
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว
ทักทายกันบนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร คือ RS.B. ( R : Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : 
Success =ความสำเร็จ และB : Believe =ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ) 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการ
ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนใน
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามทโรงเรียนได้
กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  อาศัยหลักการดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่ 
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแตฝ่่าย 
บริหาร ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
ขาด ซึ่งความร่วมมอืความมีส่วนร่วมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะได้มาซึ่งคาดว่า องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง คือการที่
คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติทีด่ี เปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะยอมรับส่ิง
ใหม่ๆ หรือนโยบายขององค์กร นำไปปรับเปลี่ยน ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน
ใน องค์กร 

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืน
หรือ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เดน่ชัดนั้น ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ และยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารควร
เช่ือใจ และยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของคนทำงาน ไม่
แบ่งชน ชั้นในการทำงาน 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น ครู 
และบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ทุกคนจะมุ่งมั่นนำพาองค์กร 
ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ความ 
ขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่ง ในการนำพาองค์กรให้ฝ่าฟัน 



อุปสรรคไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความย่ังยืนได้ ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครู
ทุก คน จะต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดความขัดแย้งที่มีอยู่ในในองค์กร ให้กลับกลายผัน
เปลี่ยนมา เป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความ 
ขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็
จะ ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่าง
เดียวกัน 

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกๆคน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ รวมไปถึงการ 
กล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคนใน 
องค์กร หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ คนแล้ว ก็จะมีพลังที่สามารถจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ
ได้ อย่างยอดเยี่ยม 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ที่ ชัดเจน ในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กรหรือวิสัยทัศน์(Vision ) ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึง
การ สื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพ้นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็
จะต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มี
องค์ประกอบครบทั้ง ๙ ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable 
Organization ) 
 
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร 

โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การสื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิด
การร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน 



2. การส่ือสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน
เพ่ือส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร 
4. ทำงานแบบพี่สอนน้อง 

 5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
  -  สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีสวนกุหลาบ 
  -  เป็นพลโลกที่ดี  มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 
 6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
  -  แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการทุกวันจันทร์ 
  -  แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
  - แต่งกายชุดกีฬาทุกวันพฤหัสบดี 
  - แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันพุธ 
  - แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ 
  - การเยี่ยมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆ ของครอบครัวบุคลากร 
  - การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่ 

เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแตฝ่่าย 
บริหาร ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
ขาด ซึ่งความร่วมมอืความมีส่วนร่วมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะได้มาซึ่งคาดว่า องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง คือการที่
คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติทีด่ี เปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะยอมรับส่ิง
ใหม่ๆ หรือนโยบายขององค์กร นำไปปรับเปลี่ยน ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน
ใน องค์กร 

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืน
หรือ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดนั้น ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ และยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารควร
เช่ือใจ และยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของคนทำงาน ไม่
แบ่งชน ชั้นในการทำงาน 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น ครู 
และบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ทุกคนจะมุ่งมั่นนำพาองค์กร 
ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา 



5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ความ 
ขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่ง ในการนำพาองค์กรให้ฝ่าฟัน 
อุปสรรคไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความย่ังยืนได้ ดังนั้น ผู้บริหารและคณะครู
ทุก คน จะต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดความขัดแย้งที่มีอยู่ในในองค์กร ให้กลับกลายผัน
เปลี่ยนมา เป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความ 
ขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็
จะ ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่าง
เดียวกัน 

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกๆคน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ รวมไปถึงการ 
กล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคนใน 
องค์กร หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ คนแล้ว ก็จะมีพลังที่สามารถจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ
ได้ อย่างยอดเยี่ยม 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ที่ ชัดเจน ในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กรหรือวิสัยทัศน์(Vision ) ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึง
การ สื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพ้นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็
จะต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มี
องค์ประกอบครบทั้ง ๙ ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable 
Organization ) 


