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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรนำมากำหนดเป็นแผน

กลยุทธ์ เพราะจากการวิจัยถึงความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลกพบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่
ชัดเจน พนักงาน ในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
องค์กรนั้นๆ จะทำให้ องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้
อย่างยั่งยืน 
เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เด่นชัดหรือ ชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงานทุกคนตั้งแต่เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงพนักงาน
รายวันหรือพนักงาน ชั่วคราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หากขาดซึ่งความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบเจอกับคำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน  

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให ้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หาก
องค์กรมีพนักงานที่ปิดก้ัน หรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถ
ทำนายได้เลยครับว่า องค์กรนั้นยากที่จะ เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็น
ของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ  

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อน องค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
การยอมรับในตัว บุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ที่พนักงานในองค์กรมักจะมีค าถามในใจว่า ทำไมองค์กร
จะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจำเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งท าให้พนักงาน
ในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ที่ตนเองได้
สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วย ตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการทำงาน 
รวมทั้งอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของ ธุรกิจอย่างใหญ่หลวงได้ด้วยครับ นอกจากนี้หาก
ผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงาน คนใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ที่จะทำให้องค์กรยั่งยืนได้ครับ 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น 
พนักงาน ทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ี องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้อาจ
เขียนออกมาในรูปของ นโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่าง
ยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะ สัญญาทางใจก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควร
มองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กร สามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดข้ึนในใจ
ของพนักงาน ทุกคน โอกาสในความสำเร็จของ การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกัน
เป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึง อย่างแน่นอนครับ 



5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุดอดีต ยุดปัจจุบันหรือยุค
อนาคตก ็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่ง ในการนำพา
องคาพยพหรือ องค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพ่ือไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
แห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัด
เป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุก แห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความ
คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความ สามัคคี เพราะไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบของความรัก
ความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กร หรือในสังคมไปได้ 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิด
ที่สร้างสรรค์ให้ เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมา
ทันทีทันใด ท าให้การบริหาร จัดการภายในองค์กรที่เก่ียวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่าง
ง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะ พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือ
ปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ไม่ ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้ 

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร นั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( 
Role Model ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไป
ถึง การกล้าที่จะ ตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่
ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทใน การแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร  

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือกำแพงเมืองจีนหรือการเสริมสร้าง
ความเป็น ประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคนเพราะแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆ 
หากรวมพลังกัน หรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหารชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้ครับ  

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะทำความฝันหรือวิสัยทัศน์ ( Vision ) 
ของตน ประสบ ความสำเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีการ
กำหนดจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร 
เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับ การเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากภัยอันตรายหรือ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ในป่าไปได้ 

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หากเปรียบเทียบกับคำพระ
ที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและ
ตาย ฉันใดฉัน นั้น องค์กรก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ยุดเศรษฐกิจที ่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 
9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น นี้ จึงจะถือได้ว่าท่านได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค 
าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา   
โรงเรียนบ้านหนองเทา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

เรียงตามเดือนเกิด 
ที ่ ชื่อ-สกุล วันเกิด หมายเหตุ 
1 นางนิทัศนา    เพียรภายลุน 20 ม.ค. 2506 

28 ม.ค. 2563 
2 นางสมนึก    ชัยมงคล 29 ม.ค. 2520 
3 นางณัชชา    พูลพัฒนะ 17 ก.พ. 2521 

 
19 ก.พ. 2563 

4 นายสิรภพ    พลสุวรรณ 26 ก.พ. 2524 
5 นางสาวสุวรรณภา   พรหมบุรมย์ 29 ก.พ. 2515 
6 นางสาวจุรีรัตน์   วงษาเนาว์ 15 มี.ค. 2529 

18 มี.ค. 2563 
7 นายศราวุธ   แวงธิสาร 13 เม.ย. 2531 
8 นายกิตติพงษ์   ด่างเกษี 13 พ.ค. 2538 

 
27 พ.ค. 2563 

9 นางอาภัสสร   คะสาราช 17 พ.ค. 2532 
10 นางสุชญา   นิวงษา 29 พ.ค. 2514 
11 นางสาวนิภาภร   วงษาเนาว์ 3 ก.ค. 2527 

15 ก.ค. 2563 
12  นางสาวพรนภา   บุญศรี 22 ก.ค. 2540 
13 นายจักรเดชา   เรียมแสน 4 ส.ค. 2511 

19 ส.ค. 2563 
14 นายนัทธพงศ์   คังกัน 6 ส.ค. 2520 
15 นายปิยะ   พรหมอารักษ์ 23 ต.ค. 2535 7  ต.ค. 2563 
16 นางสาวประไพศรี   ไพศาล 29 พ.ย. 2530 25 พ.ย. 2563 
17 นางสาวณัฐธิรนันท์   ปติโยพันธ์ 1 ธ.ค. 2536 

 
16 ธ.ค. 2563 

18 นายอธิเชษฐ์   หมั่นนันท์ 23 ธ.ค. 2526 
19 นางบุญมี   ชาวนา 27 ธ.ค. 2519 

หมายเหตุ วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพ สภากาแฟ ครังท่ี 1/2563 
วันจันทร์   ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูที่เกิดในเดือน พฤษภาคม 3 ท่าน คือ  
 ครูสิรภพ ,คุณครูณัชชา และครูสุวรรณภา 

 
 
 



 
 

ของขวัญวันเกิด ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่าน 

 



 
รูปภาพ สภากาแฟ ครั้งท่ี 2/2563 

วันศุกร์  ที่ 26  มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา 
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและอวยพรวันเกิดคุณครูอาภัสสร  คะสาราช    

   



 



รูปภาพ สภากาแฟ ครั้งท่ี 4/2563 
วันพุธ  ที่ 19  สิงหาคม  2563 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองเทา 

และร่วมอวยพรวันเกิดให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายจักรเดชา  เรียมแสน และ นายนัทธพงศ์  คังกัน   

 

 



 
 

รูปภาพ สภากาแฟ ครั้งท่ี 5/2563 
วันพฤหัสบดี  ท่ี 10  กัยายน  2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา 

 



 
 
 

 
 
 

 
 


