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การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่งที่ทุกคนทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะทาได้ ก็เพียงชะลอการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ลดระดับความเปลีย่ นแปลงได้ เท่านัน้ เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ว ทุกคนทุกองค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีมาตรการในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง คนใดองค์กรใดมีความสามารถรับมือและปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ดีกว่าคนนันหรื
้ อองค์กร
นัน้ ย่อมมีโอกาสอยูร่ อดและเติบโตก้ าวหน้ าได้ ดีกว่าคนอื่นหรื อองค์กรอื่น
ถึ งแม้ ทุก องค์ ก รจะต้ อ งเผชิ ญ หน้ ากับ การเปลี่ย นแปลง แต่ ก็ ไม่ได้ ห มายความว่าทุก องค์ ก รจะฝ่ าด่ านการ
เปลีย่ นแปลงไปได้ อย่างราบรื่ นเหมือนกันหมด บางองค์กรอาจจะถูกกระแสการเปลีย่ นแปลงพัดกระเด็นกระดอนไปถึงขัน้
ล้ มแล้ วไม่ลกุ ก็มี บางองค์กรก็โดนพิษการเปลี่ยนแปลงเสียจนเกือบบอบซ ้าไปตาม ๆ กันก็มี แต่ก็มีบางองค์กรที่รอดพ้ น
มรสุมของการเปลีย่ นแปลงมาได้ นอกจากจะไม่เจ็บตัวแล้ ว อาจจะสร้ างโอกาสใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงให้ กบั ตัวเองได้
อีกด้ วย เราจะเห็นได้ อย่างชัดเจนจากการเปลีย่ นแปลงของวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมา
ไม่ ว่า การเปลี่ ย นแปลงใดก็ ต ามที่ เกิ ด ขึ น้ ในองค์ ก ร หัว ใจส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ บริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงคือ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทาไมการสื่อสารจึงสาคัญ เพราะเมื่อไหร่ ก็ตามที่คนในองค์กรรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสมกับเวลา สถานที่และบุคคลแล้ ว โอกาสที่คนจะต่ อต้ าน
หลบหนี หลีกเลีย่ งการเปลีย่ นแปลงก็จะมีน้อยลง
สาหรับแนวทางในการนาเอาระบบการสือ่ สารเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ในองค์กรนัน้ ผมจะขอเสนอเทคนิคของ
การสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
• ฝึ กซ้ อมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรควรจะมีการจัดฝึ กอบรมเรื่ องเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเปลีย่ นแปลงให้ กบั ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงไว้ ลว่ งหน้ า และให้ ทดลองนาเอาขันตอนต่
้
าง ๆ ไปใช้ ในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจาก
เรื่ องเล็ก ๆ ก่อน เพื่อให้ เกิดความชานาญในการใช้ เครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ เหมือนกับการที่องค์กรต่าง ๆ
ต้ องซ้ อมดับเพลิง ทาไมต้ องซ้ อมทุกปี ก็เพื่อให้ คนเกิดความชานาญและกลายเป็ นสัญชาติญาณติดตัวไป
ตลอดเวลา เมื่อเจอเหตุการณ์จริ งจะได้ ใช้ งานได้ เช่นเดียวกันกับการฝึ กซ้ อมการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลง
ให้ กบั ผู้บงั คับบัญชาทุกคนในองค์กร

• สร้ างกระแสการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงในบางกรณี เราจะต้ องปล่อยข่าวออกไปสร้ างกระแสเพื่อให้ คนในองค์กรเกิดการตื่นตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง เช่น นาข่าวจากองค์กรอื่นมาเผยแพร่ พูดง่าย ๆ คือนาเอาเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงจาก
ภายนอกเข้ ามาให้ ใกล้ ตวั คนของเรามากที่สดุ อาจจะนาข่าวการปลดพนักงานขององค์กรอื่น ๆ มาติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
• ปล่ อยข่ าวเกินจริง
เทคนิคนี ้หลายองค์กรใช้ กนั เยอะในช่วงเศรษฐกิจวิกฤติที่ผา่ นมา เช่น การแจ้ งให้ พนักงานทราบว่าอาจจะถึง
ขันปิ
้ ดกิจการ หรื อหยุดการผลิตถ้ าสถานการณ์ ไม่ดีขึ ้น หรื ออาจจะแจ้ งว่าจะไม่มีก ารจ่ายโบนัส แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วบริ ษัทมีสถานะที่ดีกว่านัน้ การสือ่ สารให้ พนักงานรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิน
ความเป็ นจริ งนี ้ จะช่วยให้ พนักงานทาใจได้ มากขึ ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงน้ อย
กว่าที่เขาคิด พนักงานจะรู้ สึกดี เช่น บอกว่าจะไม่จ่ายโบนัส แต่พอถึงสิ ้นปี ก็มีการจ่ายโบนัส เราสามารถ
นาเอาจุดนีม้ าสร้ างเครดิต เพื่ อบอกพนักงานได้ อีกว่าเป็ นเพราะทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกันจึงทาให้ บ ริ ษัท มี
ผลการดาเนินการที่ดีสามารถจ่ายโบนัสให้ กบั ทุกคนได้
• เขย่ าขวดยา
องค์กรใดอยู่ในสภาะนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง หรื อหลายปี แล้ วไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ผู้บริ หารอาจจะต้ องอาศัยเทคนิคการปล่อยข่าวลือออกมาบ้ าง เพื่อให้ คนในองค์กรเกิดการคิดปรับตัว ปล่อย
ให้ ลือกันสักพักหนึ่ง อาจจะปล่อยข่าวลือออกมาจากหลายแหล่ง เพื่อให้ ข่าวตีกันเอง แล้ วสุดท้ ายผู้บริ หาร
ค่อยออกมาสยบข่าวด้ วยแนวทางที่ชดั เจน พร้ อมกับเน้ นย ้าว่าถึงแม้ วนั นี ้เราไม่มีอะไรเปลีย่ นแปลง แต่เราต้ อง
เตรี ยมตัวรับการเปลีย่ นแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นในวันข้ างหน้ า
• โยนหินถามทาง
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะต้ องหยัง่ เสียงหรื อปฏิกิริยาของคนในองค์กรก่อน เช่น มีการสื่อสารผ่าน
ผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน ในขณะเดียวกันก็ให้ ผ้ สู ื่อสารเก็บรวบรวมข้ อมูลหรื อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่เป็ น
พนักงาน เพื่อนามาประมวลผลว่า เมื่อถึงวันที่ผ้ ูบริ หารสูงสุดต้ องทาหน้ าที่สื่อสารกับพนักงานทุกคนนัน้
จะต้ องครอบคลุมประเด็นอะไรบ้ าง ต้ องเตรี ยมคาตอบสาหรับคาถามอะไรบ้ าง
การสื่อสารเพื่อการเปลีย่ นแปลงจะต้ องทาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่สามารถคาด
เดาได้ อย่างแม่นยาว่าองค์กรจะต้ องมีการเปลีย่ นแปลงอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร และจุดที่สาคัญที่จะทาให้ การสือ่ สารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรประสบความสาเร็ จคือ บุคคลสาคัญในตาแหน่งและระดับต่าง ๆ จะต้ องมีทศั นคติเชิงบวกต่อ
การเปลีย่ นแปลง รวมถึงต้ องมีเทคนิคและทักษะของการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลงที่ดีด้วย

