
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2564 

 



ค ำน ำ 
 

วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนวัดเขียนเขต ปีงบประมาณ 2564 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความเป็นระเบียบ ความมีวินัย 
ตามนโยบายของโรงเรียนสุจริตการด าเนินการจัดท าเอกสารฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก
บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสารให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดเขียนเขต ให้เข้มแข็ง 
และพัฒนาศักยภาพองค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนใน
การจัดท าเอกสารฉบับนี้ รวมท้ังการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
พฤษภาคม 2564 
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กำรเสริมสรำ้งวัฒนธรรมองค์กรโรงเรยีนวัดเขียนเขต 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ท่ีหลายองค์กรน ามาก าหนดเป็นแผน
กลยุทธ์เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับพบโลกว่าองค์กรท่ีมีวัฒนธรรม     
ท่ีชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตน 
ขององค์กรนั้น ๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพของ 
องค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 

เคร่ืองมือที่น ำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กร      
ท่ีเด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้นการมีส่วนร่วมในองค์กรของบุคลากรทุกคน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้วยากท่ีจะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง (Openness Candor) : ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีบุคลากรท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้างเปล่ียนแปลงยอมรับความและพร้อม    
จะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กรหรือไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน องค์กร
มีบุคลากรปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปล่ียนใด ๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กรแปลง ก็สามารถท านายได้เลย
ว่า องค์กรนั้นยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีตัวเอง ไม่สามารถบ่งช้ีได้
ว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีแท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ บุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้น ๆ 

3. ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยท่ีส าคัญมากอีกส่ิงหนึ่ง ในการ 
ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีขาดเสียมิได่้เด่นชัดนั่นก็ คือ ความไว้เนื้อเช่ือใจและการ
ยอมรับในตัวบุคลากร 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น 
บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไป หรือ
วัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาอาจเขียนออกมาในรูป
ของนโยบายขององค์กร แต่ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบัน ในการบริหารองค์กร อย่างยั่งยืนนั้น สัญญา



  ห น้ า  | 2 

 

ใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ท่ีผู้บริหารหรือนักบริหารงาน ไม่ควรมองข้าม เพราะหาก
ผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้น ในใจของบุคลากรทุกคน 
โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว 
ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอน 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือ ยุค
อนาคตก็ตามความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งในการน าพาองค์กรให้
ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้น
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งท่ีมีอยู่ใน
ทุกหนทุกแห่งขององค์กรกลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยก
หรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใด ๆ ท่ีขาดองค์ประกอบของความรักความ ปรารถนาดีหรือ
ความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความขัดแย้ง ความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กรได้แล้วนั้นเกิดความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น และติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การ
บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อย
มากเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกัน หรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หาก
ใครท่ีไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้  

7. การตัดสินใจ (Decision Making) : ค าว่า การตัดสินในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมใน 
องค์กรนั้น หมายถึง การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับบุคลากรทุก ๆ คน หรือกล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ 
(Role Model) ให้กับบุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศแถลงเป็นนโยบายเท่านั้นหรือ รวม
ไปถึงการกล้าท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับบุคลากรซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะกันวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหน ต่างก็มีส่ิง
หนึ่งท่ีเหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะแม้กระท่ังมดเล็ก ๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกัน
หลายๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารช้ินใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมดได้ 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ท่ีชัดเจนในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ วิสัยทัศน์ (Vision) 
ของตน ประสบความส าเร็จได้ด่ังใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร 
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เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าท่ีไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหางพ้นจากพยันอันตรายหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในป่าไปได้ 

10. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา (Change and Development )  :  หากเปรียบเทียบกับค า
พระท่ีว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ 
เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง และพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุดเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรก็จะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มี
องค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าท่านได้ด า เนินธุรกิจมาในแนวทางท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) ถูกต้องและเหมาะสม
กับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable( Organization) 

 

 


