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การจัดการในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง (Managing in time of change)
เมื่อเข้ าสูก่ ารเปลีย่ นแปลง สิง่ แรกที่ผ้ จู ดั การต้ องทาคือ มองว่าคนอื่นๆนันมี
้ ปฏิกิริยาอย่างไรต่อการ
เปลีย่ นแปลง และการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนันส่
้ งผลกระทบกับพวกเขาอย่างไร ต่อมาผู้จดั การมีหน้ าที่ช่วยให้ คนกลุม่
นัน้ ปรับตัวและจัดการกับสิง่ ใหม่ที่เกิดขึ ้น และคุยให้ ลกู น้ องเห็นอย่างชัดเจนถึงอนาคตที่ดเี มื่อนาการเปลีย่ นแปลงนันไป
้
ใช้ หนังสือเล่มนี ้จะแบ่งบทเรี ยนทังหมดเป็
้
น 3 ส่วนด้ วยกัน คือ การปรับมุมมองใหม่ในตัวผู้จดั การ การนาทีมผ่านการ
เปลีย่ นแปลง และแสดงหนทางให้ แก่บคุ ลากร
1. การปรับมุมมองใหม่ในตัวผู้จดั การ: การเข้ าใจความเปลีย่ นแปลงที่สง่ ผลกระทบต่อตนเอง
(Personally refocusing for managers: Understand how change affects you)
การเปลีย่ นแปลงนันก่
้ อให้ เกิดความเครี ยด ดังนันผู
้ ้ จดั การจึงต้ องเข้ าใจว่าการเปลีย่ นแปลงนันจะเกิ
้
ดใน
ทิศทางใด และส่งผลกระทบอย่างไร จากนันจึ
้ งสารวจความรู้สกึ แรงจูงใจ และความคิดของตนเองเกี่ยวกับความ
เปลีย่ นแปลง เพื่อเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลงและเป็ นตัวแบบในการตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
► เข้ าใจทีม่ าที่ไป (Understand the from-to (change)) ผู้จดั การต้ องวิเคราะห์หาที่มาของการเปลีย่ นแปลง
และปั จจัยที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงนี ้ จากนันจึ
้ งหาปั จจัยหลักที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง และใช้ จินตนาการ
คาดการณ์สงิ่ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
► เลือกการตอบสนองที่เป็ นประโยชน์ (Choose a productive response) อนาคตนันเป็
้ นสิง่ ที่ไม่แน่นอน
เพราะการเปลีย่ นแปลงนันเกิ
้ ดขึ ้นทุกวัน ผู้จดั การจึงต้ องเรี ยนรู้ ปรับตัวและอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงนัน้ โดยการตัดสินใจ
ที่จะจัดการกับสถานการณ์นนในทางบวกอย่
ั้
างดีที่สดุ และเป็ นตัวของตัวเอง
► ค้ นหาโอกาส (Seek the opportunity) โดยมากเมื่อเกิดความเปลีย่ นแปลง คนมักมองสิง่ ที่เกิดขึ ้นในแง่ลบ
ดังนัน้ ผู้จดั การจึงควรเปลีย่ นให้ ตนเองและผู้อื่นรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในแง่บวกมองหาโอกาสที่มีภายใต้ การ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อีกทังให้
้ ทรัพยากรที่จาเป็ นต่อความสาเร็จในการปรับตัวให้ กบั คนอื่นๆในองค์กร
►ใช้ แหล่งทรัพยากรต่างๆ (Gather your assets and resources) โดยรวบรวมข้ อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่างๆเช่น ผู้บริ หาร และเครื อข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ ทราบความคืบหน้ าของข่าว และข้ อมูลที่เกิดขึ ้นทังภายในและ
้
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ภายนอกองค์กร รวมทังต้
้ องเข้ าใจเครื่ องมือทางการจัดการที่มอี ยู่ เช่น การประชุม การฝึ กอบรม และเรี ยนรู้ที่จะใช้ สงิ่
เหล่านี ้ให้ เกิดประโยชน์
► ตังเป
้ ้ าหมายของตนเอง (Forge personal goals) ในระหว่างที่บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลง เป็ นโอกาสที่ตวั
บุคคลจะเปลีย่ นไปด้ วย โดยผู้จดั การต้ องหาเหตุผลในแง่บวกให้ กบั การเปลีย่ นแปลง และตังเป
้ ้ าหมายทางบวกสาหรับ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ ้น โดยตัวผู้จดั การต้ องพิจารณาถึงสิง่ ทีจ่ าเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา กล้ าที่จะเปลีย่ นแปลง
กล้ าที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ และหาตัวชี ้วัดเพื่อประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายทีต่ งไว้
ั้
► ใช้ การกระทาเป็ นตัวพูด (Walk the talk) นับได้ วา่ เป็ นหลักของความเป็ นผู้นาขันพื
้ ้นฐานเพราะเมื่อ
ผู้จดั การพยายามทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงในองค์กร ตัวผู้จดั การเองก็จะต้ องเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง โดยไม่
เพียงแค่บอกให้ เห็นถึงประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงแล้ วแนะนาให้ ผ้ อู ื่นทาเท่านัน้ แต่ผ้ จู ดั การยังต้ องเป็ นตัวอย่างใน
การแสดงพฤติกรรมใหม่ด้วย โดยเน้ นการกระทาทีม่ ากกว่าคนอื่นๆ
► เอาความไม่แน่นอนเป็ นเพื่อน (Make friends with ambiguity) ความไม่ชดั เจน คือส่วนหนึง่ ของการ
เปลีย่ นแปลง เพราะไม่มีใครรู้วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นในอนาคต เราทาได้ เพียงแค่คาดการณ์ถงึ สิง่ ที่อาจจะเกิดขึ ้นเท่านัน้
ดังนันสิ
้ ง่ ที่ควรตัดสินใจทาก็คือ สิง่ ที่ดีที่สดุ ที่คิดว่าจะสามารถทาได้ และหาวิธีการที่จะสามารถดาเนินกิจการให้ อยูร่ อด
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้น โดยการพยายามทาให้ สงิ่ ต่างๆชัดเจนมากที่สดุ และให้ ผ้ อู ื่นได้ มีสว่ นร่วมกับการ
เปลีย่ นแปลงนัน้
2. การนาผ่านการเปลีย่ นแปลง: ทีมของคุณสามารถปรับตัวอย่างไร (Lead the team through: How
adaptable is your team?)
การที่องค์กรต้ องเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากจาเป็ นต้ องปรับตัวเข้ ากับแรงกดดันจากสิง่ แวดล้ อมภายนอก เช่น การ
แข่งขัน คนงาน ซึง่ ค่อยๆนาองค์กรไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในส่วนของงานผู้จดั การจึงจาเป็ นต้ องรับบทบาทเป็ นผู้นาใน
กระบวนการการปรับตัวสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ทีมก็ต้องเผชิญหน้ ากับความท้ าทายที่เกิดจากการเรี ยนรู้ความรับผิดชอบ
ใหม่ๆ การจัดการกับปั ญหาด้ วยตัวเอง หรื อ โครงสร้ างขององค์กรที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นต้ น ผู้จดั การที่นาทีมได้ นนั ้
ต้ องรู้วา่ จะจัดการทีมในช่วงเวลาของการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างไร
► วาดภาพให้ ได้ วา่ มีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง (Paint a picture of what is happening) ในการเปลีย่ นแปลง
ผู้จดั การต้ องสือ่ สารข้ อมูลที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนให้ กบั คนในทีมทังสาเหตุ
้
ของการเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงนันจะ
้
เกิดขึ ้นอย่างไร ผลกระทบที่ต้องเกิดขึ ้นกับพวกเขา หน้ าที่ที่พวกเขาต้ องทา และทดสอบว่าทุกคนในทีมมีความเข้ าใจที่
ตรงกัน การสือ่ สารนับเป็ นขันแรกที
้
่จะนาพวกเขา โดยต้ องทาให้ เขารู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเปลีย่ นแปลง และ
ยอมรับกับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ ้น
► สร้ างกติกาใหม่ต้อนรับความเปลีย่ นแปลง (Build new rules for a new game) การเปลีย่ นแปลงกติกา
ในการทางาน ยกตัวอย่างเช่น การทางานทีม่ ากขึ ้น การเปลีย่ นสิง่ แวดล้ อมในการทางานใหม่ หรื อ งานที่ทาจะแตกต่าง
ไปจากเดิม ซึง่ ต้ องอาศัยการชี ้แจงถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องเปลีย่ นกติกาใหม่ และใช้ กระบวนการอภิปรายกลุม่ ในการ
สร้ าง เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ เข้ าใจ ยอมรับและสนับสนุนกฎกติกานันๆ
้ ซึง่ ง่ายต่อการควบคุมและบังคับให้ ทกุ คนปฏิบตั ิ
ตาม
►รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ที่สาคัญ (Remember what is still important) การเปลีย่ นแปลงมักก่อให้ เกิดความรู้สกึ
วิตกกังวลในหมูพ่ นักงาน ยกตัวอย่างเช่นการลดพนักงาน จะก่อให้ เกิดความรู้สกึ ไม่มนั่ คงในงาน และความเครี ยดต่อ
ปริ มาณงานที่ต้องเพิ่มขึ ้นแทนคนในส่วนที่ออกไป ผู้จดั การจึงต้ องทาให้ ลกู น้ องรู้สกึ มัน่ คงมากขึ ้น รู้วา่ อะไรจะเปลีย่ น

อะไรจะยังคงอยู่ ทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่วา่ ควบคุมได้ สาหรับสิง่ ใหม่ๆเกิดขึ ้นต้ องย ้าบ่อยๆว่าความเปลีย่ นแปลงที่เกิดมัน
คืออะไร ประโยชน์อย่างไร ทาให้ เขาเกิดการรับรู้กรอบความคิดใหม่
► ทางานอย่างสดๆ แล้ วปรับปรุง (Improvise, adapt, adjust) เริ่ มต้ นโดยการให้ ทีมได้ ออกแบบ
กระบวนการการเปลีย่ นแปลงนันด้
้ วยตัวเองเพื่อให้ เกิดความรู้สกึ ผูกพันกับสิง่ ที่ต้องทา แล้ วจึงเร่งให้ วิธีการแก้ ไขเสร็ จ
สมบูรณ์ นอกจากนี ้ทีมควรมีการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ ได้ ผลเพราะหนทางนันอาจน
้
ามาใช้ หรื อปรับใช้ สาหรับ
การแก้ ปัญหาในโอกาสต่อไปได้
► วัดและระบุความสาเร็ จ (Measure and celebrate progress) หนทางหนึง่ สาหรับผู้จดั การทีจ่ ะทาให้
บุคลากรหรื อสมาชิกในทีมเกี่ยวพันกับกระบวนการการเปลีย่ นแปลงอย่างเต็มที่คือ การพิสจู น์ให้ คนในทีมรู้สกึ ว่าผลลัพธ์
ของการเปลีย่ นแปลงจะนาไปสูค่ วามสาเร็ จ ในอนาคต โดยอธิบายว่าทีมควรทาอย่างไร เมื่อสมาชิกเห็นว่ามีโอกาสเกิด
ความก้ าวหน้ าได้ จะส่งผลให้ สมาชิกในทีมเร่งให้ เกิดการปรับตัวต่อความเปลีย่ นแปลงในการทางาน ผู้จดั การต้ องคอย
ควบคุมให้ การเปลีย่ นแปลงนันเป็
้ นไปในทิศทางทีถ่ กู ต้ อง และให้ ข้อมูลป้อนกลับความก้ าวหน้ าของกระบวนการการ
เปลีย่ นแปลงให้ บอ่ ยที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ เกิดความพยายาม
► ควบคุมความก้ าวหน้ าของทีม (Hold the team accountable) ผู้จดั การต้ องมอบหมายหน้ าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ชดั เจนให้ กบั สมาชิกแต่ละคน ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ สมาชิกทุกคนในทีมก้ าวไปข้ างหน้ าพร้ อมๆกันและ
คาดหวังความพยายามของทีมเพื่อให้ เกิดการปรับตัวไปสูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ า
► ควบคุมข่าวลือรอบตัว (Squash the rumor mill) ผู้จดั การสามารถควบคุมการสร้ างข่าวลือได้ หลายทาง
ด้ วยกัน เช่น เพิกเฉยต่อข่าวลือนันแล้
้ วบอกให้ ทกุ คนทาอย่างเดียวกัน หรื อการไม่สนใจฟั งเมื่อมีคนพูดถึงข่าวลือนัน้ หรื อ
ให้ สมาชิกในกลุม่ ยุติการพูดถึงข่าวลือนัน้ หรื อหาแหล่งของข่าวลือแล้ วจัดการคนที่สร้ างข่าวลือนัน้ เป็ นต้ น
► ให้ สมาชิกในทีมมีสว่ นเกี่ยวข้ อง (Get team members involved) การมีสว่ นร่วมทาให้ สมาชิกในกลุม่ รู้สกึ
คุ้นเคยและรู้สกึ เป็ นเจ้ าของโดยให้ พวกเขามีสว่ นร่วมกับการเลือกแนวทางในการตัดสินใจ เพราะนอกจากจะทาให้ พวก
เขาเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่กาลังจะเกิดมากขึ ้นแล้ วยังทาให้ เขาเคารพและผูกพันกับผลการตัดสินใจที่ออกมาและมี
ความพร้ อมที่จะทา
► ให้ รางวัลเมื่อทีมก้ าวหน้ า (Reward the team for progress) การเสริ มแรงทางบวกนันนั
้ บได้ วา่ เป็ น
เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึง่ ที่จะสนับสนุนให้ ทีมปฏิบตั ิตามแนวทางการเปลีย่ นแปลงในหน่วยงาน โดยตัว
รางวัลที่มีประสิทธิภาพในการสร้ างแรงจูงใจนันจะต้
้ องตรงกับความต้ องการของผู้รับและต้ องผูกรางวัลกับ
ความก้ าวหน้ าหรื อความสาเร็ จของเป้าหมาย
3. แสดงหนทางให้ แก่บคุ ลากร: ช่วยให้ คนไม่ยดึ ติด (Show a path to individuals: Help people to get
unstuck)
ถึงแม้ วา่ จะแก้ ทตี่ นเองหรื อทีมได้ แล้ ว แต่บคุ คลอาจจะยังประสบปั ญหาในความเปลีย่ นแปลงอยู่ เช่น รู้สกึ ถูก
คุกคาม สูญเสีย ทาให้ เกิดการต่อต้ าน เช่น ผลงานไม่ได้ ถึงระดับทีน่ า่ พึงพอใจ เนื่องจากความเครียดจากการ
เปลีย่ นแปลง ผู้จดั การต้ องหาทางช่วยเหลือให้ บคุ คลพ้ นผ่านสถานการณ์เหล่านี ้ด้ วยความอดทน เข้ าใจ จริ งใจแก่บคุ คล
เหล่านัน้ เพื่อให้ บคุ คลผ่านช่วงเวลาแห่งความเปลีย่ นแปลงไปได้
► เข้ าใจธรรมชาติของปฏิกิริยาต่อการเปลีย่ นแปลง (Understand natural reactions to change) ก่อนที่จะ
ช่วยเหลือใคร ต้ องเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ก่อน เมื่อมนุษย์พบกับความเปลีย่ นแปลง บางคนสามารถปรับตัวได้ ดี แต่

บางคนจะรู้สกึ สูญเสีย รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นแพะรับบาป ไม่ยืดหยุน่ ต่อต้ าน ผู้จดั การต้ องสังเกตพฤติกรรม ศึกษา
พฤติกรรมนัน้ แล้ วพิจารณาว่าพฤติกรรมเหล่านันส่
้ งผลต่อคนอื่นอย่างไร
► ช่วยเหลือคนที่กาลังดิ ้นรนอยู่ (Customize help for struggling individuals) คนที่กาลังดิ ้นรนอยูจ่ ะพบ
กับอุปสรรค สิง่ แรกคือไม่ยอมรับถึงข้ อดีจากการเปลีย่ นแปลง ผู้จดั การควรช่วยให้ คนนันกระจ่
้
างว่าการเปลีย่ นแปลงมี
ผลดีอะไรต่อเขา อุปสรรคต่อไปคือสูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียพลังในการทาสิง่ ใด ทาให้ เรียนรู้งานใหม่ยาก
ผู้จดั การควรค่อยๆ ให้ คาแนะนา ฝึ กสอน ให้ กาลังใจ นอกจากนี ้ยังมีอปุ สรรคคือสูญเสียอานาจ สูญเสียเพื่อนฝูง คนที่
ติดต่อได้ เพื่อให้ งานสาเร็ จ ผู้จดั การควรช่วยให้ คนนันรู
้ ้ วา่ เขาได้ อะไรบ้ างจากการเปลีย่ นแปลง สุดท้ ายบุคคลอาจเห็นว่า
งานยากจนเกินไป แม้ วา่ จะได้ ผลประโยชน์สงู อาจทาให้ บคุ คลนันออกจากงานไปเพราะไม่
้
อยากรับ ผู้จดั การอาจ
ช่วยเหลืออะไรไม่คอ่ ยได้ แต่ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขา โดยรวมแล้ วผู้จดั การควรเข้ าใจบทบาทของตัวเองที่อาจจะ
ช่วยเหลือได้ และบอกให้ ทีมฟั งถึงความตังใจที
้ ่จะช่วยเหลือของตนเอง
► ให้ ความเข้ าใจอย่างร่วมรู้สกึ (Offer empathy) สิง่ ที่ลกู น้ องต้ องการจากผู้จดั การคือความเข้ าใจอย่างร่วม
รู้สกึ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ช่วยผ่อนคลาย หรื อทาให้ อารมณ์ที่ไม่ดี เช่น สงสัย โกรธ เครี ยด หายไป โดยการเข้ าใจถึง
ความรู้สกึ ของลูกน้ อง การสนทนาแล้ วตอบสนองด้ วยความเข้ าใจอย่างร่วมรู้สกึ จะช่วยให้ คลายอารมณ์เหล่านี ้ได้ แต่
ความเข้ าใจอย่างร่วมรู้สกึ ไม่ใช่การเห็นด้ วย การเห็นด้ วยจะทาให้ อารมณ์ยงิ่ สูงมากขึ ้นไป และนอกจากนี ้การสือ่ สารจะ
ช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของผู้อื่นมากขึ ้นด้ วย ถ้ าผู้จดั การเรี ยนรู้จากสิง่ เหล่านัน้
► เผชิญหน้ ากับความไม่พงึ พอใจเชิงรุก (Actively surface dissatisfaction) เมื่อลูกน้ องได้ รับผลจากการ
เปลีย่ นแปลง เขาต้ องได้ รับแรงกดดันให้ ทางานได้ ดี ทาให้ ลกู น้ องบางคนไม่พงึ พอใจ วิธีการแก้ ไขคือต้ องพูดคุยถึง
ความรู้สกึ และหาว่าความไม่พงึ พอใจเกิดจากเหตุใดกันแน่ อาจจะเป็ นความเข้ าใจผิด หรื อไม่พงึ พอใจต่อการ
เปลีย่ นแปลงเพราะวิธีแก้ ไขก่อให้ เกิดผลเสีย การพูดคุยทาให้ นอกจากแก้ ไขแล้ ว ยังเป็ นการได้ รับโอกาสในการพัฒนา
แนวทางเปลีย่ นแปลงให้ ดีขึ ้น รวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร และตรวจสอบบ่อยๆ ว่าหลังจากคุยกันแล้ วเป็ นอย่างไร
บ้ าง
► บอกถึงผลทางบวกต่อลูกน้ อง (Pinpoint the positives for individuals) ลูกน้ องมักจะมองว่าการ
เปลีย่ นแปลงส่งผลเสียต่อตนเอง และส่งผลทางบวกต่อองค์กร ผู้จดั การที่ดคี วรคิดถึงผลในทางที่ดที ี่จะเกิดขึ ้นต่อลูกน้ อง
หรื อหน่วยงานได้ แล้ ววาดภาพในทางที่ดีได้ ผลที่ดีจะต้ องมีรายละเอียด เห็นได้ ชดั เจน เป็ นสิง่ ที่ไปถึงได้ ไม่ใช่เป็ นเพียง
การวาดในความฝั น ถ้ าผู้จดั การไม่พบทางทีด่ ี อาจถามลูกน้ องว่าคุณจะทาอย่างไรต่อไป อาจจะทาให้ พบหนทางได้
► ให้ งานเด่นแก่ลกู น้ อง (Tailor positive tasks for individuals) ลูกน้ องบางคนที่เคยเป็ นดาวมาก่อน ถ้ า
เกิดได้ ทางานเป็ นทีมมากขึ ้นจะทาให้ ความรู้สกึ ที่ตนเองเด่นลดลง ทาให้ ไม่พอใจ ถ้ าให้ ลกู น้ องคนนันท
้ างานทีม่ ี
ความหมาย ช่วยพัฒนางานดีขึ ้นได้ เช่น ให้ หาวิธีปรับปรุงงาน วิธีการสือ่ สาร เป็ นต้ น ที่ทีมงานต้ องการ การให้ งาน
รูปแบบนี ้ทาให้ ลกู น้ องคนนันพยายาม
้
ทาให้ ได้ พฒ
ั นางาน ประกอบกับสร้ างบรรยากาศที่ดใี นการทางาน เพราะลูกน้ อง
คนนันได้
้ ติดต่อกับคนในทีม พร้ อมกับเป็ นการสร้ างพลังใจ แต่อย่างไรก็ตามการให้ งานคือการหาคาตอบ ไม่ใช่การหา
ปั ญหา
► ส่งเสริ มให้ บคุ คลผ่านการยึดติดอดีต (Encourage individuals to let go of the past) นิสยั การทางาน
เก่าๆ เป็ นสิง่ ที่เคยชิน และยากจะเปลีย่ นแปลงแม้ องค์กรจะเปลีย่ นแปลงก็ตาม เพราะนิสยั การทางานรูปแบบนี ้ส่วน
ใหญ่ทาให้ บคุ คลเคยประสบความสาเร็ จมาก่อน ซึง่ เป็ นการยึดกับอดีต แล้ วจะมองว่าปั จจุบนั ไม่ดเี ท่าอดีต เพราะยึดติด
กับความคิดเดิมในอดีต การยึดติดนี ้ทาให้ บคุ คลไม่ยอมเปลีย่ นแปลง ผู้จดั การควรสร้ างวิสยั ทัศน์ สร้ างความคาดหวังให้

ชัดเจนแก่ลกู น้ อง แล้ วทาลายสัญลักษณ์ที่บง่ บอกถึงอดีตเช่นเปลีย่ นห้ องการทางาน เพื่อสร้ างบรรยากาศแห่งการ
เปลีย่ นแปลง และพูดคุยในเรื่ องที่เป็ นปั จจุบนั รวมถึงอนาคตการทางาน
► สู้ให้ คนอื่นเมื่อเขาถูกต้ อง (Stand up for people if they are right) การเปลีย่ นแปลงในองค์การทุกอย่าง
ไม่สามารถทีจ่ ะคาดเดาอนาคตได้ อย่างแม่นยาว่าจะเกิดอะไรขึ ้น เมื่อมีผลที่ไม่ได้ คาดหมายเกิดขึ ้น บุคคลที่จะได้ รับ
ข้ อมูลนี ้ก่อนคือหน่วยงานระดับล่าง เมื่อลูกน้ องตนเองพบ ผู้จดั การก็ควรพิจารณาก่อนว่าเรื่ องนี ้เป็ นปั ญหาของแผนหรื อ
ลูกน้ อง ถ้ าเป็ นปั ญหาของแผนให้ สง่ ผลไปยังผู้ที่อยูร่ ะดับสูงกว่า แล้ วบอกลูกน้ องว่าเราพยายามเป็ นเสียงให้ เขาอยูด่ ้ วย
แต่ถ้าเป็ นปั ญหาของลูกน้ อง เช่น ไม่อยากเปลีย่ นแปลงงาน ให้ ใช้ ความเข้ าใจ แล้ วแก้ ไขปั ญหาดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
อภิปรายประเด็นที่ได้ รับจากหนังสือเล่มนี ้
หนังสือเล่มนี ้เหมือนหนังสือ “How to” โดยทัว่ ไปว่าจะต้ องทาอย่างไร เมื่อต้ องเปลีย่ นแปลงอะไรบางอย่าง
สาเหตุที่เลือกเล่มนี ้ก็เพราะว่าบุคคลต้ องเจอกับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องชีวิตครอบครัว หรื อชีวติ
การทางานก็ตาม ทาให้ หนังสือเล่มนี ้สามารถปรับปรุงใช้ กบั ตนเองได้ ทุกแง่มมุ ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมในองค์กรเพียง
อย่างเดียว หนังสือเล่มนี ้จะช่วยบอกว่าจะจัดการกับตนเองอย่างไร จะช่วยเหลือกลุม่ สังคมของเราอย่างไร และจะช่วย
เพื่อน ลูกน้ อง หรื อคนอื่นอย่างไรที่ประสบปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลง
การจัดการกับปั ญหาของตนเอง หนังสือได้ แนะนาว่าให้ วิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงพฤติกรรมของตนเอง ซึง่
มองไปแล้ วคล้ ายๆ กับหลักการปรับพฤติกรรมตนเอง คือ ต้ องหาให้ ได้ วา่ สภาวะอะไรที่เหตุแห่งทุกข์ (Antecedent) เหตุ
แห่งพฤติกรรม จากนันก็
้ มองว่าส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร แล้ วพฤติกรรมเหล่านี ้ส่งผลต่อไปอย่างไร หรื ออาจคิดในเชิง
ระบบ (Systemic thinking) ก็ได้ แต่หนังสือนี ้บอกไว้ วา่ ให้ เลือกพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดผลทางด้ านดี แต่ทางกลุม่ คิดว่า
เพื่อให้ เข้ าใจพฤติกรรมของตนเองอย่างถ่องแท้ แล้ ว ควรหาที่มาที่ไป แล้ วสังเกตดูวา่ ตกลงแล้ วเราต้ องการแก้ ไขอะไร แก้
ได้ ที่จดุ ไหน นอกจากนี ้ หนังสือเล่มนี ้ก็ยงั บอกให้ พจิ ารณาว่าแหล่งทรัพยากรภายนอกมีอะไรบ้ าง มีโอกาสอะไรบ้ าง สิง่ นี ้
เป็ นสิง่ ที่ดี เพราะว่าเมื่อคนเกิดทุกข์แล้ วจะเกิดลักษณะความคิดทีเ่ ป็ นอุโมงค์ (Cognitive tunneling) กรอบความคิด
ของตนเองจะแข็งแกร่งขึ ้น เพราะว่าคนมีแนวโน้ มจะประหยัดสมองมากยิง่ ขึ ้น ยิ่งทาให้ เกิดปั ญหาขึ ้นอีก กว่าจะหลุดจาก
กรอบความคิดเหล่านี ้ต้ องใช้ เวลาที่อารมณ์ตา่ งๆ ได้ เบาบางลงไป เมื่อได้ พิจารณาทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ วก็ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
แล้ วลงมือทา เป้าหมายจะต้ องยึดหลัก SMART คือ ชี ้เฉพาะลงไปได้ (Specificity) วัดได้ (Measurable) ไปถึงได้
(Attainable) มีเหตุผล (Reasonable) และมีนิยามชัดเจน (Tangible) การตังเป
้ ้ าหมายไม่ยดึ หลัก SMART จะทาให้ เช่น
สูงเกินจริง ก็จะทาให้ ไม่มีแรงจูงใจจะทา เพราะคงทาไม่ได้ แต่ถ้าง่ายจนเกินไปก็ไม่มีแรงจูงใจเช่นเดียวกัน เพราะไม่ท้า
ทาย ต่อไปความคิดอย่างเดียวยังไม่หนักแน่นพอต้ องใช้ การกระทาเป็ นตัวช่วย เพราะว่าความคิดมีลกั ษณะเปลีย่ นแปลง
ง่ายกว่า ไวกว่าการกระทา ฟุ้งซ่านมากกว่าการกระทา ในเวลา 1 นาที ความคิดอาจไปได้ ถึงสิบเรื่ อง การกระทาจะช่วย
ตอกย ้าความคิดของตนเอง ว่าตอนนี ้คิดอะไร ทาอะไรอยู่ เหมือนหลักการทาสมาธิที่ต้องพูดออกมาตอนเดินจงกรม
เพราะไม่ให้ จิตใจวอกแวก เช่นเดียวกับความเชื่อของตนเอง ความเชื่อของตนเองจะไม่หนักแน่นเลยถ้ าไม่ได้ กระทา เช่น
ถ้ าคิดว่าในชีวิตจะประสบความสาเร็ จได้ ต้ องกระทาให้ ตนเองมุง่ สูค่ วามสาเร็ จอันนันอยู
้ ่ ไม่ใ ช่พดู หรื อคิดเพียงอย่าง
เดียว เพราะจะไม่หนักแน่นพอ และประสบความสาเร็ จลาบาก ส่วนเรื่ องสุดท้ ายคือการเอาความไม่แน่นอนเป็ นเพื่อน
ความจริงแล้ วผมคิดว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะเวลาเกิดความเปลีย่ นแปลงในชีวิตเท่านัน้ หลักอนิจจังยังเกิดได้ ตลอดเวลา ทุก
ขณะจิตที่เป็ นไป บุคคลที่ยดึ ติดกับความแน่นอนย่อมเกิดทุกข์ บุคคลที่ปรับตัวได้ ตามความไม่แน่นอน เข้ าใจถึงความไม่
แน่นอนก็จะอยูใ่ นโลกนี ้ได้ โดยไม่เกิดทุกข์ อย่างไรก็ตาม ทางกลุม่ คิดว่าสิง่ เหล่านี ้จาเป็ นแต่ไม่พอเพียง การมีสติเป็ นสิง่ ที่
สาคัญอย่างมากที่หนังสือนี ้ไม่ได้ บอกเอาไว้ การรู้จกั ตน ตระหนักอยูใ่ นตนเองตลอดเวลา รู้วา่ ตัวเองรู้สกึ อย่างไร เป็ น

อย่างไรอยู่ ทาให้ การใช้ ชีวิตอยูด่ ้ วยเหตุผลมากยิ่งขึ ้น ไม่ฟ้ งซ่
ุ าน ไม่วิตกจริ ต ไม่อยูก่ บั กิเลสของตนเอง ทาให้ การ
แก้ ปัญหาที่ดเู หมือนจะหนักหนาจะเบาบางลงมาก หลักนี ้อาจจะไม่เกี่ยวกับจิตวิทยาโดยตรง แต่เกี่ย วกับ
พระพุทธศาสนาอย่างมาก แม้ วา่ จะไม่มีทฤษฎีรองรับ แต่สติสามารถช่วยเหลือได้ จริ งๆ
การพาทีมงานผ่านความยากลาบากไปได้ สิง่ แรกที่ต้องทาคือต้ องมีจดุ หมายร่วมกันก่อน ผู้นาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงจะต้ องมีวิสยั ทัศน์ทดี่ ีตามแนวคิดของผู้นาแห่งการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
เพราะว่าต้ องทาให้ คนในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ถึงจะช่วยกันผ่านการเปลีย่ นแปลงนี ้
ไปได้ เมื่อคนในทีมยอมรับเป้าหมายร่วมกันแล้ ว ต้ องหาทางที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านันให้
้ ได้ จะต้ องหาวิธีการ รู้วา่
อะไรควรจะเปลีย่ นแปลง อะไรไม่ควรจะเปลีย่ น หาความเสีย่ งที่อาจจะทาให้ วธิ ีการเหล่านี ้ไม่บรรลุผลสาเร็ จ จึงต้ อง
สร้ างกติกาในการทางานขึ ้นมา เพื่อลดความเสีย่ งเหล่านี ้ แต่วา่ วิธีการเหล่านี ้จะนัง่ เสียเวลาวางแผนไม่ได้ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จาเป็ นต้ องรี บเร่ง ดังนันจึ
้ งต้ องแก้ ปัญหาในทันทีพร้ อมกับวางแผน ถามว่าโอกาสผิดพลาดอาจจะมีได้ หรื อไม่
ก็มีได้ แต่วา่ จะรู้ได้ อย่างไรว่าแผนที่สร้ างขึ ้นมาดีหรื อไม่ดี ดังนันจะต้
้ องตังเป
้ ้ าหมายต้ องวัดได้ (เป้าหมายนี ้ต้ อง SMART
เช่นกัน) จะวัดด้ วยความรู้สกึ ไม่ได้ เพราะว่าความรู้สกึ ของแต่ละบุคคลไม่มีทางเหมือนกัน ขณะทีก่ าลังแก้ ไข ผู้จดั การ
ต้ องคอยรักษาโมเมนตัมตรงจุดนี ้ไว้ ให้ ทีมงานมุง่ ไปข้ างหน้ าได้ พร้ อมกับควบคุมสิง่ แวดล้ อมที่อาจทาให้ เป้าหมาย
ผิดพลาดให้ น้อยที่สดุ และที่สาคัญผู้นาจะต้ องสร้ างพลังใจให้ ลกู น้ องผลักดันไปข้ างหน้ าได้ ตลอดเวลา ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรค สิง่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ยากมาก วิธีการที่พอจะทาได้ คือ ทาให้ เห็นความก้ าวหน้ า เพื่อให้ ทมี งานรู้ถึงเส้ นเชื่อมโยงระหว่าง
พฤติกรรมและผลกรรมที่ตามมา จะต้ องชี ้ให้ ทมี งานเห็นถึงเป้าหมายตลอดเวลา การให้ รางวัลเมือ่ เป้าหมายบรรลุผล
สาเร็ จเป็ นเรื่ องที่ดี แต่ไม่จาเป็ น ถ้ าบุคคลในทีมมีแรงเสริ มภายในอยู่แล้ ว การทีใ่ ห้ รางวัลทางกลุม่ มองว่าเป็ นการทาให้
ลูกน้ องเห็นว่าผลงานสาเร็ จจริ งๆ ไม่ใช่มงุ่ หวังจะใช้ รางวัลเป็ นแรงเสริ ม เพราะสิง่ ภายนอกไม่เสถียร ไม่ถาวร อีกสิง่ หนึง่ ที่
ทางกลุม่ คิดว่าสาคัญคือ ต้ องรักษาน ้าใจภายในกลุม่ หรื อรักษาความกลมเกลียวภายในกลุม่ ไว้ แค่ปัญหาภายนอกที่
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงก็หนักหนามากพอแล้ ว ดังนันไม่
้ ควรจะให้ มีปัญหาภายในอีก ปั ญหาภายในมักจะเกิดจากการ
สือ่ สาร หรื อการไม่ตอบสนองความต้ องการของบางคนในทีมงาน พยายามดูแลทีมงานแต่ละคนให้ ดี บางคนอาจจะ
หมดพลังใจ บางคนอาจจะสิ ้นหวัง บางคนอาจจะต่อต้ านการเปลีย่ นแปลง สิง่ เหล่านี ้ผู้จดั การต้ องดูเป็ นรายบุคคล ไม่ใช่
หวังให้ ระบบมาปรับเปลีย่ น ส่วนปั ญหาการสือ่ สาร ความไม่เข้ าใจกัน ผู้จดั การควรจัดระบบการสือ่ สารให้ ดี ถ้ าพูดคุย
พร้ อมกัน ทาข้ อตกลงกันได้ ตงแต่
ั ้ แรกจะเป็ นสิง่ ทีด่ ี กาจัดข่าวลือโดยการเข้ าไปพูดคุยกับทีมงานบ่อยๆ ให้ ข้อมูล
ป้อนกลับพร้ อมกับให้ ลกู น้ องเชื่อใจตัวผู้จดั การให้ ได้
ปั ญหารายบุคคล ปั ญหาของผู้อื่นเป็ นสิง่ ที่สาคัญมาก สิง่ เหล่านี ้นาเรื่ องจิตวิทยาการปรึกษามาอธิบายได้ เยอะ
มาก ในกระบวนการช่วยเหลือ สิง่ แรกคือต้ องเข้ าใจเพื่อระบุปัญหา จากนันเข้
้ าสูก่ ระบวนการบาบัด แล้ วติ ดตามผล
กระบวนการแรกคือความเข้ าใจ การระบุปัญหา ในกระบวนการนี ้ต้ องให้ บคุ คลอื่นรู้ถึงปั ญหาของตนเอง และยอมรับ
ปั ญหาของตนเองให้ ได้ แต่วา่ ก่อนจะถึงจุดนันบุ
้ คคลจะเต็มไปด้ วยอารมณ์ โกรธ เศร้ า เสียใจ การรับฟั งเชิงรุก (Active
listening) เป็ นสิง่ ที่สาคัญ คือ การฟั งโดยพยายามเข้ าใจอารมณ์ พร้ อมกับสะท้ อนถึงอารมณ์ความรู้สกึ ที่เขาพูดออกมา
พยายามสรุปสิง่ ที่เขากาลังพูดอยู่ การฟั งอาจจะแก้ ไขปั ญหาไม่ได้ แต่จะช่วยให้ ผ้ พู ดู เข้ าใจตนเอง ระบายอารมณ์ของ
ตนเองออกมา เมื่อถึงจุดหนึง่ จะพบว่าผู้พดู จะรู้วา่ ปั ญหาของตนเองคืออะไรโดยผู้จดั การเป็ นผู้เอื ้อให้ บคุ คลนันไปถึ
้ งจุดที่
ตระหนักถึงตนเองได้ เมื่อถึงตรงนันแล้
้ วก็หาทางแก้ ไขปั ญหา การเข้ าใจอย่างร่วมรู้สกึ (Empathy) ไม่ใช่การเห็นด้ วย
หรื อการมีอารมณ์ร่วมด้ วยกับเขา การเข้ าใจอย่างร่วมรู้สกึ คือเพียงความเข้ าใจ และรับฟั ง การพูดของผู้จดั การต้ องพูด
ด้ วย “I Statement” คือถึงแม้ วา่ ผู้พดู จะด่าทออย่างไร แต่ผ้ จู ดั การต้ องสะท้ อนกลับด้ วย “I Statement” เช่น คุณเสียใจที่
องค์กรเปลีย่ นแปลงในรูปแบบนี ้” และการร่วมรู้สกึ ต้ องเป็ นตัวตนของตัวเองจริ งๆ (Genuine) จริ งๆ ไม่ใช่แกล้ งทา เพราะ

สิง่ นี ้ดูกนั ออกได้ เมื่อถึงขันแก้
้ ไขปั ญหาร่ วมกัน ผู้จดั การต้ องตระหนักไว้ เสมอว่าผู้แก้ ปัญหาคือผู้มาปรึกษา ไม่ใช่ผ้ ใู ห้
คาปรึกษา เทคนิคการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขมีมากมาย เช่น วิธีอารมณ์ เหตุผล พฤติกรรม (Rational Emotive
behavior therapy) วิธีการวิเคราะห์การแลกเปลีย่ น (Transactional analysis) วิธีตามความจริง (Reality therapy) วิธี
ยึดผู้รับคาปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Client-centered therapy) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่กล่าวมานันคื
้ อปั ญหาที่
เกิดขึ ้นภายในแต่ละตัวบุคคล แต่ถ้าปั ญหาเกิดขึ ้นเกิดจากงาน ผู้จดั การจะต้ องรี บแก้ ไขปั ญหา เช่น ส่งเรื่ องถึงผู้บริ หาร
ระดับสูงขึ ้นไป ปรับปรุงแก้ ไขงาน หรื อปั ญหาอยูท่ ี่แนวคิดในการทางาน ต้ องแก้ ไขปั ญหาในระดับทีม อาจจะนัง่ ทาความ
เข้ าใจหรื อตกลงกันว่าทาไมถึงคิดไม่ตรงกัน การพูดคุยไม่ใช่การถกเถียงแต่เป็ นการรับฟั งแล้ วหาทางที่ทาให้ บรรลุ
เป้าหมายของทัง้ 2 ฝ่ ายร่วมกันให้ ได้ นอกเหนือจากนี ้ สิง่ ที่เป็ นศิลปะในการจัดการคือ การทาอย่างไรให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกน้ องให้ มากที่สดุ สิง่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ยากมากๆ เพราะไม่มีทางที่จะตอบสนองความต้ องการของทุกคนได้
แต่อย่างไรก็ดี ต้ องพยายาม ไม่ใช่เพิกเฉยแล้ วคิดว่าทาไม่ได้

