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การจดัการในชว่งเวลาเปลี่ยนแปลง (Managing in time of change) 

 
เมื่อเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลง สิง่แรกที่ผู้จดัการต้องท าคือ มองวา่คนอื่นๆนัน้มีปฏิกิริยาอยา่งไรตอ่การ

เปลีย่นแปลง และการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นัน้สง่ผลกระทบกบัพวกเขาอยา่งไร ตอ่มาผู้จดัการมีหน้าที่ช่วยให้คนกลุม่
นัน้ ปรับตวัและจดัการกบัสิง่ใหมท่ี่เกิดขึน้ และคยุให้ลกูน้องเห็นอยา่งชดัเจนถงึอนาคตที่ดเีมื่อน าการเปลีย่นแปลงนัน้ไป
ใช้ หนงัสอืเลม่นีจ้ะแบง่บทเรียนทัง้หมดเป็น 3 สว่นด้วยกนั คือ การปรับมมุมองใหมใ่นตวัผู้จดัการ การน าทีมผา่นการ
เปลีย่นแปลง และแสดงหนทางให้แก่บคุลากร 

 
1. การปรับมมุมองใหมใ่นตวัผู้จดัการ: การเข้าใจความเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง 

(Personally refocusing for managers: Understand how change affects you) 
การเปลีย่นแปลงนัน้ก่อให้เกิดความเครียด ดงันัน้ผู้จดัการจงึต้องเข้าใจวา่การเปลีย่นแปลงนัน้จะเกิดใน

ทิศทางใด และสง่ผลกระทบอยา่งไร จากนัน้จงึส ารวจความรู้สกึ แรงจงูใจ และความคิดของตนเองเก่ียวกบัความ
เปลีย่นแปลง เพื่อเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและเป็นตวัแบบในการตอบสนองตอ่สถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 

► เข้าใจทีม่าที่ไป (Understand the from-to (change)) ผู้จดัการต้องวิเคราะห์หาที่มาของการเปลีย่นแปลง 
และปัจจยัที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงนี ้จากนัน้จึงหาปัจจยัหลกัที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง และใช้จินตนาการ
คาดการณ์สิง่ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

► เลอืกการตอบสนองที่เป็นประโยชน์ (Choose a productive response) อนาคตนัน้เป็นสิง่ที่ไมแ่นน่อน
เพราะการเปลีย่นแปลงนัน้เกิดขึน้ทกุวนั ผู้จดัการจงึต้องเรียนรู้ ปรับตวัและอยูก่บัการเปลีย่นแปลงนัน้ โดยการตดัสนิใจ
ที่จะจดัการกบัสถานการณ์นัน้ในทางบวกอยา่งดีที่สดุ และเป็นตวัของตวัเอง 

► ค้นหาโอกาส (Seek the opportunity) โดยมากเมื่อเกิดความเปลีย่นแปลง คนมกัมองสิง่ที่เกิดขึน้ในแง่ลบ 
ดงันัน้ ผู้จดัการจงึควรเปลีย่นให้ตนเองและผู้อื่นรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในแง่บวกมองหาโอกาสที่มีภายใต้การ
เปลีย่นแปลงนัน้ อีกทัง้ให้ทรัพยากรที่จ าเป็นตอ่ความส าเร็จในการปรับตวัให้กบัคนอื่นๆในองค์กร 

►ใช้แหลง่ทรัพยากรตา่งๆ (Gather your assets and resources) โดยรวบรวมข้อมลูขา่วสารจากแหลง่
ตา่งๆเช่น ผู้บริหาร และเครือขา่ยทางธุรกิจเพื่อให้ทราบความคืบหน้าของขา่ว และข้อมลูที่เกิดขึน้ทัง้ภายในและ



ภายนอกองค์กร รวมทัง้ต้องเข้าใจเคร่ืองมือทางการจดัการท่ีมอียู ่เช่น การประชมุ การฝึกอบรม และเรียนรู้ที่จะใช้สิง่
เหลา่นีใ้ห้เกิดประโยชน์ 

► ตัง้เป้าหมายของตนเอง (Forge personal goals) ในระหวา่งที่บริษัทมีการเปลีย่นแปลง เป็นโอกาสที่ตวั
บคุคลจะเปลีย่นไปด้วย โดยผู้จดัการต้องหาเหตผุลในแง่บวกให้กบัการเปลีย่นแปลง และตัง้เป้าหมายทางบวกส าหรับ
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ โดยตวัผู้จดัการต้องพิจารณาถึงสิง่ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการพฒันา กล้าที่จะเปลีย่นแปลง 
กล้าที่จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  และหาตวัชีว้ดัเพื่อประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

► ใช้การกระท าเป็นตวัพดู (Walk the talk) นบัได้วา่เป็นหลกัของความเป็นผู้น าขัน้พืน้ฐานเพราะเมื่อ
ผู้จดัการพยายามทีจ่ะก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงในองค์กร ตวัผู้จดัการเองก็จะต้องเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง โดยไม่
เพียงแคบ่อกให้เห็นถงึประโยชน์ของการเปลีย่นแปลงแล้วแนะน าให้ผู้อื่นท าเทา่นัน้ แต่ผู้จดัการยงัต้องเป็นตวัอยา่งใน
การแสดงพฤติกรรมใหมด้่วย โดยเน้นการกระท าทีม่ากกวา่คนอื่นๆ  

► เอาความไมแ่นน่อนเป็นเพื่อน (Make friends with ambiguity) ความไมช่ดัเจน คอืสว่นหนึง่ของการ
เปลีย่นแปลง เพราะไมม่ีใครรู้วา่จะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต เราท าได้เพียงแคค่าดการณ์ถงึสิง่ที่อาจจะเกิดขึน้เทา่นัน้ 
ดงันัน้สิง่ที่ควรตดัสนิใจท าก็คือ สิง่ที่ดีที่สดุที่คิดวา่จะสามารถท าได้ และหาวิธีการท่ีจะสามารถด าเนินกิจการให้อยูร่อด
ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่กิดขึน้ โดยการพยายามท าให้สิง่ตา่งๆชดัเจนมากที่สดุและให้ผู้อื่นได้มีสว่นร่วมกบัการ
เปลีย่นแปลงนัน้ 
 

2. การน าผา่นการเปลีย่นแปลง: ทีมของคณุสามารถปรับตวัอยา่งไร (Lead the team through: How 
adaptable is your team?) 

การท่ีองค์กรต้องเปลีย่นแปลงเนือ่งจากจ าเป็นต้องปรับตวัเข้ากบัแรงกดดนัจากสิง่แวดล้อมภายนอก เช่น การ
แขง่ขนั คนงาน ซึง่คอ่ยๆน าองค์กรไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในสว่นของงานผู้จดัการจงึจ าเป็นต้องรับบทบาทเป็นผู้น าใน
กระบวนการการปรับตวัสูก่ารเปลีย่นแปลง ทีมก็ต้องเผชิญหน้ากบัความท้าทายที่เกิดจากการเรียนรู้ความรับผิดชอบ
ใหม่ๆ  การจดัการกบัปัญหาด้วยตวัเอง หรือ โครงสร้างขององค์กรที่แตกตา่งไปจากเดิม เป็นต้น ผู้จดัการท่ีน าทีมได้นัน้
ต้องรู้วา่จะจดัการทีมในชว่งเวลาของการเปลีย่นแปลงได้อยา่งไร 

► วาดภาพให้ได้วา่มีอะไรเกิดขึน้บ้าง (Paint a picture of what is happening) ในการเปลีย่นแปลง
ผู้จดัการต้องสือ่สารข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วนให้กบัคนในทีมทัง้สาเหตขุองการเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงนัน้จะ
เกิดขึน้อยา่งไร ผลกระทบที่ต้องเกิดขึน้กบัพวกเขา หน้าที่ท่ีพวกเขาต้องท า และทดสอบวา่ทกุคนในทีมมีความเข้าใจที่
ตรงกนั การสือ่สารนบัเป็นขัน้แรกที่จะน าพวกเขา โดยต้องท าให้เขารู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเปลีย่นแปลง และ
ยอมรับกบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ 

► สร้างกติกาใหมต้่อนรับความเปลีย่นแปลง (Build new rules for a new game) การเปลีย่นแปลงกติกา
ในการท างาน ยกตวัอยา่งเช่น การท างานท่ีมากขึน้ การเปลีย่นสิง่แวดล้อมในการท างานใหม ่หรือ งานท่ีท าจะแตกตา่ง
ไปจากเดิม ซึง่ต้องอาศยัการชีแ้จงถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลีย่นกติกาใหม ่และใช้กระบวนการอภิปรายกลุม่ในการ
สร้าง เพื่อให้สมาชิกในกลุม่เข้าใจ ยอมรับและสนบัสนนุกฎกติกานัน้ๆ ซึง่งา่ยตอ่การควบคมุและบงัคบัให้ทกุคนปฏิบตัิ
ตาม 

►รู้วา่อะไรเป็นสิง่ที่ส าคญั (Remember what is still important) การเปลีย่นแปลงมกัก่อให้เกิดความรู้สกึ
วิตกกงัวลในหมูพ่นกังาน ยกตวัอยา่งเช่นการลดพนกังาน จะก่อให้เกิดความรู้สกึไมม่ัน่คงในงาน และความเครียดตอ่
ปริมาณงานท่ีต้องเพิ่มขึน้แทนคนในสว่นท่ีออกไป ผู้จดัการจงึต้องท าให้ลกูน้องรู้สกึมัน่คงมากขึน้ รู้วา่อะไรจะเปลีย่น 



อะไรจะยงัคงอยู ่ท าให้เกิดความรู้สกึที่วา่ควบคมุได้ ส าหรับสิง่ใหม่ๆ เกิดขึน้ต้องย า้บอ่ยๆวา่ความเปลีย่นแปลงที่เกิดมนั
คืออะไร ประโยชน์อยา่งไร ท าให้เขาเกิดการรับรู้กรอบความคิดใหม ่ 

► ท างานอยา่งสดๆ แล้วปรับปรุง (Improvise, adapt, adjust) เร่ิมต้นโดยการให้ทีมได้ออกแบบ
กระบวนการการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วยตวัเองเพื่อให้เกิดความรู้สกึผกูพนักบัสิง่ที่ต้องท า แล้วจึงเร่งให้วิธีการแก้ไขเสร็จ
สมบรูณ์ นอกจากนีท้มีควรมีการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการท่ีใช้ได้ผลเพราะหนทางนัน้อาจน ามาใช้หรือปรับใช้ส าหรับ
การแก้ปัญหาในโอกาสตอ่ไปได้ 

► วดัและระบคุวามส าเร็จ (Measure and celebrate progress) หนทางหนึง่ส าหรับผู้จดัการทีจ่ะท าให้
บคุลากรหรือสมาชิกในทีมเก่ียวพนักบักระบวนการการเปลีย่นแปลงอยา่งเตม็ที่คือ การพิสจูน์ให้คนในทีมรู้สกึวา่ผลลพัธ์
ของการเปลีย่นแปลงจะน าไปสูค่วามส าเร็จ ในอนาคต โดยอธิบายวา่ทมีควรท าอยา่งไร เมื่อสมาชิกเห็นวา่มีโอกาสเกิด
ความก้าวหน้าได้จะสง่ผลให้ สมาชิกในทีมเร่งให้เกิดการปรับตวัตอ่ความเปลีย่นแปลงในการท างาน ผู้จดัการต้องคอย
ควบคมุให้การเปลีย่นแปลงนัน้เป็นไปในทิศทางทีถ่กูต้อง และให้ข้อมลูป้อนกลบัความก้าวหน้าของกระบวนการการ
เปลีย่นแปลงให้บอ่ยที่สดุเทา่ที่จะท าได้เพื่อให้เกิดความพยายาม 

► ควบคมุความก้าวหน้าของทมี (Hold the team accountable) ผู้จดัการต้องมอบหมายหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบที่ชดัเจนให้กบัสมาชิกแตล่ะคน ควบคมุการปฏิบตัิงานให้สมาชิกทกุคนในทีมก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกนัและ
คาดหวงัความพยายามของทีมเพื่อให้เกิดการปรับตวัไปสูค่วามเจริญก้าวหน้า  

► ควบคมุขา่วลอืรอบตวั (Squash the rumor mill) ผู้จดัการสามารถควบคมุการสร้างขา่วลอืได้หลายทาง
ด้วยกนั เช่น เพกิเฉยตอ่ขา่วลอืนัน้แล้วบอกให้ทกุคนท าอยา่งเดยีวกนั หรือการไมส่นใจฟังเมื่อมคีนพดูถึงขา่วลอืนัน้ หรือ
ให้สมาชิกในกลุม่ยตุิการพดูถึงขา่วลอืนัน้ หรือหาแหลง่ของขา่วลอืแล้วจดัการคนท่ีสร้างขา่วลอืนัน้ เป็นต้น   

► ให้สมาชิกในทีมมีสว่นเก่ียวข้อง (Get team members involved) การมีสว่นร่วมท าให้สมาชิกในกลุม่รู้สกึ
คุ้นเคยและรู้สกึเป็นเจ้าของโดยให้พวกเขามีสว่นร่วมกบัการเลอืกแนวทางในการตดัสนิใจ เพราะนอกจากจะท าให้พวก
เขาเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่ก าลงัจะเกิดมากขึน้แล้วยงัท าให้เขาเคารพและผกูพนักบัผลการตดัสนิใจที่ออกมาและมี
ความพร้อมที่จะท า 

► ให้รางวลัเมื่อทีมก้าวหน้า (Reward the team for progress) การเสริมแรงทางบวกนัน้นบัได้วา่เป็น
เคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพอยา่งหนึง่ที่จะสนบัสนนุให้ทีมปฏิบตัิตามแนวทางการเปลีย่นแปลงในหนว่ยงาน โดยตวั
รางวลัที่มีประสทิธิภาพในการสร้างแรงจงูใจนัน้จะต้องตรงกบัความต้องการของผู้ รับและต้องผกูรางวลักบั
ความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของเป้าหมาย 
 
 3. แสดงหนทางให้แก่บคุลากร: ช่วยให้คนไมย่ดึติด (Show a path to individuals: Help people to get 
unstuck) 
 ถึงแม้วา่จะแก้ทีต่นเองหรือทีมได้แล้ว แตบ่คุคลอาจจะยงัประสบปัญหาในความเปลีย่นแปลงอยู ่เชน่ รู้สกึถกู
คกุคาม สญูเสยี ท าให้เกิดการตอ่ต้าน เช่น ผลงานไมไ่ด้ถึงระดบัท่ีนา่พงึพอใจ เนื่องจากความเครียดจากการ
เปลีย่นแปลง ผู้จดัการต้องหาทางช่วยเหลอืให้บคุคลพ้นผา่นสถานการณ์เหลา่นีด้้วยความอดทน เข้าใจ จริงใจแก่บคุคล
เหลา่นัน้ เพื่อให้บคุคลผา่นชว่งเวลาแหง่ความเปลีย่นแปลงไปได้ 
 ► เข้าใจธรรมชาติของปฏิกิริยาตอ่การเปลีย่นแปลง (Understand natural reactions to change) ก่อนที่จะ
ช่วยเหลอืใคร ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนษุย์ก่อน เมื่อมนษุย์พบกบัความเปลีย่นแปลง บางคนสามารถปรับตวัได้ดี แต่



บางคนจะรู้สกึสญูเสยี รู้สกึวา่ตนเองเป็นแพะรับบาป ไมย่ืดหยุน่ ตอ่ต้าน ผู้จดัการต้องสงัเกตพฤติกรรม ศกึษา
พฤติกรรมนัน้ แล้วพจิารณาวา่พฤติกรรมเหลา่นัน้สง่ผลตอ่คนอื่นอยา่งไร 
 ► ช่วยเหลอืคนที่ก าลงัดิน้รนอยู ่(Customize help for struggling individuals) คนที่ก าลงัดิน้รนอยูจ่ะพบ
กบัอปุสรรค สิง่แรกคือไมย่อมรับถึงข้อดจีากการเปลีย่นแปลง ผู้จดัการควรชว่ยให้คนนัน้กระจ่างวา่การเปลีย่นแปลงมี
ผลดีอะไรตอ่เขา อปุสรรคตอ่ไปคอืสญูเสยีการควบคมุตนเอง สญูเสยีพลงัในการท าสิง่ใด ท าให้เรียนรู้งานใหมย่าก 
ผู้จดัการควรคอ่ยๆ ให้ค าแนะน า ฝึกสอน ให้ก าลงัใจ นอกจากนีย้งัมีอปุสรรคคือสญูเสยีอ านาจ สญูเสยีเพื่อนฝงู คนท่ี
ติดตอ่ได้เพื่อให้งานส าเร็จ ผู้จดัการควรช่วยให้คนนัน้รู้วา่เขาได้อะไรบ้างจากการเปลีย่นแปลง สดุท้ายบคุคลอาจเห็นวา่
งานยากจนเกินไป แม้วา่จะได้ผลประโยชน์สงู อาจท าให้บคุคลนัน้ออกจากงานไปเพราะไมอ่ยากรับ ผู้จดัการอาจ
ช่วยเหลอือะไรไมค่อ่ยได้ แตต้่องยอมรับการตดัสนิใจของเขา โดยรวมแล้วผู้จดัการควรเข้าใจบทบาทของตวัเองที่อาจจะ
ช่วยเหลอืได้ และบอกให้ทีมฟังถงึความตัง้ใจที่จะช่วยเหลอืของตนเอง 
 ► ให้ความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ (Offer empathy) สิง่ที่ลกูน้องต้องการจากผู้จดัการคือความเข้าใจอยา่งร่วม
รู้สกึ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีช่วยผอ่นคลาย หรือท าให้อารมณ์ที่ไมด่ี เช่น สงสยั โกรธ เครียด หายไป โดยการเข้าใจถึง
ความรู้สกึของลกูน้อง การสนทนาแล้วตอบสนองด้วยความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึจะชว่ยให้คลายอารมณ์เหลา่นีไ้ด้ แต่
ความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึไมใ่ช่การเห็นด้วย การเห็นด้วยจะท าให้อารมณ์ยิง่สงูมากขึน้ไป และนอกจากนีก้ารสือ่สารจะ
ช่วยให้เข้าใจมมุมองของผู้อื่นมากขึน้ด้วย ถ้าผู้จดัการเรียนรู้จากสิง่เหลา่นัน้ 
 ► เผชิญหน้ากบัความไมพ่งึพอใจเชิงรุก (Actively surface dissatisfaction) เมื่อลกูน้องได้รับผลจากการ
เปลีย่นแปลง เขาต้องได้รับแรงกดดนัให้ท างานได้ดี ท าให้ลกูน้องบางคนไมพ่งึพอใจ วิธีการแก้ไขคอืต้องพดูคยุถงึ
ความรู้สกึ และหาวา่ความไมพ่งึพอใจเกิดจากเหตใุดกนัแน่ อาจจะเป็นความเข้าใจผิด หรือไมพ่งึพอใจตอ่การ
เปลีย่นแปลงเพราะวิธีแก้ไขก่อให้เกิดผลเสยี การพดูคยุท าให้นอกจากแก้ไขแล้ว ยงัเป็นการได้รับโอกาสในการพฒันา
แนวทางเปลีย่นแปลงให้ดีขึน้ รวมถึงการเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร และตรวจสอบบอ่ยๆ วา่หลงัจากคยุกนัแล้วเป็นอยา่งไร
บ้าง 
 ► บอกถึงผลทางบวกตอ่ลกูน้อง (Pinpoint the positives for individuals) ลกูน้องมกัจะมองวา่การ
เปลีย่นแปลงสง่ผลเสยีตอ่ตนเอง และสง่ผลทางบวกตอ่องค์กร ผู้จดัการท่ีดคีวรคดิถงึผลในทางที่ดทีี่จะเกิดขึน้ตอ่ลกูน้อง
หรือหนว่ยงานได้ แล้ววาดภาพในทางที่ดีได้ ผลที่ดีจะต้องมีรายละเอียด เห็นได้ชดัเจน เป็นสิง่ที่ไปถึงได้ ไมใ่ช่เป็นเพยีง
การวาดในความฝัน ถ้าผู้จดัการไมพ่บทางทีด่ี อาจถามลกูน้องวา่คณุจะท าอยา่งไรตอ่ไป อาจจะท าให้พบหนทางได้ 
 ► ให้งานเดน่แก่ลกูน้อง (Tailor positive tasks for individuals) ลกูน้องบางคนที่เคยเป็นดาวมาก่อน ถ้า
เกิดได้ท างานเป็นทีมมากขึน้จะท าให้ความรู้สกึที่ตนเองเดน่ลดลง ท าให้ไมพ่อใจ ถ้าให้ลกูน้องคนนัน้ท างานท่ีมี
ความหมาย ชว่ยพฒันางานดีขึน้ได้ เช่น ให้หาวิธีปรับปรุงงาน วิธีการสือ่สาร เป็นต้น ที่ทีมงานต้องการ การให้งาน
รูปแบบนีท้ าให้ลกูน้องคนนัน้พยายาม ท าให้ได้พฒันางาน ประกอบกบัสร้างบรรยากาศที่ดใีนการท างาน เพราะลกูน้อง
คนนัน้ได้ติดตอ่กบัคนในทมี พร้อมกบัเป็นการสร้างพลงัใจ แตอ่ยา่งไรก็ตามการให้งานคือการหาค าตอบ ไมใ่ช่การหา
ปัญหา 
 ► สง่เสริมให้บคุคลผา่นการยดึติดอดีต (Encourage individuals to let go of the past) นิสยัการท างาน
เก่าๆ เป็นสิง่ที่เคยชิน และยากจะเปลีย่นแปลงแม้องค์กรจะเปลีย่นแปลงก็ตาม เพราะนิสยัการท างานรูปแบบนีส้ว่น
ใหญ่ท าให้บคุคลเคยประสบความส าเร็จมาก่อน ซึง่เป็นการยดึกบัอดีต แล้วจะมองวา่ปัจจบุนัไมด่เีทา่อดีต เพราะยดึติด
กบัความคดิเดิมในอดีต การยดึตดินีท้ าให้บคุคลไมย่อมเปลีย่นแปลง ผู้จดัการควรสร้างวิสยัทศัน์ สร้างความคาดหวงัให้



ชดัเจนแก่ลกูน้อง แล้วท าลายสญัลกัษณ์ที่บง่บอกถึงอดีตเช่นเปลีย่นห้องการท างาน เพื่อสร้างบรรยากาศแหง่การ
เปลีย่นแปลง และพดูคยุในเร่ืองที่เป็นปัจจบุนั รวมถึงอนาคตการท างาน 
 ► สู้ให้คนอื่นเมื่อเขาถกูต้อง (Stand up for people if they are right) การเปลีย่นแปลงในองค์การทกุอยา่ง
ไมส่ามารถทีจ่ะคาดเดาอนาคตได้อยา่งแมน่ย าวา่จะเกิดอะไรขึน้ เมื่อมีผลที่ไมไ่ด้คาดหมายเกิดขึน้ บคุคลที่จะได้รับ
ข้อมลูนีก้่อนคือหนว่ยงานระดบัลา่ง เมื่อลกูน้องตนเองพบ ผู้จดัการก็ควรพิจารณาก่อนวา่เร่ืองนีเ้ป็นปัญหาของแผนหรือ
ลกูน้อง ถ้าเป็นปัญหาของแผนให้สง่ผลไปยงัผู้ที่อยูร่ะดบัสงูกวา่ แล้วบอกลกูน้องวา่เราพยายามเป็นเสยีงให้เขาอยูด้่วย 
แตถ้่าเป็นปัญหาของลกูน้อง เช่น ไมอ่ยากเปลีย่นแปลงงาน ให้ใช้ความเข้าใจ แล้วแก้ไขปัญหาดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
 
อภิปรายประเด็นท่ีได้รับจากหนงัสอืเลม่นี ้
 หนงัสอืเลม่นีเ้หมือนหนงัสอื “How to” โดยทัว่ไปวา่จะต้องท าอยา่งไร เมื่อต้องเปลีย่นแปลงอะไรบางอยา่ง 
สาเหตทุี่เลอืกเลม่นีก็้เพราะวา่บคุคลต้องเจอกบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นเร่ืองชีวิตครอบครัว หรือชีวติ
การท างานก็ตาม ท าให้หนงัสอืเลม่นีส้ามารถปรับปรุงใช้กบัตนเองได้ ทกุแง่มมุ ไมใ่ชเ่พียงพฤติกรรมในองค์กรเพยีง
อยา่งเดยีว หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยบอกวา่จะจดัการกบัตนเองอยา่งไร จะช่วยเหลอืกลุม่สงัคมของเราอยา่งไร และจะช่วย
เพื่อน ลกูน้อง หรือคนอื่นอยา่งไรท่ีประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง  
 การจดัการกบัปัญหาของตนเอง หนงัสอืได้แนะน าวา่ให้วิเคราะห์สถานการณ์ รวมถงึพฤตกิรรมของตนเอง ซึง่
มองไปแล้วคล้ายๆ กบัหลกัการปรับพฤติกรรมตนเอง คือ ต้องหาให้ได้วา่สภาวะอะไรท่ีเหตแุหง่ทกุข์ (Antecedent) เหตุ
แหง่พฤตกิรรม จากนัน้ก็มองวา่สง่ผลตอ่พฤติกรรมอย่างไร แล้วพฤติกรรมเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ไปอยา่งไร หรืออาจคิดในเชิง
ระบบ (Systemic thinking) ก็ได้ แตห่นงัสอืนีบ้อกไว้วา่ให้เลอืกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลทางด้านดี แตท่างกลุม่คดิวา่
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตนเองอยา่งถ่องแท้แล้ว ควรหาที่มาที่ไป แล้วสงัเกตดวูา่ตกลงแล้วเราต้องการแก้ไขอะไร แก้
ได้ที่จดุไหน นอกจากนี ้หนงัสอืเลม่นีก็้ยงับอกให้พจิารณาวา่แหลง่ทรัพยากรภายนอกมีอะไรบ้าง มีโอกาสอะไรบ้าง สิง่นี ้
เป็นสิง่ที่ดี เพราะวา่เมื่อคนเกิดทกุข์แล้วจะเกิดลกัษณะความคดิทีเ่ป็นอโุมงค์ (Cognitive tunneling) กรอบความคิด
ของตนเองจะแข็งแกร่งขึน้ เพราะวา่คนมีแนวโน้มจะประหยดัสมองมากยิง่ขึน้ ยิ่งท าให้เกิดปัญหาขึน้อีก กวา่จะหลดุจาก
กรอบความคดิเหลา่นีต้้องใช้เวลาที่อารมณ์ตา่งๆ ได้เบาบางลงไป เมื่อได้พิจารณาทกุอยา่งเรียบร้อยแล้วก็ตัง้เป้าหมาย 
แล้วลงมือท า เป้าหมายจะต้องยดึหลกั SMART คือ ชีเ้ฉพาะลงไปได้ (Specificity) วดัได้ (Measurable) ไปถึงได้ 
(Attainable) มีเหตผุล (Reasonable) และมีนิยามชดัเจน (Tangible) การตัง้เป้าหมายไมย่ดึหลกั SMART จะท าให้เช่น 
สงูเกินจริง ก็จะท าให้ไมม่ีแรงจงูใจจะท า เพราะคงท าไมไ่ด้ แตถ้่างา่ยจนเกินไปก็ไมม่ีแรงจงูใจเช่นเดียวกัน เพราะไมท้่า
ทาย ตอ่ไปความคิดอยา่งเดียวยงัไมห่นกัแนน่พอต้องใช้การกระท าเป็นตวัชว่ย เพราะวา่ความคิดมลีกัษณะเปลีย่นแปลง
ง่ายกวา่ ไวกวา่การกระท า ฟุ้ งซา่นมากกวา่การกระท า ในเวลา 1 นาที ความคดิอาจไปได้ถึงสบิเร่ือง การกระท าจะช่วย
ตอกย า้ความคิดของตนเอง วา่ตอนนีค้ิดอะไร ท าอะไรอยู ่เหมือนหลกัการท าสมาธิที่ต้องพดูออกมาตอนเดินจงกรม 
เพราะไมใ่ห้จิตใจวอกแวก เช่นเดยีวกบัความเช่ือของตนเอง ความเช่ือของตนเองจะไมห่นกัแนน่เลยถ้าไมไ่ด้กระท า เช่น 
ถ้าคดิวา่ในชีวิตจะประสบความส าเร็จได้ ต้องกระท าให้ตนเองมุง่สูค่วามส าเร็จอนันัน้อยู ่ไมใ่ช่พดูหรือคิดเพียงอยา่ง
เดียว เพราะจะไมห่นกัแนน่พอ และประสบความส าเร็จล าบาก สว่นเร่ืองสดุท้ายคือการเอาความไมแ่นน่อนเป็นเพื่อน 
ความจริงแล้วผมคดิวา่ไมใ่ช่เพยีงเฉพาะเวลาเกิดความเปลีย่นแปลงในชีวิตเทา่นัน้ หลกัอนิจจงัยงัเกิดได้ตลอดเวลา ทกุ
ขณะจิตที่เป็นไป บคุคลที่ยดึติดกบัความแนน่อนยอ่มเกิดทกุข์ บคุคลท่ีปรับตวัได้ตามความไมแ่นน่อน เข้าใจถงึความไม่
แนน่อนก็จะอยูใ่นโลกนีไ้ด้โดยไมเ่กิดทกุข์ อยา่งไรก็ตาม ทางกลุม่คิดวา่สิง่เหลา่นีจ้ าเป็นแตไ่มพ่อเพียง การมีสติเป็นสิง่ที่
ส าคญัอยา่งมากที่หนงัสอืนีไ้มไ่ด้บอกเอาไว้ การรู้จกัตน ตระหนกัอยูใ่นตนเองตลอดเวลา รู้วา่ตวัเองรู้สกึอยา่งไร เป็น



อยา่งไรอยู ่ท าให้การใช้ชีวิตอยูด้่วยเหตผุลมากยิ่งขึน้ ไมฟุ่้ งซา่น ไมว่ิตกจริต ไมอ่ยูก่บักิเลสของตนเอง ท าให้การ
แก้ปัญหาที่ดเูหมือนจะหนกัหนาจะเบาบางลงมาก หลกันีอ้าจจะไมเ่ก่ียวกบัจิตวิทยาโดยตรง แตเ่ก่ียวกบั
พระพทุธศาสนาอยา่งมาก แม้วา่จะไมม่ีทฤษฎีรองรับ แตส่ติสามารถช่วยเหลอืได้จริงๆ 
 การพาทมีงานผา่นความยากล าบากไปได้ สิง่แรกที่ต้องท าคือต้องมีจดุหมายร่วมกนัก่อน ผู้น าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงจะต้องมีวิสยัทศัน์ทีด่ีตามแนวคิดของผู้น าแหง่การเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
เพราะวา่ต้องท าให้คนในทีมมเีป้าหมายร่วมกนั มีเป้าหมายเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ถงึจะช่วยกนัผา่นการเปลีย่นแปลงนี ้
ไปได้ เมื่อคนในทีมยอมรับเป้าหมายร่วมกนัแล้ว ต้องหาทางที่จะบรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ให้ได้ จะต้องหาวิธีการ รู้วา่
อะไรควรจะเปลีย่นแปลง อะไรไมค่วรจะเปลีย่น หาความเสีย่งที่อาจจะท าให้วธีิการเหลา่นีไ้มบ่รรลผุลส าเร็จ จึงต้อง
สร้างกตกิาในการท างานขึน้มา เพื่อลดความเสีย่งเหลา่นี ้แตว่า่วิธีการเหลา่นีจ้ะนัง่เสยีเวลาวางแผนไมไ่ด้ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จ าเป็นต้องรีบเร่ง ดงันัน้จึงต้องแก้ปัญหาในทนัทีพร้อมกบัวางแผน ถามวา่โอกาสผิดพลาดอาจจะมีได้หรือไม ่
ก็มีได้ แตว่า่จะรู้ได้อยา่งไรวา่แผนท่ีสร้างขึน้มาดีหรือไมด่ี ดงันัน้จะต้องตัง้เป้าหมายต้องวดัได้ (เป้าหมายนีต้้อง SMART 
เช่นกนั) จะวดัด้วยความรู้สกึไมไ่ด้ เพราะวา่ความรู้สกึของแตล่ะบคุคลไมม่ีทางเหมือนกนั ขณะทีก่ าลงัแก้ไข ผู้จดัการ
ต้องคอยรักษาโมเมนตมัตรงจดุนีไ้ว้ ให้ทีมงานมุง่ไปข้างหน้าได้ พร้อมกบัควบคมุสิง่แวดล้อมที่อาจท าให้เป้าหมาย
ผิดพลาดให้น้อยที่สดุ และที่ส าคญัผู้น าจะต้องสร้างพลงัใจให้ลกูน้องผลกัดนัไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา ไมท้่อถอยตอ่
อปุสรรค สิง่นีเ้ป็นสิง่ที่ยากมาก วธีิการท่ีพอจะท าได้คือ ท าให้เห็นความก้าวหน้า เพื่อให้ทมีงานรู้ถึงเส้นเช่ือมโยงระหวา่ง
พฤติกรรมและผลกรรมที่ตามมา จะต้องชีใ้ห้ทมีงานเห็นถงึเป้าหมายตลอดเวลา การให้รางวลัเมือ่เป้าหมายบรรลผุล
ส าเร็จเป็นเร่ืองที่ดี แตไ่มจ่ าเป็น ถ้าบคุคลในทีมมแีรงเสริมภายในอยู่แล้ว การทีใ่ห้รางวลัทางกลุม่มองวา่เป็นการท าให้
ลกูน้องเห็นวา่ผลงานส าเร็จจริงๆ ไมใ่ช่มุง่หวงัจะใช้รางวลัเป็นแรงเสริม เพราะสิง่ภายนอกไมเ่สถียร ไมถ่าวร อีกสิง่หนึง่ที่
ทางกลุม่คิดวา่ส าคญัคือ ต้องรักษาน า้ใจภายในกลุม่ หรือรักษาความกลมเกลยีวภายในกลุม่ไว้ แคปั่ญหาภายนอกที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงก็หนกัหนามากพอแล้ว ดงันัน้ไมค่วรจะให้มีปัญหาภายในอีก ปัญหาภายในมกัจะเกิดจากการ
สือ่สาร หรือการไมต่อบสนองความต้องการของบางคนในทีมงาน พยายามดแูลทีมงานแตล่ะคนให้ดี บางคนอาจจะ
หมดพลงัใจ บางคนอาจจะสิน้หวงั บางคนอาจจะตอ่ต้านการเปลีย่นแปลง สิง่เหลา่นีผู้้จดัการต้องดเูป็นรายบคุคล ไมใ่ช่
หวงัให้ระบบมาปรับเปลีย่น สว่นปัญหาการสือ่สาร ความไมเ่ข้าใจกนั ผู้จดัการควรจดัระบบการสือ่สารให้ดี ถ้าพดูคยุ
พร้อมกนั ท าข้อตกลงกนัได้ตัง้แตแ่รกจะเป็นสิง่ทีด่ี ก าจดัขา่วลอืโดยการเข้าไปพดูคยุกบัทีมงานบอ่ยๆ ให้ข้อมลู
ป้อนกลบัพร้อมกบัให้ลกูน้องเช่ือใจตวัผู้จดัการให้ได้  
 ปัญหารายบคุคล ปัญหาของผู้อื่นเป็นสิง่ที่ส าคญัมาก สิง่เหลา่นีน้ าเร่ืองจิตวิทยาการปรึกษามาอธิบายได้เยอะ
มาก ในกระบวนการชว่ยเหลอื สิง่แรกคือต้องเข้าใจเพื่อระบปัุญหา จากนัน้เข้าสูก่ระบวนการบ าบดั แล้วติดตามผล 
กระบวนการแรกคือความเข้าใจ การระบปัุญหา ในกระบวนการนีต้้องให้บคุคลอื่นรู้ถึงปัญหาของตนเอง และยอมรับ
ปัญหาของตนเองให้ได้ แตว่า่ก่อนจะถึงจดุนัน้บคุคลจะเต็มไปด้วยอารมณ์ โกรธ เศร้า เสยีใจ การรับฟังเชิงรุก (Active 
listening) เป็นสิง่ที่ส าคญั คือ การฟังโดยพยายามเข้าใจอารมณ์ พร้อมกบัสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สกึที่เขาพดูออกมา 
พยายามสรุปสิง่ที่เขาก าลงัพดูอยู ่การฟังอาจจะแก้ไขปัญหาไมไ่ด้ แตจ่ะชว่ยให้ผู้พดูเข้าใจตนเอง ระบายอารมณ์ของ
ตนเองออกมา เมื่อถงึจดุหนึง่จะพบวา่ผู้พดูจะรู้วา่ปัญหาของตนเองคืออะไรโดยผู้จดัการเป็นผู้ เอือ้ให้บคุคลนัน้ไปถึงจดุที่
ตระหนกัถึงตนเองได้ เมื่อถึงตรงนัน้แล้วก็หาทางแก้ไขปัญหา การเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ (Empathy) ไมใ่ช่การเห็นด้วย 
หรือการมีอารมณ์ร่วมด้วยกบัเขา การเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึคือเพยีงความเข้าใจ และรับฟัง การพดูของผู้จดัการต้องพดู
ด้วย “I Statement” คือถึงแม้วา่ผู้พดูจะดา่ทออยา่งไร แตผู่้จดัการต้องสะท้อนกลบัด้วย “I Statement” เช่น คณุเสยีใจที่
องค์กรเปลีย่นแปลงในรูปแบบนี”้ และการร่วมรู้สกึต้องเป็นตวัตนของตวัเองจริงๆ (Genuine) จริงๆ ไมใ่ช่แกล้งท า เพราะ



สิง่นีด้กูนัออกได้ เมื่อถงึขัน้แก้ไขปัญหาร่วมกนั ผู้จดัการต้องตระหนกัไว้เสมอวา่ผู้แก้ปัญหาคือผู้มาปรึกษา ไมใ่ช่ผู้ให้
ค าปรึกษา เทคนิคการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขมีมากมาย เช่น วิธีอารมณ์ เหตผุล พฤตกิรรม (Rational Emotive 
behavior therapy) วิธีการวเิคราะห์การแลกเปลีย่น (Transactional analysis) วิธีตามความจริง (Reality therapy) วิธี
ยดึผู้ รับค าปรึกษาเป็นศนูย์กลาง (Client-centered therapy) เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ปัญหาที่กลา่วมานัน้คือปัญหาที่
เกิดขึน้ภายในแตล่ะตวับคุคล แตถ้่าปัญหาเกิดขึน้เกิดจากงาน ผู้จดัการจะต้องรีบแก้ไขปัญหา เช่น สง่เร่ืองถงึผู้บริหาร
ระดบัสงูขึน้ไป ปรับปรุงแก้ไขงาน หรือปัญหาอยูท่ี่แนวคดิในการท างาน ต้องแก้ไขปัญหาในระดบัทีม อาจจะนัง่ท าความ
เข้าใจหรือตกลงกนัวา่ท าไมถึงคดิไมต่รงกนั การพดูคยุไมใ่ช่การถกเถียงแตเ่ป็นการรับฟังแล้วหาทางที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมายของทัง้ 2 ฝ่ายร่วมกนัให้ได้ นอกเหนือจากนี ้สิง่ที่เป็นศิลปะในการจดัการคือ การท าอยา่งไรให้ตอบสนอง
ความต้องการของลกูน้องให้มากที่สดุ สิง่นีเ้ป็นสิง่ที่ยากมากๆ เพราะไมม่ีทางที่จะตอบสนองความต้องการของทกุคนได้ 
แตอ่ยา่งไรก็ดี ต้องพยายาม ไมใ่ช่เพิกเฉยแล้วคดิวา่ท าไมไ่ด้ 


