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องค์การท่ีต้องการความอยูร่อด ต้องการสร้างก าไรรายได้ ต้องการสร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่ ต้องการความ
ยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และต้องการความเป็นเลิศหรือได้รับรางวลัองค์การดีเด่น (The Best Employer) นัน้ องค์การ
เหลา่นัน้จึงหลกีหนีไมไ่ด้ที่จะต้องเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงจึงเป็นกระแสหรือเทรนท่ีจะพดูถึงในยคุนีร้วมถึงในอนาคต
ด้วย การเปลี่ยนแปลงเร่ิมตัง้แตเ่ทคโนโลยีเปลี่ยน ผลิตภณัฑ์เปลี่ยน กระบวนการเปลี่ยน และในที่สดุบคุลากรในองค์การ
ยอ่มต้องเปลีย่นตามไปด้วยเช่นกนั  

การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเร่ืองธรรมดาที่เกิดขึน้ จุดมุ่งหมายคือเพื่อการอยู่รอดในสังคมที่ก าลังเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในองค์การจึงไม่ใช่เร่ืองน่ากลวั แต่พบวา่คนเรามกัจะกลวัการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากสาเหตหุลายประการ เช่น เหตเุพราะกลวัการสญูเสยีอ านาจ กลวัวา่จะเข้ากบัขัน้ตอนหรือระบบงาน
ที่เปลี่ยนนัน้ไม่ได้ กลวัเงินเดือนหรือผลตอบแทนจะลดลง กลวัว่าความสามารถของตนเองจะไม่ถึง ไม่สามารถท างานได้
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เป็นต้น และจากสาเหตุความกลัวที่เกิดขึน้นีเ้องจึงท าให้เกิดสภาวะการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงขึน้ในองค์การ (Resistance to Change) โดยการแสดงออกมาจากพฤติกรรม หรือการกระท าของคน ซึ่งเป็น
ผลมาจากความคิด ความรู้สกึ การรับรู้ และความเช่ือของคนในองค์การ ทัง้นีพ้บว่าระดบัการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมี
ตัง้แต่ระดบัท่ีรุนแรงมากที่สดุ ได้แก่ ประท้วง ชกัชวนให้คนอื่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงความรุนแรงระดบัน้อย
ที่สดุ ได้แก่ ยอมรับและปฏิบตัิตาม แตม่ีเสยีงบน่บ้างเลก็น้อย  

การบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management) จึงเกิดขึน้ จดุมุง่หมายก็คือ การเกิดสิง่ใหมท่ี่ดีกวา่และน า
สิง่ใหม่นัน้มาใช้ปฏิบตัิในองค์การ และที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงที่นัน่ย่อมต้องมีการต่อต้าน การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึง
หมายรวมถึงการจดัการกบัการตอ่ต้านทิ่เกิดขึน้ ท าให้เกิดระดบัความรุนแรงที่ยอมรับได้ และโดยมากนัน้สาเหตหุลกัของ
การตอ่ต้านเกิดจากความคิด มมุมอง การรับรู้ ตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้ ดงันัน้การลดดีกรีความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ก็คือ การ
เพิ่มความเข้าใจ ความเช่ือ มมุมองที่ถกูต้องต่อเร่ืองนัน้ ท าให้คนในองค์การเกิดการรับรู้ข้อมลูที่ถกูต้อง การสือ่สารจึงเป็น
ค าตอบหนึง่ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้นัน้  

การสื่อสาร (Communication) เป็นเร่ืองที่องค์การโดยมากคิดว่าเป็นเร่ืองเล็ก จึงท าให้ความใส่ใจและการ
ตระหนกัในคณุคา่ของการสือ่สารมีน้อยมาก ทัง้ ๆ ที่การสือ่สารเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor) ในการ
เปลีย่นแปลงทกุเร่ืองที่เกิดขึน้ การสือ่สารจึงเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงที่ไมต่กยคุ สามารถท ากนัได้
ในทกุช่วงเวลา และนบัวนัจะทวีความส าคญัและน ามาปฏิบตัิมากขึน้ในองค์การ พบว่าจุดเร่ิมต้นของการสื่อสารที่ดีก็คือ
การวางแผนการสื่อสารที่ดี (Communication Plan) แผนการสื่อสารจะที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลนัน้ต้องอาศัย
บคุลากรท่ีมีความสามารถ (Competency) ในเร่ืองหลกั ๆ ดงันี ้



• Businesses/Contents Understanding – ผู้ ที่ท าหน้าที่สื่อสารจะต้องเข้าใจในธุรกิจ การด าเนินงาน 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายองค์การ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโยงกับเร่ืองที่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนีผู้้ที่ท าหน้าที่สื่อสารจะต้องเข้าใจกระบวนการ ขัน้ตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ของเร่ืองที่น ามา
เปลีย่นแปลงนัน้ 

• Creative Thinking – ความคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ จะท าให้รูปแบบหรือเนือ้เร่ืองที่สือ่สารนา่อา่น เกิดความ
เข้าใจง่าย เนื่องจากเนือ้หาที่ต้องการสื่อสารจะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ที่
ส าคญัต้องคิดออกแบบรูปแบบ ปรับเนือ้เร่ืองให้เป็นเร่ืองที่สนกุ ไมเ่ครียด ท าให้การเร่ืองนัน้เป็นเร่ืองใกล้ตวั
กบัพนกังานมากที่สดุ 

• Communication Skills – การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดเป็นเร่ืองส าคญัมาก ขึน้อยู่กับการ
เลือกช่องทางการสื่อสาร การพูดจะเน้นไปที่ พูดอย่างไรให้คนเข้าใจ ท าอย่างไรให้ผู้ ฟังมีส่วนร่วม สร้าง
บรรยากาศอย่างไรให้คนฟังไม่เบื่อ และตอบค าถามอย่างไรให้คนรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง การพูดจึงเป็นการ
สื่อสารแบบสองทางที่แตกต่างจากการเขียน การเขียนจะเน้นไปที่การสื่อสารทางเดียว ผู้ เขียนจะต้องมี
ศิลปะในการเขียน มีการล าดบัเนือ้หาที่เขียน การใช้ภาษาที่ไมเ่ครียด สนกุ ๆ แสดงความเป็นกนัเองระหวา่ง
ผู้ เขียนและพนกังานให้มากที่สดุ 

ดังนัน้แผนการสื่อสารจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ แผนการสื่อสารที่มี
ประสทิธิภาพจะต้องประกอบไปด้วย 

• ช่องทางการสื่อสาร – การเลอืกช่องทางการสือ่สารจะต้องให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่
เอือ้อ านวยให้เกิดการสื่อสารได้ ทัง้นีช้่องทางการสื่อสารมีมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การจัดฝึกอบรมอย่าง
เดียวเทา่นัน้ ช่องทางการสือ่สารท่ีองค์การสามารถเลอืกใช้ได้ เช่น บอร์ด เสยีงตามสาย ประชมุ จดักิจกรรม 
วารสารภายใน intranet อีเมล์ E-Learning หรือจดัหนงัสอื ซีดี เก่ียวกบัเร่ืองที่ต้องการเปลีย่นแปลง เป็นต้น 

• ผู้รับผิดชอบ – บุคคลที่ท าหน้าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็นเร่ืองส าคญัมาก ผู้ รับผิดชอบต้องมี
ความสามารถทัง้ 3 เร่ืองตามที่ได้กลา่วถึงไปแล้วข้างต้น แต่ที่ส าคญัผู้ รับผิดชอบจะต้องมีเวลา ให้เวลาใน
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สื่อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พบว่าองค์การหลายแห่งตระหนกัถึง
ความส าคญัในเร่ืองนี ้จึงมีการจดัตัง้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการสือ่สารการเปลีย่นแปลงขึน้โดยเฉพาะ 
หรือการก าหนดให้เป็นหน้าที่งานหลกัที่ถกูเขียนขึน้ในใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

• ระยะเวลา – ความส าเร็จของการสือ่สารก็คือ การท าอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้การก าหนดช่วงเวลาที่ชดัเจน จะ
ท าให้ผู้ รับผิดชอบวางแผนการท างานของตนเองได้ ระยะเวลาจึงเป็นปัจจยัผลกัดนัหรือขบัเคลื่อนให้การ
สือ่สารเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

• งบประมาณ – การสื่อสารบางช่องทางจะต้องมีการก าหนดงบประมาณรองรับ เช่น จัดฝึกอบรม  
E-Learning หรือการสื่อสารผ่านทางหนังสือ ซีดี และมีช่องทางการสื่อสารอีกมากที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ เพราะองค์การบางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย องค์การนัน้สามารถเลือก
ช่องทางการสือ่สารในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม 



สรุปวา่การสือ่สารท่ีดีนัน้จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนการสือ่สาร แผนการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพจะต้องวางแผน
ตัง้แตต้่นปี เพื่อก าหนดแนวทางการสือ่สารให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง จดุมุง่หมายก็คือเพื่อเปลีย่นความคิด มมุมอง การรับรู้ที่
ถกูต้องต่อเร่ืองที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ที่ถูกต้องตรงกันจะช่วยลดดีกรีของความรุนแรงในการต่อต้านขึน้ใน
องค์การ  


