
 
 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนแม่คือวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

*************************** 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคัญที่จะละเลยไม่ได้ เพราะถือเป็น
กลไกส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโต จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ขัดเจน บุคลากรในองค์กร
ทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึงและแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ เป็นแนวปฏิบัติ จน
เป็นนิสัย เกิดความรัก สามัคคี จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดกระแสความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพ ของ
องค์กรได้อย่างยั่งยืนสืบไปโดยไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เข้ามาหรือย้ายออกไป 
 โรงเรียนแม่คือวิทยา ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น คือ ให้เกียรติ  เคารพซึ่งกันและกัน ยิ้มไหว้ทักทาย
กัน แต่งกายดี มีมารยาทบนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยมองค์กร SMART SCHOOL  
 S – Success = มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ 
 M – Morality  = เกร็ดความรู้คู่คุณธรรม 
 A – Act  = น าปฏิบัติสิ่งดีงาม 
 R – Relativity  = ประสานเชื่อมโยงกับชุมชน 
 T – Trust  = เชื่อมั่น เชื่อใจในบุคคล 
  

 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา  เพ่ือเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน มีการนิเทศจากผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่อนครู หัวหน้างาน เป็นต้น ให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ
ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความต้องการตามที่
โรงเรียนได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
 

 รูปแบบของวัฒนธรรมองค์โรงเรียนแม่คือวิทยา 
 

 โรงเรียนแม่คือวิทยามีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นค่านิยมที่ดีงามและก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ยั่งยืน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนโดยมีการส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ
สื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดี บุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและท าให้เกิดการร่วมมือในการ



ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน ถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา จนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 โดยก าหนดการประชุม ประชุมครูประจ าเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือน ามาสู่การพัฒนาโรงเรียน 

2. การสื่อสารเป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 โรงเรียนแม่คือวิทยา ได้ใช้ช่องทางในการสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การ
สร้างกลุ่ม Line / Facebook และ Web Site  ของโรงเรียนขึ้น  เพ่ือใช้ในการแจ้ง สื่อสาร ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสในการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนอ่าน และแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร (ชวนคิด ร่วมท า) 
4. ท างานแบบพ่ีสอนน้อง (นิเทศภายในแบบคู่ Buddy) 
5. อัตลักษณ์ของครู นักเรียน โรงเรียนแม่คือวิทยา “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” หมายถึง การให้เกียรติเคารพซึ่งกัน

และกัน สุภาพอ่อนน้อม เคารพผู้ใหญ่การยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรด้วยกันและนักเรียน 
 
     เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
 

  การที่จะน าพาองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่เด่นชัดไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของ
บุคลากรทุกคนตั้งแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน จนถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ทุกคน
ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายและขาดซึ่ง
ความรักไปในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพาองค์กร/โรงเรียนไปสู่ความยั่งยืน   
 

2. การเปิดใจกว้าง (Openness) 
 

 สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีบุคลากรที่มี
ทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแลพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็นนโยบาย
ขององค์การไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และหากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีบุคลากรที่ปิดกั้น หรือไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถท านายได้เลยว่า  องค์กรนั้นยาก
ที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็เป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรม
องค์กร ที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักเรียนหรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กร
นั้นๆ 



3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) 
 

 ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน 
นั่นคือการยอมรับในตัวผู้น า และบุคลากรในองค์กรหรือในโรงเรียนด้วยกันเอง โดยเชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถ พร้อมที่จะท างานและเรียนรู้งานได้ ทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ยอมรั บฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันท างาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นและความยั่งยืน
ขององค์กรได ้
   

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (Commitment) 
 

 การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น ทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพัน
หรือพันธะสัญญาร่วมกันทุกคน ที่จะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท างานระหว่างผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชา กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน เพ่ือเป็นข้อผูกมัดที่ว่างทุกคนต้อง
ไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้อาจจะออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้นคือ “สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทาง
ใจ” หากพันธะสัญญาดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในใจบุคลากรในองค์กรทุกคน โอกาสในความส าเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน 
 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) 
 

 ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังคงเป็น
อุปสรรคประการหนึ่งในการน าพาองค์ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้น  เพ่ือไปพบกับความส าเร็จในการเป็น
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ยาก  ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจและ
ร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ หรือในความคิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จ
ใดๆท่ีขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 
 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) 
 

 ปัจจัยนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยความขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารสามารถขจัดความขัดแย้ง หรือ
เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์ได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือ
ฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาทันที ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกิดการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย  หรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร 
เห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมจะ
กลายเป็นแกะด าในองค์กรได ้



7. การตัดสินใจ (Decision Making) 
 

 ค าว่า “การตัดสินใจ” ในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่
ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับบุคลากรทุกคน กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบให้กับทุกคนในองค์กรได้เห็น
เป็นแบบอย่าง มิใช่เพียงแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการ
กับบุคลากร ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบัติสืบกันมา 
 

8. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
 

 เมื่อทุกคนรับรู้รับทราบเป้าหมายแล้ว สิ่งส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จก็คือการลงมือปฏิบัติ 
เมื่อทุกคนร่วมมือกัน งานก็จะส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดเสมอ  แม้กระทั่งมดตัวเล็ก ๆ หาก
รวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายตัว ก็สามารถท่ีจะยกอาหารที่มีน้ าหนักมากกว่าน้ าหนักตัวของมดได้  
 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) 
 

 องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการ
บริหาร องค์กรก็ย่อมจะท าความฝันหรือวิสัยทัศน์ (vision) ของตนให้ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุก
ประการ  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกันต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กรด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการ
เดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุกพ้นอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นไปได้ 
 

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) 
 

 องค์กรย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารบุคลากรหรือคนในองค์กร ให้มี
องค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจะถือได้ว่าท่านบริหารองค์กร/โรงเรียนมาใน
แนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organization) 

 

 
 
 
 


