
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรน ามาก าหนดเป็น

แผนกลยุทธ์เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลกพบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่

ชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

นั้นๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  ๑. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : กรที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่ 

เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่เบอร์ ๑ 

ขององค์กรจนถึงครูอัตราจ้างหรือพนักงานจ้างหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน 

 
  ๒. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง         

และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน 

หากองค์กรมีพนักงานที่ปิดก้ันหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถท านาย

ได้เลยว่า องค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของ ตัวเอง            

ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก        

ที่มองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ 



  ๓. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยที่ส าคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง     

ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ      

และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆครั้ง ที่พนักงานในองค์กรมักจะมีค าถามในใจว่า ท าไมองค์กร        

ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งท าใ จคิดไปได้ว่า 

ผู้บริหารไม่ได้ ไว้เนื้เชื่อใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ที่ตนเองสัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงาน     

กับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างานรวมทั้งอาจส่งผลเสียในระยะยาว          

ต่อผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่หลวงได้ด้วยครับ นอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ            

จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่ สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะท าให้

องค์กรยั่งยืนได้ 

  ๔. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

นั้นพนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย   

หรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ส้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้ อาจเขียน

ออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น 

สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม       

เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นใน ใจของพนักงาน     

ทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว 

ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึงอย่างแน่นอน 

 



  ๕. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือ  

ยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประกรส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพา

องคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพ่ือไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่ง

ความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่ จะขจัดปัดเป่า       

ความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง

แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือ

ความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 

  ๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความ

ขัดแย้งกล่าวคือเมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็น

ความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมา

ทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรือ

มีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่าง

เดียวกัน หากใครที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้ 

  ๗. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ 

( Role Mode! ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง 

การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้

มุ่งม่ันทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

  ๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการ

เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระทั่งมดตัว

เล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้ 

 

   

 

 

 

 

 



  ๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ วิสัยทัศน์       

( Vision ) ของตน ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ เช่นกัน ต้องมีการ

ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่ององค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว 

ก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรืออันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน ในป่าไปได้ 

 
  ๑๐. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกับค า

พระที่ว่า "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา " แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและ

ตายฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุด

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

และพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง ๙ ประการดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าท่านได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน        

( Sustainable Organization ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ ไว้งามตา วาจาไพเราะ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ้ายงาน ให้ขวัญและก าลังใจแกบุคลากรอย่างสมาเสมอ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเรียน

วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญ

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดย

มีการทบทวนความเหมาะและความต้องการตามทโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนรูปแบบ

ของวัฒนธรรมองค์กรก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนได้มีการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนสอดคล้องกบวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เปาประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการ

ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและท าให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่ 

 

  ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น           

และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาโรงเรียน 

 

 
 

 

 



  ๒) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group            

ของโรงเรียนเพ่ือส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

 
 

  ๓) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร 

  ๔) ท างานแบบพ่ีสอนน้อง 

  ๕) อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

   - มีความผิดชอบ และเป็นผู้น าที่ดีที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้น า 
   - สุภาพอ่อนน้อม การยิ้มการไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครแูละนักเรียน 
  ๖) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
   - แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ 
   - แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร ์
   - แต่งกายชุดกีฬาทุกวันพุธ 

 


