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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

โรงเรียนบานชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

 

วัฒนธรรมองคกร (corporate culture) เปนวิถีชีวิตท่ีคนกลุมใดกลุมหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา          

ซึ่งจะกลายเปนนิสัยและความเคยชิน และกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ คานิยม 

รวมท้ังภาษาวัตถุส่ิงของตาง ๆ วัฒนธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ ผลของ

วัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนคานิยมท่ีใชในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการ จริยธรรมองคการถือ

เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานขององคการกาวหนาและสงผลใหองคการไดรับความเช่ือถือจากสังคม 

ดังนั้น องคการทุกประเภทจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําจริยธรรมมาใชในการบริหารและแกไขปญหาองคการ       

อยางถูกวิธีเพื่อใหไดรับความเช่ือถือ ภาพพจนท่ีดี อันนํามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความกาวหนาในระยะยาว

ขององคกร 

วัฒนธรรมองคกรเปนกลุมของคานิยมท่ีมีการยึดถือรวมกัน ซึ่งชวยใหคนในองคกรทราบวา การกระทํา

ใดบางท่ีเปนท่ียอมรับหรือไมอาจยอมรับได โดยคานิยมดังกลาวถูกส่ือสารถายทอด และเผยแพรดวยสัญลักษณ     

คําขวัญ เรื่องเลา ท่ัวท้ังองคกร โดย วัฒนธรรมของโรงเรียนบานชุมแสง ท่ีคนในองคกรกระทํารวมกันอยางตอเนื่อง                  

คือ “รูรักสามัคคี จิตใจดีงาม ทํางานดวยความโปรงใส” 

ท้ังนี้ จากการประชุมเพื่อรวมแบงปนประสบการณ และรวมคิดสามารถกําหนดวิธีการในการเสริมสราง

วัฒนธรรมใหเกิดกับบุคลากรโรงเรียนบานชุมแสง แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกของคนในองคกรท่ี

สะทอนถึงความเช่ือรวมกันของคนในองคกรอยางตอเนื่อง  

 

การเสริมสรางและปลูกฝงคานิยมองคกร 

 โดย การเสริมสรางคานิยมใหเกิดกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึง องคประกอบ 3 ประการ คือ  

1. Value คือ ระดับของการรับรูและความเห็นของสมาชิกในองคกรวา การปฏิบัติพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

(ท่ีเปนคานิยมองคกร) นั้นเปนส่ิงท่ีพึงกระทํา  



  

 
 

2. Skills คือ ระดับของทักษะ ความสามารถของบุคลากรในการ ปฏิบัติพฤติกรรมท่ีพึงประสงค (ท่ีเปน

คานิยมองคกร) ซึ่งจะทําไดมาก-นอย ข้ึนอยูกับโอกาส ปจจัยเอื้อ และความสามารถ ขององคกรในการปรับเงื่อนไข

และอุปสรรคตางๆ  

3. Motives คือ แรงขับดันเบ้ืองลึกท่ีทําใหบุคคลปรารถนาจะแสดงพฤติกรรมตางๆ โดยธรรมชาติอันเปน

ปรกติวิสัยของบุคคล 

 

ตาราง แนวทางการปฏิบัติตามคานิยมของโรงเรียนบานชุมแสง 

 

คานิยม วิธีการ 

 

 

อุทิศตน 

1. มีความพรอม  

2. เสียสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม 

3. ขอความรวมมือ จัดเวร แตงต้ัง สรางจิตสํานึก 

4. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมตางๆ เพื่อพัฒนา

ความรู 

5. มาทํางานแตเชากอนเวลา 

 

 

อาสางาน 

1. แนะนําสอนงาน  

2. ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา 

3. สรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัล เชน เกียรติบัตร  

4. ใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน 

 

 

เอื้ออาทร 

1. สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรในองคกร 

2. จัดสวัสดิการโดยการออมใหบุคลากรในองคกร 

3. ใหบริการท่ีดีแกผูท่ีมาใชบริการ 

4. ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

เชน วันเกิด ดลอดบุตร ปวย เสียชีวิต 

5. ใหคําปรึกษา  

6.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 



  

 
 

คานิยม วิธีการ 

 

 

อํานวยประโยชนสุข 

 

1.ใหบริการท่ีดีท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก   

2.วัสดุอุปกรณภายในสํานักงานพรอมใชงาน 

3.อํานวยความสะดวกแก 

 4.จัดทําผังงานเพื่อความสะดวกในการติดตองาน / 

ลดข้ันตอนในการทํางาน 

 

ตาราง แนวทางในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนบานชุมแสง 

 

วัฒนธรรม วิธีการ 

 

รูรักสามัคคี 

- ทานอาหารรวมกัน 

- กีฬาสัมพันธในองคกรและระหวางองคกร 

- ทํางานเปนทีม 

- จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน 

 

จิตใจดีงาม 

- เขาวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญรวมกัน 

- คิดดีทําดี ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม 

- ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ มีความออนนอม

ถอมตน 

- ปลูกฝงทัศนคติเชิงบวก  

- แตงตัวตามระเบียบ/วัฒนธรรม 

 

ทํางานดวยความโปรงใส 

- ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

- ตรงตอเวลา ถูกตองตามระเบียบ ขอปฏิบัติ 

กฎหมาย 

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานและตรวจสอบ 



  

 
 

 

 

การเช่ือมโยงคานิยมองคกรสูวัฒนธรรมองคกร 

โรงเรียนบานชุมแสง สามารถแปลงคานิยมองคกร (Core Value) สูวัฒนธรรมองคกรไดอยางเปนรูปธรรม            

โดย แปลงคานิยมองคกร “อุทิศตน  อาสางาน  เอื้ออาทร  อํานวยประโยชนสุข” เพื่อสรางคุณคาองคกร           

ผานกระบวนการ “เปล่ียนความเช่ือและทัศนคติ” “ปรับความคิด” และ “ปรับปรุงพฤติกรรม” ในการอยูและ

ทํางานรวมกัน ของคนในองคกรไดอยางมีประสิทธิผล สามารถกําหนดพฤติกรรมในการประพฤติตน ไดดังนี้ 

 

 

ตาราง การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรคของโรงเรียนบานชุมแสง 

 

พฤติกรรมแบบอยาง  วิธีการประพฤติตน 

 

1.ออนนอมถอมตน 

- การไหวทักทาย ยิ้มแยม 

- ใหการเคารพผูใหญท่ีมีอาวุโส 

 

2.การทํางานเปนทีม 

- มีคําส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

- มีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน 

- มีการติดตอประสานงานผูมีสวนได สวนเสีย 

- มีการติดตอส่ือสาร  

- ตรงตอเวลา 

 

3.เคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

-ไปมาลาไหว 

-คํานึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒ ิ

-รับฟงความคิดเห็น 

 

4. มุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- หาองคความรูใหมๆใหทันตอสถานการณเพื่อใหงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ทํา Action Plan 

 



  

 
 

พฤติกรรมแบบอยาง  วิธีการประพฤติตน 

 

5. ดูแลรักษาผลประโยชนขององคกร 

- ประหยัดน้ํา ไฟ สาธารณูปโภค 

- มุงเนนใหเกิดความคุมคาในการทํางาน 

- ใชกระดาษรีไซเคิล 

-ปดไฟเมื่อพักเท่ียง , ปดแอรเท่ียงและ 16.00 น. ,ปด

หนาจอคอมเมื่อไมใชงาน 

 

6. การรักษาความสะอาด 

- ทําความสะอาดและจัดเก็บเอกสารบนโตะตัวเองให

เรียบรอย 

- จัดกิจกรรม 5ส. ทุกสัปดาห 

 

 

7. การแตงกายใหถูกระเบียบ 

- กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนแตงกายใหถูกตองตาม

ระเบียบ เชน วันจันทรใสชุดสีกากี, วันศุกรใสชุดผาไทย 

 

8. การถายทอดงาน 

- รุนพี่สอนงานรุนนองหรือผูมาใหม / ภายในกลุมฝาย 

- การปฏิบัติงานแทนกันได 

 

9. จิตมุงบริการ 

- ยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน เมื่อมีผูมาขอรับบริการ 

- ใหคําแนะนําสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

10. ทํางานเปนทีม 

- มีการประสานทํางานรวมกันกับหนวยงาน พม. ใน

ภูมิภาค เพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 

 

11.  การใหเกียรติบุคลากร 

- แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 

- การมีน้ําใจชวยเหลือแบงปนกัน 

- เคารพในส่ิง / ผลประโยชน /หนาท่ีอยางเทาเทียมกัน

โดยไมแบงพรรคแบงพวก 

- รูจักคิว กฎการมากอน-หลัง ไมถือยศตําแหนง 

- สรางความสัมพันธในการทํางานแบบพี่นองเปนกันเอง

ยอมรับและเขาใจซึ่งกันและกัน 



  

 
 

พฤติกรรมแบบอยาง  วิธีการประพฤติตน 

 

12. ใหเสรีภาพในการใชดุลพินิจในการตัดสินใจ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดแลกเปล่ียนแสดง

ความคิดเห็นในเวทีตางๆโดยไมคํานึงถึงถูกผิด 

- ใหอิสระในการตัดสินใจและการแกไขปญหา 

 

13. ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

- จัดกิจกรรมหรือฝกอบรมเวลาวางตามความช่ืนชอบ 

- มอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสม(เชิงปริมาณ 

คุณภาพ) 

- สงเสริมใหบุคลากรมีเวลาใหกับครอบครัว 

- มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแกบุคลากร เชน สถานท่ี

ออกกําลังกาย , การทองเท่ียวประจําป 

 

14. ความมีระเบียบวินัย 

- ปฏิบัติงานตรงตอเวลา 

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 

 

15. ทํางานอยางมืออาชีพ 

- ทํางานตามความถนัดของแตละคน 

- ภูมิใจในการงานของตน 

- ทํางานเชิงรุก รวดเร็ว ถูกตองโปรงใส 

- จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมแบบอยางจากคานิยมหลักของโรงเรียนบานชุมแสง ไดนํามาสูข้ันตอนการกําหนดภาพ

วัฒนธรรมองคกร ท่ีอยากเห็นในอนาคต ซึ่ง ไดกําหนดภาพของวัฒนธรรมองคกรท่ีสะทอนผานพฤติกรรมคนท่ี

ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง โดย สะทอนภาพในแตละเหตุการณท่ีอยากเห็นวัฒนธรรมองคกรท่ีสอดคลอง กับ   

Core Value แตละเรื่องนั้นเปนอยางไร ซึ่ง สามารถสรางรูปแบบเพื่อกําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองคกรเชิง

สรางสรรคท่ีอยากเห็นในองคกร ไดดังนี้  

การสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนบานชุมแสง ประกอบดวย 

1. เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

2. Team Work การทํางานเปนทีม  

3. หลักธรรมาภิบาล 

-นิติธรรม 

-คุณธรรม 

-ความรับผิดชอบ 



  

 
 

-ความโปรงใสตรวจสอบได 

-มีสวนรวม 

-ความคุมคา 

4. ใหบริการท่ีดีแกผูรับบริการ / เครือขาย 

5. สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม คิดนอกกรอบ ท่ีนํามาประยุกตใชกับงานได 

6. สรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหมีแรงจูงใจอยางตอเนื่อง 

7. ทุกคนในหนวยงานสามารถทํางานแทนไดโดยการถายทอดงานใหเพื่อนรวมงาน 

8. อยูรวมกันฉันทพี่นอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

9. ใหโอกาส ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

10. การส่ือสารท่ีดีในองคกร 

11. มุงปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน 

 

การกําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรคท่ีอยากเห็นในโรงเรียนบานชุมแสง 

วัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรคของโรงเรียนบานชุมแสง ตองมีลักษณะของการใหความสําคัญกับคานิยม

ในการทํางาน ผานกระบวนการสรางสุขเช่ือมโยงกัน กอใหเกิดสุขภาพกายควบคูสุขภาพใจท่ีเปนสุข สงผลทางบวก

ตอผลลัพธขององคกร โดย มุงสงเสริมใหสมาชิกในองคกรมีปฏิสัมพันธและสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ทํางานมีลักษณะ ท่ีสงผลใหสมาชิกภายในองคกรประสบความสําเร็จในการทํางาน และมุงท่ีความพึงพอใจของ

บุคคลเกี่ยวกับความตองการความสําเร็จในการทํางาน และมุงท่ีความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความตองการ

ความสําเร็จของตน และความสําเร็จขององคกร โดยมีไมตรีสัมพันธท่ีดีตอกัน ซึ่งสามารถกําหนดรูปแบบวัฒนธรรม

องคกรเชิงสรางสรรค ท่ีอยากเห็นในโรงเรียนบานชุมแสงได ดังนี้ 

 

 

รูปแบบ  แนวทางปฏิบัติ 

 

1.ซ่ือสัตย 

-ตรงไปตรงมา,จริงใจจริงจัง 

-ไมเบียดบังหลวง (เวลา/วัสดุอุปกรณ) 

-ไมใชหนาท่ีแสวงหาประโยชนอันมิควรได 

-มีจรรยาบรรณในอาชีพ 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 



  

 
 

รูปแบบ  แนวทางปฏิบัติ 

 

2.Service Mind 

 

-จิตอาสางาน 

-ยิ้มแยมแจมใส 

-เต็มใจใหบริการ 

-ไปมาลาไหว 

- จัดมุมสําหรับผูมานั่งรอรับบริการ 

 

 

3. การทําจัดทํารายงาน 

- หาความรูเพื่อนํามาแลกเปล่ียนกันทุกสัปดาห 

- การถอดบทเรียนโครงการ 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน/ใหบริการ/รับบริการ 

 

4. การติดปาย 

- การติดปายคําคม / วลี คติพจน คานิยมในจุดตางๆ  

 อาทิหนาบันได,หนาสํานักงาน,โรงอาหาร 

- ติดผังข้ันตอนการใหบริการ  

 

5. Role Model 

- ผูนําองคกร / หัวหนางาน ตองเปนแบบอยางท่ีดีเพื่อให

ผูตามปฏิบัติอยางจริงจัง 

 

6. การจัดกิจกรรมสัมพันธ 

- การจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ เชน วันสําคัญทาง

ศาสนา, เทศกาลสําคัญ เพื่อใหบุคลากรในองคกรไดมีส่ือ

สัมพันธรวมกัน สรางความสุข ความภูมิใจ 

 

 

7. การใหโอกาส 

- มอบหมายงานตามความสามารถ 

- ใหคําแนะนําปรึกษา 

- การจัดการความรู 

- รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 

 

 

ประโยชนของวัฒนธรรมองคกร 



  

 
 

1. ชวยในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจะเกี่ยวของกับการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ 

2. ชวยในการประสมประสานภายใน จะเกี่ยวของกับการสรางสรรค การรวมกลุม โดยการคนหาวิธีการ

ปรับตัวในการทํางานและใชชีวิตอยูรวมกัน 

3. วัฒนธรรมองคกรคือ ส่ิงท่ีหลอหลอมใหคนในองคกรมีและใชกฎกติกาในการอยูรวมกัน ทําหนาท่ีหลอม

ใหคนในองคกรมีความเช่ือและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรมจะทําใหคนในองคกรอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

4. วัฒนธรรมองคกรชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายขององคกรไดโดยงาย เพราะทุกคนในองคกรจะรวมมือ

กันสรางประโยชนใหแกองคกร 

5. วัฒนธรรมองคกรเปนสัญลักษณอยางหนึ่งขององคกร ซึ่งจะทําใหเปนท่ีจดจําได 

 


