การสื่อสาร

กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร(ตอนที่ 1)

สวัสดีครับท่านผู้อา่ น วันนี ้ผมจะมาเล่าให้ ฟังเกี่ยวกับการจัดการการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กรผ่านเครื่ องมือที่
เรี ยกว่าการสือ่ สาร (Communication) กันนะครับ
จะว่าไปแล้ วเรื่ องการจัดการกับการเปลีย่ นแปลงภายในที่ทางานนี ้ก็ไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่อย่างใด แต่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้น
ค่อนข้ างที่จะบ่อย และมีระดับของการเปลีย่ นแปลงที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นการเปลีย่ นแปลงขนาดเล็ก เช่นการนาระบบ
Software ใหม่มาใช้ กบั หน่วยงานหนึง่ หรื อการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ เช่น การควบรวมกิจการ การเปลีย่ นรูปแบบการบริ หาร
ต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนี ้ล่ะ พอเกิดขึ ้นทีไรหลายๆฝ่ ายมักจะปวดหัวที่จะรับมือ และตามมาด้ วยคาถามที่วา่ “ทาไม
คนถึงไม่เปลีย่ น หรื อไม่ Buy-in สักที” ซึง่ จริ งๆแล้ วการที่จะให้ คนในองค์กรของเราปรับตัวเข้ ากับการเปลีย่ นแปลงอย่างใดอย่าง
หนึง่ นัน้ ต้ องอาศัยเวลาและการลงทุนลงแรงกันพอสมควรเลยทีเดียว ก็แหม คนเราไม่ใช่สวิตช์ไฟนี่ครับ ที่จะกดปุ๊ บก็
ติดปั๊ บ เปลีย่ นได้ ทนั ใจอะไรแบบนัน้
ซึง่ วิธีการที่จะช่วยให้ การเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพนันก็
้ มีหลายๆวิธีการ และมีเครื่ องมือตัวช่วยที่
หลากหลาย และอย่างที่กล่าวไว้ ตอนแรก ครัง้ นี ้ผมจะเล่าให้ ฟังเกี่ยวกับการสือ่ สารภายในองค์กรที่ช่วยในการจัดการกับการ
เปลีย่ นแปลงกัน
การสือ่ สารในองค์กรที่พวกเราเจอก็มี
หลายรูปแบบใช่ไหมล่ะครับ ไม่วา่ จะเป็ นการสือ่ สาร
แบบ Town Hall เช่น MD พบพนักงานประจาปี
การสือ่ สารผ่านใบปลิวแผ่นป้ายต่างๆ หรื อ
การสือ่ สารผ่าน e-Newsletter ผ่านช่องทาง e-mail
ภายในบริ ษัท และอื่นๆอีกมากมาย ซึง่ เอาจริ งๆ
เวลามีการเปลีย่ นแปลงอะไรสาคัญๆ เราก็มกั จะใช้
ช่องทางเหล่านี ้ล่ะในการสือ่ สาร

แต่ผมขออนุญาตชวนพวกเราคิดเล็กน้ อยครับว่า…
1. พวกเราจะรู้ได้ อย่างไร ว่าช่องทางการสือ่ สารทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นนันช่
้ องทางใดเป็ นช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพที่สดุ ?
2. ใครต้ องเป็ นผู้กาหนดเนื ้อหาในการสือ่ สาร และใครที่เป็ นผู้สอื่ สารที่เหมาะสมที่สดุ ?
3. ความถี่ในการสือ่ สาร ควรกาหนดอย่างไรดี?
ใช่ครับ หลายๆครัง้ ที่เราจัดการการเปลีย่ นแปลงนัน้ บ่อยครัง้ ที่เรามักจะตกหลุมพรางการสือ่ สาร เช่น เราคิดว่า HR
ต้ องเป็ นผู้สอื่ สารการเปลีย่ นแปลงนันๆ
้ หรื อการสือ่ สารเพียงครัง้ เดียวก็พอ เมื่อพนักงานได้ ยินแล้ วก็จะนาการเปลีย่ นแปลงนัน้
ไปปฏิบตั ิเองได้ อย่างถูกต้ องทันที เป็ นต้ น ซึง่ นี่ละ่ ครับเป็ น 1 ในสาเหตุที่การเปลีย่ นแปลงไม่เกิดขึ ้น หรื อไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังในหลายๆองค์กร
ช่องทางการสือ่ สารก็สาคัญนะครับ เพราะหากการเปลีย่ นแปลงนันต้
้ องการให้ สมาชิกในองค์กรเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ทางานแล้ ว การสือ่ สารเพียงช่องทางใดช่องทางหนึง่ อาจไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ หรื อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของพนักงาน ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิ่งที่ Change Agent หรื อผู้นาการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กร ต้ องกาหนด
สาร (Message) และกลุม่ เป้าหมายที่จะสือ่ สารให้ ชดั เจนเสียก่อน จากนันให้
้ ร่วมกันกาหนดช่องทางการสือ่ สารที่สามารถ
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการได้ เช่น
 กลุม่ ผู้บริ หาร สามารถสือ่ สารผ่านช่องทางการประชุมต่างๆ เช่น Management Meeting หรื อการสือ่ สารแบบตัว
ต่อตัวกับ Change Agent เป็ นต้ น
 กลุม่ พนักงานระดับหัวหน้ างาน นอกจากการประชุมแล้ ว สามารถสือ่ สารผ่าน e-Newsletter ได้ เช่นกัน
 กลุม่ พนักงานทัว่ ไป สามารถสือ่ สารผ่านกิจกรรมต่างๆ e-Newsletter และใบปลิวต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้หาก
พนักงานบางกลุม่ ไม่สามารถเข้ าถึง e-mail ได้ ก็สามารถสือ่ สารได้ โดยการเรี ยกรวมกันในห้ องประชุมใหญ่ และ
สือ่ สารโดยผู้บริ หารกับทีม Change Agent หรื อบางที่จะเรี ยกกันว่า MD Communication เป็ นต้ น

ซึง่ การแบ่งช่องทางการสือ่ สารให้ มีความหลากหลายเช่นนี ้ จะมีสว่ นสาคัญในการช่วยทาให้ สารนันเข้
้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างแท้ จริ ง เช่น การสือ่ สารแบบตัวต่อตัวระหว่าง Change Agent กับผู้บริ หาร จะเป็ นช่องทางสาคัญที่จะ
ช่วยทาให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงนันๆได้
้ อย่างถ่องแท้ ผา่ นการสนทนาและโต้ ตอบกับ Change Agent ซึง่ สามารถ
ทาให้ ผ้ บู ริ หารรู้ถึงบทบาทของตนในการนาการเปลีย่ นแปลง และทาตัวเป็ นแบบอย่างให้ พนักงานเห็นได้ ในที่สดุ
ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ เป็ นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กรเท่านันนะครั
้
บ แล้ วครัง้
ต่อไปผมจะมาเล่าให้ ฟังต่อ ถึงการกาหนดเนื ้อหา ผู้สง่ สาร ความถี่ อันจะนาไปสูก่ ารสร้ างแผนการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลง
ภายในองค์กรอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ แล้ วคอยติดตามกันนะครับ

ขอบคุณครับ

