
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรก็ถือวาเปนเครื่องมอือันดับตนๆ ที่หลายองคกรนํามากําหนดเปน

แผนกลยุทธเพราะจากการวิจัยถึงความสําเร็จและความย่ังยืนขององคกรในระดับโลกพบวา องคกรที่มี

วัฒนธรรมที่ ชัดเจน พนักงานในองคกรทุกคนรับรูรับทราบ เขาใจเขาถึง และแสดงพฤติกรรมที่บงบอกความ

เปนตัวตนของ องคกรน้ันๆ จะทําใหองคกรดังกลาว ยืนหยัดอยูในกระแสความนิยมและรักษาความมี

เสถียรภาพขององคกรได อยางย่ังยืนเครื่องมือที่นํามาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

  1. การมีสวนรวม ( Participation ) : การที่จะนําพาองคกรไปสูความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรม

องคกรที่ เดนชัดหรือชัดเจนไดน้ัน การมีสวนรวมในองคกรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ต้ังแต เบอร 1 ขององคกรจนถึงครูอัตราจางหรือพนักงานจางหรอืพนักงานรายเหมา ลวนแลวแตมีความสําคัญ

และความจําเปนอยางย่ิง เพราะหากขาดซึ่งความรวมมือจากทุกฝายในองคกรแลว ก็ยากที่จะพบเจอกับคําวา 

องคกรแหงความย่ังยืน  

  2. การเปดใจกวาง ( Openness / Candor ) : สิ่งจําเปนอีกประการหน่ึงในการเสริมสราง

วัฒนธรรม องคกรใหแข็งแกรง น่ันคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปดใจกวาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

และพรอม จะยอมรับสิ่งใหมๆ หรือสิ่งที่เปนนโยบายขององคกร นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง และหากมองในมุม

กลับกัน หาก องคกรมีพนักงานที่ปดกั้นหรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนประชากรสวนใหญในองคกร 

ก็สามารถ ท านายไดเลยวา องคกรน้ันยากที่จะเปนองคกรแหงความย่ังยืน เพราะตางคนตางก็จะมีวัฒนธรรม

ที่เปนของ ตัวเอง ไมสามารถบงช้ีไดวาวัฒนธรรมองคกรที่แทจริงคืออะไร ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณของลูกคา

หรือ บุคคลภายนอกที่มองเขามายังองคกรน้ัน ๆ  

 3. ความไวเน้ือเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปจจัยที่สําคัญมากอีกสิ่งหน่ึง 

ในการ ขับเคลื่อนองคกรสูความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมองคกรที่เดนชัด ที่ขาดเสียมิได น่ันก็คือความไวเน้ือเช่ือ

ใจ และ การยอมรับในตัวบุคลากรในองคกร หลายๆ ครั้ง ที่พนักงานในองคกรมักจะมีคําถามในใจวา ทําไม

องคกร จะตองวาจางที่ปรึกษาประจําเขามาบริหารงานเกือบทุกหนวยงาน/ฝายงาน/แผนกในองคกร ซึ่งทําให

พนักงาน ในองคกรอาจคิดไปไดวา ผูบริหารไมได ไวเน้ือเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน             

ที่ตนเองได สัมภาษณเขาหรือเธอเขามารวมงานกับองคกรดวยตนเอง หากเปนเชนน้ีพนักงานก็จะไมทุมเท

ใหกับการทํางาน รวมทั้งอาจสงผลเสียในระยะยาวตอผลประกอบการของธุรกิจอยางใหญหลวงไดดวยครับ 

นอกจากน้ีหาก ผูบริหารตองการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไมมีพนักงานคนใดประสงคที่จะแสดง

ความคิดเห็นที ่สรางสรรคหรือนวัตกรรมใด ๆ ที่จะทําใหองคกรย่ังยืนได  



  4. ขอผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรอยาง

ย่ังยืนน้ัน พนักงานทุกคนทุกระดับในองคกรจะตองมีขอผูกพันหรือพันธะสัญญารวมกัน วาทุกคนจะมุงมั่นไปสู

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่องคกรไดจัดต้ังไวอยางตอเน่ืองและไมลมเลิกขอผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกลาว 

ซึ่งสิ่งน้ี อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององคกร แตสิ่งหน่ึงซึ่งเปนสิ่งสําคัญในยุคปจจุบันในการบริหาร

องคกร อยางย่ังยืนน้ัน สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เปนอีกเครื่องมือหน่ึง ที่ผูบริหารหรือนักบริหารงาน

บุคคลไม ควรมองขาม เพราะหากผูบริหารองคกรสามารถสรางความรูสึกที่สัมผัสไดถึงพันธะสัญญาดังกลาวให

เกิดข้ึนใน ใจของพนักงาน ทุกคน โอกาสในความสําเร็จของการเปนองคกรแหงความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมที่

หลอหลอม กันเปนหน่ึงเดียว ความสําเร็จยอมอยูไมไกลเกินเอื้อมถึงอยางแนนอน  

  5. ปณิธานในการขจัดขอขัดแยง ( Conflict Resolution ) : ไมวาจะเปนยุดอดีต ยุคปจจุบันหรอื

ยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแยงในองคกรหรือในสังคม ก็ยังคงเปนอุปสรรคประการสําคัญประการหน่ึง ในการ 

นําพาองคาพยพหรือองคกร ใหฝาฟนมรสุมลูกน้ีใหผานพนเพื่อไปพบกับความสําเร็จในการเปนองคกรที่มี 

วัฒนธรรมแหงความย่ังยืนได ดังน้ันผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองรวมแรงรวมใจ และรวมดวยชวยกันที่ 

จะขจัดปดเปาความขัดแยงที่มีอยูในทุกหนทุกแหง ในองคกร ใหกลับกลายมาเปนพลังแหงความคิดสรางสรรค 

หรือความคิดเห็นตางแตไมแตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไมมีความสําเร็จใดๆ ที่ขาดองคประกอบของ 

ความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองคกรหรือในสังคมไปได  

  6. ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปจจัยขอน้ีเกี่ยวเน่ืองกับปจจัยแหงความ

ขัดแยง กลาวคือ เมื่อผูบริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแยงหรือเปลี่ยนความขัดแยงให

เปน ความคิดที่สรางสรรคใหเกิดข้ึนภายในองคกรไดแลวน้ัน ความเปนเอกฉันทหรือฉันทามติตางๆ ก็จะเกิดข้ึน 

ติดตามมาทันทีทันใด ทําใหการบริหารจัดการภายในองคกรที่เกี่ยวกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เปนไป 

อยางงายดายหรือมีขอโตแยงนอยมาก เพราะพนักงานสวนใหญในองคกรเห็นชอบและพูดเปนเสียงเดียวกัน 

หรือปฏิบัติในแบบอยางเดียวกัน หากใครที่ไมไมปฏิบัติตามก็ยอมกลายจะเปนแกะดําในองคกรได  

  7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : คําวาการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสราง 

วัฒนธรรมองคกรน้ัน หมายถึง การที่ผูบริหารกลาที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกลาที่จะแสดงพฤติกรรม 

ตนแบบ ( Role Model ) ใหกับพนักงานไดเห็นเปนตัวอยางได มิใชเพียงติดประกาศ หรือแถลงเปนนโยบาย 

เทาน้ัน รวมไปถึง การกลาที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไมปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนไดมุงมั่นทุมเทในการแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร  

 

 



  8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไมวาจะเปนการสรางหอไอเฟลหรือกําแพงเมืองจีนหรือการ

เสริมสราง ความเปนประชาธิปไตย ตางก็มีสิ่งหน่ึงที่เหมือนกัน น่ันก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะ

แมกระทั่งมดตัว เล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลาย ๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารช้ินใหญ ๆ 

กลับไปยังรังของมันได  

  9. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ( Goal and Objective ) : องคกรใดที่มีจุดมุงหมายและ 

วัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการกําหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองคกร ก็ยอมจะทําความฝนหรือ 

วิสัยทัศน ( Vision ) ของตน ประสบความสําเร็จไดด่ังใจมุงมั่นทุกประการ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรก็ 

เชนกัน ตองมีการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ตอเน่ือง 

ภายในองคกร เพราะมิฉะน้ันแลว ก็จะเสมือนกับการเดินปาที่ไมมีเข็มทิศ ยอมหาทางออกหรือหลุดพนจาก 

อันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน ในปาไปได  

  10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกบัคํา

พระ ที่วา “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แลว มีความคลายคลึงกันตรงที่วา ชีวิตทุกชีวิตยอมจะตองมีการเกิด แก 

เจ็บ และตาย ฉันใดฉันน้ัน องคกรก็ยอมที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตอไปตามกาลเวลาที่

เปลี่ยนแปลงไป ตามยุดเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะน้ันผูบริหารที่ตองการจะเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกรก็จะตอง ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองคกรและการบริหารคนองคกรใหมี

องคประกอบครบทั้ง 9 ประการดังที่ไดกลาวมาขางตนน้ี จึงจะถือไดวาทานไดดําเนินธุรกิจมาในแนวทางที่

ถูกตองและเหมาะสมกับ คําวาองคกรแหงความย่ังยืน ( Sustainable Organization )  

  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดกําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ ย้ิมไหว ทักทาย  

  นอกจากน้ียังจัดกจิกรรมสมัมนาเพื่อเปดกวางในการรบัความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนํามา

ปรับปรงุ และพฒันาองคกร  มีการนิเทศจากหัวหนาฝายงาน ใหขวัญและกําลงัใจแกบุคลากรอยางสมาเสมอ 

สงเสริมการ ทํางานเปนทมีและเรียนรูวัฒนธรรมองคกร สงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และปฏิบัติ

ตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มสีวนเกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ผูปกครอง ศิษยเกา และ

ชุมชนใน ทองถ่ิน ใหมสีวนรวมในการดําเนินงาน โดยมกีารทบทวนความเหมาะสม และความตองการตามที่

โรงเรียนไดกําหนดไวในวิสัยทัศนและพันธกจิของโรงเรียน 

 

 

 

 



  รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร  

 โรงเรียนไดมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพือ่เปนการคานิยมที่ดีงาม และกําหนดสูคนรุนใหม

อยาง ย่ังยืนสอดคลองกบัวิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงคของโรงเรียน โดยมกีารสงเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ดวย การสือ่สารในวงกวางสงผลใหเกิดการดําเนินงานที่ดีตอเน่ืองบุคลากรมีความผกูพันกบัโรงเรียนและทําให

เกิด การรวมมือในการปฏิบัติอยางมปีระสิทธิภาพ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนถายทอดและถือปฏิบัติกันมา 

ไดแก  

 1) การบริหารแบบมีสวนรวมโดยกําหนดการประชุมประจําเดือนเพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอ 

เสนอแนะในการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อนํามาสูการพฒันาโรงเรียน  

 2) การสื่อสารที่เปนรปูแบบเปนทางการและไมเปนทางการเชน การสราง Line Group ของ

โรงเรียน เพื่อสงขาว เปดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหมประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว  

 3) ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบงัคับบัญชาดวยกัลยาณมิตร  

 4) ทํางานแบบพีส่อนนอง  

 5) อัตลักษณของครูโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) - มีความรับผดิชอบ สุภาพออนนอม 

การย้ิมไหวทกัทายกันระหวางบุคลากรทัง้ครูและนักเรียน  

 6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) - แตงกายชุดเครื่องแบบ

ขาราชการทุกวันจันทร - แตงกายชุดผาไทยทุกวันอังคารและวันศุกร –แตงกายชุดกีฬาทกุวันพุธ – แตง

เครื่องแบบลูกเสือทุกวันพฤหสับดี 


