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 “องค์กรของท่านมี Core Value หรือไม่ ?” 

เกือบทกุองค์กรตอบวา่ “มี” แตอ่าจจะเรียกช่ือแตกตา่งกนัไปบ้าง เช่น Core Competency, ความเช่ือ (Belief), 

ปรัชญาองค์กร (Philosophy) 

และถ้าถามตอ่ไปอีกวา่ “องค์กรของทา่นมกีารน าเอา Core Value มาท าอะไรแล้วหรือยงั?” ค าตอบที่ได้รับไม่

คอ่ยแตกตา่งกนั เช่น 

 เราได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนรับเข้าและเข้าใจแล้ว  

(เพื่อบอกกบัคนนอกวา่ไมไ่ด้มีไว้ติดบอร์ดเพยีงอยา่งเดยีว) 

 เราก าลงัจะมีแผนเพื่อน าไปสร้างวฒันธรรมองค์กร  

(แตจ่ริงๆแล้วยงัไมไ่ด้มีรายละเอยีดของแผนอะไรเลย ตอบให้ดดูมีากกวา่) 

 เราก าลงัจะด าเนินการน าไปสร้างวฒันธรรมองค์กรอยู ่ 

(ท ากิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบั Core Value เป็นครัง้ๆโดยไมม่แีผนงานหลกัอะไร ท าเหมือนกิจกรรมรณรงค์ทัว่ๆไป) 

 ยงัไมรู้่วา่เร่ิมต้นน าไปใช้งานจริงอยา่งไร  

(ยอมรับวา่ยงัมองไมเ่ห็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบตัิจริง) 

จากค าตอบนี ้แสดงให้เห็นว่าหลายองค์กรก าลงัประสบปัญหาการน าเอา Core Value ไปท าให้เกิดคุณค่าต่อ

องค์กรอย่างแน่นอน สดุท้าย ถ้าไม่มีการด าเนินการใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป บางองค์กรก็เร่ิมเปลี่ยน Core Value ใหม่ตาม

ผู้บริหารคนใหม่ บางองค์กรก็ลืมๆกนัไป มีก็เหมือนไม่มี เพราะเขียนไว้เป็นสิบปีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ไม่มีหลกัฐานอะไรที่

แสดงให้เห็นวา่คนในองค์กรมีการเปลีย่น “ความเช่ือ ทศันคติ ความคิด และพฤติกรรม” หลงัจากมีการก าหนด Core Value 

องค์กรแล้ว ลกัษณะโดยรวมของคนในองค์กรยงัไมแ่ตกตา่งไปจากเดิม 

mailto:narongwit_s@hotmail.com


ดงันัน้ เพื่อให้องค์กรสามารถแปลง Core  Value สูว่ฒันธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและ Core Value ช่วย

สร้างคณุคา่องค์กรผา่นกระบวนการ “เปลีย่นความเช่ือและทศันคติ” “ปรับ ความคิด”  และ “ปรับปรุงพฤติกรรม” ในการอยู่

และท างานร่วมกันของคนในองค์กร จึงขอเสนอขัน้ตอนพร้อมแนวทางในการสร้างวฒันธรรมองค์กรจาก Core Value 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ก าหนดภาพวัฒนธรรมองค์กรที่อยากเหน็ในอนาคต 

ควรจะมีการก าหนดภาพของวฒันธรรมองค์กรที่สะท้อนผา่นพฤตกิรรมคนออกมาให้ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงวา่ 

ในแตล่ะเหตกุารณ์ เราอยากเห็นวฒันธรรมองค์กรที่สอดคล้องกบั Core Value แตล่ะเร่ืองเป็นอยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น 

Core Value ภาพเหตุการณ์ ภาพวัฒนธรรมองค์กรที่อยากเห็น 
การใส่ใจลูกค้า การต้อนรับลกูค้า  พนกังานหรือตวัแทนต้องมีคนออกไปรับ

ลกูค้าด้วยตวัเองที่หน้าส านกังานทกุครัง้ 
 พนกังานทกุคนต้องทกัทายลกูค้าด้วยค า

วา่ “....(ช่ือบริษัท)..สวัสดีครับ/คะ” ก่อน
เสมอ 

 ต้องทกัทายลกูค้าด้วยค าวา่ “สวัสดีครับ/
คะคุณ....และตามด้วยช่ือลูกค้าที่รู้จักช่ือ
ทุกครัง้” 

 ……………………………………….. 

  การสง่ลกูค้า  ………………………………………. 

การท างานเป็น
ทมี 

การประชมุ  ทกุคนต้องเข้าประชมุตรงเวลา และขอให้
ประธานพดูก่อนเปิดประชมุวา่ “ขอบคุณ
ทุกคนที่มาตรงเวลา” 

 ให้ผู้ที่รับผิดชอบสิ่งที่ต้องท าตามมติที่
ประชมุพดูวา่ “ผมจะรับไปด าเนินเร่ืองนี ้
เองครับ/คะ” และให้ทกุคนที่อยูใ่นห้อง
ประชมุพดูวา่ “ขอบคุณครับ/คะ” 

 ……………………………………….. 

  การต้อนรับแขกเยี่ยม
ชม.. 

 ………………………………………. 

ความปลอดภัย การทกัทาย  เม่ือเดินสวนกนัในบริษัทให้พดูวา่ “ขอให้
ปลอดภัยครับ/คะ” 

 ก่อนเร่ิมท างานทกุคนต้องพดูวา่ “ผม/ดิฉัน
จะท างานอย่างปลอดภัย” 



 ……………………………………….. 

  การเดินในบริเวณ
โรงงาน 

 ………………………………………. 

 

               การก าหนดวฒันธรรมองค์กรที่อยากเห็นในแต่ละสถานการณ์ของ Core Value แตล่ะเร่ืองนัน้ ถือเป็นจดุเร่ิมต้น

ที่ส าคญัมาก เพราะถ้าเราก าหนดได้ชดัเจน ละเอียดและครอบคลมุได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะน าไปปฏิบตัิจริงก็มีมากขึน้

เทา่นัน้ 

 ก าหนดหวัข้อการประเมินความส าเร็จของภาพวัฒนธรรมองค์กร  

เมื่อสรุปได้แล้วว่ามีภาพอะไรบ้างที่เราต้องการสร้างให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ในขัน้ตอนนี ้จะต้องก าหนดหวัข้อ

และแนวทางในการประเมินความคืบหน้าหรือความส าเร็จที่สามารถน าไปใช้ได้จริง เช่น 

o % พนกังานท่ีพดูค าวา่ “ขอให้ปลอดภยัครับ/คะ” จากการสุม่ประเมิน 

o คะแนนประเมินความพงึพอใจจากลกูค้า 

o จ านวนองค์กรภายนอกที่ขอเข้ามาดงูานเร่ืองวฒันธรรมองค์กร 

o จ านวนครัง้ที่เร่ืองวฒันธรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่จากสือ่ภายนอก 

o ฯลฯ 

 ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนคนสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ  

เมื่อก าหนดชดัเจนแล้ววา่ภาพวฒันธรรมองค์กรมีอะไรบ้าง จะวดัประเมินความคืบหน้าหรือวดัความส าเร็จจาก

อะไร ก็มาถึงขัน้ตอนของการก าหนดแนวทางและแผนการสร้างวฒันธรรมองค์กรบนพืน้ฐานของ Core Value 

เช่น 

ภาพที่อยากเหน็ แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พนกังานหรือตวัแทน
ต้องมีคนออกไปรับ
ลกูค้าด้วยตวัเองที่หน้า
ส านกังานทกุครัง้ 

 สร้าง Role Model 
 Customer feedback 
 …………………… 

 โครงการประกวดพนกังานดีเดน่ด้านการ
ต้อนรับลกูค้า/แขกของบริษัทฯ 

 โครงการ “ความประทบัจากลกูค้า” 
 ……………………………………. 

วฒันธรรมการประชมุที่
ท างานเป็นทีม 

 พฒันาการประชมุให้เป็น
เอกลกัษณ์ขององค์กร 

 …………………… 

 โครงการ Team Spirit Meeting 
 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ประชมุ

ให้กบัทกุคนในองค์กร 
 ……………………………………. 

………………………… …………………………….. …………………………………………. 



เมื่อก าหนดแนวทางพร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องก าหนดรายละเอียดของแตล่ะแผนงาน

วา่ จะท าเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ และต้องใช้งบประมาณเทา่ไหร่ 

หลงัจากนัน้ให้รวบรวมแผนงานทัง้หมดมาจัดท าเป็นแผนหลกั (Master Plan) ในการสร้างวฒันธรรมองค์กร 

เพื่อให้เห็นวา่แตล่ะช่วงเวลาองค์กรจะเน้นเร่ืองอะไรบ้าง และต้องใช้เวลาก่ีปีก่ีเดือนจึงจะสามารถด าเนินการเสร็จตามแผน 

และเมื่อไหร่จึงจะพอเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง และเมื่อไหร่น่าจะเร่ิมเห็นผลแห่งความส าเร็จในการสร้างวฒันธรรม

องค์กร เช่น 

Core Value แผนงาน/โครงการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

การใส่ใจลูกค้า โครงการ…...           

  โครงการ.......           

ท างานเป็นทมี โครงการ…...           

  โครงการ.......           

ความปลอดภัย โครงการ…...           

  โครงการ.......           

……………… ……………………… ……… …….. ……… ……… ……… 

 

 ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ส าหรับขัน้ตอนของการด าเนินการตามแผนหลกัที่ก าหนดไว้ คงไมต้่องน ามาอธิบายวา่จะต้องอะไร เมื่อไหร่ 

เพราะในแผนงานก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แตอ่ยากจะน าเสนอประเด็นท่ีเป็นข้อคิดดงันี ้ 

o วฒันธรรมองค์กรเป็นทัง้ “ของร้อน” และ “ของเย็น” 

การปรับเปลี่ยนวฒันธรรมองค์กรส าหรับองค์กรที่ตัง้มานานและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ค่อยดีอยู ่

อาจจะถือวา่เป็น “ของร้อน” ส าหรับองค์กรนัน้ เพราะการปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์กรจากที่คุ้นเคยอยู่

ไปสูว่ฒันธรรมองค์กรใหม่นัน้อาจจะสร้างความล าบากกายและร าคาญใจให้กบัคนในองค์กรได้ ยิ่งมี

กลุม่คนบางคนต่อต้านการเปลีย่นแปลงด้วยแล้ว ยิ่งท าให้วฒันธรรมองค์กรกลายเป็นเร่ืองร้อนอาจจะ

ถึงขัน้เป็นเร่ืองเดือดก็ได้ ดงันัน้ องค์กรแบบนีจ้ึงต้องเพิ่มความระมดัระวงัในการสร้างวฒันธรรมองค์กร

ตาม Core Value ใหม ่อาจจะต้องใช้มาตรฐานท่ีคอ่ยเป็นค่อยไป หรือเปลีย่นเฉพาะเร่ืองเลก็น้อยๆก่อน 

เร่ืองไหนที่อาจจะเกิดการต่อต้านอาจจะต้องด าเนินการทีหลงั หรืออาจจะต้องสลายวฒันธรรมองค์กร

เก่าโดยการรับคนใหมเ่ข้ามาจ านวนหนึง่ แล้วคอ่ยๆสร้างวฒันธรรมองค์กรจากคนกลุม่ใหมก่่อนก็ได้ 

ส าหรับองค์กรใหม่เร่ืองวฒันธรรมองค์กรอาจจะเป็น “ของเย็น” อาจจะต้องใช้เวลาในการท าให้เกิด

ความอบอุ่น และการสร้างวฒันธรรมองค์กรถ้าสร้างไม่ต่อเนื่องจริง วฒันธรรมองค์กรที่สร้างไว้อาจจะ



เปลี่ยนสภาพกลบัไปสู่ของเย็นได้ตลอดเวลา ดังนัน้ องค์กรใดที่วัฒนธรรมองค์กรยังไม่เข้มแข็งพอ 

จ าเป็นต้องมีการด าเนินการกระตุ้นเพื่อสร้างและรักษาระดบัวฒันธรรมองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

o การเปลีย่นพฤติกรรมคน ต้องเร่ิมต้นจากข้างใน  

เนื่องจากวฒันธรรมองค์กรคือพฤติกรรมคนที่สะท้อนถึงความเช่ือ ทศันคติและความคิด ดงันัน้ ถ้าเรา

ต้องการให้คนมีพฤติกรรมแบบไหน สิ่งแรกที่ต้องท าคือหากระบวนการในการเข้าไปเปลี่ยนความเช่ือ 

ทศันคติ และความคิดของคนก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะถ้ามวัแตก่ารปรับเปลีย่นพฤติกรรม อาจจะเป็น

พฤติกรรมที่เกิดขึน้เพียงชัว่ครัง้ชัว่คราวหรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพราะถกูบงัคบัมากกว่าเกิดจาก

การก าหนดจากภายในของคน 

o พฤติกรรมถาวรเกิดจากการปฏิบตัิซ า้ๆติดตอ่กนัในช่วงระยะเวลาหนึง่  

การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้คนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ถาวร จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมนัน้ๆบ่อยๆและต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมบางอย่างเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนบางคนหรือบาง

กลุ่ม และพฤติกรรมนัน้อาจจะขัดกับพฤติกรรมส่วนบุคคลเดิ มอยู่  ดังนัน้ องค์กรจ าเป็นต้องมี

กระบวนการให้คนได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามวฒันธรรมองค์กรซ า้ๆติดต่อกนัเพื่อให้ความขดัเขิน

หรือความไมส่ะดวกจางหายไปให้ได้ เช่น การให้ทกุคนยกมือไหว้ซึง่กนัและกนัทนัทีที่เดินสวนกนัโดยไม่

ต้องรอให้ใครยกมือไหว้ก่อน อาจจะขดักบัพฤติกรรมเดิมที่ผู้ที่มีต าแหน่งต ่ากว่าต้องยกมือไหว้คนที่มี

ต าแหนง่สงูกว่า พดูง่ายๆคือการที่จะเปลีย่นวฒันธรรมองค์กรให้ผู้ที่มีต าแหน่งสงูกว่ายกมือไหว้คนที่มี

ต าแหนง่ต ่ากวา่ก่อนนัน้ จ าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปลีย่นทัง้ความคิดและการกระท า  

o ค าชมจากคนนอกคือแรงผลกัดนัวฒันธรรมองค์กร  

วฒันธรรมองค์กรจะงอกงามเร็วได้ปุ๋ ยเร่งดอกเร่งใบ และปุ๋ ยในที่นีก็้คือก าลงัใจหรือผลสะท้อนกลบั 

โดยเฉพาะผลสะท้อนกลบัจากบุคคลภายนอก อาจจะเป็นลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลอื่นที่พูดถึง

วฒันธรรมองค์กรของเราในเชิงบวก เพราะ “ค าชม” นอกจากจะเป็นปุ๋ ยเร่งดอกเร่งใบให้วฒันธรรม

องค์กรของเราเติบโตเร็วแล้ว “ค าชม” ยงัเป็นภมูิคุ้มกนัวฒันธรรมองค์กรได้ยงัคงอยูก่บัองค์กรตลอดไป 

o เร่ิมจากสิง่ที่ท าได้ง่ายและเห็นผลเร็วก่อน  

ถ้าองค์กรมีเร่ืองที่ต้องการให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายเร่ือง ควรจะเลือกเร่ืองที่คนในองค์กร

สามารถท าได้ง่าย และเห็นผลเป็นรูปธรรมก่อน เพราะจะช่วยให้คนเห็นความส าคญัของการเปลี่ยน

วฒันธรรมองค์กรได้ดีกวา่ วฒันธรรมองค์กรที่ต้องใช้เวลานานกวา่จะเห็นผล วฒันธรรมองค์กรที่น่าจะ

ท าได้ง่ายและเร็วกว่ามกัจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปรับพฤติกรรมใหม่ที่ใกล้เคียงกบัพฤติกรรมเดิม 



เช่น เดิมมีการทกัทายกนัด้วยค าว่า “สวสัดี” อยู่แล้ว แต่วฒันธรรมใหม่คือ ให้เพิ่มการหยดุและโค้งตวั

เหมือนคนญ่ีปุ่ น 

o จงปักหมดุที่ละข้อทีละเร่ือง ดีกวา่ท าพร้อมกนัทกุเร่ืองและไมด่ีสกัเร่ือง  

เนื่องจากปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์กรมีเร่ืองที่ต้องท าหลายอยา่ง ถ้าท าพร้อมกนัทกุอยา่ง อาจจะไมไ่ด้

ผลสกัอย่าง เพราะการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปอาจจะท าให้คนตัง้รับไม่ทัน ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจาก

พฤติกรรมใหม่ที่ต้องปรับมีมากกว่าพฤติกรรมเดิมที่คุ้นเคยอยู่ ดงันัน้ ควรจะเลือกปรับเปลี่ยนไปทีละ

เร่ืองเมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้แล้ว ก็ให้ก าหนดแนวทางในการรักษา

ระดบัของพฤติกรรมนัน้ให้คงอยูต่อ่ไป แล้วคอ่ยไปมุง่เน้นการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเร่ืองอื่นๆตอ่ไป 

 ประเมินและติดตามผลการเปลี่ยนแปลง  

หลายองค์กรได้ทุม่เททัง้เงินและเวลาเพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรขึน้มาตาม Core Value ที่ก าหนดไว้ บางองค์กร

ถึงขัน้ว่าจ้างหนว่ยงานภายนอกมาท ากิจกรรมใหญ่โตเป็นเวลานาน แต่ผลที่ได้คือ “ได้ท า” ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผลก็แค่ว่าท าได้ส าเร็จเท่านัน้ แต่ไม่เคยประเมินว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด เหตผุลก็เพราะขาดการ

ก าหนดแนวทางและหวัข้อการประเมินผลไว้ตัง้แตต้่น นอกจากนีค้นที่ด าเนินการรณรงค์หรือท ากิจกรรมมกัจะไป

มุ่งเน้นผลของกิจกรรมเพียงระยะสัน้เท่านัน้ เช่น มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากหรือไม่ คนรู้สึกดีต่อกิจกรรมนัน้ๆ

หรือไม ่โดยไมไ่ด้ประเมินกลบัไปถึงต้นตอของ Core Value ที่ก าหนดไว้ว่าคนมีพฤติกรรมตาม Core Value แล้ว

หรือยงั 

สรุป การเช่ือมโยง Core Value สูว่ฒันธรรมองค์กรไมใ่ช่เร่ืองที่นิ่งนอนใจได้ เพราะถ้าก าหนดไว้แล้วไม่น าไปใช้ก็

ไมม่ีประโยชน์อะไร แตถ้่าก าหนดไว้แล้ว น าไปใช้อย่างไมม่ีประสทิธิผลยิ่งมีผลเสยีมากกวา่เพราะนอกจากไมไ่ด้ผลแล้ว ยงั

ต้องเสยีเงินเสยีเวลาอีกตา่งหาก จึงอยากให้องค์กรตา่งๆที่ก าลงัจะท าเร่ืองนีว้างแผนการสร้างวฒันธรรมองค์กรบนพืน้ฐาน

ของ Core Value ให้ดี และอย่าไปเสียดายกบั Core Value ที่ก าหนดไว้แล้ว ถ้าจ าเป็นต้องทบทวนหรือก าหนดใหม่ และ

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ข้อคิดและแนวทางของบทความนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรตา่งๆได้บ้างนะครับ 

 

 

 

 

 


