
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
การบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน (Sustainable Organization) กำลังเป็นแนวทางการบริหาร 

ที่ สำคัญในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากการแข่งขันด้านการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ค่อนข้างรุนแรงขึ้น องค์กรที่ 
ปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจหายไปจากวงโคจรการดำเนินงานดังนั ้น ฝ่ายบริหารระดับสูงในทุกองค์กรจึงต้องค้นหา 
เครื่องมือที่จะนำพาองค์กรหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหนือชั้นกว่าองค์กรอื่น การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรจึง 
ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ที่หลายองค์กรนำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน (Business Plan) เพราะ 
จากการวิจัยถึงความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก พบว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ ชัดเจน ข้าราชการ 
ตำรวจ และบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคนรับรู้รับทราบเข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอก 
ความเป็น ตัวตนขององค์กรนั ้น ๆ จะทำให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู ่ในกระแสความนิยมและรักษาความมี 
เสถียรภาพ ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน  

วัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ  

วัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ คือ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจใน 
สังกัดทุกนาย รัก สามัคคี มีความ ศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้ก้ าวสู่มาตรฐานสากล ผู้บังคับบัญชา  
และข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นแบบอย่างที่ดีใน การปฏิบัติงาน โดยมุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที ่ สถานีตำรวจนครบาลบางซื ่อ เป็นองค์กรที ่มีลักษณะเปิดกว้างทางการสื ่อสาร มี 
กระบวนการพัฒนา ก่อให้เกิดผลการ ดำเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่กันอย่างพี่น้อง มีความ 
เคารพรักใคร่ สามัคคี เคารพผู้อาวุโส ปราณีรุ่นน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดความ 
ผูกพันต่อสถานีตำรวจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานท่ีดี  

กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ  

1. กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ มีดังนี้  
1.1 สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จัดประชุมบริหาร ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้น 

ไปเพื่อระดม ความคิด อันนำไปสู่การกำหนดวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 1.2 แต่งตั้ง 
คณะทำงานจัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนงานเพ่ือ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  

1.3 ประเมินและสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  
1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เพ่ือ 

นำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ตลอดจนก่อให้เกิดผลดีต่อ ราชการและประเทศชาติต่อไป ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด ข้าราชการ 
ตำรวจทุกนายมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรอย่างอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบแผนผังวัฒนธรรมองค์สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ  

 

2. เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน  
2.1 การมีส่วนร่วม (Participation) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมี 

วัฒนธรรม องค์กรที่เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจ 
นครบาลบางซื่อ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจาก 
ข้าราชการตำรวจทุกนายแล้ว ก็ยากท่ีจะพบเจอกับคำว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน  

2.2 การเปิดใจกว้าง (Openness/Candor) : สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการที่ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ 
เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ หาก 
มองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีข้าราชการตำรวจ ที่ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็น ประชากรส่วน 
ใหญ่ในองค์กรก็สามารถทำนายได้ว่าองค์กรนั้นยากท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่าง คนต่างก็จะมี  
วัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของ 
การให้บริการ ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้น ๆ  

2.3 ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยที่สำคัญมากอีก 
สิ่งหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อ 
เชื่อใจและการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร   

2.4 พันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง ยั่งยืนนั้น  
ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจทุกนาย จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะ มุ่งม่ันไปสู่ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ดังกล่าว แต่สิ่ง 
หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันในการ บริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป็นอีก 
เครื่องมือหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ถึงพันธะ 
สัญญา ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โอกาสในความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
หรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมถึงอย่างแน่นอน 

2.5 ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุค 
ปจัจุบัน หรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่ง ใน 
การนำพาองค์กรให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพ่ือไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่ง 
ความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วย 



ช่วยกันที่จะขจัด ปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิด 
สร้างสรรค์หรือความ คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสำเร็จใด ๆ ที่ขาด 
องค์ประกอบของความรัก ความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  

2.6 ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง 
ความขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้ผู้บังคับบัญชาสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้ง ให้เป็นความคิดท่ี 
สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่าง ๆ ก็จะ เกิดขึ้นติดตามมา 
ทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เก่ียวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดาย 
หรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็น เสียงเดียวกันหรือ 
ปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะดำในองค์กรได้  

2.7 การตัดสินใจ (Decision Making) : คำว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการ 
เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้ผู้บังคับบัญชากล้าที่จะบอกกับผู้บังคับบัญชาบุ หรือกล้าที่จะแสดง 
พฤติกรรมตน้แบบ (Role Model) ให้กับเพ่ือนร่วมงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือ แถลงเป็น 
นโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับข้าราชการตำรวจซึ่งไม่ ปฏิบัติตนให้ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร  

2.8 การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดพระแก้วมรกต ปิระมิดหรือ 
ปราสาทนครวัด นครธม หรือการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวม 
พลังของทุกคน เพราะ แม้กระทั่งปลวกตัวเล็ก ๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลาย ๆ ตัว ก็สามารถท่ีจะสร้าง 
รังขนาดใหญ่ได้  

2.9 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมาย และ 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะทำความฝันหรือ วิสัยทัศน์ 
(Vision) ของตน ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน  
ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ภายใน องค์กร 
เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับ การเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากภัย อันตราย 
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในป่าไปได้  

 2.10 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : หาก  
เปรียบเทียบ กับกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ว่า “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ทุกสรรพสิ่งใน 
โลก ย่อมมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและตาย เช่นเดียวกัน องค์กรก็ 
ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่ เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป   
เพราะฉะนั้น ผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการ 
บริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึง 
จะถือได้ว่าได้ดำเนินงานมาในแนวทางท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกับคำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable  
Organization) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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