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วัฒนธรรมแตถุปรประสงค์กรrXcom.sun.star.ของการเรยนร
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เพือให้เข้าใเข้าใจถึงควาใจถึงความหมายของคงความห้เข้าใมายข้าใจถึงควองคาวา “วฒนธรรมองคกร”
เพือให้เข้าใเข้าใจถึงควาใจถึงความหมายของคงความห้เข้าใมายข้าใจถึงควองคาวา “ภาพืลักษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.กษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.ui.dialoองคกร”
เพือให้เข้าใตระห้เข้าในกถึงความหมายของคงความสำคัญของ วัฒนธรรมและภาพาคญข้าใจถึงควอง วฒนธรรมแลักษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.ะภาพืลักษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.กษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.ui.dialoข้าใจถึงควององคกร
เพือให้เข้าใทราบถึงความหมายของคงข้าใจถึงคว*นตอนในการพืฒนาวฒนธรรมองคกร
เพือให้เข้าใทราบถึงความหมายของคงกลักษณ์องค์กร”iڻx0com.sun.star.ยท+ ธท,ใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการพืฒนาวฒนธรรมองคกร
เพือให้เข้าใทราบถึงความหมายของคงแนวทางในการรกษาวฒนธรรมองคกรให้เข้าใยงยน
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ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามหมายของวัฒนธรรมแฒนธรรม
“วัฒนธรรมแฒนธรรม” ในค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามหมายโดยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(วัฒนธรรมแไปหมายถุปร*ง วัฒนธรรมแ+ถุปรการด,าเน+นชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกวัฒนธรรมแ+ต
(The way of Life) ของค์กรrXcom.sun.star.นในสงค์กรrXcom.sun.star.ม นบต/งแต0วัฒนธรรมแ+ธก+น วัฒนธรรมแ+ธอย0 วัฒนธรรมแธ+ แต0ง
กาย วัฒนธรรมแ+ธทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน วัฒนธรรมแ+ธพัฒนก10อน วัฒนธรรมแ+ธแสดงอารมณ์องค์กรrXcom.s วัฒนธรรมแ+ธส2(อค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแาม วัฒนธรรมแ+ธจราจรและ
ขนส0ง วัฒนธรรมแ+ธอย0ร0วัฒนธรรมแมกนเป4นหม0ค์กรrXcom.sun.star.ณ์องค์กรrXcom.sะ วัฒนธรรมแ+ธ แสดงค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสขทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางใจ และหลก
เกณ์องค์กรrXcom.s5การด,าเน+นชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกวัฒนธรรมแ+ต โดยแนวัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการแสดงออกถุปร*งวัฒนธรรมแ+ถุปรชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกวัฒนธรรมแ+ตน/นอาจ
เร+(มมาจาก เอกชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกนหร2อค์กรrXcom.sun.star.ณ์องค์กรrXcom.sะบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าเป4นตวัฒนธรรมแแบบ แลวัฒนธรรมแต0อมาค์กรrXcom.sun.star.นส0วัฒนธรรมแน
ให60ก4ป7+บต+ส2บต0อกนมา วัฒนธรรมแฒนธรรมย0อมเปล(ยนแปลง ไปตามเง2(อนไข
และกาลเวัฒนธรรมแลาเม2(อมการประด+ษ8หร2อค์กรrXcom.sun.star.นพัฒนบส+(งใหม0 วัฒนธรรมแ+ธใหม0ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกแก
ป6หาและตอบสนองค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแาม ตองการของสงค์กรrXcom.sun.star.มไดดกวัฒนธรรมแ0า 9*ง( อาจทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าให
สมาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+กของสงค์กรrXcom.sun.star.มเก+ดค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามน+ยม และในทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สดอาจเล+กใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกวัฒนธรรมแฒนธรรมเด+ม

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามหมายของวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.การ
“วัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.การ” หมายถุปร*ง ค์กรrXcom.sun.star.2อ แบบแ1นการประพัฒนฤต+ป7+บต+ รวัฒนธรรมแม
ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งส+(งประด+ษ8และพัฒน+ธกรรมต0างๆ ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สมาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+กภายในองค์กรrXcom.sun.star.การกระทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าหร2อ
จดใหมข*/น 9*(งมราก8านมาจากค์กรrXcom.sun.star.0าน+ยม ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามค์กรrXcom.sun.star.+ด ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก2(อ และ
อดมการณ์องค์กรrXcom.s ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สมาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+กมร0วัฒนธรรมแมกนอนเน2(องมาจากการไดเห4น ไดเรยนรจาก
ส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เก+ดข*/นในองค์กรrXcom.sun.star.การและ1ลทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ตามมาร0วัฒนธรรมแมกน การเรยนรถุปร*งส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เก+ด
ข*/นในองค์กรrXcom.sun.star.การน/มอ+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+พัฒนลต0อการตดส+นใจวัฒนธรรมแ0าบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแรจะแสดง
พัฒนฤต+กรรมตอบโตต0อสภาพัฒนแวัฒนธรรมแดลอมในแต0ละสถุปรานการณ์องค์กรrXcom.sทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เ1ชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+6
อย0างไร
ปจจบนส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(มอ+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+พัฒนลต0อวัฒนธรรมแฒนธรรมนอกจากค์กรrXcom.sun.star.ณ์องค์กรrXcom.sลกษณ์องค์กรrXcom.sะส0วัฒนธรรมแนบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ล
ของบค์กรrXcom.sun.star.ลากรทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(อย0ในองค์กรrXcom.sun.star.กรแลวัฒนธรรมแยงประกอบไปดวัฒนธรรมแย สภาพัฒนแวัฒนธรรมแดลอม
ของสถุปรานทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน เทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนค์กรrXcom.sun.star.โนโลยรอบๆตวัฒนธรรมแ โค์กรrXcom.sun.star.รงสรางการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน รวัฒนธรรมแมทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนง
ภาระค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรบ1+ดชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกอบของบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลและองค์กรrXcom.sun.star.กรดวัฒนธรรมแย
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ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามหมายของภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sขององค์กรrXcom.sun.star.กร
“ภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s” (Image) หมายถุปร*ง ภาพัฒนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เก+ดข*/นในจ+ตใจของบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลตาม
ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรส*กน*กค์กรrXcom.sun.star.+ด 9*(งอาจจะเป4น1ลมาจาก การไดรบประสบการณ์องค์กรrXcom.s
โดยตรงหร2อประสบการณ์องค์กรrXcom.sทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางออม
“ภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sขององค์กรrXcom.sun.star.การ” (Corporate Image) หมายถุปร*ง ภาพัฒนรวัฒนธรรมแม
ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งหมดขององค์กรrXcom.sun.star.การทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(บค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งในองค์กรrXcom.sun.star.กรและ1ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(มส0วัฒนธรรมแนเก(ยวัฒนธรรมแของกบ
องค์กรrXcom.sun.star.การสามารถุปรรบรไดจากประสบการณ์องค์กรrXcom.s หร2อมค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรส*กประทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนบใจ
ตลอดจนค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรส*กทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(มต0อองค์กรrXcom.sun.star.การ โดยการกระทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าหร2อพัฒนฤต+กรรมของ
องค์กรrXcom.sun.star.การ การบร+หารจดการ 1ล+ตภณ์องค์กรrXcom.s5และบร+การ และการ
ประชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกาสมพัฒนนธ
9*(งภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sขององค์กรrXcom.sun.star.กรอาจจะเก+ดข*/นไดจากการส2อ( สารหร2อการกระ
ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าใหบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลสามารถุปรสม1สรบรได
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ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามส,าค์กรrXcom.sun.star.6ของการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
วัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร (Organization Culture) เป4นราก8านในการ
พัฒนฒนาองค์กรrXcom.sun.star.กรไปในทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน+ศทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(พัฒน*งประสงค์กรrXcom.sun.star. โดยหมายถุปร*ง พัฒนฤต+กรรม
(Behavior) ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สรางข*/นจากค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กร โดยมการเรยนร9*ง( กนและ
กนจากค์กรrXcom.sun.star.0าน+ยมร0วัฒนธรรมแม (Shared Values)
การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรน/นจะตอง อาศยค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจของทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนก
ค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กรถุปร*งค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามจ,าเป4นทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะตองมวัฒนธรรมแฒนธรรม โดยเฉพัฒนาะจาก1
บร+หารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะตองใหค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามส,าค์กรrXcom.sun.star.6เป4นพัฒน+เศษ และสมาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+กในองค์กรrXcom.sun.star.กรจะได
รบการหล0อหลอมใหย*ดถุปร2อประพัฒนฤต+ป7+บต+ร0วัฒนธรรมแมกนเร2(อยมาจนเป4น
ส2บทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนอดเป4นวัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กร
ดงน/นในการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กรค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแรจะม0งเนนสราง
วัฒนธรรมแฒนธรรมทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(พัฒน*งประสงค์กรrXcom.sun.star.เป4นหลกเน2(องจากวัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กรม
อ+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+พัฒนลต0อการประพัฒนฤต+ป7+บต+ของค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กร สะทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนอนใหเห4นถุปร*ง
กระบวัฒนธรรมแนการค์กรrXcom.sun.star.+ด การตดส+นใจ อนส0ง1ลถุปร*งการเปล(ยนแปลงและการ
ปรบตวัฒนธรรมแขององค์กรrXcom.sun.star.กร 9*(งวัฒนธรรมแฒนธรรมจะเป4นตวัฒนธรรมแ1ลกดนองค์กรrXcom.sun.star.กรไปส0ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแาม
ส,าเร4จอย0างมประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒน

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

องค์กรrXcom.sun.star.ประกอบของวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
วัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร (Organization Culture) มทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นรปธรรม
(สม1สไดอย0างชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกดเจนจากทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งค์กรrXcom.sun.star.นภายในองค์กรrXcom.sun.star.กรและนอกองค์กรrXcom.sun.star.กร ) และ
ส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นนามธรรม (สม1สไดยากกวัฒนธรรมแ0า) 9*ง( พัฒนอจะแยกออกไดเป4น
1. ส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นแก0นของวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร (Cultural Substance)

หร2อส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นนามธรรม ไดแก0 อดมการณ์องค์กรrXcom.s (Ideology) ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก2(อ
(Beliefs) และค์กรrXcom.sun.star.0าน+ยม (Values) ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กรมร0วัฒนธรรมแมกน เป4นส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(>ง
อย0ในจ+ตใจ ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามค์กรrXcom.sun.star.+ด ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรส*ก
2. ส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นเปล2อกของวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร (Cultural Forms) หร2อ

ส0วัฒนธรรมแนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นรปธรรม ไดแก0 ส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(แสดงออกมาใหสม1สได ไม0วัฒนธรรมแ0าจะเป4น
วัฒนธรรมแ+ธการ/รปแบบด,าเน+นงาน ลกษณ์องค์กรrXcom.sะภาษาทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกในการส2(อสาร การจด
สถุปรานทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน เค์กรrXcom.sun.star.ร2(องแบบ เป4นตน
องค์กรrXcom.sun.star.ประกอบทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งสองส0วัฒนธรรมแนของวัฒนธรรมแฒนธรรมจะหล0อหลอมใหเก+ดเป4น
วัฒนธรรมแฒนธรรมโดยรวัฒนธรรมแมขององค์กรrXcom.sun.star.กร

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s
การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรเป4นเร2(อง
ละเอยดอ0อนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ตองอาศยการยอมรบ
จากบค์กรrXcom.sun.star.ลากรทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนกค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กร เพัฒนราะ
เป4นส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนกค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กรจะตองย*ด
ม(นเพัฒนราะวัฒนธรรมแฒนธรรมและค์กรrXcom.sun.star.0าน+ยมจะ
เป4นหลกค์กรrXcom.sun.star.+ดและหลกป7+บต+ตนของ
ค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กรอย0างยาวัฒนธรรมแนาน นอกจาก
น/นการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กร
จะตองสอดรบกบวัฒนธรรมแ+สยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนศน พัฒนนธก+จ
ขององค์กรrXcom.sun.star.กร ตลอดจนปรชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก6าและ
ปณ์องค์กรrXcom.s+ธานในการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน อนจะน,าไปส0
การร0วัฒนธรรมแมก,าหนดวัฒนธรรมแฒนธรรมและ
พัฒนฤต+กรรมอนพัฒน*งประสงค์กรrXcom.sun.star. ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะมการ
ขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนใหเก+ดข*/นอย0างเป4นรป
ธรรมต0อไป

ข/นตอนการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร

พจารณา วิสัยทัศนสัยทัศน์ พัยทัศน์ พันธกิจ ศน์ พันธกิจ และแบร พน์ พันธกิจ และแบรธกิจ และแบรนด์โมเดลขององคจ และแบรน์ พันธกิจ และแบรด์โมเดลขององค์กร⌊⇍4com.sโมเด์โมเดลขององค์กร⌊⇍4com.sลขององค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraกิจ และแบรนด์โมเดลขององคร
พจารณาทัศน์ พันธกิจ บทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศนน์ พันธกิจ และแบร/ประเมน์ พันธกิจ และแบรวิสัยทัศนฒน์ พันธกิจ และแบรธรรมทัศน์ พันธกิจ !เป"น์ พันธกิจ และแบรอย#$ขององค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraกิจ และแบรนด์โมเดลขององคร
ร$วิสัยทัศนมกิจ และแบรนด์โมเดลขององคน์ พันธกิจ และแบรกิจ และแบรนด์โมเดลขององค%าหน์ พันธกิจ และแบรด์โมเดลขององค์กร⌊⇍4com.sวิสัยทัศนฒน์ พันธกิจ และแบรธรรม/พฤติกรรมอันพึงประสงค์ntกิจ และแบรนด์โมเดลขององครรมอน์ พันธกิจ และแบรพ)งประสัยทัศน์ พังค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Translitera
วิสัยทัศนางแผน์ พันธกิจ และแบรกิจ และแบรนด์โมเดลขององคารขบเค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraล+!อน์ พันธกิจ และแบรวิสัยทัศนฒน์ พันธกิจ และแบรธรรมองค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraกิจ และแบรนด์โมเดลขององคร
ด์โมเดลขององค์กร⌊⇍4com.s%าเน์ พันธกิจ และแบรน์ พันธกิจ และแบรกิจ และแบรนด์โมเดลขององคารขบเค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraล+!อน์ พันธกิจ และแบรกิจ และแบรนด์โมเดลขององคารพฒน์ พันธกิจ และแบราวิสัยทัศนฒน์ พันธกิจ และแบรธรรม
ประเมน์ พันธกิจ และแบรผลกิจ และแบรนด์โมเดลขององคารขบเค์กร⌊⇍4com.sun.star.i18n.Transliteraล+!อน์ พันธกิจ และแบรกิจ และแบรนด์โมเดลขององคารพฒน์ พันธกิจ และแบราวิสัยทัศนฒน์ พันธกิจ และแบรธรรม

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

การประเม+นวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
เน2(องจากวัฒนธรรมแฒนธรรมไดถุปรกพัฒนฒนาข*/นจากองค์กรrXcom.sun.star.ประกอบสองส0วัฒนธรรมแนขางตน
ค์กรrXcom.sun.star.2อ แก0นของวัฒนธรรมแฒนธรรมและรปแบบของวัฒนธรรมแฒนธรรม ดงน/น การประเม+น
วัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรจะเก(ยวัฒนธรรมแของกบการประเม+นองค์กรrXcom.sun.star.ประกอบของ
วัฒนธรรมแฒนธรรมเป4นหลก
วัฒนธรรมแฒนธรรมทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เหมาะสมอาจจะไม0ไดหมายถุปร*งมองค์กรrXcom.sun.star.ประกอบค์กรrXcom.sun.star.รบถุปรวัฒนธรรมแน แต0

หมายถุปร*งการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สมาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+กในองค์กรrXcom.sun.star.กรมการรบรและมพัฒนฤต+กรรมทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สอด
รบกบองค์กรrXcom.sun.star.ประกอบของวัฒนธรรมแฒนธรรมในทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน+ศทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางเดยวัฒนธรรมแกน

ดงน/นการประเม+นวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรก4จะเก(ยวัฒนธรรมแของกบการประเม+นการ
รบร และการประเม+นพัฒนฤต+กรรมของค์กรrXcom.sun.star.นในองค์กรrXcom.sun.star.กร โดยอ+งกบองค์กรrXcom.sun.star.
ประกอบของวัฒนธรรมแฒนธรรมและเง2(อนไขอ2(นๆทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ส,าค์กรrXcom.sun.star.6 เชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0น ยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธศาสตรของ
องค์กรrXcom.sun.star.กร แบรนดโมเดลขององค์กรrXcom.sun.star.กร ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนาทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนายขององค์กรrXcom.sun.star.กร เป4นตน

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

ประเด4นการประเม+นวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
ประเด4นการส,ารวัฒนธรรมแจ /ประเม+นวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร มดงต0อไปน/
1. ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจในทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน+ศทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนาง/ยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธศาสตรขององค์กรrXcom.sun.star.กร
2. สภาพัฒนแวัฒนธรรมแดลอมการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน
3. การรบรและค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจในเปาประสงค์กรrXcom.sun.star. / 1ล1ล+ต / 1ลลพัฒนธ
4. ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจในบทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนบาทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน / หนาทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน( / ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามรบ1+ดชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกอบ
5. ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสอดค์กรrXcom.sun.star.ลองกนในเร2(องของแก0นค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามของวัฒนธรรมแฒนธรรม
6. ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสอดค์กรrXcom.sun.star.ลองกนในเร2(องของรปแบบของวัฒนธรรมแฒนธรรม
7. ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสอดค์กรrXcom.sun.star.ลองกนระหวัฒนธรรมแ0างแก0นและเปล2อกของวัฒนธรรมแฒนธรรม
8. ประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒนของกลไกทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกในการขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนวัฒนธรรมแฒนธรรม
9. การมส0วัฒนธรรมแนร0วัฒนธรรมแมในการสรางวัฒนธรรมแฒนธรรม
10.การต+ดตาม / ประเม+น1ลการสรางวัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กร เป4นตน

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
เน2(องจากการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรเป4นเร2(องทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ตองอาศยค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามต/งใจ
และใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกเวัฒนธรรมแลา ดงน/นการด,าเน+นการจะตองมกลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เหมาะสมกบ
สถุปรานการณ์องค์กรrXcom.sของแต0ละองค์กรrXcom.sun.star.กร อย0างไรก4ดกลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ถุปร2อวัฒนธรรมแา0 เป4นประโยชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกน
ในการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรประกอบไปดวัฒนธรรมแยกลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธหลกๆดงต0อไปน/
กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการจงใจ (Incentive)
กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการส2อ( สารเพัฒน2อ( สรางกระแส (Internal
●

●

Communication)
●

●

●

กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการส0งเสร+มการมส0วัฒนธรรมแนร0วัฒนธรรมแม (Participation)
กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการสรางตนแบบวัฒนธรรมแฒนธรรม (Role Model)
กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการสรางตวัฒนธรรมแแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนนการขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนวัฒนธรรมแฒนธรรม (Driving
Agents)

●

●

กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการสรางแบรนดส0วัฒนธรรมแนบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ล (Personal Branding)
กลยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธการ1สม1สานวัฒนธรรมแฒนธรรมเขาไปในกระบวัฒนธรรมแนการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน
(Culture in Process)

ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งน/การสรางวัฒนธรรมแฒนธรรมอนพัฒน*งประสงค์กรrXcom.sun.star.น/นอาจจะเร+(มจากการสรางใน
วัฒนธรรมแฒนธรรมในจร+งในกล0มบค์กรrXcom.sun.star.ลากรในวัฒนธรรมแงเล4กๆก0อนโดยเนนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามง0าย
และสามารถุปรทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าใหเก+ดข*/น เพัฒน2(อใหเก+ดเป4นค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามส,าเร4จอย0างเร0งด0วัฒนธรรมแนก0อน
(Quick Win)
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การส2อ( สารเพัฒน2(อสรางภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s
ในการสรางวัฒนธรรมแฒนธรรมน/น การส2(อสารถุปร*อวัฒนธรรมแ0าเป4นก+จกรรมส,าค์กรrXcom.sun.star.6ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะ
ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าใหเก+ดกระแสค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจในวัฒนธรรมแฒนธรรมร0วัฒนธรรมแมกน ตลอดจนเป4นส0วัฒนธรรมแน
ส,าค์กรrXcom.sun.star.6ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าใหเก+ดเป4นกระแสค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามร0วัฒนธรรมแมม2อในการสรางวัฒนธรรมแฒนธรรม
อย0างย(งย2น
องค์กรrXcom.sun.star.กรทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะมการพัฒนฒนาไดอย0างต0อเน2(องจะตองอาศยการส2(อสารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ม
ประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒน โดยจะตองส2(อสารใหเก+ดค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเขาใจทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ตรงกนในการร0วัฒนธรรมแม
ม2อป7+บต+งาน เพัฒน2อ( ให1ลงานทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะออกมาบรรลวัฒนธรรมแตถุปรประสงค์กรrXcom.sun.star.อย0างราบร2(น
และมประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒน ไม0เก+ดการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,างาน9,/า9อน การขดแยงหร2อเหล2(อมล,/า
กน
การส2(อสารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ดจะตองมกระบวัฒนธรรมแนการข/นตอนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นระบบและตองอาศย
ศ+ลปะในการส2(อสารส0วัฒนธรรมแนบค์กรrXcom.sun.star.ค์กรrXcom.sun.star.ลเพัฒน2(อใหการส2อ( สารมประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒนสงสด
อนจะน,าไปส01ลการส2(อสารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(น0าประทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนบใจเก+ดเป4นกระแสวัฒนธรรมแฒนธรรม
ตามทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(พัฒนงประสงค์กรrXcom.sun.star.
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โมเดลการส2(อสาร (Communication Model)
การส2(อสารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ดทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(มประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒน จะตองมการวัฒนธรรมแางแนวัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการส2(อสารทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(
เหมาะสมกบสถุปรานการณ์องค์กรrXcom.sต0างๆ 9*ง( กรอบแนวัฒนธรรมแค์กรrXcom.sun.star.+ดทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกในการวัฒนธรรมแางแนวัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนาง
การส2(อสารง0ายๆค์กรrXcom.sun.star.2อ SMCR Model ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(พัฒนจ+ ารณ์องค์กรrXcom.sาถุปร*งองค์กรrXcom.sun.star.ประกอบทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ส,าค์กรrXcom.sun.star.6
ค์กรrXcom.sun.star.2อ
● 1ส0งสาร (Sender)
● สาร (Message)
● ชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0องทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการส2(อสาร (Channels)
● 1รบสาร (Receiver)

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s
เน2(องจากรปแบบของการส2(อสารใน
ปจจบนเร+(มเปล(ยนแปลงไปจากอดต
เป4นอย0างมาก ดงน/น1ส0งสารและ1รบ
สารจะตองเล2อกชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0องทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการส2(อสาร
ใหเหมาะสมกบเน2/อหาสาระทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะ
ส2(อสารกน
หารสามารถุปรเล2อกชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0องทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการส2(อสาร
ไดอย0างเหมาะสมแลงก4จะทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าใหการ
ส2(อสารน/นมประส+ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธ+ภาพัฒนและเก+ดเป4น
1ลสมฤทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธS +สงสด
9*(งการส2(อสารในปจจบนมการน,า
เทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนค์กรrXcom.sun.star.โนโลยสารสนเทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนศเขามาชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0วัฒนธรรมแยให
เก+ดค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสะดวัฒนธรรมแกมากย+(งข*/น แต0ก4มทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/ง
1ลดและ1ลเสยในหลากหลายม+ต+ต0อ
องค์กรrXcom.sun.star.กร

ชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0องทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการส2(อสาร (Communication Channels)
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การสรางตนแบบและ1แทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนนการขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนวัฒนธรรมแฒนธรรม

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรจ,าเป4น
ตองอาศยการมส0วัฒนธรรมแนร0วัฒนธรรมแมอย0างทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(วัฒนธรรมแถุปร*ง
และตองใหเก+ดการส2บสานวัฒนธรรมแฒนธรรม
กนจากร0นส0ร0นต0อไปในอนาค์กรrXcom.sun.star.ต ดงน/น
จ*งค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแรมการสรางกลไกในการขบ
เค์กรrXcom.sun.star.ล2(อน1สม1สานทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนกระดบ โดยการ
สรางตนแบบในกล0ม1บร+หารระดบสง
(Role Model) และสราง1แทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนนการ
ขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนในระดบป7+บต+การ
(Drive Agent) จากทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนกหน0วัฒนธรรมแยงาน
เพัฒน2(อใหเก+ดการมส0วัฒนธรรมแนร0วัฒนธรรมแมอย0างทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(วัฒนธรรมแถุปร*ง ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งน/การพัฒนฒนา Role Model และ Drive Agents น/นจะตองอาศย
การมส0วัฒนธรรมแนร0วัฒนธรรมแมดวัฒนธรรมแยค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามสมค์กรrXcom.sun.star.รใจ โดยส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ค์กรrXcom.sun.star.าดหวัฒนธรรมแงจากจากค์กรrXcom.sun.star.นทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะมา
เป4น Role Model และ Drive Agents น/นค์กรrXcom.sun.star.2อการประพัฒนฤต+ป7+บต+
อย0างสม,(าเสมอเค์กรrXcom.sun.star.ร0งค์กรrXcom.sun.star.รดในการเป4นตวัฒนธรรมแอย0างทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ด เพัฒน2อ( ใหค์กรrXcom.sun.star.นอ2(นในองค์กรrXcom.sun.star.กร
ไดประพัฒนฤต+ป7+บต+ตาม และการขบเค์กรrXcom.sun.star.ล2(อนอาจจะเร+(มด,าเน+นการในกล0ม
ย0อยทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ตนเองมค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามใกลชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+ด โดยม0งเนนในเก+ดพัฒนฤต+กรรมเลยนแบบ
ขยายวัฒนธรรมแงกวัฒนธรรมแางออกไปจนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(วัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งองค์กรrXcom.sun.star.กร อนจะน,าไปส0พัฒนฤต+กรรมทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เป4นเล+ศ
ต0อไป
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แ1นด,าเน+นการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กร
เน2(องจากการพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรน/นจ,าเป4นทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะตองใชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกเวัฒนธรรมแลาดงน/น
จ*งค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแรมแ1นการด,าเน+นการทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เหมาะสมและรดกม โดยสามารถุปรทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน,าให
เก+ดเป4น1ลสมฤทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนธS+อย0างเป4นรปธรรมไดโดยเร4วัฒนธรรมแ
และสามารถุปรส2บทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนอดวัฒนธรรมแฒนธรรม
ไดอย0างดโดยมข/นตอน
ดงต0อไปน/

การพัฒนฒนาวัฒนธรรมแฒนธรรมและภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.s

แนวัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเนางการรกษาวัฒนธรรมแฒนธรรมใหย(งย2น
เน2(องจากการสรางวัฒนธรรมแฒนธรรมองค์กรrXcom.sun.star.กรน/นเป4น
เสม2อนการสรางภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sใหแก0ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งบค์กรrXcom.sun.star.ลากร
ภายในองค์กรrXcom.sun.star.กรและ1ทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เก(ยวัฒนธรรมแของภายในองค์กรrXcom.sun.star.กร
ดงน/นในการรกษาวัฒนธรรมแฒนธรรมใหเก+ดค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามย(งย2น
น/นจ,าเป4นตองด,าเน+นการอย0างละเอยดอ0อนให
เก+ด1ลตอบรบทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ดในแต0ละข/นตอนทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(ด,าเน+นการ
ส+(งทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(จะชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก0วัฒนธรรมแยใหสามารถุปรรกษาวัฒนธรรมแฒนธรรมใหด,ารง
อย0ไดอย0างย(งย2นค์กรrXcom.sun.star.2อ
● การตอบรบเชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก+งบวัฒนธรรมแกต0อก+จกรรม
● ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามต0อเน2(องของพัฒนฤต+กรรมของบค์กรrXcom.sun.star.ลากร
● ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามยอมรบทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(เก+ดข*/นทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(วัฒนธรรมแทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน/งองค์กรrXcom.sun.star.กร
● ค์กรrXcom.sun.star.วัฒนธรรมแามเชีวิต (The way of Life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีก2(อม(นต0อภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sและวัฒนธรรมแฒนธรรม
อนจะน,าไปส0การจงรกภกดในภาพัฒนลกษณ์องค์กรrXcom.sและ
วัฒนธรรมแฒนธรรมขององค์กรrXcom.sun.star.กรในทั่วไปหมายถึง วิถีการดำเน(สด
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