
วัฒนธรรมองคการกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองคการคืออะไร ?

สมยศ  นาวีการ  :  ใหความหมาย
วันธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองคการ  คือ คานิยม
ความเชื่อ ความเขาใจ และบรรทัดฐาน
รวมกันของสมาชิกในองคการ
ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของเครื่อง
แตงกาย เรื่องราว สัญลักษณ  งานพิธี

พระยาอนุมานราชธน  :  ใหความหมาย
ของวัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง  สรรคสรางขึ้น  โดยถายทอด
และสืบตอกันมาเพื่อความเจริญงอกงาม
ในวิถีของสวนรวม

ดร.สาโรช  บัวศรี  :  
ของวัฒนธรรม คือ ความ
และความเจริญในชีวิตมนุษ
ในรูปธรรมตางๆ และ ตก
ปจจุบัน
ใหความหมาย
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ดี  ความงาม
ย  ซ่ึงปรากฏ
ทอดมาจนถึง
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 สรปุแลว...

วัฒนธรรมองคการคือ.....

☯ วัฒนธรรมเปนปรัชญา และ ความเชื่อรวมกันของ
องคการ ที่สะทอนถึงคานิยม และ เจตคติรวมกัน

☯ วัฒนธรรมเปนกฏระเบียบ ขอตกลงและกติการวมกัน
ขององคการที่ยึดเปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติ

☯ วัฒนธรรมเปนมาตรฐานกระบวนการของการปฏิบัติ

☯ วัฒนธรรมที่เปนสิ่งประดิษฐคิดคนดานวัตถุ

อิทธิพลของวัฒนธรรมตอพฤติกรรม

วัฒนธรรม

พฤติกรรม
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คานิยม

เจตคติ



ว

ตัวอยาง...อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรม

วัฒนธรรมการจงรักภักดีตอองคการ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับของ
ทุกคน  อทิธิพล ของ วฒันธรรม น้ี    จึงกอใหเกิด  คานิยมจง
รักภักดีตอองคการทุกคน  และเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง และ เปน
การกระทํ าที่นายกยอง จึงบังเกิดเปน เจตคติ ที่พอใจที่จะปฏิบัติ
งานและสรางประโยชนเพื่อองคการ  ซ่ึงสงผลใหมีอิทธิพลควบ
คุม พฤติกรรม ของบุคคลใหเปนไปในแนวทางที่สรางประโยชน
ใหกับองคการนั่นเอง

วัฒนธรรมที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้

เปนวฒันธรรมที่มาจากสมาชิกในองคการ
รวมกันกํ าหนดขึ้นมา เชน ปรัชญา อุดมการณ
สัญลักษณ  เอกลักษณ ฯลฯ

เปนวัฒนธรรมที่อยู บนผลประโยชน

เ
ใ
เ
(

ันธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสนใจ ความจํ าเปน และ ความ
ตองการรวมกัน เชน การลดตนทุน
แตรักษาคุณภาพสินคาไว  การคืนกํ าไร
แกลูกคา ประหยัดพลังงาน&ทรัพยากร
รวมกัน

ปนวฒันธรรมที่พรอมตอการปรับเปลี่ยน
หทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชน   การบริหารจัดการรูปแบบใหมๆ
TQM  /  MBO  /  Balance  Scorecard)
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บทบาทของผูบริหารจัดการ
ในการสรางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1. การสรางวัฒนธรรมชี้นํ าองคการ
2. การสรางวัฒนธรรมความทันสมัย
3. การสรางวัฒนธรรมผนึกกํ าลังสามัคค
4. การสรางวัฒนธรรมคานิยมที่ดีงาม
5. การสรางวัฒนธรรมจงรักภักดีและควา

-
การสรางวัฒนธรรมชี้นํ าองคก

 ศกึษาแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติแล

 การกํ าหนดวิสัยทัศนขององคการในอนาคต
 ประเมินจุดออน และ จุดแข็งขององคการ
เพ่ือกํ าหนดแนวทางการพัฒนา

 การกํ าหนดยุทธศาสตรโดยสอดคลองกับจุดเด
 ทดลอง แล
ตามยุทธศาส

 ประกาศนโยบ
การดํ าเนินงา

 ประเมินผลก
เ พ่ื อ ส ร  า ง
ในผลงานรวม
ี

มพอใจ

าร

ะของโลก

นขององคการ

ะ ประเมินแนวคิด  
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ตรที่เลือก

าย  และ ทิศทาง
น

ารบรรลุเปาหมาย 
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ        
กัน
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การสรางวัฒนธรรมความทันสมัย

 ความตองการของลูกคา
คือเปาหมายสูงสุด

 ใชหลักการมีสวนรวมในองคการ

 สรางผลผลิต และ บริการ
ที่ไดมาตรฐาน

 นํ าเทคโนโลยีมาใชเพื่อคุณภาพขอ

 สามารถตรวจสอบการทํ างานไดอ

การสรางวัฒนธรรมผนึก

 การสราง
ขององคก

 กํ าหนดส
ขององคก

 มีการออก
ลักษณะเฉ

 การกํ าหนดเครื่องแตงกาย และ เ
เปนขององคการ

 มีการกํ าหนดประเพณีตางๆของ
กัน
งงานและการประหยัด

ยางโปรงใสในทุกขั้นตอน

กํ าลังสามัคคี
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ปรัชญา คํ าขวัญ คติพจน
าร

ัญลักษณ และ เอกลักษณ
าร

แบบอาคารสถานที่  ใหมี
พาะ

ครื่องใช ที่ออกแบบ

องคการ เปนกิจกรรมรวม
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การสรางวัฒนธรรมคานิยมที่ดีงาม

 ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย
ความเพียรพยายาม

 ความรักเมตตา เอาใจใส และ
ความเอื้ออาทรตอกัน

 ความรับผิดชอบ และ การมีอุดมการณในการทํ างานเพื่อ
สวนรวม

การสรางวัฒนธรรมจงรักภักดีและความพอใจ

☯ สมาชิกมีความพอใจ
ันธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ใ

☯ ส
ผ

☯ ก
ก
แ

☯   จัดระบบใหสมาชิกมีสิทธิในก
องคการ

☯   จัดระบบการสื่อสารขอมูลขาวสา
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นการทํ างานของตน

มาชิกมีความพอใจใน
ลงานขององคการ

ารสรางบรรยากาศ
ารทํ างานที่มีความรัก 
ละ ความอบอุน

ารมีสวนรวมเปนเจาของ

รตอสมาชิกอยางทั่วถึง
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กิจกรรม

ในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว และมีการแขงขันทางการคาสูง ทานคิดวา
ควรสรางวัฒนธรรมองคการอยางไร เพ่ือความ 
อยูรอด และเจริญกาวหนาขององคการ

ถาต องการสรางบรรยากาศการทํ างานที่ เอื้อ      
ตอการใหคนเกง คนดีมีคุณธรรม อยูกับองคการ
นานๆ  เราควรสรางวัฒนธรรมองคการอยางไร  
ยกตัวอยางประกอบ
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