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กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แม้ว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับคำาว่า “วัฒนธรรมองค์กร” กันดีอยู่แล้ว  

แต่เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล และคงอยู่กับองค์กรยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงขอนำาเสนอ 

เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้วยประเด็นคำาถามดังต่อไปนี้ 

วัฒนธรรมองค์กรมาจากไหน?
	 จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมองค์กรมาจากวิสัยทัศน์	ผ่านภารกิจ	กลยุทธ์	
และค่านิยมองค์กรจะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นอิสระจะเกิด
แบบไหนก็ได้	แต่วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในช่องทางที่สะท้อนให้เห็นถึง 
ค่านิยม	(คุณค่า)	ขององค์กรเท่านั้น	เพราะนอกจากวัฒนธรรมองค์กรแล้วยัง
มีช่องทางอื่นในการสะท้อนค่านิยมองค์กรได้อีก	เช่น	สะท้อนผ่านการบริการ	
สะท้อนผ่านระบบงาน	เอกสาร	อาคารสถานที่	ในขณะเดียวกันค่านิยม
องค์กรก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองได้อย่างอิสระเช่นกัน	แต่เกิดจากการรับช่วง 
มาจากภารกิจกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกต่อหนึ่งเช่นกัน

ถ้าไม่มีวัฒนธรรมองค์กรจะท�าให้องค์กรเสียหายตรงไหนอย่างไร?
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง พฤติกรรมร่วมที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ดีมีเอกลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์กรอื่นและเป็นพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและสมำ่าเสมอจะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่เพียงพฤติกรรมที่เหมือน ๆ กันเท่านั้น แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ์
ต่อการดำาเนินงานขององค์กรด้วย นอกจากนี้จะต้องเป็นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่พฤติกรรมของคนเพียงบางคนบางกลุ่ม  

และที่สำาคัญพฤติกรรมเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จางหายไป

มีแนวทางอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร?
เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้มีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น จึงขอนำาเสนอกลยุทธ์ 
“ต้นไม้แห่งวัฒนธรรมองค์กร” ดังต่อไปนี้

เสียโอกาสในการส่งคุณค่าดี ๆ ที่องค์กรมีไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 วัฒนธรรมองค์กร	เปรียบเสมือนสื่อที่เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์คุณค่าดี	ๆ	ขององค์กรสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	หากเรา
ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรก็เท่ากับว่าเราสูญเสียช่องทางการสื่อสารนี้ไป	 
และช่องทางที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้า	ระบบการท�างาน	เอกสาร	สภาพ
แวดล้อม	ก็มีข้อจ�ากัดตรงที่มันดิ้นไม่ได้	มันพูดไม่ได้	มันแสดงความรู้สึก 
ไม่ได้	พูดง่าย	ๆ	คือวัฒนธรรมองค์กรเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
องค์กรได้ดีกว่าช่องทางอื่น	ๆ	นั่นเอง

องค์กรไม่มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
ต่อความล้มเหลว
	 วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันองค์กร 
ที่ท�าหน้าที่สองอย่างคือ	หล่อหลอมคนใหม่ให้มาช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งขององค์กร	และในขณะเดียวกันก็ป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามากระทบ	เพราะวัฒนธรรมองค์กร
แม้จะจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้	แต่มันสามารถดักจับ 
ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้	ก�าจัดพฤติกรรมไม่ดีไม่ให้
เกิดขึ้นและเติบโตในองค์กรได้	

1. กลยุทธ์ใบไม้ร่วง
	 การที่ต้นไม้ไม่เคยโดนพายุใหญ่	ๆ	พัดเลย	อาจจะท�าให้ใบไม้ที่ร่วงติดคาต้นติดคากิ่งคาใบและเน่าเหม็นอยู่เยอะแยะมากมาย	
เหมือนกับการที่องค์กรสงบนิ่งมานานไม่เคยมีอะไรเข้ามากระทบ	วัฒนธรรมที่ไม่ดีก็จะหมักหมมสะสมอยู่เป็นจ�านวนมาก	กลยุทธ์หนึ่งที่จะ
น่าจะเริ่มน�ามาใช้ในล�าดับแรก	ๆ	เพื่อเริ่มการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร	คือ	การน�าเอากระแสจากภายนอกเข้ามากระทบองค์กรเพื่อให้
เกิดการตื่นตัว	และถือโอกาสปัดเป่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีออกไปได้บ้าง	เช่น	การน�าเอาระบบการประเมินผลงานแบบใหม่ที่มีตัวชี้วัด 
ผลงานที่ชัดเจนเข้ามา	จะช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพที่เดิมเคยเป็นพื้นที่เทา	ๆ	ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	เหมือนกับการที่ต้นไม้ใหญ่ถูกลมพาย ุ
พัดไปครั้งหนึ่งก็จะท�าให้มองเห็นส่วนต่าง	ๆ	ของต้นไม้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	เพราะใบไม้เน่าและใบเหลือง	ๆ	หลุดร่วงไป

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร?	 วัฒนธรรมองค์กร	หมายถึง	พฤติกรรมร่วม ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึสิง่ท่ีดมีเีอกลักษณ์ซึง่มคีวามแตกต่างจากองค์กรอื่นและเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และสม�่าเสมอจะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่เพียงพฤติกรรมที่เหมือน	ๆ	กันเท่านั้น	แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการด�าเนินงานขององค์กรด้วย	นอกจากนี้จะต้องเป็นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่พฤติกรรมของคนเพียงบางคนบางกลุ ่ม	 และท่ีส�าคัญพฤติกรรมเหล่านีต้้องเกดิขึน้อย่างสม�า่เสมอไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จางหายไป
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2. กลยุทธ์ตัดตอน
	 บางครั้งเราไม่สามารถถอนต้นไม้ต้นเดิมซึ่งเป็นไม้ใหญ่ได้	แต่เราก็ยังไม่พอใจ
กับผลผลิตของต้นไม้ต้นนั้น	วิธีการหนึ่งที่สามารถท�าได้คือการตัดกิ่งและเอาพันธุ์ไม้
ดี	ๆ	มาทาบกิ่งใหม่	แต่อาศัยต้นไม้เดิมเป็นฐาน	เหมือนกับการที่เราปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่องบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดิม	เช่น	การน�าเอาระบบ
การบริหาร	จัดการสมัยใหม่เข้าใช้โดยที่แต่งตั้งให้ผู้มีบารมีต่อคนในองค์กร	(ซึ่งอาจ
จะไม่ใช่โดยต�าแหน่ง)	เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น�าในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กรในบางเรื่อง	เพราะคนกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลทางความคิดต่อบุคลากรส่วนใหญ่
ในองค์กร	บางองค์กรจะแต่งตั้งบุคลากรอาวุโสที่มีบารมีเป็นประธานคณะกรรมการ	
ในการพัฒนาองค์กร	โดยมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีต�าแหน่งหน้าที่สูงเป็นที่ปรึกษา 
ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง

5. กลยุทธ์บอนไซ
	 วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี	แต่หากปล่อยให้มันเติบโตมากเกินไป
อาจจะกลายเป็นข้อเสยี	เช่น	วัฒนธรรมแบบพีน้่อง
แบบเครือญาติ	หากมีมากเกินไปอาจจะกลาย
เป็นการเล่นพรรคเล่นพวกได้	ควรจะใช้กลยุทธ์
บอนไซคือจ�ากัดการเติบโตไม่ให้โตไปมากกว่า 
ที่เป็นอยู่	อาจจะน�าเอาระบบงานหรือข้อจ�ากัด
อย่างอื่นมาจ�ากัดวงของวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้
ให้อยู่ในวงจ�ากัด

4. กลยุทธ์ไม้ดัด
	 วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นบ้าง	ก็อาจจะต้องใช้ก�าลังบังคับให้มันเป็นไป
ตามทิศทางรูปแบบที่เราต้องการเหมือนการปลูกไม้ดัดที่โดยธรรมชาติของมันอาจจะไม่สวยเหมือนที่เราต้องการ	อาจจะต้องดัดให้มัน
เข้ารูปเข้าทรงสักระยะหนึ่ง	หลังจากนั้นพอเราเอาสิ่งที่ดัดออกไปมันยังคงรูปแบบตามที่เราต้องการได้	เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมองค์กร
ที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนบางครั้งอาจจะต้องอาศัยกฎระเบียบข้อบังคับมาเป็นเครื่องมือในการดัดให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เป็นไป 
ในทิศทางและรูปแบบที่เราต้องการได้เช่นกัน	หลังจากนั้นก็ค่อยเอากฎระเบียบออกไปปล่อยให้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริง

6. กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน
	 ในบางองค์กรอาจะไม่สามารถใช้กลยุทธ์ดังที่ได้กล่าวมา	เนื่องจาก
ต้นไม้ทั้งต้นมีส่วนที่ไม่ดีมากกว่าส่วนที่ดี	อาจจะเป็นโรครากและล�าต้นเน่า 
จนไม่สามารถเยียวยาได้	องค์กรอาจจะต้องตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน	
เหมือนกับการตัดต้นไม้เดิมทิ้งเพื่อปลูกหรือหาต้นไม้ใหม่ทดแทน	ส�าหรับวิธีนี้
สามารถท�าได้สองทางคือไปซ้ือต้นไม้ใหญ่ที่เขาขายกันเป็นต้น	ๆ	ต้องใช ้
รถสิบล้อขนมา	(การซื้อตัวบุคลากรจากองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีเข้ามาทดแทน
บุคลากรรุ่นเก่า	ๆ)	หรือเริ่มจากการปลูกต้นไม้ใหม่จากต้นกล้า	ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะเห็นผล	(การสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเองแบบค่อยเป็น
ค่อย	ๆ	ไปท�าทีละเรื่องสองเรื่องไม่ได้เปลี่ยนครั้งใหญ่)

3.กลยุทธ์บดบังรัศมี
	 วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องที่ไม่ด ี
และเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม	เราอาจจะใช้
กลยุทธ์ดับรัศมีของวัฒนธรรมนั้น	ๆ	ซึ่ง
สามารถท�าได้สองแนวทางหลักคือหาอะไร
มาบดบังแสงแดดเพื่อให้ส่วนนั้น	ๆ	 
หยุดการเติบโตและแห้งเหี่ยวไปเอง	(ลด
บทบาทของคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ดีลง)	หรือ	
เพิ่มแสงแดดเพื่อการดูแลกิ่งใบของส่วนที่เรา
ต้องการให้มากขึ้น	(เพิ่มบทบาทของคนที ่
มีวัฒนธรรมที่ดีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น)

 สรุป	วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่	หากเราท�าให้เกิดขึ้น	เติบโตและยังคงอยู่ไปนาน	ๆ	องค์กรจะได้ประโยชน์มหาศาล
จากวฒันธรรมองค์กรทัง้ในแง่ของการให้ร่มเงาและเป็นทีพ่กัพิงของคนในองค์กร	และยงัจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อไปยงับคุคลทีเ่กีย่วข้องได้อกีด้วย	
ส�าหรับปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือควรจะเริ่มต้นจากสิ่งที่คุ้นเคยและท�าได้ง่ายก่อนเพราะโอกาสส�าเร็จมากกว่า	
และผลแห่งความส�าเร็จจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเรื่องที่ยากกว่า	ใหญ่กว่า	และไกลตัวกว่า	และควรท�าให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมให้มากที่สุด	เพราะอะไรที่คนมีส่วนร่วมมักจะมีโอกาสส�าเร็จมากกว่า	และประการสุดท้ายคือในช่วงแรกของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและอาจจะต้องใช้มาตรการหลายอย่างทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	เข้ามาช่วยในการประคับประคองให้หน่ออ่อน	ๆ	ของ
วัฒนธรรมองค์กรเติบโตและแข็งแรงผ่านจุดวิกฤติในช่วงแรกไปก่อน	และต้องติดตามดูแลจนกว่าจะมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้อยู่ได้ด้วยตัวเอง
ได้ตลอดไป
	 สุดท้ายนี้	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางที่กล่าวมาคงจะเป็นประโยชน์กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง	ๆ	บ้างนะครับ	และ 
ขอยืนยันว่าวัฒนธรรมองค์กรคือช่องทางการสะท้อนค่านิยมที่ส�าคัญ	หากค่านิยมถูกสะท้อนไปยังกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ครอบคลุม	 
ทั่วถึงและต่อเนื่องแล้ว	รับรองได้ว่าโอกาสที่องค์กรก็จะเดินไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ดีกว่าและเร็วกว่าย่อมมีมากกว่าอย่างแน่นอน	
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โครงการเสริมสรา้งการสื่อสารภายในองค์กรเกีย่วกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล            
หัวข้อ “กฎ ก.ร. วา่ด้วยการย้าย การโอน หรือการเลือ่นข้าราชการรฐัสภาสามญั พ.ศ. ๒๕๕๖                                          

และหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. ก าหนด” 

    

    

    

 

โครงการเสริมสร้างการส่ือสารภายในองค์กรเก่ียวกับกฎ ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล      
หัวข้อ “กฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.ร. กำาหนด”
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ผู้นำ ที่ไม่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีตามมา                                     

ฉบับก่อน ๆ ผมได้ลงบทความเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำาที่ดีมา
หลายฉบับแล้ว ก็มีคำาถามเกิดขึ้นว่า แล้วพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ
สมละ เป็นยังไง ปักษ์นี้เลยนำาบทความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ต่าง ๆ ที่มีผลวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองครับ

	 หลาย	ๆ 	ต�ารา	และหลาย	ๆ 	งานวจิยัต่างก็ยนืยนัเป็นเสยีงเดยีวกัน
ว่า	พฤติกรรมของผู ้น�ามีส ่วนสร้าง	หรือท�าลายวัฒนธรรมที่ด ี
ขององค์กรได้อย่างชัดเจนมาก	ๆ
	 ผูน้�าทีไ่ม่ตดัสนิใจ	กจ็ะสร้างวฒันธรรมองค์กรแบบไม่มใีครกล้า
ตัดสินใจเช่นกัน	 เพราะขนาดตัวผู้น�าเองยังดองเรื่องไว้	 หรือรอ	 ๆ	 
ไปเรือ่ย	ๆ 	การท�างานของบุคลากรระดบัรอง	ๆ 	ลงมากจ็ะยดึแนวทาง
เดียวกัน	 ก็คือ	 รอไปเรื่อย	 เพราะเร่ืองที่ส่งขึ้นไปยังไม่ตัดสินใจ	
บคุลากรกท็�าอะไรไม่ได้มากนกั	สดุท้ายวฒันธรรมองค์กรก็จะเป็น
แบบเรื่อย	 ๆ	 ไม่มีใครท่ีจะกล้าฟันธง	 หรือตัดสินใจอะไรเลย	
องค์กรแบบนี้	 จะเดินหน้าไปแบบช้า	 ๆ	 หรือบางทีอาจจะ 
ถอยหลังด้วยซ�้าไป

 ผู้น�าที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์	 ก็จะสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มีการเคารพกฎเกณฑ์เช่นกัน	
บุคลากรทุกคนก็จะข้ามหัวนายไปหาผู้น�า	 ผู้น�าเอง 
ก็บ้าจี้ตอบค�าถามของบุคลากรคนนั้นด้วย	แทนที่จะ 
สั่งการให้ไปหารือกับหัวหน้าของตนเองก่อน	ผลก็คือ	
จะเกิดความโกลาหลในการท�างาน	การเสนองาน
ไม ่เป ็นไปตามล�าดับขั้นการบังคับบัญชา	
บคุลากรอยากได้อะไรทีม่คีวามส�าคญัมาก	ๆ 	ก็
กระโดดข้ามหัวหน้าตนเองไปหานายเลย	
เพราะเช่ือว่า	 ยังไงซะไปหานายน่าจะดีกว่าหา
หัวหน้าตนเอง	ลองนึกภาพดูสิครับว่าวัฒนธรรม
ขององค์กรจะออกมาเป็นอย่างไร	ถ้ามีผู้น�าแบบนี้

 ผู้น�าที่ขาดพลังการสร้างสรรค์	ก็จะสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่มีพลังไปด้วย	การที่ผู้น�ามีพลังในการท�างาน	 เขาจะเป็น 
คนคิดสร ้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 และจะผลักดันงานที่คิดลงไปสู ่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	ให้ลุยงานต่อให้ส�าเร็จ	แล้วก็มีการติดตามผลส�าเร็จ
เป็นระยะ	ๆ 	ถ้าผู้น�าองค์กรขาดสิ่งเหล่านี้	องค์กรก็จะไม่มีอะไรใหม่	ๆ 	
เกิดขึ้น	 ไม่มีความก้าวหน้าใด	ๆ	 ไม่มีความส�าเร็จอะไรใหม่	ๆ	 ไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอะไรท่ีดีข้ึน	อยู่กับระบบงานเดิม	ๆ	สินค้าเดิม	ๆ	
ลูกค้าเดิม	ๆ

 ผูน้�าชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก	ก็จะสร้างวฒันธรรมองค์กร
แบบแบ่งพรรคแบ่งพวกเช่นกัน	 ลักษณะของผู ้น�าแบบนี้มักจะม ี
ความคิดแบบเลือกที่รักมักท่ีชังอยู่ตลอด	ใครท่ีเพ็ดทูลได้ดี	ก็จะเชื่อ 

คนนัน้	ส่วนบางคนทีพ่ดูไม่ค่อยด	ีกจ็ะไม่ชอบ	บางแห่งกม็กีารแบ่งกลุม่
ชัดเจน	 ผู้น�าจะคอยดูแลเอาใจใส่ทีมงานที่ท�ารายได้ให้กับบริษัท
มากกว่า	หน่วยงานอืน่	ๆ 	ภายในองค์กร	สุดท้ายวฒันธรรมการท�างาน
เป็นทีมยังไงก็ไม่เกิด	 เพราะขนาดตัวผู้น�าเองยังไม่สามารถสร้าง
บรรยากาศในการท�างานเป็นทีมได้เลย	ข้างล่างก็ไม่ต้องพูดถึงครับ

ผู้น�าที่ยึดถือช้ันยศ	 ก็จะสร้างวัฒนธรรมแบบเจ้ายศเจ้าอย่าง 
ให้เกิดข้ึนในองค์กร	 ผู้น�าแบบนี้	 เวลาที่ลูกน้องจะเสนออะไร	 
ก็จะต้องท�าให้ถูกต้องท้ังค�าพูดที่เสนอ	 ทั้งขั้นตอนทุกอย่าง	 
ห้ามข้ามขัน้ตอนอย่างเดด็ขาด	บางคนถ้าเป็นเด็ก	ๆ 	เสนอขึน้มา	

ผูน้�าคนนีก้จ็ะไม่รบัฟังใด	ๆ 	ทัง้สิน้	และมกัจะคดิว่า	ตนเอง
เป็นถึงผู้น�า	ท�าไมต้องฟังเด็ก	ๆ	พวกนั้นด้วย	สุดท้าย
วฒันธรรมเชงิลบในองค์กรกจ็ะเกดิขึน้	การท�างานแบบ
เจ้ายศเจ้าอย่าง	ความล่าช้าในการท�างาน	 เพราะต้อง

เดนิตามระเบยีบวนิยั	อยูก่นัไปสกัพกัระเบยีบวนิยักเ็กดิ
ขึน้ข้อแล้วข้อเล่า	แทนทีจ่ะเกดิงานใหม่	ๆ 	แต่นีก่ลบั
เกิดแต่ระเบียบวินัยที่ไม่ได้เอื้อต่อการท�างานเลย

	 จริง	 ๆ	 แล้วหลายองค์กรก็มีผู้น�าท่ีดี
มากมายเกิดขึ้น	ก็มีบ้างอาจจะมีบางองค์กรที่
ผู ้น�าเองยังคงเป็นอย่างที่เขียนมาข้างต้น	
ประเด็นก็คือ	ถ้าผู้น�าเป็นอย่างที่ว่ามาจริง	ๆ	

แล้วใครจะเป็นคนไปบอกเขาว่าเขาไม่ดีแบบนั้น	
ไม่ดีแบบน้ี	 ใครบ้างที่จะกล้าเอาห่วงไปผูกคอแมว 

	สิง่ทีเ่กิดขึน้จรงิในองค์กรต่าง	ๆ 	ทีผู่น้�าเป็นอย่างทีเ่ขียนไว้	
กค็อื	บคุลากรเก่ง	ๆ 	กจ็ะทยอยออกจากบรษิทัไป	เพราะบคุลากรกลุม่
นี้บางคนกล้าที่จะเอาห่วงไปผูกคอแมวนะครับ	 เพียงแต่แมว	 ก็จะ
ตะปบ	และกินจนไม่เหลือซาก	แล้วจะแก้ไขอย่างไรดี	ก็คงต้องอาศัย 
ความกล้าหาญของกลุ่มบุคลากรเลย	 เพราะเรื่องแบบน้ีท�าคนเดียว 
ไม่ไหวครับ	อาจจะต้องมีการรวมตัวกันของบุคลากร	ท�าการส�ารวจ
ความคิดเห็น	 ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	 แล้วก็รวมเอาเรื่องผู้น�า 
ขององค์กรใส่เข้าไปด้วย	 แล้วเอาผลส�ารวจนี้ไปน�าเสนอต่อผู้น�า	 
เพื่อเป็นกระจกสะท้อนภาพให้เขาเห็นตนเอง
	 จากน้ันก็คงต้องขึ้นอยู่กับผู้น�าคนน้ันแล้วล่ะครับ	ว่าเขาจะ
เป็นผู้น�าที่แท้จริงหรือไม่	ที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง	 เพื่อให้เกิด
สิ่งที่ดี	ๆ	กับองค์กร	หรือจะเป็นแค่เพียงผู้น�าตามชื่อต�าแหน่งที่อยู่
ในนามบัตรเท่านั้น 

อ้างอิงจาก ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสำานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และโครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร  

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร
ในวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 

ตำาบลห้วยเขย่ง อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



ปิศาจในตัวเรา
	 ในเดอืนกรกฎาคม	ปี	1961	สแตนลย์ี	
มิลแกรม	นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยล	สหรัฐอเมริกา	
ท�าการทดลองทางจิตวิทยาส�าคัญคร้ังหนึ่ง	ต่อมา
เรียกชื่อว่า	 The	 Milgram	 Experiment	 
การทดลองนี้ประกอบด้วยตัวอย่างทดลอง 
สองกลุม่		กลุม่แรกท�าหน้าทีเ่ป็นครู	กลุ่มหลัง 
ท�าหน้าที่เป็นนักเรียน	ทดลองทีละคู่โดยมี	
สแตนลีย์	 มิลแกรม	 เป็นผู้คุมการทดลอง	
นักเรียนอยู ่ที่ห ้องหนึ่ง	 ครูกับผู ้ คุมอยู ่ 
อีกห้องหนึ่ง	
	 การทดลองเร่ิมด้วยผูกข้อมือของ
นกัเรียนด้วยเส้นลวดเชือ่มกับเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า	
ครทู�าหน้าทีป้่อนค�าถามแก่นกัเรียน	หากนกัเรียนตอบ
ไม่ได้	ครจูะลงโทษนกัเรยีนคนนัน้โดยกดปุม่ปล่อยประ
แสไฟฟ้าไปชอร์ตนกัเรียน	ปุม่เหล่านีเ้รียงจากค่าต�า่สดุไป
ถึงสูงสุด	 เม่ือตอบผิดครั้งแรก	นักเรียนจะถูกลงโทษด้วย
กระแสโวลต์ต�่า	 และจะเพิ่มขึ้น	 15	 โวลต์ทุก	ๆ	 ครั้งที่ตอบผิด	 
บทลงโทษสูงสุดคือ	 450	 โวลต ์ซึ่ ง เป ็นอันตรายต ่อมนุษย	์ 
ความตึงเครียดเกิดข้ึนกับครูทุกคน	 เพราะเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า
ไปหลายครั้ง	นักเรียนจะร้องด้วยความเจ็บปวด	จนถึงจุดจุดหนึ่ง
นักเรียนจะขอร้องครูไม่ให้ลงโทษพวกเขา	 บางคนทุบก�าแพง	 
บางคนร้องไห้	 ครูบางคนลังเลและบอกผู้คุมว่าจะขอเลิกทดลอง	 
บางคนบอกว่าจะคนืเงนิค่าจ้าง	ผูค้มุตอบว่า	“เลกิไม่ได้	โปรดเดนิหน้า
ทดลองต่อไป”
	 บางครั้งนักเรียนปฏิเสธที่จะตอบ	 เพราะกลัวตอบผิด	 
ครจูะถอืว่านกัเรยีนตอบค�าถามนัน้ผิด	และกดปุม่ปล่อยกระแสไฟฟ้า	
แม้จะไม่รู้สึกสบายใจนัก	ผู้ที่รับหน้าที่เป็นครูส่วนใหญ่ก็ด�าเนินการ
ต่อไปจนจบ	ครูบางคนทนไม่ได้จริง	ๆ	ก็เดินออกจากห้องไป	แต่ครู
บางคนกไ็ม่รูส้กึรูส้าอะไร	หลงัการทดลองจบแล้ว	ผูค้มุจะอธิบายให้
ครูฟังว่า	การทดลองนี้ไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าจริงแต่อย่างใด	
นกัเรยีนทีม่าทดลองท�าหน้าทีเ่ล่นบทหลอกครเูท่านัน้	เสยีงร้องของ
นักเรียนเป็นเสียงท่ีอัดเทปล่วงหน้า	 เพื่อหลอกดูปฏิกิริยาของครู	 
ครูก็คือกลุ ่มตัวอย่างที่แท้จริงของงานนี้	 แม้	 The	 Milgram	 
Experiment	ได้รับการวิพากษ์ว่าผิดจรรยาบรรณของการท�าวิจัย	
แต่ผลการค้นพบน่าสนใจอย่างยิ่ง	 มันบอกว่ามนุษย์เราสามารถ
ปฏิบัติตามค�าสั่งให้กระท�าเรื่องเลวร้ายได้ทั้งที่รู้ว่ามันผิด
	 การค้นพบนี้อธิบายว่ามนุษย์เราเชื่อฟังอ�านาจเบื้องบน 
โดยไม่มเีหตผุล	แม้ว่าเบือ้งบนจะออกค�าส่ังให้ท�าร้ายมนษุย์ด้วยกนั	
นี่อาจอธิบายว่าท�าไมทหารนาซีจึงสามารถฆ่าชาวยิวหกล้านคน 
ในสงครามโลกครั้งที่สอง	 รวมทั้งการทรมานนักโทษทุกรูปแบบ	 
ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นค�าสั่งที่ไม่ถูกต้องและผิดศีลธรรม
	 น่ีเป็นภาพท่ีเราเหน็เป็นประจ�าในสังคมบ้านเรา	ข้าราชการ
รับค�าสั่งรัฐมนตรีให้ปล้นชาติโดยไม่แย้ง	 ทั้งที่รู ้โดย	 มโนธรรม 

และศีลธรรมว่ามันไม่ถูกต้อง	 อัยการ
ปล่อยคนร้ายให้พ้นมือกฎหมาย	ต�ารวจ
รับใช้โจรที่เล่นการเมืองจนเป็นใหญ	่ 

พสัดโีค้งค�านบันกัโทษ	ครบูาอาจารย์รบัใช้นักการ
เมอืงช่ัว	ฯลฯ	ทหารนาซทีีฆ่่าชาวยวิกเ็ป็นคนธรรมดา	

รักครอบครัว	 เข้าโบสถ์	 ต�ารวจ	 พัศดี	 ครู
อาจารย์กเ็ป็นคนธรรมดา	มศีาสนา	เข้าวดัเข้าวา	

แต่เมื่อถงึจดุจดุหนึง่	พวกเขาก็สามารถเปลีย่น
เป็นปิศาจได้

	 ในชีวิตจริง	ค�าสั่งมาในหลายรูปแบบ
และมคีวามรุนแรงต่างกนั	ตัง้แต่การฆ่ากนั	
การยกพวกตกีนั	ไปจนถงึเรือ่งเลก็	ๆ 	เช่น	
ประเพณี	 ‘ว้าก’	 ในบางมหาวิทยาลัย	
นักเรียนที่ยกพวกตี กันอาจมาจาก
ครอบครัวที่ดี	 พ่อแม่อบรมสั่งสอนให้

เป็นคนด	ีแต่ภายใต้บางสถานการณ์	เมือ่พวกเขาตกอยูใ่นค�าสัง่
ให้ฆ่าหรือท�าร้ายนักเรียนโรงเรียนอื่น	ก็ไม่ปฏิเสธ
	 หลายคนเสพยาเพราะเพ่ือนทุกคนเสพยา	 “ไม่งั้นจะ 
เสียเพื่อน”	ในประเพณีรับน้อง	 ในเมื่อทุกคนก็	 ‘ว้าก’	 ใส่รุ่นน้อง	 
เราก็ต้องท�าด้วย	“ไม่งั้นจะเข้ากับใครไม่ได้”ฯลฯ
	 ความแตกแยกของสังคมบ้านเราในช ่วงหลายปี น้ี	 
สร้าง	 ‘ความชอบธรรม’	 ให้เราท�าร้ายเข่นฆ่าอีกฝ่ายได้ง่ายข้ึน	 
ฆ่าพวกมันให้ตาย	 เอามันให้หนัก	“เพราะพวกมันไม่ใช่พวกเรา”!	 
ในที่สุดก็ไม่ต่างจากพวกนาซีที่ฆ่าชาวยิวไปหกล้านคน	คนเรามีข้อ
อ้างเสมอเพือ่สร้างความชอบธรรมหรอืค�าอธิบาย	เมือ่ท�าเรือ่งแย่	ๆ 	
:	“ฉันท�าตามหน้าที่”,	“ถ้าเราไม่ท�า	คนอื่นก็ท�า”,	“เบื้องบนสั่งมา	
ไม่ท�าไม่ได้”,	“เราต้องเคารพค�าสัง่”,	“มนัเป็นประเพณขีองโรงเรียน
เรา”	 ฯลฯ	 สัญชาตญาณการเอาตัวรอดฝังในยีนของเราทุกคน	 
แต่จุดหนึ่งที่ท�าให้เราต่างจากสัตว์อ่ืน	ๆ	อยู่ที่เราพัฒนามโนธรรม	
ความรูถ้กูรูผ้ดิ	และเราพฒันาสงัคมให้ทกุหน่วยมเีจตจ�านงอสิระมาก
เท่าที่จะมีได้	เรามีเจตจ�านงอิสระที่จะท�าดีหรือท�าชั่ว
	 ไม่ช้าหรือเร็ว	เราแทบทุกคนก็ต้องผ่านการทดลองกดปุ่ม
ปล่อยกระแสไฟฟ้า	จะเลือกกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มอยู่ที่เรา	เราทุกคน
มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเป็นปิศาจได้ก็จริง	แต่หากเราเลิกเช่ือว่าเรา
สามารถเลือกทีท่�าดที�าช่ัวได้	เลือกทีจ่ะมคีวามสุขได้	ชวีติของเราจะ
เหลอืคณุค่าอะไร?	มนษุย์อาจเป็นสตัว์ทีอ่่อนแอโดยสนัดาน	แต่หาก
เราใช้เหตผุลนีเ้ป็นข้อแก้ตวัว่าเราอ่อนแอเกนิกว่าทีจ่ะต่อต้านอ�านาจ
เบือ้งบนทีเ่ลวร้าย	กเ็ป็นเพยีงค�าแก้ตวัน�า้ขุน่	ๆ 	เพราะประวตัศิาสตร์
มตีวัอย่างคนมากมายทีป่ฏเิสธกระท�าตามค�าสัง่เลวร้าย	เราสามารถ
เลอืกได้...35%	ของกลุม่ตวัอย่าง	The	Milgram	Experiment		เดนิ
ออกจากห้อง	ปฏเิสธทีจ่ะกดปุม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปท�าร้ายคนอืน่
         
     วินทร์ เลียววาริณ


