
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน (Sustainable Organization) ก าลังเป็นแนวทางการบริหารที่ 

ส าคัญในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากการแข่งขันด้านการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ค่อนข้างรุนแรงขึ้น องค์กรท่ี 
ปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจหายไปจากวงโคจรการด าเนินงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารระดับสูงในทุกองค์กรจึงต้องค้นหา 
เครื่องมือท่ีจะน าพาองค์กรหรือขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างเหนือช้ันกว่าองค์กรอื่น การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรจึงถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ท่ีหลายองค์กรน ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน (Business 
Plan) เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก พบว่า องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมท่ี 
ชัดเจน ครูและบุคลากรในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบเข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็น 
ตัวตนขององค์กรนั้น ๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ 
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
 

วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยมส าคัญท่ีองค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการสร้างค่านิยมร่วมความเช่ือ
และความคาดหวังร่วม ท่ีจะก าหนดวิถีทางให้สมาชิกในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งจะน าไปสู่บรรทัดฐาน 
(Robbins1990 : 438) 
 

เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้ทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ของโลก ท า 
ให้องค์กรต้องต่ืนตัวและเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง ถ้าคนในองค์กรขาดคุณภาพ องค์กรก็ไม่สามารถ 
ท่ีจะอยู่ได้ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคล่ือนให้ 
องค์กรก้าวไปสู่ความส าคัญตามวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งคนในองค์กรต้องช่วยกันดูแลและ 
เสริมสร้างให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร เพื่อนน าพาองค์กรไปสู่อนาคต ค่านิยมคืออะไร การ 
ยอมรับนับถือและพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามคุณค่าท่ีคนหรือกลุ่มคนมีอยู่ต่อส่ิงต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุความคิดอุดม 
คติรวมท้ังการกระท าด้านเศรษฐกิจสังคมจริยธรรมและสุนทรียภาพ ท้ังนี้โดยการประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ
โดยถ่ีถ้วนและรอบคอบแล้ว (พนัส หันนาคินทร์) 



โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนด
ค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดท้ังในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรทุกฝ่าย โดย
ก าหนดค่านิยมเพื่อการแสดงอัตลักษณ์ไว้ว่า “อยู่อย่างพอเพียง” โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาของ
โรงเรียนเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรท่ีบุคลากรในองค์กรใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่าส่ิงต่าง ๆ ว่าควร
ปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรท่ีจะปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องและในทิศทางท่ีถูกต้องอยู่
ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมท่ีก าหนด อันถือเป็นแกนของ “วัฒนธรรม
องค์กร” 
 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล รัก สามัคคี มีความศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลเป็นองค์กรท่ีมีลักษณะเปิดกว้างทางการส่ือสาร มีกระบวนการพัฒนา ก่อให้เกิด
ผลการด าเนินการท่ีดีและบุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรียน อยู่กันอย่างพี่น้อง มีความเคารพรักใคร่ สามัคคี 
เคารพผู้ 
อาวุโส จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อโรงเรียน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีดี 
 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

1. กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีดังนี้ 
1.1 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

หนอง 
โพธิ์ประชานุกูลเพื่อระดมความคิด อันน าไปสู่การก าหนดวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

1.2 แต่งต้ัง คณะท างานจัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนงานเพื่อ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.3 ประเมินและสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนหนองโพธิ์ประชา



นุกูล ตลอดจนก่อให้เกิดผลดีต่อราชการและประเทศชาติต่อไป 
 

2. เครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
 2.1 การมีส่วนร่วม (Participation) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรม 

องค์กรท่ีเด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในองค์กรแล้วก็ ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน 
 

2.2 การเปิดใจกว้าง (Openness/Candor) : ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีครูและบุคลากรท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ  
เปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ 
หากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีครูและบุคลากรท่ีปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงใด ๆ เป็น  
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กรก็สามารถท านายได้ว่าองค์กรนั้นยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่าง  
คนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีแท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ภาพลักษณ์ของผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้น ๆ  
 

2.3 ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยท่ีส าคัญมากอีกส่ิง หนึ่ง 
ในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด ท่ีขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อ เช่ือ
ใจและการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลาย ๆ ครั้งท่ีครูและบุคลากรในองค์กรมักจะมีค าถามในใจว่า  
ท าไมองค์กรจะต้องว่าจ้างท่ีปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่ง 
ท าให้ครูและบุคลากรในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ไว้เนื้อเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของครู  
และบุคลากรท่ีตนเองได้สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้ครูและ  
บุคลากรก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างาน รวมท้ังอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของงานอย่างใหญ่ 
หลวงได้ด้วย นอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใด ๆ จากครูและบุคลากรก็อาจจะไม่มีครูและ  
บุคลากรคนใดประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใด ๆ ท่ีจะท าให้องค์กรยั่งยืนได้  

 
2.4 ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง ยั่งยืน

นั้น ครูและบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะ  มุ่งมั่น
ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและ ไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 
ดังกล่าว ซึ่งอาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบันในการ  
บริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีผู้บริหารหรือนัก  
บริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันธะสัญญา 



ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของครูและบุคลากรทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน  
หรือมีวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอน  
 

2.5 ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือ
ยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่งใน  การ
น าพาองค์กรให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่ง ความ
ยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและครูและบุคลากรทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัด  ปัด
เป่าความขัดแย้งท่ีมีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความ  
คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใด ๆ ท่ีขาดองค์ประกอบของความรัก 
ความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  
 

2.6 ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง ความ
ขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความขัดแย้ง  ให้
เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่าง ๆ ก็จะ  
เกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะครูและบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็น  
เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้  
 

2.7 การตัดสินใจ (Decision Making) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับครูและบุคลากรทุก ๆ คน หรือกล้าท่ีจะแสดง  
พฤติกรรมต้นแบบ (Role Model) ให้กับครูและบุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือ 
แถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกล้าท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับครูและบุคลากรซึ่งไม่ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ  
วัฒนธรรมขององค์กร  
 

2.8 การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการ 
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะ  
แม้กระท่ังมดตัวเล็ก ๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลาย ๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารช้ินใหญ่ ๆ  
กลับไปยังรังของมันได้  
 

2.9 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและ 
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ  



วิสัยทัศน์ (Vision) ของตน ประสบความส าเร็จได้ด่ังใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็  
เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง 
ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับ การเดินป่าท่ีไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากภัย 
อันตรายหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในป่าไปได้  
 

2.10 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : หากเปรียบเทียบ กับค า
พระท่ีว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ 
เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ี  
เปล่ียนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรก็จะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มี  
องค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าได้ด าเนินงานมาในแนวทางท่ีถูกต้อง  
และเหมาะสมกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) 


