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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

           ๑. การม ีส ่วนร ่วม ( Participation ) :       

การที ่จะนำพาองค์กรไปสู ่ความยั ่งย ืนหร ือมี  

วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้นการมี

ส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาทุกคนตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ตลอดจน ครูในโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ

และความจำเป็นอย่างยิ ่ง เพราะหากขาดความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร ก็ยากที่จะพบเจอกับ

คำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน   บุคลากรทุกคนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ให้ความสำคัญของ

การมีส่วนร่วมในองค์กร  รับฟังและร่วมวางแผนในการพัฒนาองค์กระเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพ

ตัวบุคคล  พัฒนางาน  พัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาะที่สูงขึ้นมีมาตรฐาน   จากทั้ง

บุคคลในองค์กร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการประชุมภายใน   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

และประชุมผู้ปกครองเพื่อเสนอนโยบาย  รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำมา

พัฒนาปรับปรุงโรงเรียน   

           ๒. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : 

สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งในการ  เสริมสร้าง วัฒนธรรม

องค์กรให้แข็งแกร่ง คือการมีคณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ที่มีทัศนคติในการเปิดใจ กว้าง ยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่ง

ประชุมภาคี ๔ ฝ่ายร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 



๒ 

 

ที ่เป็นโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความย่ังยืนใน

องค์กร  คณะครูและบุคลากรของโรงเร ียน

อน ุบาลลาดยาวได ้ตระหน ักและ เล ็ ง เห็น

ความสำคัญของการยอมรับความคิดเห็น   มีการ

พัฒนาตนเองรับความรู้ใหม่ๆ  เพื่อนำความรู้ที่

ได้รับมาพัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  โดยการเข้า

รับการอบรมทางวิชาการที่ทางหน่วยงานต่างๆจัด

ขึ้น   รวมถึงการเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่นที่เข้ามาประเมิน

และเสนอแนะ   รับฟังการสะท้อนปัญหาจากผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน 

            ๓ . ความไว ้ เน ื ้ อ เช ื ่ อ ใจ และการยอมรับ               

(  Trust and Respect ) : การข ั บ เคล ื ่ อนองค ์ กรสู่        

ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด คือ ความไว้

เนื ้อเชื ่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรใน  องค์กร 

ผู้บริหารควร ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถ

ของบุคลากรภายในองค์กร ที่ตนเองได้ สัมภาษณ์หรือ

ร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพที่ดีใน

หมู่ของคนทำงานไม่แบ่งชนชั้นในการทำงาน   ผู้บริหาร

คณะครูและบุคคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ให้ความร่วมมือและยอมรับฟังความคิดเห็น

ของซึ่งกันและกันโดยมีการเสนอปัญหาจากการปฏิบัติงานและช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อหา

แนวทางในการแก้ปัญเพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ๔. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง

ยั่งยืน นั้น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน

ว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อ

ผูกพันหรือพันธะสัญญา  มุ่งหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนมากที่สุด  ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย  หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนอบรมนักเรยีน

การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละสายชั้น   

ประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนและชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน 

ประชุมประจำเดือนแจ้งข้อเสนอแนะและชี้แจง 
ทำความเข้าใจในขอ้ปฏบิัติต่าง 
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 ๕. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict 

Resolution ) : ยุคอดีต ยุคปัจจุบันหรือยุค 

อนาคตก็ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม 

ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการ

หนึ่ง ในการ นำพาองค์กร ให้ฝ่าฟันไปพบกับ

ความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม

แห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้น ผู้บริหารและคณะ

ครูทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วย

ช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่ มีอยู่ใน

ทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่าง  

แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี  โดยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

เล็งเห็นความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่แตกแยก  ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาองค์

เป็นไปด้วยความพร้อมเพียงและมีประสิทธิภาพ  ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายใน

โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

            ๖. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบบาล

ลาดยาวบริหารงานบนความถูกต้องโปร่งใส  ยุติธรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร  สามารถ

ขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น  ภายในองค์กรที่

เกี่ยวกับการ  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เป็นไปอย่าง

ง่ายดาย เพราะครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนเห็นชอบและพูด

เป็น เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกันกัน

ด้วยความพร้อมเพียง  เห็นได้จากการปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและมีความรับผิดชอบ  

ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนบรรลุ

ว ัตถ ุประสงค ์และม ีประส ิทธ ิภาพ  รวมถ ึ งความ         

พร้อมเพรียงในการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

 

บุคคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว ้

บุคคลากรมีความพร้อมเพรียงร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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   ๗. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ผู้บริหารของ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหาร  

และปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครู

ได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติด ประกาศ หรือ

แถลงเป็นนโยบายเท่านั ้น รวมไปถึง การกล้าที ่จะ

ตัดสินใจวางแผนพัฒนาปรับปรุงพัฒนา   ส่งผลให้

บุคลากรของทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวปฏิบัติตน

เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเท  

ในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

            ๘. การรวมพลัง ( Synergy ) : คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบบาลลาดยาวมีการ

เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน  คือการรวมพลังของทุกคลในองค์กร  รวมพลังเป็น

อันหน่ึงเดียวกันช่วยเหลอกันภายในโรงเรียน  ส่งผลให้มีพลังที่สามารถทำงาน  หรือกิจกรรมต่างๆ

ให้ประสบความสำเรจ็ได้อย่างยอดเย่ียมจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอก  โดย

เห็นได้จากการที่โรงเรียนอนุบบาลลาดยาวได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒  ในการใช้สถานที่เป็น

เจ้าภาพจัดงาน   หรือจัดกิจกรรมต่างๆ  ที ่ต ้อง

ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน

ต่างที ่มีจำนวนมากของสำนักงานเขตฯ เนื ่องจาก

บุคลากรของโรงเรียนมีความสามัคคี   เข้มแข็งและ

ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ

ในทุกๆงานที่ที่ขอความร่วมมือได้อย่างยอดเยี่ยม 

            

๙. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมี

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร  

หรือวิสัยทัศน์ (Vision ) มีการกำหนดจุดมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  รวมถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กรผ่านในหลายช่องทาง 

เพ่ือหาทางออกร่วมกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น  มีการวางแผนประชุมชี้แจงก่อนการ

ผู้บริหารของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์กา้วไกลวางแผน 
พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบทันตอ่นโยบายต่างๆ  

ได้รับความไว้วางใจจาก สนง.สพป.นว.๒ ในการเป็น
สถานที่จัดการประชุมครูของสำนักงานเขตฯ  



๕ 

 

ดำเนินงานทุกครั้ง  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้แนวทางในการปฏิบัติงาน   ส่งผลให้การดำเนินงาน

ต่างๆ  สำเรจ็ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

          ๑๐. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : โรงเรียนอนุบาล

ลาดยาวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามกาลเวลาตามยุคเศรษฐกิจ  ที่เปลี่ยนไป   ผู้บริหารมีการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารภานในองค์กร   การบริหาร

บุคลากรในองค์กรให้มีองค์ประกอบให้ครบทั้ง  ๙ ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้  เพื่อเป็น

องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


