ความท้ าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ กรในรัฐวิสาหกิจ

ปั จจุบนั รัฐวิสาหกิจไทยตกอยูภ่ ายใต้ แรงกดดันที่สง่ ผลให้ จาเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นทิศทางกลยุทธ์ เช่น นโยบายของรัฐบาล
ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลการดาเนินงาน การแข่งขันที่เปิ ดเสรี ที่ทาให้ รัฐวิสาหกิจ
ต้ องดาเนินกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน การเข้ ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ดัง ตัว อย่ า งในกรณี ข องเปิ ด เสรี ต ลาดโทรคมนาคมที่ ส่ง ผลรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ ง แปลงสภาพเป็ น บริ ษั ท
(Corporatization) ซึ่งปั จจัย ต่างๆ ข้ า งต้ นไม่เพี ยงแต่กดดันให้ ก ารด าเนิน งานของรั ฐวิสาหกิ จ เปลี่ยนไป แต่ยังส่ง ผลให้
วัฒนธรรมองค์กรปั จจุบนั ที่ได้ รับการหล่อหลอมมาเป็ นระยะเวลานานไม่สอดคล้ องกับสภาพการแข่งขันและการดาเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั
ก่อนจะเข้ าสู่เรื่ องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนัน้ การเข้ าใจความหมายของวัฒนธรรมองค์กรและปั จจัยที่หล่อ
หลอมวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่งสาคัญ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริ หารส่วนใหญ่
แสดงออกให้ เห็นอย่างสม่าเสมอมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งปั จจัยหลักที่หล่อหลอมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรนันคื
้ อทัศนคติและ
พฤติกรรมผู้นาขององค์กรนันเอง
้
ตัวอย่างเช่น องค์กรหนึ่งมีปัญหาเรื่ องความไม่ตรงต่อเวลาทังในระดั
้
บผู้บริ หารและระดับพนักงาน เมื่อพยายามค้ นหา
สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว พบว่า พนักงานบอกว่าเขาเคยมาประชุ มตรงเวลาแต่พบว่าผู้บริ หารมักจะมาสาย พนักงานเกิด
การเรี ยนรู้ ว่าแทนที่เขาจะมาตรงเวลาแล้ วต้ องรอ เขานาเวลาที่รอไปใช้ ในการทางานดีกว่า ในทางกลับกัน ผู้บริ หารบางท่าน
พบว่าเมื่อเขามาตรงเวลากลับพบว่ามีพนักงานเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่ตรงต่อเวลาถึงแม้ จะว่ากล่าวตักเตือนแล้ ว ทาให้ ผ้ บู ริ หาร
ที่ตรงต่อเวลารู้สกึ เช่นเดียวกันว่านาเวลาไปทาอย่างอื่นจะมีประโยชน์กว่า วัฒนธรรมองค์กรข้ างต้ นยากที่จะหาสรุ ปว่าฝ่ ายใด
กันแน่ที่เป็ นต้ นเหตุของความไม่ตรงต่อเวลา เนื่องจากเป็ นทัศนคติและพฤติกรรมที่เห็นร่วมกันมาเป็ นระยะเวลานาน
อีกตัวอย่างหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทสูก่ ารแข่งขันกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจนันพบปั
้
ญหาร้ องเรี ยน
จากลูกค้ าขาดจิตใจบริ การ เมื่อเข้ าไปดูวิธีการทางานในบทบาทเดิม พบว่าเวลาที่ลกู ค้ าเข้ ามาขอความช่วยเหลือ ในด้ านความ
สะดวกรวดเร็ วต่างๆ พนักงานผู้ให้ บริ การได้ นาเรื่ องของลูกค้ าเข้ าไปปรึกษากับผู้บริ หารแล้ วได้ รับคาตอบว่าต้ องอิงตามระเบียบ
ที่กาหนดไว้ ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาร้ องขอของลูกค้ าได้ และเมื่อพนักงานผู้ให้ บริ การไปปรึ กษาแล้ วพบคาตอบเดียวกัน
หลายๆ ครัง้ พนักงานจึงเกิดการเรี ยนรู้วา่ ระเบียบที่กาหนดไว้ มีความสาคัญกว่าความต้ องการของลูกค้ า และส่งผลให้ จิตใจใน
การบริ การของพนักงานลดลง

จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริ หารว่าทัศนคติและ
พฤติกรรมแบบไหนที่แสดงออกแล้ วเกิดประโยชน์ตอ่ ตน ทังในแง่
้
ของผลงาน ผลตอบแทน และความรู้สกึ พึงพอใจในการทางาน
ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจนทัศนคติและพฤติกรรมถูกหล่อหลอมเป็ นวัฒนธรรมองค์ กรแล้ ว บ่อยครั ง้ พนักงานรุ่ นหลังก็
ได้ รับการหล่อหลอมให้ ปฏิบตั ิตาม และมองว่าเป็ นเรื่ องปกติขององค์กร
เมื่อรั ฐ วิสาหกิ จถึงคราวที่จ าเป็ น ต้ องเปลี่ยนแปลงทิศ ทางกลยุทธ์ แ ละบทบาทขององค์ กร ทัศ นคติแ ละพฤติ กรรมที่
พนักงานและผู้บริ หารได้ หล่อหลอมขึ ้นมาเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ซึง่ แม้ ในอดีตอาจจะเป็ นวัฒนธรรมที่ช่วยให้ รัฐวิสาหกิจประสบ
ความสาเร็ จกลับถูกท้ าทายว่าจะเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับทิศทางกลยุทธ์ ใหม่ขององค์หรื อไม่ วัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมกับ บทบาทใหม่ค วรเป็ น แบบใด รวมถึ ง รั ฐ วิ สาหกิ จ จะมี แ นวทางอย่า งไรให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงที่ จ าเป็ น ต่ อ
ความสาเร็ จ ความท้ าทายหลักๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ไทย โดย
อาจจะเป็ นจากทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ซึง่ สามารถสรุปเป็ นหัวข้ อหลักๆ ได้ ดงั นี ้
• การเปลี่ยนสูบ่ ทบาทใหม่ที่แตกต่างจากบทบาทเดิมอย่างยิ่ง ทาให้ พนักงานต้ องปฏิงานงานภายนอกคอมฟอร์ ตโซน
(Comfort Zone) เช่น การเปิ ดเสรี ในการแข่งขันทาให้ รัฐวิสาหกิจที่เคยดาเนินธุรกิจในตลาดผูกขาด เกิดมีผ้ ดู าเนินธุรกิจจาก
ภาคเอกชนเข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่งขัน
• ความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของการจ้ างงานตลอดชีพ และการขึ ้นเงินเดือนอย่างน้ อย 1 ขันทุ
้ ก
ปี ไม่ว่าองค์กรจะกาไรหรื อขาดทุน การจัดสรรโบนัสเป็ นจานวนเท่าของเงินเดือนเท่ากันทังองค์
้ กร ทาให้ ขาดเครื่ องมือในการ
สร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานเห็นว่าการเปลีย่ นแปลงเป็ นเรื่ องสาคัญที่กระทบต่อปากท้ องของตน
• ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่ มีประสิทธิ ภาพ เช่น การตังตั
้ วชี ้วัดที่ขาดความท้ าทาย ทาให้ พนักงานได้ รับผล
ประเมินการปฏิบตั ิการที่สงู พอๆ กันทังองค์
้ กร ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแบ่งแยกระดับความสามารถของพนักงานได้ อย่าง
ชัดเจนแล้ ว ยังส่งผลให้ ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับระบบรางวัลตอบแทน
• กฎระเบีย บที่ ขาดความยืด หยุ่น และมี ค วามยุ่งยากในการปรั บ ปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์ ท าให้ ก าร
ปรับเปลีย่ นองค์กรเกิดขึ ้นอย่างลาบากและล่าช้ า
ประเด็ น ข้ า งต้ น ส่ง ผลให้ ห น่ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง มี ค วามท้ า ทายในการปรั บ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมองค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ มากกว่า ภาคเอกชน เพราะเครื่ องมื อ ที่สามารถใช้ ผลัก ดันการเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ กรมี อย่า งจ ากัด
โดยเฉพาะในด้ านการสร้ างแรงจูงใจต่อการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรและการสร้ างความตระหนักให้ พนักงานเห็นถึงความ
เร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ ประสบความสาเร็ จภายใต้ ความท้ าทายต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่นนั ้ ปั จจัย
สาคัญสูค่ วามสาเร็ จการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร ได้ แก่
• การสนับสนุนของผู้บริ หารระดับสูง
• การมีสว่ นร่วมของพนักงานทัว่ ทังองค์
้ กร
• การสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
• การดาเนินโครงการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินบทบาทการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ โดย
• การเน้ นย ้าความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร
• การเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตนที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็ นเป้าหมาย
• การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลักดันการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของพนักงานทัว่ ทังองค์
้ กรนัน้ พนักงานควรได้ มีสว่ นร่วมในการระบุพฤติกรรมและทัศนคติที่พงึ ประสงค์ และการมี
ส่วนร่ วมในกาหนดกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และการสร้ าง Change Agent ในทุกระดับเป็ นผู้ผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดความต่อเนื่อง โดยบทบาทที่สาคัญของ Change Agent คือ การสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้ เป็ นไปราบรื่ น การกาหนดเนื ้อหาและแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสารภายในองค์กร และการระบุ
ปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ด้ า นการสื่อ สารเพื่ อเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก ร มี วัต ถุป ระสงค์ หลัก คื อ การสร้ างการรั บ รู้ และความเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเป้าหมาย ความคาดหวังของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน รวมถึง ประโยชน์ที่พนักงาน
จะได้ รับจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนและลดการต่อต้ านการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้น
ในการสื่อ สารเพื่ อ เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพนัน้ จากสถิ ติ ที่ ที่ ป รึ ก ษาได้ ท าการรวบรวมจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพบว่า พนักส่วนใหญ่ต้องการให้ เพิ่มความน่าสนใจของสื่อและข้ อมูล นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการ
สือ่ สาร และปรับการนาเสนอข้ อมูลให้ ผ้ รู ับสามารถเข้ าใจง่ายขึ ้น ดังนันผู
้ ้ กาหนดกลยุทธ์ การสื่อสารต้ องนาความคิดสร้ างสรรค์
มาใช้ ใ นการออกแบบแนวทางการสื่อ สารผ่า นช่ อ งทางต่ า งๆ ให้ มี ค วามน่า สนใจ จดจ าได้ และครอบคลุม ถึ ง พนัก งาน
กลุม่ เป้าหมายต่างๆ ทัว่ ทังองค์
้ กร

ตัวอย่างเช่น การสร้ างกระแสเพื่อให้ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการเปลี่ยนแปลงองค์ กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นช่องทางที่พนักงานสามารถรับสารได้ อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง โดยประชาสัมพันธ์ ให้ กลุม่ เป้าหมายทัว่
ทังองค์
้ กรได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมกับโครงการนี ้โดยตรง หรื อการออกแบบกิจกรรมเหตุการณ์ จาลองที่สะท้ อนถึงพฤติกรรมและ
ทัศนคติปัจจุบนั ที่พนักงานควรปรับปรุง หรื อพฤติกรรมที่คาดหวังในการเปลีย่ นแปลง โดยให้ พนักงานขององค์กรเข้ าร่ วมโดยไม่
รู้ ตวั เพื่อแอบถ่ายเหตุการณ์ จาลองเพื่อจัดทาเป็ นคลิปวีดีโอ เผยแพร่ ต่อ ภายในองค์กร ผ่าน Touch Point ต่างๆ เช่น จอ
Monitor ณ จุดต่างๆ Social Media หรื อ Application เพื่อให้ พนักงานทัว่ ทังองค์
้ กรได้ เห็นภาพที่ชดั เจนของพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ต้องการให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การดาเนินโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรตามกรอบเวลาที่วางไว้ ก็มี
ความสาคัญ เนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก รนัน้ จ าเป็ น ต้ อ งอาศัย แรงผลัก ดัน อย่า งต่อ เนื่ อ งจึ ง จะประสบ
ความสาเร็ จ ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจจึงมีความจาเป็ นต้ องวางแผนงานและงบประมาณรองรับการดาเนิน โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก รไว้ ล่ว งหน้ า เพื่ อ ป้อ งกัน การขาดตอนที่ จ ะส่ง ผลให้ แ รงผลัก ดัน การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรลดลง อันจะส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะไม่ประสบผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรของรัฐวิสาหกิจภายใต้ ข้อจากัดต่างๆ ส่งผลให้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของ
รัฐวิสาหกิ จมีความท้ าทายอย่างยิ่ง ผู้นาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะต้ องวางกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์ กรที่พนักงานทุกคนในองค์ กรมีส่วนร่ วมตลอดทัง้ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารอย่างมีความคิด
สร้ างสรรค์และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่
พนักงาน เพื่อผลักดันให้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทังนี
้ ้ ในบางกรณีการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงประสบปั ญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์ กร การใช้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญจากภายนอก
สามารถช่วยให้ เกิดความเป็ นกลางในการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารการเปลีย่ นแปลงยิ่งขึ ้น

คุณณัฐวี โฆษะฐิ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หารการเปลีย่ นแปลงและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน

