
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่หลายองค์กรนามา ก าหนดเป็นแผน กลยุทธ์หรือ

แผนงาน มีรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรที่ชัดเจน ครูและบุคลากรในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง 
และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ ทาให้องค์กร ยืนหยัดอยู่ ในกระแสความนิยม
และรักษาความมีเสถียรภาพได้อย่างยั่งยืน  
1.เครื่องมือที่นามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมี วัฒนธรรมองค์กรที่
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีบุคลากรที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ เปลี่ยนแปลง และพร้อม
จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นาไปปฏิบัติอย่าง  

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยที่ส าคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัว
บุคลากรในองค์กร ที่พร้อมที่จะทุ่มเทและแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะทาให้องค์กร
ยั่งยืนได้ครับ  

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างยั่งยืนนั้น 
บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่า ทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อ ผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้
เป็นสัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม เพราะความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญา
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่
หล่อหลอมกันเป็น หนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึง  

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ความขัดแย้งใน
องค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการ ส าคัญประการหนึ่ง ในการนาพาองคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่า
ฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับ ความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ บุคลากร
กร จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง  ใน องค์กร 
ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง ความ
ขัดแย้ง กล่าวคือ ต้องขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยน ความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ความเป็นเอกฉันท์หรือ ฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ทาให้การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่เกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก  

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : คาว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง ความกล้าของผู้บริหารที่จะบอก กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role 
Model ) ให้กับบุคลากรได้เห็นเป็นตัวอย่าง มิใช่เพียง ติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น  

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : คือ การรวมพลังของทุกคน ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร  
9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์

ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร  
10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการ เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้าน  



2. กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร ( Creating the Organization Culture )  
ขั้นตอนที่หนึ่ง การก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ (Formulate Strategic Values) ค่านิยมเชิงกลยุทธ์คือ 

ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ  
กลั่นกรองของสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือประเมินทางด้านเศรษฐกิจประชากร นโยบาย
สาธารณะ เทคโนโลยีและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวก าหนดความต้องการของตลาดที่องค์กรสามารถท่ีจะ  
เผชิญได้  

ขั้นตอนที่สอง พัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรม (Develop Culture Values) คือค่านิยมที่ครูและ
บุคลากรต้องการที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินตามค่านิยมเชิงกลยุทธ์ได้ ครูและบุคลากรในองค์กร
จ าเป็นที่จะต้องมีค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทางานที่มีความมั่นคง เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงหรือสนับสนุน
ค่านิยมเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  

ขั้นตอนที่สาม การสร้างวิสัยทัศน์ (Create Vision) วิสัยทัศน์คือ ภาพขององค์กร หลังจากที่มีการ
พัฒนาค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้ว องค์กรก็จะก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ใช้เป็น
แนวทางร่วมกันระหว่างค่านิยมเชิงกลยุทธ์กับค่านิยมทางวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างภาพในอนาคตขององค์กร
และสื่อสารผ่านครูและบุคลากรทุกคน สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กร  

ขั้นตอนที่สี่ การเริ่มด าเนินกลยุทธ์ (Initiate Implementation Strategies) เป็นการสร้างค่านิยม 
และเริ่มปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ การเริ่มต้นด าเนินกลยุทธ์มักจะครอบคลุมหลายปัจจัย 4 
ตั้งแต่การพัฒนาการออกแบบองค์กรไปจนถึงการสรรหาและการฝึกอบรมครูและบุคลากรที่มีค่านิยมร่วม และ
ด าเนินการตามค่านิยมร่วมนั้น โดยมีค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้า
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ  

ขั้นตอนที่ห้า การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม (Reinforce Culture Behavior) การเสริมแรง
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะกระทาได้หลายรูปแบบ รูปแบบแรก การจัดการระบบการให้รางวัลอย่าง
เป็นทางการในองค์กร ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมในหลายๆด้าน เพ่ือให้เกิดค่านิยม
แก่ครูและบุคลากร รูปแบบที่สององค์กรจะต้องบอกเรื่องราวต่างๆ ไปยังครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมทางวัฒนธรรม รูปแบบที่สาม องค์กรจะต้องเน้นครูและบุคลากรในสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญๆเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และให้เกิดผลปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ดังนั้นองค์กรก็จะต้องใช้ความ
พยายามอย่างยิ่งเพ่ือให้ครูและบุคลากรทาในสิ่งที่เหมาะสม  
3.รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร  

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทาให้เกิด
การร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา 
ได้แก่  

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมประจาเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆเพ่ือนามาสู่การพัฒนาโรงเรียน  

2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน
เพ่ือส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร  
4) ท างานแบบพ่ีสอนน้อง  



5) อัตลักษณ์ของโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม ที่ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ  
- ยิ้มไหว้  
- ทายทัก  
- รักสถาบัน  

6)คุณธรรมอัตลักษณ์ ที่แสดงด้านคุณธรรมของคร ูนักเรียนและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ  
- รู้หน้าที ่ 
- มีวินัย  
- ใจอาสา  

7) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม  
- แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ทุกวันจันทร์  
- แต่งกายชุดสุภาพ ทุกวันอังคาร  
- แต่งกายชุดกีฬา ท ากิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ  
- แต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ทุกวันพฤหัสบดี  
- แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์  
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ  
- ระบบอาวุโส น้องท าความเคารพ  
- การเยี่ยมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆ ของครอบครัวบุคลากร  
- การท าบุญตักบาตรทุกวันอังคารที ่2 ของเดือน 


