
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฏร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3  

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรถือเป็นเร่ืองจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะละเลยไม่ได ้เพราะถือเป็น  กลไก

ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้เจริญเติบโต จะเห็นไดว้า่องคก์รท่ีมีวฒันธรรมท่ีชดัเจน บุคลากรในองคก์ร ทุก

คนรับรู้รับทราบ เขา้ใจเขา้ถึง และ แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนขององค์กรนั้นๆ เป็นแนวปฏิบติั 

จนเป็นนิสัย เกิดความรัก สามัคคี จะท าให้องค์กรดังกล่าว  ยืนหยดั กระแส ความนิยมและรักษาความมี

เสถียรภาพ ขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไปโดยไม่มีผลกบัการเปล่ียนแปลงของบุคคลท่ีเขา้มาหรือยา้ยออก 

 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ไดก้ าหนดวฒันธรรมองคก์ร คือ สุภาพอ่อนนอ้ม 

ยิ้มไหวท้กัทายกนั แต่งกายดีมี มารยาท บนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร Resposibility = ความรับผิดชอบต่อ

สังคม Success = ความส าเร็จ Belive = ความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการ นอกจากน้ียงัจัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม สัมมนา เพื่อเปิดกวา้งในการรับความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน มีการ

นิเทศจากผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมเครือข่ายผูป้กครอง 

เพื่อนครู หัวหน้างาน เป็นตน้ ให้ขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรอย่าง สม ่าเสมอ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและ

เรียนรู้วฒันธรรมองค์กร ส่งเสริมพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตลอดจนเชิญบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และ ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไวใ้น

วิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน 

 รูปแบบของวฒันธรรมองคก์รโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ไดมี้การเสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมท่ีดีงามและก าหนด สู่คนรุ่นใหม่  อย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจ 

เป้าประสงคข์องโรงเรียนโดยมีการส่งเสริม สร้างวฒันธรรม องคก์รดว้ย  การส่ือสารในวงกวา้งส่งผลใหเ้กิดการ

ด าเนินงานท่ีดี บุคลากรมีความผูกพนักับโรงเรียน และท าให้เกิด การร่วมมือ  ในการปฏิบัติง านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียน ถ่ายทอด และ ถือปฏิบติักนัมา จนปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

  ๑. การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ ทุก

วนัพุธ ประชุมครูประจ า เดือนสัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน

ต่างๆ เพื่อน ามาสู่การ พฒันาโรงเรียน 



  ๒. การส่ือสารท่ีเป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท างานโรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์

ประสิทธ์ิวิทยาคม)ไดใ้ช้ช่องทางในการ ส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้างกลุ่ม Line / 

FaceBook และ Web Site ของโรงเรียน ขึ้น เพื่อใชใ้นการแจง้ ส่ือสาร ส่งข่าว ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ โดย

เปิดโอกาสในการส่ือสาร ใหบุ้คลากรทุกคน อ่านและ แสดงความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใหเ้กิดความ

รวดเร็วในการปฏิบติังาน 

  ๓. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกลัยาณมิตร (ชวนคิด ร่วมท า)  

 ๔. ท างานแบบพี่สอนนอ้ง (นิเทศภายในแบบ คู่ Buddy หรือ แบบคู่สัญญา)  

 ๕. อตัลกัษณ์ของครูนักเรียน โรงเรียนบา้นหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) “แต่งกายดี มี

มารยาท” หมายถึง การให้เกียรติเคารพ  ซ่ึงกันและกัน สุภาพอ่อนน้อม เคารพผูใ้หญ่การยิ้มไหวท้ักทายกัน 

ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัและนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีน าใชใ้นการเสริมสร้างวฒันธรรม  

๑. การมีส่วนร่วม ( Participation) การท่ีจะน าพาองค์กรให้มีวฒันธรรมท่ีเด่นชัดไปสู่ความยัง่ยืนได้นั้น การมี

ส่วนร่วมในองค์กร ของ บุคลากรทุกคนตั้งแต่ผูอ้  านวยการโรงเรียนหัวหนา้งาน จนถึงครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจา้ง ทุกคน ลว้น แลว้แต่มีความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซ่ึงความร่วมมือจากทุก

ฝ่าย และ ขาดซ่ึงความรักใน องคก์รแลว้ ก็ยากท่ีจะพาองคก์ร/โรงเรียนไปสู่ความยัง่ยนื ความยัง่ยนื 

 ๒. การเปิดใจให้กวา้ง (Openness / Candor ) ส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้

แข็งแกร่ง นัน่คือการมีบุคลากรท่ีมี ทศันคติในการเปิดใจกวา้ง ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับ

ส่ิงใหม่ๆหรือส่ิงท่ี เป็นนโยบายของ องค์กรไปปฏิบติัอย่างจริงจงั และหากมองในมุมกลบักัน หากองค์กร มี

บุคลากรท่ีปิดกั้น หรือไม่ยอมรับการ เปล่ียนแปลงใดๆเป็นประชากรส่วนใหญ่ในองคก์ร ก็สามารถท านายไดเ้ลย

ว่า องค์กรนั้น ยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่ง ความยัง่ยืน เพราะต่างคนต่างก็เป็นตวัของตวัเอง ไม่สามารถบ่งช้ีไดว้่า

วฒันธรรมองคก์ร ท่ีแทจ้ริงคืออะไร ซ่ึงจะ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของนกัเรียนหรือบุคคลภายนอกท่ีมองเขา้มายงั

องคก์รนั้นๆ 

 ๓. ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการยอมรับ (Trust and Respect ) ในการขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความยัง่ยืนจ าเป็นตอ้งมี

ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และยอมรับซ่ึงกันและกัน นั่นก็คือการยอมรับในตวัผูน้ า และบุคลากรในองค์กรหรือใน

โรงเรียนดว้ยกนัเอง โดยเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ  พร้อมท่ีจะท างานและเรียนรู้งานได ้ทุกคนพร้อมท่ีจะให้



ความร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงและช่วยกนัท างาน เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้จนเกิดเป็นความเช่ือมัน่

และความยัง่ยนืขององคก์รได ้

 ๔. ขอ้ผูกพนัหรือพนัธะสัญญา (Commitment) การจะเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรอย่างย ัง่ยืนนั้น ทุกคนทุก

ระดบัในองคก์รจะตอ้งมีขอ้ผูกพนั หรือพนัธะสัญญาร่วมกนัทุกคนท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค

ของการท างานระหวา่งผูบ้ริหาร หรือ ผูบ้งัคบับญัชา กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งทุกคน เพื่อเป็น

ขอ้ผกูมดัท่ีวา่ทุกคนตอ้งไม่ลม้เลิก ขอ้ ผกูพนัหรือพนัธะสัญญาดงักล่าว ซ่ึงส่ิงน้ีอาจจะออกมาในรูปของนโยบาย

ขององค์กร แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั ใน ยุคปัจจุบนัในการบริหารองค์กรอย่างย ัง่ยืนนั้นคือ “สัญญาใจหรือ

พนัธะสัญญาทางใจ” หากพนัธะสัญญา ดังกล่าว  ได้เกิดขึ้นในใจของบุคลากรในองค์กรทุกคนคนโอกาสใน

ความส าเร็จของการเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนืไดอ้ยา่ง แน่นอน  

๕. ปณิธานในการขจดัขอ้ขดัแยง้ (Conflict Resolution ) ไม่วา่จะเป็นยดุอดีต ปัจจุบนั หรือยคุอนาคตก็ตาม ความ

ขดัแยง้ในองคก์รหรือในสังคมก็ยงัคง เป็นอุปสรรคประการหน่ึง ในการน าพาองคก์รใหฝ่้าฟันมรสุมลูกน้ีให้ผ่าน

พน้เพื่อไปพบกับความส าเร็จ ในการ เป็น  องค์กรท่ีมีวฒันธรรมแห่งความยัง่ยืนได้ยาก ดังนั้นผูบ้ริหารและ

บุคลากรทุกคนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจ และร่วมดว้ย ช่วยกนัท่ีจะขจดัปัดเป่าความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นทุกหนทุกแห่ง

องคก์รให้กลบักลายมาเป็นพลงัแห่งความ คิด สร้างสรรคห์รือในความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความ

สามคัคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆท่ีขาด องคป์ระกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามคัคีของคน

ในองคก์รหรือในสังคมไปได ้ 

๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันท ามติ(Consensus ) ปัจจยัขอ้น้ีเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัแห่งความขดัแยง้ กล่าวคือ เม่ือ

ผูบ้ริหารสามารถขจดัความขดัแยง้ หรือเปล่ียนความขดัแยง้ใหเ้ป็นความคิดท่ีสร้างสรรคใ์หเ้กิดขึ้นภายในองคก์ร

ไดแ้ลว้นั้น ความเป็นเอกฉันท ์หรือ ฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทนัที ท าให้การบริหารจดัการภายใน

องคก์ร ท่ีเกิดการเสริมสร้าง วฒันธรรม องคก์รเป็นไปอยา่งง่ายดายหรือมีขอ้โตแ้ยง้นอ้ยมาก เพราะบุคลากรส่วน

ใหญ่ในองคก์ร เห็นชอบ และพูดเป็นเสียง เดียวกนัหรือปฏิบติัในแบบอยา่งเดียวกนั หากใครท่ีไม่ไม่ปฏิบติัตามก็

ยอ่มจะกลาย เป็นแกะด า ในองคก์รได ้

 ๗. การตดัสินใจ (Decision Making ) ค าว่า “การตดัสินใจ” ในความหมายของการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร

นั้น หมายถึง การท่ี ผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะบอกกบับุคลากรทุกคน กลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมตน้แบบ ให้กบับุคลากร

ในองค์กรไดเ้ห็นเป็น แบบอย่าง มิใช่เพียงแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกลา้ท่ีจะตดัสินใจ พิจารณา



บริหารจดัการ กับบุคลากร ซ่ึงไม่ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมัน่ทุ่มเทในการ

แสดงพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบั วฒันธรรมขององคก์รท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา  

๘. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) เม่ือทุกคนรับรู้ รับทราบเป้าหมายแล้ว ส่ิงส าคัญในการน าไปสู่

ความส าเร็จก็คือการลงมือปฏิบติั เม่ือทุกคนร่วมมือกนั งานก็จะส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวสู้งสุดเสมอ 

แมก้ระทัง่มดตวัเลก็ๆ หากรวมพลงักนั หรือผนึกพลงักนัหลายๆตวั ก็สามารถท่ีจะยกอาหารช้ินใหญ่ๆกลบัไปยงั

รังของมนัได ้

 ๙. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์(Goal and Objective ) องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนใน

การก าหนดแนวทางหรือทิศทางใน การ บริหารองคก์รก็ย่อมจะท าความฝันหรือวิสัยทศัน์ (Vision ) ของตนให้

ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจ มุ่งมัน่ ทุก ประการ การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรก็เช่นกนัตอ้งมีการก าหนด

จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ซ่ึงรวม ไปถึงการส่ือสารและกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองภายในองคก์รดว้ย เพราะ

มิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือน กับการเดินป่าท่ีไม่มีเข็ม ทิศย่อมหาทางออกหรือหลุดพน้จากพยนัอันตรายหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในป่าไปได ้ 

๑๐. การเปล่ียนแปลงและการพฒันา (Change and Development ) องค์กรย่อมท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและ

พฒันาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยคุ เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการ

จะเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ก็จะตอ้งปรับเปล่ียน รูปแบบ พฒันาการบริหารงานภายในองค์กรและการ

บริหาร “บุคลากร” หรือ “คน”ในองคก์ร ให้มีองคป์ระกอบ  ครบทั้ง ๙ ประการ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงจะถือ

ได้ว่าท่านบริหารองค์กร/โรงเรียนมาในแนวทางท่ีถูกต้อง และ  เหมาะสมกับค าว่าองค์กรแห่งความยัง่ยืน 

(Sustainable Organization ) 


