จะเชื่อมโยง “Core Value” สู่ “วัฒนธรรมองค์ กร” ได้ อย่ างไร?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

“องค์ กรของท่ านมี Core Value หรือไม่ ?”
เกือบทุกองค์กรตอบว่า “มี” แต่อาจจะเรี ยกชื่อแตกต่างกันไปบ้ าง เช่น Core Competency, ความเชื่อ (Belief),
ปรัชญาองค์กร (Philosophy)
และถ้ าถามต่อไปอีกว่า “องค์กรของท่านมีการนาเอา Core Value มาทาอะไรแล้ วหรื อยัง?” คาตอบที่ได้ รับไม่
ค่อยแตกต่างกัน เช่น
 เราได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนรับเข้ าและเข้ าใจแล้ ว
(เพื่อบอกกับคนนอกว่าไม่ได้ มีไว้ ติดบอร์ ดเพียงอย่างเดียว)
 เรากาลังจะมีแผนเพื่อนาไปสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
(แต่จริ งๆแล้ วยังไม่ได้ มีรายละเอียดของแผนอะไรเลย ตอบให้ ดดู มี ากกว่า)
 เรากาลังจะดาเนินการนาไปสร้ างวัฒนธรรมองค์กรอยู่
(ทากิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับ Core Value เป็ นครัง้ ๆโดยไม่มแี ผนงานหลักอะไร ทาเหมือนกิจกรรมรณรงค์ทวั่ ๆไป)
 ยังไม่ร้ ูวา่ เริ่ มต้ นนาไปใช้ งานจริงอย่างไร
(ยอมรับว่ายังมองไม่เห็นแนวทางที่จะนาไปปฏิบตั ิจริ ง)
จากคาตอบนี ้ แสดงให้ เห็นว่าหลายองค์กรกาลังประสบปั ญหาการนาเอา Core Value ไปทาให้ เกิดคุณค่าต่อ
องค์กรอย่างแน่นอน สุดท้ าย ถ้ าไม่มีการดาเนินการใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป บางองค์กรก็เริ่ มเปลี่ยน Core Value ใหม่ตาม
ผู้บริ หารคนใหม่ บางองค์กรก็ลืมๆกันไป มีก็เหมือนไม่มี เพราะเขียนไว้ เป็ นสิบปี แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น ไม่มีหลักฐานอะไรที่
แสดงให้ เห็นว่าคนในองค์กรมีการเปลีย่ น “ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม” หลังจากมีการกาหนด Core Value
องค์กรแล้ ว ลักษณะโดยรวมของคนในองค์กรยังไม่แตกต่างไปจากเดิม

ดังนัน้ เพื่อให้ องค์กรสามารถแปลง Core Value สูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมและ Core Value ช่วย
สร้ างคุณค่าองค์กรผ่านกระบวนการ “เปลีย่ นความเชื่อและทัศนคติ” “ปรับ ความคิด” และ “ปรับปรุงพฤติกรรม” ในการอยู่
และทางานร่ วมกันของคนในองค์ กร จึงขอเสนอขันตอนพร้
้
อมแนวทางในการสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กรจาก Core Value
ดังต่อไปนี ้
 กาหนดภาพวัฒนธรรมองค์ กรที่อยากเห็นในอนาคต
ควรจะมีการกาหนดภาพของวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้ อนผ่านพฤติกรรมคนออกมาให้ ชดั เจนและเฉพาะเจาะจงว่า
ในแต่ละเหตุการณ์ เราอยากเห็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้ องกับ Core Value แต่ละเรื่ องเป็ นอย่างไร
ตัวอย่างเช่น
Core Value ภาพเหตุการณ์
การใส่ ใจลูกค้ า การต้ อนรับลูกค้ า








การส่งลูกค้ า
การทางานเป็ น การประชุม
ทีม



……………………………………….





ทุกคนต้ องเข้ าประชุมตรงเวลา และขอให้
ประธานพูดก่อนเปิ ดประชุมว่า “ขอบคุณ
ทุกคนที่มาตรงเวลา”
ให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบสิ่งที่ต้องทาตามมติที่
ประชุมพูดว่า “ผมจะรับไปดาเนินเรื่องนี ้
เองครับ/คะ” และให้ ทกุ คนที่อยูใ่ นห้ อง
ประชุมพูดว่า “ขอบคุณครับ/คะ”
………………………………………..



……………………………………….



เมื่อเดินสวนกันในบริษัทให้ พดู ว่า “ขอให้
ปลอดภัยครับ/คะ”
ก่อนเริ่มทางานทุกคนต้ องพูดว่า “ผม/ดิฉัน
จะทางานอย่ างปลอดภัย”



การต้ อนรับแขกเยี่ยม
ชม..
ความปลอดภัย การทักทาย

ภาพวัฒนธรรมองค์ กรที่อยากเห็น
พนักงานหรือตัวแทนต้ องมีคนออกไปรับ
ลูกค้ าด้ วยตัวเองที่หน้ าสานักงานทุกครัง้
พนักงานทุกคนต้ องทักทายลูกค้ าด้ วยคา
ว่า “....(ชื่อบริษัท)..สวัสดีครับ/คะ” ก่อน
เสมอ
ต้ องทักทายลูกค้ าด้ วยคาว่า “สวัสดีครับ/
คะคุณ....และตามด้ วยชื่อลูกค้ าที่ร้ ู จักชื่อ
ทุกครัง้ ”
………………………………………..



การเดินในบริเวณ
โรงงาน



………………………………………..



……………………………………….

การกาหนดวัฒนธรรมองค์กรที่อยากเห็นในแต่ละสถานการณ์ของ Core Value แต่ละเรื่ องนัน้ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ที่สาคัญมาก เพราะถ้ าเรากาหนดได้ ชดั เจน ละเอียดและครอบคลุมได้ มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะนาไปปฏิบตั ิจริ งก็มีมากขึ ้น
เท่านัน้
 กาหนดหัวข้ อการประเมินความสาเร็จของภาพวัฒนธรรมองค์ กร
เมื่อสรุ ปได้ แล้ วว่ามีภาพอะไรบ้ างที่เราต้ องการสร้ างให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ในขันตอนนี
้
้ จะต้ องกาหนดหัวข้ อ
และแนวทางในการประเมินความคืบหน้ าหรื อความสาเร็ จที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง เช่น
o % พนักงานที่พดู คาว่า “ขอให้ ปลอดภัยครับ/คะ” จากการสุม่ ประเมิน
o คะแนนประเมินความพึงพอใจจากลูกค้ า
o จานวนองค์กรภายนอกที่ขอเข้ ามาดูงานเรื่ องวัฒนธรรมองค์กร
o จานวนครัง้ ที่เรื่ องวัฒนธรรมองค์กรได้ รับการเผยแพร่จากสือ่ ภายนอก
o ฯลฯ
 กาหนดแนวทางและจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนคนสู่วัฒนธรรมองค์ กรที่ต้องการ
เมื่อกาหนดชัดเจนแล้ วว่าภาพวัฒนธรรมองค์กรมีอะไรบ้ าง จะวัดประเมินความคืบหน้ าหรื อวัดความสาเร็ จจาก
อะไร ก็มาถึงขันตอนของการก
้
าหนดแนวทางและแผนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรบนพื ้นฐานของ Core Value
เช่น
ภาพที่อยากเห็น
พนักงานหรือตัวแทน
ต้ องมีคนออกไปรับ
ลูกค้ าด้ วยตัวเองที่หน้ า
สานักงานทุกครัง้
วัฒนธรรมการประชุมที่
ทางานเป็ นทีม





แนวทาง
สร้ าง Role Model
Customer feedback
……………………








พัฒนาการประชุมให้ เป็ น
เอกลักษณ์ขององค์กร
……………………





………………………… ……………………………..

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกวดพนักงานดีเด่นด้ านการ
ต้ อนรับลูกค้ า/แขกของบริษัทฯ
โครงการ “ความประทับจากลูกค้ า”
…………………………………….
โครงการ Team Spirit Meeting
กิจกรรมสร้ างเสริมประสบการณ์ประชุม
ให้ กบั ทุกคนในองค์กร
…………………………………….

………………………………………….

เมื่อกาหนดแนวทางพร้ อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ต้องกาหนดรายละเอียดของแต่ละแผนงาน
ว่า จะทาเมื่อไหร่ ใครเป็ นผู้รับผิดชอบ และต้ องใช้ งบประมาณเท่าไหร่
หลังจากนัน้ ให้ รวบรวมแผนงานทังหมดมาจั
้
ดทาเป็ นแผนหลัก (Master Plan) ในการสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กร
เพื่อให้ เห็นว่าแต่ละช่วงเวลาองค์กรจะเน้ นเรื่ องอะไรบ้ าง และต้ องใช้ เวลากี่ปีกี่เดือนจึงจะสามารถดาเนินการเสร็ จตามแผน
และเมื่อไหร่ จึงจะพอเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ บ้าง และเมื่อไหร่ น่าจะเริ่ มเห็นผลแห่งความสาเร็ จในการสร้ างวัฒ นธรรม
องค์กร เช่น
Core Value
แผนงาน/โครงการ
การใส่ ใจลูกค้ า โครงการ…...

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

โครงการ.......
ทางานเป็ นทีม โครงการ…...
โครงการ.......
ความปลอดภัย โครงการ…...
โครงการ.......
……………… ………………………

……… …….. ……… ……… ………

 ดาเนินการสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
สาหรับขันตอนของการด
้
าเนินการตามแผนหลักที่กาหนดไว้ คงไม่ต้องนามาอธิบายว่าจะต้ องอะไร เมื่อไหร่
เพราะในแผนงานกาหนดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อยากจะนาเสนอประเด็นที่เป็ นข้ อคิดดังนี ้
o

วัฒนธรรมองค์กรเป็ นทัง้ “ของร้ อน” และ “ของเย็น”
การปรับ เปลี่ยนวัฒ นธรรมองค์ กรสาหรั บองค์ ก รที่ตัง้ มานานและมีวัฒ นธรรมองค์ กรที่ ไม่ค่อยดีอ ยู่
อาจจะถือว่าเป็ น “ของร้ อน” สาหรับองค์กรนัน้ เพราะการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรจากที่ค้ นุ เคยอยู่
ไปสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรใหม่นนอาจจะสร้
ั้
างความลาบากกายและราคาญใจให้ กบั คนในองค์กรได้ ยิ่งมี
กลุม่ คนบางคนต่อต้ านการเปลีย่ นแปลงด้ วยแล้ ว ยิ่งทาให้ วฒ
ั นธรรมองค์กรกลายเป็ นเรื่ องร้ อนอาจจะ
ถึงขันเป็
้ นเรื่ องเดือดก็ได้ ดังนัน้ องค์กรแบบนี ้จึงต้ องเพิ่มความระมัดระวังในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
ตาม Core Value ใหม่ อาจจะต้ องใช้ มาตรฐานที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป หรื อเปลีย่ นเฉพาะเรื่ องเล็กน้ อยๆก่อน
เรื่ องไหนที่อาจจะเกิดการต่อต้ านอาจจะต้ องดาเนินการทีหลัง หรื ออาจจะต้ องสลายวัฒนธรรมองค์กร
เก่าโดยการรับคนใหม่เข้ ามาจานวนหนึง่ แล้ วค่อยๆสร้ างวัฒนธรรมองค์กรจากคนกลุม่ ใหม่ก่อนก็ได้
สาหรับองค์กรใหม่เรื่ องวัฒ นธรรมองค์กรอาจจะเป็ น “ของเย็น” อาจจะต้ องใช้ เวลาในการทาให้ เกิ ด
ความอบอุ่น และการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรถ้ าสร้ างไม่ต่อเนื่องจริ ง วัฒนธรรมองค์กรที่สร้ างไว้ อาจจะ

เปลี่ยนสภาพกลับไปสู่ของเย็นได้ ต ลอดเวลา ดังนัน้ องค์ กรใดที่วัฒ นธรรมองค์ กรยังไม่เข้ มแข็งพอ
จาเป็ นต้ องมีการดาเนินการกระตุ้นเพื่อสร้ างและรักษาระดับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
o

การเปลีย่ นพฤติกรรมคน ต้ องเริ่ มต้ นจากข้ างใน
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรคือพฤติกรรมคนที่สะท้ อนถึงความเชื่อ ทัศนคติและความคิด ดังนัน้ ถ้ าเรา
ต้ องการให้ คนมีพฤติกรรมแบบไหน สิ่งแรกที่ต้องทาคือหากระบวนการในการเข้ า ไปเปลี่ยนความเชื่อ
ทัศนคติ และความคิดของคนก่อนเป็ นอันดับแรก เพราะถ้ ามัวแต่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อาจจะเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นเพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวหรื อเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกเพราะถูกบังคับมากกว่าเกิดจาก
การกาหนดจากภายในของคน

o

พฤติกรรมถาวรเกิดจากการปฏิบตั ิซ ้าๆติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึง่
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ คนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ถาวร จาเป็ นต้ องมีการส่งเสริ มให้ มี
พฤติกรรมนันๆบ่
้ อยๆและต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมบางอย่างเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับคนบางคนหรื อบาง
กลุ่ม และพฤติ ก รรมนัน้ อาจจะขัด กั บ พฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลเดิ มอยู่ ดัง นัน้ องค์ ก รจ าเป็ นต้ องมี
กระบวนการให้ คนได้ มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรซ ้าๆติดต่อกันเพื่อให้ ความขัดเขิน
หรื อความไม่สะดวกจางหายไปให้ ได้ เช่น การให้ ทกุ คนยกมือไหว้ ซงึ่ กันและกันทันทีที่เดินสวนกันโดยไม่
ต้ องรอให้ ใครยกมือไหว้ ก่อน อาจจะขัดกับพฤติกรรมเดิมที่ผ้ ทู ี่มีตาแหน่งต่ากว่าต้ องยกมือไหว้ คนที่มี
ตาแหน่งสูงกว่า พูดง่ายๆคือการที่จะเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรให้ ผ้ ทู ี่มีตาแหน่งสูงกว่ายกมือไหว้ คนที่มี
ตาแหน่งต่ากว่าก่อนนัน้ จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการปรับเปลีย่ นทังความคิ
้
ดและการกระทา

o

คาชมจากคนนอกคือแรงผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรจะงอกงามเร็ วได้ ปุ๋ยเร่ งดอกเร่ งใบ และปุ๋ ยในที่นีก้ ็คือกาลังใจหรื อผลสะท้ อนกลับ
โดยเฉพาะผลสะท้ อนกลับจากบุคคลภายนอก อาจจะเป็ นลูกค้ า ผู้มาติดต่อ หรื อบุคคลอื่นที่พูดถึง
วัฒนธรรมองค์ กรของเราในเชิงบวก เพราะ “คาชม” นอกจากจะเป็ นปุ๋ ยเร่ งดอกเร่ งใบให้ วฒ
ั นธรรม
องค์กรของเราเติบโตเร็ วแล้ ว “คาชม” ยังเป็ นภูมิค้ มุ กันวัฒนธรรมองค์กรได้ ยงั คงอยูก่ บั องค์กรตลอดไป

o

เริ่ มจากสิง่ ที่ทาได้ ง่ายและเห็นผลเร็ วก่อน
ถ้ าองค์กรมีเรื่ องที่ต้องการให้ คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายเรื่ อง ควรจะเลือกเรื่ องที่คนในองค์ กร
สามารถทาได้ ง่าย และเห็นผลเป็ นรู ปธรรมก่อน เพราะจะช่วยให้ คนเห็นความสาคัญของการเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรได้ ดีกว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องใช้ เวลานานกว่าจะเห็นผล วัฒนธรรมองค์กรที่น่าจะ
ทาได้ ง่ายและเร็ วกว่ามักจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปรับพฤติกรรมใหม่ที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมเดิม

เช่น เดิมมีการทักทายกันด้ วยคาว่า “สวัสดี” อยู่แล้ ว แต่วฒ
ั นธรรมใหม่คือ ให้ เพิ่มการหยุดและโค้ งตัว
เหมือนคนญี่ปนุ่
o

จงปั กหมุดที่ละข้ อทีละเรื่ อง ดีกว่าทาพร้ อมกันทุกเรื่ องและไม่ดีสกั เรื่ อง
เนื่องจากปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรมีเรื่ องที่ต้องทาหลายอย่าง ถ้ าทาพร้ อมกันทุกอย่าง อาจจะไม่ได้
ผลสักอย่าง เพราะการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปอาจจะทาให้ คนตัง้ รับไม่ทัน ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจาก
พฤติกรรมใหม่ที่ต้องปรับมีมากกว่าพฤติกรรมเดิมที่ค้ นุ เคยอยู่ ดังนัน้ ควรจะเลือกปรับเปลี่ยนไปทีละ
เรื่ องเมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ แล้ ว ก็ให้ กาหนดแนวทางในการรักษา
ระดับของพฤติกรรมนันให้
้ คงอยูต่ อ่ ไป แล้ วค่อยไปมุง่ เน้ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเรื่ องอื่นๆต่อไป

 ประเมินและติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
หลายองค์กรได้ ทมุ่ เททังเงิ
้ นและเวลาเพื่อสร้ างวัฒนธรรมองค์กรขึ ้นมาตาม Core Value ที่กาหนดไว้ บางองค์กร
ถึงขันว่
้ าจ้ างหน่วยงานภายนอกมาทากิจกรรมใหญ่โตเป็ นเวลานาน แต่ผลที่ได้ คือ “ได้ ทา” ตามแผนที่กาหนดไว้
การประเมินผลก็แค่ว่าทาได้ สาเร็ จเท่านัน้ แต่ ไม่เคยประเมินว่าได้ ผลมากน้ อยเพียงใด เหตุผลก็เพราะขาดการ
กาหนดแนวทางและหัวข้ อการประเมินผลไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น นอกจากนี ้คนที่ดาเนินการรณรงค์หรื อทากิจกรรมมักจะไป
มุ่งเน้ นผลของกิ จกรรมเพียงระยะสันเท่
้ านัน้ เช่น มีคนเข้ าร่ วมกิจกรรมมากหรื อไม่ คนรู้ สึกดีต่อกิจกรรมนัน้ ๆ
หรื อไม่ โดยไม่ได้ ประเมินกลับไปถึงต้ นตอของ Core Value ที่กาหนดไว้ ว่าคนมีพฤติกรรมตาม Core Value แล้ ว
หรื อยัง
สรุป การเชื่อมโยง Core Value สูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรไม่ใช่เรื่ องที่นิ่งนอนใจได้ เพราะถ้ ากาหนดไว้ แล้ วไม่นาไปใช้ ก็
ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้ากาหนดไว้ แล้ ว นาไปใช้ อย่างไม่มีประสิทธิผลยิ่งมีผลเสียมากกว่าเพราะนอกจากไม่ได้ ผลแล้ ว ยัง
ต้ องเสียเงินเสียเวลาอีกต่างหาก จึงอยากให้ องค์กรต่างๆที่กาลังจะทาเรื่ องนี ้วางแผนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรบนพื ้นฐาน
ของ Core Value ให้ ดี และอย่าไปเสียดายกับ Core Value ที่กาหนดไว้ แล้ ว ถ้ าจาเป็ นต้ องทบทวนหรื อกาหนดใหม่ และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้ อคิดและแนวทางของบทความนี ้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรต่างๆได้ บ้างนะครับ

