
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 

โรงเรียนบ้านละเอาะ 
 
 
 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรก็ถือวา่เป ็นเคร ่ืองมืออันดับต ้นๆ ท ่ีหลายองค์กรนามา กําหนดเป็น
แผนกลยทุธ ์เพราะจากการวิจยัถึงความสำเร ็จและความย ่ังยืนขององค์กรในระด ับโลก พบว ่า องค์กรท ่ีมี 
วัฒธรรมท ่ีชัดเจน พนักงานในองค์กรท ุกคนรับรบัทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดง พฤต ิกรรมท ่ีบ่งบอกความเป็น
ตัวตนขององค์กรนั้นๆ จะทาให้องค์กรดังกลา่ว ย ืนหยัดอยูใ่นกระแส ความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ
ขององค์กรไดอย่างยัง่ยืน 

โรงเรียนบ้านละเอาะได ้กําหนดวฒันธรรมองค ์กร ค ือ ส ุภาพอ ่อนน ้อม ยิ้มไหวท้ ักทายกัน 
บนพ ้ืนฐานวิถีไทย ค ่าน ิยมองค ์กร ค ือ RS.B. ( R : Resposibility = ความรับผ ิดชอบต ่อส ังคม S : Success = 
ความสำเร็จ และB : Belive =ความเช ่ือม่ันในการบริหารจดัการ ) นอกจากนี ้ยงัจ ัดกิจกรรมส ัมมนาเพ่ือเป ิด
กว ้างในการร ับความค ิดเหน็ของบคุลากรเพ่ือนามาปรบัปรงุและพัฒนาองค ์กร มีการน ิเทศจากหัวหน ้าฝ ่ายงาน 
ให ้ขวญัและกาล ังใจแก่บ ุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ส ่งเสริมการทำงานเป ็นท ีมและเรียนรูว้ ัฒนธรรมองค ์กร ส ่งเสรมิ
พัฒนาครูให ้มีความร ู้ความสามารถ และปฏ ิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาช ีพครตูลอดจนเช ิญบ ุคคลท ่ีมีส ่วนเก่ียวข้อง
กับโรงเรียน เช ่น ผ ู้ปกครอง ศ ิษยเ์ก่า และช ุมชนในทองถ่ิน ให้มีส ่วนรว่มในการดาเนนิงาน โดยมีการทบทวน
ความเหมาะสม และความต ้องการตามท ่ีโรงเรียนไดกำหนดไว้ในวสิ ัยท ัศน ์และพันธก ิจของโรงเรียน 
 
ร ูปแบบของว ัฒนธรรมองคก์ร 

โรงเรียนได ้มีการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค ์กรเพื ่อเป็นการค่าน ิยมท ่ีด ีงาม และกำหนดส ู่คนรุน่ใหม่อย ่าง 
ยัง่ยนืสอดคล ้องกับท ัศนวสิ ัย พันธก ิจ เปา้ประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส ่งเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค ์กรด ้วยการ 
ส ่ือสารในวงกว ้างส ่งผลให ้เก ิดการดาเนนิงานท ่ีด ีตอเนื่องบคุลากรมีความผ ูกพ ันกับโรงเรียนและทำใหเ้กิดการ 
รว่มมือในการปฏ ิบตั ิอย่างมีประส ิทธภิาพ วฒันธรรมองค ์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏบิ ัต ิกันมา ได ้แก่ 

1) การบริหารแบบม ีส ่วนรว่มโดยกําหนดการประช ุมฝ ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารกล ุ่มต ่างๆท ุกวัน 
อังคาร ประช ุมครูประจาเด ือนส ัปดาห ์ท่ี 2 ของเด ือนเพ่ือร ับฟังความค ิดเห ็น และข้อเสนอแนะในการดาเนนิงาน 
ต ่าง ๆเพ่ือนามาส ู่การพ ัฒนาโรงเรียน 

2) การส ่ือสารท่ีเป็นร ูปแบบเป ็นทางการและไม่เป็นทางการ เช ่น การสร้าง Line Group ของโรงเร ียน 
เพ่ือส ่งข่าว เปดิโอกาสในการส ่ือสาร แสดงความคดเห ็นของบคุลากรในโรงเรียนให้มีประส ิทธิภาพ รวดเร็ว 

3) ผ ู้บงัค ับบัญชารับฟ ังความค ิดเห ็นของผ ู้ใต ้บงัคบบัญชาด ้วยก ัลยาณมิตร 
4) ทางานแบบพ่ีสอนน ้อง 
5) อัตล ักษณ ์ของครโูรงเรียนบ้านละเอาะ 

- มีความรับผ ิดชอบ และเป ็นผ ู้นาท ่ีด ีท่ีถูกกำหนดใหเ้ป็นผ ู้นา 
- ส ุภาพอ ่อนน ้อม การยิ้มไหว้ท ักทายกันระหวา่งบคุลากรท ้ังครู และน ักเรียน 

6) ธรรมเนียมปฏบิ ัต ิของบคุลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ 
- แต ่งกายช ุดเครื่องแบข้าราชการท ุกว ันจ ันทร์ 
- แต ่งกายช ุดผ ้าไทยท ุกว ันอังคาร 



- แต ่งช ุดส่วยท ุกว ันศ ุกร์ 
- แต ่งกายส ุภาพเรียบร ้อยเหมาะสมกับความเป ็นครูและกาลเทศะ 
- ระบบอาวุโส น ้องทาความเคารพและศรัทธาพ่ี 
- การเยี่ยมเยือนบคุลากรกรณ ีเจ็บป ่วย การร ่วมงานต ่างๆ ของครอบครวับคุลากร 
- การทาบุญตักบาตรก ิจกรรมต ักบาตรว ัยใสท ุกเช้าวนัอังคาร 
- การสวดมนต ์ไหวพ้ระก่อนประช ุมประจาเด ือน 

7) สายใยผ ูกพ ันของครูอาวุโสกับครุป ัจจ ุบันโดยโรงเรียนมีชมรมครูเก่า สมาคมผ ู้ปกครองและครู 
สมาคมศ ิษยเ์ก่า เพ่ือสน ับสน ุนการพ ัฒนาโรงเรียน และรว่มกิจกรรมของโรงเรยีน 

 
 
เครื่องม ือท่ีนํามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค ์กร 
 

1. การมีส่วนรวม ( Participation ) : การท ่ีจะนาพาองค์กรไปสู่ความย ่ังยืนหรอมี วัฒนธรรม
องค์กรท ่ีเด่นชดัหรือชัดเจนได ้นั้น การมีส ่วนรว่มในองค์กรของพนักงานท ุกคนต ้ังแต่ 
เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงพนักงานรายวันหรือพนักงานชัว่คราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต ่
มีความสำคัญและความจาเป็นอยา่งยิ่ง เพราะหากขาดซ ่ึงความรว่มมือจากทุกฝ ่ายในองค์กรแล้ว ก็ ยากท่ีจะพบ
เจอก ับคาว ่า องค์กรแห่งความย ่ังยืนคร ับ 
 

2. การเป ิดใจกว ้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจาเป็นอีกประการหนึ่งในการเสร ิมสรา้ง วัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานท ่ีมีท ัศนคต ิในการเป ิดใจกวา้ง ยอมรบัความ เปลี่ยนแปลง และพร้อม
จะยอมร ับสิง่ใหม่ๆ หรือส ่ิงท ่ีเป ็นนโยบายขององค์กร นาไปปฏิบัติอยา่ง จรงิจัง และหากมองในมุมกลับกัน หาก
องค์กรม ีพนกังานท ่ีปิดก้ันหรือไม่ยอมร ับการเปล ่ียนแปลง ใดๆ เป็นประชากรส ่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถทา
นายได ้เลยคร ับวา องค์กรนั้นยากท่ีจะเป ็น องค์กรแห่งความยั่งย ืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเป ็นของ
ต ัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได ้ว่า วัฒนธรรมองค์กรท ่ีแท้จรงิคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือ
บ ุคคลภายนอกท ่ีมอง เข้ามาย ังองค์กรนั้นๆ ครับ 
 

3. ความไว้เนื้อเช ่ือใจ และการยอมร ับ ( Trust and Respect ) : ปัจจยัท ่ีสำคัญมากอีกสิ่ง หนึ่ง ใน
การขับเคล ่ือนองค ์กรสู่ความย ่ังยืนหร ือมีวัฒนธรรมองค์กรท ่ีเด่นชัด ท ่ีขาดเสยีมิได นั่นก็คือ ความไว้เนื้อเชือ่ใจ 
และการยอมรบัในตวับุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ท ่ีพน ักงานในองค์กร มักจะมีคาถามในใจว่า ทาไมองค์กร
จะต้องวา่จา้งท ่ีปรึกษาประจาเข้ามาบรหิารงานเกือบท ุก หน่วยงาน/ฝา่ยงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งทาให้พนักงาน
ในองค์กรอาจคิดไปได ้ว่า ผ ู้บร ิหารไม่ได้ ไว้ เนือ้เชอใจและยอมรบัในความสามารถของพนักงาน ท ่ีตนเองได ้
สัมภาษณ ์เขาหรือเธอเข้ามา ร่วมงานกับองค์กรดว้ยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการ
ทำงาน รวมท ้ังอาจ 



ส่งผลเส ียในระยะยาวต่อผลประกอบการของธุรกิจอยา่งใหญ่หลวงได ้ด้วยครับ นอกจากนี้หาก ผู้บร ิหาร
ต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ท ่ีจะแสดง ความคิดเห็นท ่ี
สรา้งสรรค ์หรือนว ัตกรรมใดๆ ท ่ีจะทาให้องค์กรย ่ังยืนได ้ครับ 
 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสร ิมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร อยา่งยัง่ยืนนั้น 
พนักงานทกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องม ีข้อผูกพันหรือพันธะสญัญาร ่วมกัน ว ่า ท ุกคนจะมุ่งม่ันไปสูเ่ปา้หมาย
หรือว ัตถ ุประสงค์ท่ีองค ์กรได ้จัดต ้ังไว้อยา่งต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อ ผูกพันหร ือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้
อาจเขียนออกมาในรปูของนโยบายขององค์กร แต ่สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส ่ิงสำคัญในยุคปัจจ ุบันในการบริหารองค์กร
อยา่งยัง่ยืนนั้น ส ัญญาใจหร ือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป ็นอีกเคร ่ืองมือหน ่ึง ท ่ีผ ู้บร ิหารหรือนักบร ิหารงานบุคคลไม่
ควรมองข้าม เพราะหากผูบ้ริหาร องค์กรสามารถสรา้งความรูส้ ึกท่ีส ัมผัสได้ถ ึงพันธะสัญญาดังกล่าวใหเ้กิดข ้ึนใน
ใจของพนักงาน ท ุก คน โอกาสในความสำเร็จของการเป ็นองค์กรแหง่ความยั่งยืนหร ือมีวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอม
กันเป ็น หนึ่งเดียว ความสำเร ็จยอ่มอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึงอยา่งแน่นอนครับ 
 

5. ปณ ิธานในการขจัดข ้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป ็นยุดอดีต ย ุด ปัจจบุ ันหรือย ุค
อนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในส ังคม ก็ยงคงเป็นอ ุปสรรคประการ สำคัญประการหนึ่ง ในการนา
พาองคาพยพหร ือองค์กร ใหฝ้าฟ ันมรส ุมลูกน ้ีใหผ้ ่านพ้นเพ่ือไปพบกับ ความสําเร็จในการเป็นองค์กรท ่ีมี
วัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานท ุกคน จะต ้องร ่วมแรงร ่วมใจ และรว่มด้วยช่วยกันท่ี
จะขจดัปัดเปาความขัดแย้งท่ีมีอย ู่ในท ุกหนทุกแห่ง ใน องค์กร ให้กลบักลายมาเปน็พลังแห่งความคิดสรา้งสรรค์
หรือความคิดเห ็นต่างแต ่ไม ่แตกแยกหรือ แตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสําเร็จใดๆ ท ่ีขาดองค์ประกอบของ
ความรกัความปรารถนาดี หรือความสามัคคีของคนในองค์กรหร ือในส ังคมไปได้ 
 

6. ความเป ็นเอกฉ ันท ์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจยัข้อนี้เก่ียวเนือ่งกับปัจจยัแห่ง ความขัดแย้ง 
กลา่วคือ เมื ่อผู้บร ิหารหรือนักบรหิารงานบ ุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลีย่น ความขัดแย้งใหเ้ป็น
ความคิดท ่ีสร ้างสรรค์ให ้เกิดข้ึนภายในองค์กรได ้แล้วนั้น ความเป ็นเอกฉันท์หร ือ ฉันทามติต ่างๆ ก็จะเกิดข ้ึน
ตดิตามมาท ันท ีท ันใด ทาให้การบร ิหารจัดการภายในองค์กรท ่ีเก่ียวกับ การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร เป ็นไป
อย ่างงา่ยดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วน ใหญใ่นองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกัน
หรอืปฏิบัติในแบบอยา่งเดยีวกัน หากใครท ่ีไม่ไม่ ปฏบิัติตามก็ย ่อมกลายจะเป็นแกะดาในองค์กรได 
 

7. การตดัสินใจ ( Decision Making ) : คาว ่าการต ัดสินใจ ในความหมายของการ เสริมสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การท ่ีผู้บร ิหารกล้าท ่ีจะบอกกับพนักงานท ุกๆ คน หรือ กล้าท ่ีจะแสดงพฤต ิกรรม
ต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นต ัวอย ่างได มิใช่เพียง 



ตดิประกาศ หรือแถลงเป ็นนโยบายเท ่านั้น รวมไปถึง การกลา้ท ่ีจะต ัดสินใจ พิจารณาบริหาร จัดการกับ
พนักงานซึ่งไม่ปฏิบัต ิตนให้เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กรทท่ีท ุกคนได้มุ่งม่ันทุ่มเทในการ แสดงพฤต ิกรรมให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
 

8. การรวมพล ัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป ็นการสรา้งหอไอเฟลหร ือกาแพงเมืองจีนหรอืการ เสริมสร ้าง
ความเป ็นประชาธ ิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึง่ท ่ีเหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของท ุกคน เพราะแม้กระท่ังมดต ัว
เลก็ๆ หากรวมพลังกันหรือผน ึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหาร ชิ้นใหญ่ๆ  กล ับไปยังร ังของมันได ้
ครับ 
 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดท่ีมีจุดมุ่งหมายและ 
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการกําหนดแนวทางหร ือท ิศทางในการบร ิหารองค์กร ก็ย่อมจะทาความ ฝันหร ือ
วสิ ัยท ัศน ์( Vision ) ของตน ประสบความสำเร ็จได ้ด ่ังใจมุ่งม่ันท ุกประการ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรก ็
เช ่นกัน ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถ ึง การสื่อสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง
ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าท ่ีไม่ มีเข็มท ิศ ย ่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจาก 
พย ันอันตรายหร ืออ ุปสรรคท ่ีเกิดข้ึน ในป ่าไปได 
 

10. การเปลีย่นแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หาก เปรยีบเทียบกับคา
พระท่ีวา “อนิจจ ัง ท ุกขัง อน ัตตา” แล้ว มีความคล ้ายคลงึก ันตรงท ่ีว่า ชีวิตท ุก ชีวิตย่อมจะต ้องมีการเกิด แก 
เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ยอ่มทจะต ้องมีการเปล ่ียนแปลง และพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ตามยุดเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บร ิหารท ่ีต้องการจะเสร ิมสร ้างวัฒนธรรม
องค์กรก็จะต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการ บร ิหารงานภายในองค์กรและการบร ิหารคนองค์กรให้มี
องค์ประกอบครบท ้ัง 9 ประการดงัท่ีได กลา่วมาข้างต้นนี้ จ ึงจะถ ือได ้วา่ท ่านได้ดาเนินธรุกิจมาในแนวทางท่ี
ถูกต ้องและเหมาะสมกับคาว่า องค์กรแห่งความยั่งย ืน ( Sustainable Organization ) 


