แผนที่ตงั ้ องค์ กรสะท้ อนอะไรให้ บุคคลภายนอกรับรู้บ้าง?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ฟั งดูแล้ วคาว่า “แผนที่ตงองค์
ั ้ กร” ไม่น่าจะมีอะไรสาคัญถึงขันที
้ ่ต้องมาเขียนบทความ แต่ถ้าพิจารณาดูให้ ดีแล้ ว
แม้ แผนที่ตงองค์
ั ้ กรจะเป็ นเพียงเอกสารเพียงหน้ าเดียวที่ไม่มีผลต่อกาไร ยอดขาย หรื อต้ นทุนขององค์กร แต่แผนที่ องค์กร
คือสิ่งสะท้ อนและสร้ างผลกระทบต่อองค์กรได้ ในหลาย ๆ ด้ าน และจากประสบการณ์ ตรงของผมในฐานะวิทยากร หรื อ
ที่ปรึกษาที่ต้องใช้ บริ การแผนที่องค์กรต่าง ๆ อยากจะบอกว่าแผนที่องค์กรสะท้ อนสิง่ ที่ไม่ดีให้ บคุ คลภายนอกรับรู้ รับทราบ
อย่างไรบ้ าง เช่น
ระยะเวลาในการได้ รับแผนที่
บางองค์กรขอแผนที่ไปตังหลายวั
้
นกว่าจะได้ รับ สงสัยแผนที่เป็ นความลับหรื อเอกสารสาคัญจึงต้ องใช้ เวลาหา
นานขนาดนัน้ สะท้อนไปถึงระบบการทางานในองค์กรว่าคงจะล่าช้าเหมื อนการส่งแผนทีใ่ ห้บคุ คลภายนอก
แผนที่วาดด้ วยลายมือ
บางองค์กรแผนที่ที่ส่งมาน่าจะเป็ นลายมือของพนักงานขับรถ เพราะวาดด้ วยปากกา เขียนด้ วยลลายมือ และ
น่าจะเพิ่งวาดสด ๆ ร้ อน ๆ สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรนัน้ ทางานแบบตัง้ รับมากกว่าการทางานเชิ งรุก
แผนที่ก๊อปปี ้ มาจากอินเทอร์ เน็ต
ดูเสมือนว่าองค์กรนันทั
้ นสมัยเพราะใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ใช้ แผนที่จากการเสิร์ชในอินเทอร์ เน็ตแล้ วก็สง่ มาให้
บุคคลภายนอก แต่อีกด้ านหนึ่งก็ สะท้อนให้เห็นว่าองค์ กรนัน้ ชอบทาอะไรแบบง่าย ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจหรื อใส่ใจกับ
รายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ยแต่ ผ ลกระทบเรื ่ อ งภาพลัก ษณ์ เรื ่ อ งความรู้ สึ ก มาก ระบบการท างานก็ ค งจะ Copy and
Development มาจากทีอ่ ืน่ ไม่มีอะไรเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร และคงเน้นทาอะไรให้เสร็ จตามทีล่ ูกค้ากาหนดเท่านัน้ คง
ไม่มีการเพิ่ มมูลค่าอะไรให้ลูกค้า
แผนที่ไม่ อพ
ั เดท
บางองค์กรส่งแผนที่มาให้ ดดู ีมาก แต่พอเดินทางไปจริ ง ๆ ปรากฏว่าแผนที่ที่ให้ มานันไม่
้ อพั เดทถนนที่ตดั ใหม่ก็
ไม่มี สถานที่ สาคัญ ๆ ก็ไม่มี สิง่ ที่ระบุในแผนที่นนไม่
ั ้ มีแล้ ว สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรนัน้ คงมี ระบบการบริ หารจัดการภายใน
หลายอย่างทีไ่ ม่อพั เดท เช่นกัน

ข้ อมูลในแผนที่ไม่ ได้ ช่วยอะไรเลย
ถึงแม้ แผนที่จะดูดีมีเอกลักษณ์ องค์กรตังใจท
้ าขึ ้นมาโดยเฉพาะไม่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ต แต่พอเดินทาง
จริ ง ปรากฏว่า แผนที่ไม่ได้ ช่วยให้ การเดินทางสะดวกเลยสุดท้ ายก็ต้องจอดรถเพื่อสอบถาม ข้ อมูลจากพี่ ๆ มอเตอร์ ไซด์
รับจ้ างข้ างทาง ข้ อมูลละเอียด ถูกต้ องกว่าแผนที่ ขององค์ ก รนัน้ ๆ สะท้อนให้เห็ น ว่ าองค์ กรนัน้ ท าอะไรโดยคิ ด ถึ งแต่
ผลประโยชน์ของ ตัวเองคานึงถึงผลประโยชน์ของคนทีเ่ กี ่ยวข้องกับองค์กร
ให้ ข้อมูลที่ไม่ ต้องการ แต่ ข้อมูลที่ต้องการไม่ ให้
แผนที่บางองค์กรให้ ข้อมูลละเอียดมากเกี่ยวกับเส้ นทางหลักที่อยูห่ า่ งจากที่ตงขององค์
ั้
กร แต่พอข้ อมูลที่อยูใ่ กล้ ๆ
กับที่ตงั ้ องค์กรกลับไม่ค่อยมีอะไร บอกแค่ชื่อซอย ไม่บอกจุดสังเกต ไม่บอกระยะทาง สะท้อนให้เห็นว่าองค์ กรนัน้ ทางาน
แบบ ไม่มีโฟกัส องค์กรนัน้ ใช้เวลาและทรัพยากร 80% หมดไปกับเรื ่องทีส่ าคัญต่อองค์กรเพียง 20%
ไม่ ร้ ูว่าแผนที่ขององค์ กรไหน
แผนที่บางองค์กรได้ รับแล้ วไม่ร้ ู ว่ามาจากองค์กรไหนเพราะไม่มีชื่อองค์กรแค่บอกว่า “อยูท่ ี่นี่” และมีลกู ศรชี ้จุด ๆ
หนึ่งในแผนที่ ที่สง่ มาและไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับองค์กรเลยไม่ว่าชื่อ โลโก้ ที่อยู่ เบอร์ โทรขององค์กรนัน้ ๆ สะท้อนให้เห็น
ว่าองค์กรนัน้ ไม่รู้สึก ภูมิใจในตัวเองเพราะไม่มีเอกลักษณ์อะไรทีเ่ ป็ นจุดเด่น
ส่ งแผนที่ไปแล้ วถือว่ าหมดหน้ าที่
ไม่เคยส่งใจไปให้ ลกู ค้ า ไม่คอ่ ยมีใครมาใส่ใจและโทรมาสอบถามว่าดูแผนที่แล้ วมาถูกหรื อไม่ หรื อไม่มีใครโทรมา
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามี อะไรที่อยากจะบอกนอกเหนือจากข้ อมูลในแผนที่ที่ให้ มา และที่แย่กว่านันก็
้ คือ เมื่อไปถึง
ใกล้ ๆ องค์กรแล้ วไม่แน่ใจเรื่ องเส้ นทาง จึงโทรไปสอบถามจากคนที่เรากาลังจะไปพบปรากฏว่าปิ ดมือถือ พอโทรเข้ าไปที่
องค์กรก็ได้ รับคาตอบว่า “ติดประชุมค่ะ” พอสอบถามเส้ นทางกับ โอเปอเรเตอร์ ก็ตอบไม่ได้ อีกต้ องไปเรี ยกพนักงานคนอื่น
มาบอกเส้ นทางให้ เหตุการณ์แบบนี ้ พอสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรนัน้ ๆ ไม่มีวฒ
ั นธรรมองค์ กรเกี ่ยวกับการใส่ใจลูกค้าอย่าง
แน่นอน
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงตัวอย่างการสะท้ อนองค์กรผ่านแผนที่ที่บคุ คลภายนอกได้ รับเท่านัน้ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว
คงสะท้ อนอะไร ได้ มากกว่านี ้อีกมากมาย แต่คงต้ องไปสอบถามคนที่เคย เดินทางมาติดต่อกับองค์กรของนัน้ ๆ ดู เพราะ
ปกติแล้ วไม่ค่อยมีใครบอก องค์กรหรอกว่าแผนที่ที่คณ
ุ ให้ มาไม่ดีไม่ละเอียด ทุกคนจะเก็บความทรงจาที่ไม่ดีไว้ ในใจ โดย
ส่วนตัวแล้ วผมรู้สกึ สงสัยว่าทาไม องค์กรต่าง ๆ จึงไม่ให้ ความสาคัญกับเรื่ อง “แผนที”่ ที่จะให้ บคุ คลภายนอกเดินทางไปยัง
องค์กร ทัง้ ๆ ที่เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่สาคัญ ไม่น้อย ซึง่ คนทางานในองค์กรเองก็น่าจะเคยเจอปั ญหาแบบนี ้เหมือนกัน เวลาต้ อง
เดินทางไปหาลูกค้ าหรื อติดต่อกับองค์ กรอื่น แต่ทาไมไม่มีใครนาเอาปั ญ หาที่พบเจอกลับมาแก้ ไข ปรับปรุ งแผนที่ของ
องค์กรตัวเอง บางองค์กรแผนที่มีหลายเวอร์ ชนั่ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าแผนที่นนหน่
ั ้ วยงานไหนทา และแต่ละหน่วยงานก็ใช้ แผนที่คน
ละแบบกัน เวลาจะหาแผนที่องค์กรส่งให้ บคุ คล ภายนอกไม่ร้ ูจะไปขอที่ไหน ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบหรื อไม่มีไฟล์
กลางที่ทกุ คนสามารถเข้ าไปดาวน์โหลดมาได้

เพื่อให้ แผนที่ขององค์กรต่าง ๆ เป็ นหน้ าต่างหน้ าบ้ านที่สะท้ อนให้ บคุ คลภายนอกเห็นและรับรู้ว่า มีสิ่งดี ๆ อยู่ใน
องค์กรเยอะมาก จึงขอแนะนาให้ ทาแผนที่องค์กรโดยคานึงถึงประเด็นหลักดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลที่ควรมีในแผนที่
- ควรบอกรายละเอียดขององค์กร
ชื่ อ องค์ ก ร โลโก้ ที่ อยู่ เบอร์ โทร เพื่ อ ให้ ร้ ู ว่าแผนที่ นัน้ เป็ นขององค์ ก รไหน และควรออกแบบให้ ดูดี เพื่ อ สร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กร หรื อหากต้ องการประชาสัมพันธ์คาขวัญหรื อมอตโต้ สนั ้ ๆ ก็สามารถทาได้ เช่น “เรารักสิง่ แวดล้ อม” หรื อ
โฆษณาสินค้ าบริ การก็ได้ เช่น “เราคือผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบปรับอากาศ” เพราะบางครัง้ ชื่อองค์กรเดาไม่ออกว่าองค์กรนี ้
ทาอะไร
- ควรบอกรายละเอียดถนน
ตังแต่
้ ถนนหลัก ถนนรอง แยก ซอย ควรจะเขียนให้ ละเอียดว่าถ้ าเลี ้ยวซ้ ายไปถนนอะไร เลี ้ยวขวาไปถนนอะไร
ซอยใกล้ เคียง คือ ซอยอะไร และเมื่อใกล้ ๆ ถึงองค์กรตังก
้ าหนดรายละเอียดของชื่อซอยต่าง ๆ ให้ ละเอียดเพื่อให้ สงั เกตได้
ง่าย
- ควรบอกจุดสังเกต
โดยเริ่ ม ต้ น จากจุด สังเกตหลัก ๆ เช่ น ปั๊ ม น า้ มัน อาคารสูง และเมื่ อเข้ ามาใกล้ ๆ ที่ ตัง้ องค์ ก รก็ ค่อ ยกาหนด
จุดสังเกตที่ละเอียด มากยิ่งขึ ้น เพราะถ้ ามองไม่เห็นจุดสังเกตบางจุดก็ยงั มีจดุ สังเกตอื่นอยู่ เช่น มองไม่เห็นร้ านมินิมาร์ ทก็
จะเห็นวัด โรงเรี ยน ร้ านค้ าอื่นได้ อีก
- ควรจะบอกระยะทาง
โดยเริ่ มจากระยะทางที่เป็ นกิโลเมตรก่อน แล้ วค่อย ๆ กาหนดเป็ นเมตร เช่น จากสีแ่ ยกไฟแดงแรกถึงไฟแดงที่สอง
ห่างกัน 5 กิโลเมตร จากสีแ่ ยกไฟแดงที่สองถึงปากซอย 800 เมตร เข้ าซอยมาอีก 200 เมตร
- ควรบอกร้านอาหาร ร้านกาแฟ และเวลาปิ ดเปิ ด
เนื่องจากคนเดินทางบางคนจะมาก่อนเวลานัดหมาย บางครัง้ ต้ องเสียเวลากับการหาที่นงั่ รอเวลา ดังนันในแผนที
้
่
ควรจะบอก ข้ อมูลเกี่ยวกับร้ านอาหาร ร้ านกาแฟที่อยูใ่ กล้ ๆ กับที่ตงองค์
ั ้ กร เช่น มีร้านอะไรบ้ าง ปิ ดเปิ ดกี่โมง
ระบบการควบคุมแผนที่
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรใช้ แผนที่ฉบับ/เวอร์ ชนั่ เดียวกัน จึงควรกาหนดให้ แผนที่เป็ นเอกสารควบคุม โดยการระบุวา่
จัดทาหรื อ แก้ ไขเมื่อไหร่ ใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการอัพเดทแผนที่หากใครต้ องการ ปรับปรุ งแก้ ไขต้ องแจ้ งไปยั งหน่วยงาน
ไหนใครอยากจะ แก้ ไขอะไรต้ องได้ รับอนุมตั ิก่อน เมื่อมีแผนที่ที่เป็ นมาตรฐานแล้ วก็ควรจะแจ้ งให้ ทุกคนรับทราบว่าหาก
ต้ องการแผนที่สง่ อีเมล ให้ ไปดาวน์โหลดจากที่ไหน ถ้ าต้ องการส่งแฟ๊ กส์แผนที่อยู่ที่ไหน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ แผนที่ขององค์กรเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน สะดวกต่อการแก้ ไข สะดวกต่อการส่งให้ บคุ คลภายนอก หรื ออาจจะ กาหนดให้ คนที่สง่ แผนที่องค์กรให้

บุคคลภายนอก เป็ น หน่วยงานหรื อคน ๆ เดียวก็ได้ เช่น กาหนดให้ พนักงานต้ อนรับเป็ นผู้สง่ แผนที่ให้ บคุ คลภายนอก ใคร
อยากจะส่งแผนที่ก็ให้ แจ้ งมาที่พนักงานต้ อนรับก็ได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมกับแต่องค์กร
พฤติกรรมการบริการในการใช้ แผนที่
เพื่อสะท้ อนค่านิยมหรื อวัฒ นธรรมองค์กรไปยังบุคคลภายนอกพร้ อม ๆ กับแผนที่ จึงควรสร้ างพฤติกรรมการ
ให้ บริ การควบคู่ ไปด้ วย เช่น
- หลังจากส่งแผนที่ไปแล้ วต้ องติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลภายนอกได้ รับแผนที่เรี ยบร้ อยแล้ วและสอบถาม
เพิ่มเติมว่าข้ อมูล ในแผนที่ละเอียดมากพอหรื อไม่ คิดว่าน่าจะมาถูกหรื อไม่ และทิ ้งท้ ายด้ วยว่าหากต้ องการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมให้ ติดต่อกลับไป ที่ใครเบอร์ อะไร เพื่อแสดงถึงการใส่ใจผู้ที่กาลังจะเดินทางมาที่
องค์กร
- ก่อนถึงเวลานัดหมาย 15-30 นาที ควรจะกาหนดให้ ผ้ ทู ี่ติดต่อโทรไปสอบถามการเดินทางของบุคคลภายนอก
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเราแคร์ ใส่ใจ ให้ ความสาคัญกับเขา หรื อเพื่อให้ ผ้ ทู ี่กาลังเดินทางมามาถูกทางแล้ ว หรื อ
หากเขาถึงก่อนเวลาก็ควรจะแจ้ งว่า เข้ ามาก่อนได้ เลยเรามีที่นงั่ รอสาหรับแขก ที่สะดวกสบายไม่ต้องเกรงใจ
ไม่ต้องไปนัง่ ร้ านกาแฟก็ได้ เรายินดีดแู ลเขาแม้ เขาจะ มาถึงก่อนเวลาก็ตาม
- ควรจะมีการแจ้ งพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานต้ อนรับว่าภายใน 15-30 นาที จะมีใครชื่ออะไร มา
จากไหน มาติดต่อใคร นัดไว้ กี่โมง และให้ พนักงานทักทายชื่อหรื อสอบถามชื่อแขก เช่น คุณ...ที่นดั กับคุ ณ...
ไว้ ตอนบ่ายโมงใช่ไหมครับ/คะ และควรจะอานวยความสะดวกในการเดินนาไปส่งหรื อมีคนออกมารอรับ
- สิง่ แรกที่ควรจะสอบถามเวลาแขกมาถึงคือ “การเดินทางสะดวกไหม” “แผนที่ละเอียดไหม” เพื่อแสดงให้ เห็น
ว่าเราใส่ใจเขา และเพื่อประเมินว่าแผนที่ที่เราทาขึ ้นมานันยั
้ งมีข้อบกพร่ องอะไรอยูห่ รื อไม่ จะได้ นาข้ อมูลไป
ปรับปรุงแผนที่ให้ ดียิ่งขึ ้น
สรุ ป ต่อไปนี ้แผนที่องค์กรจึงไม่ใช่แค่เศษกระดาษ ไม่ใช่แค่กระดาษหน้ าเดียวที่ไม่สาคัญอีกต่อไป แผนที่องค์กร
ต้ องเป็ น เอกสารสาคัญที่องค์กรต้ องการสะท้ อนคุณค่าหลายอย่างไปยังบุคคลภายนอก และการออกแบบแผนที่ต้อ งนึก
เสมอว่าเราไม่ได้ ทาแผนที่เพื่ อให้ พ นัก งานเราเอง ไม่ได้ ท าแผนที่ เพื่ อ เตื อนความจ าของคนที่ เคยมาองค์ ก รเราแล้ ว
เราไม่ได้ ทาแผนที่เพื่อให้ ดดู ี มีระดับ แต่...เราทาแผนที่ เพื่อให้ คนที่ไม่เคยมาองค์กรของเรามาก่อนเดินทางได้ ถกู และรู้ สกึ
สะดวกกับการเดินทางของแผนที่ ของเรา สุดท้ ายนี ้หวังว่าบุคคลภายนอกจะได้ รับแผนที่ที่มีคณ
ุ ค่าจากองค์กรต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ ้นนะครับ

