การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ กร
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Management) ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การกาหนดแผนที่กล
ยุทธ์ (Strategic Roadmap) ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการดาเนินงาน เพื่อเอาชนะคู่แข่ง
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงเรื่ องของการพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติของคนในองค์กรให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมอีกด้ วย
ในแต่ละองค์กรย่อมประกอบด้ วยคนจานวนหนึ่งทีมีความหลากหลายทังในด้
้ านภูมิหลัง การศึกษา
ประสบการณ์ ทัศนคติ ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกถึง พฤติกรรมที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมีคนหมู่มากเข้ ามารวมกัน
แล้ ว สิ่งที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมองค์กรจะถูกสร้ างขึน้ จากการเรี ยนรู้ สไตล์การคิดการตัดสินใจร่ วมกัน ผ่านการ
พบปะพูดคุยประสานการทางานระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมาซักระยะเวลาหนึง่ ซึง่ การที่จะประเมินว่าสิ่งใดเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรนันสามารถพิ
้
จารณาได้ จาก 3 ด้ าน
1) จานวนของคนที่แสดงทัศนคติและพฤติกรรมใดๆ ในองค์กร (How Many)
2) ระยะเวลาที่คนกลุม่ นันแสดงทั
้
ศนคติและพฤติกรรมให้ เห็น (How Long)
3) ความถี่ของการแสดงทัศนคติและพฤติกรรมให้ เห็น (How Often)
กล่าวง่ายๆ ก็ถือถ้ าคนภายในองค์กรส่วนใหญ่แสดงทัศนคติและพฤติกรรมแบบไหนซ ้าๆ บ่อยๆ และทา
มาเป็ นระยะเวลานาน ถือว่าทัศนคติและพฤติกรรมนันเป็
้ นวัฒนธรรมองค์กร ซึง่ ในวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
หนึ่งๆ มักจะประกอบด้ วยกลุ่มของทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งมีทงที
ั ้ ่ ส่งเสริ มและฉุดรัง้ ความสาเร็ จของ
องค์กร
จากประสบการณ์ ของที่ปรึ กษาพบว่าถึงแม้ การชักจูงโน้ มน้ าวให้ คนเปลี่ยนความคิด จะเป็ นสิ่ง ทาได้
ยาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่อยู่ Comfort Zone ให้ ออกมาทาในแตกต่างมักจะได้ รับการ
ต่อต้ าน แต่หากผู้บริ หารเข้ าใจถึงศาสตร์ และศิลป์ ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลแล้ ว
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนันก็
้ เป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้

กรอบแนวคิดในการทาความเข้ าใจกระบวนการคิดของบุคคล ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยอ้ างอิงงานวิจยั ของ Westaby1 ซึง่ ทาการทดลองและสารวจพนักงานในบริษัทต่างๆ ทังในภาคการผลิ
้
ตและ
การบริการ พบว่า"เหตุผล" เป็ นตัวกาหนดความคิดและการกระทา โดยสามารถอธิบายเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้

จากแผนภาพข้ างต้ นจะพบว่า “เหตุผล” เป็ นปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
พฤติกรรม ซึง่ เหตุผลมีทงเหตุ
ั ้ ผลสนับสนุนต่อพฤติกรรมที่องค์กรต้ องการและเหตุผลที่ฉดุ รัง้ พนักงานให้ ตดั สินใจ
ไม่ปฏิบตั พิ ฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง โดยสามารถอธิบายแยกออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1) เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรม เป็ นปั จจัยที่กาหนดกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลที่มีต่อเรื่ อง
ต่างๆ ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็ นเรื่ องของ “ทัศนคติ (Attitude)” ซึ่งหมายถึงความรู้ สึกรักชอบเกลียดชังใน
เรื่ องใดๆ “ บรรทัดฐานที่บุคคลรับรู้ (Subjective Norm)” ซึ่งเป็ นเรื่ องของสามัญสานึกว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ควรทา
หรื อไม่ควรทา และ “การรั บรู้ ถึง การควบคุม (Perceived Control)” ซึ่ง เกี่ ยวข้ องกับ การรั บรู้ ว่า ตนสามารถ
ควบคุมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แค่ไหน ซึ่งปั จจัยด้ านกรอบความคิด (Mindset) ทัง้ 3 เรื่ องนี ้นาไปสู่ความ
ตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Intention) และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ในที่สดุ

2) เหตุผลฉุดรัง้ พฤติกรรม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจาก
สามารถถ่วงให้ ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดลง ไปจนถึงขันต่
้ อต้ านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ถึงแม้ วา่ บุคคลจะมีกรอบความคิด (Mindset) ที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ วก็ตาม
กรอบแนวคิ ด ข้ า งต้ น สามารถน ามาใช้ ในการออกแบบกิ จ กรรมที่ ส ามารถสร้ างแรงจูง ใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยมีตวั อย่างในสามารถประยุกต์ใช้ ในคลิปต่อไปนี ้
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ตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นกิจกรรมที่ใช้ คอนเซปท์ “People Care If They Know” ทุกคนแคร์ ถ้ ารู้ข้อมูล โดย
การให้ ข้อมูลแก่กลุม่ เป้าหมาย ผ่านการให้ เรื่ องราวและเหตุผลในทานองที่ทาให้ เกิดความรู้สึกสงสารหรื อเห็นใจ
ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ปกติแล้ วคนจะเลือกรับรู้ ในข้ อมูลที่ ตนเองจะได้ ประโยชน์ หรื อเป็ น ก่อให้ ความสุขกับตัวเองก่อนเป็ น
อันดับแรก ในคลิปตัวอย่างเป็ นการสร้ างความสนใจให้ แก่กลุม่ เป้าหมายผ่านการขายเสื ้อยืดราคาถูกมาก ทาให้
คนที่ผ่านไปมาเกิดความสนใจที่จะรับข้ อมูลเพิ่มเติม จากนัน้ เมื่อผู้ที่สนใจได้ ใส่เงินเพื่อซือ้ เสือ้ ยืดดัง กล่าว
เครื่ องขายสินค้ าได้ แสดงภาพยนตร์ สนั ้ เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเสื ้อยืดราคาถูกนันมาจากการใช้
้
แรงงานอย่าง
กดขี่ในต่างประเทศ ซึ่งกระตุ้นให้ เกิดทัศนคติทางลบต่อการซื ้อเสื ้อยืดราคาถูก ซึ่งนาไปสู่การเชิญชวนในการ
บริจาคเงิน
เมื่อวิเคราห์แนวทางนี ้มาวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะพบว่าการสื่อสาร
วิธีนี ้เป็ นการสื่อสารให้ เหตุผลผ่านข้ อมูลข้ อเท็จจริ งว่าเสื ้อยืดราคาถูกเป็ นเสื ้อยืดที่ได้ มากจากการเอาเปรี ยบ

ผู้อื่น ส่งผลให้ เกิดเหตุผลฉุดรัง้ การตัดสินใจซื ้อเสื ้อราคาถูก อีกทังใช้
้ เนื ้อหาที่กระตุ้นอารมณ์สงสาร ส่งผลให้ เกิด
ทัศนคติในทางที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการสร้ างแรงกดดันทางสังคมจากผู้ที่ยืนอยู่ด้วยกัน
รอบด้ าน ทาให้ ร้ ูสกึ ยิ่งขึ ้นว่าการบริ จาคเป็ นสิ่งที่ควรทา รวมถึงสร้ างระบบให้ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผ่านการกดบริ จาคเงินได้ ทนั ที ณ จุดสื่อสาร ซึ่งการผสมผสานขององค์ประกอบข้ างต้ นนาไปสู่ความตังใจและ
้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันที จากในทีแรกตังใจจะใช้
้
ในการซื ้อเสื ้อยืดราคาถูก เปลี่ยนไปเป็ นการบริ จาค
เงินช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนแทน การสื่อสารด้ วยวิธีข้างต้ นมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากพบว่าคน
ส่วนใหญ่ตดั สินใจบริจาคเงินมากกว่าตัดสินใจซื ้อเสื ้อยืด
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว องค์กรสามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
ใหม่ที่องค์กรต้ องการ ได้ โดยเน้ นการใช้ เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง หรื อเหตุผลที่ควรเลิกพฤติกรรม
แบบเดิมๆ ซึ่งเปิ ดกว้ างให้ ผ้ ูกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสารในการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสามารถใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ไ ด้ อย่างเต็ม ที่ โดยมี ปัจ จัยส าคัญที่ จ ะทาให้ การสื่ อ สารประสบความส าเร็ จ คื อ ความ
น่าสนใจ ความเข้ าใจง่าย และตอบคาถามอย่างตรงประเด็น
Westaby, James D. "Behavioral Reasoning Theory: Identifying New Linkages Underlying Intentions And Behavior". Organizational Behavior and Human Decision
Processes 98.2 (2005): 97–120.
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