
 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

โรงเรียนดาราคาม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

*************************************************************************************  

การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 ๑. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะน าพาองคก์ารไปสู่ความย ัง่ยนืหรือมีวฒันธรรม

องคก์ารที่เด่นชดัหรือชดัเจนไดน้ั้น การมีส่วนร่วมในองคก์รของขา้ราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนตั้งแต่ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ตลอดจน ครู ในโรงเรียนลว้นแลว้แต่มี

ความส าคญัและความจ าเป็นอยา่งยิง่  เพราะหากขาดซ่ึงความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในองคก์ารแลว้ ก็ยากที่จะ

พบเจอกบัค าวา่ องคก์รแห่งความย ัง่ยนื 

๒. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : ส่ิงจ  าเป็นอีกประการหน่ึงในการ เสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์รใหแ้ขง็แกร่ง คือการมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีทศันคติ ในการเปิดใจกวา้ง ยอมรับ
ความเปล่ียนแปลง และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงที่เป็นนโยบาย ขององคก์ร น าไปปฏิบติัอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความย ัง่ยนืในองคก์ร 

๓. ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : การขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความย ัง่ยนื

หรือมีวฒันธรรมองคก์รที่เด่นชดั คือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการยอมรับในตวั บุคลากรในองคก์ร ผูบ้ริหาร

ควรไวเ้น้ือเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายใน องคก์รที่ตนเองไดส้มัภาษณ์หรือร่วมงาน

กบัองคก์รดว้ยตนเอง ตอ้งสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของ คนท างานไม่แบ่งชนชั้นในการท างาน 

๔. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รอยา่ง ย ัง่ยนืนั้น ครู

ทุกคนทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งมีขอ้ผกูพนัหรือพนัธะสญัญาร่วมกนั วา่ทุกคนจะมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท์ี่องคก์รไดจ้ดัตั้งไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและไม่ลม้เลิกขอ้ผกูพนัหรือ พนัธะสญัญา 

๕. ปณธิานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ยคุอดีต ปัจจุบนัหรืออนาคตความ

ขดัแยง้ในองคก์รหรือในสงัคมก็ยงัคงเป็นอุปสรรคประการส าคญัประการหน่ึง ในการ น าพาองคก์รใหฝ่้า
ฟันไปพบกบัความส าเร็จในการเป็นองคก์รที่มีวฒันธรรมแห่งความย ัง่ยนืได ้ดงันั้นผูบ้ริหารและคณะครูทุก



คนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจและร่วมดว้ยช่วยกนัที่จะขจดัปัดเป่าความ ขดัแยง้ที่มีอยูใ่นทุกหนทุกแห่งในองคก์ร

ใหก้ลบักลายมาเป็นพลงัแห่งความคิดสร้างสรรคห์รือความ คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามคัค ี

๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ผูบ้ริหารหรือนกับริหารงานบุคคล สามารถ

ขจดัความขดัแยง้หรือเปล่ียนความขดัแยง้ให้เป็นความคิดที่สร้างสรรคใ์หเ้กิดขึ้นภายใน องคก์รไดแ้ลว้นั้น 
ความเป็นเอกฉนัทห์รือฉนัทามติต่างๆ ท าใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รที่ เก่ียวกบัการเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ร เป็นไปอยา่งง่าย เพราะครูส่วนใหญ่ในองคก์รเห็นชอบและพดูเป็นเสียงเดียวกนัหรือ

ปฏิบติัในแบบอยา่งเดียวกนั   

๗. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผูบ้ริหารกลา้ที่จะบอกกบัครูทุกๆคนหรือกลา้ที่จะ

แสดงพฤติกรรมตน้แบบ ( Role Model ) ใหก้บัครูไดเ้ห็นเป็นตวัอยา่งได ้มิใช่เพยีงติดประกาศหรือแถลงเป็น
นโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกลา้ที่จะตดัสินใจพจิารณาบริหารจดัการกบัครูซ่ึงไม่ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม

กบัวฒันธรรมองคก์รที่ทุกคนไดมุ่้งมัน่ทุม่เทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร   

๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลงัของทุกคน

ในองคก์รหากรวมพลงักนัหรือผนึกพลงักนัหลายๆคนแลว้จะสามารถมีพลงัที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ

ในการท างานไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

 ๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องคก์รมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ี่

ชดัเจนในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองคก์รหรือวสิัยทศัน์ (Vision ) การเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ร ตอ้งมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน ซ่ึงรวมไปถึงการส่ือสารและ
กิจกรรมที่ต่อเน่ืองภายในองคก์ร เพือ่หาทางออกหรือหลุดพน้อุปสรรค ที่เกิดขึ้น   

๑๐. การเปลีย่นแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องคก์รยอ่มที่จะตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาต่อไปตามกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป ตามยคุเศรษฐกิจที่ เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารที่
ตอ้งการจะเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รก็จะตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบและพฒันาการบริหารงานภายในองคก์ร

และการบริหารคนองคก์รใหมี้องคป์ระกอบครบทั้ง 9 ประการ ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี เพือ่องคก์รแห่ง
ความย ัง่ยนื ( Sustainable Organization ) 

 

 

 



โรงเรียนดาราคามไดก้ าหนดวฒันธรรมองคก์ร คอื สุภาพอ่อนนอ้ม ยิม้ ไหว ้ทกัทายกนับนพื้นฐาน

วถีิไทย นอกจากน้ียงัจดักิจกรรมสมัมนาเพือ่เปิดกวา้งในการรับความคิดเห็นของบุคลากร เพือ่น ามาปรับปรุง
และพฒันาองคก์ร มีการนิเทศจากหวัหนา้ฝ่ายงานใหข้วญัและก าลงัใจแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ ส่งเสริม

การท างานเป็นทีมและเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถและปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน เช่น ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และชุมชน

ในทอ้งถ่ิน ใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความตอ้งการตามที่

โรงเรียนไดก้ าหนดไวใ้นวสิยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนรูปแบบของวฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนไดมี้การ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รเพือ่เป็นการค่านิยมที่ดีงามและก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อยา่งย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบั 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์องโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รดว้ยการส่ือสารในวง

กวา้งส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อเน่ืองบุคลากรมีความผกูพนักบัโรงเรียนและท าใหเ้กิดการร่วมมือใน
การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบติักนัมา ไดแ้ก่  

           ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ทุก
วนัองัคาร ประชุมครูประจ าเดือนสปัดาห์ที่ ๒ ของเดือนเพือ่รับฟังความคิดเห็นแลขอ้เสนอแนะในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ เพือ่น ามาสู่การพฒันาโรงเรียน  

            ๒) การส่ือสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของ 
โรงเรียนเพือ่ส่งข่าว เปิดโอกาสในการส่ือสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหมี้ 

ประสิทธิภาพรวดเร็ว  

             ๓) ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกลัยาณมิตร  

๔) ท างานแบบพีส่อนนอ้ง  

๕) อตัลกัษณ์ของครูโรงเรียนดาราคาม มีความรับผดิชอบและสุภาพอ่อนนอ้ม การยิม้ ไหว ้ทกัทาย 
กนัระหวา่งบุคลากรทั้งครูและนกัเรียน 

 ๖) ธรรมเนียมปฏิบตัิของบุคลากรโรงเรียนดาราคาม แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบัความเป็น

ครูและกาลเทศะ   


