Change : เขยาขวดเลือดเกาใหเขากับเลือดใหม
จากรอยปริ สูรอยราวขององคกร
ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ

เมื่อเผชิญกับนานาสถานการณที่รายลอมรอบตัว ทางเลือกสูทางรอดขององคกรมีอยูไมมากนัก ความ
จําเปนของการเปลี่ยนแปลงตอองคกร จึงเปนเรื่องสําคัญ ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอม สถานะ สถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกของแตละแหง
เพื่อพิจารณาลงไปลึกๆ ก็พบวาการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงของแตละองคกร ก็พบวามีทั้งที่เปนการ
พิจารณาถึงการอยูรอดในระยะยาว และที่ตอ งการสนองตอบตอกระบวนการในระยะสั้น เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคในแตละชวงเวลา ไมเวนแมแตในการบริหารจัดการบานเมือง แบบที่ผูนําสหรัฐอเมริกา เองก็
เลือกที่จะกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการเลือกใหเปลี่ยนแปลงเปนยุทธศาสตรของการ
ขับเคลื่อน ยอมมีผลกระทบตอปจจัยที่เกี่ยวของหลายดาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งที่ตองดําเนิน
ไปอยางเคียงคูก ัน
พนักงาน : ทรัพยากรบุคคล เปนหัวใจหลักสําหรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร
หากลองดูแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลง จะเห็นวาองคประกอบสิ่งที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงก็คือ
โครงสราง กระบวนการ และ ทรัพยากรแตเมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว ก็จะพบวา ในสวนของทรัพยากรเปน
สิ่งที่ทีความเกีย่ วพันมากกวากลุมอื่นๆ แนนอนที่สุดสิ่งที่ออนไหวที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด ก็คือ
ทรัพยากรบุคคล พนักงานนัน่ เอง เพราะไมวาจะเปนเรื่องโครงสราง การดําเนินการ การบริหารทรัพยากร ก็ไม
พนคําถามที่วา จะทําโดยใคร หรือจะใหใครมาทํา นั่นคือปญหาที่ตองหาคําตอบตั้งแตเริ่มแรก ของการ
เปลี่ยนแปลง
“ถาเปนคนเดิมๆ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง”
“เราตองการความคิดใหมๆ สายสัมพันธใหมๆ ถูกตองเราตองการมืออาชีพ”
“ถึงเวลาแลวที่องคกรของเราตองใชนวัตกรรม ความรู และประสบการณจากองคกรขามชาติ”
“เราอยากเห็นสิ่งใหม นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของเรา เราตองศึกษาขามธุรกิจ”
“องคกรเราตองกาวไปขางหนา เราไมมีเวลากลับมานับหนึ่งใหม หรือลองผิดลองถูก”
“ทําอยางไรที่จะใหเราขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว และกาวทันการแขงขัน ใชเราตองการเปนจาวตลาด”
ตัวอยางของความตองการ ขององคกรที่มีมากมาย พรั่งพรู เพื่อตอบสนองการอยูรอดและมั่นคงในระยะยาว ที่
ในที่สุดก็เปนขอสรุปที่สําคัญและเรงดวน “เราตองหาคนใหมมาเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวใหเร็ว
ที่สุด”
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ฝากําแพงความคิดในการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมองลึกเขาไป ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ก็จะพบวา แนวคิดและการดําเนินการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ ปนเรื่องที่สําคัญของทุกคนในองคกร กลับเปนการจํากัดความเกีย่ วของในกลุมคนไมกี่คน เชน
ผูบริหาร คณะทํางาน ฝายบุคคล ที่ไมมากหรือนอยไปกวานั้น พนักงานสวนใหญขององคกรถูกมองวาเปนคน
ที่ไมเกี่ยวของ หากมีการเปลีย่ นแปลงแลวหนาตาองคกร จะเปนอยางไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
บุคคลากร เชนการรับคนเขามาใหม จะทําใหพนักงานทีม่ ีอยูเดิม เชื่อไดอยางไรวาผูที่มาใหม จะมีความรู
ความสามารถจริง ทามกลางสุญญากาศ ของการสื่อสาร เรื่องราวที่ไมมใี คร สามารถอธิบายได รอยตอของ
วัฒนธรรมภายในองคกรคือสิ่งที่นาติดตามมิใชนอย
ขณะที่ ผูมาใหม … มั่นใจวาถูกเลือก
ผูที่อยูเดิม … รูสึกวาไรคุณคา
เพื่อใหตอบวัตถุประสงคและเปาหมายสําหรับการเติบโตที่พรอมดวยศักยภาพของการแขงขัน องคกร
สวนใหญเลือกที่จะ คัดเลือกผูบริหารจากภายนอกเขามาจัดการกับภารกิจที่ทาทายใหม แทนแนวคิดของการ
สรางคนเดิมใหเชี่ยวชาญและเติบโต ซึ่งแนวคิดดังกลาว อาจจะชาไปสําหรับการรองรับการแขงขันในปจจุบนั
จนถึงอนาคต การนําผูบริหารจากภายนอกจึงเปนสิ่งที่องคกรสวนใหญตัดสินใจนํามาใชในระยะนี้
การเลือกวิธีลัดนี้ ทําใหเกิดการแขงขันแยงชิงบุคคลากร ที่องคกรเห็นวาเปนประโยชน ทั้งจากองคกรคูแขง
หรือบริษัทขามชาติ แนนอน ขอเสนอที่เยายวนใจ คืออาวุธสําคัญในการสรางแรงดึงดูด ทั้งเงินเดือนที่ลิบลิ่ว
ตําแหนงที่สูงในระดับบริหารจัดการ เปนปจจัยในการดึงใหเขามารวมงานกับองคกร อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงบาง มากหรือนอย ขึน้ อยูกับลักษณะการบริหาร ของแตละแหง แตแนนอนหากมีเยอะ หรือเพิ่มความถี่
ขึ้น เสียงวิพากษวิจารณกย็ อมตามมา
“คนนี้เขามาจากไหน อายุไมเทาไหร ทํางานมาไมกปี่  ทําไมไดตําแหนงดีแถมมีเงินเดือนสูง”
“พวกเราคงหมดโอกาสเติบโตแลว เพราะเขาเลือกผูบริหารมาใหมจากขางนอกทั้งหมด”
“คนนี้เขาเคยเรียนรุนเดียวกับเรา ตอนเรียนแยมากๆ แตเขาโชคดีไดไปทํางานบริษัทฝรั่ง ตอนนี้เขาเลยมาเปน
นายเรา”
“ตอนนี้เรามีเจานายรุนลูก มาคอยตามงานเรา ไป Present เสร็จแลวก็กลับมาสั่งงานเราตอ เพื่อรอเอางานไป
Present วงจรวนอยูแบบนี”้
“นายใหม เขาตั้ง KPIs สูงจากที่เราเคยทํา 5 เทา ทําไมไดก็ออกไป เขาบอกวาที่ทํางานเดิมเขาทํายากกวานี้มาก”
“ความคิดเห็นของเรานอกจากไมไดการรับฟง และตอบสนองแลว นาจะดูแยแลวยังโงดวย”
“ตกลงที่เราอยูกับองคกร ทุม เทมาดวยความภักดี แตองคกรไมเห็นคุณคาเลยใชไหม”
“สรุปวาตอนนี้เรานาจะเปนทรัพยากรที่ไรคาสําหรับองคกร”
สิ่งที่สําคัญประการหนึง่ ก็คือ ไมวาสภาพแวดลอมอยางไร รุนแรงแคไหน ทรัพยากรบุคคลก็คือ ตนทุน
มนุษยที่มีความเสี่ยงสูงสุด ที่องคกรจะตองเขาไปนั่งในหัวใจพวกเขาใหได ตองมีชอ งวาทั้งกับองคกรและใน
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ยุทธศาสตรการสื่อสารภายในองคกร ยาขนานเอก
อยารอใหเปนบทเรียนแหงความลมเหลว
สิ่งหนึ่งที่เปนความลมเหลวอยางสิ้นเชิงของการจัดการ โดยเฉพาะในรอยตอของการเปลี่ยนแปลงก็คือ
การไมใหความสําคัญของการสื่อสารภายในองคกรอยางจริงจัง หรือไมก็ทํากันแบบขอไปที ขาดความรู ขาด
ความเขาใจ ขาดความตอเนื่อง ทุมเท และทีส่ ําคัญขาดความใสใจของผูบริหารระดับสูง
ขอมูลขาวสารภายในองคกร การลําดับความสําคัญของขอมูล การกําหนดประเด็นทีพ่ นักงานควร
รับทราบ เขาใจตอเรื่องราวทัง้ ภายในและภายนอกองคกรอยางตรงไปตรงมา การใชกลยุทธการมีสวนรวมที่
สม่ําเสมอเปนสิ่งที่ขาดไมไดโดยเฉพาะชวงเวลาที่วกิ ฤตมาเยือน องคกรไมใชเพียงแคบอกเลา แตตองอธิบาย
ความ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่องคกรตองมีคนใหม ชี้แจงความตองการ และการรับตอการสนองตอบ
อยางเหมาะสม
วิธีการสื่อสาร การใหขอ มูล ไมไดมีเพียงการประกาศ จดหมาย วารสาร E-Mail การประชุมปละครั้งสอง
ครั้ง หรือจางบริษัท Organizer มาจัดงานใหสนุกสนานรื่นเริง แลวก็แยกยายกันไป ดวยความคิดที่ตดิ คางคาใจ
แตหัวใจของการสื่อสารก็คือ การออกแบบวิธีการที่เหมาะสมของพนักงานแตละกลุม ตามความสนใจ ทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดที่หวังผลไมใชแคการรับรู แตจะตองเปนการถายทอดใหเกิด
พฤติกรรมที่ตอบวัตถุประสงคขององคกร นั่นคือการที่องคกรตองใสใจตอวิธีการอธิบายความดวย
การสรางบรรยากาศ และชองทางปฏิสัมพันธระหวางกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม การไดรบั รูถึง
ความเห็นและปญหาที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียทุกมิติ คือสิ่งที่ขาดไมได ในการสื่อสารก็เชนกัน การ
สื่อสารสองทาง เปนการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จสูงสุด การเปดชองทางในการสื่อสาร การสรางกิจกรรม
รวม สําหรับการผสมผสานระหวางพนักงานใหม พนักงานเกา การสรางชองทางแหงการเรียนรูตวั ตน ระหวาง
กันทั้งในเวลาและนอกเวลางาน การเปดใจ จะทําใหความตึงเครียดผอนคลายลง โลกของการทํางานจะทําให
คนเราจริงจังและขัดแยงไดงา ย ในขณะที่โลกของการดําเนินชีวิตประจําวันทําใหคนเราและคลิกกันไดงายกวา
แนนอนสิ่งที่สะทอนกลับคือผลดีของการทํางานดวย การดําเนินทั้งสองสิ่งใหผสานสอดคลองไปดวยกัน
จึงเปนอีกภารกิจขององคกรในการสรางทั้งบรรยากาศและชองทางแหงการปฏิสัมพันธเหลานี้
เสริมศักยภาพ เปดโอกาสแหงความกาวหนา เพื่อลดชองวางของคนเกาและคนใหม การเลือกบุคลากรที่
มีอยูเดิมแตมีความรู ความสามารถ เปดโอกาสใหเติบโตในตําแหนงหนาที่ ก็เปนการสรางกําลังใจใหกับ
พนักงานที่มีอยูเดิม การรับฟง ความสนใจในการแกไขปญหา การเรงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเดิมให
สอดคลองกับทิศทางขององคกรในอนาคต เปนชวงเวลาที่เหมาะสมทีส่ ุด สรางบรรยากาศของการเปนหนึ่ง
เดียวในองคกร นําศักยภาพของพนักงานในองคกรทุกสวนมาใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด พนักงานเกาอาจมี
เครือขายความสัมพันธที่แนบแนนกับลูกคาเดิม พนักงานใหมมกี ลุมลูกคาใหม เปนประโยชนรวมขององคกร
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ขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายดวยเลือดเกาและเลือดใหม ดวยความทาทาย
แมวาการผสมผสานทางดานกรอบวัฒนธรรม ความคิด การคลี่คลายความขัดแยง ของบุคลากรทั้งใหม
และเกาใหเขากันไดและขับเคลื่อนไปดวยกันเปนสิ่งทีย่ ากและทาทาย แตก็เปนสิ่งทีอ่ งคกรตองขับเคลื่อน ดวย
แนวคิด 5 ประการ ไดแก
การสรางการมีสวนรวมของพนักงาน สําหรับการสรางผลงานที่จะทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย การ
สงเสริมศักยภาพในทุกดาน ใหพนักงานไดทํารวมกัน ไมวาจะเปนความคิดสรางสรรคความถนัด ทักษะ
ความสามารถทั้งปวงของพนักงานใหเกิดประโยชนทั้งกับตัวพนักงานเองและองคกร
การมีระบบสนับสนุน ใหพนักงานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่
เปนเวลาที่องคกรตอง
เลือกสรรหาระบบในการรองรับ เปาหมายตางๆ วามุงเนนในสวนใด ตองการความรวมมือ คานิยมรวมกัน
อะไรบาง โดยเรียงลําดับความสําคัญของความตองการขององคกรเฉพาะเทาที่จําเปนกอน
การสรางแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรอยางตอเนื่อง การสราง
ความพึงพอใจ ความผูกพันในระยะยาว ไมเพียงกับลูกคา นักลงทุน ผูถือหุน ชุมชน และสังคมเทานั้น แต
จําเปนตองสรางในกลุมของพนักงานดวย เนนชัดเจน จริงใจ นับเปนสิ่งที่องคควรทําใหเกิดความเดนชัดที่สุด
มียุทธศาสตรการสื่อสารองคกรที่ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในองคกร เปนสิ่งที่
จําเปนในอันดับแรก ดวยการใชวิธีการ เครื่องมือ ชองทางที่เหมาะสมโดยเนนการสื่อความที่ชัดเจนภายใน
รวมกัน การสื่อสารที่เนนการชี้ชัดกับเรื่องราว ประเด็น ใชวิธีการจัดการที่เจาะลึก การสื่อสารที่สม่ําเสมอแบบ
สองทางเปนสิ่งที่ขาดไมไดสาํ หรับในชวงระยะเวลานี้
การวางระบบการติดตามผล พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง การวางระบบรองรับ สรางความชัดเจน มี
เปาหมายรวมกันดวยการผสมผสานทุกสวนขององคกร เปนภารกิจรวมของทุกหนวยงานในองคกร
ถาการเปลี่ยนแปลง เปนสิง่ องคกรเลือก การเรงนําทรัพยากรจากขางนอกเขามาพัฒนาองคกร เปน
แนวทางที่องคกรไมอาจปฏิเสธได การขับเคลื่อนระหวางเลือดเกาและเลือดใหม ไมใหเกิดรอยปริ ที่อาจ
กลายเปนรอยราว คือความทาทาย ที่รออยูเบื้องหนา ขณะไดคนใหมที่มีความรู ประสบการณที่ตอบสนอง
เปาหมายในปจจุบัน ตองเสียคนเกาที่มีความลึกซึ้งและความสัมพันธในเชิงคุณคาของงานแตละสวนของ
องคกรไป แทนที่จะสรางใหทุกฝายตางใชศักยภาพรวมกัน โดยไมเกิดพื้นที่วาง
ความสําเร็จขององคกรที่จะสูเปาหมายคงมาสามารถเกิดขึ้นไดอยางแนนอน
…………………………………………………………..
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