การเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
๑. การมีส่วนร่ วม ( Participation ) : การที่จะนาพาองค์กรไปสู่ ความยัง่ ยืนหรื อมีวฒั นธรรม
องค์กรที่ เด่ นชัดหรื อชัดเจนได้น้ ัน การมีส่วนร่ วมในองค์กรของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่ฝ่าย บริ หาร ตลอดจนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรี ยน ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะหากขาด ซึ่ งความ
ร่ วมมือความมีส่วนร่ วมจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะได้มาซึ่ งคาว่า
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
๒. การเปิ ดใจกว้า ง ( Openness / Candor ) : การเสริ มสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ ก รให้
แข็งแกร่ ง คือการที่ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทศั นคติที่ดี เปิ ดใจกว้าง ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะยอมรับสิ่ งใหม่ๆ หรื อนโยบายขององค์กร นาไป
ปรั บเปลี่ ย น ปฏิ บ ัติ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิ ผล เกิ ด ความยัง่ ยืน ใน
องค์กร
๓. ความไว้เนื้ อ เชื่ อใจ และการยอมรั บ ( Trust and Respect ) : การขับ เคลื่ อนองค์กร
สู่ ความยัง่ ยืนหรื อมี วัฒ นธรรมองค์กรที่ เด่ นชัดนั้น ต้องมี ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ และ
ยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร ผูบ้ ริ หารควรเชื่ อใจ และยอมรับในความสามารถ
ของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของคนทางานไม่แบ่งชนชั้น
ในการทางาน
๔. ข้อผูกพันหรื อพันธะสัญญา ( Commitment ) : การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อย่างยัง่ ยืนนั้น ครู และบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร จะต้องมีขอ้ ผูกพันหรื อ
พันธะสัญญาร่ วมกัน ทุกคนจะมุ่งมัน่ นาพาองค์กร ไปสู่ เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่
องค์กรได้จดั ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ลม้ เลิกข้อผูกพันหรื อพันธะสัญญา

๕. ปณิ ธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่วา่ อดีต ปัจจุบนั หรื อ
อนาคต ความ ขัดแย้งในองค์กรหรื อในสังคมก็ยงั คงเป็ นอุปสรรคประการสาคัญ
ประการหนึ่ ง ในการนาพาองค์กรให้ฝ่าฟั น อุปสรรคไปพบกับความสาเร็ จในการ
เป็ นองค์กรที่มีวฒั นธรรมแห่ งความยัง่ ยืนได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและคณะครู ทุก คน
จะต้องร่ วมแรงร่ วมใจและร่ วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดความขัดแย้งที่มีอยูใ่ นองค์กร ให้
กลับกลายผันเปลี่ยนมา เป็ นพลังแห่ งความคิดสร้างสรรค์หรื อความคิดเห็นต่าง แต่
ไม่แตกแยกหรื อแตกความสามัคคี
๖. ความเป็ นเอกฉันท์หรื อฉันทามติ ( Consensus ) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรื อ
เปลี่ยนความ ขัดแย้งให้เป็ นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น
ความเป็ นเอกฉันท์หรื อฉันทามติต่าง ๆ ก็จะ ทาให้การบริ หารจัดการภายในองค์กรที่
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็ นไปอย่างง่ายดาย เพราะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาส่ วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันหรื อปฏิบตั ิใน
แบบอย่างเดียวกัน
๗. การตัดสิ นใจ ( Decision Making ) : การที่ผบู ้ ริ หารกล้าที่จะบอกกับครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก ๆ คน หรื อ กล้า ที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมต้น แบบ ( Role Model )
ให้กบั ครู ได้เห็นเป็ นตัวอย่างได้ รวมไปถึงการ กล้าที่จะตัดสิ นใจ พิจารณาบริ หาร
จัดการกับครู และบุคลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรม
องค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ขององค์กร
๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริ มสร้างความเป็ นประชาธิปไตย คือ การรวมพลัง
ของทุกคนในองค์กร หากรวมพลังกันหรื อผนึกพลังกันหลายๆคนแล้ว ก็จะมีพลังที่
สามารถจะทาอะไรให้ประสบความสาเร็ จได้ อย่างยอดเยีย่ ม

๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ในการกาหนดแนวทางหรื อทิศทางในการบริ หารองค์กรหรื อ
วิสัยทัศน์ (Vision ) ที่ชดั เจน ซึ่ งรวมไปถึงการ สื่ อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายใน
องค์กร เพื่อหาทางออกหรื อหลุดพ้นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๐.การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามกาลเวลาที่ เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งการจะ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้อง ปรับเปลี่ยนรู ปแบบและพัฒนาการบริ หารงาน
ภายในองค์กรและการบริ หารคนในองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง ๙ ประการ ดังที่
ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อนาไปสู่ องค์กรแห่งความยัง่ ยืน ( Sustainable Organization )

