“แผนการสื่อสาร...ปั จจัยความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง”

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

องค์การที่ต้องการความอยูร่ อด ต้ องการสร้ างกาไรรายได้ ต้ องการสร้ างความได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่ง ต้ องการความ
ยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจ และต้ องการความเป็ นเลิศหรื อได้ รับรางวัลองค์การดีเด่น (The Best Employer) นัน้ องค์การ
เหล่านันจึ
้ งหลีกหนีไม่ได้ ที่จะต้ องเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นกระแสหรื อเทรนที่จะพูดถึงในยุคนี ้รวมถึงในอนาคต
ด้ วย การเปลี่ยนแปลงเริ่ มตังแต่
้ เทคโนโลยีเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์เปลี่ ยน กระบวนการเปลี่ยน และในที่สดุ บุคลากรในองค์การ
ย่อมต้ องเปลีย่ นตามไปด้ วยเช่นกัน
การเปลี่ ย นแปลงจึ ง เป็ นเรื่ อ งธรรมดาที่ เกิ ด ขึน้ จุ ด มุ่ง หมายคื อ เพื่ อ การอยู่ร อดในสัง คมที่ ก าลัง เผชิ ญ กั บ
วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในองค์การจึงไม่ใช่เรื่ อ งน่ากลัว แต่พบว่าคนเรามักจะกลัวการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น เหตุเพราะกลัวการสูญเสียอานาจ กลัวว่าจะเข้ ากับขันตอนหรื
้
อระบบงาน
ที่เปลี่ยนนันไม่
้ ได้ กลัวเงินเดือนหรื อผลตอบแทนจะลดลง กลัวว่าความสามารถของตนเองจะไม่ถึง ไม่สามารถทางานได้
ตามการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ เป็ นต้ น และจากสาเหตุค วามกลัวที่ เกิ ด ขึน้ นี เ้ องจึ งท าให้ เกิ ด สภาวะการต่อ ต้ า นการ
เปลี่ยนแปลงขึ ้นในองค์การ (Resistance to Change) โดยการแสดงออกมาจากพฤติกรรม หรื อการกระทาของคน ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความคิด ความรู้ สกึ การรับรู้ และความเชื่อของคนในองค์การ ทั ง้ นี ้พบว่าระดับการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงมี
ตังแต่
้ ระดับที่รุนแรงมากที่สดุ ได้ แก่ ประท้ วง ชักชวนให้ คนอื่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงความรุนแรงระดับน้ อย
ที่สดุ ได้ แก่ ยอมรับและปฏิบตั ิตาม แต่มีเสียงบ่นบ้ างเล็กน้ อย
การบริ หารการเปลีย่ นแปลง (Change Management) จึงเกิดขึ ้น จุดมุง่ หมายก็คือ การเกิดสิง่ ใหม่ที่ดีกว่าและนา
สิง่ ใหม่นนมาใช้
ั้
ปฏิบตั ิในองค์การ และที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงที่นนั่ ย่อมต้ องมีการต่อต้ าน การบริ หารการเปลี่ยนแปลงจึง
หมายรวมถึงการจัดการกับการต่อต้ านทิ่เกิดขึ ้น ทาให้ เกิดระดับความรุ นแรงที่ยอมรับได้ และโดยมากนันสาเหตุ
้
หลักของ
การต่อต้ านเกิดจากความคิด มุมมอง การรับรู้ ต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ ดังนันการลดดี
้
กรี ความรุนแรงที่จะเกิดขึ ้นก็คือ การ
เพิ่มความเข้ าใจ ความเชื่อ มุมมองที่ถกู ต้ องต่อเรื่ องนัน้ ทาให้ คนในองค์การเกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถกู ต้ อง การสือ่ สารจึงเป็ น
คาตอบหนึง่ ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้
การสื่ อสาร (Communication) เป็ นเรื่ องที่องค์ การโดยมากคิดว่าเป็ นเรื่ องเล็ก จึงทาให้ ค วามใส่ใจและการ
ตระหนักในคุณค่าของการสือ่ สารมีน้อยมาก ทัง้ ๆ ที่การสือ่ สารเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (Key Success Factor) ในการ
เปลีย่ นแปลงทุกเรื่ องที่เกิดขึ ้น การสือ่ สารจึงเป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตกยุค สามารถทากันได้
ในทุกช่วงเวลา และนับวันจะทวีความสาคัญและนามาปฏิบตั ิมากขึ ้นในองค์การ พบว่าจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารที่ดีก็คือ
การวางแผนการสื่อ สารที่ ดี (Communication Plan) แผนการสื่อ สารจะที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและใช้ ได้ ผลนัน้ ต้ อ งอาศัย
บุคลากรที่มีความสามารถ (Competency) ในเรื่ องหลัก ๆ ดังนี ้

•

Businesses/Contents Understanding – ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ สื่ อ สารจะต้ องเข้ าใจในธุ ร กิ จ การด าเนิ น งาน
วิ สัย ทัศ น์ ภารกิ จ เป้ าหมายองค์ ก าร เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อ มูล ในการโยงกับ เรื่ อ งที่ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นอกจากนี ้ผู้ที่ทาหน้ าที่สื่อสารจะต้ องเข้ าใจกระบวนการ ขันตอน
้
และรายละเอียดต่าง ๆ ของเรื่ องที่นามา
เปลีย่ นแปลงนัน้

•

Creative Thinking – ความคิดสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ จะทาให้ รูปแบบหรื อเนื ้อเรื่ องที่สอื่ สารน่าอ่าน เกิดความ
เข้ าใจง่าย เนื่องจากเนือ้ หาที่ต้องการสื่อสารจะต้ องปรับใช้ ให้ เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ที่
สาคัญต้ องคิดออกแบบรูปแบบ ปรับเนื ้อเรื่ องให้ เป็ นเรื่ องที่สนุก ไม่เครี ยด ทาให้ การเรื่ องนันเป็
้ นเรื่ องใกล้ ตวั
กับพนักงานมากที่สดุ

•

Communication Skills – การสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นการเขียนหรื อการพูดเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ขึ ้นอยู่กับการ
เลือกช่องทางการสื่อสาร การพูดจะเน้ นไปที่ พูดอย่างไรให้ คนเข้ าใจ ทาอย่างไรให้ ผ้ ฟู ั งมีส่วนร่ วม สร้ าง
บรรยากาศอย่างไรให้ คนฟั งไม่เบื่อ และตอบคาถามอย่างไรให้ คนรับรู้ ในสิ่งที่ถูกต้ อง การพูดจึงเป็ นการ
สื่อสารแบบสองทางที่แตกต่างจากการเขียน การเขียนจะเน้ นไปที่การสื่อสารทางเดียว ผู้เขียนจะต้ องมี
ศิลปะในการเขียน มีการลาดับเนื ้อหาที่เขียน การใช้ ภาษาที่ไม่เครี ยด สนุก ๆ แสดงความเป็ นกันเองระหว่าง
ผู้เขียนและพนักงานให้ มากที่สดุ

ดัง นัน้ แผนการสื่ อ สารจึ ง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นที่ ดี ที่ จ ะท าให้ ก ารสื่ อ สารประสบความส าเร็ จ แผนการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพจะต้ องประกอบไปด้ วย
•

ช่ องทางการสื่อสาร – การเลือกช่องทางการสือ่ สารจะต้ องให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและทรัพยากรที่
เอื ้ออานวยให้ เกิดการสื่อสารได้ ทังนี
้ ้ช่องทางการสื่อสารมีมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การจัดฝึ กอบรมอย่าง
เดียวเท่านัน้ ช่องทางการสือ่ สารที่องค์การสามารถเลือกใช้ ได้ เช่น บอร์ ด เสียงตามสาย ประชุม จัดกิจกรรม
วารสารภายใน intranet อีเมล์ E-Learning หรื อจัดหนังสือ ซีดี เกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการเปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น

•

ผู้รับผิดชอบ – บุคคลที่ทาหน้ าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ผู้รับผิดชอบต้ องมี
ความสามารถทัง้ 3 เรื่ องตามที่ได้ กล่าวถึงไปแล้ วข้ างต้ น แต่ที่สาคัญผู้รับผิดชอบจะต้ องมีเวลา ให้ เวลาใน
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สื่ อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พบว่าองค์การหลายแห่งตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่ องนี ้ จึงมีการจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องการสือ่ สารการเปลีย่ นแปลงขึ ้นโดยเฉพาะ
หรื อการกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่งานหลักที่ถกู เขียนขึ ้นในใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description)

•

ระยะเวลา – ความสาเร็ จของการสือ่ สารก็คือ การทาอย่างต่อเนื่อง ดังนันการก
้
าหนดช่วงเวลาที่ชดั เจน จะ
ทาให้ ผ้ รู ับผิดชอบวางแผนการทางานของตนเองได้ ระยะเวลาจึงเป็ นปั จจัยผลักดันหรื อขับเคลื่อนให้ การ
สือ่ สารเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

•

งบประมาณ – การสื่ อ สารบางช่ อ งทางจะต้ อ งมี ก ารก าหนดงบประมาณรองรั บ เช่ น จั ด ฝึ กอบรม
E-Learning หรื อ การสื่อ สารผ่า นทางหนังสือ ซี ดี และมี ช่ อ งทางการสื่อ สารอี ก มากที่ ไม่ จาเป็ นต้ อ งใช้
งบประมาณ เพราะองค์การบางแห่งมีงบประมาณน้ อยหรื อไม่มีงบประมาณเลย องค์การนันสามารถเลื
้
อก
ช่องทางการสือ่ สารในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม

สรุปว่าการสือ่ สารที่ดีนนจ
ั ้ าเป็ นจะต้ องมีการวางแผนการสือ่ สาร แผนการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพจะต้ องวางแผน
ตังแต่
้ ต้นปี เพื่อกาหนดแนวทางการสือ่ สารให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จุดมุง่ หมายก็คือเพื่อเปลีย่ นความคิด มุมมอง การรับรู้ ที่
ถูกต้ องต่อเรื่ องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ ที่ถูกต้ องตรงกันจะช่วยลดดีกรี ของความรุ นแรงในการต่อต้ านขึ ้นใน
องค์การ

