานักงาน ศาลปกครองนครราชสมีา ผลจากการวจิัยสรุปวา 

วัฒนธรรมองคการเปนความเช่ือรวมกันขององคการที่สะทอนคานิยมและเจตคติ โดยเปนสญัลักษณหรือลักษณะ

โดยเฉพาะขององคการท่ีสมาชิกยอมรับ และถือเปนแนวทางปฏิบัตริวมกัน 

 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอการปฏิบัตงิานของบุคลากร มีประเด็นที่นํามาอภิปราย 

ดังนี ้

 1. วัฒนธรรมองคการเปนตัวเชื่อมระหวางบุคลากรกับบุคลากรและบุคลากรกับหนวยงานจากการ

ปฏิสัมพันธกันภายในองคการ ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันกับองคการ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความรักและ

สามัคคีกัน และความสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน มีความจงรักภักดีพรอมทีจ่ะปกปององคการ และชวยสราง
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มาตรฐานพฤติกรรมของบุคลากรท่ีเหมาะสมและเกิดจิตสํานึกที่ดีตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jeffrey 

Sonnenfeld (อางถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2556) ไดกลาวสรุปวา ประเภทของวฒันธรรมองคการที่เปนวฒันธรรมแบบ

สโมสร จะใหความสําคัญกับความจงรักภักดี ความผูกพันและความสอดคลองกัน ตลอดจนความกลมเกลียวหรือเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองคการ และสอดคลองกับงานวิจยัของ สุนิสา  สุรไกรกุล (2561) ไดศึกษาเรื่อง 

วัฒนธรรมองคการของศาลปกครอง  : กรณีศึกษาสํานักงาน ศาลปกครองนครราชสมีา ผลการวจิยัสรุปวา 

วัฒนธรรมองคการเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคการใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยปลูกและ

ปลุกจิตสํานึกของบุคลากรของสํานักงาน มุงหมายใหบุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางเสรมิความรักและ

สามัคคีแกบุคลากร 

 2. วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมอืในการกําหนดกรอบ แนวทางการปฏิบัต ิโดยสมาชิกทุกคนมสีวนรวม

ในการกําหนด และยอมรับใหเปนบรรทัดฐานเปนแนวทางปฏิบัติโดยรวมทั้งองคการ ชวยใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยจากการจัดระบบสังคมในองคการ ดวยการมีขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายเพ่ือใหบุคลากรไดยดึถือปฏิบัติ

อยางเหมาะสมและถูกตอง เพ่ือนาํไปสูเปาหมายขององคการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคการไดอยาง

ถูกวิธ ีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Deal และ Kennedy (อางถึงใน วนัชัย  มีชาต,ิ 2556) ไดกลาวสรปุวา 

วัฒนธรรมแบบกระบวนการเปนวฒันธรรมการทํางานของระบบราชการ จะเนนกระบวนการในการทํางาน 

ผูปฏิบัติงานจะเนนความถูกตองในการปฏิบัตติามระเบียบ เปนเครือ่งมือในการปองกันระบบการทํางาน และมีความ

เปนทางการ การตดิตอจะตองมีระเบียบข้ันตอนตาง ๆ และสอดคลองกับแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2556) ได

กลาวสรุปวา องคการหรือการจัดองคการ คือ ความพยายามท่ีจะนาํเอาความเรียบรอยเขาไปแทนท่ีความยุงเหยิง 

เพ่ือใหงายแกการพยากรณการบรหิาร มีการแบงงานออกเปนสวนๆ ใหแตละฝายรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ความกลมกลืนและมีประสิทธภิาพ 

 3. วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมอืท่ีชวยควบคุมพฤติกรรมและชี้แนะแนวทางสําหรับบุคลากรในการ

ประพฤติปฏบิัติภายในองคการ ใหแตละบคุคลในองคการมีความเขาใจตอภารกิจ มคีวามรับผิดชอบรวมกัน สามารถ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ตัวกระตุนใหสมาชิกขององคการเกิดความเขาใจ มีแนวคดิและวธิปีฏิบัติที่มี

หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรญา  ชื่นวงศ 

(2556) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธผิลองคกรของธนาคารพาณชิยในประเทศ

ไทย ผลการวจิัยสรุปวา พฤติกรรมองคกรสงผลตอประสิทธผิลองคกร การทํางานเปนทีมจะเปนการทํางานที่มีการ

ผสมผสานทักษะ ความรู ความสามารถที่แตกตางกันของแตละบุคคล และใชความแตกตางในการดาํเนินงานตาม

บทบาทของตนเองใหเกิดความเหมาะสม เกิดการรวมมือในเชิงบวกขึ้นภายในองคกร 

 4. วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ทําใหองคการนั้นมีระบบที่ดีและรากฐานที่มั่นคง ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ เพือ่ให

พรอมรับมือกับทุกๆสถานการณ สามารถปรับสภาพใหสอดคลองเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และ

ยอมรับการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอสภาพแวดลอมภายในขององคการ สรางความ

รวดเร็วในการทํางาน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหองคการประสบความสําเร็จ และตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการไดทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกศรา รักชาติ (อางถึงใน พรรัตน รตันศิริวงศ, 

ม.ป.ป.) ไดกลาวสรุปวา ธรรมชาตขิององคกรจะตองมีการเติบโต มีการพัฒนาเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ทําให

องคการอยูรอดไดอยางมั่นคง องคกรสามารถปรับตัวสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอม

ไดอยางมีคณุภาพ มีลักษณะของการเรยีนรูอยางไมหยดุน่ิง  มีการตืน่ตัวที่จะเรยีนรูอยูตลอดเวลา และคนในองคกรมี

ความไว มีความยืดหยุน พรอมที่ตอบสนองตอสัญญาณแหงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  
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 5. วัฒนธรรมองคการสามารถทําใหเกิดการสรางภาพลักษณที่ดีงามแกองคการ ทําใหเกิดความเช่ือใจ 

เช่ือถือ เช่ือมั่น ตลอดจนเปนองคการที่ไดรับการยอมรับและนับถือจากบุคคลภายนอก ชวยถายทอดเอกลักษณของ

องคการใหกับบุคลากรจนเกิดภาพลักษณท่ีดี นํามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศ และความกาวหนาในระยะยาวขององคการ 

และเกิดความภาคภมูิใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราพร  

เพ็ชรนิล (2558) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบของวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบรหิารจัดการขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตจังหวดัเพชรบูรณ ผลการวิจัยสรุปวา รูปแบบวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูในการบริหาร

จัดการองคการ บุคลากรควรเรียนรูสิ่งใหมความทันสมัย เพ่ือพัฒนาความรูของตนเองอยาตอเน่ือง และทันตอ

เหตุการณ วิเคราะห ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และบันทึกไวหรือถายทอดเพ่ือใหผูอื่นไดเรียนรูและมี

การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 

 แนวทางในการปฏิบัตงิานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการจากประสบการณตามบทบาทหนาท่ีของ

บุคลากรแตละตําแหนง มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้

 1. ดานการมีสวนรวมของบุคลากร บุคลากรควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวม มีการวางแผนการ 

บูรณาการการทํางานรวมกัน สรางความเขาใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน เนนการทํางานเปนทีม เสนอแนวคิด

รวมกัน และมีการประสานงานกันอยูตลอดเวลา การสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง สรางความสัมพันธท่ีดีและความสามัคคี

ในองคการ และมีการใหรางวัล การแสดงความยินดตีอความสําเรจ็ของบุคลากรในองคการ สรางแรงจูงใจและ

สงเสริมใหบุคลากรสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Geert Hofstede  (อางถึงใน วันชัย  มีชาต,ิ 

2556) ไดกลาวสรุปวา วัฒนธรรมแบบที่เนนความเปนสวนรวม จะใหความสําคัญกับความพอใจและความสัมพันธ

ระหวางคน โดยเห็นวา ฃหากบุคคลรวมกันเปนกลุมหรือทํางานรวมกันจะทําใหสถานภาพ ผลงานตลอดจนความ

พอใจดีขึ้นกวาการทํางานคนเดียว วัฒนธรรมแบบกลุมจะใหความสาํคัญกับกลุมมากกวาตัวบุคคล และเชื่อวามนุษย

เปนสัตวสังคมจะตองเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งจะชวยใหบุคคลมีความมั่นคงและความเปนอยูดีขึน้ แตบุคคลก็

จะตองมีความจงรักภักดตีอกลุมเปนการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา  สรุไกรกุล 

(2561) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการของศาลปกครอง  : กรณีศกึษาสํานักงาน ศาลปกครองนครราชสีมา 

ผลการวจิัยสรุปวา วัฒนธรรมองคการเปนสวนสําคญัสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคการใหดําเนินงานอยางมี

ประสิทธภิาพ ชวยปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคลากรของสํานักงาน มุงหมายใหบุคลากรมีความเปนอนัหนึ่งอัน

เดียวกัน สรางเสริมความรักและสามัคคีแกบุคลากร ไมไดเปนแคเพียงแนวคดิ แตสามารถปฏิบัตไิดจรงิ 

 2. ดานการปฏิบัตงิานในองคการ องคการตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคลองและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมการทํางานและบุคลากรในองคการ สอดคลองกับนโยบายและภารกิจของกระทรวง การมอบหมายภารกิจ

งานตามกลุมงานตางๆ ตองมีความชัดเจนและตามกรอบภารกิจ ผูบังคับบัญชาควรจะมอบหมายงานใหตรงกับ

ความสามารถของแตละบุคคล ยึดระเบียบทางราชการและกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ เพ่ือใหงานนั้นถูกตองและ

ปลอดภัยแกผูปฏบิัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วันชัย  มีชาติ (2556) ไดกลาวสรุปวา การจัดการกับ

วัฒนธรรมองคการดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มลัีกษณะความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการตามที่องคการ

ตองการเขามาทํางาน จะเปนการรักษาและสรางวัฒนธรรมองคการ เปนการชวยใหองคการไดบุคคลท่ีมีวฒันธรรม

สอดคลองกับความตองการขององคการแลว ยังเปนการชวยใหบุคคลไดทํางานสอดคลองกับลักษณะของตนดวย  

 3. ดานการพฒันาบุคลากร องคการควรจะมีการพัฒนาองคความรูในทุกๆ มิต ิถายทอดองคความรูจาก

รุนสูรุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคการอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือนํามาพัฒนาองคการใหมี

กระบวนการทํางานที่ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการอบรมและพัฒนาความรู ควบคูไปกับการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
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เพ่ือใหสมาชิกมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมที่ดี มีคานยิม ทัศนคติ แนวความคดิในเชิงบวก และมี

จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบติังาน โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมเิปนหนวยงานที่ใหความสาํคัญและมีบทบาท

หนาที่ในการสงเสริมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งมีแนวทางในการนําคุณธรรมมาเปนเปาหมายในการ

กําหนดทิศทางขององคการ อันไดแก พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสาซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(อางถึงใน ลัดดา รักจรรยาบรรณ, 2557) ไดกลาวสรุปวา ผูบริหารจงึควรมอบหมายงานที่ทาทายใหผูปฏิบัติงาน

รับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาในสายงาน ตําแหนงหนาที่ การศึกษาฝกอบรม การ

พัฒนาทักษะในการทํางานเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และมโีอกาสเติบโตในอนาคต และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรสีกุล  เจริญศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองคการ กับประสิทธผิล

องคการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผลการวจิัยสรุปวา การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธผิลขององคการ ควรใหความสําคญักับเรื่ององคความรูท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบติังาน พัฒนาเรื่องการ

ฝกอบรมใหมคีวามเปนมาตรฐาน ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนตนแบบที่ดี ในการนําหลักธรรมาภบิาลมาใชในการ

ทํางาน เพ่ือสรางวฒันธรรมองคการที่ดี และขยายผลตอไป 

 4. ดานภาวะผูนํา (ผูบริหารองคการ) ผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญและเสรมิสรางวัฒนธรรม

องคการ คานิยมในองคการใหมีความเขมแข็ง นําไปสูการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง ผูบริหารจะตองแสดงให

บุคลากรรูทิศทางองคการที่ชัดเจน มีภาวะในการเปนผูนําที่ดี สามารถบริหารงาน ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม ให

เกิดความคุมคาและสมดลุใหมากที่สุด ทั้งเรื่องคน เวลา งบประมาณ การจัดการ และวัสดุอุปกรณ ซึง่สอดคลองกับ

แนวคิดของ Certo and Certo (อางถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน, 2561) ไดกลาววา ภารกิจของผูบริหารทีส่าํคัญมี 4 

ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) เปนการเลือกวิธีการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายของ

องคการ 2. การจัดองคการ (Organization) เปนการมอบหมายงานใหบุคลากรหรือกลุมบุคคลในองคการนํา

แผนงานไปปฏบิัติเพ่ือใหงานขององคการประสบความสําเร็จ 3. การมีอิทธิพล (Influencing) เปนเรื่องเก่ียวกับ

ความสามารถในการจูงใจ (Motivating) การนํา (Leading) การสั่งการ (Directing) ของผูบรหิารเพ่ือใหบุคลากรใน

องคการทํางานสําเรจ็ บรรลุเปาหมายดวยการเพ่ิมผลผลติ 4. การควบคุม (Controlling) เปนหนาที่การจัดการของ

ผูบริหารดังนี ้4.1 การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการทํางานของบุคลากรในองคการเพ่ือนํามากําหนดเปนมาตรฐาน

การทํางาน 4.2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการทํางาน และ 4.3 ผลการเปรียบเทยีบการทํางาน

จะนํามาพิจารณาวาองคการควรจะปรับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึนอยางไร และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัมพร  

ฉันทพรม (2561)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักพิกัด

อัตราศุลกากร กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ จัดจํานวนเจาหนาท่ีใหเพียงพอ

กับปริมาณงานและเลือกคนใหเหมาะสมกับลักษณะงาน หัวหนาควรเปนผูทีม่ีวิสัยทัศน สามารถมองเห็น

วัตถุประสงคหลักของงานท่ีทําและวางกลยุทธในการกระจายงานใหเหมาะสม ไมเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน 

 5. ดานการใหบริการและการสรางภาพลักษณท่ีด ีองคการควรใหความสําคญัตอผูรับบริการ เพื่อใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเปนการสรางความประทับใจแกผูรับบริการ ใสใจในการใหบริการตอผูมาใช

บริการ โดยคํานึงถึงความตองการของผูมาใชบริการเปนหลัก ยึดถือระบบคณุธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล

ในการทํางานเปนสําคญั เพ่ือความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ เปดใจยอมรับคาํวพิากษวิจารณ เพ่ือนําไป

ปรับปรุงตนเองและการทํางานใหดีข้ึน โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถือเปนองคการที่มีบทบาทภารกิจ

หนาที่ในการดําเนินการ ประสาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีสงเสรมิศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให

ความสําคญักับการเสริมสรางและพัฒนาคนใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีเหตุมผีล มภูีมิคุมกันตอการ
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เปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวฒันธรรมท่ีดีงามและคุณคาความเปนไปไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลวศิษิฐ  หลากาศ (2560) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่

สงผลตอการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัยสรุปวา  ปจจัยองคประกอบของ

วัฒนธรรมองคการดานโครงสรางองคการ ดานคานิยม ดานภาระหนาที่ขององคการ ดานบรรยากาศในการทํางาน 

ดานทัศนคติของบุคลากรมผีลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากปจจัยองคประกอบเหลานีล้วนสงผลตอ

ผูปฏิบัติงานทั้งดานกายภาพและจติใจ ซึ่งสงผลใหเกิดวัฒนธรรมในการทํางานที่สามารถสงผลตอการปฏิบัติงาน

ออกมา ไมวาจะเปนการสรางความเปนมืออาชีพใหกับบุคลากร ในองคการ เชน ความซื่อสัตย มีระเบยีบวินัย การ

สรางภาพลักษณตอความอดทน ซือ่สัตยการตอบสนองตอการตลาด โฆษณาภาพลักษณ การบรกิารชุมชน รวมถึง

ภาระหนาที่ขององคการ เปนสิ่งท่ีองคการและบุคลากรเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ควรสํารวจคานิยมภายในองคการ เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางสงัคมของการทํางานมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา มคีานิยมทีส่ามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณในปจจุบันและอนาคต เพื่อเปนการกําหนดพฤติกรรม

รวมของบุคลากรในองคการ ใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสมดลุรวมกับการปฏิบัติงาน 

 2. ควรมีการสรางบรรยากาศในการทํางานในรูปแบบองคการท่ีมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง ใหอิสระใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสามารถใชเทคนิคการสื่อสาร และเทคโนโลยมีาเปนเปนตัวชวย เพ่ือใหเกิดความ

ยืดหยุนและเกิดความสมดลุในการทํางาน 

 3. ควรสงเสริมการสรางความสมัพันธระหวางบุคลากรภายในองคการ ใหเกิดความรูสึกรวมในการ

ปฏิบัติงานอยางมีความสุข เกิดความรูสึกของการเปนน้ําหนึ่งใจเดยีว และพรอมที่จะมุงมั่น อุทิศตน เพ่ือชวยให

องคการสามารถดําเนินงานไดสาํเร็จลลุวงตามเปาหมาย 

 4. ควรมีกระบวนการสรางทัศนคติและพฤติกรรมท่ีสงผลบวกในการปฏิบัติงานในระยะยาว บรรยากาศใน

การทํางานขององคการ สรางความเชื่อมั่นตอองคการและบุคลากร สรางแรงกระตุนในการปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจ

ใหกับบุคลากรเพ่ือเปดโอกาสการเจริญเตบิโตในหนาที่ในสายงานตอไป 

 5. ควรมีระบบการบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และฐานขอมูลองคความรูตางๆ เพ่ือการรองรับตอการ

เขามาทํางานของบุคลากรรุนใหมท่ีเขามาทดแทนและรับผิดชอบงานตอจากบุคลากรรุนเกา ใหสามารถตอยอดและ

ปฏิบัติงานไดทันทวงที 
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