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 หากกล่าวถึงองคก์รแลว้ ค าวา่ “วฒันธรรม” มกัจะเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมองคก์ร 
กระบวนการท างานในองคก์ร หรือ ความเป็นผูน้ าในองคก์ร   จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมมิไดห้มาย
รวมถึงทุกๆอยา่งท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร ในอดีตมีการแปลความหมายของค าวา่วฒันธรรมออกมา อยา่ง
มากมาย ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละบุคคลวา่จะมองในรูปแบบใด เช่น นกัมานุษยวิทยาอาจมองวา่ 
วฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาภายในกลุ่มชนกลุ่มหน่ึง  นกั
สังคมวทิยา อาจมองวา่เป็นความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคมหน่ึงๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนกับริหารและจดัการ อาจมองวา่ วฒันธรรม คือ กลยทุธ์ 
ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร และการควบคุมภายในองคก์ร  ในโลกปัจจุบนั มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเรียนรู้ถึงเทคโนโลยต่ีางๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป องคก์รต่างๆตอ้งมีการพฒันา
ความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีทุกคนในองคก์รตอ้งมีความ
กระตือรือร้นในการหาวธีิการท่ีจะมาปรับเปล่ียนในการพฒันาการท างานของตน ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีคนในองคก์รยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคคล
ในองคก์รยดึถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือ ค่านิยม นัน่ก็คือ 
วฒันธรรมองคก์ร  ส าหรับบทความเร่ืองแนวคิดวฒันธรรมองคก์รน้ี จะกล่าวถึงแนวคิดของ
วฒันธรรมองคก์รในลกัษณะต่างๆท่ีสามารถน ามาปฏิบติัไดใ้นองคก์ร คือ วฒันธรรมลกัษณะ
สร้างสรรค ์ วฒันธรรมองคก์รการเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์รอจัฉริยะ วฒันธรรมองคก์รการ
เปล่ียนแปลง และ วฒันธรรมองคก์รแห่งการต่ืนรู้ ดงันั้นก่อนท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของ
วฒันธรรมดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีนกัวชิาการท่ีมีการแบ่งรูปแบบวฒันธรรมองคก์รไวห้ลายลกัษณะ 
ซ่ึงความสัมพนัธ์และส่วนประกอบของวฒันธรรมองคก์รท าใหเ้กิดรูปแบบวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
เหมือนกบับุคลิกภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงรูปแบบของ
วฒันธรรมองคก์รในลกัษณะต่างๆ เป็นการแบ่งประเภทตามพื้นฐานของตวัแปรท่ีแตกต่างกนัไว้
หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบวฒันธรรมตามพื้นฐานค่านิยม รูปแบบวฒันธรรมตามพื้นฐานของการ
ควบคุม รูปแบบวฒันธรรมตามวถีิชีวติและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.แบบวฒันธรรมตามพื้นฐานของค่านิยม การแบ่งรูปแบบวฒันธรรมองคก์รประเภทน้ี  
เป็นการแบ่งค่านิยมขององคก์รท่ีอยูบ่นพื้นฐานของจุดมุ่งหมายและแหล่งท่ีมา ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึง 
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 1.1 วฒันธรรมท่ีมุ่งผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมี
แหล่งท่ีมาของค่านิยมร่วมอยูท่ี่ผูน้  าท่ีมีบารมี หรือผูก่้อตั้งองคก์รและเป็นค่านิยมท่ีมุ่งหนา้ท่ี คือ การ
สร้างคุณค่าแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ซ่ึงวฒันธรรมท่ีมุ่งผูป้ระกอบการอาจจะไม่มัน่คง
และเส่ียงภยัเพราะเป็นวฒันธรรมท่ีข้ึนอยูก่บัผูก่้อตั้งเพียงคนเดียว 

 1.2 วฒันธรรมท่ีมุ่งกลยทุธ์ (Strategic Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมีแหล่งท่ีมาของ
ค่านิยมร่วมท่ีมุ่งหนา้ท่ีและไดก้ลายเป็นขนบธรรมเนียมและเปล่ียนแปลงไปสู่ประเพณีขององคก์ร  
เป็นค่านิยมท่ีมัน่คงและมุ่งภายนอกระยะยาว  

 1.3 วฒันธรรมท่ีมุ่งตนเอง (Chauvinistic Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงการมุ่งภายใน ความจงรักภกัดีต่อการเป็นผูน้ าองคก์รอยา่งตาบอด และการใหค้วามส าคญักบั
ความเป็นเลิศของสถาบนั วฒันธรรมองคก์ารรูปแบบน้ีอาจแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะทางพิธี
ศาสนาหลายอยา่ง ความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อค่านิยมของผูน้ าบารมีอยา่งเขม้แขง็และการ
มุ่งภายใน มุ่งพวกเราและมุ่งพวกเขา จะกระตุน้ความพยายามใหมุ้่งท่ีการรักษาความเป็นเลิศของ
สถาบนัเอาไวโ้ดยไม่ค  านึงถึงค่าใชจ่้าย 

 1.4 วฒันธรรมท่ีมุ่งการเลือกสรร (Exclusive Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งการ
เลือกสรร ในฐานะท่ีคลา้ยคลึงกบัสโมสรท่ีเลือกสรรสมาชิก ซ่ึงภายในสถานการณ์บางอยา่งการ
เลือกสรรจะเพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ร  ซ่ึงองคก์ารจะทุ่มเทอยา่งหนกัเพื่อท่ีจะ
สร้างภาพพจน์ของความเหนือกวา่และการเลือกสรรข้ึนมา 

2. รูปแบบวฒันธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม เป็นการแบ่งวฒันธรรมองคก์รบน
พื้นฐานของการควบคุมภายในมือของผูบ้ริหารระดบัสูง การมุ่งความเส่ียงภยัขององคก์ร และความ
โนม้เอียงของการเปล่ียนแปลง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ (สมยศ นาวกีาร, 2543) คือ  

2.1 วฒันธรรมแบบเคร่ืองจกัร (Mechanistic Culture) คือ องคก์ารท่ีมีวฒันธรรม 
แบบเคร่ืองจกัรน้ีจะถูกการควบคุมอยา่งเขม้งวด ค่านิยมและความเช่ือร่วมกนัจะเป็นการท าตามกนั 
การอนุรักษนิ์ยม การเช่ือฟังต่อกฎ ความเตม็ใจในการท างานเป็นทีมและความจงรักภกัดีต่อระบบ 
มกัขาดการเส่ียงภยั เป้าหมายวฒันธรรมแบบน้ี คือ ประสิทธิภาพ มุ่งปรับปรุงคุณภาพและการลด
ตน้ทุน งานส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยโครงสร้าง และการด าเนินการตามกฎระเบียบวธีิปฏิบติังานจะ
ส าคญัมาก วฒันธรรมแบบน้ีจะเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  สมาชิกในองคก์รท่ี
พอใจกบัการเปิดกวา้งต่อการเปล่ียนแปลงและความเป็นอิสระอาจจะไม่มีความสุขภายใน
วฒันธรรมรูปแบบน้ี นอกจากน้ีอาจแสดงให้เห็นถึงระดบัความไวว้างใจต ่าภายในองคก์รดว้ย 

2.2 วฒันธรรมแบบคล่องตวั (Organic Culture) วฒันธรรมแบบน้ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเปิดโอกาสในระดบัสูงใหก้บัความหลากหลาย กฎและขอ้บงัคบัจะมีนอ้ย มีการเผชิญหนา้กบั
ความขดัแยง้อยา่งเปิดเผย  มีลกัษณะอดทนกบัความหลากหลาย มีความไวว้างใจกนั และเคารพต่อ
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ความเป็นเอกบุคคล มีความคล่องตวัและความเปล่ียนแปลง  ขอ้เสียของวฒันธรรมแบบน้ี คือ การ
สูญเสียการควบคุมพนกังานท่ีสามารถเผชิญกบัความไม่แน่นอนและความเส่ียงภยั 

3. รูปแบบวฒันธรรมตามวถีิชีวติและพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะต่างๆของเทพ
เจา้กรีกโบราณ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 3.1 วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้
ต าแหน่ง บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีก าหนดไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีลกัษณะท่ี
ชอบดว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร์  โครงสร้างขององคก์รก าหนดไวช้ดัเจนตามล าดบัขั้นทางการ
บริหารท่ีลดหลัน่กนัไป และมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆชดัเจนทัว่องคก์ร 
ซ่ึงวฒันธรรมแบบน้ีจะปรากฏชดัทัว่ไปในหน่วยงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงค่อนขา้งล่าชา้ต่อ
การปรับเปล่ียนตนเองเพื่อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความอยูร่อดต่อไปของ
องคก์ร มกัใชก้ารประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกนั การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
งานใดๆ 

 3.2 วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) เป็นวฒันธรรมท่ี
เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีม สนบัสนุนและส่งเสริมใหส้มาชิกแต่ละคนพฒันาและใชค้วามรู้ 
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เพื่อผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ  งานท่ีปฏิบติักนัเป็นทีมจะ
ถูกจดัเป็นโครงการ โดยไม่ยดึติดกบัโครงสร้างขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รแบบน้ีเหมาะสมกบั
หน่วยงานท่ีตอ้งเร่งรีบพฒันาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาวะท่ีตอ้งแข่งขนั  

 3.3 วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential)  ผู ้
ท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมแบบน้ี จะก าหนดกฎเกณฑข์องตนเองมีความเป็นอิสระสูง 
ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายจ าเป็นและมีผลต่อประสิทธิภาพและช่ือเสียงของ
องคก์รเป็นอยา่งยิง่ มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัวจิยัท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการจะสะทอ้นให้
เห็นวฒันธรรมองคก์รแบบน้ีอยา่งชดัเจน 

 3.4 วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ า (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบวฒันธรรมท่ีผูน้ า
จะมีกลุ่มผูบ้ริหารท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นผูส้นองรับหรือน าการตดัสินใจ นโยบาย 
แนวทางและแผนงานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล ความส าเร็จของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของ
ผูน้ าท่ีพฒันาและสร้างระบบการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ (Trust) โครงสร้างองคก์ร
มีขนาดกะทดัรัดแต่ครอบคลุม มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข่าวสารและการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถมกัมีประสบการณ์ผา่นงานในองคก์รท่ีมีวฒันธรรมอยา่งน้ีมาก่อน
เสมอ  

ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เป็นวฒันธรรมท่ีแบ่งตามพื้นฐานของตวัแปรท่ี
แตกต่างกนัไป  และผูเ้ขียนจะกล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคต์ามแนวคิด
ของ Cooke and Lafferty, 1989 (อา้งถึงในจารุวรรณ ประดา, 2545) คือ 
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วฒันธรรมลักษณะสร้างสรรค์ (The Constructive Culture)  
เป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะของการใหค้วามส าคญักบัค่านิยมในการท างาน โดยมุ่งส่งเสริมให้

สมาชิกในองคก์รมีปฏิสัมพนัธ์และสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท างานมีลกัษณะท่ีส่งผลให้
สมาชิกภายในองคก์รประสบความส าเร็จในการท างาน และมุ่งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกบั
ความตอ้งการความส าเร็จในการท างาน และมุ่งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกบัความตอ้งการ
ความส าเร็จ และความตอ้งการไมตรีสัมพนัธ์ ซ่ึงลกัษณะพื้นฐานของวฒันธรรมองคก์รเชิง
สร้างสรรค ์แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 

1.1 มิติมุ่งความส าเร็จ (Achievement) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ในการท างานของสมาชิกภายในองคก์รท่ีมีภาพรวมของลกัษณะการท างานท่ีดี มีการตั้งเป้าหมาย
ร่วมกนั พฤติกรรมการท างานของทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล มีหลกัการและการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท างาน รู้สึกวา่งานมีความหมายและมีความ
ทา้ทาย ลกัษณะเด่นคือสมาชิกในองคก์รมีความกระตือรือร้น และรู้สึกวา่งานทา้ทายความสามารถ
อยูต่ลอดเวลา 

1.2 มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยม และพฤติกรรมการ
แสดงออกของการท างานในทางสร้างสรรค ์ โดยเนน้ความตอ้งการของสมาชิกในองคก์รตามความ
คาดหวงั เป้าหมายการท างานอยูท่ี่คุณภาพงานมากกวา่ปริมาณงานโดยท่ีเป้าหมายของตนสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งความส าเร็จของงานมาพร้อมๆกบัความกา้วหนา้ของสมาชิกใน
องคก์ร ทุกคนมีความเต็มใจในการท างานและภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนไดรั้บการ
สนบัสนุนในการพฒันาตนเองจากงานท่ีท าอยู ่ รวมทั้งมีความอิสระในการพฒันางานของตน 
ลกัษณะเด่น คือ  สมาชิกในองคก์รมีความยดึมัน่ผกูพนักบังานและมีบุคลิกภาพท่ีมีความพร้อมใน
การท างานสูง 

1.3 มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการท างานท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
ใหค้วามส าคญักบัสมาชิกในองคก์ร โดยถือวา่สมาชิกคือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร การ
ท างานมีลกัษณะติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุขและภูมิใจในการท างาน มี
ความสุขต่อการสอน การนิเทศงานและการเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่กนั ทุกคนในองคก์รไดรั้บการ
สนบัสนุนความกา้วหนา้ในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ลกัษณะเด่น คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดขององคก์ร 

1.4 มิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์ (Affiliative) คือ องคก์รท่ีมีลกัษณะท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบั
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล สมาชิกทุกคนในองคก์รมีความเป็นกนัเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อ
ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม ไดรั้บการยอมรับและเขา้ใจความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั 
ลกัษณะเด่น คือ ความเป็นเพื่อนและความจริงใจต่อกนั 
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  ดงันั้น วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรคจ์ะเนน้การท างานอยา่งสร้างสรรค ์ สร้างค่านิยมใน
การท างานท่ีมุ่งความส าเร็จและความพึงพอใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน เนน้การท างานเป็นทีม สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน และมีความรู้สึกวา่งานทา้ทาย
ความสามารถอยูต่ลอดเวลา ต่อไปก็จะขอกล่าวถึงวฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมองคก์รอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดการพฒันาในการ
เรียนรู้ การท างานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
วฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 Peter Senge (1990)  เช่ือวา่หวัใจของการสร้าง Learning Organization อยูท่ี่การสร้างวินยั 5 
ประการในรูปของการน าไปปฏิบติัของบุคคล ทีม และองคก์รอยา่งต่อเน่ือง วินยั 5 ประการท่ีเป็น
แนวทางสนบัสนุนการปฏิบติัเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองคก์รมีดงัน้ี  

1. Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองใหไ้ปถึง
เป้าหมาย ดว้ยการสร้างวสิัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) เม่ือลงมือกระท าและตอ้งมุ่งมัน่
สร้างสรรค ์ จึงจ าเป็นตอ้งมี แรงมุ่งมัน่ใฝ่ดี (Creative Tended) มีการใชข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงเพื่อคิด
วเิคราะห์และตดัสินใจ (Commitment to the Truth) ท่ีท าใหมี้ระบบการคิดตดัสินใจท่ีดี รวมทั้งใช้
การฝึกจิตใตส้ านึกในการท างาน (Using Subconciousness) ดว้ยการด าเนินไปอยา่งอตัโนมติั  

2. Mental Model มีรูปแบบวธีิการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดจากรูปแบบ
แนวคิดน้ี จะออกมาในรูปของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคล
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ    ทศันคติแนวความคิดเห็น และกระบวนทศัน์ กรอบ
ความคิด แนวปฏิบติัท่ีเราปฏิบติัตาม ๆ กนัไป จนกระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร  

3. Shared Vision การสร้างและสานวสิัยทศัน์ วสิัยทศัน์องคก์รเป็นความมุ่งหวงัของ
องคก์รท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลกัษณะวสิัยทศัน์องคก์รท่ีดี คือ 
กลุ่มผูน้ าตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมหนัเขา้สู่กระบวนการพฒันาวสิยัทศัน์อยา่งจริงจงั วสิยัทศัน์นั้นจะตอ้งมี
รายละเอียดชดัเจนเพียงพอท่ีจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได ้ วสิัยทศัน์องคก์รตอ้งเป็นภาพบวกต่อ
องคก์ร  

4. Team Learning การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม องคก์ารมุ่งเนน้ใหทุ้กคนในทีมมีส านึก
ร่วมกนัวา่ เราก าลงัท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอยา่งไรจะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกคา้ การเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมข้ึนกบั 2 ปัจจยั คือ IQ และ EQ ประสานกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการสร้าง
ภาวะผูน้ าแก่ผูน้ าองคก์รทุกระดบั 

 5. System Thinking มีความคิดความเขา้ใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการ
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของระบบ นอกจากมองภาพรวม
แลว้ ตอ้งมองรายละเอียดของส่วนประกอบยอ่ยในภาพนั้นใหอ้อกดว้ย วนิยัขอ้น้ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และการพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น
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จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิการในการคิดและปฏิสัมพนัธ์ของบุคลากรในองคก์ร  ความมุ่งมัน่หรือ
ทุ่มเทของบุคลากรในองคก์ร  การท่ีจะองคก์รกา้วสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น  
ซ่ึงพสุ  เดชะรินทร์, 2549 กล่าววา่ประกอบดว้ย 
   1)  Openness to Experience คือ การท่ีบุคคลในองคก์รมีการเปิดใจ หรือยอมรับต่อ
ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งประสบการณ์จากภายนอกและภายในองคก์ร เน่ืองจากปัญหาของ 
หลาย ๆ  องคก์ร คือ ความไม่พร้อมหรือไม่อยากจะเรียนรู้  
    2)  Encourage  of  responsible  risk – taking  ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รจะตอ้งเอ้ือใหบุ้คลากร
ในองคก์รพร้อมและยอมรับต่อความเส่ียงในการท าส่ิงใหม่ ๆ  เน่ืองจากการท่ีเราริเร่ิมหรือท าส่ิง
ใหม่ ๆ  ท่ีไม่เคยท ามาก่อน  ก็จะท าใหเ้ราเกิดการเรียนรู้เกิดข้ึน  แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียง
ท่ีมากบัส่ิงใหม่ ๆ  นั้นดว้ย  ดงันั้น  การยอมรับต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการ
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

  3)  ความกลา้ท่ีจะยอมรับต่อความส าเร็จและลม้เหลว ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีส าคญัคือ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงประสบการณ์ในอดีตนั้นมีทั้งส าเร็จและลม้เหลว และถา้เรา
ยอมรับต่อความส าเร็จและลม้เหลวได ้เราก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้จากความส าเร็จและลม้เหลวท่ีเราได้
ประสบมา 

ดงันั้น การท่ีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น บุคคลในองคก์รตอ้งมีการเปิดใจยอมรับเรียนรู้
ในส่ิงใหม่ๆ กลา้เผชิญกบัความเส่ียงในการท าส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ สู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
วฒันธรรมองค์กรอจัฉริยะ (Intelligence Culture)  
 วจิารณ์  พานิช, 2550 กล่าววา่ เป็นองคก์รท่ีเนน้ความรู้เป็นส่ิงส าคญั แต่การเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ส าคญัท่ีสุด ดงันั้นเป้าหมายขององคก์รน้ี คือ สามารถในการเผชิญกบัสภาพอนาคตท่ีไม่
แน่นอนได ้และตอ้งมีขีดความสามารถ 12 ประการในการเป็นองคก์รอจัฉริยะ คือ 

1.   มีความมุ่งหมาย มุ่งมัน่ ท่ีชดัเจน 
การเป็นเบอร์ ๑ ขององคก์รคือ ตอ้งมีการ Manage Share Vision ทุกคนในองคก์รร่วมคิด

และเป็นเจา้ของเป้าหมาย แต่เป็นเป้าหมายในระดบัคุณค่า มีความมุ่งมัน่ (Passion) ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งมีกระบวนการBuild Shared Vision ตอ้งมีการ Manage และตอ้งมี Share Vision 
ร่วมกนัทุกวนั  

2.   ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท (อปมาโท มีสติ & ปัญญา) 
               มีความเช่ือในความเปล่ียนแปลง (ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท)   ตอ้งตั้งสติอยูใ่นการ
เปล่ียนแปลง ตอ้งท า Change Management ทั้งภายในและภายนอก โดยตอ้งใชก้ารจดัการเชิงบวก 
(Positive Change Management) 
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3.   มีและใชแ้ผนยทุธศาสตร์ KM (Knowledge Management)  
                    ตอ้งมีแผน KM เป็นส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์องคก์ร  

4.  มีและใชภ้าวะผูน้ าและแกนน า (Leadership) 
      ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งบริหารกระบวนทศัน์  ภาวะผูน้ าตอ้งมีอยูท่ ัว่ทั้งองคก์ร อยูใ่นทุกคน 

ทุกคนเป็นผูน้ า น าการเปล่ียนแปลง ณ จุดท่ีตนเองรับผิดชอบ หาวธีิการใหม่ๆ สร้างนวตักรรม สร้าง
การเปล่ียนแปลงกบัเพื่อนร่วมงาน มีการท า CQI (Continuous Quality Improvement) ร่วมกนัสร้าง 
Organizational Knowledge จาก Individual Knowledge 

5.  จดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน 
  องคก์รอจัฉริยะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคน เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งคนจะ 

ท าใหอ้งคก์รมีพลงัมากข้ึน  
6.   ทกัษะพื้นฐานของพนกังาน 
       เป็นทกัษะในระดบัวธีิคิดและใหคุ้ณค่า เป็นการปฏิบติั การคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดคือทกัษะการฟัง ทกัษะในการเขา้ใจ Mental Model ของตนเองและของผูอ่ื้น 
เป็นการพฒันาองคก์ร 

7.  ทกัษะในการใช ้“ตวัช่วย” (Enablers) KM 
Enabler คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นตวัช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีพลงั ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ตวัอยา่ง ตวัช่วย เช่น 
BAR (Before Action Review), OM (Outcome Mapping) เป็นตน้ 

8.  ไร้ก าแพง 
ก าแพงไม่ใช่ก าแพงจริงแต่เป็นก าแพงใจ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนท าใหเ้กิดการเรียนรู้  

อุปสรรคท่ีส าคญัคือต่างคนต่างอยูเ่ป็นหน่วย ไม่มีเวลามาพูดคุย การท างานตอ้งไม่เร่ิมจากศูนย์
เพราะเพื่อนร่วมงานบางคนอาจมีความรู้นั้นอยูแ่ลว้ มีประสบการณ์ของเพื่อนมาช่วยแกปั้ญหา 
เคร่ืองมือทลายก าแพงเช่น CFT (Cross Function Team: กลุ่มของบุคลากรท่ีมาจากหลายหน่วยงาน
ภายในองคก์รมีความรู้และทกัษะหลากหลายมารวมกนั เพื่อวตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, Task Force คณะท างานเฉพาะกิจ, Job Rotation ท างานโดยหมุน
ความรู้ใหเ้พื่อนร่วมงานดว้ย, CoP: Community of Practice เป็นเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบติั เป็น
เคร่ืองมือทรงพลงั ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหวา่ง
สมาชิกชุมชน เป็นตน้ 

9.  อิสรภาพ บรรยากาศเชิงบวก 
บางหน่วยงานมี Talent Management ตอ้งใหค้นท างานสามารถลองผดิลองถูกไดเ้อง 

และท าใหค้นท างานไดเ้ป็นผูน้ าตวัเล็กๆ กลา้คิดท่ีจะเปล่ียนวธีิการท างานของตนอยูต่ลอดเวลา ท า
ใหค้นท างานมีความสุข 
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10.  มีและใช ้การจดัการคนเก่ง การจดัการขมุทรัพยท์างปัญญา  หวัใจอยูท่ี่การเสาะ
Resources ซ่ึงก็คือ ทรัพยากรทางปัญญา Intellectual Capital (IC) เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่ได ้เช่น 
เป็นคน เป็นความสัมพนัธ์ เป็นวฒันธรรมเป็นความรู้ใหม่เป็นตน้  

11.  มีและใช ้ระบบบนัทึก ขมุ/คลงั ความรู้ 
ในองคก์รตอ้งสนบัสนุนใหค้นท างานจดบนัทึก จดในส่ิงท่ีตนสนใจข้ึนจากการท างาน  

บนัทึกการเรียนรู้จากหนา้งาน แลว้น ามา ท าความเขา้ใจ ยกระดบัความรู้ร่วมกนั และมีการจดัการ
เร่ืองเล่าใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

12. มีและใชร้ะบบ ICT (Information Communication Technology) 
ดงันั้น องคก์รอจัฉริยะ คือ องคก์รท่ีมีความรู้ความสามารถมากกวา่ปกติ CIA: Central  

Intelligence Agency เป็นองคก์รท่ีมีนกัคิด นกัวิเคราะห์ นกัสืบคน้ นกัปฏิบติัท างานอยู ่เป็นองคก์รท่ี
มีฐานความรู้ ภูมิปัญญา ฉลาดคิด ฉลาดฟัง ฉลาดท า ทั้งน้ี ตน้ก าเนิดขององคก์รอจัฉริยะเกิดมาจาก 
องคค์วามรู้เดิมและองคค์วามรู้ใหม่ ทกัษะและรูปแบบความคิด เกิดสารสนเทศใหม่ ก่อใหเ้กิด
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ฉลาดเลือกและฉลาดท า อนัเป็นฐานของพลงัความรู้ (Knowledge Power) ท่ี
จะเป็นพลงัแห่งความคิดสร้างสรรคเ์พื่อสู่การปฏิบติั โดยมีความเป็นเลิศหรือเก่งจริงใน 3 ประการ
คือ 
          1) ความเป็นเลิศในวชิาการ (Academic Excellence) โดยอาศยัฐานความรู้  
(Knowledge-Base) ความรู้ท่ีส าคญัควรมาจากความรู้ความสามารถของบุคลากรในองคก์ร  โดย
พฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)   ทั้งน้ี   ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ือมโยงเพื่อการถ่ายโอนทางสติปัญญา  กล่าวคือ ลดช่องวา่งการถ่ายโอนทางสติปัญญา
ของบุคลากรในองคก์ร (Intelligence Transfer Gap : ITP) จดัใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้กนัใหม้าก
ท่ีสุด   ก่อใหเ้กิดการประสานทั้งองคค์วามรู้เดิมและองคค์วามรู้ใหม่  
          2) ความเป็นเลิศในวชิาชีพอย่างมืออาชีพ (Professional Excellence) บุคลากรในองคก์ร
จะตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ นั้นคือ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ คือ จะตอ้ง เก่งคิด เก่งคน  
และเก่งงาน บุคลากรในองคก์รปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ ถา้เป็นครูก็ตอ้งเป็นครูมืออาชีพ ทั้งน้ี 
จะตอ้งสร้างและพฒันาบุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นผูป้ฏิบติังาน มีการเรียนรู้งานและรับผิดชอบงาน
อยา่งมืออาชีพนัน่เอง  
         3) ความเป็นเลิศในวถิีการด าเนินชีวิต (Life Excellence) โดยการใหค้วามส าคญักบับุคคล 
เขา้ใจในวถีิชีวติและการด าเนินชีวติของบุคลากรในองคก์รเป็นอยา่งดี ส่งเสริมใหบุ้คลากรด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  
          ฉะนั้น การบริหารองคก์รจึงตอ้งใชฐ้านของการบริหารการจดัการความรู้เพื่อใหเ้กิดเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการพฒันาบุคลากรอยา่งสมบูรณ์ เป็นการบริหารภูมิปัญญาเพื่อเพิ่ม
พลงัและศกัยภาพอ านาจในการปฏิบติัของบุคลากรอยา่งเต็มท่ี สู่ความเป็นอจัฉริยะขององคก์ร และ
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ยงัมีวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงจากวฒันธรรมหน่ึงไปยงัอีกวฒันธรรม
หน่ึงนัน่ก็คือ 

วฒันธรรมองค์กรการเปลีย่นแปลง    
ในปัจจุบนัน้ีความกา้วหนา้ของโลกเทคโนโลยต่ีางๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

องคก์รต่างๆตอ้งมีการพฒันาความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงันั้น
องคก์รท่ีตอ้งรองรับการเปล่ียนแปลง มีแนวทางดงัน้ี 

1. เร่ิมจากท าการวเิคราะห์สภาพวฒันธรรมองคก์รท่ีเป็นอยู ่ เพื่อใหเ้ขา้ใจในองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 

2. ท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหเ้ห็นความจ าเป็นท่ีวา่องคก์รจะอยูร่อดไม่ไดห้าก
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

3. แต่งตั้งผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์ใหม่ ๆ เขา้มาท าหนา้ท่ีผลกัดนัการเปล่ียนแปลง 
4. ท าการปรับโครงสร้างและปรับองคก์รใหเ้หมาะสม 
5. สร้างส่ือใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยส่ือวิสัยทศัน์นั้นออกมาใหค้นอ่ืนไดท้ราบ 
6. ปรับเปล่ียนกระบวนการคดัเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การประเมินผล และ

ระบบรางวลัจูงใจท่ีจะช่วยสนบัสนุนค่านิยม และปรัชญาใหม่ ๆ เพื่อสร้างวฒันธรรม
ใหม่ใหเ้กิดข้ึน 

องคก์รไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคล
หน่ึง แต่จะเปล่ียนแปลงอยา่งเงียบ ๆ โดยวฒันธรรมในองคก์รอยา่งมีระเบียบแบบแผน อยา่งไรก็
ตาม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองคก์รหรือการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ดงัตวัอยา่งเช่น องคก์รจะมีการเปล่ียนแปลงแนวทางในการคดัเลือก
บุคลากรหรือสวสัดิการส าหรับบุคลากร ก็จะกระท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกบัการเบน
เป้าหมาย จนในท่ีสุดก็ไดรั้บการยอมรับในขอ้ตกลงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นวฒันธรรม
ในองคก์ร 

ในท่ีสุด ทิศทางการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมในองคก์รลว้นมาจากความคิดสร้างสรรค,์ 
การตอ้งการความเปล่ียนแปลง และปัญหาต่าง ๆ ภายในองคก์ารรวมทั้งปัจจยัเสริมทางส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง  แต่
เป็นบุคคลทั้งองคก์ร และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อยา่งมีระเบียบแบบแผน  

วฒันธรรมองค์กรแห่งการต่ืนรู้ (Awakening Culture) 
ธรรมชาติขององคก์รมีลกัษณะคลา้ยกบัธรรมชาติของชีวิตทัว่ไป คือเม่ือมีการก าเนิดข้ึน 

จะตอ้งมีการเติบโต มีการพฒันา การพฒันานั้นจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และมีการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงจะท าใหอ้งคก์ารอยูร่อดไดอ้ยา่งมัน่คง ซ่ึงการอยูร่อดอยา่งมัน่คงนั้น หมายถึง
องคก์รตอ้งสามารถปรับตวัสอดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี
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คุณภาพ มีลกัษณะของการเรียนรู้อยา่งไม่หยดุน่ิง  มีการต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดงัท่ีกล่าวมาแลว้ องคก์รท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีก็คือ องคก์รแห่งการต่ืนรู้ 
“Awakening Organization” (เกศรา รักชาติ, 2549) ขณะเดียวกนัองคก์รแห่งการต่ืนรู้ก็มีลกัษณะเป็น 
“องคก์รซ่ึงสามารถปลดปล่อยศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานออกมา ท าใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความมุ่งมัน่ ทุ่มเท
เพื่อใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว”้ 

ลกัษณะขององคก์รแห่งการต่ืนรู้ 
องคก์รแห่งการต่ืนรู้นั้นจะมีลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีโดดเด่น ดงัท่ี  

เกศรา รักชาติ (2549) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
1. ระดบัความต่ืนเตน้ การต่ืนตวั ความฮึกเหิม ความกระตือรือร้นของคนในองคก์รจะอยูใ่น

ระดบัสูง 
2. ผูค้นในองคก์รส่วนใหญ่มีการต่ืนตวั มีความเช่ือในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการร่วมกนั มีการ

ร่วมแรงร่วมใจกนัสูง 
3. ผูค้นในองคก์รมองเห็นความส าคญัของการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความมุ่งมัน่ใน

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
4. มีพืน้ฐานการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไวเ้น้ือเช่ือใจกนัสูง ท าใหมี้การตดัสินใจท่ีรวดเร็ว มี

การยอมรับและเคารพในการตดัสินของกนัและกนั 
5. คนในองคก์รมีความไว มีความยดืหยุน่ พร้อมท่ีตอบสนองต่อสัญญาณแห่งการ

เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
6. มีวฒันธรรมองคก์รแบบสร้างสรรค ์ (Constructive Culture) ผูน้ าในองคก์รทุกระดบัมี

ความเช่ือในค่านิยมร่วม (Share Value) และแสดงออกทางพฤติกรรมถึงการปฏิบติัตามค่านิยมร่วม
นั้น 

7.บุคลากรในองคก์รมีการเจริญเติบโต มีความกา้วหนา้ จะเห็นไดว้า่องคก์รแห่งการต่ืนรู้
นั้นจะมีพื้นฐานของการมีวฒันธรรมแบบสร้างสรรค ์ เนน้ในเร่ืองภาวะผูน้ าทุกระดบัจะสะทอ้นให้
เห็นผลงาน หรือ Performance ขององคก์รท่ีชดัเจน ท าใหอ้งคก์รมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
และมีพื้นฐานเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ท่ีแขง็แกร่งข้ึนนัน่เอง 

การท่ีองคก์รจะเขา้สู่องคก์รแห่งการต่ืนรู้ไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งมี
ความมุ่งมัน่และเห็นความส าคญั ดงัท่ีกล่าวมาแลว้โดยจะตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาไปสู่
เป้าหมายการเป็นองคก์รแห่งการต่ืนรู้  ดงัท่ี สุรพงษ ์ มาลี (2550)ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาองคก์ร
แห่งการต่ืนรู้ดว้ยการปลุกจิตวญิญาณขององคก์ร ปลุกภาวะผูน้ าในตวัคน และปลุกคนอ่ืนๆท่ีท างาน
ร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ปลุกจิตวญิญาณองคก์ร หมายถึง การท าใหพ้นกังานขององคก์รมีพลงัเตม็เป่ียม มี 
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การกระตือรือร้น มีแรงบนัดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค ์ ตลอดจนตระหนกัรู้ในความหมายและ
ความส าคญัของงานไม่ใช่ท างานตามหนา้ท่ีไปวนัๆหน่ึง ดงันั้นเม่ือจิตวิญญาณในองคก์รถูกปลุก 
ผลงานขององคก์รก็จะไดรั้บการพฒันาถึงขีดสุด สะทอ้นออกมาในรูปแบบของผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
มีความสร้างสรรค ์

2. ปลุกภาวะผูน้ า หมายถึง การปลุกจิตวิญญาณของภาวะผูน้ าใหต่ื้นตวัโดยการปลุกภาวะ 
ผูน้ าใหต่ื้นตวัข้ึนมานั้น มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 10 ประการ คือ เป็นผูมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน รู้จกั
ตนเอง การท าในส่ิงท่ีตนเองมีความสุข การเป็นผูมี้ความฝันท่ียิง่ใหญ่ สภาพแห่งความส าเร็จใน
อนาคต หรือมีวสิัยทศัน์ มีความอดทน เป็นคนรักษาค าพูด เรียนรู้ประสบการณ์จากผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จ มีความเป็นตวัของตวัเอง และเป็นผูน้ าท่ีเป็นผูใ้ห ้ซ่ึงคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าทั้ง 10 
ประการ น้ีจะช่วยใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใหผู้ต้ามเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า ซ่ึงจะน าพาใหอ้งคก์รเกิด
ความกา้วหนา้นัน่เอง 
 3. ปลุกคนรอบขา้ง แมว้า่ผูน้  าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รสู่องคก์รแห่งการต่ืนรู้ 
แต่ผูบ้ริหารตอ้งมีการจูงใจและกระตุน้เตือนใหค้นอ่ืนๆในองคก์รมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและผกูพนักบั
องคก์ร 
 4. การสร้างและพฒันาบุคลากรส าหรับองคก์รแห่งการต่ืนรู้ การบริหารความรู้และการให้
ความส าคญัต่อกลุ่มคนท่ีปฏิบติังานบนฐานความรู้ มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์รไปสู่
การเป็นองคก์รแห่งการต่ืนรู้ ตอ้งมีการปลุกหรือจูงใจผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหพ้วกเขาเปล่ียนและน า
ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ท่ีสะสมในตวัออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าประสงคข์อง
องคก์ร 

จากการศึกษาแนวคิดวฒันธรรมองคก์รต่างๆขา้งตน้ จะพบวา่ในวฒันธรรมองคก์รนั้นมี
ลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีมีทั้งความคลา้ยคลึงกนัและต่างกนัในบางมุม ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้และสามารถน าแนวคิดต่างๆมาใชใ้นการพฒันาองคก์รต่อไป จึงขอน าเสนอจุดเด่น- ขอ้จ ากดั
ของวฒันธรรมองคก์รดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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เปรียบเทยีบจุดเด่น - ข้อจ ากดัของวฒันธรรมองค์กรต่างๆ 
 
วฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Peter Senge, 1990 

วฒันธรรมองค์กรอจัฉริยะ 
วจิารณ์  พานิช, 2550 

วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรค์ 
Cooke and Lafferty, 1989  

วฒันธรรมการเปลีย่นแปลง 
Black and Porter, 2000 

วฒันธรรมแห่งการต่ืนรู้ 
เกศรา รักชาติ, 2549 

จุดเด่น การเรียนรู้และการน าความรู้
ม า ใ ช้ ใ น ง าน จ ะ ช่ ว ย ให้ ง าน มี
ประสิทธิภาพ เนน้การใช้องค์ความรู้
ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งอ่ืนๆ 
ตลอดจนสามารถสร้างให้บุคลากรมี     
“นิสัยใฝ่รู้” หรือ   “รักการเรียนรู้”  มี
ก า รพั ฒ น าต น เอ ง ให้ รู้ จั ก ก าร
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง      
ข้อจ ากดั   
- หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง หรือมี
นิสัยท่ีจะใฝ่รู้หรือน าความรู้ท่ีมีอยูใ่น
ตวับุคคล  

จุด เด่น  บุ คลากรท่ี อยู่ ใน
องค์กรน้ี  มีความเป็น เลิศ
ทางดา้นวชิาการ บุคลากรใน
อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม รู้ 
ค ว ามส าม ารถม าก  เป็ น
องคก์รท่ีสามารถสร้างสรรค์
ส่ิ งใหม่ ๆ  ท่ี ท้ าท าย  โด ย
ประยุกต์เอาความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่มาพฒันาในงาน
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ข้อจ ากัด  หากองค์กรขาด
ผูน้ าท่ีมีการบริหารงานแบบ
มืออาชีพ หรือบุคลากรใน
องคก์รน้ีไม่มีความเป็นเลิศ 

จุดเด่น    
- สมาชิกในองค์กรมีความ
กระตือรือร้น และรู้สึกว่างาน
ท้ าท ายค ว าม ส าม ารถ อ ยู่
ตลอดเวลา 
- สมาชิกในองค์กรมีความยึด
มั่ น ผู ก พั น กั บ ง าน แ ล ะ มี
บุคลิกภาพท่ีมีความพร้อมใน
การท างานสูง 
- ท รัพ ยากรบุ คคล เป็น ส่ิ ง
ส าคญัท่ีสุดขององคก์ร 
- สมาชิกในองคก์รมีความเป็น
เพื่อนและความจริงใจต่อกนั 

จุดเด่น เนน้ความสามารถของ
บุคลากรในการปรับตวัต่อการ
เป ล่ี ย น แ ป ล ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น
ตลอดเวลา บุคลากรมีความ
ต่ืนตวัต่องานท่ีทา้ทาย  
 ข้อจ ากดั 
-การเปล่ียนแปลงในองค์กร
เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี ย า ก ต้ อ ง
เปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยเฉพาะในเร่ือง
ความคิด  ความเช่ือ ค่านิยม 
และวิธีการประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกในองค์กร ดังนั้ น
ก า รส ร้ า ง ว ัฒ น ธ ร รม ใน
ลักษณะน้ีอาจต้องใช้ เวลา

จุดเด่น  
- บุคลากรในองค์กรมีความ
กระตือรือร้นในระดบัสูง 
-บุคลากรในองค์กรมีความ
ร่วมแรงร่วมใจในเป้าหมาย
เดียวกนั 
- ผู ้น าในองค์กรทุกระดับมี
ค ว าม เช่ื อ ใน ค่ า นิ ย ม ร่ วม 
(Share Value) 
- มุ่ งป ระ โยช น์ ส่ วน รวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
- มีพื้ นฐานจากวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียน รู้และ
วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรค ์
 



 

  

13  

 

 

ค่อนขา้งนาน 
วฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองค์กรอจัฉริยะ วฒันธรรมลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมการเปลีย่นแปลง วฒันธรรมแห่งการต่ืนรู้ 
หรือจากแหล่งอ่ืนมาพฒันางาน ก็จะ
ไม่เกิดการเรียนรู้ในองคก์รได ้
- ผู ้น าและบุคลากรในองค์กรต้อง
ร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ อยา่งชดัเจน
รวมทั้ งนโยบายในการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 ใ น ด้ า น วิ ช า ก า ร  ก็ ไ ม่
สามารถเป็นองคก์รอจัฉริยะ
ได ้

ข้อจ ากดั 
การส ร้างทัศนค ติ  ค่ านิ ยม 
ความ เช่ื อของบุคลากรใน
องคก์รเพื่อการเป็นวฒันธรรม
องค์กรลักษณะสร้างสรรค์
ต้องเร่ิมจากผูน้ าในทุกระดับ 
และ เป็ น แบบอย่างให้ กับ
บุคลากรในการท างาน 

- ผูน้  าจะตอ้งสร้างแรงจูงใจใน
การสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อ
เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากร
เ กิ ด ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ท่ี จ ะ
เปล่ียนแปลง 

ข้อจ ากดั 
-องค์ ก รต้อ ง มี ว ัฒ น ธรรม
องคก์รแบบสร้างสรรค ์และมี
พื้นฐานของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มาก่อนจึงจะ
กา้วสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
ต่ืนรู้ได ้
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สรุป วฒันธรรมแต่ละแบบสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรได้ทั้ งส้ิน การยึด
วฒันธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กร และ
ความจ าเป็นของเง่ือนไขแวดลอ้มภายนอกเป็นส าคญั จึงเป็นความรับผดิชอบโดยตรงของผูน้ าท่ีตอ้ง
มิให้องคก์รหยดุชะงกัอยูก่บัวฒันธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกบัอดีต แต่ไม่อาจท าให้องคก์รประสบ
ความส าเร็จไดอี้กต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


