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ถ้ าไปถามคนในองค์กรต่าง ๆ ว่าองค์กรของคุณมีวฒ
ั นธรรมองค์กรหรื อไม่ คนส่วนใหญ่อาจจะตอบว่ามี และถ้ า
ถามต่อไปว่าอะไรคือวัฒนธรรมองค์กรของคุณ คนหลายคนอาจจะตอบได้ ว่ามีอะไรบ้ าง เช่น มีความเป็ นกันเองสนิทสนม
กันเหมือนคนในครอบครัว มีระบบอาวุโส เป็ นองค์กรที่มีการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา แต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนในหลายองค์กร
อาจจะตอบว่า "ไม่ทราบ" ทัง้ ๆ ที่จะพยายามบอกว่าเขามีวฒ
ั นธรรมองค์กร ก็ตาม แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างให้ เห็นเด่นชัด
ได้ วา่ อะไรบ้ างคือวัฒนธรรมองค์กร
ถ้ าถามเจาะลึกลงไปอีกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่มีนนั ้ เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นมาเองโดยธรรมชาติหรื อองค์กรจงใจ
สร้ างขึ ้นมา คาตอบส่วนใหญ่ก็คือ เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ วัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ จะเป็ นวัฒธรรม
องค์กรที่คอ่ นข้ างแข็งและมักจะสัง่ สมมานาน เปลีย่ นแปลงได้ ยากเพราะวัฒธรรมแบบนี ้จะฝั งรากลึกอยูใ่ นตัวคน ค้ นหาต้ น
ตอของการเกิดวัฒนธรรมค่อนข้ างยาก
ถ้ าองค์กรคือที่ดิน วัฒนธรรมองค์กรก็คือต้ นไม้ ใบหญ้ าต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบนผืนดินนัน้ ๆ เราจะห้ ามไม่ให้ มนั เกิดคง
จะลาบากเป็ นการฝื นธรรมชาติมากเกินไป ดังนัน้ เรามีทางเลือกเพียงสองทางเลือกในการจัดการกับต้ นไม้ ใบหญ้ าในที่ดิน
ของเราคือ ปล่อยให้ ต้นไม้ ใบหญ้ ามันเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ หรื อปลูกไม้ ตา่ ง ๆ ลงไปก่อน ๆ ที่พืชต่าง ๆ จะงอกเงยขึ ้นมา
เอง
ถ้ าเราปล่อยให้ วฒ
ั นธรรมองค์กรเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ ายังเกิดได้ ไม่นานก็สามารถกาจัดหรื อทาลายมันได้
เหมือนกับต้ นไม้ ใบหญ้ าหรื อวัชพืชเล็ก ๆ หรื ออาจจะดัดแปลงต้ นไม้ เล็ก ๆ ให้ เป็ นไปในรู ปทรงที่เราต้ องการก็ยงั พอเป็ นไป
ได้ อยู่ แต่ถ้าเราปล่อยไว้ นานวัฒนธรรมองค์กรก็จะมีความเข้ มแข็งมากขึ ้นเหมือนกันต้ นไม้ ใบหญ้ าที่เติบโตเป็ นป่ าไม้ แล้ ว
ถึงเวลานันจะท
้ าลายหรื อเปลีย่ นแปลงเป็ นไปได้ ยาก
ดังนัน้ เพื่อป้องกันไม่ให้ องค์กรของเราเป็ นที่ดินว่างเปล่าที่ต้นไม้ ใบหญ้ าทางวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ ้นมาเองและ
การดัดแปลงต้ นไม้ ใ บหญ้ าทางวัฒนธรรมที่เกิ ดขึ ้นมาแล้ วให้ เติบโตไปในทิศทางที่เราต้ องการ ผมอยากจะขอแนะนา
แนวทางในการสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรบนพื ้นฐานของค่านิยมองค์กร (Core Value หรื อ Core Competency)
ดังนี ้

•

กาหนด Core Value/Competency
ควรกาหนดให้ สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจ เช่น ถ้ าเป็ นธุรกิจโรงแรมก็อาจจะมีเรื่ อง การให้ ความสาคัญ
กับลูกค้ า (Customer Focus) ถ้ าเป็ นโรงงานผลิตสินค้ าอาจจะมีเรื่ อง จิตสานึกเรื่ องความปลอดภัย (Safety
Awareness) ถ้ าเป็ นเอเย่นซี่ผลิตโฆษณาอาจจะมีเรื่ อง ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) ฯลฯ เรา
ต้ องกาหนด Core Value ที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกคนในองค์กร ไม่ใช่กาหนดเรื่ องที่ไม่สามารถใช้ กบั ทุกคนได้
เช่น Core Value ของเราคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ก็คงจะลาบากน่าดูที่จะทาให้ พนักงานระดับล่างมี
วัฒนธรรมองค์กรเรื่ อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ Core Value ที่กาหนดนัน้ จะต้ องสนับสนุนให้ การดาเนิน
ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้ ดียิ่งขึ ้น

•

กาหนดพฤติกรรมหลัก (Key Behavior)
เมื่อกาหนด Core Value/Competency แล้ ว ควรจะแปลออกมาเป็ นพฤติกรรมหลักที่องค์กรของเราต้ องการ
เช่น การให้ บริ การลูกค้ า (Customer Focus) พฤติกรรมหลักที่องค์กรของเราต้ องการคือ การกระตือรื อร้ นใน
การเข้ าหาลูกค้ า การรับฟั งความต้ องการของลูกค้ า การแจ้ งความคืบหน้ าให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อการจัดการกับ
ลูกค้ าที่มีปัญหา การกาหนดพฤติกรรมหลักนี ้จะทาให้ เรามองเห็นชัดเจนขึ ้นว่า Core Value/Competency
แต่ละตัวขององค์กรเรานันคื
้ ออะไร ไม่ใช่เป็ นเพียงคาพูดสวยหรูเพียงอย่างเดียว

•

วิเคราะห์ วฒ
ั นธรรมองค์กรปัจจุบนั
เราควรจะวิเคราะห์ลกั ษณะของวัฒนธรรมองค์กรของเราในปั จจุบนั ก่อนว่ามีอะไรบ้ าง แล้ วค่อยมีคดั เลือกดู
ว่าวัฒนธรรมตัวไหนที่สอดคล้ องกับ Core Value/Competency ที่กาหนดขึ ้นมาใหม่ และถ้ าเป็ นไปได้ ควร
วิเคราะห์ด้วยว่าวัฒนธรรมเรื่ องอะไรที่อยู่มานาน วัฒนธรรมใดที่เป็ นเพียงวัฒนธรรมของบุคลากรเพียงบาง
กลุม่ รวมถึงอาจจะวิเคราะห์ถึงที่มาของวัฒนธรรมแต่ละตัวด้ วยว่าเกิดขึ ้นเพราะอะไร เพราะบางอย่างเกิด
จากความไม่ยตุ ิธรรมขององค์กรเอง วัฒนธรรมบางตัวเกิดจากการเลียนแบบองค์กรอื่น

•

วางแผนกลยุทธ์ ในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์ กร
เมื่อเราทราบแล้ วว่า Core Value/Competency ขององค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของเรา
แล้ ว ทราบถึงวัฒนธรรมปั จจุบนั แล้ ว ให้ นาเอาสองส่วนนี ้มาจัดทาแผนการสร้ างหรื อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เชิ ง กลยุท ธ์ ควรจะก าหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิ จ กรรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่ อ สร้ าง
วัฒนธรรมใหม่ตาม Core Value ที่ยงั ไม่มี หรื อปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่แล้ วให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับสิง่ ที่ต้องการ

แผนกลยุทธ์ ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนี ้ จะเป็ นตัวกาหนดว่าในแต่ละปี องค์กรจะต้ องทากิจกรรม
อะไรบ้ าง และทุกกิจกรรมจะต้ องสอดแทรก Core Value/Competency เข้ าไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้ าเราจะจัดฝึ กอบรม
Walk Rally เราจะต้ องร่ วมกับวิทยากรในการกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา เช่น ทุก
กิจกรรมจะต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมหลักในการบริ การลูกค้ า (Customer Focus) หรื อการจัดงานปี ใหม่ การจัดนา
เที่ยวประจาปี จะต้ องสอดแทรกกิจกรรมที่จะทาให้ พนักงานเห็นความสาคัญของการทางานเป็ นทีม (Team Spirit) ซึ่งถ้ า

องค์กรดาเนินการทุกอย่างบนพื ้นฐานของ Core Value/Competency ผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานวัฒนธรรมองค์กรที่เรา
ต้ องการก็จะงอกเงยขึ ้นมาบดบังวัฒนธรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ได้ ในที่สดุ ถ้ าทาพร้ อม ๆ กันทีเดียวไม่ได้ อาจจะมุ่งเน้ นไปเลย
ครับว่าแต่ละปี เราเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรตัวไหน เมื่อวัฒนธรรมตัวนันเติ
้ บโตและแข็งแรงแล้ ว ก็ค่อยเปลี่ยนไปเน้ น
ตัวอื่น ๆ ต่อไป

