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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
        การบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน (Sustainable Organization) กำลังเป็นแนวทางการบริหารที่ สำคัญในยุคปัจจุบันนี้ 
เนื่องจากการแข่งขันด้านการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ค่อนข้างรุนแรงขึ้น องค์กรที่ ปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจหายไปจากวงโคจร
การดำเนินงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารระดับสูงในทุกองค์กรจึงต้องค้นหา เครื่องมือที่จะนำพาองค์กรหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
เหนือชั้นกว่าองค์กรอื่น การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรจึงถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ที่หลายองค์กรนำมากำหนดเป็นแผน
กลยุทธ์หรือแผนงาน (Business Plan) เพราะจากการวิจัยถึงความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก พบว่า องค์กร
ที่มีวัฒนธรรมที่ ชัดเจน ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคนรับรู้รับทราบเข้าใจเข้าถึง และแสดง
พฤติกรรมทีบ่่งบอกความเป็น ตัวตนขององค์กรนั้น ๆ จะทำให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแสความนิยมและรักษาความมี
เสถียรภาพ ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน  

วัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
         วัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน คือ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย รัก 
สามัคคี มีความ ศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้ก้าวสูม่าตรฐานสากล ผูบ้ังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัด 
เป็นแบบอย่างที่ดีใน การปฏิบัติงาน โดยมุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน เป็นองค์กรที่มีลักษณะเปิดกว้างทางการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนา ก่อให้เกิดผลการ ดำเนินการที่ดี
และบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่กันอย่างพี่น้อง มีความเคารพรักใคร ่สามัคคี เคารพผู้อาวุโส ปราณีรุ่นน้อง ไม่ฟ้องนาย 
ไม่ขายเพื่อน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทีก่่อให้เกิดความผูกพันต่อสถานีตำรวจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดี  

กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
       1.กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน มีดังนี้ 
          1.1 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดประชุมบริหาร ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเพื่อระดม ความคิด อันนำ
ไปสู่การกำหนดวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน1.2 แตง่ตั้ง คณะทำงานจัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการตามแผนงานเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
          1.3 ประเมินและสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
          1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดผลดตี่อข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ ตลอดจนก่อให้เกิดผลดตี่อ ราชการ
และประเทศชาติต่อไป ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด ข้าราชการตำรวจทุกนายมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กร
อย่างอย่างแท้จริง 
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ภาพประกอบแผนผังวัฒนธรรมองค์สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ 

วัฒนธรรมองค์การ
สถานีตำรวจนครบาล

พหลโยธิน

2. เครื่องมือที่นำมาใชใ้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน  
         2.1 การมสี่วนร่วม (Participation) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรม องค์กรที่เดน่ชัดหรือชัดเจนได้
นั้น การมสี่วนร่วมในองคก์รของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ลว้นแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเปน็
อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจทุกนายแลว้ ก็ยากที่จะพบเจอกับคำว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน  
         2.2 การเปิดใจกว้าง (Openness/Candor) : สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสรา้ง วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่น
คือการที่ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีทัศนคติในการเปดิใจกว้าง ยอมรับความ เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่
เป็นนโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ หากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีข้าราชการตำรวจ ที่ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปน็ ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กรก็สามารถทำนายได้ว่าองค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะ
ต่าง คนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของ
การใหบ้ริการ ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้น ๆ  
         2.3 ความไว้เนื้อเชื่อใจ  และการยอมรับ  (Trust and Respect) : ปัจจัยที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อ เชื่อใจและการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร  
          2.4 พันธะสัญญา (Commitment)  :  การจะเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรอย่าง  ยั่งยืนนั้น  ผู้บังคับบัญชาและขา้ราชการ
ตำรวจทุกนาย จะต้องมขี้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะ มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้
อย่างต่อเนื่องและไมล่้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ดังกล่าว แตส่ิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันในการ บริหารองค์กรอย่าง
ยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองขา้ม เพราะหากผูบ้ังคับบัญชาสามารถ
สร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญา ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของผูใ้ต้บังคับบัญชาทุกคน โอกาสในความสำเร็จของการเป็นองค์กร
แห่งความยั่งยืน หรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอน 



-3-  

          2.5 ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือยุคอนาคตก็ตาม 
ความขัดแย้งในองคก์รหรือในสังคม ก็ยังคงเปน็อุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่งใน การนำพาองค์กรให้ฝา่ฟันมรสุมลูกนี้ให้
ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความสำเร็จในการเปน็องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่ง ความยั่งยืนได ้ดังนั้นผู้ผูบ้ังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดทุกนาย จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัด ปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลับ
กลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความ คิดเห็นต่างแตไ่ม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสำเร็จใด ๆ 
ที่ขาดองค์ประกอบของความรัก ความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  
          2.6 ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง ความขัดแย้ง กลา่วคือ เมื่อผู้ผู้
บังคับบัญชาสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้ง ให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น 
ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่าง ๆ ก็จะ เกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนใหญ่ในองค์กร
เห็นชอบและพูดเป็น เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะดำในองค์กร
ได้  
          2.7 การตัดสินใจ (Decision Making) : คำว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรนั้น 
หมายถึง การที่ผู้ผู้บังคับบัญชากล้าที่จะบอกกับผู้บังคับบัญชาบุ หรือกล้าที่จะแสดง พฤติกรรมต้นแบบ (Role Model) ให้กับ
เพื่อนร่วมงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศ หรือ แถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึงการกลา้ที่จะตัดสินใจ 
พิจารณาบริหารจัดการกับข้าราชการตำรวจซึ่งไม่ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร  
          2.8 การรวมพลัง (Synergy) : ไม่ว่าจะเปน็การสร้างวัดพระแก้วมรกต ปิระมิดหรือปราสาทนครวัด นครธม หรือการ
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะ แม้กระทั่งปลวกตัวเล็ก ๆ 
หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลาย ๆ ตัว ก็สามารถที่จะสร้างรังขนาดใหญ่ได้  
          2.9 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการ
กำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะทำความฝนัหรือ วิสัยทัศน์ (Vision) ของตน ประสบความสำเร็จไดด้ั่ง
ใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ เช่นกัน ตอ้งมีการกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไป
ถึงการสื่อสารและกิจกรรมทีต่่อเนื่อง ภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับ การเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออก
หรือหลุดพ้นจากภัย อันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในปา่ไปได้  
         2.10 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : หากเปรียบเทียบ กับกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ว่า 
“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ทุกสรรพสิ่งในโลก ย่อมมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป ชีวิตทุกชีวิต
ย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและตาย เช่นเดียวกัน องค์กรก็ย่อมที่จะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่ 
เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรก็จะ
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มี องค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการ
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าได้ดำเนินงานมาในแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับคำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน 
(Sustainable Organization) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 



พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์. ผกก.สน.พหลโยธิน ร่วมกับข้าราชการ ตำรวจ สน.พหลโยธิน  

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

-๔-



สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยติดป้ายต่อต้านการทุจริตในห้องทำงาน

แต่ละแผนก เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการตอ่ต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

-๕-



ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  จัดประชุมข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธินทุกฝ่ายอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อเพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการตอ่ต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

-๖-



สถานตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร โดยติดป้ายเชิญชวยผู้มาติดต่อราชการ 

ร่วมตอบแบบ วัดการรับรูข้องผู้มสี่วนได้สว้นเสียภายนอก Internal Integrity and Transparency 

Assessment (IIT) 2022 

-๗-



พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์. ผกก.สน.พหลโยธิน ร่วมกับชุมชนนครหลวง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตื่นตัวและตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกันทำให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ในสังคมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

-๘-



พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.พหลโยธิน ร่วมกับ กต.ตร.สน.พหลโยธิน สร้างโรงอาหารแห่งใหม่ และ

ได้จัดอาหารกลางวันให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้รับประทานร่วมกัน รวมทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

-๙-


