
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมี วัฒนธรรมองค์กร
ที่เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตลอดจน ครูในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน องค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง คือการมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีทัศนคติในการเปิดใจ กว้าง ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่ เป็นนโยบายขององค์กร น าไป ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความยั่งยืนในองค์กร  

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความ
ยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุ คลากรใน องค์กร ผู้บริหาร
ควร ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ที่ตนเองได้  สัมภาษณ์หรือร่วมงานกับ
องค์กรด้วยตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของคนท างานไม่แบ่งชนชั้นใน การท างาน  

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน นั้น ครู
ทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่  เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ยุดอดีต ยุดปัจจุบันหรือยุค อนาคตก็
ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการ น าพาองค์กร ให้ฝ่าฟัน
ไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครูทุกคน จะต้อง
ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่ มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลาย
มาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี  

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคล สามารถ
ขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ได้แล้วนั้น ความเป็น
เอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะครูส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็น เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่าง
เดียวกัน  



7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับครูทุกๆ คน หรือ กล้าที่จะ
แสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติด ประกาศ หรือแถลงเป็น
นโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับครู  ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งม่ันทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร  

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของ ทุกคนใน
องค์กร หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ คนแล้ว ก็สามารถมีพลังที่สามารถจะท า  อะไรให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม  

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่ งหมายและ 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร หรือวิสัยทัศน์  (Vision ) การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่ง รวมไปถึงการสื่อสารและ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร เพ่ือหาทางออกหรือหลุดพ้นอุปสรรคที่ เกิดข้ึน 

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมที่ จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุดเศรษฐกิจที่  เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่
ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและ
การบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพ่ือองค์กรแห่งความยั่งยืน     ( 
Sustainable Organization) 
 
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ
สื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและท าให้เกิดการ
ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่ 

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ
ทุกวันอังคาร ประชุมครูประจ าเดือนสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานต่าง ๆเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาโรงเรียน 

2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของ
โรงเรียนเพ่ือส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร 
4) ท างานแบบพ่ีสอนน้อง 
5) อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 

- มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้น าที่ดีที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้น า 
- สุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครู และนักเรียน 

6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนเขาดินประชานุกูล 



- แต่งกายชุดเครื่องแบข้าราชการทุกวันจันทร์ 
- แต่งชุดลูกเสือทุกวันพุธ 
- แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี 
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ 
- ระบบอาวุโส น้องท าความเคารพและศรัทธาพ่ี 
- การเยี่ยมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่างๆ ของครอบครัวบุคลากร 
- การท าบุญตักบาตรกิจกรรมตักบาตรตามเทศกาลและวันส าคัญ 
- การสวดมนต์ไหว้ทุกวันศุกร์ 

 
 


