ชื่อเรื่อง

การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมระบบอุ ป ถั ม ภ์ ที่ มี ต่ อ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารด้ า นการสรรหา
และแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอธินาถ ขุนสิทธิ์
ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจาปี พ.ศ. 2550
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สานักงาน ก.พ.
“วัฒนธรรม” เกิดขึ้นควบคู่กับสังคมมนุษย์ และมีส่วนสาคัญในการช่ว ยให้เข้าใจวิวัฒนาการ
ของสังคม ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารงานขององค์การ รวมถึงวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมนั้นๆ ได้อย่างกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อการกาหนดวัฒนธรรมระดับ
จุลภาคภายในองค์การทั้งในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เช่น ค่านิยม บรรทัดฐาน ข้อสมมติพื้นฐาน
เป็นต้น และวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น แบบแผนพฤติกรรมการบริหารงาน สัญลักษณ์ และภาษา อีกทั้ งยัง
จัดได้ว่า เป็ นปัจ จัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่ วนในการกาหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ
ตลอดจนการจัดการระเบียบ และการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน เพื่อให้สมาชิกขององค์การสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การ
การจะท าความเข้า ใจวัฒ นธรรมองค์ การได้ ดีห รือ ไม่นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง จึง เกิ ดจากความพยายาม
ที่จะเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมที่องค์การนั้นตั้งอยู่ เพราะองค์การเปรียบเสมือนกับหน่วยหรือ
สังคมย่อยๆ ที่ปรากฏอยู่ภายใต้บริบทต่างๆ ของสังคม ส่งผลให้การศึกษาวัฒนธรรมองค์การต้องทาความเข้าใจ
วัฒ นธรรมของสั งคมควบคู่ไปโดยปริย าย ส าหรับในประเทศไทยงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒ นธรรมองค์การ ยั งมี
จานวนน้อย ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ละเลยการพิจารณาให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ในส่วนของสังคมไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่า “วัฒนธรรมของสังคม” มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิต
ของผู้คน ทั้งในการดาเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์” จึงทา
ให้ผู้วิจัยต้องการหาคาตอบว่า “ระบบอุปถัมภ์” ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของสังคมไทย มีอิทธิพลอย่างไร
ต่อวัฒนธรรมองค์การขององค์การภาครัฐไทยในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
จากเหตุผลและประเด็นความท้าทายที่มีต่อการบริหารงานบุคคลดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้
ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีระบบ David Easton แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์การ
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ แนวคิดเรื่องการสรรหาบุคคล แนวคิดเรื่องการแต่งตั้งบุคคล แนวคิดเรื่อง
อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ในการบริ ห ารงานบุคคล และแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ
Henry Mintzberg เพื่อนามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีและ
แนวคิดดังกล่าว นามาซึ่งการกาหนดสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. วัฒ นธรรมระบบอุป ถัมภ์ ซึ่ งจัด เป็ นวัฒ นธรรมของสั ง คมไทยประเภทหนึ่ง มีอิ ทธิพ ลต่ อ
วัฒนธรรมองค์การในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
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2. ระดับอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนประกอบของ
โครงสร้างองค์การ (ตามแนวความคิดของ Henry Mintzberg)
จากสมมติฐานการวิจัยดังกล่าวในข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดตัวแปรต่างๆ ได้ดังนี้ กล่าวคือ
ตัวแปรต้นคือ วัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งในที่นี้คือ วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ตัวแปรตามคือ วัฒนธรรม
องค์ การในการสรรหาและแต่ งตั้ งบุ คคล และตั วแปรควบคุ ม คื อ ระดั บการศึ กษา ประสบการณ์ ท างาน
ตาแหน่งงาน ฯลฯ ของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ได้คาตอบสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญที่มี
ความท้าทายต่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐดังนี้
1. วั ฒ นธรรมระบบอุ ป ถั มภ์ จั ดเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของวั ฒ นธรรมของสั งคมไทย ซึ่ งมี อิ ทธิ พล
อย่างมากต่อวัฒนธรรมองค์การ สะท้อนให้เห็น ว่า วัฒนธรรมของสังคมในระดับชาติ ถือได้ว่าเป็นแหล่งกาเนิด
วัฒนธรรมองค์การประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมองค์การที่องค์การนั้นๆ ตั้งอยู่ ทั้งในมิติที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม
2. วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ จัดเป็นวัฒนธรรมแข็งที่สามารถสังเกตเห็นได้ของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้
เนื่องจากเป็นแบบแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลขององค์การ ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็น
แบบแผนการปฏิบัติที่สมาชิกโดยส่วนใหญ่ขององค์การมีความเข้าใจตรงกันตลอดจนยึดถือปฏิบัติในการสรรหา
และแต่งตั้งบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. รูปแบบของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีอิทธิพลต่อการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลปรากฏชัด
3 รูปแบบ คือ 1) วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ระหว่างเครือญาติ 2) วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ 3) วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์การกับ
นักการเมืองท้องถิ่น
4. วิ ธี ก ารใช้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารช่ ว ยชั ก ชวนบุ ค คลภายนอกเข้ า มาท างานกั บ องค์ ก าร
ถือเป็นวิธีการสรรหาบุคคลที่ทาให้วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้
วิจารณญาณส่วนบุคคลตัดสินใจสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทางานกับองค์การ
5. จากแนวคิดเรื่ ององค์ประกอบของโครงสร้างองค์การของ Henry Mintzberg พบว่า
ฝ่ายสนับสนุน (Supporting Staff) ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์มากกว่าฝ่ายปฏิบัติงานหลัก
(Operating Core) เนื่ องจากเป็ นสายงานที่ไม่เน้นคุณสมบัติพิเศษในการทางาน (Specialist) จึงทาให้
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์เข้ามามีอิทธิพลในการใช้วิจารณญาณในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
6. จากทฤษฎีระบบ (System Theory) ของ David Easton พบว่า วัฒนธรรมทางสังคม
จัดเป็นปัจจัยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (Environment) ซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพลต่ อวัฒนธรรม
องค์การด้านการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคคลขององค์การภาครัฐ (Process) ทั้งนี้ระดับของอิทธิพลที่
เข้ามาแทรกแซงการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การใน
แต่ละส่วนที่วัฒนธรรมทางสังคมดังกล่าวเข้าไปมีอิทธิพล

3
7. ข้อดีของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ได้แก่
- เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล
- ทาให้องค์การได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
- สะท้อนให้เห็นนโยบายขององค์การ ซึ่งเน้นการให้ความสาคัญกับ “คนใน”
- มีส่วนช่วยสร้างขวัญ และกาลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์การ
- บุคคลที่ผ่านการสรรหาและแต่งตั้งโดยอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์จะมีอัตรา
การคงอยู่ในงานสูง และทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เพราะ
มีความเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอุปถัมภ์เดียวกัน
8. ข้อเสียของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ได้แก่
- ทาให้เกิดปัญหาในการ Put the right man into the right job
- เกิ ด ปั ญ หาความไม่ เ สมอภาคระหว่ า งบุ ค ลากรขององค์ ก าร ทั้ ง ในด้ า นโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพิจารณาความดีความชอบ การวัดประเมิน เป็นต้น
- ทาให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีผู้อุปถัมภ์ ขาดขวัญและกาลังใจ
- นาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การ
- ทาให้ การปฏิ บั ติ ง านไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่อ งจากการคานึ ง ถึ งความสั ม พั น ธ์ส่ ว นตั ว
จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความเกรงใจ และการมี อ คติใ นการท างาน ตลอดจนสะท้ อ นให้ เห็ นว่ า
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลด้ว ยระบบคุณธรรมทางาน
ไม่มีประสิทธิภาพ
ฉะนั้ น จากข้อค้น พบที่ได้จ ากการวิจัยในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็ นว่า การบริห ารงานบุคคลของ
องค์การภาครั ฐ ไทยในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ ความส าคัญและสนใจต่ อ
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารงานบุคคล ตลอดจนเรียนรู้ที่จะใช้ ประโยชน์
จากข้ อ ค้ น พบของวั ฒ นธรรมระบบอุ ป ถั ม ภ์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
งานบุคคลขององค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต
 

