
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
    วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและ
ความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ ค่านิยม รวมท้ังภาษาวัตถุ
ส่ิงของต่าง ๆ วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะ
ออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วน
ส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้องค์กรได้รับความเช่ือถือจากสังคม ดังนั้น
องค์กรทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูก
วิธี เพื่อใหไ้ด้รับความเช่ือถือ ภาพพจน์ท่ีดี อันน ามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าในระยะยาวของ
องค์กร ในองค์กรท้ังหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าเรามองท่ีปัจเจกบุคคลจะเห็น
ว่า บุคคลจะกระท าการไปสู่เป้าหมายใด ๆ ได้นั้น เขาอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็นตัวน า ดังท่ีมักกล่าว
กันว่า “ส าเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป ส่ิงท่ีจะผูกความ
แตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้ และท างานไปในทิศทางเดียวกันได้หรือมีค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะค่านิยมท่ีเกี่ยวกับงานในหน่วยงานท่ีตนเองมีวิถึชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ ส่ิงนั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ใน
องค์กร เมื่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีผลกระทบต่อองค์กรโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสามารถ
ท าให้งานง่ายข้ึน และท าให้การท างานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน์สามารถจัดขนาดองค์กรให้เล็กลง 
มีการกระจายอ านาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวางเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะราย เฉพาะด้าน จนกลุ่มคนเหล่านี้มี
เป้าหมายเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มนิติกร กลุ่มบัญชี กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเหล่านี้อาจมี
ช่ือเป็นแผนก ฝ่าย กอง กรม หรือกระทรวงก็ได้ อย่างไรก็ ดีจะมีสายโยงใย คือ วัฒนธรรมในการท างานเป็น
ศูนย์รวมของจิตใจจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถท างานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้ วัฒนธรรมองค์กร
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนประถมศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคม 
    วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง กรอบแนวทางของระเบียบและแบบแผน การประพฤติปฏิบัติอันเกิด
จากค่านิยม ความเช่ือท่ีเห็นได้จากพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรว่าจะท าอะไร ท าอย่างไรท่ีท าให้แต่ละ
องค์กรมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งองค์กรมีความคาดหวัง และสนับสนุนการให้สมาชิกรับรู้ เข้าใจถึงกิจวัตร
ขององค์กรและร่วมกันยึดถือปฏิบัติ 
  



 การก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร 
             การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลและกลายเป็นส่ิงหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร 
             วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวแทนของค่านิยมและความเข้าใจร่วมกันของบุคลากร และค่านิยมนี้จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรท้ัง ๘ ประการ คือ (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, ๒๕๕๑ :  
๒๕๖ – ๒๖๘) 

๑. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental Status in Business) องค์กรแต่ละองค์กรจะ
ด าเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีจะก าหนดประเภทขององค์กรท่ีต้องการเจริญเติบโต 

๒. ค่านิยม (Value) เป็นแนวความคิดและความเช่ือพื้นฐานท่ีก าหนดมาตรฐานของความส าเร็จ
ภายในองค์กรภายใต้การยึดถือร่วมกันของบุคลากรทุกคน 

๓. สัญลักษณ์ (Symbol) คือ วัตถุการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีถ่ายทอดความหมายบางอย่างเป็น
สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะถ่ายทอดค่านิยมขององค์กร 

๔. เรื่องราว (Stories) คือ เรื่องเล่าบนรากฐานของเหตุการณ์จริงท่ีถูกบอกเล่าอยู่บ่อยครั้งและรับรู้
ร่วมกันของสมาชิก เรื่องราวจะถูกบอกเล่าเพื่อรักษาค่านิยมขององค์กรไว้ 

๕. วีรบุรุษ (Hero) คือ ตัวเชิดเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างของการกระท า คุณลักษณะ และบุคลิกภาพ
วัฒนธรรมขององค์กร วีรบุรุษ คือ แบบจ าลองของบทบาทเพื่อการด าเนินตามของสมาชิก 

๖. ค าขวัญ (Slogan) คือ ประโยคหรือถ้อยค าท่ีแสดงค่านิยมขององค์กร 
๗. งานพิธีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (Tradition) คือ กิจกรรมท่ีตระเตรียมเอาไว้เป็นเหตุการณ์พิเศษ 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมขององค์กรและเสริมคุณค่าของความส าเร็จ 
๘. เครือข่ายทางวัฒนธรรม (Cultural Network) วัฒนธรรมองค์กรจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายท่ี

ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษขององค์กรก่อนหน้านี้จะถูกรับรู้ร่วมกันท่ัวท้ัง
องค์กร และระหว่างรุ่นของบุคลากรท่ีต่อเนื่องกัน 

 
 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร 

    ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผน ระเบียบปฏิบัติของผู้ร่วมงานในแต่ละองค์กรท่ีประพฤติ
ปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ซึ่งก าหนดขึ้นตามความเช่ือ ค่านิยมของบุคคลในองค์กรจนกระท่ังสะท้อนออกมาให้
เห็นเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
    ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, ๒๐๐๕ : ๑๗๑) ได้ออกแบบลักษณะขององค์ประกอบท่ัวไป
ของวัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 

๑. การสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation) คือ การท่ีสมาชิกขององค์กรได้รับการกระตุ้นให้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ แสวงหาโอกาส ทดลองส่ิงใหม่และยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ 

๒. ความมั่นคง (Stability) คือ ระดับท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรมุ่งรักษาไว้ซึ่งสถานภาพเดิม ให้
สามารถคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยการยึดถือระเบียบ หวังผลการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและ
ปลอดภัย 

๓. ความใส่ใจในรายละเอียด (Attention to detail) คือ ระดับความคาดหวังท่ีสมาชิกองค์กร
แสดงออกถึงความถูกต้องแม่นย าในการวิเคราะห์ และใส่ใจในรายละเอียด 

๔. การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ (Outcome orientation) คือ ระดับท่ีการบริหารมุ่งการปฏิบัติ
เพื่อผลลัพธ์หรือผลผลิตมากกว่าการใส่ใจต่อเทคนิคหรือวิธีการในการท าให้บรรลุผล 



๕. การให้ความส าคัญกับบุคลากร (People orientation) คือ การบริหารท่ีให้ความสนใจใน
ผลลัพธ์ท่ีจะกระทบต่อสมาชิกในองค์กร ผู้บริหารใส่ใจและให้ความยุติธรรมเคารพในสิทธิของ
บุคคล ให้การส่งเสริมและสนับสนุน และไม่สร้างแรงกดดัน 

๖. การท างานเป็นทีม (Team orientation) คือ ระดับท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดขึ้นเพื่อให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมมากกว่าการเน้นความสามารถของรายบุคคล มุ่งกระตุ้นความ
ร่วมมือของสมาชิก 

๗. การมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย (Aggressive) คือ ระดับท่ีสมาชิกในองค์กรมุ่งมั่นแข็งขันท างานมากกว่า
การท างานตามสบาย 

 
 หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กร 

    วัฒนธรรมองค์กรมีคุณค่าเพราะความเช่ือและค่านิยมร่วมท าให้ยกระดับความร่วมมือและความ
ผูกพัน วัฒนธรรมองค์กรมีหน้าท่ีเมื่อความเช่ือและค่านิยมร่วมช่วยกันผลักดันให้องค์กรกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
    สุพานี สฤษฎ์วานิช (๒๕๔๙ : ๕๒๑) กล่าวว่าวัฒนธรรมมีหน้าท่ีหรือมีประโยชน์ต่อองค์กรในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๒. ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร 
๓. เป็นเครื่องมือช้ีแนะแนวทางส าหรับพนักงานในการประพฤติปฏิบัติภายในองค์กร 
๔. ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
๕. ช่วยองค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
๖. ช่วยในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ (Identity) ขององค์กร 

 
  



วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) 
 

 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ยิ้มง่าย ไหว้งาม นามวัดด่าน 
 

 การแต่งกาย 
 วันจันทร์   เครื่องแบบสีกากี 
 วันอังคาร   เครื่องแบบเส้ือสีขาว โรงเรียนวิถีพุทธ 
 วันพุธ    เครื่องแบบโรงเรียน ชุดซาฟารี 
 วันพฤหัสบดี  เครื่องแบบผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ 
 วันศุกร์    เส้ือสะพานภูมิพล  



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ณ วัดด่าน ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานขนมหวานถิ่นยานนาวา ณ วัดด่าน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานท าบุญโรงเรียน ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร  
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
  

พิธีไหว้ครู ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ 



ภาพกิจกรรม การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
 
 
 
 

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 


