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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเคร่ืองมืออันดับต้นๆ ท่ีหลายองค์กรน ามา
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ เพราะจากการวิจัยถึงความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก 
พบว่า องค์กรท่ีมีวัฒธรรมท่ีชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดง
พฤติกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ จะท าให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแส
ความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน  

เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือมี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงานทุกคนตั้งแต่
เบอร์ 1 ขององค์กรจนถึงพนักงานรายวันหรือพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานรายเหมา ล้วนแล้วแต่
มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็
ยากที่จะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่งความย่ังยืนครับ 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานท่ีมีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีเป็นนโยบายขององค์กร น าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีพนักงานท่ีปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถท านายได้เลยครับว่า องค์กรนั้นยากที่จะเป็น
องค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรท่ีแท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกท่ีมอง
เข้ามายังองค์กรนั้นๆ ครับ 

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปัจจัยท่ีส าคัญมากอีกสิ่ง
หนึ่ง ในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเด่นชัด ท่ีขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆ ครั้ง ท่ีพนักงานในองค์กร
มักจะมีค าถามในใจว่า ท าไมองค์กรจะต้องว่าจ้างท่ีปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุก
หน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งท าให้พนักงานในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ ไว้
เนื้อเช่ือใจและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ท่ีตนเองได้สัมภาษณ์เขาหรือเธอเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการท างาน รวมท้ังอาจ



ส่งผลเสียในระยะยาวต่อผลประกอบการของธุรกิจอย่างใหญ่หลวงได้ด้วยครับ นอกจากนี้หาก
ผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใดๆ จากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆ ท่ีจะท าให้องค์กรย่ังยืนได้ครับ 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ( Commitment ) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อย่างยั่งยืนนั้น พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่า
ทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อ
ผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ 
ก็เป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่ง ท่ีผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหาร
องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน ทุก
คน โอกาสในความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมท่ีหล่อมหลอมกันเป็น
หนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอย่างแน่นอนครับ 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุดอดีต ยุด
ปัจจุบันหรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการ
ส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพาองคาพยพหรือองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับ
ความส าเร็จในการเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ใน
องค์กร ให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดเห็นต่างแต่ไมแ่ตกแยกหรือ
แตกความสามัคคี เพราะไม่มีความส าเร็จใดๆ ท่ีขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดี
หรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ ( Consensus ) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง
ความขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยน
ความขัดแย้งให้เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือ
ฉันทามติต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดายหรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงานส่วน
ใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครท่ีไม่ไม่
ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้  

7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : ค าว่าการตัดสินใจ ในความหมายของการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การท่ีผู้บริหารกล้าท่ีจะบอกกับพนักงานทุกๆ คน หรือ
กล้าท่ีจะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียง



ติดประกาศ หรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าท่ีจะตัดสินใจ พิจารณาบริหาร
จัดการกับพนักงานซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการ
แสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟลหรือก าแพงเมืองจีนหรือการ
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน 
เพราะแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆ ตัว ก็สามารถที่จะยกอาหาร
ชิ้นใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้ครับ 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ( Goal and Objective ) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะท าความ
ฝันหรือวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของตน ประสบความส าเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึง
การสื่อสารและกิจกรรมท่ีต่อเนื่องภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าท่ีไม่
มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจากพยันอันตรายหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในป่าไปได้ 

10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : หาก
เปรียบเทียบกับค าพระที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้ว มีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีว่า ชีวิตทุก
ชีวิตย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามยุดเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น 
ผู้บริหารท่ีต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการ
บริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบท้ัง 9 ประการดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่าท่านได้ด าเนินธุรกิจมาในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่า 
องค์กรแห่งความยั่งยืน ( Sustainable Organization ) 


