การสื่อสารกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์ กร (ตอนที่ 2)

สวัสดีครับท่านผู้อา่ น ครัง้ นี ้เรามาต่อกันเลยกับเทคนิคการสือ่ สารเพื่อสร้ างการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กรนะครับ
หลังจากทีค่ รัง้ ก่อน ผมได้ เล่าให้ ฟังเกี่ยวกับช่องทางทีใ่ ช้ ในการสือ่ สารการเปลีย่ นแปลง ที่เน้ นว่าต้ องออกแบบให้ เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ มาแล้ ว ในครัง้ นี ้ผมจะมาเล่าต่อในเรื่ องของการออกแบบ “สาร” (Message) บ้ างนะครับ
เมื่อองค์กรเกิดการเปลีย่ นแปลง การสือ่ สารจะมีประโยชน์หลัก ๆ คือให้ ความรู้ ทาให้ พนักงานได้ ร้ ูเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงที่กาลังจะเกิดขึ ้น และรู้ถึงบทบาทของตนเองที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ รวมถึงช่วยในการโน้ มน้ าว
ทาให้ พนักงานรู้สกึ สนใจที่จะปรับตนหรื อเปลีย่ นพฤติกรรมให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ จะเป็ นใน
รูปแบบใดก็ตาม
ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องสาคัญยิ่งที่ผ้ รู ับผิดชอบในการผลักดันการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ เช่น Change Agent หรื อหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องควรออกแบบสารที่มีความน่าสนใจและเนื ้อหาที่ตรงกับ
ความต้ องการของผู้รับสาร ซึง่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลงที่ดีนนควรมี
ั้
องค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี ้
1. What
การเปลีย่ นแปลงนันคื
้ ออะไร และการเปลีย่ นแปลงนันมี
้ ลกั ษณะ
รูปแบบ หรื อภาพรวมเป็ นอย่างไร เช่น
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างองค์กรหรื อการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องให้ รายละเอียดครบถ้ วน
เพื่อสร้ างความเข้ าใจเบื ้องต้ น รวมถึงป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
2. Why
เหตุผลที่องค์กรต้ องมีการเปลีย่ นแปลง เช่น เหตุผลด้ านธุรกิจ การแข่งขันที่เพิม่ สูงขึ ้น การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
นอกจากนี ้ยังสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับองค์กรหรื อบุคลากร ในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ ากับ
การเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อกระตุ้นให้ การเปลีย่ นแปลงเกิดการยอมรับได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
3. When
การเปลีย่ นแปลงนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อใด เช่น ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี นี ้หรื อภายในเดือนกันยายน เป็ นต้ น หรื อหากแบ่ง
การนาไปใช้ เป็ นระยะ (Phase) ก็ควรอธิบายลงรายละเอียดด้ วย เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ ้นได้

4. Where
การเปลีย่ นแปลงนันจะเริ
้
่มต้ นหรือเกิดขึ ้นที่หน่วยงานใดขององค์กร พร้ อมอธิบายเหตุผลว่าทาไมจึงเริ่ มต้ น (Pilot) ที่
หน่วยงานนัน้ ๆ หรื อลาดับในการนาการเปลีย่ นแปลงไปใช้ เช่น เริ่ มต้ นที่ฝ่ายผลิตในปี แรก และขยายผลไปสูฝ่ ่ ายขาย
ในปี ต่อ ๆ ไป หรื อเริ่ มต้ นที่สานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ก่อนจะขยายผลไปสาขาต่างจัง หวัดในไตรมาสถัดไป เป็ นต้ น
5. Who
กลุม่ เป้าหมายหลักที่จะได้ รับผลจากการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี ้ เช่น เริ่ มต้ นที่พนักงานระดับบริ หารก่อน และจะขยายผล
ไปสูพ่ นักงานระดับหัวหน้ างาน และระดับปฏิบตั ิการในปี ตอ่ ๆ ไป เพื่อสร้ างให้ พนักงานระดับบริ หารมีความรู้และเป็ น
Role-Model ที่ดีแก่พนักงานระดับหัวหน้ างานหรื อระดับปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
6. How
อธิบายว่าการเปลีย่ นแปลงนี ้จะมีการนาไปใช้ (Implement) ในรูปแบบใด พฤติกรรมใดที่คาดหวังจากพนักงาน
(เช่น กาหนดให้ หวั หน้ างานนาการประชุมทบทวนแผนกับทีมงานทุกเช้ าวันจันทร์ หรื อส่งเสริ มให้ พนักงานให้
Feedback การทางานซึง่ กันและกันอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น) มีแผนการนาไปใช้ หรื อสามารถประเมินความสาเร็ จ
ของการเปลีย่ นแปลงนี ้ได้ โดยวิธีใดบ้ าง เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ นอกจากหัวข้ อข้ างต้ นแล้ ว ยังมีสว่ นอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มเติมลงไปเพื่อทาให้ สารนัน้ ๆ ดูมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ ้น เช่น
 บทสัมภาษณ์จากผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรที่สนับสนุนการเปลีย่ นแปลง หรื อการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่าง
ที่ดี (Role-Model) เพื่อให้ พนักงานแน่ใจว่าการเปลีย่ นนัน้ ๆ ได้ รับการสนับสนุน และส่งเสริ มจากผู้บริ หารทุกระดับ
ขององค์กร เช่น ประสบการณ์ที่ดจี ากการนาการเปลีย่ นแปลงนันไปใช้
้
เป็ นต้ น
 บทสัมภาษณ์ของพนักงานกลุม่ ตัวอย่าง ในกรณีมีการนาการเปลีย่ นแปลงไปใช้ ทีละหน่วยงาน หรื อนาการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ไปใช้ ทวั่ องค์กรมาแล้ วระยะหนึง่ เช่น ประสบการณ์ที่ดีจากการนาการเปลีย่ นแปลงนันไปใช้
้
หรื อพฤติกรรมที่เปลีย่ นไปในทางที่ดีของพนักงานคนดังกล่าว ทังนี
้ ้มีเทคนิคเล็กน้ อยคือควรเลือกพนักงานทีเ่ ป็ น
Influencer หรื อพนักงานคนสาคัญ เป็ นที่ร้ ูจกั ขององค์กรหรื อในพื ้นที่นนั ้ ๆ และพนักงานคนนันรู
้ ้ สกึ ดีตอ่ การ
เปลีย่ นแปลงนันจากใจจริ
้
ง เพื่อทาให้ สารที่สอื่ ออกมานันมี
้ พลังและมีประสิทธิภาพในการเข้ าถึงพนักงานทุกระดับได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
 กรณีศกึ ษา จากองค์กรอื่น ๆ ที่เคยผ่านการเปลีย่ นแปลงในลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงมาก่อน และประสบ
ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ได้ รับการยอมรับมากยิง่ ขึ ้น

ซึง่ ทังหมดที
้
่กล่าวมานันเป็
้ นเพียงแนวทางเบื ้องต้ นในการออกแบบ “สาร” เพื่อใช้ สอื่ สารการเปลีย่ นแปลงในองค์กร
เท่านันนะครั
้
บ ยังมีหลักการ แนวทาง และเครื่ องมืออีกมากที่จะช่วยให้ การจัดการการเปลีย่ นแปลง หรื อ Change
Management ประสบความสาเร็ จ เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมองค์กร การพัฒนาทักษะและความรู้ของ Change Agent
การคัดเลือกสรรหาผู้สนับสนุนการเปลีย่ นแปลง การวิเคราะห์แรงต้ าน รวมถึงศักยภาพขององค์กรที่เปิ ดรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ฯลฯ
จึงจะเห็นได้ วา่ การจัดการการเปลีย่ นแปลงนันเป็
้ นเรื่ องใหญ่ และเป็ นเรื่ องสาคัญที่ไม่สามารถจัดการได้ ด้วยคนเพียง
คนเดียว หรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เริ่ มตังแต่
้ ผ้ บู ริ หารสูงสุด
ขององค์กร ผู้บริ หารระดับกลาง หัวหน้ างาน พนักงานระดับปฏิบตั ิการ หรื อแม้ แต่ลกู ค้ าและชุมชนรอบข้ าง (ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะ
การเปลีย่ นแปลง) ดังนัน้ Change Agent หรื อผู้ผลักดันการเปลีย่ นแปลงต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสีย่ ง และแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ ความร่วมมือของทุกฝ่ ายในองค์กร เพื่อให้ การเปลีย่ นแปลงนัน้
เกิดขึ ้นในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ และยัง่ ยืน ทังในด้
้ าน People และ Technical ครับ
หวังว่าเนื ้อหาครัง้ นี ้จะมีประโยชน์ตอ่ ท่านผู้อา่ นไม่มากก็น้อยนะครับ แล้ วโอกาสหน้ าผมจะมาแบ่งปั นมุมมองและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ Change Management ในเรื่ องใด คอยติดตามชมครับ

ขอบคุณครับ

