
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัฒนธรรมองค์กร (Organization and Culture) 
 โรงเรียนมีวฒันธรมองค์กร คือ สานสมัพนัธ์พี6น้อง ปรองดองเป็นหนึ6งเดียว ผู้บริหารและบุคลากรเป็น

แบบอย่างที6ดีในการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที6มีลักษณะเปิดกว้างทางการสื6อสาร มี

กระบวนการพฒันาเกิดผลการดําเนินงานที6ดี และบคุลากรมีความผกูพนัต่อโรงเรียน อยู่กนัอย่างพี6น้อง มีความ

เคารพรักใคร่ สามคัคี เคารพผู้อาวโุส จงึเป็นปัจจยัเกื Nอหนนุที6ก่อให้เกิดความผกูพนัตอ่โรงเรียน สง่ผลตอ่พฤติกรรม

การทํางาน โดยยดึคา่นิยมของโรงเรียนคือ SAWAT TEAM MODEL มีกระบวนการตามตาราง ดงันี N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนได้ดําเนินการตามขั Nนตอน ดงันี N 1) ศึกษาองค์ประกอบความผูกพัน ศกึษาเกี6ยวกบับคุลากร

ใหม่ ทิศทางการทํางาน บรรยากาศการทํางาน ความร่วมมือและไมตรีจิตของบลุคลากร สภาพแวดล้อม กิจกรรม

เชื6อมความรู้ความสัมพันธ์ของบุคลากร 2) กําหนดวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร จัดทําแนวปฏิบัติและ

ข้อตกลงวฒันธรรมองค์กร เช่น วฒันธรรมการทํางาน การมาปฏิบติังาน  การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 3) สร้าง

วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม/ความผูกพัน ด้วยการสร้างวฒันธรรมองค์กร คือ สานสมัพนัธ์พี6น้อง ปรองดองเป็น

หนึ6งเดียว ผู้บริหารและบคุลากรเป็นแบบอย่างที6ดีในการปฏิบติังาน มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรที6มีลกัษณะ

เปิดกว้างทางการสื6อสาร มีกระบวนการพฒันาเกิดผลการดําเนินงานที6ดี และบคุลากรมีความผกูพนัต่อโรงเรียน 

อยู่กนัอย่างพี6น้อง มีความเคารพรักใคร่ สามคัคี เคารพผู้อาวโุส  4) ปลูกฝัง/ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กับ



บุคลากรใหม่ ปฏิบติัตามวฒันธรรมขององค์กร ครูและบคุลากรนําไปปฏิบติัอยา่งตอ่เนื6องเป็นนิสยัที6ยั6งยืน โดยใช้

ระบบผู้อาวโุส ผู้บงัคบับญัชาประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างที6ดี การจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วนัครู วนั

กําเนิดโรงเรียน วนัเกิดบุคลากร การรับ-ส่งครูย้าย เลี Nยงสงัสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น 5) รายงานผลแผนการสร้าง

ความผูกพันและการปฏิบัติงานของบุคลากร ดําเนินการายงานผลการปฏิบติังานเมื6อสิ Nนภาคเรียน และนําผล

การประเมินไปวางแผนและพฒันาตอ่ไป 
 SAWAT TEAM Model  ซึ6งประกอบด้วย 

 S : Strategy หมายถงึ ร่วมกนักําหนดยทุธศาสตร์, กลยทุธ์ ในการดําเนินงานของโรงเรียน เพื6อให้สง่เสริม

นกัเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. สพม.ตรัง กระบี6 ตลอดจนการน้อมนําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 A : Awareness หมายถึง การสร้างความตระหนกัในการทํางาน เพื6อพฒันาการศกึษา ตามกลยทุธ์ของ

โรงเรียน อนัจะสง่ผลตอ่นกัเรียนในโรงเรียน 

 W : Workshop หมายถึง การสง่เสริม สนบัสนนุ การจดัการศกึษาให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านการลงมือ

ปฏิบติัจริง  

  A : Association  หมายถึง ร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย เพื6อสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ ทกัษะ รอบ

ด้าน ตามความต้องการหรือความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที6หลากหลาย เพื6อให้ก้าวทันการ

เปลี6ยนแปลงของสงัคมโลก บรรลเุปา้ประสงค์ของสถานศกึษา อยา่งมีประสทิธิภาพและยั6งยืน 

 T : Technology หมายถึง พฒันาคณะครู นกัเรียนให้มีความรู้ ก้าวทนัเทคโนโลยี และนําเทคโนโลยีมา

ใช้ในการจดัการเรียนรู้และการบริหารสถานศกึษา 

 T : Typicality หมายถึง โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนกัเรียน มีการดําเนินการ ประพฤติปฏิบติั เพื6อ

เป็นแบบอยา่งให้กบัโรงเรียน หน่วยงาน หรือบคุคลอื6น ๆ ทั Nงในและนอกองค์กรได้ 

 E : Effort หมายถงึ มีความพยายาม ในการทํางานให้ลลุว่ง ตามกลยทุธ์ เปา้หมายของสถานศกึษา 

 A : Advance  หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้า และมีความเชี6ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

 M : Moral หมายถึง สอดแทรก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  เกิด

คณุลกัษณะและพฤติกรรมที6ดีตาม คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ รักสะอาด รับผิดชอบ มีวินยั ใจอาสา และ

อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 
 
 



 - ปัจจัยขับเคลืS อนความผูกพัน (Drivers of Engagement) กระบวนการกําหนดปัจจัยการ

ขบัเคลื6อนความผกูพนั โรงเรียนได้ดําเนินการตามขั Nนตอน ดงันี N 1) วิเคราะห์ปัจจยัการขบัเคลื6อนความผกูพนั ปัจจยั

ในการเสริมสร้างวฒันธรรมโรงเรียน มีผลการดําเนินตามขั Nนตอน ดงันี N 1) วิเคราะห์ปัจจัยการขับเคลื6อนความ

ผกูพนั ปัจจยัในการเสริมสร้างวฒันธรรมโรงเรียน มีผลการดําเนินงานที6ดีและบคุลากรมีความผกูพนัตอ่โรงเรียน 2) 

กําหนดปัจจยัขบัเคลื6อนความผกูพนั ให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน 

โดยการเชิญชวนหรือออกคําสั6งแต่งตั Nง 3) จดัหาปัจจยัขบัเคลื6อนความผกูพนั ใช้การแจ้งและขอความร่วมมือใน

การประชมุประจําเดือน โดยเน้นการประชมุเพื6อแสดงความคิดเห็น การยกย่องชมเชย การมอบเกียรติบตัรให้ครู 

นกัเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลในชุมชนที6ทําประโยชน์ให้โรงเรียน 4) รายงานผลการจดัหาปัจจยัขบัเคลื6อนความ

ผกูพนัวา่ประสบความสําเร็จ บคุลากรมีความพงึพอใจมากน้อยเพียงใด 

 - การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) กระบวนการประเมินความผูกพัน 

โรงเรียนมีวิธีการประเมินความผกูพนัของบคุลากร แสดงให้เห็นผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพของการพฒันาบคุลากร

ตามขั Nนตอน ดงันี N 1) กําหนดเปา้หมายของการประเมินความผกูพนัของบคุลากร สําหรับการจดักิจกรรมตา่งๆ ของ

บคุลากร เช่น งานเลี Nยงแสดงความยินดีกรณีเลื6อนตําแหน่ง มอบการ์ดวนัเกิด งานเลี Nยงปีใหม่ เลี Nยงรับ-ส่งครูย้าย 

2) แตง่ตั Nงกรรมการประเมินความผกูพนัทกุกิจกรรมของบคุลากร 3) ดําเนินการประเมินความผกูพนัอย่างตอ่เนื6อง 

4) รายงานผลการประเมินความผกูพนั วา่กิจกรรมตา่งๆ ครูและบคุลากรมีความผกูพนัหรือไม่ 

 - การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) กระบวนการจัดการผลการ

ปฏิบติังาน โรงเรียนได้ดําเนินการตามขั Nนตอน ดงันี N 1) ศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานในรอบปีที6ผ่านมาทั Nง 3 

ระบบหลกัและระบบสนบัสนนุทั Nง 6 ระบบ 2) แจ้งผลให้ครูและบคุลากรทราบว่าประสิทธิภาพของการทํางานตาม

ระบบเป็นอย่างไรอยู่ในระดับใด 3) ปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน นําผลจากการประเมินไปจัดการ

ปรับปรุงและพฒันางานให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัชี Nวดัความสําเร็จ 4) วดั วิเคราะห์และประเมินผล

ในการจัดการผลการปฏิบัติงานว่านําไปปรับปรุง พัฒนามากน้อยเพียงใด 5) รายงานผลการจัดการผลการ

ปฏิบติังาน วา่สามารถจดัการผลการปฏิบติังานที6ดีและไมดี่หรือไมผ่า่นเกณฑ์คณุภาพได้อยา่งไร 

 โรงเรียนนําผลที6ได้จากการสร้างวฒันธรรมองค์กร ค่านิยมและความผกูพนั มาวางแผนการพฒันาการ

เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรร่วมกบัคณะครู บคุลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงพฒันา และจดัทําแนว

ปฏิบติัและข้อตกลงวฒันธรรมองค์กร เพื6อสง่เสริมความผกูพนั และเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการสื6อสารที6

เปิดกว้างและมีความผกูพนัธ์อยา่งน้อยระดบัมากทกุปีการศกึษา 

 

 

 



ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

วฒันธรรมองค์กร สานสมัพนัธ์พี6น้อง ปรองดองเป็นหนึ6งเดียว โดยผู้บริหารและบคุลากรเป็นแบบอยา่งที6ดี

ในการปฏิบติังาน มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรที6มีลกัษณะเปิดกว้างทางการสื6อสาร มีกระบวนการพฒันา

เกิดผลการดําเนินงานที6ดี และบคุลากรมีความผกูพนัต่อโรงเรียน อยู่กนัอย่างพี6น้อง มีความเคารพรักใคร่ สามคัคี 

เคารพผู้อาวโุส จึงเป็นปัจจยัเกื Nอหนนุที6ก่อให้เกิดความผกูพนัต่อโรงเรียน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยยึด

ค่านิยมของโรงเรียนคือ SAWAT TEAM MODEL ให้ครูและบคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในการทํางานให้เกิดผล

สําเร็จ ครูและบคุลากรได้รับการพฒันาด้วยการสง่เสริมสนนัสนนุให้เข้าประชมุ อบรมสมัมนา ศกึษาดงูาน ทั Nงจดั

ขึ Nนภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อย fg ชั6วโมงต่อปี ส่งผลให้โรงเรียน ครูและบคุลากรประสบผลสําเร็จใน

การเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงานอื6นๆ ได้รับรางวลั มีหรือเลื6อนวิทยฐานะ 

ตาราง ความพงึพอใจด้านความผกูพนัเทียบกบัเปา้หมาย ปีการศกึษา 2562-2564 

ที# รายการ 
เป้า 

หมาย 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 

ผล ระดบั ผล ระดบั ผล ระดบั 

1 ทา่นมีความสขุในการทํางาน มาก 4.52 มากที7สดุ 4.77 มากที7สดุ 4.80 มากที7สดุ 

2 ทา่นรู้สกึวา่ชีวิตมีคณุคา่และมีประโยชน์ มาก 4.55 มากที7สดุ 4.85 มากที7สดุ 4.90 มากที7สดุ 

3 ทา่นมีสมัพนัธภาพที7ดีกบัเพื7อนร่วมงาน มาก 4.58 มากที7สดุ 4.80 มากที7สดุ 4.93 มากที7สดุ 

4 ทา่นรู้สกึภาคภมิูใจในตวัเอง มาก 4.88 มากที7สดุ 4.89 มากที7สดุ 4.95 มากที7สดุ 

5 ทา่นรู้สกึวา่เป็นสขุในการชว่ยเหลอืผู้ อื7น มาก 4.92 มากที7สดุ 4.93 มากที7สดุ 4.96 มากที7สดุ 

รวม มาก 4.69 มากที#สุด 4.85 มากที#สุด 4.91 มากที#สุด 

           จากตาราง พบวา่ ความพงึพอใจด้านการทําให้บคุลากรมีความผกูพนัในปีการศกึษา 2562-2564 มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที6สดุและมีคา่เฉลี6ยเพิ6มขึ Nนทกุปีการศกึษา  

 


