
 

 
 

 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ; ชยั 

 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รกถ็อืว่าเป็นเครื8องมอือนัดบัตน้ ๆ ที8หลายองคก์รนํามากําหนด

เป็นแผนกลยุทธเ์พราะจากการวจิยัถงึความสาํเรจ็และความยั 8งยนืขององคก์รในระดบัโลก พบว่าองคก์ร

ที8มวีฒันธรรม ที8ชดัเจน พนักงานในองคก์รทุกคนรบัรูร้บัทราบ เขา้ใจเขา้ถงึ และแสดงพฤตกิรรมที8บ่ง

บอกความเป็นตวัตนขององคก์รนั Pน ๆ จะทาใหอ้งคก์รดงักลา่ว ยนืหยดัอยูใ่นกระแส ความนิยมและรกัษา

ความมเีสถยีรภาพขององคก์รไดอ้ยา่งยั 8งยนื 

เครื%องมือที%นํามาใช้ในการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร  
 1. การมสี่วนร่วม ( Participation ) : การที8จะนาพาองค์กรไปสู่ความยั 8งยนืหรอืมวีฒันธรรม
องคก์ร ที8เดน่ชดัหรอืชดัเจนไดน้ั Pน การมสีว่นรว่มในองคก์รของพนกังานทุกคนตั Pงแต่ เบอร ์1 ขององคก์ร
จนถงึพนกังานรายวนัหรอืพนกังานชั 8วคราวหรอืพนกังานรายเหมา ลว้นแลว้แต่ มคีวามสาํคญัและความ
จาเป็นอย่างยิ8ง เพราะหากขาดซึ8งความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที8จะพบเจอกบัคาว่า 
องคก์รแหง่ความยั 8งยนื  

 2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ8งจาเป็นอีกประการหนึ8งในการเสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั 8นคือการมีพนักงานที8มีทศันคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรบัความ 

เปลี8ยนแปลง และพรอ้มจะยอมรบัสิ8งใหม่ๆ หรอืสิ8งที8เป็นนโยบายขององคก์ร นาไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

และหากมองในมุมกลบักนัหากองค์กรมพีนักงานที8ปิดกั Pนหรอืไม่ยอมรบัการเปลี8ยนแปลงใด ๆ เป็น

ประชากรสว่นใหญ่ในองคก์ร กส็ามารถทานายไดเ้ลยว่า องคก์รนั Pนยากที8จะเป็นองคก์รแห่งความยั 8งยนื 

เพราะต่างคนต่างกจ็ะมวีฒันธรรมที8เป็นของตวัเอง ไม่สามารถบ่งชีPไดว้่า วฒันธรรมองคก์รที8แทจ้รงิคอื

อะไร ซึ8งจะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของลกูคา้หรอืบุคคลภายนอกที8มองเขา้มายงัองคก์รนั Pน ๆ 

 3. ความไวเ้นืPอเชื8อใจ และการยอมรบั ( Trust and Respect ) : ปัจจยัที8สาํคญัมากอกีสิ8งหนึ8ง ใน
การขบัเคลื8อนองคก์รสูค่วามยั 8งยนืหรอืมวีฒันธรรมองคก์รที8เด่นชดั ที8ขาดเสยีมไิด ้นั 8นกค็อื ความไวเ้นืPอ
เชื8อใจ และการยอมรบัในตวับุคลากรในองคก์รหลายๆ ครั Pง ที8พนกังานในองคก์ร มกัจะมคีาถามในใจวา่ 
ทําไมองค์กรจะต้องว่าจ้างที8ปรกึษาประจาเขา้มาบรหิารงานเกือบทุก หน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกใน
องค์กร ซึ8งทาให้พนักงานในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ไว้เนืPอเชื8อใจและยอมรับใน
ความสามารถของพนักงานที8ตนเองไดส้มัภาษณ์เขาหรอืเธอเขา้มา ร่วมงานกบัองคก์รดว้ยตนเอง หาก
เป็นเช่นนีPพนักงานกจ็ะไม่ทุ่มเทใหก้บัการ ทางาน รวมทั Pงอาจส่งผลเสยีในระยะยาวต่อผลประกอบการ
ของธุรกจิอยา่งใหญ่หลวงไดด้ว้ยครบั นอกจากนีPหากผูบ้รหิารตอ้งการความคดิเหน็ใด ๆ จากพนกังานก็
อาจจะไม่มพีนักงานคนใดประสงค์ที8จะแสดงความคดิเหน็ที8สรา้งสรรค์หรอืนวตักรรมใด ๆ ที8จะทาให้
องคก์รยั 8งยนืไดค้รบั  



 4. ขอ้ผกูพนัหรอืพนัธะสญัญา ( Commitment ) : การจะเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร อยา่งยั 8งยนื
นั Pน พนกังานทุกคนทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งมขีอ้ผกูพนัหรอืพนัธะสญัญารว่มกนั วา่ทุกคนจะมุง่มั 8นไปสู่
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ี8องคก์รไดจ้ดัตั Pงไวอ้ย่างต่อเนื8องและไม่ลม้เลกิขอ้ผูกพนัหรอืพนัธะสญัญา
ดงักลา่ว ซึ8งสิ8งนีPอาจเขยีนออกมาในรปูของนโยบายขององคก์ร แต่สิ8งหนึ8ง ซึ8งเป็นสิ8งสาํคญัในยคุปัจจุบนั
ในการบรหิารองคก์รอยา่งยั 8งยนืนั Pน สญัญาใจหรอืพนัธะสญัญาทางใจ กเ็ป็นอกีเครื8องมอืหนึ8ง ที8ผูบ้รหิาร
หรอืนกับรหิารงานบุคคล ไม่ควรมองขา้ม เพราะหากผูบ้รหิารองคก์รสามารถสรา้งความรูส้กึที8สมัผสัได้
ถงึพนัธะสญัญาดงักลา่วใหเ้กดิขึPนในใจของพนกังานทุกคน โอกาสในความสาํเรจ็ของการเป็นองคก์รแหง่
ความยั 8งยนืหรอืมวีฒันธรรมที8หลอ่มหลอมกนัเป็นหนึ8งเดยีว ความสาํเรจ็ยอ่มอยูไ่มไ่กลเกนิเอืPอมถงึอยา่ง
แน่นอนครบั  

 5. ปณิธานในการขจดัขอ้ขดัแยง้ ( Conflict Resolution ) : ไมว่่าจะเป็นยุดอดตี ยุดปัจจุบนัหรอื 

ยุคอนาคตกต็าม ความขดัแยง้ในองคก์รหรอืในสงัคมกย็งัคงเป็นอุปสรรค ประการสาํคญัประการหนึ8งใน

การ นาพาองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนีPให้ผ่านพ้นเพื8อไปพบกับความสําเร็จในการเป็นองค์กรที8มี

วฒันธรรมแห่งความยั 8งยนืได้ ดงันั Pนผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วย

ช่วยกนัที8จะขจดัปัดเป่าความขดัแย้งที8มอียู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลบักลายมาเป็นพลงัแห่ง

ความคดิสรา้งสรรคห์รอืความคดิเหน็ต่างแต่ไมแ่ตกแยกหรอืแตกความสามคัค ีเพราะไมม่คีวามสาํเรจ็ใด 

ๆ ที8ขาดองคป์ระกอบของความรกัความปรารถนาด ีหรอืความสามคัคขีองคนในองคก์รหรอืในสงัคมไป

ได ้

 6. ความเป็นเอกฉนัทห์รอืฉนัทามต ิ( Consensus ) : ปัจจยัขอ้นีPเกี8ยวเนื8องกบัปัจจยัแห่งความ

ขดัแย้ง กล่าวคอื เมื8อผู้บรหิารหรอืนักบรหิารงานบุคคลสามารถขจดัความขดัแย้งหรอืเปลี8ยนความ

ขดัแยง้ใหเ้ป็นความคดิที8สรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึPนภายในองคก์รไดแ้ลว้นั Pน ความเป็นเอกฉนัทห์รอืฉนัทาํมติ

ต่าง ๆ กจ็ะเกดิขึPนตดิตามมาทนัททีนัใด ทาใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รที8เกี8ยวกบัการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรอืมขีอ้โต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร

เหน็ชอบและพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัหรอืปฏบิตัใินแบบอย่างเดยีวกนั หากใครที8ไม่ปฏบิตัติามกย็่อมกลาย

จะเป็นแกะดาในองคก์รได ้

 7. การตดัสนิใจ ( Decision Making ) : คาว่าการตดัสนิใจในความหมายของการเสรมิสร้าง
วฒันธรรมองค์กรนั Pน หมายถงึ การที8ผูบ้รหิารกลา้ที8จะบอกกบัพนักงานทุก ๆ คน หรอืกลา้ที8จะแสดง
พฤตกิรรมต้นแบบ ( Role Model ) ใหก้บัพนักงานได้เหน็เป็นตวัอย่างได้ มใิช่เพยีงตดิประกาศ หรอื
แถลงเป็นนโยบายเท่านั Pน รวมไปถงึการกล้าที8จะตดัสนิใจ พจิารณาบรหิารจดัการกบัพนักงานซึ8งไม่
ปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์รที8ทุกคนไดมุ้ง่มั 8นทุม่เทในการแสดงพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบั
วฒันธรรมขององคก์ร  

  

8. การรวมพลงั ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรอืกาแพงเมอืงจีนหรอืการ
เสรมิสรา้งความเป็นประชาธปิไตย ต่างกม็สีิ8งหนึ8งที8เหมอืนกนั นั 8นกค็อื การรวมพลงัของทุกคน เพราะ
แมก้ระทั 8งมดตวัเลก็ๆ หากรวมพลงักนัหรอืผนึกพลงักนัหลายๆ ตวั กส็ามารถที8จะยกอาหารชิPนใหญ่ๆ 
กลบัไปยงัรงัของมนัได ้ 

  



 

 

9. จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค ์( Goal and Objective ) : องคก์รใดที8มจุีดมุ่งหมายและ วตัถุประสงคท์ี8

ชดัเจนในการกาหนดแนวทางหรอืทศิทางในการบรหิารองค์กร ก็ย่อมจะทาความฝันหรอืวสิยัทศัน์ ( 

Vision ) ของตน ประสบความสาํเรจ็ไดด้ั 8งใจมุง่มั 8นทุกประการ การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร กเ็ชน่กนั 

ตอ้งมกีารกาหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ี8ชดัเจน ซึ8งรวมไปถงึการสื8อสารและกจิกรรม ที8ต่อเนื8อง

ภายในองคก์ร เพราะมฉิะนั Pนแลว้ กจ็ะเสมอืนกบัการเดนิป่าที8ไม่มเีขม็ทศิ ย่อมหาทางออกหรอืหลุดพน้

จากพยนัอนัตรายหรอือุปสรรคที8เกดิขึPนในป่าไปได ้

10. การเปลี8ยนแปลงและการพฒันา ( Change and Development ) : หากเปรยีบเทยีบกบั คา

พระที8ว่า “อนิจจงั ทุกขงั อนัตตา” แลว้ มคีวามคลา้ยคลงึกนัตรงที8ว่า ชวีติทุกชวีติย่อมจะตอ้งมกีารเกดิ 

แก่ เจบ็และตาย ฉนัใดฉนันั Pน องคก์รกย็อ่มที8จะตอ้งมกีารเปลี8ยนแปลง และพฒันาต่อไปตามกาลเวลา ที8

เปลี8ยนแปลงไปตามยุดเศรษฐกิจที8เปลี8ยนแปลงไป เพราะฉะนั Pน ผู้บริหารที8ต้องการจะเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์รกจ็ะตอ้งปรบัเปลี8ยนรปูแบบและพฒันาการบรหิารงานภายในองคก์รและการบรหิารคน

องคก์รใหม้อีงคป์ระกอบครบทั Pง 9 ประการดงัที8ได ้กล่าวมาขา้งตน้นีP จงึจะถอืไดว้่าท่านไดด้าเนินธุรกจิ

มาในแนวทางที8ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัคาวา่ องคก์รแหง่ความยั 8งยนื ( Sustainable Organization ) 

 


