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 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การท่ีมีต่อประสิทธิผล

ขององค์การแบบรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย  และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

วัฒนธรรมองค์การระหว่างองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูง  ปานกลาง และต่่า  ด้วยวิธีสืบค้นหาสาเหตุหรือ

ตัวแปรอิสระ คือ  วัฒนธรรมองค์การท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือตัวแปรตาม  คือ ประสิทธิผลองค์การ  

โดยจ่าแนกรัฐวิสาหกิจออกเป็น  3  กลุ่ม คือ  องค์การท่ีมีประสิทธิผลสูง ปานกลาง  และต่่า   

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นหลัก  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  งานวิจัย  

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง   รวมท้ังสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม

องค์การของหน่วยงานน้ัน ๆ  ด้วยค่าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) เพื่อ

น่าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันมีอยู่ว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมเชิง

ประสิทธิผลที่ผู้วิจัยก่าหนดไว้จากการทบทวนวรรณกรรมหรือไม่  ได้แก่  1)  มุ่งผลส่าเร็จ  2)  

มุ่งเน้นลูกค้า  3) สร้างนวัตกรรม 4) ให้ความส่าคัญแก่ภาวะผู้น่า  5) จัดองค์การสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม  6)  ท่างานเป็นทีม 7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  8)  ลดการ

ควบคุม 9)  มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  และ 10) มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพให้

สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  จากการสอบถามพนักงานในรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ่านวน  849  คน 

ในระดับความเช่ือม่ันท่ีร้อยละ 99 และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) เพื่อ

หาค่านิยมและพฤติกรรมการท่างานในแต่ละรัฐวิสาหกิจว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  ด้วยสถิติ

ส่าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way  ANOVA) 
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ผลการวิจัย   พบว่า  รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผล

มากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ได้แก่  1) ให้ความส่าคัญแก่ภาวะ

ผู้น่า 2)  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  และ 3) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ

สังคม และพบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและปานกลาง  มีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุก

ลักษณะมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่่า ประกอบด้วย 1)  มุ่งผลส่าเร็จ  2)  มุ่งเน้นลูกค้า  3)  

สร้างนวัตกรรม  4) ให้ความส่าคัญแก่ภาวะผู้น่า  5)  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  6)  

ท่างานเป็นทีม 7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  8)  ลดการควบคุม  9)  มีมาตรฐาน

จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  และ 10) มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์     

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจทาง

การเงินในประเทศไทย  เน่ืองจากองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูง  มีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การ

ท่ีมีประสิทธิผล  ปานกลาง และต่่า  ตามล่าดับ 

ส่าหรับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยน้ี  คือ  ผู้บริหารขององค์การต้องตระหนักถึงความส่าคัญ

ของวัฒนธรรมองค์การว่าสามารถท่าให้องค์การมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างย่ิง วัฒนธรรมมุ่ง

ผลส่าเร็จและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุน สอดคล้องกับวัฒนธรรมมุ่งผลส่าเร็จ  ผู้บริหารควรสร้าง

และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การโดยก่าหนดไว้ในกลยุทธ์ขององค์การ  ส่ือสารอย่างท่ัวถึง  แสดง

พฤติกรรมเป็นแบบอย่าง (Role  Model) แก่พนักงาน  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  และน่าวัฒนธรรมองค์การไปปฏิบัติในงานประจ่าวัน  รวมท้ังใช้

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้

พนักงานมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผล 
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The objectives of this study are (i) to investigate into the impacts of organizational 

cultures on overall organizational effectiveness of public financial enterprises in Thailand 

and (ii) to compare and differentiate organizational cultures that lead to three different 

levels of effectiveness -- high, moderate, and low -- among the enterprises under study. 

In this study, the  explanatory  variables  are  organizational  cultures, whereas the response 

variable is  the effectiveness of  an enterprise. The public enterprises  are categorized 

into three types, depending on their effectiveness levels, which are high, medium, and low.  

Qualitative method is a main research tool that is employed in this study. It 

involves literature review of previous research and relevant electronic media. Moreover, 

the in-depth interview of those managers responsible for organizational cultures is 

conducted using semi-structured interview. The goal of this step is to examine whether 

the organizational cultures of an enterprise are in line with ten effective organizational 

cultures identified by literature review, which are 1) achievement oriented culture, 2) 

customer oriented culture, 3) innovative culture, 4) leadership oriented culture, 5) 

organizational structure with workplace environment considerations, 6) teamwork, 7) 

management  of information system and communication, 8)  reduce controlling, 9) ethic 

and social responsibility, and 10) human resources management. Quantitative method is 

then performed through an analysis of a questionnaire survey, which is conducted using 
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a simple random sampling. To obtain a confidential interval of 99%, 849 samples were 

collected from public employees that were randomly chosen. The data from the 

questionnaires is then analyzed using one-way ANOVA to differentiate  values and 

working  behaviors  among the enterprises.  

The study found that the highly effective enterprise has better effective organizational 

cultures than moderately effective enterprise with respect to (1) leadership oriented 

culture, (2) organizational structure with workplace environment considerations, and (3) 

ethic and social responsibility. When compared between high and moderate effective 

enterprises and low effective enterprise, it found that high and moderate effective 

enterprises have better effective organizational cultures than low effective enterprise in 

every aspect. Accordingly, it can be concluded that organizational cultures have 

impacts on the overall effectiveness of  Thai public financial enterprises because highly 

effective enterprise  is likely to possess greater effective organizational cultures than 

their peers.  

The critical suggestion stemming from this research is that the executives of Thai  

public financial enterprise should better realize the importance of organizational cultures 

because they can somewhat affect the effectiveness of the organization, especially 

achievement oriented culture and other similar cultures. In addition, the executives 

should initiate and develop organizational cultures so that they can be incorporated into 

the strategies of the organization. To achieve higher effectiveness, it may also need (1) 

effective communication of the messages to be delivered correctly, (2) a role model for 

employees, (3) opportunity for employees to participate in development of organizational 

cultures and to integrate these cultures into their daily tasks, and (4) utilizing human 

resources management and continuing development of organizational cultures so that 

the employees have strong core values and behaviors that are in accordance with 

effective organizational cultures.  
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บทที่  1 

 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญของปญัหา 
 
 องค์การในปัจจุบันต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตและได้เปรียบการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา   
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็น
ทรัพยากรส าคัญ  สามารถสร้างความได้เปรียบแก่องค์การ แต่ต้องเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์การ   
ด้วยค่านิยมขององค์การ (Corporate Values)  เพื่อให้พนักงานผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การ  
ค่านิยมนี้แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมองค์การ  (Organizational  Culture  หรือ  Corporate  
Culture) ซึ่งเป็น ความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีและปฏิบัติร่วมกัน  ใน
รูปค าพูด  ความคิด  การเรียนรู้  การกระท าหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ  สามารถท าให้
องค์การประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้ หรือกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การท าให้
พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยความผูกพันต่อความเชื่อ
และค่านิยมที่มีร่วมกัน   
  มีการศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อความส าเร็จขององค์การเกิดขึ้น  ต้ังแต่ทศวรรษที่ 80 
เห็นได้จากความส าเร็จของบริษัทญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอเมริกันในยุคนั้น  หรือจาก
งานวิจัยที่ศึกษาบริษัทที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจและถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ
นิตยสาร  Fortune  บริษัทเหล่านี้มีองค์ประกอบเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ  พนักงานมีค่านิยมและ
ปทัสถานร่วมกันซึ่งเอ้ือต่อการด าเนินกิจการของบริษัท  ต่อมางานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์และ
กลายเป็นหนังสือขายดี ชื่อ  Corporate  Cultures: the  Rite  and  Rituals  of  Corporate  Life  
โดย  Deal  and  Kennedy (1982)   หนังสือเล่มนี้ให้ความส าคัญกับค่านิยมของพนักงานและ
บรรทัดฐานในองค์การ  ว่าเป็นแก่นของวัฒนธรรมในบริษัทต่าง ๆ   สามารถท าให้องค์การประกอบ
กิจการรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงก็ได้ทั้งสองด้าน (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2547: 175 - 176) 
    ในทศวรรษ  90  Dension (1990: 2) พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขององค์การ  เนื่องจากความเชื่อและค่านิยมของพนักงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ความเช่ือท่ีแข็งแกร่ง (Strong)  ความไว้วางใจต่อพันธกิจ (Mission)  หรือค่านิยม (Value) และ

ความเช่ือ (Belief)  ท่ีพนักงานมีอย่างม่ันคง  สม่ าเสมอ  เป็นพื้นฐานส าคัญต่อความร่วมมือกัน

ปฏิบัติงานภายในองค์การ   โดยเฉพาะความเช่ือและค่านิยมหลักท่ีสอดคล้องกับนโยบายและการ

ปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ   คือ  สามารถน าวิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้น าไปปฏิบัติ

ให้เกิดข้ึนจริงได้   พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมท่ีแกร่ง (Strong   Culture) ท าให้ค่านิยมและพฤติกรรม

สอดคล้องกันอย่างมาก (Highly  Consistent)  น าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานและประสิทธิผล

ขององค์การในท่ีสุด   

 นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน  

เช่น  งานวิจัยของ Kotter and Heskett (1992) ท่ีพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อผลด าเนินงานทางการเงิน (Economic   Performance) ในระยะยาว  โดยพบว่า

องค์การท่ีมีวัฒนธรรมให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่

แข่งขัน  เป็นต้น  และผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น า  ในระยะเวลา 11  ปี สามารถท าให้องค์การมีรายได้ 

(Revenues) เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 682 จากร้อยละ 166  มูลค่าหุ้น (Stock  Price) สูงข้ึนเป็นร้อยละ 901  

จากเดิมท่ีมีมูลค่าเพียงร้อยละ 74  เท่าน้ัน   และสามารถพัฒนารายได้สุทธิ (Net   Incomes) ได้ถึง

ร้อยละ 756 (Kotter  and  Heskett, 1992: 11) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gordon and  DiTomaso  

(1992) ในปีเดียวกัน ท่ีพบว่า  หากองค์การมีวัฒนธรรมท่ีแกร่ง (Strong  Culture)  โดยเฉพาะอย่างย่ิง

วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการปรับตัว (Adaptability) ท าให้องค์การมีผลการด าเนินงานทางการเงินสูงข้ึน

ในปีต่อ ๆ ไป 

 เมื่อวัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญต่อองค์การ  นักวิชาการจ านวนมากพยายามจ าแนก

มิติของวัฒนธรรมองค์การเพื่อความสะดวกส าหรับการศึกษา  ซ่ึงมักแบ่งออกเป็น  4  มิติหรือลักษณะ 

(Handy, 1991, Cameron  and  Quinn, 1999, Tesluk,  Hofmann  and  Narda, 2002, Van  

Muijen, 2002 และ Trompenaars and HampdenTurner, 2004) ได้แก่  1) มุ่งเน้นความสัมพันธ์   

2)  มุ่งเน้นนวัตกรรม  3)  มุ่งเน้นกฎระเบียบ  4)  มุ่งเน้นผลลัพธ์  และมีงานวิจัยจ านวนมากน ามิติ

ดังกล่าวน้ี  มาศึกษาวิจัยถึงลักษณะวัฒนธรรมขององค์การต่าง ๆ  

 ซ่ึงองค์การท่ีต่างกัน  มุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรมองค์การไม่เหมือนกัน และ

ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การแตกต่างกันไปด้วย  เช่น งานวิจัยของ  Kim,  Lee  and  Yu  (2004: 

340-359) ศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Corporate  Culture  

and Organizational Performance) โดยศึกษาวัฒนธรรมองค์การในธุรกิจประกันภัย  อุตสาหกรรม  

และโรงพยาบาล  พบว่าธุรกิจประกันภัยให้ความส าคัญแก่นวัตกรรม (Innovation) และมี
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ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของยอดเงินประกัน  อัตราผู้ท าประกันเพิ่มสูงข้ึน  แต่ไม่มี

ผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน (Return  on  Investment  หรือ  ROI)  ส่วนธุรกิจประเภท

อุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Support) สัมพันธ์กับผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุน  

และธุรกิจโรงพยาบาลพบว่ามีวัฒนธรรมท างานเป็นทีมและมุ่งเน้นงาน (Task) มีผลต่ออัตราการ

เข้าออก (Turnover) ของพนักงาน จะเห็นได้ว่า  ไม่ว่าองค์การให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรม

องค์การรูปแบบใดก็ตาม  ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การด้วยกันท้ังส้ิน 

 ส าหรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การในประเทศไทย  มักศึกษาว่าองค์การ

หน่ึง ๆ  มีวัฒนธรรมองค์การรูปแบบใด   เช่น วัฒนธรรมองค์การของบริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

มุ่งเน้นผลลัพธ์และนวัตกรรม (จินต์ทอง  แสนคงสุขและคณะ, 2545)  ในขณะท่ีวัฒนธรรมองค์การ

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มุ่งเน้นกฎระเบียบหรือระบบราชการ 

(วงเดือน  จานสิบสี, 2548) เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด (บัญญัติ  ท้วมสุข, 2549) แต่ไม่ค่อยมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบวัฒนธรรม

องค์การระหว่างองค์การต่าง ๆ  และศึกษาความสัมพันธ์กับประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ (Williams, 2008: 511) ท้ังผลการด าเนินงานระยะส้ันหรือผลการด าเนินงานทาง

การเงิน และผลการด าเนินงานระยะยาว คือ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ 

(Stakeholders) 

 ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ  

โดยศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างรัฐวิสาหกิจของไทย  เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การของรัฐ 

รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50  ด าเนินงานผสมผสานระหว่างกิจการเอกชนและ

หน่วยงานของรัฐบาล  มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ  มีบทบาทส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล  พัฒนาเศรษฐกิจ

และสร้างรายได้แก่ประเทศ เช่น  จ้างงาน  พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

ให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่สาธารณชน  เช่น ไฟฟ้า  ประปา  การขนส่ง  เป็นต้น   

 ปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจจ านวน  59  แห่ง สามารถจ าแนกออกเป็น 9  สาขา  คือ  

สาขาพลังงาน  สาขาขนส่ง   สาขาส่ือสาร   สาขาสาธารณูปการ   สาขาอุตสาหกรรม  สาขาเกษตร

และทรัพยากรธรรมชาติ   สาขาพาณิชย์และบริการ   สาขาสังคมและเทคโนโลยี   สาขาสถาบัน

การเงิน   โดยมีสินทรัพย์รวมกันถึง 5.38 ล้านล้านบาท  รายได้รวม 1.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 28 ของรายได้มวลรวมประชาชาติ (GDP)  มีรายได้น าส่งรัฐรวม 57,500 ล้านบาท  และมี

พนักงานจ านวน  3 แสนคน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  2549)  
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 รัฐวิสาหกิจของไทยมีท้ังสร้างรายได้แก่รัฐบาล เช่น  บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  ธนาคาร

ออมสิน  การไฟฟ้านครหลวง  เป็นต้น  และรัฐวิสาหกิจบางแห่งเป็นภาระแก่รัฐบาล เช่น องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เน่ืองจากประสบภาวะขาดทุน

อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน  สร้างภาระแก่รัฐบาลต้องน างบประมาณแผ่นดินจ านวน

มหาศาลในแต่ละปี  มาสนับสนุนรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ ให้ด าเนินงานต่อไปได้   

 รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ย่อมต้องมีวัฒนธรรมองค์การ  

ซ่ึงเป็นค่านิยม ความเช่ือ  ทัศนคติ  ตลอดจนระเบียบแบบแผนและพฤติกรรมการท างานส าหรับ

พนักงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ดังน้ัน  งานวิจัยน้ีจึงต้องการศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การลักษณะใด

มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การท าให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีประสิทธิผลมากในขณะเดียวกันก็

ศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การลักษณะใดมีผลให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีประสิทธิผลน้อย 

 

1.2  ค าถามการวิจัย 
 

        วัฒนธรรมองค์การลักษณะใดท าให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลมากและวัฒนธรรมองค์การ

ลักษณะใดท าให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีประสิทธิผลน้อย 

  

1.3  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์การ 

1.3.2  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์การ  ระหว่างองค์การท่ีมี           

ประสิทธิผลสูง ปานกลาง และต่ า 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 องค์การรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผล  เพื่อน ามาสร้าง

วัฒนธรรมองค์การของตนให้แกร่ง (Strong) หรือปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การให้สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลองค์การ 

1.4.2 สร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ  

หรือวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผล เพื่อน าไปใช้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การในงานวิจัยคร้ังต่อ ๆ ไป 
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1.4.3 เป็นแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ส าหรับก าหนดนโยบายบริหารรัฐวิสาหกิจ

ของไทย ให้สามารถสร้างผลประกอบท่ีสูงข้ึน ท้ังผลประกอบการท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

ศึกษารัฐวิสาหกิจท่ีจัดว่ามีประสิทธิผลสูง จ านวน 1 แห่ง มีประสิทธิผลปานกลาง จ านวน 

1  แห่ง  และมีประสิทธิผลน้อย  จ านวน 1  แห่ง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยนําเสนอ

ตามข้อหัว  ต่อไปนี ้
2.1  ประสิทธิผลองค์การ 
2.2  วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ 

 2.2.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 
 2.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล 
 2.2.3  ลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2.2.4  กรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การที่ประสบผลสําเร็จ 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4  รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
  2.1  ประสิทธิผลองค์การ  
 
 แนวคิดเรื่องประสิทธิผลองค์การ (Effectiveness)  มีนักวิชาการสนใจศึกษาและให้คํา
นิยามมาเป็นเวลายาวนาน   นับต้ังแต่นักวิชาการในปี 1950  เห็นว่าประสิทธิผลองค์การ หมายถึง  
การที่องค์การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (Robbins, 1990: 49)  แต่ความหมายดังกล่าวนี้ยังขาด
ความชัดเจนเมื่อนําไปใช้ดําเนินการจริง   เกิดคําถามจํานวนมาก เช่น  เป้าหมายของใคร   
เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาวหรือระยะสั้น   เป็นเป้าหมายที่องค์การกําหนดขึ้นมาอย่าง
เป็นทางการ (Organization’ s  Official  Goals) หรือเป็นเป้าหมายที่ทําได้จริง (Actual  Goals) 
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น  นักวิชาการจึงนิยามประสิทธิผลองค์การให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า  
เป้าหมายขององค์การ คือ  ความสําเร็จหรือความอยู่รอดขององค์การ (Survival)  
 ในปี  1960  และต้นปี 1970 มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องประสิทธิผลองค์การอย่างจริงจัง 
Campbell (1977: 36-39) กําหนดหลักเกณฑ์  30  ประการสําหรับวัดประสิทธิผลองค์การ  ได้แก่ 
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1) ประสิทธิผลโดยรวม (Overall Effectiveness) 2) การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  3)  ประสิทธิภาพ 

(Efficiency)  4) ผลกําไร (Profit)  5)  คุณภาพ (Quality)  6)  อุบัติเหตุ(Accidents)  7)  การเติบโต 

(Growth)  8)  การขาดงาน (Absenteeism) 9)  การเข้าออกงาน (Turnover) 10)  ความพึงพอใจในงาน 

(Job  Satisfaction) 11)  การจูงใจ (Motivation) 12)  ขวัญกําลังใจ (Morale) 13)  การควบคุม 

(Control) 14) ความขัดแย้ง/การรวมตัว (Conflict/Cohesion) 15) ความยืดหยุ่น/การปรับตัว 

(Flexibility/Adaptation) 16)  การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย (Planning  and  Goal  

Setting)  17)  ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย (Goal  Consensus) 18)  การยอมรับเป้าหมาย

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  (Internalization  of  Organizational  Goals) 19)  การยอมรับต่อบทบาท

และปทัสถาน (Role and Norm Congruence) 20)  ทักษะระหว่างบุคคล (Managerial  

Interpersonal  Skills)  21)  ทักษะด้านการทํางาน (Managerial  Task   Skills)   22)  การจัดการ

ข้อมูลและการส่ือสาร (Information  Management  and  Communication) 23) ความพร้อม 

(Readiness)  24)  การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization  of  Environment)  25)  การ

ประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations  by  External  Entities)   26)  เสถียรภาพ (Stability)   

27) คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ (Value of Human Resources) 28)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Participation and Shared Influence) 29)  การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development 

Emphasis) 30)  การบรรลุเป้าหมาย (Achievement Emphasis) 

 การศึกษาวิจัยในยุคน้ันมักใช้หลักเกณฑ์สําหรับประเมินประสิทธิผลองค์การมากกว่าหน่ึง

หลักเกณฑ์หรือใช้หลายหลักเกณฑ์ประกอบกัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ท้ัง 30 ประการน้ีถูก

วิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันและไม่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกองค์การ หลาย

หลักเกณฑ์สําคัญกับองค์การหน่ึงแต่ไม่สําคัญกับอีกองค์การหน่ึง  

 ในปี 1990 Cameron (2005: 304-330) เสนอความเห็นว่า การกําหนดประสิทธิผลของ

องค์การข้ึนอยู่กับตัวแปรในองค์การท่ีใช้ศึกษาและประสิทธิผลเป็นส่ิงบ่งช้ีความสําเร็จขององค์การ  

เช่น  ผลผลิต (Productivity) ตัวช้ีวัดทางการเงิน (Financial Ratios) อัตราความผิดพลาด (Error  

Rates) หรือ ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) เป็นต้น นอกจากน้ี  การวัดประสิทธิผล

ขององค์การยังข้ึนอยู่กับวิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการอีกด้วย เช่น  แนวคิดระบบราชการ

ของเวเบอร์ (Weber)  ประสิทธิผลขององค์การก็มุ่งเน้นท่ีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (More  

Specialization)  ความเป็นทางการ (Formalization) ความมีมาตรฐาน (Standardized) และการ

รวมอํานาจ (Centralization) หรือ ในยุคท่ีองค์การให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้เก่ียวข้องกับองค์การ (Stakeholders) มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

องค์การ  ประสิทธิผลขององค์การจึงให้ความสําคัญแก่ความต้องการและความคาดหวังของ
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ผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  ผลลัพธ์ (Result)  การปรับตัวขององค์การ  เป้าหมาย (Goal)  ท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการและความคาดหวังของผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  เป็นต้น 

 เม่ือประสิทธิผลขององค์การมีความหลากหลายดังกล่าวข้างต้น  Cameron (2005) จึง

เสนอแนวคิดหรือรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การ  ดังน้ี 

 

 2.1.1  แนวคิดการบรรลุเป้าหมาย (The  Goal-Attainment  Approach)  

ประเมินความสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การจากผลลัพธ์ (Ends) มากกว่าประเมิน

จากวิธีการ (Means) ได้แก่ มีผลกําไรสูงสุด  ชนะทีมฟุตบอลคู่แข่งขัน   รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค  

เป็นต้น  เป้าหมายท่ีประสบผลสําเร็จต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1) องค์การมีเป้าหมายท่ีแท้จริง 2) 

สามารถวัดได้ 3) พนักงานมองเห็นและเข้าใจในเป้าหมาย  4)  พนักงานเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย

น้ัน  5)  วัดได้ว่าองค์การบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

แต่แนวคิดการบรรลุเป้าหมายมีจุดอ่อนหลายประการ  คือ มักพบความแตกต่างระหว่าง

เป้าหมายท่ีกําหนดอย่างเป็นทางการกับเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจริง   องค์การมีท้ังเป้าหมายระยะส้ัน

และระยะยาว  ฉะน้ัน  องค์การควรประเมินการบรรลุเป้าหมายจากเป้าหมายใด  นอกจากน้ี องค์การ

หน่ึงมีหลายเป้าหมาย บางคร้ังขัดแย้งไม่สอดคล้องกัน  ในขณะท่ีแนวคิดน้ีเห็นว่าเป้าหมายของ

องค์การต้องสอดคล้องกัน สําหรับวิธีแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว Cameron (2005) เสนอแนะว่า ควร   

1)  สร้างความม่ันใจว่ากําหนดเป้าหมายจากปัจจัยท่ีสําคัญต่อองค์การ 2) สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงานเพื่อวัดเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual  Goals) 3) ให้ความสําคัญท้ังเป้าหมาย

ระยะส้ันและระยะยาว 4) ใส่ใจต่อเป้าหมายท่ีจับต้อง พิสูจน์และสามารถวัดได้ และ 5) ปรับเปล่ียน

เป้าหมายให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

  

2.1.2  แนวคิดระบบ (The Systems Approach)  

องค์การนอกจากให้ความสําคัญแก่เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) แล้ว  ยังให้ความสําคัญ

แก่หลักเกณฑ์อ่ืนท่ีซับซ้อนมากย่ิงข้ึน  คือให้ความสําคัญแก่เป้าหมายและวิธีการ (Means) ท่ีทําให้

บรรลุเป้าหมาย  เน่ืองจากมีสมมติฐานว่าองค์การประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ซ่ึงกัน

และกัน  หากระบบย่อยระบบใดระบบหน่ึงทํางานไม่ดี จะกระทบต่อการบริหารงานท้ังระบบ ดังน้ัน  

ประสิทธิผลจําเป็นต้องใส่ใจและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับปัจจัยแวดล้อมขององค์การ  เช่น  รักษา

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต  รัฐบาล  สหภาพแรงงาน หรือผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

เพื่อมีอํานาจดําเนินงานในองค์การอย่างม่ันคง  
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องค์การท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับ

สภาพแวดล้อมภายนอก  นอกจากน้ี ยังต้องสัมพันธ์แบบพึ่งพากับส่วนต่าง ๆ ในองค์การ  หาก

ส่วนใดส่วนหน่ึงทํางานบกพร่องแล้ว  จะส่งผลกระทบต่อการทํางานในส่วนอ่ืน ๆ  อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม  แนวคิดน้ีวัดประสิทธิผลองค์การเชิงปริมาณได้ยาก  โดยเฉพาะความ

เท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ (Valid  and  Reliable)   เน่ืองจากให้ความสําคัญแก่วิธีการนําไปสู่

ประสิทธิผลมากกว่าผลลัพธ์ขององค์การ  ดังน้ัน  ผู้บริหารไม่ควรวัดผลลัพธ์ทันทีทันใด  ต้อง

พิจารณาผลลัพธ์ระยะยาวและคํานึงว่าการดําเนินงานต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  หากปัจจัยใด

ปัจจัยหน่ึงบกพร่องจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 

2.1.3  วัดจากการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ (The Strategic -            
         Constituencies Approach)    
เน่ืองจากองค์การได้รับความกดดันและข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์  บุคคลต่าง ๆ 

ในสภาพแวดล้อมตลอดเวลา  บางกลุ่มมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อองค์การ   สามารถกําหนดความ

อยู่รอด มีอํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการอยู่รอดขององค์การ 

องค์การท่ีมีประสิทธิผล  ต้องประเมินว่าผู้เก่ียวข้อง บุคคลหรือกลุ่มใดสําคัญต่อองค์การ  

ต้องชนะใจบุคคลหรือกลุ่มเหล่าน้ัน  ไม่ให้ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการทํางานขององค์การ   

โดยกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เก่ียวข้องกับองค์การท่ีมีอํานาจควบคุม

ทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อความอยู่รอดขององค์การ  ประสิทธิผลจึงประเมินจากความสามารถสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้เก่ียวข้อง บุคคลหรือกลุ่มท่ีทําให้องค์การสามารถอยู่รอดต่อไปในอนาคตได้  

แต่องค์การหน่ึง ๆ มีผู้เก่ียวข้องกับองค์การจํานวนมากซ่ึงมีระดับของอํานาจแตกต่างกัน  

บุคคลหรือกลุ่มเหล่าน้ีพยายามหาความพึงพอใจให้กับตนเอง  ผู้บริหารจําเป็นต้องกําหนด

เป้าหมายให้สอดคล้องกับผู้เก่ียวข้องกับองค์การหรือกลุ่มผลประโยชน์ท่ีควบคุมทรัพยากรอัน

จําเป็นต่อความอยู่รอดขององค์การ  เช่น  ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม   สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  

ปฎิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐบาล   เป็นต้น 

แต่ในทางปฏิบัติแนวคิดน้ีทําได้ยากเน่ืองจากสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึง

เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารต้องเข้าใจว่ากลุ่มผลประโยชน์ใดสําคัญและจําเป็นอย่างมากต่อองค์การ    

แล้วตอบสนองความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์น้ัน ๆ มากกว่าบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีความสําคัญน้อย 

 

2.1.4  แนวคิดการแข่งขันของค่านิยม (The  Competing-Values  Approach)   

เป็นแนวคิดประเมินประสิทธิผลเชิงบูรณาการ นําหลักเกณฑ์ท่ีองค์การให้คุณค่ามา

ประเมินประสิทธิผล  เช่น  ผลตอบแทนการลงทุน (Return  on  Investment)  ส่วนแบ่งการตลาด 
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(Market  Share)  การสร้างสินค้าชนิดใหม่   ความม่ันคงในการทํางาน  เป็นต้น  ข้ึนอยู่กับความ

สนใจหรือการให้คุณค่าของแต่ละองค์การ  นอกจากน้ี บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ  ไม่ว่าผู้ถือหุ้น   

สหภาพแรงงาน  ผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต  ลูกค้า  รัฐบาล  ย่อมประเมินประสิทธิผลขององค์การ

เดียวกันแตกต่างกันออกไป  แนวคิดน้ีมีสมมติฐานว่าไม่มีหลักเกณฑ์ใดดีท่ีสุดสําหรับประเมิน

ประสิทธิผลองค์การ  การใช้หลักเกณฑ์ใดข้ึนอยู่กับการให้คุณค่าหรือความสนใจของผู้ประเมินเป็น

สําคัญ   ซ่ึงรูปแบบของแนวคิด การแข่งขันของค่านิยม ประกอบด้วย  1) จัดโครงสร้างองค์การใน  

2  มิติท่ีตรงกันข้าม  คือ  ความยืดหยุ่น  (Flexibility) กับการควบคุม (Control)  ความยืดหยุ่นให้

คุณค่าต่อนวัตกรรม   การปรับตัว   และการเปล่ียนแปลง   ในขณะท่ีการควบคุมมุ่งเน้นเสถียรภาพ  

กฎระเบียบ  และความสามารถคาดการณ์ได้  2)  ให้ความสําคัญระหว่างการพัฒนาและความ

เป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน (People) คือ  ใส่ใจต่อความรู้สึกและความต้องการของพนักงาน   กับการ

พัฒนาและความอยู่รอดขององค์การ (Organization) ได้แก่ ใส่ใจต่อการเพิ่มผลผลิตและการ

ทํางานบรรลุเป้าหมาย   3) ให้คุณค่าแก่วิธีการ (Means) กับเป้าหมาย (Ends)   ซ่ึงการให้คุณค่า

แก่วิธีการ  ให้ความสําคัญต่อกระบวนการภายในและผลระยะยาว  ส่วนการให้คุณค่าแก่เป้าหมาย

มุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายและผลระยะส้ัน  

จากองค์ประกอบท้ัง 3 ประการข้างต้น สามารถจําแนกการประเมินประสิทธิผลองค์การได้  

4 รูปแบบ ดังภาพท่ี  2.1 

2.1.4.1  รูปแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human  Relation  Model) ให้ความสําคัญแก่

พนักงานและโครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่น  ประสิทธิผลพิจารณาจากความสามัคคี  ประสานงาน

และรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน  เคารพและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เพื่อสร้างผลงาน  คือ  พนักงานมี

ทักษะในการทํางาน   ได้รับการฝึกอบรม  เพิ่มทักษะ  และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี  

2.1.4.2  รูปแบบระบบเปิด (Open  Systems  Model) วัดประสิทธิผลจากการ

ทํางานท่ียืดหยุ่นนําไปสู่ความสามารถเข้าถึงทรัพยากรสําคัญขององค์การ  รูปแบบน้ีจึงยืดหยุ่น  

ปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการหรือเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี  

รวมท้ังเพิ่มการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกและรองรับการขยายตัวของแรงงานได้ 
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ความยืดหยุ่น
(Flexibility)

การควบคุม
(Control)

พนักงาน
(People)

องค์การ
(Organization)

เป้าหมาย :
พนักงาน
มีทักษะ

วิธีการ :
พนักงาน
รวมตัวกัน

เป้าหมาย :
ความม่ันคง

วิธีการ :
เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร

วิธีการ :
ยืดหยุ่น

เป้าหมาย :
ครอบครอง
ทรัพยากร

เป้าหมาย :
เพ่ิมผลผลิต
และประสิทธิภาพ

วิธีการ :
วางแผน

1)  รูปแบบมนุษยสัมพันธ์
(Human   Relations  Model)

2)  รูปแบบระบบเปิด
(Open   Systems  Model)

3)  รูปแบบกระบวนการภายใน
(Internal  Process  Model)

4)  รูปแบบก าหนดเป้าหมาย
อย่างมีเหตุผล

(Rational   Goal   Model)

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ค่านิยมเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ 4  รูปแบบ (Four  Models  of  Effectiveness   

                  Values) 

แหล่งท่ีมา:  Robbins, 1990: 72. 

     

2.1.4.3 รูปแบบกระบวนการภายใน  (Internal-Process Model) ให้ความสําคัญแก่

การควบคุม  ระบบข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร  ประสิทธิผลวัดจากกระบวนการและผลลัพธ์  คือ 

ความม่ันคง  เสถียรภาพและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ   

2.1.4.4   รูปแบบกําหนดเป้าหมายอย่างมีเหตุผล (Rational - Goal  Model)  มุ่งเน้น

จัดโครงสร้างอย่างเป็นทางการ  ควบคุมและให้ความสําคัญแก่องค์การหรืองานมากกว่าพนักงาน  

ประสิทธิผลจึงพิจารณาจากการวางแผน  กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจอย่างท่ัวถึง  

ส่วนเป้าหมายประเมินจากผลผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม แต่ละรูปแบบมีลักษณะตรงกันข้ามกับอีกรูปแบบหน่ึง  เช่น  

รูปแบบมนุษยสัมพันธ์ประเมินประสิทธิผลองค์การท่ีพนักงานและความยืดหยุ่นตรงข้ามกับรูปแบบ
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กําหนดเป้าหมายอย่างมีเหตุผลซ่ึงให้ความสําคัญแก่เป้าหมายขององค์การและความม่ันคง  

ในขณะท่ีรูปแบบระบบเปิดให้ความสําคัญต่อองค์การและความยืดหยุ่นสําหรับประเมิน

ประสิทธิผล  มีลักษณะตรงข้ามกับรูปแบบกระบวนการภายในท่ีวัดประสิทธิผลจากพนักงานและ

โครงสร้างท่ีเป็นทางการ  แนวคิดการแข่งขันของค่านิยม (The  Competing-Values  Model) จึง

ผสมผสานระหว่างเป้าหมายและวิธีการ  เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจากแนวคิดการกําหนดเป้าหมายและ

แนวคิดระบบ  นอกจากน้ียังมีหลักเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลองค์การให้กลุ่มผลประโยชน์หรือ

ผู้เก่ียวข้องกับองค์การเลือกใช้   ซ่ึงชัดเจนกว่าหลักเกณฑ์ของแนวคิดการสร้างความพึงพอใจแก่

ผู้เก่ียวข้องกับองค์การ (The Strategic-Constituencies Approach) และเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร

กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เก่ียวข้องกับองค์การท่ีแตกต่างกันและสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของวงจรชีวิตองค์การอีกด้วย 

 

2.1.5  แนวคิด Positive Organizational Scholarship   

แนวคิดน้ีเกิดข้ึนใน ปี 1990 จากการเขียนบทความทางวิชาการลงในวารสารช้ันนําของ

สหรัฐอเมริกาจํานวนมาก นักวิชาการหลายท่านเห็นว่า  การประเมินประสิทธิผลมีความ

สลับซับซ้อน  จึงร่วมกันกําหนดและอภิปรายถกเถียงเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกับ

ประสิทธิผลองค์การ  โดยเสนอแนวคิดใหม่เก่ียวกับประสิทธิผล  คือ Positive Organizational  

Scholarship เป็นการศึกษาผลลัพธ์  กระบวนการ และ คุณสมบัติด้านบวก โดยมิได้นําเสนอ

ทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว  แต่ให้ความสําคัญแก่การเคล่ือนไหวหรือพลวัตร (Dynamics) ท่ี

เก่ียวกับความยอดเย่ียม (Excellence) การเติบโต (Thriving) ความม่ังค่ัง (Flourishing)  ความ

อุดมสมบูรณ์ (Abundance)  ความยืดหยุ่น (Resilience) ความดีงาม (Virtuousness) เป็นแนวคิด

ท่ีมุ่งเน้นความดี (Goodness) ศักยภาพของมนุษย์ในทางบวก  และใส่ใจต่อการจัดการ 

(Management)  เช่น  กระบวนการ  ความสามารถ  โครงสร้าง  วิธีการ เป็นต้น   มุ่งการจูงใจ 

(Motive)  เช่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการเห็นแก่ตัว  เป็นต้น  และผลลัพธ์หรือ

ผลกระทบ  เช่น  ส่ิงท่ีให้ความสําคัญ มีความหมาย น่าช่ืนชม  คุณภาพสูง ส่ิงเหล่าน้ีประกอบกัน

เป็นผลการปฏิบัติงานในทางบวก ทําให้ Positive  Organizational  Scholarship  แตกต่างจาก

ประสิทธิผลขององค์การรูปแบบเดิม เน่ืองจากค้นหาแนวคิดท่ีดีท่ีสุดสําหรับมนุษย์   มุ่งเน้น

ปรากฎการณ์ท่ีเป็นบวก ละเลยผลทางลบ ให้ความสําคัญแก่ผลลัพธ์ท่ีประสบผลสําเร็จอย่างสูง 

(Extraordinarily  Successful Outcomes)  เพื่อประเมินประสิทธิผลในองค์การเป็นสําคัญ  ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี  2.1 
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ตารางท่ี 2.1  ตัวอย่างทิศทางในทางบวก  

 

 ทิศทางในทางลบ ปกติ ทิศทางในทางบวก 

ระดับปัจเจกบุคคล     

ร่างกาย    เจ็บป่วย ปกติ แข็งแรง 

จิตใจ    เจ็บป่วย ปกติ เข็มแข็ง 

ระดับองค์การ     

ประสิทธิผล ไม่มีประสิทธิผล มีประสิทธิผล ยอดเย่ียม 

ประสิทธิภาพ   ไม่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ เกินระดับปกติ 

คุณภาพ    มีความผิดพลาด เช่ือถือได้ ไม่มีท่ีติ 

จริยธรรม ขาดจริยธรรม มีจริยธรรม มีจริยธรรมสูง 

ความสัมพันธ์ ร้ายกาจ ให้ความช่วยเหลือ ซ่ือสัตย์  สุจริต 

การปรับตัว                  ต่อต้าน ลอกเลียนแบบ เจริญ ก้าวหน้า 

รายได้     ขาดทุน มีผลกําไร มหาศาล 

    

 ช่องว่างท่ีเป็น ช่องว่างท่ี  

 ข้อบกพร่อง สมบูรณ์ 

 หรือปัญหา  

 

แหล่งท่ีมา:  Cameron, 2005: 320. 

 

 ในทางปฏิบัติองค์การต่าง ๆ  ให้ความสําคัญแก่การวัดประสิทธิผลขององค์การในหลาย

ปัจจัย   มิได้มุ่งเน้นเพียงปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเท่าน้ัน  จะเห็นได้จากในปี 1987 สภาคองเกรสของ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Congress) ให้รางวัลแก่องค์การท่ีจัดการคุณภาพอย่างดีเย่ียม คือ รางวัล  

Malcolm  Baldrige  National Quality  Award  รางวัลน้ีช่วยให้องค์การต่าง ๆ  เข้าใจผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Excellence) และสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  องค์การท่ีเข้าร่วมเพื่อเข้า

รับรางวัลน้ี  ต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และการพัฒนาในหลากหลายเป้าหมาย (Goal) หรือ

ผลลัพธ์สําคัญท่ีใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้รางวัล  ประกอบด้วย 1) ผลงานด้านลูกค้าและการตลาด 
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(Customer  and  Marketplace   Performance)  ได้แก่  ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer  

Satisfaction)  การรักษาลูกค้า (Customer Retention)  ความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งขัน (Customer Satisfaction  Relative to Competitors) ส่วนแบ่งการตลาด (Market  

Share)  และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  2)  ผลงานด้านธุรกิจ (Business  

Performance)  คือ  คุณภาพของสินค้าและบริการ (Product  and  Service  Quality)   การเพิ่ม

ผลผลิตและการเติบโต (Asset  Productivity  and  Growth)  ผลการปฏิบัติงานของผู้จัดส่งปัจจัย

การผลิต (Supplier  Performance) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public  Responsibility)  และ

ผลการปฏิบัติงานทางการเงิน (Financial  Performance) (Weihrich  and  Koontz, 2005: 75- 77)   

 ขณะเดียวกัน  ประเทศในแถบยุโรปก็จัดให้มีรางวัลคุณภาพเช่นเดียวกัน  เรียกว่า The  

European  Foundation  for  Quality  Management  (EFQM)  โดยจัดข้ึนใน ปี  ค.ศ. 1996  เป็น

ต้นมา กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลลัพธ์องค์การท่ีเป็นเลิศจากความพึงพอใจของพนักงาน 

(People  Satisfaction)  ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer  Satisfaction) ผลกระทบท่ีมีต่อ

สังคม (Impact on Society) และผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Results) (Weihrich and  Koontz, 

2005: 78-79)   

 นอกจากน้ี  ยังมีเคร่ืองมือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานหรือวัดประสิทธิผลองค์การท่ี

เรียกว่า ดุลดัชนี (Balanced  Scorecard: BSC) (พัชสิรี  ชมภูคํา, 2552: 236)  โดย Kaplan  and  

Norton (1996)  เสนอเคร่ืองมือ หลักเกณฑ์หรือวิธีวัดการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  ท่ีมิได้ให้

ความสําคัญแก่การประเมินจากข้อมูลทางเงินเพียงประการเดียว  เพราะผลประกอบการทาง

การเงินมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับผลการปฏิบัติงานในอนาคตขององค์การ แต่ดุลดัชนีเป็น

เคร่ืองมือวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การในส่ีด้าน   เพื่อเกิดความสมดุล  ทําให้องค์การเติบโตใน

ระยะยาว   ประกอบด้วย 

ด้านท่ีหน่ึง  ด้านการเงิน (Financial  Perspective)  การวิเคราะห์ผลประกอบการทาง

การเงินสามารถช้ีให้เห็นประสิทธิผลขององค์การได้  เพราะข้อมูลทางการเงินวัดผลงาน  

สถานภาพ  และอนาคตขององค์การ  และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้อย่างแพร่หลายในองค์การต่าง ๆ  

ได้แก่  งบการเงินของบริษัท  คือ งบดุลและงบกําไรขาดทุน   เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินท่ีนิยมใช้กันมี 2  วิธี  ได้แก่  1)  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเป็นจํานวนเงินและร้อยละ วัด

ระดับการเปล่ียนแปลงจากปีหน่ึงไปยังอีกปีหน่ึง  มักใช้วัดยอดขาย  กําไร หน้ีสินหมุนเวียน  และ

ทุนหมุนเวียน 2)  วิเคราะห์อัตราส่วน ประกอบด้วย อัตราส่วนร้อยละ (Common Size Ratio)  แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขแต่ละตัวและตัวเลขรวม ตัวเลขแต่ละตัวแสดงเป็นร้อยละของจํานวน
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รวมเดียวกัน แล้วนํามาเทียบเคียงกับตัวเลขอ่ืน ๆ และอัตราส่วนทางการเงิน  ซ่ึงแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ  ภายในงบดุลและงบกําไรขาดทุน  สามารถใช้อัตราส่วนทาง

การเงินวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การ  หรือใช้เปรียบเทียบระหว่างองค์การท่ีคล้ายคลึงกัน   

เช่น  อัตราส่วนกําไรข้ันต้น  อัตราส่วนกําไรสุทธิ  เป็นต้น  อัตราส่วนทางการเงินนอกจากนํามาใช้

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในองค์การแล้ว ควรเปรียบเทียบกับผลงานขององค์การในอดีต เพื่อ

พิจารณาปัญหาและแนวโน้มท่ีอาจกระทบต่อผลงานในอนาคต รวมท้ังเปรียบเทียบผลงานของ

องค์การอ่ืนภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย (สมยศ นาวีการ, 2545: 27) 

ด้านท่ีสอง ด้านลูกค้า (Customer  Perspective) องค์การต้องให้ความสําคัญแก่การ

แข่งขันทางธุรกิจท่ีมีมากข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องให้ความสําคัญแก่ลูกค้า 

(Customers) พิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer  Satisfaction)  หากสามารถ

ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการขององค์การได้   ย่อมสามารถควบคุม

และพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ (ชนงภรณ์   กุณฑลบุตร, 2549: 200) ส่วนแบ่งทาง

การตลาด (Market  Share) ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นปัจจัยช้ีวัดความต้องการของลูกค้าและบริการของ

องค์การได้เป็นอย่างดี การรักษาลูกค้าเดิม (Customer  Retention) และการเพิ่มข้ึนของลูกค้าใหม่ 

(Customer  Acquisition) แสดงให้เห็นประสิทธิผลทางการตลาดขององค์การเช่นกัน  เน่ืองจาก

ได้รับรายได้จากลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าและบริการมากข้ึน ประสิทธิภาพการหากําไรต่อหน่วยลูกค้า 

(Customer  Profitability)  บ่งช้ีว่าผลกําไรขององค์การข้ึนกับราคาขายและต้นทุนการผลิต  รวมท้ัง

รายจ่ายเฉล่ียต่อหน่วยลูกค้า  ซ่ึงองค์การต้องพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกว่าคู่

แข่งขันให้ได้  (ชนงภรณ์  กุณฑลบุตร, 2549: 200) 

ด้านท่ีสาม ด้านกระบวนการบริหารขององค์การ (Internal Business Process  Perspective)   

วัดศักยภาพการจัดการภายในขององค์การ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผล

ประกอบการทางการเงิน   จึงวัดเก่ียวกับระบบและวิธีการดําเนินการ  นับต้ังแต่กระบวนการแรก

จนถึงกระบวนการสุดท้ายของการดําเนินงาน  รวมถึง การคิดค้นกระบวนการใหม่ ๆ  การสร้างและ

ริเร่ิมบริการใหม่ ๆ  เช่น  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  สร้างสินค้าชนิดใหม่   เป็นต้น  

ด้านท่ีส่ี  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Perspective) 

เป็นการวัดประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์การต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบด้วยทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน (Attitude  and  Satisfaction) ซ่ึงเป็น

ความรู้สึกและความคิดเห็นของพนักงานต่อการทํางานในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human  Development) ท้ังด้านการทํางานและชีวิตส่วนตัว ระบบสารสนเทศ (Information System) 
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คือ  องค์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง  ทันสมัย  และรวดเร็ว การพัฒนา

ระบบบริหาร  ได้แก่ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น เพื่อให้องค์การได้เปรียบการ

แข่งขัน 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้น พบว่าประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นส่ิงท่ีนักวิชาการ

สนใจศึกษา  ให้คํานิยามและต้องการวัดหรือประเมินเป็นเวลาช้านานแล้ว  โดยสร้างแนวคิด

สําหรับวัดประสิทธิผลไว้หลากหลายแนวคิด   สามารถสรุปได้ว่า  ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง 

การท่ีองค์การสามารถบรรลุเป้าหมายท้ังระยะส้ันหรือจุดหมาย (Ends) และระยะยาวหรือวิธีการ 

(Means)  โดยบรรลุเป้าหมายในระดับท่ีดีเลิศ (Excellence) เกินกว่าระดับปกติ  และสอดคล้อง

หรือตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้องกับองค์การด้วย  ดังน้ัน การวัดหรือประเมิน

ประสิทธิผลควรวัดในหลายด้านท้ังด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเงิน  เช่น  ความ

พึงพอใจของผู้เก่ียวข้องกับองค์การ (Stakeholders)  

 

2.2  วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ 
 

  2.2.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ  

วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Intangible  Phenomena) ได้แก่ 

ค่านิยม  ความเช่ือ ฐานคติ  การรับรู้ ปทัสถาน และแบบแผนของพฤติกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ

มองเห็น (Unseen) หรือ ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable) แต่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 

ขององค์การท่ีสามารถมองเห็นและสังเกตได้ (Schien, 1992: 12)  ท่ีพบเห็นท่ัวไปในองค์การ 

(Tesluk  et  al, 2002: 445)  โดยกลุ่มพนักงานเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อแก้ไขปัญหา   ใช้ปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองค์การ  เม่ือองค์การนําแบบแผนน้ีไปใช้

สําหรับแก้ปัญหาได้แล้ว  ยังถ่ายทอดไปยังสมาชิกใหม่ขององค์การ  เพื่อให้รู้สึก คิด และแก้ไข

ปัญหาได้ถูกต้องดังท่ีพนักงานได้ปฏิบัติกันมา (Schein, 1992: 12)  และทําให้มองเห็นแนวทางท่ี

ทําให้องค์การบรรลุเป้าหมาย (Robbins  and  DeCenzo, 2004: 159)   

 วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวกําหนดแนวทางร่วมกันในองค์การ เพื่อให้พนักงานมีแนวทาง

สําหรับปฏิบัติงาน  ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ วัฒนธรรมองค์การสามารถจําแนกออกเป็นสาม

ระดับ โดยมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (Schein, 1999: 15-20) คือ 1) วัฒนธรรมทางกายภาพ 

(Artifacts) สามารถรับรู้  จับต้องได้  จากการมองเห็น  ได้ฟัง และจากความรู้สึกของพนักงาน ได้แก่ 

ลักษณะทางกายภาพหรือทางวัตถุขององค์การ เช่น ภาษา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและพิธีการท่ี

สังเกตได้  วัฒนธรรมองค์การประเภทน้ีแสดงออกมาได้ง่ายแต่เข้าใจยาก  พนักงานอาจมีความ
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คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ในความหมายของวัฒนธรรมเหล่าน้ี  2)  วัฒนธรรมท่ีเป็นค่านิยม (Espoused  

Values) หรือส่ิงท่ีองค์การกําหนดแล้วส่ือสารให้พนักงานนําไปปฏิบัติ  พนักงานเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีควร

กระทํา  และรู้ถึงวิธีการดําเนินกิจกรรม  วัฒนธรรมองค์การประเภทน้ีนําไปสู่พฤติกรรมและการ

ทํางานของพนักงาน  ได้แก่  กลยุทธ์  เป้าหมาย  ปรัชญาขององค์การ เป็นต้น 3)  วัฒนธรรมท่ีเป็น

ฐานคติ (Basic Assumption) ปรากฎให้เห็นจากพฤติกรรมและการกระทํา  ท่ีพนักงานใช้ตอบสนอง

ต่อสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพนักงานแสดงออกโดยไม่รู้สึกตัว (Unconscious)  

สะท้อนถึงความเช่ือ  ความคิดและความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 

วัฒนธรรมองค์การมีท้ังเชิงลึก (Deep) เชิงกว้าง (Broad)  และมีความม่ันคง (Stable) ท่ี

กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การมีความลึก  เน่ืองจากวัฒนธรรมควบคุมพนักงานมากกว่าพนักงาน

ควบคุมวัฒนธรรม   เพราะวัฒนธรรมให้แนวทางและทําให้สามารถคาดการณ์การปฏิบัติงาน

ประจําวันของพนักงานได้  ส่วนความกว้างน้ัน วัฒนธรรมมีลักษณะท่ีไม่ส้ินสุดหรือไม่รู้จบส้ิน 

(Endless Task)  ไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน (Boundless) และเปล่ียนแปลงได้ยากจึงถือว่ามีความ

ม่ันคง (Schein, 1999: 25-26)  และเน่ืองจากวัฒนธรรมองค์การมีความม่ันคงและไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว จึงทําให้บุคคลภายนอกองค์การเข้าใจทัศนคติและ

พฤติกรรมขององค์การน้ัน ๆ  ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การสามารถสะท้อนถึงบุคลิกภาพขององค์การ 

(Organization’s   Personality) ได้เป็นอย่างดี (Bowditch and Buono, 2004: 304)     

 วัฒนธรรมองค์การจัดว่าเป็นปัจจัยหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal  

Environment) หรือส่ิงท่ีอยู่ภายในองค์การและมีผลกระทบต่อพนักงาน  การจัดการและองค์การ  

มีความสําคัญเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด  ความรู้สึก และการทํางานของพนักงาน (Williams, 

2008: 46)  รวมท้ังมีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เน่ืองจากวัฒนธรรม

องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์การได้  สร้างผลดําเนินการด้านการเงิน

ให้สูงข้ึน หากเป็นวัฒนธรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่องค์การ (Valuable)  คือ ทําให้ยอดขายสูงข้ึน ลด

ค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้องค์การ นอกจากน้ีถ้าเป็นวัฒนธรรมท่ีหายาก (Rare)  

หมายถึง  มีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีไม่สามารถพบเห็นได้ในองค์การอ่ืน ๆ  และองค์การอ่ืนไม่

สามารถลอกเลียนแบบวัฒนธรรมน้ันได้อย่างสมบูรณ์ (Imperfectly  Imitable) คือ ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบ หรือไม่สามารถทําให้เหมือนได้ เช่น ช่ือเสียง ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมายาวนาน  เป็นต้น 

(Barney, 1986: 656-665)   

  ท่ีมาของวัฒนธรรมองค์การ  สามารถจําแนกออกเป็นสองปัจจัยหลัก  ได้แก่ ปัจจัยแรก คือ 

ปัจจัยภายในองค์การหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ  ประกอบด้วย ผู้นําและพนักงานใน
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องค์การ  ผู้นําหรือผู้บริหารเป็นผู้ริเร่ิมหรือกําหนดวัฒนธรรมองค์การข้ึนมาเพื่อเป็นแบบแผนให้

พนักงานนําไปปฏิบัติ  แต่หากพนักงานปฏิบัติแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือทําให้องค์การบรรลุ

เป้าหมายได้ พนักงานจะสร้างแบบแผนพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมองค์การใหม่ข้ึนมาแทน

วัฒนธรรมเดิม  และปัจจัยท่ีสอง คือ ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ   เช่น  

ลูกค้า  คู่แข่งขัน   รัฐบาล   เทคโนโลยี  ลักษณะทางสังคม  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ  เป็นต้น   

ปัจจัยภายนอกน้ีมีผลต่อวัฒนธรรมองค์การอย่างมาก  เน่ืองจากปัจจุบันองค์การต้องเผชิญ

ภาวะการแข่งขันท่ีสูงข้ึนและต้องการได้เปรียบการแข่งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา องค์การจะอยู่รอดได้ต้องดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีรวดเร็ว (Speed  to  Market)   

ริเร่ิมสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ประหยัดต้นทุน (Cost -  Effective) และปรับตัวอย่าง

รวดเร็ว  จึงจําเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์การท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง โดยกําหนดวัฒนธรรม

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้นน้ี (Buytendijk, 2006: 24) 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  สามารถนิยามวัฒนธรรมองค์การได้ว่า เป็นความเช่ือ  

ค่านิยม  ทัศนคติ  ปทัสถาน ความคาดหวังท่ีองค์การกําหนดข้ึนมาเพื่อใช้เป็นแบบแผนสําหรับ

ปฏิบัติร่วมกันในองค์การ  โดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมสําหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ

องค์การท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดหรือประสบผลสําเร็จ  ซ่ึง

วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนามธรรมท่ีฝังลึก

แล้วแสดงเป็นพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว   วัฒนธรรมองค์การสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลรุ่นต่อ ๆ ไป

ในองค์การได้  มีความมั่นคงยาวนานแต่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

 

2.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ 

            จากความหมายของวัฒนธรรมองค์การในข้อ  2.2.1  วัฒนธรรมองค์การจึงมีอิทธิพลต่อ

พนักงานและกระบวนการทํางานขององค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง 

(Strong  Organizational Culture) สามารถควบคุมพฤติกรรมขององค์การได้ (Organizational  

Behavior) เป็นตัวกําหนดว่าพนักงานต้องทําอะไร  คิดและทําในแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมของ

องค์การ (Greenberg  and  Baron, 2003: 526)  หรือกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อ

พฤติกรรมของพนักงาน  เช่น  อุทิศตน เ สียสละให้แก่องค์การ    ทํางานร่วมกัน  ตัดสินใจ  ส่ือสาร  

ผูกพันกับองค์การ เป็นต้น และพฤติกรรมเหล่าน้ีของพนักงานมีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

ตามแนวคิด “The  Behavioral  Perspective” ซ่ึง Wright,  Smart and  McMahan (1995) เห็นว่า

พฤติกรรมของพนักงานเป็นส่ือกลางสําคัญนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานขององค์การ  องค์การจึง

ดําเนินวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกับพนักงาน (Various  Employment  Practice)  เพื่อควบคุมและทําให้



 
 

19 

พนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการ  เน่ืองจากทัศนคติและพฤติกรรมมีผลต่อ

องค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์การ 

            ดังน้ัน  องค์การจึงกําหนดวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้พนักงานมีแนวทางสําหรับนําไปปฏิบัติ  

ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นผลทางบวก เช่น  ให้การยอมรับ  ชมเชย ยกย่อง หรือให้ผล

ทางลบแก่พนักงาน เช่น  ตําหนิ  ไม่สมาคมด้วย  เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมดังท่ีองค์การต้องการ

อย่างสม่ําเสมอ   ในขณะเดียวกันก็ละเว้นพฤติกรรมท่ีองค์การไม่ปรารถนา   ฉะน้ัน องค์การต้องใช้

ประโยชน์และควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์การ  เน่ืองจาก

พฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 

มีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานหรือ

ประสิทธิผลขององค์การมาเป็นเวลานานแล้ว นับต้ังแต่ 360 ปี  ก่อนคริสตกาล Aristotle (Shafritz 

et  al, 2005: 11)  กล่าวไว้ในงานเขียนช่ือ The  Politics ว่า สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural  

Environment) มีผลต่ออํานาจและหน้าท่ีการบริหาร (Executive Powers  and  Functions)  ทําให้

รัฐ (States) หรือองค์การ (Organizations) มีความแตกต่างกัน ในปี 1377 นักวิชาการชาวมุสลิม ช่ือ 

Khaldun (Shafritz et al, 2005: 12) เขียนหนังสือช่ือ The Muqaddimah: An Introduction to 

History  ซ่ึงกล่าวว่า  วิธีการพัฒนาองค์การสามารถทําได้โดยศึกษาศาสตร์ของวัฒนธรรม (The  

Science of Culture) 

 Mayo (1924 qouted in Shafritz  et  al, 2005: 14)   ทําการทดลองช่ือ  Hawthorne  

Studies  เพื่อทดสอบว่าสภาพการทํางานท่ีดีมีผลต่อการปฏิบัติงานของคนงานหรือไม่ แต่กลับ

พบว่า ปทัสถานทางสังคม (Social  Norms)  เป็นตัวกําหนดผลผลิตของคนงาน  ไม่ใช่สภาพการ

ทํางาน   พฤติกรรมของคนงานถูกกําหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม คือ คนงานมีความ

คาดหวังและความเช่ือร่วมกันในกลุ่ม  หรือ วัฒนธรรมของกลุ่มมีอิทธิพลควบคุมการทํางานของ

คนงาน  เน่ืองจากคนงานในกลุ่มมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะผลิตสินค้าจํานวนเท่าใด  โดยมิได้เขียน

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   แต่รู้กันเป็นนัยว่าเม่ือคนงานคนใดทํางานมากกว่าปริมาณท่ี

ตกลงกันไว้   ก็จะเตือนกันด้วยการตบไหล่ (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2547: 202) 

  Whyte (1956  qouted in Shafritz  et  al, 2005: 16)  เขียน The Oganizaton  Man  ว่า  

พนักงานท่ียอมรับต่อค่านิยมขององค์การ จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การเป็นอย่างดี สอดคล้อง

กับ Presthus (1962)  ท่ีกล่าวไว้ใน  The  Organizatonal  Society  (Shafritz  et  al, 2005:  18)  ว่า

วิธีการท่ีทําให้บุคคลเหมาะสมหรือสะดวกสบายในองค์การ คือ ยอมรับค่านิยมขององค์การ ส่วน

บุคคลท่ีปฎิเสธค่านิยมขององค์การ ก็จะหาความพึงพอใจจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากงาน 
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  ปี 1980  และเกิดงานวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การน้ีจํานวนมาก   ได้แก่ ปี ค.ศ.1981  

Ouchi (1981) เขียนหนังสือ ช่ือ  Theory  Z: How  American  Business Can   Meet  the  Japanese  

Challenge โดยศึกษาบริษัทขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่นท่ีประสบผลสําเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ  

อูชิพบปัจจัยหลายประการท่ีทําให้บริษัทญ่ีปุ่นประสบความสําเร็จ  ส่ิงหน่ึงคือวัฒนธรรมการบริหาร

ซ่ึงให้ความสําคัญแก่การทํางานเป็นทีมและรับผิดชอบร่วมกัน  การมีส่วนร่วมของพนักงาน  การ

ส่ือสารท่ีเปิดกว้าง (Open  Communication)  ความม่ันคง ปลอดภัย (Security)  และความเท่า

เทียมกัน (Equality)  แตกต่างจากวัฒนธรรมการบริหารของบริษัทอเมริกันท่ีให้ความสําคัญแก่

ความสามารถเฉพาะตนหรือความเป็นปัจเจกชนนิยม (Individualism) มากกว่าความเป็นพหุชน

นิยม (Collectivism)  

 Ouchi  (1981) ยังเสนอรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเรียกว่า “Type  Z  Culture”  บูรณาการ

วัฒนธรรมแบบญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้าไว้ด้วยกัน  โดยพนักงานร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

และพัฒนาความรู้สึกเป็นชุมชนในองค์การ    ให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมการทํางาน  ด้วย

การสนับสนุนให้พนักงานรับผิดชอบส่วนบุคคลในขณะเดียวกันสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้  

จะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ 

 Pacale  and  Athos (1981, quoled in  Lessem, 1990: 32-33) เขียนหนังสือเร่ือง The  

Art of Japanese  Management: Applications for American Executive เพื่อหาสาเหตุท่ีบริษัท

ญ่ีปุ่นประสบความสําเร็จเหนือบริษัทอเมริกันหลายแห่ง  พบว่าองค์การโดยท่ัวไปประกอบด้วยสอง

องค์ประกอบท่ีสําคัญ  คือ ส่วนท่ีเป็นด้านแกร่ง (Hard  Side) กับส่วนท่ีเป็นด้านอ่อน (Soft  Side)   

ส่วนท่ีเป็นด้านแกร่ง ยังจําแนกได้เป็น 1) กลยุทธ์ (Strategy)  2) โครงสร้างองค์การ (Structure)  

และ  3) ระบบต่างๆ  (Systems)  สําหรับส่วนท่ีเป็นด้านอ่อน ประกอบด้วย 1) ทักษะ (Skills)  2) 

สไตล์ (Style)  3)  การบริหารงานบุคคล (Staff)  และ 4) ค่านิยมร่วมกัน (Shared  Values) โดย

องค์การจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือส่วนประกอบท้ัง 7 ส่วน  สอดคล้องซ่ึงกันและกันเป็น

อย่างดี  Pacale   and  Athos พบว่าบริษัทญ่ีปุ่นและบริษัทอเมริกันคล้ายคลึงกันในส่วนประกอบ

ด้านแกร่ง  แต่แตกต่างกันในส่วนประกอบด้านอ่อน  ทําให้บริษัทญ่ีปุ่นประสบความสําเร็จมากกว่า

บริษัทอเมริกันในช่วงน้ัน 

 ค.ศ. 1982 มีงานเขียนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

องค์การกับประสิทธิผลองค์การ คือ งานเขียนของ Peter and  Waterman (1982) ช่ือ In Search  

of  Excellence  โดยสังเกตการณ์องค์การท่ีประสบความสําเร็จจํานวน  62 แห่ง  เช่น Hewlet–

Packard, McDonald’s, Disney Productions, Levi Strauss และ Johnson and Johnson และสรุป
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ลักษณะวัฒนธรรมองค์การสําคัญ  8   ประการท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ  ได้แก่ 1)  

มุ่งเน้นการปฏิบัติ (A Bias  for Action)  คือ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เม่ือองค์การพบกับ

ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ  ผู้บริหารเข้าถึงปัญหาของพนักงานจากการเดินไปพบปะกับพนักงาน

โดยตรง (Walk   Around) และใช้นโยบายเปิดประตู (Open  Door  Policy)  ติดต่อส่ือสารหลาย

ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ และแบ่งหน่วยงานออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้การบริหารงานยืดหยุ่น

และคล่องตัว  2)  ใกล้ชิดลูกค้า (Closeness  to  the Customer)  การเรียนรู้จากลูกค้าเป็นปัจจัย

สําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ  ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นค่านิยมสําคัญสําหรับองค์การ  

นําไปสู่การบริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ  ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตลอดจนมีความน่าเช่ือถือสูง  

โดยองค์การใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอก  กําหนดให้ความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นกลยุทธ์

สําคัญท่ีสร้างผลกําไรระยะยาว  ด้วยบริการท่ีมีคุณภาพ  และได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากลูกค้า   

หาช่องทางการตลาดเสนอสินค้าและบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า  ให้ความสําคัญแก่

ลูกค้ามากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือเทคโนโลยี   ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าหรือ

ผู้ใช้บริการ   3) มีอิสระและมีความเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy  and  Entrepreneurship) 

องค์การท่ีเป็นเลิศกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovativeness) โดยพัฒนาโครงสร้าง

ท่ีสนับสนุนส่งเสริม การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) กล้าเปล่ียนแปลง (Change) และสร้างส่ิง

ใหม่ ๆ (Innovation)  หน่วยงานมีขนาดเล็กลงเพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของ (A  Sense  of   

Belonging) และรู้สึกสะดวกสบายเม่ือเสนอแนะส่ิงใหม่ คณะผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนพนักงาน

อย่างเต็มท่ีให้คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ  ส่งเสริมการแข่งขันภายในองค์การ   โดยติดต่อส่ือสารอย่างไม่เป็น

ทางการ  อย่างไรก็ตามพนักงานต้องอดทนต่อความล้มเหลว  ในกรณีสร้างนวัตกรรมไม่สําเร็จ

หรือไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 4) เพิ่มผลผลิตจากพนักงาน (Productivity Through People)  

องค์การเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า   เน่ืองจากพนักงานเป็นแหล่งของคุณภาพและ

สามารถเพิ่มผลผลิตแก่องค์การได้  องค์การมีหลักปรัชญาร่วมกัน  ได้แก่  ให้ความเคารพต่อ

ปัจเจกบุคคล   เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างผู้มี

วุฒิภาวะ เป็นต้น บริหารงานด้วยสายการบังคับบัญชาท่ียืดหยุ่น  สร้างภาษาท่ีใช้ร่วมกัน  จัดงาน

ร่ืนเริงหรืองานเฉลิมฉลองเพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน  5)  สัมผัสใกล้ชิดคลุกคลีกับ

งาน ใช้ค่านิยมผลักดันงาน (Hands-On, Value - Driven)  ผู้บริหารขององค์การท่ีเป็นเลิศ ต้อง

กําหนดค่านิยมขององค์การอย่างชัดเจน แล้วส่ือสารไปยังพนักงานระดับล่างสุด ให้เข้าใจค่านิยม  

แนวทาง และการปฏิบัติขององค์การอย่างชัดเจน  6)  ดําเนินธุรกิจท่ีสามารถทําได้เป็นเลิศ  องค์การท่ี

ประสบความสําเร็จจะดําเนินธุรกิจท่ีตนรอบรู้ หรือมุ่งเน้นธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญ
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เท่าน้ัน  ไม่ควรดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภทจนเกินไป  7)  มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย  ประหยัด

จํานวนพนักงาน (Simple Form, Lean Staff) คือ มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน  ประกอบด้วยตําแหน่ง

งานจํานวนน้อย  เป็นส่ิงสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ  ลําดับช้ันการบังคับบัญชาไม่เกิน  5  

ช้ัน  ถึงแม้เพิ่มขนาดองค์การก็ไม่ควรเพิ่มช้ันการบังคับบัญชา  โยกย้ายสับเปล่ียนพนักงานข้าม

แผนกงานอยู่เสมอ 8) ให้ความสําคัญแก่ความเข้มงวดและความยืดหยุ่นพร้อม ๆ กัน 

(Simultaneous  Loose-Tight  Properties)  องค์การท่ีเป็นเลิศต้องมีท้ังให้อํานาจ หรือควบคุมอย่าง

หลวม ๆ และรวบอํานาจหรือควบคุมอย่างเข้มงวดควบคู่กันไป 

 และในปีเดียวกันน้ี  ยังมีงานเขียนของ Deal and Kennedy (1982)  ช่ือว่า Corporate  

Culture ท่ีเห็นว่าวัฒธรรมองค์การมีผลต่อการตัดสินใจและการสร้างกลยุทธ์ของผู้บริหาร  เพราะ

วัฒนธรรมองค์การข้ึนอยู่กับระดับของความเส่ียง (Risk  of  Risk) และความรวดเร็วของข้อมูล

ป้อนกลับ (Speed  of  Feedback) นอกจากน้ียังมีงานเขียนเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การในวารสาร 

Business  Week’ s  จํานวนมาก 

  Denison (1990) ศึกษาวิจัยและตีพิมพ์เป็นหนังสือช่ือว่า  วัฒนธรรมองค์การและ

ประสิทธิผลองค์การ (Corporate Culture and Organizational Effectiveness) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การ  ด้วยวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ เร่ิมต้น

จากเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามท่ีวัดบรรยากาศองค์การ   ซ่ึงมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็น

ผู้สํารวจไว้  สอบถามองค์การจํานวน 34  แห่ง ใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูลบรรยากาศองค์การ 5  ปี  

นอกจากน้ี  Denison (1990)  ยังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ จํานวน  25 คร้ัง  ใน

องค์การ  5  แห่ง  รวมท้ังศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ประกอบ  และพบความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การในรูปของผลประกอบการ    

 นอกจากน้ี  ยังมีการศึกษาจํานวนมากท่ีพบว่าวัฒนธรรมองค์การท่ีแกร่ง (Strong  Corporate  

Culture) ทําให้ผลประกอบการทางการเงินสูงข้ึน  เช่น  งานวิจัยของ Calori  and  Sanin (1991: 49-

74), Kotter and Heskett (1992), Gordon  and  DiTomaso (1992: 783-798),  Denison  and  

Mishra (1995: 204-203)  เป็นต้น   

 นักวิชาการในทศวรรษท่ี 21 ก็ยอมรับว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง (Strong) และเป็นท่ียอมรับอย่าง

กว้างขวาง  เช่น  Greenberg  and  Barton (2003: 256-258) กล่าวถึงงานวิจัยในบริษัทผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา  ในต้นทศวรรษท่ี 20 มีอัตราการเข้าออกของ

พนักงานสูงและยอดขายสินค้าคงท่ี  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงสร้างวัฒนธรรมองค์การใหม่ท่ี
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แตกต่างจากเดิม  เพื่อให้พนักงานมีค่านิยม 10 ประการ คือ  ซ่ือสัตย์ มีความเป็นเจ้าของไว้วางใจกัน   

ให้ความสําคัญแก่ลูกค้า  ผูกพันต่อองค์การ สนุกสนาน สร้างนวัตกรรม รวดเร็วและเร่งรีบ ทํางาน

เป็นทีม  และนับต้ังแต่ปี 1998 ท่ีพนักงานมีวัฒนธรรมองค์การดังกล่าว จนถึง ปี 2001 พบว่า

ยอดขายสินค้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 83  และผลกําไรสูงข้ึนถึงร้อยละ 336  รวมท้ังอัตราเข้าออกของ

พนักงานลดน้อยลงและสามารถควบรวมกิจการกับบริษัทอ่ืน ๆ ได้ง่ายอีกด้วย 

 จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยจํานวนไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลองค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลประกอบการทางการเงิน (Finance) เน่ืองจาก 

วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การและผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่งผลต่อผลลัพธ์องค์การ (Organizational  Outcomes) หรือความสําเร็จขององค์การ โดยมี

วัฒนธรรมองค์การอํานวยความสะดวกให้  (Tesluk  et  al, 2002: 457)   

 อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อผลประกอบการทางการเงินได้น้ัน วัฒนธรรม

องค์การน้ัน ๆ ต้องแกร่ง (Strong) คือ  สัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินขององค์การระยะ

ยาว (Long-Term  Financial  Performance) Kreitner and  Kinicki (2004: 91) สามารถกําหนด

เป้าหมายขององค์การ  จูงใจพนักงาน  กําหนดโครงสร้างและระบบการควบคุมเพื่อพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานขององค์การ  เช่น ทําให้ยอดขายเพิ่มข้ึน  ลดต้นทุน  ผลกําไรมากข้ึน  เป็นต้น  นอกจาก

ความแกร่งแล้วต้องเหมาะสม (Fit) กับธุรกิจหรือบริบท (Context) ขององค์การด้วย  และวัฒนธรรมน้ัน

สามารถปรับเปล่ียนได้ (Adaptive) ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 สรุป วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ เน่ืองจากเป็น

กลไกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  และพฤติกรรมของพนักงานเป็นส่ือกลางนําไปสู่

ผลการปฏิบัติงานขององค์การ    แต่วัฒนธรรมท่ีจะมีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การต้องเป็น

วัฒนธรรมท่ีแกร่ง (Strong) คือ เป็นค่านิยมหรือความเช่ือท่ีพนักงานมีร่วมกัน พนักงานส่วนใหญ่

ให้การยอมรับ  และยึดเหน่ียวในค่านิยมและความเช่ือน้ัน  รวมท้ังเป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีองค์การต้องการอีกด้วย 

   

2.2.3   ลักษณะวัฒนธรรมองค์การท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผล 

            ในระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมาน้ี นักวิชาการจํานวนไม่น้อยกําหนดมิติ (Dimension) หรือ

คุณลักษณะ (Attributes) ของวัฒนธรรมองค์การข้ึนมา  เพื่อสะดวกต่อการศึกษาวัฒนธรรม

องค์การ สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

           2.2.3.1  วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Clan Culture) (Cameron and Quinn, 

1999) หรือ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว (Family) (Trompenaars and Hampden-Turner, 
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2004) หรือ วัฒนธรรมแบบสโมสรหรือเทพซีอุส (Handy, 1991)  คือ  วัฒนธรรมท่ีให้ความสําคัญ

แก่พนักงาน (Person) มากกว่างาน (Task)  องค์การเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่   ผู้นําหรือ

ผู้บริหารทําหน้าท่ีเสมือนบิดาหรือมารดา  ให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อํานาจและการส่ังการข้ึนอยู่กับคนเพียงไม่ก่ีคน พนักงานทํางานด้วย

ความจงรักภักดีหรือทํางานตามธรรมเนียมประเพณี  ในขณะเดียวกันมีความผูกพันกันสูง ให้

ความสําคัญแก่ผลกําไรระยะยาว  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างความสามัคคีกลมเกลียว และใช้

หลักศีลธรรม  ความสําเร็จขององค์การพิจารณาจากความใส่ใจต่อลูกค้าและผู้เก่ียวข้องกับ

องค์การ (Stakeholders) การทํางานจึงมีลําดับช้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy)  แบ่งแยกงาน

เป็นหน่วย ๆ หรือแยกการผลิตสินค้าออกอย่างชัดเจน  แบ่งหน้าท่ีการทํางานจากศูนย์กลาง  

มุ่งเน้นทํางานเป็นทีม  มีส่วนร่วม  และ ความเป็นเอกฉันท์ (Consensus)   

            วัฒนธรรมองค์การเช่นน้ี  มีกระบวนการทํางานแบบระบบราชการบ้างเล็กน้อย  

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ยาก  ไม่ค่อยเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากนัก   รวม

อํานาจแต่เป็นทางการน้อย  กฎระเบียบไม่มากนัก มุ่งเน้นการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว แต่ให้ความสําคัญ

แก่ผู้มีอํานาจ  ซ่ึงอํานาจมาจากการควบคุมทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต  ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ในการปฏิบัติงาน  ความสําเร็จข้ึนอยู่กับความพอใจของผู้มีอํานาจมากกว่าผลงาน   แต่พนักงาน

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ผูกพันฉันท์พี่น้อง ให้คุณค่าแก่บุคคล เห็นว่าเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณค่า องค์การ

จึงมีความอบอุ่น (Warm)  ใกล้ชิดสนิทสนมกัน (Intimate) และมีมิตรภาพต่อกัน (Friendly) 

   2.2.3.2  วัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy  Culture) (Deal  and  Kennedy, 

1982, Cameron and Quinn, 1999) หรือ วัฒนธรรมองค์การแบบหอไอเฟล (Eiffel Tower) 

(Trompenaars  and Hampden-Turner, 2004)  หรือ วัฒนธรรมมุ่งเน้นตําแหน่งหรือแบบเทพอ

พอลโล (Handy, 1991) มีท่ีมาจากแนวคิดของ Weber รวมท้ังแนวคิดของ Taylor and Ford คือ 

องค์การมีโครงสร้างหลายระดับ  กระบวนการทํางานมีหลายข้ันตอน  เป็นทางการสูง  กฎระเบียบ

มีจํานวนมาก  งานท่ีทําเป็นงานประจํา (Rountine)  เพื่อป้องกันความผิดพลาด  รวมท้ังควบคุม

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   

  ผู้นําทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและผู้จัดองค์การ (Coordinators and  Organizers) 

ท่ีมีประสิทธิภาพ พยายามให้การดําเนินงานราบร่ืนทุกสถานการณ์  กําหนดกฏระเบียบและ

นโยบายอย่างเป็นทางการ  แบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้าน  ให้ความสําคัญแก่ความ

ม่ันคงและผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ทํางานทันเวลาท่ีกําหนด บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  

ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  ความสําเร็จวัดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและต้นทุนท่ีตํ่า  เห็นว่า
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บุคลากรเป็นจักรกลหรือปัจจัยหน่ึงขององค์การ  มุ่งความม่ันคงในการจ้างงานและความสามารถ

คาดการณ์พฤติกรรมได้  ส่วนพนักงานปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job  Description)  

มอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา   ให้ความสําคัญแก่การส่ังการ และ การควบคุมดูแล 

อํานาจมาจากตําแหน่งและสถานภาพในองค์การ    

  วัฒนธรรมองค์การเช่นน้ีให้ความสําคัญแก่ความม่ันคง  การคาดการณ์ได้  ความ

ปลอดภัย  งานประจํา และความเช่ือถือได้   มุ่งเน้นลําดับช้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) และ

งาน (Task) เป็นสําคัญ  รวมอํานาจและเป็นทางการสูง  องค์การจึงขาดความยืดหยุ่น (Inflexible)  

ดําเนินงานล่าช้า  ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ยาก  และไม่นิยมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ 

ละเลย เพิกเฉยต่อการเปล่ียนแปลง  วัฒนธรรมเช่นน้ีเหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่ 

    2.2.3.3  วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง (Adhocracy  Culture) (Cameron 

and Quinn, 1999; Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) หรือวัฒนธรรมมุ่งเน้นภารกิจ

หรือแบบเทพเอธีน่า (Handy, 1991) ให้ความสําคัญแก่การเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียน

ตลอดเวลา   มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)  และริเร่ิมสร้างสรรค์  ผู้นําองค์การกล้า

เส่ียงและให้ความสําคัญแก่นวัตกรรม พนักงานผูกพันกันด้วยการทดลอง (Experiment) และสร้าง

ส่ิงใหม่ ๆ แก่องค์การ  รวมท้ังแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ภารกิจสําเร็จลุล่วง  นิยมความนําสมัย  การ

เติบโตระยะยาวและค้นหาทรัพยากรใหม่ ๆ  ความสําเร็จขององค์การอยู่ท่ีความเป็นหน่ึงเดียวกัน 

(Unique) ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ  แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ต้องการเป็นผู้นําในสินค้าและ

บริการ กระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคิดริเร่ิม (Initiative) และมีอิสระ (Freedom) ในการทํางาน  

เสนอส่ิงใหม่ ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์การ  รวมท้ังเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

  องค์การมีลักษณะเป็นเครือข่าย  มีโครงสร้างอย่างหลวม ๆ   แบบแมทริก (Matrix  

Structure) ทํางานเป็นทีม  ยืดหยุ่น  ให้อิสระแก่พนักงาน  ให้อํานาจ และเป็นทางการน้อย   

องค์การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมภายนอก  และกําหนดวิธีการทํางานให้

สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงด้วย    

  2.2.3.4  วัฒนธรรมการตลาด (Market Culture) (Cameron and Quinn, 1999) 

หรือ วัฒนธรรมทํางานหนักและสนุกสนาน (Work Hard and Play Hard) (Deal  and  Kennedy, 

1982) หรือ วัฒนธรรมองค์การแบบจรวดนําวิถี (Guided Missile) (Trompenaars and  Hampden-

Turner, 2004) หรือ วัฒนธรรมมุ่งเน้นบุคคลหรือแบบเทพดิโอซีอุส (Handy, 1991) เช่ือว่า

พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตนต้องการได้และทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้  จึงให้

ความสําคัญแก่ผลลัพธ์จากการทํางาน  พนักงานแข่งขันกันเพื่อทํางานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
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ประสบผลสําเร็จ โดยผู้นําเป็นผู้ขับเคล่ือน หรือผู้อํานวยการ (Producers) และเป็นคู่แข่งขัน 

(Competitors) ต้องการและมุ่งม่ันจะประสบชัยชนะ  ความผูกพันของพนักงานในองค์การอยู่ท่ีชัย

ชนะ  ช่ือเสียง  และความสําเร็จ  ผลการดําเนินงานให้ความสําคัญแก่การแข่งขันและบรรลุ

เป้าหมายท่ีสามารถวัดได้  ในรูปส่วนแบ่งการตลาด   ค้นหาตลาดใหม่ เป็นผู้นําด้านราคาและ

การตลาด เป็นต้น   หรือกล่าวได้ว่าให้ความสําคัญต่อการขาย (Sales - Orientation) นอกจากน้ี

ยังกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและให้รางวัลตอบแทนเมื่อทํางานสําเร็จ  แต่ให้ความสําคัญแก่ปริมาณ

มากกว่าคุณภาพ   

                    ให้อํานาจ แต่เป็นทางการสูง มีความเป็นประชาธิปไตย มอบหมายงานตาม

ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก  ความสัมพันธ์ภายในองค์การเป็นไปตามหลักเหตุผล 

(Rational Considerations) ให้ความสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิผล (Achievement  

and  Effectiveness) มากกว่าอํานาจหน้าท่ี   กระบวนการหรือตัวบุคคล  แก้ไขปัญหาให้ประสบ

ผลสําเร็จ   ถึงแม้วัฒนธรรมดังกล่าวน้ีให้ความสําคัญแก่งานแต่ยืดหยุ่นและมีพลวัตร (Dynamism) 

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ดี   พนักงานท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญจะมีอํานาจและอิสระ

มาก  พนักงานผูกพันต่องาน  จัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management  by  Objectives)  และ

จ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay  for  Performance)   

             งานวิจัยจํานวนไม่น้อยนํามิติหรือลักษณะทางวัฒนธรรมท้ัง 4  ลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นไปศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ  ซ่ึงก็พบว่าวัฒนธรรมแต่ละมิติต่างก็

สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การแตกต่างกันไป  ตามลักษณะและบริบทขององค์การท่ีศึกษา แต่ไม่

สามารถระบุได้ว่าวัฒนธรรมมิติใดส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การมากท่ีสุด   

    Ginevicius  and  Vaitkunaite (2006: 201-211) รวบรวมลักษณะของวัฒนธรรม

องค์การจากการศึกษางานวิจัยจํานวน  53 ช้ิน  แล้วนํามาจัดหมวดหมู่ แล้วจําแนกเป็นวัฒนธรรม

องค์การได้  25 มิติหรือลักษณะ  โดยเรียงลําดับจากวัฒนธรรมท่ีมีงานวิจัยกล่าวถึงมากท่ีสุดไปหา

น้อยได้  ได้แก่ 1)  การส่ือสาร (Communication) 2)  รูปแบบการจัดการ (Management  Style)  

เช่น  รูปแบบการจัดการ  ภาวะผู้นํา  การสนับสนุน  ให้มีส่วนร่วม การจัดการท่ีเข้มแข็ง  เป็นต้น  3)  

ระบบการให้รางวัลและการจูงใจ (Reward  and  Incentive  System)  เช่น รูปแบบการจัดการ  

ระบบการจ่ายค่าตอบแทน   การให้รางวัลและลงโทษ   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  เป็นต้น  

4)  การตัดสินใจ (Decision   Making)  5)  กลยุทธ์และเป้าหมาย (Strategy  and  Goals)  ได้แก่  

เป้าหมาย กลยุทธ์  และแผนการดําเนินงานระยะยาว 6) การร่วมมือ (Cooperation/Collaboration)  

เช่น  ความร่วมมือกัน  การทํางานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 7)  การประสานงานและ

บูรณาการ (Cooperation  and  Intergration) เช่น  ความยึดเหน่ียวของกลุ่ม (Cohesion  of  
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Groups)  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างลําดับช้ันการบังคับบัญชาและกลุ่มย่อย 

(Subgroups)  8)  สร้างนวัตกรรม (Innovations)  เช่น  นวัตกรรม  สร้างการเปล่ียนแปลง กล้าเส่ียง   

9)  การปรับตัว (Adaptation) เช่น  การปรับตัว การจัดการการเปล่ียนแปลง   การตอบสนองต่อ

ตลาด 10)  การเรียนรู้ (Learning)  เช่น  การเรียนรู้และการฝึกอบรม   ทักษะหรือสมรรถนะ  การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล   การพัฒนาอาชีพ  การจัดการความรู้  การพัฒนาผู้บริหาร  เป็นต้น 11)  

กฎระเบียบ  ค่านิยม  และบรรทัดฐาน  เช่น  กฎระเบียบ  ค่านิยม  และบรรทัดฐาน  มาตรฐานของ

กลุ่ม เอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  ระดับความเป็นทางการ  เป็นต้น 12)  โครงสร้างองค์การ  

เช่น โครงสร้างองค์การ จํานวนลําดับการบังคับบัญชา 13)  พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ภายนอก (Behavior with Subjects  of  External Environment) เช่น มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมภายนอก นโยบายตอบสนองสภาพแวดล้อม  ใส่ใจต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม   

14)  บรรยากาศองค์การ (Climate)  เช่น  บรรยากาศองค์การ  สภาพแวดล้อมการทํางาน  เป็นต้น  

15)  กลไกการควบคุม (Mechanism  of  Control)  เช่น กลไกการควบคุม  การจัดการการควบคุม 

16)  การมีส่วนร่วม (Involvement)  เช่น มีส่วนร่วม  การเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 17) การถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสาร (Transmission of Information)  เช่น ระบบสารสนเทศ กระบวนการถ่ายทอดความรู้  

18)  ใส่ใจต่อพนักงาน (Concern  for  Employees)  เช่น  ใส่ใจต่อพนักงาน  การสนับสนุนของ

ผู้บริหาร   การจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน  19)  ข้อตกลงร่วมกัน (Agreement)  เช่น  ข้อตกลง

ร่วมกัน   การจัดการความขัดแย้ง  20)  ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน (Degree of 

Employees’ Responsibility and Freedom) เช่น ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน   ความ

รับผิดชอบ ระดับของความมีอิสระ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 21)  การให้อํานาจ (Empowerment)  

ประกอบด้วย  การมอบหมายงาน  การให้อํานาจ 22)  ระบบการคัดเลือกพนักงาน (System  of  

Selection  of  Employees) เช่น  ระบบการคัดเลือก  กระบวนการรวมกลุ่ม  นโยบายบริหารบุคคล   

23)  มีวิสัยทัศน์ (Vision) 24)  มีพันธกิจ (Mission) และ 25) นโยบายขององค์การ (Politics  of  

Enterprise) 

  สําหรับวัฒนธรรมองค์การในประเทศไทย  พัชสิรี  ชมภูคํา (2552: 59-60) เห็นว่า

วัฒนธรรมองค์การท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ 1)  วัฒนธรรมให้ความสําคัญแก่นวัตกรรม 

(Innovative Organizational Culture) เน่ืองจากองค์การต้องปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และได้เปรียบการแข่งขัน โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการทํางานใหม่  เพื่อสร้างความแตกต่างและลดต้นทุน  พนักงานในองค์การกล้าคิด กล้าทํา  

ริเร่ิม  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และความคิดซ่ึงกันและกันอยู่เสมอ  ตัวอย่าง

องค์การท่ีให้ความสําคัญแก่นวัตกรรม  ได้แก่  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  ท่ีกําหนดว่าภายในปี  2558  

ปูนซิเมนต์ไทย  จะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมท่ีน่าร่วมงานด้วยและจะเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล
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และพัฒนาอย่างย่ังยืน   ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมแก่พนักงานให้คิดค้นสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์

ส่ิงใหม่ ๆ  สร้างบรรยากาศ  วิธีคิด  วิธีการทํางานแบบสร้างสรรค์  2)  วัฒนธรรมมุ่งเน้นให้บริการ 

(Service  Oriented Organizational  Culture)  ท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า   ปลูกฝังจิตสํานึกการ

ให้บริการลูกค้าแก่พนักงาน  สร้างและรักษาค่านิยมการบริการแก่พนักงานทุกคนในองค์การ   

เพราะพนักงานทุกคนต้องมีลูกค้า ลูกค้าท่ีพนักงานต้องให้ความสําคัญประกอบด้วยลูกค้าภายใน

และลูกค้าภายนอกองค์การ  ลูกค้าภายใน  คือ พนักงานท่ีใช้บริการหรือรับงานต่อจากกัน  ส่วน

ลูกค้าภายนอก คือ บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ  องค์การท่ีมีวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้บริการ  

ให้ความสําคัญแก่การคัดเลือกบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพชอบให้บริการเข้ามาทํางานในองค์การ  เพื่อ

สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การดังกล่าวได้ง่าย  3)  วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety  

Organization  Culture) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ความปลอดภัยในการ

ทํางานมีความสําคัญมาก  เพราะหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ข้ึนมาแล้ว  ย่อมสูญเสียหรือเสียหายหลาย

ด้าน  เช่น สูญเสียบุคลากร เสียค่าใช้จ่าย  เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ  เป็นต้น  องค์การท่ีให้

ความสําคัญแก่ค่านิยมความปลอดภัยในการทํางาน   จะประกาศนโยบาย  กฎระเบียบ  แนวทาง

หรือวิธีการทํางาน  รวมท้ังสร้างจิตสํานึกเร่ืองความปลอดภัยให้ฝังอยู่ในการทํางานของพนักงาน  

 สรุปได้ว่า  วัฒนธรรมองค์การสามารถจําแนกออกเป็นหลายลักษณะหรือหลายมิติ  แต่

วัฒนธรรมองค์การลักษณะหรือมิติใดสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การน้ัน  ข้ึนอยู่กับลักษณะธุรกิจ

และบริบทขององค์การเป็นสําคัญ   ดังเช่น  Cameron et al., (1988)  กล่าวว่าในองค์การหน่ึง  ๆ 

จะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด  ปริมาณมากน้อยเท่าใด  ข้ึนอยู่กับวงจรชีวิตองค์การ (Organizational  

Life  Cycle)  โดยในระยะเร่ิมแรกท่ีองค์การเพิ่งก่อต้ัง  องค์การมีขนาดเล็กวัฒนธรรมองค์การจึง

มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง (Adhocracy Culture)  หลังจากน้ันจะเปล่ียนมาให้ความสําคัญแก่

ความสัมพันธ์ (Clan  Culture) จนเม่ือองค์การมีขนาดใหญ่ข้ึนวัฒนธรรมองค์การจะมีลักษณะ

แบบราชการ (Hierarchy  Culture)  มากกว่าวัฒนธรรมรูปแบบอ่ืน ๆ  เป็นต้น  นอกจากน้ี  

การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองค์การท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ ควรศึกษาจากวัฒนธรรม

องค์การขององค์การหรือบริษัทท่ีประสบผลสําเร็จมาประกอบการพิจารณาว่า  วัฒนธรรมองค์การ

ใดมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ  และองค์การน้ัน ๆ  สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างไร

บ้าง  ดังจะกล่าวรายละเอียดใน ข้อ  2.2.4 

 

 2.2.4  กรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การท่ีประสบผลส าเร็จ      

                  2.2.4.1 บริษัท โตโยต้า (Toyota Company) เป็นตัวอย่างของการสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  โดยทําให้วัฒนธรรมขององค์การอยู่ในกระบวนการทํางานของพนักงาน
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ทุกข้ันตอน  และนําไปปฏิบัติเป็นงานประจําวัน  โดย  Liker  and  Houseus  (2008: 37) เห็นว่า 

วัฒนธรรมของโตโยต้า  คือ  ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของโตโยต้า  ทําให้โตโยต้าเป็นผู้นําระดับ

โลก  เป็นเลิศทางการจัดการ   วัฒนธรรมของโตโยต้ามีบทบาทสําคัญนับแต่ก่อต้ังบริษัทและเป็น

สมรรถนะหลัก (Core  Competence) ขององค์การ    เน่ืองจากวัฒนธรรมเป็นแนวทางของการคิด

และพฤติกรรมอย่างฝังรากลึกในปรัชญาและหลักการขององค์การท่ีว่า  ให้ความเคารพต่อบุคคล 

(Respect for People) และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous  Improvement)  

  วัฒนธรรมองค์การของโตโยต้าจัดว่าเป็นปัจจัยนําเข้า (Inputs) ประกอบด้วย 

1)  ปรัชญา (Philosophy) 2)  ค่านิยม (Values) ผู้นําองค์การต้องปฏิบัติและสอนปรัชญา  ค่านิยม

แก่พนักงานอย่างเป็นทางการด้วยการฝึกอบรมท้ังในงาน (On  the  Job  Training) และนอกงาน   

(Off  the  Job  Training)  3)  ให้ความสําคัญและเคารพต่อคู่ค้า (Partnerships) 4) ใส่ใจต่อระบบ

การผลิต (Production System Principles) 5) กําหนดสมรรถนะในการทํางาน (Job  Competencies) 

และ 6)  จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสม  (Eligible  Human  Resource) โดยดําเนินการอย่าง

ระมัดระวังต้ังแต่รับพนักงานเข้ามาทํางาน (Starting  with  Careful  Location of  Operation)  เปิด

โอกาสให้พนักงานเติบโตจากภายในองค์การมากกว่าสรรหาจากภายนอก ส่วนพนักงานใหม่ต้อง

เรียนรู้วิถีโตโยต้า (Toyota   Way)  รวมท้ังพัฒนาทักษะ ความสามารถของพนักงานให้หลากหลาย   มี

โรงเรียนเพื่อเตรียมพนักงานรุ่นใหม่เข้าสู่วัฒนธรรมของโตโยต้า  และมีเส้นทางอาชีพท่ีชัดเจน  

   โตโยต้าให้ความสําคัญแก่พนักงาน  เน่ืองจากพนักงานมีอิทธิพลและได้รับ

อิทธิพลจากวัฒนธรรมองค์การอย่างมาก   โตโยต้ามีแนวทางหรือกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง  ด้วยต้นทุนท่ีตํ่า  และ

ทันเวลา (On - Time)   โดยดึงดูด (Attracting)  บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการเข้า

มาทํางาน  โตโยต้ามีค่านิยมจัดหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามจํานวนและเวลาท่ีองค์การ

ต้องการ  สามารถฝึกอบรมได้และเพิ่มคุณค่าแก่องค์การได้  

   พัฒนา (Development) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพทุกวัน   

พนักงานใหม่ต้องผ่านการปฐมนิเทศ   และส่งไปปฏิบัติงานท่ีสอนทักษะอย่างเข้มงวด  เพื่อเติมเต็ม

ทักษะข้ันพื้นฐานในงาน   รวมท้ังอบรมการทํางานเป็นทีมเพื่อปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพอย่างถูกต้อง

และทันเวลา   โดยฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 

  สร้างความผูกพัน (Engaging)  ให้พนักงานพัฒนางานด้วยการแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจัง  เน่ืองจากกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem  Solving) เป็นกุญแจสําคัญต่อวัฒนธรรมของ

โตโยต้าและความสําเร็จขององค์การ  พนักงานแก้ปัญหาด้วยวงจรคุณภาพ (Quality  Circles)  
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และระบบเสนอแนะ (Suggestion  System) นอกจากน้ี  ยังมีวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ของโตโยต้า (Toyota Continuous Improve Culture)  เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกในทีมงานเรียนรู้

ปัญหาในอดีต   เพื่อค้นหาแนวทางจากปัญหาน้ัน ๆ  แล้วจําแนกปัญหาออกเป็นประเด็นย่อย ๆ   

เพื่อแก้ปัญหาจากสาเหตุท่ีแท้จริงและนําแนวทางแก้ปัญหาน้ันมาพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป 

  สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) แก่พนักงานให้ผูกพันต่อองค์การ  มีพัฒนาการ  

เติบโตอย่างต่อเน่ือง  และปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุดแก่ลูกค้า  ชุมชนและสังคม   โตโยต้า มิได้มุ่งหวัง

ผลระยะส้ันในรูปของตัวเงินเท่าน้ัน  แต่หวังผลระยะยาว คือ  พนักงานผูกพันกับองค์การ  จูงใจ

พนักงานด้วยปัจจัยภายใน (Instrinsic   Motivation) เช่น  เพิ่มคุณค่างาน (Job  Enrichment) ทํา

ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนสําคัญต่อทีมงานหรือองค์การ   ส่งผลทางบวกต่อความผูกพัน   

นอกจากน้ี โตโยต้ายังสร้างความผูกพันโดยให้พนักงานเรียนรู้จากการหมุนเวียนงาน (Job  

Rotation)  มอบหมายงานใหม่ให้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ   ดึงดูดใจให้ปฏิบัติงานท่ีน่าสนใจ  

เรียนรู้งาน  พัฒนาวิธีการทํางาน  สร้างความผูกพันในงาน  หลังจากน้ันก็โยกย้ายไปทํางานชนิด

ใหม่ต่อไป  ทําให้พนักงานมีประสบการณ์กว้างข้ึนและมีความผูกพันเชิงลึก    

  นอกจากโตโยต้าให้ความสําคัญแก่ผลงาน  ลดต้นทุน  และพัฒนาสายงานการ

ผลิตแล้ว   ยังสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนท่ีโตโยต้าต้ังอยู่  ให้ความสําคัญแก่ครอบครัวของ

พนักงาน เช่น สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว   ให้ความสําคัญแก่

ชุมชน  เช่น  บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ชุมชน   กระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสทําประโยชน์

แก่สังคม  เช่น  เป็นอาสามัครช่วยเหลือสังคม  และให้ความสําคัญแก่สังคมโดยมีส่วนร่วมรักษา

สภาพแวดล้อม 

  ส่วนกระบวนการแปรรูป (Transformation) คือ การปฏิบัติงานประจําวัน  (People–

Supporting   Process   and   Daily   Management)  ของพนักงาน ประกอบด้วย  

             1)  ทํางานเป็นทีมและแก้ปัญหาด้วยทีมงาน (Work Group  and  Team   

Problem  Solving)  ทีมงานมีบทบาทสําคัญ  2 ประการ  คือ  1)  สนับสนุนพนักงานแต่ละคนให้

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือสนับสนุนการทํางานประจําวันของพนักงาน และ 2)  แก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่

การพัฒนางานให้ดีข้ึน โดยสมาชิกในทีมกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายตลอดจนวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการทําให้สําเร็จ  เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางเดียวกัน  เห็นและเดินไปในทิศทางเดียวกัน   

ฝึกอบรมและพัฒนาการทํางานประจําวันโดยผู้นําทีมงาน  และผู้นําทีมงานเป็นผู้ตรวจสอบงานว่า

เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 
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                     โตโยต้ายังจัดโครงสร้างองค์การเพื่อสนับสนุนการทํางานเป็นทีม  จัด

โครงสร้างแบบราบ (Flat Organization)  และช่วงการควบคุมกว้าง (Optimal Span of Control)   

และจัดโครงสร้างแบบแมทริกซ์ (Matrix)  เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์การอย่างชัดเจน  บูรณาการระหว่างหน้าท่ี  แผนกงาน  หน่วยงาน  กลุ่ม  ท่ีแตกต่างกันเข้า

ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัดสินใจและส่ือสารอย่างรวดเร็ว  บรรลุเป้าหมายของธุรกิจระยะ

กลางและระยะยาว  รวมผู้เชี่ยวชาญหลายหน้าท่ีเข้าไว้ด้วยกัน 

              กลุ่มหรือทีมงานแก้ปัญหาของโตโยต้ามีหลายรูปแบบ  เช่น  ทีมงานวงจร

คุณภาพ (Quality  Circle  Teams)   ทีมงานแผนกเดียวกัน (Department  Teams)  ทีมงาน

โรงงาน (Plant  Teams)  ทีมงานโครงการ (Project  Teams)  คือ ใช้พนักงานจากหลายหน่วยงาน

มาทํางานร่วมกัน  เพื่อพัฒนาหรือริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ แก่องค์การ 

2) จัดสถานท่ีทํางานให้สะอาดและปลอดภัย (Clean and Safe Workplace)  

เพื่อความม่ันคงปลอดภัยทางร่างกายหรือกายภาพและจิตใจของพนักงาน  วัฒนธรรมของโตโยต้า

ให้ความสําคัญแก่ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Cleanliness  and  Orderliness) 

มุ่งเน้นความสะอาดและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทํางาน  โดยใช้กิจกรรม 5 ส. เป็น

พื้นฐาน   เพราะสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและน่าร่ืนรมย์  (Pleasant) เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองและเป็นมาตรฐานสําหรับแก้ไขปัญหา 

   สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีสะอาด  ปลอดภัยและน่าร่ืนรมย์ของโตโยต้า

ประกอบด้วยความปลอดภัยในสามประการ คือ 1)  ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทํางาน 

(Work Environment) ท่ีสะดวกสบาย   เพราะความสะอาดนําไปสู่ความปลอดภัย  ขวัญและ

กําลังใจ  คุณภาพงาน  เพิ่มผลผลิต และรักษาสภาพแวดล้อม 2) ความปลอดภัยของกระบวนการ

ทํางาน (Safe   Process) โตโยต้าให้ความสําคัญแก่การทํางานท่ีปลอดภัยเป็นอันดับหน่ึง  หาก

งานไม่ปลอดภัยก็ไม่เกิดบรรยากาศการไว้วางใจและเคารพต่อกัน  โดยออกแบบงานและมี

เคร่ืองมือการทํางานท่ีปลอดภัย กําหนดระดับความเส่ียงของงานและหมุนเวียนงาน (Rotation) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเกิดซํ้าข้ึนอีก  ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 3) ความปลอดภัยด้านจิตใจ (Psychologically Safe) คือ  ป้องกันความเครียด

จากการทํางาน  โดยพนักงานมีความปลอดภัยทางจิตใจและได้รับการเคารพซ่ึงกันและกัน   

สมาชิกในทีมงานรู้สึกปลอดภัยเม่ือเกิดปัญหาและไม่ถูกตําหนิหรือลงโทษ  นอกจากน้ี พนักงาน

ได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายแต่ไม่กดดัน ผู้นําทําหน้าท่ีสอนงานเพื่อมิให้พนักงานเครียด สามารถ

เพิ่มคุณค่าแก่องค์การ  ฉะน้ัน พนักงานต้องได้รับการดูแลจากองค์การและสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยทางจิตใจ 
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      3)  ส่ือสารสองทาง (Two - Way Communication) โดยรับสารและให้

ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้นําและสมาชิกในทีม  เพ่ือพัฒนาตนเองและการทํางาน  ค่านิยมหลักของ

โตโยต้า  คือ  มีความผิดพลาดเป็นศูนย์  จึงใช้การส่ือสารสองทางโดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่ือสาร

แบบเผชิญหน้ามากกว่าการส่ือสารทางเดียว  เพราะสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้  การส่ือสารเป็น

พื้นฐานของความไว้วางใจ (Trust)   และความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของการส่ือสารอย่างเปิดเผย 

(Open   Communication)  การส่ือสารท่ีดีต้องสร้างความไว้วางใจต่อกัน  ซ่ึงระบบการส่ือสารของ

โตโยต้า ประกอบด้วยสามแนวทาง   ได้แก่   

 (1) แนวทางท่ีหน่ึง ส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Formal Communication)  

ใช้การส่ือสารในแนวต้ังและแนวนอน  รวมท้ังแลกเปล่ียนข้อมูลจากองค์การไปยังพนักงาน  จาก

พนักงานไปยังองค์การ  และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง  สามารถส่ือสารได้หลายรูปแบบ  ได้แก่  

1) ส่ือสารจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) เพื่อให้การศึกษา (Educate) จากผู้บริหาร

ระดับบนไปยังพนักงาน  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  สามารถทําได้หลาย

รูปแบบ  เช่น  จดหมายข่าว  จดหมาย (e - mail)  โทรทัศน์ภายในองค์การ 2)  ประชุม (Meeting)  

โตโยต้าประชุมกันอยู่เสมอในทุกกิจกรรม เช่น  ประชุมก่อนเร่ิมงาน 5  นาที  เพื่อส่ือสารแบบ

เผชิญหน้าระหว่างสมาชิกในทีมงาน  3)  ส่ือสารโดยผ่านกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์  (Human  

Resources  Activities) เพื่อดูแลช่องทางส่ือสารให้เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์มีบทบาทสําคัญทําให้บรรยากาศการทํางานยุติธรรมและเกิดผลทางบวกแก่พนักงาน  มี

ส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  สํารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อหาตัวช้ีวัดและแนวทางพัฒนาการ

ส่ือสาร  แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาแก้ไขปัญหาการส่ือสารและลดช่องว่างการส่ือสารระหว่างบุคคล  เพื่อ

สร้างความไว้วางใจในทีม  จัดทําแผนพัฒนาทักษะและฝึกอบรม 

(2) แนวทางท่ีสอง ส่ือสารโดยผ่านกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการ 

(Informal  Activities)  เพื่ออํานวยความสะดวกและพัฒนาการส่ือสาร  กิจกรรมท่ีรู้จักกันอย่าง

กว้างขวางในโตโยต้า คือ ผู้บริหารเดินตรวจงานด้วยตนเอง (Walking   Around) หรือ   เรียกเป็น

ภาษาญ่ีปุ่นว่า “Genchi  Genbutsu” ทําให้เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างลึกซ้ึง  แก้ปัญหา

ได้ทันเวลา  และเพิ่มความไว้วางใจต่อกัน 

(3)   แนวทางท่ีสาม  ส่ือสารเสมือนจริง (Visual Communication)  

เพื่อให้ช่องว่างของการส่ือสารลดน้อยลงระหว่างมาตรฐานและส่ิงท่ีเป็นจริงในองค์การ  การส่ือสาร

เสมือนจริง  จะประสบผลสําเร็จได้ต้องมีกระบวนการท่ีเปิดกว้าง  พนักงานเคารพต่อกัน  แลกเปล่ียน

แบ่งปันข้อมูลและยอมรับข้อมูลย้อนกลับ 
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    4)  ผู้นําเป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership) ทําหน้าท่ีแนะนํา  สอนงาน 

และสนับสนุนให้สมาชิกในทีมงานสร้างมูลค่าเพิ่มแก่งาน   สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้งาน  

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและแก้ไขปัญหา ผู้นําของโตโยต้าต้องสามารถพัฒนาค่านิยมของ

พนักงาน   เช่ือในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน  ผู้นําของโตโยต้าจัดอยู่ด้านล่างของปิรามิดทํา

หน้าท่ีให้คําแนะนําช่วยเหลือ  สนับสนุน แก่สมาชิกในทีมงาน  เรียกว่า ผู้นําแบบผู้รับใช้ (Servant   

Leadership)  มีความสําคัญต่อวัฒนธรรมของโตโยต้า เพราะเป็นลักษณะผู้นําท่ีผสมผสานอย่าง

กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมของโตโยต้าได้เป็นอย่างดี   และสนับสนุนค่านิยมของโตโยต้าด้วย   

   ผู้นําแบบผู้รับใช้ของโตโยต้ามีลักษณะ ดังน้ี 1)  สร้างความท้าทาย 

(Challenge) มีวิสัยทัศน์ไกล  กล้าเผชิญกับความท้าทาย  และริเร่ิมสร้างสรรค์ 2)  พัฒนาธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง  ขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  3)  ตรวจสอบค้นหา

ความจริง  เพื่อนํามาตัดสินใจ  สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกัน  สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยความ

รวดเร็ว  4)  สร้างความไว้วางใจ 5)  สร้างทีมงาน  ทําให้พนักงานเติบโตมากท่ีสุด  มีผลการปฏิบัติงาน

ท่ีดีท้ังระดับบุคคลและระดับทีมงาน 

                     โตโยต้าพัฒนาผู้นําจากภายในองค์การมากกว่าสรรหาผู้นําจากภายนอก  

โดยพัฒนาอย่างช้า ๆ  หมุนเวียนงาน  เพื่อให้มีประสบการณ์อย่างลึกซ้ึงในแต่ละงาน   และอดทน

ต่อการเติบโต  ผู้นําของโตโยต้าจึงแตกต่างจากผู้นําองค์การอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นําใน

ประเทศตะวันตก คือ อดทน  อ่อนน้อมถ่อมตน   เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงในระดับเดียวกันและในระดับท่ี

สูงข้ึน  ดําเนินงานด้วยกระบวนการท่ีถูกต้องเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง  มุ่งม่ันพัฒนาพนักงาน  

ให้เวลาอย่างมากเพื่อเข้าใจปัญหาอย่างลึกซ้ึงและแก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหา   

  นอกจากน้ี  โตโยต้ายังมีกระบวนการสนับสนุนบทบาทและการดําเนินงานของ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (The Organizational-Supporting  Process and the Role of HR) เพราะ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานสําคัญและมีอํานาจท่ีสุดหน่วยงานหน่ึงในโตโยต้า ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หมุนเวียนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของโตโยต้าและเข้าใจกระบวนการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม  ทําหน้าท่ีหรือแสดงบทบาทเป็นหุ้นส่วนกับองค์การ  เป้าหมายของโตโยต้าเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์  คือ  พนักงานพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ (Purpose) และ

ความคาดหวัง (Prosperity) ขององค์การ   ได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม  สามารถเจริญเติบโต  

พึงพอใจ  มีส่วนร่วมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ไว้วางใจต่อองค์การและคู่ค้า (Partnership)  

   โตโยต้าแตกต่างจากองค์การขนาดใหญ่อ่ืน ๆ คือ แบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน  

กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบแก่พนักงาน  มีกฎระเบียบและมาตรฐานการทํางานทุก ๆ งาน  
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ช่วยให้สมาชิกในทีมริเร่ิมสร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา  พัฒนาการทํางานและการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง  ดังน้ี 

     (1) สร้างความผูกพันและใช้เคร่ืองมือเพื่อให้เกิดการจ้างงานท่ีม่ันคง 

(Commitment  and  Tools   for   Stable  Employment)  โตโยต้าเห็นว่าองค์การและพนักงาน

เปรียบเสมือนหุ้นส่วนซ่ึงกันและกันในระยะยาว  ไว้วางใจและปฏิบัติแก่พนักงานเหมือนทรัพย์สิน  

พนักงานปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมสนับสนุนค่านิยมและสมมติฐานของโตโยต้า  และโตโยต้าจ้าง

งานอย่างม่ันคง (Stable  Employment)  จัดการแรงงานท่ียืดหยุ่น (A  Flexible  Workforce)   

ได้แก่  พนักงานช่ัวคราวและพนักงานประจําสามารถโอนย้ายไปรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ภายใน

โรงงานได้  ทําให้พนักงานมีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi - Skill  Worker  หรือ  Flexible  Skills)   

พนักงานสามารถเลือกเวลาทํางานล่วงเวลาได้ (Flexible  Overtime)  จ้างพนักงานชั่วคราว  

(Temporary  Workforce  and  Freshman  Jobs) เมื่อมีปริมาณงานมาก 

   โตโยต้าวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ซ่ึงแผนระยะส้ัน (Short - 

Term  Planning)  คือ  วางแผนประจําสัปดาห์  แผนประจําเดือน วางแผนเก่ียวกับทรัพยากร

ภายในองค์การและงานประจําวันโดยผู้นํากลุ่มหรือทีมงาน  เพื่อคาดการณ์ผลผลิตระยะส้ันท่ี

องค์การต้องการและความต้องการท่ีไม่เก่ียวข้องกับการผลิต  เช่น   ฝึกอบรม  ทํางานล่วงเวลา  

เป้าหมายการผลิตแต่ละวัน  ส่วนแผนระยะยาว  (Long-Term  Planning) เพื่อให้เกิดผลตอบแทน

ทางการเงิน  เช่น  ผลผลิต  ผลกําไร  พัฒนาผลิตภัณฑ์  พัฒนายอดขาย และเพิ่มผลผลิต และ

สร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกในทีมงาน   

(2)  นโยบายและการดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ียุติธรรมและ

สมํ่าเสมอ  (Fair  and  Consistent  HR  Policies and  Practice) โตโยต้าสร้างความไว้วางใจ 

(Trust) กับสมาชิกโดยมีปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละวัน   สร้างวัฒนธรรมว่าพนักงานเป็นส่วนหน่ึงของ

ครอบครัวหรือหุ้นส่วน   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดูแลรักษาความยุติธรรมและความเท่ียงตรง 

(Fair and Consistent) สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในทีมงานให้สอดคล้อง

กัน  ทําหน้าท่ีด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ฝึกอบรมและพัฒนา  ดูแลความปลอดภัยในการ

ทํางาน  วางแผนกลยุทธ์  และรับผิดชอบแรงงานสัมพันธ์ (Employee  Relation)  โดยฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสําคัญในองค์การ  4 บทบาท  ได้แก่ 1) บทบาทท่ีหน่ึง  เป็นหุ้นส่วนด้าน

กลยุทธ์ (Strategic  Partners)  บูรณาการ  ผูกพันทีมงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ จัดหา

ทรัพยากรบุคคลให้แก่ธุรกิจ  ทําให้เง่ือนไขของธุรกิจในปัจจุบันสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 2) 

บทบาทท่ีสอง  เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร (Administrative  Experts) พัฒนาและจัดการ

แนวทาง  แผนงาน  และนโยบายเพื่อให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีปรึกษา
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ด้านทรัพยากรมนุษย์แก่พนักงานในองค์การ  รับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 3) บทบาทท่ีสาม  

ทําให้พนักงานเป็นผู้ชนะ (Employee  Champions) เป็นปากเสียงสะท้อนความต้องการของ

พนักงาน   จัดการความสัมพันธ์ของพนักงาน  จัดหาทรัพยากรแก่พนักงานเพื่อให้ดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ 4) บทบาทท่ีส่ี  เป็นตัวแทนการเปล่ียนแปลง (Change   Agents)  สร้าง

อิทธิพลและขับเคล่ือนกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงในองค์การ  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของธุรกิจ  

และดําเนินกระบวนการเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงประสบผลสําเร็จ 

โตโยต้ายังมีตัวแทนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource  

Representatives) ทําหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีทํางานและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในแต่

ละหน่วยงาน  ทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมงานของหน่วยงานน้ัน ๆ  ค้นหาและแก้ไขปัญหาด้าน

พนักงานสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

     โตโยต้ามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสหภาพแรงงาน   ปกป้องผลประโยชน์ของ

พนักงาน ทําให้ผลประโยชน์ขององค์การและผลประโยชน์ของพนักงานสอดคล้องกัน  พัฒนาการ

เพิ่มผลผลิตขององค์การ 

     (3)  เล่ือนตําแหน่งอย่างช้า ๆ และให้รางวัลแก่ทีมงาน  (Slow Promotion 

and Rewards for Teamwork) โตโยต้าจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างดีและจูงใจด้วยเป้าหมายท่ี

ท้าทาย  แต่โตโยต้าสร้างความไว้วางใจทางเศรษฐกิจจากผลระยะยาว (A  Long-Term  View) 

ระหว่างพนักงานกับนายจ้าง โตโยต้าเข้าใจวิธีการให้รางวัลและลงโทษท่ีแตกต่างกันตามวัฒนธรรม

และความต้องการของแต่ละบุคคล  วัฒนธรรมของญ่ีปุ่นใช้วิธีจ้างงานตลอดชีวิต  พนักงานมีความ

อดทน  ผูกพันระยะยาวต่อกลุ่มเพื่อนและองค์การ  ในขณะเดียวกันผู้นําก็มอบหมายงานและให้

อํานาจ แก่พนักงาน 

   การพัฒนาพนักงานของโตโยต้า เรียกว่า ระบบ T-Type  คือ ทําให้พนักงาน

มีความรู้ระดับกว้าง  มีประสบการณ์ข้ามสายงาน และมีความรู้อย่างลึกซ้ึงในงานท่ีปฏิบัติ ส่วน

แนวคิดการให้รางวัลและยกย่องพนักงาน ประกอบด้วยระบบค่าตอบแทนท่ีเป็นทางการ  (Formal  

Compensation  System) ของโตโยต้าผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา  

การจ่ายค่าตอบแทนมี  2 ส่วน  คือ จ่ายตามฐานเงินเดือนและให้โบนัสท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์  

ส่วนสวัสดิการเป็นการให้รางวัลและช่ืนชมพนักงานรูปแบบหน่ึง  เพื่อสร้างความม่ันคงและความ

ไว้วางใจแก่พนักงานระยะยาว  ทําให้พนักงานต้องการทํางานกับองค์การต่อไป  การจ่าย

ค่าตอบแทนของโตโยต้ามุ่งผลระยะยาวและข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ของธุรกิจ   ส่วนโบนัสข้ึนอยู่กับผล

การปฏิบัติงานของธุรกิจ  สําหรับพนักงานรายช่ัวโมง (Hourly  Employee Compensation) จ่าย
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ค่าตอบแทนหลายรูปแบบ  เช่น  จ่ายตามฐานเงินเดือน   ให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน  และจ่าย

โบนัสท่ีแตกต่างกันตามผลงาน (Discretionary  Bonus) และโตโยต้ายังให้รางวัลอย่างไม่เป็น

ทางการแก่สมาชิกอีกด้วย   

    นอกจากน้ี  โตโยต้ามีปรัชญาและกลยุทธ์สําหรับจ่ายค่าตอบแทน  

ตลอดจนส่ือสารแก่พนักงานมากข้ึน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance  Evaluation)  

เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสําคัญต่อการพัฒนาสมาชิกแต่ละคน  เพื่อแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง 

(Corrective   Action)  ของพนักงานมากกว่าแก้ไขท่ีตัวบุคคล  ให้ความสําคัญแก่การแก้ปัญหา

และพัฒนาระบียบวินัย    โตโยต้าเล่ือนตําแหน่งอย่างช้า ๆ (Slow   Promotion) เพราะเห็นว่า

สมาชิกในทีมงานต้องมีระยะเวลาและประสบการณ์มากเพียงพอก่อนเล่ือนตําแหน่ง  และผ่าน

ข้ันตอนการกล่ันกรองโดยคณะกรรมการของโตโยต้า 

 (4) ระบบการพัฒนาการจัดการโรงงานและระบบ Hoshin Kanri  

(Hoshin  Kanri  and  Floor  Management Development  System)  Hoshin Kanri เป็นระบบท่ี

ให้ความสําคัญแก่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยกําหนดเป็นแนวทางและ วัฒนธรรมของ

โตโยต้าท่ีให้ความสําคัญแก่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ Hoshin  Kanri  จึงเป็นส่วนสําคัญต่อ

การจัดการของโตโยต้า ทําหน้าท่ีเช่ือมโยงวิสัยทัศน์  ค่านิยม ปรัชญา ของผู้นําเข้ากับกิจกรรม

ประจําวันของฝ่ายผลิต  คือ พัฒนาการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของพนักงาน 

   กระบวนการ  Hoshin  Kanri   ดําเนินการโดยคัดเลือกหัวข้อหรือประเด็น

ท่ีควรให้ความสําคัญ  วิเคราะห์วิสัยทัศน์  ค่านิยมขององค์การ  ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ  

จําแนกประเด็นท่ีคัดเลือกมาน้ันออกเป็นประเด็นย่อย ๆ หรือ ประเด็นระดับสาขา  แล้วแยกย่อย

ประเด็นระดับสาขาเป็นประเด็นระดับแผนกงาน  หัวหน้าแต่ละแผนกจัดทําแผนเพื่อสนับสนุน

เป้าหมายขององค์การ   Hoshin  Kanri  จะถูกแยกย่อยลงไปสู่แต่ละแผนกงานและแผนกจะลง

ไปสู่หัวหน้ากลุ่มเช่นกัน  เพ่ือให้สมาชิกในทีมงานดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ Hoshin  Kanri  

และ  Hoshin  Kanri  สะท้อนถึงค่านิยมเคารพพนักงานและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เป็นเคร่ืองมือท่ี

เช่ือมโยงเป้าหมายท้ังหมดขององค์การ พัฒนาพนักงาน พนักงานทุกระดับช้ันมีส่วนร่วม   และ

เรียนรู้ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

                  กระบวนการ Hoshin  Kanri   ประกอบด้วยวงจรคุณภาพ  เพราะเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกับวัฒนธรรมองค์การ  เป็นตัวขับเคล่ือนกระบวนการ Hoshin  Kanri   หาก

พนักงานมองเห็นเป้าหมายจากผู้บริหาร  มีส่วนร่วมในวงจรคุณภาพ ก็ทําให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อ

การบริหารระดับสูง  นอกจากน้ี ยังมีการจัดการเสมือนจริง (Visual  Management) เพื่อพัฒนา
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ทักษะพนักงานสําหรับแก้ไขปัญหา  ระบบผู้นํากลุ่มท่ีเข้มแข็ง  สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ

ม่ันคง  ไว้วางใจต่อกัน  ทําให้ Hoshin  Kanri   เกิดข้ึนได้     

  ส่วนปัจจัยนําออก (Outputs) ของโตโยต้า คือ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ (Quality 

People) สามารถฝึกอบรม  ทํางานเป็นทีมได้ ปฏิบัติและพัฒนามาตรฐานงานให้สูงข้ึน  เน่ืองจาก

บุคคลเหล่าน้ีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพ (Quality   People  Lead  to  Quality  Results)   และ

ยังเช่ือมโยงวัฒนธรรมใหม่เข้ากับคุณภาพท่ีองค์การต้องการ (Lunch  a  New   Culture   With  

an  Obsession  for  Quality)   

  สรุปว่า  โตโยต้าให้ความสําคัญแก่การเติบโตของระบบทรัพยากรมนุษย์ท่ีม่ันคง   

ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  เพิ่มมูลค่าแก่สังคม  ผู้บริหารเติบโตจากภายในองค์การ  

ผู้เก่ียวข้องกับองค์การ (Stakeholders) ไว้วางใจต่อองค์การ  มุ่งเน้นการลงทุนในพนักงานท่ีมี

คุณภาพ  มีระบบสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน   โดยมีวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งผูกมัด

เป้าหมาย  ค่านิยม  และความเช่ือเข้าไว้ด้วยกัน 

  2.2.4.2  บริษัท  ซีร็อก (Xerox)  Carter  et al., (2001: 159 - 184)  กล่าวไว้ใน

หนังสือ  Best  Practices  in  Organization  Development  and  Change  ว่า  ซีร็อกเปล่ียน

วัฒนธรรมการทํางานจากรูปแบบเดิม (A  Traditional  Work  Culture) เป็นวัฒนธรรมแบบ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)  บริหารตนเอง (Self - Managing) สร้างงานเพื่อชุมชน เพิ่ม

ความพึงพอใจแก่ลูกค้า  ให้อํานาจการตัดสินใจแก่พนักงาน  และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

พัฒนาองค์การ 

  ซีร็อก  ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเอกสาร (The  Document  Company)  ต้ังแต่ปี 

1906  ท่ีเมือง Rochester  รัฐนิวยอร์ก   สหรัฐอเมริกา  ใช้ช่ือว่า Haloid  Company  ในเวลาต่อมา 

ซีร็อก  เติบโตเป็นบริษัทระดับโลก  มีพนักงานประมาณ 85,000 คน (ค.ศ. 1995) มีรายได้ (Income) 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน (ค.ศ. 1994) ร้อยละ 36  และมูลค่าหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 38   อย่างไรก็ตามสินค้า

ของซีร็อก ได้แก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Copiers) และเคร่ืองพิมพ์สําเนา (Duplicators)  ยังคงอยู่ใน

ตลาดเดิม ๆ  (Traditional  Markets) บริษัทจึงเห็นว่าควรเปล่ียนแปลงสินค้าให้สอดคล้องกับ

ระบบดิจิตอล (Digital)  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและคู่แข่งขันท่ีท้าทายมากย่ิงข้ึน   ลูกค้าในยุค

ดิจิตอลมิได้ต้องการเพียงสินค้าและบริการแบบเดิมท่ีมีคุณภาพสูงเท่าน้ัน  แต่ยังต้องการมูลค่าเพิ่ม 

(Value-Added) สําหรับสินค้าและบริการน้ัน ๆ ด้วย   

  อดีต ซีร็อก ขาดความยืดหยุ่น พนักงานทํางานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ  ทํางานตาม

แนวทางท่ีองค์การกําหนดไว้  หรือทํางานแบบวันต่อวัน (Day  to  Day)  ไม่บูรณาการหรือเช่ือมโยง
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ระหว่างระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ในองค์การเข้าไว้ด้วยกัน  การออกแบบงานขาดความยืดหยุ่น  

คิดว่าแนวคิดหน่ึง ๆ สามารถนําไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ (One  Size Fits  All  Approach)  แต่

ในความเป็นจริงแล้วทําให้ทํางานล่าช้า   เน้นการควบคุมด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับซ่ึงไม่

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทํางาน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ความสําคัญแก่ปัจเจก

บุคคลและเป็นอุปสรรคต่อการทํางานเป็นทีม  มุ่งเน้นความชํานาญเฉพาะด้าน  ลักษณะงานจึงแคบ  

ทําให้การทํางานชะงักงันและไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ บางคร้ังความต้องการหรือคําส่ังไม่ชัดเจน   

คลุมเครือทําให้พนักงานสับสนและทํางานผิดพลาด  แต่พนักงานกลับต้องการอํานาจตัดสินใจมาก

ข้ึนและต้องการควบคุมดูแลการส่งมอบผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า 

  ในท่ีสุด ซีร็อก จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงหากต้องการจูงใจพนักงานให้สร้าง

มูลค่าเพิ่มและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และจากการศึกษาวิจัยของบริษัทท่ีปรึกษาและวิจัย 

Wilson  Learning  ในอุตสาหกรรม  14 ประเภทกับพนักงานจํานวน  25,000 คน  พบว่าความพึง

พอใจของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงซีร็อกก็ทําการศึกษาเช่นกัน  

แล้วพบความสัมพันธ์ระหว่างการให้อํานาจ กับความพึงพอใจของพนักงาน นอกจากน้ียังพบว่า

ความพึงพอใจของพนักงานสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน      

  นับแต่น้ันเป็นต้นมา ซีร็อกเร่ิมให้อํานาจแก่พนักงาน  เปิดโอกาสให้พนักงานมี

ส่วนร่วม (Employee  Involvement) เพราะการมีส่วนร่วมทําให้พนักงานไว้วางใจและเคารพซ่ึงกัน

และกัน   กําหนดให้มีวันแห่งการทํางานเป็นทีม (Teamwork  Day) ในโรงอาหารของบริษัทท่ีเมือง 

Webster  รัฐนิวยอร์ก   เป็นงานประจําปีท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความสําคัญแก่การควบคุม

ตนเอง (Self-Directed) ให้อํานาจแก่ทีมงาน  และแสดงถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้าท้ัง

ภายในและภายนอกองค์การ  และในท่ีสุดการจัดงานเช่นน้ีได้ถูกจัดข้ึนในสาขาอ่ืน ๆ ของซีร็อกท่ัวโลก 

  ซีร็อก  สร้างวัฒนธรรมให้อํานาจ (Empowerment) ข้ึนในองค์การ การให้อํานาจ  

หมายถึง  พนักงานทุกระดับในองค์การสามารถรับผิดชอบต่องานของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  แก้ปัญหาแก่ลูกค้า  และพัฒนากระบวนการทํางานอย่าง

ต่อเน่ือง  ให้โอกาสพนักงานแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี   ทําให้เกิดกลุ่มการทํางานท่ีเรียกว่า 

Empowered  Work  Group หรือ EWG ข้ึนในองค์การ เป็นกลุ่มการผลิตท่ีบริหารตนเองและมี

ความเป็นผู้ประกอบการ   ทํางานรวดเร็วและสร้างสรรค์มากข้ึน ยืดหยุ่น  ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า  ทําให้ลูกค้าพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของซีร็อกมากย่ิงข้ึน  ยอดขายสูงข้ึน  กล่าวได้

ว่าการให้อํานาจเป็นแนวทางให้องค์การประสบความสําเร็จในยุคดิจิตอล  

  การให้อํานาจ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ซีร็อกประสบผลสําเร็จได้  จําเป็นต้อง

บูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการทํางานอ่ืน ๆ  ได้แก่  ทํางานเป็นทีม (Team-Based  Work) นํา
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เทคโนโลยีมาใช้ดําเนินงาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ    มีระบบข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง

และทันเวลา  และระบบการทํางานท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน จึงจะเรียกว่าเป็นองค์การท่ีให้อํานาจ  

(Empowered   Workplace)  ซ่ึงมีลักษณะดังน้ี 1)  ผู้บริหารระดับสูงไม่ต่อต้านการให้อํานาจ   

ใกล้ชิดกับพนักงานมากข้ึน  ใช้วิธีการเดินไปรอบๆ  (Walking  the Talk)  มากกว่าพูดไปเร่ือย ๆ  

(Talking  the Talk) ส่ือสารแบบเปิดกว้าง (Open Communication) และตรงไปตรงมา  ตลอดจน

กําหนดการให้อํานาจ เป็นกลยุทธ์และเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ขององค์การ กําหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน

เพื่อให้พนักงานมีแนวทางดําเนินงานและปฏิบัติงานเชิงรุก   เน่ืองจากวิสัยทัศน์สามารถสร้างแรง

บันดาลใจและจูงใจพนักงานได้เป็นอย่างดี 2)  ทีมงานได้รับมอบหมายงานและให้อํานาจ แก่

สมาชิกในทีม  ขณะเดียวกันสมาชิกก็มีความเหนียวแน่น (Cohesive) แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ว่าทีม

ต้องการจะไปในทิศทางใด  ใช้การส่ือสารหลายช่องทางกับผู้บริหาร  ทีมงานรู้สึกเป็นเจ้าของ

องค์การ (Ownership) เพราะการให้อํานาจ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และภายในทีมงาน

เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง (Dynamics) 3)  พนักงานรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า  สามารถ

แสดงความคิดเห็น แนวคิด หรือความคิดริเร่ิมสร้างได้อย่างเต็มท่ี   มีส่วนร่วมกําหนดกระบวนการ

ทํางานและจัดลําดับความสําคัญว่าจะทํางานใดก่อนหลัง  ได้รับทรัพยากรและข้อมูลท่ีสําคัญต่อ

การทํางานให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  มีอิสระในงานท่ีตน

รับผิดชอบและมีอิสระในการเจรจาต่อรอง  การได้รับอิสระน้ีสามารถบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่

หรือมีวุฒิภาวะอย่างเพียงพอ 

  แต่การให้อํานาจ จะเกิดข้ึนได้  ซีร็อกได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนการ

ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  ดังน้ี 1)  จัดทําแผนให้การศึกษา (Education  Plan) การศึกษาและ

การฝึกอบรมมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมให้อํานาจ กําหนดบทบาทหน้าท่ีและงานของ

ผู้บริหาร   ตลอดจนพนักงานอย่างชัดเจนและนํามาสอนหรือให้ความรู้แก่บุคคลเหล่าน้ี  พนักงาน

ทุกคนต้องการวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรจึงเหมาะสมหรือสอดคล้องกับองค์การ    

การศึกษา  ฝึกอบรมและเสริมแรง (Reinforcement) อย่างต่อเน่ืองแก่พนักงานทุกระดับ  ช่วยให้

พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์การ  ระดับผู้บริหารให้การศึกษาโดยมุ่งเน้นเร่ืองกลยุทธ์ การคิดอย่าง

เป็นระบบ  บทบาทและทักษะของผู้นํา เป็นต้น หัวหน้างานได้รับการศึกษาเร่ืองการสร้างความ

สมดุลระหว่างกลยุทธ์กับการพัฒนาทักษะ  การติดตามผลฝึกอบรมของทีมงาน  เป็นต้น  ส่วน

สมาชิกในกลุ่มได้รับการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน (Learn  by  Doing) 2) มี

แผนการส่ือสาร (Communication  Plan) เพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่พนักงานว่าองค์การจะไปใน

ทิศทางใด  รวมท้ังให้รายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันและอนาคต  การส่ือสารต้อง
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ชัดเจนและดําเนินการอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  รวมท้ังให้ข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง  มีหลาย

รูปแบบ  เช่น  ประชุม  รายงาน  จดหมาย (e-Mail) เป็นต้น  ซ่ึงการส่ือสารทุกคร้ังองค์การสร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่พนักงานทุกคนด้วย  การศึกษาและการส่ือสารอย่างเปิดกว้างก่อให้เกิด

ทีมงานข้ึนในองค์การ  3)  ให้รางวัลและช่ืนชมยกย่อง (Reward  and  Recognition  Programs)  

ซีร็อกจัดให้มีระบบการให้รางวัลและยกย่อง เพื่อกระตุ้นเสริมแรงให้พนักงานเกิดการจัดการใหม่ๆ 

ข้ึนในองค์การ  ช่ืนชมยกย่องพนักงานท่ีทําให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานดี  และให้รางวัลแก่

ทีมงานท่ีให้อํานาจ จนผลการปฏิบัติงานดีเลิศ  การให้รางวัลท้ังสองประเภทน้ี  มีผลต่อ

ความสําเร็จระยะยาวและให้อํานาจ มากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี  ซีร็อกยังให้รางวัลและยกย่องพนักงาน

ท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ รางวัลเช่ือมโยงกับ

การทํางานเป็นทีมและผลการปฏิบัติงานขององค์การ  กําหนดระยะเวลาให้รางวัลอย่างชัดเจนหรือ

สอดคล้องกับเหตุการณ์สําคัญขององค์การ  รางวัลพิจารณาจากผลงานและการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง  4)  กระบวน  การทํางาน (Work  Processes)  องค์การเปิดโอกาสให้ทีมงานกําหนด

กระบวนการทํางานเอง  โดยระบุงานหลัก (Core  Task) ท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็น

สําคัญ  กระบวนการทํางานมีประโยชน์แก่ทีมงาน  คือ ทีมงานมีกระบวนการทํางานท่ีแน่นอนทําให้

เกิดผลลัพธ์ท่ีสมํ่าเสมอ  เปิดโอกาสให้กลุ่มมีอํานาจตัดสินใจได้เอง  กระบวนการทํางานถูก

นํามาใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้ง่ายข้ึน   นอกจากน้ีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทําให้

ทีมงานตัดสินได้ว่ากระบวนการใดควรดําเนินการต่อไปหรือกระบวนการใดควรยกเลิกกระบวนการ

ทํางานยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  พนักงานท่ีเรียนรู้ว่าตนเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และแนวทางขององค์การ  จะผูกพันต่อกระบวนการทํางานใหม่ ๆ 

  2.2.4.3  บริษัท เนสท์เล่ (Nestle)  (Nestle  Company, 2007) บริษัทจําหน่าย

สินค้าบริโภคท่ัวทุกทวีปในโลก   เป็นตัวอย่างหน่ึงของการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูง  

คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย  มีวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งสร้างความเป็นหน่ึง

เดียวกันจากพนักงานจํานวนมากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลกให้มีวัฒนธรรมเดียวกัน  โดยสร้างจาก

พื้นฐานคุณค่าของมนุษย์ (Human  Values) และหลักการ (Principles)  หลักการอันดับหน่ึงของ

เนสท์เล่  คือ  การลงทุน (Investment)  ต้องเกิดผลดีต่อองค์การและกับประเทศท่ีเข้าไปลงทุน   

                        วัฒนธรรมของเนสท์เล่และความสัมพันธ์กับผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  เป็นไปตาม

หลักการดําเนินธุรกิจของเนสท์เล่  (Nestle Corporate Business Principles)  หลักการจัดการ

และภาวะผู้นํา (Nestle   Management and Leadership Principles)  จรรยาบรรณทางธุรกิจของ

เนสท์เล่  (Nestle Code of Business Conduct) โดยมีนโยบายระดับโลก (Global Policies) 
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เก่ียวกับโภชนาการ   การตลาด  สภาพแวดล้อม  วิชาชีพ  สุขภาพและความปลอดภัย   ตลอดจน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนหลักการดังกล่าวข้างต้น 

                        เนสท์เล่มีค่านิยมจาก 1)  มองภาพระยะยาว 2) เข้าใจสภาพท่ีเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของประเทศต่าง ๆ  และ 3)  ความรับผิดชอบ    ซ่ึงค่านิยมท่ีเนสท์เล่ในประเทศต่าง ๆ มีร่วมกัน  

ได้แก่  1)  พัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง  เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาง

การตลาดและการดําเนินงานท่ีมีเง่ือนไขมากข้ึน  2)  หลักการและมาตรฐานของเนสท์เล่สามารถ

นําไปใช้ได้กับทุกประเทศ 3)  สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อคู่ค้า มิใช่แต่เพียงผู้เก่ียวข้องกับ

องค์การโดยตรงเท่าน้ัน  ยังรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมอีกด้วย  4)  เข้าใจและเตรียมรับมือกับ

ความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจากวิกฤตการณ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อความย่ังยืน 5) จัดเตรียมระบบ

การจัดการท่ีเข้มแข็ง 6) พัฒนาเป้าหมายท่ีชัดเจน  ในเร่ืองการเงิน  สภาพแวดล้อมและสังคม  7)  

ทํางานร่วมกับคู่ค้าและผู้เก่ียวข้องกับองค์การด้วยค่านิยมท่ีมีร่วมกัน          

                        สําหรับการดําเนินงานให้เป็นไปตามค่านิยมของเนสท์เล่  จําแนกออกเป็น  4 ด้าน  

ดังน้ี  

1)  ด้านท่ีหน่ึง  ด้านอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในโรงงานของ

เนสท์เล่  จัดว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับพัฒนาชนบทและสร้างมาตรฐานสภาพแวดล้อมท่ีมี

คุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกําลังพัฒนา  เนสท์เล่ให้ความสําคัญแก่การลดผลกระทบ

ทางสภาพแวดล้อม  ลดค่าใช้จ่าย  เพิ่มความสามารถทํากําไรและสร้างความย่ังยืนระยะยาว โดย

สร้างคุณภาพสินค้าระดับสูง  โรงงานมีผลผลิตสูงด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อม

อย่างต่อเน่ือง   รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง  สามารถบรรลุผลกําไรท่ี

ย่ังยืนจากความต้องการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน   ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง

และนํ้าสะอาดและค่านิยมของเนสท์เล่ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและความย่ังยืนของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความสําเร็จระยะยาวแก่ธุรกิจ  

2)  ด้านท่ีสอง ด้านบุคลากร  จัดฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีโอกาส

ก้าวหน้าในงาน  เพิ่มรายได้และเพิ่มทักษะการทํางาน   หลักการของเนสท์เล่  คือ พนักงานแต่ละ

คนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเร่ืองความปลอดภัยและความยุติธรรมในการทํางาน  โดย

พนักงานได้รับการจูงใจ  ให้ใช้ทักษะปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผลงานสูงสุด  เน่ืองจาก

เนสท์เล่บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจระดับสูงและเติบโตอย่างย่ังยืนจากพนักงาน  

3)  ด้านท่ีสาม ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท   เนสท์เล่ใช้จ่ายเงิน

ประมาณ 13 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี เพื่อซ้ือวัตถุดิบทางการเกษตร  เช่น  นม  กาแฟ  และ
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โกโก้  ถึงแม้ว่าเนสท์เล่  มิได้เป็นเจ้าของพื้นท่ีทางการเกษตร  ดําเนินกิจกรรมด้านฟาร์ม  แต่ก็

พัฒนามาตรฐานชีวิตในฟาร์ม  สภาพแวดล้อมและการใช้นํ้า  ทําให้เนสท์เล่ได้รับวัตถุดิบ

คุณภาพสูง จากการใกล้ชิดชุมชนท่ีส่งมอบสินค้าทางการเกษตร   ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพดี   จัดซ้ือวัตถุดิบราคาตํ่า  เน่ืองจากมีพ่อค้าคนกลางจํานวนน้อย   ความเสียหายและของ

เสียมีปริมาณไม่มากนัก ทําให้สินค้าข้ันสุดท้ายมีคุณภาพดีข้ึน  สร้างความม่ันใจแก่ลูกค้าว่าจะ

ได้รับส่ิงท่ีดี  และได้รับผลกําไรจากสินค้าขององค์การ  

4)  ด้านท่ีส่ี ด้านสินค้าและผู้บริโภค  กลยุทธ์ธุรกิจท่ีสําคัญของเนสท์เล่  

คือ  โภชนาการ  สุขภาพ  และ ความอยู่ดีมีสุข  เสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าสูงกว่าคู่แข่งขัน  พัฒนา

ความกินดีอยู่ดีแก่ผู้บริโภคและในขณะเดียวกันก็เพิ่มยอดขายด้วย จากการตอบสนองความ

ต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลูกค้า  รวมตัวเข้ากับสังคมและการส่ือสารท่ีชัดเจน  ทําให้ตราสินค้า

และความจงรักภักดีของลูกค้าเข้มแข็ง  มุ่งการเติบโตระยะยาว  เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและผล

กําไร 

2.2.4.4  สายการบิน Southwest  Airlines ใช้วัฒนธรรมองค์การสร้างความ

ได้เปรียบคู่แข่งขัน   ดังท่ี  Krames (2003: 173 - 195)  เห็นว่า  Southwest  สามารถสร้างรายได้

อย่างต่อเน่ือง เพราะมีวัฒนธรรมท่ีเป็นหน่ึงเดียว  พนักงานมีความจงรักภักดี  บรรยากาศของ  

Southwest เปรียบเสมือนเครือญาติในครอบครัวมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่  Kelleher  ซีอีโอของ 

Southwest ไม่ชอบการทํางานแบบระบบราชการ (Bureaucracy) และการตัดสินใจท่ีล่าช้า  จึง

กําหนดวัฒนธรรมของ Southwest ข้ึนมา 

  วัฒนธรรมของ Southwest  ให้ความสําคัญแก่ความได้เปรียบการแข่งขัน 

(Competitive  Advantage)  ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangibles) สําคัญมากกว่าส่ิงท่ีจับต้องได้ 

(Tangibles) เน่ืองจากส่ิงท่ีจับต้องได้สามารถลอกเลียนแบบได้  เช่น  ซ้ือเคร่ืองบิน   เช่าพื้นท่ีขาย

ต๋ัว  แต่ส่ิงท่ีเลียนแบบได้ยากท่ีสุด คือ จิตวิญญาณ (The  Spirit) ของพนักงาน  ซ่ึงไม่สามารถจับ

ต้องได้ 

    Kelleher  ซีอีโอของ Southwest รู้ว่าวัฒนธรรมสามารถสร้างผลกําไรแก่องค์การ

ได้เป็นอย่างดี  จะเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในต้นปี 2000  Southwest พบกับวิกฤตการณ์ราคา

เช้ือเพลิงสูงข้ึนเป็น 3 เท่า  สร้างความต่ืนตระหนกแก่พนักงาน  ซีอีโอจึงให้พนักงานทุกคนหาวิธี

ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การลงวันละ 5  ดอลล่าร์  หากทําสําเร็จบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

ได้ถึงปีละ  50  ล้านดอลล่าร์  ซ่ึงพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เช่น  ช่างเทคนิค

ค้นพบวิธีการใช้พลังงานให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง  หลายแผนกรับอาสาดูแลงานรักษาความ
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สะอาดกันเองโดยมิต้องจ้างนักการภารโรง   ปรากฎว่าใน 6  สัปดาห์แรก  บริษัทสามารถประหยัด

ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า  2 ล้านดอลลาร์  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้หากไว้วางใจ

กันระหว่างฝ่ายจัดการและพนักงาน 

  นโยบายและแนวทางปฏิบัติของ Southwest มีอยู่ว่า Southwest เป็นสายการบิน

ท่ีเอาจริงเอาจังและน่าเกรงขามสําหรับคู่แข่งขัน  แต่พนักงานมีความสุขเม่ือสร้างผลกําไรแก่

องค์การ  Southwest  สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  ดังน้ี 

1)   สรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างพิถีพิถัน  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสม

กับองค์การมากท่ีสุด   โดยพิจารณาว่าพนักงานสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ

ความคาดหวังขององค์การได้หรือไม่จากการสัมภาษณ์คร้ังแรก  แต่ละปี Southwest จะรับพนักงาน

เพียงร้อยละ 4 ของจํานวนผู้สมัครท้ังส้ิน  90,000 คนเท่าน้ัน  ผู้บริหารของ Southwest  กล่าวว่า

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ Southwest  ยากกว่าการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

Harvard  เสียอีก 

Southwest  มิเพียงคัดเลือกแต่บุคคลท่ีมีนิสัยสนุกสนานเท่าน้ัน (Fun  

Lover) ยังต้องมีจิตใจชอบช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ อยู่เสมอด้วย  เช่น  นักบินสามารถเล่าเร่ืองสนุกสนาน

แก่ผู้โดยสารได้  ในขณะเดียวกันก็ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีด้วย 

Kelleher  เห็นว่า  ความสามัคคี (Espirit de Corps) เป็นหัวใจสําคัญของ

ความสําเร็จในองค์การ  เป็นส่ิงท่ีคู่แข่งขันเลียนแบบได้ยากท่ีสุด  เพราะถึงแม้สามารถซ้ือวัตถุ

ส่ิงของต่างๆ ได้ แต่ไม่สามารถซ้ือการอุทิศตน  เสียสละ ความซ่ือสัตย์ จงรักภักดี  รวมท้ังความรู้สึก

มีส่วนร่วมของพนักงานได้ 

   เพื่อสร้างความม่ันใจว่าพนักงานกับองค์การเหมาะสมสอดคล้องซ่ึงกัน

และกัน  Southwest จึงค้นหาบุคคลท่ีกระตือรือร้น  ผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกับบุคคลอ่ืน  และมี

อารมณ์ขัน (Sense  of  Humor)  บริษัทจึงใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality  Test) เพื่อ

จัดลําดับผู้สมัคร  โดยให้ความสําคัญแก่ลักษณะเด่น  7 ประการ  ได้แก่ สนุกสนาน (Cheerfulness)  

มองโลกในแง่ดี (Optimism) มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision-Making  Ability) มีจิต

วิญญาณของการทํางานเป็นทีม (Team Spirit)  มีทักษะในการส่ือสาร (Communication) ม่ันใจ

ในตนเอง (Self-Confidence)  และ มีทักษะของผู้ริเร่ิม (Self-Starter  Skills)  นอกจากน้ี  Kelleher 

ยังกล่าวอีกว่า Southwest มิใช่สถานท่ีสําหรับคนท่ีขาดความยืดหยุ่น  ไม่นิยมการเปล่ียนแปลง  

หรือยึดในกฎระเบียบ 

               แนวทางการสัมภาษณ์ของ Southwest   ให้ความสําคัญกับส่ิงท่ีจับต้อง

ไม่ได้ (Value  the  Intangibles) ซีอีโอของ Southwest  เห็นว่า ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้สําคัญมากกว่าส่ิง
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ท่ีจับต้องได้  เช่น  ทัศนคติ (Attitude) ไม่สามารถวัดได้  แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญใน

การสร้างวัฒนธรรมของสายการบิน Southwest 

   นอกจากน้ี  ยังพัฒนาหลักเกณฑ์การจ้างงาน (Develop Hiring Criteria) 

Southwest จัดลําดับผู้สมัครงานตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ  ดังกล่าวข้างต้น  ซ่ึงสําคัญต่อองค์การ

และสร้างความม่ันใจว่าผู้สมัครได้ผ่านการวัดและมีบุคลิกภาพตามท่ีองค์การต้องการก่อนเข้า

ทํางานกับบริษัท 

   ในขณะท่ี  ซีอีโอขององค์การต่างๆ  ต้องใช้เวลาส่วนมากไปกับลูกค้า

ภายในและภายนอกองค์การอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมท้ังตอบสนองความ

ต้องการด้านอ่ืน ๆ ในงานของตนโดยใช้เวลากลางคืนและสุดสัปดาห์เพื่อทํางานให้แล้วเสร็จ   แต่ 

Kelleher ซีอีโอของ Southwest กลับเห็นว่าตนใช้เวลาทํางานเพียงคร่ึงหน่ึงของซีอีโออ่ืน ๆ  เพื่อ

จัดการพนักงานและลูกค้า  เน่ืองจาก Kelleher มิได้ให้ความสําคัญกับจํานวนหรือปริมาณงาน  แต่

ให้ความใส่ใจต่อบริการ (Service)  เท่าน้ัน 

     ซีอีโอของ Southwest บอกกับพนักงานว่า  อย่าวิตกกังวลเก่ียวกับผล

กําไร  จงคิดถึงการบริการลูกค้า (Customer  Service)  ผลกําไรเป็นผลพลอยได้จากการบริการ

ลูกค้า   มิใช่ผลลัพธ์สุดท้าย   เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความพยายามของพนักงานและเกิดจากวิธีการท่ี

พนักงานปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อภายนอกองค์การ 

2) Southwest  ไม่มีการควบคุม (Control) และไม่ต้องการควบคุม 

เน่ืองจากองค์การมีสภาพแวดล้อมของการมีส่วนร่วม   ผู้บริหารจึงลดการควบคุม  เพราะทําให้

พนักงานอุทิศตนแก่องค์การมากข้ึน   เต็มใจปฏิบัติงานมากข้ึน  หากสายการบังคับบัญชาและ

กลไกการควบคุมมีน้อยลง 

3)  ผู้บริหารระดับสูงทําหน้าท่ีเป็นผู้นําวัฒนธรรม  เพื่อให้วัฒนธรรม

องค์การประสบผลสําเร็จ  ให้ความสําคัญกับพนักงานและลูกค้า (Employees  and  Customers)   

วัฒนธรรมของ Southwest หมายถึง  ดูแลเอาใจใส่บุคคลท่ีมีความสําคัญกับธุรกิจทุก ๆ วัน   

ผู้บริหารทุกคนต้องให้ความสําคัญแก่วัฒนธรรม  เข้าใจว่าเป็นส่ิงสนุกสนาน (Fun) ก่อให้เกิดความ

กระตือรือร้นในงาน และเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ท่ีดีของกันและกัน  ไม่เพียงมีผลต่อการเพิ่ม

ผลผลิตและความภาคภูมิใจเท่าน้ัน  ยังมีผลต่อคุณภาพท่ีมองไม่เห็น (Intangible  Quality) ท่ีคู่

แข่งขันลอกเลียนแบบได้ยากท่ีสุด 

4)  จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจํานวนน้อยแต่จ่ายให้พนักงานมาก 

(Pay  Executives  Less and Employees  More) Southwest ประสบความสําเร็จอย่างมากมาย
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ในเร่ืองพนักงานสัมพันธ์  เช่น  นักบินยินยอมไม่ข้ึนเงินเดือนของพวกเขาเป็นเวลา  5  ปี โดยรับ

ค่าตอบแทนในรูปของหุ้น (Stock Option) แทน เป็นต้น  ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากปราศจาก

ซ่ึงความไว้วางใจและความยุติธรรม (Trust  and  Fairness) วัฒนธรรมของ Southwest จะไม่เกิดข้ึนได้

ถ้าระบบค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม  Southwest จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานปฏิบัติการในอัตราท่ี

มากกว่าค่าตอบแทนโดยเฉล่ีย (Above-Average  Salaries) ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  แต่จ่ายให้

ผู้บริหารในอัตราตํ่ากว่าค่าตอบแทนโดยเฉล่ีย (Less-Average Salaries) ของธุรกิจเดียวกัน 

   บริษัทยังแบ่งปันผลกําไรแก่พนักงาน (Profit-Sharing  Plan)  การให้เงิน

รางวัลแก่พนักงานทําให้ธุรกิจคล่องตัวและเพิ่มผลผลิต  ส่ิงเหล่าน้ีทําให้ Southwest เป็นสายการ

บินท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริกา มีผู้โดยสาร  50 ล้านคนต่อปี รวมท้ังได้รับรางวัล Triple  

Crown (บินตรงเวลา  จัดการสัมภาระได้ดี  และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าน้อยท่ีสุด) 

5) กําหนดโครงสร้างองค์การให้มีเพียง 4 ช้ันเท่าน้ัน (Limit  Structure  

to Four Management  Layers) เพื่อมิให้การตัดสินใจหยุดชะงักหรือติดขัด ผู้บริหารของ Southwest 

จึงลดจํานวนช้ันการบังคับบัญชาระหว่างซีอีโอกับหัวหน้างาน (Supervisors) ให้เหลือเพียง 4 ช้ัน

เท่าน้ัน เพื่อมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่พนักงานระดับล่างให้มากท่ีสุด  ให้อิสระในการ

ตัดสินใจ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีท่ีสุดบริษัทจะไว้วางใจให้ตัดสินใจ

ด้วยตนเอง 

   Southwest ยังคงรักษาให้องค์การมีขนาดเล็ก  มีวัฒนธรรมแบบ

ครอบครัว  เพราะเช่ือว่าวัฒนธรรมไม่สามารถทําให้องค์การอยู่รอดได้ถ้าองค์การมีขนาดใหญ่มาก

เกินไป  และการจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy) เป็นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณการเป็น

ผู้ประกอบการ (The   Entrepreneurial  Spirit) 

6)  สร้างวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานระดับสูง (High-Performance 

Culture)  Kelleher เห็นว่าการสร้างวัฒนธรรมเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) สําหรับผู้บริหารและ

องค์การมีความสําคัญ  และเห็นว่าระบบราชการ (Bureaucracy)  เป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุ

เป้าหมาย  ความสําเร็จของธุรกิจส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับการบรรลุผลลัพธ์ภายนอก (External  Results) 

มากกว่ามุ่งเน้นกระบวนการภายใน (Internal Results) องค์การท่ีปรารถนาเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial) และเป็นระบบราชการน้อยลง  ต้องให้ความสําคัญแก่คู่แข่งขัน  ลูกค้า  และการ

เปล่ียนแปลงของสังคม  มากกว่ากระบวนการภายในองค์การ เช่น  รูปแบบ  กระบวนการ  ข้ันตอน

การทํางาน  เป็นต้น ลดลําดับช้ันการบังคับบัญชาให้น้อยลง ใช้กลุ่มเฉพาะกิจ (Ad  Hoc  Groups) 

เพื่อแก้ไขปัญหา  โดยสมาชิกมาจากหลากหลายหน้าท่ีเพ่ือทํางานร่วมกัน  และสลายตัวเม่ือภารกิจ
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แล้วเสร็จ มีแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซ่ึงต้องนําไปปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริง  มิใช่เป็นเพียงแผน

ระยะยาว (Long-Range Plan) หรือแนวทาง (Guideline) เท่าน้ัน  อ่อนน้อมถ่อมตน  มีจริยธรรม

และยุติธรรม  อดทนต่อความผิดพลาด  กล้าเส่ียง  และเสียสละ 

  2.2.4.5  ห้างสรรพสินค้า Nordstrom   Spector  and  McCarthy  (2005:  97-130) 

เห็นว่า  ห้างสรรพสินค้า Nordstrom ของสหรัฐอเมริกา ได้ช่ือว่าบริการดีเย่ียมติดอันดับหน่ึง  

เน่ืองจากมีวัฒนธรรมองค์การท่ีสําคัญสองประการ  คือ 

1)   ให้อิสระแก่พนักงาน (Employee  Free)  เช่ือว่าพนักงานจะทุ่มเท

ทํางานหนักเม่ือได้รับอิสระให้ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีคิดว่าควรจะเป็น  หรือเม่ือพนักงาน

ให้บริการแก่ลูกค้าในวิธีทางท่ีตนเห็นชอบ  นอกจากน้ี  Nordstrom  เช่ือว่ากฎระเบียบ  ข้อบังคับ   

เอกสาร  และช่องทางการส่ือสารท่ีเข้มงวด (Strict  Channels  of  Communication) เป็นอุปสรรค

ต่อการจูงใจพนักงาน  ถ้าต้องการกําจัดอุปสรรคเหล่าน้ี   ต้องให้พนักงานสามารถดําเนินงาน

เปรียบเสมือนเจ้าของร้าน (Entrepreneurial  Shopkeepers)  

      Nordstrom จัดองค์การอย่างไม่เป็นทางการ  ในรูปปิรามิดหัวกลับ 

(Inverted  Pyramid)  ลูกค้าและพนักงานขายรวมท้ังพนักงานระดับล่างอยู่ด้านบนของปิรามิด  

ผู้บริหารระดับสูงอยู่ส่วนล่างของปิรามิด  ทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนําปรึกษาแก่

พนักงาน 

   ให้อํานาจ  (Empower) แก่พนักงานในการขายสินค้า  มีอิสระพิจารณา

รับเปล่ียนหรือคืนสินค้าจากลูกค้า  เป็นวัฒนธรรมของ Nordstrom  เน่ืองจากมีผลโดยตรงต่อ

ลูกค้า  Nordstrom รับประกันคืนเงินแก่ลูกค้าอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional  Money-Back  

Guarantee)  และพบว่าลูกค้าร้อยละ 98 มีความซื่อสัตย์ในการเปล่ียนหรือคืนสินค้า 

   การให้อํานาจ แก่พนักงาน  ส่งผลให้ Nordstrom  ลดการแบ่งแยกแผนก

ในองค์การ  (Tears  Down  Barriers)  พนักงานขายคนหน่ึง ๆ มีอิสระในการขายสินค้าแก่ลูกค้า  

สามารถขายสินค้าได้ทุกแผนกในห้างสรรพสินค้า  ท้ังน้ีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง

ระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า ผู้จัดการแต่ละแผนกเร่ิมต้นจากตําแหน่งพนักงานขาย แล้วเรียนรู้

ความต้องการของลูกค้าและวิธีการดูแลลูกค้า  แสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความสําคัญต่อบทบาท

ของพนักงานขาย 

   ผู้บริหารได้รับการกระตุ้นให้รู้สึกเป็นเจ้าของแผนกงานของตน  รับผิดชอบ

การจ้างงาน  ฝึกอบรม  สอนงาน  รักษาพนักงาน (Nurturing) และประเมินผลงานของทีมงาน  

รวมท้ังถูกคาดหวังว่าต้องเข้าไปดูแลแผนกขายท่ีตนรับรับผิดชอบอยู่เสมอ  เพื่อปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและพนักงานขาย 
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   จัดโครงสร้างการขายแบบให้อํานาจ  (Decentralization) ผู้จัดซ้ือ (Buyers) 

ในแต่ละพื้นท่ีมีอิสระจัดหาสินค้าท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyles) และรสนิยม 

(Testes) ของคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ  เน่ืองจากผู้จัดซ้ือดูแลรับผิดชอบร้านค้าจํานวนไม่มากนัก  จึง

สามารถหาซ้ือสินค้าโดยปราศจากความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได้ การให้อํานาจ ทําให้ได้สินค้าท่ีถูกต้อง

ต้ังแต่ต้น  

      Nordstrom ยังกระตุ้นให้พนักงานขายมีความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial  Salespeople)  จัดหาปัจจัยนําเข้า (Input) แก่ผู้บริหารและผู้จัดซ้ือ  ตามแนวโน้ม

ของแฟช่ัน  รูปแบบ (Styles)   ปริมาณ   ขนาด  และ สี  เป็นต้น สําหรับค่าตอบแทนของพนักงาน

ข้ึนอยู่กับค่านายหน้าจากการขายสินค้า (Sales  Commissions)  Nordstrom  เห็นว่าวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดเพื่อดึงดูดใจและรักษาพนักงานท่ีมีความริเร่ิมในตนเอง (Self-Starters) ควรจ่ายค่าตอบแทน

ตามความสามารถของพนักงานเป็นสําคัญ 

   แผนการแบ่งปันผลกําไรแก่พนักงานเม่ือออกจากงาน (An   Employee  

Profit-Sharing  Retirement)  สามารถจูงใจ  และกระตุ้นให้พนักงานจงรักภักดี  เน่ืองจากเป็น

ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยตรงจากรายได้สุทธิขององค์การ  พนักงานจึงมีแรงจูงใจท่ีจะเพิ่ม

ผลผลิตและมีจิตสํานึกในเร่ืองของต้นทุน (Cost  Conscious) 

2) ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นสาระสําคัญของวัฒนธรรม Nordstrom  

พนักงานทุกระดับพยายามอยู่เสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล  เป้าหมายของแผนก  เป้าหมาย

ของร้าน  และเป้าหมายของเขต  ในแต่ละวัน  เดือนและปี  การกดดันโดยกลุ่มเพื่อนและความ

ผูกพันส่วนตัว (Personal  Commitment) ผลักดันให้พนักงานแข่งขันกันเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีสูงข้ึน  

พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล สถิติ  ตัวเลขของการขายในทุกแผนกและทุกร้านได้  เพื่อ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของกันและกัน    

ผลการขายท่ีสูงกว่ามาตรฐาน   ความคิดหรือข้อเสนอแนะท่ีดี จะได้รับ

รางวัลในรูปของตัวเงินและคําชมเชย  นอกจากน้ีพนักงานขายยอดเย่ียมได้รับความไว้วางใจให้

ช่วยเหลือพนักงานขายคนอ่ืน ๆ เก่ียวกับเทคนิคการขายและการสร้างฐานลูกค้า 

  2.2.4.6  บริษัท เอวอน (Avon) (วิรัช เลิศพัฒนา, 2550) บริษัทผลิตและจําหน่าย

เคร่ืองสําอางของสหรัฐอเมริกา มีสาขาเกือบทุกประเทศท่ัวโลก ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 มีค่านิยม

หลักซ่ึงสามารถสรุปด้วยคําห้าคํา  คือ ความไว้วางใจ ความเคารพ ความเช่ือ ความถ่อมตน และ

ความซ่ือสัตย์ ซ่ึงในปัจจุบันเอวอนยังคงใช้ค่านิยมดังกล่าวเป็นแนวทางสําหรับปฏิบัติงาน ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 
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1)   ความไว้วางใจ  หมายถึง  พนักงานปฏิบัติงานตลอดจนดํารงชีวิตใน

สภาพแวดล้อมท่ีส่ือสารอย่างเปิดเผย  มีอิสระ  กล้าเส่ียง  กล้าแสดงความคิดเห็น และพูดความ

จริงตามท่ีประสบ  หากผู้บริหารไว้วางใจว่าพนักงานทําส่ิงท่ีถูกต้อง  รวมท้ังพนักงานเข้าใจเหตุผล

และปรัชญาขององค์การ   พวกเขาจะนําองค์การไปสู่ความสําเร็จ 

2) ความเคารพ  คือ ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เม่ือเคารพ

ซ่ึงกันและกันแล้วสามารถดึงศักยภาพของบุคคลให้แสดงออกมาได้อย่างเต็มท่ี 

3) ความเช่ือ  เป็นเสาหลักของการให้อํานาจแก่พนักงาน  สําหรับแสดง

ความรับผิดชอบและความสามารถอย่างเต็มท่ี   

4) ความถ่อมตน  เน่ืองจากองค์การเช่ือว่าพนักงานทุกคนมิได้ทําถูก

เสมอไป  ไม่มีใครตอบได้ทุกคําถาม  ในขณะเดียวกันทุกคนมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  

เพราะฉะน้ันไม่ต้องกลัวท่ีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 

5) ความซ่ือสัตย์  เอวอนกําหนดและตรวจสอบมาตรฐานด้านจริยธรรม

อย่างจริงจังในพนักงานทุกคน  ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร  พนักงาน  และตัวแทนจําหน่าย   ตลอดจน

ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีแก่ลูกค้าในชุมชนท่ีบริษัทให้บริการด้วย 

  ในปี  2000  เอวอน มีผู้บริหารหญิง ช่ือ แอนเดรีย  จุง  สร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

เพิ่มข้ึนมาในองค์การ  เน่ืองจากเอวอนต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เหมือนใคร  สินค้าในโบว์ชัวร์

ต้องโดดเด่น   ผลิตภัณฑ์ต้องทําให้ลูกค้าประหลาดใจ  เช่น  ลิปสติกต้องทําให้ปากรู้สึกชุ่มช่ืน  หรือ

ครีมบํารุงผิวต้องให้ผลท่ีสังเกตเห็นได้ (วิรัช เลิศวัฒนา, 2550: 139)  พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง

กว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงหลากหลายกลุ่ม  ท้ังในตลาดสหรัฐอเมริกาและ

ตลาดต่างประเทศ  และลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าท่ีเหมาะสมกับกําลังทรัพย์ของตนได้ 

  ดังน้ัน  เพื่อบรรลุเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวนมากทุกปี  เอวอนจึงจัด

โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix)  คือ  พนักงานจากหลายฝ่ายมาร่วมรับผิดชอบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในโครงการเดียวกัน  เช่น  โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุงผิว   โครงการเคร่ืองสําอาง   

โครงการผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม   และโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อการอาบนํ้าและดูแลร่างกาย   โดย

ช่วยกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่  ยกระดับมาตรฐานสินค้าเดิมตลอดเวลา   เร่ิมจากมีความคิดใน

ผลิตภัณฑ์หน่ึง ๆ ก่อน แล้วจัดทําเป็นเอกสารติดตามความเคล่ือนไหวของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ   

  ความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่มักเร่ิมต้นจากฝ่ายการตลาด ซ่ึงมีฝ่ายพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วยกัน  ทําหน้าท่ีติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม  เช่น แนวโน้ม
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ของแฟช่ัน  ดาราหรือนักร้องท่ีมีช่ือเสียง   ติดตามความต้องการผลิตภัณฑ์ความงามของลูกค้าอยู่

ตลอดเวลา   แล้ววิจัยลูกค้าเพื่อหาข้อมูลในส่ิงท่ีลูกค้าสนใจหรือคิดว่าไม่มีในตลาด  เพื่อส่งให้

นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทคิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการดังกล่าว  ในขณะเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์เหล่าน้ันก็ทําหน้าท่ีคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองเช่นกัน  แล้วนําเสนอต่อ

ฝ่ายการตลาดต่อไป เม่ือบริษัทผลิตสินค้าใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายการตลาดจะดําเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนสินค้าใหม่น้ี   

  ยกตัวอย่างเช่น  โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุงผิวหน้า  Anew  Retroactive  ทํางาน

ประสานกันระหว่างพนักงานจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ัวท้ังองค์การ ดังน้ี 1) นักเคมีจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี

มีความรู้ในสูตรผลิตภัณฑ์บํารุงผิว  และพนักงานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีหน้าท่ีคิดส่ิงใหม่ ๆ อยู่

ตลอดเวลา  นําเสนอความคิดแก่นักเคมีหรือผู้เช่ียวชาญด้านดูแลผลิตภัณฑ์พิจารณาว่าสามารถ

นํามาผลิตให้เป็นจริงได้หรือไม่  2)  พนักงานจากฝ่ายผลิตภัณฑ์นํ้าหอม  เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของเอ

วอนแทบท้ังหมดมีส่วนผสมของนํ้าหอม  จําเป็นต้องมีพนักงานจากฝ่ายผลิตภัณฑ์นํ้าหอมมาร่วม

รับผิดชอบตรวจสอบว่าสูตรผสมข้ันสุดท้าย  ถูกบรรจุในหีบห่อด้วยความสดใหม่และปลอดภัย

ตลอดการขนส่ง  โดยทํางานร่วมกับพนักงานฝ่ายทดสอบหีบห่อซ่ึงอยู่ในทีมงานด้วย 3)  

ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จะทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์  รวมท้ังอาจมีพนักงานจากฝ่ายวิทยาศาสตร์ลูกค้ามาทดสอบ  เพื่อสร้างความม่ันใจว่า

ลูกค้าจะช่ืนชอบสินค้าน้ัน ๆ เพราะแม้ผลิตภัณฑ์จะผ่านการทดสอบและปลอดภัยก็ตาม   หาก

ลูกค้าไม่ชอบกล่ินหรือเน้ือครีมสินค้าน้ันก็จะหมดความหมาย   4)  พนักงานฝ่ายการตลาดมีหน้าท่ี

กําหนดเร่ืองการวางตําแหน่งและราคาผลิตภัณฑ์  รวมท้ังฝ่ายโฆษณาพิจารณาว่าควรใช้ส่ือใด

เผยแพร่ข้อมูล   เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  โทรทัศน์ หรือ อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  ส่วนฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ทําหน้าท่ีกระตุ้นความสนใจของส่ือ  เช่น  ทําให้สินค้าเป็นท่ีกล่าวขานถึงในนิตยสาร

เพื่อผู้บริโภค  เป็นต้น  เพราะเพียงบทความช้ินเดียวสามารถทําให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักและยอดขาย

เพิ่มสูงข้ึนได้ 

  กระบวนการดังกล่าวข้างต้นน้ีกําหนดเป็นตารางการทํางาน  ท้ังน้ีบริษัทคาดหวัง

ให้โครงการต่างๆ ให้ความสําคัญแก่การผลิตสินค้าใหม่  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับติดตามความ

คืบหน้าของโครงการ  เพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง และทําเม่ือไร  รวมท้ังกําหนดเส้นตาย 

(Deadline) ของการทํางานด้วย 

  อย่างไรก็ตามถึงแม้เอวอนให้ความสําคัญแก่นวัตกรรม  แต่ก็คํานึงถึงต้นทุนด้วย 

ฉะน้ัน  เมื่อผลิตสินค้าใหม่ข้ึนมา  องค์การต้องแน่ใจว่าสอดคล้องกับต้นทุน  และสามารถจําหน่าย
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ได้ในราคาท่ีเหมาะสมด้วย  บางคร้ังเอวอนต้องหาส่วนผสมอ่ืนมาแทนแต่ให้ผลเหมือนเดิมด้วย

ต้นทุนท่ีน้อยกว่า จึงจะเรียกว่าดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  

2.2.4.7   บริษัท  จีอี  (General  Electric)  เป็นตัวอย่างท่ีดีของวัฒนธรรมการ

เรียนรู้  ซ่ึง Krames (2003: 79-105) กล่าวไว้ในหนังสือ What The Best CEOs Know: 7  

Exceptional  Leaders  and  Their Lessons  for Transforming any Business  ว่า จีอี  ประสบ

ความสําเร็จอย่างดีเย่ียม  มีการเติบโตสองเท่าปีแล้วปีเล่า สามารถสร้างช่ือเสียงว่าเป็นผู้นําทางธุรกิจ  

เป็นแบบอย่างให้องค์การอ่ืนลอกเลียนแบบ ปัจจัยหน่ึงของความสําเร็จ คือ ผู้บริหารของ จีอี สร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning  Culture) ในองค์การ 

  Jack Welch ผู้บริหารของ จีอี ให้นิยามองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning  

Organization) ว่า เป็นองค์การซ่ึงพนักงานและผู้บริหารเรียนรู้  ซึมซับความคิดดี ๆ จากทุกแห่ง  

องค์การจะบรรลุเป้าหมาย  คือ ได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างย่ังยืน  ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ

เปล่ียนแปลงความรู้น้ันเป็นการกระทํา  พนักงานต้องเช่ือว่าตน  คือ สถาบันการเรียนรู้ (Learning  

Institution) และท้าทายต่อทุก ๆ ส่ิงท่ีตนเองมี 

  ในองค์การแห่งการเรียนรู้    พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญและถูกคาดหวัง

ว่าต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์  หัวใจสําคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีสมมติฐานว่าองค์การ

และผู้บริหารไม่มีคําตอบท่ีถูกต้องท้ังหมด  การสร้างจิตวิญญาณการเรียนรู้ในองค์การ ควร

ดําเนินการดังน้ี 

1) นําความคิดท่ีดีท่ีสุดมาสู่องค์การ   อย่าหยุดค้นหาพื้นท่ีทางการ

ตลาดและสภาพแวดล้อมของคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ  เชิญผู้นําจากบริษัทคู่แข่งและ

องค์การอ่ืน ๆ มาพูดคุยกับผู้บริหารในองค์การ 

2) ให้รางวัลแก่พนักงานท่ีนําความคิดท่ีดีท่ีสุดมาสู่องค์การ  เพื่อ

เสริมแรงให้ผูกพันกับการเรียนรู้  จูงใจให้พนักงานคิดเพิ่มรายได้และเพิ่มผลผลิตแก่องค์การ 

3) จัดงานเฉลิมฉลองเม่ือมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกียรติกับความคิดท่ี

ดีท่ีสุด  โดยนําเสนอผ่านส่ือต่างๆ เช่น จดหมายข่าวของบริษัท  

           องค์การแห่งการเรียนรู้ ของ จีอี มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (The Four  Characteristics  

of  Learning  Organization)  ได้แก่ 1) ข้อมูลถูกแบ่งปันและเข้าถึงได้  ในวัฒนธรรมการเรียนรู้  

ข้อมูลและสารสนเทศไม่ถูกเก็บเป็นความลับหรือเก็บไว้ท่ีฝ่ายบริหารเท่าน้ัน  แต่สามารถเข้าถึงได้

โดยผู้บริหารและพนักงานแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน 2) มุ่งเน้นและให้คุณค่าต่อการเรียนรู้ ให้

ความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ  แก่การฝึกอบรมและเรียนรู้ ท่ี จีอี ผู้บริหารไม่เคยละเลยต่อการ



 
 

51 

ส่ือสาร   ลงทุนเป็นจํานวนเงินกว่าคร่ึงพันล้านดอลล่าร์ต่อปีเพื่อการอบรมและเรียนรู้ 3) ไม่ลงโทษ

เม่ือผิดพลาดหรือล้มเหลว  ความล้มเหลวขณะพยายามทําส่ิงใหม่ ๆ เป็นท่ียอมรับสําหรับ

วัฒนธรรมการเรียนรู้  ไม่ลงโทษ และเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวทําลายนวัตกรรมได้รวดเร็วเท่าลงโทษ

พนักงานท่ีทําตามความคิด  แล้วความคิดน้ันไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้ 4) พนักงานถูกคาดหวัง

ให้เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  การเรียนรู้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม หรือกล่าวได้ว่าต้องเป็นนิสัย   

มิใช่ดําเนินการเป็นพัก ๆ   ผู้บริหารต้องส่ือสารส่ิงเหล่าน้ีไปยังพนักงานและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่

พนักงานด้วย 

  นอกจากนี้  ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ (Creating a Learning  

Infrastructure) โดยกําจัดระบบราชการ  เน่ืองจากธุรกิจต้องต่ืนตัวและรวดเร็ว และไม่มีช้ันการ

บังคับบัญชาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจ และเป็นส่ิงสําคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้สําหรับองค์การขนาดใหญ่อย่างจีอี ส่วนร้านจัดจําหน่ายสินค้าของจีอี  

เจ้าของร้านต้องรู้จักลูกค้า  รู้ความต้องการของลูกค้าและรู้แม้กระท่ังสาเหตุท่ีลูกค้าซ้ือสินค้า 

             แนวทางสําหรับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  ส่ิงสําคัญในการริเร่ิมองค์การ

แห่งการเรียนรู้  คือ องค์การเต็มใจยอมรับต่อความเส่ียงและการเรียนรู้ท่ีผิดพลาด    Jack   Welch  

ปฏิบัติและริเร่ิมงานท่ีแตกต่าง  รวมท้ังเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีเขาไป   ก่อนนํามาสร้างเป็นวัฒนธรรมการ

เรียนรู้   แล้วสร้างเป็นพิมพ์เขียว (Blue  Print) สําหรับดําเนินการ  ดังน้ี 

(1) องค์การมีความมั่นคงทางการเงินก่อนพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

(2)  กําหนดกลยุทธ์และสร้างความมั่นใจว่าวิสัยทัศน์มีความชัดเจนท่ัว

ท้ังองค์การ 

(3) กําหนดค่านิยม (Value) และหลักการ (Principle) เพื่อเป็นแนวทาง

แก่ องค์การสําหรับสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  โดยมีกลไกส่ือสารค่านิยมและวัฒนธรรมแก่

พนักงาน 

(4) สร้างบรรยากาศของความไว้ใจ (Trust) และเปิดกว้าง (Openness)  

(5) ทําให้องค์การไม่มีเขตแดนหรือไม่แบ่งแยก (Boundaryless  

Organization) ผู้บริหารไม่ใช่ผู้สั่งการพนักงาน   แต่เป็นผู้รับฟังแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนางานจาก

พนักงาน  โครงสร้างองค์การดังกล่าวน้ีทําให้พนักงานใกล้ชิดกัน  ลดการแบ่งแยกระหว่างผู้บริหาร

กับพนักงานและการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  พนักงานใกล้ชิดลูกค้า สามารถสร้างบรรยากาศ

ท่ีไว้วางใจ  เปิดเผยและจริงใจต่อกัน   ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Speed) ยืดหยุ่น (Flexibility) และ

มีนวัตกรรม (Innovation)  ความรวดเร็ว (Speed) หมายถึง พนักงานใส่ใจต่องานอย่างใกล้ชิดและ
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ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว  ให้ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้า  ข้อมูล (Information) และ

ความคิด (Ideas) ส่ือสารกันอย่างคล่องตัวระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ  ความยืดหยุ่น 

(Flexibility)   คือ ผู้บริหารแสดงถึงความยืดหยุ่นอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง  ส่วน

นวัตกรรม (Innovation) คือ  องค์การให้คุณค่าแก่ความคิดใหม่ ๆ และดําเนินการอย่างรวดเร็ว  

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถูกคาดหวังให้สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างผลผลิตหรือกระบวนการ

ใหม่ ๆ  ปัจจัยสําคัญ คือ พนักงานต้องได้รับการให้อํานาจ ให้ดําเนินงานอย่างรวดเร็วและตัดสินใจ

ในเร่ืองสําคัญด้วยตนเองหรือไม่ต้องผ่านการอนุมัติหลายข้ันตอน 

 (6) สร้างความม่ันใจว่าทุกคนในองค์การได้รับการกระตุ้นให้ค้นหา

ความคิดท่ีดีท่ีสุดจากหลากหลายแหล่ง  Welch  ซีอีโอของจีอี มักพูดเสมอว่าความคิดท่ีดีมาจาก

บุคคลอ่ืน ๆ  มาจากทุก ๆ ท่ี  โดยเฉพาะจากคู่แข่งขัน  ในองค์การแห่งการเรียนรู้  เป็นหน้าท่ีของ

พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และสํารวจสภาพแวดล้อมอยู่เสมอเพ่ือค้นหาความคิดใหม่ ๆ  

 (7) ดําเนินตามแผนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Implement a Best 

Practices  Program) นําความคิดท่ีดีท่ีสุดมากําหนดเป็นกระบวนการ  การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

(Best  Practices)  เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสําหรับการปฏิบัติงานและสร้างองค์การ

แห่งการเรียนรู้   จีอีเรียนรู้จากองค์การอ่ืนโดยค้นหาบริษัทช้ันนําของโลกเพื่อนํามาเป็นแบบอย่าง  

นอกจากน้ี ยังค้นหาบุคลากรท่ีดีท่ีสุดและปลูกฝังให้บุคคลเหล่าน้ีใส่ใจต่อการเรียนรู้อย่างไม่หยุด

น่ิง  มุ่งม่ันค้นหาความคิดและแนวทางท่ีดีกว่า ทุก ๆ วัน 

 (8)   ให้รางวัลแก่พฤติกรรมและการกระทําท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมการ

เรียนรู้    Welch ดําเนินการให้ระบบค่าตอบแทนและการให้รางวัลขององค์การสอดคล้องกับเป้าหมาย

ขององค์การ  โดยให้รางวัลท่ีสัมพันธ์กับผลลัพธ์ 

 (9)   สร้างกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐาน (An  Infrastructure) เพื่อ

แปลงการเรียนรู้เป็นผลงาน  โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ (Learning  Infrastructure) ของจีอี  

หมายถึง ระบบดําเนินงาน (Operating  System) หรือนําวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ จีอี ไปปฏิบัติ   

เช่น  ผู้บริหารและบุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากท้ังภายในและภายนอกองค์การมาประชุม

ร่วมกันเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและถกเถียงการสร้างสรรค์ท่ีสําคัญสําหรับองค์การ 

 (10)  ทําให้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นหลักการสําคัญท่ีต้องปฏิบัติท่ัว

ท้ังองค์การ 

  2.2.4.8  โรงแรมโอเรียนเต็ล (Oriental  Hotel) กรุงเทพมหานคร เป็นอีกตัวอย่าง

หน่ึงของวัฒนธรรมให้ความสําคัญแก่ลูกค้า (Customer Oriented) จากงานเขียนของ อรวรรณ  
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บัณฑิตกุล และคณะ (2547: 9-63) และสุปราณี  คงนิรันดร์สุข (2551: 135-188) กล่าวถึง โรงแรม

โอเรียนเต็ล  กรุงเทพฯ  ว่าได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นโรงแรมอันดับหน่ึง  จากสถาบันต่าง ๆ ท่ัวโลก

ถึง 22  รางวัล ในปี ค.ศ. 2000 และหน่ึงในรางวัลน้ัน  คือ รางวัล “Best  Hotel  in  the  World” 

จากสถาบัน Institutional Investor ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับใน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  โรงแรมโอเรียนเต็ลเคยได้รับรางวัลจากสถาบันแห่งน้ีต่อเน่ืองมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน  ซ่ึงความสําเร็จของโอเรียนเต็ล หมายถึงว่า  โรงแรมโอเรียนเต็ลมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ  ส่งผลให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจํานวนผู้เข้าพักเพิ่มมากข้ึน 

  โรงแรมโอเรียนเต็ลอยู่ในเครือโรงแรม  Mandarin ในฮ่องกง  เป็นโรงแรมท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก   ปัจจุบันให้บริการห้องพักจํานวน 393 ห้อง  เป็นห้องชุดแบบพิเศษ  35 ห้อง  

และห้องแบบเดอลุกซ์  จํานวน  358  ห้อง  มีภัตตาคาร  9  แห่ง  ห้องจัดเล้ียง  5  ห้อง  สระว่ายนํ้า  

2  แห่ง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านโอเรียนเต็ลช็อปท้ังหมด  7  แห่ง 

   โอเรียนเต็ล มีวัฒนธรรมองค์การและบุคลากรของโรงแรมท่ีแข็งแกร่ง  แตกต่าง

จากโรงแรมระดับเดียวกัน   เน่ืองจากมีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 131  ปี  ต้ังอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา  

ทําให้แตกต่างจากโรงแรมอ่ืนและเป็นเร่ืองราวท่ีองค์การอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  คุณค่า

ระดับ Luxury ของโรงแรมโอเรียนเต็ล   มีลักษณะเป็นหน่ึงเดียวและแตกต่าง (Unique  &  

Different) ไปพร้อม ๆ กัน คือ มิใช่มีเพียงห้องพักหรูหรา  อาหารรสชาติเลอเลิศเท่าน้ัน  แต่

ความสําคัญอยู่ท่ีความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  จากประสิทธิภาพการให้บริการอย่างนุ่มนวลและ

ใส่ใจในทุกรายละเอียด  ทุกอย่างในโรงแรมโอเรียนเต็ลจึงเป็นเร่ืองพิเศษสุดท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเอง   โรงแรมโอเรียนเต็ลเน้นการบริหารจัดการเชิงสร้างคุณค่า (Value  Creation) ดึงคุณค่า

ของสินทรัพย์ในรูปประวัติศาสตร์โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ผนวกเข้ากับทักษะมือ

อาชีพแบบโอเรียนเต็ลและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและเทคโนโลยี  มาสร้างสรรค์ คุณค่าทาง

สังคม (Social  Price  Value) โดย  

1)  ให้ความสําคัญแก่ความพึงพอใจของลูกค้า  โอเรียนเต็ล เห็นว่า 

ลูกค้าคือ บุคคลสําคัญท่ีสุดของโรงแรม  ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จ  ผู้บริหาร

ระดับสูงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเสมอ  เพราะทุกความเห็นมีค่าท่ีสุดเพื่อนําไปปรับปรุง  และ

โรงแรมจัดงานขอบคุณความอุปการะคุณของลูกค้าท่ีมาพักมากกว่า  25  คร้ัง โดยจัดกิจกรรม 

Gust  Recognition  Party  นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมสานสายใยครอบครัวโอเรียนเต็ลซ่ึงมีลูกค้า

เป็นสมาชิกจํานวนห้าพันกว่ารายให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน  โดยส่งจดหมายพูดคุย  ส่งการ์ดอวยพร  ให้

ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงแรม แก่ลูกค้าเสมอ  
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ในอดีตจุดขายส่วนหน่ึงของโอเรียนเต็ล  คือ  ขายความสวยงาม  ความ

เก่าแก่ของงานศิลปะ  และสถาปัตยกรรมแบบไทย ๆ ท่ีมีเสน่ห์  แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน ๆ    ดังน้ัน 

ทุกห้องพักจึงตกแต่งด้วยไม้  ผ้าไหม  เคร่ืองเรือน  และของใช้แบบไทยโบราณ  ต่อมาภายหลัง

โรงแรมปรับปรุงใหม่ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ท่ีทันสมัย  เปล่ียนระบบนํ้า ระบบไฟใหม่  รวมท้ัง

ติดต้ังระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการส่ือสาร   

เน่ืองจากผู้บริหารของโรงแรมเห็นว่าโอเรียนเต็ลจะอยู่กับจุดขายเก่า ๆ อย่างเดียวกันไม่ได้   ลูกค้า

ของโรงแรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ ผู้เข้าพักเป็นคนวัยหนุ่มสาวมากข้ึน  ซ่ึงคนกลุ่มน้ีย่อม

พอใจต่อห้องพักท่ีทันสมัย  ลํ้ายุค  ในขณะเดียวกันโอเรียนเต็ลก็ยังรักษาห้องท่ีตกแต่งด้วยเคร่ือง

เรือนท่ีหรูหรางดงาม  แสดงถึงความเป็นไทยอยู่จํานวนหลายห้องเช่นกัน  

ตัวอย่างการดําเนินงานของพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

เช่น งานส่วนหน้า (Font Office) พนักงานในส่วนน้ีรับผิดชอบจัดงาน  Management  Cocktail  

Party  เป็นปาร์ต้ีเล็ก ๆ ท่ีจัดข้ึนทุกวันอังคาร  สําหรับแขกไม่เกิน 100  คน  เลือกเฉพาะแขกวีไอพี  

แขกท่ีพักห้องชุด  แขกท่ีมาประจํา เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมกล่าว

ขอบคุณ  กล่าวต้อนรับ  และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับแขกโดยตรง  งานเล้ียงน้ีทําให้แขกหลายคน

รู้สึกว่าโรงแรมให้เกียรติตนอย่างมาก  ในงานผู้บริหารจะถามแขกว่ามีความพอใจมากน้อยเพียงใด  

หากแขกไม่พอใจในเร่ืองใดจะสามารถแก้ไขได้ทันที  ไม่ต้องการให้แขกออกจากโรงแรมไปพร้อม

กับความไม่พอใจ   หรือหากแขกต้องการแนะนําเร่ืองใด ก็สามารถเสนอแนะได้อย่างเต็มท่ี โรงแรม

ไม่วิตกต่อคําติเตียนหรือคําแนะนําจากลูกค้า 

โอเรียนเต็ล มิใช่ใส่ใจเฉพาะลูกค้าระดับวีไอพีเท่าน้ัน แต่ให้ความสําคัญแก่

แขกทุกคน  โดยมองว่าแขกคือราชาและราชินี (Gust  is  King & Queen) โดยให้บริการแบบไม่

ต้องให้แขกส่ังซํ้า (No  Repeat)  งานส่วนหน้าของโรงแรมโอเรียนเต็ลน้ี  ยังให้บริการสนับสนุนแก่

พนักงานทุกฝ่ายในโรงแรมอีกด้วย โรงแรมมี  แผนก Gust  History  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเก่ียวกับ

ลูกค้าทุกคน  ว่าแขกชอบอะไร รับประทานอาหารแบบไหน แพ้อะไร ชอบนอนแบบไหน ชอบ

ดอกไม้อะไร  เป็นต้น  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีได้จากท่ีพนักงานปฏิสัมพันธ์กับแขก  สังเกตพฤติกรรมของ

แขก ในคร้ังก่อน ๆ ท่ีเคยเข้าพัก  ความช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต้องอยู่ใน DNA ของ

พนักงานทุกคน  ต่อมาโรงแรมเปล่ียนมาใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าท่ีลงรายละเอียดได้มาก

ย่ิงข้ึน  เรียกว่า  “Springer  Miller  System”  สามารถแยกข้อมูลตามแผนกและจัดเก็บรูปลูกค้าได้

ด้วย  “Gust   History  Record”  จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการบริการอย่างสร้างสรรค์  เช่น 

พนักงานสามารถกล่าวคําทักทายว่า “ Welcome  Back  to  Oriental” เม่ือแขกมาพักคร้ังต่อ ๆ ไป  

หรือพนักงานเรียกช่ือแขกได้อย่างถูกต้อง  รู้ว่าแขกจะเข้าพักห้องใด  ช้ันใด  เป็นต้น      
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   นอกจากด้านบริการห้องพักแล้ว โรงแรมยังให้ความสําคัญแก่อาหาร  มี

ลูกค้าต่างประเทศจํานวนมากเดินทางมารับประทาน  บางปีรายได้จากค่าอาหารสูงกว่าค่าห้องพัก  

เน่ืองจากโรงแรมมีอาหารอร่อยและบริการท่ีเป็นเลิศ  โอเรียนเต็ลเห็นว่าการทําอาหารเป็นศิลปะ

อย่างหน่ึง   ศิลปะบนจานอาหารของโอเรียนเต็ลสะท้อนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก (East  

Meets  West)  โรงแรมเชื่อว่าถ้าเชฟมีความสุข  ก็ใส่ความสุขลงไปในอาหาร  แล้วพนักงานเสริฟท่ี

มีความสุขก็หยิบจานอาหารท่ีมีความความสุขไปให้แขก  แขกก็มีความสุข  พอแขกรับประทาน

อาหารก็มีความสุข แล้วจะกลับมาใช้บริการของโรงแรมอีก การจัดอาหารต้องทําแบบพอดีพอเพียง  

หากจัดตกแต่งมากเกินไป  อาหารก็จะเย็น  ไม่น่ารับประทาน  เม่ืออาหารปรุงเสร็จจะวางบนจาน  

จัดแบบพอดีแล้วเสิร์ฟเลย  จึงจะเป็นอาหารท่ีดี นอกจากน้ีโรงแรมยังจัดทําสคริปต์ให้พนักงานไว้

อธิบายวัฒนธรรมการกินแบบไทย  ว่าควรรับประทานอาหารใดก่อน-หลัง เพื่อป้องกันมิให้อาหารเย็น  

และเพิ่มค่านิยมทางวัฒนธรรม (Culture  Value) ให้กับอาหารม้ือน้ันแก่แขกอีกด้วย โอเรียนเต็ลจะ

เปล่ียนเมนูอาหารทุก ๆ สามเดือน  

2) สร้างและพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหารโรงแรมเช่ือม่ันว่าความสําเร็จของ

โอเรียนเต็ลมิได้มาจากห้องพักท่ีทันสมัยลํ้ายุคหรือห้องพักท่ีสวยงามคลาสสิคย้อนยุค  หรืออาหาร

รสเลิศ  แต่ความสําเร็จของโรงแรมมาจากการทําให้พนักงานทุกคนของโอเรียนเต็ลเป็นพนักงานท่ี

มีคุณภาพและจิตวิญญาณแห่งการบริการท่ีน่าประทับใจ  โรงแรมโอเรียนเต็ลมีพนักงานประมาณ  

1,200  คน ประกอบด้วยพนักงานประจําประมาณ  766  คน  และพนักงานช่ัวคราว 400 คน   อายุ

การทํางานโดยเฉล่ียของพนักงาน  15  ปี  มีมากถึงหน่ึงในสามของพนักงานท้ังหมด  อัตราการเข้า

ออกมีเพียงร้อยละ 2 เท่าน้ัน  

   โอเรียนเต็ลมีสถาบันสร้างบุคลากร  คือ โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่ง

โรงแรมโอเรียนเต็ล (The  Oriental  Hotel  Apprenticeship  Programme: OHAP)  เพื่อผลิต

บุคลากรสาขาต่าง ๆ  ตามท่ีโรงแรมต้องการอย่างต่อเน่ือง  โรงเรียนแห่งน้ีสามารถสร้างพนักงานได้

ตามท่ีโรงแรมต้องการ  นักเรียนทุกคนจะถูกหล่อหลอมความคิดเร่ืองหัวใจการบริการ  วัฒนธรรม

ของคนโอเรียนเต็ล  อย่างไรก็ตาม OHAP รับนักเรียนน้อยมาก หลักสูตรละประมาณ 12  คน

เท่าน้ัน  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณภาพจริง ๆ  การเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติหรือลงมือทําเอง  

มากกว่าสอนด้านการจัดการ   OHAP นอกจากสร้างบุคลากรให้แก่โรงแรมโอเรียนเต็ลแล้ว  ยัง

สร้างบุคคลท่ีมีคุณภาพให้แก่ธุรกิจโรงแรมอีกด้วย นอกจากน้ี โรงแรมยังลงทุนด้านฝึกอบรม

พนักงานอย่างต่อเน่ือง ในแต่ละปีมีโครงการฝึกอบรมพนักงานท้ังหมดประมาณ 200-300 หัวข้อ  

ใช้งบประมาณประมาณ 5  ล้านบาทต่อปี หากช่วงเศรษฐกิจดี ๆ งบประมาณการฝึกอบรมจะสูงถึง  

10 ล้านบาท 
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   หัวข้อการฝึกอบรมมีท่ีมาจาก  1)  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้า 2)  หัวหน้า

งานแต่ละฝ่ายรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาขาดส่ิงใด ต้องการได้รับการอบรมในเร่ืองใดบ้าง 3)  พนักงาน

จะบอกว่าเขาต้องการอะไร  อยากพัฒนาอะไรเพิ่มเติม 4)  ผู้บริหารต้องการจัดอบรมเร่ืองใด  

เพื่อให้โอเรียนเต็ลเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง 

   การอบรมเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  เป็นหลักสูตรสําคัญท่ี

โรงแรมต้องจัดอบรมทุกปี   และนับต้ังแต่ปี  2544  เป็นต้นมา  ได้จัดอบรมภาษาจีนแก่พนักงาน 

เพื่อเตรียมรับมือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหม่ท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของโรงแรม   นอกจากน้ี

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ยังสร้างหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการทํางานโดยตรง  เช่น  

การอบรม เร่ือง Luxury Service, Team Building, How To Open Wine, Extra Smile to Thai  

and Asian เป็นต้น  

   สําหรับการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมการทํางานน้ัน  โอเรียนเต็ลใช้วิธี

สังเกตทางจิตวิทยา  เช่น  ดูนพลักษณ์   ศิลปะการหัวเราะ  ศิลปะการหายใจ  รวมท้ังใช้หลักคํา

สอนของท่านพุทธทาสภิกขุและจัดบรรยาย  อภิปรายและฝึกสมาธิแก่พนักงาน  โดยดําเนินการมา

เป็นเวลา 10  ปีแล้ว ผู้บริหารโรงแรมเห็นว่า  หากพนักงานทํางานอย่างมีความสุขจะย้ิมแย้ม

แจ่มใสและให้บริการแขกได้ดีข้ึนน้ัน  พนักงานก็จะมีชีวิตท่ีมีความสุขด้วย  เน่ืองจากแนวคิด

เก่ียวกับสปิริตของทีมงาน  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการจัดการความเครียด  ซ่ึง

เป็นวิธีการบริหารงานบุคคลจากตะวันตกน้ัน  สามารถนําใช้กับคนไทยได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน    

หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรของแต่ละโรงแรมท่ัวโลกมาจากตําราท่ีไม่แตกต่างกันนัก  แต่การ

ฝึกอบรมเร่ืองธรรมะของพนักงานโอเรียนเต็ลน้ันแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน ๆ                

3)  สร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน  โอเรียนเต็ลพยายามทําให้พนักงานมี

ความสุขในการทํางาน  มีความสุขท่ีได้อยู่กับโอเรียนเต็ล  มีความสุขในการครองชีพ  มีความสมดุล

ระหว่างการทํางานและชีวิตครอบครัว  เพราะพนักงานท่ีมีความสุขจะทําให้แขกมีความสุข  โอ

เรียนเต็ลจึงสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานท้ังเงินรางวัลทางตรงและทางอ้อม  

   รางวัลทางตรง คือ จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการ  (Service  Change)  แก่

พนักงานทุกระดับในสัดส่วนท่ีเท่ากันหมด  ทําให้พนักงานตระหนักว่าเขามิใช่เพียงผู้รับจ้างทํางาน  

แต่มีส่วนสําคัญต่อโอเรียนเต็ล  รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและอยากทํางานกับองค์การไปนาน ๆ   

โรงแรมโอเรียนเต็ลได้รับค่าธรรมเนียมบริการ (Service  Change) สูงมาก  ในขณะท่ีเงินเดือนของ

พนักงานอาจไม่มากนัก  หากนํามารวมกันก็จะเป็นค่าตอบแทนท่ีสูงมาก และทุกปีโรงแรมให้โบนัส

แก่พนักงานอย่างน้อย 1 เดือน  และมีเงินพิเศษให้แก่พนักงานท่ีไม่เคยลาป่วย  ไม่เคยสาย ไม่เคย
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ลากิจ  ในรอบ 1 ปี  และหากปีใดโรงแรมได้รางวัลใหญ่  พนักงานก็จะได้รับเงินพิเศษเช่นกัน   

พนักงานท่ีทํางาน 10 ปีข้ึนไปจะได้รับเงินบําเหน็จ  ซ่ึงโรงแรมจะจ่ายให้เม่ือพนักงานเกษียณอายุ

หรือออกจากงาน 

   ส่วนรางวัลจูงใจทางอ้อม ได้แก่  สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล  โอ

เรียนเต็ลมีคลินิกในโรงแรมแก่พนักงานท่ีเจ็บป่วย  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่คู่สมรสและบุตรท่ี

มีอายุไม่เกินท่ีโรงแรมกําหนด  พนักงานสามารถนําบัตรพนักงานไปรับการรักษาในโรงพยาบาลท่ี

โรงแรมกําหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   แต่หากเป็นเหตุด่วนก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้

ทุกแห่ง  แล้วมาเบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังจากโรงแรมได้   ส่วนการดูแลรักษาด้านจิตใจ  

โรงแรมจัดให้มีจิตแพทย์ให้คําแนะนําปรึกษาแก่พนักงานท่ีมีปัญหา  เพื่อให้การทํางานของ

พนักงานราบร่ืนข้ึน  นอกจากน้ีโรงแรมได้จัดเคร่ืองแบบพนักงาน และอาหารคาวหวานแก่พนักงานด้วย  

   2.2.4.9  บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน) (บริษัท ปตท. เคมีคอล, 2551) 

เป็นบริษัทหน่ึงในเครือ ปตท. มุ่งม่ันจะเป็นองค์การช้ันนําและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์  กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “Leader  and  Innovative  Chemical  Company”  ซ่ึงความเป็น

ผู้นํา (Leader) พิจารณาจากใช้ความสามารถให้เกิดผลการปฏิบัติงานระดับสูงได้ (High 

Performance in Capacity Utilization) และร้อยละของ EBITDA เพิ่มสูงข้ึน ส่วนนวัตกรรม 

(Innovative) พิจารณาจากการเติบโตท่ีย่ังยืน (Sustainable  Growth)  เช่น  การเติบโตของ NPV  

(NPV Growth) ท้ังน้ีโดยมีวัฒนธรรมองค์การ (Corporate  Culture) เป็นตัวขับเคล่ือนให้องค์การ

บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น 

  ปตท. เคมีคอล  เห็นว่าผลการปฏิบัติงานอย่างเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ

ความสําเร็จขององค์การ เพราะนอกจากการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด  พนักงานต้องมีทัศนคติและ

พฤติกรรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์การอีกด้วย  องค์การจึงปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ

โดย 1)  ทําให้พนักงานมีความผูกพัน (Management Commitment)   2)  เปิดโอกาสให้พนักงาน

มีส่วนร่วม (Employee  Involvement) และ 3)  เสริมแรงจูงใจอย่างสมํ่าเสมอ  (On-Going  

Reinforcement) ซ่ึงการจัดการท้ัง  3 ประการน้ี ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันและดําเนินการอย่าง

สม่ําเสมอ (Consistency) โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  ดังน้ี  

1) รวบรวมข้อมูลสําคัญเก่ียวกับองค์การเพื่อนําไปกําหนดวัฒนธรรม

องค์การ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ (Vision and Mission) สัมภาษณ์คณะกรรมการ

บริหาร (Executive  Interview) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Inner  View) สํารวจความคิดเห็น

ของพนักงาน (Employee  Survey)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Role  Model   From  Workshop) 
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กําหนดสมรรถนะ (Competency)  เปรียบเทียบ (Benchmark) กับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท

ช้ันนําด้านเคมีภัณฑ์จํานวน 10  แห่ง  เช่น  Shell, Exxon,  Dow  Chemical, Shevron เป็นต้น  

และ พิจารณาคุณสมบัติของตราสินค้า (Brand   Attributes) ตลอดจนผลการสํารวจขององค์การ 

2) ระบุวัฒนธรรมองค์การท่ีต้องการ (Culture  Identification)  เม่ือ

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง  ปตท. เคมีคอล นําข้อมูลมาประมวลและกําหนดเป็น

วัฒนธรรมองค์การของตน  เรียกว่า  PTT  Chemical Citizenship   แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

ของพนักงานในองค์การ  ในรูปความคิด  การรับรู้  และการกระทํา  โดยกําหนดเป็นคําขวัญว่า  

“มุ่งม่ัน  ฝ่าฟัน  แบ่งปัน  ใส่ใจ  ทํางานโปร่งใส  คือ  หัวใจของเรา”  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 (1) ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)  หมายถึง  

ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันในคุณภาพ  ความปลอดภัย  ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานอย่าง

ต่อเน่ือง  รวมท้ังมุ่งม่ันท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานเป็นท่ีหน่ึงอย่างย่ังยืน  

โดยพนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ   เพื่อความปลอดภัยและได้สินค้าหรือบริการท่ีมี

คุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยู่เสมอ  ทําตามท่ีตกลงหรือรับปากไว้  ไม่ว่ากับลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอก  

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ

องค์การ  วางแผนอย่างเป็นระบบและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานหรือเป้าหมายท่ีชัดเจนก่อนลงมือ

ทํา เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย เห็นความสําคัญของแผนและทําให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ต้ังใจ

และทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรค  

 (2)   กล้าเผชิญความท้าทาย (Mastering  the Challenge) คือ มี

ทัศนคติที่มุ่งสู่ความสําเร็จ  คิดนอกกรอบและมองไปข้างหน้า  รอบรู้ในธุรกิจ และมองการ

เปล่ียนแปลงเป็นโอกาสท่ีท้าทาย ทดลองทําส่ิงใหม่ ๆ เปิดใจและปรับตัวให้ก้าวทันการ

เปล่ียนแปลง  พนักงานกําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีไม่เป็นรองใคร   กําหนดแผนงานท่ีสอดคล้อง

กับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ  คิดนอกกรอบจากส่ิงท่ีเคยทํา เคยเป็นอยู่เดิม เพื่อ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และวางแผนป้องกันปัญหาหรือความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึน  รวมท้ังมีแผนรองรับ  เรียนรู้ตัวอย่างจากองค์การอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ (Best   

Practice) และทําให้ดีกว่า  ทํางานด้วยความมุ่งม่ัน  กล้าเสนอความคิดเห็นหรือทําส่ิงใหม่ ๆ  

พยายามให้บรรลุเป้าหมาย เปิดใจและพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง  อาสาเป็นผู้นํากลุ่มเม่ือมี

โอกาส 



 
 

59 

 (3)  ใส่ใจใฝ่รู้และแบ่งปันแสวงหาความรู้อยู่เสมอ (Knowledge  

Sharing) และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้รู้จริง  แบ่งปันความรู้ให้ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและ

ไว้วางใจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน เรียนรู้ และให้คําช้ีแนะ อีกท้ังคิดและตัดสินใจบน

พื้นฐานของข้อมูลและความรู้ท่ีมี ค้นหาและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงสร้างความรู้ทาง

เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและงานท่ีทําอย่างต่อเน่ือง ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้รู้ข้อดีและข้อจํากัดของแนวทางท่ีนํามาใช้  แบ่งปันความรู้และข้อมูลท่ี

จําเป็นแก่ผู้เก่ียวข้องอย่างเต็มใจและไว้วางใจกัน  เพื่อทํางานและตัดสินใจไปสู่ผลงานท่ีดีท่ีสุด 

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์การเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

ช้ีแนะหรือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ท่ีตนถนัดแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ต่อยอด

องค์ความรู้ระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกองค์การ  และหาข้อมูลว่าบุคคลหรือองค์การอ่ืน 

(Benchmarking) มีจุดแข็งด้านใด แล้วนํามาใช้ประโยชน์  นําเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร

มาใช้เป็นส่ือเผยแพร่อย่างเป็นระบบ  

 (4)  เอ้ืออาทร เคารพกัน ทํางานเป็นทีมสนับสนุนและเสริมสร้าง

บรรยากาศการทํางานเป็นทีม (Care, Mutual  Respect  and Teamwork) หมายถึง ปฏิบัติกับทุก

ฝ่ายอย่างเท่าเทียม ให้ความอบอุ่นเป็นมิตรและไม่น่ิงนอนใจท่ีจะเอ้ือเฟื้อหรือช่วยเหลือผู้อ่ืน  

เคารพและให้เกียรติกันและกัน  รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  แก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน  ทํางานเป็น

ทีม เปิดโอกาสให้ปรึกษาและสอบถามด้วยความไว้วางใจกัน   อาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

องค์การตามความรู้ความสามารถ  ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย  ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

หรือคําแนะนําโดยเคารพในสิทธิและให้เกียรติ แม้เป็นความเห็นท่ีแตกต่างหรือตรงกันข้าม ปฏิบัติ

ต่อผู้อ่ืนอย่างเป็นมิตร  อบอุ่น และเอ้ืออาทร แสดงความยินดีกับความสําเร็จของผู้อ่ืนด้วยความ

จริงใจ ไม่นําข้อผิดพลาดในอดีตมาติเตียนกัน  ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นและให้

เกียรติอย่างสม่ําเสมอ  มุ่งม่ันรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ  ประสานแนวคิดท่ี

แตกต่างให้ได้ข้อยุติ หรือลดความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย   

 (5)   ยึดม่ันคุณธรรมด้วยใจ (Integrity) คือ ประพฤติและปฏิบัติตน

อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย กฎหมายและหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคิดและกระทําการ

ใดด้วยความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง เปิดเผย และตรวจสอบได้  อีกท้ังให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดม่ันในคําพูดของตน  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับด้วย

ความใส่ใจและเข้าใจเจตนาขององค์การ  ไม่สนับสนุน ส่ังการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดให้

ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกําหนดหลักเกณฑ์ และจรรยาบรรณ  กล้าเสนอแนะตักเตือนเม่ือเห็น
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ผู้อ่ืนทําไม่ถูกต้องหรือละเว้นการกระทําใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อองค์การและตนเอง เอา

ใจใส่  ระมัดระวัง รอบคอบ  สามารถตรวจสอบและอธิบายท่ีมาท่ีไปของส่ิงท่ีทําได้  เม่ือเกิดความ

ผิดพลาดต้องยอมรับ กล้าบอกความจริง ไม่ปิดบังหรือโยนความผิด ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสัตย์ เป็นธรรม ไม่นําข้อมูลสําคัญของบริษัทหรือข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย  หรือใช้แสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง รักษาคําพูดหรือคําสัญญา โดยยึดประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก 

   3)  สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  เป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนใน

องค์การต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน  รู้  คิด  และทําตามวัฒนธรรมขององค์การอยู่เสมอในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน โดยผู้บริหารระดับสูง (Top  Managemers)  เป็นต้นแบบ (Role  Model) สร้าง

วัฒนธรรมองค์การเพื่อให้พนักงานปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการทํางาน  ส่ือสาร 

เน้นยํ้าทุกคร้ังท่ีมีโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าใจและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ   

สนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นกับทีมงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองวัฒนธรรมองค์การ ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่

พนักงานท่ีปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ 

    ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Line  Managers)  เป็นบุคคลต้นแบบหรือ

ตัวอย่าง (Role  Model) ในการสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้พนักงานในหน่วยงานปรับเปล่ียน

ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการทํางาน  ส่ือสารและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองค์การแก่พนักงานในหน่วยงานของตน   สนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์การ  ให้ความคิดเห็น  แนวทางการทํางาน และข้อเสนอแนะกับทีมงานท่ีรับผิดชอบ

เร่ืองวัฒนธรรมองค์การ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในหน่วยงานและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามสายงานหรือตามความเหมาะสม   

   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR  Team) รับผิดชอบการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์การ และผลักดันให้พนักงานรับรู้และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ  ประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้อง

กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ เพื่อหารือ เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ติดตามความ

คืบหน้าของการทํางานตามแผนงานท่ีจัดวางไว้และรายงานต่อผู้บริหาร  ประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ ในองค์การ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  เป็นต้นแบบ 

(Role  Model) ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม 

และพฤติกรรมการทํางานตามท่ีองค์การต้องการ  

  จากกรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์การจากองค์การท่ีประสบผลสําเร็จท้ัง 9 แห่ง  สามารถสรุป

ลักษณะวัฒนธรรมองค์การท่ีทําให้องค์การประสบสําเร็จได้ตามลักษณะวัฒนธรรมของ  Ginevicius 

and Vaitkunaite (2006: 201-211) ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 2.2.4 ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 2.2 

  



 
 

61 

ตารางท่ี 2.2  สรุปลักษณะวัฒนธรรมองค์การท่ีทําให้องค์การประสบสําเร็จ 

 

ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ โต ซี  เนสท์ South Nord เอ  จีอี 
โอ
เรียน ปตท.  

   โยต้า  ร็อก เล่ west Strom  วอน   เต็ล  

เคมี 

คอล 

 1. ทํางานเป็นทีม (Teamwork)           

      หรือ ร่วมมือกัน(Cooperation)          

 2. โครงสร้างองค์การ           

     (Organizational  Structure)          

 3.  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

      การทํางาน          

4.  การส่ือสาร (Communication)          

 5. ภาวะผู้นํา (Leadership)          

 6. ใส่ใจต่อพนักงาน (Concern   

      for Employees)          

 7.  กลยุทธ์และเป้าหมาย  

      (Strategy and  Goals)          

 8.  มีวิสัยทัศน์ (Vision)          

 9.  ให้อํานาจ   (Empowerment)            

10. ให้มีส่วนร่วม (Participation)          

11. ใส่ใจต่อลูกค้า (Customer)           

       หรือการบริการ (Service)          

12.  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร          

       (Transmission  of  Information)          

13.  มีจริยธรรมและรับผิดชอบ          

       ต่อสังคม          

14.  การจัดการการควบคุม          

15. การให้รางวัลและจูงใจ          

16. ให้ความสําคัญแก่สภาพ          

     แวดล้อมภายนอก         
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ตารางท่ี 2.2   (ต่อ) 

 

ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ โต ซี  เนสท์ South Nord เอ  จีอี 
โอ
เรียน ปตท.  

   โยต้า  ร็อก เล่ west Strom  วอน   เต็ล  

เคมี 

คอล 

17. ให้ความรับผิดชอบและ 

      อิสระแก่พนักงาน          

18. สร้างนวัตกรรม    

      (Innovation)          

19. การเรียนรู้ (Learning),           

      ฝึกอบรมและพัฒนา          

20. การสรรหาและคัดเลือก 

      พนักงาน                

 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

         มีงานวิจัยจํานวนมากกล่าวถึงลักษณะวัฒนธรรมองค์การ และ วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลองค์การ  ดังน้ี 

 

  2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 

ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ (2524) ศึกษาลักษณะการทํางานของคนไทยว่ามีลักษณะอย่างไร  

ลักษณะใดท่ีส่งเสริมการบริหารท่ีดีและลักษณะใดท่ีไม่ส่งเสริมการบริหารงานท่ีดี  พบว่าลักษณะท่ี

ส่งเสริมการบริหารท่ีดี ได้แก่ ความสุภาพอ่อนน้อม  การบริการท่ีดี  ความเห็นใจและเข้าใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีความคิดสร้างสรรค์  ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและทํางานได้ง่ายข้ึน  

นอกจากน้ี ลักษณะของความมีเหตุผลท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี  และสามารถ

หาทางแก้ไขได้อย่างรอบคอบโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล  

ส่วนลักษณะท่ีไม่ส่งเสริมการบริหารงานท่ีดี   ได้แก่  ให้ความสําคัญแก่ระบบศักดินาหรือ

ระบบเจ้าขุนมูลนาย  ให้ความสําคัญแก่บุคคลท่ีมีอํานาจสูง  จนไม่เป็นตัวของตัวเอง  หลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอน   ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความรับผิดชอบ  คอยรับคําส่ังจากเบ้ืองบนเท่าน้ัน  

เพื่อปกป้องตนเองและไม่ต้องการรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองทําไป ไม่ชอบทํางานเป็นทีม เพื่อให้งาน
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ท่ีทําสําเร็จเป็นของตนเพียงผู้เดียว  ระบบการใช้อํานาจของผู้นํา  เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน  

รวมท้ังคุณภาพชีวิตของพนักงานตํ่าลง   

สุมาลี  มาโนชนฤมล (2539)  ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย วัฒนธรรมองค์การ

และลักษณะของผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจการส่ือสารของประเทศไทย  ตามแนวการศึกษาของ

โครงการวิจัย GLOBE (Global  Leadership   and  Organizational  Behavior Effectiveness  

Research  Project) โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจส่ือสารในประเทศไทย

จํานวน 200 คน  ผลการวิจัยพบว่า  วัฒนธรรมองค์การสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมไทย  โดยให้

ความสําคัญแก่การใช้อํานาจ (Power Distance) มนุษยธรรม ปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) 

และความเป็นเพศชาย (Masculinity)  จากการศึกษายังพบว่า ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพให้ความสําคัญแก่

ความสําเร็จและอนาคต 

 สุรวี  ศุนาลัย  (2540)  ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ของบริษัทในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษสยาม  

พบว่า วัฒนธรรมองค์การในภาพรวม  ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสําเร็จของงาน  

และมีจิตสํานึกต่อคุณค่าส่ิงแวดล้อม ส่วนวัฒนธรรมท่ีเอ้ือต่อการทํางานขององค์การ  ได้แก่  

มุ่งม่ันต่อเป้าหมาย   มีส่วนร่วมตัดสินใจและมีบรรยากาศการแข่งขัน วัฒนธรรมท่ีเป็นอุปสรรคของ

องค์การ  ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ติดต่อระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน  การมอบอํานาจใน

ลักษณะของผู้ควบคุม  การสร้างบรรยากาศการแข่งขันยังเป็นอุปสรรคต่อองค์การ  เน่ืองจาก

พนักงานขาดความเข้าใจในหลักการ 

แสงเดือน  เสียมไหม และคณะ (2540)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์การ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต  จํากัด  และบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด พบว่าปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ  ได้แก่ 

ปรัชญา  โครงสร้างองค์การ นโยบาย การให้รางวัล บรรยากาศขององค์การ ภาวะผู้นํา  การ

ประสานงานและการสนับสนุนจากองค์การ สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต  

จํากัด   ในขณะท่ีปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ  ด้านนโยบาย  บรรยากาศองค์การ และการสนับสนุน

จากองค์การ สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ซ่ึงประสิทธิผลสําหรับ

งานวิจัยในคร้ังน้ี  ประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความอยู่

รอดขององค์การ  และความเจริญเติบโตขององค์การ 

จินต์ทอง  แสนคงสุข และคณะ (2545)  ทําการวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาวัฒนธรรม

องค์การของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงาน  ปตท. จํานวน  1,745 คน  พบว่าทัศนคติการทํางานมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ



 
 

64 

พนักงานในภาพรวม  ได้แก่  ทัศนคติเก่ียวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ  มุ่งเน้นผลประโยชน์ของ

องค์การ  ให้ความสําคัญแก่ลูกค้า  เป็นองค์การแห่งการสร้างนวัตกรรม  ทํางานเป็นทีม และมี

เป้าหมายร่วมกัน  มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมของพนักงาน ปตท. 

 วงเดือน  จานสิบสี (2548) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Cameron (2005)  พบว่า

วัฒนธรรมองค์การของ ธ.ก.ส. เป็นวัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy  Culture) เป็นอันดับหน่ึง 

คือ มีโครงสร้างและการควบคุมท่ีชัดเจน  พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว้  

ผู้นําองค์การเป็นผู้ประสานงาน  ควบคุม กํากับดูแล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและ

มีประสิทธิภาพ  รูปแบบการบริหารงานเน้นความม่ันคงของพนักงาน  ยอมรับคําส่ัง ปฏิบัติงานท่ี

สามารถคาดการณ์ได้และมีความสัมพันธ์ตามลําดับช้ัน  ส่ิงท่ียึดเหน่ียวองค์การเข้าไว้ด้วยกัน  คือ 

นโยบายและกฎระเบียบท่ีเป็นทางการ  ส่ิงสําคัญในองค์การ คือ ทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไป

ด้วยความราบร่ืน  องค์การมีเกณฑ์หรือกําหนดมาตรฐานและความสําเร็จในเร่ืองประสิทธิภาพ  

คือ มีระบบท่ีเช่ือถือได้  ทํางานอย่างราบร่ืน  และผลผลิตมีต้นทุนตํ่า วัฒนธรรมองค์การอันดับ

รองลงมาของ ธ.ก.ส. คือ วัฒนธรรมเครือญาติหรือความสัมพันธ์ (Clan  Culture) วัฒนธรรม

การตลาด (Market  Culture)  และวัฒนธรรมการเปล่ียนแปลง (Adhocracy  Culture) ตามลําดับ 

 บัญญัติ  ท้วมสุข  (2549) ศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จํากัด จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 180  คน พบว่าปัจจุบัน บริษัทวิทยุการบินมีวัฒนธรรมองค์การ

แบบราชการ (Hierarchy Culture) มากท่ีสุด  และมีวัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นความสัมพันธ์ 

(Clan Culture) ให้ความสําคัญแก่การตลาด (Market  Culture)  และ วัฒนธรรมการเปล่ียนแปลง 

(Adhocracy Culture) มากน้อยลดหล่ันกันมาตามลําดับ  ในขณะเดียวกันองค์การก็มีวัฒนธรรม

องค์การท่ีพึงประสงค์ อันดับหน่ึง คือ วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์   อันดับสองเป็นวัฒนธรรม

แบบราชการ วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง และวัฒนธรรมการตลาดเป็นวัฒนธรรมท่ีพึง

ประสงค์อันดับสามและสี่ตามลําดับ 

 จารุวรรณ  นุตะศรินทร์ (2550) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การในบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 

จํากัด ท่ีเอ้ือต่อการเกิดนวัตกรรม  พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

ได้แก่   

1)   กลยุทธ์  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ มีพันธกิจท่ีชัดเจนและให้ความสําคัญแก่

นวัตกรรม  ผู้บริหารกําหนดและส่ือสารเป้าหมายและกลยุทธ์ กําหนดให้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์

สําคัญขององค์การ  ท่ีจะนําไปสู่การเจริญเติบโตด้านการตลาด สินค้าและบริการ  ส่ือสารให้

พนักงานเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจจากการแถลงนโยบายประจําปีและให้พนักงานมีส่วนร่วมดําเนินกล

ยุทธ์ด้านวัตกรรม   
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2)   โครงสร้างองค์การ  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จัดโครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่นและ

เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  โครงสร้างองค์การสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ  

ให้อํานาจ การตัดสินใจแก่พนักงานและพนักงานทํางานร่วมกันเป็นทีม  

3) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เป็นอย่างดี  โดยคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงานอย่างแท้จริง  ด้วยการ

สัมภาษณ์แบบใช้งานและสมรรถนะเป็นหลัก (Job  Based and Competency Based) จ่าย

ค่าตอบแทนและให้รางวัลโดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานของพนักงานเป็นสําคัญ (Pay for 

Performance) ด้วยการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management  by Objectives) และจัด

หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การท่ีจัดข้ึนเพื่อส่งเสริม

การทํางานป็นทีมและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีในองค์การ  เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เรียนรู้ทางส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ (e-Learning)  เป็นต้น  และใช้ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีเหล่าน้ีกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ของพนักงาน 

 4) ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ให้ความสําคัญ

แก่การทํางานเป็นทีม  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านการประชุม

หรือทํากิจกรรมร่วมกัน  พนักงานกําหนดเป้าหมายการทํางานและส่ือสารความสําเร็จร่วมกัน   

ขณะเดียวกันผู้บริหารก็กําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีท้าทาย  รวมท้ังยอมรับความผิดพลาดของ

พนักงานและให้โอกาสแก่พนักงานแก้ไขปัญหาความผิดพลาดน้ัน ๆ ส่วนองค์การกําหนด

สมรรถนะหลักของพนักงานท่ีทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายและใช้เป็นพฤติกรรมพื้นฐานแก่

พนักงานทุกคนเพื่อเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้จากการทํา

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์การ                   

5) ใช้การส่ือสารท่ีเปิดกว้างท่ัวท้ังองค์การ  ด้วยช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย  

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และทันเวลา 

 ลลิดา  เกษมเนตร (2550) ศึกษาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การของบริษัท บัตร

กรุงไทย  จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าสาเหตุสําคัญท่ีทําให้บริษัท  บัตรกรุงไทย  

ต้องเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การเดิมท่ีอนุรักษ์นิยม (Conservative) และทํางานแบบต้ังรับมา

เป็นวัฒนธรรมองค์การแบบใหม่ คือ เป็นผู้นําของธุรกิจบัตรเครดิตและได้เปรียบคู่แข่งขัน  นอกจากน้ี

บริษัทประกอบด้วยพนักงานท่ีมีความหลากหลาย  รวมท้ังองค์การต้องการเปล่ียนแปลงจาก

ภาพลักษณ์เดิม 
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 องค์การจึงกําหนดเป็นปรัชญา  แนวคิด และนโยบาย ว่าองค์การจะพยายามให้พนักงาน

ทํางานให้สําเร็จด้วยความสนุก  ดังคําขวัญท่ีว่า  คนสําราญ  งานสําเร็จ  ซ่ึงจะทําให้องค์การ

ดําเนินงานต่อไปได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  โดยเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้นําในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

 การกําหนดวัฒนธรรมองค์การข้ึนใหม่ของ บริษัท บัตรกรุงไทย มาจากความต้องการของ

ลูกค้าเป็นสําคัญ โดยองค์การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า  แล้วนํามาเทียบเคียง

กับบุคลิกภาพและวิธีการทํางานของพนักงานในองค์การ  ว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าหรือไม่  อย่างไร  จากน้ันบริษัทก็กําหนดเป็นวัฒนธรรมองค์การใหม่ข้ึนมา  ประกอบด้วย  

1)  มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)  2)  ไม่หยุดน่ิง (Dynamic) 3)  ทันสมัย (Moden)  4)   

เรียบง่าย (Simple)   5)  สนุกสนาน (Fun and Friendly) โดยไม่ละเลยวัฒนธรรมแบบไทย 

 ท้ังน้ี  บริษัท บัตรกรุงไทย มีกระบวนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การจากแบบอนุรักษ์

นิยมมาเป็นแบบใหม่ โดย  1)  กําหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง  2)  เปล่ียนแปลงการแต่ง

กายให้เรียบง่ายและเป็นทางการน้อยลง  3)  เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การให้ยืดหยุ่นมากข้ึน 4)  

เปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือกระบวนการทํางาน  กําจัดการทํางานท่ีซํ้าซ้อน ลดการควบคุมให้น้อยลด  5) 

เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมการทํางาน  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการทํางาน  ลดพื้นท่ีการ

ปฏิบัติงานหรือใช้พื้นท่ีสําหรับทํางานอย่างคุ้มค่า  6)  ประเมินผลการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

โดยสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน   

 องค์การใช้วิธีการถ่ายทอด  หล่อหลอมและสืบสานวัฒนธรรมองค์การหลายวิธี  ได้แก่  

ส่ือสารหลายช่องทาง  จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  สรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีทัศนคติ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ   รวมท้ังฝึกอบรมเพื่อสร้าง  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์การใหม่แก่พนักงาน    

 จากงานวิจัยน้ี  พบว่า ผลท่ี บริษัท  บัตรกรุงไทย  ได้รับจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม

องค์การ คือ  บริษัทสามารถแข่งขันและเป็นผู้นําในธุรกิจบัตรเครดิตได้   องค์การมีภาพลักษณ์และ

วัฒนธรรมใหม่  พนักงานมีความสุขในการทํางานและมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิต

การทํางาน (Work-Life  Balance) 

 อย่างไรก็ตามยังคงมีพนักงานจํานวนหน่ึงท่ีต่อต้านการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี  จึงเป็น

หน้าท่ีของผู้นําองค์การต้องส่ือสารอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง    ใช้ช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย

สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่และพนักงานทุกคนต้องยินดีให้

ความร่วมมือต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การด้วย 
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 2.3.2  งานวิจัยจากต่างประเทศ 

 Rousseau (1990: 448 - 460) ศึกษาวิจัยเร่ือง Normative  Beliefs  in  Fund-Raising  

Organizations: LinkingCulture to Organizational Performance and Individual   Responses  

โดยจําแนกวัฒนธรรมองค์การออกเป็น  2  มิติ (Dimension)  คือ  ความพึงพอใจกับความม่ันคง 

(Satisfaction  Versus  Security)  และผลการปฏิบัติงานท่ีนํามาใช้ศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  จํานวน

เงินท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชน  จากการศึกษาองค์การอาสาสมัครขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจํานวน  32  

แห่ง  พบว่า ความม่ันคงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน 

  Calori and Sanin (1991: 49-74) ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์การในบริษัทของชาวฝร่ังเศส  

จํานวน  5 แห่งท่ีมีกลยุทธ์แตกต่างกัน  ภายใต้หัวข้อการวิจัยท่ีช่ือว่า Corporate  Culture  and  

Economic Performance: a French Study พบว่าบริษัทแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมองค์การท่ีแตกต่างกัน 

จึงจําแนกเป็นค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน  (Work-Related  Values) จํานวน 12  มิติ  และ 

การจัดการ (Management  Practice)  จํานวน 17 มิติ  และผลการปฏิบัติงานท่ีนํามาใช้สําหรับ

การวิจัยในคร้ังน้ี  ได้แก่  1)  ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment)  2)  ผลตอบแทนต่อ

ยอดขาย (Return  on  Sales)  และ 3)  การเจริญเติบโต (Growth)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่านิยม

และการจัดการหลายมิติสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตขององค์การ  2) วัฒนธรรมท่ีแข็งแกร่ง 

(Strong  Culture) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเจริญเติบโตในระดับสูง (High  Growth)  และ 

3) ค่านิยมและการจัดการจํานวนเล็กน้อยสัมพันธ์กับความสามารถทํากําไร (Profitability) 

 Sorod (1991)  ทําการวิจัย  เร่ือง  อิทธิพลของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์การต่อ

ค่านิยม  ทัศนคติการจัดการและผลการปฏิบัติงาน   ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าของกิจการชาวไทยและ

ชาวอเมริกันมีระดับการขัดเกลาทางสังคมในองค์การ (Levels of Organizational  Socialization) 

และค่านิยมการทํางานแตกต่างกัน  แต่มีระดับการควบคุมสถานการณ์ในการทํางาน ความพึง

พอใจในงานและผลการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน 

 การขัดเกลาทางสังคมในองค์การ (Organizational  Socialization) มีบทบาทสําคัญต่อ

การสร้างรูปแบบผู้นําท่ีพนักงานปรารถนา  และกระตุ้นให้พนักงานเช่ือม่ันต่อการควบคุม

สถานการณ์การทํางานของตนเอง  ทําให้พนักงานมีทัศนคติทางบวกต่องานและมีผลการ

ปฏิบัติงานดีข้ึน 

 พนักงานชาวไทยมีค่านิยม ให้ความสําคัญแก่อํานาจมาก (Large Power Distance)  

หลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (Moderate-High Uncertainty Avoidance)   

มีความเป็นปัจเจกบุคคลตํ่า  (Low Individualism) และมีลักษณะของเพศชายตํ่า (Low  Masculinity) 
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อย่างไรก็ตาม ค่านิยมของพนักงานไทยมีความเหมือนกันไม่ว่าทํางานในองค์การท่ีแตกต่างกันก็ตาม  

ดังน้ัน วัฒนธรรมของชาติมีผลต่อค่านิยมการจัดการ ในขณะท่ีวัฒนธรรมองค์การกลับมีผลต่อ

ค่านิยมการจัดการน้อยกว่า 

 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ได้แก่  การคัดเลือก   ฝึกอบรม   ให้แนวทาง  และการจูงใจ 

ช่วยเปล่ียนแปลงลักษณะการจัดการ  ทัศนคติ  และการปฏิบัติงาน   หากองค์การใช้การขัดเกลา

ทางสังคมอย่างเหมาะสม  จะกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบาย  พึงพอใจ  และเพิ่มผลผลิต   

 Kotter  and  Heskett  (1992)  ศึกษาเร่ือง  Corporate   Culture   and   Performance  

ในองค์การขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา  เช่น  ICI   Nissan   เป็นต้น  พบว่า  วัฒนธรรมองค์การมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลดําเนินการด้านการเงิน (Economic  Performance) ระยะยาว  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การท่ีมีวัฒนธรรมให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น 

ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่แข่งขัน  เป็นต้น  และผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นํา  ในระยะเวลา 11  ปี สามารถทําให้

องค์การมีรายได้ (Revenues) เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 682 จากร้อยละ 166  มูลค่าหุ้น (Stock  Price) สูงข้ึน

เป็นร้อยละ  901  จากเดิมท่ีมีมูลค่าเพียงร้อยละ 74  เท่าน้ัน   และสามารถพัฒนารายได้สุทธิ (Net  

Incomes) ได้ถึงร้อยละ 756  

 งานวิจัยของ Kotter  and  Heskett (1992) เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสําคัญ

ต่อความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์การ  โดยวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการปรับตัวมีผลทางบวกต่อ

ผลทางการเงินขององค์การ  ในขณะท่ีวัฒนธรรมองค์การท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามจะมีผลทางลบต่อ

ผลทางการเงิน แต่วัฒนธรรมองค์การท่ีขัดขวางผลทางการเงินในระยะยาวเกิดข้ึนง่าย  แม้แต่ใน

องค์การท่ีมีพนักงานท่ีมีคุณภาพ  วัฒนธรรมองค์การดังกล่าวน้ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไม่

เหมาะสมและขัดขวางการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม   ทําให้องค์การเปล่ียนแปลงได้ยากข้ึน

เพราะพนักงานขาดการมีส่วนร่วม  แต่กลับให้ความสําคัญกับอํานาจตามโครงสร้างองค์การ การ

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นําองค์การ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ท่ี

ปฏิบัติจริงได้ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการเปล่ียนแปลง  และวิธีการท่ีทําให้วัฒนธรรมองค์การ

สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1)  เป้าหมายขององค์การและพนักงาน

ต้องดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  2) วัฒนธรรมองค์การต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและ

ค่านิยมร่วมกัน โดยทําให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีทําให้กับองค์การ   และ  3)  องค์การ

ท่ีปราศจากโครงสร้างและปราศจากการควบคุมโดยระบบราชการอย่างเป็นทางการ สามารถจูงใจ

พนักงานและสร้างนวัตกรรมได้ 

 Gordon  and  DiTomaso (1992: 783-798) ศึกษาวิจัย เร่ือง  Predict   Corporate  

Performance  from Organizational Culture  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การท่ี
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แกร่ง (Strong  Corporate  Culture) และ ระดับผลการปฏิบัติงาน ในบริษัทประกันภัยของ

สหรัฐอเมริกา  จํานวน  11 แห่ง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 1981 และรวบรวมผลการปฏิบัติงาน

ปี 1982-1987 ผลการวิจัยพบว่า   เม่ือองค์การมีวัฒนธรรมองค์การท่ีแกร่ง   องค์การจะมีผล

ดําเนินงานทางการเงินท่ีสูงข้ึนในปีต่อ ๆ มา   วัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นความสามารถในการ

ปรับตัว (Adaptability) ทําให้องค์การมีผลดําเนินงานทางการเงินท่ีสูงข้ึนในปีต่อ ๆ มา  แต่

วัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นความม่ันคงหรือเสถียรภาพ (Stability) จะทําให้องค์การมีผล

ดําเนินงานทางการเงินท่ีตํ่าลงในปีต่อ ๆ มา 

  Marcoulides  and  Heck  (1993: 209 - 225)  ศึกษาเร่ือง Organizational  Culture  

and Performance: Proposing  and  Testing  a  Model   โดยใช้โปรแกรม  LISREL (Linear  

Structure  RELations) สําหรับศึกษาตัวแปรวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

องค์การ  พบว่าวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยตัวแปรจํานวน   5  ตัวแปร  ได้แก่ 

1)   โครงสร้างองค์การ  ประกอบด้วย  ความซับซ้อน   การอ้างเหตุผลการผลิต

และการบริการ    

2)   งานขององค์การ ประกอบด้วย การคัดเลือก   ประเมินผล   จ่ายค่าตอบแทน  

ผลการปฏิบัติงาน   การสอนงาน  การตัดสินใจ  และ ความท้าทาย 

3) ค่านิยมขององค์การ ประกอบด้วย ความเส่ียง ความปลอดภัย   ประสิทธิภาพ  

ความเป็นมืออาชีพ   ภาพลักษณ์และการตลาด   การวิจัยและพัฒนา 

4)   บรรยากาศในองค์การ  ประกอบด้วย  บทบาทขององค์การ  การส่ือสาร   การ

ร่วมมือประสานงาน   เทคโนโลยี  และ  ความเครียด 

5)   ทัศนคติของพนักงาน  ประกอบด้วย  อคติ  ความอดทน ชาตินิยม ความสุข

ในสังคม  ความผูกพัน   และการมีส่วนร่วม 

  ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงได้แก่  รายได้  มูลค่าหุ้น  ผลกําไร  

และผลตอบแทน พบว่า ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นซ่ึงประกอบกันเป็นวัฒนธรรมองค์การสามารถ

ทํานายผลการปฏิบัติงานได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์ต่องานของ

องค์การและบรรยากาศในองค์การ  ค่านิยมขององค์การสัมพันธ์กับงานขององค์การ  บรรยากาศ

ในองค์การและทัศนคติของพนักงาน  งานขององค์การสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงาน   

บรรยากาศในองค์การและผลการปฏิบัติงาน  บรรยากาศในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ

พนักงานและผลการปฏิบัติงาน  ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 

  Denison and Mishra (1995: 204-233) ศึกษาวิจัยเร่ือง Toward a Theory of  

Organizational  Culture  and  Effectiveness   เพื่อพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมองค์การและ



 
 

70 

ประสิทธิผล จากลักษณะวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มีส่วนร่วม (Involvement)  2) มี

วัฒนธรรมท่ีแข็งแกร่ง (Consistency)  3) การปรับตัว (Adaptability) และ 4)  มีพันธกิจ  (Mission) 

วัฒนธรรมองค์การท้ัง 4  ลักษณะน้ี  ผ่านการตรวจสอบและศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพจาก

กรณีศึกษา (Qualitative  Case  Studies) ใน 5 บริษัท เพื่อระบุวัฒนธรรมองค์การท่ีเช่ือมโยงกับ

ประสิทธิผล  และใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative  Study)  เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์การรับรู้

ของผู้บริหารระดับสูง (CEO)  ต่อวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะ โดยวัดท้ังแบบวัตถุวิสัย 

(Objective) และอัตวิสัย (Subjective) เก่ียวกับประสิทธิผลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  764  

องค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ  2  ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมและการปรับตัว เป็นตัวช้ีวัด

ความยืดหยุ่น (Flexibility) การเปิดเผย (Openness) และการตอบสนอง (Responsiveness) รวมท้ัง

เป็นตัวทํานายสําคัญของการเติบโต (Growth) ส่วนวัฒนธรรมองค์การอีก  2  ลักษณะ  ได้แก่ 

วัฒนธรรมท่ีแข็งแกร่งและมีพันธกิจเป็นตัวช้ีวัดการบูรณาการ (Integration)   ทิศทาง (Direction)  

และวิสัยทัศน์ (Vision) รวมท้ังเป็นตัวทํานายท่ีดีต่อความสามารถทํากําไร (Profitability) 

นอกจากน้ีวัฒนธรรมองค์การแต่ละลักษณะยังสามารถทํานายประสิทธิผลอย่างมีนัยสําคัญ  เช่น  

คุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจของพนักงาน  (Employee  Satisfaction) และผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าวัฒนธรรมองค์การท้ัง 4  ลักษณะเป็นตัวช้ีวัดท่ีเข้มแข็งของ

ประสิทธิผลด้านอัตวิสัย (Subjective) สําหรับองค์การท่ีเป็นตัวอย่างท้ังหมด  แต่เป็นตัวช้ีวัดท่ี

เข้มแข็งด้านวัตถุวิสัย (Objective) สําหรับองค์การขนาดใหญ่ เช่น  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

(Return  of  Assets)  และ การเติบโตของยอดขาย (Sale  Growth) 

  Petty et al. (1995: 483-492) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและผลการ

ปฏิบัติงานขององค์การ ซ่ึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Relationships Between Organizational  Culture   

and Organizational Performance  การวิจัยน้ี จําแนกวัฒนธรรมองค์การออกเป็น  4  มิติ ได้แก่ 

1)  ทํางานเป็นทีม (Teamwork)  2)  ความไว้วางใจและความเช่ือถือ (Trust  and  Credibility) 3) 

พัฒนาผลการปฏิบัติงานและกําหนดเป้าหมาย (Performance Improvement and Common  Goals) 

และ 4) การทําหน้าท่ีในองค์การ (Organizational Functioning) สําหรับผลการปฏิบัติงานท่ี

นํามาใช้ศึกษา ประกอบด้วย 1) การดําเนินงาน (Operation) 2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Customer  

Responsibility) 3)  การสนับสนุนด้านการบริการ  (Support  Services) 4) ความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยของพนักงาน (Employee  Safety  and  Health)  5) การตลาด (Marketing) โดย

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ บริษัทท่ีให้บริการด้านไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจํานวน 12 แห่ง  พบว่า 

การทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 
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  Sawner (2000)  ศึกษาวิจัย เร่ือง  An  Empirical  Investigation  of  Relationship  Between  

Organizational  Culture  and  Organizational  Performance  in  a  Large   Public  Sector  

Organization  สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ทหารขนาดใหญ่  คือ The  Air National Guard  โดยวัดผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Non - 

Fiscal  Performance)  ได้แก่  1)  ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ (Inspection  Results)  2)  อัตรา

ความปลอดภัยภาคพื้นดิน (Ground  Safty  Mishap  Rate)   3)  การธํารงรักษาพนักงาน  (Unit  

Personnel  Retention)  ผลการศึกษาพบว่า การจัดการการเปล่ียนแปลง (Managing Change) 

และการทํางานเป็นทีม (Coordinated Teamwork) สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการตรวจสอบและ

อัตราความปลอดภัยภาคพ้ืนดิน  การบรรลุเป้าหมาย  (Achieving  Goals) สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของ

การตรวจสอบ อัตราความปลอดภัยภาคพ้ืนดิน และการธํารงรักษาพนักงาน  ส่วนการมุ่งเน้นลูกค้า 

(Customer  Orientation) และการทํางานเป็นทีม (Coordinated  Teamwork)  สัมพันธ์กับอัตรา

ความปลอดภัยภาคพื้นดิน สรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การใน 5 ประการ  ได้แก่  1)  การจัดการการ

เปล่ียนแปลง   2)  การบรรลุเป้าหมาย  3)  ทํางานเป็นทีม  4)  มุ่งเน้นลูกค้า  และ  5)  มีวัฒนธรรม

องค์การท่ีเข้มแข็ง สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานท้ัง  3  ประการ คือ 1)  ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ   

2)  อัตราความปลอดภัยภาคพ้ืนดิน  3)  การธํารงรักษาพนักงาน     

  Beugelsdijk, Noorderhaven and Koen (2004) วิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมองค์การ  การสร้างพันธมิตร  และทุนทางสังคม ซ่ึงเป็นเครือข่ายทรัพยากรขององค์การ 

(The Network  Resources of a Firm) ภายใต้ช่ืองานวิจัยว่า Organizational  Culture,  Alliance  

Capabilities and Social Capital โดยศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศเนเธอร์แลนด์  

จํานวน  127 แห่ง   และใช้เทคนิคทางสถิติการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor  Analysis) จัดแบ่ง

วัฒนธรรมองค์การได้เป็น  6 มิติ  ได้แก่ 1)   มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result  Orientation)  2)  ให้ความสําคัญ

แก่พนักงาน (Employee Orientation)  3) การส่ือสาร (Communication  Orientation)   4)  นวัตกรรม 

(Innovation Orientation)  5)  ความม่ันคง (Stability Orientation)  6)  การทํางานเป็นทีม (Team  

Orientation) มีวัฒนธรรมองค์การเพียง 3 มิติ คือ มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Orientation)  นวัตกรรม 

(Innovation Orientation)  และความม่ันคง (Stability Orientation) สัมพันธ์กับการสร้างพันธมิตร 

(Alliance Capabilities) แต่วัฒนธรรมองค์การดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับทุนทางสังคม (Social  

Capital) เช่น  งานวิจัยของ Kim,  Lee and Yu (2004: 340-359) เร่ือง Corporate  Culture  and  

Organizational   Performance  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและผลการ

ปฏิบัติงานขององค์การ  โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor  Analysis) จําแนกวัฒนธรรมองค์การ
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ออกเป็น 4 รูปแบบ  ได้แก่ มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation)  ทํางานเป็นทีม (Team)  มุ่งเน้นความสัมพันธ์ 

(Support) และมุ่งเน้นงาน (Task) ศึกษากับธุรกิจ 3 ประเภท  ได้แก่  ธุรกิจประกันภัยอุตสาหกรรม  

และโรงพยาบาล พบว่า ธุรกิจประกันภัยให้ความสําคัญแก่นวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  คือ การเจริญเติบโตของยอดเงินประกัน  อัตราผู้ทําประกัน

เพิ่มสูงข้ึน  แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน (Return  on  Investment)   ส่วนธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Support) วัฒนธรรมองค์การดังกล่าวสัมพันธ์กับผล

กําไรและผลตอบแทนการลงทุน  และธุรกิจโรงพยาบาลพบว่ามีวัฒนธรรมองค์การทํางานเป็นทีม

และมุ่งเน้นงาน (Task) เป็นสําคัญ  มีผลต่ออัตราการเข้าออก (Turnover) ของพนักงาน 

  Liu,  Chen   and  Liu (2006)  ศึกษาเร่ือง   Through  the  Lenses  of  Organizational  

Culture: a Comparison  of  State-Owned  Enterprises  and  Joint  Ventures  in China โดย

เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การระหว่างองค์การท่ีรัฐเป็นเจ้าของกับองค์การท่ีรวมทุนกับ

ต่างประเทศ  ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานจํานวน 781คน  และใช้การวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor  Analysis) จําแนกวัฒนธรรมองค์การออกเป็น  4 มิติ  คือ 1)  มีส่วนร่วม  (Participation)   

2)  ทํางานเป็นทีม (Teamwork)  3) การอํานวยการ  (Supervision)  และ  4)  การประชุม (Meeting) 

ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์การจํานวน  3  มิติ ยกเว้นการมีส่วนร่วม (Participation) มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยสําคัญกับพนักงานในองค์การท่ีรัฐเป็นเจ้าของมากกว่าพนักงานในองค์การท่ีรวมทุนกับ

ต่างประเทศ  งานวิจัยน้ีสรุปได้ว่า  วัฒนธรรมองค์การท่ีองค์การหน่ึงให้คุณค่าอาจใช้ไม่ได้ผลกับ

องค์การอ่ืน ๆ  แต่วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ   

 Belassi, Kondra andTukel (2007: 12-24) ทําการวิจัยเร่ือง New Product  Development  

Projects: The  Effects  of  Organizational  Culture เน่ืองจากการจัดการโครงการ (Project  

Management) ในองค์การของสหรัฐอเมริกา มักประสบผลสําเร็จน้อย คือ มีเพียงร้อยละ 17 

เท่าน้ันท่ีประสบผลสําเร็จ  ส่วนท่ีเหลือนําโครงการไปดําเนินการแล้วประสบความล้มเหลว  จึง

ทําการศึกษาว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการจัดการโครงการหรือไม่  กับองค์การในสหรัฐอเมริกาจํานวน 

95 แห่ง  โดยจําแนกวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4  ลักษณะ  ได้แก่ 1) อิสระในการทํางาน (Idependent  

Intercept)  2)  สภาพแวดล้อมการทํางานทางบวก (Positive  Work  Enviroment)  3)  ภาวะผู้นํา 

(Management  Ledership)  และ 4)  มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result-Oriented)  จากการวิจัยพบว่า

สภาพแวดล้อมการทํางานทางบวกมีผลต่อความสําเร็จด้านการค้า (Commercial  Success) 

ด้านเทคนิค (Technical Success) และความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ภาวะ

ผู้นํามีผลต่อความสําเร็จด้านการค้าและด้านเทคนิค ในขณะท่ีอิสระในการทํางานมีผลต่อ
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ความสําเร็จด้านเทคนิคและความพึงพอใจของลูกค้า แต่การมุ่งเน้นผลลัพธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความสําเร็จใด ๆ เลย 

 สรุปจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงเป็นงานวิจัยของไทย พบว่า วัฒนธรรมองค์การของไทยมี

ท่ีมาจากลักษณะของวัฒนธรรมไทยเป็นสําคัญ  บางลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารองค์การ  

และมีองค์การหลายแห่งพยายามเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมองค์การ 

 สําหรับงานวิจัยจากต่างประเทศ  ส่วนมากเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับ

ผลการปฏิบัติงานขององค์การท้ังผลการดําเนินงานท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  ส่วนจะระบุว่า

วัฒนธรรมอะไรบ้างท่ีมีผลต่อประสิทธิผลองค์การน้ัน  ข้ึนอยู่กับประเภทหรือลักษณะรวมท้ังบริบท

ขององค์การน้ัน ๆ เป็นสําคัญ  วัฒนธรรมท่ีทําให้องค์การหน่ึงมีประสิทธิผล  อาจไม่สามารถทําให้

อีกองค์การหน่ึงมีประสิทธิผลก็ได้  

 

2.4.  รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
 

  2.4.1  ความหมายของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจ (Public  Enterprise) มิได้มีคําจํากัดอย่างเป็นสากล ข้ึนอยู่กับแต่ละประเทศ

จะให้นิยามแตกต่างกันไป  สําหรับประเทศไทยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความหมายท่ีไม่แตกต่างกัน

มากนัก เช่น  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (The  National  Economic  

and  Social  Development  Board) ให้คําจํากัดความรัฐวิสาหกิจว่า  “เป็นองค์การท่ีดําเนินงาน

โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของท้ังหมดหรือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเกินกว่าร้อยละ 50” ในขณะท่ีสํานัก

งบประมาณ ให้ความหมายเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การซ่ึงรัฐบาลเป็นเจ้าของ

ท้ังหมดหรือเป็นเจ้าของเกินกว่าร้อยละ 50 แล้วยัง “อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโดยตรงหรือ

ทางอ้อมก็ได้” (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2551) 

 นักวิชาการหลายท่านก็ให้คําจํากัดความรัฐวิสาหกิจไว้มากมาย  เช่น  พิพัฒน์  ไทยอารี 

(2531: 11) เห็นว่า  รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง กิจการท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ  โดยอาจเป็นเจ้าของ

ท้ังหมดหรือเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ คือ มากกว่าร้อยละ 50 ก็ได้  ซ่ึงดําเนินการด้านพาณิชยกรรม  

การเงิน   อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การบริการ   หรือส่งเสริม

การขายสินค้าและบริการ  สามารถแสดงฐานะของกิจการได้ตามหลักงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  

ซ่ึงกิจการดังกล่าวน้ีอาจมีหลายรูปแบบ  เช่น  มีฐานะเป็นกรม   บริษัทจํากัดมหาชน  หรือเป็น

องค์การท่ีมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายจัดต้ังโดยเฉพาะ  เป็นต้น 
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 ผุสสดี  สัตยมานะ (2529: 18)  สรุปลักษณะสําคัญโดยท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า เป็น

องค์การท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐ  มีกฎหมายหรืออํานาจ (Authority) บางอย่างรองรับ  โดยกําหนด

ขอบเขต  อํานาจ  หน้าท่ีและการดําเนินการอย่างชัดเจน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  กิจการส่วนใหญ่

ดําเนินการทางเศรษฐกิจ  บริหารงานในรูปคณะกรรมการ   บุคลากรในองค์การมิได้มีฐานะเป็น

ข้าราชการ  แต่อาจมีฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  เป็นองค์การท่ีได้รับงบประมาณประจําปี

จากรัฐบาลและอาจใช้รายได้ของตนมาเป็นทุนหมุนเวียนได้  สามารถกู้ยืมเงินจากรัฐหรือ

หน่วยงานต่างประเทศ  โดยรัฐบาลเป็นผู้คํ้าประกัน  รวมท้ังอาจออกพันธบัตรขายแก่ประชาชนเพื่อ

นํามาเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินกิจการได้ 

 

 2.4.2  ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

 รัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนในประเทศไทยภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 โดย

คณะราษฎรนําเงินทุนของรัฐบาลมาสร้างรัฐวิสาหกิจและบริษัทก่ึงราชการจํานวนหน่ึง  โดยรัฐบาล

ถือหุ้นรายใหญ่และดําเนินงานภายใต้การบริหารงานของข้าราชการท่ีคณะราษฎรแต่งต้ังหรือ

บุคคลท่ีใกล้ชิดคณะราษฎร    

 ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง    ประเทศไทยขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคและบริโภค

จํานวนมาก  เน่ืองจากขาดการติดต่อกับต่างประเทศ   เพราะเส้นทางเดินเรือถูกตัดขาด  

จําเป็นต้องผลิตสินค้าหลายอย่างใช้เองภายในประเทศ   เช่น  เสบียงอาหารและเคร่ืองใช้ของทหาร  

เคร่ืองนุ่งห่ม  นํ้าตาลทราย  กระดาษ  เป็นต้น   ประกอบกับขณะน้ันผู้นําประเทศประกาศนโยบาย

ชาตินิยม  ไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติมีธุรกิจในประเทศไทย  รัฐบาลจึงดําเนินการเอง  เพื่อผลิต

และจําหน่ายสินค้าอุปโภคท่ีจําเป็นแก่ประชาชน 

 เม่ือสงครามส้ินสุดลง  รัฐบาลได้กรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของกิจการและทรัพย์สินของชนชาติ

ศัตรู  ได้แก่  เหมืองแร่   ป่าไม้   และโรงงานต่าง ๆ  รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ัง

องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจข้ึนอีกจํานวนมาก  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตก้าวหน้า  

นับจากน้ันเป็นต้นมาประเทศไทยก็มีรัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนอีกจํานวนมาก    

 

 2.4.3   ความส าคัญของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจ (Public  Enterprise) มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

ดังจะเห็นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ มีแนวนโยบายการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ นับต้ังแต่ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2409)  จนถึงฉบับปัจจุบัน  และในงบประมาณแผ่นดิน  

รัฐบาลจัดสรรงบรายจ่ายแก่รัฐวิสาหกิจเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
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 อย่างไรก็ตาม  รัฐวิสาหกิจก่อต้ังข้ึนมาจากเหตุผลท่ีต่างกัน  สามารถจําแนกออกเป็น  2  กรณี 

ได้แก่  เหตุผลท่ัวไปและเหตุผลเฉพาะสําหรับประเทศไทย (นันทวัฒน์  บรมานันท์, 2550: 15-21)  

  2.4.3.1  เหตุผลท่ัวไปในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 

1)   เพื่อเป็นเคร่ืองมือสําหรับดําเนินธุรกิจแทนรัฐ  เน่ืองจากภาคเอกชน

ขาดความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกหรือให้บริการท่ีสังคมต้องการ  หรือภาคเอกชน

ดําเนินการอยู่แล้วแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ  รัฐต้องจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนมาเพื่อดําเนินกิจการน้ัน ๆ 

เอง  โดยควบคุมดูแลหรือถือหุ้นข้างมาก  เช่น   กิจการรถไฟ   ไปรษณีย์   โทรศัพท์  และ

วิทยุกระจายเสียง  

2)   เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจบางประเภทท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากเป็นบริการพื้นฐานท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  

รัฐต้องเป็นผู้ริเร่ิมดําเนินการก่อน  เพราะภาคเอกชนไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในเร่ืองน้ัน ๆ มา

ก่อน จึงไม่ม่ันใจในความคุ้มทุนและผลกําไรท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจน้ัน  หรือภาคเอกชนไม่สนใจจะ

ดําเนินกิจการ    หากรัฐดําเนินการระยะหน่ึงจนประสบผลสําเร็จ  จะเป็นตัวอย่างท่ีดีให้เอกชน

ตัดสินใจเข้ามาดําเนินการบ้าง  เพราะประชาชนมีความต้องการและมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 

3)  เพื่อความม่ันคงของประเทศและประชาชน  เช่น   กิจการด้าน

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  ไฟฟ้า  นํ้าประปา  โทรศัพท์  ถ้าเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนดําเนินการ

อาจเกิดการผูกขาดในกิจการน้ัน ๆ  สามารถเรียกค่าตอบแทนในสินค้าและบริการได้ตามอําเภอใจ  

สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภคและประชาชน   รวมท้ังการผลิตสินค้าและบริการท่ีสําคัญหรือ

จําเป็นต่อประเทศชาติในยามสงคราม  เช่น  องค์การแบตเตอร่ี  องค์การฟอกหนัง  เป็นต้น  ซ่ึงเป็น

ยุทธปัจจัยสําคัญสําหรับกองทัพในยามสงคราม  รัฐจึงต้องเข้ามาดําเนินการเอง 

4)   เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม  กิจการบางประเภทมิได้มุ่งหวังผล

กําไรแต่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ  รักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน   ซ่ึงภาคเอกชนไม่สนใจดําเนินการ  เพราะใช้เงินทุนจํานวนมหาศาล  แต่ผลตอบแทนท่ี

ได้รับไม่จูงใจ  รัฐจึงต้องดําเนินการเสียเอง  เพื่อคงไว้ซ่ึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

5)   เพื่อจัดหาบริการสาธารณะแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นภารกิจสําคัญของ

รัฐบาล  ได้แก่ กิจการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  ท่ีต้องจัดสรรแก่ประชาชนทุก

คนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  ต้องใช้เงินทุนดําเนินการสูง  แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับตํ่า ใช้ระยะเวลา

นานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนและได้รับผลกําไร  ต้องจ้างพนักงานจํานวนมากและเป็นผู้มีความรู้และ

ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน ๆ เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันต้องเก็บค่าบริการในอัตราตํ่า เพื่อให้
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ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง  ภาคเอกชนจึงไม่สามารถเข้ามาดําเนินการได้   รัฐต้อง

ดําเนินการเอง 

6)   เพื่อประโยชน์ด้านการคลัง  หากรัฐผูกขาดกิจการเพียงผู้เดียว  ทําให้

รัฐมีรายได้เพิ่มมากข้ึน  สามารถคาดคะเนรายได้ได้และมีความแน่นอนมากกว่าปล่อยให้

ภาคเอกชนดําเนินกิจการน้ัน ๆ แล้วรัฐคอยเรียกเก็บภาษีจากเอกชนเพียงอย่างเดียว    

7)   เพื่อควบคุมสินค้าอันตรายแก่สังคม ซ่ึงเป็นส่ิงเสพติดและอบายมุข 

เช่น สุรา  ยาสูบ  สลากกินแบ่ง  และไพ่  เป็นต้น  รัฐต้องจํากัดและควบคุมการผลิตและการบริโภค

สินค้าเหล่าน้ี โดยรัฐเป็นผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน 

   2.4.3.2  เหตุผลเฉพาะในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 

1)   เพื่อแก้ปัญหาการครองชีพของประชาชน  เน่ืองจากหลังสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง ประเทศไทยขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคหลายชนิด  รัฐบาลเห็นว่าจําเป็นต้องจัดต้ัง

หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐ   คือ จัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนมาเพื่อดําเนินการด้านสาธารณประโยชน์  

ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ช่วยเหลือค่าครองชีพ  หรืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน    

2) ผลจากการยึดทรัพย์  กรณีน้ีเกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลยึดทรัพย์ของผู้ถือหุ้น

ในกิจการของเอกชน  มีผลทําให้รัฐเข้าไปถือหุ้นในกิจการน้ันมากกว่าร้อยละ  50  กิจการน้ันจึงมี

สถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ  ท้ังท่ีรัฐบาลมิได้มุ่งหมายจัดต้ังให้กิจการน้ันเป็นรัฐวิสาหกิจ 

 

 2.4.4  ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 ถึงแม้รัฐวิสาหกิจมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่รัฐวิสาหกิจจํานวนไม่น้อย

ประสบปัญหาด้านการเงิน คือ ขาดแคลนเงินทุน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐวิสาหกิจท่ีให้บริการแก่

สาธารณชนจํานวนมากต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล  และแหล่งเงินทุนสําคัญสําหรับรัฐวิสาหกิจมา

จากงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากต่างประเทศ  หากขาดแคลนเงินทุนทําให้รัฐวิสาหกิจไม่

สามารถจัดหาสินค้าและบริการได้เพียงพอและทันกับความต้องการของประชาชน  รัฐบาล

จําเป็นต้องให้เงินอุดหนุน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้  ซ่ึงเงินช่วยเหลือส่วน

ใหญ่มาจากภาษีอากร การขาดทุนของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นตกภาระของประชาชนผู้เสียภาษี  

 รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ   กระทรวงการคลังจึงมุ่งม่ันพัฒนาระบบ

การจัดการและประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   เพื่อเพิ่มศักยภาพของรัฐวิสาหกิจให้

ทัดเทียมมาตรฐานสากล   สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  และมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

ในอนาคต  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือปี  2538  เห็นชอบให้นําระบบประเมินผลการดําเนินงาน
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รัฐวิสาหกิจมาใช้  เพื่อติดตามและกํากับดูแลประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดย

เช่ือมโยงเข้ากับระบบการจูงใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และเร่ิมนํามาใช้ในปี 2539  ซ่ึงมีหัว

ข้อพิจารณาประเมินผล  ประกอบด้วย  1) บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  2)  การบริหาร

ความเส่ียง  3)  การควบคุมและตรวจสอบภายใน  4) การจัดการสารสนเทศ  และ  5)  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

            ส่วนวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจาก 1) ระบบหรือ

กระบวนการท่ีมีอยู่   2) การปฏิบัติจริง 3) ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน  และบางประเด็นพิจารณาเปรียบเทียบ

กับรัฐวิสาหกิจด้วยกันและเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติท่ีดี (Best  Practice) ในกรณีไม่สามารถ

เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันได้  พิจารณาจากปัจจัยเฉพาะรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ เช่น  สภาพธุรกิจ  

การดําเนินตามนโยบาย  เป็นต้น 

 ในระยะเวลาประมาณ 12  ปี (พ.ศ 2539-2550) ท่ีผ่านมา  รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีผลประเมิน

การดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉล่ีย ตามตารางท่ี 2.3  

 

ตารางท่ี 2.3  สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2539-2550   

 

ล าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ 
คะแนน

เฉล่ีย* 

1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4.7211 

2 ธนาคารออมสิน 4.3706 

3 การไฟฟ้านครหลวง 4.3030 

4 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 4.2895 

5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2545 

6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4.2347 

7 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2188 

8 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4.2173 

9 บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จํากัด 4.1961 

10 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4.1821 

11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0846 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 

 

ล าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ 
คะแนน
เฉล่ีย* 

12 การประปานครหลวง 4.0797 

13 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 4.0476 

14 บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จํากัด  (มหาชน) 4.0281 

15 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 3.9983 

16 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3.9467 

17 การประปาส่วนภูมิภาค 3.9382 

18 โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง 3.9083 

19 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 3.8646 

20 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3.8341 

21 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 3.7645 

22 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 3.7338 

23 สํานักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3.7259 

24 บริษัท ทีโอที จํากัด  (มหาชน) 3.7119 

25 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 3.7003 

26 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 3.6724 

27 การกีฬาแห่งประเทศไทย 3.6352 

28 องค์การสวนสัตว์ 3.5777 

29 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 3.5457 

30 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3.5398 

31 องค์การเภสัชกรรม 3.5341 

32 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3.5219 

33 การเคหะแห่งชาติ 3.4673 

34 องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต 3.4505 



 
 

79 

ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 

 

ล าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ 
คะแนน
เฉล่ีย* 

35 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3.4156 

36 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 3.4151 

37 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 3.3812 

38 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3.2749 

39 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 3.2428 

40 บริษัท ขนส่ง จํากัด 3.1243 

41 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด (บอท.) 2.9506 

42 การรถไฟแห่งประเทศไทย 2.9502 

43 สถาบันการบินพลเรือน 2.9200 

44 โรงพิมพ์ตํารวจ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2.9155 

45 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2.7756 

46 องค์การสะพานปลา 2.7653 

47 องค์การจัดการนํ้าเสีย 2.6128 

48 บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่  จํากัด 2.5061 

49 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 2.4585 

50 องค์การคลังสินค้า 2.3887 

51 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2.3691 

52 องค์การแบตเตอร่ี 2.1426 

53 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2.1089 

54 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 1.8377 

55 องค์การตลาด 1.7051 

 

หมายเหตุ:  * คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
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 สรุป รัฐวิสาหกิจ เป็น องค์การท่ีรัฐเป็นเจ้าของ โดยรัฐบาลถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

ดําเนินงานในลักษณะผสมผสานระหว่างกิจการเอกชนและหน่วยงานของรัฐ  มีเป้าหมายสําคัญ 

คือ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน  ในอดีตรัฐวิสาหกิจมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชน  แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  รัฐวิสาหกิจจํานวนมากลดบทบาทหรือลด

ความสําคัญลงและถูกยุบเลิก  ส่วนรัฐวิสาหกิจท่ียังคงอยู่ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณชนเป็นสําคัญ โดยมีหน่วยงานของรัฐ

ควบคุม  ติดตาม ประเมินผล ดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง 

 

2.5   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังรายละเอียดข้างต้น สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ  ต้องเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์ท่ีองค์การต้องการ (Kreitner  and  Kinicki, 2004: 91) และพนักงานผูกพันกับความเช่ือ

ค่านิยมน้ัน ๆ อย่างสูง   จนกลายเป็นความเช่ือหรือค่านิยมท่ีใช้ร่วมกันอย่างเหนียวแน่นและ

กว้างขวางในองค์การ  เรียกว่า มีวัฒนธรรมองค์การท่ีแกร่งหรือเข้มแข็ง (Strong  Culture) ส่วน

องค์การท่ีมีวัฒนธรรมในลักษณะตรงข้ามกับท่ีกล่าวมาข้างต้น  ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอ่อนแอ 

(Weak  Culture)   

 องค์การท่ีประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีวัฒนธรรมท่ีแกร่ง  ย่ิงองค์การมีความแกร่งของ

วัฒนธรรมมากเท่าใด  ย่ิงทําให้องค์การมีเสถียรภาพและอยู่รอดได้ในระยะเวลายาวนาน  และ

วัฒนธรรมองค์การท่ีแกร่งจะนําองค์การไปสู่ประสิทธิผลได้ดีย่ิงข้ึน (ทิพวรรณ   หล่อสุวรรณรัตน์, 

2547: 194)  คือ พนักงานในองค์การมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมท่ีทําให้

องค์การประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การท่ีน่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย 

 

2.5.1  วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement  Oriented)  

วัฒนธรรมการตลาด (Market  Culture) ของ  Cameron  and  Quinn  (1999) วัฒนธรรม

ทํางานหนักและสนุกสนาน (Work  Hard  and Play Hard) ของ Deal  and  Kennedy (1982)   

วัฒนธรรมองค์การแบบจรวดนําวิถี (Guided Missile) ของ Trompenaars  and  Hampden- 

Turner  (2004) และวัฒนธรรมมุ่งเน้นบุคคลหรือแบบเทพดิโอซีอุส ของ Handy (1991)  ท่ีเช่ือว่า

พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตนต้องการได้และทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้  จึงให้

ความสําคัญแก่ผลลัพธ์จากการทํางาน ท้ังน้ี องค์การต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน เพราะเป้าหมายเป็น
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ปัจจัยสําคัญท่ีจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงาน  กําหนดทิศทางและการกระทํา  เกิดความพยายาม  

มุ่งม่ันและพัฒนาการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  ขณะเดียวกันพนักงานก็สามารถตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของตนได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่   Locke  and Latham (1979)  เห็นว่า

เป้าหมายท่ีก่อให้เกิดผลสําเร็จ  ควรมีลักษณะ 1)  เฉพาะเจาะจง (Specific  Goal) เพราะเป้าหมายท่ี

เฉพาะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายท่ัว ๆ  ไป 2)  ยากและท้าทาย (Challenging  

Goal)  เน่ืองจากเป้าหมายท่ียากย่อมเกิดผลท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีง่าย  แต่ต้องเป็นเป้าหมายท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ 3) พนักงานยอมรับและผูกพันกับเป้าหมายน้ัน (Goal   

Acceptance  and  Commitment)  ทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายย่ิงข้ึน  4)  จัดลําดับ

ความสําคัญก่อน - หลังของเป้าหมายอย่างชัดเจน (Clear Goal  Priority) เพื่อมิให้เกิดความสับสนว่า

ควรทํางานใดก่อน–หลัง 5)  ให้ผลตอบแทนเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมาย (Reward  Goal 

Accomplishment)   เพื่อเสริมแรงจูงใจ  ทําให้พนักงานขยันและทุ่มเทมากข้ึน   

ขณะเดียวกัน  พนักงานในองค์การต้องมีพฤติกรรมมุ่งผลสําเร็จด้วย  จึงทําให้องค์การ

ประสบผลสําเร็จ  ซ่ึง  McClelland  et  al., (1953)  กล่าวถึง พฤติกรรมท่ีต้องการความสําเร็จ 

(Need for  Achievement) ว่า  ต้องการทําส่ิงท่ีดีข้ึนกว่าเดิม  ชอบทํางานท่ียากให้สําเร็จ  แก้ไข

ปัญหาท่ีซับซ้อนได้  มีเป้าหมายการทํางานท่ีสูงและท้าทาย ทุ่มเทความรู้ความสามารถแก่งาน

อย่างเต็มท่ี   และต้องการข้อมูลย้อนกลับเพื่อเห็นผลการปฏิบัติงานของตน 

และมีงานวิจัยพบว่า  การบรรลุเป้าหมาย (Achieving  Goals) มีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานทหาร The  Air  National  Guard ของสหรัฐอเมริกา  (Sawner, 2000)  

หรือ วัฒนธรรมมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result  Orientation)  สัมพันธ์กับการสร้างพันธมิตร (Alliance  

Capabilities) กับเครือข่ายการสร้างทรัพยากรขององค์การ (Beugelsdijk  et  al., 2004) 

  

2.5.2  มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Oriented)  

ลูกค้าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External  Environment) ท่ีส่งกระทบโดยตรง

ต่อองค์การ  เน่ืองจากเป็นผู้ซ้ือสินค้าและบริการ องค์การไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากลูกค้า 

องค์การเกือบทุกแห่งจึงกําหนดให้การให้ความสําคัญแก่ลูกค้าหรือบริการเป็นวัฒนธรรมของ

องค์การ เพราะลูกค้าส่งผลต่อผลประกอบการโดยตรง  หากองค์การรู้ความต้องการของลูกค้า  

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี   และใส่ใจให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง

ต่อเน่ืองแล้ว  จะสามารถสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้าเดิมและเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ได้ เม่ือ

ลูกค้าเพิ่มมากข้ึนย่อมส่งผลต่อผลประกอบการขององค์การในท่ีสุด   
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ท้ังน้ี  มีงานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนว่า การให้ความสําคัญแก่ลูกค้ามีผลต่อประสิทธิผล

องค์การ  เช่น  งานวิจัยของ  Peter   and  Waterman (1982)  Kotter  and  Heskett (1992)  Sawner 

(2000)  เป็นต้น  รวมท้ังองค์การท่ีประสบผลสําเร็จหลายแห่งต่างก็ให้ความสําคัญแก่ลูกค้าหรือ

การบริการ เช่น  บริษัท ซีร็อก, สายการบิน Southwest, บริษัท เนสท์เล่, ห้างสรรพสินค้า Nordstrom, 

โรงแรมโอเรียนเต็ล,  บริษัท จีอี,   บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน)  เป็นต้น 

องค์การต้องกําหนดลูกค้าเป็นพันธกิจ (Mission) ขององค์การ แล้วส่ือสารไปยังพนักงาน  

เพื่อดําเนินพันธกิจให้บรรลุผล  โดยพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า  ค้นหาข่าวสาร

ด้านการตลาด  สํารวจความคิดเห็น รับฟังความต้องการและข้อร้องเรียนของลูกค้า  สร้างความพึง

พอใจแก่ลูกค้า ให้อิสระแก่พนักงานในการบริการลูกค้า พัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer  

Relationships)  เพื่อให้ลูกค้าใกล้ชิดกับองค์การ  รวมท้ังวิเคราะห์คู่แข่งขันอีกด้วย (Wiliams, 2008: 

39-40) 

  

2.5.3  สร้างนวัตกรรม (Innovation)  

วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง (Adhocracy  Culture) ของ Cameron and Quinn 

(1999),  Trompenaars  and  Hampden-Turner  (2004) หรือ วัฒนธรรมท่ี Handy (1991)  

เรียกว่า มุ่งเน้นภารกิจหรือแบบเทพเอธีน่า  และปัจจุบันองค์การหลายแห่งต่างให้ความสําคัญแก่

นวัตกรรม  เช่น  เอวอน, จีอี, ปตท. เคมีคอล ปูนซิเมนต์ไทย (พัชสิรี  ชมภูคํา,  2552: 59) และ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (จินต์ทอง  แสนคงสุข  และคณะ,  2545)  เป็นต้น 

การสร้างนวัตกรรม  การมีอิสระและมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มีผลต่อ

ความสําเร็จขององค์การ (Peter  and  Waterman, 1982)  สัมพันธ์กับการเติบโตของยอดขายและ

ลูกค้ามีจํานวนมากข้ึน (Kim, Lee  340-359,  Beugelsdijk et al, 2004)   

การสร้างนวัตกรรมเป็นบทบาทและทักษะหน่ึงของผู้บริหาร  ตามแนวคิดของ  Mintzberg 

(1973) ท่ีว่า ผู้บริหารต้องแสวงหา  พัฒนา  และริเร่ิมโครงการใหม่ๆ  สร้างสรรค์งานใหม่แก่

องค์การ   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) หรือ ความคิดใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การ  มีความสําคัญ  นําไปสู่นวัตกรรม (Innovation) คือ นําความคิดสร้างสรรค์มาดําเนินการ

ให้สําเร็จในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เปล่ียนแปลงการบริหาร   การจัดการกลยุทธ์   พัฒนาพนักงาน  

พัฒนากระบวนการ   พัฒนาด้านสินค้าและบริการ  พัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยี  พัฒนาการ

ตลาด  เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลิตสินค้าและบริการชนิดใหม่  แก่ลูกค้า  ทําให้ลูกค้ามี

ทางเลือกมากข้ึนกว่าเดิม  สามารถเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากย่ิงข้ึน 

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และผลประกอบการขององค์การสูงข้ึน  
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นอกจากน้ี  การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น กระบวนการทํางาน  การพัฒนา

พนักงาน  ก็ทําให้องค์การมีผลประกอบการสูงข้ึน และพนักงานพึงพอใจ  เพราะลดต้นทุน  ค่าใช้จ่าย  

และลดข้ึนตอนการทํางานแก่พนักงาน (เสนาะ  ติเยาว์, 2543: 232 - 233)  

 

2.5.4  ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (Leadership   Oriented)    

งานเขียนและงานวิจัยจํานวนไม่น้อยกล่าวว่าผู้นํามีบทบาทสําคัญต่อวัฒนธรรมองค์การ 

(Schein, 1992) ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําสามารถทําให้องค์การมีรายได้เพิ่มสูงข้ึน (Kotter   and  

Heskett, 1992) มีผลต่อความสําเร็จในองค์การหลายด้าน (Belassi et al, 2007: 12-24) ในการ

ปฏิบัติงานจริงก็พบว่าผู้นําในองค์การท่ีประสบความสําเร็จมีบทบาทอย่างมากต่อวัฒนธรรม

องค์การ เช่น  โตโยต้า สายการบิน  Southwest  บริษัท จีอี และ บริษัท ซีร็อก  เป็นต้น 

ซ่ึง ผู้นําหรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์การต้องใช้ภาวะผู้นํา   จูงใจพนักงานให้

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ ปัจจุบันโครงสร้างขององค์การเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม  เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ  ผู้นําต้องสามารถปรับเปล่ียนค่านิยมและวิสัยทัศน์ของพนักงานให้ไปในทิศทาง

เดียวกับองค์การหรือเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง (Transformation  Leader) ควบคู่กับเป็นผู้นําแบบ

แลกเปล่ียน (Transaction  Leader) ซ่ึงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  โดยให้รางวัล

เป็นส่ิงตอบแทน  ตามแนวคิดของ  Burns (1978) ลักษณะของผู้นําข้างต้นถือว่ามีความสําคัญต่อ

พฤติกรรมของพนักงาน  และส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ  

Mintzberg (1973)  เห็นว่า ผู้นําต้องแสดงบทบาทหรือทําหน้าท่ีของผู้นําอยู่เสมอในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน   นอกจากน้ี องค์การต้องมีกระบวนการสรรหาคัดเลือก  ฝึกอบรมและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้นําขององค์การอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอด้วย 

 

2.5.5  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   

งานวิจัยจํานวนไม่น้อย  พบว่า การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมีผลต่อ

ประสิทธิผลองค์การ องค์การท่ีมีวัฒนธรรมให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น 

ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่แข่งขัน  (Kotter  and  Heskett, 1992)  หรือวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้น

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) (Gordon  and  DiTomaso, 1992: 783 - 798) และ

การมีส่วนร่วม (Involvement) มีผลต่อการเติบโต (Growth) ขององค์การ (Denison  and  Mishra, 

1995: 204 - 233) ทําให้ผลการดําเนินงานทางการเงิน เช่น รายได้ (Revenues)  และรายได้สุทธิ 

(Net  Incomes) สูงข้ึนในปีต่อ ๆ มา       
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การจัดองค์การ (Organizing)  เป็นการแบ่งหน้าท่ี  กําหนดอํานาจและความรับผิดชอบ

ของแต่ละฝ่ายงานในองค์การ  กําหนดขอบข่ายการส่ือสารและการประสานงาน  รวมท้ังจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  การจัดองค์การต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกองค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  เช่น ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่

แข่งขัน ตามแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (Resource  Dependence  Theory) ของ Pfeffer 

(1982)  ท่ีว่า  องค์การมีทรัพยากรไม่เพียงพอ  จึงต้องแสวงหาทรัพยากรจากภายนอก  องค์การจึง

จะอยู่รอดได้ 

ดังน้ัน องค์การต้องคํานึงถึงผู้เก่ียวข้องกับองค์การหรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การมากกว่าให้ความสําคัญแก่องค์การเพียงอย่างเดียว

เท่าน้ัน  โดยจัดโครงสร้างองค์การท่ีตอบสนองสภาพแวดล้อมมากกว่าจัดโครงสร้างตามหน้าท่ี 

(Functional Structure) การทํางานมีความยืดหยุ่น เป็นทางการตํ่า (Low Formalization)  ปรับเปล่ียน

ได้ตามสถานการณ์  กฎระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติงานมีน้อย ช่วงการควบคุมกว้าง  ให้

ความสําคัญแก่การมอบหมายงานและให้อํานาจ มากข้ึน  ดังโครงสร้างองค์การของ โตโยต้า ซีร็อก  

สายการบิน Southwest ห้างสรรพสินค้า Nordstrom  เอวอน  และบริษัท จีอี  เป็นต้น 

 

2.5.6  ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  (Patty  et  al, 1995:  483-494,  Sawner,  2000,  

Liu  et  al, 2006) รวมท้ังมีผลต่ออัตราการเข้าออก (Turnover) ของพนักงาน  (Kim   et  al, 2004: 

340-359)  และองค์การท่ีประสบผลสําเร็จก็ให้ความสําคัญแก่การทํางานเป็นทีม  ได้แก่  โตโยต้า,  

ซีร็อก, Southwest,  เอวอน, ปตท. เคมีคอล  และ บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) (จินต์ทอง   แสนคงสุข  

และคณะ, 2545) 

การทํางานเป็นทีมน่าจะมีผลต่อประสิทธิผลองค์การ ตามแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ 

(Modern  Management)  ท่ีกล่าวว่าองค์การต้องการพลังรวม (Synergy)  คือ รวมตัวกันทํางาน

มากกว่าแยกกันทํา  เน่ืองจากความสําเร็จในการแข่งขันขององค์การจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด  

ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของปัจจัยการผลิต  พลังรวมเกิดจากความสัมพันธ์ร่วมกันของปัจจัย

ต่าง ๆ  เช่นเดียวกับชัยชนะของการแข่งขันกีฬา  ซ่ึงเกิดจากพลังรวมของนักกีฬา (เสนาะ ติเยาว์, 

2543: 147)   

เม่ือพนักงานในองค์การมีทักษะแตกต่างหลากหลายกัน  หากรับผิดชอบงานร่วมกันเป็น

ทีม จะทําให้ประสบผลสําเร็จรวดเร็วข้ึน สามารถร่วมกันพัฒนากระบวนการทํางาน   เพิ่มผลผลิต

หรือเพิ่มปริมาณงานได้ รวมท้ังสร้างสินค้าและบริการได้ดีข้ึนกว่าเดิม ให้บริการท่ีรวดเร็ว สร้าง
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ความพึงพอใจแก่ลูกค้า  และแก้ไขปัญหาได้รอบคอบกว่าดําเนินงานเพียงคนเดียว  พนักงานพึง

พอใจในงาน แตกต่างจากการทํางานตามรูปแบบเดิม (Traditional Organizational Structures)  

ท่ีให้ความสําคัญเพียงผลลัพธ์และผลการปฏิบัติงาน (Outcomes and  Performance) เท่าน้ัน  แต่

ทีมงานรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีทีมดําเนินการด้วย (McShane and  

VonGilnow, 2010: 234)  

 

2.5.7  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Management  of  Information   

         System and Communication) สารสนเทศ (Information)  

ข้อเท็จท่ีวิเคราะห์และประมวลผลแล้ว เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและมีผลต่อ

พฤติกรรมของพนักงาน   เทคโนโลยีสารเทศสามารถทําให้ต้นทุนขององค์การลดลงได้อย่างย่ังยืน 

(Substantially  Lower  Costs) หรือผลิตสินค้าและบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีผลให้ส่วน

แบ่งทางการตลาดและผลกําไรสูงข้ึน (Williams, 2008: 435-436)  นอกจากน้ี เทคโนโลยีสารเทศท่ี

สร้างคุณค่า (Value) แก่องค์การ   แตกต่างจากคู่แข่งขัน  และ ลอกเลียนแบบหรือทําตามได้ยาก  

ก็ทําให้องค์การน้ันได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างย่ังยืน (Sustain a Competitive  Advantage)  ดังน้ัน  

องค์การต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารเทศและนํามาใช้สนับสนุนหน้าท่ีหลัก (Core Functions) ของ

องค์การอย่างต่อเน่ือง  

ส่วนการส่ือสาร (Communication) Ginevicius  and Vaitkunaite (2006: 201-211) เห็น

ว่าการส่ือสารเป็นวัฒนธรรมท่ีมีงานวิจัยกล่าวถึงมากท่ีสุด การส่ือสาร (Communication) เป็น

กระบวนการแปลงสารสนเทศ (Transmitting  Information)  จากบุคคลหน่ึงหรือสถานท่ีหน่ึงไปยัง

อีกบุคคลหรืออีกสถานท่ีหน่ึง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล คือ  ผู้รับสารแปลความหมายตรงกับ 

ข่าวสารท่ีผู้ส่งสารต้ังใจส่ง  ดังน้ัน การส่ือสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน  และรวดเร็ว  ทําให้พนักงานได้รับ

ข้อมูลท่ีตรงกันและตัดสินใจดําเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  การส่ือสารในองค์การ

สามารถทําได้หลายวิธี  แต่การส่ือสารแบบสองทาง (Two - Way  Communication) และส่ือสาร

กันแบบเผชิญหน้า (Face  to  Face) (McShane  and  VonGilnow, 2010: 278) ทําให้ผู้ฟังเข้าใจ

ความหมายของสิ่งท่ีสื่อสารได้เป็นอย่างดี   และสามารถทดสอบว่าผู้รับสารเข้าใจมากน้อยเพียงใด   

เช่น การประชุม (Meeting) ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  มีผลต่อความสําเร็จขององค์การ  (Liu  

et  al,  2006) 

การส่ือสารและเทคโนโลยีเป็นบรรยากาศในองค์การ ท่ีสัมพันธ์กับ รายได้  มูลค่าหุ้น  ผล

กําไร และผลตอบแทนขององค์การ  (Marcoulides  and  Heck, 1993: 209-225) ดังน้ัน องค์การ

ท่ีประสบผลสําเร็จ  เช่น  บริษัทโตโยต้า, ซีร็อก  และ จีอี  ต่างก็ให้ความสําคัญแก่การส่ือสารอย่างมาก 
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2.5.8  ลดการควบคุม (Reduce Controlling)   

แนวคิดของผู้บริหารใน องค์การที่ประสบผลสําเร็จ เช่น  สายการบิน Southwest,  

ห้างสรรพสินค้า  Nordstrom, บริษัท จีอี ซ่ึงผู้บริหารเห็นว่าควรให้อิสระแก่พนักงาน ลดกฎระเบียบ

ข้อบังคับในการทํางานให้น้อยลง  เพราะอิสระในการทํางานมีผลต่อความสําเร็จขององค์การและ

ความพึงพอใจของลูกค้า (Belassi  et  al, 2007: 12-24)  ขณะเดียวกันการใช้อํานาจของผู้นําใน

องค์การเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน และทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานตํ่าลง 

(ไพศาล  ไกรสิทธ์ิ,  2524)  นอกจากน้ีการมอบอํานาจในลักษณะของผู้ควบคุม  ยังเป็นอุปสรรคต่อ

การทํางานอีกด้วย (สุรวี  ศุนาลัย,  2540) 

ถึงแม้การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารสร้างความม่ันใจว่าแผนงานท่ี

วางไว้  ได้ดําเนินงานอย่างถูกต้องเหมาะสม และผู้ปฏิบัติงานต้องการทราบว่าส่ิงท่ีตนปฏิบัติน้ัน

ถูกต้องมากน้อยเพียงใด เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้  การควบคุม

จึงก่อให้เกิดผลสําเร็จ  เพิ่มคุณค่า ลดค่าใช้จ่าย  และการดําเนินงานมีความก้าวหน้า (เสนาะ ติเยาว์, 

2543: 293)  

แต่การควบคุมมีหลายรูปแบบ ได้แก่  การควบคุมอย่างเป็นทางการ (Bureaucratic 

Control)   การควบคุมการตลาด (Market  Control)   และการควบคุมด้วยกลุ่ม (Clan  Control)  

ถึงแม้การควบคุมและการวางแผนเก่ียวข้องและส่งผลซ่ึงกันและกันก็ตาม  ในปัจจุบันองค์การ

หลายแห่ง เช่น สายการบิน Southwest,  ห้างสรรพสินค้า Nordstrom, บริษัท จีอี  ลดการควบคุมลง  

เพื่อสามารถจัดองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  โดยให้อํานาจ   

ให้อิสระแก่พนักงาน  พนักงานสามารถกําหนดเป้าหมายและตัดสินใจในงานท่ีตนรับผิดชอบได้เอง  

และปฏิบัติต่อพนักงานเปรียบเสมือนผู้มีวุฒิภาวะ  โดยให้พนักงานควบคุมตนเองด้วยวัฒนธรรม

องค์การหรือปทัสถานทางสังคมหรือควบคุมโดยกลุ่มมากกว่าควบคุมด้วยกฎระเบียบข้อบังคับท่ี

เป็นลายลักษณ์อักษร  ทําให้พนักงานรู้สึกมีอิสระ  ได้รับความไว้วางใจจากองค์การ สามารถ

ทํางานให้สอดคล้องหรือปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การได้เป็นอย่างดี  

 

2.5.9  มาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   

เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีขององค์การทุกแห่งต้องดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม  เช่น โตโยต้า,  เนสท์เล่, ปตท. เคมีคอล  และบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ 

1,000 บริษัท ในนิตยสาร  Fortune  ร้อยละ 90  จัดให้มีมาตรฐานจริยธรรมแก่พนักงานของตน

เพื่อนําไปปฏิบัติ (Robbins  and  DeCenzo, 2004: 55)   
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เน่ืองจากแนวคิดการจัดการสมัยใหม่  เห็นว่า องค์การนอกจากมีความรับผิดชอบทาง

เศรษฐกิจ (Economic Responsibility) และมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal  Responsibility) 

แล้ว  ต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Social  Responsibility) อีกด้วย (Robbins  and  DeCenzo,  2004: 53-55) 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม(Ethical Responsibility) คือ  การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับความคาดหวังของสังคมท่ีมิได้ระบุไว้ในกฎหมาย   แต่องค์การต้องกระทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  

ยุติธรรม  และเกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  โดยสร้างการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง น่าเช่ือ ไว้วางใจ  และ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  

นอกจากน้ี  ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม

ด้วยความสมัครใจ  ซ่ึงจะส่งผลต่อผลประกอบการขององค์การระยะยาว (Long - Run  Profits) 

ตอบสนองความคาดหวังของคนในสังคม (Public Expectations)   และช่วยลดภาระของรัฐบาล 

(Robbins  and  DeCenzo,  2004: 53) 

จากการสํารวจของนิตยสารธุรกิจของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  พบว่าชาวอเมริกันส่ีในห้า 

บอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในอเมริกาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจของพวก

เขาว่าจะเข้าทํางานหรือซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัทน้ัน ๆ หรือไม่   และยังมีรายงานว่านักศึกษา

ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ร้อยละ 97  ต้องการทํางานในบริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีด้าน

จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าทํางานกับบริษัทท่ีจ่ายค่าตอบแทนสูง  และนักศึกษา

ชาวแคนาดาเกือบร้อยละ 80 เห็นว่า บริษัทท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า

ทํางานของพวกเขา (McShane  and  VonGilnow,  2010: 14-15)  ดังน้ัน กล่าวได้ว่าผู้บริหาร

องค์การไม่ควรใส่ใจหรือให้ความสําคัญเฉพาะผู้ถือหุ้น (Shareholders) เท่าน้ันและละเลยชุมชน

หรือสังคม  อาจทําให้องค์การไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ 

 

2.5.10  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  Management)  

ความสําเร็จของ Toyota  เน่ืองจากมีกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างสมํ่าเสมอ  เพราะกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น

เคร่ืองมือสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ (Schein, 1992)  หรือสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การได้

เป็นอย่างดี (จารุวรรณ  นุตะศรินทร์,  2550)  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อถ่ายทอด  หล่อหลอม

และสืบสานวัฒนธรรมองค์การ (ลลิดา  เกษมเนตร,  2550) 

องค์การต้องดําเนินการด้านบุคลากรรูปแบบต่าง ๆ เช่น สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและ

พัฒนา จัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมเป็นไปตามวัฒนธรรมขององค์การ
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อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพราะพนักงานและวัฒนธรรมองค์การสามารถสร้างความได้เปรียบการ

แข่งขันอย่างย่ังยืน (Schuler  and  Jackson, 2006)  และพฤติกรรมของพนักงานมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถทํากําไร  ความพึงพอใจของลูกค้า  และตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญต่อประสิทธิผล

องค์การ  

ท้ังน้ี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีช่วยพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เข้มแข็ง  ต้อง

สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์การ  และทําให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

(Mission) พันธกิจ (Vision)  และค่านิยม (Values) ขององค์การ และดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ไป

ในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์น้ัน ๆ  โดยปฏิบัติเป็นงานประจําวัน   และกิจกรรมการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ต้องจัดวางอย่างเป็นระบบ เหมาะสม (Aligned) กับองค์การและสภาพแวดล้อม  ซ่ึงนําไปสู่

ประสิทธิผลขององค์การได้ในท่ีสุด 

 จากลักษณะวัฒนธรรมองค์การท้ัง 10 ลักษณะท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ 

ซ่ึงประกอบด้วยผลประกอบการทางการเงินและผลประกอบการท่ีมิใช่ตัวเงิน สามารถกําหนดเป็น

กรอบแนวคิดการวิจัย  ได้ดังภาพท่ี  2.2  
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จัดองค์การสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม

มุ่งเน้นลูกค้า

มุ่งผลส าเร็จ

ประสิทธิผลองค์การ

- ผลประกอบการทางการเงิน

- ผลประกอบการท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ท างานเป็นทีม

สร้างนวัตกรรม

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       

และการส่ือสาร

ลดการควบคุม

มีมาตรฐานจริยธรรมและ                       
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า

 

 

ภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 3 
 

การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1  ความน า 
 

 เมื่อทบทวนวรรณกรรมและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ ออกแบบ

การวิจัย (Research  Design) เพื่อก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตอบปัญหาการวิจัย ให้ตรง

ตามประเด็นท่ีต้ังไว้  ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร เพื่อสามารถวัดตัวแปรได้อย่างถูกต้อง  

และด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการท่ีเหมาะสม เลือกวิธีท่ีสามารถตอบค าถามการวิจัยท่ี

น่าเช่ือถือมากท่ีสุด  รวมท้ังใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการ  ดังน้ี 

 

3.2  การออกแบบการวิจัย ตัวแปร การวัดและตัวช้ีวัด 
 

3.2.1  การออกแบบการวิจัย  คือ  การออกแบบกรอบแนวทางวิธีวิจัยท่ีน ามาใช้ศึกษา  

เพื่อให้ได้ค าตอบปัญหาการวิจัยท่ีต้ังไว้  ซ่ึงตัวแบบการวิจัยน้ีหลังจากศึกษาอย่างรอบคอบแล้ว  ได้

เลือกวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Designed) มาประยุกต์ใช้   โดยอาศัยเทคนิคท่ี

เรียกว่าการย้อนรอยหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดผล (Ex-Post  Facto  Research)  หรือการวิจัยเชิง

เปรียบเทียบผลเพื่อหาสาเหตุ (Causal-Comparative  Study  Research)  เป็นวิธีการวิจัยท่ีสืบ

ค้นหาสาเหตุหรือตัวแปรอิสระ (Independent  Variable) ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือปรากฎการณ์

ท่ีเป็นผลลัพธ์ตามมา  ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีสมมติฐานว่า  ท้ังผล (Effect) หรือตัวแปรตาม และ เหตุ (Cause) 

หรือตัวแปรต้นต่างเกิดข้ึนแล้ว  และเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  ผู้วิจัยต้องการรู้ว่า 

อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดผลน้ัน โดยศึกษาย้อนรอยหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันสืบสาวไปหาสาเหตุหรือ

ปรากฎการณ์ในอดีต  ซ่ึงมีข้ันตอนและรายละเอียด  ดังภาพท่ี  3.1  
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ภาพท่ี:  3.1  การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 

3.2.1.1 ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยน้ี ตองการศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ตอประสิทธิผลองคการ เม่ือทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยจํานวนมาก  ซึ่งจัดเปนการวิจัยระดับ
ทฤษฎี พบวา วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลองคการ  และในขณะเดียวกันประสิทธิผล
องคการก็สงผลตอวัฒนธรรมองคการเชนกัน ซึ่งเปนความสัมพันธซึ่งกันและกัน มากกวาเปน
ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear) (Wilderom  et  al., 2000: 206)   

  จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 สามารถกําหนดลักษณะวัฒนธรรมองคการ
ที่นาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการหรือวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลองคการได  10  มิติหรือ
ลักษณะ ไดแก 1) มุงผลสําเร็จ (Achievement  Oriented) 2)  มุงเนนลูกคา (Customer  

Oriented) 3) สรางนวัตกรรม (Innovation) 4) ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา (Leadership Oriented)  
5) จัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม  6) ทํางานเปนทีม (Teamwork)  7)  จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  8)  ลดการควบคุม (Reduce  Controlling  9)  มีมาตรฐานจริยธรรมและ
รับผดิชอบตอสังคม และ 10) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human  Resource  Management)    
  ทั้งนี้  องคการท่ีมีประสิทธิผลมากตองมีวัฒนธรรมองคการเหลาน้ีแกรง  (Strong) 

หรือมีระดับที่มากกวาองคการท่ีมีประสิทธิผลนอย ดังที่ Danison (1990) พบวา วัฒนธรรม
องคการท่ีแกรง (Strong) ทําใหผลประกอบการขององคการสูงขึ้น  สวนวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
ตรงกันขามมีผลทางลบตอผลประกอบการทางการเงิน (Kotter and Heskett, 1992)  

เหตุ ผล

วัฒนธรรมเชิง
ประสิทธิผลขององคการ ประสิทธิผลขององคการ

1) ทบทวนวรรณกรรม

องคการที่มีประสิทธิผล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

-  ประสิทธิผลสูง
-  ประสิทธิกลาง
-  ประสิทธิผลต่ํา

องคการที่มีวัฒนธรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
-  วัฒนธรรมระดับสูง
- วัฒนธรรมระดับปานกลาง
-  วัฒนธรรมระดับต่ํา

2) เลือกองคการ
ที่เปนตัวอยาง
ในการศึกษา

3) ศึกษาองคการที่เลือก
เพ่ือยอนรอยหาสาเหตุ

4) ยืนยันทฤษฎี
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3.2.1.2   เลือกองค์การที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ  รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  โดยจ าแนกรัฐวิสาหกิจที่ต้องการศึกษาออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ 1)  
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลมาก  2) รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง  และ3) รัฐวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิผลน้อย     
  ซึ่งประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง  ในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2539-2550)  ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลท่ีกระทรวงการคลัง
น ามาใช้  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยประเมินผลรัฐวิสาหกิจใน
ประเด็น  ต่อไปนี้ 1) การด าเนินตามนโยบายรัฐบาล 2)  ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1)  ตัวชี้วัด
ทางการเงิน (Finance  Indicators)  และ (2)  ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน (Non - Finance  Indicators)  
3) การบริหารจัดการองค์การ ประกอบด้วยการจัดการห้าด้าน  ได้แก่ 1) บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  2) การบริหารความเสี่ยง  3) การควบคุมและตรวจสอบภายใน  4) การจัดการ
สารสนเทศ  และ 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งการประเมินรัฐวิสาหกิจด้วยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าดุลดัชนีหรือ Balanced  
Scorecard ของ Kaplan and  Norton (1996)  ดังนี้  

ดุลดัชนี (Balanced Scorecard) หลักเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ 

ด้านการเงิน ตัวชี้วัดทางการเงิน 

ด้านกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 

      ด้านลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย                            การด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล 

                 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา                                                   การบริหารจัดการองค์การ 
  นอกจากนี้  ขั้นตอนการประเมินรัฐวิสาหกิจยังเป็นไปตามหลักการจัดการโดยยึด
วัตถุประสงค์ (Management  by  Objectives:  MBO) ของ  Drucker (1954)  คือ  ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลงาน (Performance Agreement) ระหว่าง
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ปลัดกระทรวงการคลังในนามของรัฐบาล ประธาน
คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจในนามของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  เพื่อก าหนดตัวแปร
และเป้าหมายด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี  ก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key  Performance  
Indicator: KPI) ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลงานนี้  มีที่มาจากยุทธศาสตร์หรือทิศทางของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์หรือทิศทางของกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งยุทธศาสตร์หรือทิศทางของ
รัฐวิสาหกิจด้วย  ซึ่งต้องสอดคล้องหรือเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
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  ก าหนดน้ าหนักในแต่ละตัวชี้วัด โดย 1)  รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  ก าหนดน้ าหนักด้านผลการด าเนินงาน 80 คะแนน และด้านบรรษัทภิบาล 20 คะแนน   
2)  รัฐวิสาหกิจที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้น้ าหนักแก่  1)  การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 20-30  คะแนน  2)  ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  50-65 คะแนน  3)  การบริหาร
จัดการองค์การ  25  คะแนน  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งด าเนินธุรกรรมแตกต่างกันไป  บาง
แห่งมุ่งผลก าไร  แต่บางแห่งมุ่งตอบสนองประโยชน์ของสาธารณชนเป็นส าคัญ   
  ส่วนการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจนั้น  ประเมินทั้งวิธีการ (Means) และผลลัพธ์ 
(Ends) ไปพร้อม ๆ กัน ตามแนวคิดระบบ (The  Systems Approach)  ของ Cameron (2005) 
โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการโดยต าแหน่งจาก
ภาครัฐ  จ านวน  5  คน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน  12  คน  ซึ่งการประเมินผลโดย
คณะกรรมการ  ท าให้ผลการประเมินที่ได้ย่อมถูกต้องและน่าเชื่อถือ  ลดอคติหรือความล าเอียงได้   
เนื่องจากการประเมินผลโดยคณะกรรมการท าให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์มากขึ้น  มีทางเลือกส าหรับ
ตัดสินใจเพราะมีข้อมูลหลากหลาย  เพราะคณะกรรมการมาจากหลายอาชีพและเชี่ยวชาญหลาย
สาขา  ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ยอมรับผลการประเมินที่ได้รับ (เสนาะ  ติเยาว,์  2543:  260)    
  เมื่อประเมินผลด้านต่าง ๆ แล้ว  จะน าคะแนนมาค านวณเป็น   5  ระดับ   ได้แก ่
  ระดับ  5       ดีขึ้นมาก   หรือ    ด าเนินงานได้ดีกว่าแผนมาก 
  ระดับ  4       ดีขึ้น         หรือ    ด าเนินงานได้ดีกว่าแผน 
  ระดับ  3       ปกติ         หรือ    ด าเนินงานได้ตามแผน 
  ระดับ  2       ต่ า            หรือ    ด าเนินงานได้ต่ ากว่าแผน 
  ระดับ  1       ต่ ามาก      หรือ    ด าเนินงานได้ต่ ากว่าแผนมาก 
  ซึ่งการให้คะแนน ระดับ  4-5 เป็นไปตามแนวคิดการวัดประสิทธิผลแบบ  Positive  
Organizational Scholarship ของ Cameron (2005: 304-330) ที่ให้ความส าคัญผลลัพธ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จอย่างสูง (Extraordinarily Successful Outcomes) เกินกว่าระดับปกติหรือสูงกว่า
มาตรฐาน  ซึ่งกระทรวงการคลังน าคะแนนมาจัดเรียงตามล าดับมากไปหาน้อยทุกปี  ปรากฎว่าใน
แต่ละปี รัฐวิสาหกิจทั้ง  59 แห่ง  ได้รับคะแนนการประเมินในทุกระดับ ดังรายละเอียดในตารางที่  
2. 3 (หน้า 77-79)   
  จากผลการประเมินรัฐวิสาหกิจดังกล่าวข้างต้น  สามารถน ามาใช้เป็นตัวแปรตาม
(Independent  Variable)  ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากด าเนินการตามหลัก
วิชาการ คือ ประเมินทั้งวิธีการและผลลัพธ์ (Means and Ends) ใช้หลักเกณฑ์ของดุลดัชนี (Balanced  
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Scorecard) ที่วัดการด าเนินงานขององค์การหลายด้าน  มิได้วัดด้านการเงินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น   ใช้วิธีการประเมินแบบยึดวัตถุประสงค์ (Management  By  Objectives:  MBO) เปิด
โอกาสให้ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างาน ใช้ตัวชี้วัด (Key  Performance  
Indicator: KPI) ผลงานที่ชัดเจน  และถ่วงน้ าหนักในแต่ละตัวชี้วัด  เนื่องจากในองค์การมีปัจจัย
หรือสิ่งที่องค์การให้ความส าคัญแตกต่างกัน สิ่งที่มีความส าคัญมากควรต้ังคะแนนประเมินให้สูง
ตามไปด้วย  
  นอกจากนี้  ยังให้บุคคลจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ประเมินในรูปของ
คณะกรรมการ (Committee) ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ   รวมทั้งผลการประเมินให้
ความส าคัญแก่ผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย มิใช่เพียงท าได้ตามเป้าหมายเท่านั้น ตามแนวคิด  
Positive Organizational Scholarship ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงน าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ
ในระยะเวลา 12 ปี  (พ.ศ. 2539-2550)  ซึ่งจัดว่าเป็น ตัวแปรระดับช่วง  (Interval  Scale)  มา
จ าแนกรัฐวิสาหกิจ ออกเป็น 3  กลุ่ม  ได้แก่ 1)  กลุ่มที่มีผลการด าเนินงานระดับดี (คะแนนระดับ 
5-4)   2)  กลุ่มที่มีผลการด าเนินงานระดับปานกลาง (คะแนนระดับ 3)  กลุ่มที่มีผลการด าเนินงาน
ระดับต่ า   (คะแนนระดับ 2 - 1)    

3.2.1.3   ใช้การวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาย้อนรอยหาสาเหตุ (Retrospective  
Study) สืบค้นต่อไปว่ามีตัวแปรหรือวัฒนธรรมองค์การใดบ้างที่สัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานหรือตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญ  (องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 20) ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 
กลุ่มนี้  เพื่อศึกษาว่า  รัฐวิสาหกิจที่มีผลการด าเนินงานระดับดี ปานกลาง และต่ า  มีวัฒนธรรม
องค์การเชิงประสิทธิผลอย่างไร  เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  เนื่องจากงานวิจัยนี้มีสมมติฐานว่า  
หากวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การจริงแล้ว  องค์การที่มีประสิทธิผลต่างกัน  
ก็ย่อมมีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันไปด้วย ดังสมการต่อไปนี้ 
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3.2.1.4   ยืนยันทฤษฎี  เม่ือการวิจัยพบวารัฐวิสาหกิจทั้งสามแหงมีวัฒนธรรม
องคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย 1) รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมเชิง
ประสิทธิผลสูง 2) รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางมีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลปานกลาง   คือ  
นอยกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงแตมากกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลตํ่า 3) รัฐวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิผลตํ่ามีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลตํ่า 

  จะสามารถยืนยันไดวาวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลขององคการผูวิจัยท่ีกําหนดไว  มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ   ดังการวิจัยระดับทฤษฎีที่พบวาวัฒนธรรมองคการมีผลตอ
ประสิทธิผลองคการ 
 
 3.2.2  ตัวแปรตาม การวัด และตัวชี้วัด   
 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  คือ  คะแนนประสิทธิผลองคการ  (Effectiveness)  

ในระยะเวลา 12 ป (พ.ศ. 2539-2550)  ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง  ประกอบดวย  ผลประกอบการทางการเงิน (Finance) และผลประกอบการท่ี
มิใชตัวเงิน (Non - Finance)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.2.2.1  ผลประกอบการที่เปนตัวเงิน  (Finance) ของรัฐวิสาหกิจ เปนการวัด
ระดับอัตราสวน (Ratio  Scale) ที่บอกปริมาณความแตกตางระหวางแตละคาไดอยางชัดเจน   
ประกอบดวยตัวช้ีวัด  6  หลักเกณฑ  ไดแก 1)  สภาพคลอง  2)  การบริหารสินทรัพย (Return  of  

วฒันธรรม               
องคการที่ 1

ประสิทธิผลองคการ
สูง

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2 วฒันธรรม               
องคการที่ 2

ประสิทธิผลองคการ
ปานกลาง

กรณีที่ 3 วฒันธรรม               
องคการที่ 3

ประสิทธิผลองคการ  
นอย

ดงันัน้ วฒันธรรมองคการที่ 1 > วฒันธรรมองคการที่ 2  > วฒันธรรมองคการที่ 3 
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Assets  หรือ  ROA) 3)  ความสามารถในการท าก าไร (Profitability)  4)  ความสามารถในการ
ช าระหนี้ (Debt  Service  Coverage  Ratio) 

3.2.2.2   ผลประกอบการที่ไม่ใช่ตัวเงิน  (Non-Finance) เป็นการวัดระดับช่วง 
(Interval  Ratio) ที่สามารถเรียงล าดับและบอกปริมาณความแตกต่างระหว่างแต่ละค่าอย่าง
ชัดเจนแต่มิได้เป็นศูนย์แท้ มีค่าตั้งแต่ 0–5 คะแนน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่อไปนี้  1) 
ความสามารถด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐวิสาหกิจได้รับ  ได้แก่  นโยบายรัฐบาล  
กระทรวงเจ้าสังกัด  และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น 2)  ผลการด าเนินงานหลักขององค์การ  
ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่  การเพิ่มผลผลิต 
(Productivity)  คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality of Product/Service) ความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ความปลอดภัย การสูญเสียหรือความเสียหาย 3)  การบริหารจัดการจัดการ
องค์การ  ประกอบด้วยผลการประเมินด้าน 1) บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  2) การ
บริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมและตรวจสอบภายใน 4) การจัดการสารสนเทศ และ 5) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเสริมสร้างศักยภาพ
ส าหรับอนาคต โดยประเมินจากหลายฝ่าย ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
 3.2.3  ตัวแปรอิสระ การวัด และตัวชี้วัด 
 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  คือ วัฒนธรรมองค์การ  10  มิติหรือลักษณะ  มี
ลักษณะเป็นตัวแปรระดับกลุ่ม (Nominal  Level) เพื่อบ่งบอกว่าแต่ละองค์การมีค่านิยมและ
พฤติกรรมตามรูปแบบที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมมีค่านิยมและพฤติกรรมที่บ่ง
บอกหรือชี้วัด  ดังนี้ 

3.2.3.1  มุ่งผลส าเร็จ (Achievement  Oriented)   หมายถึง องค์การมีค่านิยม
หรือวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement) หรือ ผลลัพธ์ (Result)ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ 
(Mission) ขององค์การอย่างชัดเจน วางแผนกลยุทธ์โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การมีเป้าหมายขององค์การชัดเจน  ก าหนดเป้าหมายจากกลยุทธ์  ตัวชี้วัดเป็นตัวเลข
เชิงปริมาณชัดเจน  ท้าทายแต่สามารถท าให้ส าเร็จได้  ก าหนดเป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูง  
และพนักงาน มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายด้วย องค์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยจัดล าดับ
ความส าคัญของเป้าหมายว่าควรให้บรรลุเป้าหมายใดก่อน–หลังแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมาย
ย่อย ๆ เพื่อด าเนินงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results-Oriented) มากกว่าวิธีการท างาน (Process- Oriented) 
ให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อพัฒนาผลงาน  องค์การผลักดันให้พนักงานแข่งขันกัน พนักงาน
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มีค่านิยมมุ่งผลส าเร็จ  คือ  ให้ความส าคัญแก่ความส าเร็จของงาน  มุ่งเน้นประสิทธิผล ท างานหนัก 
ชอบงานที่ยากและท้าทาย เห็นว่าความส าเร็จมาจากตนเอง  มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  และ
พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ  โดยเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การ ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานหรือกระบวนการท างานได้เอง เพื่อให้งานส าเร็จ  ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อใช้ปรับปรุงงาน   
ท างานหนัก เสียสละ อุทิศตนแก่องค์การ  ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด           

3.2.3.2 มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented) หมายถึง องค์การมีค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมให้ ความส าคัญแก่ลูกค้าหรือการบริการ ผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญแก่
ลูกค้า ก าหนดเป็นวิสัยและพันธกิจ (Mission) ขององค์การ มีการด าเนินงานในองค์การที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญแก่ลูกค้า ได้แก่ ส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า รับฟังความคาดหวังและค าวิพากษ์วิจารณ์
ของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียน ปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า พัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationships)  ท าให้ลูกค้าใกล้ชิดกับองค์การ เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ให้ข้อมูลเพื่อลูกค้าติดต่อได้สะดวก ค านึงถึงคู่แข่งขัน วิเคราะห์คู่แข่งขัน
จากการเปรียบเทียบการเสนอสินค้า สินค้าและบริการที่ดีที่สุดของคู่แข่งขัน เพื่อน ามาประยุกต์กับ
สินค้าและกิจกรรมของตน ด าเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน พนักงานให้
ความส าคัญแก่ความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานให้ความใส่ใจต่อลูกค้า คือ รับรู้ความต้องการของ
ลูกค้าบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อตรง ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้ามากกว่าองค์การ ปฏิบัติต่อลูกค้ามากกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2.3.3 สร้างนวัตกรรม (Innovation) หมายถึงองค์การมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ก าหนดไว้ใน
กลยุทธ์ขององค์การ ผู้บริหารเห็นความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านนวัตกรรม  เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R & D Labs) โครงการพิเศษ (Special Projects) ศึกษา 
คิดค้นสินค้าและบริการใหม่แก่องค์การ องค์การมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้านสินค้าและบริการ 
ด้านกระบวนการให้บริการด้านบริหารจัดการในองค์การ สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ให้รางวัลแก่ผู้เสนอความคิดใหม่ ๆ และผู้สร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรม 
สนับสนุน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน เช่น ห้องประชุมที่เรียบง่ายเป็นกันเอง มีพื้นที่เฉพาะพนักงาน  
ห้องพักผ่อนหรือสันทนาการ พนักงานได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยได้รับการศึกษา
และอบรมเสมอ พนักงานแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งค้นหาวิธีการท างานใหม่ ๆ 
เสมอ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดใหม่ ๆ  ของพนักงาน พนักงานมี
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ค่านิยมสนับสนุนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ชอบแข่งขัน ต่อสู้ เพื่อชัยชนะ ริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่ กล้าเส่ียง 

และนิยมท างานเชิงรุก 

3.2.3.4 ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (Leadership Oriented) หมายถึง  ผู้บริหาร

สูงสุดขององค์การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยเป็นผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation  

Leadership) จูงใจผู้ปฏิบัติงานด้วยค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป็นผู้น าแบบแลกเปล่ียน 

(Transaction  Leadership)  ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและให้รางวัลเม่ือบรรลุเป้าหมาย ผู้น า

ท าหน้าท่ีจัดการในองค์การ  ได้แก่ วางแผน (Planning) มอบหมายงาน (Delegating) ให้พนักงาน

มีส่วนร่วม  แก้ไขปัญหา (Problem Solving) ตรวจสอบ (Monitoring) สร้างแรงจูงใจ (Motivating)  

ให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting) สนับสนุน (Supporting) จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocating) 

พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (Networking)  องค์การมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ผู้บริหาร เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการ ให้ความส าคัญแก่การฝึกอบรมและ

พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์

ท่ีชัดเจน  และพนักงานให้ความส าคัญแก่ผู้น าท่ีมีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ สนับสนุน 

จูงใจเป็นกันเอง ให้รางวัลตอบแทนทางจิตใจ ใช้อ านาจส่วนบุคคลมากกว่าอ านาจจากต าแหน่ง และ

พนักงานได้รับการสนับสนุนจากผู้น า 

3.2.3.5   จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม หมายถึง จัดโครงสร้างองค์การ

โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเป็นส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ลูกค้า  รัฐบาล 

และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น พนักงาน จัดโครงสร้างองค์การหลากหลายรูปแบบ ตามผลิตภัณฑ์ 

(Products) ตามลูกค้า (Customers) ตามพื้นท่ี (Areas) หรือแบบผสม (Mix) โครงสร้างองค์การ

เป็นแนวราบ (Lateral)  การท างานมีความยืดหยุ่นสูง พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย

หน้าท่ี ช่วงการควบคุม (Span of Control) กว้าง หัวหน้าหน่ึงคนดูแลพนักงานจ านวนมาก  ให้

อ านาจ (Empowerment)  แก่พนักงาน  พนักงานหน่ึงคนสามารถมีผู้บังคับบัญชามากกว่าหน่ึงคน  

บางคร้ังมีโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix) หมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อให้พนักงาน

มีทักษะการท างานท่ีหลากหลาย พนักงานมีค่านิยมท างานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม  คือ   ให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง  ต้องการอิสระในการท างาน   มีระเบียบ

วินัยในตนเอง ต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง ต้องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  พนักงานมีอิสระ

ในการท างาน   สามารถตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบได้เอง ได้รับการตรวจสอบการท างานจาก

ผู้บังคับบัญชาเป็นคร้ังคราวเท่าน้ัน  ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือคู่มือการท างานทุก

ข้ันตอน 
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3.2.3.6 ท างานเป็นทีม (Teamwork)  หมายถึง องค์การก าหนดให้การท างาน
เป็นทีมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ ผู้บริหารสนับสนุนการท างานเป็นทีมงาน  สนับสนุนให้
พนักงานท างานเป็นทีมเสมอ  จัดโครงสร้างองค์การยืดหยุ่น ไม่มีล าดับชั้นมาก ให้รางวัลตาม
ผลงานที่แตกต่างของบุคคลและตามผลงานของทีมงาน องค์การมีการท างานในหลายรูปแบบ  
ได้แก่  ทีมงานบริหารตนเอง (Self-Manage Team) สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานด้วยตนเอง  
ปราศจากการควบคุมทีมงานข้ามหน้าที่ (Cross-Functional Team) พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายหน้าที่มาท างานร่วมกัน   ทีมงานหน้าที่เดียวกัน (Functional Team)  พนักงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเดียวกันมาท างานร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ทีมงานให้บริการหรือทีมงาน
ผลิต (Production/Service Team)  พนักงานที่รับผิดชอบต่างกัน  มาท างานต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน   
ทีมงานเสมือนจริง (Virtual Organization)  สมาชิกจากพื้นที่แตกต่างกันท างานร่วมกัน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อสื่อสารถึงกัน  พนักงานมีค่านิยมท างานเป็นทีม  คือ   ชอบสังคม 
พึ่งพาซึ่งกันและกัน   ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   สมาชิกในทีมงานมีส่วนร่วมในการท างาน 
และไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Trust)  

3.2.3.7  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information  
System and  Communication) หมายถึง  องค์การให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การสื่อสารโดยก าหนดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับ
ด าเนินงานในองค์การทุกกระบวนการท างาน  มีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุกระดับ  ใช้สารสนเทศ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก  สื่อสารในองค์การอย่างสม่ าเสมอ 
โดยสื่อสารสองทาง (Two-Way  Communication)  มุ่งเน้นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า  (Face  to  Face)  
เพราะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที  มีช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง  เช่น  จดหมายข่าว ประกาศ   
หนังสือเวียน  เสียงตามสาย  เป็นต้น พนักงานและผู้บริหารสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ  เช่น  ประชุม
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน  รายงานผลการปฏิบัติประจ าสัปดาห์  ผู้บริหารให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่
พนักงาน  องค์การจัดสถานที่ท างาน เพื่อให้พนักงาน สามารถสื่อสารกันได้สะดวก  เช่น  จัดโต๊ะ
ประชุมเป็นวงกลม  ส านักงานแบบเปิดโล่งไม่มีพนังกั้น  จัดให้มีห้องสันทนาการ  ห้องอาหาร  
เพื่อให้พนักงานสื่อสารกันได้ง่าย   พนักงานมีค่านิยมสอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ  ให้ความส าคัญแก่การลงทุนมากกว่าค่าใช้จ่าย  นิยมความก้าวหน้า  ทันสมัย ชอบความรวดเร็ว 
ฉับไว  พนักงานได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับสารสนเทศ ทันเวลาและได้รับข้อมูล
ส าคัญส าหรับตัดสินใจ  รวมทั้งสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเพื่อความรวดเร็ว 
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3.2.3.8   ลดการควบคุม (Reduce  Controlling)  หมายถึง องค์การใช้การควบคุม
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Control)  หรือ ควบคุมโดยกลุ่ม  (Clan  Control)  เปิดโอกาสให้
พนักงานควบคุมตนเอง (Self - Control)  โดยใช้ ปทัสถาน (Norms) ค่านิยมที่มีร่วมกันควบคุม
กันเอง องค์การมีหลักเกณฑ์ส าหรับการควบคุมหลายรูปแบบ (Multiple  Criteria) เช่น ด้านการเงิน  
ความพึงพอใจของลูกค้า   ความพึงพอใจของพนักงาน   พนักงานมีค่านิยมลดการควบคุม  ให้
ความส าคัญแก่ประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพ  ให้ความส าคัญแก่งานที่ส าเร็จโดยไม่ค านึงถึง
วิธีการ ต้องการอิสระในการท างาน  มีวินัยในตนเอง  กล้าเสี่ยง    ริเริมสิ่งแปลกใหม่  นิยมความไม่
เป็นทางการ  พนักงานมีโอกาสควบคุมการท างานของตนเอง  มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา  ได้รับการประเมินตามผลการท างานและได้รับรางวัลตามผลงานที่
ปฏิบัติได้จริง     

3.2.3.9  มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม   หมายถึง ก าหนดให้การมี
จริยธรรมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การ  องค์การปฏิบัติงานโดยยึดถือจริยธรรม นอกเหนือจาก
ข้อบังคับของกฎหมาย  มีจรรยาบรรณ (Code  of  Ethics)  เป็นหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและค่านิยมที่
ก าหนดอย่างเป็นทางการ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  องค์การมีจริยธรรมหลายระดับ ระหว่าง
พนักงานกับพนักงาน   นายจ้างกับลูกจ้าง  องค์การกับลูกค้า  องค์การกับผู้ถือหุ้น   องค์การกับ
สังคม   จริยธรรมขององค์การมุ่งเน้นปฏิบัติได้จริงมากกว่าก าหนดในเชิงอุดมคติ สร้างจริยธรรมแก่
พนักงาน  โดยผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดี   ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม  มีกระบวนการท างานที่ส่งเสริม
และสนับสนุน  พฤติกรรมที่มีจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท าผิดของพนักงาน ใช้รางวัลจูงใจให้
พนักงานมีจริยธรรม  จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม  พนักงานมีค่านิยม หรือให้ความส าคัญต่อ
ความเสมอภาค ศีลธรรม   โลกที่สวยงาม  ความซื่อสัตย์  พนักงานมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมี
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่  พนักงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามหลัก
จริยธรรมอยู่เสมอ องค์การตระหนักและให้ความส าคัญแก่ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นหน้าที่
ขององค์การ กระบวนการด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม รักษาผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  มีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมหลากหลายด้าน  พนักงานร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอ 

3.2.3.10   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)   
หมายถึง องค์การให้ความส าคัญแก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ผู้บริหารองค์การเห็นความส าคัญ
และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์    ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ 
(Mission) ขององค์การ  ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การ  โดยวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์งาน  ตามกรอบสมรรถนะ (Competency)  
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ สรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัฒนธรรม
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องค์การเข้ามาท างาน   ฝึกอบรมและพัฒนาให้มีวัฒนธรรมตามที่องค์การต้องการ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ใหัรางวัลแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมที่องค์การต้องการ  และ
ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
 
3.3  สมมติฐานวิจัย 
 
 ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานวิจัยว่า องค์การที่มีประสิทธิผลสูง ซึ่งได้รับคะแนนประเมินผลการ
ด าเนินงานมาก  มีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การที่มีประสิทธิผลปานกลางและองค์การที่มี
ประสิทธิผลต่ า  และองค์การที่มีประสิทธิผลปานกลางมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การที่มี
ประสิทธิผลต่ า   ดังสมการต่อไปนี ้      

องค์การที่มี
ประสิทธิผลสูง

องค์การที่มีประสิทธิผล 
ปานกลาง

องค์การที่มี
ประสิทธิผลต่ า

1)  มุ่งผลส าเร็จ
2)  มุ่งเน้นลูกค้า
3)  สร้างนวัตกรรม
4)  ให้ความส าคัญแก่

ภาวะผู้น า
5)  จัดองค์การสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อม 
6)  ท างานเป็นทีม 
7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  
8)  ลดการควบคุม
9)   มีมาตรฐานจริยธรรมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
10)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1)  มุ่งผลส าเร็จ
2)  มุ่งเน้นลูกค้า
3)  สร้างนวัตกรรม
4)  ให้ความส าคัญแก่

ภาวะผู้น า
5)  จัดองค์การสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อม 
6)  ท างานเป็นทีม 
7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  
8)  ลดการควบคุม
9)   มีมาตรฐานจริยธรรมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
10)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1)  มุ่งผลส าเร็จ
2)  มุ่งเน้นลูกค้า
3)  สร้างนวัตกรรม
4)  ให้ความส าคัญแก่

ภาวะผู้น า
5)  จัดองค์การสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อม 
6)  ท างานเป็นทีม 
7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  
8)  ลดการควบคุม
9)   มีมาตรฐานจริยธรรมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
10)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

> >

 

3.4  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นหลัก เพื่อ “น าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
สถานที่วิจัยมาจัดระบบ  แล้วแยกแยะเพื่อหาหัวข้อและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual  
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Topic/Category) ของข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่าน้ันว่าสมเหตุสมผล (ตรรกะ) และมีความเป็นไปได้

มากน้อยเพียงใดในการพรรณนาปรากฎการณ์  หรือตอบค าถามการวิจัยแต่ละประเด็นตามท่ีระบุไว้    

(องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 224) และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) สนับสนุนการวิจัยเชิง

คุณภาพ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปของตัวเลข  แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติและ

คณิตศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ  เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ในรูปของข้อสรุป

เป็นจ านวนตัวเลขหรือแผนภูมิต่าง ๆ  ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน 

 เมื่อน าข้อมูลท่ีได้จากวิธีการท้ังสองส่วนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน  ท าให้จุดอ่อนของแต่ละ

วิธีลดน้อยลง  เน่ืองจากแต่ละวิธีมีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกัน  การผสมผสานท้ังสองวิธีเข้าไว้

ด้วยกันสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของวิธีการน้ัน ๆ  และท าให้จุดอ่อนลดน้อยลงไปได้   

นอกจากน้ี “หากไม่มีข้อมูลจากการส ารวจ (Survey  Data) เชิงปริมาณ  ผู้สังเกต (เชิงคุณภาพ) ไม่

สามารถจะคาดเดาได้ว่าตนเองมีความล าเอียง (Bias) ต่าง ๆ  มากน้อยแค่ไหน  การวิจัยเชิง

ปริมาณยังช่วยให้ม่ันใจในการใช้ได้ของผลท่ีได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ” (Vidich  and  Shapiro, 

1955: 31 อ้างถึงใน สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ  และกรรณิการ์   สุขเกษม, 2547: 290)   

 ท้ังน้ี  การน าเสนอองค์การท่ีศึกษาจะใช้ชื่อสมมติว่ารัฐวิสาหกิจ  ส.  แทนองค์การที่มี

ประสิทธิผลสูง   รัฐวิสาหกิจ  ก.  แทนองค์การท่ีมีประสิทธิผลปานกลาง   และ รัฐวิสาหกิจ  ต.  แทน

องค์การท่ีมีประสิทธิผลต่ าตามล าดับ  ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบต่อการใช้

ช่ือสมมติดังกล่าว   ท้ังน้ีเพื่อความเหมาะสมและรับรู้ว่าเป็นองค์การใดเฉพาะผู้วิจัย   อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในองค์การท่ีเข้าไปศึกษาเท่าน้ัน   

          ดังน้ัน งานวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ  

เพิ่มลดความบกพร่องซึ่งกันและกัน  ฉะน้ัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีวิธีการ ดังน้ี 

 

3.4.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ   

3.4.1.1  เน่ืองจากวัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นนามธรรม  จึงใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลัก   ซ่ึงเอ้ือต่อการวิจัยในลักษณะท่ีเป็นนามธรรม  เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน

ประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม 

3.4.1.2  เพื่อหาข้อมูลประเภท “อะไร”  “ท าไม”  และ “อย่างไร”  คือ ค้นหาว่า

วัฒนธรรมองค์การลักษณะใดมีผลต่อประสิทธิผลองค์การ เหตุใดจึงมีผลเช่นน้ัน และมีผลอย่างไร     

3.4.1.3  เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างละเอียดลึกซ้ึง 
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 3.4.2  การรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
3.4.2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม

องค์การและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วหรือข้อมูลจากแหล่ง
ทุติยภูมิ (Aggregate  Data  Analysis  or  Secondary  Data  Analysis) จากเอกสารรายงาน
จากหน่วยงานราชการ (Official   Record) งานวิจัย  รายงานประจ าปี   เอกสารหรือรายงานจาก
สื่อสารมวลชน (Mass  Media  Reports) และ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet) ในข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาขององค์การ โครงสร้างองค์การ   พันธกิจ  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์การ   ค่านิยม  
วัฒนธรรมองค์การ   การด าเนินงานและผลการด าเนินงานทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน    
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์การ เป็นต้น ในระยะเวลา 11  ปี (พ.ศ. 2540 - 2551) 
  ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาสาระของเอกสารดังกล่าวด้วยการต้ังค าถามต่อไปนี้ 
(องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 178) 1) เอกสารหรือหลักฐานมีประวัติความเป็นอย่างไร   2)  ได้เอกสาร
นี้อย่างไร  3) มีอะไรเป็นสิ่งประกันได้ว่าเอกสารนี้ตรงกับความต้องการของผู้วิจัย  4) มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม่  5)  ถูกแก้ไขตัดตอนจากเดิมหรือไม่  6) จุดมุ่งหมายและสภาวการณ์ที่ก่อให้เกิด
เอกสารคืออะไร  7) ใครเป็นผู้เขียนหรือผลิต  8)  เขียนหรือผลิตเพื่อเหตุผลใด  9)  แหล่งที่มาอยู่ที่ใด  
10)  มีความล าเอียงหรือความคลาดเคลื่อนหรือไม่  11)  ผู้เขียนมีทีท่าต้องการบอกความจริงมาก
น้อยเพียงใด 12) มีเอกสารหลักฐานอ่ืนท านองเดียวกันอีกหรือไม่  ท าอย่างไรจึงจะเข้าถึงได้  

3.4.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structure) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่วางแผนจัดเตรียมชุดค าถามและวิธีการสัมภาษณ์อย่าง
เป็นระบบและมีขั้นตอนไว้ล่วงหน้า เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วย  ลักษณะวัฒนธรรมองค์การ
ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปศึกษา  การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  การน าวัฒนธรรมองค์การ
ไปด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ และผลที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การ การจัดการ
ภายในองค์การ  โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Top  Management  Executives)  ผู้บริหารใน
หน่วยงานต่าง ๆ (Line  Managers) ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human   
Resource Executives  and  Specialists) หรือบุคคลที่องค์การเห็นว่าเกี่ยวข้องและสามารถให้
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน   
  การสัมภาษณ์ด าเนินการโดยก าหนดค าถามหลักของการวิจัย (Central or  Major  
Research  Questions) อย่างกว้าง ๆ  โดยต้ังค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้
รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผล  หลังจากนั้นก าหนดค าถามย่อยของการวิจัย (Sub  Questions)  จากค าถาม
หลักที่ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้น  คือ น าค าถามหลักของการวิจัยมาจ าแนกเป็นประเด็นค าถามการ
วิจัยย่อยที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าค าถามหลักของการวิจัย  (ดู
ตัวอย่างจากภาคผนวก ก.)   
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  วิธีการสัมภาษณ์นั้น  ผู้วิจัยใช้วิธีถามค าถาม  ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ  โดยแสดง
ความคิดเห็น  ความรู้สึกแต่ฝ่ายเดียว  ผู้วิจัยไม่ตัดสินและไม่พยายามเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ความเชื่อของผู้ตอบ  และพยายามให้ได้ค าตอบตรงกับค าถามมากที่สุด  โดยควบคุมหัวข้อสนทนา  
ทิศทางและขั้นตอนให้เป็นไปตามประเด็นค าถาม  ส าหรับกรณีที่ ยังไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนหรือ
เพียงพอก็พยายามถามเพิ่มเติมหรือขอให้อธิบายเพิ่มเติม  เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  ในขณะสัมภาษณ์  ผู้วิจัยบันทึกค าตอบทันที  เนื่องจากเป็นเวลาที่ดีที่สุดส าหรับ
บันทึกค าตอบได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปอาจหลงลืมได้  พร้อมทั้งบันทึกเครื่อง
บันทึกเสียง  เพื่อทบทวนความจ าในกรณีที่ต้องบันทึกค าตอบเพิ่มเติมหลังจากการสัมภาษณ์   
อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านไม่อนุญาตให้บันทึกค าตอบของตนเอง  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
จดบันทึกสีหน้า  ท่าทาง และกริยาอาการต่าง ๆ  (Nonverbal  Behavior) ของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย  
เพื่อประกอบการพิจารณาตีความหมายของข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  บางกรณีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าถาม
การวิจัย  ผู้วิจัยจึงขออนุญาตชมและขอถ่ายส าเนาไว้เป็นหลักฐานหากได้รับอนุญาต   
  ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้  ผู้วิจัยจะน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
หลักฐานที่ได้รับจากแหล่งหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ค าให้สัมภาษณ์ของ
บุคคลอื่นในองค์การเดียวกัน  เอกสาร  บันทึก  รวมทั้งการสังเกตการณ์จริง 
  อย่างไรก็ตาม การน าเสนอผลการวิจัย  โดยอ้างอิงค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะไม่เอ่ยชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  จะกล่าวเพียงต าแหน่งอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น 

3.4.2.3 สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant  Observation)  เป็น
วิธีการสังเกตการณ์ที่ผู้วิจัยสวมบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างสมบูรณ์แบบ (Complete  
Observer) (องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 111) ในขณะสัมภาษณ์ผู้บริหาร  หัวหน้างานขององค์การ
นั้น ๆ   และในขณะนั่งรอแจกแบบสอบถามแก่พนักงานขององค์การ โดยสังเกตลักษณะทาง
กายภาพขององค์การ  ส านักงาน  บริบทองค์การ  กระบวนการท างาน  รวมทั้งลักษณะทาง
กายภาพของพนักงาน เช่น  การแต่งกาย  ภาษาที่ใช้สื่อสารกัน เป็นต้น  พฤติกรรมของพนักงาน  
เพื่อค้นหาวัฒนธรรมองค์การในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
 
 3.4.3  การคัดเลือกองค์การท่ีเข้าไปศึกษา 
 องค์การที่ใช้ศึกษา คือ รัฐวิสาหกิจ จ านวน  59  แห่ง แล้วคัดเลือกตามการออกแบบ
งานวิจัย มาจ านวน  3 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จาก
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ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงการคลัง ในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2539-
2550) (ดูรายละเอียดจากตาราง  2.3 หน้า  77-79)  ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling)  คือ  เลือกตัวอย่างที่ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือมีเจตนาในการ
เลือกตัวอย่างไว้อย่างเจาะจง   จากการใช้ตรรกะ (Logic)  หรือความสมเหตุสมผลตามแนวคิด
และหลักการทางวิชาการ  
 การเลือกตัวอย่างในที่นี้  ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะแตกต่างกันไป
จากสภาพปกติโดยทั่วไปอย่างมาก ทั้งที่เป็นทางบวกหรือพึงปรารถนาและทางลบที่ไม่พึงปรารถนา  
หรือที่เรียกว่ากรณีสุดโต่ง (Extreme Case)  (องอาจ นัยพัฒน์, 2548: 111)  การเลือกตัวอย่าง
ประเภทนี้  เป็นการเลือกกรณีเบี่ยงเบนผิดปกติ (Deviate-Case  Sampling)  ท าให้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน  และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับแก้ไข
ปรับปรุงตัวอย่างที่มีความเบี่ยงเบนในทางลบอย่างมากเพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติ  รวมทั้งส่งเสริม
ตัวอย่างที่มีความเบี่ยงเบนทางบวกให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้นต่อไป 
 กล่าวคือ ผู้วิจัยได้คัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่มีผลการด าเนินงานในระยะเวลา 12 ปี (2539- 
2550) อยู่ในระดับดีมากหรือมีประสิทธิผลสูงจ านวน  1  แห่ง  อีกทั้งคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่มีผลการ
ด าเนินงานระดับดีหรือมีประสิทธิผลปานกลาง จ านวน  1 แห่ง และคัดเลือกรัฐวิสาหกิจที่มีผลการ
ด าเนินงานระดับพอใช้หรือมีประสิทธิผลต่ า จ านวน  1 แห่ง  
 รัฐวิสาหกิจที่น ามาใช้เป็นตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้  เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาเดียวกัน  
เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด  โดย  ด าเนินธุรกรรมประเภทเดียวกัน  ให้บริการแก่
ลูกค้า  มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน  ได้แก่  ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมีความคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกัน  มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ  สังกัดกระทรวงการคลังเช่นเดียวกัน     
วัฒนธรรมองค์การจึงคล้ายคลึงกัน และเป็นธุรกรรมที่ได้รับผลการประเมินทุกระดับ  คือ  มีผลการ
ประเมินทั้งระดับสูง  ปานกลางและระดับต่ า                            
 ผู้วิจัยจึงเลือกรัฐวิสาหกิจ  ส. เป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงส าหรับ
งานวิจัยนี้  เนื่องจากในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2539-2550) ที่ผ่านมาผลประเมินการด าเนินงานมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูง  นอกจากนี้ในปี 2552 ยังได้รับรางวัลการจัดการองค์การดีเด่น รางวัล
บริการดีเด่น และรางวัลการด าเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  และเลือกรัฐวิสาหกิจ ก. 
เป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง  และเคยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเช่นกัน  
แต่ได้รับผลการประเมินด้วยคะแนนที่น้อยกว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และจัดอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า
รัฐวิสาหกิจ ส.    
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 ส่วนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ าส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ  รัฐวิสาหกิจ ต. 
เนื่องจากมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2539 - 2550) แตกต่างอย่าง
มากจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. และจัดอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่าอันดับที่  200 จาก 55  อันดับ 
 

 3.4.4  การประมวลผล 
 เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและจากการสัมภาษณ์แล้ว  
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้   โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์กัน  คือ ผู้วิจัยเริ่มต้น
ด าเนินการทันทีที่เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ ได้จ านวนหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้ใน
ระยะแรก  สามารถบอกทิศทางหรือแนวทางส าหรับเก็บข้อมูลในระยะต่อไปได้   และเป็นผล
น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดค าถามย่อยของการวิจัยขึ้นใหม่ และด าเนินการเช่นนี้ต่อไป
เรื่อย ๆ  เพื่อค้นหาข้อสรุปว่าวัฒนธรรมของแต่ละองค์การเป็นอย่างไร แตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน
หรือไม่  และวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การอย่างไร   
 ก าหนดเนื้อหาสาระที่ต้องการน าเสนอว่าประกอบด้วยประเด็นส าคัญใดบ้าง  แล้วให้
รายละเอียดในแต่ละประเด็น  และควบคุมให้เนื้อหาสาระของแต่ละประเด็นมีปริมาณที่ใกล้เคียง
กัน  พร้อมทั้งอ่านทบทวนและปรับปรุงการเขียนซ้ าหลาย ๆ ครั้ง   เพื่อตัดทอนเนื้อหาสาระที่
ซ้ าซ้อนออกไป  แต่ไม่ให้สาระส าคัญขาดหายไป   
 แล้วน าเสนอในรูปของการศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study)  ซึ่งเป็นการสืบค้นหาความรู้
ความจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ  ซึ่งในงานวิจัยนี้  คือ รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง  
วิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียด  เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์นั้น  โดยศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งต่อประเด็นต่าง ๆ ภายในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง  ด าเนินไปแบบธรรมชาติ (Naturalistic 
Inquiry)  ใช้ประเด็นปัญหาเป็นศูนย์กลางส าหรับสืบค้นหาค าตอบ  ในขอบข่ายการศึกษาขนาด
เล็ก  พรรณนาปรากฏการณ์อย่างละเอียดลุ่มลึกเห็นภาพพจน์   และครอบคลุมทุกแง่มุมของ
ปัญหาที่ต้องการสืบค้นหาค าตอบ  ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเกิดขึ้นอย่างไร  พร้อมทั้งแสดงข้อมูล
หลักฐานและพยานประกอบ  โดยใช้การรับรู้และการตีความของผู้วิจัยที่มีต่อเหตุการณ์นั้นโดยตรง   
ตลอดจนค้นหาแบบแผน (Pattern) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมหรือปรากฎการณ์ที่สนใจ ว่า
เป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่อย่างไร (องอาจ  นัยพัฒน์, 2548:  358) 
 
 3.4.5  การหาข้อสรุป  ตีความ  และตรวจสอบความแม่นตรงของผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การตีความ  ในรูปของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ (Interpretative  
Case  Study)  เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาข้อสรุปแนวคิดทฤษฎี  อธิบายและให้รายละเอียด
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สนับสนุนหรือโต้แย้งสมมติฐานชั่วคราว  ฐานคติแนวคิดความเชื่อทางทฤษฎีที่ก าหนดหรือยึดถือไว้
ก่อนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในสนามการวิจัย โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาด าเนินการใน  
3 ขั้นตอน  คือ วิเคราะห์  ตีความหมาย  และพิสูจน์ทฤษฎี     
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า 
(Triangulation)   โดย 1)   ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (Data  Triangulation) พิจารณาจาก
แหล่งเวลา  สถานที่  และบุคคลที่ต่างกัน  จะได้ข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่  เช่น  จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร จากการสอบถามพนักงาน  เป็นต้น 2) ตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(Methodological  
Triangulation) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธีการในเรื่องเดียวกับ  ได้แก่  สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก   สังเกตการณ์  และสืบค้นเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง 3)  ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล  เพื่อดูความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ และ
ข้อมูลที่ตอบค าถามการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้
หรือไม่  อย่างไร 
 นอกจากนี้ ยังน าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยน ามาค้นหาความแตกต่างของค่านิยมและพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 3  แห่ง  ว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญหรือไม่  แล้ว
น าไปประกอบการอธิบายปรากฎการณ์ในรูปของตัวเลขทางสถิติ  และเพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพน่าเชื่อถือมากขึ้น  เพราะการวิจัยเชิงปริมาณสามารถลดความล าเอียง 
(Bias) หรือสร้างความเป็นกลางแก่ผู้วิจัยได้ 
 ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เพื่อสอบถามพนักงานในหน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  ประกอบด้วยผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และพนักงาน  ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมและ
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน   โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน  หาความ
แตกต่างระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ในองค์การทั้ง  3  แห่ง ว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น  849  ตัวอย่าง จากประชากรในองค์การ 3 แห่ง  ที่มี
จ านวนทั้งสิ้น 13,350 คน  (รัฐวิสาหกิจ ส.จ านวน 9,500  คน   รัฐวิสาหกิจ ก. จ านวน  2,250 คน 
และ รัฐวิสาหกิจ ต. จ านวน 1,800  คน)  ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  99  ภายในขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน + ร้อยละ 5  เมื่อพิจารณาตามตารางส าเร็จรูปส าหรับก าหนดขนาดตัวอย่างของ 
Yamane (Yamane,  1967:  887) ที่ระดับช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ  99  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เพียงพอส าหรับประมาณค่าสัดส่วนของประชากรจ านวน ไม่เกิน  15,000 คน  เท่ากับ  849  คน 
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 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability  หรือ  Random   
Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่างแต่ละหน่วยให้มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับเลือกส าหรับศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้  และเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified  Sampling)  โดยจ าแนกประชากรออกเป็น 3  ชั้น 
ตามองค์การ  (1. รัฐวิสาหกิจ  ส.  2. รัฐวิสาหกิจ ก. และ 3. รัฐวิสาหกิจ ต.) ซึ่งภายในแต่ละชั้นหรือ
แต่ละองค์การมีหน่วยการเลือกตัวอย่างที่ไม่ซ้ ากับหน่วยการเลือกตัวอย่างในชั้นหรือองค์การอ่ืน ๆ   
เพื่อให้ประชากรในชั้นหรือองค์การเดียวกันที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา  
มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเลือกมาจากแต่ละชั้น   เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  นอกจากนี้ยัง
ท าให้ค่าประมาณพารามิเตอร์  (Estimated  Parameter) ที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความ
แม่นย าสูง (องอาจ   นัยพัฒน์, 2548: 105)   
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้น  ด้วยวิธีจัดแบ่งขนาดตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Disproportional  Allocation)  โดยใช้วิธีการค านวณอย่างง่าย ๆ  ซึ่งไม่ค านึงถึงขนาดหรือจ านวน
ตัวอย่างที่มีอยู่ในแต่ละชั้นว่ามีจ านวนมากน้อยเท่าใด  คือ   
            จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น    =    จ านวนตัวอย่างทั้งหมด/จ านวนชั้นทั้งหมด 
                                         283         =     849 / 3 
 ดังนั้น จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้นหรือแต่ละองค์การเท่ากับ   283  ตัวอย่าง  
           ทั้งนี้  เนื่องจาก จ านวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละชั้นแตกต่างกันมาก  หากจัดแบ่งขนาด
ตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional   Allocation)  โดยเลือกตัวเลือกในชั้นหรือองค์การที่มีจ านวน
ประชากรมากมากกว่าชั้นหรือองค์การที่มีจ านวนประชากรที่น้อยกว่า  จะท าให้จ านวนตัวอย่าง
ขาดความสมดุลหรือขาดความใกล้เคียงกัน องค์การที่มีประชากรจ านวนมากจะมีตัวอย่างมากกว่า
องคก์ารท่ีมีจ านวนประชากรน้อยถึง  4 - 5 เท่า  และท าให้ตัวอย่างในองค์การที่มีประชากรจ านวน
น้อยแทบมีจ านวนตัวอย่างไม่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เลย       
 เมื่อก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้นให้เป็น  283  ตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยยังใช้วิธีจัดแบ่ง
ขนาดตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน (Disproportional   Allocation) เพื่อก าหนดจ านวนตัวอย่างใน
แต่ละพื้นที่ (Area)  เนื่องจากตัวอย่างที่ต้องการศึกษากระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทย  
โดยก าหนดเป็น  5  พื้นที่  ได้แก่  1)  กรุงเทพมหานคร   2)  ภาคกลาง  3)  ภาคเหนือ  4)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และ  5)  ภาคใต้   ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจ านวนตัวอย่างเท่ากับ  57  ตัวอย่าง (283  
ตัวอย่าง/ 5 พื้นที่)    
 ในแต่ละพื้นที่ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดย
จับฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศที่ต้องการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
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ตัวอย่าง  โดยกลุ่มตัวอย่างของทุกองค์การจะอยู่ในเขตหรือจังหวัดเดียวกันทั้งหมด  ได้แก่  1)  
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  4  เขต 2)  ภาคกลาง  จ านวน  4  จังหวัด  3)  ภาคเหนือ จ านวน  4  จังหวัด    
4) ภาคตะวันออกเฉียงหนือ   จ านวน 4 จงัหวัด และ 5) ภาคใต้  จ านวน 4 จังหวัด                          
 ดังนั้น  ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น  849  ตัวอย่าง ประกอบด้วย  
รัฐวิสาหกิจ ส. จ านวน  283  ตัวอย่าง รัฐวิสาหกิจ ก. จ านวน 283  ตัวอย่าง  และ รัฐวิสาหกิจ ต. 
จ านวน  283 ตัวอย่าง  เช่นกัน 
         ส าหรับแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน  โดยเป็นค าถามแบบเปิดและแบบปิด   ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  การศึกษา  ต าแหน่งงาน  
               และอายุงาน   
         ส่วนที่  2  ค่านิยมการท างานของพนักงาน  เนื่องจากต้องการวัดค่านิยมหรือสิ่งที่พนักงานให้
ความส าคัญว่ามีลักษณะอย่างไร  สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัฒนธรรมองค์การ
หรือไม่  ซึ่งส่วนนี้มีจ านวน  30  ข้อ แต่ละข้อมีค าตอบเพียง 2 ข้อ ให้พนักงานเลือกตอบในสิ่งที่ให้
ความส าคัญมากที่สุด  โดยเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น  การให้คะแนน คือ  ข้อที่เลือกได้ 1 คะแนน  
ส่วนข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เลือก มีคะแนนเป็น 0 
           ส่วนที่  3  พฤติกรรมการท างานของพนักงาน  ลักษณะค าถามใช้ค าตอบชุดเดียวกัน (Matrix  
Question) และค าตอบจ าแนกออกเป็น  2 ระดับคะแนน  คือ  ใช่ และไม่ใช่ เท่านั้น  หากผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่าใช่ คิดเป็น 1 คะแนน  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่าไม่ใช่  จะมีคะแนน
เป็น 0 
 ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้  และความแท้จริงของข้อมูลนั้น  ผู้วิจัย
ทดสอบแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60  ตัวอย่าง  แบ่งเป็น
องค์การละ  20  ตัวอย่าง  พบว่ามีค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยคะแนน  0.8  แสดงว่า
ค าถามมีความเชื่อถือได้พอสมควร เนื่องจากมีค่าเป็นบวกและมีค่าใกล้  1 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546: 453) 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีน าแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบด้วยตนเองในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์     
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  ที่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
แสดงผลลัพธ์ในรูปตาราง  ข้อความ และกราฟ  คือ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package   
for  Social  Science) Version 17 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สมบูรณ์หรือน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น      
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 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยจากแบบสอบถามพนักงานหรือผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง  
และสมการ   โดยใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนแปรทางเดียว (One - Way  ANOVA) 
และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรัฐวิสาหกิจด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนซ้อน (Multiple  
Comparison)   เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงกลุ่ม ว่ามี
คะแนนค่านิยมและพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่   เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนข้อมูลเชิง
คุณภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 แล้วน าข้อมูลทั้งสองส่วนคือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาเสนอในรูปการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
แล้ว  เพื่อหาค าตอบว่าอะไร (What)  อย่างไร (How) โดยไม่คาดคะเนปรากฎการณ์ในอนาคต  แต่
เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรที่แตกต่างกันเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมการท างาน ในองค์การทั้ง 
3 แห่ง อย่างเป็นระบบและสื่อสารข้อเท็จจริง  เพื่อให้เข้าใจกรณีศึกษาอย่างลึกซึ้ง  โดยพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ  บนพื้นฐานของของข้อมูลสารสนเทศในรูปถ้อยค าหรือข้อความที่
รวบรวมได้จากวิธีการจัดเก็บและแหล่งข้อมูลซึ่งมีความหลากหลาย   
 เมื่อเสนอผลการวิจัยจากทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน าเสนอใน
ลักษณะผสมผสานกัน  ซึ่งจะปรากฎในบทที่ 4  ผลการวิจัย    หลังจากนั้นสรุปเปรียบเทียบในรูป
ของตาราง  และอัตราส่วนร้อยละของวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผล  เพื่อสรุปและแสดงความ
เหมือนและจ าแนกความแตกต่างลักษณะวัฒนธรรมของรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่ง ว่าแต่ละแห่งมี
ลักษณะวัฒนธรรมใดมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร   ส าหรับตอบปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ซึ่งตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การในรัฐวิสาหกิจทั้ง 3  แห่งนั้น 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาตีความตามตัวชี้วัดหรือตัวแปรย่อย
ที่ก าหนดไว้  ว่าองค์การแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดหรือตัวแปรย่อยที่ก าหนดไว้หรือไม่  หาก
มีก็จะนับเป็น 1 คะแนน  หากไม่มี  ก็ไม่ได้รับคะแนนดังกล่าว  แล้วน าคะแนนที่ได้รับในแต่ละตัว
แปรย่อยมารวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละของวัฒนธรรมหรือตัวแปรหลัก  เพื่อสะดวกต่อการ
เปรียบเทียบว่าแต่ละองค์การมีวัฒนธรรมองค์การต่างกันหรือไม่ ในปริมาณมากน้อยต่างกันอย่างไร 
 

3.5  สรุป 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงย้อนรอยหาสาเหตุ (Ex - Post  Facto  Research) หรือการศึกษาวิจัย
เชิงเปรียบเทียบผลเพื่อหาสาเหตุ (Causal-Comparative  Study  Research) โดยมุ่งค้นหาสาเหตุ
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หรือตัวแปรอิสระ (Independent  Variable) คือ วัฒนธรรมองค์การท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือ

ผลลัพธ์   ซ่ึงท้ังตัวแปรต้นหรือสาเหตุและผลหรือตัวแปรตามปรากฎข้ึนเรียบร้อยแล้ว 

 การด าเนินการวิจัยเร่ิมจากก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดค่าตัวแปรตามหรือผลลัพธ์ 

(Dependent  or  Outcome  Variable)  คือ  ประสิทธิผลองค์การ (Organizational  Efficiency) 

ท่ีได้ปรากฏข้ึนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จากน้ันศึกษาย้อนรอย (Retrospective  Study) สืบค้นต่อไป

ว่าวัฒนธรรมองค์การใดบ้างท่ีสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การดังกล่าว 

 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ  เน่ืองจาก

วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเป็นนามธรรมซ่ึงเหมาะสมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า  แต่ก็

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณช่วยให้ข้อมูลเชิงคุณภาพมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 

 แล้วสรุปผลการวิจัยในรูปของตารางเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การว่าองค์การท่ีมี

ประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การท่ีมีประสิทธิผลปานกลางและต่ าในเร่ืองใดบ้าง  

เพื่อน าไปตอบค าถามการวิจัยท่ีว่าวัฒธรรมองค์การใดบ้างท าให้องค์การมีประสิทธิผลสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยนี้น าเสนอในรูปงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) จากการรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่ง  พร้อมทั้งน า
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสังเกตการณ์และข้อมูลทุติยภูมิมาประกอบการเสนอผลการวิจัย  
นอกจากน้ียังเพิ่มเติมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึ้นในเรื่องค่านิยมและพฤติกรรมของพนักงาน  ซึ่งรายละเอียดของ
ผลการวิจัยจะกล่าวทีละวัฒนธรรมหรือทีละตัวแปรหลัก  และแต่ละตัวแปรหลักมีตัวแปรย่อยที่บ่ง
บอกหรือสนับสนุนว่ารัฐวิสาหกิจที่ศึกษาทั้งสามแห่ง มีวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ หรือไม่อย่างไร ใน
ลักษณะเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
อย่างชัดเจนในส่วนสุดท้าย  ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 4.1  วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  
 
 องค์การทุกแห่งต้องการความส าเร็จ   จึงมักก าหนดให้การมุ่งผลส าเร็จหรือผลลัพธ์เป็น
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมหนึ่งขององค์การ  ส่วนการด าเนินงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ  องค์การต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   กลยุทธ์   เป้าหมาย และแผนงานขององค์การ    
 ผู้น าองค์การต้องให้ความส าคัญแก่ผลส าเร็จ (Achievement Oriented) ก าหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทาย วางแผน ค้นหาวิธีการด าเนินกิจกรรม ประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และคาดหวัง ไว้วางใจพนักงานว่า สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ มอบหมายงาน  
ให้อ านาจ ในขณะเดียวกันพนักงานผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย ต้องการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทาย ชอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ยินดีและยอมรับ
ต่อข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการท างานของตน เต็มใจท างานหนัก เสียสละเพื่อให้งาน
ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย  
 ทุกรัฐวิสาหกิจต่างต้องการให้องค์การของตนประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยแต่ละ
องค์การก าหนดเป้าหมายของตน  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ แล้ววางแผนเพื่อน าไป
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ด าเนินการ พร้อมท้ังประเมินผลงาน  แต่ผลงานหรือความส าเร็จมีความแตกต่างกันออกไป   ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 4.1.1  ก าหนดให้การมุ่งผลส าเร็จ (Achievement) หรือ ผลลัพธ์ (Result) เป็น 
                  ค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ 
 รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดให้การใส่ใจในผลส าเร็จ (Result  Oriented)  เป็นวัฒนธรรมหน่ึง

ขององค์การ  จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านกลยุทธ์องค์การว่า “เราก าหนดให้

การมุ่งผลส าเร็จเป็น Competency  หลักขององค์การท่ีพนักงานจะต้องมี หากจะดูว่า องค์การของ

เรามีวัฒนธรรมองค์การอย่างไรบ้าง  ก็ดูได้จาก Core Competency ขององค์การ”  พร้อมท้ังน า

เอกสารมาแสดงแก่ผู้วิจัย  และเม่ือพิจารณาเอกสารดังกล่าวก็สอดคล้องกับเอกสารด้านทรัพยากร

บุคคลเพื่อน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  ก็ระบุว่า “พนักงานของ

องค์การควรมีพฤติกรรม  ท่ีมุ่งม่ัน  พยายาม ทุ่มเทแก่องค์การ วิเคราะห์ ตัดสินใจ  ด าเนินงาน  โดย

ค านึงถึงความส าเร็จสูงสุดแก่องค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน”   

 รัฐวิสาหกิจ ก. ก็ให้ความส าคัญแก่ความมุ่งม่ันต่อความส าเร็จ (Result  Oriented) เป็น

ค่านิยมอันดับแรกขององค์การ และก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ประการ

หน่ึงส าหรับพนักงานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ส. เห็นได้จากโปสเตอร์ส่ือสารถึงค่านิยมขององค์การ 

ซ่ึงต้องการให้พนักงานมีค่านิยมและพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการ   ติดไว้ตามท่ีต่าง ๆ ของ

ส านักงาน  เช่น ในลิฟท์โดยสาร  เพื่อส่ือสารให้พนักงานรับทราบกันอย่างท่ัวถึง และจากค าให้

สัมภาษณ์ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การก็ยืนยันว่า “ผลส าเร็จของงานเป็นส่ิงท่ีเรา

ต้องการ  แต่งานก็ต้องถูกต้องตามระเบียบขององค์การด้วย” 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ  ต. จากการให้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ไม่

พบว่า รัฐวิสาหกิจ ต.  ก าหนดให้การมุ่งผลลัพธ์หรือผลส าเร็จ เป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ

องค์การแต่อย่างใด  เน่ืองจากผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ข้อมูลว่า “วัฒนธรรมองค์การของเรา  

ประกอบด้วย  มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  การท างานด้วยความซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาลและปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัย” และเม่ือผู้วิจัยเข้าไปในส านักงานของรัฐวิสาหกิจ  ต. ก็พบเอกสารติดไว้ตาม

สถานท่ีต่าง  ๆ ของส านักงาน  แม้กระท่ังในห้องน้ า  เพื่อส่ือสารให้พนักงานมีค่านิยมท างานร่วมกัน

เป็นทีม ในรูปของข้อความ หรือ ค าขวัญ  เช่น  “ท างานร่วมกันเป็นทีมท าให้มีขวัญและก าลังใจ  มี

แนวคิดท่ีหลากหลาย   มีระบบการท างานท่ีดี” 

 รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ต่างก าหนดให้การมุ่งผลส าเร็จ (Achievement) หรือ 

ผลลัพธ์ (Results) เป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ  แต่รัฐวิสาหกิจ  ต. มิได้ก าหนดให้เป็น

ค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การแต่อย่างใด  โดยให้ความส าคัญแก่การท างานเป็นทีมมากกว่า 
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 4.1.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์การอย่างชัดเจน  

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านกลยุทธ์องค์การของรัฐวิสาหกิจ ส. ท าให้

ทราบว่า องค์การให้ความส าคัญแก่วิสัยทัศน์และพันธกิจโดยก าหนดอย่างชัดเจนว่า 

 

วิสัยทัศน์ขององค์การได้จากการประชุมเม่ือวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

และปรับปรุงโดยท่ีประชุมผู้บริหารเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 คือ เป็น

สถาบันการเงินท่ีม่ันคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ส่วนพันธกิจของธนาคาร ซ่ึงจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

คือ 1) เป็นสถาบันเพื่อการออม  2) เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา 3) 

เป็นสถาบันเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 

 และจากการศึกษา รายงานประจ าปี 2550-2551 และเว็บไซด์ (Website) ขององค์การก็ 

พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ประกาศและเผยแพร่วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าต้องการ “เป็นองค์การ

ท่ีม่ันคง  เพ่ือการออม  การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากฐาน”  

พร้อมท้ังมีพันธกิจว่า “เป็นสถาบันเพื่อการออม เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน  เป็น

สถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา   และเป็นสถาบันท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม”   

 รัฐวิสาหกิจ ก. ก็ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การอย่างชัดเจนโดยเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  เช่น  

รายงานประจ าปี  วารสารขององค์การ เว็บไซด์ (Website) คือ “เป็นธนาคารท่ีทันสมัยเพื่อท่ีอยู่

อาศัยครบวงจร”  ส่วนพันธกิจก าหนดไว้ว่า “ให้บริการทางการเงินด้านท่ีอยู่อาศัยอย่างครบวงจร  

โดยสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ  และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า  รัฐบาล  พนักงานและ

สังคม  ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  

 นอกจากน้ียังมีเป้าหมายมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  โดย “ช่วยเหลือประชาชนท่ีมีรายได้น้อย

และปานกลาง ให้มีท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด มิได้มุ่งผลก าไรสูงสุด”  จากค าบอกเล่าของผู้บริหารด้าน

ทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงท่ีให้แก่วารสารดอกเบ้ีย 

(ธันวาคม 2550: 52-57) ว่า “มุ่งเน้นให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้าน

เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง   โดยองค์การมีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและมีระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 

 รัฐวิสาหกิจ ต. ก็มีวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การอย่างชัดเจนเช่นกัน  เห็นได้จากเอกสาร

เผยแพร่ขององค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายงานประจ าปีและเว็บไซด์ (Website) ขององค์การ  ซ่ึง

ระบุอย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ขององค์การว่า   “มุ่งสู่การเป็นองค์การเพื่อการพัฒนา SMEs  อย่าง
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ย่ังยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด” พร้อมท้ังระบุ

พันธกิจ (Mission) ว่า 

 

สนับสนุนบริการทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของ SMEs ส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการใหม่มีอัตราการอยู่รอดสูง สนับสนุนให้ SMEs ท่ีมีอยู่แล้วเติบโต

อย่างเข้มแข็ง พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพด าเนินการเชิงรุกในการปรับปรุงฐานะการเงิน

ของธนาคาร 

  

 จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งถึงแม้มีลักษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกัน  แต่ก็ก าหนด

วิสัยทัศน์หรือความมุ่งหมายขององค์การ  ส่ิงท่ีองค์การต้องการจะไปให้ถึงในอนาคต  ซ่ึงเป็น

ทิศทางขององค์การในระยะยาว และมีพันธกิจหรือข้อความท่ีบ่งบอกถึงขอบเขตการด าเนินงาน

ขององค์การ  โดยระบุว่าองค์การท าอะไร  ใครท าอะไร สินค้าและบริการคืออะไรอย่างชัดเจน  

 

 4.1.3  วางแผนกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวท่ีมีผลต่อความอยู่รอดและการ

เติบโตขององค์การ  รวมท้ังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกองค์การ 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ส. วางแผนกลยุทธ์โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ และให้

ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer) อย่างมาก  ซ่ึงจากค าให้สัมภาษณ์ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ พบว่า

องค์การวางแผนกลยุทธ์โดย   

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ  วิเคราะห์จุดอ่อน  

(Weaknesses)  จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค 

(Threats) ขององค์การ เรายังศึกษาความก้าวหน้าขององค์การอ่ืนเพื่อน ามา

ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้วย  ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  กรมสรรพสามิต  

กรมศุลกากร หรือศึกษาจากรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง  เช่น ธกส.  หลังจากน้ัน

ก าหนดเป้าหมายขององค์การซ่ึงมาจากกลยุทธ์องค์การ ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การกลยุทธ์ท่ีเรามุ่งเน้น คือ Customer  Centric 

หรือมุ่งเน้นลูกค้า 
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และจากการศึกษารายงานประจ าปี 2551  หน้า 14  ก็พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ใช้กลยุทธ์

มุ่งเน้นลูกค้า  โดยเพิ่มและขยายธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งตลาด

ท้ังด้านเงินฝาก  สินเชื่อ และการลงทุน  ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  โดยขยายช่องทางการให้บริการ

ใหม่ ๆ  และการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณ์ใหม่  และปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ขยายการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสาร

ทุน  ขยายขอบเขตธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย  เพื่อเพิ่มรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย  

และปรับปรุงการให้บริการ  เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจย่ิงข้ึน 

รัฐวิสาหกิจ ก. ก็จัดให้มีแผนกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมองค์การเป็นส าคัญเช่นกัน  และ

ก าหนดกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer)เป็นหลัก  โดยค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวว่า   

 

วางแผนจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อ

แสวงหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) จุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน 

(Weakness) ขององค์การ เพื่อน ามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย 

เพื่อเป็นทิศทางส าหรับด าเนินงาน ค านึงถึง ลูกค้า  คู่แข่งขัน และรัฐบาลเป็นหลัก 

เราค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและประชาชนเป็นส าคัญ  รวมท้ังความ

รับผิดชอบต่อสังคม มิได้มุ่งผลก าไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว ความส าเร็จของ

องค์การประเมินจากจ านวนประชาชนท่ีมีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยมีท่ีอยู่อาศัย

เป็นของตนเองมากท่ีสุด  โดยดูจากยอดสินเช่ือท่ีองค์การให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงบ้านราคาหลังละห้าแสนบาทท่ีองค์การให้สินเช่ือมากถึงร้อยละ 80 

 

  และจากการศึกษารายงานประจ าปี 2551  หน้า 36 พบว่า รัฐวิสาหกิจ ก. มีแผนกลยุทธ์ 

คือ ใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบย่ังยืน  มุ่งเน้นความหลากหลายของสินค้าและบริการ  ตลอดจนใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์   

รวมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  ยังให้ความส าคัญแก่การเติบโตอย่างมี

คุณภาพ  การบริหารความเส่ียงของสินเช่ือเคหะท่ีดี  มีกระบวนการป้องกันและแก้ไขหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้าโดยผ่านกระบวนการและบุคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพและก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกัน   
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 ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต.  ก็ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิผลแก่

องค์การ  โดยให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก  จากให้รายละเอียดของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  

ท่ีระบุว่า 

 

องค์การก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และ

ภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้สามารถด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ว่า เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสร้างความเสมอภาคแก่

ผู้ประกอบการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนา

ผู้ประกอบการ  SMEs  ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ  

ถึงแม้มีความเส่ียงสูงก็ตาม  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพขององค์การให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืน 

   

 และอดีตกรรมการผู้จัดการของรัฐวิสาหกิจ ต. เคยให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ขององค์การมุ่งเน้นลูกค้า  ว่า 

 

กลยุทธ์ใหม่ท่ีองค์การวางแนวทางไว้ คือ ใช้รูปแบบการให้บริการด้วยการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยประกาศว่า ลูกค้าสามารถ

พัฒนาสินค้า เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดโลก จะเน้น

กระจายสินเช่ือในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ภารกิจขององค์การมีเป้าหมายท่ี

ชัดเจนในอันท่ีจะสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่เพิ่มข้ึน ไม่ได้มุ่งท่ีจะแข่งขัน

กับธนาคารพาณิชย์ แต่จะยึดม่ันในหน้าท่ีหลักของการพัฒนาผู้ประกอบการเอส

เอ็มอีรายใหม่ให้เพิ่มมากข้ึน ให้ความรู้นอกเหนือจากการให้เงินกู้ เป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะ

ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่าน้ีให้เติบโตต่อไปได้ 

 

   ขณะเดียวกันในรายงานประจ าปี 2550 ของรัฐวิสาหกิจ ต. หน้า 31 ก็ระบุถึงแผนกลยุทธ์

ท่ีมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแผนงานท่ีต้องด าเนินการเป็นอันดับแรก ว่าจะปล่อยสินเช่ือคุณภาพ  พัฒนาขีด

ความสามารถและบ่มเพาะประกอบการ  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าท่ีผ่านกระบวนการส่งเสริมและ

พัฒนาจากหน่วยงานส่งเสริมของรัฐเป็นอันดับแรก ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ธุรกิจของธนาคารออกเย่ียมเยียน  
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เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษา ประสานความช่วยเหลือภายนอกให้แก่ลูกค้า  ยกระดับความสามารถ

ด้านบริหารจัดการให้กับลูกค้าขององค์การ  โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา

โปรแกรมเพื่อช่วยให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมท้ังส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาด  เพื่อช่วย

ส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าขององค์การ 

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งวางแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์การของตนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

พันธกิจท่ีก าหนดไว้  โดยน าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การมาเป็นปัจจัยส าคัญ

ส าหรับวางแผนกลยุทธ์  และมีกลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  ซ่ึงระบุในแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน  

 

4.1.4  องค์การมีเป้าหมายชัดเจน   

ตามลักษณะดังน้ี 

  4.1.4.1  เป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ   

   เม่ือมีแผนกลยุทธ์แล้ว รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์

ขององค์การ  โดยมีตัวช้ีวัด (Indicator) เป็นตัวเลขเชิงปริมาณอย่างชัดเจน เห็นได้จากการจัดท า

แผนงานและเป้าหมายขององค์การท่ีเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผน

รัฐวิสาหกิจ  (สคร.) กระทรวงการคลัง ประจ าปี 2551  พบว่า  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งเน้น

ลูกค้า (Customer Centric) ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  เน่ืองจากระบุเป้าหมายว่า ให้สินเช่ือรายย่อยเพิ่มสุทธิ 

37,000  ล้านบาท  จ านวนธนาคารโรงเรียนเปิดใหม่จ านวน 40  แห่ง  จ านวนบัญชีธนาคารโรงเรียน

เปิดใหม่ 33,000 ราย  มีความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 85 

  เป้าหมายท่ีรัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดไว้จัดว่าเป็นเป้าหมายท่ีท้าทายแต่อยู่ในวิสัยท่ี

สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้   เน่ืองจากผลการประเมินการด าเนินงานของกระทรวงการคลังใน

อดีตท่ีผ่านมา  พบว่ารัฐวิสาหกิจ ส. สามารถท าได้ในระดับใกล้เคียงหรือเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

เช่น ในปี 2551  รัฐวิสาหกิจ ส. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  คือ สามารถให้สินเช่ือราย

ย่อยเพิ่มสุทธิ 46,605  ล้านบาท เปิดธนาคารโรงเรียนแห่งใหม่ได้ จ านวน 43  แห่ง และมีบัญชีธนาคาร

โรงเรียนเปิดใหม่  จ านวน  41,216  ราย  ความพึงพอใจของลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 95   

  รัฐวิสาหกิจ ก. ก็ไม่แตกต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ส.  คือ เห็นได้จากการจัดท า

แผนงานและเป้าหมายขององค์การท่ีเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผน

รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง ประจ าปี 2551 ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจ  โดยระบุเป้าหมายว่า ให้สินเช่ือโครงการบ้านเอ้ือ

อาทร ร้อยละ 90  โครงการบ้านม่ันคง ร้อยละ 90 ให้สินเช่ือวงเงินต่ ากว่า 500,000 บาท  จ านวน  

22,500 ราย 



 119 

   จากตัวอย่างเป้าหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ก.เป็น

ตัวเลขเชิงปริมาณท่ีสามารถช้ีวัดผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  ท าให้วัดผลงานได้ง่ายและ

ชัดเจน และเป็นเป้าหมายท่ีท้าทาย คือ ก าหนดเป้าหมายไว้สูงถึงร้อยละ 90  แต่ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  ก็รายงานว่า รัฐวิสาหกิจ ก. สามารถด าเนินงานได้

เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ในปี 2551 รัฐวิสาหกิจ ก. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้  คือ  ให้สินเช่ือโครงการบ้านเอ้ืออาทรได้ถึง ร้อยละ 100 และให้สินเช่ือโครงการบ้าน

ม่ันคง ได้  ร้อยละ100 ส่วนการให้สินเช่ือวงเงินต่ ากว่า  500,000  บาท  มีจ านวน  26,377  ราย 

ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. เม่ือพิจารณาเป้าหมายการด าเนินงานท่ีแสดงต่อส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลังในปี  2550-2551 พบว่า มุ่งเน้นเป้าหมาย

เพื่อลดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs  ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับองค์การมากกว่าเป้าหมายด้าน

ลูกค้า  ดังเช่น ปี 2550  ก าหนดว่า ให้สินเช่ือในภูมิภาค เป็นจ านวนเงินร้อยละ 59 จ านวน ร้อยละ  

66  ราย  ลด NPLs  ช้ัน  S ลง ร้อยละ 37 ลด NPLs  ช้ัน  D ลง  ร้อยละ  37 ลด NPLs  ช้ัน B ลง 

ร้อยละ  36 NPLs ท่ีลดลงต่อ NPLs ท่ีเกิดข้ึนในปี 50 ร้อยละ 57  

  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ต.เป็นตัวเลขเชิงปริมาณอย่าง

ชัดเจน  สามารถวัดผลงานได้ง่ายและสะดวก แต่พบว่า รัฐวิสาหกิจ ต. สามารถด าเนินงานได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ  สามารถกระจายสินเช่ือในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ท่ัวประเทศเกินกว่า

เป้าหมาย แต่การลดปัญหาหน้ีเสียกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร  ดังรายงานของ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ีระบุว่า  การให้สินเช่ือในภูมิภาค เป็นจ านวนเงิน

ร้อยละ 65.62 จ านวนร้อยละ  7 ราย  ลด NPLs  ช้ัน  S ลง ร้อยละ  25.95   ลด NPLs  ช้ัน  D ลง   

ร้อยละ 37.63  ลด NPLs  ช้ัน B ลง ร้อยละ (19.99)   NPLs ท่ีลดลงต่อ NPLs ท่ีเกิดข้ึนในปี 50    

ร้อยละ  99.94 

   สาเหตุส าคัญท่ีท าให้รัฐวิสาหกิจ ต. ไม่สามารถลดปัญหาหน้ีเสียได้ตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว้  เม่ือพิจารณาจ านวนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs จากนิตยสารดอกเบ้ีย (2549: 52)  

ท่ีกล่าวไว้ว่า ปัจจุบันมีหน้ีด้อยคุณภาพ 35% หรือประมาณ 16,000 ล้านบาท  ของสินเช่ือท่ีมีการ

เบิกจ่ายจ านวน  45,000 ล้านบาท หรือจากค าให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันแก่

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (กันยายน 2551: 14) ซ่ึงกล่าวว่า โครงสร้างหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 

ซ่ึงในปี  2550 มีประมาณร้อยละ 46 หรือราว 19,000 ล้านบาท   

  จากค ากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ต. มีหน้ีเสียจ านวนมากและเพิ่ม

สูงข้ึน  การต้ังเป้าหมายเพื่อลดหน้ีเสียท่ีมีอยู่จ านวนมากให้ลดลงอย่างรวดเร็ว  คือ ร้อยละ 37 จึง

นับว่าเป็นเป้าหมายท่ียากส าหรับองค์การท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
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  รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งนับว่าก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ  

โดยมีตัวช้ีวัดเป็นตัวเลขชัดเจน  รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. สามารถด าเนินงานได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  แต่รัฐวิสาหกิจ ต. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายในเร่ืองการลดปัญหา

หน้ีเสีย  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากต้ังเป้าหมายไว้ยากเกินไป  จึงไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

  4.1.4.2  ก าหนดเป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูงและพนักงานมีส่วนร่วมก าหนด

เป้าหมายด้วย      

  หลังการจัดท าแผนกลยุทธ์แล้ว  ผู้บริหารขององค์การมีบทบาทส าคัญต่อการ

ก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์การของรัฐวิสาหกิจ ส. กล่าวแก่ผู้วิจัยว่า  

 

ผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ  มีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน เพื่อเช่ือมโยงกลยุทธ์องค์การ

กับหน่วยงานท่ัวท้ังองค์การ ให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายการให้บริการขององค์การ

ต่อเน่ืองกับแผนปฏิบัติและงบประมาณของทุกหน่วยงาน  หรือ เพื่อให้กลยุทธ์

ขององค์การสามารถน ามาพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติงานในส่วนของงานประจ า

ส าหรับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ 

 

      ซ่ึงจากค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านดังกล่าวมิได้กล่าวถึงว่าพนักงานมีส่วน

ร่วมต่อจัดท าแผนกลยุทธ์แต่อย่างใด  

  เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอีกสองแห่ง คือ รัฐวิสาหกิจ ก. และรัฐวิสาหกิจ ต. ท่ีผู้บริหาร

ระดับสูงท าหน้าท่ีก าหนดเป้าหมายขององค์การ โดยพนักงานมิได้มีส่วนร่วมเท่าใดนัก  ดังผู้ให้

สัมภาษณ์จากรัฐวิสาหกิจ ก.  กล่าวว่า เม่ือก าหนดเป้าหมายชัดเจนแล้ว  องค์การแจ้งให้พนักงาน

รับทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เป้าหมายน้ันบรรลุผล   

  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. จากการรายงานของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (กันยายน 2551: 14) 

ท าให้ทราบว่าผู้บริหารระดับสูง  มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ  

โดยระบุว่า 

 

ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. ได้จัดท าแผนเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพื่อปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซ่ึงในปี  2550 มีประมาณร้อยละ 46 

หรือราว 19,000 ล้านบาท โดยต้ังเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ส้ินปี 2551 องค์การ

จะมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลดลงเหลือร้อยละ 35  ส่วนเป้าหมายด้าน

สินเชื่อน้ัน ก าหนดว่าต้องให้สินเช่ือจ านวน 27,000 ล้านบาท ลดจ านวนพนักงาน

ให้ได้  300 คน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์การ 
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  รวมท้ังผู้ให้ข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจ ต. ก็มิได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อ

การก าหนดเป้าหมายขององค์การแต่อย่างใด  จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแผนงานของ

รัฐวิสาหกิจ ต. ก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงมากกว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมวางแผน 

   สรุปได้ว่า การก าหนดเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  ด าเนินการโดย

ผู้บริหารขององค์การมากกว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายด้วย 

  

          4.1.5  น าเป้าหมายไปด าเนินการ             

   หลังจากก าหนดเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนแล้ว  รัฐวิสาหกิจ ส. แบ่งเป้าหมายของ

องค์การออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติได้ง่ายข้ึน  แต่มิได้กล่าวว่าได้จัดล าดับ

ความส าคัญของเป้าหมายว่าควรด าเนินเป้าหมายใดก่อน–หลังหรือไม่  โดยผู้บริหารด้านกลยุทธ์

ของรัฐวิสาหกิจ ส.  เล่าว่า 

 

ก าหนดเป้าหมายของแต่ละส่วนงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

เพื่อให้พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ  น าไปด าเนินงาน  เช่น  เป้าหมายขององค์การ

ระดับภาค เป้าหมายขององค์การระดับเขต เป้าหมายขององค์การระดับสาขา 

 

  นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์ยังแสดงเอกสารขององค์การท่ีระบุถึงแผนงาน  เป้าหมายและ

ผลการด าเนินงานของแต่ละสาขา  ซ่ึงผู้วิจัยพบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส

ของสาขาต่าง ๆ   ติดไว้ท่ีบอร์ดเกือบทุกสาขาท่ีเข้าไปสังเกตการณ์  ท้ังน้ีเพื่อให้พนักงานได้รับ

ทราบถึงผลการด าเนินงานของสาขาตนพร้อมท้ังเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนด้วย นับว่าเป็นการให้

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)แก่พนักงาน  เพื่อปรับปรุงผลงานของหน่วยงานตนให้ดีย่ิงข้ึน 

 ส่วนการปฏิบัติตามแผนงานน้ัน จากการสอบถามพนักงานระดับหัวหน้างานประมาณ 2-3 

ท่านเก่ียวกับการท างานของพนักงาน  ซ่ึงกล่าวคล้าย ๆ กันว่า 

 

การท างานยังเป็นระบบราชการอยู่  เพื่อ Pay  Save หรือเพื่อความปลอดภัยของ

ตนองค์การยังคงยึดกฎระเบียบเป็นหลัก  แต่ปัจจุบันองค์การพยายามจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานท่ียืดหยุ่น  โดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ เพื่อ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วบางคร้ังท าให้การ

ด าเนินงานล่าช้า 
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 แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจ ส. ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ขององค์การเป็นส าคัญ 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ก.  น้ัน มิได้จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย  ว่าควรด าเนินเป้าหมายใด

ก่อน–หลัง  แต่ได้แบ่งเป้าหมายขององค์การออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ดังผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร

บุคคลให้สัมภาษณ์ถึงข้ันตอนด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่า  

 

เราให้ความส าคัญแก่ทุกเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหาร จัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติงาน  ก าหนดเป้าหมายของฝ่าย  ส านักหลังจากน้ันก าหนดตัวช้ีวัด

ผลงาน  โดยจัดท าดัชนีช้ีวัด (KPI) ส าหรับพนักงานเป็นรายบุคคล พร้อมท้ัง

รายงานผลทุก 3-6 เดือน เราน าระบบสารสนเทศส าหรับติดตามและวัดผลส าเร็จ

ของงาน หรือ IPA (Individual Performance  Appraisal) มาใช้เพื่อให้พนักงาน

รายงานความก้าวหน้าในงานของตน   และหัวหน้างานสามารถติดตามงานของ

ลูกน้องได้อย่างใกล้ชิด  ในกรณีท่ีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย ผู้บริหารก็จะประชุม

เพื่อค้นหาปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป  ส่วนหน่วยงานหรือสาขาท่ีมี

ผลงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  องค์การจัดให้มีโครงการให้รางวัลแก่สาขา

ดีเด่น และพนักงานดีเด่น 

 

   จากค าให้สัมภาษณ์ข้างต้นแสดงว่ารัฐวิสาหกิจ ก.  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่

พนักงานส าหรับพัฒนาผลงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 

      นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจ ก.  ต้องการให้พนักงานท างานได้ตามเป้าหมายหรือบรรลุผลโดย

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ข้ันตอนท่ีองค์การก าหนดไว้  ดังค ากล่าวของผู้บริหารท่ีให้สัมภาษณ์ว่า  

เราต้องการท้ังสองอย่าง งานส าเร็จและถูกต้องตามระเบียบข้ันตอนด้วย โดยเฉพาะงานด้าน

สินเชื่อ  เรามีคู่มือ  ระเบียบวิธีการให้ปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  

 ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. ก็แบ่งเป้าหมายขององค์การออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ  แต่มิได้กล่าว

ว่าจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายว่าควรให้บรรลุเป้าหมายใดก่อน–หลัง ดังผู้ให้ข้อมูลระบุถึง

ข้ันตอนการด าเนินการว่า  

 

เมื่อมีแผนขององค์การแล้ว  ก็น ามาจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นแผนย่อย ๆ ของแต่

ละหน่วยงานใช้ดัชนีช้ีวัดการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเกณฑ์ส าคัญ ส าหรับวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน  เพื่อให้ผู้บริหารด าเนินงานให้
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บรรลุเป้าหมายขององค์การ ส่วนพนักงานน้ันวัดการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

หรือไม่ พิจารณาจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

และใช้วิธีการเปรียบเทียบผลงานกับเพื่อนร่วมงานท่ีรับผิดชอบงานแบบเดียวหรือ

ใกล้เคียงกัน  เพ่ือน ามาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 

  ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้พนักงานแข่งขันกันและพัฒนาไปสู่เป้าหมายการ

ท างานท่ีสูงข้ึน และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานได้เป็นอย่างดี  

 ส่วนการด าเนินงานน้ันรัฐวิสาหกิจ ต.  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามระเบียบข้ันตอน  

ซ่ึงพิจารณาได้จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การท่ีระบุว่า  

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การก าหนดไว้  

ผู้บังคับบัญชามีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบและอนุมัติตามล าดับช้ัน หากไม่

ถูกต้องก็จะต้องน าเสนอผู้บังคับบัญชาใหม่ให้ถูกต้องก่อนตามหลักเกณฑ์และ

คู่มือการปฏิบัติงานท่ีองค์การก าหนดไว้ 

 

 สรุปได้ว่าองค์การท้ังสามแห่ง มีวิธีการด าเนินงานเพื่อให้เป้าหมายท่ีก าหนดไว้บรรลุผล  

โดยมีวิธีการด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก  คือ  แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ  เพื่อ

น าไปด าเนินงาน  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อพัฒนาผลงาน  โดยมุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญ

แก่วิธีการปฏิบัติงานมากกว่าผลของงาน 

 

 4.1.6  พนักงานมีค่านิยมมุ่งผลส าเร็จ 

 เม่ือสอบถามพนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งถึงค่านิยมมุ่งผลส าเร็จโดยใช้แบบสอบถาม 

พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ 50) ให้ความส าคัญแก่ ความส าเร็จของงาน  ประสิทธิผล  

เห็นว่าความส าเร็จมาจากตนเองเป็นส าคัญ  เห็นความส าคัญของผลงานมากกว่าวิธีการท างาน 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละรัฐวิสาหกิจ พบว่า แต่ละองค์การมีค่านิยมมุ่งผลส าเร็จ

แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบค่านิยมมุ่งผลส าเร็จระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง   

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 3.72 1.29 0.84 14.15 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 3.56 1.17 0.83   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 3.09 1.20 0.87     

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า  ค่า Sig  = 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมมุ่งผลส าเร็จในแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีค่านิยมมุ่งผลส าเร็จไม่แตกต่างกัน  แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.มี

ค่านิยมมุ่งผลส าเร็จต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง 

รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต. คิดเป็นร้อยละ 63  และรัฐวิสาหกิจ ก. แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต. คิดเป็นร้อยละ 47   

  สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลปานกลาง มีค่านิยม

มุ่งผลส าเร็จมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในองค์การท่ีมีประสิทธิผลต่ า โดยรัฐวิสาหกิจ  ส. มีค่านิยมมุ่ง

ผลส าเร็จมากท่ีสุด 

 

  4.1.7  พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ 

 นอกจากสอบถามค่านิยมมุ่งผลส าเร็จแล้ว  ยังสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ

จากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งอีกด้วย  พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ 50) เข้าใจกลยุทธ์ของ

องค์การ  มุ่งผลลัพธ์มากกว่าวิธีการท างาน  ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปพัฒนางานของตน  

เสียสละ  อุทิศตนแก่องค์การ  และปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  แต่เม่ือวิเคราะห์

ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรัฐวิสาหกิจ  พบว่า  มีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จแตกต่างกัน ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง  

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 4.12 0.99 0.64 14.319 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 4.17 0.83 0.60   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 3.67 1.21 0.09     

  

 จากตารางท่ี  4.2   พบว่า ค่า Sig  = 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน พฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จในแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จไม่แตกต่างกัน  แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.มี

พฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง 

รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต. คิดเป็นร้อยละ 45 และรัฐวิสาหกิจ ก. แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต. คิดเป็นร้อยละ 50 

 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในองค์การท่ีมีประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลปานกลาง มี

พฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในองค์การท่ีมีประสิทธิผลต่ า  

 

4.2  มุ่งเน้นลูกค้า 
 

 ลูกค้า (Customer)  คือ ผู้ซ้ือสินค้าและบริการจากองค์การ  หากปราศจากลูกค้ามาใช้สินค้า

หรือบริการแล้ว  องค์การน้ัน ๆ ก็ไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ ดังน้ัน  ผู้บริหารทุกคนจึงตระหนักอยู่

เสมอว่าความส าเร็จระยะยาวขององค์การ  มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ  ขณะเดียวกัน

ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกมากข้ึน  มีความพึงพอใจท่ีหลากหลาย ไม่มีความแน่นอน เปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว  ลูกค้าจึงต้องการบริการท่ีรวดเร็ว  สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูง คุ้มค่าต่อเงินท่ี

จ่ายไป  จึงเป็นหน้าท่ีขององค์การต้องตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  

 รัฐวิสาหกิจท่ีเข้าไปศึกษา จึงพยายามสร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า โดยค้นหาหรือส ารวจข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า  ใส่ใจและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า  

รวมท้ังพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะความจงรักภักดีของลูกค้าน ามาซ่ึงผลก าไรระยะยาว
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ขององค์การ คือ รายได้และผลประกอบการทางการเงินท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังสามารถตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย จึงด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

  

 4.2.1  ก าหนดให้การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์การ  

 รัฐวิสาหกิจ ส.  ก าหนดให้ความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า (Customer  Centric) 

ท้ังลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกเป็นวัฒนธรรมหน่ึงขององค์การ   จากค าให้สัมภาษณ์ของ

ผู้บริหารซ่ึงสอดคล้องกับเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ท่ีก าหนดให้ความใส่ใจต่อความ

ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) เป็นหน่ึงในสมรรถนะหลัก 8  ประการของพนักงาน    

 นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ ส.  ยังใช้ค าขวัญท่ีแสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญแก่ลูกค้า คือ  

“ธนาคารเพ่ือประชาชน”  และก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

คือ มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีม่ันคง  เพื่อการออม  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากฐาน”  และมีพันธกิจว่า “เป็นสถาบันเพื่อการออม  เป็นสถาบัน

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน  เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและพัฒนา”   องค์การใช้ค าขวัญ  

ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อส่ือสารถึงวัฒนธรรมขององค์การให้พนักงานและลูกค้ารวมท้ัง

ประชาชนได้รับทราบ  เน่ืองเห็นว่าความส าเร็จขององค์การท้ังท่ีวัดได้ป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินล้วน

มาจากลูกค้าท้ังส้ิน 

 รัฐวิสาหกิจ ก.  ก็ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเช่นกัน  เพราะตระหนักดีว่าลูกค้า  คือ  บุคคลท่ี

ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  โดยก าหนดให้การมุ่งม่ันให้บริการลูกค้า (Customer  Oriented)  

เป็นค่านิยมและสมรรถนะหลักประการหน่ึงขององค์การและส่ือสารให้พนักงานทราบกันอย่าง

ท่ัวถึง โดยจัดท าเป็นโปสเตอร์ติดไว้ตามท่ีต่าง ๆ ของส านักงาน  

 นอกจากน้ียังก าหนดลูกค้าไว้ในค าขวัญขององค์การอยู่เสมอ  เช่น ในปี  2549 เต็มใจ

ช่วยเหลือ เพื่อบ้านเพื่อคุณ ต่อมาปี 2550 ประกาศภาพลักษณ์ใหม่  ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า ธนาคาร

ทันสมัย  เพ่ือท่ีอยู่อาศัยครบวงจร 

 แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.  มิได้ก าหนดให้การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ  

เน่ืองจากผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ข้อมูลว่า  วัฒนธรรมองค์การของเรา  ประกอบด้วย  

มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  การท างานด้วยความซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามระเบียบ

วินัย ถึงแม้องค์การก าหนดความส าคัญของลูกค้าไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนก็ตาม  ซ่ึง

วิสัยทัศน์ กล่าวว่า มุ่งสู่การเป็นองค์การเพื่อการพัฒนา SMEs อย่างย่ังยืน หรือมีพันธกิจว่า สนับสนุน

บริการทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของ SMEs ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่มีอัตราการ

อยู่รอดสูง สนับสนุนให้ SMEs  ท่ีมีอยู่แล้วเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
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 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ต่างก าหนดให้การมุ่งเน้น

ลูกค้าเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์การ  พร้อมท้ังส่ือสารเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกและ

ภายในองค์การอย่างท่ัวถึง  ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ ต. มิได้ก าหนดการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นวัฒนธรรม

หรือค่านิยมขององค์การ  

  

 4.2.2  ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้า 

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ส.  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าอย่างมาก เห็นได้จาก

พยายาม ปรับเปล่ียนบทบาทจากองค์การท่ีรับฝากเงินจากประชาชนเพียงอย่างเดียว  เป็น

ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร  และเช่ือมโยงนโยบายมหภาคของรัฐบาลสู่ประชาชนทุกระดับ

ในทุกชุมชนท่ัวประเทศ  ท าให้ลูกค้าขององค์การมีจ านวนมากข้ึนกว่าเดิม องค์การจึงต้องใส่ใจ

ลูกค้าท่ีมีทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ต้ังแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  ตามค าให้สัมภาษณ์ของอดีตผู้อ านวยการต่อนิตยสารดอกเบ้ีย (ธันวาคม  

2549: 49–50) ว่า   

 

เราจ าแนกลูกค้าออกเป็นสองประเภท คือ ลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าท่ีองค์การ

สามารถให้บริการอ่ืน ๆ ต่อไปได้ ลูกค้าท่ัวไป คือ ผู้ท่ีเข้ามาท่ีองค์การ  พนักงาน

ต้องให้บริการ ไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการได้  ไม่ว่าบุคคลน้ันจะมีฐานะใด  

วัยใด  มาจากท่ีใดก็ตาม หรือแม้แต่เข้ามาเพียงสอบถาม  ไม่ได้ใช้บริการใด ๆ 

ขององค์การก็ตาม  ก็ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีพนักงานทุกคนต้องให้บริการอย่างเต็มใจ  

ซ่ึงลูกค้าประเภทน้ีมีจ านวนมากถึงร้อยละ 70-80  ส่วนลูกค้าท่ีองค์การสามารถ

ให้บริการอ่ืน ๆ ต่อไปได้น้ัน มีจ านวนเพียงร้อยละ 10-20  เท่าน้ัน ลูกค้าท้ังสอง

ประเภทน้ีส าคัญต่อองค์การอย่างเท่าเทียมกัน การขยายขอบข่ายธุรกรรมทาง

การเงินท่ีองค์การท าข้ึนมาก็เพื่อให้ครบวงจรในลูกค้าท้ังสองกลุ่ม  หากขาดลูกค้า

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็จะไม่เป็นประโยชน์กับองค์การ  ลูกค้ากลุ่มท่ีหน่ึงอาจจะกินทุน

เราบ้าง   แต่ก็เป็นฐานลูกค้าส าคัญขององค์การต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีส่วน

ส าคัญช่วยสร้างองค์การอย่างม่ันคงจนถึงปัจจุบัน จะละเลย ไม่ดูแลไม่ได้เลย   

ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหน่ึงก็ต้องดูแลเพื่อรู้ถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ีว่า

ต้องการอะไรเป็นพิเศษ หากองค์การไม่มีบริการแบบครบวงจรหรือไม่มีธุรกรรม

ทางการเงินท่ีครบถ้วน  ลูกค้ากลุ่มน้ีจะค่อย ๆ ทยอยหายไป หันไปใช้บริการจาก

องค์การอ่ืนท่ีให้บริการครบวงจร 



 128 

 ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส.  จึงด าเนินกิจกรรมหลายด้านท่ีแสดงถึงความใส่ใจ ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า เร่ิมต้ังแต่ส่ือสารให้ผู้บริหารทุกระดับรับรู้เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานทุกคน 

เช่น  จัดบรรยายเร่ือง การปรับเปล่ียนอนาคตของธุรกิจธนาคาร  แก่กรรมการและผู้บริหารทุกระดับ

ขององค์การ  โดย  Edgar  Low  ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกรรมธนาคารในอนาคต จาก บริษัท IBM  

ประเทศสิงคโปร์  เพื่อน าไปถ่ายทอดแก่พนักงาน การบรรยายคร้ังน้ีมุ่งเน้นว่าธุรกิจบริการสมัยใหม่

ต้องฉับไวและคล่องตัวต่อการให้บริการ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว  รวมท้ัง

ปรับและยกระดับความสามารถ  มีความพร้อม  กระตือรือร้น  หลากหลาย  เช่ือม่ัน  ทันสมัย  และ

อบอุ่นในการด าเนินงานท่ัวท้ังองค์การ  สามารถสร้างความพึงพอใจและความส าเร็จแก่ลูกค้าทุก

ระดับ   ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ   ท่ีต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการ   

ปรับโครงสร้างองค์การอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ  กระจายอ านาจแบบข้ามสายงาน 

(Decentralization  Across  All  Segments)   ปฏิบัติงานท่ีมุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

ให้ความส าคัญแก่ประสิทธิภาพ  เสถียรภาพ ความยืดหยุ่น ความสามารถของบุคลากรและองค์การใน

การคิดค้น  สร้างสรรค์ใหม่ ๆ   สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  และสร้างความเช่ือมโยงใหม่ ๆ แก่ลูกค้าทุกระดับ 

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ก.  ก็ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าและพยายามให้พนักงานตะ

หนักถึงความส าคัญของลูกค้าด้วย  เห็นได้จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่านน้ีท่ีกล่าวเม่ือเข้ามารับ

ต าแหน่งใหม่ ๆ ว่า เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ  การบริหารความเส่ียงของสินเช่ือเคหะท่ีดี  

รวมถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไขหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการ

ให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้าโดยผ่านกระบวนการและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 

 และหลังจากน้ันผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ก.  ได้เปล่ียนแปลงองค์การหลายด้าน  

เพื่อแสดงถึงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้า  ด้วยการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง

กายภาพขององค์การ  ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ขององค์การให้ทันสมัยมากข้ึนกว่าเดิม  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ    เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ ก. แก่วารสาร MBA (2549: 87-88)  ว่า   

       

เปล่ียนแปลงรูปแบบสาขาใหม่ ท้ังส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน ๆ  ให้มีบรรยากาศ

ทันสมัย   ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากข้ึนและได้รับบริการท่ีประทับใจ  ไม่

แพ้ธนาคารพาณิชย์อ่ืน พื้นท่ีสาขาในอดีต  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  70  เป็นพื้นท่ีของ

พนักงานใช้ปฏิบัติงาน  และมีพื้นท่ีส าหรับรองรับลูกค้าเพียงร้อยละ 30 เท่าน้ัน  



 129 

เมื่อลูกค้าเข้าไปในองค์การจะพบว่าพนักงานปฏิบัติงานอยู่หลังเคาน์เตอร์  ท าให้

ลูกค้ามีพื้นท่ีเฉพาะหน้าเคาน์เตอร์เท่าน้ัน เน่ืองจากท่ีน่ังรอมีจ านวนน้อย  พื้นท่ี

ส าหรับให้บริการลูกค้ามีจ ากัด  และลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบายเน่ืองจาก

สถานท่ีไม่มีความเป็นส่วนตัว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือปรึกษาเร่ืองสินเช่ือ จึง

ปรับเปล่ียนเพื่อส่ิงท่ีดีส าหรับลูกค้า โดยจัดพื้นท่ีร้อยละ 70 ของสาขาเป็นท่ีน่ัง

และท่ีรองรับลูกค้ามากข้ึน  มีบรรยากาศโปร่ง พนักงานให้บริการด้วยมิตรไมตรี  

ย้ิมแย้มแจ่มใส มีสถานท่ีรองรับหรือพื้นท่ีส าหรับพูดคุยหรือปรึกษากับพนักงาน

เร่ืองท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นส่วนตัวมากข้ึน จัดให้มีห้องรับรองลูกค้า (Customer  

Service Lounge) ให้บริการตามความแตกต่างของลูกค้า  ปรับภาพลักษณ์ของ

องค์การให้ทันสมัย  แต่สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นองค์การท่ีมีส่วนส่งเสริมให้ผู้มี

รายได้น้อยถึงปานกลางมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปรับเปล่ียนเคร่ืองแบบ

พนักงานใหม่  เพื่อให้พนักงานมีความคิด หรือการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ตามมา  

คือ มีจิตวิญญาณให้บริการแก่ประชาชน มีจิตวิญญาณท่ีจะท าการตลาดและ

พัฒนาธุรกิจขององค์การให้ดีย่ิงข้ึนต่อไปเร่ือย ๆ 

 

 การจัดส านักงานใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ก.  สามารถบ่งบอกวัฒนธรรมให้ความส าคัญแก่

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการสังเกตก็พบว่าสาขาของรัฐวิสาหกิจ ก. มีความทันสมัย สะดวกสบาย  

บรรยากาศโปร่งสบาย ด้วยสีสันท่ีสดใส  มีท่ีน่ังส าหรับลูกค้าอย่างเพียงพอและสะดวกสบาย  

นอกจากน้ียังพบว่าเกือยทุกสาขามีมุมให้บริการเคร่ืองด่ืม เช่น  ชา  กาแฟ  น้ าด่ืม แก่ลูกค้าอีกด้วย 

 นอกจากน้ี  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ก. ยังจะใช้กระบวนการท างานสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นลูกค้า   โดยวิธีการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  

จากค ากล่าวท่ีว่า 

 

ลูกค้าจะสามารถรับทราบได้ทันทีท่ีเข้ามาในองค์การว่าสามารถขอสินเช่ือได้

จ านวนเท่าใด  ซ้ือบ้านได้ในราคาใด  และในอนาคตพนักงานจะเป็นฝ่ายไปหา

ลูกค้าไม่ว่าในสถานท่ีท างานของลูกค้าหรือนอกสถานท่ีท่ีลูกค้าสะดวก  แทนท่ีให้

ลูกค้าเข้ามาหาในองค์การ การพบลูกค้า นอกสถานท่ีน้ี  พนักงานจะน าคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ไปด้วย เพื่อส่งข้อมูลผ่านโน๊ตบุ๊คไปยังองค์การ สามารถ

วิเคราะห์และอนุมัติสินเช่ืออย่างรวดเร็ว เม่ือสินเช่ือได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
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องค์การจะส่งข้อความส้ัน (SMS) ไปยังโทรศัพท์ของลูกค้า  เพื่อแจ้งผลการอนุมัติ

แก่ลูกค้า  และเตรียมเอกสารส าหรับท านิติกรรมกับสาขาท่ีลูกค้าสะดวกท่ีสุด  

ท้ังน้ีเพื่อให้การกู้เงินซ้ือบ้านหรือการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยเป็นเร่ืองสะดวกและ

รวดเร็ว  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผลตอบแทนกลับไปยังองค์การในท่ีสุด 

   

 ส่วนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ต. ปัจจุบันให้ความส าคัญแก่การจัดการปัญหาหน้ีเสีย 

(NPLs) ขององค์การเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีจ านวนมาก  ผู้บริหารจึงเห็นว่าหากจัดการเร่ืองหน้ี

เสีย (NPLs)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงจะให้ความส าคัญแก่เร่ืองอ่ืน ๆ รวมท้ังเร่ืองของลูกค้าด้วย   

ดังค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงขององค์การซ่ึงกล่าวแก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (2551) ว่า 

 

เม่ือกวาดบ้านจนสะอาดแล้ว ก็จะต้องหันมาดูเร่ือง การรีแบรนด์ด้ิง องค์การคร้ัง

ใหญ่ รีแบรนด์ปีหน้าผมท าแน่ แต่วันน้ีผมขอลุยเร่ืองหน้ีเอ็นพีแอลให้หมดก่อน ซ่ึง

ในใจผมจะเปล่ียนหมด ท้ังโลโก้ใหม่ เพื่อท่ีจะส่ือให้ประชาชนและลูกค้าของเรารู้

ว่าหน้ีเอ็นพีแอลซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ ของเราหมดไปแล้ว งบประมาณในการรีแบ

รนด์ด้ิงตอนน้ียังไม่ได้ ก าหนดข้ึนอยู่กับก าไรของแบงก์ ถ้าแบงก์หาเงินได้มาก มี

ก าไรมากเราก็ใช้เงินมาก เพื่อท่ีจะสร้างแบงก์ให้ดูดี แต่ถ้าแบงก์ยังหาเงินไม่ได้

มาก ผมก็ไม่แตะ แบงก์จะต้องเข้าไปอยู่ในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซ่ึงเป็น

หน่ึงตัวจักรส าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย แต่ ณ วันน้ีถามว่า ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีมาขอสินเช่ือกู้เงินกับเราหรือไม่ ค าตอบก็คือไม่แต่กลับไปขอกู้เงินจาก

แบงก์พาณิชย์รายอ่ืน ดังน้ันการท่ีเราจะรีแบรนด์ ก็เพื่อให้คนรู้จักเรา ท าให้แบ

รนด์เราโดดเด่นและดีกล่าวคู่แข่ง การรีแบรนด์ด้ิงนอกจากจะท าให้ประชาขน 

ลูกค้ารู้จักช่ือแบงก์แล้ว เป้าหมายใหญ่ยังอยู่ท่ีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุดพร้อมกับยกเคร่ืององค์การคร้ัง

ใหญ่ให้มีความกระฉับกระเฉงมากข้ึน โดยเฉพาะการเร่งสร้างกรอบนโยบายและ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยป้องกันการพิจารณาสินเชื่ออย่างหละหลวม

ขาดการตรวจสอบท่ีดีในอดีต 

 

  จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. 

ต่างเห็นความของลูกค้า  จึงสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมน้ีให้เกิดข้ึนในองค์การ  ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ซ่ึงส่ือให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  ขณะท่ีผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ ต. ก็เห็น
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ความส าคัญแก่ลูกค้าเช่นกัน  แต่ต้องแก้ไขปัญหาหน้ีเสียซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญและเร่งด่วนของ

องค์การเสียก่อน จึงจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป 

 

 4.2.3  ส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้า 

 รัฐวิสาหกิจ ส. ด าเนินกระบวนการท่ีแสดงว่าให้ความส าคัญแก่ลูกค้า  โดยสร้างความพึง

พอใจแก่ลูกค้าไม่ว่าประเภทใดก็ตาม   ด้วยการด าเนินงานหลากหลายรูปแบบ  เร่ิมต้ังแต่ส ารวจ

ความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้า โดยมีหน่วยงานท าหน้าท่ีการตลาด  คิดค้น  ออกแบบ  

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเดิมในธุรกิจสินเช่ือทุกประเภทให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการตลาดของแต่กลุ่มลูกค้า  ซ่ึงก่อนคิดค้นผลิตภัณฑ์ใด ๆ  

หน่วยงานน้ีจะศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า  คู่แข่งขัน  โอกาสทางธุรกิจ  รวมท้ังน าความคิดเห็นของ

ลูกค้ามาประกอบการด าเนินงาน   และจัดท าฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างชัดเจน  

   นอกจากรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานด้านสินเช่ือแล้วยัง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้อีกด้วย จากสารของผู้บริหารท่ีส่ือสารไปยังพนักงาน พบว่า  

รัฐวิสาหกิจ ส. ส ารวจค้นหาช่วงเวลาท่ีลูกค้าหนาแน่นมาก (Peak) และช่วงเวลาท่ีลูกค้าหนาแน่น

น้อย (Off-Peak)  เพื่อจัดตารางเวลาให้พนักงานสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หรือให้ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบน าไปปรับปรุง  เปล่ียนแปลงเวลาให้บริการเสียใหม่  เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ลูกค้ามากท่ีสุด หรือในรายงานประจ าปีในแต่ละปี (2547–2551) พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. 

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม  ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่

เสมอ  เช่น เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสลากพิเศษผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) บริการแจ้งผลรางวัล

สลากพิเศษด้วยข้อความส้ัน (SMS)   เป็นต้น 

 รัฐวิสาหกิจ ก. ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าขององค์การทุกปี  จากค าให้สัมภาษณ์ของ

ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า “ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

ขององค์การอยู่ในระดับสูง”  ซ่ึงองค์การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น

หลายช่องทางเก่ียวกับบริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้า

สัมพันธ์ (Call  Center)  หรือทางโทรสาร  ผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนหรือเขียนข้อความร้องเรียนใส่

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณจุดติดต่อท่ีส าคัญภายในส านักงานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ  หรือ

เขียนจดหมายส่งถึงองค์การ ผ่าน ตู้  ปณ.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ขององค์การได้ตลอดเวลา  ท้ังน้ี

องค์การจะน าค าร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริการ

ลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึน ตามค าอธิบายท่ีว่า  
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ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ (Website)  ขององค์การร้องเรียน

ถึงผู้บริหาร คือ กรรมการผู้จัดการ ผ่านตู้ ปณ. ขององค์การ โดยองค์การก าหนด

หลักเกณฑ์และติดตามผลการตอบสนองต่อลูกค้า เม่ือได้รับค าร้องเรียนของ

ลูกค้าแล้ว จะแจ้งกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันเพื่อบอกรายละเอียดเบ้ืองต้น  

และน าเร่ืองร้องเรียนไปด าเนินการให้แล้วเสร็จ  พร้อมท้ังแจ้งผลการด าเนินแก่

ลูกค้าอีกคร้ังหน่ึง 

   

 รัฐวิสาหกิจ ต. ส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้า  โดยจัดให้มีระบบการ

รับและแก้ไขเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า  ซ่ึงจะรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ มีช่องทางให้

ประชาชนสอบถามข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง  ๆ ขององค์การหรือแนะน าข้อมูลการใช้บริการ

ต่าง ๆ ขององค์การผ่าน Call  Center  แต่มิได้ให้ข้อมูลว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ใช้เวลาด าเนินการแก้ไข

ปัญหาแก่ลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด   

 ส่วนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ ต. น้ัน มิได้มีหน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรงหรือประสานงานกันในรูปของทีมงานบริการ (Service  Team) หรือทีมงานข้าม

สายงาน (Cross-Functional  Teams) แต่ 

  

มีหน่วยงานแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนเพื่อรับผิดชอบต่อลูกค้าซ่ึงมีหลาย

หน่วยงาน  ได้แก่  บัญชีลูกหน้ี  ดูแลการเร่ืองการรับ-จ่ายเงินของลูกค้ากับ

องค์การ  ฝ่ายสินเช่ือ  ดูแลการด าเนินการให้สินเช่ือตามประเภทของลูกค้า  ฝ่าย

พัฒนาผู้ประกอบการและองค์ความรู้ ดูแลพัฒนาให้ความรู้  จัดอบรมแก่ลูกค้า  

เพื่อพัฒนาให้สามารถประกอบธุรกิจได้ 

  

 สรุปได้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าอยู่

เสมอ  แต่มีความแตกต่างกันในข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

 4.2.4  ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า     

 นอกจากส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าแล้ว รัฐวิสาหกิจ ส. ได้ปรับปรุง

กระบวนการท างานใหม่  เพื่อให้บริการท่ีรวดเร็วแก่ลูกค้า  เช่น  จากการสังเกตพบว่ารัฐวิสาหกิจ ส. น า

ระบบบัตรคิวมาใช้   ลูกค้าสามารถน่ังรอรับบริการตามล าดับก่อน-หลัง  โดยไม่ต้องยืนเข้าแถวรับ
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บริการดังเช่นธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่ง   หรือกรณีลูกค้ามีปัญหาก็สามารถเข้าไปปรึกษาหารือ

กับผู้จัดการสาขาได้ทันที  โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า  ผู้จัดการสาขาส่วนใหญ่มีห้องท างานอยู่

หลังเคาน์เตอร์ให้บริการและเปิดประตูอยู่ตลอดเวลา  สามารถดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

อย่างท่ัวถึง  รับรู้ปัญหาการท างานของพนักงานและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  บางคร้ังผู้จัดการสาขาก็

ออกมาให้บริการแก่ลูกค้าด้วยตนเอง 

 ในสารจากผู้บริหารท่ีส่ือถึงพนักงาน  ยังระบุอีกด้วยว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ปรับปรุงบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   โดยให้บริการด้านสินเช่ือหรือธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ใน

ลักษณะทุกธุรกรรมหน่ึงคนบริการ (One  Stop  Center) เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า  ขยายเวลา

ให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนวันและเวลาเปิด-ปิด ท าการของสาขาต่าง ๆ  โดยกระจายอ านาจแก่

ภาค/ศูนย์ และสาขา พิจารณาตามความเหมาะสม ซ่ึงค านึงถึงความสะดวกและความต้องการของ

ลูกค้าในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคัญ  เพราะผู้ใช้บริการแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกันมาก รวมท้ังขยาย

จ านวนสาขาหน่วยบริการให้ครอบคลุมและสามารถให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  

 รัฐวิสาหกิจ ก. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ   ท างานในรูปทีมงาน

ให้บริการ (Service Teams) มีหน่วยงานส่วนหน้า (Front  Office) ดูแลรับผิดชอบลูกค้า เช่น สายงาน

สินเช่ือ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายงานปฏิบัติการสินเช่ือ  เป็นต้น เน่ืองจากผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์การ  เล็งเห็นว่า 

 

พนักงานส่วนหน้าน้ี   องค์การต้องการให้มีจ านวนมากข้ึน  เพื่อรองรับลูกค้าหรือ

ออกไปพบปะลูกค้า   เพราะจะท าให้ปริมาณสินเช่ือเพิ่มสูงข้ึน จึงเพิ่มจ านวน

พนักงานส่วนหน้าโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนการท างานของ

พนักงานส่วนกลาง (Middle Office) และพนักงานส่วนหลังของธนาคาร (Back  

Office) แล้วให้พนักงานเหล่าน้ีมาท างานในส่วนหน้าเพิ่มมากข้ึน  วิธีการดังกล่าว

น้ีจะสร้างผลก าไรแก่องค์การ เน่ืองจากจะมีรายได้เพิ่มข้ึนจากสินเช่ือในขณะท่ี

จ านวนพนักงานมิได้เพิ่มข้ึนหรือมีปริมาณเท่าเดิม 

 

 นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ ก. ยังให้บริการแบบครบวงจร เพราะนอกจากให้บริการสินเช่ือแล้ว 

ยังให้บริการข้อมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย   เช่น ในรายงานประจ าปี  2550  พบว่า จัดให้มี

โครงการเพื่อบ้านเพื่อคุณ  ส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนในการจัดหาท่ีอยู่

อาศัยเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง และเพื่อฟื้นฟูตลาดท่ีอยู่อาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้



 134 

ขยายตัวต่อภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ  โดยให้ความรู้และค าปรึกษาแก่ ข้าราชการ  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  และประชาชนท่ัวไป  ท้ังช่วงก่อนและหลังซ้ือบ้านเป็นมาตรการช่วยเสริมสร้างการมีท่ี

อยู่อาศัย  ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยและสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนอีกด้วย 

  ส าหรับลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  องค์การก็มีมาตรการช่วยเหลือ

ลูกหน้ีรายย่อยและลูกหน้ีท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่าง

ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน  โดย  ทบทวน  ปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เง่ือนไขใน

มาตรการประนอมหน้ีให้เหมาะสมแก่การด าเนินงานและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีได้มาก

ท่ีสุด  ตามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อลูกหน้ี 

  รัฐวิสาหกิจ ก. เปล่ียนแปลงระบบการท างานโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ

บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ท าให้ “ลูกค้าจะได้รับการพิจารณา

สินเช่ือด้วยมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์การ  ปราศจากความเหล่ือมล้ าหรือลูกค้าได้รับบริการท่ีเท่า

เทียมกัน”  จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์   

 รัฐวิสาหกิจ ต.  มุ่งเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการเป็นส าคัญ  โดยให้บริการท่ีส าคัญแก่

ลูกค้า 2  รูปแบบ คือ 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านบริหารจัดการแก่ลูกค้า  ในแต่ละปี 

สามารถด าเนินการได้มากกว่า 5,000 ราย  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยลูกค้าท่ี

ผ่านการอบรมแล้ว  ส่วนใหญ่มักมีความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีองค์การ

จัดข้ึนอีก (รายงานประจ าปี 2551, 34)   2)  ให้สินเช่ือโครงการ  มีจ านวนหลายโครงการท่ีด าเนิน

อย่างต่อเน่ืองทุกปี   ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ขณะน้ีอยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะปัจจุบันมียอดการอนุมัติ

สินเช่ือถึง 9,000 ล้านบาท  เป็นตัวช้ีว่าลูกค้าให้ความสนใจกันมาก  เกิดความพึงพอใจระดับหน่ึง

จึงมาใช้บริการขององค์การ   

 นอกจากน้ีในรายงานประจ าปี 2550 พบว่า รัฐวิสาหกิจ ต. งานแผนเพื่อพัฒนากระบวนการ

ให้บริการลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึน โดยจะพัฒนาระบบงานท่ีสนับสนุนกระบวนด้านสินเช่ือ  เช่น  จัดท า

นโยบายสินเช่ือ ลดระยะเวลาการให้สินเช่ือเหลือ  45 วัน เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ   

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการให้บริการลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า  ในขณะท่ี

รัฐวิสาหกิจ ก. มุ่งเน้นปรับปรุงด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 4.2.5  สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 

  รัฐวิสาหกิจ ส. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  จะเห็นได้จากการ

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น  ทางเว็บไซด์ (Website) ท่ีมีรายละเอียด
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เก่ียวกับองค์การทุกด้าน  ท้ังประวัติความเป็นมา  สินค้าและบริการ  ธุรกรรมต่าง ๆ  อัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้และเงินฝาก รวมท้ังมีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นไปยังผู้เก่ียวข้อง นอกจากน้ียัง

เผยแพร่ข้อมูลไปยังลูกค้าโดยเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นพับใบปลิวเก่ียวกับบริการต่าง ๆ 

ขององค์การ  จุลสารเพื่อบอกเล่าการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละเดือนขององค์การ  วารสาร

ขององค์การเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน  เป็นต้น  ส่ือเหล่าน้ีนอกจากจะท าให้ลูกค้าได้รับข่าวสาร

การด าเนินงานขององค์การแล้ว  ยังท าให้ลูกค้ารู้จักและใกล้ชิดกับองค์การมากย่ิงข้ึน  สามารถ

ติดต่อกับองค์การสะดวกข้ึน   เพราะรัฐวิสาหกิจ ส. มีสาขาและหน่วยให้บริการท่ัวประเทศ  ลูกค้ารู้

ว่าเม่ือมีปัญหาสามารถไปติดต่อท่ีใดได้บ้าง 

           นอกจาก ลูกค้าภายนอกองค์การแล้วรัฐวิสาหกิจ ส. ยังให้ความส าคัญแก่ลูกค้าภายใน

องค์การอีกด้วย  โดยผู้บริหารส่ือสารแก่พนักงานอยู่เสมอเร่ืองการให้บริการด้วยใจ (Service  

Mind) แก่ลูกค้าและแก่พนักงานด้วยกันเอง  ผ่านส่ือต่างๆ ขององค์การ เช่น  จุลสาร  อินทราเน็ต 

(Intranet) ตลอดจนฝึกอบรมแก่พนักงาน  ยังส ารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในองค์การ ซ่ึงจากค าบอกเล่าของผู้บริหารท่านหน่ึง  ท่ีว่าอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ (ได้

คะแนน 4  จากคะแนนเต็ม  5) และวัดระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อ

องค์การ   เพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การให้ดีย่ิงข้ึน 

 รัฐวิสาหกิจ ก. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยจัดท าเว็บไซด์ (Website) ศูนย์ท่ีอยู่อาศัย

โดยเฉพาะ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  โดยแยกจากเว็บไซด์หลักขององค์การท่ีให้บริการ

ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ธุรกิจขององค์การ เช่น  ผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือ  เงินฝากและอัตรา

ดอกเบ้ีย รวมท้ังข่าวสารขององค์การ เป็นต้น  ส่วนเว็บไซด์ศูนย์ท่ีอยู่อาศัยเป็นศูนย์ข้อมูลซ้ือ - ขาย 

ท่ีอยู่อาศัยครบวงจร  มุ่งให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าส าหรับประชาชนท่ัวไป  ผู้ใช้บริการและผู้

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามารถหาข้อมูลเพื่อซ้ือ-ขายท่ีอยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร  ศึกษาข้อมูล

เบ้ืองต้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ซ้ือบ้าน ก่อนตัดสินใจซ้ือบ้านหรือหลังจากมีบ้าน

เป็นของตนเอง  สาระส าคัญของเว็บไซด์น้ี ประกอบด้วย  ข่าวสารและค าแนะน าเก่ียวกับการเลือก

ซ้ือบ้าน  การเช่า  การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  การออกแบบตกแต่ง  การบ ารุงรักษาและต่อเติม

อาคาร   การขายท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

 นอกจากน้ี  ยังเป็นเว็บไซด์ศูนย์กลางการซ้ือบ้านมือสองของประเทศไทยท่ีสมาชิกสามารถ

ค้นหาข้อมูลท่ีอยู่อาศัยท่ีต้องการซ้ือหรือ ต้องการขายฝากได้อย่างสะดวกสบาย  สามารถซ้ือขาย

ฝากบ้านได้ทุกประเภท  ทุกระดับราคา ทุกท าเลท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยลูกค้าและ

ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้ามาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยตนเอง (รายงานประจ าปี 2550: 54) 
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   นอกจากน้ียังมีวารสารขององค์การท่ีประกอบด้วย  บทความ  สถิติท่ีอยู่อาศัย  บท

วิเคราะห์ตลาดท่ีอยู่อาศัย  สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  และเร่ืองราวในแวดวงท่ีอยู่อาศัย  ตลอดจนความ

เคล่ือนไหวของรัฐวิสาหกิจ ก.  ซ่ึงจัดพิมพ์เป็นรายไตรมาส  เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและ

ผู้สนใจท่ัวไป    

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยบริการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความ

ใกล้ชิดกับลูกค้า จากรายงานประจ าปี  2550  สามารถจ าแนกได้ดังน้ี 

1) โครงการ  Market  Place  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด  การจ าหน่ายสินค้าแก่

ลูกค้าช้ันดีและลูกค้าท่ีเป็นหน้ีเสีย  (NPLs)  บริเวณช้ันใต้ดินของอาคารส านักงาน รัฐวิสาหกิจ ต. 

จัดงานมหกรรมสินค้าลูกค้าเคล่ือนท่ีไปยังหน่วยงานราชการและพันธมิตร  เช่น  กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง  กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์  ปตท. เป็นต้น ซ่ึงมี

ลูกค้าขององค์การเข้าร่วมออกบูธจ าหน่ายสินค้าแห่งละ 30-40  รายนับว่าสามารถสร้าง

ประสบการณ์เรียนรู้ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  โดย

ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ                          

2) รวบรวมสินค้าและบริการของลูกค้า  ท้ังลูกค้าปกติและลูกค้าท่ีเป็นหน้ีเสีย 

(NPLs)  จัดท าเป็นแค็ตตาล็อค (Catalogue)  เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ข้อมูลให้

ตลาดรับรู้  โดยรวบรวมสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพดีมากกว่า  600  รายการ  จากลูกค้าจ านวน  

300  ราย  ภายในเล่มมีภาพสินค้าประกอบพร้อมท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อส่ังซ้ือ

โดยตรงจากเจ้าของสินค้า  นอกจากน้ี  องค์การได้น าไปแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงาน

พันธมิตร  สถาบันและองค์การต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  ให้ช่วยอุดหนุนส่ังซื้อ  

3)   โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของลูกค้าแก่ส่ือมวลชน   

โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง  เช่น  โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์  วิทยุ  เว็บไซด์  ร่วมเดินทางไปเย่ียมชม

กิจการของลูกค้า  และน าลูกค้าออกส่ือต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียง

และบริการของลูกค้าให้เป็นท่ีรู้จัก  กระตุ้นยอดขายแก่ลูกค้าได้  และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่

องค์การอีกด้วย 

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งพยายามสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันไป  

แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   

 

 4.2.6  ค านึงถึงคู่แข่งขัน 

 รัฐวิสาหกิจ ส. เห็นว่าปัจจุบันองค์การต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อ่ืน จึงเปรียบเทียบ

ธุรกิจ (Benchmark) ของตนกับคู่แข่งขันอยู่เสมอ  ดังค ากล่าวของผู้บริหารด้านกลยุทธ์ท่ีว่า 
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เราเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง  เช่น  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ทหารไทย  เป็นต้น   แต่ก็น าข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  เช่น  ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์  มาประกอบเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานอยู่

เสมอ  ในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากออมทรัพย์   เงินฝากประจ า 3  เดือน 6 

เดือน 1 ปี และ 2 ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ธรรมดาข้ันต่ า (Minimum  Loan  Rate:  

MLR)  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเกินบัญชีข้ันต่ า (Minimum  Overdraft   Rate: 

MOR)  และ  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยข้ันต่ า (Minimum  Retail Rate: 

MRR)  รวมท้ัง โครงสร้างองค์การกระบวนการท างาน ด้วย 

  

  แล้วน ามาก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  

เช่น ในรายงานประจ าปี  2551  (หน้า  28–29)   พบว่า  ก าหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนระบบบริการลูกค้าอย่าง

ต่อเน่ืองและรองรับการขยายธุรกิจและช่องทางให้บริการในอนาคต    

  รวมท้ังมีนโยบายเพิ่มและขยายธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย  เพื่อรักษาส่วนแบ่ง

ตลาดท้ังด้านเงินฝาก  สินเช่ือ และการลงทุน  ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  ปรับปรุงการให้บริการ

เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจย่ิงข้ึน  จากรายงานประจ าปี  2550  พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส.ใช้กลยุทธ์การขาย

ข้ามผลิตภัณฑ์  (Cross  Selling)  และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเป็นชุด (Package) ท่ี

เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ของลูกค้า  มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ประจ าท้ัง

ในภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังแสวงหาลูกค้าใหม่ท่ีมี ศักยภาพ  ส่วนลูกค้าบุคคลพิเศษหรือลูกค้า 

Premier  Banking ธนาคารได้น าเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  

รวมท้ังสร้างความประทับใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

 รัฐวิสาหกิจ ก. พยายามสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจ ก. มองว่าองค์การ

ไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ท่ีให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย คือ คู่แข่งขันขององค์การ  จึงให้ความส าคัญ

แก่การให้บริการ  ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์การใหม่ให้ทันสมัยมากย่ิงข้ึน Re- Branding  

องค์การ ให้เป็นไปตามค าขวัญท่ีว่า  “ธนาคารทันสมัย  เพื่อท่ีอยู่อาศัยครบวงจร” และ  วางแผน

ระยะยาวเพื่อแข่งขันกับองค์การอ่ืน ๆ  จากค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงขององค์การแก่วารสาร

ขององค์การว่า 

  

ก าลังเผชิญกับการแข่งขันจากสถาบันการเงินท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยและการระดมเงินฝาก  โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีได้รับ
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สินเชื่อจากองค์การให้อยู่กับองค์การได้นาน  มีรายได้และความสามารถช าระหน้ี

คืนอย่างต่อเน่ือง  สามารถสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องขององค์การและท า

ให้มีโอกาสขยายการให้บริการอ่ืน ๆ แก่ลูกค้าได้อีก   

 

 รัฐวิสาหกิจ ก. จึงก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ยอดสินเช่ือและ

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  กลยุทธ์การแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ ก.  มุ่งส่วนแบ่ง

การตลาดกลุ่มลูกค้าข้าราชการ  บริษัทเอกชน และกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย

เป็นส าคัญ  วงเงินกู้เฉล่ีย 500,000-600,000  บาท  ขณะท่ีธนาคารพาณิชย์อ่ืนให้ความส าคัญแก่

ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางถึงรายได้สูง จากงานวิจัยของ กนกจันทร์  แสงหิรัญ  ( 

2548: 59)  พบว่ารัฐวิสาหกิจ ก. มีกลยุทธ์ไว้  ดังน้ี  

1) กลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer  Relationship  Management) 

เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยลดปริมาณการไถ่ถอนของลูกค้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกค้าท่ีไถ่ถอน

ก่อนก าหนดเพื่อย้ายเงินกู้ไปยังคู่แข่งขัน (Refinance  Out)  ใช้กลยุทธ์การขายต่อเน่ือง (Cross - 

Selling) และการขายต่อยอด (Up-Selling) เพื่อเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าเดิม โดยฝ่ายลูกค้า

สัมพันธ์จัดท าแผนแม่บทพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและแผนลงทุนใน

เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับระบบงานใหม่ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ก.  พัฒนาข้ึนมา เพื่อเช่ือมโยงการด าเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  อันจะน ามาซ่ึงรายได้และผลก าไรจากฐานลูกค้าเดิม 

2)   กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (Proactive  Marketing)  เพื่อสร้างความรู้และความ

เข้าใจทางการตลาดแก่บุคลากรภายในองค์การ จัดต้ังทีมงานเพื่อให้บริการ ณ ท่ีท าการของ

ผู้ประกอบการ  จัดท าข้อเสนอทางการเงิน (Financial  Packages) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการท่ี

แตกต่างของลูกค้า ปรับเปล่ียนกฎระเบียบ  ข้อบังคับ ให้คล่องตัวต่อการให้บริการ    สร้างแรงจูงใจ

แก่ลูกค้าโดยเพิ่มวงเงินกู้เทียบกับราคาหลักประกัน ขยายฐานการสร้างพันธมิตรทางการตลาด 

เพื่อขยายฐานรายได้ ลดต้นทุนการด าเนินงาน และเพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่ ๆ ให้หลากหลาย

รูปแบบมากข้ึน  ตลอดจนครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3)   กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ โดยค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก (Customer  

Oriented)  เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer  Satisfaction)  เห็นควรพัฒนาธุรกิจหรือบริการท่ี

แตกต่าง (Differentiate) หรือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้   เพิ่มรายได้ท่ีเป็นดอกเบ้ียและรายได้

ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียแก่องค์การ  โดยค านึงถึงความเส่ียงเป็นส าคัญ  และตอบสนองนโยบายของผู้ถือ

หุ้นหรือรัฐบาล  ผู้บริหารและพนักงาน 
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 จากรายงานประจ าปี (2547–2551)  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ก.  จัดท าโครงการเพื่อสนับสนุน

กลยุทธ์การแข่งขัน  เช่น   โครงการสินเช่ือเช่าซ้ือแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางท่ีต้องการกู้ซ้ือ

บ้านแต่ไม่มีเงินดาวน์  โครงการเงินฝากเพื่อบ้าน  โครงการรับช าระค่าสาธารณูปโภค เฟส 3-4  ซ่ึง

เป็นโครงการต่อเน่ืองมุ่งขยายประเภทและช่องทางการให้บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภคและ

บริการอ่ืน ๆ  โครงการบ้านเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น 

 ขณะเดียวกันก็สร้างพันธมิตร โดยร่วมมือกับธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารอ่ืน  เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายทางการตลาด   และจัดหาข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อน ามาเปรียบเทียบในเร่ืองสินเช่ือ

เพื่อท่ีอยู่อาศัย  ซ่ึงผู้บริหารท่ีให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 

ดูหลายเร่ือง  ท้ังวงเงินอนุมัติ  อัตราดอกเบ้ียและระยะเวลาช าระหน้ี เปรียบเทียบ

เก่ียวกับเงินฝากและสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์   

เงินฝากประจ า 3 เดือน  6 เดือน  1 ปี และ 2 ปี  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ธรรมดาข้ันต่ า 

(Minimum Loan Rate: MLR) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเกินบัญชีข้ันต่ า (Minimum 

Overdraft Rate: MOR)และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยข้ันต่ า (Minimum  

Retail  Rate: MRR)   

   

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ต. น้ัน  การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน  องค์การด าเนินการเชิง

รับ (Reactive) มากกว่าเชิงรุก (Proactive)  เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ปฏิบัติตามแผนงานและ

โครงการท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ และรับความช่วยเหลือจากองค์การราชการอ่ืน ๆ  เช่น  กระทรวงการคลัง

และกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ รวมท้ังสร้างพันธมิตรกับธนาคารของรัฐ”  

 ขณะเดียวกันผู้บริหารขององค์การก็มิได้ให้ความส าคัญกับคู่แข่งขันเท่าใดนัก  จะเห็นได้

จากค าให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (2550) ท่ีว่า 

 

เราไม่กังวลว่าองค์การภาคธุรกิจจะมาแย่งลูกค้าไป  เพราะ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

จากเรา ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธจากองค์การภาคธุรกิจหรือเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีมี

ความอ่อนแอ  และเห็นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จะท าให้ภาคธุรกิจเข้มงวด

ต่อการปล่อยสินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก  กลุ่มลูกค้าเหล่าน้ีจึงหันมาใช้

บริการของเราเพิ่มมากข้ึน จะมีทีมงานติดตามและช่วยเหลือดูแลธุรกิจขนาดเล็ก

ท่ีมีความอ่อนแออย่างใกล้ชิด  เพื่อป้องกันปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPLs) ลดโอกาสล้มเหลวให้น้อยท่ีสุด  
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 แต่ในรายละเอียดของผู้จัดการออนไลน์ (2550) เห็นว่า ปัจจุบันมีองค์การภาคธุรกิจท่ีมี

นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ต. ซ่ึงได้เปรียบมากกว่า

เน่ืองจากมีสาขามากกว่าท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด  สามารถประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง

กว้างขวาง  ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว  มีโอกาสใช้บริการของสถาบัน

การเงินภาคธุรกิจมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ต.  ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็มีโครงสร้างดอกเบ้ียท่ียืดหยุ่นกว่า 

เน่ืองจากระดมทุนจากเงินฝากของลูกค้า  การลดดอกเบ้ียเงินกู้และเงินฝากไม่ส่งผลกระทบต่อ

ก าไรมากนัก  แต่รัฐวิสาหกิจ ต. ระดมเงินจากการกู้ยืม  ส่งผลให้การปรับลดดอกเบ้ียท าได้เฉพาะ

เงินให้กู้ ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบ้ียทันตามภาวะตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบ้ียของ

รัฐวิสาหกิจ ต. สูงกว่าองค์การภาคธุรกิจท่ัวไป (จักษณาภา ภู่แก้ว,  2546: 55)  หรือ รัฐวิสาหกิจ ต. อยู่

ในภาวะเสียเปรียบ    

 ขณะท่ีสถาบันการเงินภาคเอกชนจ านวนมากพร้อมให้สินเช่ือแก่กิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  โดยในคร่ึงปี 2547  ให้สินเช่ือไปแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมท้ังด าเนินกลยุทธ์

การตลาดสร้างจุดขาย  โดยไม่กังวลต่อหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้   ประกอบกับกระแสนิยมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม  รวมท้ังโครงการขนาดใหญ่ท่ีใช้เงินลงทุนสูงเกิดข้ึนยาก  จึงมุ่งหวังรายได้จาก

การปล่อยกู้ให้กิจการท่ีเช่ือว่ามีหลักประกันจากการสนับสนุนของภาครัฐ  รวมท้ังมีเคร่ืองมือวัดผล

ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กส าหรับวิเคราะห์ธุรกิจ ควบคู่กับให้ความรู้แก่ลูกค้า ฝึกฝนให้กิจการใหม่

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมาตรฐานมากข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจ ว่าเม่ือให้สินเช่ือแล้วจะไม่มีหน้ีสูญอย่าง

แน่นอน  การด าเนินการดังกล่าวของสถาบันการเงินภาคเอกชนนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญแก่ 

รัฐวิสาหกิจ ต. ไม่น้อย 

 รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ล้วนให้ความส าคัญแก่คู่แข่งขัน  ด าเนินการหลากหลาย

วิธีเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. มิได้ค านึงถึงคู่แข่งขันมากนัก  มุ่งเน้น

การด าเนินงานแบบต้ังรับมากกว่าเชิงรุก 

 

 4.2.7  พนักงานมีค่านิยมให้ความส าคัญแก่ลูกค้า 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ  50)  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า และ ให้บริการด้วยความ

ซ่ือสัตย์   เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างท้ังสามรัฐวิสาหกิจ พบว่า มีค่านิยมให้ความส าคัญแก่

ลูกค้าแตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 



 141 

ตารางท่ี 4.3  เปรียบเทียบค่านิยมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง   

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 1.94 0.72 0.047 4.062 0.018 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 1.94 0.70 0.049   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.76 0.74 0.054     

  

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ค่า Sig  = 0.018   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  ดังน้ัน 

ค่านิยมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีค่านิยมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเท่ากัน  แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.

มีค่านิยมดังกล่าวต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง 

รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 18   

 สรุปได้ว่า ค่านิยมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและปานกลางให้ความส าคัญแก่ลูกค้ามากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ า 

 

 4.2.8  พนักงานมีพฤติกรรมใส่ใจแก่ลูกค้า 

 ส าหรับความใส่ใจแก่ลูกค้า เม่ือสอบถามโดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากพนักงานใน

รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) ให้ความใส่ใจแก่ลูกค้า

โดยรู้ถึงความต้องการของลูกค้า  ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตามความเป็นจริง  บริการลูกค้าด้วยความ

เสมอภาค พยายามสร้างความพึงพอใจลูกค้า  แต่หลังจากวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA)   พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

ตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจ 3 แห่งน้ี  เป็นดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมใส่ใจต่อลูกค้าระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

  

องค์การ จ านวน คะแนน ค่าเบ่ียงเบน Standard สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 3.83 1.03 0.67 7.944 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 3.77 1.05 0.74   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 3.43 1.15 0.84     

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ค่า Sig  = 0.000   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน พฤติกรรมใส่ใจต่อลูกค้าของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมใส่ใจต่อลูกค้าไม่แตกต่างกัน  แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.

มีค่านิยมดังกล่าวต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง 

รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 34   

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมให้ความส าคัญแก่ลูกค้า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางมีพฤติกรรมใส่

ใจหรือให้ความส าคัญแก่ลูกค้ามากกว่ารัฐวิสาหกิจประสิทธิผลต่ าตามล าดับ 

 

4.3  สร้างนวัตกรรม  
 

       การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีองค์การต้องพัฒนาความคิดใหม่ ๆ  และ

น าความคิดน้ัน ๆ ไปด าเนินการให้เป็นจริงข้ึนมา  เช่น  ผลิตสินค้าใหม่  ให้บริการรูปแบบใหม่  หรือ

หาวิธีการใหม่ส าหรับปฏิบัติงาน เป็นต้น  เรียกว่า สร้างนวัตกรรม (Innovation) ตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ    

 องค์การจ านวนมากให้ความสนใจแก่การสร้างนวัตกรรมมากย่ิงข้ึน  เพราะนวัตกรรมเป็น

ส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้ได้เปรียบการแข่งขัน  จะเห็นได้จากองค์การท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก

สร้างและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ  ท้ังด้านสินค้าและบริการ  ด้านกระบวนการ สร้างตลาดหรือ

ธุรกิจใหม่  โดยมีอัตราการเติบโตของผลก าไรและการคืนหุ้นสูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดโดยรวม 
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(จารุวรรณ  นุตะศรินทร์, 2550: 13-14)  เช่น  โตโยต้า,  3M,  ไมโครซอฟท์, P & G, และ  IBM   

เป็นต้น  

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง ต่างตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและการสร้างนวัตกรรม  โดย

ด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อรับมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อองค์การและสร้าง

นวัตกรรมข้ึนในองค์การ  แต่สามารถด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด  เป็นดังรายละเอียดต่อไปน้ี   

 

 4.3.1  องค์การก าหนดให้สร้างนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์การ 

 รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดให้การสร้างนวัตกรรมเป็นค่านิยมขององค์การแต่มิได้ระบุไว้

โดยตรง เพียงแต่ก าหนดไว้ในสมรรถนะหลักของพนักงานว่า ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ (Self- 

Destruction)  เปิดใจรับฟัง  เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

(Open Mind & Refection)  ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ (Personal  Mastery) ตลอดจนถ่ายทอด

ความรู้ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ   

 ส่วน  รัฐวิสาหกิจ ก. ก็เห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงเช่นกัน  จะเห็นได้จาก

ก าหนดให้การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นค่านิยมขององค์การ  โดยจัดท าเป็นโปสเตอร์

ประกาศค่านิยมขององค์ติดให้เห็นอย่างเด่นชัดท่ัวท้ังส านักงานใหญ่  และก าหนดเป็นสมรรถนะ

หลัก (Core  Competency) ของพนักงานเพื่อน าไปใช้ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

 แต่ รัฐวิสาหกิจ ต. มิได้ก าหนดการสร้างนวัตกรรมไว้เป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การ  

เน่ืองจากวัฒนธรรมองค์การของรัฐวิสาหกิจ ต.  ให้ความส าคัญแก่การท างานเป็นทีม  การท างาน

ด้วยความซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาล  และปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

 จะเห็นได้ว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดให้การสร้างนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรม

หน่ึงขององค์การ  ต่างจากรัฐวิสาหกิจ ต. ท่ีมิได้น าการสร้างนวัตกรรมมาก าหนดเป็นวัฒนธรรม

องค์การ 

 

 4.3.2  ผู้บริหารสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม   

 ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส. พยายามกระตุ้นให้พนักงานยอมรับและปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ โดยส่ือสารไปยังพนักงานผ่านสารจากผู้บริหารว่า 

 

พนักงานต้องมีความพร้อมตลอดเวลาต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท้ังจากภายใน

และจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  การยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ 

เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการบริหารของผู้บริหารสมัยใหม่ทุกระดับและพนักงานทุกคน  
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หากไม่คิดค้นใหม่เร่ือย ๆ หรืออยู่เฉย ๆสุดท้ายก็ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งท่ี

คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ได้ 

 

 นอกจากน้ี ปัญญา อัศวกุลประดิษฐ์ (2544: 89–90) ยังพบว่า ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุน

ให้รัฐวิสาหกิจ ส. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี  เน่ืองจากเห็นว่าการเรียนรู้และการท างาน

เป็นเร่ืองเดียวกัน  ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยความเต็มใจมากกว่าบังคับ  และจัดกิจกรรมจ านวนมาก

เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ก. ก็จัดให้มีการเปล่ียนแปลงในองค์การ  โดยในปี 2540 ได้ 

ก าหนด  “แนวคิด Change  for  Better  เพื่อเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงท่ีดีข้ึน 5  ด้านขององค์การ  ได้แก่  

1) การบริหารจัดการ (Management & System)  2) รูปแบบสาขาโฉมใหม่  (Branch  Refresh) 

3) สัญลักษณ์ขององค์การ (Corporate  Identity)  4) บุคลิกภาพใหม่ (Personal  Refresh) และ  

5) ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Product  Refresh)   เน่ืองจากเห็นว่าส่ิงใหม่ ๆ จะท าให้การท างานและ

ผลการปฏิบัติงานสูงข้ึนตามมาดังค าให้สัมภาษณ์แก่วารสาร MBA (2549:  85)  ว่า 

 

ผมคิดว่าพนักงานทุกคนพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะปรับปรุงเพราะ

สถานท่ีท างานจะเปล่ียนแปลงใหม่  คนท่ีท างานอยู่จะมีเคร่ืองแบบพนักงานใหม่  

เมื่อทุกอย่างใหม่แล้ว  ความคิดของทุกคนก็ต้องใหม่ด้วย เช่นกัน  ผมจะพยายาม

ให้พนักงานคิดในเร่ืองใหม่ ๆ  เน้นในเร่ืองของจิตวิญญาณในการท าการตลาด  

และการพัฒนาธุรกิจรวมถึงการให้บริการลูกค้า  ถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุดของ

พนักงาน 

   

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ต. ก็ให้ความส าคัญแก่การเปล่ียนแปลงในองค์การในทุก

ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพยายามปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้านสินเช่ือ  ซ่ึงเป็นงาน

ส าคัญขององค์การให้ดีข้ึนกว่าเดิม  ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารสูงสุดแก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 

(2551) ว่า 

 

ได้เตรียมแผนยกเคร่ืองกระบวนการปล่อยสินเช่ือท้ังระบบให้กระชับรวดเร็ว และ

รัดกุมมากข้ึน อาทิ กระบวนการประเมินทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินกู้  รวมท้ังการ

เปิดให้บริษัทประเมินท้องถ่ินสามารถประเมินได้ถ้าเป็นวงเงินกู้ท่ีไม่สูงมาก หรือ

บังคับให้บริษัทประเมินทรัพย์สินต้องออกไปประเมินทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าใน
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ต่างจังหวัด เพราะท่ีผ่านมาพบว่าบริษัทประเมินทรัพย์สินซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพฯ มักจะรอให้มีลูกค้าหลาย ๆ รายก่อนแล้วค่อยออกไปประเมินคร้ัง

เดียว  หรือกรณีการเบิกจ่ายท่ีล่าช้าจะมีการแยกพิจารณาส าหรับการเบิกจ่าย

กรณีสินเช่ือโครงการเป็นส่วนหน่ึง  และสินเช่ือเสริมสภาพคล่องอีกส่วนหน่ึงโดย

ปัญหาเหล่าน้ีได้ด าเนินการแก้ไขไปหมดแล้ว 

 

       สรุปได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  ล้วนเห็นความส าคัญของการ

เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนแก่องค์การ                    

 

 4.3.3  ก าหนดนวัตกรรมไว้ในกลยุทธ์   

 รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดนวัตกรรมไว้ในกลยุทธ์  นโยบายและแผนงานขององค์การ  เช่น  

รายงานประจ าปี  2550 (14-15) พบว่า มีแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนท างานหลายด้าน  เช่น  

ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลัก รวดเร็ว และคล่องตัวข้ึน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และจับคู่ผลิตภัณฑ์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐศาสตร์และน าองค์การไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  เป็นต้น 

 กลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ ก. ก็ระบุถึงนวัตกรรมอย่างชัดเจนว่า “มุ่งเน้นความหลากหลาย

ของสินค้าและบริการ  ตลอดจนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์”   แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ก. จะสร้าง

สินค้าและบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. มิได้ระบุการสร้างนวัตกรรมไว้ในพันธกิจขององค์การแต่อย่างใด   

เน่ืองจากมีพันธกิจว่า “สนับสนุนบริการทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของ SMEs   

สนับสนุนบริการทางการเงินท่ีตอบสนองความต้องการของ SMEs  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่มี

อัตราการอยู่รอดสูง  สนับสนุนให้ SMEs ท่ีมีอยู่แล้วเติบโตอย่างเข้มแข็งพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีธรรมาภิบาลพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพด าเนินการเชิงรุกในการ

ปรับปรุงฐานะการเงินของธนาคาร”  แต่เม่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานของ

รัฐวิสาหกิจ ต. ก็แสดงถึงการสร้างนวัตกรรม  เช่น  ในปี 2550  จะพัฒนาระบบงานท่ีสนับสนุน

กระบวนด้านสินเช่ือ  เช่น  จัดท านโยบายสินเช่ือ  ลดระยะเวลาการให้สินเช่ือเหลือ 45 วัน สร้าง

ระเบียบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  เป็นต้น  และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  โดยเร่งพัฒนาระบบ 



 146 

Core  Banking เพื่อสนับสนุนระบบธุรกิจขององค์การ  พัฒนาระบบคลังข้อมูล  เช่ือมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานภายนอก  เป็นต้น  ปี  2551  มีนโยบายด าเนินการเพื่อปรับปรุงฐานะทางการเงินของ

องค์การและปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์การ  (รายงานประจ าปี 2550: 38) 

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งน านวัตกรรมหรือการเปล่ียนแปลงมาก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของ

องค์การท้ังสิ้น 

 

 4.3.4  มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านนวัตกรรม 

 รัฐวิสาหกิจ ส. มีหน่วยงานในองค์การหลายหน่วยงานดูแลรับผิดชอบให้เกิดนวัตกรรมแก่

องค์การ   เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างองค์การและเอกสารว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและก าหนด

หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ส. แล้ว  พบว่า  มีฝ่ายวิจัยท าหน้าท่ีวิจัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  

การตลาด การเงินการธนาคาร เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์และธุรกิจ 

   นอกจากน้ีผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ข้อมูลยังกล่าวเพิ่มอีกว่า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็มี

บทบาทส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม คือ  

 

รับผิดชอบการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานเรียนรู้

ร่วมกัน เช่น สัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning  

Organization) กับการวัดสมรรถนะการพัฒนาองค์การและพนักงานด้วยระบบ

ดุลดัชนี  (Balanced Scorecard) เพื่อช้ีให้เห็นความส าคัญของการวัดและ

ประเมินผล การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการสร้างกรอบความคิด เปิดตนเอง

และองค์การให้กว้างและลึกข้ึน  มีความพร้อมต่อการรับวิทยาการใหม่ ๆ 

ส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงขององค์การ

ตลอดเวลา 

 

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ ก. รวมท้ังค าบอกเล่าของผู้บริหาร  ก็พบว่า  ฝ่าย

วิชาการ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนวัตกรรม  ท าหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลด้านการเงิน 

การตลาด แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานเหล่าน้ันน าข้อมูลไปใช้ตัดสินใจ

ด าเนินการเปล่ียนแปลงในองค์การให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากย่ิงข้ึน   

 นอกจากน้ี ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลยังกล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านนวัตกรรม  อีกว่า  
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เราอยู่ระหว่างสร้างให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ในรูปของการสอนงาน 

(On  the Job Training)  ฝึกอบรมแก่พนักงานในเร่ืองการจัดการความรู้ (Knowledge  

Management)  เผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซด์ (Website)  เพื่อให้พนักงานเรียนรู้

ด้วยตนเอง  และน าความรู้ไปใช้พัฒนางานของตน   

   

 แสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานในรัฐวิสาหกิจ ก.  ต่างเป็นหน่วยงานท่ีสามารถสร้างนวัตกรรม

แก่องค์การได้เสมอ 

 รัฐวิสาหกิจ ต. ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของ

องค์การโดยตรงแต่อย่างใด   จากการให้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการทรัพยากร

บุคคล ท่ีกล่าวว่า 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนวัตกรรม คือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการให้สินเช่ือ

แต่ละประเภทตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือตามประเภทของสินเช่ือ ส่วน

หน่วยงานอ่ืน ๆ ก็ด าเนินกิจกรรมท่ีจะสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning  

Organization) โดย  เรียนรู้ความผิดพลาดของคนอ่ืนและของตนเองแล้วน ามา

ปรับปรุงแก้ไข  ถ่ายทอด  แบ่งปันความรู้ความคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซ่ึงกัน

และกัน 

 

   ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้ของรัฐวิสาหกิจ ต. แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจอีกสองแห่ง  คือ 

มิได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ฝึกอบรมในห้องเรียน  หรือจัดหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง

เผยแพร่แก่พนักงานทางเว็บไซด์ (Website)   

 รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อการสร้างนวัตกรรมอย่าง

ชัดเจน  ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ ต. ยังไม่มีหน่วยงานดังกล่าวโดยตรง  แต่องค์การท้ังสามแห่งสร้างให้

องค์การของตนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization) แต่มีวิธีการด าเนินงานท่ี

แตกต่างกันออกไป 

  

4.3.5  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การ 

 นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในรัฐวิสาหกิจ ส.  จัดได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนจากเดิม มิใช่

การเปล่ียนแปลงท่ีแปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมเท่าใดนัก หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขส่ิงท่ีเคยท ามา
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ก่อนหรือมีมาแล้วในอดีต  แล้วน ามาปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม (Adoptive Innovation)  ท้ัง

นวัตกรรมด้านกระบวนการท างาน   ด้านสินค้าและบริการ  ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง

ด้านนวัตกรรมท่ีว่า 

 

นวัตกรรมของเราส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างาน การบริหารงาน  

และผลิตภัณฑ์ท่ีดีข้ึนกว่าเดิมหรือจากท่ีเคยเป็นอยู่ มิได้มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่หรือ

แตกต่างจากคู่แข่งขัน เช่น จัดให้มีบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม (ATM) มีหน่วย

ให้บริการตามอ าเภอ  รถเคล่ือนท่ีการเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนจากเดิมก็ถือว่าเป็น

นวัตกรรมเหมือนกัน   

 

 และจากรายงานประจ าปี 2547–2551 พบว่า  มีหน่วยให้บริการเพิ่มข้ึนทุกปี  เช่น  ในปี 2550  

รัฐวิสาหกิจ ส. มีสาขาท้ังส้ิน 597 สาขา  เพิ่มจากปี 2549  จ านวน  5  สาขา  มีหน่วยให้บริการ  

205  แห่ง  เพิ่มจากปีก่อน 40  แห่ง  และมีตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติหรือตู้เอทีเอ็มจ านวนท้ังส้ิน 

1,005  เคร่ือง เพิ่มข้ึนจากปี  2549  จ านวน  114  เคร่ือง 

 อย่างไรก็ตาม  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. มีสินค้าและบริการท่ีโดดเด่นและแตกต่างจาก

องค์การอ่ืน คือ เรือเคล่ือนท่ีรับฝาก-ถอนเงิน เป็นรูปแบบหน่ึงของบริการธนาคารเคล่ือนท่ี (Mobile  

Banking) มีมาเป็นเวลายาวนาน ต้ังแต่ พ.ศ. 2501 ให้บริการลูกค้าท่ีอาศัยอยู่สองฝ่ังคลอง

บางกอกน้อยและริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเป็นต้นแบบของการรับฝาก-ถอนเงินทางเรือแห่งแรกของ

โลกและแห่งเดียวของประเทศไทย  ท่ีเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยของลูกค้า สาเหตุส าคัญท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. จัด

ให้มีเรือเคล่ือนท่ีรับฝาก-ถอนเงินทางน้ าน้ี  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่

บริเวณสองฝั่งแม่น้ าล าคลองต่างๆ  ท่ีไม่สามารถเดินทางไปฝากเงินยังส านักงานสาขาขององค์การ

ได้ง่ายนัก  จึงให้ความสะดวกและจูงใจประชาชนท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าล าคลองมีโอกาสออมทรัพย์กัน

มากข้ึน  โดยให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 09.00-15.30 น. เหมือนกับสาขาขององค์การ

ท่ัวประเทศ 

 และมีบริการธุรกรรมการเงินโดยให้บริการรถตู้ธนาคารเคล่ือนท่ีแก่ลูกค้าทุกระดับในชุมชน

ต่างๆ ท่ัวประเทศ   และใช้รถจักรยานยนต์ (Motorcycle  Banking) ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ถึงบ้านหรือส านักงานของลูกค้า เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ มุ่งเน้นบริการ

ด้วยความรวดเร็ว ทันใจ และลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อท่ีส านักงาน โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะได้รับความสะดวกเป็น
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อย่างมาก  ไม่ต้องพบกับปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทางไปติดต่อกับองค์การท่ีอาจต้องใช้

เวลามาก หรือลูกค้าส่วนใหญ่ติดภารกิจไม่สามารถไปท าธุรกรรมท่ีองค์การได้ สามารถโทรศัพท์ขอ

ใช้บริการดังกล่าวกับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมนัดวันเวลาและสถานท่ีท่ีต้องการใช้บริการ

เท่าน้ัน  การมีพนักงานขององค์การเดินทางมาให้บริการถึงท่ีบ้านหรือส านักงาน  ถือว่าเป็นทางเลือกท่ี

ดีและสร้างความพึงพอใจส าหรับลูกค้าอย่างมาก    

 นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจ ส. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  จากรายงานประจ าปี  2547–50  แต่ละปี พบว่า องค์การมีสินค้าและ

บริการท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน  นอกจากเปิดรับฝากเงินในรูปสลากพิเศษรุ่นใหม่แล้ว ยังเปิด

บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีสาขาบางล าภูบนเป็นแห่งแรก  เปิดห้องค้าหลักทรัพย์

ตราสารหน้ีใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่ ๆ   ให้เกิดความ

คล่องตัวส าหรับขยายธุรกรรมการให้บริการและให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดการเงิน

ท้ังในและต่างประเทศ  รวมท้ังเปิดขายพันธบัตร อายุ 5  ปีและ 8  ปี ในอัตราดอกเบ้ียแบบ

ข้ันบันไดต้ังแต่ร้อยละ 2-7.5 ต่อปี เพื่อเป็นทางเลือกในการออมส าหรับลูกค้าและเพื่อช่วยส่งเสริม

การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีไทย 

 ปี  2548  เพิ่มอัตราดอกเบ้ียสลากพิเศษ  เม่ือฝากครบอายุและเพิ่มรางวัลอีกจ านวนมาก 

และเปิดให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น บริการการเงินส่วนบุคคล (Premier   Banking)  

ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One  Stop  Service)   เปิดให้บริการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากปี 2548 จากเดิมท่ีมีเพียง 1 สาขา  เป็น 5 สาขา 

 ปี  2549  รัฐวิสาหกิจ ส. ให้ความส าคัญหรือมุ่งเน้นการออมแบบก าหนดระยะเวลา ได้แก่

1)  เงินฝากคุ้มครองสุขภาพ (Saving &  Health)  2)  เงินฝากคุ้มครองชีวิต และ 3)  กรมธรรม์คุ้มครอง

ชีวิตส าหรับลูกค้าชาวมุสลิมโดยเฉพาะ ท้ังน้ียังส่งเสริมการออมในรูปของสลากพิเศษ  โดยจัด

กิจกรรมชิงโชคแก่ลูกค้าท่ีฝากสลากพิเศษในระยะเวลาท่ีก าหนด จัดให้มีสินเช่ือรูปแบบต่าง ๆ   

เช่น สินเช่ือบุคคลซ่ึงเป็นบริการสินเช่ือด้านการเคหะแก่ลูกค้าจากทุกธนาคารท่ีมีประวัติการช าระ

หน้ีดี สินเช่ือเพื่อการปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน  ให้บริการธุรกรรมต่างประเทศโดยร่วมมือกับธนาคารซิต้ีแบงค์ (Citibank)  

ส าหรับแลกเปล่ียนเงินตราและโอนเงินระหว่างประเทศ  ให้บริการน าเข้าและส่งออก และเปิดสาขา

ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 

           ปี 2550  ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบมีบ านาญของลูกจ้างภาครัฐท่ีเกษียณอายุปี 2550  

ร่วมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย และ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันภัย (ประเทศไทย) เพื่อให้บริการ



 150 

ประกันสุขภาพและประกันชีวิตชดเชยรายวัน  เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสลากพิเศษผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต (Internet)  เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากข้ึน และให้บริการแจ้งผลรางวัลสลากพิเศษด้วย

ข้อความส้ัน (SMS)   เปล่ียนวันออกสลากพิเศษเป็นทุกวันท่ี 16  ของเดือน    ออกแคมเปญสินเช่ือ

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น สินเช่ือเคหะห้า…ห้า…ห้า เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้   สินเช่ือส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการเงินทุน

เพื่อน าไปปรับปรุง  ขยาย  หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  สินเช่ือส าหรับครูท่ีได้รับเงิน

วิทยะฐานะ  สินเช่ือเพื่อแก้ไขหน้ีสินแก่ข้าราชการพลเรือน  เป็นต้น   ขยายขอบเขตการให้บริการ

รับช าระค่าสาธารณูปโภคและขยายประเภทการให้บริการทางโทรศัพท์  ให้บริการทางการเงิน

รูปแบบใหม่ เช่น บริการการเงินส่วนบุคคล (Premier  Banking)  ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จใน

ข้ันตอนเดียว (One  Stop  Service)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  เป็นต้น 

      และปี  2551 นวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ ก. สามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ รูปแบบแรก 

คือ ขยายหรือเพิ่มเติมธุรกรรมท่ีมีอยู่เดิมให้มากข้ึน  เช่น ขยายเครือข่ายสาขาและหน่วยให้บริการ  

โดยเปิดสาขาใหม่อีก 1 แห่งท่ีเกาะลันตา และเปิดหน่วยให้บริการ 10 แห่ง  ท้ังในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด  ติดต้ังเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพิ่มจ านวน 123 เคร่ืองและขยายจุด

ให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   รูปแบบท่ีสอง  พัฒนาผลิตใหม่  เช่น ออกพันธบัตร อายุ  2 ปี  

ชนิดคุ้มครองสุขภาพ  ให้สินเช่ือพลังงานครอบครัว  สินเช่ือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเช่ือเพื่อติดต้ัง

ระบบก๊าซ  NGV  เปิดกองทุนรวม เป็นต้น  ส่วนรูปแบบท่ีสาม  คือ  การให้บริการ  โดยฝึกอบรม

อาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ลูกค้าและกลุ่มองค์กรชุมชน 

 รัฐวิสาหกิจ ก. มีนวัตกรรมท่ีเด่นชัด  คือ  น าระบบคอร์  แบงก์ก้ิง (Core  Banking)  มาใช้

ด าเนินงานในองค์การ  จัดว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญ  เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเช่ือมโยง

ระบบงานต่าง ๆ ขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน  ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้เก่ียวข้องด้านน้ี  ว่า 

 

สามารถเช่ือมโยงระบบสินเช่ือ  ระบบเงินฝาก  ระบบบัญชี  ระบบอินเทอร์เน็ต 

เข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติและช่องทางการให้บริการลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 1 Mbps  สามารถรองรับ

การขยายบริการใหม่ ๆ  ขององค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

เป็นอย่างดี 

       

 และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านดังกล่าว   ก็พบว่า นวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ ก. เป็น

นวัตกรรมด้านพัฒนากระบวนการ (Process) และการให้บริการ (Service)  เป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ 
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ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว  (One  Stop  Service)  ปรับปรุง

สถานท่ีให้บริการแก่ลูกค้า  กระจายสาขาให้มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในห้างสรรพสินค้า  และ

จากรายงานประจ าปี 2547-2551 พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว  รัฐวิสาหกิจ ก. มีสาขาท้ังใน

กรุงเทพมหานครและภูมิภาคเพิ่มข้ึนจ านวนมาก  ท้ังน้ีเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีสะดวกข้ึน

และสามารถเพิ่มจ านวนลูกค้าให้สูงข้ึน  เช่น ปี 2551 รัฐวิสาหกิจ ก. มีสาขาท่ีเปิดด าเนินการ

จ านวนท้ังส้ิน  138  แห่ง เป็นสาขาหลักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน  30  สาขา  

สาขาย่อย จ านวน 2 สาขา เคาน์เตอร์การเงินในห้างสรรพสินค้า  14  แห่งและศูนย์บริการ OSS 

(One   Stop   Service)  จ านวน 1  แห่ง ในส่วนภูมิภาคมีสาขาหลักจ านวน 45 สาขา  สาขาย่อย 

จ านวน  5 สาขา เคาน์เตอร์การเงินในห้างสรรพสินค้า 2  แห่ง ศูนย์บริการ OSS (One   Stop   

Service)  จ านวน 19  แห่ง  และ และหน่วยบริการสินเช่ือจ านวน  19  แห่ง  นอกจากน้ียังมีตู้ฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จ านวน 102 ตู้  เพิ่มจากปี 2550  ถึง  32  ตู้ 

 นอกจากน้ี  รัฐวิสาหกิจ ก.  ยังมีนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้าและเพื่อแข่งขันกับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จากการให้สัมภาษณ์ของกรรมการ

ผู้จัดการของรัฐวิสาหกิจ ก.ในวารสารขององค์การ ว่า  

 

ปัจจุบันองค์การมีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกมากข้ึน  ท่ีผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่จะ

มากู้อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 3 ปี หลังจาก  3 ปี  ก็เป็นดอกเบ้ียลอยตัวแล้วลูกค้าก็ว่ิง

หาธนาคารอ่ืน แต่ตอนน้ีเม่ือครบก าหนดธนาคารก็ต่อให้ลูกค้าในอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ีตามอัตราดอกเบ้ีย ณ ขณะน้ัน ลูกค้าสามารถกู้เงินธนาคาร 30 ปี ได้ แล้ว

สามารถต่ออัตราดอกเบ้ียคงท่ีทุก 3 ปี 10  คร้ังก็ได้ หรือลูกค้าจะเลือกอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีใหม่เป็น 5 ปี ก็ได้  คือ มีลูกเล่นให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายรูปแบบ  

ท าให้ลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์อ่ืนหันมากู้กับเรามากข้ึน การแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2549 ท าให้สามารถขยายขอบเขตการด าเนิน

ธุรกิจหลักเพิ่มเติม  สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การให้บริการด้าน

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยใหม่หลายโครงการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก

ระดับ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและฐานลูกค้าเดิม  พร้อมท้ังมุ่งขยายฐานลูกค้า

ใหม่  โดยมีโครงการท่ีใหม่ ๆ เช่น ให้กู้เงินซ้ือบ้านพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก

ภายในบ้านเช่น เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
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 ในรายงานประจ าปีแต่ละปี (พ.ศ. 2547–2551)  แสดงให้เห็นว่า  รัฐวิสาหกิจ ก. มีสินค้า

และบริการแก่ลูกค้าหลากหลายประเภท  เช่น  ปี  2551  รัฐวิสาหกิจ ก. ด าเนินโครงการต่อเน่ือง

หลายโครงการ เช่น โครงการท่ีอยู่อาศัยโดยร่วมมือกับ กบข.  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็น

ต้น  และริเร่ิมโครงการใหม่ เช่น  โครงการบ้านเพื่อท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก  โครงการสินเช่ืออาคาร

ประหยัดพลังงาน (Energy  Saving  Project)  เป็นต้น  นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจ ก. มิได้ให้บริการ

เฉพาะสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน  ยังให้บริการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน  เช่น  บริการเงินฝาก  โดย

ด าเนินการให้สอดคล้องกับบริการหลักขององค์การ  ให้ประชาชนออมเงินเพื่อสามารถเป็นเจ้าของ

ท่ีอยู่อาศัยในอนาคตได้   จัดให้มีโครงการรักการออม เป็นต้น  

 ส่วนลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี (Non-Performing Loan หรือ NPL)  เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองน้ัน  รัฐวิสาหกิจ ก.  ได้หาแนวทางช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาหน้ีดังกล่าว  โดยต้ังคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อด าเนินงานแก้ไขและติดตาม

หน้ี  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยด าเนินงาน  จัดให้มีพนักงานทวงหน้ีหลังเลิกงาน  จัดส่ง

พนักงานในฝ่ายไปช่วยสาขาท่ีมีปัญหาหน้ีเสียสูงเพื่อติดตามหน้ี  เป็นต้น  

 ส าหรับนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ  ต.  เม่ือศึกษาจากรายงานประจ าปีในระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2547–2551)  ได้พบว่า คณะกรรมการขององค์การและกระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนดสินค้า

และบริการขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจขณะน้ัน  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนด้าน

สินเช่ือและพัฒนาให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ  จึงเป็นนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ

เป็นส่วนใหญ่  อยู่ในรูปของโครงการสินเช่ือต่าง ๆ  เช่น  ปี 2549  มีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อ

สนับสนุนด้านการลงทุน  จัดต้ัง  ขยายหรือปรับปรุงกิจการ แก่ผู้ประกอบการไทยท่ีท าธุรกิจ

เก่ียวกับอาหารในต่างประเทศ  โครงการสินเช่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน  เพื่อสนับสนุน

ทางการเงินและปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ประชาชนท่ียากจน  ให้สามารถประกอบกิจการบน

พื้นฐานของความพอดี สามารถพึ่งตนเองได้  โครงการสินเช่ือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย  เป็นการ

ช่วยเหลือและฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้ท่ีได้รับความเสียหายจากกรณีคล่ืน

ยักษ์สึนามิ เป็นต้น 

 แต่  ปี 255 -2551 น้ัน  เม่ือศึกษารายละเอียดในรายงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ต. 

พบว่า  องค์การยังคงด าเนินการในโครงการเดิม ๆ  เช่นเดียวปีท่ีผ่านมา  เช่น  โครงการครัวไทยสู่

ครัวโลก  โครงการ Food  Safety  จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค  โครงการยกระดับตลาดสด-ร้านอาหาร- 

สถานท่ีผลิตอาหาร  โครงการสินเช่ือ OTOP โครงการสินเช่ือเพื่อสนับสนุนอาชีพเสริมแก่ข้าราชการ

ต ารวจและครอบครัว  โครงการกองทุนฟื้นฟูเคร่ืองจักร (Machine  Fund)  เป็นต้น มิได้มีโครงการ

ใหม่เกิดข้ึนมากนัก   
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   สรุปได้ว่านวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ ต. เป็นการสร้าง  ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงด้าน

สินค้าและบริการ  ขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ  ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  เป็นการสร้าง  ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ด้านสินค้าและบริการ รวมท้ังกระบวนการท างานในองค์การ  และกระบวนการให้บริการ แต่

อย่างไรก็ตามจากการศึกษารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  มิได้กล่าวถึงการสนับสนุนจากองค์การด้าน

ทรัพยากรเพื่อให้พนักงานสร้างนวัตกรรม  การให้รางวัลแก่ผู้เสนอความคิดแปลกใหม่และผู้สร้าง

นวัตกรรม  ในรูปของตัวเงิน (Pay) และไม่ใช่ตัวเงินหรือท้ังสองอย่าง เช่น การเล่ือนต าแหน่ง 

(Promotion)  ยกย่องชมเชย  ให้อิสระ จัดงานฉลอง  เป็นต้น  รวมถึงมิได้กล่าวถึงการสร้าง

บรรยากาศในองค์การเพื่อให้เกิดนวัตกรรม  เช่น จัดห้องพักผ่อนหรือห้องสันทนาการท่ีเป็นกันเอง  

มีพื้นท่ีเฉพาะพนักงาน   มีห้องประชุมท่ีเรียบง่ายไม่เป็นทางการ  เป็นต้น  ซ่ึงหากองค์การจัดให้มี

ส่ิงดังกล่าวจะสามารถกระตุ้น  จูงใจให้พนักงานริเร่ิมสร้างสรรค์แก่องค์การได้เป็นอย่างดี 

 

4.3.6 พนักงานมีค่านิยมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

 ส าหรับการให้ความส าคัญแก่นวัตกรรมของพนักงานน้ัน จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเก่ียวกับค่านิยมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  

พบว่า มีค่านิยมท่ีคล้ายคลึงหรือไม่แตกต่างกัน  เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)  

เห็นความส าคัญของการท างานเชิงรุกมากกว่าท างานแบบต้ังรับ  กล้าเส่ียง  และชอบริเร่ิม สร้างส่ิง

แปลกใหม่อยู่เสมอ และเมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  

ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างท้ังสามรัฐวิสาหกิจ  พบว่า  พนักงานใน

รัฐวิสาหกิจท้ัง 3 แห่ง มีค่านิยมไม่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบค่านิยมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.10 0.90 0.058 0.990 0.372 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.02 0.84 0.059   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.98 0.88 0.064     
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ค่า Sig  = 0.372  ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  ดังน้ัน 

ค่านิยมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จึงสรุปได้ว่า  ค่านิยมท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในแต่ละรัฐวิสาหกิจมีความใกล้เคียงกัน   

   

  4.3.7  พนักงานมีพฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 ถึงแม้ค่านิยมท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ัง

สามไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว (One-Way  ANOVA) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจ 3 แห่งน้ี   พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมท่ี

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

  

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 3.44 0.89 0.058 8.316 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 3.42 0.98 0.069   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 3.07 1.18 0.086     

 

 ผลจากตารางท่ี 4.6 พบว่า ค่า Sig  = 0.000   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน พฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมไม่ต่างกัน  แต่ 

รัฐวิสาหกิจ ต.มีค่านิยมดังกล่าวต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 

0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 37  และรัฐวิสาหกิจ ก.  

แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 35   

 สรุปได้ว่า  พฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน โดย

กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางมี

พฤติกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ าตามล าดับ 
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4.4  ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า   

 

 ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ คือ ผู้น าหรือผู้บริหาร

องค์การต้องมีภาวะผู้น า (Leadership) เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิผลองค์การ  มีผล

ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ท้ังการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน (Employee Productivity)   

การขาดงาน (Absence)  การเข้า-ออกของพนักงาน (Turnover)  ความเป็นพลเมืองในองค์การ 

(Citizenship) และความพึงพอใจของพนักงาน (Satisfaction)  (Robbins  and  DeCenzo, 2004: 

330)  เน่ืองจากภาวะผู้น าเป็นศิลปะหรือกระบวนการกระตุ้น  จูงใจให้พนักงานเต็มใจปฏิบัติงาน  

กระตือรือร้นท างานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ  ท้ังน้ี  ผู้น าต้องช่วยพนักงาน

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย พนักงานน าความรู้ความสามารถมาใช้ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

(Maximum) ผู้น าไม่ใช่ผู้ท่ีช้ีน้ิวส่ังการหรือผลักดัน (Push  and  Prods) อยู่ข้างหลังพนักงาน  แต่

ต้องยืนอยู่หน้าพนักงาน ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและสร้างจิตส านึกแก่พนักงานให้ปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าหมายขององค์การ  ซ่ึงภาวะผู้น าของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  เป็นดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

              4.4.1  ผู้น าองค์การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

             จากการศึกษาสารจากผู้บริหารซ่ึงเป็นเอกสารเผยแพร่ของรัฐวิสาหกิจ ส. พบว่า ผู้บริหาร

ของรัฐวิสาหกิจ  ส. ในอดีตและปัจจุบัน (พ.ศ. 2547-2551) เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง แบบ

แลกเปล่ียน (Transaction Leadership) ตามแนวคิดของเบอร์น (Burns, 1978) ใช้การแลกเปล่ียน

ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยผู้น าก าหนดเป้าหมายแล้วให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายน้ัน   

เมื่อพนักงานท างานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือปฏิบัติหน้าท่ีส าเร็จตามข้อตกลง ก็จะได้รางวัล

ตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียน  ขณะเดียวกันผู้น าก็ได้ประโยชน์จากผลส าเร็จของงาน  ผู้น าแบบ

แลกเปล่ียนจึงให้ความส าคัญแก่การด าเนินงานในปัจจุบันให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ผู้น าแบบน้ีจึงเชี่ยวชาญบริหารงานตามหน้าท่ีของผู้บริหาร เช่น  วางแผน  จัดองค์การ  

จัดสรรทรัพยากร  ควบคุม เป็นต้น มุ่งเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวน้อยกว่าประสิทธิภาพ    

 เห็นได้จากอดีตผู้อ านวยการรัฐวิสาหกิจ ส. เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกรรมขององค์การ

จากเดิมท่ีรับฝาก-ถอนเงินเพียงอย่างเดียว  แล้วต้ังเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ ส. เป็นองค์การท่ีให้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ เน่ืองจากการออมเงินของประชาชนมีความหลากหลายมากข้ึน  และรัฐวิสาหกิจ ส. ต้อง

ด าเนินธุรกรรมแข่งกับภาคเอกชนด้วย  จึงก าหนดให้พนักงานต้องท างานเชิงรุกมิใช่ต้ังรับเหมือนใน
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อดีต  พร้อมท้ังเปล่ียนแปลงการด าเนินงานต่าง ๆ  ภายในองค์การให้สอดคล้องซ่ึงกันและกัน  เช่น  

ปรับโครงสร้างองค์การ  กระจายอ านาจแก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไป ดังค ากล่าวท่ีให้แก่วารสาร

ดอกเบ้ีย (ธันวาคม  2549: 11) ว่า 

 

ถ้าเป็นสถาบันการเงินแล้วต้องเป็นสถาบันการเงินท่ีครบวงจร ต้องพยายามท า

อะไรให้มันมีบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีครบวงจรเพราะโลกเทคโนโลยีท าให้

เวลาเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด  ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้เกิด Speed of Change (การ

เปล่ียนแปลงในอัตราเร่ง) จริง ๆ แล้วเราไม่ได้เปล่ียนจุดยืน  แต่เราเป็นองค์การท่ี

ต้องให้บริการ  เราไม่ได้เป็นองค์การท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเหมือนใน

อดีต เม่ือเราเป็นองค์การท่ีให้บริการ  เราก็ต้อง Leave With the Change 

(ยอมรับการเปล่ียนแปลง)  ถ้าเราไม่ Change เราก็อยู่ไม่ได้ ผมไม่ยุ่งรายละเอียด

อ่ืนเลย  ผมกระจายอ านาจปรับโครงสร้างองค์การเสร็จ  กระจายอ านาจหมดเลย  

ดูอย่างเดียว Bottom  Line กับเลขโอเวอร์ออล             

 

 ในขณะเดียวกันก็ใช้การจูงใจท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  รางวัลท่ีมิใช่ตัวเงินท่ีให้แก่

พนักงาน  คือ อบรมให้ความรู้ โดยส่งพนักงานไปอบรมยังต่างประเทศ เพื่อสามารถแข่งขันกับ

คู่แข่งขันได้  เป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงอดีตผู้อ านวยการรัฐวิสาหกิจ ก. 

กล่าวกับวารสารดังกล่าวว่า  

 

ถ้าเปรียบเทียบยุคน้ีกับเมื่อก่อน  เมื่อก่อนคนเราจะไปดูงานต่างประเทศน่ีเรียกว่า

ไม่มีเลย  มีแต่ผู้บริหารระดับสูงไม่เกิน 10  คนท่ีไป ผมก็ปรับใหม่ แรก ๆ วัดความ

พร้อมของคนในองค์การแล้วอ่อนมาก เม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน ๆ  ไม่ใช่คนของเราไม่ดี  

คนเราดีมีความต้ังใจรักองค์การ แต่โอกาสท่ีจะให้เขาน้อย ให้คนได้มีโอกาสไป

ศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นวิธีการเรียนลัดท่ีดีท่ีสุด  ถ้าเขาได้สัมผัส  ฟัง เห็น  

เขาจะรู้ว่าเขาต้องท าอีกเยอะ 

 

   นอกจากน้ี ยังใช้วิธีการยกย่องชมเชยพนักงานซ่ึงเป็นรางวัลตอบแทนภายใน (Intrinsic 

Reward) จะเห็นได้จาก  อดีตผู้อ านวยการกล่าวชมเชยพนักงานในวารสารขององค์การ  เน่ืองจาก

ปฏิบัติงานดี วิธีปฏิบัติงานชัดเจน  มีความรู้ในระเบียบค าส่ังการท างานขององค์การเป็นอย่างดี

และมีวินัยในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
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 และอดีตผู้อ านวยการรัฐวิสาหกิจ ส. ยังให้ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแก่พนักงานเพื่อจูงใจ

ให้ท างานบรรลุเป้าหมายในรูปของการเล่ือนต าแหน่งและข้ึนเงินเดือน  จากค ากล่าวแก่วารสาร

ดอกเบ้ีย (ธันวาคม  2549: 15) ว่า 

 

อินเซ็นทีฟน้อย  เงินเดือนติดโครงสร้างเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ  ไม่เหมือนองค์การ

เอกชนท่ีให้ส่ิงจูงใจได้  เพราะฉะน้ัน ผมต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพโดยท าระบบ

บริหารบุคคลแบบฟาสท์แทรกท์  คือ  ถ้ามีความสามารถให้ลาออกแล้วสมัครงาน

ใหม่  จะได้เล่ือนข้ันเร็ว หรือถ้าข้ามข้ันไป 2-3 ข้ันมาเลย  ไม่อย่างน้ันคนดี ๆ ก็จะ

ค่อย ๆ หายไป ถูกกลืนเป็นวัฒนธรรมเดิมอีก 

 

 ส าหรับผู้อ านวยการคนปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ ส. เน้นย้ าให้เห็นว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. มีผู้น า

แบบแลกเปล่ียน (Transaction Leadership) จากค ากล่าวในท่ีประชุมร่วมกับพนักงานเม่ือเดือน

เมษายน 2552 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า  ต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและจัดสรร

รางวัลแก่พนักงานท่ีทุ่มเทแก่องค์การ  ดังค ากล่าวท่ีว่า  

 

องค์การให้ความส าคัญแก่ 3P ได้แก่  พนักงาน  (People) กระบวนการ  (Process)  

และผลผลิต (Product)  โดยมุ่งเน้นพนักงานเป็นอันดับแรก  พยายามท าทุก

วิถีทางเพื่อสร้างความพึงพอใจท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่พนักงานซ่ึงทุ่มเทให้แก่

องค์การ เช่น พยายามผลักดันให้ปรับกระบอกเงินเดือนและปรับเงินเดือนแก่

พนักงาน  พิจารณาแผนการเพ่ิมอัตราก าลังพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

ท่ีเพิ่มมากข้ึน  ดูแลสวัสดิการของพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน   

โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพจะให้ความส าคัญแก่การป้องกันมากกว่าแก้ไขด้วยการ

รักษาพยาบาล ปรับฐานวงเงินสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานจาก 

1,000  ล้านบาท เป็น 3,000  ล้านบาท ต้องการให้พนักงานทุกคนอยู่สร้างสรรค์

องค์การจนเกษียณอายุ  เน่ืองจากเห็นว่าพนักงานทุกคน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าของ

องค์การ  สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การได้เป็นอย่างดี  

 

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ก. มีภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transaction  Leadership) 

เช่นกัน เน่ืองจากผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. จูงใจให้พนักงานท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ตอบสนอง
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นโยบายของรัฐบาล  เพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ใน

ขณะเดียวกันองค์การก็สามารถขยายฐานทางธุรกิจและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน และน ารายได้ท่ี

เพิ่มข้ึนน้ีตอบแทนแก่พนักงาน 

  ส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  จากการศึกษาวารสารด้านการเงินหรือการ

ธนาคารพบว่า กรรมการผู้จัดการของรัฐวิสาหกิจ ก.  ต้ังเป้าหมายว่า  รัฐวิสาหกิจ ก. จะต้องดีข้ึน

ส าหรับทุกคน  แล้วก าหนดแนวทางส าหรับด าเนินการท่ีเรียกว่า แนวคิด Change  For  Better  เพื่อ

เปล่ียนแปลง  เพื่อส่ิงท่ีดีข้ึน 5  ด้านของรัฐวิสาหกิจ ก.  ได้แก่  1)  การบริหารจัดการ (Management & 

System) 2)  รูปแบบสาขาโฉมใหม่ (Branch  Refresh)  3)  สัญลักษณ์ขององค์การ (Corporate  

Identity) 4)  บุคลิกภาพใหม่  (Personal  Refresh) และ 5)  ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Product  

Refresh) 

 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ก. เปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ (Management & System)  โดย

ด าเนินการสองประการ  ประการแรกน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียกว่า ระบบคอร์  แบงก้ิง 

(Core Banking) มาใช้ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิม  สามารถให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน  รองรับการท างานได้ท้ังระบบ  เช่น  ระบบบริการเงินฝาก  เงินกู้  ระบบบัญชี  เป็นต้น   

ประการท่ีสอง  ปรับโครงสร้างองค์การใหม่ ให้เป็น รูปแบบ Hub  &  Spokes เพื่อความคล่องตัวใน

การบริหารงาน  รวมศูนย์การวิเคราะห์และอนุมัติสินเช่ือไว้ท่ี Credit  Processing  Center (CPC)  

เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์การ 

 เปล่ียนรูปแบบสาขาใหม่  (Branch  Refresh) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ก. กล่าวว่า “หาก 

รัฐวิสาหกิจ ก.  ต้องการเปล่ียนเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุด  รูปแบบสาขาก็จะต้องเปล่ียนด้วย”  เพื่ออ านวย

ความสะดวกและทันสมัยแก่ลูกค้า ด้วยสถานท่ีสวยงาม สะดวกสบาย และบริการท่ีรวดเร็ว   ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 เปล่ียนแปลงสัญลักษณ์ขององค์การ (Corporate  Identity)  จากการอธิบายของกรรมการ

ผู้จัดการว่า  ประยุกต์สัญลักษณ์ใหม่ให้ดูทันสมัยย่ิงข้ึน  โดยปรับใช้ช่ือย่อขององค์การ และน าช่ือ

ภาษาอังกฤษเข้ามาประกอบไว้ด้วยกัน  นอกจากน้ียังน าสีท่ีโดดเด่นจ านวน 3 สี มาเป็นสีหลักของ

องค์การ คือ สีส้ม  สีเขียวอ่อน และ สีเขียวเข้ม 

 เปล่ียนบุคลิกภาพใหม่ (Personal  Refresh) ประกอบด้วย ก าหนดให้มีชุดเคร่ืองแบบ

พนักงานใหม่ (New  Uniform) และสร้างจิตส านึกใหม่ (New  Mindset) โดยฝึกอบรมการให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างมืออาชีพ  เพราะองค์การเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุด และ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ก.  

กล่าวว่า ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานตลอดเวลา  
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 เปล่ียนผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Product  Refresh) รัฐวิสาหกิจ ก. มุ่งเน้นนวัตกรรมด้าน

บริการ (New  Innovation  Services)  โดยปรับปรุงบริการขององค์การให้หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

เช่น เสนอทางเลือกแบบใหม่ในการกู้เงินท่ีสะดวกต่อการผ่อนช าระแก่ลูกค้าท่ีมีรายได้น้อย  เป็นต้น 

 เม่ือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. มีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการให้พนักงานเปล่ียนแปลง

เร่ืองใดบ้าง  เมื่อพนักงานด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ผู้บริหารก็ให้รางวัลแก่พนักงาน 

ท้ังรางวัลท่ีตัวเงินและรางวัลท่ีไม่ใช่ตัวเงิน  รางวัลท่ีเป็นตัวเงิน  คือ ให้รางวัลในรูปของค่าตอบแทน

และสวัสดิการท่ีดีกว่าองค์การท่ีด าเนินธุรกรรมเดียวกัน  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน  

ส่วนรางวัลท่ีมิใช่ตัวเงิน ได้แก่  มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน  

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อน าความรู้ไปพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน ตามค าท่ีให้สัมภาษณ์แก่

วารสารแก่วารสารขององค์การว่า “เม่ือพนักงานท างานได้ตามเป้าหมายก็ต้องให้ผลตอบแทนตาม

ผลงานท่ีท าได้...โยกย้ายและมอบหมายงานตามความถนัดของเขาต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน

ตลอดเวลา” 

          ส่วนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ต. พบว่าในระยะเวลา 5 ปี (2547-2551)  มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง  เม่ือวิจัยจากเอกสารพบว่าในอดีตท่ีผ่านมาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต.  

ก็มีลักษณะของผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transaction   Leadership) เช่นเดียวกับ รัฐวิสาหกิจ ส.  

และรัฐวิสาหกิจ ก.  จะเห็นได้จาก  ปี 2548 นิตยสารดอกเบ้ีย ยกย่องให้รัฐวิสาหกิจ ต. เป็น “แบงก์

ในดวงใจของเถ้าแก่ใหม่”  ซ่ึงในขณะน้ันกรรมการผู้จัดการ  ได้เปล่ียนแปลงองค์การในลักษณะท่ี

แตกต่างไปจากเดิม  ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าให้ความส าคัญแก่ลูกค้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้น้อย  มีค าขวัญในการด าเนินงานว่า เก้ือหนุนคนจนท่ัวแผ่นดินไทย หรือ

กล่าวว่า “ท าให้ผู้ประกอบการไทยเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ได้มีโอกาสสูงข้ึน” 

 เมื่อ ผู้น าของรัฐวิสาหกิจ ต.ในขณะน้ันต้ังเป้าหมายว่าให้ความส าคัญแก่ลูกค้า  จึงก าหนด

วิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยสร้างพันธมิตรกับองค์การอ่ืน เพื่อสามารถให้เงินกู้แก่

ลูกค้ามากข้ึน ปรับเปล่ียนค่านิยมและการท างานของพนักงาน  ให้ท างานบรรลุเป้าหมายของ

องค์การ  โดยอดีตกรรมการผู้จัดการ  อธิบายว่า  

 

เจ้าหน้าท่ียังติดกับความคิดแบบเดิม ๆ  คือ เอาความเส่ียงเป็นตัวต้ังก่อน ก็เลย

ไม่ท าอะไรเน่ืองจากกลัวความผิดพลาด  ต้องระลึกอยู่เสมอว่าความส าเร็จของ

องค์การข้ึนอยู่กับประชาชน การให้โอกาสแก่ประชาชนเป็นจุดประสงค์ของ

องค์การ  เห็นความส าคัญของลูกค้ามากกว่าความเส่ียง เพราะฉะน้ันไม่ควร

ปฏิเสธการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า   เน่ืองจากยังยึดติดกับความคิดเดิม ๆ  แต่ต้อง

ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
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 นอกจากน้ี  อดีตกรรมการผู้จัดการยังต้องการให้พนักงานท างานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

จึงก าหนดวิธีการตรวจสอบพนักงานจากการประเมินของลูกค้า  เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายของพนักงาน  จากค ากล่าวท่ีว่า “คนท่ีอยู่ในระบบน้ีต้องจิตใจใสสะอาด  ไม่ใช่หาเศษหา

เลย  หาผลประโยชน์ส่วนตน”  โดยให้ประชาชนร้องเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการให้

สินเช่ือของรัฐวิสาหกิจ ต. ผ่านตู้ ปณ. พบว่า  มีประชาชนจ านวนมากร้องเรียนเก่ียวกับความไม่

โปร่งใสของการปล่อยสินเช่ือของ รัฐวิสาหกิจ ต.  

 แต่การจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายน้ัน  อดีตกรรมการผู้จัดการ  ใช้

วิธีการลงโทษมากกว่าวิธีให้รางวัล  ดังท่ีกล่าวว่า  

 

ปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2547)  เราก าจัดคนไม่ดีออกไปเยอะมาก มีการให้ออก ให้

พิจารณาตนเองแล้วออกไปมีหลายราย และท่ีเชิญออกไปก็มีหลายราย ของ

บางอย่างหลักฐานไม่ชัด  แต่ช้ีได้ว่ามีแนวโน้มว่าเป็นอย่างน้ัน ก็ต้องขอให้ออก 

ผมจะต้องท าให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตนและองค์การจะต้องไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของชาติโดยเด็ดขาด 

 

   นอกจากน้ี  อดีตกรรมการผู้จัดการจะปลูกฝังวัฒนธรรมของรัฐวิสาหกิจ ต. ให้พนักงานมี

ทิศทางเดียวกับรัฐ เห็นประโยชน์ของชาติหรือการพัฒนาประเทศเป็นจุดหมายสูงสุด   

 ส่วนอดีตกรรมการผู้จัดการคนต่อมา ก็ให้ความส าคัญแก่เป้าหมายด้านการลดปัญหาหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และการขยายสินเช่ือ  เช่น ก าหนดเป้าหมายในปี  2551 ว่า จะขยาย

สินเชื่อให้ได้  27,000 ล้านบาท ลด NPLs เหลือประมาณร้อยละ 35  และหากพนักงานไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายก็จะใช้วิธีการลงโทษ  คือ โยกย้ายให้ไปรับผิดชอบงานอ่ืนแทน  รวมท้ังเปิด

โอกาสให้เกษียณอายุก่อนก าหนดเพื่อลดจ านวนพนักงานและค่าใช้จ่ายขององค์การ  จึงถือได้ว่า

เป็นผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transaction  Leadership)  เช่นกัน 

 ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ต.  คนปัจจุบันก็มีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

(Transaction  Leadership) กระตุ้นให้พนักงานท างานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เช่น  

กระตุ้นให้พนักงานออกไปพบลูกค้า  มากกว่ารอให้ลูกค้าเข้ามาหา  เห็นความส าคัญแก่ผลประโยชน์

ขององค์การมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ท างานหนักข้ึน  อนุมัติสินเช่ืออย่างโปร่งใส ไม่มีกดดัน

หรือช้ีน าลูกค้า  ต้องท าให้ตัวเลขสินเช่ือสูงข้ึน ดอกเบ้ียเพิ่มมากข้ึน หากพนักงานสามารถท างานได้

ตามเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลให้องค์การมีความม่ันคง  อยู่รอดได้  แล้วชีวิตของพนักงานก็จะ
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ม่ันคงตามไปด้วย  และหากพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะได้รับการปรับต าแหน่งและได้รับเงิน

พิเศษตอบแทน  ส่วนภาค เขต และสาขา ท่ีมียอดอนุมัติสินเช่ือรวมสูงสุดและมียอดเบิกจ่ายเงินกู้

สูงสุดในแต่ละปี ก็จะได้รับรางวัลจากผู้บริหาร  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงานให้ปฏิบัติงาน

ดีย่ิงข้ึน   

           สรุปได้ว่าผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีลักษณะผู้น าการเปล่ียนแปลงแบบ

แลกเปล่ียน (Transaction  Leadership) มากกว่าผู้น าแบบเปล่ียนแปลง (Transformation  Leadership) 

คือก าหนดเป้าหมายและวิธีการแก่พนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ๆ  แต่ต่างกันท่ีวิธีการให้

รางวัล คือ รัฐวิสาหกิจ ต. ใช้วิธีการลงโทษด้วยหากพนักงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้  ขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. จูงใจด้วยการให้รางวัลเป็นหลัก 

 

 4.4.2  ผู้น าท าหน้าท่ีจัดการ (Management) ในองค์การ 

 ส่วนผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงมาในรัฐวิสาหกิจ ส. น้ัน  ก็ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารตามท่ี

องค์การก าหนดไว้  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  เช่น วางแผน  

ก าหนดเป้าหมายการท างาน  มอบหมายงาน  ให้ข้อมูลแก่พนักงาน  ติดตามประเมินผล  รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาเม่ือพนักงานมีปัญหาการท างาน เป็นต้น จากการให้สัมภาษณ์ของ

ผู้บริหารระดับกลางท่านหน่ึง  

 

ผู้บริหารในองค์การทุกระดับ  ต้องท าหน้าท่ีบริหารจัดการเหมือนกันหมดนับต้ังแต่

วางแผน  จัดองค์การ  ตัดสินใจ  ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  เช่น มอบหมายงาน  ให้

ค าแนะน าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  ตรวจสอบแก้ไข การท างาน  แต่จะมีอ านาจมาก

น้อยต่างกัน ตามต าแหน่งงาน 

 

 เมื่อพิจารณาเอกสารว่าด้วยการก าหนดหน้าท่ีของรัฐวิสาหกิจ ส. ก็พบว่าต าแหน่งผู้บริหาร

ในองค์การ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คือ  ก าหนดนโยบาย  ริเร่ิมเป็นผู้น า ประสานงาน  บริหาร

บุคลากร  ให้ค าแนะน าปรึกษา บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร

ระดับผู้จัดการสาขา  นอกการปฏิบัติงานในส านักงานแล้ว ยังต้องลงพื้นท่ีเพื่อพบปะประชาชน  

ชุมชน  ท าการตลาดด้านเงินฝากและสินเช่ือ  ร่วมแก้ไขหน้ีสินท่ีมีปัญหา  และน าเสนอบริการท่ี

สร้างความประทับใจแก่ลูกค้ามากย่ิงข้ึน อาจกล่าวได้ว่าผู้จัดการสาขาต้องท าหน้าท่ีสร้างเครือข่าย 

(Network) กับภายนอกองค์การอีกด้วย                   
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 ผู้บริหารท้ังระดับสูง  ระดับกลางและระดับต้นของรัฐวิสาหกิจ ก. ก็มีบทบาทส าคัญต่อ

ความส าเร็จขององค์การเช่นกัน  โดยท าหน้าท่ีด้านการจัดการ (Management)  ตามค ากล่าวของ

ผู้บริหารท่านด้านทรัพยากรมนุษย์ ว่า 

 

ผู้บริหารต้องท าหน้าท่ีหลายอย่าง  ต้ังแต่วางแผนงานปฏิบัติงาน ก าหนด

เป้าหมายการท างาน  มอบหมายงานแก่ผู้เก่ียวข้องให้น าไปปฏิบัติ ให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่พนักงาน  เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  รวมท้ังติดตามดูแลให้พนักงาน

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้  รายงานผลการด าเนินงานตามล าดับการบังคับ

บัญชา  เม่ือพนักงานประสบปัญหาในการท างานก็สามารถปรึกษาขอค าแนะน า

จากหัวหน้างานได้เสมอ 

 

 กล่าวได้ว่าผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. ท าหน้าท่ีสนับสนุน (Support)  ให้ความช่วยเหลือ

แก่พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  อย่างไรก็ตามไม่พบว่าผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. 

ต้องท าหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การเช่นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส. 

 ส่วนผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ ต. ท าหน้าท่ีด้านการจัดการไม่แตกต่างจาก

รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีกล่าวว่า 

ผู้บริหารท าหน้าท่ี  ควบคุมดูแล  แก้ปัญหา  ให้ค าปรึกษา  แก่พนักงานและส่ังการเป็นส าคัญ  ซ่ึง

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต.  ใช้ค าว่า ส่ังการ (Direct)  แสดงถึงการให้ความส าคัญแก่

การควบคุม (Control) มากกว่าการสนันสนุน (Support) ซ่ึงแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และ

รัฐวิสาหกิจ ก.ท่ีใช้ค าว่า  มอบหมายงาน (Delegate) 

 ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งท าหน้าท่ีด้านการจัดการส าหรับปฏิบัติงานประจ าวัน 

ซ่ึงส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีด้านการจัดการคล้ายคลึงกัน เช่น วางแผน  ให้ค าแนะน าปรึกษา  แก้ไขปัญหา 

เป็นต้น  แต่รัฐวิสาหกิจ ส. ต่างจากรัฐวิสาหกิจ ก. และรัฐวิสาหกิจ ต.  คือ สร้างความสัมพันธ์กับ

ภายนอกองค์การด้วย  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  มุ่งเน้นการควบคุมมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และ 

รัฐวิสาหกิจ ก.   

 

4.4.3  สรรหาคัดเลือกผู้น าอย่างเป็นระบบ 
 เน่ืองจากผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อผลส าเร็จขององค์การ การคัดเลือกผู้บริหารของ

รัฐวิสาหกิจ ส. จึงด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้บุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดมาด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ   ซ่ึงผู้บริหารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์   อธิบายถึง

กระบวนการดังกล่าวว่า 
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เปิดโอกาสแก่พนักงานขององค์การก่อน  พิจารณารับบุคคลภายนอกเฉพาะ

ต าแหน่งงานท่ีต้องใช้วิชาชีพและความช านาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ  ข้ันตอนการ

บรรจุผู้บริหารในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การน้ันเปิดโอกาสให้ผู้บริหารต้ังแต่

ระดับรองผู้อ านวยการฝ่ายข้ึนไป  กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ว่า

ต้องการปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายงานใด ตามล าดับก่อน -หลังจ านวน  3  ฝ่ายงาน  

และให้โอกาสแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ีน้ัน อย่าง

เต็มท่ี  หลังจากน้ันจะได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญพิเศษจากภายนอก  ซ่ึง

เป็นอาจารย์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินให้ความส าคัญแก่

บุคลิกภาพ  ภาวะผู้น า ทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ  ความซ่ือสัตย์มนุษย

สัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบในการท างาน เป็นต้น  เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล

ส าคัญส าหรับพิจารณาบรรจุผู้บริหารให้ท างานตรงความประสงค์และสอดคล้อง

กับบุคลิกภาพในหน้าท่ีความรับผิดชอบน้ัน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคัดเลือก

พนักงานต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  เช่น ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

ผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือบุคคล  รองผู้อ านวยการส านักกลยุทธ์และแผนงาน  เป็น

ต้น  องค์การก าหนดคุณสมบัติว่าต้องมีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษ  มีภาวะ

ผู้น าสูง  และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในองค์การอย่างชัดเจน 

 

 ส่วนท่ีมาของผู้บริหารแต่ละระดับของรัฐวิสาหกิจ ก. จากค าบอกเล่าของผู้บริหารด้าน

ทรัพยากรมนุษย์  พบว่ามี  2  วิธีการ คือ วิธีการแรกคัดเลือกจากบุคคลภายนอกองค์การ  ใช้

วิธีการสัมภาษณ์และพิจารณาจากประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง  วิธีการท่ีสอง คัดเลือกจาก

พนักงานในองค์การ  โดยพิจารณาจากอายุการท างาน  หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีได้รับซ่ึงเป็น

หลักสูตรท่ีก าหนดตามสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ขององค์การ คือ สร้างนวัตกรรม

(Innovation)  มุ่งผลส าเร็จ (Result)  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer)  ประหยัดค่าใช้จ่าย 

(Cost)  ท างานเป็นทีม (Team) และมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร (Communication)  และผ่าน

หลักสูตรท่ีก าหนดตามสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial  Competency)  ประกอบด้วย  

ภาวะผู้น า  ความรอบรู้ทางธุรกิจ   การวางแผน  การคิดวิเคราะห์ และการจัดการการเปล่ียนแปลง   

 สาเหตุท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. ต้องใช้ท้ังสองวิธีการน้ัน  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “เพื่อให้ได้

บุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์การมากท่ีสุด” 

 ส่วนการคัดเลือกผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. ยังไม่เป็นระบบเช่น รัฐวิสาหกิจ ส. และ

รัฐวิสาหกิจ ก. เพราะจากการให้ข้อมูลของผู้เก่ียวข้อง  กล่าวเพียงว่า  “การคัดเลือกผู้บริหารแต่ละ
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ระดับขององค์การโดยประเมินจากความรู้ความสามารถ  ความช านาญและประสบการณ์  โดยให้

ความส าคัญกับประสบการณ์และความช านาญมากท่ีสุด”  มิได้กล่าวถึงการน าสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) มาใช้ส าหรับสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารแต่อย่างใด 

 สรุปได้ว่ากระบวนการคัดเลือกผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. มีความแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. 

และรัฐวิสาหกิจ ก. คือ ด าเนินการอย่างเป็นระบบน้อยกว่า 

 

 4.4.4  พัฒนาผู้น าอยู่เสมอ 

 ด้านการพัฒนาผู้บริหารน้ัน  รัฐวิสาหกิจ ส. ให้โอกาสผู้บริหารเข้ารับการอบรมอย่าง

ต่อเน่ือง  สม่ าเสมอ  เม่ือพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมขององค์การ  พบว่ามีหลักสูตรพัฒนา

ผู้บริหารหลายหลักสูตร แต่หลักสูตรท่ีส าคัญ ได้แก่  1) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง   

หลักสูตร Management  Leadership  Program   ท่ีเมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

และ 2) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร Middle  Management  Leadership  Program  

for  Branch  Manager  ณ  มหาวิทยาลัย Nanyang Technological  University ประเทศสิงคโปร์  

เพื่อเร่งพัฒนายกระดับความพร้อมของผู้น าหรือผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์การ ต้องการให้พนักงานท่ี

มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาหลากหลายด้าน  เพื่อเป็นผู้น าขององค์การต่อไปในอนาคต   แสดง

ให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ส. ลงทุนพัฒนาผู้น าเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มสูงข้ึนและผลงานขององค์การก็จะ

สูงข้ึนตามมา  ตามค ากล่าวของอดีตผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ ส. ท่ีว่า “ได้ส่งผู้จัดการสาขา

ไปเทรนท่ีมหาวิทยาลัยนันยาง  สิงคโปร์เกือบ 500  คน ลงทุนไม่แพงเลย  ถูกกว่าเทรนในเมืองไทย

อีก  ค่าใช้จ่ายแค่ 5–6 หม่ืนบาทต่อคนเท่าน้ัน กลับมามุมมองผู้จัดการสาขาเปล่ียนไปเลย  เปิด

มุมมองมากข้ึน” 

 การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ จาก

การให้ข้อมูลของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  พบว่า องค์การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารตาม

ตามสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ขององค์การท่ีก าหนดไว้  สร้างนวัตกรรม(Innovation)  

มุ่งผลส าเร็จ (Result)  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer)  ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost)  ท างาน

เป็นทีม (Team) และมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร (Communication) นอกจากน้ีองค์การยังส่ง

ผู้บริหารไปอบรมและพัฒนาจากสถาบันภายนอกอย่างต่อเน่ือง  รวมท้ังส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วย

ตนเองด้วยระบบเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) อีกด้วย  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท างาน  

ดังนโยบายของผู้บริหารระดับสูงท่ีว่า  
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เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและยกระดับการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงส่งผู้บริหาร

และพนักงานไปอบรมหลักสูตรท่ีสถาบันภายนอกจัดอย่างสม่ าเสมอส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบ e – Learning 

 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. น้ัน  พบว่าการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารยังไม่เป็นระบบต่างจาก 

รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  เห็นได้จากการให้ข้อมูลของผู้เก่ียวข้อง  ท่ีว่า  “องค์การจัดให้มี

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้น าระดับต่าง ๆ  อยู่เสมอ เช่น  หลักสูตรภาวะผู้น า  

หลักสูตรภายนอกจากสมาคมการธนาคารไทย  เป็นต้น” เพียงเท่าน้ัน  แต่มิได้ระบุว่าองค์การให้

ความส าคัญแก่การพัฒนาผู้น าอย่างไรบ้าง  ก าหนดเป็นสมรรถนะหลักส าหรับผู้น า แล้วพัฒนา

ผู้น าตามสมรรถนะท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 ดังน้ัน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. มีความแตกต่างจาก

รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก.  คือ  ยังไม่เป็นระบบมากนัก 

 

4.4.5  ประเมินผลเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้น า 

 ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  รัฐวิสาหกิจ ส. เตรียมความพร้อมทุกด้าน

แก่บุคลากรผู้จะก้าวข้ึนเป็นผู้บริหารในอนาคต  จากค าบอกเล่าของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่ารัฐวิสาหกิจ ส. มีระบบประเมินศักยภาพการท างานของผู้บริหารทุก  4  เดือน  เพื่อพัฒนา

ความพร้อม ด้านความรู้ความสามารถ ให้มีทักษะและวิธีการท างานใหม่ ๆ  ตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานในงานท่ีรับผิดชอบ 

 ในแต่ละปี รัฐวิสาหกิจ ส. ก็ยังจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์การ  

ซ่ึงวัดความพึงพอใจต่อผู้บริหารองค์การรวมอยู่ด้วย ผลการประเมิน พบว่า คะแนนความพึงพอใจ

ต่อผู้บริหารโดยเฉล่ียอยู่ในระดับ 4 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีค่อนข้างสูง  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ก. จัดท าอย่างเป็นระบบโดยน า

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ีองค์การก าหนดไว้มาเป็นหลักเกณฑ์เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  นอกจากน้ี ยังพิจารณาจากผลส าเร็จของงานและการบริหารงานประกอบ

กันอีกด้วย  ดังค ากล่าวของผู้บริหารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีว่า  “นอกจากประเมินตาม 

Competency แล้ว  ยังดูว่าท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่  รวมท้ังดูการบริหารงานด้วย” 

 รัฐวิสาหกิจ ก. ยังส ารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ ผู้บริหารและสภาพ

การท างาน โดยจัดจ้างบริษัทภายนอกมาด าเนินการ  ปีละ 1 คร้ัง  เพื่อค้นหาปัญหาและร่วมกันหา
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แนวทางแก้ไข  น าไปก าหนดเป้าหมายขององค์การและน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลต่อไป โดยผู้ให้

ข้อมูลกล่าวว่า  “องค์การมิได้ให้ความส าคัญแก่คะแนนท่ีได้  แต่สนใจข้อมูลท่ีพนักงานเสนอหรือให้

ความเห็นมา  เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน” 

 ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. น้ัน เป็นการประเมินผลเพื่อ

เตรียมความพร้อมแก่ผู้น า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจนว่า  

   

พิจารณาจากผลส าเร็จของงานในหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเป็นส าคัญ โดย

ประเมินตามดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีองค์การก าหนดข้ึนผลงานของ

ผู้บริหารสามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการ  การควบคุมดูแลหน่วยงานใต้

บังคับบัญชาว่าผู้บริหารผู้น้ันบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายท่ีตกลงไว้หรือไม่  

และตัวช้ีวัดท่ีส าคัญคือ  ตัวช้ีวัดผลงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เป็นส่วน

หน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกคน 

 

 แต่ผู้ให้ข้อมูลมิได้กล่าวถึงว่า รัฐวิสาหกิจ ต. มีการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมี

ต่อองค์การและผู้บริหารหรือไม่  

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าอย่างชัดเจน  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้น า  นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจ ส.  และรัฐวิสาหกิจ ก. ยังส ารวจความคิดเห็นของ

พนักงานท่ีมีต่อผู้น าอีกด้วย  เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการท างานของผู้น าให้ดีข้ึน  ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ 

ต. มิได้กล่าวถึงแต่อย่างใด 

 

 4.4.6  พนักงานให้ความส าคัญแก่ผู้น า 

 พนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ 50) ให้ความส าคัญแก่ผู้น าท่ีมี

ความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ  ให้การสนับสนุนจูงใจ  เป็นกันเอง  ใช้อ านาจส่วนบุคคล 

(Referent Power) มากกว่าอ านาจจากต าแหน่ง (Position)  และให้รางวัลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน   

จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเม่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจท่ี

ศึกษา พบว่า  มีค่านิยมให้ความส าคัญแก่ผู้น าแตกต่างกัน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบค่านิยมท่ีมีต่อผู้น าระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 3.03 0.69 0.045 3.572 0.029 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 3.00 0.68 0.048   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.86 0.62 0.045     

  

 จากตารางท่ี 4.7   พบว่า ค่า Sig  = 0.029   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมท่ีมีต่อผู้น าของแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีค่านิยมท่ีมีต่อผู้น าไม่แตกต่างกัน  แต่ รัฐวิสาหกิจ ต.มี

ค่านิยมต่อผู้น าต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง 

รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ก. แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 14   

 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผล

ปานกลางมีค่านิยมต่อผู้น าความแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจทีมีประสิทธิผลต่ า 

 

 4.4.7  พนักงานได้รับการสนับสนุนจากผู้น า 

 ส่วนการสนับสนุนจากผู้น าแก่พนักงานน้ัน  เม่ือใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  พบว่า ผู้น ามีพฤติกรรมให้การสนับสนุนแก่พนักงาน

แตกต่างกัน เน่ืองจากวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  

ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจท้ัง  3   แห่งแล้ว  เป็นดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบพฤติกรรมสนับสนุนการท างานจากผู้น าระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.32 0.81 0.053 11.426 0.028 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.28 0.78 0.055   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.97 0.86 0.062     

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ค่า Sig  = 0.028   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจพนักงานได้รับการสนับสนุนจากผู้น าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าไม่แตกต่างกัน  แต่  กลุ่ม

ตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจ ต. ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  

อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 35  

และรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 31  

 สรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ัง 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าแตกต่างกัน

โดย รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้น ามากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ าตามล าดับ 

 

4.5  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 
 การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนด  จัดแบ่ง หรือจ าแนกกิจกรรมท่ีจ าเป็น

ส าหรับองค์การ  เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  โดยผู้บริหารต้องจัดองค์การท่ีท าให้พนักงาน

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ขณะเดียวกันก็สอดคล้องหรือตอบสนอง

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้วย  ธุรกรรมด้านบริการท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า  การจัด

องค์การควรมีสายการบังคับบัญชาท่ีส้ันลง (Shorter  Chain  of  Command)  ช่วงการควบคุม

กว้างข้ึน (Wider Span of Control)   เอกภาพการบังคับบัญชาน้อยลง (Less  Unity  of  Command)    

มอบหมายงานและกระจายอ านาจมากข้ึน (More  Delegation  and  Empowerment)  เพื่อ

ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว  ทันต่อความต้องการ 
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  เมื่อพิจารณารัฐวิสาหกิจท้ัง  3  แห่ง  ถึงแม้มีขนาดต่างกัน คือ รัฐวิสาหกิจ ส. เป็นองค์การ

ขนาดใหญ่  มีพนักงานประมาณ  9,000  คน  ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. มีพนักงานประมาณ  2,000 

คน และ รัฐวิสาหกิจ ต. มีจ านวนพนักงานประมาณ 1,000 คน  แต่การจัดโครงสร้างองค์การและ

กระบวนการด าเนินงานภายในองค์การก็มีท้ังความเหมือนและความแตกต่างกัน  ดังน้ี  

 

 4.5.1  จัดโครงสร้างองค์การโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเป็นส าคัญ 

 รัฐวิสาหกิจ ส.  ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมาน้ี  

สาเหตุส าคัญของการปรับโครงสร้างองค์การใหม่  เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมท้ังภายใน คือ การท างานของพนักงานและภายนอกองค์การซ่ึง คือ ลูกค้าเป็น

ส าคัญ  ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารด้านกลยุทธ์ 

 

เพื่อให้บริหารงานอย่างทันสมัยตามมาตรฐานสากลและปฏิบัติงานด้วยความ

คล่องตัว  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และตอบสนองการท างานของ

พนักงาน โดยมีสายการบังคับบัญชาท่ีส้ันและกระชับ รวมท้ังเปิดโอกาสให้

พนักงานก้าวหน้าในงานมากย่ิงข้ึน  โดยเพิ่มฝ่ายงานใหม่  2-3 ฝ่าย  เพิ่มแผนก

และกลุ่มงานอีกจ านวนมาก  เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานหลากหลายกว่าเดิม  มี

โอกาสได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนด้วย…  

 

 เมื่อพิจารณาโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ ส. ใน ปี  2547  พบว่าท้ังมีปรับใหญ่และปรับย่อย

โดยขยายสายการบังคับบัญชาเพิ่มอีก 4 สายงาน จากเดิมจ านวน  8  สายงาน รวมเป็น  12  สาย

งาน  ต่อมาปี 2548  ปรับโครงสร้างองค์การใหม่ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจตามกฎกระทรวง

ฉบับใหม่ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548  จึงเพิ่มหน่วยงานหลัก (Core   Business) จ านวน  4  สายงาน 

ได้แก่  1)  สายการลงทุน   2)  สายบริหารเงิน   3)   สายสินเช่ือนครหลวง   และ 4)  สินเช่ือภูมิภาค  

รวมเป็น 16 สายงาน  ยุบรวมหน่วยงานท่ีท างานประจ า (Routine) เข้าไว้ด้วยกัน  เพื่อให้

ปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ยุบรวมหน่วยงานธุรการเข้ากับกลุ่มงานธุรการของ

ฝ่ายหรือส านัก 

 ส าหรับโครงสร้างองค์การในปัจจุบัน  (พ.ศ. 2551) น้ัน  ก็มุ่งเน้นผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  

คือลูกค้า รัฐบาล  รวมท้ังสังคม  โดยให้ความส าคัญแก่ความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ดังผู้บริหารท่านหน่ึงของรัฐวิสาหกิจ ก. ให้ข้อมูลว่า  
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ในช่วงปี 2551 องค์การปรับโครงสร้างองค์การอีก 2 คร้ัง  เน่ืองจากต้องการมี

ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมากย่ิงข้ึนน าไปสู่

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยจัดต้ังฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท าหน้าท่ีให้

ความเห็นด้านความเส่ียงต่าง ๆ  ส าหรับสินเช่ือท่ีวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาทข้ึนไป  

นอกจากน้ี  ยังให้ความส าคัญแก่ด้านสินเช่ือและด้านบริหารเงินและการลงทุน  

แบ่งงานอย่างชัดเจนส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีติดต่อลูกค้า  วิเคราะห์ อนุมัติและ

ปฏิบัติการด้านสินเช่ือ  ท้ังในส่วนกลางและในกิจการสาขา  จัดต้ังสายงานบริหาร

ความเส่ียง  เพิ่มบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลให้

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน   และจัดต้ังสายตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อมีอิสระในการท างาน นอกจากน้ี ยังปรับโครงสร้างสายสินเช่ือซ่ึง

เดิมจัดตามพื้นท่ีหรือลักษณะภูมิศาสตร์เป็นจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า  ได้แก่  สาย

สินเชื่อเคหะและบุคคล   สายสินเช่ือธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนตามกลยุทธ์

ขององค์การท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Customer  Centric) 

   

 ส่วน รัฐวิสาหกิจ ก.  ก็ค านึงถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  

ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านท่ีเน้นย้ าอยู่เสมอว่า  “ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า และการบริการมากกว่า

ผลก าไร”    

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ก. พบว่าองค์การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องค์การจากเดิมท่ีใช้มาเป็นเวลาหลายปี  ซ่ึงจัดโครงสร้างตามหน้าท่ี (Functional Structure) 

จ าแนกเป็น  8  สายงาน ได้แก่ 1)  สายงานสินเช่ือ  2)  สายงานกิจการสาขา  3) สายงานบริหาร

ท่ัวไป 4)  สายงานบริหารการเงินและบัญชี  5)  สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 6)  สายงาน

ปฏิบัติการสินเช่ือ  7)  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   8)  สายงานสนับสนุนองค์การ   

 แต่  ปี  2551 รัฐวิสาหกิจ ก.  จัดโครงสร้างองค์การใหม่ท่ีแสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญแก่

ลูกค้า  ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี คือ  ก าหนดให้มี  1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มกิจการสาขา 

ประกอบด้วย สายงานกิจการสาขาภูมิภาคและสายงานกิจการสาขานครหลวง  ส่วนสายงานลดลง

จากเดิม  8  สายงาน เหลือ  6  สายงาน  คือ 1)  สายงานสินเช่ือ   2)  สายงานบริหารการเงินและบัญชี   

3)  สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  4)  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  5)  สายงานบริหารหน้ี   
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และ 6) สายงานบริหารองค์การ  ซ่ึงแต่ละสายงานประกอบด้วยฝ่ายงาน 2-4 ฝ่ายงาน   นอกจากน้ี

พนักงานก็ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานเช่นกัน  ซ่ึงผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า 

 

โครงสร้างใหม่น้ีลูกค้าจะได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว  (One  Stop  

Service) สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ คือ ลูกค้ามาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี

งานส่วนหน้า (Font  Office) เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน แล้วเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินงาน

ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ให้แก่ลูกค้าทุกกระบวนการ  เน่ืองจากการ

ให้บริการแก่ลูกค้าน้ันจะท างานประสานกันตลอดเวลาระหว่างงานส่วนหน้า งาน

ส่วนกลาง  (Middle Office)  และงานส่วนหลัง (Back  Office) และพนักงาน

ปฏิบัติงานรวดเร็วมากข้ึน  เพราะองค์การปรับปรุงและลดข้ันตอนการท างานให้

น้อยลง  ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้รับการกระจาย

อ านาจการตัดสินใจ  เพื่อความรวดเร็ว  ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 

 การจัดองค์การของ รัฐวิสาหกิจ ต.  มุ่งตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ คือ 

ลูกค้า และรัฐบาล  และตอบสนองสภาพแวดล้อมภายใน  คือ ลูกค้าและรัฐบาล  โดยปรับ

โครงสร้างองค์การใหม่ เม่ือปี 2550 ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลช้ีให้เห็นถึงผลท่ีจะได้รับจากโครงสร้างองค์การ

ใหม่น้ีว่า 

 

เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามความช านาญเฉพาะด้าน 

(Specialization)  และ  เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะ

การท างานไม่ซ้ าซ้อนกัน  สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สะดวกในการ

ควบคุม มิให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงมีอ านาจมากเกินไปหรือคานอ านาจกัน

และกัน  เช่น  แยกฝ่ายสอบทานสินเช่ือออกจากฝ่ายบริหารความเส่ียง  เพื่อให้

การสอบทานสินเช่ือโปร่งใสทุกระดับ  จัดต้ังสายงานบริหารสินทรัพย์ท าหน้าท่ี

ดูแลหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ท้ังระบบ  และแก้ไขปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPLs)  ขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พนักงานมีแนวทาง

ด าเนินงานหรือกฎระเบียบอย่างชัดเจนส าหรับปฏิบัติงาน  เช่น  มีมาตรฐาน

เดียวกันส าหรับพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
 

 จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งจัดโครงสร้างองค์การโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม

ภายในองค์การ คือ  การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส าคัญ  ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การอีกด้วย  โดยเฉพาะลูกค้าและรัฐบาล 
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 4.5.2  จัดโครงสร้างองค์การหลากหลายรูปแบบ 

 โครงสร้างองค์การในปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ ส.  เม่ือพิจารณาจากแผนผังโครงสร้าง

องค์การแล้วพบว่า เป็นโครงสร้างแบบผสม ระหว่างจ าแนกตามหน้าท่ี  ตามกลุ่มลูกค้า และตามพื้นท่ี

ผสมผสานกัน ตามค ากล่าวของผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การ 

 

โครงสร้างองค์การในปัจจุบันขององค์การจัดแบ่งส่วนงานตามกลุ่มลูกค้า 

แบ่งแยกหน้าท่ีเดิมพร้อมท้ังก าหนดหน้าท่ีใหม่อย่างชัดเจน  เป็นงานส่วนหน้า 

(Front  Office)  ส่วนกลาง (Middle  Office) และส่วนหลัง (Back Office) ตาม

กลุ่มและสายงาน  กลุ่มงานหลักท่ีส าคัญ  ได้แก่  กลุ่มลูกค้าบุคคล  กลุ่มลูกค้า

ธุรกิจ  และกลุ่มบริหารการเงิน  แล้วแยกงานตลาดสินเช่ือออกจากงานวิเคราะห์

สินเช่ือ  โดยส่วนกลางมีหน่วยงานรับผิดชอบตลาดสินเช่ือ คือ  ฝ่ายการตลาด

และลูกค้าสัมพันธ์ ในขณะท่ีฝ่ายสินเช่ือ มีหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือตามกลุ่มลูกค้า   

ระดับสาขารับผิดชอบตลาดสินเช่ือส่วนการวิเคราะห์สินเช่ือเป็นหน้าท่ีของระดับ

เขต  ท้ังน้ีเพื่อให้องค์การมีระบบควบคุมภายในและระบบถ่วงดุลท่ีดี 

 

 โครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ก. เป็นโครงสร้างองค์การแบบผสม  ถึงแม้ผู้บริหารบาง

ท่านของรัฐวิสาหกิจ ก.  ให้ข้อมูลว่า  “จัดโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ี (Function)” ก็ตาม   แต่

เม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์การปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ ก.  พบว่า จัดโครงสร้างองค์การแบบผสม 

(Mix  Structure) ประกอบด้วยโครงสร้างตามพื้นท่ีหรือตามภูมิศาสตร์ คือ สายงานกิจการสาขา

ภูมิภาคและสายงานกิจการสาขานครหลวง  ซ่ึงโครงสร้างตามพื้นท่ีหรือตามภูมิศาสตร์น้ันมีข้อดี 

คือ มอบอ านาจความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารระดับล่าง  ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของ

พื้นท่ีน้ัน ๆ   สามารถให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ   ยืดหยุ่น  ปรับเปล่ียนได้ตาม

สถานการณ์และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา    ประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในองค์การดีข้ึน   ก าหนดความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจนตามพื้นท่ี  

ก่อให้เกิดความช านาญตามพื้นท่ี   นอกจากน้ี  ยังเพิ่ม - ลดขนาดการด าเนินงานได้ง่าย  โดยขยาย

หน่วยงานหรือตัดทอนขนาดหน่วยงานลง ส่วนสายงาน อีก  6  สายงานจัดโครงสร้างตามหน้าท่ี  

“เพื่อแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้าน  มีความชัดเจนในหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน”  

ตามค าบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ต. โดยละเอียดแล้ว พบว่า โครงสร้างองค์การ

ของรัฐวิสาหกิจ ต. เป็นโครงสร้างตามหน้าท่ี (Function)  เน่ืองจากแต่ละสายงานแบ่งหน้าท่ีความ
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รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  งานท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็น ามารวมอยู่ในสายงานดียวกัน   

ประกอบด้วย 

1) สายงานสาขา  ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานของสาขาในเขตนครหลวงหรือ

กรุงเทพมหานคร  และสาขาในภาคต่างๆ  ท่ัวราชอาณาจักร  ตลอดจนดูแลการท างานของ

ส านักงานบริหารสาขาอีกด้วย 

2)  สายงานสินเช่ือ ดูแลรับผิดชอบงานด้านสินเช่ือและงานด้านการตลาด 

3) สายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ  ท าหน้าท่ีดูแลส่งเสริมพัฒนาและให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามโครงการและนโยบายของรัฐ  รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ไปยังผู้เก่ียวข้อง 

4) สายงานปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีบริหารสินเช่ือ เช่น  จัดท าพิธีการสินเช่ือ   ดูแล

บัญชีลูกหน้ี  ประเมินราคาหลักประกัน   ดูแลการบริหารสินเช่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น 

5) สายงานบริหารสินทรัพย์  รับผิดชอบในเร่ืองการปรับโครงสร้างหน้ี    ติดตาม

ด าเนินคดี  เร่งรัดหน้ีสิน เป็นต้น 

6) สายงานก ากับและบริหารความเส่ียง  ดูแลรับผิดชอบการจัดการความเส่ียง  

พิจารณาตรวจสอบข้อมูลด้านสินเช่ือ  รวมท้ังกล่ันกรองวินิจฉัยการให้สินเช่ือ    

7) สายงานบริหารเงิน  ดูแลรับผิดชอบ ธุรกรรมด้านการเงิน  เช่น การบริหารเงิน   

การร่วมทุน  การเงินในกิจการต่างประเทศ  เป็นต้น 

8) สายสนับสนุนองค์การ  ประกอบด้วย  งานด้านบริหารส านักงาน  เช่น  บัญชี  

ทรัพยากรบุคคล และงานธุรการหรือบริหารงานท่ัวไป  

9)   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลรับผิดชอบด้านวางแผนและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์การ  

 สรุปได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. จัดโครงสร้างองค์การแบบผสม (Mix)  

ประกอบด้วย โครงสร้างตามหน้าท่ี  ตามลูกค้าและตามพื้นท่ี แต่รัฐวิสาหกิจ ต.จัดโครงสร้างองค์การ

ตามหน้าท่ี (Function)  

 

4.5.3  โครงสร้างองค์การเป็นแนวราบ (Lateral) 

 ถึงแม้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส. มีโครงสร้างแบบผสม แต่เม่ือพิจารณาจากแผนผังโครงสร้าง

องค์การเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมกับท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วพบว่า มีสายการบังคับบัญชาเพิ่ม

มากกว่าข้ึนกว่าเดิม  เน่ืองจากโครงสร้างแบบเดิม ประกอบด้วย 1)  สายงาน 2) ฝ่ายหรือส านัก  
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เท่าน้ัน  แต่โครงสร้างองค์การใหม่ ประกอบด้วย  1) กลุ่มงาน  2) สายงาน และ 3)  ฝ่าย 4) ส่วน  

และ 5) แผนก ลดหล่ันกันลงมาตามล าดับ จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ส. มี

ลักษณะเป็นแนวสูงมากกว่าแนวราบ 

 เช่นเดียวกับโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ก. เม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์การและ

แผนผังหน่วยงานภายในองค์การแล้ว  พบว่า มีลักษณะเป็นแนวสูงมากกว่าแนวราบ  เน่ืองจาก

ประกอบด้วย 1) สายงาน  2) ฝ่าย  3) ส่วน  และ 4) แผนกตามล าดับ    

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  มีโครงสร้างองค์การเป็นแนวราบหรือสลับซับซ้อนน้อยกว่าโครงสร้าง

องค์การของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  เพราะเม่ือเปรียบโครงสร้างองค์แบบเดิมกับ

โครงสร้างองค์การใหม่  พบว่า สายการบังคับบัญชาส้ันลง จากเดิม 3 ล าดับช้ัน ประกอบด้วย  

กลุ่มภารกิจ  สายงาน  และฝ่าย  เป็น  2 ล าดับช้ัน  คือ  สายงานและฝ่าย ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจ ต.  

มีจ านวน  8  สายงานและ 1 กลุ่มงาน   

 นอกจากน้ี จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต. แก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 

(2551) พบว่า  องค์การลดจ านวนพนักงานและผู้บริหารลง  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องค์การ  เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น ได้แก่ ระดับผู้อ านวยการ จนถึงรอง

กรรมการผู้จัดการ มีจ านวนมากถึง 50 – 60 คน จ าแนกเป็นระดับผู้อ านวยการ มากกว่า 30 

ต าแหน่ง   ผู้ช านาญการ 9 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 10 ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ จ านวน  5  ต าแหน่ง  ซ่ึงผู้บริหารแต่ละต าแหน่งได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าผู้บริหารใน

องค์การประเภทเดียวกัน  ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจ ต. จึงมอบหมายงานแก่ผู้บริหารมากข้ึน  รวมท้ัง

จัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (เออร่ีรีไทร์) ส าหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  

ด าเนินการโครงการน้ีกับพนักงานระดับปฏิบัติการด้วย 

 ฉะน้ัน  สามารถกล่าวได้ว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีโครงสร้างองค์การ

สลับซับซ้อนหรือหลายล าดับช้ันมากกว่า  รัฐวิสาหกิจ ต. 

 

4.5.4  การท างานยืดหยุ่นสูง  พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าท่ี 

 รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจน  โดยจัดท าเป็น

ระเบียบขององค์การว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ส. อย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุว่า แต่ละกลุ่มงาน  แต่ละสายงาน  แต่ละฝ่ายงาน  ต้องท าหน้าท่ี

อะไรบ้างอย่างชัดเจน   ฉะน้ันการท างานจึงมีความยืดหยุ่นน้อย 

 รัฐวิสาหกิจ ก.  ก็มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีองค์การก าหนดเป็นส าคัญ  

โดยแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน ดังค ากล่าวของผู้บริหารท่ีว่า  
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แบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้าน  มีความชัดเจนในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในแต่ละฝ่ายงานการปฏิบัติงานของพนักงานน้ันเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

เป็นส าคัญ  ซ่ึงองค์การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานท่ีมี

ความซับซ้อน  เช่น งานด้านสินเช่ือ  เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานถูกต้อง  ตาม

ระเบียบขององค์การ 

 

 จึงกล่าวได้ว่าการท างานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ก.  มีความยืดหยุ่นน้อย เช่นกัน 

 เช่นเดียวกับ รัฐวิสาหกิจ ต. ท่ีการท างานของพนักงาน มีความยืดหยุ่นน้อย  เห็นได้จาก

การจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ี(Functional  Structure) และจากการให้ข้อมูลของผู้บริหาร

ด้านทรัพยากรมนุษย์  ว่า 

 

เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  ตามความช านาญเฉพาะด้าน 

(Specialization)  และ  เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะ

การท างานไม่ซ้ าซ้อนกัน  สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานมี

แนวทางด าเนินงานหรือกฎระเบียบอย่างชัดเจนส าหรับปฏิบัติงาน  เช่น  มี

มาตรฐานเดียวกันส าหรับพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 

  

 ซ่ึงการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีท าให้ขาดการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม  เม่ือ

สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปจะท าให้ประสบปัญหาการแข่งขันในตลาด   ปรับตัวต่อสถานการณ์

ใหม่ได้ยาก เช่น  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือองค์การเติบโตข้ึนและสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป   ดังน้ันการ

จัดองค์การรูปแบบอ่ืนสามารถปรับตัวได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าจัดองค์การตามหน้าท่ี   

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมุ่งเน้นการท างานตามระเบียบ  คู่มือท่ีองค์การก าหนดไว้ จึงท าให้

การท างานของพนักงานมีความยืดหยุ่นน้อย  

 

 4.5.5  ช่วงการควบคุม (Span of Control) กว้าง  หัวหน้าหน่ึงคนดูแลพนักงาน   

                  จ านวนมาก 

 ช่วงการควบคุม (Span of Control) ของรัฐวิสาหกิจ ส. มีความหลากหลาย คือ ผู้บังคับบัญชา

หน่ึงคนบังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชาในจ านวนท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะงานเป็นส าคัญ 

จากการ ให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การ  กล่าวว่า  
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หากเป็นงานด้านปฏิบัติการประกอบด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวน 10-20คน ส่วน

งานด้านวิชาการผู้บังคับบัญชา 1  คน จะมีลูกน้องประมาณ 3-4  คนเท่าน้ัน  

ส่วนจ านวนพนักงานในแต่ละสาขาน้ัน  ข้ึนอยู่กับขนาดของสาขา  ถ้าสาขาขนาด

ใหญ่ก็มีประมาณ 20  คน   ขนาดกลางประมาณ 12-15  คน  ส่วนขนาดเล็ก  ก็มี  

10-12 คน 

 

 และจากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ท าให้พบว่า  ช่วงการควบคุมในสาขาต่าง ๆ 

ของรัฐวิสาหกิจ ส. น้ัน  ข้ึนอยู่กับขนาดของสาขา  ผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ต้องดูแลรับผิดชอบ

พนักงานในสาขาจ านวนประมาณ  20  คน  ส่วนผู้จัดการสาขาขนาดกลางมีพนักงานในบังคับ

บัญชาจ านวนประมาณ  15  คน  และผู้จัดการสาขาขนาดเล็กบังคับบัญชาพนักงานประมาณ  10  คน 

 ส่วนช่วงการควบคุม (Span of Control) ของรัฐวิสาหกิจ ก. หรือจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา

ต่อผู้บังคับบัญชา 1 คนน้ันมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของงาน จากค าตอบของผู้ให้

สัมภาษณ์ท่ีว่า “ข้ึนอยู่กับลักษณะงาน บางงานมีลูกน้องจ านวนมาก  บางงานก็มีจ านวนน้อย  ไม่

สามารถก าหนดได้อย่างแน่นอน”  แต่จากผลการส ารวจเชิงปริมาณของผู้วิจัย  พบว่าสาขาของ

รัฐวิสาหกิจ ก. ในกรุงเทพมหานคร ผู้บังคับบัญชา 1 คน ควบคุมดูแลพนักงานจ านวนน้อย คือ ไม่

เกิน  20 คน  บางสาขามีเพียง 3–5 คนเท่าน้ัน  แต่สาขาในต่างจังหวัด ผู้จัดการสาขา 1  คน ต้อง

รับผิดชอบพนักงานจ านวนมากถึง 20  คน เช่น สาขานครศรีธรรมราช มีพนักงานถึง  22 คน เป็น

ต้น  ซ่ึงการมีช่วงการควบคุมกว้างจะลดค่าใช้จ่าย ตัดสินใจรวดเร็วข้ึน  ความยืดหยุ่นมากข้ึน และ

พนักงานใกล้ชิดลูกค้ามากข้ึน 

  ช่วงการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ ต. แคบ (Narrow  Span  of  Control) กว่าช่วงการควบคุม

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. จากการสอบถามผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ของรัฐวิสาหกิจ ต. พบว่า  “ถึงแม้องค์การจะมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศก็ตาม  แต่แต่ละสาขามี

พนักงานประมาณ 6-7 คน  หรือมากท่ีสุดสาขาละไม่เกิน 10 คน”  และจากการวิจัยเชิงปริมาณ

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานจากรัฐวิสาหกิจ ต.  ส่วนใหญ่ดูแล

ผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวน 1 - 5 คน เท่าน้ัน   ซ่ึงช่วงการควบคุมท่ีแคบมีผลต่อค่าใช้จ่าย   ขาดความ

ยืดหยุ่น  และเป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีมได้ 

 รัฐวิสาหกิจ ต. มีช่วงการควบคุมแคบ (Narrow  Span  of  Control) กว่าช่วงการควบคุม

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  คือ  ผู้บังคับบัญชาหน่ึงคนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนน้อย 

 



 177 

 4.5.6  ให้อ านาจ (Empowerment)  แก่พนักงาน 

 ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของรัฐวิสาหกิจ ส. ได้รับมอบอ านาจมากข้ึน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการตัดสินใจด้านการเงิน แม้สายการบังคับบัญชา (Hierarchy)  มีหลายล าดับช้ันก็ตาม  

เน่ืองจากก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้ในค าบรรยายลักษณะงานอย่างชัดเจนว่า   ผู้จัดการสาขามี

อ านาจอนุมัติสินเช่ือในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  ผู้จัดการเขตมีอ านาจอนุมัติสินเช่ือในวงเงินไม่

เกิน  5 ล้านบาท เป็นต้น  นอกจากน้ีผู้บริหารด้านกลยุทธ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

 

เพิ่มอ านาจแก่รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการมากข้ึน ผู้บริหารระดับ

รองลงมา สามารถตัดสินใจทางการเงิน  และการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ได้ 

พนักงานได้รับอิสระทางความคิด สามารถวางแผนการท างานด้วยตนเอง  

ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้ 

 

 ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. ก็ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจในงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่

เสมอ  โดยพบว่า  ผู้บริหารระดับสาขาสามารถตัดสินในงานท่ีตนรับผิดชอบได้ท้ังด้านการเงินและ

การบริหาร  ไม่ต้องสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตนในทุกเร่ือง  และจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ก็พบว่าผู้บริหารพยายามให้อ านาจไปยังระดับพนักงานให้มากข้ึน  

จากค ากล่าวท่ีว่า  “เม่ือเรามอบหมายงานไป  ก็ให้เขาด าเนินการเอง   ไม่ต้องเข้าไปดูแลมากนัก”  

 รัฐวิสาหกิจ ต. ให้อ านาจแก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากข้ึน  จากการให้ข้อมูลของผู้บริหาร

ด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวว่า 

 

กระจายอ านาจด้านสินเช่ือไปยังส่วนภูมิภาคมากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระจาย

อ านาจแก่คณะกรรมการสินเช่ือระดับภาคและระดับภูมิภาคพิจารณาสินเช่ือและ

แก้ไขหน้ีท่ีมีปัญหา  มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อและแก้ไขหน้ีท่ีมีปัญหาในวงเงินไม่เกิน  

3  ล้านบาท   รวมท้ัง กระจายอ านาจแก่ผู้จัดการสาขา ให้มีอ านาจอนุมัติสินเช่ือ

มากข้ึน เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงสินเชื่อเร็วข้ึนกว่าเดิม 

 

 และจากรายงานของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (2551) ก็สนับสนุนว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ให้อ านาจ

แก่พนักงานมากข้ึน โดยพบว่า ในปี  2551  รัฐวิสาหกิจ ต. ปรับโครงสร้างสาขาใหม่ท่ัวประเทศ 

จ านวน 99 สาขา  เพื่อกระจายความรับผิดชอบ  ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อ
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ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานเชิงรุกของ

องค์การ โดยเปล่ียนช่ือจาก ศูนย์ธุรกิจ  เป็น สาขาและส านักงานผู้แทน 

             สาขาของรัฐวิสาหกิจ ต.  จ าแนกเป็น เป็น 3 ประเภท ได้แก่  1)  สาขาเต็มรูปแบบ (Full  

Branch) เป็นสาขาขนาดใหญ่ท่ีให้บริการครบวงจร ด้านสินเช่ือและกิจกรรมการตลาดรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงบริการจุดรับ-จ่ายเงิน (Counter Payment) ในอนาคต ได้แก่สาขาในกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดใหญ่ ๆ ท่ัวประเทศ  2)   สาขาท่ัวไป (Branch) จ านวน 52 สาขา ต้ังอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  

เช่น พะเยา  กาญจนบุรี  ราชบุรี  อุบลราชธานี  ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช  เป็นต้น  3)  ส านักงาน

ผู้แทน (Representative   Office) จะมีจ านวนท้ังสิ้น   37  แห่ง 

        นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ ต. ยังจัดต้ังส านักงานบริหารสาขา  ท าหน้าท่ีก ากับดูแล ควบคุม 

และติดตามการอ านวยสินเช่ือและการพัฒนาผู้ประกอบการของสายงานสาขาท้ังหมดให้ไปตาม

แผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดด้วย  ซ่ึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างสาขาคร้ังน้ี จะช่วยให้การ

ท างานของสาขากระชับ รวดเร็ว  ชัดเจน และสามารถให้บริการท่ีดีกับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งได้รับการมอบอ านาจให้

ตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบมากข้ึน  แต่พบว่าพนักงานยังไม่ได้รับมอบอ านาจมากนัก 

 

 4.5.7  พนักงานหน่ึงคนสามารถมีผู้บังคับบัญชามากกว่าหน่ึงคน   

 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ส. บางคร้ังมีผู้บังคับบัญชามากกว่าหน่ึงคน   เน่ืองจากองค์การ

จัดโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix)  เพื่อท างานร่วมกันในรูปของโครงการ (Project) ต่าง ๆ  

ให้สามารถตอบสนองงานเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงได้เป็นอย่างดี   เช่น  งานโครงการ   งานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ตามค ากล่าวของผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การท่ีว่า “เราจัดให้มีการท างานโครงการ

ร่วมกันเสมอ  อย่างเช่น  โครงการ 5 ส.  ก็ต้องช่วยกันหลายฝ่าย  จะท าอยู่ฝ่ายเดียวก็จะไม่ส าเร็จ” 

ในกรณีเช่นน้ีท าให้พนักงานมีผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองคน  คือ  หัวหน้างานโดยตรงและ

หัวหน้าโครงการ 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ก. ก็มีการจัดโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix)  เช่นกัน โดยเฉพะ

อย่างย่ิงงานโครงการ และการท างานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ  ส่งผลให้พนักงานมี

ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานโดยตรงและหัวหน้าโครงการ ตามการให้ข้อมูลของผู้บริหารท่านหน่ึง

ท่ีว่า  “หลายหน่วยงานมาท างานร่วมกันบ่อย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการและ

งานโครงการต่าง ๆ”    
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 ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  น้ัน  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “พนักงานขององค์การมักได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเพื่อท างานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะเป็นการช่ัวคราว  

โดยแต่งต้ังพนักงานจากหลายฝ่ายหรือหลายหน่วยงาน  เพื่อปฏิบัติงานหน่ึง ๆ ให้ส าเร็จ  หรือ

ปฏิบัติงานโครงการ”ซ่ึงก็คือโครงสร้างองค์การแบบแมริกซ์เช่นกัน  ท าให้พนักงานมีผู้บังคับบัญชา

มากกว่าหน่ึงคน   

 ฉะน้ัน  พนักงานของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งคนบางคร้ังมีผู้บังคับบัญชามากกว่าหน่ึงคน  

เน่ืองจากองค์การจัดโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix)   

 

 4.5.8  หมุนเวียนงาน (Job  Rotation) เพ่ือให้พนักงานมีทักษะการท างานท่ี 
                   หลากหลาย 

 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ส. มีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพมากข้ึน  เน่ืองจากโครงสร้าง

ใหม่ขององค์การขยายต าแหน่งงานมากข้ึนท้ังในส่วนกลางและระดับสาขา และ มีการหมุนเวียน

งาน (Job  Rotation) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานมีทักษะการท างานท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

ซ่ึงพบจากค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงขององค์การท่ีส่ือสารไปยังพนักงานโดยผ่านสารของ

ผู้บริหาร  ท่ีว่า   

 

เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ  และมีทักษะหลายด้านพร้อมท่ีจะเป็นผู้บริหาร  มีวิสัยทัศน์ทันสมัย  

คิดวิเคราะห์ทันต่อเหตุการณ์   และเข้าใจนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน   โดย

พนักงานสามารถสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในระดับ

เดียวกันของแต่ละฝ่ายงานได้ตามความเหมาะสมและตามวิจารณญาณของ

ผู้บังคับบัญชา โดยเสนอผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล  หรือเสนอไปยังผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์การเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  

 ส าหรับการหมุนเวียนงาน (Rotation) ในรัฐวิสาหกิจ ก. น้ัน   ผู้ให้สัมภาษณ์มิได้กล่าวไว้  

กล่าวเพียงแต่ว่า “พนักงานแบ่งงานกันตามความช านาญเฉพาะด้าน” แต่คาดว่าของรัฐวิสาหกิจ ก. จะ

น าการหมุนเวียนงานมาใช้ในอนาคตอันใกล้น้ี  เพราะจากการศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยและผลกระทบ

หากน าระบบการหมุนเวียนงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร” ของ ลิตา  สรภูมิพิชิตและคณะ 

(2546)  โดยศึกษาจากพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ก. ส านักงานใหญ่   เพื่อทราบทัศนคติและความ

คิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามระเบียบค าส่ังการหมุนเวียนงาน  ศึกษา
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แนวโน้มและผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน  รวมท้ังเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของการ

หมุนเวียนงาน พบว่า พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ก. ร้อยละ 80 เห็นด้วยกับการหมุนเวียนงาน  

เพราะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงาน  มีโอกาสศึกษา  เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท างานให้รอบรู้งานหลายด้านและมีประสบการณ์ท างานเพิ่มข้ึน โดยเห็นว่า

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับหมุนเวียนงาน คือ  5  ปี  

   ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  ไม่พบข้อมูลว่ามีการหมุนเวียนงาน (Rotation) ในองค์การหรือไม่

อย่างไร        

   สรุปได้ว่ามีเพียงรัฐวิสาหกิจ ส. เท่าน้ันท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานหมุนเวียนงาน (Job  

Rotation) เพื่อให้มีทักษะการท างานท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน  

 

 4.5.9  พนักงานมีค่านิยมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   

 จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า พนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งส่วน

ใหญ่ (เกินร้อยละ 50)  ให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง  ต้องการมีอิสระในการท างาน มุ่งเน้น

การมีระเบียบวินัยในตนเอง  และต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง  รวมท้ังต้องการมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นต่อการท างานในองค์การ  และเม่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-Way  ANOVA) พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างของค่านิยมการท างานท่ี

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ในแต่ละองค์การ   พบว่า พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจาก

รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง มีค่านิยมการท างานท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่

แตกต่างกัน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.9   

 

ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบค่านิยมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมระหว่างรัฐวิสาหกิจ  

                     สามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 10.22 7.47 0.485 1.529 0.218 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 9.25 6.95 0.491   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 10.37 6.23 0.453     
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 จากตารางท่ี 4.9   พบว่า  ค่า Sig  = 0.218   ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า  แต่ละรัฐวิสาหกิจมีค่านิยมการท างานท่ีสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน 

 
 4.5.10  พนักงานมีพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

 แต่เม่ือรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการท างานของพนักงานและวิเคราะห์ด้วยสถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละองค์การ  พบว่า พนักงานท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง มีพฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างกัน  ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.10 

  

ตารางท่ี 4.10   เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

                      สามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 1.75 0.88 0.057 4.723 0.009 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 1.78 0.90 0.064   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.53 0.90 0.065     
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ค่า Sig  = 0.009   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมไม่

แตกต่างกัน  แต่  กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจ ต. มีพฤติกรรมการดังกล่าวต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. 

และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  

คิดเป็นร้อยละ 22  และรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 25  
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 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละรัฐวิสาหกิจ

แตกต่างกัน  โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ ามีพฤติกรรมดังกล่าวน้อยกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมี

ประสิทธิผลปานกลาง และรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูง 

 

4.6  ท างานเป็นทีม  
 

 การท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยหน่ึงต่อความส าเร็จขององค์การ  เน่ืองจากเป็นการท างาน

ของสมาชิกต้ังแต่สองคนข้ึนไป โดยร่วมกันท างานและมีส่วนร่วมในทีมงานหรือมีบทบาทและ 

รับผิดชอบร่วมกัน  มีเป้าหมายท่ีชัดเจนของทีมงาน   ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  และวัดผล

งานจากการท างานร่วมกันเป็นส าคัญ 

    เมื่อพนักงานท างานเป็นทีมย่อมมีแรงจูงใจท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือ

ทีมท่ีตนเป็นเจ้าของ  เพราะท าให้พนักงานใกล้ชิดกัน สามารถตรวจสอบการท างานได้ว่าแต่ละคน

ผลงานเป็นอย่างไร  และเปรียบเทียบการท างานระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  สร้างแรงจูงใจให้

สมาชิกแต่ละคนพัฒนาผลงานของตนให้ดีข้ึนอยู่เสมอ (McShane  and  VonGlinow, 2009 :147) 

การท างานเป็นทีมสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น  ทีมงานหน้าท่ีเดียวกัน (Functional 

Team) ทีมงานข้ามหน้าท่ี (Cross-Functional Team)  ทีมงานบริหารตนเอง (Self-Managed  

Team)  ทีมงานผลิตหรือบริการ (Product  or Service Team) ทีมงานเสมือนจริง (Virtual Team)   

เป็นต้น 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีศึกษาต่างเห็นความส าคัญของการสร้างทีมงาน และส่งเสริมให้

พนักงานท างานเป็นทีมอยู่เสมอ  ซ่ึงผลการศึกษาเป็นดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 4.6.1  องค์การก าหนดให้การท างานเป็นทีมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ 

                   องค์การ 

 รัฐวิสาหกิจ ส. น้ัน  ถึงแม้มิได้ก าหนดให้การท างานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมหน่ึงขององค์การ  

แต่ก็ให้ความส าคัญแก่การเอ้ือเฟื้อต่อผู้อ่ืน (Philanthropy) เป็นสมรรถนะหลักประการหน่ึงของ

องค์การ  ตามเอกสารท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้ส าหรับประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซ่ึง

ระบุว่า มีจิตใจเอ้ือเฟื้อ  ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน  และบุคคลอ่ืน ๆ ท้ังภายในและนอก

องค์การ 
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 รัฐวิสาหกิจ ก.  ก าหนดให้ความส าคัญแก่การท างานเป็นทีม (Team  Oriented) เป็นค่านิยม

หน่ึงขององค์การ  และระบุไว้ในสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ท่ีพนักงานขององค์การจะต้องมี 

เห็นได้อย่างชัดเจนจากเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับค่านิยมขององค์การและเอกสารด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

 รัฐวิสาหกิจ ต. ก็ก าหนดให้การท างานเป็นทีม  เป็นวัฒนธรรมหน่ึงขององค์การเช่นกัน 

ตามการให้ข้อมูลของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวถึงวัฒนธรรมหน่ึงขององค์การว่า 

“วัฒนธรรมองค์การของเรา  ประกอบด้วย  มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม” 

 จากข้อมูลข้างต้น  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. ก าหนดให้การท างานเป็นทีม  

เป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมหน่ึงขององค์การ  แต่รัฐวิสาหกิจ ส. มิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

  4.6.2  ผู้บริหารสนับสนุนการท างานเป็นทีมงาน 

    4.6.2.1  ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานท างานเป็นทีมเสมอ 

  ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานท างานร่วมกันเป็นทีม  

เห็นได้จากอดีตผู้บริหารสูงสุด  ให้นโยบายแก่พนักงานทางสารของผู้บริหารว่า ต้องการให้แต่ละ

ฝ่ายงาน  ส านัก  และภาคจัดประชุมสัมมนาร่วมกันภายในหน่วยงานของตนท้ังในและนอกสถานท่ี

ก็ได้  เพื่อกระตุ้นการท างานร่วมกันเป็นทีม (Team  Building) กระตุ้นความมุ่งม่ันในการปฏิบัติ

ภารกิจ  เพิ่มศักยภาพและความพร้อมต่อการให้บริการและการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ 

     และจากนโยบายดังกล่าว  พบว่า มีหลายหน่วยงานน าไปปฏิบัติ  เช่น จาก

จดหมายข่าวขององค์การระบุว่า  ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ  ได้จัดสัมมนาการสร้างทีมงาน (Team  

Building)  โดยเชิญพนักงานจาก บริษัท IBM (ประเทศไทย) จ ากัด  และบริษัท Microsoft  

(ประเทศไทย) จ ากัด  มาช่วยในงานสัมมนาดังกล่าว ซ่ึงสร้างความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้างการท างาน

เป็นทีม และสร้างวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้สูงข้ึน    

      ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม  จึงน ามา

ก าหนดไว้ในสมรรถนะหลักประการหน่ึงท่ีพนักงานจะต้องมี  และก าหนดนโยบายให้น าการท างาน

เป็นทีมไปใช้ส าหรับสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีทักษะท างานเป็นทีมได้เข้ามา

ท างาน ฝึกอบรมและพัฒนาให้พนักงานเห็นความส าคัญและมีทักษะของการท างานเป็นทีม   

ตลอดจนน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานอีกด้วย  ดังท่ีพบจากเอกสารด้านการจัดารทรัพยากร

มนุษย์และค ากล่าวของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีว่า “เราใช้ Competency  เป็นหลักในการ

สรรหา  คัดเลือก  ฝึกอมรม  ประเมินผลงาน” 
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   ผู้บริหารของรัฐวิสากิจ ต. ให้ความใส่ใจหรือมีส่วนร่วมต่อการท างานเป็นทีมของ

องค์การเห็นได้จากค าบอกเล่าท่ีว่า “ผู้บริหารแต่งต้ัง ก าหนดหัวหน้าคณะท างานและจ านวน

สมาชิกในทีมตามจ านวนท่ีเห็นว่าเหมาะสม  และพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกจากความรู้

การศึกษา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นส าคัญ”  

  สรุปได้ว่าผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  เห็นความส าคัญแก่การท างานเป็นทีม  

แต่มีวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป  

4.6.2.2 จัดโครงสร้างองค์การยืดหยุ่น  ไม่มีล าดับช้ันมากนัก 

   ถึงแม้ว่าผู้บริหาระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ ส. สนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็น

ทีมให้เกิดข้ึนในองค์การก็ตาม กลับพบว่า  โครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ส. ไม่เอ้ือต่อการ

ท างานเป็นทีมมากนัก  เพราะเมื่อพิจารณาแผนผังโครงสร้างองค์การแล้ว  ปรากฎว่ามีหลายล าดับ

ช้ันและมีสายการบังคับบัญชามาก นอกจากน้ียังมีความเป็นทางการสูง จึงนับว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การท างานเป็นทีม 

   และเม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ก. ก็พบเช่นว่าโครงสร้าง

องค์การมีความยืดหยุ่นน้อย  ไม่สะดวกต่อการท างานเป็นทีมเท่าใดนัก เน่ืองจากมีหลายล าดับช้ัน

และมีสายการบังคับบัญชามาก 

   รัฐวิสาหกิจ ต.  มีโครงสร้างองค์การท่ีสลับซับซ้อนและสายการบังคับบัญชาน้อย

กว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. น่าจะยืดหยุ่นและสนับสนุนการท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี  

แต่กลับพบว่ารัฐวิสาหกิจ ต.  มีความเป็นทางการค่อนข้างสูง พนักงานขาดอิสระในการท างานเป็น

ทีม  ไม่มีโอกาสเลือกสมาชิกในทีมกันเอง  เน่ืองจากผู้บริหารเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการท างาน

ท างานเป็นทีม  ดังข้อมูลท่ีผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลให้ไว้ว่า 

 

ทีมงานมีท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทีมงานท่ีเป็นทางการ คือ 

ทีมงานท่ีต้ังข้ึนมาอย่างเป็นทางการเพื่อรับผิดชอบโครงการหรือด าเนินงานใดงาน

หน่ึงขององค์การ โดยผู้บริหารแต่งต้ัง ก าหนดหัวหน้าคณะท างานและจ านวน

สมาชิกในทีมตามจ านวน ท่ีเห็นว่าเหมาะสม  ส่วนมากโครงการหน่ึง ๆ 

ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  5-10 คน  และพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกจาก

ความรู้ การศึกษา  หน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นส าคัญ การแต่งต้ังระบุเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ หัวหน้าทีมงานเป็นผู้มอบหมายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบแก่สมาชิกในทีมงาน 
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  จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส.  และรัฐวิสาหกิจ ก. มีโครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่นน้อย 

คือ มีล าดับช้ันการบังคับบัญชามาก  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็นทีม  ขณะเดียวกัน

รัฐวิสาหกิจ ต.  ถึงแม้มีสายการบังคับบัญชาน้อยกว่า  แต่การท างานยืดหยุ่นน้อยและเป็นทางการสูง  

ก็ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมเช่นกัน 

  4.6.2.3  ให้รางวัลตามผลงานท่ีแตกต่างของบุคคลและตามผลงานของทีมงาน 

   รัฐวิสาหกิจ ส. จัดให้มีรางวัลท้ังในระดับบุคคลและระดับทีมงาน  แต่ก็ยังมิได้

ด าเนินการอย่างท่ัวถึงเท่าใดนัก   ดังค าบอกเล่าของผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การท่ีว่า  

 

พิจารณาจากความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมงาน โดยน ามาพิจารณา

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้ายของ

ทีมงานเป็นส าคัญว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่แต่ยังไม่มีการให้รางวัลแก่ทีมงาน

อย่างชัดเจน  ท่ีเห็นได้ชัด คือ การให้รางวัลแก่สาขาขององค์การท่ีมีผลงานดีเด่น

เท่าน้ัน 

 

  การให้รางวัลแก่ทีมงานของรัฐวิสาหกิจ  ก. น้ัน จากค าบอกเล่าของผู้ท่ีเก่ียวข้องก็

พบว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. เท่าใดนัก คือ  “หากทีมงานท างานบรรลุเป้าหมาย  

ก็จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับท่ีดีตามมาท้ังผู้น าและสมาชิกในทีมงาน”  แสดง

ให้เห็นว่า มีการให้รางวัลตามผลงานระดับบุคคล  ส่วนการให้รางวัลระดับทีมงานน้ัน จาก

การศึกษาเอกสารเผยแพร่ขององค์การ  พบว่า มีการให้รางวัลแก่สาขาขององค์การมีผลงานดีเด่น

เป็นประจ าทุกปี 

  ส่วนการให้รางวัลแก่ทีมงานของรัฐวิสาหกิจ  ต.  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวแต่เพียงว่า

สมาชิกแต่ละคนจะได้รับรางวัลเม่ืองานส าเร็จ  โดย “พิจารณาจากการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด และใช้ทรัพยากรได้ตามงบประมาณท่ีองค์การจัดสรรให้…ซ่ึงน าไปใช้

ประเมินผลการท างานของพนักงานต่อไป” แต่เม่ือศึกษาเอกสารเผยแพร่ขององค์การ   ก็พบว่า  

รัฐวิสาหกิจ  ต. มีการมอบรางวัลประจ าปีแก่สาขาท่ีมีผลงานระดับดีเย่ียม   แสดงให้เห็นว่า 

รัฐวิสาหกิจ  ต.  ให้รางวัลแก่ทีมงานเช่นกัน 

  ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง ล้วนให้รางวัลเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานเป็นทีม 

โดยให้รางวัลตามผลงานท่ีแตกต่างของบุคคลและตามผลงานของทีมงานควบคู่ไปด้วยกัน 
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 4.6.3  องค์การมีการท างานทีมในหลายรูปแบบ   

     ในทางปฏิบัติพนักงานของรัฐสาหกิจ ส. ก็ท างานเป็นทีมอยู่เสมอ  จากการให้สัมภาษณ์

ของผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การ ซ่ึงกล่าวว่า “การท างานเป็นทีมท่ีเห็นได้เด่นชัดคือกระบวนการให้

สินเชื่อ และการท างานของสาขา ส่วนในส านักงานใหญ่มิได้ท าร่วมกันเป็นทีม  มีก็เฉพาะงานด้าน

วิชาการ  ซ่ึงแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ ท่ีท างานเป็นทีมกันเป็นงานประจ าวัน” 

 ซ่ึงการท างานเป็นทีมของกระบวนการให้สินเช่ือและการท างานเป็นทีมของสาขาจัดได้ว่า

เป็นทีมงานให้บริการ (Service  Team)  เพราะจากการศึกษากระบวนการให้สินเช่ือแล้ว พบว่า 

เป็นการประสานงานกันระหว่างงานส่วนหน้า (Front  Office) งานส่วนกลาง (Middle  Office) 

และงานส่วนหลัง (Back  Office)  โดยงานส่วนหน้าท าหน้าท่ีพบปะ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า  รับเอกสาร

การขอสินเชื่อจากลูกค้ามาด าเนินการ  ส่งต่อให้งานส่วนกลาง  พิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุมัติ

สินเช่ือหรือไม่  จ านวนเท่าใด  ในขณะท่ีงานส่วนหลังด าเนินการหลังจากลูกค้าได้รับอนุมัติสินเช่ือ

แล้ว  เช่น จัดท าแฟ้มประวัติลูกค้า  ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน  ให้ค าแนะน าเม่ือลูกค้ามีปัญหา  เป็นต้น  

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว   

 ส่วนการท างานด้านวิชาการของรัฐวิสาหกิจ ส. น้ัน  พบว่า เป็นทีมงานหน้าท่ีเดียวกัน 

(Functional Team) เน่ืองจากค าบอกเล่าของผู้เก่ียวข้องท่ีว่า “ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 3-5 คน 

รับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายแล้วร่วมกันด าเนินงานให้แล้วเสร็จ เม่ือแล้วเสร็จก็จะได้รับ

มอบหมายงานใหม่ ๆ เข้ามาอีก  ไม่ใช่การปฏิบัติงานในรูปของงานประจ า” 

 รัฐวิสาหกิจ ส. ยังท างานร่วมกันในรูปทีมงานข้ามสายงาน (Cross - Functional  Team) 

โดยให้พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายหน้าท่ีมาท างานร่วมกัน  จากค าบอกเล่าของผู้บริหาร

ด้านพัฒนาบุคลากร  ท่ีว่า    

 

ทีมประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส.  ก็ถือว่าเป็นการท างานเป็นทีมเหมือนกัน  ซ่ึงแต่

ละทีมมีขนาดหรือจ านวนพนักงานในทีมแตกต่างกัน  ผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือก

หัวหน้ากลุ่ม  แล้วหัวหน้ากลุ่มก าหนดขนาดของกลุ่มหรือจ านวนสมาชิก  

ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มเองเม่ือด าเนินงานแล้วเสร็จหรือ

ส้ินสุดโครงการ  สมาชิกในกลุ่มก็กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเดิมของตนต่อไป…แต่

ปัญหาท่ีพบจากการท างานคือ ความขัดแย้งระหว่างงานประจ าและงานโครงการ  

พนักงานต้องท างานท้ังสองอย่างไปพร้อม ๆ กัน   แต่พนักงานจะให้ความส าคัญ

แก่งานประจ าของตนก่อนงาน พนักงาานเพิ่มมากข้ึนด้วย 
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 ส่วนรูปแบบทีมงานของรัฐวิสาหกิจ ก. จัดว่าเป็นทีมงานหน้าท่ีเดียวกัน (Functional หรือ 

Departmental Team) ประกอบด้วยสมาชิกในฝ่ายงานเดียวกันท างานร่วมกัน  เพื่อบรรลุ

เป้าหมายของฝ่ายงานน้ัน ๆ  ท้ังน้ีจากค าบอกเล่าของผู้เก่ียวข้องท่ีว่า  

 

แต่ละแผนกงานก็ถือว่าเป็นงาน เช่น  ทีมงานแผนกการเงิน ทีมงานแผนก

วางแผนองค์การ   ทีมงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงจ านวนสมาชิกในทีม

แตกต่างกันข้ึนอยู่กับจ านวนพนักงานในแต่ละฝ่ายงานท่ีมีจ านวนมาก-น้อย

แตกต่างกันไป ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแผนกงานน้ัน ๆเป้าหมาย ส่วนความส าเร็จ

ของทีมงานพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของทีมงานหรือของแผนกงานเป็น

ส าคัญเป้าหมายของทีมงานน้ันสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ   เน่ืองจากมี

ท่ีมาจากนโยบายของรัฐเป็นหลัก 

     

            นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ  ก. ก็ท างานในลักษณะทีมงานบริการ (Service  Team)  อยู่เสมอ   

จากการศึกษากระบวนการข้ันตอนของการให้สินเช่ือแล้ว เห็นอย่างชัดว่า  การอนุมัติสินเช่ือแก่

ลูกค้า   ต้องท างานประสานกันระหว่างงานส่วนหน้า (Front  Office) คือ รับเอกสารการขอสินเช่ือ

จากลูกค้า  งานส่วนกลาง (Middle Office) ท าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นต่อค าขอสินเช่ือจาก

ลูกค้า และงานส่วนหลัง (Back  Office)  ดูแลรับผิดชอบการช าระเงินกู้ของลูกค้า  เป็นต้น 

 บ่อยคร้ังรัฐวิสาหกิจ ก. ก็ท างานในลักษณะทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional  Team) 

โดยให้พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายหน้าท่ีมาท างานร่วมกัน  ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล

ท่ีว่า “งานโครงการ   คณะกรรมการ  ก็ท าร่วมกันบ่อย  ส่วนจ านวนสมาชิกจะมีมากน้อยเท่าใด  

ข้ึนอยู่กับลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย   ถ้างานยาก  งานส าคัญก็ต้องมีสมาชิกจ านวนมาก  แต่

ถ้าเป็นงานท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก  จ านวนสมาชิกก็ไม่มากเท่าใดนัก”  

 ถึงแม้การท างานเป็นทีมของรัฐวิสาหกิจ ต. “มีท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ” 

ตามค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล แต่สามารถจ าแนกได้ว่า  รัฐวิสาหกิจ ต.  ท างานเป็นทีมข้ามสายงาน 

(Cross-Functional  Team)  พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายหน้าท่ีมาท างานร่วมกัน   โดย 

     

ต้ังข้ึนมาอย่างเป็นทางการเพ่ือรับผิดชอบโครงการหรือด าเนินงานใดงานหน่ึงของ

องค์การ  โดยผู้บริหารแต่งต้ังก าหนดหัวหน้าคณะท างานและจ านวนสมาชิกใน

ทีมตามจ านวนท่ีเห็นว่าเหมาะสม  ส่วนมากโครงการหน่ึง ๆ ประกอบด้วยสมาชิก
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จ านวน  5-10 คน  และพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกจากความรู้  การศึกษา  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นส าคัญ หัวหน้าทีมงานเป็นผู้มอบหมายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบแก่สมาชิกในทีม  และการด าเนินงานของทีมงานประกอบด้วย นัด

ประชุม  ก าหนดขอบข่ายของงานและอ านาจ หน้าท่ี  พิจารณาตัดสินใจร่วมกัน   

โดยให้สมาชิกเสนอความ คิดเห็น  แล้วสรุปเป็นมติของคณะท างาน  เพื่อน าไป

ปฏิบัติต่อไป 

 
ส่วนทีมงานไม่เป็นทางการ จัดว่าเป็นทีมงานแก้ไขปัญหา (Problem  Solving  Team) 

หรือทีมงานปฏิบัติการ (Action Team) เมื่อมีปัญหาการท างานเกิดข้ึน เช่น  งานท่ียากสลับซับซ้อน  

ระยะเวลาด าเนินงานมีจ ากัด  พนักงานในแผนกงานเดียวกันจะรวมตัวจัดเป็นกลุ่มย่อยช่วยกัน

ท างานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา  โดยอาจแบ่งงานกันท าตามความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานเป็นส าคัญ  เพราะจากค าบอกเล่าของผู้เก่ียวข้อง

กล่าวว่า “จัดกลุ่มย่อยช่วยกันท างานท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา  โดย

อาจแบ่งงานกันท าตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์” 

 สรุปได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ท างานเป็นทีมหลากหลายรูปแบบกว่า

รัฐวิสาหกิจ ต. คือ ทีมงานหน้าท่ีเดียวกัน (Functional หรือ Departmental Team) ทีมงานบริการ 

(Service Team) และทีมงานข้ามหน้าท่ี (Cross-Functional  Team)  ซ่ึงรัฐวิสาหกิจ ต.  มีทีมงาน

ข้ามหน้าท่ี (Cross-Functional  Team)  และ ทีมงานแก้ไขปัญหา (Problem  Solving  Team) 

หรือทีมงานปฏิบัติการ (Action Team) เท่าน้ัน  อย่างไรก็ตามไม่พบว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง

ท างานเป็นทีมในรูปแบบทีมงานบริหารตนเอง (Self-Manage  Team) สมาชิกในทีมรับผิดชอบ

งานด้วยตนเอง ปราศจากการควบคุมจากผู้บังคับบัญชา และทีมงานเสมือนจริง (Virtual  

Organization) ท่ีสมาชิกจากพื้นท่ีแตกต่างกันท างานร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อส่ือสารถึงกัน 

 

 4.6.4  พนักงานมีค่านิยมสอดคล้องกับการท างานเป็นทีม  
 หลังจากสอบถามพนักงานกลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งเก่ียวกับค่านิยมการ

ท างานเป็นทีม  พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)  มีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการ

ท างานเป็นทีม ได้แก่ ชอบสังคม นิยมการพ่ึงพาอาศัยกัน  และร่วมมือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  และ

เม่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่านิยมดังกล่าวในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่านิยม

ไม่แตกต่างกัน ดังรายละอียดในตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  เปรียบเทียบค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการท างานเป็นทีมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.53 0.69 0.044 2.791 0.062 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.55 0.71 0.050   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.39 0.83 0.061     

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ค่า Sig  = 0.062   ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการท างานเป็นทีมของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่า รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีค่านิยมการท างานเป็นทีมในระดับ

ท่ีใกล้เคียงกัน  

 

 4.6.5  พนักงานมีพฤติกรรมท างานเป็นทีม 

 ถึงแม้พนักงานกลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง มีค่านิยมการท างานเป็นทีมไม่

แตกต่างแต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมต่างกัน เม่ือใช้สถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบ

ความแตกต่างในพฤติกรรมดังกล่าวของรัฐวิสาหกิจท่ีศึกษา เป็นไปตามรายละอียดในตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบพฤติกรรมท างานเป็นทีมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.81 0.46 0.030 5.843 0.003 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.81 0.51 0.036   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.65 0.73 0.053     
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 ผลจากตารางท่ี  4.12   พบว่า พบว่า ค่า Sig  = 0.003   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 

0.05)  ดังน้ัน  แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจพนักงานพฤติกรรมท างานเป็นทีมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมท างานเป็นทีมเท่ากัน  แต่  กลุ่มตัวอย่างจาก

รัฐวิสาหกิจ ต. มีพฤติกรรมดังกล่าวต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ 

(α = 0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 16  

 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ัง 3 แห่ง มีพฤติกรรมท างานเป็นทีมแตกต่างกัน 

โดย รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ ามีพฤติกรรมดังกล่าวน้อยกว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและ

รัฐวิสาหกิจ  ท่ีมีประสิทธิผลปานกลาง  

 

4.7  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 

 ระบบสารสนเทศ (Information  System)  หมายถึง ระบบการแปลงข้อมูลดิบมาสู่ข้อมูลท่ี

สามารถใช้ตัดสินใจ  เร่ิมจากพิจารณาว่าควรมีข้อมูลใดท่ีจ าเป็นต่อการจัดการ  รวบรวม  จัดเก็บ

ข้อมูล  และแปลงข้อมูลท่ีได้ส าหรับตัดสินใจและน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผล  การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายขององค์การลดลง  หากองค์การมีการจัดการ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รวบรวม (Gathering)  จัดล าดับข้อมูล (Processing) วิเคราะห์ 

(Analyzing) และ เผยแพร่ข้อมูล (Dispersing) ท้ังภายในและภายนอกองค์การ  ให้ได้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องและตรงเวลา  เพ่ือน าไปพิจารณาตัดสินใจบริหารงานได้อย่างถูกต้อง   

 การส่ือสาร (Communication) ก็มีความส าคัญต่อองค์การเช่นกัน การส่ือสารเป็นการ

แลกเปล่ียนข่าวสารและความเข้าใจระหว่างบุคคล องค์การประกอบด้วยบุคลากรจ านวนมากมา

ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  จ าเป็นต้องติดต่อส่ือสารระหว่างกันตลอดเวลา  เพื่อให้เข้าใจ

ส่ิงท่ีองค์การคาดหวังอย่างชัดเจน  น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (McShane  and  VonGilnow, 2009: 169)    

 จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  พบว่ามีการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมือนและแตกต่างกัน ดังน้ี 
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4.7.1  องค์การก าหนดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ 

รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดให้การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  Literacy) เป็น 

วัฒนธรรมหน่ึง และก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ส าหรับพนักงาน คือ  

“พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้อง  ตลอดจนใส่ใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อยู่เสมอ”   

 รัฐวิสาหกิจ ก. ให้ความส าคัญแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก   เน่ืองจากเห็นว่า

มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ  จึงก าหนดวิสัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่า “Business Lead: 

IT Driven” และระบุไว้ในพันธกิจว่า “ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้

การก ากับดูแลท่ีดี”  เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นว่าการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในองค์การน้ัน  สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงาน  ส่งผลให้ก าไรสุทธิสูงข้ึน  เช่น  ในปี  2547  

รัฐวิสาหกิจ ก.  ได้รับก าไรสุทธิมูลค่ารวม  4,644  ล้านบาท  เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.75  จากปี  2546 

 แต่รัฐวิสาหกิจ ต.  มิได้ก าหนดให้การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น

วัฒนธรรมขององค์การแต่อย่างใด ซ่ึงเห็นได้จากวัฒนธรรมองค์การท่ีก าหนดว่า “มุ่งเน้นการ

ท างานเป็นทีม  การท างานด้วยความซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาล  และปฏิบัติตามระเบียบวินัย” 

 รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดวัฒนธรรมองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน  ในขณะ

ท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. ก็ระบุเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  พบว่า

วัฒนธรรมองค์การมิได้ระบุถึงเร่ืองดังกล่าวเลย 

 

 4.7.2  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับด าเนินงานในองค์การ   

  4.7.2.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับด าเนินงานในองค์การ   

  เม่ือรัฐวิสาหกิจ ส. ให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยีสารสนเทศจนจัดให้เป็น

วัฒนธรรมหน่ึงขององค์การ  จึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับด าเนินงานในองค์การอย่าง

กว้างขวาง  และส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะด้านน้ีอย่างท่ัวหน้า ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร

ระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การว่า 

 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงานหรือท่ัวท้ังองค์การ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของเราเปล่ียนแปลงเร่ือยมาปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ (Online) เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกันอย่างท่ัวถึงในองค์การ ต้องการให้อัตราส่วนระหว่าง

พนักงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็น  1  ต่อ 1 และลงทุนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและด้านอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองแก่พนักงานด้วยงบประมาณ 300  ล้านบาท
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ต่อปีแก่พนักงานจ านวน  4,500 คนต่อปี  เพื่อรองรับระบบคอร์ แบงก้ิง  (Core  

Banking)  ขององค์การ  ซ่ึงวางแผนว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จใน ปี 2553 

องค์การยังให้รางวัลแก่พนักงานท่ีมีความรู้ ความช านาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปของการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ปีละจ านวน  

300 เคร่ือง เพื่อน าไปใช้ส าหรับท างานท่ีบ้าน  ท าให้พนักงานท างานสะดวกมาก

ย่ิงข้ึน 

  

   รัฐวิสาหกิจ ส. จัดให้มีโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาพนักงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีความพร้อมต่อการใช้คอมพิวเตอร์

ส าหรับปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอยู่เสมอ  เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้

เป็นอย่างดี  ซ่ึงจากเอกสารด้านการฝึกอบรม และพัฒนาขององค์การในปี  2548–2550 พบว่า  

รัฐวิสาหกิจ ส. ได้จัดโครงการยกระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหารองค์การท้ังผู้บริหาร

ระดับสูงท่ีส านักงานใหญ่และผู้อ านวยการภาคอย่างต่อเน่ือง  

   ส าหรับพนักงาน  รัฐวิสาหกิจ ส. ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบเร่งด่วน  ตามค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีว่า 

 

เพื่อยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานท้ังในเขต

กรุงเทพมหานครและภูมิภาค  จึงให้พนักงานสามารถศึกษาหาความรู้จาก

สถาบันภายนอกได้ซ่ึงเป็นสถาบันการสอนท่ีองค์การยอมรับ องค์การเป็นผู้

พิจารณาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาอบรมดังกล่าว  เพราะ

ต้องการเร่งพัฒนาความพร้อมและประสิทธิภาพการท างานขององค์การให้เร็ว

ท่ีสุดในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการบริการธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

   จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส.ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกกระบวนการ

ท างาน  องค์การจึงต้องการให้พนักงานท้ังระดับผู้บริหารและพนักงานมีทักษะด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอ 

  รัฐวิสาหกิจ  ก.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยกว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และ

รัฐวิสาหกิจ ต. คือ ระบบ คอร์  แบงก้ิง (Core  Banking) ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันท่ัวท้ังองค์การ 

พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ตามค าบอกเล่าของผู้บริหารด้านสารสนเทศ 
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เป็นระบบงานหลักท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบเงินฝาก  ระบบ

สินเช่ือ  ระบบบัญชี และระบบข้อมูลลูกค้า  โดยเฉพาะด้านสินเช่ือ  ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  สามารถน าเสนอบริการต่าง ๆ  ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า  ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ี

หลากหลาย  เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลดข้ันตอนการด าเนินงาน  ให้บริการได้

สะดวกรวดเร็ว  สามารถให้บริการได้ตลอด 24  ช่ัวโมง  เพื่อเพิ่มช่องทาง

ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับ

การปรับกระบวนการท างานในลักษณะ  “Hub  &  Spokes”  โดยรวมศูนย์การ

วิเคราะห์และอนุมัติสินเช่ือจากส่วนกลาง ลดงานส่วนกลาง (Middle  Office) ลง

และสาขาขององค์การสามารถท างานส่วนหน้า (Front  Office)  ได้อย่างเต็มท่ี  

ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สามารถเช่ือมโยงระบบกับเครดิตบู

โร   แจ้งผลการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าได้ทันทีท่ีจุดย่ืนขอสินเช่ือ และส่ง

ข้อความส้ัน (SMS)  แจ้งผลการอนุมัติสินเช่ือให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็วเพื่อนัด

ท านิติกรรมต่อไปได้ทันที… 

 

  รัฐวิสาหกิจ ต. ก็ด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ

ทันสมัย   แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมกัน (Pool)หรือเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจน  เพื่อท างานเป็น

ระบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ถึงแม้องค์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกหน่วยงานแล้วก็

ตาม เพราะจากการให้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ท่ีกล่าวว่า  

 

แต่ละหน่วยงานมีบุคลากรท าหน้าท่ีดูแลข้อมูลของตน ตลอดเวลาเปรียบเสมือน

เหมือน Web Master ของหน่วยงานน้ัน  ท าข้อมูลของหน่วยงานตนเองให้เป็น

ปัจจุบัน (Update) ตลอดเวลา และพนักงานขององค์การ ร้อยละ  90 ของแต่ละ

หน่วยงาน  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  ในขอบเขต

งาน (Scope) ท่ีตนเองและหน่วยงานของตนรับผิดชอบองค์การมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงาน  เพื่อช่วยให้การท างานสะดวก รวดเร็วข้ึน 

และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับตัดสินใจของแต่ละหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท าให้มีข้อมูลส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ  และตัดสินใจในการ

ท างาน  สะดวกและรวดเร็วกว่าการท าด้วยมือ 
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  หากเปรียบเทียบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งแล้ว 

พบว่ารัฐวิสาหกิจ ก. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยกว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ต.  

ตามล าดับ 

  4.7.2.2  มีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุกระดับ 

  ปัจจุบัน รัฐวิสาหกิจ ส. จัดให้มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารท้ัง 3 ระดับ คือ 

ผู้บริหารระดับสูง  ระดับกลาง และระดับต้น โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูล (Database)  เช่ือมโยงระบบ

ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  ดังค าบอกเล่าท่ีว่า 

 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า  ผลิตภัณฑ์  เช่ือมโยงเข้ากับระบบบัญชีและระบบการเงิน  

ข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับต้น คือ ผู้จัดการสาขา  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ได้แก่  

ข้อมูลด้านเงินฝาก สินเช่ือ  หน้ีเสีย  (NPLs)  ของสาขาตนเองและสาขาอ่ืน ๆ  

ส าหรับตัดสินใจ  ข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับเขตหรือระดับภาค  เป็นข้อมูลด้าน

การเงิน บุคลากรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน  ส่วนผู้บริหารระดับสูง คือ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ   ข้อมูลประกอบด้วย

ข้อมูลขององค์การในภาพรวมท้ังหมด 

 

 รัฐวิสาหกิจ ก. ก็จัดให้มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารเช่นกัน  ซ่ึงผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง

กล่าวว่า “ยังน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ มาใช้พัฒนาการบริหารและการวางแผนใน

องค์การ จัดให้มีข้อมูลเพื่อการบริหารแก่ผู้บริหารส าหรับตัดสินใจอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและ

ทันเวลา  รวมท้ังให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันตามระดับของผู้บริหาร” 

   แต่ผู้ให้ข้อมูลก็มิได้ให้รายละเอียดว่าข้อมูลของผู้บริหารแต่ละระดับประกอบด้วย

ข้อมูลใดบ้าง 

   ส่วน  รัฐวิสาหกิจ ต.  ยังไม่มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารท้ัง 3 ระดับ ท้ัง 

ผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เน่ืองจากการให้ข้อมูลของผู้เก่ียวข้อง

ท่ีว่า “หากผู้บริหารต้องการข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานมาใช้งานได้  ซ่ึงเป็น

ข้อมูลท่ีได้รับการวิเคราะห์  เปรียบเทียบไว้แล้ว  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจต่อไป”  

  รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  มีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อใช้

ตัดสินใจอย่างถูกต้องและทันเวลา  แต่รัฐวิสาหกิจ ต.  ยังมิได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศแก่

ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 
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       4.7.2.3  ใช้สารสนเทศอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 

              นอกจากมีสารสนเทศแก่ผู้บริหารแล้ว  รัฐวิสาหกิจ ส. ยังน าสารสนเทศมาอ านวย

ความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า  ตามค าบอกเล่าของผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ว่า 

 

ยังรวบรวมข้อมูลจากภายนอกองค์การอย่างคร่าว ๆ เช่น ข้อมูลของธนาคาร

พาณิชย์อ่ืน ๆ ในอาณาบริเวณเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผลงานส าหรับการ

แข่งขัน  และส ารวจข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในพื้นท่ีท่ีสาขาขององค์การต้ังอยู่ 

เก่ียวกับอาชีพ  รายได้  จ านวนสินเช่ือ เงินฝาก  เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์การ

ให้บริการ  กลยุทธ์ด้านธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างธนาคารโรงเรียน 

 

   ข้อมูลเหล่าน้ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างมาก 

เพราะรัฐวิสาหกิจ ส. ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน  ช่วยเหลือสังคม  จ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีครบถ้วนและ

ทันสมัยอยู่เสมอ  นอกจากน้ี  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังกล่าวถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากระบบ

เทคโนโลยีขององค์การด้วยว่า  “ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ  คือ 

พนักงานท างานสะดวกรวดเร็วข้ึน  อ านวยความสะดวกต่อการบริการลูกค้า เน่ืองจากมีอุปกรณ์

สนับสนุนการท างาน” 

   ระบบคอร์  แบงก้ิง (Core Banking)  ของรัฐวิสาหกิจ ก.  เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัย มีผลต่อการท างานขององค์การ ท าให้รัฐวิสาหกิจ ก.  เป็นองค์การท่ีทันสมัย นอกจาก

อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็วแล้ว  ยังมีศักยภาพสูงในการแข่งขันทาง

ธุรกิจ  เน่ืองจากผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่า 

  

เป็นเทคโนโลยีท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระบบการท างาน ท้ังหมดขององค์การท้ังระบบ

ภายใน (Back  Office) และระบบบริการลูกค้า(Front  Office) ท่ีจะรองรับบริการ

รับฝากถอนเงิน รับช าระเงิน พิจารณาสินเชื่อ บริการเงินกู้ ระบบบัญชี ติดตามหน้ี 

รวมไปจนถึงการฟ้องคดีต่าง ๆ ด้วย  นอกจากน้ียังท าหน้าท่ีเช่ือมโยงบริการ       

e - Banking เพื่อให้บริการลูกค้ารายย่อย ต้องการให้ระบบน้ีปรับเปล่ียนบริการ

ให้เข้ากับวิถีชีวิต (Life  Style) ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยจะเช่ือมระบบกับสาขา

ท่ัวประเทศท้ังหมดสาขาหลัก 75 แห่ง สาขาย่อย 28 แห่ง ศูนย์บริการ One  Stop  

Service (OSS)  20 แห่ง และเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานท่ีอีก 15 แห่ง      
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  รัฐวิสาหกิจ ต. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ลูกค้าหรือประชาชนท่ัวไป เช่นกัน  ซ่ึงจากการเอกสารเผยแพร่ข่าวสารขององค์การแก่บุคคลท่ัวไป 

ท าให้รับรู้ว่าองค์การมีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผล

ประกอบการท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและเพียงพอแก่นักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ 

ท้ังในและต่างประเทศ  รวมท้ังผู้ฝากเงินท่ีเป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่องค์การ    และผู้ให้ข้อมูล

ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ได้น าข้อมูลโครงสร้างองค์การ  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของ

องค์การ  ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีขององค์การ  ลงไว้ในเว็บไซด์ (Website) ขององค์การ  เพื่อให้

ผู้สนใจสืบค้นได้ง่าย” 

   สรุปได้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งใช้สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการแก่ลูกค้า แต่มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป 

4.7.2.4  เช่ือมโยงสารสนเทศกับองค์การภายนอก  

  รัฐวิสาหกิจ ส. ยังเชื่อมโยงสารสนเทศขององค์การกับองค์การภายนอก เพื่อความ

สะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า  โดยพบจากค ากล่าวของผู้บริหารระดับสูงท่ีกล่าวว่า 

    

นอกจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงาน หรือท่ัวท้ังองค์การ และ

เช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การอ่ืน ๆ อีกด้วย ได้แก่  

กระทรวงการคลัง  ส านักนายกรัฐมนตรี   ธนาคารแห่งประเทศไทย ป.ป.ง. บริษัท

ต่างประเทศ  เช่น  บริษัทวีซ่า  แต่ยังไม่สามารถเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อช าระค่าบริการกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งได้  เช่น  การไฟฟ้านครหลวง   

การประปานครหลวงองค์การโทรศัพท์   

 

  ระบบคอร์  แบงก้ิงของรัฐวิสาหกิจ ก. นอกจากเช่ือมโยงระบบการท างานใน

องค์การแล้วยังสามารถเช่ือมโยงกับระบบภายนอกองค์การอีกด้วย  ดังข้อมูลจากผู้เก่ียวข้องกับ

สารสนเทศขององค์การว่า “ปี  2551 ได้ปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network)  และอุปกรณ์เช่ือมต่อ 

Media ต่าง ๆ  ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร”       

  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต.  ยังไม่มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศกับองค์การอ่ืน เพราะ

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า “ ยังไม่มีการเช่ือมโยงกับองค์การอ่ืน  ๆ  แต่ใช้การส่ือสารอย่างเป็นทางการเพื่อ

ขอข้อมูลจากองค์การอ่ืนเท่าน้ัน ”    

  ฉะน้ันมีเพียงรัฐวิสาหกิจ ต.  เท่าน้ันท่ียังไม่มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศกับ

องค์การอ่ืน ๆ แต่มีแผนงาน ว่า  ปี  2552  จะเร่งพัฒนาระบบคอร์ แบงก้ิง (Core  Banking)   เพื่อ
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สนับสนุนการให้บริการ  ตรวจสอบระบบธุรกิจหลักขององค์การ  พร้อมกับพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  Infrastructure)  และเช่ือมโยงระบบเครือข่าย (Network) 

ในองค์การ  พัฒนาระบบการเช่ือมโยงภายนอก (External  Link)  เพื่อส่งข้อมูลหรือใช้ข้อมูล

ร่วมกับองค์การภายนอก  พัฒนาระบบเพื่อการเรียนรู้ของพนักงานและพัฒนาผู้ประกอบการ  

รวมท้ังพัฒนาระบบคลังข้อมูล (รายงานประจ าปี, 2551: 43)   

 

 4.7.3  มีการส่ือสารในองค์การอย่างสม่ าเสมอ 

 รัฐวิสาหกิจ ส. มีท้ังการส่ือสารตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานเดียวกันและ

การส่ือสารกับต่างหน่วยงาน   รวมท้ังส่ือสารกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็

ตามในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจ ส. ยังใช้การส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Formal Communication) 

เป็นหลัก  เห็นได้จากเอกสารอย่างเป็นทางการท่ีพนักงานส่งถึงกันในองค์การมีจ านวนมาก  และ

จากค าบอกเล่าของพนักงานท่ีว่า “ยังใช้เอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ  บางคร้ังก็ท าให้งานล่าช้า แต่ในอนาคตอันใกล้น้ีจะพัฒนาระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน”     

 รัฐวิสาหกิจ ส. ใช้ช่องทางการส่ือสารหลายรูปแบบ  ซ่ึงสังเกตเห็นได้จากการประชุม  

เอกสารเผยแพร่ในองค์การหรือจุลสาร โปสเตอร์ (Poster)   อินทราเน็ต (Intranet)  การเรียนรู้ด้วย

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

แต่การส่ือสารระหว่างหน่วยงานมักใช้การประชุมเป็นส าคัญ  ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบสองทางหรือ

การส่ือสารแบบเผชิญหน้า  สามารถได้รับข้อมูลย้อนกลับได้ทันที   ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร

ด้านพัฒนาองค์การท่ีว่า 

 

องค์การได้ปรับปรุงห้องประชุมผู้บริหารเป็นห้องประชุมแบบ EOC (Executive  

Operation  Center) เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารอย่างครบวงจร  

สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย า สามารถติดต่อส่ือสารกับ

ผู้บริหารท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

นอกจากน้ียังมีระบบอินทราเน็ต (Intranet)  และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - 

Letter) ท าให้การส่ือสารในองค์การสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาเว็บไซด์ใหม่เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน   
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 ส่วนการส่ือสารของผู้บริหารกับพนักงานในองค์การน้ัน   มีท้ังการส่ือสารท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการข้ึนอยู่กับสายการบังคับบัญชาเป็นส าคัญ  ซ่ึงจากค าบอกเล่าของหัวหน้างาน

ท่านหน่ึงว่า “ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ใช้การส่ือสารอย่างเป็นทางการ  ท าเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงมาให้  แต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานก็จะเดินไปคุย  ไปมอบหมายงาน  ตามงาน  ท่ีโต๊ะของ

ลูกน้องได้เลย  หรือไม่ก็เรียกมา  เดินมาคุยกันได้เลย” 

           ซ่ึงการส่ือสารระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานน้ี  สามารถท าได้ง่าย  เน่ืองจากองค์การจัด

สถานท่ีท างานท่ีเอ้ือต่อการส่ือสารอย่างมาก  เช่น  ส านักงานแบบเปิดโล่งไม่มีพนังก้ัน   จัดให้มี

กิจกรรมสันทนาการ  ห้องอาหาร  เพื่อให้พนักงานส่ือสารกันได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้นท่ี

ของสาขา   ห้องของผู้จัดการสาขามักอยู่ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกับพนักงาน   มิได้แบ่งแยกออกไป

ต่างหาก   ท าให้สามารถติดต่อกับพนักงานและลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว  บางคร้ังผู้จัดการก็

ออกมาให้บริการลูกค้าด้วยตนเอง 

  ส่วนการส่ือสารในองค์การน้ัน รัฐวิสาหกิจ ก. ให้ความส าคัญแก่การส่ือสาร(Communication)  

โดยก าหนดเป็นค่านิยมและสมรรถนะหลักขององค์การ  และเม่ือสอบถามถึงรูปแบบการส่ือสารใน

องค์การจากผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  ก็ได้ค าตอบว่า 

 

ให้ความส าคัญท้ังการส่ือสารอย่างเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ 

(Informal)   การส่ือสารท่ีเป็นทางการในองค์การมีหลายรูปแบบ เช่น  ค าส่ัง 

รายงาน  หนังสือเวียน  ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ส่วนการส่ือสารอย่างไม่เป็น

ทางการน้ันจะอยู่ในรูปของการปรึกษาพูดคุยกันในหน่วยงานระหว่างหัวหน้ากับ

ลูกน้อง และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน  เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้การส่ือสารรูปแบบใดก็

ตามส่ิงท่ีองค์การให้ความส าคัญ คือ ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเข้าใจตรงกัน 

 

 แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ก. มีการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบเผชิญหน้า จากการ

ปรึกษาพูดคุยกันในหน่วยงานและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน   มีช่องทางส่ือสารหลายช่องทางใน

องค์การ นอกจากน้ี การท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. ปรับปรุงพื้นท่ีของสาขาเพื่อให้มีพื้นท่ีมากข้ึนส าหรับ

บริการแก่ลูกค้าน้ัน  แสดงว่าต้องการส่ือสารกับลูกค้าได้สะดวกย่ิงข้ึน  มีความเป็นส่วนตัว  และยัง

ส่งผลให้สามารถส่ือสารกันได้สะดวกอีกด้วย  จากการสังเกตการจัดพื้นท่ีของสาขาท่ีจัดส านักงาน

แบบเปิดโล่ง  ไม่มีพนังก้ันมากนักท าให้พนักงานสามารถติดต่อส่ือสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว   

 ส่วนการส่ือสาร (Communication) ในรัฐวิสาหกิจ ต. น้ัน ไม่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. 

และรัฐวิสาหกิจ ก. เท่าใดนัก  เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า 
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มีท้ังการส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามโครงสร้างองค์การใน

หน่วยงานเดียวกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  เช่น  ค าส่ัง  

รายงาน  และการส่ือสารในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืน มีการประชุมระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานอยู่เสมอ 

 

 แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ใช้การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication)  และ

ส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face  to  Face)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประชุมระหว่างผู้บริหารและ

พนักงานท าให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที  และแสดงให้เห็นว่าพนักงานและผู้บริหารส่ือสารกันอย่าง

สม่ าเสมอ  รวมท้ังในองค์การมีช่องทางส่ือสารหลายช่องทาง  เช่น  ค าส่ังด้วยวาจา  รายงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  นอกจากน้ี  ยังพบเอกสารท่ีใช้ส่ือสารกันภายในองค์การ  เช่น  โปสเตอร์  แผ่นพับ  

ใบปลิว  จดหมายข่าว  และการจัดส านักงานในส านักงานใหญ่  พบว่า พนักงานและผู้บังคับบัญชา

น่ังท างานร่วมกัน มิได้แบ่งเป็นห้องอย่างชัดเจนท าให้การส่ือสารด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว   กล่าว

ได้ว่าการส่ือสารภายในองค์การของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง มีรูปแบบและวิธีการท่ีคล้ายคลึงกัน 

  

 4.7.4  พนักงานมีค่านิยมสอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ถึงแม้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต่างกันไปบ้าง  แต่เม่ือ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  พบว่า พนักงานกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรัฐวิสาหกิจมีค่านิยมท่ี

สอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน  เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-Way  ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างในค่านิยมดังกล่าวแล้ว  เน่ืองจาก

พนักงานส่วนมาก (เกินร้อยละ 50)ให้ความส าคัญแก่  การลงทุน  ความก้าวหน้า  ทันสมัย  และ

ความรวดเร็ว  ฉับไว  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.13 

 

ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง  

                       รัฐวิสาหกิจ สามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 1.68 0.84 0.055 0.723 0.486 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 1.59 0.78 0.055   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.62 0.84 0.061     
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 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ค่า Sig  = 0.486   ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงสรุปได้ว่า  รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใกล้เคียงกัน   

 

 4.7.5  พนักงานได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ถึงแม้ว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งจะมีค่านิยมสอดคล้องกับการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติ  พบว่า พนักงานแต่ละองค์การได้รับ

ประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน เม่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA)  และเปรียบเทียบความแตกต่างในรัฐวิสาหกิจท้ัง

สามแห่ง  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.14  

 

ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบการได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 

                       รัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.99 1.30 0.084 8.474 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 3.24 1.18 0.084   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.72 1.28 0.093     

 

 จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ค่า Sig  = 0.000   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจพนักงานได้รับได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส.  รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. ได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างกัน โดย กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมดังกล่าวต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ส.  

และรัฐวิสาหกิจ ต.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ขณะเดียวกัน  รัฐวิสาหกิจ ส. ก็แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต.  อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  เช่นกัน 
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 รัฐวิสาหกิจ ก. มีความแตกต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ส.  คิดเป็นร้อยละ 25 และ แตกต่างจาก  

รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ  52 คะแนน  ขณะเดียวกัน  รัฐวิสาหกิจ ส.  ก็มีพฤติกรรมดังกล่าว

แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ  27 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง

ได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันตามล าดับจากมากไปน้อยดังน้ี  

รัฐวิสาหกิจ ก. รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ต.  

 

4.8  ลดการควบคุม  
 

            การควบคุม (Control)  เป็นกิจกรรมหน่ึงของการจัดการเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าพนักงานใน

องค์การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังแก้ไขการท างานท่ีผิดพลาดให้ถูกต้อง  

เน่ืองจากผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้เลย หากไม่วัดหรือ

ประเมินผลงานของพนักงานโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้   ระบบการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพจะต้องท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  หรือกล่าวได้ว่าการควบคุมท่ีดี คือ การควบคุม

ท่ีช่วยให้ผู้บริหารบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 ส าหรับรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งน้ัน  เม่ือศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมในองค์การ

แล้ว  พบว่าเป็นดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 4.8.1  องค์การใช้การควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Control)  หรือ  
                  ควบคุมโดยกลุ่ม (Clan Control) 

 เม่ือพิจารณาการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ ส. จากเอกสารต่าง ๆ คือ เอกสารด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคับขององค์การเองและเอกสารจากกระทรวงการคลัง  รวมท้ังพูดคุยกับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

พบว่า มีการควบคุมแบบเป็นทางการ (Bureaucratic Control)  จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานท าหน้าท่ี

ควบคุมการด าเนินงานขององค์การหลายหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ  ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในสายสาขา    ฝ่ายตรวจสอบภายในส านักงานใหญ่และธุรกิจ  ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ   งานกลยุทธ์และพัฒนาการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีรับผิดชอบการ

วางแผน  จัดท า  ทบทวน นโยบายและแผนงานบริหารงาน  ด าเนินการตรวจสอบ  ประเมินผล 

จัดท ารายงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบ 

 ส่วนกระบวนการควบคุมก็เป็นไปตามกระบวนการควบคุมแบบเป็นทางการ  (Bureaucratic 

Control)  ประกอบด้วย  1) องค์การหรือผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการท างาน  2) วัดผลการ

ปฏิบัติงาน 3)  แก้ไขผลงานท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน จะเห็นได้จากการบริหารความเส่ียงขององค์การ 
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ท่ีวางแผน  ประเมินผล  ติดตามและควบคุมการจัดการความเส่ียงขององค์การให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมตามรูปแบบท่ีเป็นทางการ  โดย 

4.8.1.1   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม พิจารณาว่าตลาดการเงินในปัจจุบันพัฒนา

และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ซับซ้อน

มากข้ึน  สภาพแวดล้อมและความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

4.8.1.2 จัดท านโยบายบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับความเส่ียงและการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  และใช้เป็นแนวทางบริหารความเส่ียงในองค์การแบบบูรณาการ (Enterprise  

Risk  Management: ERM)  โดยก าหนดแนวทางและแผนด าเนินงานบริหารความเส่ียงใน  6  

ด้าน  ได้แก่ 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk) 2) ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit  Risk) 

3)  ความเส่ียงด้านการตลาด (Market  Risk) 4)   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity  Risk) 5)  

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  (Operational  Risk) และ 6)  ความเส่ียงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance  Risk)  

4.8.1.3 ผู้บริหารระดับสูงขององค์การก าหนดมาตรฐานความเส่ียง  โดยทบทวน

และประเมินปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อทราบถึงสถานะของความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและการด าเนินธุรกิจขององค์การ  จัดท าสถานะความ

เส่ียง (Risk Profile) และแผนท่ีความเส่ียง (Risk  Map) ประจ าปี  รวมท้ังก าหนดระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได้ (Risk Appetite หรือ  Risk  Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเส่ียง  และก าหนดมาตรการ

จัดการความเส่ียง  เพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์การยอมรับได้   

4.8.1.4 แต่ละหน่วยงานระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง (Risk   Factor) โดย

พิจารณาความเส่ียงในทุกมิติท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การในทุกด้าน  ได้แก่ ความ

สูญเสียหรือความเสียหาย (Hazard)  ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จากการเปล่ียนแปลง   และ

การสูญเสียโอกาส (Opportunity)  เป็นต้น 

4.8.1.5 วัดความเส่ียง โดยพัฒนากระบวนการ  เคร่ืองมือ แบบจ าลองต่าง ๆ  

เพื่อค านวณค่าความเส่ียง หรือความเป็นไปได้ของความเสียหายในเชิงปริมาณ  ร่วมกับวัดความ

เส่ียงในเชิงคุณภาพ  โดยประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความ

เส่ียง (Impact)  รวมท้ังติดตามผล เพื่อประเมินความแม่นย าและปรับปรุงเคร่ืองมือวัดความเส่ียง

อย่างต่อเน่ือง 

4.8.1.6 ติดตามและควบคุมความเส่ียง  ก าหนดเป็นเพดาน (Limits)  เช่น วงเงิน  

ค่าความเสียหายและอัตราส่วนท่ีเป็นมาตรฐานสากล  และก าหนดระยะเวลาติดตามควบคุมความ

เส่ียงเป็นรายวัน  รายสัปดาห์  รายปักษ์ และรายเดือน  ตามความเหมาะสม 
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4.8.1.7 รายงานความเส่ียง  ทุกสายธุรกิจส าคัญขององค์การ  ต้องรายงานความ

เส่ียงต่อผู้บริหารของสายงานและผู้บริหารท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงขององค์การ  

ตามระยะเวลาท่ีองค์การก าหนดไว้ 

 นอกจากการบริหารความเส่ียงแล้ว  รัฐวิสาหกิจ ส. ยังควบคุมภายใน  ซ่ึงเก่ียวข้องกับทุก

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพราะทุกข้ันตอนการท างานจ าเป็นต้องควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ  

และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  เป็นการควบคุม

แบบผสมผสาน ระหว่าง การควบคุมแบบเป็นทางการ (Bureaucratic  Control)  กับ  การควบคุม

โดยกลุ่ม (Clan  Control)  จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง กล่าวว่า  

 

การควบคุมภายในขององค์การประกอบด้วย  2  ลักษณะส าคัญ  คือ Hard  

Control  คือ  ก าหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์  คู่มือการปฏิบัติงาน  รายงานการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น  ก าหนดระยะเวลาจัดท ารายงาน เพื่อจัดส่งแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในเวลาท่ีก าหนด และ  Soft  Control  มุ่งเน้นการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

องค์การ  มาตรฐานจริยธรรม  เช่น  มีความซ่ือสัตย์   การไว้วางใจระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์การ… 

 

  แต่กระบวนการควบคุมภายในก็ยังเป็นการควบคุมอย่างเป็นทางการ (Bureaucratic  

Control)  เน่ืองจากมีกระบวนการด าเนินงาน  ดังน้ี 

1) สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control Environment) ท าให้พนักงานมี

ทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน  ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกท่ีดี  ตระหนักถึงความจ าเป็นและ

ความส าคัญของการควบคุมภายใน  ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี 

2)   ด าเนินกิจกรรมการควบคุม (Control   Activities)   โดยแบ่งแยกหน้าท่ีงาน

ภายในหน่วยงานให้เหมาะสม  ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบงานท่ีส าคัญ

หรืองานท่ีเส่ียงสูงท้ังหมดเพียงผู้เดียว  

3)  ติดตามและประเมินผล (Monitoring)  ผู้บริหารมีหน้าท่ีติดตามประเมินผล  

ระหว่างปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบควบคุมภายในท่ี

วางไว้มีอย่างเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และสามารถปฏิบัติได้จริง  หากตรวจพบความ

ผิดพลาดจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  นอกจากน้ีการควบคุมภายในต้อง

ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  
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ส่วนการควบคุมการด าเนินงานอ่ืน ๆ ยังเป็นทางการ (Bureaucratic  Control) เป็น

ส่วนใหญ่  เช่น  ผู้บริหารขององค์การก าหนดให้ทุกสาขา  ทุกศูนย์  และทุกภาคขององค์การ ส่ง

เร่ืองการจะอนุมัติสินเช่ือท่ีมีวงเงินเกินกว่า  2  ล้านบาทให้ส านักงานใหญ่รับทราบก่อนด าเนินการ

ต่อไป เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เห็นว่า   

  

การปฏิบัติงานท่ีผ่านมาผู้รับมอบอ านาจทุกระดับไม่เคยรายงานรายละเอียดการ

ให้สินเช่ือแก่ส านักงานใหญ่   แต่การให้สินเช่ือในวงเงินดังกล่าวน้ีเป็นเร่ืองส าคัญ

และจ าเป็นส าหรับการบริหารงานขององค์การ  จึงต้องควบคุมให้มีความ

รอบคอบ  ระมัดระวัง และรัดกุมในการให้สินเช่ือเพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 

นอกจากน้ัน  เพื่อจัดระเบียบข้ันตอนการรายงานการให้สินเช่ือของสาขาแก่

ส านักงานใหญ่ให้ทราบตามข้ันตอนและตามระดับการมอบอ านาจจากองค์การ 

 

รัฐวิสาหกิจ ก. ก็ใช้การควบคุมแบบทางการ (Bureaucratic Control)  คือ ใช้

กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็นส าคัญ  โดยปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม ดังน้ี 1) องค์การหรือ

ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการท างาน   2)  วัดผลการปฏิบัติงาน   3)  แก้ไขผลงานท่ีไม่ได้ตาม

มาตรฐานให้ถูกต้อง  จะเห็นได้จากการด าเนินการต่อไปน้ีของรัฐวิสาหกิจ  ก.  ซ่ึงมีเอกสารเก่ียวกับ

ระเบียบข้อบังคับขององค์การก าหนดไว้อย่างละเอียด  สามารถสรุปเน้ือหาได้ว่า  

(1)  ระบบควบคุมภายใน (Internal Control Function) ของรัฐวิสาหกิจ ก. 

ประกอบด้วย  จัดท าระบบสอบทานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ด าเนินการควบคุมภายใน  รายงานผลการปฏิบัติตามระบบ  ของแต่ละฝ่ายงาน

หรือสาขา  แล้วน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของฝ่ายงานหรือสาขา 

มาจัดเรียงตามล าดับผลงานของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงานหรือ

ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการท างานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการควบคุมอย่างเป็นทางการดังกล่าว

ไว้ข้างต้น  

   ถึงแม้รัฐวิสาหกิจ ก. ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน  ให้พนักงานทุกคนได้

รับทราบและตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  แต่ก็เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน

ร่วมสอดส่องดูแลและติดตามความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองค์การ  เสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ผ่านผู้บังคับบัญชา  เพื่อใช้

พิจารณาประกอบการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานในองค์การ   
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(2)   การตรวจสอบภายใน ก็ใช้การควบคุมอย่างเป็นทางการ  คือ ปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบ  หรือ มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  เช่น  ในปี  2549  รัฐวิสาหกิจ ก.  ให้ความส าคัญแก่การ

ตรวจสอบเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์การอย่างเป็นรูปธรรม  และ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรายงานให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ และยึดนโยบายการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk  Base  Approach) ท่ี

มาตรฐานสากลก าหนด  น าคู่มือการตรวจสอบความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็น

แนวทางส าหรับปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย  และ

สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The 

Committee of  Sponsoring Organization of Treachery Commission:  COSO  เพื่อให้การ

ด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือได้ (Financial 

Report Objective)   และเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ังคณะรัฐมนตรี  

นโยบายและสัญญาท่ีเก่ียวข้อง (Compliance  Objective)   เป็นต้น 

(3)  การบริหารความเส่ียงและควบคุมความเส่ียง  โดยก าหนดนโยบายและ

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์การอย่างชัดเจน  กระจายอ านาจการจัดการความเส่ียงไป

ยังทุกหน่วยงาน  เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความเส่ียง   รับผิดชอบต่อความเส่ียง สามารถบริหาร

ความเส่ียงได้ท่ัวท้ังองค์การ  และมีระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ 

  การจัดการความเส่ียงเป็นการควบคุมท่ีเป็นทางการ (Bureaucratic  Control)  

จะเห็นได้จากก าหนดให้หน่วยงานระดับฝ่ายและระดับสายงาน  มีระบบควบคุมความเส่ียงตาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  และพิจารณากล่ันกรองงานตามล าดับช้ันการ

บังคับบัญชา และหน่วยงานระดับบริหาร  มีคณะกรรมการต่างๆ  ท าหน้าท่ีก ากับ  ดูแล  

กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพตามท่ีได้รับมอบหมายและบริหารความเส่ียงในภาพรวม  มี

ฝ่ายบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  หาแนวทางและมาตรการลดความ

เส่ียง  รวมท้ังเสนอแนวทางจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อคณะกรรมการจัดการ

ความเส่ียง 

   รัฐวิสาหกิจ ก. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk  

Management  Policy  and  Guideline)  ซ่ึงจัดท าข้ึนเม่ือ ปี  2546 และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

เป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้ครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน  ประกอบด้วย (1) ความเส่ียงทางธุรกิจด้าน

กลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก (Strategic  Risk)   (2)  ความเส่ียงทางเครดิต (Credit  Risk)  (3)  

ความเส่ียงทางการตลาดและสภาพคล่อง (Market  and  Liquidity  Risk)  (4)  ความเส่ียงทาง
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ปฏิบัติการและระบบ (Operational Risk) และ (5) ความเส่ียงทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance  Risk) โดยก าหนดเคร่ืองมือวัดความเส่ียงหรือมาตรฐานความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน  

คือ ดัชนีช้ีวัดความเส่ียงท่ีส าคัญ  (Key  Risk Indicator)  การประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk   

Control  Self  Assessment) และการเก็บข้อมูลความเสียหาย (Loss   Event)  เพื่อน ามาวัดและ

ประเมินความเส่ียงด้านต่าง ๆ  ขององค์การ 

ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. ก็ใช้การควบคุมแบบทางการ (Bureaucratic  Control) 

เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ส.  และรัฐวิสาหกิจ ก. ซ่ึงวิธีการด าเนินงานประกอบด้วย 1) ก าหนด

มาตรฐานการท างาน  2) วัดผลการปฏิบัติงาน  และ 3)  แก้ไขผลงานท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน  

เน่ืองจากการด าเนินงานในอดีตพบว่า พนักงานส่วนหน่ึงขององค์การมีพฤติกรรมท่ีค านึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ขององค์การ  อนุมัติสินเช่ืออย่างขาดความระมัดระวัง  ท า

ให้ปัจจุบันองค์การต้องตรวจสอบการท างานกันอย่างเข้มงวด ต่อเน่ืองสม่ าเสมอโดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  และจากค าบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลท่ีกล่าวว่า 

 

ในทางปฏิบัติมีหน่วยงานสอบทานกันข้ามสายงานเป็นบางกรณี โดยตรวจสอบ

เทียบกับคู่มือการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง  ล่าช้าหรือไม่ ละเลยประเด็นใดในการ

ปฏิบัติงานหรือไม่  มีประเด็นซ่อนเร้นมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict  

of  Interest) หรือไม่ เน่ืองจากองค์การไม่ต้องการให้เกิดการละเลย  ละเว้น  หรือ

การปฏิบัติท่ีน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ส่วนตน  หากเกิดข้ึนก็

สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ผู้บังคับบัญชามีบทบาทส าคัญต่อการตรวจสอบงาน

และอนุมัติตามล าดับช้ันการบังคับบัญชา  หากไม่ถูกต้อง  ต้องน าเสนอ

ผู้บังคับบัญชาอีกคร้ังให้ถูกต้องก่อนตามหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานท่ี

องค์การก าหนดไว้  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

องค์การก าหนดไว้  

 

และข้อมูลจากเอกสารกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การและเอกสารจาก

กระทรวงการคลัง พบว่ารัฐวิสาหกิจ  ต. ให้ความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารความเส่ียง 

เน่ืองจากผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนในปี  2549  ท าให้องค์การต้องทบทวนและปรับแผนบริหาร

ความเส่ียง  เข้าเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์การ  ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อวางรากฐาน

การเติบโตท่ีย่ังยืนและม่ันคง  ทบทวนหลักเกณฑ์การให้สินเช่ือและเพิ่มกระบวนการให้สินเช่ือ  ท่ี
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มุ่งเน้นการป้องกันปัญหา (Preventive)  โดยฝ่ายอนุมัติสินเช่ือและฝ่ายปฏิบัติการ  (Back  Office)  

ต้องปรึกษาหารือและร่วมมือกัน  เพ่ือให้ได้เกณฑ์ท่ียอมรับร่วมกันได้ วางแนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันแก่

องค์การ  เพื่อป้องกันและสกัดก้ันการแทรกแซงทางการเมือง  กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับยอมรับ

และเห็นความส าคัญของการป้องกันปัญหาการด าเนินงาน  มากกว่าแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  และ 

ปรับเปล่ียนทัศนคติด้านบริหารความเส่ียง  ยอมรับข้อบกพร่องของวิธีปฏิบัติและกระบวนการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมา  และเพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการความเส่ียง  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ความเส่ียง   มีทัศนคติและส่ือสารความเส่ียงท่ีถูกต้องตรงกัน  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อองค์การระยะยาว 

หรือพยายามท าให้การบริหารความเส่ียงเป็นการควบคุมโดยกลุ่ม (Clan  Control)  

รัฐวิสาหกิจ ต. จึงให้ความส าคัญแก่  1)  ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์  2) ความเส่ียง

ด้านเครดิต 3)  มีระบบควบคุมภายใน  เพื่อจัดการความเส่ียงจากสินเช่ือด้อยคุณภาพ 4)  ความ

เส่ียงด้านปฏิบัติการ   ซ่ึงใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูล   เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานต่าง ๆ  

เป็นรายสัปดาห์  แล้วเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล  เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศ  และสามารถน าไป

จัดท าแผนท่ีความเส่ียง  (Risk  Map)  อีกท้ังใช้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงต่อไป 

ในปี  2550  รัฐวิสาหกิจ ต. ปรับโครงสร้างองค์การใหม่  จัดให้มีสายงานก ากับ

และบริหารความเส่ียง  ท าหน้าท่ีควบคุมหรือก ากับและบริหารความเส่ียง  มีอิสระจากหน่วยงาน

อ่ืน  ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย  3  หน่วยงาน  คือ 1)  ฝ่ายบริหารความเส่ียง 2)  ฝ่ายนโยบาย

และข้อมูลสินเช่ือ  และ 3)  ฝ่ายกล่ันกรองสินเช่ือ รวมท้ังเพิ่มขยายการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมเพิ่มข้ึนในหลายประเด็น ได้แก่  ความเส่ียงด้านการตลาด   ความเส่ียงด้านอัตรา

ดอกเบ้ีย  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง   ความเส่ียงด้านความ

เพียงพอของเงินกองทุน  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และความเส่ียงด้านสินเช่ือ  

รัฐวิสาหกิจ ต. ยังได้รับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ คือ 

กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นหน่วยงานก ากับดูแลอีกด้วย  มอบหมายให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบกิจการประจ าปีขององค์การ  ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

รัฐวิสาหกิจ   เป็นผลให้คณะกรรมการขององค์การได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางปรับปรุงและยกระดับการด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเน่ือง  ต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในสินเช่ือบางราย   

รวมท้ังปรับปรุงเพิ่มเติมข้อบังคับท่ีส าคัญ  และว่าจ้างท่ีปรึกษาจากภายนอกองค์การมาศึกษาและ

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการอ านวยสินเช่ือให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลท่ีดี  

ตลอดจนผลักดันน าแนวคิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) มาใช้ประเมินผล

การด าเนินงานอีกด้วย 
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สรุปได้ว่า  รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  ใช้การควบคุมอย่างเป็นทางการ (Bureaucratic  

Control) มากกว่าการควบคุมโดยกลุ่ม (Clan  Control) 

 

 4.8.2  องค์การมีหลักเกณฑ์ส าหรับการควบคุมหลายรูปแบบ      

 รัฐวิสาหกิจ ส. น าระบบดุลดัชนี (Balanced  Scoredcard) มาใช้ส าหรับการจัดการ  การ

วางแผน  การงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อให้การควบคุมขององค์การมีหลักเกณฑ์

ท่ีหลากหลายมากข้ึน  มิได้ต้องการควบคุมทางการเงินเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ดังค ากล่าวของ

ผู้บริหารด้านพัฒนาองค์การ ท่ีว่า “เรามิได้มุ่งวัดผลทางการเงินเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  ยังวัดด้าน

อ่ืน ๆ ตามรูปแบบของ  Balabced  Scorecard  คือ วัดด้านลูกค้า   การกระบวนการจัดการภายใน  

และการพัฒนาองค์การ”  และเม่ือพิจารณาเอกสารท่ีรัฐวิสาหกิจ ส. แสดงต่อกระทรวงการคลัง  ก็

พบว่ามีการวัดและประเมินหลายด้าน  นอกจาก. เป้าหมายทางการเงิน เช่น การด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความส าเร็จของการสร้างวินัยการออม  ความพึงพอใจและภาพลักษณ์

ธนาคาร เป็นต้น 

   รัฐวิสาหกิจ  ก. มีการควบคุมหลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะด้านการเงินเท่าน้ัน  ยังควบคุม

ด้านการตลาด  ด้านกระบวนการด าเนินงานภายใน  ด้านพนักงาน เป็นต้น เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจ 

ก. น าระบบดุลดัชนี (Balanced   Scorecard) มาใช้  จากรายงานประจ าปี 2549  (หน้า 33) 

พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ก. น าหลักการดุลดัชนี (Balanced   Scorecard) มาเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับ

ก าหนดทิศทางขององค์การ ประกอบด้วย 1) ด้านการเงินประเมินจากการเพิ่มรายได้ท่ีไม่ใช่

ดอกเบ้ีย  2) ด้านลูกค้าวัดจากช่องทางการให้บริการท่ีมากข้ึน  3) ด้านกระบวนการภายในประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ  4) ด้านการเรียนรู้และการเติบโตวัดโดย

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มข้ึน  

  ส่วน  รัฐวิสาหกิจ ต. ให้ความส าคัญแก่การควบคุมด้านการเงิน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  เช่น จัดหาเงินทุนท่ีเหมาะสมท้ังด้านต้นทุนทางการเงินและ

ระยะเวลาระดมเงินทุน  เพื่อน ามาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  และทดแทนแหล่งเงินทุนท่ีครบ

ก าหนดขององค์การ  รวมท้ังควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า  ซ่ึงพิจารณาจาก

เอกสารท่ีองค์การแสดงแก่กระทรวงการคลัง  แสดงให้เห็นว่า  รัฐวิสาหกิจ ต. มุ่งเน้นการ

ประเมินผลหรือควบคุมด้านการเงินเป็นหลัก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการปัญหาหน้ีเสีย (NPLs)  

เช่น  ในปี 2550 ก าหนดเป้าหมายว่า    ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน  ไม่

เกินร้อยละ  55.09, ลด NPLs  ช้ัน  S  และช้ัน  D   ลงร้อยละ 37, ลด  NPLs ช้ัน B ลงร้อยละ 57   
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ส่วนเป้าหมายในปี  2551 ก าหนดว่า  สัดส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้  

ไม่เกินร้อยละ 2.36,  จัดการปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับท่ี  3  เป็นต้น 

 แต่ในอนาคตอันใกล้น้ี  รัฐวิสาหกิจ ต. จะน าการประเมินผลแบบดุลดัชนี (Balanced 

Scorecard) มาใช้ในองค์การ  ซ่ึงเป็นการประเมินผลท่ีมิได้วัดเฉพาะการเงินเพียงด้านเดียวเท่าน้ัน   

ต้องประเมินผลการด าเนินงานด้านอ่ืนขององค์การไปพร้อม ๆ  กันด้วย  โดยจัดเสวนาเร่ือง  

“แนวคิดและหลักการของ Balanced  Scorecard”  ให้กับพนักงานขององค์การเม่ือวันท่ี 1 

มิถุนายน 2552  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดท าระบบน้ี  และเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์แก่องค์การ 

 รัฐวิสาหกิจ ส.  และ  รัฐวิสาหกิจ ก.  ควบคุมหลายด้าน ไม่เพียงเฉพาะด้านการเงินเท่าน้ัน  

โดยน าระบบดุลดัชนี (Balanced  Scoredcard) มาใช้ประเมินผลองค์การ  ส่วนรัฐวิสาหกิจ  ต. มุ่ง

ควบคุมทางการเงินเป็นหลัก  แต่ในอนาคตจะน าระบบดุลดัชนี (Balanced  Scoredcard) มาใช้  

เพื่อประเมินองค์การในหลากหลายด้านมากย่ิงข้ึน 

 

 4.8.3  พนักงานมีค่านิยมลดการควบคุม 

 พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  ล้วนมีค่านิยมต้องการลดการ

ควบคุมในระดับท่ีไม่แตกต่างกัน   เน่ืองจากพนักงานส่วนมาก (เกินร้อยละ 50) ให้ความส าคัญแก่  

ผลส าเร็จของงาน  ต้องการมีอิสระในการท างาน  มีวินัยในตนเอง  กล้าเส่ียง   ริเร่ิมสร้างสรรค์  

และนิยมความไม่เป็นทางการมากกว่าเป็นทางการ  และเม่ือวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างของรัฐวิสาหกิจ

ท้ังสามแห่ง  พบว่าเป็นไปตามตารางท่ี 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบค่านิยมลดการควบคุมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.33 1.54 0.100 1.319 0.268 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.55 1.35 0.096   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.50 1.48 0.108     
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 จากตารางท่ี 4.15   พบว่า  Sig  = 0.268   ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมลดการควบคุมของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึง

สรุปได้ว่า  รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีค่านิยมลดการควบคุมใกล้เคียงกัน   

  

 4.8.4  พนักงานถูกควบคุมน้อยลง 

 ถึงแม้ประชากรกลุ่มตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  มีค่านิยมไม่ต้องการถูกควบคุม

ในระดับใกล้เคียงกัน  แต่จากการส ารวจเชิงปริมาณจากประชากรกลุ่มตัวอย่างและ วิเคราะห์ด้วย

สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA)   พร้อมท้ังเปรียบเทียบความ

แตกต่างของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  พบว่า มีพฤติกรรมแตกต่างกัน  ตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16   เปรียบเทียบพฤติกรรมลดการควบคุมระหว่างรัฐวิสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.15 0.82 0.053 5.897 0.003 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.12 0.91 0.064   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 1.88 0.82 0.059     

 

 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ค่า Sig  = 0.003   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจพนักงานได้รับการควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. ได้รับการควบคุมท่ีลดลงไม่แตกต่างกัน  แต่  กลุ่มตัวอย่าง

จากรัฐวิสาหกิจ ต. ได้รับการควบคุมท่ีลดลงแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  อย่าง

มีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 27  และ

รัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 24   

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมลดการควบคุม  ในแต่ละรัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน  โดยกลุ่มตัวอย่าง

จาก รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางได้รับการควบคุมน้อยกว่า 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ า   
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4.9  มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ทุกองค์การไม่ว่าองค์การภาครัฐหรือเอกชนต้องด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม คือ ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของพฤติกรรมท่ีได้รับการตัดสินว่าส่ิงใดถูกต้อง  เหมาะสม พึง

ประพฤติปฏิบัติ  ส่ิงใดผิด  ไม่พึงประพฤติปฏิบัติ   มิใช่ปฏิบัติตามกฏหมายเพียงอย่างเดียว  การ

กระท าบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่อาจขัดต่อจริยธรรมก็ได้   ดังน้ัน จริยธรรมจึงลึกซ้ึงและ

ละเอียดอ่อนกว่ากฎหมาย   แต่การระบุอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมใดถูกหรือผิดจริยธรรมน้ันมิใช่

เร่ืองง่าย  องค์การจึงก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code  of  Ethics)  หรือข้อความท่ีก าหนดอย่าง

เป็นทางการ  ซ่ึงบ่งบอกถึงค่านิยมขององค์การและหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีผู้บริหารและ

พนักงานในองค์การพึงปฏิบัติ  โดยก าหนดเป็นแนวทางท่ีชัดเจน แต่ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีอิสระ

ใช้วิจารณญาณของตนได้เช่นกัน (Robbins  and  DeCenzo, 2004: 55)     

  ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) น้ัน  องค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การแล้ว  

ยังสามารถสร้างผลก าไรแก่องค์การระยะยาวอีกด้วย  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีองค์การด าเนินงาน

ด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับองค์การ (Stakeholders)  มีความส าคัญเช่นเดียวกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นขององค์การ 

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  ตระหนักถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน  แต่

ด าเนินการแตกต่างกัน  ดังน้ี 

 

 4.9.1  ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ  

  รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  ท่ีพนักงานพึงปฏิบัติ

โดยก าหนดเป็นสมรรถนะหน่ึงของพนักงาน ซ่ึงพบได้จากเอกสารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ท่ีว่า “ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity  &  Accountability) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสัตย์  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม หลีกเล่ียงใช้

อารมณ์ความรู้สึกในการปฏิบัติงาน”   

 ถึงแม้รัฐวิสาหกิจ ก. มิได้ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ

ก็ตาม  แต่ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า “จริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีพนักงานทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติอยู่แล้ว  ไม่ว่าเราจะก าหนดเป็นค่านิยมขององค์การหรือไม่ก็ตามการประเมินผลของ

พนักงานก็น าเร่ืองจริยธรรมมาประเมินด้วย”  แสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความส าคัญแก่จริยธรรม

เช่นกัน 
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 ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมส าคัญขององค์การ ต้องการ

ให้พนักงานท างานด้วยความซ่ือสัตย์ มีธรรมาภิบาล และ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ดังวัฒนธรรม

องค์การท่ีก าหนดไว้ว่า “มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  การท างานด้วยความซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาล  

และปฏิบัติตามระเบียบวินัย” 

 กล่าวได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ส และ รัฐวิสาหกิจ ต.  ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นวัฒนธรรม

หน่ึงขององค์การ  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ก. มิได้ก าหนดไว้ แต่ก็ให้ความส าคัญเช่นกัน 

 

 4.9.2  องค์การปฏิบัติงานโดยยึดถือ จริยธรรม  นอกเหนือจากข้อบังคับของ 
                  กฎหมาย 
 การก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  แสดงให้เห็นว่า รัฐวิสาหกิจ ส. 

นอกจากต้องการให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามหลักกฎหมาย  กฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์การแล้ว  ยังให้ความส าคัญแก่การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอีก  โดยจัดต้ัง

ส านักก ากับข้อก าหนดและจรรยาบรรณาข้ึนในองค์การ  เม่ือศึกษารายละเอียดในระเบียบของ

องค์การ  พบว่าหน่วยงานดังกล่าวท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดถือจริยธรรม 

นอกเหนือจากข้อบังคับของกฎหมาย  ดังข้อความท่ีระบุว่า “ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้ทุกหน่วยงาน

ภายในองค์การปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีองค์การต้องถือปฏิบัติ  รวมถึง  ระเบียบ  ค าส่ัง และ

ประกาศขององค์การ…”    

 รัฐวิสาหกิจ ส.  ได้จัดท ามาตรฐานจริยธรรมแจกแก่พนักงานทุกคน  พร้อมท้ังส่ือสารไปยัง

พนักงานอย่างต่อเน่ือง  ดังค ากล่าวของผู้บริหารท่านหน่ึงว่า 

 

เราแจกคู่มือจริยธรรมแก่พนักงานท่ีเข้าใหม่ทุกคน  ให้น าไปศึกษาเพื่อปฏิบัติให้

ถูกต้อง   และหากปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็จัดท าให้ใหม่แจกแก่พนักงานทุกคน

เน่ืองจากองค์การต้องการเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากผู้เก่ียวข้องกับองค์การ 

(Stakeholders) โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกค้าและประชาชน  

 
 เม่ือพิจารณาคู่มือจริยธรรมของพนักงาน  พบว่า จัดแบ่งเป็นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ส าหรับพนักงาน   ผู้บริหาร  และคณะกรรมการขององค์การ เพื่อน าปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เช่น 

จรรยาบรรณขององค์การ ประกอบด้วย 1)  ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  2)  รับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี  3)  มุ่งม่ันพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ  4)  รักความสามัคคี  5)  ค านึงถึง

ความเสมอภาค  ความยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  6)   มีศีลธรรมและด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม   

7) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  8)  มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ 
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 นอกจากน้ีจากรายงานประจ าปีขององค์การ  (พ.ศ. 2547 – 2551)  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. 

ยังให้ความส าคัญแก่การมีจริยธรรมในเร่ือง 

1) หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เก่ียวข้องกับ

องค์การทุกฝ่าย ประกอบด้วยพนักงาน  ลูกค้า  คู่ค้า   ประชาชน  สังคมและประเทศชาติ  รวมท้ัง

ส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข    ด าเนินกิจการโดยยึดม่ันหลักการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  คือ  สุจริต  โปร่งใส  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้พนักงานทุก

คนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน   ทุกหน่วยงานต้องน าหลักการดังกล่าวข้างต้นไปก าหนดเป็น

แนวทางส าหรับปฏิบัติงาน   จัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ เพื่อให้มี

ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2)  มาตรการขจัดและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of 

Interest) โดยก าหนดกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวทางปฏิบัติ และจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงกฏระเบียบข้อบังคับดังกล่าวน้ี  สอดคล้องกับ

หลักการก ากับดูแลท่ีดีขององค์การและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ในเร่ืองการให้

สินเช่ือหรือการลงทุนในกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นขององค์การ  รวมท้ังฝึกอบรม

ให้ความรู้เร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่พนักงานทุกระดับขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

เม่ือพิจารณารายละเอียดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ ส. แล้ว  

พบว่า ให้ความส าคัญแก่การน าไปปฏิบัติได้จริง  เพื่อให้กิดประโยชน์แก่องค์การและส่วนรวม

มากกว่าก าหนดในเชิงอุดมคติ 

รัฐวิสาหกิจ ก. นอกจากใช้ข้อบังคับตามกฎหมายแล้ว ยังก าหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางการก ากับดูแลท่ีดีขององค์การ  โดยยึดหลักสากลท่ีเป็นมาตรฐาน  6  ประการ เพื่อให้

พนักงานน าปฏิบัติ ได้แก่ “1)  รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี  2) ส านึกในหน้าท่ีด้วยขีด

ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  3)  ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม 4) มี

ความโปร่งใส  5)   มีวิสัยทัศน์  และ  6)  มีจริยธรรม”  เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างองค์การของ

รัฐวิสาหกิจ ก. แล้วพบว่าถึงแม้ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากับข้อก าหนดและจรรยาบรรณของ

องค์การ แต่มีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

ท าหน้าท่ีดูแลในเร่ืองดังกล่าวด้วย 

รัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดจรรยาบรรณขององค์การของคณะกรรมการ   ผู้บริหาร   

และพนักงานอย่างชัดเจน โดยประกาศไว้ในเอกสารเผยแพร่ขององค์การอย่างกว้างขวาง  เช่น 

ป้ายประกาศ  เว็บไซด์ (Website)  ตัวอย่าง จรรยาบรรณขององค์การ  ประกอบด้วย 1) องค์การ
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จะปฏิบัติต่อลูกค้าและประชาชนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เลือกช้ันวรรณะและรักษาประโยชน์

ของลูกค้าทุกคนด้วยความเสมอภาค  2)  องค์การจะด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและปฏิบัติตาม 

กฎหมายอย่างเคร่งครัด  3)  องค์การจะท าธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 4)  

องค์การจะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนสร้างความเจริญให้

สังคม 5) องค์การจะไม่ฝักใฝ่การเมือง  และจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสรรค์

ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ  

  นอกจากน้ียังก าหนดให้องค์การ  คณะกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานมีจรรยาบรรณต่อ

ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ด้วย เช่น จรรยาบรรณของพนักงานต่อองค์การ  ต่อผู้บริหาร   ต่อพนักงาน   ต่อ

ลูกค้าและสังคม   ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

เป็นต้น  เช่น จรรยาบรรณของพนักงาน ระบุว่า   

 

พนักงานนอกจากปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์แล้ว  ต้องประพฤติตนให้

เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานขององค์การ  รักษาผลประโยชน์ใช้และรักษา

ทรัพย์สินขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนรักษาช่ือเสียงขององค์การ

แล้ว ยังต้องให้ความเคารพ ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีชอบของผู้บังคับบัญชา  เสนอแนะ

ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และไม่กล่าวให้ร้ายผู้บังคับบัญชาโดย

ปราศจากความจริง   ให้ความเคารพให้เกียรติและสร้างความสามัคคีในหมู่

พนักงานด้วยกัน  

 

 ส าหรับจรรยาบรรณของพนักงานท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ  ก าหนดให้ 

 

พนักงานต้องให้บริการท่ีมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ  ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน  จริงใจ  รักษาค าม่ันสัญญาและรักษาความลับของลูกค้า  

องค์การยังห้ามพนักงานรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบุคคลอ่ืนใน

มูลค่าเกินสามพันบาท  และห้ามพนักงานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดย

ไม่หาผลประโยชน์จากโอกาสหรือต าแหน่งหน้าท่ีของตน  ไม่ท าการใด ๆ ท่ี

ขัดแย้งกับการด าเนินธุรกิจขององค์การหรือลูกค้า   

 

  จะเห็นได้ว่า  การก าหนดจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ ก. มุ่งเน้นให้ปฏิบัติได้จริงมากกว่า

ก าหนดในเชิงอุดมคติ  เน่ืองจากก าหนดรายละเอียดให้พนักงานพึงปฏิบัติหรือพึงละเว้นอย่าง
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ชัดเจน ตรงไปตรงมา อ่านแล้วเข้าใจง่าย และในอดีตองค์การจัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณแจกแก่

พนักงานทุกคน   แต่ปัจจุบันมิได้แจกแก่พนักงานแต่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ (Website) ขององค์การ

หรือสาขาบางแห่งน าจรรยาบรรณขององค์การติดบอร์ดไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้พนักงานและลูกค้า

รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. พยายามส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

เน่ืองจากความผิดพลาดของการด าเนินงานท้ังระดับผู้บริหารและพนักงานในระยะเวลา 3-4 ปี ท่ี

ผ่านมา องค์การปล่อยสินเช่ือโดยหละหลวมและเกิดหน้ีเสียโดยทุจริต  จึงปรับปรุงกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การใหม่ ท้ังการปล่อยสินเช่ือ การประเมินสินทรัพย์ การฟ้องด าเนินคดี 

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร เช่น การจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาจะต้อง

ให้คณะกรรมการขององค์การ เป็นผู้อนุมัติแต่งต้ัง จากเดิมกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจแต่งต้ังเพียง

ผู้เดียวเท่าน้ัน  เพื่อให้การด าเนินงานโปร่งใส และลดการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (ดอกเบ้ีย 

2549, ธันวาคม: 53)   

 องค์การจึงสร้างค่านิยมให้พนักงานท างานด้วยความซ่ือสัตย์ มีธรรมาภิบาล และ ปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัย และจัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การ ผู้บริหาร และพนักงาน  

และเผยแพร่แก่พนักงานและบุคคลภายนอก  โดยประกาศไว้ในเว็บไซด์ (Website) ขององค์การ  

ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ   ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

และขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนท าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ซ่ึง

ก าหนดไว้อย่างละเอียดเพื่อให้พนักงานน าไปปฏิบัติจริงได้   

 เม่ือพิจารณาคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจ ต. แล้ว  พบว่า เน้ือหา

ประกอบด้วยค าอธิบายความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ   การบริหารกิจการและสังคมท่ีดี 

(Good Corporate Governance)  และหลักการบริหารกิจการและสังคมท่ีดี   พร้อมท้ังก าหนด

อุดมการณ์ขององค์การ   จริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การ   ของผู้บริหาร  และของพนักงาน   

ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า  เช่น  ไม่รับอามิส

สินจ้างจากลูกค้าไม่ว่าจะในสถานท่ีใดและโอกาสใด เม่ือลูกค้าขอให้ท าในส่ิงท่ีผิดระเบียบของ

องค์การ จะต้องปฏิเสธและบ่ายเบ่ียงอย่างสุภาพ นอกจากน้ันต้องไม่แนะน าหรือช้ีช่องทางให้

ลูกค้ากระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็นการเอาเปรียบองค์การ หรือน าช่ือองค์การไปแอบอ้าง เพื่อประโยชน์

น้ันจะเก่ียวข้องกับองค์การโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจ ต. มี

จริยธรรมครอบคลุมในทุกระดับ   ท้ังลูกค้า  ผู้บริหาร พนักงาน  เป็นต้น  

           และยังก าหนดข้อบังคับในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์    เพื่อป้องกันการขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนว่า การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับท่ี
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ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องปราศจากอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมของความต้องการ

ส่วนตัว ของครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้กับ

องค์การอย่างสุดความสามารถ และไม่ควรมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดภายนอกองค์การ อันจะ

เป็นการเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อองค์การ ในกรณีท่ีการกระท า

บางอย่างซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์การ   แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกันของผู้ท่ี

เก่ียวข้องในแต่ละกลุ่ม องค์การจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

มีเหตุมีผล เป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญและ

เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกคร้ัง ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจ ากัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรม

ต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยท่ีสุด 

 จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งปฏิบัติงานโดยยึดถือ จริยธรรมนอกเหนือจากข้อบังคับ

ของกฎหมาย  มีจรรยาบรรณ (Code  of  Ethics)  ท่ีก าหนดอย่างเป็นทางการ  ให้ครอบคลุมทุก

ระดับ และ มุ่งเน้นให้น าไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าก าหนดในเชิงอุดมคติ 

 

 4.9.3  สร้างจริยธรรมแก่พนักงาน 

 รัฐวิสาหกิจ ส.  มิเพียงแจกคู่มือจริยธรรมแก่พนักงานเพื่อน าไปศึกษารายละเอียดด้วย

ตนเองเท่าน้ัน   แต่ใช้การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีจริยธรรมตามมาตรฐานขององค์การอีกด้วย   

เช่น  จากจดหมายข่าวขององค์การ  ลงข่าวว่าในการปฐมนิเทศได้ให้ความรู้แก่พนักงานด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณด้วย  นอกจากน้ีองค์การท าให้กระบวนการท างานทุกข้ันตอนด าเนินไป

อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม  ดังค าบอกเล่าของผู้บริหารท่านหน่ึงท่ีว่า    

 

น ารายงานการท าความผิดของพนักงานมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด  เพื่อหา

แนวทางป้องกันและลดความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานในอนาคต  ก าหนด

เป็นมาตรการป้องกันและลดความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน…จัด

โครงการจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อปลูกฝังให้พนักงานนับต้ังแต่ ระดับ

ผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้างขององค์การให้มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ

งาน และต่อสังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบ

ขององค์การด้านคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่องาน และต่อ

สังคม องค์การใช้การเสริมแรงทางบวก คือ ให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้พนักงาน

ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมมากกว่าใช้วิธีการลงโทษแก่ผู้กระท าผิด    
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 ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ก. นับจากกรณีการยักยอกทรัพย์ของพนักงาน จ านวน  499  ล้านบาท

จากบัญชีดอกเบ้ียจ่ายประเภทเงินฝากขององค์การเข้าบัญชีออมทรัพย์ของตน  โดยใช้รหัส

ประจ าตัวเป็นผู้ถอนเงิน   ถือว่าเป็นการลักเอาทรัพย์ขององค์การไปเป็นของตนเอง ซ่ึงมีพนักงาน

ร่วมกระท าการทุจริตในคร้ังน้ี จ านวน 10 คน  แสดงถึงการขาดจริยธรรมของพนักงาน  ท าให้

องค์การต้องทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงานขององค์การให้มี

เน้ือหาทันสมัย  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และก าหนดหมวดหมู่อย่างชัดเจน  รวมท้ัง

ส่ือสารผ่านส่ือภายในขององค์การ  เพื่อความเข้าใจและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

 รัฐวิสาหกิจ ก. จึงใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างและพัฒนาจริยธรรมแก่

พนักงาน ตามค าบอกเล่าของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  ท่ีว่านอกจากจัดท าคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณแจกแก่พนักงานทุกคนแล้ว  ยังจัดโครงการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรม  

จรรยาบรรณและวัฒนธรรมตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี  เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  โดยให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 

สร้างความเข้าใจและเป็นแนวทาง ส าหรับปฏิบัติ  จัดกิจกรรมถาม-ตอบ เก่ียวกับจริยธรรม น าคู่มือ

จรรยาบรรณลงในเว็บไซด์ (Website) ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่ือสารให้พนักงาน

รับทราบอย่างท่ัวถึง  จัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมจริยธรรม และวัฒนธรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  หลักสูตรธรรมกับการท างาน … 

 เห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ก.  สร้างและพัฒนาจริยธรรมแก่พนักงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

ได้แก่  ฝึกอบรมเก่ียวกับจริยธรรม     ให้รางวัลจูงใจให้พนักงานมีจริยธรรม และ  จัดกิจกรม

เสริมสร้างจริยธรรม รวมท้ังองค์การมีกระบวนการท างานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมท่ีมี

จริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท าผิดของพนักงาน  ท่ีเห็นอย่างชัดเจนคือการปฏิบัติตามหลักของ

การก ากับดูแลท่ีดีท่ีองค์การได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน    เช่น  รายงานทางการเงิน  ทางการบริหาร  

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือก ากับดูแลการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ  

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมขององค์การ  ท้ังข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินอย่างครบถ้วน

และน่าเช่ือถือ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน   แต่ไม่พบว่าองค์การจัดให้มีรางวัลแก่

พนักงานเพื่อจูงใจให้มีจริยธรรมหรือไม่  อย่างไรบ้าง 

 รัฐวิสาหกิจ ต. ก็ด าเนินกิจกรรมหลายประการ เพื่อเสริมสร้างองค์การให้เกิดการก ากับ

ดูแลท่ีดีและเป็นรูปธรรมชัดเจน จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบุว่า 

1)  พยายามให้ผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่พนักงาน  ให้ความส าคัญแก่ภาวะ

ผู้น าว่ามีผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในองค์การ  กลุ่มผู้น าผลักดันให้



 218 

เกิดองค์การแห่งธรรมาภิบาล  มอบความรับผิดชอบแก่พนักงานให้ใช้ความสามารถปฏิบัติงาน   

และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของตนเอง 

2)  ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมท่ีมี

จริยธรรม  โดยปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  ค่านิยมให้สามารถพึ่งตนเองในการท างาน

ได้มากข้ึน  ควบคู่กับสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  ขยัน ต้ังใจท างาน รอบคอบ  และ

ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล   

    ปรับปรุงวิธีด าเนินการทางวินัยท่ีมีประสิทธิภาพ  และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมด้านนโยบายและระเบียบ  เพื่อป้องกันมิให้พนักงานใช้อ านาจหน้าท่ีเอ้ือ

ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  รวมท้ังป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  และปิดก้ันโอกาสแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์  และประโยชน์เชิง

ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

    วางระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลท่ี

ดี  โดยเฉพาะกลไกการวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการต่าง ๆ  และวางมาตรการป้องกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดแก่องค์การ  ใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดและรอบคอบ  สมเหตุสมผล  

ให้ความส าคัญแก่การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost - Benefit  Analysis)  ของโครงการลงทุนแต่ละ

โครงการ  ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)  โดยเคร่งครัด 

               ตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน  น าตัวช้ีวัดผลงานด้านการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี  มาเป็นส่วนหน่ึงส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน  น าระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากข้ึน  เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานย้อนหลังได้สะดวก 

   องค์การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการต่าง ๆ  เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการร่วมลงทุน   คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  เป็น

ต้น  และ  เปิดเผยข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการประกอบการท่ีเป็นข้อมูลทางการเงิน  และข้อมูลท่ีมิใช่

การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้เก่ียวข้อง  เช่น  นักลงทุนท้ังภายในและต่างประเทศ 

        มีช่องทางรับข้อร้องเรียน  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ   ติติง   รวมท้ังค าชมเชยจาก

บุคคลท้ังภายนอกและภายในองค์การ  เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุง  แก้ไขปัญหาการบริหารและ

การปฏิบัติงานภายในองค์การ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว    

3)   ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติปฏิบัติดี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความดี

ต่อไป  รวมท้ังวางระบบการลงโทษแก่ผู้เจตนาละเลยไม่ปฏิบัติตาม    

4)  ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองธรรมาภิบาล  โดยศึกษาดูงานองค์การอ่ืนท่ีประสบ

ผลส าเร็จ  เช่น  บริษัท  ปตท.  จัดให้มีการชมวีดีทัศน์ (VDO) ธรรมะเดลิเวอร่ี และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความส านึกในเร่ืองธรรมาภิบาล   
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สรุปได้ว่า รัฐวิสาหกิจ ต. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างจริยธรรมแก่พนักงาน  

ได้แก่ ให้ผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดี   ฝึกอบรมเก่ียวกับจริยธรรม    มีกระบวนการท างานท่ีส่งเสริม

และสนับสนุนพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท าผิดของพนักงาน  และใช้รางวัลจูงใจให้

พนักงานมีจริยธรรม  

รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีวิธีการสร้างและพัฒนาจริยธรรมแก่พนักงานท่ี

หลากหลาย   เพื่อให้พนักงานมีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีองค์การก าหนดไว้  ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  สังคม และประเทศชาติต่อไป 

   

 4.9.5  องค์การตระหนักและให้ความส าคัญแก่ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็น 
                  หน้าท่ีขององค์การ 

 ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) น้ัน รัฐวิสาหกิจ ส. เห็นว่าเป็น

หน้าท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีองค์การต้องเข้ามาด าเนินการ  จัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านน้ี

โดยตรง  คือ ส านักพัฒนาสังคมและชุมชน   ดูแลกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังก าหนด

ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกลยุทธ์ขององค์การ  เพื่อให้ชุมชนหรือสังคมอยู่รอดอย่างย่ังยืน เช่น  

ให้สินเช่ือแก่ธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์แก่สังคมเท่าน้ัน   เน่ืองจากองค์การมิได้หวังผลตอบแทนทาง

การเงินเท่าน้ัน   แต่ต้องการพัฒนาอาชีพ  การศึกษา  และสร้างวินัยการออมแก่ผู้ขอสินเช่ือด้วย  

 จากระเบียบขององค์การ ระบุว่า ส านักพัฒนาสังคมและชุมชนรับผิดชอบการด าเนินงาน

ของธนาคารชุมชน ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย และสอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอย  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชน (Community)  เปิดโอกาสให้

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมส าคัญบริหารจัดการธนาคารชุมชน   เป็นเจ้าของธนาคารชุมชน  และ

ได้รับประโยชน์จากธนาคารชุมชน  คือ สามารถใช้บริการได้ตามท่ีต้องการ  ขณะเดียวกันชุมชนก็

ช่วยกันบ ารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้และเกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อ

ชุมชนของตน                 

            รัฐวิสาหกิจ ส. ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและ

ชุมชน   ช่วยเหลือท้องถ่ินจัดต้ังธนาคารชุมชน   ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  โดยแก้ไขปัญหาท่ีรากฐาน

ของสังคม  ท าให้ชุมชนสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง   ม่ันคงทางเศรษฐกิจ และพึ่งพา

ตนเองได้ในระยะยาว สามารถป้องกันปัญหาและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 กล่าวได้ว่าธนาคารชุมชนท าให้ชุมชนได้รับการตอบสนองจากรัฐวิสาหกิจ ส. ในรูปของ

บริการทางการเงิน  บริการด้านสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ตรงตามความต้องการ  ปลอดภัยใน
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ทรัพย์สิน สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและมีวินัยทางเงิน โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญ  มีส่วนเป็น

เจ้าของและชุมชนก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน                                                       

 นอกจากดูแลธนาคารชุมชนแล้ว  จากเอกสารเผยแพร่ขององค์การยังระบุอีกด้วยว่า ส านัก

พัฒนาสังคมและชุมชนยังรับผิดชอบต่อธนาคารโรงเรียน นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

การศึกษา (Education) เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีแก่เยาวชนให้ออมทรัพย์อย่าง

สม่ าเสมอ   ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและบริการท่ีถูกต้อง เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

มีความรับผิดชอบ รวมท้ังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม โดยจัดต้ังธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อจ าลองสาขาธนาคารไว้

ในโรงเรียน ให้นักเรียนและนักศึกษาด าเนินการ   ครูอาจารย์และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ส.เป็นท่ี

ปรึกษา  ซ่ึงเปิดด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน                                                          

 นอกจากน้ี  ดูแลรับผิดชอบมูลนิธิขององค์การ  ท่ีต้ังข้ึนมาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้าง

นิสัยและพฤติกรรมการออมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย  สนับสนุนด้าน

การศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจนแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและ

ส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนดูแลสุขภาพอนามัย  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

สังคม   ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมท้ังอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมชาติ ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  โดยด าเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็น

รูปธรรมและประสบผลส าเร็จหลายโครงการ  เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน  โครงการ “ลดโลก

ร้อนสักนิด  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”  โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาขาด

แคลน  เป็นต้น  

 จะเป็นได้ว่า  รัฐวิสาหกิจ ส.  จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  และมี

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลากด้าน  ท้ังด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  

ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม   

  ขณะเดียวกัน  การด าเนินงานภายในองค์การก็แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน  

เม่ือพิจารณาโครงสร้างและระเบียบขององค์การ   พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. มีหน่วยงานบริหารงานกลาง   

ท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและความประหยัด

ส าหรับการบริหารงาน  ดังค ากล่าวของผู้เก่ียวข้องท่ีว่า “จัดส านักงานให้ประหยัดพลังงาน 

ประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการ

ท างาน อีกท้ังจัดกิจกรรม 5 ส. ข้ึนในองค์การ  เพื่อจัดระเบียบสถานท่ีท างานให้สวยงาม  เป็น

ระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมต่อการท างาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ เช่น  
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ประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนเวลา  ท างานปลอดภัย เป็นต้น ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแก่

พนักงาน   นอกจากน้ียังมีหน่วยงานดูแลด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

ในองค์การ ดูแลให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ”   

 ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) ของรัฐวิสาหกิจ ก. น้ัน ให้

ความส าคัญอย่างจริงจัง  ดังค ากล่าวของผู้บริหารท่านหน่ึงว่า  “องค์การมุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์

สังคม และถือว่าเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบ  หรือเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน

โดยมีฝ่ายส่ือสารองค์การด าเนินกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม”   

 และรายงานประจ าปีขององค์การในระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ. 2547–2551)  พบว่า  

รัฐวิสาหกิจ ก. ด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองทุกปี  ด้วย

กิจกรรมท่ีหลากหลายด้าน  ได้แก่  บ าเพ็ญประโยชน์  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  สนับสนุน

กิจกรรมและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน  เพื่อส่งเสริมให้สังคมเติบโตอย่างเข้มแข็ง  พร้อมกับ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และให้ประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์สูงสุด  เช่น ด้าน

การศึกษา (Education)  รัฐวิสาหกิจ ก. ให้ความส าคัญแก่การศึกษาอย่างมาก  จึงสนับสนุนและ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย  ให้เติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ  ซ่ึง

สอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคมขององค์การ  

 ปี 2550  องค์การมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่นะ  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัด

เชียงใหม่  ตามโครงการหน่ึงอ าเภอ  หน่ึงโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารและ

พนักงานขององค์การร่วมจัดงานวันเด็กเป็นประจ าทุกปีเพื่อมอบของขวัญและความสนุกสนานแก่

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส  เป็นต้น   ด้านสาธารณะประโยชน์ องค์การต้องการช่วยเหลือสังคมให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จึงสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน  ได้ศึกษาและเรียนรู้

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับอาชีพการเกษตร  เพื่อมีรายได้ส าหรับเล้ียงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามควรแก่อัตภาพ  ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ 

ได้อย่างปกติสุข หรือ เม่ือเกิดเหตุภัยธรณีพิบัติภัยท่ีจังหวัดพังงา  รัฐวิสาหกิจ ก. มอบบ้านพักถาวร

แก่ผู้ประสบภัย จ านวน 46 หลัง  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ไร้ท่ีอยู่

อาศัย  ซ่ึงเป็นภารกิจส าคัญขององค์การท่ีมอบประโยชน์แก่สังคม  นอกจากน้ี  พนักงานของ

รัฐวิสาหกิจ ก. ยังจัดต้ังชมรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ เพื่อด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอีกทาง

หน่ึงด้วย                           

          ในปี  2551  รัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

โดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนาคน  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  จึงมุ่งเน้นกิจกรรมรับผิดชอบต่อ

สังคมใน 3  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการศึกษาเพื่อเด็ก  เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น  
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โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โครงการจักรยานยืมเรียนเพื่อน้องด้อยโอกาสใน

ต่างจังหวัด   โครงการ 555 เสียงใสโลกสวยเพื่อผู้พิการทางสายตา  เป็นต้น  เน่ืองจากองค์การเห็น

ว่าการศึกษาท่ีดีมีมาตรฐานเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตท่ีดี  2) ด้านศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 

และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เช่น  งานกฐินพระราชทานประจ าปี  เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

ของไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปอย่างย่ังยืน  3) ด้านการกีฬา  เช่น  

สนับสนุนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ โครงการ

ลานกีฬา เป็นต้น  เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี  ส่งผลต่อการเป็นบุคลากรท่ีดีและมี

คุณภาพของสังคม 

 นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ ก. ยังมีกระบวนการด าเนินงานในองค์การเป็นไปอย่างรับผิดชอบ

ต่อสังคม อีกด้วย โดยรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์การ  เช่น จากจดหมายข่าวขององค์การระบุว่า

“องค์การจัดสวัสดิการแก่พนักงานนอกเหนือจากท่ีกฎระเบียบของกระทรวงการคลังก าหนดไว้ปรับ

เพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้พนักงานมีเงิน

ออมเพิ่มข้ึนส าหรับใช้ยามเกษียณอายุ”                                                          

 และจากการให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการกับนิตยสาร MBA (กันยายน 2549,91)  

พบว่ารัฐวิสาหกิจ ก. นอกจากมีกระบวนการท างานเป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อพนักงานแล้ว  ยัง

รับผิดชอบต่อลูกค้าโดย  

 

นอกจากปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขององค์การท่ีก าหนดให้ช่วยเหลือคนมีรายได้ปาน

กลางและรายได้น้อยแล้ว ยังให้คนไทยมีท่ีอยู่ตามอัตภาพคือ มีท่ีอยู่อาศัยตาม

ความสามารถหรือรายได้ท่ีเขามีอยู่เป็นหน้าท่ีอีกหน้าท่ีหน่ึงขององค์การ คือ  ให้

ความรู้คิดหรือให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า สมมติว่าลูกค้าเข้ามาบอกแบงก์ว่าต้องการ

มีบ้านราคา 10  ล้านบาท แต่รายได้ไม่ถึงน้ัน  ทางแบงก์จะให้ค าปรึกษาว่าคุณ

ควรจะไปดูบ้านราคา  2  ล้านบาท  น่ีเป็นหน้าท่ีของเราในการให้ค าปรึกษา  

อธิบายให้ลูกค้าฟัง  เพราะหากผมปล่อยให้ลูกค้ามีบ้านท่ีเกินอัตภาพของเขาใน

ท่ีสุดแล้วคุณก็จะผ่อนไม่ได้  สุดท้ายก็เป็นเอ็นพีแอล  และทางแบงก์ก็จะฟ้องร้อง

ไปยึดบ้านคืนมา  แล้วคุณจะติดแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโร ส่ิงเหล่าน้ีเราต้องช่วย

อธิบาย  ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าได้เข้าใจในเร่ืองของการมีท่ีอยู่อาศัยตามอัตภาพ  

หรือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมและสาธารณประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ต. จากรายงานประจ าปี 2547–

2551  พบว่า ด าเนินกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองทุกปี  ซ่ึงมักเป็น

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมด้านศิลปะวัฒนธรรม  คือ ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  เช่น  

ทอดกฐินสามัคคีประจ าปี   สร้างพระพุทธรูปประจ าธนาคาร เป็นต้น  และจัดกิจกรรมตามโอกาส

ส าคัญ  เช่น  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 องค์การได้

เชิญชวนพนักงานท่ัวประเทศร่วมใจท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยให้ทุก

ฝ่ายเสนอโครงการท าความดี เช่น โครงการท าบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  สนับสนุนด้าน

การศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน  พร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนท่ีขาด

แคลน   กิจกรรมฟื้นฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม  ปลูกป่าและดูแลป่าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยถวายเป็นพระราชกุศล   โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อช่วยเด็ก

ด้อยโอกาสและโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น    โดยองค์การได้รวบรวมความดีท่ี

พนักงานร่วมกันท าทุกโครงการ  จัดเป็นนิทรรศการในวันเปิดส านักงานใหญ่     

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลมิได้ระบุว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การน้ัน  มี

หน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบด้านน้ีอย่างชัดเจน  และมิได้กล่าวถึงกระบวนการด าเนินงานของ

องค์การเป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น  รักษาผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องกับองค์การ  เป็นต้น 

 รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งต่างให้ความส าคัญแก่ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน  แต่

มีวิธีการด าเนินการแตกต่างกันไป  โดยรัฐวิสาหกิจ ส. มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน  และ

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองหลากหลายด้าน  เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ก. ท่ีด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคมหลายกิจกรรม  แต่รัฐวิสาหกิจ ต. ด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและจัด

กิจกรรมตามโอกาสส าคัญเป็นส่วนใหญ่  

  

 4.9.6  พนักงานมีค่านิยมต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เม่ือใช้แบบสอบถามค้นหาข้อมูลเชิงปริมาณจากพนักงานกลุ่มตัวอย่างในรัฐวิสาหกิจท้ัง

สามแห่ง  พบว่า  พนักงานมีค่านิยมต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน ใน

เร่ืองความซ่ือสัตย์  ความเสมอภาค   ให้ความส าคัญแก่ศีลธรรมมากกว่ากฎหมาย ต้องการให้โลก

สวยงาม ตามรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.17   ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way  ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งแล้ว  

เป็นดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบค่านิยมต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

                       สามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน   ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.44 0.88 0.057 0.062 0.940 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.46 0.89 0.063   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.43 0.93 0.068     

 

 จากตารางท่ี 4.17  พบว่า  ค่า Sig  = 0.940   ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน ค่านิยมต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงสรุปได้ว่า  รัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีค่านิยมต่อจริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมในระดับใกล้เคียงกัน   

 
 4.9.7  พนักงานมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ถึงแม้พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามมีค่านิยมให้ความส าคัญแก่จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกันในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งก็ตาม  แต่เม่ือสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์การผันแปร

ทางเดียว (One-Way  ANOVA) รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง  

กลับพบว่ามีความแตกต่างกันดังตารางท่ี 4.18 

    

ตารางท่ี 4.18   เปรียบเทียบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างรัฐสาหกิจสามแห่ง 

 

องค์การ จ านวน คะแนน  ค่าเบ่ียงเบน   Standard  สถิติทดสอบ 

 คน เฉล่ีย มาตรฐาน Error F Sig 

รัฐวิสาหกิจ ส. 237 2.85 0.39 0.025 22.832 0.000 

รัฐวิสาหกิจ ก. 200 2.82 0.44 0.031   

รัฐวิสาหกิจ ต. 189 2.50 0.82 0.058     
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 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า ค่า Sig  = 0.000   ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญ (α = 0.05)  

ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละรัฐวิสาหกิจพนักงานมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison)  ด้วยวิธี LSD  ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน  แต่  

กลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจ ต. มีพฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  

อย่างมีนัยส าคัญ (α = 0.05)  ซ่ึง รัฐวิสาหกิจ ส. แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 35  

และรัฐวิสาหกิจ ก.  แตกต่างจาก  รัฐวิสาหกิจ ต.  คิดเป็นร้อยละ 32  

 สามารถสรุปได้ว่า  พฤติกรรมการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในแต่ละ

รัฐวิสาหกิจแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมี

ประสิทธิผลปานกลาง  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ า  

 

4.10   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ   

เน่ืองจากพฤติกรรมของพนักงานเป็นส่ือกลางท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Wright  

and  McMahan, 1992: 303 - 305) องค์การต้องใช้ประโยชน์และควบคุมค่านิยมและพฤติกรรม

ของพนักงาน ด้วยกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ  ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งมีการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ี 

 

4.10.1 องค์การให้ความส าคัญแก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   4.10.1.1   ผู้บริหารองค์การเห็นความส าคัญและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับความส าคัญและสนับสนุนจากผู้บริหารของ

รัฐวิสาหกิจ ส.  จากค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงท่ีว่า 

 

เมื่อสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  

เป็นต้น  ท าให้การด าเนินงานขององค์การแตกต่างไปจากเดิมจากมุ่งเน้นการออม

หรือรับฝากเงินเป็นส่วนใหญ่   และให้รัฐบาลกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียต่ าแล้ว

รัฐบาลน าเงินจากภาษีอากรมาใช้คืนแก่องค์การน้ัน เปล่ียนเป็นองค์การต้อง
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พึ่งตนเอง  โดยให้สินเช่ือรายย่อยแก่ประชาชนเพิ่มมากข้ึน และต้องแข่งขันกับ

ธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ อีกด้วย  เป็นเหตุให้วัฒนธรรมองค์การเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมมุ่งเน้นลูกค้ามากข้ึน  พนักงานต้องทุ่มเทในงานสูงข้ึนและให้ความส าคัญแก่

บริการด้านสินเช่ือ พัฒนากระบวนการจัดการหลายกระบวนการ  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

องค์การต้องการเข้ามาหรืออยู่ท างานกับองค์การ ปรับปรุงกระบวนการประเมินผล 

การปฏิบัติงานไปสู่กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  

Management)  จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548-

2552) บริหารอัตราก าลังตามหลักสมรรถนะ (Competency Based Management)  

เปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเล่ือนต าแหน่งอย่างรวดเร็ว  ให้พนักงานมี

ทางเลือกท่ีดีโดยเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) และได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจ  พร้อมท้ังเปิดรับบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความรู้

ความสามารถสูง  เข้ามาท างานกับองค์การในทุกต าแหน่งต้ังแต่ระดับผู้บริหาร

จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารขององค์การตระหนักดีว่าบุคคลากรในองค์การมีความส าคัญหรือ

มีผลต่อลูกค้า ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้ ดังค ากล่าวของอดีตผู้อ านวยการท่ีส่งถึง

พนักงานในสารจากผู้บริหารท่ีเห็นว่า   

 

ความสามารถของบุคลากร (Human  Talent) เป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด 

มีผลต่อการพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง การวางแผนกลยุทธ์จึงค านึงถึง

พนักงานทุกคร้ัง เช่น วางแผนด้านการจัดสรรและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลจากท างานในกิจกรรมพื้นฐาน 

(Baseline  Activities) ไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  สามารถ

วัดและประเมินผลส าเร็จได้  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ให้

ความส าคัญแก่การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เห็นว่าการใช้จ่าย

เก่ียวกับบุคลากรเป็นการลงทุน  แต่หากองค์การพัฒนาบุคลากรไม่ทันก็ใช้วิธีการ

ซ้ือตัวเพื่อเรียนลัด (Shortcut) จะสามารถพัฒนาองค์การให้รวดเร็วข้ึน เน่ืองจาก

ความสามารถของพนักงาน (Employee  Talents)  เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง
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และพัฒนาองค์การอย่างมากปรับเปล่ียนยกระดับและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ในองค์การ  ควบคู่กับการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้  จัด

ฝึกอบรม  เพิ่มทักษะ  ให้ความรู้   เปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และรับวิทยาการ

ใหม่ ๆ  และพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง แม้การด าเนินงานเหล่าน้ีมี

ค่าใช้จ่ายสูง   แต่องค์การยอมลงทุนเพราะเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า  สามารถสร้าง

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถรวม   ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว  และ

ความพร้อมด้านต่าง ๆ มากข้ึน   เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจ   เพิ่มรายได้  

ป้องกันความเส่ียงและป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

 

 ผู้บริหารทุกระดับของรัฐวิสาหกิจ ก. ต่างเห็นความส าคัญของบุคลากรและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารสูงสุดขององค์การได้แจ้งวิสัยทัศน์แก่พนักงานใน

องค์การ ให้รับทราบกันอย่างท่ัวถึงว่าพนักงานคือปัจัยท่ีท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ  จาก

ข้อความท่ีกล่าวว่า “บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จขององค์การ  และเป็นทรัพยากรท่ี

มีประสิทธิภาพ  ท าให้องค์การมีผลก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ียังสนับสนุนให้มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

บุคลากร ตามค ากล่าวท่ีว่า ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและให้ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้พนักงาน มีการท างาน

หมุนเวียนทดแทนกัน  เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญในงานหลายด้านและมีโอกาสเติบโตได้ใน

องค์การ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานรองรับการเปล่ียนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และมี

การประเมินประสิทธิผลจากการอบรม  เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนางานได้จริง

สนับสนุนให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี  เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อ่ืน  เพื่อ

สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. ให้ความส าคัญแก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะนอกจาก

ท าให้องค์การประสบความส าเร็จแล้ว  ยังท าให้องค์การเป็นหน่วยงานท่ีมีธรรมาภิบาลอีกด้วย  

โดยดูจากค าสัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (2552) ว่า    

 

ต้องการพนักงานท่ีมีการด าเนินงานท่ีเป็นธรรม  ไม่เล่ียงการปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซ่ือสัตย์  ต่อสู้กับส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ยึดม่ันในความ

รับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ  สามารถสร้างความ
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ไว้วางใจและเป็นท่ีเช่ือม่ันในกลุ่มพนักงานผู้ถือหุ้นและลูกค้า ปฏิบัติงานโดยท่ีใช้

ความรู้อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง มีคุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  รวมท้ัง

อุทิศเวลาให้แก่องค์การ 

 

   ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งต่างเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์  เน่ืองจากตระหนักว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ

องค์การ 

   4.10.1.2   ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ (Mission) ของ 

                                        องค์การ 

   ถึงแม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ส. ให้ความส าคัญแก่บุคลากร   แต่

องค์การก็มิได้น าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาก าหนดไว้ในพันธกิจอย่างชัดเจน  เห็นได้จาก

ก าหนดพันธกิจว่า “ เป็นสถาบันเพื่อการออม เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน  เป็น

สถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา   และเป็นสถาบันท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม”   

  แต่รัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ (Mission) 

ขององค์การ เน่ืองจากต้องการเสริมสร้างระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างย่ังยืน  สอดคล้องกับพันธกิจท่ีว่า “สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการ

และองค์การ  เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ  การบริหารความเส่ียงของสินเช่ือเคหะท่ีดี  รวมถึง

กระบวนการป้องกันและแก้ไขหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการท่ีดีแก่

ลูกค้าโดยผ่านกระบวนการและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ”  จึงให้ความส าคัญแก่การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะท่ีองค์การต้องการอยู่

เสมอ   

   รัฐวิสาหกิจ ต. ก็ก าหนดการจัดทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจขององค์การ  ท่ีว่า    

“พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ” 

   ฉะน้ันมีเพียงรัฐวิสาหกิจ ส. เท่าน้ัน มิได้ก าหนดให้การจัดทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน

พันธกิจขององค์การ   

 

 4.10.2  องค์การใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนา 
                    วัฒนธรรมองค์การ   

 จากการพูดคุยกับผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  ศึกษาเอกสารด้านทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ  และรายงานประจ าปีในระยะเวลา  5 ปี (พ.ศ. 2547–2551)  ของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง 
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พบว่ารัฐวิสาหกิจ ส. รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ต.  ด าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์  คล้ายคลึง

และแตกต่างกัน ดังน้ี    

 ในส่วนของ รัฐวิสาหกิจ ส. ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกกระบวนการอย่าง

ต่อเน่ือง   โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ  

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Fit)  กับองค์การ    และดูแลรักษาให้บุคคลเหล่าน้ีมี

พฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการอยู่เสมอและปฏิบัติงานองค์การต่อไป  เน่ืองเป็นบุคคลท่ีจะท าให้

องค์การบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ  โดยใช้กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์  ดังน้ี 

4.10.2.1 วางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  ในแผนกลยุทธ์ขององค์การจะ

กล่าวถึงหรือให้ความส าคัญแก่พนักงานเสมอ  เช่น จัดท าโครงการวางแผนอัตราก าลังปี  2550 - 

2554   

4.10.2.2 น ากรอบสมรรถนะ (Competency  Model) มาใช้ส าหรับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดสมรรถนะหลัก (Core  Competency)  ประกอบด้วย  1) ปรับปรุง

ตนเองอยู่เสมอ (Self-Destruction)  2) เปิดใจรับฟัง เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (Open  mind  &  Refection)  3)  เอ้ือเฟื้อต่อผู้อ่ืน (Philanthropy)  4) 

ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ (Personal  Mastery) ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ  5)  

ใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า (Customer  Centric) ท้ังลูกค้าภายในและภายนอกองค์การ 6) 

ใส่ใจในผลส าเร็จ (Result  Oriented) มุ่งผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 7)  มี

คุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity  &  Accountability) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  

ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคมหลีกเล่ียงใช้อารมณ์

ความรู้สึกในการปฏิบัติงาน  และ  8)  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT  Iiteracy)  มี

ความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนใส่ใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่ ๆ จัดให้มีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานหรือตามลักษณะงาน (Functional Competency) ให้

เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน  วิเคราะห์ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency  Gap)  เป็นต้น   

4.10.2.3 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามกรอบสมรรถนะ (Competency  Model) 

ท่ีองค์การก าหนด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับสรรหาและคัดเลือก  เช่น  จัดท า

ระบบ Super  e - Recruitment  ในลักษณะ Web Based     

4.10.2.4 วางแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์การ น าระบบ

การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป และการเรียนรู้ในรูปแบบ e - Learning  Courseware  
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ควบคู่กับส่งผู้บริหารและพนักงานไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ (Learning  Organization)  ให้พนักงานมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนและดึงจุดเด่นของพนักงานมา

สร้างประสิทธิภาพแก่องค์การ  โดยพิจารณาจากสมรรถนะ (Competency) เป็นส าคัญ  การ

พัฒนาพนักงานมีหลายรูปแบบ  พยายามลดการฝึกอบรมในห้องเรียนให้น้อยลง  ใช้การสอนงาน 

(Coaching)  เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)  แลกเปล่ียนเรียนรู้   จัดการความรู้มากข้ึน 

(Learning  Management)   ซ่ึงจะน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

   จัดให้มีห้อง Sound  Lab ห้อง Multimedia  Lab และห้องศูนย์เรียนรู้   จัด

โปรแกรม Train  the  Trainer  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานท่ีมีศักยภาพในการสอน  จัดฝึกอบรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e - Learning  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆ ของ

องค์การ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ การบริหารความเส่ียง เทคนิคการขาย  เป็นต้น และยังมีหลักสูตร

ส าเร็จรูปอีกหลายหลักสูตร  เช่น   กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

การเขียนแผนการตลาด  รวมท้ังหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลากหลายโปรแกรม ได้แก่ 

Using Tables Chart  and  Graphic  in  Word 2007,  Advanced  Formatting  in  Excel  and  

Word  2007 เป็นต้น 

4.10.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ควบคู่กับน าระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลงานมาใช้ ปรับปรุงระบบการประเมินผลท่ีมุ่งเน้นผลงาน 

(Performance  Management  System) และก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) เป็นรายบุคคล 

4.10.2.6  แต่งต้ังโยกย้ายและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน     

4.10.2.7 ศึกษาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน พัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน  (Job  Value) 

4.10.2.8 ด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดระเบียบสถานท่ีท างานให้

สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสม  ปลอดภัยต่อการท างาน  และมีหน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านพนักงานสัมพันธ์  เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน  

รัฐวิสาหกิจ ก. มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีด าเนินการเป็นกระบวนการต่อเน่ือง

และสอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  เพื่อให้

พนักงานมีพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการหรือสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ ดังรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1) วางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดท าแผนแม่บททรัพยากร

บุคคล  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  5  ปี  ใช้เป็นกรอบพัฒนาศักยภาพ   เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
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เพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน  ให้เป็นไปตามแนวนโยบายขององค์การท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

ซ่ึงส าคัญต่อการขยายธุรกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและมาตรฐานสากล  

วิเคราะห์อัตราก าลังแต่ละฝ่ายหรือแต่ละส านัก  เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์การในลักษณะ 

Hub  & Spokes  จัดท าแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development  Plan) ให้ครบทุกฝ่ายและทุก

ส านัก  จัดท าแผนพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development  Plan)   

2) วิเคราะห์งาน  ทบทวนระบบความสามารถของบุคลากร   ก าหนด

สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) มุ่งม่ันต่อความส าเร็จ (result  oriented) 2) มุ่งม่ันในการให้บริการลูกค้า 

(customer oriented) 3) สร้างทีมงาน (team building)  4) มีการติดต่อส่ือสาร (communication)  

5) คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (innovation & creativity)   และ 6) ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการท างาน 

(cost  consciousness) แล้วจัดท าคู่มือสมรรถนะ  (Competency  Based  Directory)  และคู่มือ

การสัมภาษณ์ตามสมรรถนะ (Competency  Based   Interview  Questions)   จัดท าแผนสืบ

ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง พัฒนากลุ่มพนักงานท่ีมีความสามารถ

สูง (Talent  Management)  จัดท าโครงการท าเนียบรายช่ือต าแหน่งงาน  จัดท าสมรรถนะตาม

หน้าท่ี (Functional  Competencies) ส าหรับทุกต าแหน่งงาน  จัดท าการประเมินสมรรถนะเพื่อ

การพัฒนา (Functional  Competencies Assessment for Development)  และแผนท่ีของ

สมรรถนะ (Competency  Based  Roadmap)  เป็นต้น 

3)   การสรรหาและคัดเลือก  เปล่ียนแปลงวิธีสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ในปี  2551 ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีชัดเจนส าหรับสรรหาและคัดเลือกพนักงานท้ังภายในและ

ภายนอกองค์การ  เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมกับต าแหน่งมากย่ิงข้ึน 

4)   พัฒนาพนักงาน  สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับเพิ่มพูนและพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเน่ือง  โดย ปี 2550 จัดฝึกอบรมภายในองค์การ (In   House  Training) จ านวน 14 

หลักสูตร รวม  44  รุ่น  โดยแบ่งตามสมรรถนะ  2  ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core  Competency)  

และสมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional   Competency) ซ่ึงสมรรถนะหลัก (Core  Competency) 

ยังจ าแนกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  สมรรถนะหลักด้านการจัดการ (Managerial  Competencies) 

และสมรรถนะหลักท่ัวไป (Generic  Competencies)  

ปี  2551 จัดฝึกอบรมภายในองค์การ (In  House  Training) จ านวน 14 

หลักสูตร รวม  47  รุ่น  โดยแบ่งตามความสามารถ 3 ด้าน คือ ความสามารถหลัก (Core  

Competency) และความสามารถด้านบริหารจัดการ (Managerial Competencies)  และความสามารถ

เฉพาะในงาน (Functional  Competency) 
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นอกจากน้ี   องค์การยังจัดส่งพนักงานทุกระดับเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ

สถาบันภายนอกท้ังในและต่างประเทศท่ีเช่ียวชาญการพัฒนาบุคลากร  และมีโครงการท่ี

สอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เช่น  โครงการ e - Learning   เพื่อเป็นช่องทาง

เรียนรู้ทางไกลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 

นับเป็นทางเลือกหน่ึงให้พนักงานพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าเว็บไซด์ (Website) ส าหรับฝ่าย

บริหารและพัฒนาองค์การ  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารท่ีส าคัญ  เช่น  ดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายและส านัก  ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ (e - Learning)   เป็นต้น    

และให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังในและต่างประเทศแก่พนักงาน

ขององค์การ   พร้อมท้ังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  การ

อบรมเรียนรู้ท่ีองค์การให้ความส าคัญอย่างมาก  คือ การให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และจัด

ฝึกอบรมแก่พนักงานตลอดเวลา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ (New  Mindset) แก่พนักงานทุกคน   ให้มี

ความรู้ด้านบริการท้ังหมดขององค์การ   พัฒนาพนักงานให้เช่ียวชาญและท างานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี  รัฐวิสาหกิจ ก. ยังจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

และส านัก  เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  และจัดท า

เว็บไซด์ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญ  เช่น 

รายละเอียดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน  ตอบค าถาม

เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล  นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปรับปรุงคุณภาพการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ซ่ึงน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

5)   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก (Core  Competency) 

ของพนักงาน  เพื่อให้รางวัล เช่น เพิ่มเงินเดือน  เล่ือนต าแหน่ง แก่ผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและให้

การปรับปรุงแก้ไขแก่พนักงานท่ีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสมรรถนะท่ีองค์การต้องการ 

6) ด าเนินการด้านสวัสดิภาพการท างานแก่พนักงาน  ตามพระราช 

บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  และประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

เร่ือง คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมการท างาน  โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

การท างานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ  อันตรายหรือความเจ็บป่วยจากการท างาน  เช่น  จัดท า

มาตรฐานความปลอดภัยและคู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน อบรมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับ

อัคคีภัย  ซ้อมหนีไฟประจ าปี  เป็นต้น ให้ความส าคัญแก่สวัสดิการของพนักงาน  เช่น  ตรวจ

สุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน  อนุมัติเงินช่วยเหลือแก่พนักงานท่ีประสบอุทกภัย  ปรับปรุงเงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง  เป็นต้น 
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ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. มีกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งสรรหา  พัฒนา  

และรักษาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ  คือ ท างานด้วยความ

ซ่ือสัตย์  มีธรรมาภิบาล  และปฏิบัติตามระเบียบวินัย ด้วยวิธีการต่อไปน้ี 

(1)   สรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและ

การตลาด   สามารถปฏิบัติงานได้ทันที  ต้องท าให้ลูกค้ามากู้เงินกับองค์การ ไม่ไปกู้จากองค์การ

อ่ืน   องค์การต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการท างานของเจ้าหน้าท่ีให้สูงข้ึน 

เพราะได้รับการประเมินว่าการท างานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต.  ต่ ากว่ามาตราฐานปกติของ

องค์การท่ีด าเนินธุรกรรมประเภทเดียวกัน (ผู้จัดการ,  2552)      

(2)  ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองธรรมาภิบาล  โดยศึกษาดูงานองค์การอ่ืนท่ี

ประสบผลส าเร็จ  เช่น  บริษัท  ปตท.  จัดให้มีการชมวีดีทัศน์ (VDO) ธรรมะเดลิเวอร่ี และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความส านึกในเร่ืองธรรมาภิบาล   

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากการวัดผลงานด้านการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีระบบการให้รางวัล ยกย่องชมเชยพนักงานท่ีประพฤติปฏิบัติดี  เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความดีต่อไป  รวมท้ังลงโทษแก่ผู้เจตนาละเลยไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ก. มีกระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีซับซ้อน  มีวิธีการท่ีหลากหลายข้ันตอนกว่ารัฐวิสาหกิจ ต. 
 

4.11  สรุปผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การในรัฐวิสาหกิจ  3 แห่ง 
 

 จากข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยน าข้อมูลวัฒนธรรมองค์การของ

รัฐวิสาหกิจ ท้ัง 3 แห่ง มาจ าแนกตามลักษณะวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผล  เพื่อเปรียบเทียบ

ว่าองค์การแต่ละแห่งมีลักษณะของวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลท่ีก าหนดไว้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

โดยน าผลรวมท่ีได้ค านวณเป็นอัตราส่วนร้อยละเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน   ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.19  
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ตารางท่ี 4.19   เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง 

 

วัฒนธรรม ลักษณะที่ท าให้มีประสิทธิผลสูง รัฐวิสาหกิจ 

องค์การ   ส. ก. ต. 

1) มุ่ง 1. องค์การมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ     
ผลส าเร็จ     (Achievement) หรือ ผลลัพธ์ (Result)    
(Achievement 2. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) 
 Oriented)     ขององค์การอย่างชัดเจน    
 3. วางแผนกลยุทธ์โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน   
      และภายนอกองค์การ 
 4. มีเป้าหมายขององค์การชัดเจน   
      4.1  ก าหนดเป้าหมายจากกลยุทธ์ 
      4.2  มีตัวช้ีวัดเป็นตัวเลขเชิงปริมาณชัดเจน 
      4.3  ท้าทายแต่สามารถท าให้ส าเร็จได้   
      4.4  ก าหนดเป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูงและ    
       พนักงาน มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายด้วย    
 5. องค์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  ดังน้ี    
      5.1  จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย     
             ว่าควรให้บรรลุเป้าหมายใดก่อน - หลัง    
      5.2  แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ 
             เช่น เป้าหมายของแผนก  ของฝ่าย      
      5.3  ก าหนดแผนงานเพ่ือด าเนินงาน  
      5.4  มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results - Oriented)    
             มากกว่าวิธีการ (Process - Oriented)    
      5.5  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงานเพ่ือพัฒนาผลงาน  
      5.6  องค์การผลักดันให้พนักงานแข่งขันกัน   
 6.  พนักงานมีค่านิยมมุ่งผลส าเร็จ 
 7.  พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ   

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 73 73 66 

 

 

 
 



 235 

ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 

 

วัฒนธรรม ลักษณะที่ท าให้มีประสิทธิผลสูง รัฐวิสาหกิจ 

องค์การ   ส. ก. ต. 

2) มุ่งเน้นลูกค้า 1. องค์การมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมให้ ความส าคัญ   

(Customer     แก่ลูกค้าหรือการบริการ    

Oriented) 2.  ผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญแก่ลูกค้า    

     2.1  การให้ความส าคัญแก่ลูกค้าถูกก าหนด   

           เป็นวิสัยและพันธกิจ (mission) ขององค์การ     

     2.2  มีการด าเนินงานในองค์การท่ีแสดงถึง    

           การให้ความส าคัญแก่ลูกค้า      

 3.  ส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า   รับฟังความคาดหวัง     

       ความต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียน (customer     

      complaints)  และค าวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้า    

 4. ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า       

 5.  พัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ (customer  relationships)    

      ท าให้ลูกค้าใกล้ชิดกับองค์การ      

     5.1  เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า   

     5.2  ให้ข้อมูลเพ่ือลูกค้าติดต่อได้สะดวก   

 6. ค านึงถึงคู่แข่งขัน     

     6.1  วิเคราะห์คู่แข่งขันจากการเปรียบเทียบการเสนอ     

            สินค้า   สินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดของคู่แข่งขัน      

           เพ่ือน ามาประยุกต์กับสินค้าและกิจกรรมของตน    

     6.2  ด าเนินการเชิงรุก  เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือ    

            คู่แข่งขัน    

 7. พนักงานให้ความส าคัญแก่ลูกค้า    

 8. พนักงานมีพฤติกรรมใส่ใจต่อลูกค้า    

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 100 100 73 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 

 

วัฒนธรรม ลักษณะที่ท าให้มีประสิทธิผลสูง รัฐวิสาหกิจ 

องค์การ   ส. ก. ต. 

3)  สร้าง 1. องค์การมุ่งเน้นนวัตกรรม  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์      
   นวัตกรรม      พัฒนาวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ    
 (Innovation)      นวัตกรรม    
 2. ก าหนดการสร้างนวัตกรรมไว้ในกลยุทธ์ขององค์การ   
 3.  ผู้บริหารเห็นความส าคัญและสนับสนุนการสร้าง 
      นวัตกรรม    
 4.  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนวัตกรรม  เพ่ือคิดค้นสินค้า   
      และบริการใหม่แก่องค์การ    
 5. องค์การมีนวัตกรรมเกิดข้ึนอยู่เสมอ    
       5.1 ด้านสินค้าและบริการ 
       5.2  ด้านกระบวนการให้บริการ  
       5.3  ด้านบริหารจัดการในองค์การ  
 6.  สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้   (Learning   Organization) 
 7.  ให้รางวัลแก่ผู้เสนอความคิดใหม่ ๆ และผู้สร้างนวัตกรรม    

 8.  สร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรม สนับสนุน   อ านวยความ    
      สะดวกต่อพนักงานในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ แก่องค์การ     
 9.  พนักงานมีค่านิยมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 10.  พนักงานได้รับการส่งเสริมต่อการสร้างนวัตกรรม  

 รวมคะแนน  (100 คะแนน) 83 83 
  
42 

4) ให้ 1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง    

ความส าคัญ    1.1  เป็นผู้น าแบบเปล่ียนแปลง  (Transformation       

แก่ภาวะผู้น า            Leadership) คือ  จูงใจผู้ปฏิบัติงานด้วยค่านิยม    

(Leadership           และวิสัยทัศน์ร่วมกัน    

Oriented) 1.2  เป็นผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transaction  Leadership)     

            ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและให้รางวัลเม่ือบรรลุ เป้าหมาย    
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 2. ผู้น าท าหน้าท่ีจัดการในองค์การ ดังน้ี    
     2.1  วางแผน (Planning)   
     2.2  มอบหมายงาน (Delegating)    
     2.3  ให้พนักงานมีส่วนร่วม   
     2.4  แก้ไขปัญหา (Problem  Solving)    
     2.5  ตรวจสอบ (Monitoring)    
     2.6  สร้างแรงจูงใจ (Motivating)   
     2.7  ให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting)   
     2.8  สนับสนุน (Supporting)    
     2.9 จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocating)   
   2.10 พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (Networking)     

 3. มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร   

     เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการ    

 4. ให้ความส าคัญแก่การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร   

     อย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ    
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์   
      ท่ีชัดเจน    
 6.  พนักงานให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า   
 7.  พนักงานได้รับสนับสนุนจากผู้น า   

             รวมคะแนน  (100 คะแนน) 88 82 59 

5)  จัด 1. จัดโครงสร้างองค์การโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของ    

องค์การ      องค์การเป็นส าคัญ    

สอดคล้อง     1.1 ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น  ลูกค้า  รัฐบาล   
กับสภาพ     1.2 ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน เช่น  พนักงาน    
แวดล้อม 2.  จัดโครงสร้างองค์การหลากหลายรูปแบบ เช่น ตามผลิตภัณฑ์   

       (Products)  ตามลูกค้า (Customers) ตามพ้ืนท่ี (Areas)    

      หรือแบบผสม (Mix)       



 238 

ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 

 

วัฒนธรรม ลักษณะที่ท าให้มีประสิทธิผลสูง รัฐวิสาหกิจ 

องค์การ   ส. ก. ต. 

 3. โครงสร้างองค์การเป็นแนวราบ (Lateral )   

 4. การท างานมีความยืดหยุ่นสูง  พนักงานสามารถ    

     ปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าท่ี    

 5. ช่วงการควบคุม (Span of Control) กว้าง   

     หัวหน้าหน่ึงคนดูแลพนักงานจ านวนมาก     

 6. ให้อ านาจ(Empowerment)  แก่พนักงาน    

 7.  พนักงานหน่ึงคนสามารถมีผู้บังคับบัญชามากกว่าหน่ึงคน    

       บางคร้ังมีโครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix)      

 8. หมุนเวียนงาน (Job  Rotation) เพ่ือให้พนักงาน   

      มีทักษะการท างานท่ีหลากหลาย   

 9.  พนักงานมีค่านิยมท างานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  

       ของสภาพแวดล้อม    

 10.  พนักงานมีพฤติกรรมท างานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  

       ของสภาพแวดล้อม    
รวมคะแนน  (100 คะแนน) 73 64 55 

6) ท างาน  1. องค์การก าหนดให้การท างานเป็นทีมเป็นค่านิยม   
   เป็นทีม     หรือวัฒนธรรมขององค์การ    
   (Teamwork)  2.  ผู้บริหารสนับสนุนการท างานเป็นทีมงาน    
           2.1  สนับสนุนให้พนักงานท างานเป็นทีมเสมอ  
           2.2  จัดโครงสร้างองค์การยืดหยุ่น  ไม่มีล าดับช้ันมาก    
           2.3  ให้รางวัลตามผลงานท่ีแตกต่างของบุคคลและ  
                  ตามผลงานของทีมงาน    
 3. องค์การมีการท างานในหลายรูปแบบ      
      3.1  ทีมงานบริหารตนเอง (Self - Manage  Team)    

            สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานด้ วยตนเอง      
             ปราศจากการควบคุม    
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      3.2  ทีมงานข้ามหน้าท่ี (Cross - Functional  Team)  
             พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายหน้าท่ีมา    
              ท างานร่วมกัน    
      3.3  ทีมงานหน้าท่ีเดียวกัน (Functional  Team)     
             พนักงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเดียวกัน    
             มาท างานร่วมกันเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย    
       3.4  ทีมงานให้บริการหรือทีมงานผลิต   
             (Production/Service  Team)    
             การท างานของพนักงานท่ีรับผิดชอบ    
             ต่างกัน ในลักษณะต่อเน่ืองเก่ียวพันกัน     

       3.5 ทีมงานเสมือนจริง (Virtual  Organization)    

            สมาชิกจากพ้ืนท่ีแตกต่างกันท างานร่วมกัน      

            โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อส่ือสารถึงกัน    

 4.  พนักงานมีค่านิยมท างานเป็นทีม   
 5.  พนักงานมีพฤติกรรมท างานเป็นทีม    

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 63 73 55 

7)  จัดการ 1. องค์การให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ    
เทคโนโลยี    ส่ือสารโดยก าหนดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ    
สารสนเทศ 2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับด าเนินงานในองค์การ      
และการ      2.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกกระบวนการท างาน 
 ส่ือสาร      2.2  มีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุกระดับ  
(Management      2.3. ใช้สารสนเทศอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  
Information      2.4  เช่ือมโยงกับองค์การภายนอก    
System  and 3.  มีการส่ือสารในองค์การอย่างสม่ าเสมอ    
Communication)     3.1  ใช้การส่ือสารสองทาง (Two - Way  Communication)  
             มุ่งเน้นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face  to  Face)     
             เพราะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที    
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    3.2  มีช่องทางส่ือสารหลายช่องทาง  เช่น  จดหมายข่าว    
             ประกาศ   หนังสือเวียน  เสียงตามสาย  เป็นต้น   
     3.3  พนักงานและผู้บริหารส่ือสารกันอย่างสม่ าเสมอ   
             เช่น ประชุมก่อนลงมือปฏิบัติงาน  รายงานผลการปฏิบัติ   
             ประจ าสัปดาห์  ผู้บริหารให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงาน   
     3.4  องค์การจัดสถานท่ีท างาน เพ่ือให้พนักงาน สามารถส่ือสาร 
            กันได้สะดวก เช่น  ส านักงานแบบเปิดโล่งไม่มีพนังก้ัน      
 4.  พนักงานมีค่านิยมสอดคล้องกับการจัดการเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ    
 5. พนักงานได้รับประโยชน์จากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 100 100 73 

8) ลดการ  1. องค์การใช้การควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Control)    
ควบคุม     หรือ ควบคุมโดยกลุ่ม  (Clan  Control)เ ปิดโอกาสให้พนักงาน    
(Reduce     ควบคุมตนเอง (Self - Control) โดยใช้ ปทัสถาน (Norms)    
Controlling)     ค่านิยมท่ีมีร่วมกันควบคุมกันเอง    
 2.  องค์การมีหลักเกณฑ์ส าหรับการควบคุมหลายรูปแบบ      
     (Multiple  Criteria) เช่น ด้านการเงิน  ความพึงพอใจ     
     ของลูกค้า   ความพึงพอใจของพนักงาน   เป็นต้น    
 3.  พนักงานมีค่านิยมลดการควบคุม  
 4.  พนักงานถูกควบคุมน้อยลง 
 รวมคะแนน  (100 คะแนน) 75 75 50 

9) มี 1. ก าหนดให้การมีจริยธรรมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรม   
มาตรฐาน     ขององค์การ    
จริยธรรม 2. องค์การปฏิบัติงานโดยยึดถือ จริยธรรมนอกเหนือจาก    
และ     ข้อบังคับของกฎหมาย      
รับผิดชอบ     2.1 มีจรรยาบรรณ (Code  of  Ethics)  คือ หลักปฏิบัติ  
ต่อสังคม     ทางจริยธรรมและค่านิยมท่ีก าหนดอย่างเป็นทางการ      
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     เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ    
      2.2  องค์การมีจริยธรรมในหลายระดับ  ระหว่างพนักงานกับ  
      พนักงาน   นายจ้างกับลูกจ้าง  องค์การกับลูกค้า      
      องค์การกับผู้ถือหุ้น   องค์การกับสังคม    
      2.3  จริยธรรมขององค์การมุ่งเน้นปฏิบัติได้จริงมากกว่า  
      ก าหนดในเชิงอุดมคติ    
 3.  สร้างจริยธรรมแก่พนักงาน  โดย    
      3.1  ผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดี    
      3.2  ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม  
      3.3  มีกระบวนการท างานท่ีส่งเสริมและสนับสนุน   
             พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมเพ่ือป้องกันการกระท าผิด      
             ของพนักงาน    
      3.4  ให้รางวัลจูงใจให้พนักงานมีจริยธรรม   
      3.5  จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม  
 4. องค์การตระหนักและให้ความส าคัญแก่ความ    
      รับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นหน้าท่ีขององค์การ    
      4.1  กระบวนการด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่าง  
      รับผิดชอบต่อสังคม  เช่น  รักษาผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง    
      กับองค์การ    
      4.2  จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
      4.3   มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน  เช่น    
       ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  สาธารณสุข  ส่ิงแวดล้อม    

       สิทธิมนุษยชน   เป็นต้น    

 5. พนักงานให้ความส าคัญแก่จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ  
     สังคม    
 6. พนักงานมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความจริยธรรมและรับผิดชอบ   
      ต่อสังคม    

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 93   79 64 
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10) การ 1. องค์การให้ความส าคัญแก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
จัดการ      1.1  ผู้บริหารองค์การเห็นความส าคัญและสนับสนุน   
ทรัพยากร              การจัดการทรัพยากรมนุษย์    

มนุษย์      1.2    ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ    
 (Human               (Mission) ขององค์การ    

 Resource 2.  องค์การใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

Management)      สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ      

      2.1  วางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์  
      2.2  วิเคราะห์งาน  ตามกรอบสมรรถนะ (Competency)    
             ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ    

      2.3  สรรหาคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ  
            สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การเข้ามาท างาน    

      2.4  ฝึกอบรมและพัฒนาให้มีวัฒนธรรม  
             ตามท่ีองค์การต้องการ    

      2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน  
      2.6  ใหัรางวัลแก่พนักงานท่ีมีพฤติกรรม  
             ท่ีองค์การต้องการ      

      2.7  ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย  
             ในการท างานของพนักงาน    

รวมคะแนน  (100 คะแนน) 89 100 67 

 
 จากตารางท่ี 4.19   เป็นตารางสรุปลักษณะของวัฒนธรรมองค์เชิงประสิทธิผล  โดย

ค านวณค่าเป็นอัตราส่วนร้อยละในแต่ละวัฒนธรรมหลัก  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

วัฒนธรรมในแต่ละรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงพบว่า 

            รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีอัตราส่วนของวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จเท่ากัน  คือ ร้อยละ 73  

ซ่ึงมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ท่ีมีอัตราส่วนวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จเพียงร้อยละ 66    

 รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. มีวัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้าในระดับท่ีเท่ากัน  ด้วย

อัตราส่วนร้อยละ 100   โดยมากกว่า  รัฐวิสาหกิจ ต. ซ่ึงมีวัฒนธรรมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าใน

อัตราส่วนร้อยละ 73 
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 และรัฐวิสาหกิจ ส.และ รัฐวิสาหกิจ ก. มีวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

คือ ร้อยละ  83  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. มีวัฒนธรรมดังกล่าวน้อยกว่า  คือ อัตราส่วนร้อยละ  42  เท่าน้ัน   

 ส่วนการให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส.  มีวัฒนธรรมให้ความส าคัญ

แก่ภาวะผู้น ามากกว่ารัฐวิสาหกิจอีกสองแห่ง คือ  มีอัตราส่วนร้อยละ 88  ขณะท่ีรัฐวิสาหกิจ ก. มี

อัตราส่วนวัฒนธรรมดังกล่าวร้อยละ 82 และรัฐวิสาหกิจ ต. มีร้อยละ 59   ตามล าดับ 

 รัฐวิสาหกิจ ส.  มีวัฒนธรรมการท างานท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์การ  คิดเป็น

อัตราส่วนร้อยละ 73 มากกว่า  รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. ท่ีมีวัฒนธรรมดังกล่าวในอัตราส่วน

ร้อยละ 64 และร้อยละ  55 ตามล าดับ 

 นอกจากน้ียังพบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. มีอัตราส่วนวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมร้อยละ  63    

แต่รัฐวิสาหกิจ ก. มีอัตราส่วนในระดับท่ีมากกว่า คือ ร้อยละ 73  ในขณะท่ี รัฐวิสาหกิจ ต. มีอัตราส่วน

วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมน้อยท่ีสุด คือ  ร้อยละ 55   

 ส าหรับ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน้ัน  พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. มี

วัฒนธรรมน้ีเท่ากับรัฐวิสาหกิจ ก. ซ่ึงมีอัตราส่วนร้อยละ 100  โดยมีมากกว่า รัฐวิสาหกิจ  ต. ท่ีมี

อัตราส่วนวัฒนธรรมน้ีร้อยละ 73  เท่าน้ัน 

 วัฒนธรรมลดการควบคุมพบว่ารัฐวิสาหกิจสองแห่งมีอัตราส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 75  

ได้แก่  รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ก. ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. มีอัตราส่วนน้อยกว่า  คือ ร้อยละ  50 

 ส่วนการมีมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมน้ัน พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. มี

อัตราส่วนวัฒนธรรมดังกล่าวมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 93  แตกต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. 

ท่ีมีอัตราส่วนมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 78  และ ร้อยละ 64  ตามล าดับ 

            วัฒนธรรมองค์การประเด็นสุดท้าย คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. 

ใช้การจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การในอัตราส่วนร้อยละ 89  น้อยกว่า 

รัฐวิสาหกิจ ก. ท่ี ใช้การจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ด้วยอัตราส่วน

ร้อยละ 100  แต่รัฐวิสาหกิจ ต. ใช้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอัตราส่วนร้อยละ 67 ซ่ึงจัดว่าน้อย

กว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสองแห่ง 

 ฉะน้ัน  สามารถสรุปได้ว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรม

องค์การบางประการสูงกว่ารัฐวิสาหกิจ ก.  ท่ีมีประสิทธิผลปานกลาง ได้แก่ 1)  ให้ความส าคัญแก่

ภาวะผู้น า 2)  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 3)   มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบ

ต่อสังคม  แต่มีวัฒนธรรมองค์การทุกประการสูงกว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ซ่ึงมีประสิทธิผลต่ า  จึงกล่าวได้ว่า 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลปานกลาง มีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผล 

ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  2)  มุ่งเน้นลูกค้า  3) สร้างนวัตกรรม 4) ให้ความส าคัญ
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แก่ภาวะผู้น า 5) ท างานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์การ  6)  ท างานเป็นทีม 7) จัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 8) ลดการควบคุม  9) มีมาตรฐานจริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และ 10) มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ า  

ดังสมการต่อไปน้ี 

องค์การที่มี
ประสิทธิผลสูง

องค์การที่มีประสิทธิผล 
ปานกลาง

องค์การที่มี
ประสิทธิผลต่ า

1)  ให้ความส าคัญแก่
ภาวะผู้น า

2)  จัดองค์การสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม 

3)   มีมาตรฐานจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคม 

1)  มุ่งผลส าเร็จ
2)  มุ่งเน้นลูกค้า
3)  สร้างนวัตกรรม
4)  ให้ความส าคัญแก่
ภาวะผู้น า

5)  จัดองค์การสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม 
6)  ท างานเป็นทีม 
7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

8)  ลดการควบคุม
9)   มีมาตรฐานจริยธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

10)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1)  มุ่งผลส าเร็จ
2)  มุ่งเน้นลูกค้า
3)  สร้างนวัตกรรม
4)  ให้ความส าคัญแก่
ภาวะผู้น า

5)  จัดองค์การสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม 
6)  ท างานเป็นทีม 
7)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

8)  ลดการควบคุม
9)   มีมาตรฐานจริยธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

10)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 5 

 
 สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ  
ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  2  ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การที่เป็นรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย 
2)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์การ  ระหว่างองค์การที่มีประสิทธิผลสูง  
ปานกลางและต่ า  พร้อมทั้งตอบค าถามการวิจัยที่ว่า วัฒนธรรมองค์การลักษณะใดท าให้
รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลมากและวัฒนธรรมองค์การลักษณะใดท าให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งมี
ประสิทธิผลน้อย  โดยศึกษาย้อนรอยหาสาเหตุที่ท าให้เกิดผล (Ex - Post  Facto  Research)  หรือ
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบผลเพื่อหาสาเหตุ (Causal - Comparative  Study  Research)  เป็น
วิธีการวิจัยที่สืบค้นหาสาเหตุหรือตัวแปรอิสระ (Independent  Variable) ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
หรือปรากฏการณ์ที่เป็นผลลัพธ์หรือตัวแปรตาม   
 ทั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยผสมผสานระหว่างวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์การเป็นทั้งความคิดที่อยู่ภายในจิตใจและพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา  
ประกอบกับระเบียบวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อจ ากัดบางประการ (สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ
, 2540: 238) ผู้วิจัยจึงใช้ทั้งสองวิธี  เพื่อให้ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์การมีความเที่ยงตรง  และ
น่าเชื่อถือมากกว่าใช้เพียงวิธีการเดียวเท่านั้น  โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นหลัก 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  งานวิจัย  และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
องค์การของรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปศึกษา  จ านวน  3 แห่ง เป็นองค์การที่ด าเนินธุรกรรมประเภท
เดียวกันทั้งหมด ได้แก่  รัฐวิสาหกิจ ส.   รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต.  แล้วสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานนั้น ๆ  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ถึงวัฒนธรรมองค์การที่รัฐวิสาหกิจนั้นมีอยู่ 
 นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมข้อมูลเชิงคุณภาพ  ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)  
เพื่อให้งานวิจัยเชิงคุณภาพสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  โดยรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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ในองค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  849  คน จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 13,350 คน โดยใช้
วิธีการของทาโร่  ยามาเน่ (Taro  Yamane) ส าหรับก าหนดขนาดตัวอย่าง  ด้วยระดับความเชื่อมั่น
ที่ร้อยละ 99 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ครอบคลุม
ประชากรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เมื่อได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว  น าไปวิเคราะห์หา
ค่านิยมและพฤติกรรมการท างานของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรัฐวิสาหกิจ  ว่ามีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด  ด้วยสถิติส าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) และ
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple  Comparison) ด้วยวิธี LSD 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรม
องค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง และรัฐวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิผลปานกลางมีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ า  
โดย  รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลบางประการมากกว่า
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง แต่มีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลทุกประการมากกว่า
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ า   
 และงานวิจัยนี้สามารถตอบค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การลักษณะใด
ท าให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลมาก และวัฒนธรรมองค์การลักษณะใดท าให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งมี
ประสิทธิผลน้อย  โดยพบว่า  วัฒนธรรมองค์การที่ท าให้องค์การมีประสิทธิผลมาก ได้แก่ 1) 
วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ 2)  มุ่งเน้นลูกค้า  3) สร้างนวัตกรรม 4) ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า 5) 
การท างานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์การ  6)  ท างานเป็นทีม  7)  จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 8)  ลดการควบคุม  9)  มีมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และ 10)  มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

5.1.1  วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Oriented)   
พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดให้ผลส าเร็จเป็นค่านิยมขององค์การ  

ตลอดจนก าหนดไว้ในสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานทุกคน   และก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมาย  และแผนงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งสื่อสารให้
พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง และสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เนื่องจาก
พนักงานในสององค์การนี้มีค่านิยมและพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ 

ส่วน   รัฐวิสาหกิจ ต. มิได้ก าหนดให้การมุ่งผลส าเร็จหรือผลลัพธ์เป็นค่านิยมขององค์การ  
แต่ก็ต้องการให้องค์การด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  โดย มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  นโยบาย   
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เป้าหมาย  และแผนงาน  แต่ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากก าหนด
เป้าหมายที่ยาก  ไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จในเวลาที่รวดเร็วได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ ต. มีค่านิยมและพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จน้อยกว่าพนักงานในรัฐวิสาหกิจสองแห่ง
ข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ       
   

5.1.2  มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)  
การให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นค่านิยมส าคัญของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.    

โดยรัฐวิสาหกิจ ส.ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง
ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความส าคัญของลูกค้า  ก าหนดเป็นพันธกิจ (Mission) ขององค์การ  
สื่อสารไปยังพนักงาน  เข้าถึงลูกค้าทุกระดับให้มากที่สุด   ลงทุนและพัฒนาทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า  ส ารวจความคิดเห็น  ความต้องการ
ของลูกค้า   ให้ความใส่ใจต่อลูกค้า เช่น  บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ  ตรงไปตรงมา  ให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  พัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationships) เพื่อให้
ลูกค้าใกล้ชิดกับองค์การ  และให้ความส าคัญแก่คู่แข่งขัน นอกจากให้ความส าคัญแก่ลูกค้าโดย
ด าเนินธุรกรรมแบบครบวงจรแล้ว  รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.    ยังต้องการมีชัยชนะเหนือคู่
แข่งขันขององค์การอีกด้วย  โดยก าหนดกลยุทธ์หลายรูปแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน
ส าหรับ รัฐวิสาหกิจ ต. ถึงแม้มิได้ก าหนดให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นค่านิยมขององค์การ   แต่
พยายามสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเช่นกัน    อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจ ต. ยังไม่ให้ความส าคัญ
แก่คู่แข่งขันมากนัก  เนื่องจากเห็นว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลักจึงด าเนินการแบบต้ัง
รับมากกว่าเชิงรุก  ส่วนพนักงานก็มีค่านิยมและพฤติกรรมให้ความส าคัญแก่ลูกค้าในระดับที่น้อย
กว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
 

5.1.3  สร้างนวัตกรรม (Innovation)   
รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดให้การสร้างนวัตกรรมเป็นค่านิยมขององค์การ   

และพบว่า รัฐวิสาหกิจ ส.มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิมหลายด้าน ทั้งกระบวนการท างาน  
การให้บริการ สินค้าและบริการ ถึงแม้มิได้โดดเด่นหรือแปลกใหม่จากคู่แข่งขันก็ตาม  และกระตุ้น
ให้พนักงานเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหรือสร้างให้องค์การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning  Organization) เช่นเดียวกับ  รัฐวิสาหกิจ ก. ก็สร้างให้องค์การของตนเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ปรับกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับ
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สภาพแวดล้อม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีนวัตกรรมด้านสินค้า
และบริการเท่านั้น ยังไม่สร้างการเรียนรู้แก่พนักงานมากนัก เห็นได้จากพนักงานยังขาดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอีกสองแห่ง  และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one-way  ANOVA) ก็พบว่า  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ต. มีพฤติกรรมที่ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมน้อยกว่ารัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
 

5.1.4  ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (Leadership Oriented)   
ผู้น าของรัฐวิสาหกิจทั้ง 3  แห่ง  เป็นผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transaction  Leadership) คือ  

ก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนแล้วให้พนักงานปฏิบัติตามเป้าหมายนั้น  และให้รางวัล
อย่างเหมาะสมแก่พนักงานเมื่อด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  นอกจากน้ี ผู้น าจากรัฐวิสาหกิจ ต. ยัง
ใช้วิธีการลงโทษเมื่อพนักงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส่วนการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้น านั้น  รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. ไม่ค่อยแตกต่างกัน  คือ  วางแผน  มอบหมาย
งาน  ติดตามงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพที่ก าหนดไว้    ให้ค าแนะน า
ปรึกษา  สนับสนุน  แก้ไขปัญหา  แต่ รัฐวิสาหกิจ ส. มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
หน่วยงาน (Networking) ด้วย ในขณะที่  รัฐวิสาหกิจ ต. นั้นเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงอยู่
บ่อยครั้ง  ท าให้การด าเนินงานในองค์การขาดความต่อเนื่อง  มุ่งเน้นก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเป็นหลัก  เช่น ควบคุมดูแล ใช้การสั่งการ (Directing) แทน
การมอบหมายงาน (Delegating)  เป็นต้น  ส าหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งนั้น  พนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. มีค่านิยมและพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้น าแตกต่างจาก
พนักงานในรัฐวิสาหกิจ ต. อย่างมีนัยส าคัญ  คือ รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. ให้ความส าคัญ
แก่ผู้น าและได้รับการสนับสนุนจากผู้น ามากกว่ารัฐวิสาหกิจ ต. ตามล าดับ 
 

5.1.5  จัดองค์การที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   
พบว่า  รัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่ง ปรับโครงสร้างองค์การอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2547 – 2551)   รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. เป็นองค์การขนาดใหญ่  มีสาขาทั่วประเทศจึง
มีโครงสร้างองค์การที่ซับซ้อนมากกว่า  รัฐวิสาหกิจ ต.  จึงจัดโครงสร้างแบบผสม (Mix) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ  ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. จัดโครงสร้างตามหน้าที่ (Function) เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างองค์การของรัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. พบว่า ช่วงการควบคุม (Span  of  
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Control) กว้างกว่า รัฐวิสาหกิจ ต. คือ หัวหน้างานหนึ่งคน ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลี่ย จ านวน 
6 - 15  คน  ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ของ รัฐวิสาหกิจ ต.  หนึ่งคน  ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
จ านวนไม่เกิน  10  คน   ทั้งนี้ ท าให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. ได้รับมอบ
อ านาจการท างานมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ต.  แต่พนักงานจากรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งก็ยังไม่สามารถ
ตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบเท่าใดนัก  ขณะเดียวกัน พนักงานจากรัฐวิสาหกิจ ต. ยังได้รับการ
ตรวจสอบการท างานจากผู้บังคับบัญชามากกว่าพนักงานจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.  
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจ ส. มีความแตกต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. คือ พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ ส. ได้รับการหมุนเวียนงาน (Job  Rotation) เพื่อให้มีทักษะการท างานที่หลากหลาย
มากขึ้น ส่วนค่านิยมและพฤติกรรมการท างานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งนั้น  พบว่า พนักงานในรัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. มีพฤติกรรมด้านนี้
มากกว่ารัฐวิสาหกิจ ต. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

5.1.6  ท างานเป็นทีม (Teamwork)    
รัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่ง  ให้ความส าคัญแก่การท างานเป็นทีม  ซึ่ง รัฐวิสาหกิจ ก.และ 

รัฐวิสาหกิจ ต. ถือว่าเป็นค่านิยมขององค์การ  ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ส. สนับสนุนการท างานเป็น
ทีม และพนักงานท างานเป็นทีมอยู่เสมอ ในรูปของทีมงานให้บริการ  (Service  Team) ที่ท างาน
เป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน และทีมงานข้ามสายงาน (Cross–Functional Team)  ส่วน รัฐวิสาหกิจ ก. 
ท างานในลักษณะทีมงานหน้าที่เดียวกัน (Functional  Team) และทีมงานให้บริการ (Service 
Team) เป็นส่วนใหญ่  แต่รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ยังมิได้ท างานเป็นทีมในรูปแบบอ่ืน ๆ มากนัก  
เช่น  ทีมงานบริหารตนเอง (Self–Management Team)  ถึงแม้ รัฐวิสาหกิจ ต.  ก าหนดให้การ
ท างานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมองค์การ  แต่พบว่า ในการปฏิบัติงานจริงพนักงานมิได้ท างานเป็นทีม
กันมากนัก  คือ ท างานเป็นทีมในรูปของทีมงานข้ามสายงาน (Cross – Functional Team) และ 
ทีมงานแก้ไขปัญหา (Problem  Solving Team) เมื่อมีงานเร่งด่วน และยังพบว่า พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ ต. มีพฤติกรรมสนับสนุนการท างานเป็นทีมน้อยกว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ส.และ 
รัฐวิสาหกิจ ก. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
            

5.1.7  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ก. จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดดเด่นกว่ารัฐวิสาหกิจอีก  2 แห่ง 

เนื่องจากน าระบบคอร์  แบงกิ้ง (Core Banking)  มาใช้ในองค์การ  การด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ  สะดวก
รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น  ส่วน รัฐวิสาหกิจ ส. ก็จะน าระบบคอร์  แบงกิ้ง (Core   
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Banking) มาใช้กับองค์การในอนาคตอันใกล้น้ี  โดยเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่ผู้บริหารและพนักงานอยู่เสมอ ส่วนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ ต. ยังไม่

เป็นระบบมากนัก เช่น ไม่มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  พนักงานไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้งานอย่างเพียงพอ  เป็นต้น  และก าลังเร่งพัฒนาระบบคอร์ แบงก้ิง  (Core  Banking)  เช่นกัน 

ด้านการส่ือสารในองค์การท้ังสามแห่งน้ัน พบว่า มีความคล้ายคลึงกัน  คือ ใช้การส่ือสารสองทาง 

(Two - Way  Communication)  มุ่งเน้นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face  to  Face)  เพื่อได้รับข้อมูล

ย้อนกลับทันที  มีช่องทางส่ือสารหลายช่องทาง  พนักงานและผู้บริหารส่ือสารกันอย่างสม่ าเสมอ  

และองค์การจัดสถานท่ีท างานเพื่อให้พนักงานส่ือสารกันได้สะดวก   

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่ง มีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับได้รับประโยชน์จากการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ คือ  พนักงานจากรัฐวิสาหกิจ ก. 

ได้รับประโยชน์มากกว่าพนักงานจากรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ต. ตามล าดับ 

 

5.1.8  ลดการควบคุม (Reduce Controlling)  

เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจท้ัง  3  แห่ง เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน  จ าเป็นต้องมี

การควบคุมท่ีชัดเจนและเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

ควบคุมความเส่ียงด้านต่าง ๆ ขององค์การ  ซ่ึงพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนหรือ

มาตรฐานท่ีองค์การก าหนดไว้  ตรวจสอบและรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ  เรียกว่ามีการควบคุม

อย่างเป็นทางการ (Bureaucratic  Control)   

นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ ส.  และรัฐวิสาหกิจ ก. ยังก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการควบคุม

หลายด้าน  (Multiple  Criteria) เช่น  ด้านการเงิน  ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของ

พนักงาน เป็นต้น ส่วนรัฐวิสาหกิจ ต. ให้ความส าคัญแก่การควบคุมทางการเงินเป็นส าคัญ  และยัง

พบว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ต.  ได้รับการควบคุมมากกว่าพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ส. และ

รัฐวิสาหกิจ ก.  อย่างมีนัยส าคัญ 

                     

5.1.9  มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม   

พบว่า รัฐวิสาหกิจท้ัง  3 แห่ง ต่างมีมาตรฐานจริยธรรมขององค์การให้พนักงานน าไป

ยึดถือปฏิบัติ  และรัฐวิสาหกิจ ส. ยังก าหนดให้การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

ค่านิยมขององค์การ  พร้อมท้ังปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมแก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง รัฐวิสาหกิจ 

ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. เม่ือพบการทุจริตในองค์การ  จึงให้ความส าคัญแก่เร่ืองน้ีมากข้ึน  โดย 
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รัฐวิสาหกิจ ต. ก าหนดให้ความซื่อสัตย์  มีธรรมาภิบาล เป็นวัฒนธรรมขององค์การ  พร้อมทั้ง
ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมแก่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  เช่น  เผยแพร่มาตรฐาน
จริยธรรมทางเว็บไซด์ (Website) ก าหนดจริยธรรมไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม  จัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมแก่พนักงาน  เป็นต้น  ส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  รัฐวิสาหกิจ ส. จัดว่าโดดเด่น
กว่ารัฐวิสาหกิจอีก 2  แห่ง เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมถูกก าหนดไว้เป็นการปฏิบัติงาน
ประจ าหรือภารกิจของพนักงาน เช่น  ธนาคารชุมชน โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยงานที่ต้ังขึ้นมาเพื่อด าเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น จัดต้ังเป็น  
มูลนิธิเพื่อด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ ในขณะที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
รัฐวิสาหกิจ ก. และ  รัฐวิสาหกิจ ต. มักขึ้นอยู่กับฝ่ายสื่อสารองค์การหรือฝ่ายบริหารงานบุคคล  
โดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ  อย่างไรก็ตามในปี  2551  รัฐวิสาหกิจ ก. เริ่ม
มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ 
รัฐวิสาหกิจ ต. ยังมีกิจกรรมที่ไม่หลากหลายเท่าใดนัก พนักงานในรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งมีค่านิยม
ต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต่างกัน  แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า พนักงานใน
รัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ก. พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากกว่าพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ต. อย่างมีนัยส าคัญ 
  

5.1.10  การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส.  รัฐวิสาหกิจ ก. และ รัฐวิสาหกิจ ต. ต่างก าหนดวัฒนธรรมหรือค่านิยม

การท างานของหน่วยงานตนอย่างชัดเจน  รัฐวิสาหกิจ ส.  และรัฐวิสาหกิจ ก. ก าหนดวัฒนธรรม
องค์การในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ  และน าไปก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก (Core  
Competency) ของพนักงาน และใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกกระบวนการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การ  ได้แก่  วางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์  วิเคราะห์งานตามกรอบสมรรถนะ 
(Competency)  สรรหาคัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฝึกอบรมและพัฒนาใหัรางวัลแก่
พนักงานที่มีพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการ  เป็นต้น   

ในขณะที่  รัฐวิสาหกิจ ต. ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ  มุ่งเน้นความซื่อสัตย์  มีธรรมาภิบาล 
และปฏิบัติตามระเบียบวินัย แต่ไม่พบว่าก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก(Core Competency) ของ
พนักงาน  รวมทั้งใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์บางกระบวนการเท่านั้น โดยมุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมและพัฒนา   ให้รางวัลและลงโทษเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเป็นหลัก            
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5.2  อภิปรายผล อธิบายทฤษฎี และข้อค้นพบเชิงประจักษ์ 
 
 5.2.1  วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อประสิทธิผลองค์การ    

ซึ่งวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การนั้น   ต้องเป็นวัฒนธรรมองค์การที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่องค์การต้องการ เช่น  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ตามแนวคิดของ Kreitner  and  Kinicki (2004: 91) โดยท าให้วัฒนธรรมนั้น
สอดคล้องกับธุรกิจหรือกลยุทธ์ขององค์การ  ซึ่งกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวที่ก าหนดจาก
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ   มีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การ  มุ่งสร้างความ
ได้เปรียบการแข่งขัน  นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์การต้องปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมองค์การด้วย  เนื่องจาก  Pfeffer  and  Salancik (1978) เห็นว่า องค์การจะอยู่รอด
ได้ต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น  วัตถุดิบ  แรงงาน  เงินทุน  บุคลากร  ความรู้  เพื่อใช้ผลิตสินค้า
และบริการ  แต่ทรัพยากรดังกล่าวถูกควบคุมโดยกลุ่มสังคมภายนอก  องค์การจึงต้องปรับตัวตาม
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้แน่ใจว่าตนจะสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้ ขณะเดียวกัน
องค์การก็ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  เพื่อลดการพึ่งพาองค์การอ่ืนในการได้มาซึ่งทรัพยากรดังกล่าวข้างต้น  
(ทิพวรรณ   หล่อสุวรรณรัตน์, 2547: 242) 
 รวมทั้งใช้การจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวคิดของ Schein (1999: 230-253)  เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการ
ด้านบุคลากรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อ  ค่านิยม  พฤติกรรมตามวัฒนธรรม
องค์การ  และพฤติกรรมของพนักงานมีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Wright; McMahan 
and  McWilliam, 1994: 303-305)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่แข็งแกร่ง (Strong) ความ
ไว้วางใจต่อพันธกิจ  หรือค่านิยมและความเชื่อที่พนักงานมีอย่างมั่นคง  สม่ าเสมอ  เป็นพื้นฐาน
ส าคัญต่อความร่วมมือกันปฏิบัติงานภายในองค์การ  เมื่อความเชื่อและค่านิยมหลักที่สอดคล้อง
กับนโยบายและการปฏิบัติมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ  พนักงานน าวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
องค์การไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้และพัฒนาการปฏิบัติงาน  จะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ
ในที่สุด (Dension, 1990: 2)    
 การศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การอย่างชัดเจน คือ 
วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement  Oriented)  ซึ่งผลส าเร็จประเมินจากการบรรลุเป้าหมายที่
องค์การก าหนดไว้  และเป้าหมายต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน
และเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ  และพบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มีวัฒนธรรม
องค์การมุ่งผลส าเร็จ (Achievement)  หรือผลลัพธ์ (Result)  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
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กิจ (Mission) ขององค์การรวมทั้งมีกลยุทธ์อย่างชัดเจน   พนักงานรับทราบและเข้าใจกลยุทธ์ของ
องค์การ  มีค่านิยมและพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ  คือ  ท างานหนัก   เสียสละอุทิศตนแก่องค์การ   ท า
ให้องค์การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 การด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ต้องด าเนินการอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic)  คือ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ  แล้วก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์
ขององค์การ   พร้อมทั้งก าหนดว่าเป้าหมายส าคัญขององค์การคืออะไร  สิ่งต้องด าเนินการมี
อะไรบ้าง  วิธีการใดที่น าไปสู่ผลส าเร็จ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย (Goal - Setting 
Theory)  ของ Locke  and  Latham (1979)  เมื่อองค์การวางแผนเรื่องใดก็ตาม ผู้บริหารต้อง
สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง   ประกอบกับพนักงานขององค์การมีค่านิยมและ
พฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ ตามทฤษฎีต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) ของ 
McClelland (1953) คือ กระตือรือร้น  ท างานหนัก  เสียสละ  อุทิศตนแก่องค์การ   ด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   องค์การย่อมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในที่สุด  เมื่อองค์การประสบ
ผลส าเร็จ เช่น ได้รับผลก าไรตามที่ต้องการ   ผลส าเร็จเหล่านี้จะท าให้องค์การมีวัฒนธรรมเช่นนั้น
ต่อไปเรื่อย ๆ  และกลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (Strong  Culture) ในที่สุด 
 แต่วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จเพียงลักษณะเดียว  ไม่สามารถท าให้องค์การมีประสิทธิผลได้ 
ต้องด าเนินการควบคู่หรือสัมพันธ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ด้วย ดัง  Hofstede (2001: 409) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การต้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์การและโครงสร้างองค์การ (Structure) 
อีกด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องจัดโครงสร้างองค์การ
ใหม่ให้สอดคล้องกัน   นอกจากนี้การควบคุม (Control) ก็ต้องสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ  
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นเครื่องมือส าหรับควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ  สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่  5.1  
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ภาพท่ี 5.1  รูปแบบความสัมพันธระหวางกลยุทธ  โครงสราง  การควบคุม และวัฒนธรรม  
แหลงท่ีมา:  Hofstede, 2001: 409.  

 

 ดังนั้น วัฒนธรรมองคการลักษณะอ่ืน ๆ  ที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ  ไดแก 
5.2.1.1  มุงเนนลูกคา (Customer Oriented)  

จัดวาเปนการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External  Environment)  

จากงานวิจัยน้ี  พบวา รัฐวิสาหกิจ ส.และรัฐวิสาหกิจ ก. มีคานิยมหรือวัฒนธรรมใหความสําคัญแก
ลูกคาหรือการบริการ กําหนดเปนพันธกิจ(Mission) หรือกลยุทธขององคการ  มีทีมงานการตลาดที่
เขมแข็งทําหนาท่ีใหพันธกิจบรรลุผล  ลงทุนและพัฒนาทางการตลาดอยางตอเน่ือง   เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพแกลูกคา  สํารวจความคิดเห็น ความตองการของลูกคา  และขอ
รองเรียนจากลูกคา นอกจากน้ี ยังพบวาหัวหนางานหรือผูจัดการเขาไปทํางานใกลชิดกับลูกคา   

เชน ผูจัดการสาขาเขาไปบริการลูกคาดวยตนเอง   พนักงานใสใจตอลูกคา  รูความตองการของ
ลูกคาและใหขอมูลตามความเปนจริง  รวมท้ัง วิเคราะหคูแขงขันจากการเปรียบเทียบสินคาและ
บริการท่ีดีของคูแขงขันอีกดวย   ดําเนินกลยุทธหลายกลยุทธเพื่อมีชัยชนะเหนือคูแขงขัน 

              สอดคลองกับผลการวิจัย ของ Peter and  Waterman (1982) ที่วาวัฒนธรรม
ประการหน่ึงที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ คือ  องคการตองใกลชิดลูกคา (Closeness  to  

the  Customer) เน่ืองจากลูกคา คือ ผูบริโภคสินคาและบริการขององคการ  หากปราศจากลูกคา 
องคการน้ันยอมไมเกิดผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากไมมีรายไดหรือไมมีผลงานเกิดขึ้น   และ
งานวิจัยจํานวนไมนอยก็พบวาการใหความสําคัญแกลู กคาหรือมุงเนนลูกคา สัมพันธกับ
ประสิทธิผลองคการ เชน Kotter and Heskett  (1992) พบวา องคการท่ีมีวัฒนธรรมใหความสําคัญแก
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน ลูกคา สามารถทําใหองคการมีรายได (Revenues) เพิ่ม

กลยุทธ
(Strategy)

โครงสราง
(Structure)

การควบคุม
(Control)

วัฒนธรรม
(Culture)
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สูงขึ้น หรือ Sawner (2000)  พบว่า การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer  Orientation) สัมพันธ์กับอัตรา
ความปลอดภัยของทหารใน The Air National Guard และปัจจุบันองค์การทั้งในและต่างประเทศ
ต่างให้ความส าคัญแก่ลูกค้าอย่างมาก  เช่น  สายการบิน Northwest ห้างสรรพสินค้า Nordstrom  

โรงแรมโอเรียนเต็ล   เป็นต้น 
5.2.1.2  สร้างนวัตกรรม (Innovation)  
งานวิจัยพบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. พัฒนาวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรม  ท าให้มีนวัตกรรม
เกิดขึ้นเสมอและน านวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด  องค์การสนับสนุนการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ โดยผู้บริหารองค์การให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง   ก าหนดนวัตกรรมไว้ใน
กลยุทธ์ เปรียบเทียบ (Benchmark) กับองค์การอ่ืน สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้
พนักงานคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ  
  สอดคล้องกับแนวคิดของ Cameron  and  Quinn (1999) และ Trompenaars  
and  Hampden - Turner   (2004)   ที่เห็นความส าคัญของนวัตกรรม   จึงก าหนดให้เป็นมิติหรือ
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ  ใช้ชื่อว่าวัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง  (Adhocracy  Culture) 
คือ  ให้ความส าคัญแก่การเปลี่ยนแปลง  มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)  และริเริ่ม
สร้างสรรค์  ผู้น าองค์การกล้าเสี่ยงและให้ความส าคัญแก่นวัตกรรม   พนักงานในองค์การผูกพันกัน
ด้วยการทดลอง (Experiment) และสร้างสิ่งใหม่ ๆ แก่องค์การ   นิยมความน าสมัย  การเติบโต
ระยะยาวและค้นหาทรัพยากรใหม่ ๆ  ความส าเร็จขององค์การอยู่ที่ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน 
(Unique) ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ  ต้องการเป็นผู้น าในสินค้าและบริการ   กระตุ้นให้พนักงาน
แต่ละคนมีความคิดริเริ่ม (Initiative) และมีอิสระ (Freedom) ในการท างาน   
              และงานวิจัยจ านวนมากกล่าวถึงนวัตกรรมว่ามีผลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่น 
งานวิจัยของ Kim  Lee and Yu (2004: 340 - 359)  พบว่าธุรกิจประกันภัยที่ให้ความส าคัญแก่
นวัตกรรม (Innovation) มีผลต่อการเจริญเติบโตของยอดเงินประกัน  อัตราผู้ท าประกันเพิ่มสูงขึ้น   
และงานวิจัยของ Beugelsdijk, Noorderhaven and Koen, (2004)  พบว่า การมุ่งเน้นนวัตกรรม 
(Innovation Orientation) สัมพันธ์กับการสร้างพันธมิตร  (Alliance  Capabilities) ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
  นอกจากน้ี  องค์การหลายแห่งในปัจจุบันก็พยายามสร้างให้องค์การของตน   เป็น
องค์การนวัตกรรม เช่น  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  ก าหนดว่าภายในปี  2558  ปูนซิเมนต์ไทย  จะเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและจะเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่าง
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ยั่งยืน  โดยปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมแก่พนักงานให้คิดค้นสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ สร้าง
บรรยากาศ  วิธีคิด  วิธีการท างานแบบสร้างสรรค์ (พัชสิรี  ชมภูค า, 2552: 59 - 60)   
  5.2.1.3  ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า  (Leadership  Oriented)   

เนื่องจากการจัดการใด ๆ ในองค์การ  เช่น  การวางแผน   จัดองค์การ ประสานงาน   
ควบคุม เป็นต้น  ผู้น าหรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์การต้องใช้ภาวะผู้น า เพื่อจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ  ดังนั้น ภาวะผู้น า (Leadership) มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์การ  (Belassi, Kondra and Tukel (2007: 12 - 24)  โดยผู้น าตามแนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ ควรมีลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant  Leader) ตามแนวคิดของ 
Greenleaf (1970)   และสามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิสัยทัศน์ของพนักงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับองค์การได้หรือเป็นผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation   Leader) ตาม
แนวคิดของ  Burns (1978)   
  แต่ในงานวิจัยนี้ไม่พบว่ารัฐวิสาหกิจใด ๆ มีลักษณะของผู้น าดังกล่าว   พบแต่
เพียงผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transaction   Leader) คือ ผู้น าที่ต้ังเป้าหมายการท างานแล้วให้
พนักงานน าไปปฏิบัติ  เมื่อพนักงานปฏิบัติได้ตามเป้าหมายก็จะได้รับรางวัลจากผู้น าเป็นการตอบแทน  
แต่ก็สามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือประสบผลส าเร็จได้เช่นกัน  เนื่องจากพนักงาน
ส่วนมากต้องการรางวัลหรือผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลที่เป็นตัวเงินตามทฤษฎีความ
คาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964: 212 - 25) ที่ว่าพนักงานจะใช้ความพยายาม
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ  เพื่อได้รับรางวัลตามที่คาดหวัง ที่ว่าเมื่อท างานหนักจะได้ผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ 
  สาเหตุส าคัญที่งานวิจัยนี้ไม่พบภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation 
Leader) เนื่องจากเป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้ส าเร็จหรือบรรลุผลมากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   หรือท างานได้ผลสูงกว่าแผนที่วางไว้ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของ
องค์การ  (เสนาะ  ติเยาว์, 2543: 205) นั้น   เป็นการให้รางวัลภายในแก่ผู้ปฏิบัติตามมากกว่า
รางวัลภายนอก เช่น ความภาคภูมิใจที่ท างานส าเร็จ  และผู้น าประเภทนี้มิได้ให้รางวัลตอบแทน
ภายนอกโดยตรง  แต่ใช้อิทธิพลหรือบารมี  รวมทั้งอ านาจอ้างอิง (Referent Power) เหนือผู้ตาม  
เนื่องจากผู้ตามอยากท าตามเพราะความชื่นชม  เคารพนับถือ  จงรักภักดี  เป็นต้น  แต่จากการวิจัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  รัฐวิสาหกิจ  ส.  ร้อยละ 72  รัฐวิสาหกิจ  ก. ร้อยละ 74  และ
รัฐวิสาหกิจ  ต.  ร้อยละ 91 มีค่านิยมหรือต้องการผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากกว่าผลตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงิน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tan and Torrington (2004: 391-392) ที่พบว่าสิ่งจูงใจ
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พนักงานคนไทย คือ การขึ้นเงินเดือนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน   และสิ่งจูงใจผู้บริหารของ
ไทย คือ ต าแหน่งงานและสวัสดิการ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นรางวัลตอบแทนภายนอกทั้งสิ้น  
ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจึงจูงใจพนักงานโดยให้รางวัลตอบแทนภายนอก  เมื่อพนักงานปฏิบัติงาน
ได้บรรลุเป้าหมาย  ตามรูปแบบของผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional  Leader) มากกว่าใช้
ภาวะผู้น ารูปแบบเปลี่ยนแปลง 
  5.2.1.4  จัดองค์การตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การ    

งานวิจัยนี้พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. ซึ่งเป็นองค์การที่มีประสิทธิผลสูง  จัดโครงสร้าง
องค์การแบบผสม (Mix)  โดยให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก (Customer  Centric) ช่วงการ
ควบคุม (Span  of  Control) กว้าง  หัวหน้าหนึ่งคนดูแลพนักงานจ านวนมาก มอบหมายงานแก่
พนักงาน  (Delegation)   บางครั้งจัดโครงสร้างองค์การแบบแมทริก (Matrix  Structure)  ปรับปรุง
ให้พนักงานมีทักษะ (Skills) ในการท างานอยู่เสมอ (Continuous  Development) โดยหมุนเวียน
งาน (Job  Rotation) ให้พนักงานมีทักษะการท างานที่หลากหลาย   พนักงานไม่ต้องถูกตรวจสอบ
การท างานจากผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน  
    ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  
เช่น ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  คู่แข่งขัน  ตามแนวคิดของ Kotter  and  Heskett (1992)  หรือที่ Gordon  
and DiTomaso (1992)  เรียกว่า มุ่งเน้นความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  วัฒนธรรม
ดังกล่าวนี้ท าให้องค์การมีประสิทธิผล เนื่องจากค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การตามแนวคิดการสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ (The  Strategic - Constituencies  Approach) ของ Cameron (2005)  
เช่น จัดโครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์ (Products)  ตามลูกค้า (Customers) ตามพื้นที่ 
(Areas) หรือแบบผสม (Mix)  มากกว่าจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Function) เท่านั้น  มอบ
อ านาจ ให้อิสระแก่พนักงานสามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ  เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ใกล้ชิด
หรือรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
   ถึงแม้พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ให้อ านาจ (Empowerment) แก่ผู้บริหารมากขึ้น  แต่
ให้อ านาจแก่พนักงานไม่มากนัก ท าให้พนักงานไม่สามารถตัดสินใจในงานของตนได้   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจ ส. เป็นองค์การขนาดใหญ่ มีพนักงานประมาณ 9,000 คน ซึ่ง Robbins 
(2003) เห็นว่าขนาดของค์การ  เป็นปัจจัยก าหนดระดับของการรวบอ านาจและกระจายอ านาจ  ซึ่ง
องค์การขนาดใหญ่ Robbins เห็นว่าควรรวบอ านาจ สอดคล้องกับแนวคิดองค์การราชการแบบ
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เครื่องจักร (Machine  Bureaucracy) ที่กล่าวว่าองค์การราชการแบบเครื่องจักร มักมีขนาดใหญ่  
เช่น  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  กองทัพ  และบริษัทขนาดใหญ่  จึงต้องรวมศูนย์การตัดสินใจ 
(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณทัศน์, 2547: 96)   
  5.2.1.5   การท างานเป็นทีม (Teamwork)   

พบว่า  รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ  ก. ท างานเป็นทีมที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ  
ทีมงานสินเชื่อ  ที่ประสานงานกันระหว่างงานส่วนหน้า (Front  Office)   ส่วนกลาง (Middle  Office)  
และส่วนหลัง (Back Office) เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าในอดีต   ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบทีมงานผลิตหรือบริการ (Product or  Service Team)   
ตามแนวคิดของ McShane  and  VonGlinow (2009: 147)   นอกจากนี้ยังพบว่ามีการท างานเป็น
ทีมในรูปแบบอ่ืน ๆ  ได้แก่  ทีมงานข้ามหน้าที่ (Cross  Functional Team)  ทีมงานหน้าที่เดียวกัน 
(Department  Team)  ซึ่งการท างานเป็นทีมมีผลต่อประสิทธิผลองค์การ เช่นเดียวกับงานวิจัย
หลายชิ้นที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว  เช่น  Patty  et  al.,  (1995), Sawner (2000)  and  Beugelsdijk, 
Noorderhaven and Koen  (2004)   เป็นต้น  

  อย่างไรก็ตาม ไม่พบการท างานเป็นทีมบริหารตนเอง (Self Management 
Team)ในรัฐวิสาหกิจใดเลย นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างองค์การเป็นอุปสรรคต่อการท างานเป็น
ทีมดังกล่าวด้วย  ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 1)  พนักงานได้รับการมอบอ านาจการตัดสินใจน้อย  
เพราะ เป็นองค์การขนาดใหญ่ หรือองค์การราชการแบบเครื่องจักรที่รวมอ านาจการตัดสินใจ    มี
โครงสร้างองค์การสลับซับซ้อน  มีสายการบังคับบัญชาหลายล าดับ  2)  พนักงานขาดอิสระในการ
ท างานทีม  เนื่องจากการท างานเป็นทีมสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม  แต่จากงานวิจัยของ Cooper  
and  Nanthapa  (2000: 124) พบว่า การท างานของคนไทยมักไม่ค่อยพบการระดมสมอง 
(Brainstorming)  แต่น าข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงมาสรุปให้พนักงานได้รับทราบ  โดย
ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์แต่ประการใด  รักษาหน้าของตนเองหรือของกลุ่ม (Save  of  Face  
for  Self  and Group)  จึงหลีกเลี่ยงการต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้า (Face - to - Face  
Criticism) การประชุมมักเป็นการมอบหมายงานและติดตามงานที่มอบหมายให้ในครั้งก่อน  ส่วน
พนักงานมักไม่ค่อยต้ังค าถาม หรือมีข้อสงสัยเท่าใดนักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Harmony)  ก่อให้เกิด
ความไม่สงบสุขในที่ท างาน  เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติ คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่
แสดงออกถึงความขัดแย้ง  หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  จึงท าให้พนักงานคล้อยตามหรือ
สนับสนุนการตัดสินใจของหัวหน้างาน  ตลอดจนเชื่อฟังท าตามผู้มีอ านาจ  จึงท าให้การท างานเป็น
ทีมเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานบริหารตนเอง (Self – Management  Team) 
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      5.2.1.6  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of    
                                      Information  System  and  Communication)   

พบว่า รัฐวิสาหกิจ ก. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่าระบบคอร์ แบงกิ้ง  
(Core  Banking)  มาใช้  ท าให้การติดต่อสื่อสารในองค์การรวดเร็ว  ผู้บริหารมีข้อมูลส าคัญส าหรับ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พนักงานได้รับข้อมูลทันเวลาที่ก าหนด และลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Weick (1990) and Scott (1987) (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2547: 121) เห็นว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เป็นสิ่งที่ดีเสมอ  องค์การควรน าเทคโนโลยีมาใช้   
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology) จัดเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
บทบาทในชีวิตประจ าวันขององค์การปัจจุบันค่อนข้างมาก  เพราะ เป็นเครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือ
กระบวนการที่รวบรวม  เก็บรักษา   วิเคราะห์จัดการและเผยแพร่สารสนเทศ (March and Sproull,  
1990 and Zuboff, 1988  อ้างถึงใน  ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2547: 120) 
  ส่วนการสื่อสาร (Communication) รัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งใช้การสื่อสารสองทาง 
(Two - Way  Communication) มุ่งเน้นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า  (Face  to  Face)  เพราะได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับทันทีใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง  และมักสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal  Communication)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marcouldis and Heck (1993: 209 – 
225) และ Beugelsdijk, Noorderhaven and Koen, (2004)  ที่เห็นว่าการสื่อสารสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลองค์การ 

5.2.1.7  ลดการควบคุม (Reduce  Controlling)   
โดยให้พนักงานควบคุมตนเองด้วยวัฒนธรรมองค์การหรือปทัสถานทางสังคม 

(Clan Control) มากกว่าควบคุมด้วยกฎระเบียบข้อบังคับ (Bureaucratic  Control) ซึ่งท าให้
พนักงานรู้สึกมีอิสระ  ได้รับความไว้วางใจจากองค์การ  สามารถท างานให้สอดคล้องหรือปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การได้ดีกว่าควบคุมด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ผลการวิจัยพบว่ารัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่ง กลับถูกควบคุมอย่างเข้มงวด
ด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์การหลายหน่วยงาน  อาจ
เนื่องมาจากเป็นสถาบันการเงินจึงต้องก ากับดูแลอย่างเข้มงวด  ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน   
  ทั้งนี้ อาจได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมไทยที่พยายามหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน (Uncertainty  Avoidance)  คือ  ต้องการให้องค์การหรือสังคมมีความแน่นอน  เนื่องจาก
หวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนและความคลุมเครือ จึงให้ความส าคัญต่อความ
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มั่นคงและความสงบสุข โดยสร้างกฏระเบียบ  ข้อบังคับ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น อย่าง
เคร่งครัด ตามแนวคิดของ Hofstede (1984) and House et  al. (2004)  แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งก็เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระ  ก าหนดเป้าหมายของตนเองได้  แล้วน า
เป้าหมายนั้นวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้น  นับว่าพนักงานยังมีอิสระในการ
ท างาน  สามารถควบคุมตนเองจากเป้าหมายที่ตนเองเป็นผู้ก าหนด  
  5.2.1.8  มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม (Ethic and Social   
                                      Responsibility)    

พบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. ก าหนดให้จริยธรรมเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ  
ปฏิบัติงานโดยยึดถือ จริยธรรม ศีลธรรม  ค่านิยม   จารีตประเพณี  นอกเหนือจากกฎระเบียบข้อบังคับ
ตามกฎหมาย สร้างจริยธรรมแก่พนักงาน  ด้วยกระบวนการท างานที่ส่งเสริมและสนับสนุน
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มและองค์การภายนอก   และพนักงานมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจริยธรรม  โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่   
  นอกจากนี้  รัฐวิสาหกิจ ส. ตระหนักและให้ความส าคัญแก่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ว่าเป็นหน้าที่ขององค์การ   มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน และพนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอ  สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่เห็นว่า  องค์การ
นอกจากมีความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic  Responsibility) และมีความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย (Legal Responsibility) แล้ว  ยังต้องรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical  Responsibility) 
และรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) อีกด้วย  เพราะความรับผิดชอบต่อสังคม
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การหลายประการ  ได้แก่  ปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม  ได้รับผล
ก าไรระยะยาว  แสดงถึงจิตส านึกสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ  สภาพแวดล้อมดีขึ้น   
ลดการควบคุมจากรัฐบาล   ได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้น  เพื่อแบ่งปันทรัพยากรขององค์การแก่
ชุมชน  และสามารถป้องกันปัญหาแก่องค์การได้อีกด้วย (Robbins  and  DeCenzo, 2004: 53)                                      
                         5.2.1.9  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource Management)   

พบว่า  ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ก. ให้ความส าคัญแก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ (Mission) ขององค์การ  องค์การใช้กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การทุกกระบวนการ โดยก าหนดเป็น
รูปแบบสมรรถนะ (Competency  Model) ส าหรับจัดการทรัพยากรมนุษย์  และให้พนักงานมี
พฤติกรรมการท างานสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Shuler  and  Jackson (2006) ที่เห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
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ใหเขมแข็ง  เม่ือการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยสอดคลองและสนับสนุนกลยุทธขององคการ  
โดยสรางความม่ันใจวาพนักงานทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน (Mission)  
พันธกิจ (Vision)  และคานิยม (Values) ขององคการ ซึ่งอธิบายความสัมพันธไดดังภาพที่ 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2   ความสอดคลองระหวางวัฒนธรรมองคการ  กลยุทธธุรกิจและการจัดการทรัพยากร          
                   มนุษย 
แหลงท่ีมา:  Malcolm,  2004:  20. 

 

 5.2.2  องคการท่ีมีวัฒนธรรมองคการตางกันสงผลใหมีประสิทธิผลตางกันดวย   
โดยองคการท่ีมีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองคการเชิงประสิทธิผลมากกวาองคการท่ีมี

ประสิทธิผลปานกลางและองคการท่ีมีประสิทธิผลตํ่าตามลําดับ  ซึ่งงานวิจัยน้ีพบวา  รัฐวิสาหกิจที่
มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองคการเชิงประสิทธิผลมากกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง
ในดาน 1)  ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา   2) จัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม  และ 3) มี
มาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม จะเห็นวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีบาง
วัฒนธรรมองคการเทาน้ันที่มากกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง   ขณะท่ีบางวัฒนธรรมมี
เทากัน  คือ  1)  มุงผลสําเร็จ   2)  มุงเนนลูกคา  3) สรางนวัตกรรม   และ  4)  ลดการควบคุม แตบาง
วัฒนธรรมกลับมีนอยกวา  ไดแก 1) ทํางานเปนทีม  2)  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย  ทั้งนี้ เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง คือ รัฐวิสาหกิจ ส. และ

กลยทุธองคการ

วัฒนธรรมองคการ
และคานิยม - การเงิน

- กระบวนการ
- ผลิตภัณฑ
- ระบบ
- พนักงาน

ความสามารถหลัก
(core  capabilities)

ความสามารถ
ของพนักงาน

กลยทุธการ
จัดการทรัพยากรมนุษย

นโยบายการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
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รัฐวิสาหกิจ  ก.  จัดว่ามีประสิทธิผลใกล้เคียง  ไม่แตกต่างกันมากนัก  มีผลการประเมินจาก

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง ในระยะเวลา 13  ปี (พ.ศ. 2539–2551)  

อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมาก  และคะแนนท่ีได้รับไม่แตกต่างกันมากนัก  รวมท้ังบางปี  (พ.ศ. 2547–

2548)   พบว่ารัฐวิสาหกิจ  ก.  มีผลการประเมินสูงกว่า รัฐวิสาหกิจ ส. อีกด้วย  และได้รับมูลยืนยัน

จากอดีตผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง อีกด้วยว่าใน

อดีตรัฐวิสาหกิจ  ก.  มีผลการประเมินสูงกว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และในปัจจุบัน  ถึงแม้รัฐวิสาหกิจ ส. 

ได้รับผลการประเมินสูงกว่ารัฐวิสาหกิจ  ก. แต่ปัจจัยย่อยบางประการรัฐวิสาหกิจ  ก.  ก็ได้รับคะแนน

มากกว่ารัฐวิสาหกิจ ส. 

  แต่รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางมีวัฒนธรรม

องค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลต่ าท้ัง 10 ลักษณะ    

   อย่างไรก็ตาม  งานวิจัยน้ียังพบว่าค่านิยมบางประการของพนักงานในรัฐวิสาหกิจท้ังสาม

แห่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ 1) ท างานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  

2)  สร้างนวัตกรรม  3)  ท างานเป็นทีม 4) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) ลดการควบคุม และ (6)  

มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  แต่พฤติกรรมการท างานในเร่ืองดังกล่าวแตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

มีสาเหตุมาจาก 

  5.2.2.1  พนักงานในองค์การท้ังสามแห่งอยู่ในช่วงอายุ (Generation)  

ท่ีใกล้เคียงกัน  คือ 31-40 ปี หรือ จัดอยู่ในช่วงอายุหรือวัยท่ีเรียกว่า “Generation 

X”  ย่อมมีค่านิยมท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก (Robbins, 2003: 64)   เพราะบุคคลท่ีอยู่ในช่วงอายุ

ดังกล่าวเกิดในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน  คือ  ปี พ.ศ. 2508 -2519 เข้าท างานในช่วงปี  2525  เป็น

ต้นมา  มีค่านิยมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องความเป็นทางการ   ให้ความส าคัญต่อความสมดุลระหว่าง

งานกับครอบครัว (Work-Life Balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่าง  ท าทุก

อย่างได้เพียงล าพัง ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง

และ พัฒนาตนเอง ต้ังใจและความทะเยอทะยาน เพราะเกิดมาในยุคท่ีการแข่งขันสูง รักอิสระ รู้จัก

จัดสรรเวลาท างานและเวลาพักผ่อนให้เหมาะสม  แต่ผูกพันกับงาน  ทีมงานของตน  ตลอดจน

ผูกพันกับหัวหน้างานมากกว่าผูกพันกับองค์การ  ต้องการความเป็นอิสระ (Independence) และ

ความยืดหยุ่น (Flexibility)  อยากได้รับค าแนะน าปรึกษามากกว่าถูกส่ังการ   ชอบมีส่วนร่วมใน

งาน  พยายามก้าวให้ทันเทคโนโลยี  ชอบการส่ือสารท่ีรวดเร็วตรงไปตรงมา จึงมีค่านิยมเก่ียวกับ

การท างานท่ีสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง  สร้างนวัตกรรมและให้ความส าคัญแก่เทคโนโลยี

สารสนเทศ  รวมท้ังการควบคุมไม่แตกต่างกันมากนัก  ประกอบกับปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ี

ไม่ต่างกันมาก คือ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกรรมคล้ายคลึง  จึงท าให้มีค่านิยมไปทิศทางเดียวกัน 
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  5.2.2.2  ความไม่สอดคล้องระหว่างค่านิยมของพนักงานและค่านิยมขององค์การ  
ในรัฐวิสาหกิจ ต.  คือ  ค่านิยมขององค์การมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  ท างานด้วย

ความซื่อสัตย์  มีธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามระเบียบวินัย  แต่พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ต. มี
ค่านิยมการท างานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  ต้องการท างานเป็นทีม  
สร้างนวัตกรรม  สนับสนุนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ต้องการอิสระในการท างาน   
ต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง   ต้องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  และมีระเบียบวินัยในตนเอง     
ไม่ต้องตรวจสอบ  แต่องค์การมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  จึงส่งผลให้พนักงานขาด
อิสระในการท างาน   ต้องถูกตรวจสอบการท างานอยู่เสมอ  หรือพนักงานให้ความส าคัญแก่การ
ท างานที่รวดเร็ว ฉับไว  ก้าวหน้าทันสมัย แต่องค์การขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้พนักงานท างานล่าช้า  ได้รับสารสนเทศไม่ทันเวลา ขาดข้อมูลส าคัญ
ส าหรับตัดสินใจ ผลงานขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก O’Reilly III et  al. (1991: 487 – 516) และ McShane  
and  VonGilnow  (2009: 37) เห็นว่าพนักงานต้องมีค่านิยมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ มิ
เช่นนั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานตามมา    
  พนักงานจ าเป็นต้องมีค่านิยมไปในทิศทางเดียวกันหรือมีค่านิยมที่สอดคล้องกับ 
(Value  Congruence) ค่านิยมขององค์การ  คือ พนักงานมีค่านิยมที่คล้ายคลึงกับค่านิยมของ
องค์การ หากพนักงานมีค่านิยมไม่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ  จะเกิดผลที่ไม่พึงปรารถนา
ตามมา  เช่น  พนักงานมีความเครียด  อัตราการเข้าออกของพนักงานสูง   ความเป็นพลเมืองของ
องค์การ (Organizational  Citizenship) ต่ าหรือลดลง  รวมทั้งความจงรักภักดี (Loyalty) และความพึง
พอใจในงานของพนักงานลดน้อยลง (McShane  and  VonGilnow,  2009:  37)  สรุปได้ว่าพนักงาน
ควรมีค่านยิมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การรวมทั้งมีพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์การด้วย 
  ดังนั้นความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่านิยมของพนักงานและค่านิยมขององค์การ 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจ ต. ประสิทธิผลน้อยกว่ารัฐวิสาหกิจอีกสองแห่ง   เพราะจาก
งานวิจัยพบว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก. มคีวามสอดคล้องระหว่างค่านิยม
ของพนักงานและค่านิยมขององค์การมากกว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ต.  
  5.2.2.3  ช่องว่าง (Gap) ระหว่างค่านิยมที่เป็นความเชื่อ (Espoused  Values)  
                                      กับค่านิยมที่ปฏิบัติหรือแสดงออกมา (Enacted  Values)   

ตามแนวคิดของ McShane  and  VonGilnow, (2009:  39)  จากการรวบรวม
ข้อมูลพบว่าพนักงาน ท้ังสามองค์การมีความเชื่อว่าพนักงานควรมีอิสระ สามารถตัดสินใจในงานที่
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รับผิดชอบได้เอง   แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่กล้าตัดสินใจ  เพราะกลัวความผิดพลาด  ถูกต าหนิหรือ
ถูกลงโทษ   หรือมีค่านิยมว่าต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน  แต่พนักงานใน
องค์การบางแห่งกลับมีพฤติกรรมทุจริตในการท างานเมื่อมีโอกาส เป็นต้น   ซึ่งช่องว่าง (Gap) 
ระหว่างค่านิยมที่เป็นความเชื่อ (Espoused  Values) กับค่านิยมที่ปฏิบัติหรือแสดงออกมา 
(Enacted  Values) อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้องค์การทั้งสามแห่งมีค่านิยมหรือความเชื่อไม่
ต่างกัน  แต่การแสดงออกซึ่งค่านิยมแตกต่างกัน  เนื่องจากบริบทขององค์การ  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน  นโยบายขององค์การ  มีผลให้พฤติกรรมการท างานต่างกันไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ   House et al. (2004)   เรื่อง วัฒนธรรม  ผู้น า  และองค์การ (Culture, Leadership  
and Organizations) ในโครงการ GLOBE (Global  Leadership and Organizational  Behavior  
Effectiveness  Research  Project) โดยศึกษาวิจัยจากองค์การในประเทศทั่วโลกจ านวน  62   
ประเทศ  และพบว่าสมาชิกในองค์การและสังคมไทยมีค่านิยม (Values) และการปฏิบัติ (Practices) 
ที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1  ช่องว่างของค่านิยมที่เป็นความเชื่อกับค่านิยมที่ปฏิบัต ิ
 

            วัฒนธรรม                                          ค่านิยม                                  การปฏิบัติ 

1)  หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน                   ค่อนข้างสูง (5.61)                        ปานกลาง (3.93) 
2)  ให้ความส าคัญแก่อ านาจ                          ต่ า (2.86)                             ค่อนข้างสูง (5.63) 
3)  กลุ่มชนนิยมในระดับสถาบัน               ค่อนข้างสูง (5.10)             ปานกลาง – ค่อนข้างสูง 
(4.03) 
4)  กลุ่มชนนิยมในระดับกลุ่ม                   ค่อนข้างสูง (5.76)                        ค่อนข้างสูง (5.70) 
5)  ความเท่าเทียมทางเพศ                    ปานกลาง - ค่อนข้างสูง (4.16)           ปานกลาง (3.35) 
6)  การรักษาผลประโยชน์               ปานกลาง (3.48)                          ปานกลาง  (3.64) 
7)  ให้ความส าคัญแก่อนาคต                              สูง (6.20)                           ปานกลาง (3.43) 
8)  มุ่งเน้นผลงาน                                          ค่อนข้างสูง (5.74)                   ปานกลาง (3.94) 
9)  ให้ความส าคัญแก่มนุษยธรรม                ค่อนข้างสูง (5.01)           ปานกลาง – ค่อนข้างสูง (4.81) 

 
หมายเหตุ:  คะแนนเต็ม  7  คะแนน 
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5.2.2.4  ค่านิยม (Value)  มิใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานใน 
                                      องค์การ   

ถึงแม้ค่านิยมจะเป็นแนวทางส าหรับตัดสินใจและเป็นแนวทางให้บุคคลแสดงการ
กระท าออกมาก็ตาม (McShane  and  VonGilnow, 2010:  49)  นักวิชาการจ านวนมากทั้งด้าน
จิตวิทยา  สังคมวิทยาและพฤติกรรมองค์การ  ต่างพบว่านอกจากค่านิยมของบุคคลแล้ว  ยังมี
ปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน  ได้แก่ บุคลิกภาพ (Personality)  
การรับรู้ (Perceptions)  ทัศนคติ (Attitude)  ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability)  การจูงใจ 
(Motivation)  รวมถึงอารมณ์ (Emotions) และความเครียด (Stress) ล้วนมีผลต่อพฤติกรรม
ด้วยกันทั้งสิ้น   ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อพฤติกรรมของพนักงาน 
ได้ดังภาพที่ 5.3 

บคุลิกภาพ

ทักษะและ
ความสามารถ

พฤติกรรม
และ

ผลลัพธ์

การรับรู้
ค่านิยม
และ

ทัศนคติ

 
ภาพท่ี 5.3   ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการท างาน 
แหล่งท่ีมา:  Ivancevich et al.,  2008:  63. 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
           ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลแก่รัฐวิสาหกิจทั้ง
สามแห่ง  เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิผลองค์การทั้งประสิทธิผลที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  ซึ่งการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การ คือ ท าให้มีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลเกิดขึ้นในองค์การ และ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์การโดยด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้วัฒนธรรมนั้นเข็มแข็งยิ่งขึ้น  ดัง
รายละเอียดในตารางที่  5.2 
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ตารางท่ี 5.2  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การส าหรับรัฐวิสาหกิจท้ัง 

                     สามแห่ง 

 

วัฒนธรรมองค์การ รัฐวิสาหกิจ ส. รัฐวิสาหกิจ ก. รัฐวิสาหกิจ ต. 

  สร้าง พัฒนา สร้าง พัฒนา สร้าง พัฒนา 

1. มุ่งผลส าเร็จ        

2)  มุ่งเน้นลูกค้า       

3)  สร้างนวัตกรรม       

4)  ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า       

5)  จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม       

6)  ท างานเป็นทีม        

7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          

8) ลดการควบคุม        

9) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม       

10) การจัดการทรัพยากรมนุษย์       

 

จากตารางท่ี 5.2 เสนอแนะว่ารัฐวิสาหกิจท้ังสามแห่งควรสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม

องค์การให้เข้มแข็ง (Strong) โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement  

Oriented) เน่ืองจากมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลองค์การ  ทุกองค์การควรสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมองค์การดังกล่าว   โดย 

5.3.1.1 ผู้น าขององค์การ (Leader) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  ดังท่ี  Schein (1992: 13) กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น า

เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน (Two  Sides   of  the  Same  Coin)  โดยผู้บริหารหรือผู้น า

ก าหนด ภารกิจ  กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การ  (Mission, Strategy  and  Goals)  เพื่อ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมองค์การ และสร้างค่านิยม ฐานคติ (Assumptions)  ให้สอดคล้องกับ
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ภารกิจขององค์การ  ตลอดจนกลยุทธ์   นโยบาย   แผนงาน เป็นต้น  หากองค์การบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะน าค่านิยมหรือฐานคตินั้น มาใช้ร่วมกันเกิดเป็นความเชื่อและ
น าไปเป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติต่อไปในองค์การ    
  ผู้น าขององค์การต้องก าหนดวัฒนธรรมองค์การอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงาน
ยอมรับและปฏิบัติตามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างแก่พนักงาน (Role  Model)  
สื่อสาร เน้นย้ าทุกครั้งที่มีโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าใจและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ   
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเรื่องวัฒนธรรมองค์การ  ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานที่ปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ ปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน  ให้รางวัลแก่พนักงานดีเด่น  จัด
งานฉลองและพิธีการต่าง ๆ เมื่อท างานส าเร็จ  เพื่อสร้างค่านิยมและแนวทางการท างานแก่
องค์การ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การหรือวิธีการท างานที่พนักงานใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินงานประจ าวันในองค์การ (สุนทร   วงศ์ไวศยวรรณ,  2540: 130) 

5.3.1.2  ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมมุ่ง
ผลส าเร็จ  เริ่มจากก าหนดวัฒนธรรมดังกล่าวไว้ในสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ของ
พนักงานทุกคนในองค์การ   เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) คือ พฤติกรรมที่น าไปสู่ผลงานที่ดี 
หรือ พฤติกรรมที่ท าให้คนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นิสดารก์   เวชยานนท์, 2549: 
35)  แล้วใช้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดูแลให้พนักงานมีสมรรถนะตามที่องค์การต้องการ   ดังนี้ 

1) ออกแบบงานในองค์การ  จัดโครงสร้างของงาน เช่น วางแผน
ก าลังคน  วิเคราะห์งาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายขององค์การ และมีส่ วนร่วม
วางแผนกลยุทธ์องค์การ โดยออกแบบและจัดระบบงานให้สอดคล้องกับบุคลากรและวัฒนธรรม
ขององค์การ  เพื่อให้มีจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสมรรถนะมุ่งผลส าเร็จ  จะถูก
ก าหนดไว้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  ในรูปของค าบรรยายลักษณะงาน (Job  
Description) และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job  Specification)  เช่น  ก าหนดให้พนักงานต้อง
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  รับผิดชอบในงาน  ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  ยึดมั่น
ในคุณภาพของงาน  ท างานเป็นทีม  อุทิศตน  ทุ่มเท  เสียสละแก่องค์การ  เป็นต้น   เพื่อน าไปใช้
สรรหาคัดเลือก  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฝึกอบรมและพัฒนาหรือขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization)  เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะตามที่องค์การต้องการ   

2)  สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามสมรรถนะที่ก าหนด  เนื่องจากการ
คัดเลือกบุคลากรตามแนวคิดใหม่  ให้ความส าคัญแก่ความพึงพอใจในงาน  โดยสรรหาคัดเลือก
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พนักงานให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การมากที่สุด  พนักงานจะท างานอย่างมีความสุข  ไม่ลาออก
จากงาน (นิสดารก์   เวชยานนท์, 2548: 177)  ดังนั้น องค์การต้องสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมทั้ง
กับงานและวัฒนธรรมองค์การไปพร้อม ๆ กัน   
     การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีพฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ  นอกจากการ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ในงานแล้ว   การสัมภาษณ์ต้องถามค าถามถึงสิ่งที่ผู้สมัครเคยท าและประสบ
ความส าเร็จในอดีต  รวมทั้งถามค าถามที่เป็นสถานการณ์ให้ผู้สมัครแก้ไขปัญหา  เนื่องจาก
พฤติกรรมในอดีตสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตได้  คนจะมีพฤติกรรมสม่ าเสมอ  คงที่  หากใช้
ความสามารถในสถานการณ์นี้แล้วประสบผลส าเร็จ  ครั้งต่อไปก็จะใช้ความสามารถนี้อีก (นิสดารก์    
เวชยานนท,์ 2550:  45)       

3) ให้รางวัลและผลตอบแทนแก่พนักงาน  เพื่อรักษาพนักงานที่มี
สมรรถนะมุ่งผลส าเร็จให้ท างานกับองค์การต่อไป  รวมทั้งจูงใจให้บุคคลภายนอกเข้ามาท างานกับ
องค์การ  ทั้งนี้ องค์การต้องให้รางวัลที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและมีความ
ยุติธรรม  ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินทางตรง  เช่น  เงินเดือน  โบนัส  และรางวัลที่เป็นตัวเงินทางอ้อม  
เช่น สวัสดิการ   รวมถึงรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ความภาคภูมิใจ เป็นต้น  ในขณะเดียวกัน  
พนักงานคนใดที่ไม่มีสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้  องค์การก็ต้องมีมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เช่น   ฝึกอบรม  ลงโทษ   ให้ออกจากองค์การ   เป็นต้น 
              ส าหรับวัฒนธรรมที่มุ่งผลลัพธ์  สิ่งที่จูงใจพนักงาน คือ  ได้รับรางวัลตาม
ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง ได้รับโอกาสให้ท างานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นที่ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน  เป็นต้น  (Trompenaars  and  Hampden - Turner,  2004: 23)  

4) ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมตามที่องค์การ
ต้องการ  หรือขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  โดยด าเนินการต้ังแต่พนักงานเริ่มเข้ามาท างาน  
เพื่อชี้แจงให้พนักงานรับรู้เป้าหมาย  ภารกิจ  วิสัยทัศน์  วัฒนธรรมองค์การ   กฎระเบียบข้อบังคับ
ในการท างาน  รวมทั้งการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างานขององค์การ  ซึ่ง
ต้องกระท าร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในรูปของการปฐมนิเทศ  หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่พนักงานใหม่ 
      ส าหรับพนักงานเก่าก็ต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามสมรรถนะที่
ก าหนดไว้ทั้งการฝึกอบรมในงาน (On  the  Job  Training) และฝึกอบรมนอกงาน (Off  the  Job  
Training) รวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง   องค์การต้องน าสมรรถนะไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาอาชีพแก่
พนักงาน (Career  Path) ซึ่งระบุว่าพนักงานที่จะเลื่อนต าแหน่งขึ้นไปรับผิดชอบงานที่ท้าทายขึ้น  
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มีพฤติกรรมในปัจจุบันอย่างไร   ต้องมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคต และควรได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาเรื่องใดบ้าง  จึงจะมีพฤติกรรมดังที่องค์การต้องการในอนาคต 
       การพัฒนาพนักงาน เพื ่อสร้างวัฒนธรรมองค์การมุ ่ง เน้นผลลัพธ์   
ประกอบด้วย  สอนงาน  ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการท างาน  การท างานเป็นทีม  การแก้ไขปัญหา   
เป็นต้น 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แนวคิดสมัยใหม่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนอกจากพนักงานมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างาน   เพื่อน าไปใช้ส าหรับประเมินผล
งานของพนักงานผู้นั้นแล้ว  ต้องได้รับการประเมินจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชา
เท่านั้น  ประกอบด้วย  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนลูกค้าหรือผู้รับบริการ  เรียกว่า 
ระบบการประเมินแบบรอบทิศ หรือ  360  องศา  ท าให้พนักงานตระหนักหรือให้ความส าคัญแก่
ลูกค้ามากขึ้นทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกองค์การ 
    การประเมินผลวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  นอกจากวัดการท างานที่บรรลุ
เป้าหมายแล้ว ยังวัดจากการก าหนดเปา้หมายให้สูงขึ้นและสามารถท าให้เป็นจริงได้           

6) การสื่อสาร (Communication) พนักงานทุกคนในองค์การจ าเป็นต้อง
รับรู้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ส าคัญขององค์การ  เช่น ข้อมูลส าหรับตัดสินใจ  ความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีต่อผู้บริหารหรือองค์การ เนื่องจากมีผลต่อการท างานให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบ
ผลส าเร็จได้  ดังนั้น องค์การต้องมีช่องทางให้แลกเปลี่ยนหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  โดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเป็นสื่อกลาง  ใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้าท าให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
มากกว่าการสื่อสารแบบทางเดียว  เพราะสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้    
   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญ  โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงาน
สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง  สร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดผลทางบวกแก่พนักงาน  มีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา  ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อหาตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนาการสื่อสาร  น า
ข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาการสื่อสารและลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคล  เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจในทีมงาน  จัดท าแผนพัฒนาทักษะและฝึกอบรม  เป็นต้น 

5.3.1.3 พนักงานทุกคนในองค์การต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์การอยู่
เสมอ ในการปฏิบัติงานประจ าวันที่สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จในการท างาน หรือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  คือ  ต้ังเป้าหมายของตนเอง  เป้าหมายของแผนก  เป้าหมายของสาขา  เป้าหมาย
ขององค์การ  ในแต่ละวัน  แต่ละเดือน และแต่ละปี พยายามบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้  ด้วย
การท างานหนัก  ทุ่มเท  อุทิศตนเสียสละแก่องค์การอย่างเต็มความสามารถ   จนเกิดความผูกพัน 
(Commitment)  และมีส่วนร่วม (Involvement) ต่อวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จในที่สุด 
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นอกจากนี้แต่ละองค์การต้องด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  เพื่อสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
มุ่งผลส าเร็จ โดย รัฐวิสาหกิจ ส. ควรด าเนินการดังรายละเอียด  ต่อไปนี้ 

1) ควรใหอ้ านาจ (Empowerment) แก่พนักงานปฏิบัติการให้มากขึ้น  เนื่องจาก
งานวิจัยพบว่า  พนักงานระดับล่างมิได้มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายขององค์การหรือได้รับมอบ
อ านาจให้สามารถตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบได้  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก รัฐวิสาหกิจ ส.  เป็น
องค์การขนาดใหญ่  ผู้บริหารมีความสามารถสูงและมีประสบการณ์ในการตัดสินใจ  การตัดสินใจ
จึงรวมไว้ที่ผู้บริหารขององค์การเป็นส่วนใหญ่  แต่จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่  2  พบว่า
องค์การที่ประสบผลส าเร็จ เช่น  ห้างสรรพสินค้า Nordstrom  เมื่อมอบอ านาจหรือให้อิสระแก่
พนักงาน (Employee  Free)แล้ว ท าให้พนักงานทุ่มเทท างานหนัก  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ   เนื่องจากการให้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่เขาคิดว่าควรจะเป็น  หรือให้บริการแก่ลูกค้า
ในวิธีทางที่เขาเห็นสมควร  พนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ หรือมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneur)  
  ดังนั้น รัฐวิสาหกิจ ส. ควรกระจายอ านาจแก่พนักงานมากขึ้น  เพราะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงเอง  ท าให้มีเวลาส าหรับงานด้านอ่ืน  เช่น  วางแผน  จูง ใจพนักงาน 
หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ตนยังขาดความช านาญ โดยมอบงานที่ตนสามารถท าได้ดีหรือมีความ
เชี่ยวชาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่ง เสนาะ  ติเยาว์ (2543:  132 - 133) เสนอวิธีการส าหรับผู้บริหาร
ในการมอบหมายงาน  ดังนี้ 1) เมื่อผู้บริหารให้อ านาจแก่พนักงานแล้ว  ผู้บริหารต้องไม่ตัดสินใจใน
เรื่องนั้นอีก  แต่เป็นผู้ให้ค าแนะน า  ปรึกษาแก่พนักงาน  เพื่อให้พนักงานตัดสินใจด้วยตนเอง 2)   
อย่าเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บริหารได้มอบอ านาจไปแล้ว  ยกเว้นใน
สถานการณ์วิกฤตหรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  3) หากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอ านาจ  
ตัดสินใจผิดพลาด  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารต้องยอมรับการต าหนิด้วยเสมอ  และให้ก าลังใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งไม่ยกเลิกการมอบอ านาจแก่พนักงานผู้นั้นด้วย   

2) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม (Teamwork) ที่เข้มแข็งกว่าที่
เป็นอยู่  ถึงแม้กระบวนการให้สินเชื่อของรัฐวิสาหกิจ ส.  จะท างานประสานกันเป็นทีมงานระหว่าง
งานส่วนหน้า  ส่วนกลาง  และส่วนหลัง  หรือ มีการท างานข้ามสายงานกันเป็นระยะ ๆ ก็ตาม  แต่
งานประจ าวันของแต่ละส่วนงานมิได้ท างานร่วมกันเป็นทีม วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมเอ้ือต่อ
ความส าเร็จของงานหรือการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  เพราะการท างานเป็นทีมและแก้ปัญหา
ร่วมกัน   สนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติงานประจ าวันส าเร็จ   และการแก้ปัญหาร่วมกันน าไปสู่การ
พัฒนางานให้ดีขึ้น     
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  โดยองค์การต้องมีโครงสร้างองค์การที่สนับสนุนการท างานเป็นทีม  จัดโครงสร้าง
องค์การแบบราบ (Flat  Organization)  และช่วงการควบคุมกว้าง (Broad  Span of  Control)   
เพื่อให้การตัดสินใจและการสื่อสารด าเนินการอย่างรวดเร็ว  ให้อ านาจการตัดสินใจแก่พนักงาน  
ออกแบบงานให้งานหนึ่งใช้หลายทักษะในการท างาน   รวมทั้งให้รางวัลแก่ทีมงานและรางวัลตาม
ผลงานของแต่ละบุคคลอีกด้วย การท างานในองค์การควรยืดหยุ่นสูง  เป็นทางการต่ า (Low  
Formalization)  ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  พนักงานหนึ่งคนสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
หน้าที่มากกว่าปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะด้านและสามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้เอง 
  เมื่อพนักงานได้รับการมอบอ านาจจากองค์การแล้ว  จะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า  
สามารถแสดงความคิดเห็น  แนวคิด  หรือความคิดริเริ่มสร้างได้อย่างเต็มที่  มีส่วนร่วมพัฒนา
กระบวนการท างาน น าไปสู่การบริหารตนเองและความเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งจะก่อให้เกิดทีมงาน
บริหารตนเอง (Self   Management  Team)  หรือทีมงานรูปแบบอ่ืน  ๆ ตามมาได้ง่าย 

3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแก่องค์การ  เมื่อรัฐวิสาหกิจ ส.  
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning   Organization)  โดยให้พนักงานได้รับการศึกษาและ
อบรมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเอง   แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  ค้นหาวิธีการท างานใหม่ ๆ ตลอดเวลา   
ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก็ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ของพนักงานเช่นกัน  
หลังจากนั้นองค์การควรกระตุ้นให้พนักงานสร้างนวัตกรรมแก่องค์การ  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสินค้า
หรือบริการที่แปลกหรือแตกต่างจากคู่แข่งขัน  แต่อาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างาน  พัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการท างาน  พัฒนาพนักงาน  เป็นต้น  เช่น  จัดให้มีกิจกรรมเสนอแนะ 
(Suggestion) เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในองค์การ  และให้รางวัลในรูปตัวเงิน (Pay)  และไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น  ยกย่องชมเชย  แก่พนักงานที่เสนอความคิดที่เป็นที่ยอมรับหรือสามารถสร้างประโยชน์
แก่องค์การได้จริง   

4) สื่อสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถึงแม้ รัฐวิสาหกิจ ส.มี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยก็ตาม  แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ ส. มีสาขาทั่วทุกอ าเภอของประเทศ  และให้
ความส าคัญแก่การสื่อสารอย่างเป็นทางการ   จึงท าให้การติดต่อสื่อสารล่าช้า พนักงานไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทันในระยะเวลาที่ก าหนด และขาดข้อมูลส าคัญส าหรับตัดสินใจ  จึงเป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   ต้องส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาการสื่อสาร  น า
ข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหาการสื่อสารและลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อไป  เช่น  น า
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ส าหรับสื่อสารระหว่างสาขาต่าง ๆ  ฝึกอบรมการใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงาน  เป็นต้น 
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                        นอกจากน้ี  อาจพัฒนาการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ (Informal  Activities) มากขึ้น 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร  เช่น  ผู้บริหารเดินตรวจงานด้วยตนเอง  (Walking  
Around) เพื่อเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง  แก้ปัญหาได้ทันเวลา  และให้ข้อมูลส าคัญ
แก่พนักงานส าหรับตัดสินใจ       

5) ลดการควบคุม โดยให้พนักงานควบคุมตนเองมากกว่าถูกควบคุมโดย
องค์การ  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ ส. เป็นองค์การภาครัฐย่อมต้องได้รับการควบคุมที่เข้มงวดจาก
รัฐบาล  ดังนั้น ควรปลูกฝังค่านิยมเรื่องการท างานให้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกและทุก ๆ ขั้นตอนให้
เป็นวัฒนธรรมองค์การหรือเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติเป็นงานประจ าวัน   จัดต้ังทีมงานบริหารตนเอง 
(Self   Management Team) ก าหนดเป้าหมายการท างาน  มาตรฐานงาน  วิธีการวัดและ
ประเมินผลหรือควบคุมกันเอง แต่อยู่ภายในหลักเกณฑ์ขององค์การ จะท าให้พนักงานรู้สึกไม่ถูก
บังคับด้วยกฎระเบียบขององค์การ  แต่ได้รับการควบคุมโดยเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตนก าหนด
ขึ้นเอง  รู้สึกมีส่วนร่วมและผูกพันกับเป้าหมายนั้น  ต้องการให้เป้าหมายที่ ตนก าหนดประสบ
ผลส าเร็จ   

6) ก าหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในพันธกิจ (Mission) ขององค์การ 
เพื่อให้องค์การมีแนวทางด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส่วน รัฐวิสาหกิจ ก.  ควรด าเนินการดังนี้   เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  ดังนี้ 

(1)   ควรจัดโครงสร้างองค์การแนวราบ (Flat  Organization)  นอกเหนือจาก
จัดโครงสร้างแบบผสม (Mix) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  โดยลดสาย
การบังคับบัญชาที่ไม่จ าเป็นออกไป   ผู้บังคับบัญชาหน่ึงคนดูแลลูกน้องจ านวนมากขึ้น  มอบหมาย
งานและให้อ านาจแก่พนักงานระดับล่างมากขึ้น  ให้พนักงานมีอิสระในการท างาน   ซึ่งวิธีการ
มอบหมายงานและใหอ้ านาจควรปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ได้เสนอแนะกับรัฐวิสาหกิจ ส.  

นอกจากนี้  รัฐวิสาหกิจ ก. ควรด าเนินการให้พนักงานมีทักษะการท างานที่
หลากหลาย  โดยหมุนเวียนงาน (Job  Rotation)   คือ  เพิ่มความหลากหลายในการท างาน  พนักงาน
หมุนเวียนกันท างานตามระยะเวลาที่องค์การก าหนด เช่น 3  ปี 5 ปี  แล้วย้ายไปปฏิบัติงานอ่ืน
ต่อไป  ท าให้พนักงานมีประสบการณ์การท างานที่หลากหลายทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง   

(2) ท างานเป็นทีมรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทีมงานหน้าที่ เดียวกัน 
(Functional  Team) ทีมงานให้บริการ (Service  Team)  และ ทีมงานข้ามหน้าที่ (Cross – 
Functional  Team)   คือ  ทีมงานบริหารตนเอง (Self   Management  Team)  โดยผู้บริหารองค์การ
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ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการท างานเป็นทีม  ให้อ านาจแก่ทีมงาน  ให้รางวัลในรูปของ
ทีมงานควบคู่กับรางวัลรายบุคคล  จัดสถานที่ท างานเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการท างานเป็นทีม 

(3)  ใช้การเรียนรู้ (Learning)  เป็นแนวทางส าคัญที่จะน าไปสู่ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากค าบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์  พบว่า พนักงานของ รัฐวิสาหกิจ ก.  
ให้ความส าคัญแก่การเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย  โดยเฉพาะไม่ค่อยเปิดดูข้อมูลที่องค์การต้องการให้
พนักงานเรียนรู้   ดังนั้น  หัวหน้างานควรมีบทบาทส าคัญกระตุ้นให้พนักงานมีการเรียนรู้   โดยพูด
หรือสื่อสารถึงเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ  อยู่เสมอ  พนักงานที่ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องนั้น  
จะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นด้วยตนเอง   

นอกจากน้ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดกิจกรรม
ถาม - ตอบปัญหาในประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการให้พนักงานเรียนรู้  โดยให้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ    
และในการเลื่อนต าแหน่ง  โอนย้ายพนักงาน  องค์การจะใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก   ผู้สัมภาษณ์
อาจน าเรื่องที่ต้องการให้พนักงานเรียนรู้  เป็นค าถามในการสัมภาษณ์พนักงาน  รวมทั้งน ามาใช้
เป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับประเมินผลด้านพฤติกรรมของพนักงาน  วิธีการเหล่านี้น่าจะกระตุ้นให้
พนักงานมีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น   

(4)  ควรให้ความส าคัญแก่ลูกค้าภายใน (Internal Customer) เช่นเดียวกับ
ให้ความส าคัญกับลูกค้าภายนอก  ลูกค้าภายใน  คือ พนักงานภายในองค์การที่รับงานต่อจากกัน   
ซึ่งองค์การต้องให้ความส าคัญ  ให้บริการที่ถูกต้อง  ตรงเวลา และมีคุณภาพ  ให้ความใส่ใจแก่ผู้รับ
งานต่อจากตนไปด าเนินการ  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล  เช่นเดียวกับลูกค้าภายนอก
องค์การ 

(5)   ลดการควบคุม  ขอเสนอแนะเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ส.  ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น  คือ  ลดการควบคุมอย่างเป็นทางการ (Bureaucratic  Control) และเปิดโอกาส ให้อิสระ
แก่พนักงานควบคุมตนเองมากขึ้น 

(6)   สร้างและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน  โดย 1)  น ารายงาน
การท าความผิดของพนักงานมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด  เพื่อหาแนวทางป้องกันและลด
ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานในอนาคต  ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการทุจริตของพนักงาน  2)  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  โดยน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมา
เป็นกรณีศึกษาส าหรับสร้างจริยธรรมแก่พนักงานและชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น  เพื่อ
ป้องกันมิให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก  3)  ผู้บริหารทุกระดับในองค์การ  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และ 4) ใช้การเสริมแรงทางบวก คือ ให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมมากกว่าใช้วิธีเสริมแรงทางลบหรือลงโทษแก่ผู้กระท าผิด    
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ส่วน รัฐวิสาหกิจ ต. นั้น  มีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างจาก รัฐวิสาหกิจ ส. 
และ รัฐวิสาหกิจ ก.  อาจเนื่องจากอยู่ในช่วงวงจรชีวิตที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง  คือ  
อยู่ในขั้นรวมตัว (The Collectivity Stage)  ตามแนวคิดของ  Robbins (1990:  74 - 75) ท่ี
ผู้บริหารต้องการให้พนักงานผูกพันกับองค์การ มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน   ประสิทธิผล
องค์การจึงมุ่งเน้นรูปแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human  Relation  Model)  โดยสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเป็นทีม  หลังจากนั้น  องค์การก็จะเข้าสู่ขั้นควบคุมและเป็นทางการ (The  Formalization  
and  Control  Stage)  ซึ่งต้องการประสิทธิภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยองค์การมี
วุฒิภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  จึงมุ่งเน้นความมั่นคงและการเพิ่มผลผลิต  จึงให้ความส าคัญแก่
การท างานด้วยความซื่อสัตย์  มีธรรมาภิบาล   และ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมแบบราชการตามแนวคิดของ  Deal  and  Kennedy (1982), Cameron  
and  Quinn (1999), หรือวัฒนธรรมองค์การแบบหอไอเฟล (Eiffel Tower) ของ Trompenaars  
and  Hampden - Turner (2004)  หรือ วัฒนธรรมมุ่งเน้นต าแหน่งหรือแบบเทพอพอลโล ของ  
Handy  (1991)   

นอกจากนี้  ปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตท าให้องค์การต้อง
เข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการท างานมากขึ้น  แต่  Handy (1991) เห็นว่า  การ
มุ่งเน้นกฎระเบียบท าให้พนักงานไม่กล้าตัดสินใจ  ท างานไม่บรรลุตามเป้าหมาย  ขาดความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน  พนักงานท างานตามค าสั่ง ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  
สนใจที่จะท างานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับมากกว่าสนใจที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ นอกจากนี้  รัฐวิสาหกิจ ต. ยังเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่บ่อยครั้ง  มีผล
ให้การด าเนินนโยบายขององค์การอาจขาดความต่อเนื่องได้  และผู้บริหารมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้าน
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เป็นส าคัญ 

ซึ่งแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส. และ รัฐวิสาหกิจ ก.  ซึ่งก่อต้ังมานานแล้ว จึง
อยู่ในขั้นปรับปรุงโครงสร้างองค์การ (Elaboration of  Structure Stage)  ให้ความส าคัญแก่
สภาพแวดล้อมภายนอก  มุ่งเน้นความยืดหยุ่นขององค์การ  การได้มาซึ่งทรัพยากรและการ
เจริญเติบโตเป็นส าคัญ ตามแนวคิดของ Robbins (1990) ที่เห็นว่าวงจรชีวิตขององค์การมีผลต่อ
การก าหนดวัฒนธรรมขององค์การ   จึงเป็นเหตุให้รัฐวิสาหกิจ ต. มีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างจาก
รัฐวิสาหกิจ ส.  และ รัฐวิสาหกิจ ก.    

อย่างไรก็ตาม  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  รัฐวิสาหกิจ ต. จ าเป็นต้องปรับตัวให้
สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแข่งขัน
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ทางธุรกิจและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี  องค์การจ าเป็นต้องค านึงถึง 
วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ เพื่อสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายขององค์การ  ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน   โดยผู้น าหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต. ควรเห็นว่าการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การหรือมีวัฒนธรรมแบบราชการเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ขององค์การ  ควรลดการควบคุมและความเป็นระบบราชการให้น้อยลง  และ
ผู้บริหารควรมีทัศนติต่อพนักงานแบบทฤษฎี Y  ตามแนวคิดของ McGregor (1960) ที่มอง
พนักงานว่าโดยธรรมชาติแล้วมีความกระตือรือร้น  ต้องการท างาน  มีความพยายาม  อยาก
รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์  ผู้บริหารจึงควรให้อิสระและความรับผิดชอบแก่พนักงาน  ซึ่งจะ
ส่งผลให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น  มีอิสระในการท างาน   สามารถรับผิดชอบและ
ตัดสินใจในงานของตนได้เอง   

ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรมองค์การควบคู่กับการแก้ปัญหาทาง
การเงินขององค์การ  เพราะวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงิน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  เพราะหากน าวัฒนธรรมดังกล่าวมาด าเนินการแล้ว สามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การได้ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่แกร่ง ดังนั้น  ขอเสนอแนะให้ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ  
ต. ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารองค์การตระหนักว่าผลการปฏิบัติงานอย่างเพียงอย่างเดียว คือ 
แก้ไขปัญหาหนี้เสีย หรือ  NPLs  ไม่เพียงพอต่อความส าเร็จขององค์การ เพราะนอกจากการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด  พนักงานต้องมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
อีกด้วย  ควรรับทราบถึงวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่จริง  ค่านิยมการท างานของพนักงาน  
ตลอดจนพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่ง  Ulrich  and  Brockbank (2005: 45-68) 
เสนอให้ต้ังค าถามเพื่อจัดล าดับความส าคัญแนวโน้มของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ดังนี้ 
                            (1)  เศรษฐกิจ (Economic)  เช่น  ทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 
ความต้องการสินค้าและบริการเป็นเช่นไร ค าถามเหล่านี้ช่วยประเมินจ านวนและความสามารถ
ของพนักงานที่องค์การต้องการ  รับรู้ได้ว่าธุรกิจใดจะเติบโตและธุรกิจใดมีแนวโน้มลดลง น าไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งการเจริญเติบโต (Growth - Oriented) 
                              (2)  ลูกค้า (Customers) ธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จมักเริ่มต้นจากรู้ความ
ต้องการของลูกค้าและจัดหาสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน  เช่น  ลูกค้าน าสิ่งใดมา
เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับซื้อสินค้า หลักเกณฑ์ของลูกค้าคืออะไร  ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  
องค์การต้องรู้ว่าสิ่งใดมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า  เช่น  ราคา (Price)  ความยืดหยุ่น (Flexibility)  
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การตอบสนอง (Responsiveness)  นวัตกรรม (Innovative  Solution)  คุณภาพ (Quality) จัดส่ง
สินค้าตรงเวลา (On - Time Delivery)  สร้างความสัมพันธ์ (Relationships) กับลูกค้า การบริการ 
(Service)  ความสะดวกสบาย (Convenience) หรือ ตราสินค้า (Branding) เป็นต้น 

 (3) ผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต (Suppliers)  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับผู้จัดส่งปัจจัยการผลิตเป็นเช่นไร เพราะการให้บริการแก่ลูกค้าต้องสัมพันธ์กับผู้จัดส่ง
ปัจจัยการผลิตด้วย 

 (4) คู่แข่งขัน (Competitors) เช่น  องค์การมีการแข่งขันมากน้อย
เพียงใด การแข่งขันมีลักษณะอย่างไร  องค์การสามารถเปลี่ยนแปลงการแข่งขันได้หรือไม่  คู่
แข่งขันที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นมีผลต่อวัฒนธรรมองค์การให้มุ่งประสิทธิภาพและผลผลิตมากยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันองค์การต้องพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Agility and  Speed  in  
Innovation)  ตอบสนอง (Responsiveness) ต่อคู่แข่งขัน และสามารถปรับตัว (Adaptability) ได้
ตลอดเวลา 

 (5)  เทคโนโลยี (Technology)  เช่น  องค์การใช้เทคโนโลยีใด เทคโนโลยี
ขององค์การเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เทคโนโลยีมีผลต่อวัฒนธรรมองค์การ  เช่น เทคโนโลยีด้าน
กระบวนการ (Process  Technology)  เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือบริการที่ท างานเป็นทีม เช่น  
บริษัท โตโยต้า  ต้องการวัฒนธรรมที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน (Collaboration) ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
(Trust) และประสานงานกัน (Cooperation) หรือเทคโนโลยีด้านการผลิต (Product  Technology)  
มีความส าคัญแก่สินค้าและบริการขององค์การที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น บริษัท  Intel  
วัฒนธรรมองค์การต้องมุ่งเน้นความรวดเร็ว (Speed)  คล่องแคล่วว่องไว (Nimbleness)  และ
สร้างสรรค์ (Creativity)  เป็นต้น     

 (6)  รัฐบาลหรือผู้ก าหนดกฎระเบียบ (Regulators)  เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับผู้ออกกฎระเบียบเป็นอย่างไร  ปัจจุบันประเทศและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
พยายามลดกฎระเบียบลง  เช่น  ลดก าแพงภาษี  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นต้น  เมื่อ
กฎระเบียบลดน้อยลงมีผลให้ คู่แข่งขันเกิดขึ้ นมากมาย วัฒนธรรมองค์การจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญแก่ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ความรับผิดชอบ (Accountability)  ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  การบริการ (Service)  และนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น 

แล้วรวบรวมข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับองค์การเพื่อน าไปก าหนดวัฒนธรรม
องค์การ  เช่น  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ (Vision  &  Mission)  สัมภาษณ์คณะกรรมการ
บริหาร (Executive  Interview)   สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Inner  View) ส ารวจความคิดเห็น
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ของพนักงาน (Employee  Survey)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Role  Model  from  Workshop) 
ก าหนดสมรรถนะ (Competency)  เปรียบเทียบ (Benchmark) กับวัฒนธรรมองค์การของธุรกรรม
เดียวกัน   แล้วระบุเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ต้องการ (Culture  Identification)  คือ วัฒนธรรมมุ่ง
ผลส าเร็จ และวัฒนธรรมองค์การอ่ืน  ๆ ที่สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งระบุ
พฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ เนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานมี
ผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ  โดยน าการจัดการตามหลักสมรรถนะ (Competency - 
Based  Management) มาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมที่องค์การปรารถนา  แล้วก าหนดวัฒนธรรม
องค์การไว้ในพันธกิจ  กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน  แล้วสื่อสารไปยังพนักงาน
ให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง   เพื่อน าปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้  

หลังจากนั้น  องค์การต้องสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การโดย 
ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง (Role  Model) แก่พนักงาน  เช่น  เสียสละ  ทุ่มเท  ท างานหนัก  ท างานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป็นต้น  สื่อสารวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง  ใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย  และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว  จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ  เช่น  ให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม   กระตุ้นให้
พนักงานแข่งขันกันสร้างผลงาน ทั้ งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน  (Management   
Commitment) กับวัฒนธรรมองค์การ  และน าไปปฏิบัติเป็นงานประจ าวันจนเกิดความเคยชิน   
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม (Employee  Involvement) เสนอแนะต่อการสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ  และเสริมแรงจูงใจแก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอ (On – Going  Reinforcement) 

2) ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การ คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นอกจากท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร (Administrative  
Experts) แล้ว ยังต้องท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนด้านกลยุทธ์ (Strategic  Partners)   มีบทบาทท าให้
พนักงานเป็นผู้ชนะ (Employee Champions) และเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change  
Agents)  ไปพร้อม ๆ กันด้วย  ท าให้ค่านิยมของพนักงานสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ  
ก าหนดสมรรถนะมุ่งผลส าเร็จที่ชัดเจน เพื่อใช้ส าหรับสรรหาคัดเลือก  ฝึกอบรมและพัฒนา  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้รางวัล  เป็นต้น  ซึ่งองค์การต้องให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  จึงจะจูงใจให้พนักงานอุทิศตน เสียสละให้แก่องค์การ  พยายามทุ่มเทท างาน  ให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย 

คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานอย่างแท้จริง  ด้วย
การสัมภาษณ์แบบใช้งานและสมรรถนะเป็นหลัก (Job  Based   and  Competency  Based) 
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จ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลโดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
เป็นส าคัญ (Pay  for  Performance) ด้วยการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management  by  
Objectives) และผู้บริหารต้องให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานตามที่องค์การต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ให้ความส าคัญ
แก่รางวัลที่เป็นตัวเงิน  ตามทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement  Theory)  ท่ีว่าพฤติกรรมใดเมื่อ
แสดงออกมาแล้ว เกิดผลดีหรือให้ผลที่น่าพึงพอใจ  ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก  แต่พฤติกรรมใดที่
แสดงออกมาแล้วได้รับผลที่ไม่พึงปรารถนา ก็มีแนวโน้มไม่แสดงพฤติกรรมนั้นอีก การเสริมแรงที่
ควรน ามาใช้ คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive  Reinforcement)  เนื่องจากส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีต่อเนื่องในระยะยาว  พนักงานแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจเพราะได้รับรางวัล
เมื่อแสดงพฤติกรรมที่องค์การต้องการออกมา 

จัดหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการท างาน  และการแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากองค์การอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งการฝึกอบรมในงานและ
ฝึกอบรมนอกงาน  ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เรียนรู้ด้วยตนเอง  ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
โดยก าหนดสมรรถนะหลัก (Core  Competency) ของพนักงานให้ชัดเจน  เพื่อมีแนวทางส าหรับ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้พนักงาน
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลใหม่ ๆ  กับเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า  เนื่องจากการเรียนรู้จะ
ก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมแก่องค์การ   

3) จัดโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม  เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ  กระจายอ านาจการตัดสินใจแก่พนักงานและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานท างานร่วมกันเป็นทีม  จัดองค์การที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  

รัฐวิสาหกิจ ต. ควรจัดโครงสร้างองค์การแบบผสม (Mix) มากกว่าจัดโครงสร้าง
องค์การตามหน้าที่ (Functional)  ซึ่งถึงแม้มีข้อดี คือ มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากรวมผู้มีความ
ช านาญประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน  แต่มีข้อเสีย คือ  แต่ละฝ่ายอาจมุ่งเป้าหมายของฝ่ายตน
มากกว่าเป้าหมายขององค์การ  หรือกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมและเป้าหมายของแต่ละแผนกจะได้รับ
ความส าคัญมากกว่าวัฒนธรรมและเป้าหมายขององค์การ (พัชสิรี  ชมภูค า, 2552: 149)   แต่
โครงสร้างองค์การแบบผสม (Mix)  จะเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์การในการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม  ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  เห็นขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน  มี ความ
เชี่ยวชาญหลายด้าน  สามารถปรับโครงสร้างได้ง่าย  แก้ไขปัญหารวดเร็ว  และส่งผลดีต่อ
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ความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้น ๆ  รวมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรได้เป็นอย่างดี (พัชสิรี  
ชมภูค า, 2552: 152 - 3)  นอกจากนี้  โครงสร้างองค์การควรจัดในแนวราบ  (Flat  Organization)  
เนื่องจากเป็นองค์การขนาดเล็กที่มีความสลับซับซ้อนไม่มากนัก  โดยมีช่วงการควบคุมที่กว้าง   
ผู้บังคับบัญชาหนึ่งคนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก  เพื่อความรวดเร็วต่อการตอบสนอง
สภาพแวดล้อมองค์การ                       

4) ท างานเป็นทีมกันเป็นงานประจ าวัน ในรูปของทีมงานหน้าที่เดียวกัน 
(Functional  Team) และทีมงานให้บริการ (Service  Team)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการให้
สินเชื่อ  รวมทั้งสร้างทีมงานบริหารตนเอง (Self  Management Team) เพราะการท างานเป็นทีม
สามารถแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าท างานคนเดียว 

5) ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าและคู่แข่งขันว่ามีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ
มากกว่ากระบวนการภายในองค์การ  เช่น กระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน หากองค์การบริการ
ลูกค้าด้วยความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า  ซื่อสัตย์  และสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า  ก าไร
จะเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ตามมา ตามแนวคิดของ  Kelleher  ผู้บริหารของ สายการบิน  Southwest 

ส่วนคู่แข่งขัน  ต้องตระหนักว่าองค์การที่ด าเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับเรา  มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  รวมทั้งองค์การที่ไม่ได้ขายสินค้าและบริการเหมือนเรา แต่ลูกค้าอาจไปซื้อ
สินค้าและบริการจากองค์การนั้นแทนได้  คือ  คู่แข่งขัน องค์การควรจัดท าแผนกลยุทธ์ที่น าไป
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้  ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  มีผลต่อ
ความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การและมุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   เช่น  กลยุทธ์
บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer  Relationship  Management)  เพื่อรักษาฐานลูกค้า
เดิม  กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก (Proactive  Marketing)   เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจทาง
การตลาดแก่บุคลากรภายในองค์การ   จัดต้ังทีมงานเพื่อให้บริการ ณ ที่ท าการของผู้ประกอบการ  
จัดท าข้อเสนอทางการเงิน (Financial  Packages) ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของ
ลูกค้า   ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ  ข้อบังคับ ให้คล่องตัวต่อการให้บริการ   และ กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ
หรือบริการใหม่ ๆ   โดยค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก (Customer  Oriented)  เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ 
(Customer  Satisfaction)  เป็นต้น  

6)   ลงทุนด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่พนักงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  มีฐานข้อมูลส าหรับพนักงานและ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนและสะดวกต่อการเรียกใช้  เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
เนื่องจากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างรายได้แก่องค์การเช่นกัน  เนื่องจากสร้าง
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ความยืดหยุ่นในการด าเนินงานแก่องค์การ  ท าให้องค์การสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์   ผู้บริหารสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหา  เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลและจัดเรียงข้อมูลได้หลายรูปแบบ
ในเวลาที่รวดเร็ว  ท าให้ผู้บริหารเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน  องค์การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การได้รวดเร็วกว่า
คู่แข่งขัน  สร้างและรักษาความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพิ่มรายได้แก่
องค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม 

7) ลดการควบคุม  การให้ความส าคัญแก่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
การควบคุมที่เป็นทางการ (Bureaucratic  Control)  มีข้อเสียคือ  หากมีกฎระเบียบมากเกินไป  
อาจน าไปสู่การท างานที่ขาดความยืดหยุ่น  ไม่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ได้  เกิดปัญหาการด าเนินงานที่ล่าช้า (Red  Tape)  เพราะมีขั้นตอนมากเกินไป   กฎระเบียบ
เหล่านี้อาจน าไปสู่การปฏิบัติที่เคยชิน  ท าให้พนักงานไม่ใช้ความคิด  หรือค้นหาวิธีการท างานใหม่ 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ  นอกจากนี้ อาจเกิดการต่อต้านจากพนักงาน
ขึ้นได้  เพราะรู้สึกว่าตนสูญเสียอิสระและอ านาจจากการถูกควบคุม (พัชสิรี  ชมภูค า, 2552: 231)  
จึงขอเสนอแนะว่าควรสร้างทีมงานบริหารตนเอง ให้พนักงานควบคุมตนเองด้วยปทัสถาน  
วัฒนธรรมองค์การ หรือการควบคุมโดยกลุ่ม (Clan  Control) มากกว่าใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุม
พนักงาน 

8)  สร้างและพัฒนามาตรฐานจริยธรรม  โดย 
(1)  สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาท างานกับ

องค์การ  โดยใช้แบบทดสอบด้านจริยธรรม (Integrity  Tests)  เช่น  Overt Integrity  Tests  หรือ 
Personality  Integrity  Tests  เป็นต้น  ใช้การสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนทดสอบจริยธรรมของ
ผู้สมัครงาน   ถึงแม้เป็นวิธีการที่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  แต่ก็สามารถคัดกรองบุคลากรตามที่องค์การ
ต้องการได้ระดับหนึ่ง 

 (2) น ารายงานการท าความผิดของพนักงานมาศึกษาวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด  เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานในอนาคต  ก าหนด
เป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน   

 (3) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  โดยน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมา
เป็นกรณีศึกษาส าหรับสร้างจริยธรรมแก่พนักงานและชี้ให้ เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น  เพื่อ
ป้องกันมิให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก   
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(4)  ผู้บริหารทุกระดับในองค์การ  เป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรม 

(5) ใช้การเสริมแรงทางบวก คือ ให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมมากกว่าใช้วิธีเสริมแรงทางลบหรือลงโทษแก่ผู้กระท าผิด ส่วนความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้น รัฐวิสาหกิจ ต. ควรด าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมหลากหลายด้าน  เช่น  
การศึกษา   ศาสนา  สาธารณสุข   ศิลปะวัฒนธรรม  เป็นต้น  และกระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
                  

5.3.2  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดบางประการซึ่งอาจมีผลต่อการวิจัยบ้าง ได้แก่ 

5.3.2.1   ด้านข้อมูลผู้วิจัยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
การบริหาร ซึ่งการออกแบบงานวิจัยก าหนดว่าต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  แต่
ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน  ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ครอบคลุมทุกเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย  และต้องสัมภาษณ์หรือสอบถามจากผู้บริหารจ านวน
หลายท่าน 
   นอกจากนี้บางองค์การไม่ต้องการให้ผู้วิจัยไปพบเพื่อขอสัมภาษณ์  แต่ใช้วิธีการ
เขียนอธิบายค าตอบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวิจัย  ท าให้ไม่มีโอกาสซักถามข้อมูลเชิงลึกมากนัก ผู้วิจัย
จึงใช้แบบสอบถามถามพนักงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  และใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติย
ภูมิประกอบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นสมบรูณ์มากที่สุด 
   ดังนั้น  งานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผู้วิจัยมีอยู่และวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการเพื่อแสวงหาความรู้ทางวิชาการเท่านั้นและเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารไว้ต่อยอดความรู้ทาง
วิชาการต่อไปในอนาคต  มิได้มีเจตนาตรวจสอบ  วิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานขององค์การใด 

5.3.2.2  วัฒนธรรมองค์การเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ  เนื่องจากแต่ละองค์การมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน   ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลขององค์การ วัฒนธรรมองค์การอาจไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับผลการ
ปฏิบัติงานก็ได้ (Siehl  and  Martin, 1990:  241 - 281, Wilderom  and  Van Den  Berg, 1998)    
แต่มีผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ  (Marcoulides  and  Heck, 1993:  209 - 225)  
  นอกจากน้ี  ผู้วิจัยมิได้น าปัจจัยส าคัญหลายประการมากล่าวไว้ในงานวิจัยนี้  ซึ่งมี
ผลต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   ส่งผลให้องค์การนั้นมีประสิทธิผลแตกต่างจากองค์การอ่ืน  
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คือ  การถูกแทรกแซงจากอ านาจทางการเมือง   รัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องด าเนินงานเพื่อตอบสนอง 
“กลุ่มทุนการเมือง” ให้เงินกู้แก่ “โครงการประชานิยม”  ของรัฐบาลในสมัยนั้น  จนรัฐวิสาหกิจต้อง
ประสบปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ านวนมากและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาจ านวนมาก  และ
รัฐบาลมีบทบาทส าคัญต่อการแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาด าเนินงานตอบสนอง
ความต้องการของตนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานตามนโยบายที่รัฐวิสาหกิจก าหนดไว้
ขาดความต่อเนื่อง  ไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้       

5.3.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา  ผู้วิจัยพยายามเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน  แต่มีประสิทธิผลที่สามารถจ าแนกความแตกต่างได้  
โดยพยายามควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ให้ได้มากที่สุด  จึงเลือกรัฐวิสาหกิจทั้ง  3  แห่งนี้  ซึ่ง
ด าเนินธุรกรรมประเภทเดียวกัน  แต่ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกรรมประเภทเดียวกันมี
จ านวนน้อย  ท าให้ไม่มีตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางอย่างแท้จริง  ผู้วิจัยจึงต้อง
เลือกรัฐวิสาหกิจ ส. เป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง  และเลือกรัฐวิสาหกิจ ก. เป็น
ตัวแทนของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลาง  ซึ่งผลการประเมินจากกระทรวงการคลังอยู่ใน
ระดับสูงใกล้เคียงกันมาก  บางปีรัฐวิสาหกิจ ก. มีประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ส.  จึงเป็นเหตุ
ให้ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานเท่าที่ควร  คือ พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมี
วัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลบางประการเท่านั้นมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปาน
กลาง และรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางมีวัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลบางประการ
มากกว่าและเท่ากันกับรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง 
   นอกจากนี้  ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมอายุขององค์การซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
โดยรัฐวิสาหกิจ ส. ก่อต้ังมานานที่สุด  ส่วน รัฐวิสาหกิจ ก. ก่อต้ังมาเป็นระยะเวลารองลงมา  
ขณะที่ รัฐวิสาหกิจ ต. มีอายุขององค์การน้อยที่สุด  รัฐวิสาหกิจ ต.  เป็นองค์การที่เพิ่งก่อต้ังขึ้นใหม่  
ย่อมมีสภาพแวดล้อมองค์การทั้งภายในและภายนอกองค์การ  ตลอดจนการบริหารจัดการและ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส.  และ รัฐวิสาหกิจ ก. ซึ่งมีเสถียรภาพมากกว่า
เพราะก่อต้ังมาเป็นเวลายาวนาน  จึงอาจเป็นผลให้ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ เชิง
ประสิทธิผลของ รัฐวิสาหกิจ ต.  แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ ส.  และ ก. ตามไปด้วย 
 
  5.3.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
        การวัดประสิทธิผลองค์การที่เป็นตัวเงิน (Finance)  ควรน ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic  Value  Added  หรือ  EVA) หรือ  ผลก าไรที่แท้จริงของกิจการมาพิจารณาด้วย  
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เพราะชี้ให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจ เนื่องจากผลก าไรสุทธิที่แสดงให้เห็นยังมิได้หักต้นทุนใน
ส่วนของเจ้าของหรือต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity  Cost) ออกไป    มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การว่าสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือ
ลดน้อยลง   หากมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในรูปของตัวเงินลดลงเรื่อย ๆ  ชี้ให้เห็นว่าองค์การไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้ในอนาคตและไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว  เพราะองค์การไม่
สามารถหาผลตอบแทนได้อย่างเพียงพอให้แก่เจ้าของเงินทุน   ซึ่งในที่นี้ คือรัฐบาลนั่นเอง  
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ยังท าให้ผู้บริหารองค์การเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพย์สิน
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ท าก าไรน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์  จึงน่าจะศึกษาต่อไปว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีความสามารถท า
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ช่ือองค์การ………………………………………… 

ผู้ให้สัมภาษณ์   …………………………………….ต าแหน่ง………………………………… 
                                           วันท่ี……………………………………. 

 

1) วัฒนธรรมองค์การ (Corporation  Culture) 

      1.1  องค์การของท่านมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การอย่างไร   โปรดระบุ 

           1.2  เหตุใดองค์การจึงมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การเช่นน้ัน  มีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง 

 

2)  การจัดโครงสร้างองค์การ (Organizational  Structure) 

     2.1  องค์การมีการจัดโครงสร้างองค์การอย่างไร  (ดูรายละเอียดโครงสร้างองค์การ) 

        2.2  ปัจจัยใดบ้างมีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์การของท่าน และปัจจัยน้ันมีผลอย่างไร 

      2.3  ผลท่ีได้รับจากการจัดโครงสร้างองค์การดังกล่าว 

 
3)  การมุ่งเน้นผลส าเร็จ (Achievement  Oriented)  

     3.1  ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การคิดเป็นร้อยละ

เท่าใด  และวิธีการด าเนินการอย่างไร  โปรดอธิบาย 

 3.2  ผู้บริหารมีวิธีการด าเนินงานอย่างไร  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  โปรด

อธิบาย 

      3.3  พนักงานมีวิธีการด าเนินงานอย่างไร  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  โปรด

อธิบาย 

 

4)   การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

       4.1   ความส าเร็จในการด าเนินแผนงานหรือโครงการด้านนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละเท่าใด  

มีนวัตกรรมอะไรบ้างและวิธีการด าเนินการอย่างไร  โปรดอธิบาย 

  4.2  องค์การมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนวัตกรรมจ านวนเท่าใด    งานท่ีรับผิดชอบมี

อะไรบ้าง 

   4.3  องค์การจัดสรรงบประมาณส าหรับวิจัยและพัฒนาจ านวนเท่าใด   และน าไปใช้ท า

อะไรบ้าง 

      4.4  องค์การของท่านเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่  อย่างไร 
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5)   การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

     5.1  ในองค์การของท่านมีการท างานเป็นทีม (Teamwork) หรือไม่  อย่างไร 

5.2 ทีมงานมีขนาดหรือจ านวนสมาชิกโดยเฉล่ียก่ีคน มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  และปัจจัย

ใดมีผลต่อขนาดของทีมงาน 

5.3  ทีมงานมีกระบวนการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  โปรดอธิบาย 

 5.4  ผลส าเร็จของทีมงานมีอะไรบ้าง  และมีการด าเนินงานอย่างไร 

 

6)   ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer  Oriented) 

           6.1  อัตราความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการขององค์การคิดเป็นร้อยละเท่าใด  

เพราะเหตุใด 

           6.2  ความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  หลังจากส ารวจและรับฟัง

ความคิดเห็นของลูกค้าคิดเป็นร้อยละเท่าใด  และมีวิธีการด าเนินงานอย่างไร 

           6.3  มีหน่วยงานใดในองค์การท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับลูกค้า  และท าหน้าท่ีใดบ้าง  โปรด

อธิบาย  

           6.4  องค์การด าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า   โปรดอธิบาย  

           6.5  องค์การด าเนินการใดบ้าง เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน โปรดอธิบาย  

 

7)  ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า (Leadership Oriented) 

          7.1  องค์การมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารแต่ละระดับอย่างไร  ให้ความส าคัญแก่

เร่ืองใดมากท่ีสุด 

           7.2  องค์การมีหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารอย่างไร  ให้ความส าคัญแก่

เร่ืองใดมากท่ีสุด 

           7.3  ในการปฏิบัติงานประจ าวัน  ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าด าเนินการในเร่ืองใดบ้าง  และใช้

อย่างไร 

           7.4  องค์การจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้น าระดับต่าง ๆ  อย่างไรบ้าง  

โปรดอธิบาย 

            7.5  ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อภาวะผู้น าในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันหรือไม่ 

อย่างไร 
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8)  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Management of  Information  System)  และการ 

    ส่ือสาร      

           8.1  องค์การด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีความ

ทันสมัย 

          8.2  องค์การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารท้ัง  3  ระดับหรือไม่  อย่างไรบ้าง  

          8.3  พนักงานในองค์การท่ีสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องคิดเป็น

ร้อยละเท่าใด ใช้ปฏิบัติงานใดบ้าง 

     8.4  องค์การของท่านมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงานหรือท่ัวท้ังองค์การ 

หรือไม่อย่างไร   

     8.5  มีการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การอ่ืน ๆ  หรือไม่  จ านวน 

เท่าใดและด าเนินการอย่างไร 

          8.6  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบสารสนเทศ  เป็นเช่นไร 

 

9)   ลดการควบคุม (Reduce  Monitoring) 

            9.1  รูปแบบการควบคุมขององค์การเป็นอย่างไร  โปรดอธิบาย 

         9.2  องค์การก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับควบคุมในองค์การก่ีหลักเกณฑ์ 

อะไรบ้าง  เพราะเหตุใด 

         9.3  องค์การใช้วิธีการใดเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

องค์การก าหนดไว้   โปรดอธิบาย 

 

10)  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Ethic  and  Social  Responsibility) 

        10.1   องค์การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการ

ใดบ้าง 

        10.2   โปรดระบุผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์การ 

        10.3   องค์การด าเนินกิจกรรมใดบ้างท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

11)  การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

         11.1  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีองค์การของท่านจัดให้มีวัฒนธรรมองค์การ   คืออะไร  

        11.2  มีวิธีการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างไรบ้าง  โปรดอธิบาย 

        11.3  พนักงานในองค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การตามเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม  

“วัฒนธรรมองค์การของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” 
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ค าชี้แจง 

     1.   แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาเร่ือง“วัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

องค์การ :  กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย”   มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบวัฒนธรรมองค์การของ

รัฐวิสาหกิจ   

ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

      2.   แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน      6    ข้อ 

ส่วนที่ 2    ส่ิงที่พนักงานให้ความส าคัญ จ านวน    30    ข้อ 

ส่วนที่ 3    การท างานของพนักงาน จ านวน    34    ข้อ 

     3. ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลท่ีได้น้ีเป็นความลับ และใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการเท่าน้ัน มิได้มีผลต่อ

ผู้ตอบแบบสอบถามหรือองค์การแต่อย่างใด  

      4.  โปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนภายใน วันที่ ………/……………/2552  (กรณีสาขาต่างจังหวัด

สามารถส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ในซองท่ีแนบมาพร้อมกันน้ี  โดยไม่ต้องติดตราไปรษณียากร) 

 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง  ท่ีกรุณาสละเวลาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ

การศึกษาในคร้ังน้ี     

                                                                                                                     นางสาวสมจินตนา   คุ้มภัย 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด เพียงข้อเดียว เท่าน้ัน 

1. เพศ            ชาย    หญิง 

2. อายุ ................................ปี (หากเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)   

3. การศึกษา     ต่ ากว่าปริญญาตรี                     ปริญญาตรี               ปริญญาโท           ปริญญาเอก 

                           อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ………………………………….. 

4. ต าแหน่งงาน…………………………………………………………………………………… 

5. จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา……………………………..คน 

6. อายุงานในองค์การแห่งน้ี………………..ปี (หากเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)  

 
ส่วนที่ 2  ส่ิงที่พนักงานให้ความส าคัญ   

ระหว่างข้อ ก. และข้อ ข. ท่านให้ความส าคัญแก่ข้อใดมากกว่ากัน  โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  ลงบนข้อน้ัน 

1) ก. ความส าเร็จของงาน (Success)  ข. วิธีการท างาน (Process) 

2) ก. การท างานท่ีบรรลุเป้าหมาย (Effectiveness) ข. การท างานท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Efficiency) 
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3) ก. ท างานหนัก (Hardworking) ข. ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน (Enjoying  Life) 

4) ก. งานท่ียากและท้าทาย (Challenge) ข. งานท่ีถูกต้องตามระเบียบข้ันตอน (Order) 

5) ก. ความส าเร็จมาจากตนเอง (Internal Control)  ข. ความส าเร็จข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก (External) 

6) ก. ต้นทุน  ค่าใช้จ่าย (Cost)  ข. การลงทุน (Investment) 

7) ก. สันโดษ (Detachment)  ข. ชอบสังคม (Society) 

8) ก. พ่ึงตนเอง (Independence) ข. พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน (Interdependence) 

9) ก. การเปล่ียนแปลง (Changing) ข. ความมั่นคง (Security)   

10) ก. แข่งขัน  ต่อสู้   ชัยชนะ (Competition) ข. ร่วมมือ  เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  (Cooperation) 

11) ก. ป้องกันปัญหา (Proactive) ข. แก้ไขปัญหา (Reactive) 

12) ก. อิสระในการท างาน (Autonomy)  ข. ยอมรับ  ท าตาม (Obedience) 

13) ก. มีระเบียบวินัยในตนเอง (Self – Discipline)  ข. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์การ (Rule) 

14) ก. ตัดสินใจด้วยตนเอง  ข. ตัดสินใจโดยผู้บริหาร 

15) ก. 
มีส่วนร่วม   แสดงความความคิดเห็น 

(Participation)  ข. สงบเสง่ียม  อ่อนน้อมถ่อมตน (Humble) 

16) ก. กล้าเส่ียง (Risk) ข. กลัวความผิดพลาด  

17) ก. ความเสมอภาค (Equality) ข. ความยุติธรรม (Equity) 

18) ก. ก้าวหน้า  ทันสมัย (Progressive)  ข. อนุรักษ์นิยม  ท าตามประเพณี (Conservative) 

19) ก. ผลตอบแทน (Reward) ข. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

20) ก. รางวัลท่ีเป็นตัวเงิน เช่น โบนัส   ข้ึนเงินเดือน ข. รางวัลทางใจ เช่น ค าชมเชย ยกย่อง 

21) ก. ความรู้ (Knowledge)  ความสามารถ (Ability)  ข. ความอาวุโส (Seniority) 

22) ก. ริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่ (Initiation) ข. ปรับปรุงส่ิงบกพร่อง (Adaptation) 

23) ก. ส่ังการ (Directing) ใช้อ านาจ (Authority)  ข. สนับสนุน (Supporting)  จูงใจ (Motivating) 

24) ก. ความเป็นทางการ (Formal) ข. ความเป็นกันเอง (Informal) 

25) ก. ความระมัดระวัง  ความแน่นอน (Careful)  ข. ความรวดเร็ว  ฉับไว (Fast) 

26) ก. คุณค่าของตัวบุคคล (Person) ข. สถานภาพทางสังคม (Status) 

27) ก. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer) ข. ความอยู่รอดขององค์การ (Organization) 

28) ก. กฎหมาย (Law) ข. ศีลธรรม (Moral) 
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29) ก. ความสุขของตนเอง (Pleasure)  ข. โลกท่ีสวยงาม (A World  Of  Beauty)   

30) ก. ความซื่อสัตย์ (Honest)  ข. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 
 

ส่วนที่ 3  การท างานของพนักงาน   

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับการท างานของท่านมากท่ีสุด  

1. ท่านเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การอย่างชัดเจน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

2. ท่านสามารถปรับเปล่ียนวิธีการหรือกระบวนการท างานได้เอง เพ่ือให้งานส าเร็จ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

3. ท่านได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ     

   เพ่ือน ามาพัฒนางานให้ดีข้ึน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

4. ท่านเสียสละประโยชน์ส่วนตน เช่น เวลาส่วนตัว เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

5. ท่านปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว้ทุกคร้ัง ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

6. ท่านตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบได้เอง  โดยไม่ต้องสอบถามหรือตรวจสอบ   

    กับผู้บังคับบัญชา ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

7. ท่านสามารถขอรับค าแนะน าปรึกษาในการท างานจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

8. ท่านได้รับการตรวจสอบการท างานอยู่เสมอว่าเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

9. ท่านปฏิบัติงานตามระเบียบหรือคู่มือการท างานทุกข้ันตอน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

10. ท่านท างานเป็นทีมมากกว่าท างานคนเดียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือต้องแก้ไข   

     ปัญหาส าคัญ ๆ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

11. ท่านมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากับสมาชิกในกลุ่มหรือทีม ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

12. ท่านเช่ือมั่นและไว้วางใจต่อสมาชิกในทีมงาน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

13. ท่านได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง จากองค์การอย่างสม่ าเสมอ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

14. ผู้บังคับบัญชามักสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานจากท่านเสมอ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

15. ท่านแลกเปล่ียนและแบ่งปันข้อมูลใหม่ ๆ  กับเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า ……..ใช่ .……ไม่ใช่ 

16. ท่านแสวงหาความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ส าหรับการท างานและแก้ไขปัญหา ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

17. ความคิดเห็นของท่านได้รับความสนใจและใส่ใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

18. ท่านรับรู้หรือเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 
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19. ท่านให้ข้อมูลกับลูกค้าตามความเป็นจริง (Truth) ไม่ใช้การโฆษณาชวนเช่ือ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

20. ท่านให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาคและ   

      ปราศจากอคติ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

21. ท่านให้บริการลูกค้าในส่ิงท่ีลูกค้าต้องการหรือพึงพอใจ  ถึงแม้ไม่สอดคล้องกับ   

     ความต้องการขององค์การก็ตาม ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

22. ท่านปฏิบัติต่อลูกค้ามากกว่าหน้าท่ี  ความรับผิดชอบท่ีองค์การก าหนด   

      เช่น  ไปเยี่ยมลูกค้าในวันหยุด   .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

23. หน่วยงานของท่านมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

24. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

25. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญขององค์การภายในระยะเวลาท่ีก าหนด .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

26. ท่านมักขาดข้อมูลส าคัญ  ส าหรับน ามาใช้ต้ดสินใจในการท างาน .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

27. ท่านส่ือสารกับผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ (Formal) .……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

28. ท่านมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการท างานของตนมากกว่ารับค าส่ัง   

     จากผู้บังคับบัญชา ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

29. ท่านถูกวัดหรือประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

30. ท่านได้รับรางวัล เช่น เงินเดือน  โบนัส  ตามปริมาณและคุณภาพงานท่ี   

     ท่านปฏิบัติได้จริง ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

31. ท่านใช้เวลาท าการ(Office Hour)ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างเต็มท่ี ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

32. ท่านมีโอกาสถูกตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานได้ตลอดเวลา ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

33. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์การเป็นประจ า เช่น ร่วมกิจกรรม บริจาคเงิน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 

34. บ่อยคร้ังท่านต้องปฏิบัติงานท่ีขัดแย้งกับความรู้สึกหรือตรงข้ามกับความต้องการ   

     ของท่าน ……..ใช่ ……ไม่ใช่ 
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ลักษณะทาง รัฐวิสาหกิจ ก. รัฐวิสาหกิจ ข. รัฐวิสาหกิจ ค. รวม 

 ประชากร 

ร้อยละ 

(จ านวน) 

ร้อยละ 

(จ านวน) 

  ร้อยละ 

(จ านวน)  

  ร้อยละ 

(จ านวน)  

เพศ          

 ชาย 39.7 (94) 37 (74) 46 (87) 40.7 (255) 

 หญิง 60.3 (143) 63 (126) 54 (102) 59.3 (371) 

 รวม 100 (237) 100 (200) 100 (189) 100 (626) 

อายุ          

 ต่ ากว่า 20 ปี 0.4 (1) 2.3 (4) 0.0 (0) 0.9 (5) 

 21 - 30 ปี 13.8 (31) 38.5 (67) 26.2 (44) 25 (142) 

 31 - 40 ปี 49.8 (112) 37.4 (65) 48.2 (81) 45.5 (258) 

 41 - 50 ปี 26.7 (60) 19.0 (33) 23.8 (40) 23.5 (133) 

 51 ปี ข้ึนไป 9.3 (21) 2.9 (5) 1.8 (3) 5.1 (29) 

 รวม 100 (225) 100 (174) 100 (168) 100 (567) 

  
Mean 
= 36.32 

S.D.  
= 8 Min  = 18 

Max   
= 59 

ระดับการศึกษา         

 ต่ ากว่า ป. ตรี 9.3 (22) 8.5 (17) 3.2 (6) 7.2 (45) 

 ปริญญาตรี 64 (151) 75.5 (151) 59 (111) 66.2 (413) 

 ปริญญาโท 26.7 (63) 16 (32) 37.2 (70) 26.4 (165) 

 ปริญญาเอก 0 (0) 0 (0) 0.5 (1) 0.2 (1) 

 รวม 100 (236) 100 (200) 100 (188) 100 (624) 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน         

 กรุงเทพ 22.8 (54) 24.5 (49) 66.1 (125) 36.4 (228) 

 ภาคกลาง 17.7 (42) 21 (42) 9 (17) 16.1 (101) 

 ภาคเหนือ 19.4 (46) 22.5 (45) 9 (17) 17.2 (108) 



 312 

ลักษณะทาง รัฐวิสาหกิจ ก. รัฐวิสาหกิจ ข. รัฐวิสาหกิจ ค. รวม 

 ประชากร 

ร้อยละ 

(จ านวน) 

ร้อยละ 

(จ านวน) 

  ร้อยละ 

(จ านวน)  

  ร้อยละ 

(จ านวน)  

 ภาคอีสาน 19.4 (46) 19.5 (39) 7.9 (15) 16 (100) 

 ภาคใต้ 20.7 (49) 12.5 (25) 7.9 (15) 14.2 (89) 

 รวม 100 (237) 100 (200) 100 (189) 100 (626) 

ต าแหน่งงาน         

 ผู้จัดการ 14.9 (35) 9 (18) 12.9 (24) 12.4 (77) 

 หัวหน้างาน 9.8 (23) 15.1 (30) 10.2 (19) 11.6 (72) 

 พนักงาน 75.3 (177) 75.9 (151) 76.9 (143) 76 (471) 

 รวม 100 (235) 100 (199) 100 (186) 100 (620) 

อายุงาน         

 ต่ ากว่า 5 ปี 24.5 (57) 50.5 (92) 69.3 (131) 46.4 (280) 

 6  - 10 ปี 26.6 (62) 19.8 (36) 30.7 (58) 25.8 (156) 

 11 - 15 ปี 17.2 (40) 16.5 (30) 0 (0) 11.6 (70) 

 15 - 20 ปี 15.9 (37) 10.4 (19) 0 (0) 9.3 (56) 

 20 ปี ข้ึนไป 15.9 (37) 2.7 (5) 0 (0) 6.9 (42) 

 รวม 100 (233) 100 (182) 100 (189) 100 (604) 

  
Mean 
= 8.5 

S.D.  
= 7.1 

Min  
= 0 

Max   
= 39 

จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา        

 ไม่มี 75.5 (179) 77.2 (152) 77.8 (147) 76.7 (478) 

 1 - 5   คน 12.7 (30) 12.2 (24) 16.4 (31) 13.6 (85) 

 6 - 10 คน 5.9 (14) 5.6 (11) 4.8 (9) 5.5 (34) 

 10 - 15 คน 4.2 (10) 3.0 (6) 0.5 (1) 2.7 (17) 

 มากกว่า 20 1.7 (4) 2.0 (4) 0.5 (1) 1.4 (9) 

  รวม 100 (237) 100 (197) 100 (189) 100 (623) 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 

ช่ือ   ช่ือสกุล                                 นางสาวสมจินตนา    คุ้มภัย  

     

ประวัติการศึกษา                            รัฐศาสตรบัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2531  

     

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา   พ.ศ. 2536  

     

ประสบการณ์ท างาน                       พ.ศ. 2541  -  พ.ศ. 2542  

  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  4 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     

  พ.ศ. 2543  -  ปัจจุบัน  

  อาจารย์   ส านักวิชาการจัดการ  

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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