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บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
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ขอให้ คณ
ุ จินตนาการว่าคุณกาลังจะก้ าวออกจากบริ ษัทแห่งหนึ่งที่คณ
ุ ทางานมานานมากประมาณเกือบ 10 ปี
หรื อวันดีคืนดีบริ ษัทคุณถูกสัง่ ปิ ดกิจการเนื่องจากมีหนี ้สินมากไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อเกิดบริ ษัทแจ้ ง
ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หากใครมีผลงานไม่ดีหรื อไม่เป็ นไปตามที่ต้องการ พนักงานจะไม่ได้ รับ
การปรับเงินเดือนหรื อไม่ได้ โบนัสอย่างที่เคยได้ ทกุ ที เมื่อเหตุการณ์ที่เปลีย่ นแปลงเหล่านี ้เกิดขึ ้นกับคุณ คุณจะรู้สกึ อย่างไร
จะมีสกั กี่คนที่ร้ ู สกึ ว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด ขึ ้นนันเป็
้ นเรื่ องปกติ เพราะพวกเค้ าทาใจได้ และเตรี ยมความ
พร้ อมไว้ เสมอแล้ วกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้น แต่ก็ยงั มีอีกหลายต่อหลายคนที่มีความรู้ สึกเศร้ าใจ สลดหดหู่ ยังทาใจไม่ได้ กบั การ
เปลีย่ นแปลง หรื อที่เรี ยกว่ากลัวการเปลีย่ นแปลง และเหตุที่คณ
ุ มีความรู้สกึ กลัวกับเหตุการณ์ ที่เปลีย่ นไป เนื่องจาก
ควำมเคยชินหรื อคุ้นเคย – คุณจะรู้ สกึ คุ้นเคยกับสถานการณ์หรื อสิ่งที่พบเจอเป็ นประจา ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง ลูกค้ า หรื อแม้ แต่ลกั ษณะงานที่คณ
ุ ทาเป็ นปกติประจาวัน ซึง่ ความเคยชินที่
อยูใ่ นตัวคุณจะทาให้ คณ
ุ ไม่พร้ อมและไม่กล้ าที่จะเปลีย่ นแปลง
กำรดูถูกควำมสำมำรถของตนเอง – เป็ นความคิดที่ทาร้ ายตัวเองอย่างมาก ซึ่งเป็ นการมองตัวคุณเองกับขอบเขตหรื อ
ลักษณะงานที่หวั หน้ างานมอบหมายให้ ทา เพราะคิดว่าตัวคุณเองขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางาน ซึ่ง
ความคิดนี ้จะปิ ดกลันหรื
้ อเป็ นอุปสรรคให้ คณ
ุ ไม่แสวงหาหนทางที่จะเรี ยนรู้และเพิ่มพูนความประสบการณ์ใหม่ ๆ เลย
ควำมกลั ว ที่ จ ะต้ อ งท ำงำนหนั ก ขึ น้ – บางคนคิ ด ไปว่า อายุก็ เ ท่า นี แ้ ล้ ว จะต้ อ งไปหาเรื่ อ งเหนื่ อ ยท าไมที่ จ ะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงหน้ าที่งานหรื อเปลี่ยนบริ ษัท คิดว่าอยู่อย่างนี ้ก็ดีอยู่แล้ ว เป็ นพวกที่ไม่หวังความก้ าวหน้ าในการทางาน ชอบ
อยูไ่ ปวัน ๆ ใช้ ชีวิตแบบเรี ยบง่าย
ควำมวิตกกังวลถึงอนำคตมำกเกินไป – เป็ นพวกที่กลัวปั ญหาหรื ออุปสรรคที่จะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลง วิตกจริ ต
เกินไป คิดไปต่าง ๆ นา ๆ ว่าถ้ าทาสิง่ นี ้ไปแล้ ว ผลเสียหายอะไรจะเกิดขึ ้นตามมา ซึ่ งเป็ นความคิดเชิงลบทังสิ
้ ้น เช่น ถ้ าย้ าย
ที่ทางาน กลัวว่าจะปรับตัวกับหัวหน้ างานใหม่ไม่ได้ หรื อถ้ าได้ เลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้จดั การ กลัวว่าจะไม่สามารถคุมลูกน้ องที่
เมื่อก่อนเคยเป็ นเพื่อนร่วมงานกันได้

คุณรู้ไหมว่าความกลัวการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้นนัน้ ไม่ใช่สงิ่ ที่ดี ซึง่ จะส่งผลในทางลบต่อการดาเนินชีวิตของตัว
คุณ และจะส่งผลต่อไปยังการสร้ างพฤติกรรมหรื อนิสยั ที่ไม่ดีให้ กับตัวคุณเอง เป็ นพวกที่ชอบต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่ยอมให้ ความร่วมมือในกิจกรรมหรื อการเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในบริ ษัท ทังนี
้ ้ดิฉันขอสรุปผลเสียที่เกิดขึ ้น
จากความกลัวการเปลีย่ นแปลง ดังนี ้
•

สร้ างความรู้ สึกของความเบื่อหน่ายในชีวิต เพราะทุกอย่างดูเหมือนเดิมไปหมด -- ตื่นขึ ้นมา แต่งตัว
ทานอาหารเช้ า ไปทางาน และทางานในสภาพแวดล้ อมเดิม ๆ – ตกเย็นกลับบ้ าน ทานอาหารเย็น ดูทีวี
อ่านหนังสือ และเข้ านอน

•

ไม่ มี ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ความสามารถ ( Competency) และความศัก ยภาพในการท างาน
(Potential) ของตนเอง

•

ปิ ดโอกาสในการสร้ างเครื อข่าย ( Networking) จากการมีเพื่อนใหม่ทงที
ั ้ ่อยูใ่ นสายวิชาชีพเดียวกับคุณ
หรื อที่มีสายวิชาชีพที่แตกต่างจากคุณ

•

ทาให้ คณ
ุ มีวิสยั ทัศน์ ( Vision) ที่แคบ เพราะรู้อยูแ่ ค่นี ้ มุมมองหรื อการรับรู้ของคุณไม่ได้ เพิ่มขึ ้นเลยตาม
อายุตวั ที่เพิ่มขึ ้น

•

ขาดทักษะของความเป็ นผู้นา ไม่ว่าจะเป็ นผู้นาของชีวิตคุณเอง หรื อนาชีวิตคนอื่นที่เรี ยกว่า “ หัวหน้ า ”
ความกลัวทาให้ คณ
ุ ไม่กล้ าตัดสินใจที่จะทาในสิ่งที่คณ
ุ เองไม่เคยทามาก่อน ไม่พร้ อมที่จะแก้ ไขปั ญหา
ให้ กบั ลูกน้ องของคุณเอง เหตุเพราะกลัวความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่จะเกิดขึ ้น

•

ปิ ดกลันการเพิ
้
่มมูลค่า ( Value) ในการทางานของคุณเอง ความรู้ ทักษะ และความชานาญในการ
ทางานไม่ได้ เพิ่มขึ ้น ไม่วา่ จะกี่ปีก็ตามคุณก็ยงั มีความสามารถในการทางานเหมือนเดิม ไม่เคยเปลีย่ น

•

รายได้ หรื อผลตอบแทนที่ได้ รับคงที่ เนื่องจากความสามารถคุณมีเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และแน่นอน
ว่าเงินเดือน ค่าตอบแทน หรื อรายได้ ตา่ ง ๆ ก็ควรจะเหมือนเดิม ไม่เปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกัน

ดังนันความกลั
้
วการเปลีย่ นแปลงไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใด ๆ ก็ตามนันย่
้ อมไม่เกิดผลดีแก่ตวั คุณเองอย่างแน่นอน หาก
คุณพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองจาก “ ความกลัวการเปลี่ยนแปลง ” เป็ น “ ความกล้ าที่จะเปลี่ยนแปลง ” แล้ วล่ะก็ ขอให้
คุณปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
Awareness – กำรตระหนักในตัวคุณเอง
คุณควรเริ่ มถามตัวเองว่า คุณกลัวอะไร ( W hat) คุณกลัวใคร ( W ho) สิ่งที่คุณกลัวเกิดขึ ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ ( W here
and W hen) ทาไมคุณถึงกลัว ( W hy) และทาอย่างไรคุณจะไม่กลัว ( H ow) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

กำรเปลี่ยนแปลงที่คุณกลัว
Who – เพื่อนร่วมงาน และ

Where – สถานที่ทางานที่เดิม

ลูกน้ องจะไม่ยอมรับตัวคุณ

หน่วยงานเดิมที่คณ
ุ สังกัดอยู่

When – วันที่คณ
ุ ต้ องดารง

Why – เพราะคุณไม่เคยทางานที่

How – ต้ องคิดแต่ในทางบวกว่าการ

ตาแหน่งที่สงู ขึ ้น

ต้ องมีความรับผิดชอบมากขึ ้น

เปลีย่ นแปลงทาให้ ชีวิตมีรสชาติมาก

What – กลัวการเลือ่ นตาแหน่ง

ขึ ้น

Commitment – กำรตกลงกับตัวเอง
คุณต้ องสร้ างข้ อตกลงกับตัวเองก่อนว่าคุณจะต้ องกล้ าและพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ โดยการพูดกับตัวเองใน
ทางบวก ( Positive Self-Talk) เพื่อเสริ มสร้ างให้ คุณมีกาลังใจและเป็ นพลังผลักดันให้ คุ ณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
คาพูดที่คณ
ุ สามารถพูดกับตัวเองในทางบวก เช่น “ ฉันชอบความท้ าทายของชีวิต ” หรื อ “ ฉันต้ องกล้ าที่จะเปลี่ยนแปลง ”
หรื อ “ การเปลีย่ นแปลงทาให้ ชีวิตฉันดีขึ ้น ” หรื อ “ ฉันอยากมีรายได้ ให้ มากขึ ้น ฉันจึงต้ องกล้ าที่จะเปลีย่ นแปลง ” เป็ นต้ น
Implementation – กำรลงมือปฏิบัติทนั ที
เมื่อคุณตระหนักรู้ ตวั เองว่าอะไร ใคร ทาไม ที่ไหน ทาไมคุณจะต้ องกลัว โดยการสร้ างข้ อตกลงว่าคุณจะไม่กลัวสิ่งนันอี
้ ก
ต่อไป โดยการบอกตัวเองอยู่เสมอ หลังจากนันคุ
้ ณจะต้ อแสดงพฤติกรรมที่สะท้ อนว่าคุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง
นัน้ ๆ เช่น หากหัวหน้ างานบอกว่าจะให้ คณ
ุ เลือ่ นตาแหน่งเป็ นผู้จดั การฝ่ ายขาย โดยต้ องรับผิดชอบยอดขายประมาณ 100
ล้ านบาทต่อปี คุณต้ องแสดงพฤติกรรมให้ หวั หน้ ารับรู้วา่ คุณพร้ อมที่จะรับตาแหน่งงานใหม่ คุณอาจจะพูดกับหัวหน้ างาน “
สบายมากครับ ผมทาได้ และพร้ อมเสมอที่จะรับงานใหม่นี ้ ”
ความกลัวการเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทาให้ ชีวิตการทางานของคุณดีขึ ้นเลย ซ ้าร้ ายยังส่งผลเสียต่อคุณอีก เพราะจะทา
ให้ คณ
ุ เป็ นพวกวิตกจริ ต เกิดความเครี ยด และไม่กล้ าที่จะพัฒนาและปรับตัวเอง มีหลายต่อหลายคนที่ชีวิตแปรเปลี่ยนไป
จากคนไม่มีเงิน ฐานะยากจนแบบอดมื อ้ กินมื ้อ มาเป็ นคนที่มีชื่อเสียง เป็ นนักธุรกิจ หรื อนักพูดระดับชัน้ แนวหน้ า นัน่ ก็
เพราะว่าพวกเค้ าไม่มีคาว่า “ กลัวการเปลีย่ นแปลง ” อยูใ่ นความคิดของพวกเค้ าเลย
****อย่ากระวนกระวายใจถึงวันพรุ่งนี ้ เพราะวันพรุ่งนี ้จะมีเรื่ องที่คณ
ุ ต้ องกระวนกระวายใจอยูแ่ ล้ ว****

