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ในปั จจุบนั มนุษย์ประสบความสาเร็ จอย่างยิ่งในการวิจยั และพัฒนาโดยใช้ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตังแต่
้ การตัด
ต่อทางพันธุกรรม การโคลนนิ่ง หรื อการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร ทังในแบบมี
้
สาย และไร้ สาย แต่สิ่งที่มนุษย์เรายังไป
สามารถควบคุมหรื อเอาชนะได้ นนั่ คือความเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็ นธรรมชาติที่เกิดขึ ้น และกาลังมีแนวโน้ วไปในเชิงรุนแรงมาก
ขึ ้นโดยเฉพาะสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ในมิติทางการบริ หารก็เช่นเดียวกัน การดาเนินงานขององค์กรก็ย่อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทังต่
้ อภายในและภายนอก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จขององค์กรอย่างอยากที่จะหลีกเลี่ยง ดังนันนั
้ กบริ หารคงต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจและ
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ที่พร้ อมจะเกิดขึ ้นตลอดเวลา และคงต้ องเรี ยนรู้ วิธีการ หรื อเทคนิคต่างๆเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงนันๆ
้
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คืออะไร
จากการประมวลความหมายของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงสรุ ปความหมายได้ วา่ “การจัดการกับเหตุการณ์ทงภายใน
ั้
และภายนอกองค์การ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีเหมาะสมทาให้ เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
•

การเปลี่ยนแปลงเชิงรุ ก(Proactive)

เป็ นการเปลีย่ นแปลงตนเองก่อนที่จะได้ รับการเปลีย่ นแปลงจากผู้อื่นซึง่ ต้ องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้ ม
สิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการรองรับ ซึง่ ถ้ าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นมีผลในเชิงลบ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นก็อาจ
บรรเทาเบาบางลง
•

การเปลี่ยนแปลงเชิงรับ(Reactive)

เป็ นการถูกเปลีย่ นแปลงโดยผู้อื่นตัวเองไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อมีความคิดติดยึดในแนวทางเดิมๆมานาน ซึ่งอาจไป
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ในปั จจุบัน และอนาคต ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงในแนวนีผ้ ลร้ ายมักเกิ ดขึน้ ต่อผู้ที่ได้ รั บการ
เปลีย่ นแปลง

ช่ วงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
•

ช่ วงละลายพฤติกรรม (Unfreezing)

เป็ นความพยายามละลายระบบ หรื อรู ปแบบพฤติกรรมเดิม เปรี ยบเสมือนละลายน ้าแข็งให้ เป็ นน ้า ทังนี
้ ้ จะต้ องทาให้
บุคคลรู้ สกึ มีความมัน่ คง และหลีกเลี่ยงการคุกคาม หรื อทาให้ ร้ ู สกึ ว่ามีความเสี่ยง โดยใช้ วิธีการจูงใจทังเชิ
้ งบวกและลบใน
การบริ หารงาน
•

ช่ วงการเปลี่ยนแปลง(Changing)

เป็ นช่วงที่เป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่จนนาไปสูพ่ ฤติกรรมที่องค์การพึงปรารถนา โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ
เช่น การสอนงาน การพัฒนา ฝึ กอบรม ฯลฯ
•

ช่ วงตกผลึกอีกครัง้ (Refreezing)

เป็ นช่วงที่พฤติกรรมใหม่ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ เริ่ มจะอยู่ตวั จึงต้ องมีการเสริ มแรงให้ พฤติกรรมธารงอยู่อย่างยัง่ ยืน โดยการ
จัดทาเป็ นระบบ มาตรฐาน และมีกระตุ้นและจูงใจให้ บคุ คลปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง
•

ผู้บริหารต้ องเป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)

บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารคือการเป็ นผู้นาสาหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชากล่าวคือต้ องเป้นตัวอย่างที่ดี ดังนัน้ การแสดงบทบาทที่
สนับสนุนมให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอคงต้ อง ริ เริ่ มหรื อกระตุ้นการเปลี่ ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นด้ วย
•

ต้ องบริหารเชิงรุ ก หรือ Proactive

การบริ หารที่ต้องมีการคาดการณ์และว่างแผนไว้ ลว่ งหน้ าอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ตา่ งๆที่ อาจเกิดขึ ้นเป็ นสิง่
ที่มีความจาเป็ นสาหรับการบริ หารเชิงรุกซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ “กันไว้ ดีกว่าแก้ ” นัน่ เอง
•
ต้ องพิจารณาทบทวนองค์ ประกอบหลัก 3 ประการในความรับผิดชอบ ได้ แก่
1. โครงสร้ างของการบริหาร (Structure)
ในองค์กรต่างๆย่อมมีการจัดหน่วยงานต่างๆที่ทาหน้ าที่อนั หลากหลายแตกต่างกัน การพิจารณาว่าหน่วย งานดีควรเพิ่ม
บทบาทหน้ าที่หรื อลดบทบาท เป็ นสิง่ ที่ผ้ นู าต้ องทบทวนเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
2. กระบวนการในการทางาน (Process)
วิธีการทางานเป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความทันสมัย หรื อความมีประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ ซึง่ การบงชี ้ว่าองค์กรใด
มีกระบวนการทางานที่ดีในมีติของการเปลี่ยนแปลงคงต้ องพิจาราณาว่ามีการคิดระบบใหม่ ๆ มาใช้ หรื อไม่ ซึ่ งการคิด

กระบวนการหรื อวิธีการใหม่นนั ้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ คิดกระบวนการใหม่ที่มีรากฐานมาจากกระบวนการเดิมๆอยูบ่ ้ าง
ไม่มากก็น้อย หรื อไม่ก็เปลีย่ นแปลงแบบถอนรากถอนโคน (Radical Change) จนไม่เหลือเค้ าโครงเดิม
3. บุคลากร
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงคือบุคลากรหรื อคนที่ดารงอยู่ในองค์กรซึ่งต้ องมีการ สารวจความ
พร้ อม โดยต้ องเริ่ มจากสภาพปั จจุบนั ว่ามีวฒ
ั นธรรมการทางานเช่นไร มีความรู้ ความสามารถ และ มีทัศนคติต่อการ
เปลี่ยนแปลงเรื่ องนันๆหรื
้ อไม่อย่างไร ซึ่งคงต้ องนาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับภาวะที่ต้องการ เปลี่ยนแปลง โดยต้ องหา
ช่องว่างเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไป
การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นตามปกติซึ่งในทางพุทธศาสนากล่าวว่าสิ่งใดในโลกล้ วนอนิจจัง คือความไม่
เที่ยงยอมมีการเปลี่ยนแปลงดังนันการที
้
่จะบริ หารงานให้ ได้ รับประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงคงต้ องมีความรู้ และความ
เข้ าใจต่อเรื่ องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพื่อความสาเร็ จขององค์กรเอง

