
 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนบ้านทับกี่ 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือเปน็เรื่องจำเปน็ และเป็นเรื่องสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ เพราะถือเป็น 
กลไกสำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้เจริญเติบโต จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กร ทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และ 
แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององคก์รนัน้ๆ เป็นแนวปฏิบัติ จนเปน็นิสัย เกิดความรัก สามัคคี จะทำให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัด กระแส 
ความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ ขององค์กรได้อย่างยั่งยืนสืบไปโดยไม่มีผลกับการเปล่ียนแปลงของบุคคลท่ีเข้ามาหรือยา้ยออกไป 

 

 

โรงเรียนบ้านทับกี่ ไดก้ำหนดวฒันธรรมองค์กร คือ สุภาพออ่นน้อม ยิ้มไหว้ทักทายกัน แต่งกายดี มี มารยาท บนพื้นฐานวิถไีทย ค่านิยมองค์กร 
Resposibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม 
Success = ความสำเร็จ 
Belive = ความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ยังจดักจิกรรม ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเปิดกว้างในการรบัความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อ นำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
มีการนิเทศจากผู้เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนคร ู หัวหน้างาน เป็นตน้ 
ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอยา่ง สม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเปน็ทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และ 



ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ 
ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนรว่มในการดำเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามที่ โรงเรียน 
ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 

 

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ้านทับกี่ 
โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นค่านิยมที่ดีงามและกำหนด สู่คนรุ่นใหม่ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนโดยมีการส่งเสริม สร้างวัฒนธรรม องค์กรด้วย การส่ือสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนนิงานที่ดี บุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียน 
และทำให้เกิด การรว่มมือ ในการปฏิบตัิงำนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียน ถ่ายทอด และ ถือปฏิบัตกิันมา จนปัจจุบัน ได้แก่ 

๑. การบริหารแบบมีส่วนรว่ม 
โดยกำหนดการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ ทุกวันพุธ ประชุมครูประจำ เดือนสัปดาห์ที่ ๑ 

ของเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานตา่งๆ เพื่อนำมาสู่การ พัฒนาโรงเรียน 
๒. การส่ือสารที่เป็นรูปแบบเปน็ทางการและไม่เป็นทางการ ทำงโรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ใช้ช่องทางในการ ส่ือสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 

การสร้างกลุ่ม Line / FaceBook และ Web Site ของโรงเรียน ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้ง ส่ือสาร ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสในการส่ือสาร 
ให้บุคลากรทกุคน อ่านและ แสดงความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๓. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร (ชวนคิด รว่มทำ) 
๔. ทำงานแบบพี่สอนน้อง (นิเทศภายในแบบ คู่ Buddy หรือ แบบคู่สัญญา) 
๕. อัตลักษณ์ของครูนักเรียน โรงเรียนบ้านทับกี่ “แต่งกายดี มีมารยาท” หมายถึง การให้เกียรติเคารพ ซ่ึงกันและกัน สุภาพอ่อนน้อม 

เคารพผู้ใหญ่การยิ้มไหว้ทักทายกัน ระหว่างบุคลากรด้วยกันและนักเรียน 



เครื่องมือที่นำใช้ในการเสริมสร้้างวัฒนธรรม 
๑. การมีส่วนร่วม ( Participation) 

การที่จะนำพาองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่เด่นชัดไปสู่ความยั่งยืนได้น้ัน การมีส่วนร่วมในองค์กร ของ บุคลากรทุกคนตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้างาน จนถึงครูและบุคลากรทางการศกึษา ลูกจ้าง ทุกคน ล้วน แล้วแต่มีความสำคัญและความจำเปน็อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทกุฝ่าย และ 
ขาดซึ่งความรักใน องค์กรแล้ว ก็ยากท่ีจะพาองค์กร/โรงเรียนไปสู่ความยั่งยืน ความยั่งยืน 

๒. การเปิดใจกว ้าง (Openness / Candor ) 
ส่ิงจำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคอืการมีบุคลากรที่มี ทัศนคตใินการเปิดใจกว้าง 

ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่ๆหรือส่ิงที่ เป็นนโยบายของ องค์กรไปปฏิบัติอยา่งจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หากองค์กร 
มีบุคลากรที่ปิดกัน้ หรือไม่ยอมรับการ เปล่ียนแปลงใดๆเป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถทำนายได้เลยว่า องค์กรนัน้ ยากทีจ่ะเป็นองค์กรแห่ง ความยั่งยืน 
เพราะต่างคนต่างก็เปน็ตัวของตัวเอง ไม่สามารถบง่ช้ีได้ว่าวัฒนธรรมองค์กร ที่แท้จริงคอือะไร ซึ่งจะ 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนหรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้นๆ 

๓. ควำมไว้เน้ือเช่ือใจ และกำรยอมรับ (Trust and Respect ) 
ในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความยั่งยืนจำเป็นตอ้งมีความไว้เนือ้เช่ือใจ และยอมรับซึ่งกันและกนั นัน่ก็คอืการยอมรับในตัวผู้นำ 

และบุคลากรในองค์กรหรอืในโรงเรียนด้วยกนัเอง โดยเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้งานได้ ทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งและช่วยกนัทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จนเกิดเปน็ความเช่ือม่ันและความยั่งยืนขององค์กรได้ 

๔. ข้อผูกพนัหรอืพนัธะสัญญา (Commitment) 
การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอยา่งยั่งยืนนัน้ ทุกคนทกุระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพนั 

หรือพันธะสัญญาร่วมกนัทุกคนที่จะมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงคของการทำงานระหว่างผู้บริหาร หรือ ผู้บังคับบัญชา กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างทุกคน เพื่อเป็นข้อผูกมัดที่ว่าทุกคนต้องไม่ล้มเลิก ข้อ ผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่ิงนี้อาจจะออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร 
แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นสิ่งสำคัญ ใน ยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้นคือ “สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ” หากพันธะสัญญา ดังกล่าว 
ได้เกิดขึ้นในใจของบุคลากรในองค์กรทกุคนคนโอกาสในความสำเร็จของการเป็นองคก์รแห่งความยั่งยืนได้ อย่าง แน่นอน 

๕. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution ) 
ไม่ว่าจะเปน็ยุดอดีต ปจัจุบนั หรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรอืในสังคมก็ยังคง เป็นอุปสรรคประการหนึ่ง 

นการนำพาองค์กรให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนีใ้ห้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความสำเร็จในการเปน็องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ยาก 
ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วย 
ช่วยกันทีจ่ะขจัดปดัเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งองค์กรใหก้ลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิด 
สร้างสรรค์หรือในความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคีเพราะไม่มีความสำเร็จใดๆที่ขาด 
องค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  



๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทำมติ(Consensus ) 
ปัจจัยข้อนี้เก่ียวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดความขัดแย้ง 

หรือเปล่ียนความขัดแย้งให้เปน็ความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกดิขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์ หรือ ฉันทามติตา่งๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันท ี
ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กร ที่เกดิการเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรเป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร 
เห็นชอบ และพูดเป็นเสียง เดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอยา่งเดียวกนั หากใครที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมจะกลาย เป็นแกะดำ ในองค์กรได้ 

๗. กำรตัดสินใจ (Decision Making ) 
คำว่า “การตัดสินใจ” ในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนัน้ หมายถึง การที่ ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับบุคลากรทุกคน 

กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมตน้แบบ ใหก้ับบุคลากรในองค์กรได้เห็นเปน็ แบบอย่าง มิใช่เพียงแถลงเป็นนโยบายเท่านัน้ รวมไปถึงการกล้าทีจ่ะตัดสินใจ 
พิจารณาบริหารจัดการ กับบคุลากร ซ่ึงไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งม่ันทุ่มเทในการแส ดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ 
วัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

๘. กำรร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
เม่ือทุกคนรับรู้ รับทราบเป้าหมายแล้ว ส่ิงสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือการลงมือปฏิบัติ เม่ือทุกคนร่วมมือกัน 

งานก็จะสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดเสมอ แม้กระท่ังมดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกัน หรือผนึกพลังกันหลายๆตวั 
ก็สามารถที่จะยกอาหารช้ินใหญ่ๆกลับไปยังรังของมันได้ 

๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective ) 
องค์กรใดที่มีจดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางใน การ 

บริหารองค์กรก็ย่อมจะทำความฝันหรอืวิสัยทัศน์ (Vision ) ของตนให้ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจ มุ่งม่ัน ทุก ประการ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกนัต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน ซึ่งรวม ไปถึงการส่ือสารและกจิกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กรด้วย 
เพราะมิฉะนั้นแล้ว กจ็ะเสมือน กับการเดนิป่าที่ไม่มีเข็ม ทิศย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากพยันอันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในป่าไปได้ 

๑๐. การเปล่ียนแปลงและการพัฒนา (Change and Development ) 
องค์กรย่อมที่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไปตามยุค เศรษฐกจิที่เปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนัน้ 

ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กจ็ะต้องปรับเปล่ียน รูปแบบ พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหาร “บุคลากร” หรือ 
“คน”ในองค์กร ให้มีองค์ประกอบ ครบท้ัง ๙ ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจะถือได้ว่าท่านบริหารองค์กร/โรงเรียนมาในแนวทางที่ถูกต้อง และ 
เหมาะสมกับคำว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization ) 


