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จากเวทีสัมมนาผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประจ าปี 2559 

วันที่ 28 มกราคม 2559 
ณ รีเจนท์ชะอ า รีสอร์ท 

 

  



2 

 

หลักการและความเป็นมาในการพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร 
โดย  นายสุวัฒน์  คงแป้น คณะท างานพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร 
 
 การพัฒนอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร เรื่องดังกล่าว พอช. มีการคิดและท าอย่างต่อเนื่อง แต่
ไม่ได้เน้นย้ าว่าเหล่านี้คือการสร้างอัตลักษณ์เพื่อน ามาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง และในช่วงปี 2557 ได้เกิด
กระบวนการพูดคุยกันอย่างจริงจัง โดยส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับส านักสื่อสารการพัฒนา และตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส านักงานภาค ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ประมาณ 25 คน เข้าร่วมสัมมนาวางแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ในระหว่างวันที่ 
8-9 ธันวาคม 2557 ณ คลองทรายเขาใหญ่รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญ อ.ธาม  เชื้อสถา
ปนศิริ จาก Thai PBS เป็นผู้จัดกระบวนการดังกล่าว 
 การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เน้นการพูดคุยกันในเรื่องการคิดค้น การร่วมกันสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของ
องค์กร เพื่อน าไปสู่การก าหนดเครื่องมือสื่อสารองค์กรที่เหมาะสม ที่จะน าไปสู่การคิดค้น และใช้ประโยชน์ในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ซึ่งมุ่งหวังว่าจะได้อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ สโลแกน สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร และ
ค้นพบบุคลิกภาพคนท างานขององค์กร (Brand Personality) โดยก าหนด 8 บุคลิกบุคลิกภาพเชิงเหตุผลและเชิง
อารมณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ 1) ศรัทธาต่อชุมชน 2) มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์  3) มืออาชีพ 4) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
5) จิตสาธารณะ 6) ยอมรับความเห็นต่าง 7) มนุษยสัมพันธ์ดี  และ 8) มองโลกในแง่บวก โดยในเบื้องต้นได้ร่วมกัน
ก าหนดแบรนด์และตัวตนของ พอช. และ คน พอช. (Brand Positioning) เพื่อเป็นการน าร่อง เพื่อด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นผลภายใน 1 ปี จึงมีการแต่งตั้ง “คณะท างานพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และ
วัฒนธรรมองค์กร” ค าสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ ง 08/2558 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 โดยมีบทบาทในการ
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และระดมความคิด ต่อวัฒนธรรมองค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อก าหนดเป็นอัต
ลักษณ์ขององค์กร โดยน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการด าเนินการ จัดท าแผนงาน ด าเนินการและน าแผนดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติ 

 ในปี 2558 คณะท างานฯ ได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแนวทางการออกแบบและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่อง (1) การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และ (2) การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและแสดงออกถึงค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะท างานได้ก าหนด Theme การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและแสดงออกถึงค่านิยมองค์กร มุ่งเน้นหลักการการพัฒนาคน , การสื่อสาร(องค์กร/
ภายใน) , การหาจุดร่วม และการสร้างความสัมพันธ ์โดยมีแนวทางการสร้างอัตลักษณ์องค์กรร่วมกัน คือ 

1.) แนวทางการรณรงค์อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยน า 8 บุคลิกของ
คน พอช. ทั้งบุคลิกภาพเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ ประกอบด้วย 1) ศรัทธาต่อชุมชน 2) มี
คุณธรรม/ความซื่อสัตย์ 3) มืออาชีพ 4) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 5) จิตสาธารณะ 6) ยอมรับ
ความเห็นต่าง 7) มนุษยสัมพันธ์ดี และ 8) มองโลกในแง่บวก มาจัดท า Road map  ซึ่งในปี 
2558 นี้ มีความเห็นร่วมกัน คือ น าบุคลิกภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ดี มาใช้รณรงค์ในเรื่อง “ยิ้ม
แย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ เคารพผู้ใหญ่”  และบุคลิกภาพด้านการท างานอย่างมืออาชีพ มาใช้
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รณรงค์ในเรื่อง “ตรงต่อเวลา” ทั้งนี้ให้ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์อันเดิม โดยน าสีน้ าเงินมาใช้ในการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันขององค์กร และก าหนดสีน้ าเงินเป็นสีประจ าองค์กร 

2) เครื่องมือและช่องทางการรณรงค ์

 สื่อรณรงค์ : สติกเกอร์ , เสื้อยืด(สีน้ าเงิน) , ค าขวัญ , สโลแกน ,มาสคอต 

 ช่องทางการสื่อสาร : เสียงตามสาย โดยส านักบุคลากร , บอร์ดประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร , การสื่อสารผา่นช่องทาง Social Media (Line กลุ่มพี่น้อง พอช. , 
FB เพื่อน พอช. , CODI เป็นต้น) 

 ใส่เสื้อ พอช. สนี้ าเงินร่วมกันทุกวันจันทร ์

 สนับสนุนกลุม่กิจกรรมให้สอดคล้องกับธีมหลักของการพัฒนาภาพลักษณ์ อัต
ลักษณ ์

3) ใช้กิจกรรมเปน็เครื่องมือในการพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย 

 การพัฒนาเว็บไซต์ พอช. 

 โครงการ “คิดได้ คิดโดน” ร่วมประกวดค าขวัญ สโลแกน และมาสคอต สถาบันฯ 
พัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ในการ
ประกวดค าขวัญสถาบันฯ ได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
ภายใต้แนวคิด หนึ่ง. ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ เคารพผู้ใหญ่ และ สอง. ตรงต่อ
เวลา” 

1) ค าขวัญ พอช. คือ “เคารพ  ศรัทธา  ตรงเวลา พัฒนาองค์กร” 
2) สโลแกน พอช. คือ  “พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง” 
3) มาสคอต พอช. คือ น้องคู่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การ์ตูน 8 บุคลิก คน พอช. 

 จัดท าคู่มือการใช้อัตลักษ์ของสถาบันฯ ในเว็บไซต์ พอช. คือ www.codi.or.th  
สามารถคลิ๊กที่ Menu และเลือกหัวข้ออัตลักษณ์องค์กร 

 

http://www.codi.or.th/
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ความส าคัญการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร 
โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 
      และที่ปรึกษาคณะท างานพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร 
 

 การพัฒนาคนให้มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การพัฒนาบุคลากรใหม่ และบอกถึงบุคลิกของการท างานขององค์กร 
และบางที่ใช้คู่มือ  ค่านิยมหลัก  กฎระเบียบ  แรงบันดาลใจ และต้องมีสิ่งที่จะท าคือการสร้างแบรนด์ขององค์กร หรือ
งานสื่อสาร และสิ่งที่ส าคัญขององค์กรคือ  

  1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่หมายถึงวัฒนธรรมของผู้บริหาร กรรมการบริหาร กระทั่งถึง
ผู้ปฏิบัติงาน และต้องมีสิ่งที่ต้องเป็นหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ที่อยู่เหนือบุคลิกภาพ และในองค์กรนั้นต้องมี              
ธรรมาภิบาล ที่แบ่งเป็น 1) ธรรมาภิบาลระดับองค์กร 2) ธรรมาภิบาลระดับผู้ปฏิบัติงาน และในระดับผู้ปฏิบัติงานก็
ต้องแบ่งเป็น ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่จะน าวัฒนธรรมองค์กรมาสู่การปฏิบัติ คือ 
กระบวนการ HRD และต้องใช้ CG (เป็นหัวใจส าคัญ) มาวัด ซึ่งต้องแปลงมาสู่การแปลงเป็น KPI และมีการประเมิน
ความพึงพอใจในทุกสิ้นปี ซึ่งสามารถน ามาสู่การก าหนดเครื่องแบบการแต่งกาย , เวลาปฏิบัติงาน , OT เป็นต้น 

 2.  ยุทธศาสตร์การสื่อสาร แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   2.1 การสื่อสารภายในองค์กร เช่น การใช้ช่องทาง FB  , Line รวมถึง การสื่อสารผ่าน FB 
และการสร้างพ้ืนที่กลุ่มปิดใน FB ควรมีหลักปฏิบัติ คือ  
    (1) พื้นที่เปิด สร้างบรรยากาศให้พนักงาน จนท. องค์กรเข้ามาใชพ้ื้นที่ดังกล่าว 
    (2) พื้นที่ปลอดภัย และวางใจได้ ต้องมีหลักการปฏิบัติ/เงื่อนไข เช่น ขอให้เข้ามา
         อยู่ในกลุ่มปิด เป็นต้น 
   ข้อพึงระวังการใช้ Line กรุ๊ป พื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับรู้ข่าวสารค่อนข้างเร็ว และ
เป็นพื้นที่การสื่อสารในระยะสั้น เช่น หากมีเพื่อนสมาชิกที่ครอบง า อาทิ การโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จ/นานมาก หรือ
โพสต์เรื่องราวของตนเอง/เรื่องดราม่า ในกรณีที่มีเรื่องราวยาวๆ ให้ไปใช้ในช่อง NOTE และพอใช้Line ในงานส าคัญก็
จะไม่ได้รับความส าคัญ รวมถงึเป็นช่องทางที่แจ้งเพื่อทราบ และงานด่วนไม่ควรใช้ Line และสิ่งที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง
คืออย่าดราม่าในไลท์ และเรื่องเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วน ามาสู่การมองหน้าไม่ติด ซึ่งอาจจะน ามาสู่การมีทัศนคติเชิงลบ
ในการประเมินผลได ้

  2.2 การสื่อสารภายนอกองคก์ร โดยส่วนใหญ่มองช่องทางการกลยุทธ์การสื่อสาร คือ 

 ช่องทางการสื่อสารที่ฉันมี/สื่อที่ฉันลงทุน ซึง่เป็นการสื่อสารยุคแรกๆ  
 การสื่อสารที่เปิดสาธารณะ 

 การสื่อสารที่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น หน้าแฟน
เพจในพันธ์ุทิพย์ ฯลฯ และถอืเป็นสิ่งธรรมชาติที่จะเกิดการวิพากษ์ 

   แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ คือ การพัฒนาแก่นแท้ภายในองค์กร และการพัฒนา
ภาพลักษณ์ คือ การถอดรหัสจากสิ่งที่เราสื่อออกไป 
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ความส าคัญของการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์องค์กร 

1. ท าให้องค์กรมคี่านิยมเดียวกัน พนักงานมีความรู้สึกเช่ือมั่น หนึง่เดียว มั่นคง และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

2. ท าให้องค์กร มจีุดยืนที่ชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ และความแตกต่างในมุมมองของประชาชน 

3. ท าให้องค์กรมแีนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนานโยบาย แผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และ
วิธีการน าเสนอ ได้อย่างมีแนวทางที่ชัดเจน 

4. ท าให้องคก์รมพีลังในการสื่อสารสู่สาธารณะมากขึ้น 

อัตลักษณ์ + ภาพลักษณ์ = แบรนด ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การ 
สื่อสาร 

พัฒนาการสื่อสารภายใน สื่อสารเพื่อการพัฒนาภายนอก ไปยัง 

• การสื่อสารภายในองค์กร 
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
• การพัฒนาบุคลากร 
• การพัฒนาแผนกลุยุทธ์การสื่อสาร 
• >> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 

• การสื่อสารภาพลักษณ์ 
• การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน 
• การสร้างความรับรู้ จดจ าได้จากสาธารณะ 
• สร้างมูลค่าให้องค์กร 
• >> เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์/งาน 
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แบรนด์คืออะไร? 
 วิทวัส ชัยปราณี CEO แห่ง Creative Juice G1 Creative Branding Agency (2546) สรุปว่า Brand คือ 
ทุกอย่างที่สินค้ามีทั้งหมดรวมทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคมีกับสินค้า หรือตรานั้น และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
 
  (1) บุคลิกภาพ (Personality) 
  (2) ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability) 
  (3) ความมั่นใจ (Confidence) 
  (4) สถานภาพ (Status) 
  (5) ประสบการณ์ (Share Experience) 
  (6) ความสัมพันธ์ (Relationship) 
 

รูปแบบของการใช้สื่อปัจจุบัน 
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ความส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณอ์งค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Brand Positioning ของ พอช. ที่ตกลงร่วมกันคือ 
 
 
 
 

 

พอช. 
1.เป็นองค์การมหาชนที่ท างานเพื่อชุมชน 
2.โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

3.โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลัก  
3.ด้วยการส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้ชุมชนมีบทบาทส าคัญ 
4.ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น  

5.โดยใชพ้ื้นที่เป็นตัวต้ัง พอช.ท าหน้าที่เปA็นผู้อ านวย ประสาน สนับสนนุ  
6.ทั้งยังเปิดโอกาสให้ ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน  

7.เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  
8.อันน าไปสูส่ังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยา่งยั่งยืน  

 

  

การพัฒนาอัตลักษณ์ คือ  การสร้างวัฒนธรรมเชิงคุณค่าภายใน ให้แก่องค์กร 
เช่น การก าหนดค่านิยม ค าขวัญ สโลแกน บุคลิกภาพ วัฒนธรรมงาน ของ

พนักงานและผู้บริหารทุกๆคน ให้ลงสูก่ารปฏิบัติจริง 

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คือ การน าเอาอัตลักษณ์องค์กรไปสื่อสาร 
ยังสาธารณะภายนอก เช่น การสือ่สารตราสัญลักษณ ์

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักรู้จัก 
จดจ าได้ จนถึง ความรู้สึกประสบการณจ์ากมุมมองของประชาชน 
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การ์ตูนแทน 8 บุคลิกภาพคน พอช. 
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แบรนด์ของคน พอช. Brand Personality 

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล (Rational) บุคลิกภาพเชิงอารมณ์ (Emotional) 
ศรัทธาต่อชุมชน หมายถึง เชื่อมั่นในพลังชุมชนว่า
สามารถพัฒนาได้ ท าได้ มีอุดมการณ์แน่วแน่ 

จิตสาธารณะ หมายถึง ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่เกี่ยงงอนที่จะช่วยเหลือ
งานผู้อื่น 

มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์ หมายถึง โปร่งใส ยอมรับการ
ตรวจสอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ยอมรับความเห็นต่าง หมายถึง เปิดใจยอมรับความ
คิดเห็นผู้อื่นก่อนตัดสินใจ ให้เกียรติ และรับฟังผู้อื่นเพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจร่วม 

มืออาชีพ หมายถึง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ รู้ทัน
สถานการณ์ ใช้ข้อมูลเหตุผลในการตัดสินใจ เป็นผู้น า 
น่าเช่ือถือ เป็นที่ไว้วางใจได้ ท างานเป็นทีม บริหารจัดการ
ด้วย การค านงึประสิทธิภาพ มีทักษะในการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร 

มนุษยสัมพันธ์ดี หมายถึง มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
รู้จักกาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวุฒิภาวะ การแต่งกายที่
ถูกต้องตามกาลเทศะ 

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง กระตือรือร้น สนใจใฝ
เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

มองโลกในแง่บวก หมายถึง แสวงหาโอกาส ท าให้คนอื่น
เกิดพลังบวกตลอดเวลา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 

CODI BRANDING's MAP 
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DIFFUSION OF INNOVATION MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การที่สังคมมนุษย์จะมีใช้นวัตกรรมใดในสังคมได้ต้องผ่านกระบานการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ใช้
ในสังคม(Interactive Between Innovator and User)กลับไปกลับมาหลายครั้งจนเกิด”การยอมรับ”  หรือที่
เรียกว่าTechnology Adoption กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎี
การแพร่กระจายทางนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด Rogers(1962) เรียกว่าทฤษฎี Diffusion of Innovation  ซึ่ง
ท าให้ได้เห็นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีของ  Rogers ได้แบ่งกลุ่มคนในสังคม
ที่จะยอมรับการแพร่กระจายของนวัตกรรมไว้ดังนี ้

กลุ่มคนในสังคม จ านวน% พฤติกรรมบุคลิกลักษณะ 
Innovators 2.5% ผู้ที่ชอบเสี่ยง มีความรู้  เป็นนักประดิษฐ์  หรือมีความรอบรู้

ด้านเทคโนโลย ี
Early adopters 13.5 % ชอบของใหม่  ชอบเป็นผู้น า  ได้รับความนิยมทางสังคม มี

การศึกษา  ชอบความใหม่ 
Early majority 34% อยากมีบ้างเป็นคนรอบคอบ  ชอบแบบสบายๆ  ไม่เป็น

ทางการ 
Late majority 34% จ าเป็นต้องมี  เป็นคนช่างสงสยั  หัวโบราณ  ฐานะไม่ด ี
Laggards 16% ก็ดีเหมือนกัน  รับฟังข้อมูลจากคนอื่น  กลัวการเป็นหนึ่ง 

  
 กระบวนการ Social Adoption นั้น  การยอมรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมจะต้องอาศัยช่องทาง 
(Channels) ในการสื่อสารของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อสื่อสารจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อ Innovators 
หรือผู้ชื่นชอบนวัตกรรมหรือนักประดิษฐ์หรือผู้สร้างกระบวนการทางสังคมเกิดการยอมรับนวัตกรรมใดแล้วจะเกิดการ
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สื่อสารให้บุคคลกลุ่มถัดมาได้รับรู้ข้อมูลและการยอมรับ  กลุ่มต่อมาคือกลุ่มEarly Adopters เป็นกลุ่มที่ชอบลองอะไร
ใหม่ๆ มีความรู้สูงค่อนข้างมีฐานะและสนใจข่าวสารใหม่ๆ การยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มนี้ถือว่าส าคัญที่สุดเพราะถือ
ว่าเป็นกลุ่มชั้นน าในการยอมรับของสังคมไม่ว่านวัตกรรมหรือหารยอมรับองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  จะเป็นผู้
ชี้ว่า”มีอยู”่ หรือ”ดับไป” ด้วย  
 
บันได 8 ขั้น “ปฏิรูป” องค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบรนด์ คือ  

 “ค าพูดและความรู้สึกของประชาชน ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ที่พูดถึงเรา มีภาพตราประทับเป็นอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงเรา 
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แบ่งกลุ่มย่อย 8 บุคลิก คน พอช. พร้อมน าเสนอรูปธรรม ด้วยกระบวนการ คือ 

1. ทีมกระบวนการ แบ่งกลุ่มย่อย 8 บุคลิก/กลุ่ม โดยการให้เล่นเกมส์นับจ านวนเงิน เช่น ผู้ชาย 50 สตางค์ 
/ 25 สตางค์ และผู้หญิง 1 บาท จนได้กลุ่มย่อย 8 กลุ่ม แบ่งเป็น 

1.1 ศรัทธาต่อชุมชน 
1.2 มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย ์
1.3 มืออาชีพ  
1.4 เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
1.5 จิตสาธารณะ  
1.6 ยอมรับความเห็นต่าง  
1.7 มนุษยสัมพันธด์ี  
1.8 มองโลกในแง่บวก 

2. แต่ละกลุ่มต้องร่วมกันคิดว่าท าอย่างไรให้ 8 บุคลิกภาพของคน พอช.น้ัน เป็นรูปธรรมที่น ามาสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 

2.1 ต่อตนเอง 
2.2 ต่อองค์กร 
2.3 ต่อชุมชน 

3. หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้คิดรูปธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มอื่นๆ แชร์ความคิดเห็น โดยเดิน
เวียนเป็นเข็มนาฬิกา กลุ่มละประมาณ 5 นาท ี

รูปธรรมที่แสดงออกใน 8 บุคลิกภาพของคน พอช. 
ถอดจากงานสัมมนาผู้ปฏบิัติงาน พอช. ประจ าปี 2559 

ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ โรงแรงรีเจ้นท์ ชะอ า เพชรบุรี 
 

บุคลิกภาพ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อชมุชน 

ศรัทธาต่อชุมชน 
 

“ศรัทธาต่อชมุชน 

เราเริ่มต้นจาก
ตนเอง 

เชื่อมั่นและเขา้ใจ 

มีเหตุผลฟัง
ส่วนรวม 
 

จากคนสู่องค์กร 

จัดการร่วมสวม
น้ าใจ 

ใฝ่หาประโยชน์ใด 

เพื่อจุดยิ่นให้

1. เชื่อว่าตนเองสามารถท างาน
พัฒนาได้ 

2. การท างานแบบมีส่วนร่วม 

3. เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้าน
บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลา 

เป็นแบบอย่างที่ดีของนักพัฒนา 

4. ความมีเหตุผล ควบคุมอารมณ์
ได้ดี 

5. เชื่อว่าเราท าถูก เชื่อว่าเราสร้าง
การมีส่วนร่วมได ้

6. เข้าใจกระบวนการ แก้ไขปญัหา
ได ้

7. เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ มี

1. เชื่อมั่นว่าองค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 

เป็นหนึ่งเดียว 

2. เชื่อมั่นในวิถีองค์กร/ องค์กรดี
ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง/ เป็น
องค์กรเดียวในโลกที่เชื่อมั่นว่า
ชุมชนท าได้ 

3. ชุมชนต้องเป็นแกนหลัก 

4. ส่งเสริม หนุนเสริมการท างาน
ในชุมชน ให้ชมุชนท างานให้ดี
ขึ้น 

5. เป็นองค์กรของชาวบ้าน 

6. ร่วมแก้ปัญหาคู่กับชาวบ้าน 

1. เชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้ และชุมชน
ท างานได้ด้วยตนเอง 

2. เก่ง ดีที่สุด คือชุมชน 

3. ค าตอบอยู่ที่ชุมชน 

4. เชื่อมั่นในวิถีชุมชน 

5. เชื่อว่าชุมชนมีธรรม วิถี
วัฒนธรรม มีธรรมาภิบาล 

6. สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
ของทรัพยากรในชุมชน 

7. ชุมชนสสามารถพัฒนา
ศักยภาพที่ดีขึ้น 

8. ชุมชนเป็นแกนหลักในการ
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บุคลิกภาพ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อชมุชน 

ชุมชน 
 

ชุมชนรับศรัทธา  
สร้างเวลาจัดการ
ตน 

ผูกมิตรสร้างสังคม 

มุ่งสู่ทางความร่วม
ใจ” 
 

ประสิทธภาพในการท างาน 

8. เชื่อมั่นในพลังของคนในชุมชน
ชุมชนท าได้ ปัญหาของชุมชน 
ชุมชนต้องแก้เอง 

9. ฟังความต้องการของชุมชน 

10. คิดบวก เปิดเผย โปร่งใส 

11. คุยกับปราชญ์ชุมชน สร้างแรง
บันดาลใจ 

12. ศรัทธาต่องานตนเอง (เราคิดได้ 
พูดได้ ท าได้) 

13. สร้างความไว้วางใจ 

7. มีวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

8. พอช.สามารถเปลี่ยนโลกได ้

9. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้รู้การสร้าง
ชุมชนให้มีการบริหารจัดการ
ที่ด ี

 

พัฒนาทุกกระบวนการ 

9. ไม่ปฏิบัติเชิงชู้สาว (ไม่กินไก่
ชุมชน) 

10. ผนังทองแดง ก าแพงเหล้ก 
อยู่ที่ชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลง 

11. ชุมชนพึ่งตนเอง 

มืออาชีพ 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. ตรงต่อเวลา 

3. พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา/
SWOT ตนเองอยู่เสมอ 

4. มีความอดทน 

5. มีเหตุผล 

6. มีความซื่อสัตยต์่อหน้าที ่
7. มีความมั่นใจ 

8. มีความเสียสละต่อส่วนรวม/ จิต
สาธารณะ 

9. ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

10.ไม่เลือกปฏิบัติ มมีาตรฐาน 

11. เคารพผู้อืน่ 

 12. ท างานที่มีข้อมูล มีแผนงาน 

 13. มีความรู้ มีความช านาญใน 

      งานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง 

      และมีความรู้หลากหลาย 

 14. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 15. เตรียมตัวให้พร้อมก่อน 

      ท างานเสมอ (แผนงาน ข้อมูล 

      อุปกรณ์) 
 16. แบ่งเวลาให้เหมาะสมกบังาน 

 17. มีเป้าหมายและจุดยืนใน 

      การท างาน 
 18. ประยุกต์ใช้เครื่องมือให้ 
      เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 19. เต็มที่กับตนเอง 

1. ตรงต่อเวลา 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

3. เป็นตัวอย่างการแต่งกาย 

4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม Job 
Description  

5. คิดเชิงบวก ท างานไม่อคติ 
6. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานเดียวกัน 

8. ท าให้เปา้หมายขององค์กร
บรรล ุ

9. การบริหารจัดการที่ดี 

10. ประชาธิปไตย 

11. บริหารจัดการได้อย่าง 

     เป็นระบบ คุ้มค่า 

     ประหยัดทรัพยากร  
12. สร้างแผนบูรณาการ 

     เชื่อมโยงได้ทุกเรื่อง 

 

1. เตรียมตัวให้พร้อม (เนื้อหา 
ข้อมูลที่รู้ลึก รูจ้ริง) 

2. ออกแบบให้ชุมชนจัดการ
ตนเอง 

3. แกนน ามีความรู้ มีคุรธรรม 

4. คิดร่วมกัน มีสว่นร่วม 

5. ตรงต่อเวลา 

6. เน้นให้ชุมชนมกีารปฏิบัติจริง
ในต าบล 

7. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(โปร่งใส ตรวจสอบได้) 

8. กระจายคน เงิน อ านาจ 

9. การพัฒนาระบบกลไกชุมชน 

10. สร้างเครื่องมือในการ 

     พัฒนาที่เป็นมาตรฐาน 

     เป็นที่ยอมรับ 

11. เข้าใจชุมชน รู้จัก 

     ชุมชนเป็นอย่างดี 
12. การจัดระบบข้อมูล 

     ข่าวสาร และสื่อสาร 

     กับชุมชนได ้

13. มีเป้าหมายและจุดยืน 

     ในการท างาน 

14. รู้หลบเป็นปีก รู้หลีก 

     เป็นหาง 

15. บริหารอยา่งมีส่วนร่วม 

     นักประสาน นักเจรจา 

     นักเอื้ออ านวย 
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20. ค้นหาบุคคลตน้แบบในการ
ด าเนินชีวิต 

21. ทุกคนทีความเก่ง ดี ที่
แตกต่างกัน 

22. ท าเพื่อคนอื่นตลอดเวลา 

23. ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น 

24. เผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหา
เฉพาะได้เป็นอย่างดี 

25. รู้เขารู้เรา 

16. บริหารความขัดแย้ง 

มองโลกในแงด่ี 1. ชื่นชมตัวเองทุกวัน (ฉันสวย ฉัน
เก่ง ฉันหุ่นดี ยิม้แย้ม แจ่มใส) 

2. เชื่อมั่นว่าเราท าได้ ทุกปัญหามี
ทางแก ้

3. ให้ก าลังใจตนเอง และทีม 

4. ทุ่มเท มุ่งมั่น ขยัน ประหยัด 

5. มีจิตอาสา เสียสละ 

6. คิดดี ท าดี  
7. มีความสุขในการท างาน ยอมรับ

ทุกสถานการณ ์

8. ทุกคนเป็นคนเก่ง 

9. ไม่มีอคต ิ

10. ไมล่ าเอียง/ รับฟังปัญหาของ
ลุกน้องทุกคน  
11. ให้โอกาส/ มองปัญหาเป็น 

     โอกาส/ เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็น
แรงใจ 
12. มีเหตุผล เปิดใจยอมรับผูอ้ื่น 

13. รอบคอบ รอบรู้ในงานพัฒนา 

     ชุมชน  

1. องค์กรเราเป็นที่หนึ่ง/ เชื่อมั่น
ในองค์กร 

2. องค์กรที่เข้าถึงการพัฒนา
อย่างแท้จริง/ ทุกพื้นที่เข้าถึง 
พอช.ได้/ เสมอภาคทั้งองค์กร 
และชุมชน 

3. พอช. หม้อข้าวของฉัน/ 
องค์กรที่มีแต่ให ้

4. ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได/้ ชุมชนมีศักยภาพ 

5. องค์กรคือบ้านของเรา รัก
องค์กรเหมือนรักครอบครัว 

6. ชื่นชมคนท างานทุกระดับ 

7. ในการต าหนิเพื่อนร่วมงานให้
ใช้ค าพูดเชิงบวก 

8. เป็นองค์กรที่น่าอยู่ เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้พฒันา 

9. ผู้บริหารเป็นกันเอง  
10. เป็นองค์กรที่สร้างการ 

     เปลี่ยนแปลง สร้างความ 

     เข้มแข็งให้ชุมชน 
11. ไมค่ิดเรื่องชู้สาวในองค์กร 

12. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

13. สื่อสารเชิงบวก 

1. ชุมชนเหมือนพี่น้อง เหมือน
ญาติกัน 

2. ชุมชนมีความ 

   หลากหลายน่าเรียนรู ้
3. ชุมชนมีความสามัคคี  
   ดีทุกเรื่อง 

4. ศรัทธา เชื่อมั่น เคารพ 

   ในวิถีการพัฒนาของ  
   พอช. 
5. ทุกคนเป็นคนดี มีน้ าใจ 

   มีศักยภาพ 

6. สนับสนุนงบประมาณให ้

   ชุมชน 

7. เชื่อว่าชุมชนจัดการ 

   ตนเองได้ แต่อาจจะนาน 

8. ทุกอย่างแกไ้ขได ้

มนุษยสัมพันธด์ี 1.  ยิ้ม พูดจาไพเราะ 

2.  เจอกันสวัสดี ทักทาย 

3.  สุภาพ อ่อนหวาน สดชื่นแจ่มใส 

4.  แต่งกายสุภาพ 

5.  มองโลกแง่บวก 

6.  ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ตัวตน

1. มีความร่วมมือต่อกัน 

2. ทักทายเมื่อเจอกัน สดชื่น 

   แจ่มใส 
3. เป็นกันเอง 

4. พูดจาไพเราะ 

5. แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย/ ไม่

1. ยิ้มแยม้ แจม่ใสร่าเริง เป็น 

   มิตรกับทุกคน 

2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3. อ่อนน้อมถ่อมตน 

4. พูดจาไพเราะ 

5. เป็นกันเอง เสมอต้นเสมอ 
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ของเพื่อน  
7.  จริงใจ พูดจริงท าจริง 

8.  ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง 

9. ให้ก าลังใจเพ่ือน กล้าชื่นชม 

10.สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพ่ือนๆ  
11. ช่วยเหลือผู้อื่น 

12. ให้เกียรติกนั 

13. มสีุขภาพกาย ใจที่ด ี

14. ทนต่อแรงต้านทานได้ 

15. ฟังคนอื่นให้มากๆ  

สวมรองเท้าแตะลงพ้ืนที่ท างาน 
6. ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ 

7. เรียนรู้ร่วมกนั 

8. ช่วยเหลือกัน 

9. ยกย่ององค์กร 

10. มคีวามเป็นกลางไม่อคต ิ

11. เคารพผู้ใหญ่ สุภาพเรียบร้อย 

12. ไมส่ร้างความขัดแย้ง สร้าง
ความแตกแยก/ ท าให้เสีย
บรรยากาศ 

13. สร้างองค์กรเป็นศูนย์รวมยิ้ม 

   ปลาย 
6. ไม่แบ่งแยกสถานะชาวบ้าน 

   หรือเจ้าหน้าที่ 
7. ใหค้วามจริงใจ และเปิด 

   โอกาสใหท้กุคนมีที่ยืนใน 

   ชุมชน 

8. ท าความเคารพเมื่อเจอกัน  
    ไม่หยิ่ง จองหอง 

9. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง 

    เจ้าหน้าที่และชุมชนเป็น 

   ประจ าทุกป ี

10. สร้างบรรยากาศที่ด ี

11. ช่วยเหลือ แบ่งปัน ร่วม 

     รับผิด-รับชอบ ร่วมทุกข ์

     ร่วมสุข 
12. สร้างการท างานแนวราบ 

ยอมรับความเห็น
ต่าง 

1. เปิดโอกาสให้น้องๆ  
2. มีสมาธิในการฟัง ควบคุม

อารมณ์เมื่อเห็นต่าง  

3. ให้เกียรติ เปิดใจในการรับฟัง
เพื่อนร่วมงานทุกคน 

4. ฟัง คิด พิจารณาด้วยใจเป็น
กลาง ตัดสินใจ ไม่จ้องจับผิด  

5. มองในภาพรวมไม่คิดเล็กคิด
น้อย 

6. คิดเชิงบวก ยิ้มแย้ม มองด้านดี 
ทุกคนมีคุณคา่ มีความสามารถ
แตกต่างกัน 

7. ไม่โทษตนเอง 

8. มีความยุติธรรม เป็นกลาง 

9. มอง 2 มุม มองให้รอบด้าน 
อย่างมีเหตุผล 

10. เรียนรู้ค าว่าประชาธิปไตยให้
ชัดเจนที่สุด 

11. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

12. ไม่กล่าวโทษผู้อ่ืน 

13. สมองเปิดกว้าง พูดแต่แง่บวก 
ใจเป็นกลาง มือท าดี เท้าติดดิน 
 

1. การบริหารที่แตกต่างกนั ต้อง
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน 

2. เปิดกล่องรับฟังความคิดเห็น
ในการพัฒนาองค์กร 

3. ให้เกียรติต่อองค์กร ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน 

4. ยอมรับมติและรับผิดชอบ
ร่วม/ ยอมรับความคิด
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

5. แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 

6. ยืดหยุ่นในการท างาน 

7. ไม่มีพรรคพวก 

1. ไม่ต าหนิวิพากษ์วจิารณ์  
2. เคารพความเห็นชุมชน 

3. ไม่ชี้น าทางความคิด ให้มีส่วน
ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 

4. มีเวทีแลกเปลีย่นความเห็น 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า แสดงความ
คิดเห็น 

5. เคารพเสียงส่วนน้อน เคารพ
เสียงส่วนมาก 

6. ใช้ความเห็นต่างแลกเปลี่ยน 

7. ยอมรับความเห็นต่างใน
ชุมชน แต่ไม่แตกแยก 

8. ชุมชนคือคร ู
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จิตสาธารณะ 1. เสียสละ ไม่เหน็แก่ตัว 

2. ใจกว้างไม่คับแคบ 

3. มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

4. ซื่อสัตย ์

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

6. เสนอตัวช่วยเหลือ 

7. เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ให้ไม่ต้องรอ 

8. จิตอาสา ไม่ปฏิเสธงาน ให้
ความร่วมมือเมื่อร้องขอ  

9. ไม่คิดเล็กคิดนอ้ย 

10. ตื่นตัวพร้อมเข้าร่วม ไม่นิ่งเฉย 

11. งานด่วน งานเร่ง ต้องช่วยกัน
รับผิดชอบให้มากกว่า
ครอบครัว 

12. คิดในเชิงบวก 

13.  ยินดีและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้อื่น 

1. ให้ความร่วมมอื และมีส่วน
ร่วมกับผู้อื่นในการท างาน 

2. มีความสามัคค ี

3. คิดบวกกับเพ่ือนร่วมงาน พูดด ี
มีน้ าใจกับเพ่ือนในองค์กร 

4. เป็นตัวอย่างที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

5. จิตสาธารณะ ไม่คิดถึงสิ่งตอบ
แทน 

6. ช่วยกันประหยัด ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

7. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ความดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน 
และต่อองค์กร 

8. ท างานได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 

9. ช่วยงานได้ทุกส่วนงาน ไม่มุ่ง
ท าแต่งานตนเอง โดยไม่เอา
ใคร 

10.สร้างแนวคดิการท างานให้ 
    เกิดการท างานร่วมกัน/ สร้าง 

    องค์กรเป็นจุดกลางในการ 

    ท างานร่วม 

1. เชื่อมั่นต่อพ่ีน้องชุมชน 

2. สละเวลาส่วนตัวเพื่อชุมชน 

3. เห็นความทุกข์ร้อนของชุมชน 
เสมือนความทุกข์ร้อนของเรา 

4. รู้เขารู้เรา พร้อมพัฒนา
หาทางออกในการแก้ไข
ปัญหา 

5. สร้างแนวคิดจิตสาธารณะร่วม
ในชุมชน 

6. จัดกิจกรรมอาสาร่วมกับ
ชุมชน 

7. มองงานชุมชนเป็นงานจิต
อาสาที่ต้องช่วยกัน 

8. สร้างพ้ืนที่ให้ชุมชนได้
ช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ ที่เสนอ
ความต้องการการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ  

9. เป็นหน่วยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพ่ีน้องประชาชน 

10. ตั้งใจท า ไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

11. อุทิศร่างกาย จิตใจในการลง
ชุมชนทุกครั้ง 

12. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
โดยไม่ต้องร้องขอ 

13. อาสาช่วยเหลือยามมีปัญหา 

14. รับผิดชอบต่อชุมชน 

15. เปิดพื้นที่ให้คนเล็กคนน้อย 

มีคุณธรรม/  
ความชื่อสัตย ์

1. ไม่วิ่งรถบริหารเลขไมล์/ เลข
ไมล์ต้องตรงกับเส้นทางจริง 

2. ลงเวลาการปฏิบัติงานจริง 

3. ไม่เรียกค่ากัวคิวต่อการติดตาม
งาน 

4. เสนอข้อมูลที่เป็นจริง 

5. ไม่เอาทรัพย์สินองค์กรไปใช้เพ่ือ
การส่วนตัว 

6. ไม่ค้างการเคลียร์ค่าใช้จ่ายนาน 

7. ไม่ใช้เวลาขององค์กรไปท างาน
ส่วนตัว 

8. ซื่อสัตย์กับการท างานของ

1. ไม่เล่นพรรคเลน่พวก 

2. ไม่จ้องจับผิด 

3. ไม่น าทรัพย์สินองค์กรไปใช้
ส่วนตัว 

4. เคารพ และปฏิบัติตามกฎ 
กติกาองค์กร 

5. มีความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ 

6. องค์กรเป็นธรรม เป็นกลาง
กับชุมชน บริหารจัดการธรร
มาภิบาล 

7. ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่า 

1. ตรงต่อเวลาในการท างาน 

2. มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือก
ที่รักมักที่ชัง 

3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ชุมชน 

4. มีความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้ 

5. ให้ความรู้และความชัดเจน 

6. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา
ที่วางร่วมกัน 

7. บริหารงานพัฒนาด้วยใจ
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บุคลิกภาพ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อชมุชน 

ตนเองอย่างเป็นธรรม 

9. เป็นคนดี คิดดี ท าดี 

10. ไม่นินทา  
11. ไม่โกง 

12. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ให้เต้มก าลังความสามารถ 

13. ไม่มองคนอ่ืน/ เพื่อนร่วมงานใน
แง่ร้าย คนท างานทุกคนมี
เกียรต ิ

14. ตนเองต้องท างานให้เพื่อน
ตรวจสอบได้ มีค าอธิบายได้ 

15. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

16. ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ ถือ
ศีลห้า กินเจ 

17. ขยัน ประหยัด 

18. ไม่ปั้นน้ าเป็นตัว 

8. ช่วยดูแลองค์กร 

9. สามัคคีเป็นหนึง่เดียว 

10. โปร่งใสตรวจสอบได้ 

11. มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ์

12. ตรงต่อเวลานัดหมายทุกครั้ง 

13. ไม่หาประโยชน์โดยมิชอบ / 
โตไปไม่โกง โตแล้วก็ไม่โกง 

14. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
15. จริงใจกับทุกคนในองค์กร 

16. ลงโทษคนผิดจริยธรรม ให้ทุก
คนเป็นคนดี 

อาสา ไม่แบ่งพรรคพวก 

8. ไม่ชู้สาวกับคนในชุมชน (ไม่
เอาลูกเอาเมียชาวบ้าน)/ รัก
เดียว 

9. ส่งเสริมแนวคดิธรรมาภิบาล
ให้แกนน าและสมาชิก 
(โปร่งใส/ ตรวจสอบได้) 

10. เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้

11. บริหารจัดการโดยธรรมาภิ
บาล 

12. ติดตามประเมินผลอย่างมี
ส่วนร่วม 

เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง 

1. สร้างจุดเด่นในตนเอง 

2. เปิดใจรับฟังทุกเรื่อง ฟังให้มาก 
พูดให้น้อย 

3. พัฒนาและเรียนรู้จาก
สถานการณ์จรงิ 

4. สนใจใฝ่รู้ มีความรู้ที่
หลากหลาย ฝกึทักษะให้เกิด
ความช านาญ น าไปปฏิบัติ 

5. มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ด ี

6. มีความกระตือรือร้น 

7. เรียนรู้เทคโนโลยี และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ 

8. ท างานให้เกิดรูปธรรม 

9. รู้จักออกแบบการท างานด้วย
ตนเอง สร้างวิธีการท างานที่
หลากหลาย 

10. เรียนรู้ด้านใน สติของตนเอง 
อ่านหนังสือธรรมะ 

11. ยอมรับจุดอ่อนของตนเอง และ
พัฒนาต่อ 

12. ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด 

1. ศึกษาดูงานองค์กรที่ส าเร็จ /
ต าบลรูปธรรม 

2. ถอดชุดความรู้ ความส าเร็จ 
ประสบการณ์ และทบทวน
ตลอดเวลา 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

4. เชื่อมโยงเครือข่ายงานพัฒนา
กับภาคีต่างๆ  

5. ถ่ายทอดความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

6. ให้ทุนการศึกษาเรียนรู ้
7. การยกระดับองค์กรโดยการ

สื่อสารพื้นที่รูปธรรม ขยายผล 

8. การใช้เครื่องมืองานพัฒนาให้
เป็น 

9. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

1. เข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ 
2. ศึกษาดูงานพ้ืนที่รูปธรรม 

3. ถอดบทเรียน สรุปบทเรียน
การท างานร่วมกับชุมชน  

4. เรียนรู้ที่จะใชทุ้นของชุมชนให้
เกิดประโยชน์ 

5. จัดเวทีเรียนรู้ชุมชนให้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งในแต่
ละประเด็นที่ชุมชนสนใจ 

6. เชื่อมโยง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน
และภาคีพัฒนา 

7. สร้างพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง
ใหม่ๆ คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ  

8. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/ 
ท างานร่วมกับชุมชนแบบจิต
สาธารณะ 

9. ชุมชนมีความรู้ทุกหนแหง่ 
อยากได้ต้องวิ่งเข้าไปหา
ชุมชน 
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บุคลิกภาพ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อชมุชน 

13. ศึกษาดูงานทั้งภายในภายนอก 

14. สร้างเพ่ือนท างานที่ดี 

15. การมีสุขภาพกายใจที่ด ี

16. ต้องเป็นน้ าที่ไม่เต็มแก้ว 

17. การเปลี่ยนแปลง คือ โอกาส 

18. ไม่หยุดคิด ประเมนิตนเอง 
 

รูปธรรมที่แสดงออกในอัตลักษณ์ของสถาบัน 8 ด้าน 

ของผู้บริหาร 
บุคลิกภาพ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อชุมชน 

1. ศรัทธาต่อ
ชุมชน 

2. มีคุณธรรม/ 
ซื่อสัตย ์

3. มืออาชีพ 

4. เรียนรู้พัฒนา
ตนเอง 

5. จิตสาธารณะ 

6. ยอมรับความ
แตกต่าง 

7. มนุษยสัมพันธด์ี 
8. มองโลกในแง่

บวก 

1. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 

2. พัฒนาตนเองในด้านที่ขาด 

1. ชมเชย ยกย่องเจ้าหน้าที่ 
2. รณรงค์เน้นน้ าหนักบางเรื่องปี 

2559 อย่างน้อย 3 เรื่อง 

3. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการ Coaching and 
Feedback 

4. เป็นองค์กรคิดค้นนวัตกรรม
การพัฒนา มุ่งแก้ไขปัญหา
ชุมชน 

1. องค์กรแห่งการเรียนรู ้
2. เพื่อนคู่คิด มิตรพัฒนา 

3. ลบภาพลักษณ์ ตาม KPI เป็น
แหล่งทุน 

4. สร้างภาพใหม ่

5. สร้างความร่วมมือ 

6. เปิดพื้นที่ สร้างโอกาสให้
ชาวบ้าน 

 
 ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมสัมมนา ได้มีมติเลือกรูปธรรมที่ คน พอช. จะท าร่วมกัน คือ “คน พอช. มี
คุณธรรม/ความซื่อสัตย์” โดยกระบวนการดังกล่าว ได้ท าการเลือก 3 บุคลิก คือ (1) มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์   (2) 
มืออาชีพ และ (3) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยที่ประชุมได้ท าการโหวตร่วมกัน ดังนี้ 
     (1) มีคุณธรรม/ความซื่อสัตย์ = 88 
  (2) มืออาชีพ   = 35 
   (3) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง = 33 
 
 

เติมเต็มและให้ข้อคิดเห็นต่อการให้ความส าคัญการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร โดย นายธาม 
เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และที่ปรึกษาคณะท างานพัฒนาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ 
และวัฒนธรรมองค์กร ว่า เรื่องอัตลักษณ์เป็นเรื่องของทุกคน และจะต้องมีการท าอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นที่ดีของสิ่งที่
เราท าวันนี้ และวันนี้คน พอช. ได้เลือก 3 บุคลิกที่จะท าเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ร่วมกัน  และการ
สื่อสารอัตลักษณ์/ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีคือ “ตัวเรา” เอง เรามีตรา พอช. อยู่ในใจ เราแขวนป้ายด้วยความเป็นมือ
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อาชีพตลอดเวลา แก่นแท้ของอัตลักษณ์ คือ การสร้างความตระหนักรักองค์กรในใจของเรา งานนี้จะส าเร็จหรือไม่นั้น 
น่ันคือ “คนในองค์กร” ที่จะต้องเห็นและให้ความส าคัญร่วมกัน   

  
 ในตอนท้ายทีมงานได้กล่าวค ายืนยัน Brand Positioning ของ พอช. และ  8 บุคลิกคน พอช. โดยค ากลอน 
ว่า 

Brand Positioning ของ พอช. 
 

สถาบัน  พัฒนา  องค์กรชุมชน 
ด้วยพลัง  มวลชน ร่วมกันสรา้ง 

ให้ชุมชน   เป็นแกนหลัก  คือทิศทาง 
จะท างาน  ท่ามกลาง  ความร่วมมือ 

 
กับภาคี  พัฒนา  ประชารัฐ 

ใช้พื้นที่ช้ีชัด ต่างยึดถือ 
เพียงอ านวย สนับสนุน ร่วมหารือ 

เหล่านี้คือ ตัวตนคน พอช. 
 

เป้าหมาย  เพื่อชุมชน พึ่งตนได้ 
สันติสุข นั้นไซร้ ไม่ต้องขอ 

อยู่ร่วมกัน  อย่างร่มเย็น  และเพียงพอ 
ความยั่งยืน  มีต่อ  ทุกทุกคน 
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   8 บุคลิกคน พอช. 

จะก้าวสู่  เป้าหมาย  ได้อย่างว่า 
หน่ึง จะต้องศัทรธา  ต่อชุมชน 

ว่าพลัง  ฐานราก  มีตัวตน 
จะก้าวพ้น  มองเห็น  ซึ่งเสน้ชัย 

สอง คุณธรรม  โปร่งใส  และสัตย์ซื่อ 
ต้องยึดถือ  มั่นไว้  กว่าสิ่งไหน 

หลีกประโยชน์  ทับซ้อน  รกในใจ 
อธิบาย  คนได้  ในทุกกาล 

สาม ฝึกฝน  พัฒนา  หาเหตุผล 
รู้ทันคน ทันการณ์  งานสื่อสาร 
ใช้ข้อมูล  ตัดสินใจ  รู้จัดการ 

คนท างาน  มืออาชีพ  คือตัวเรา 

สี่ ต้องฝึกฝน  รู้งาน   พัฒนา 
อยู่ตลอด  เวลา  ไม่โง่เขลา 

ห้า อันประโยชน์  ส่วนรวม  ทั้งหนักเบา 
ต้องน าหน้า  ประโยชน์เรา  เป็นอาจินต์ 

หก เปิดใจกว้าง  ยอมรับ  คนอื่นบ้าง 
ฝึกรับฟัง  ความเห็นต่าง  เป็นนิจศิลป ์

เจ็ด จงสุภาพ  ถ่อมตน  ดุจดัง่ดิน 
เรียนรู้สิ้น  มีวุฒิภาวะ  เข้าหากัน 

แปด ต้องมองโลก  ในแง่ด ี
พลังบวก  ย่อมชี้  ทางสร้างสรรค ์

เห็นโอกาส  เห็นทางออก นั้นร่วมกัน 
ไม่มีวัน  อับจน  หนทางไป 

แปดประการ  ด่ังว่า  มาข้างต้น 
จะสร้างเรา  เป็นคน  ที่สดใส 

หมั่นท าจริง  ฝึกจริง  ทุกสิ่งไซร ้
เพื่อเตรียมตัว  รับใช้  ประชาชน  

เป้าหมายเรานั้นไซร้ประชาชน (อ่านพร้อมกัน 3 รอบ) 


