
คานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร

Dare to Dream & Do & Drive Sustainability
กลาคิด กลาทำ กลาผลักดันสูธุรกิจที่ยั่งยืน



วัฒนธรรมองคกร (Culture) เปนพฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกร โดยมีการ

เรียนรู  แลกเปลี ่ยนความคิด ทัศนคติ คานิยม ซึ ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมา 

จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้น ๆ

คานิยม (Value) เปนรูปแบบความคิดความเช�อและแนวทางการปฏิบัติที่สมาชิกในองคกร

ใชเปนมาตรฐานวาควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติ ซึ่งจะเปนกรอบใหองคกรยึดถือปฏิบัติ

ในสิ่งที่ถูกตองตลอดเวลาโดยสมาชิกทุกคนจะตองรับรูและรวมแรงรวมใจปฏิบัติ ซึ่งจะนำ

ไปสูการมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมนั้น จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อันเปน

เอกลักษณเฉพาะของแตละองคกร
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คานิยม
และวัฒนธรรมองคกร



จากความหมายของวัฒนธรรมและคานิยมองคกร จะเห็นไดวาทั้งสองสิ่งมีความ

เช�อมโยงและเกี่ยวของกัน โดยมีคานิยมเปนรากฐานพฤติกรรมของพนักงานที่

ยึดถือปฏิบัติจนกลายเปนแบบแผนเฉพาะตัวขององคกรที่เรียกวาวัฒนธรรม

ความสำคัญ
ในการสรางคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร
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ปจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลอยางรวดเร็ว ไดสรางความเปล่ียนแปลง

และผลกระทบในวงกวางตอทุกอุตสาหกรรม ปจจัยสำคัญที่จะชวยใหองคกร

ประสบความสำเร็จคือ Digital Transformation ทำให ทีโอที ในฐานะที่เปนองคกร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสารจึงตองต�นตัวและปรับธุรกิจปจจุบันสู

Digital Transformation เชนกัน เพ�อตอบโจทยความตองการของตลาดและ

ลูกคายุคดิจิทัล

เม�อมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินงานขององคกร เพ�อรับมือกับสภาวะ

แวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวใหทันสถานการณตางๆ ในอนาคต

ทำให ทีโอที ตองปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน และเตรียมพรอมพนักงาน

ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงโดยในป 2561 จึงไดทบทวนและกำหนดวิสัยทัศนใหม

คือ เปนผูนำการใหบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ 
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วัฒนธรรมองคกร

TOT 4Ds (Dare to Dream  & Do & Drive sustainability)

คือ วัฒนธรรม ทีโอที โดยใหความสำคัญตอพนักงานขององคกร

ซึ่งมีสวนสำคัญในการรวมกันผลักดันองคกรไปสูความเปนเลิศ

อยางยั่งยืน พนักงาน ทีโอที จำเปนตองมีความกลา ดังนี้

DARE

DO

DREAM

DRIVE

กลาทำ

เริ่มตนที่ความกลา

กลาคิด

กลาผลักดันสูธุรกิจที่ยั ่งยืน

Dare to Dream

Dare to Do

Dare to

Drive sustainability



D

D
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วิสัยทัศนองคกร

“เปนผูนำการใหบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ”

พันธกิจ

1. สรางสรรคนวัตกรรมเพ�อยกระดับการใหบริการแกลูกคา

2. ใหบริการอยางมีคุณภาพ เพ�อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

3. เปนกลไกสำคัญ ในการขับเคล�อนเศรษฐกิจและสังคมไทย สูยุคดิจิทัล

คานิยม

OPERATION EXCELLENCE

ทำงานมุงความเปนเลิศ

TRANSPARENCY & INTEGRITY

ซ�อสัตย โปรงใส

Do

INNOVATION

สรรคสรางนวัตกรรม

IOT คือ คานิยมองคกร ของ ทีโอที โดยมีพฤติกรรมหลัก ที่สะทอนพฤติกรรมที่ตองการขององคกร

มีความชัดเจน และปฏิบัติไดจริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตาม

พฤติกรรมหลักกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรซึ่งสนับสนุนใหพนักงานของ ทีโอที ยึดมั่น ในการ

ปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก IOT
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Dare to Dream & Do & Drive Sustainability
กลาคิด กลาทำ กลาผลักดันสูธุรกิจที่ยั่งยืน

กลาที่จะคิดสิ่งใหม, 

กลาที่จะเปลี่ยนและแตกตาง

กลาทำ

กลาที่จะตัดสินใจ มุงมั่น

อดทน เพ�อความสำเร็จ

กลาทำ

กลาที่จะรับผิดชอบตอตนเอง 

เพ�อนรวมงาน องคกร

กลาที่จะยืนหยัดทำธุรกิจที่ยั่งยืน

บนหลักธรรมาภิบาล

กลาผลักดันสูธุรกิจที่ยั่งยืน

DARE TO DREAM

DARE TO DRIVE SUSTAINABILITY

DARE TO DO
OPERATION 

EXCELLENCE

ทำงานมุงความเปนเลิศ

TRANSPARENCY & 

INTEGRITY

ซ�อสัตย โปรงใส

INNOVATION

สรรคสรางนวัตกรรม

กลาคิด

DREAM

DO

DARE TO DO

DO

DRIVE

INNOVATION

OPERATION EXCELLENCE

TRANSPARENCY & INTEGRITY

ความเช�อมโยง

วัฒนธรรมกับ คานิยม



แนวทางการเสริมสราง

คานิยมและวัฒนธรรมองคกร

1. Vision Translation

2. Building Awareness and Understanding/Road Show

3. Building Awareness and Understanding/Change Agent

4. Create Communication Plan

5. Building Positive Impact & Inspire Other

6. Evaluation Perception of Stakeholders

7. Ecosystem Environment for Built Culture 

1. กำหนดพฤติกรรมตามคานิยม

2. ส�อสารพฤติกรรมที่พึงประสงค

3. รณรงค/กิจกรรม ประเมินผล

เสริม
แรงพฤติกรรมตามคานิยม

1. ปลูกฝงพฤติกรรมตามคานิยม

2. ใหรางวัล/ช�มชมพนักงานที่มีพฤติกรรมตามคานิยม
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สรางความตอเน�องและยั่งยืน

เปลี่ยน
การรับรูใหกลายเปนพฤติกรรม

กำหนด
คานิยม/วัฒนธรรมองคกรและ

สรางการรับรู/เขาใจ



ปจจัยการขับเคล�อนคานิยม
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ในการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหประสบความสำเร็จจะตองมี

3 ปจจัย เปนองคประกอบสำคัญ ไดแก

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

& การส�อสาร

สรางเครือขายการเปลี่ยนแปลง

ใหความรู Change Agent

ใหขอมูลที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

รับฟง Feedback เพ�อนำไปปรับปรุง

กระบวนการเปนวงจร
อยางตอเน�อง

บทบาทของผูบริหาร

วางวิสัยทัศน ระบุการเปลี่ยนแปลง และการจัดลำดับความสำคัญ

จัดสรรทรัพยากร / สนับสนุนและใหแนวทางโครงการ

แสดงใหพนักงานเห็นถึงพันธสัญญาตอเปาหมายของโครงการ

ผูบริหาร

ตองประพฤติตนตนตามคานิยมเพ�อเปนแบบอยางที่ดี

และสรางความเช�อมั่นใหแกพนักงานใหความสำคัญ

กับการเผยแพรชี้แจงและปลูกฝงคานิยมใหกับผูใตบังคับบัญชา

ตองปฏิบัติตนตามคานิยม IOT อยางเครงครัดและสม่ำเสมอ

จนกลายเปนพฤติกรรมอันพึงประสงค

พนักงานทุกระดับ

ผูนำการเปลี่ยนแปลง ที่ ไมไดขึ้นอยูกับตำแหนง

ซึ่งจะเปนผูบริหาร หรือพนักงาน

จำนวน Chang Agent : 8 – 12%

จากพนักงานทั้งหมด ประมาณ 1,200 คน

CHANGE AGENT

ผูบริหาร

พนักงานทุกระดับ CHANG AGENT

บทบาทของ Change Agent

มีความรับผิดชอบตอหนาที่เพ�อสรางความเปลี่ยนแปลง

มีความเขาใจอยางลึกซึ้งตอการเปลี่ยนแปลง

ส�อสารขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ใหการสนับสนุนและกระตุนพนักงาน

ให Feedback แกผูบริหารได

บทบาทของพนักงาน

ฟง / อาน ขอมูลที่ ไดรับ

สอบถามขอสงสัย

เขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง



แบบสรุปพฤติกรรม

ตามคานิยมองคกร ทีโอที
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พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส

ในการปรับปรุง

พฤติกรรมการสรางสรรคความคิด

พฤติกรรมการเปนผูนำทางดาน

ความคิด

พฤติกรรมการเสริมสรางนวัตกรรม

หาแรงบันดาลใจ ประยุกตใช ปรับเปลี่ยน

ใหเหมาะสมกับงานในหนาที่

คนควา หาความรู ทักษะในงานเพิ่มเติม

เพ�อพัฒนางานใหดีขึ้น

คิดหาวิธีการ แนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการทำงานเพ�อพัฒนาคุณภาพ

ของงาน/บริการ อยูเสมอ

นำปญหา ขอผิดพลาด มาปรับปรุง

กระบวนการทำงานใหดีขึ้น

เรียนรูงานใหม นอกเหนือจากงานประจำ

ที่ทำอยู

ไมปฏิเสธโอกาสที่จะไดเรียนรูจากงาน

ที่ ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม

รับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูอ�น

กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง

สามารถแนะนำ ชักจูง ใหบุคคลอ�นรวมมือ

หรือเห็นชอบในกระบวนการทำงาน/

ผลิตภัณฑ ที่คิดขึ้นใหม

มีแนวทางการทำงานใหม ๆ 

คิดคนกระบวนการทำงานใหม ๆ 

หรือผลิตภัณฑใหม ๆ

คิดสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ

จนเกิดเปนนวัตกรรมใหม

พฤติกรรมที่กำหนด พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)

การปฏิบัติตนที่แสดงถึง

การใชความคิด

สรางสรรคเพ�อพัฒนาหรือประดิษฐ

สิ่งใหม บริหารผลิตภัณฑ ปรับปรุง

กระบวนการใหมๆ

คานิยม

INNOVATION

สรรคสรางนวัตกรรม

DARE TO

DREAM



แบบสรุปพฤติกรรม

ตามคานิยมองคกร ทีโอที
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เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

กระบวนการทำงานอยางตอเน�อง

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

ตอบสนองอยางรวดเร็ว

ในการใหบริการ

สามัคคีและทำงานรวมกัน

เพ�อองคกร

มีความรู ความเขาใจ ในหนาที่งาน

ของตนเองเปนอยางดี

มีการฝกอบรม พัฒนาความรูความสามารถ

เพ�อปรับปรุงตนเองอยูเสมอ

นำอุปกรณ เทคโนโลยี มาใชสนับสนุน

การทำงานใหรวดเร็วและเกิดประโยชน

สูงสุด

ลดขั้นตอนการทำงาน ใหคลองตัว 

รวดเร็วมากขึ้น

มีความพรอม กระตือรือรน 

ในการปฏิบัติงาน

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานหรือบริการ

ไดถูกตอง ชัดเจน

ใหบริการตรงตามความตองการของลูกคา

แนะนำบริการ และแนวทางการแกไข

ปญหาใหกับลูกคาได

ปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการ

อยางเครงครัด

สามารถแกปญหา อุปสรรคตางๆ

และนำไปปรับปรุง พัฒนางานหรือบริการ

ใหดีขึ้น

เปนแบบอยางในการทำงานใหผูอ�น เชน

มีความรับผิดชอบตองานที่ ไดรับมอบหมาย

ทำงานรวมกับผูอ�น/สวนงานอ�นไดดี 

เพ�อผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น

พฤติกรรมที่กำหนด พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)

การปฏิบัติตนที่แสดงถึง

การทำงานอยางมืออาชีพ 

คานิยม

OPERATION 

EXCELLENCE

ทำงานมุงความเปนเลิศ

DARE TO

DO



แบบสรุปพฤติกรรม

ตามคานิยมองคกร ทีโอที
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ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

สรางความถูกตองและนาเช�อถือ

รักษาผลประโยชนขององคกร

มาปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด

ทุมเททำงานจนสำเร็จโดยไมคำนึง

ขอจำกัดของเวลา

รับผิดและรับชอบในงานที่ตนเองดำเนินการ

ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดจากการ

ทำงาน และพรอมปรับปรุงใหดีขึ้น

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส มีขั้นตอน

ตรวจสอบได

ใหขอมูล ขาวสารหรือบริการ

ตามความเปนจริง

ปกปองขอมูลที่เปนความลับขององคกร

ใชทรัพยากรในการทำงานอยางคุมคา 

ดูแลรักษาทรัพยสิน และผลประโยชน

ขององคกร

งดรับทรัพยสินหรือผลประโยชนแอบแฝง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดมั่นและยืนหยัด

ในสิ่งที่ถูกตอง

แจงเบาะแส เม�อพบเห็นการกระทำผิด

หรือทุจริต

ปฏิบัติหนาที่/ใหบริการ กับทุกคน

อยางเทาเทียมกัน

พฤติกรรมที่กำหนด พฤติกรรมที่พึงประสงค (Do)

การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติ

อยางถูกตองเหมาะสม

ยึดมั่นในหลักกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม

ในวิชาชีพเช�อถือ และไววางใจได  

คานิยม

TRANSPARENCY & 

INTEGRITY

ซ�อสัตย โปรงใส

DARE TO

DO

DARE TO

DRIVE

SUSTAINABILITY
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