บริหารความผูกพันของพนักงานและสร้ างวัฒนธรรมองค์ การให้ เป็ นจริง คลิกได้ ท่ ี "พฤติกรรมคน"

บทความโดย : อาจารย์ณชั อุษาคณารักษ์
วิทยากร นักจิตวิทยา และทีปรึกษาอิสระ
ด้ านการฝึ กอบรม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และองค์การ

"คน"... เป็ นปั จจัยพื ้นฐานหลักที่สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานและการพัฒนาองค์การให้ เกิดความ
เจริ ญรุ่งเรื อง
คนเป็ นส่วนผสมสาคัญในการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมองค์การสืบเนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ...เป็ นเรื่ องที่เกิดจากเป็ น
ระบบความเชื่อ (Belief System) ที่มีร่วมกัน และเป็ นค่านิยมร่วม (Core Value)ที่คนในองค์การยึดถือกันอย่างมัน่ คง โดยมีการ
สือ่ ความในรูปของสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ที่มีความหมายให้ คนในองค์การเข้ าใจตรงกัน และเผยแพร่ให้ คนในองค์การเกิดความใส่ใจ
เพื่อให้ เข้ าใจต่อวิธีคิดที่มีร่วมกัน และถ่ายทอดต่อ ๆ กันไปด้ วยความเต็มใจ
วัฒนธรรมขององค์การจะทาให้ คนเปิ ดใจยอมรับเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การจนพัฒนาเป็ นความผูกพันต่อองค์การ...
วัฒนธรรมองค์การไม่มีขายแบบสาเร็ จรูป หรื อผลิตวางขายตามร้ านค้ า , ตามห้ างสรรพสินค้ าหรื อตามร้ านมินิมาร์ ท
ทัว่ ๆ ไป หากอยากได้ วฒ
ั นธรรมองค์การ "คน" ในองค์การต้ องร่วมกันทาโดยเฉพาะผู้บริ หารหรื อผู้นาทุกระดับในองค์การ
ผู้บริ หารมีผลต่อการสร้ างและการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การเป็ นอย่างมาก และถือเป็ นปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็ จ
ของ "การสร้ างเบ้ าหลอมแห่งวัฒนธรรมองค์การ" ให้ เป็ นที่ประจักษ์ สามารถสนับสนุ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ขององค์การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เราต้ องทาวัฒนธรรมองค์การให้ สามารถสัมผัสได้ ในเชิงพฤติกรรม และทาให้ คนในองค์การมีสว่ นร่ วม คือ ร่ วมคิด
ร่วมใจ และร่วมทาด้ วยใจเป็ นหนึง่ เดียวกัน...
การทาให้ วฒ
ั นธรรมองค์การเป็ นรูปธรรม เป็ นพฤติกรรมที่สามารถสนับสนุนส่งเสริ มองค์การจริ ง และเป็ นวัฒนธรรมที่
มีความมัน่ คงสาหรับองค์การนันจะท
้ ากันอย่างไร...?
แนวทางเชิงพฤติกรรมที่ทา่ น ผู้บริ หารองค์การและพนักงานทุกคนในองค์การจาเป็ นต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ
ร่วมกัน ประกอบด้ วย...

๑. การปรับเปลีย่ นและพัฒนาพฤติกรรมในระดับบุคคล โดยการปรับเปลีย่ นความคิดหรื อทัศนคติ (Attitude) ของคนให้
ได้ เสียก่อน โดยสร้ างสรรค์บรรยากาศดี ๆ ด้ วยการสือ่ สารดี ๆ ที่มีตอ่ กัน
การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สดุ เพื่อก่อให้ เกิดการปรับตัว , การปรับใจ และการเปิ ดใจสูก่ ารปรับเปลี่ยนความคิด
หรื อแนวความคิดต่อคน งาน และวัฒนธรรมองค์การ เป็ นการช่วยทาให้ คนอยาก และเกิดการปรับเปลี่ยนด้ วยตัวของเขาเอง
เพราะการปรับเปลีย่ นที่ดีที่สดุ และเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนนันอยู
้ ่ที่ตวั บุคคล ไม่มีใครปรับเปลี่ยนใครได้ อย่างสาเร็ จสมหวังนอกจาก
ตัวของบุคคลนัน้ ๆ เอง
๒. การสร้ างความชอบและความรักให้ เกิดขึ ้นร่วมกันในองค์การ บางท่านอาจคิดอยูใ่ นใจในขณะนี ้ว่าดูจะเป็ นไปได้ ยาก
ซะเหลือเกินที่จะเกิดขึ ้นได้ ในองค์การของเรา ผู้เขียนอยากบอกว่าก็มนั เป็ นเรื่ องของ "ชะตากรรม" ...ในความหมายนี ้
คือ "เป็ นพฤติกรรมใด ๆ ที่เรากาหนดและทาให้ เกิดขึ ้นมาด้ วยตัวของเราเอง"
หากเราอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างรักใคร่ ผกู พันกัน ก็ย่อมก่อให้ เกิดกระแสความรักอยู่ในองค์การ แต่หากเราเองไม่
รู้สกึ ชอบใครเอาเสียเลย กระแสความไม่ชอบหน้ ากันก็ย่อมวนเวียนอยูใ่ นองค์การ ที่เป็ นเช่นนันก็
้ เพราะเราก่อ "กรรม" ขึ ้นมา จึง
ต้ องรับ "กรรม" ที่ก่อไว้ นัน่ คือชะตากรรมในความหมายของผู้เขียนครับ
บุคคลที่เป็ นต้ นแบบที่สาคัญที่จะช่วยสร้ างบรรยากาศของคนในองค์การเพื่อให้ เกิดความชอบหรื อความรักในองค์การ
ก็คือ...ผู้บริ หารทุกระดับ ดังนันจึ
้ งเป็ นสิง่ สาคัญทีเดียวที่ผ้ บู ริ หารจะต้ องแสดงให้ เห็นว่ าในหมู่ผ้ บู ริ หารเองก็มีความรักใคร่ กลม
เกลียวกัน ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย นอกจากนี ้ระหว่างผู้บริ หารกับลูกน้ องก็ต้องบริ หารความรู้สกึ ผูกพันไว้ ให้ ได้ ด้วย ทังนี
้ ้ เพราะ
วัฒนธรรมองค์การจะเกิดขึ ้นได้ พนักงานต้ องมีความชอบ ความรักต่อกันและกัน นัน่ จึงจะเลยไปถึงองค์การ
๓. การสร้ างความเชื่อตามความเป็ นจริ งขององค์การ ผู้บริ หารหรื อผู้นาองค์การต้ องสือ่ สารเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ พนักงาน
ทราบอย่างจริ งใจ และตามความเป็ นจริ งเพื่อให้ ทุกคนในองค์การรับทราบความเป็ นไปและสถานการณ์ ต่าง ๆ
ตามที่เป็ นอยู่ อันจะส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจในปั ญหาต่าง ๆ และเกิดความร่ วมมือกันฟั นฝ่ าอุปสรรคหากจาเป็ น สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี ้จะช่วยให้ พนักงานรู้สกึ มีสว่ นร่วม และเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ
๔. การสร้ างพฤติกรรมความไว้ วางใจ พฤติกรรมของผู้บริ หารและผู้นาองค์การที่จะช่วยให้ พนักงานรู้ สึกไว้ วางใจนัน้
พบว่ามีผลช่วยให้ คนในองค์การยอมทาตามด้ วยใจและพร้ อมจะทุ่มเทศักยภาพของตนให้ กบั งานและองค์การอย่าง
เต็มที่
๕. การกาหนดและสร้ างแบบแผนพฤติกรรมของคนในองค์การด้ วยบรรทัดฐานเดียวกัน เมื่อกาหนดแบบแผนพฤติกรรม
ที่ต้องการและคอยดูแลให้ ปฏิบตั ิตามนันอย่
้ างสม่าเสมอก็ยอ่ มกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การได้ เช่น การทักทายและ
ยกมือไหว้ (แบบไทย)เมื่อพบหน้ ากันในองค์การ เป็ นต้ น
๖. การสร้ างค่านิยมร่ วม วัฒนธรรมองค์การควรสร้ างจากความเห็นร่ วมกันของคนในองค์การที่มีต่อพฤติกรรมหรื อ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ในองค์การ เมื่อพวกเขามีสว่ นร่ วมในการสร้ างก็ยอ่ มส่งผลให้ เกิดการยอมรับ และช่วยให้ วฒ
ั นธรรม
ที่องค์การกาหนดขึ ้นเป็ นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็ นง่ายขึ ้นด้ วย

๗. การให้ ความใส่ใจ การใส่ใจต่อคนในองค์การเป็ นหัวใจสาคัญที่จะช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และช่วยให้ คน
เปิ ดใจยอมรับและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามทิศทางวัฒ นธรรมที่องค์การกาหนดไว้ ด้วยใจ โดยไม่ต้องมีใครมา
บังคับจนทาให้ เกิดความอึดอัดใจในองค์การ
อย่าลืมว่า..! "คนเราทุกคนต้ องการความใส่ใจ (ด้ วยความจริ งใจ) และปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ"
หากผู้บริ หารหรื อผู้นาการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์การให้ ความใส่ใจต่อผู้อื่น ก็ยอ่ มได้ ใจคน และยิ่งสามารถเข้ าไป
อยูใ่ นใจของคนในองค์การได้ มากเท่าใด ความสาเร็ จในการคลิกวัฒนธรรมก็ยิ่งสูงตามไปด้ วย
๘. การเปลี่ยนกรอบความคิด คนในองค์การที่ทางานร่ วมกันมาหลายๆ ปี จะเรี ยนรู้ จากการทางานร่ วมกันจนเกิดการ
ยอมรับ พวกเขาจะมีวิธีคิดและยึดถื อเป็ นวิธีทางานอันยากจะเปลี่ยนแปลง...แต่ในการสร้ างวัฒ นธรรมเราต้ อง
สือ่ สารให้ เกิดการยอมรับในสิง่ ใหม่ที่ต้องการจะปลูกฝั ง ซึง่ ก็ต้องเป็ นด้ วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน่ แหละครับ
ว่าต้ องทาให้ พวกเขาเข้ าใจ ให้ ความใส่ใจ และเปิ ดโอกาสให้ พวกเขาได้ เรี ยนรู้ และพัฒนามุมมองจนตระหนักถึง
ความจาเป็ น ความเสีย่ ง และความสาคัญ รวมทังประโยชน์
้
ที่จะได้ รับร่วมกันจากวิธีคิดวิธีทางานแบบใหม่ ๆ นี ้
๙. การสร้ างความเข้ าใจร่วมกันผู้บริ หารหรื อผู้นาองค์การจาเป็ นต้ องสือ่ สารทาความเข้ าใจร่วมกับคนในองค์การ เพื่อให้
พวกเขาเข้ าใจอย่างแท้ จริ งว่าพฤติกรรมหรื อสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้นมานันดี
้ อย่างไรและมีผลต่อตัวเขาและ
องค์การอย่างไร เพื่อให้ เขาทาตามอย่างเต็มใจ การสร้ างความเข้ าใจนี ้ต้ องอาศัยศิลปการสือ่ สารและกลยุทธ์ การสือ่
ความอย่างต่อเนื่องภายในองค์การ
องค์ ก ารต่าง ๆ จะมี วัฒ นธรรมที่แ ตกต่างกัน ไป วัฒ นธรรมขององค์ ก ารจะมีผลกระทบต่อ คุณ ภาพชี วิต และขี ด
ความสามารถในการทางานของคนในองค์การ และเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่ ที่มีผลต่อความสาเร็ จขององค์การ ทังในด้
้ านการ
ผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ผลประกอบการที่ดี และความเติบโตขององค์การ ดังนัน้ ผู้บริ หารและผู้นาองค์การหรื อผู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การจึงต้ องเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจต่อพฤติกรรมการทางานของคนในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การด้ วยเช่นกัน
ขอร่วมเป็ นกาลังใจในการพัฒนา "พฤติกรรมคน" สูก่ ารสร้ างความผูกพันของพนักงานและสร้ างวัฒนธรรมองค์การให้
เป็ นจริ งด้ วยใจครับ...
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