การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรนามากาหนดเป็นแผน
กลยุทธ์เพราะจากการวิจัยถึงความสาเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลกพบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่
ชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
องค์กรนั้นๆ จะทาให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้
อย่างยั่งยืนเครื่องมือที่นามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่
เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงครูอัตราจ้างหรือพนักงานจ้างหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญและ
ความจาเป็น อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับคาว่า
องค์กรแห่งความยั่งยืน
2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจาเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อม
จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หาก
องค์กรมีพนักงานที่ปิ ดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถ
ทานายได้เลยว่า องค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของ
ตัวเอง ไม่ส ามารถบ่งชี้ ได้ ว่าวัฒ นธรรมองค์ กรที่ แท้ จริง คื ออะไร ซึ่ งจะส่ง ผลต่ อภาพลักษณ์ ของลู กค้ าหรื อ
บุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ
3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยที่สาคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
การยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ที่พนักงานในองค์กรมักจะมีคาถามในใจว่า ทาไมองค์กร
จะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจาเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งทาให้พนักงาน
ในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ที่ตนเองได้
สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการทางาน
รวมทั้งอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่ หลวงได้ด้วยครับ นอกจากนี้หาก
ผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะทาให้องค์กรยั่งยืนได้
4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญ ญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้
อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กร

อย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่
ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นใน
ใจของพนักงาน ทุกคน โอกาสในความสาเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอม
กันเป็นหนึ่งเดียว ความสาเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอน
5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุดอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุค
อนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสัง คม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสาคัญ ประการหนึ่ง ในการ
นาพาองคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่าฟั นมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่ อไปพบกับความสาเร็จในการเป็นองค์กรที่ มี
วัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่
จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
หรือความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสาเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบของ
ความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้
6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง
กล่าวคือ เมื่อผู้บ ริหารหรือ นักบริหารงานบุค คลสามารถขจัดความขั ดแย้ง หรือ เปลี่ย นความขั ดแย้ง ให้ เป็ น
ความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น
ติดตามมาทันทีทันใด ทาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไป
อย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกัน
หรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะดาในองค์กรได้
7. การตั ด สิ น ใจ ( Decision Making ) : ค าว่ า การตั ด สิ น ใจ ในความหมายของการเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรม
ต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพีย งติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบาย
เท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือกาแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระทั่งมดตัว
เล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้
9. จุ ด มุ่ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์ ก รใดที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายและ
วัต ถุประสงค์ที่ ชัดเจน ในการกาหนดแนวทางหรือทิ ศทางในการบริห ารองค์ก ร ก็ย่อมจะทาความฝันหรือ
วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของตน ประสบความสาเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็
เช่นกัน ต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจาก
อันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในป่าไปได้

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกับคาพระ
ที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ
และตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุดเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง
9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่า ท่านได้ดาเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
คาว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้กาหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ ไว้งามตา วาจาไพเราะ
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนามาปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกาลังใจแกบุคลากรอย่างสมาเสมอ ส่งเสริมการ
ทางานเป็ น ที ม และเรี ยนรู้ วัฒ นธรรมองค์ ก ร ส่ง เสริ ม พั ฒ นาครู ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และปฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนใน
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามทโรงเรียนได้
กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และกาหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดาเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทาให้เกิด
การร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ วัฒ นธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา
ได้แก่
1) การบริห ารแบบมีส่วนร่วมโดยกาหนดการประชุมประจาเดือนเพื่อรับฟั งความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะในการดาเนินงานต่างๆเพื่อนามาสู่การพัฒนาโรงเรียน
2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน
เพื่อส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร
4) ทางานแบบพี่สอนน้อง
5) อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

- มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นาที่ดีที่ถูกกาหนดให้เป็นผู้นา
- สภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหวทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครูและนักเรียน
6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
- แต่งกายชุดเครื่องแบข้าราชการทุกวันจันทร์
-แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
-แต่งกายชุดกีฬาทุกวันอังคาร

