
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

 
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ท่ีหลายองค์กรน ามาก าหนดเป็น

แผนกลยุทธ์เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลกพบว่า องค์กรท่ีมีวัฒ
ธรรมท่ีชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็น
ตัวตนขององค์กรนัน้ๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ
ขององค์กรได้อย่างยัง่ยืนเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ี
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงานทุกคนต้ังแต่เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงพนักงาน
รายวันหรือพนักงานช่ัวคราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืนครับ 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อม
จะยอมรับส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หาก
องค์กรมีพนักงานท่ีปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถ
ท านายได้เลยครับว่า องค์กรนั้นยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเป็น
ของตัวเอง ไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีแท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ ครับ 

3. ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยท่ีส าคัญมากอีกส่ิงหนึ่ง ในการ
ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด ท่ีขาดเสียมิได้ นั่นก็คือความไว้เนื้อเช่ือใจ และ
การยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ท่ีพนักงานในองค์กรมักจะมีค าถามในใจว่า ท าไมองค์กร
จะต้องว่าจ้างท่ีปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งท าให้พนักงาน
ในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ ไว้ เนื้อเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ท่ีตนเองได้
สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างาน 
รวมท้ังอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่หลวงได้ด้วยครับ นอกจากนี้หาก
ผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ี
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ท่ีจะท าให้องค์กรยั่งยืนได้ครับ 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น 
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่ิงนี้
อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กร
อย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ท่ีผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่



ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นใน
ใจของพนักงาน ทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอม
กันเป็นหนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอนครับ 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุดอดีต ยุดปัจจุบันหรือยุค
อนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการ
น าพาองคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมี
วัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ี
จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งท่ีมีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ท่ีขาดองค์ประกอบของ
ความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความขัดแย้งให้เป็น
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น
ติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไป
อย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกัน
หรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้ 

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบาย
เท่านั้น รวมไปถึง การกล้าท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระท่ังมดตัว
เล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารช้ินใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้
ครับ 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือ
วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของตน ประสบความส าเร็จได้ด่ังใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็
เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง
ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าท่ีไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากพ
ยันอันตรายหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในป่าไปได้ 

10. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกับค าพระ
ท่ีว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ
และตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ตามยุดเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 
9 ประการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าท่านได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับ
ค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) 


