
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือว่าเป็นเครื่องมืออันตับตันๆ ท่ีหลายองค์กรน ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์
เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก พบว่าองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมท่ีชัดเจน       
พนักงานองค์กรทุกคนรับรู้ รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และเเสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนัน้ๆ     
จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืนเครื่องมือ
ท่ีนามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองศ์กร ดังนัน้ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามหลักการ
การสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในองค์การ ดังนี ้
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) : การท่ีจะน าหาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด
หรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงานทุกคนต้ังแต่เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงพนักงานรายวนัหรือ
พนักงานช่ัวคราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จึงได้
ให้ความส าคัญด้านสวัสดิการ และการอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆของบุคคลากร ทุกคน อย่างเท่าเทียม เช่น 
การลา อิสระการท างานภายใต้กฎระเบียบ การสร้างขวัญก าลังใจในงานเทศกาลต่างๆ การประชุมเพื่อหารือใน
การจัดกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน เป็นต้น 
 2. การเปิดใจกว้าง (Openness / Candor) : ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนกังานท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่ๆ 
หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีพนักงานท่ีปิดกั้น
หรือไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถท านายได้เลยว่า องค์กรนั้นยากท่ีจะ
เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเป็นของตัวเอง ไม่สมารถบอกได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ี
แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ โรงเรียนบ้านข่า
พิทยาคม จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเร่ืองต่างๆให้ทุกคนรับทราบ และเข้าใจตรงกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้
บุคคลากรทุกคน สามารถเสนอ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เพื่อ
เปิดใจและเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาเสมอ ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานมุ่งสู่ผลส าเร็จได้ 
 3. ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยท่ีส าคัญมากอีกส่ิงหนึ่ง ในการ
ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด ท่ีขาดไม่ได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อเช่ือใจและการยอมรับ
ในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ท่ีพนักงานในองค์กรมักจะมีค าถามในใจว่า ท าไมองค์กรจะต้องว่าจ้างท่ีปรึกษา
ประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งท าให้หนักงานในองค์กรอ้างสิทธิ์ไปได้ว่า 
ผู้บริหารไม่ให้ความไว้เนื้อเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ท่ีตนเองได้สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กรตัวเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างานรวมท้ังอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผล
ประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่หลวงได้ด้วย นอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็
อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ท่ีจะทาให้องค์กรยั่งยืนได ้
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม มีการมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลากร โดยให้อิสระในการบริหารจัด
งานในหน้าทีอ่ย่างเต็มท่ี ซ่ึงทุกๆฝ่ายจะต้องมีการท างานประสานกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การ
บริหารงาน การจัดกิจกรรมนั้นๆส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยัง่ยืนนัน้ พนักงาน
ทุกคน ทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่ิงผูกพันหรือพนัธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ท่ีองค์กรได้จัด ต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่ิงนี้อาจเขียนออกมาในรูปของ
นโยบายขององค์กร แต่ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์รอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันทะ



 

 

สัญญาทางใจ ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ท่ีผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กร
สามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันทะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานทุกคน โอกาสในความส าเร็จของ
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึง
อย่างแน่นอน โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ในทุกๆรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร ทางผู้บริหารจะ
ได้มีการจัดท า MOU (Memorandum of Understanding) หรือ หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและ
บุคคลากรในโรงเรียน เพื่อให้เปน็แนวทางในการปฏิบัติงานในรอบปี และง่ายจ่อการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรอีกด้วย 
 5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conftlict Resolution): ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุคอนาคตก็
ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม กย็ังคงเป็นอุปสรรคประการส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพาองค์กร ให้ฝ่า
ฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพันเพื่อไปพบกับความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันท่ีจะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งท่ีมีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ใน
องค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี 
เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ท่ีขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือใน
สังคมไปได้ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม มีการต้องปณิธานในการท างาน ที่สอดคล้องกับหลกัการและนโยบายที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ หากมีข้อขัดแย้ง หรือโต้แย้งก็จะมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพ เพือ่ให้เกิด
ความสันติในองค์กร 
 6. ความเปน็เอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปล่ียนความขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉนัทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การ
บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก 
เพราะพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน โรงเรียนบ้าน
ข่าพิทยาคม มุ่งสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และมองเห็นผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ร่วมแรง
ร่วมใจในการบริหารจัดการงานและกิจกรรมอย่างสามัคค ี มาโดยตลอด ท าให้จัดกิจกรรมต่างๆส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีเสมอมา 
 7. การตัดสินใจ (Decision Making) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับบุคลากรทุกๆคน หรือกล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรมตันแบบ (Role Model) 
ให้กับบุคคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าท่ีจะ
ตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับบุคคลากรซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเท
ในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้บริหารโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม น าหลักการ
บริหารงานมาใช้ในการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆภายในโรงเรียนอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ 
ตลอดจนมีการแบ่งงานและมอบหมายงานให้บุคคลากร โดยพิจารณาจากความสามารถ ตลอดจนสามารถ
ประสานงานให้การด าเนินงานส าเร็จด้วยดี 
 8. การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้างความเป็น
ประชาธิปไตย ต่างก็มีส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกัน นัน่ก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะแม้กระท่ังมดตัวเล็กๆ หากรวมพลัง
กันหรือผนึกพลังกันหลายๆตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมนัได้ บ ุคคลากรโรงเรียนบ้านข่า
พิทยาคม ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานทุกๆกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา 
 9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความฝันหรือวิสัยทัศน์ (Vision) ของตน 
ประสบความส าเร็จให้ได้ดังใจท่ีมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกนั ต้องมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว 



 

 

ก็จะเสมือนกับการเดินปาท่ีไม่มี เข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากพยันอันตรายหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในป่าไป
ได้ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมได้มีการ ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนอัตลักษณ์
และจุดเน้นของโรงเรียนเพื่อเปน็แนวทางในการด าเนินงาน และสร้างความเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา 
 10. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : หากเปรียบเทียบกับค าพระท่ีว่า 
"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่เจ็บและตาย ฉันใดก็
ฉันนั้น องค์กรก็ย่อมท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ และ
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการดังท่ีให้กล่าวมา
ข้างตันนี้ จึงจะถือได้ว่าท่านให้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน       
( Sustainable Organization ) โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม เตรียมพร้อมในทุกๆความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเสมอ
มา เช่น เปิดโอกาสให้บุคคลกรได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหนา้ที่เสมอและใหน้ า
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาขยายผลและปรับใช้ในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนมุ่งที่จะให้ให้โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาสู่การเปลีย่นแปลง 
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