การพัฒนาทีมงานแบบ Walk Rally ได้ ผลจริงหรือไม่ ?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

รู ป แบบการพัฒ นาที ม งานแบบ Walk Rally เคยได้ รับ ความนิ ย มสูงมากเมื่ อหลายปี ก่อ น โดยเฉพาะในช่ว ง
เศรษฐกิจขาขึ ้น มีไม่กี่องค์กรที่ร้ ู ว่ากิจกรรมนี ้มีความสาคัญจริ ง แต่มีหลายองค์กรที่ได้ นากิจกรรมนี ้มาใช้ ในการพัฒนา
ทีมงานแบบ "แฟชัน่ " ใครไม่จดั อบรมแบบนี ้ในสมัยนันถื
้ อว่าเชย ดังนัน้ ทุกองค์กรแข่งกันจัดจนวิทยากรร่ ารวยกันไปหลาย
คน แต่สดุ ท้ ายกิจกรรมรูปแบบนี ้ก็เป็ น "ไฟไหม้ ฟาง" ไม่แตกต่างอะไรไปจากสิง่ อื่นๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมไท
คนที่ผา่ นกิจกรรม Walk Rally แล้ ว กลับมาทางานใหม่ๆ รู้สกึ รักกันมาก มีความผูกพัน ช่วยเหลือกันดีเหมือนกับ
ตอนที่ลยุ ฐานกิจกรรมต่างๆ มาด้ วยกัน แต่พออยูไ่ ปนานๆ สิง่ ดีๆเหล่านันค่
้ อยๆจางหายไป และหมดไปในที่สดุ เป็ นอย่า งนี ้
เกื อ บทุกองค์ กร เมื่ อเวลาผ่านไปสองสามปี แทบจะนึก ไม่อ อกเลยว่า ผลตอบแทนจากเงิ น ลงทุน ไปครั ง้ นัน้ ยังมี อ ะไร
หลงเหลือให้ กบั องค์กรอยู่บ้าง เมื่อเป็ นเช่นนี ้ก็ไม่ตา่ งอะไรจาก "การตาน ้าพริ กละลายแม่น ้า" เพราะพฤติกรรมคนในองค์กร
นันเปรี
้ ยบเสมือนปริ มาณน ้าในแม่น ้า แต่กิจกรรม Walk Rally เป็ นเพียงปริ มาณน ้าพริ กครกเดียว ซึง่ ไม่สามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมคนทังหมดและยั
้
ง่ ยืนได้ อย่างที่คิด
ต้ องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการพัฒนา "คน" ในรู ปแบบใดๆก็ตาม ส่วนสาคัญที่สดุ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับรู ปแบบของการ
อบรมหรื อสัมมนา แต่ขึ ้นอยูก่ บั ว่าองค์กรได้ พฒ
ั นาคนได้ ถกู ทาง เหมาะสมและต่อเนื่องหรื อไม่ ผู้บริ หารบางองค์กรมีความ
ต้ องการสูงมากถึงขนาดที่บอกว่ากลับมาจากการทา Walk Rally แล้ ว คนจะต้ องมีพฤติกรรมที่ดีขึน้ ไม่มีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น ผลผลิตจะต้ องเพิ่มขึ ้น บรรยากาศในการทางานต้ องดีขึ ้นอย่างชัดเจน ขอบอกได้ เลยว่าเป็ นไปไม่ได้ ครับ ถ้ าการทา
กิจกรรม Walk Rally ในครัง้ นัน้


ขาดการวางแผนแม่บทในการพัฒนาคนขององค์กร หมายถึง ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม Walk Rally ไปสู่
เป้าหมายพฤติกรรมหลักขององค์กรได้



ขาดการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจนในการทากิจกรรม Walk Rally



รูปแบบของกิจกรรม Walk Rally ไม่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ บริ การ Walk Rally แบบสาเร็ จรูปที่มขี ายอยูต่ ามท้ องตลาดทัว่ ไป



ขาดการพัฒนาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว



ขาดการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากผู้บริ หารระดับสูง



มุง่ เน้ นความสนุกสนานและความบันเทิงมากกว่าการพัฒนาความคิดที่แท้ จริ ง (เอาใจพนักงานมากกว่า
พฤติกรรมที่ต้องการ)

กระบวนการในการพัฒนาพฤติกรรมคนในองค์ กร จะต้ องดาเนินการดังนี ้
1. กาหนดแผนแม่บทด้ านพฤติกรรมของคนในองค์กรขึ ้นมาก่อน บางองค์กรอาจจะเรี ยกว่า "วัฒนธรรมองค์กร" บาง
องค์กรเรี ยกว่า "คุณค่าองค์กร" หรื ออาจจะเรี ยกเป็ นอย่างอื่นที่หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมของคนในองค์กรนันๆ
้
2. กาหนดพฤติกรรมที่ต้องการในแต่ละด้ าน เช่น พฤติกรรมการเป็ นผู้นา พฤติกรรมการคิดสร้ างสรรค์ พฤติกรรมใน
การวางแผนงาน พฤติกรรมในการบริ การลูกค้ า ฯลฯ
3. กาหนดทางเลือกในการพัฒนาพฤติกรรมที่ต้องการในแต่ละด้ านว่ามีทางเลือกอะไรบ้ าง เช่น การส่งไปฝึ กอบรม
ภายนอก การศึกษาต่อ การทากิจกรรม Walk Rally การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) ซึง่ กาลังฮิตมากใน
รัฐบาลชุดนี ้
4. กาหนดแผนกลยุทธ์ ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาวในการพั
้
ฒนาพฤติกรรมคนให้ สอดคล้ องกับแผนพฤติกรรมแม่บท
ขององค์กร
เมื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาพฤติกรรมคนทังองค์
้ กรแล้ ว จะสามารถตอบได้ ทนั ทีวา่ กิจกรรม Walk Rally
อยู่ตรงไหนของแผนงานนัน้ ๆ ซึ่งกระบวนการนีจ้ ะช่วยตอบค าถามของผู้บริ หารระดับ สูงที่ มักจะถามผู้จัด อยู่เสมอว่า
กิจกรรม Walk Rally มีความจาเป็ นต่อการพัฒนาคนจริ งหรื อไม่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะทาได้ เหมือนกับการที่เรา
นาเอาเหล็กที่มีความแข็งกล้ ามาตีเป็ นดาบที่มีคณ
ุ ภาพ การเปลีย่ นรูปทรงของเหล็กกล้ าไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่เมื่อเปลีย่ นแปลง
ได้ แล้ ว ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะคืนสูส่ ภาพเดิม เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน ถ้ าเราสามารถเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมคนอย่างเหมาะสมแล้ ว พฤติกรรมนันๆ
้ ก็จะคงอยูก่ บั องค์กรตลอดไป
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน กิจกรรม Walk Rally คือขันตอนของการเผาเหล็
้
กให้ ร้อนเท่านัน้ เมื่อ
เหล็กนันอ่
้ อนตัวก็สามารถนาไปตีเป็ นดาบตามที่ต้องการได้ ถ้ าความร้ อนน้ อยเกินไป จะไม่สามารถหล่อหลอมเหล็กให้ ออ่ น
ตัวลงได้ ในทางตรงกันข้ ามถ้ าความร้ อนมากเกินไปอาจจะทาให้ เหล็กละลายไปได้ ดังนัน้ พลังความร้ อนที่เกิดจากกิจกรรม
Walk Rally จะต้ องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่ต้องการได้
สรุป การพัฒนาพฤติกรรมของทีมงานด้ วยกิจกรรม Walk Rally นัน้ จะมีประสิทธิภาพหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัย
3 ประการคือ ประการแรก องค์กรมีการวางแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาพฤติก รรมคนหรื อไม่ ประการที่สอง
รูปแบบของกิจกรรม Walk Rally ที่จดั ขึ ้นนัน้ สามารถสร้ างพลังความร้ อนได้ พอเหมาะกับพฤติกรรมที่ต้องการหล่อหลอม
ได้ ดีเพียงใด ประการสุดท้ าย องค์กรมีกิจกรรมรองรับหลังจากการทากิจกรรม Walk Rally หรื อไม่ ถ้ าองค์กรใดมีครบทัง้
สามอย่างรับรองได้ วา่ ท่านจะไม่เสียความรู้สกึ กับกิจกรรม Walk Rally เหมือนอดีตที่ผา่ นมาอย่างแน่นอน

