
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558  Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.1 January - April 2015158

THE HEART OF CHANGE

บทน�ำ
	 	 คอตเตอร์ด�ำรงต�ำแหน่ง	 Konosuke	 Matsushita	
Professor	 of	 Leadership	 ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด
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พบในแปดขั้นตอนน้ันและวิธีกำรท่ีจะเอำชนะปัญหำนั้น	
ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้คนมำกกว่ำ	 400	 คนมำกว่ำ	 130	
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กล่ำวอีกนัยหน่ึงคือคนเรำจะมีกำรเปล่ียนแปลงมำกถ้ำเขำ
มีควำมรู้สึกมำกกว่ำกำรคิด	 โดยเฉพำะในกำรเปลี่ยนแปลง
ในองค์กำรใหญ่	ๆ	ที่มักจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 
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ในยุคแห่งควำมโกลำหล	 เมื่อคุณจัดกำรกับควำมจริงนี้ได้ดี
คุณชนะ	 แต่ถ้ำจัดกำรไม่ดี	 มันจะปั่นหัวคุณ	 ท�ำให้เสียเงิน
ทองมำกมำยและเป็นสำเหตุแห่งควำมเจ็บปวด
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	 	 บทเรียนเหล่ำน้ีมำจำกกำรสัมภำษณ์กับผู้คนรำวๆ	
400	 คนจำก	 130	 องค์กำรที่ตอบค�ำถำมซึ่งได้ข้อค้นพบ
อย่ำงย่อๆ	ว่ำ
	 	 1.	 องค์กำรทีป่ระสบควำมส�ำเร็จสูงรู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไร
ให้เอำชนะแอนตี้บอร์ดี้ที่จะปฏิเสธสิ่งใหม่	ๆ	เขำรู้วิธีในกำร
ฉวยโอกำสและเลี่ยงอันตรำย
	 	 2.	 กำรเปล่ียนแปลงขนำดใหญ่ทีป่ระสบควำมส�ำเร็จ 
เป็นกำรด�ำเนินงำนที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในแปดขั้นตอนด้วย
กัน	 ได้แก่	 กำรสร้ำงควำมเร่งด่วน	 น�ำทีมไปด้วยกัน	 สร้ำง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์	 สื่อสำรวิสัยทัศน์และกลยุทธ์อย่ำงมี
ประสิทธภำพ	 ขจัดข้อกีดขวำงกำรปฏิบัติ	 บรรลุชัยชนะ
ระยะสั้น	 รักษำคลื่นกำรเปลี่ยนแปลงจนกว่ำงำนจะส�ำเร็จ	
และสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรมใหม่
	 	 3.	 ควำมท ้ำทำยหลักในแปดขั้นตอนคือกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน	ไม่ใช่กลยุทธ์	ระบบ	หรือ
วัฒนธรรม	 สิ่งส�ำคัญคือพฤติกรรม	 สิ่งที่ผู้คนกระท�ำและ
ควำมต้องกำรในกำรยกระดับในสิ่งที่ผู้คนกระท�ำ
	 	 4.	 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีได้ผลน้ันจะต้อง
ท�ำให ้เขำเห็นควำมจริงที่จะส ่งอิทธิพลต่อควำมรู ้สึก	
มำกกว่ำที่จะให้ผลกำรวิเครำะห์ต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อควำมคิด
ของเขำ	 ทั้งควำมคิดและควำมรู้สึกเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ	 และ 
ถูกพบในองค์กำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ	 แต่หัวใจของกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ในอำรมณ์	มองเห็น	-	รู้สึก	-	เปลี่ยนแปลง	 
มีพลังอ�ำนำจมำกกว่ำ	กำรวิเครำะห์	-	คิด	-	เปลี่ยนแปลง

 	 กระบวนการ	 8	 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จ	
 	 ขั้นที่	 1	 สร้างส�านึกของความเร่งด่วน	 (Increase	
Urgency)
	 	 สิ่งแรกที่ต้องท�ำในกำรท่ีจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ให้ส�ำเร็จไม่ว่ำจะเป็นองค์กำรขนำดใหญ่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ
ขององค์กำรที่ไม่แสวงหำผลก�ำไรคือ	 กำรสร้ำงส�ำนึกของ
ควำมเร่งด่วนระหว่ำงผู้คนที่เกี่ยวข้อง	ในองค์กำรเล็ก	ๆ 	คน
ที่เกี่ยวข้องอำจจะอยู่ที่	 100	 คน	 ส่วนองค์กำรใหญ่อำจจะ
อยู่ที่	1,000	คน	ส�ำนึกของควำมเร่งด่วนในบำงครั้งอำจจะ
พัฒนำจำกวิถีทำงที่สร้ำงสรรค์	 จงน�ำผู้คนออกจำกเตียง	
จำกผ้ำห่ม	และเตรียมพร้อมที่จะไป

 	 ขั้นที่	 2	 สร้างแนวทางการร่วมมือ	 (Build	 the	
Guiding	Team)
  ด้วยส�ำนกึควำมเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้	 ผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลง 
ที่ประสบควำมส�ำเร็จจะน�ำทีมไปด้วยกันด้วยควำมน่ำ 
เชื่อถือ	 ทักษะ	 ควำมเชื่อมโยง	 ชื่อเสียง	 และอ�ำนำจหน้ำที่
อย ่ำงเป็นทำงกำรที่ต ้องกำรในกำรที่จะเป็นผู ้น�ำกำร
เปล่ียนแปลง	 กลุ่มน้ีจะเรียนรู้ในกำรด�ำเนินงำนให้เป็นทีม 
ที่ดีด้วยควำมไว้วำงใจและควำมผูกพันกันทำงอำรมณ	์ 
ส่วนกำรด�ำเนินงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จน้อยกว่ำจะขึ้นอยู่
กับคนเพียงคนเดียวหรือไม่มีเลย	มีทีมงำนและควำมผูกพัน
ที่อ่อนแอ	หรือมีโครงสร้ำงกำรปกครองที่ซับซ้อน	ปรำศจำก
ควำมส�ำคัญ	ทักษะ	และอ�ำนำจในกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จ
 	 ขั้นที่	 3	 พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	 (Get	 the	
Right	Vision)
	 	 ในกรณีประสบควำมส�ำเร็จในกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
ทีมงำนจะสร้ำงวิสัยทัศน์ที่ยกระดับขึ้น	 ง่ำย	 ชัดเจน	 มีเหตุ 
มีผล	 และสร้ำงชุดของกลยุทธ์	 แต่ในกรณีที่ประสบควำม
ส�ำเร็จน้อยกว่ำนั้นทีมงำนก็จะท�ำเพียงรำยละเอียดของ
แผนและงบประมำณที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งแม้ว่ำจะเป็นเรื่อง
จ�ำเป็น	หรอืสร้ำงวสิยัทศัน์ทีไ่ม่ค่อยสมเหตผุลหรอืสอดคล้อง 
กับสภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและในวิสำหกิจต่ำง	 ๆ	 หรือ
วิสัยทัศน์ที่สร้ำงขึ้นโดยผู ้อื่นก็จะถูกลืมเลือนไปจำกทีม	
ส่วนในกรณีที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จนั้น	กลยุทธ์ต่ำง	ๆ	มัก
จะช้ำและขำดควำมรอบคอบส�ำหรับโลกที่เคล่ือนไหวอย่ำง
รวดเร็ว
 	 ขั้นที่	 4	 สื่อสารวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง	 (Com-
munication	for	Buy-In)
  สิง่ต่อมำคอืกำรสือ่สำรวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ทีส่่งสำร 
ทีจ่รงิใจเรยีบง่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	ทีไ่ม่ตดิขดัเป้ำประสงค์ 
ของกำรส่ือสำรคือกำรชักน�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ	 พัฒนำ
ควำมผูกพันที่เป็นแก่นสำร	 และปลดปล่อยพลังงำนจำก
ผู้คนทั้งหลำย	ที่นี่กำรกระท�ำส�ำคัญกว่ำค�ำพูด	สัญญลักษณ์
ส่งเสียงได้ดังกว่ำ	 และกำรท�ำซ�้ำคือกุญแจส�ำคัญ	 ส่วนใน
กรณีที่ประสบควำมส�ำเร็จน้อยกว่ำจะมีกำรสื่อสำรท่ีมี
ประสทิธภิำพด้อยกว่ำ	 หรอืผูค้นได้ยนิค�ำพดูแต่ไม่ยอมรบัมัน 
ยิ่งกว่ำนั้นผู้คนที่ฉลำดมักจะสื่อสำรน้อยหรือสื่อสำรได้เลว
กว่ำตลอดเวลำโดยไม่รู้ถึงควำมผิดพลำดของพวกเขำ
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  ขัน้ที	่5	ปฏบัิตกิารส่งมอบอ�านาจหน้าที	่	(Empower 
Action)
  ในสถำนกำรณ์ที่ประสบควำมส�ำเร็จดี	 คุณจะเน้น
กำรให้อ�ำนำจอย่ำงมำก	 อุปสรรคส�ำคัญที่กีดขวำงผู้คนจำก
กำรกระท�ำท่ีมุ ่งไปสู ่วิสัยทัศน์จะได้รับกำรขจัดออกไป		 
ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงจะมุ่งเน้นที่เจ้ำนำยที่ไม่ให้อ�ำนำจ	 
มุ่งเน้นควำมไม่เพียงพอในสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ 
และสิ่งกีดขวำงควำมมั่นใจในตนเองที่อยู่ในจิตใจของผู้คน	
ประเด็นนี้คือกำรขจัดอุปสรรค	 “มิใช่กำรให้อ�ำนำจ”	 ใน
สถำนกำรณ์ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็น้อยกว่ำ	ผูค้นมักจะปกป้อง 
ตนเองแม้ว่ำจะมีอปุสรรคแวดล้อมไปท่ัว	 ดังนัน้ควำมผดิหวงั 
จงึแพร่หลำยไปท่ัวและกำรเปลีย่นแปลงกน้็อยกว่ำทีค่วรเป็น
  ขั้นที่	 6	 สร้างชัยชนะระยะสั้น	 (Create	 Short-
Term	Wins)
	 	 ผู้คนที่ได้รับอ�ำนำจในกำรท�ำงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์	
ในกรณีที่องค์กำรประสบควำมส�ำเร็จสูง	 ผู้คนจะได้รับกำร
ช่วยให้สร้ำงชัยชนะระยะสั้น	 ชัยชนะเป็นเรื่องส�ำคัญมันจะ
ให้ควำมน่ำเชื่อถือ	 ทรัพยำกร	 และแรงเหวี่ยงไปสู่ควำม
พยำยำมทั้งมวล		ในกรณีที่ประสบควำมส�ำเร็จน้อย	ชัยชนะ
มำอย่ำงช้ำๆ	 เห็นไม่ชัด	 พูดไปยังคุณค่ำของผู้คนได้น้อย	
และมีควำมก�ำกวมว่ำพวกเขำประสบควำมส�ำเร็จจริงหรือ
เปล่ำถ้ำปรำศจำกกระบวนกำรจัดกำรทีดี่	 กำรเลอืกโครงกำร 
ริเริ่มอย่ำงระมัดระวัง	 และเร็วพอท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จ		
ควำมเย้ยหยันถำกถำงและควำมสงสัยจะล่มควำมพยำยำม
ทั้งมวล
 	 ขัน้ท่ี	7	รวบรวมผลทีไ่ด้รบัและสร้างการเปล่ียนแปลง 
ใหม่อีก	(Don’t	Let	Up)
	 	 ในกรณีที่มีควำมส�ำเร็จดี	ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงต้อง
ไม่ผ่อนคลำย	แรงเหวี่ยงที่สร้ำงขึ้นหลักชัยชนะครั้งแรก	กำร 

เปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นจะเสริมรวมกัน	 ผู้คนฉลำดพอที่จะ
เลือกว่ำจะต้องท�ำอะไรต่อไป	 จำกน้ันก็สร้ำงคล่ืนกำร
เปลี่ยนแปลงคลื่นแล้วคลื่นเล่ำจนกว่ำวิสัยทัศน์จะเป็นจริง		
ในกรณีที่ประสบควำมส�ำเร็จน้อย	ผู้คนพยำยำมท�ำสิ่งต่ำงๆ
มำกเกินไปในครั้งเดียว	 พวกเขำไม่ฉลำดพอที่จะเลิกให้เร็ว	
แต่ปล่อยให้แรงเหวี่ยงลื่นไหลไปจำกจุดที่พวกเขำพบด้วย
ตนเองว่ำติดกับอย่ำงไร้ควำมหวัง
  ขั้นที่	8	ปักหลักแนวทางใหม่ให้ติดตรึงในวัฒนธรรม	
(Make	Change	Stick)
  ประกำรสุดท้ำย	 ในกรณีที่ประสบควำมส�ำเร็จด	ี
ผู ้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงจะปักหลักกำรเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งองค์กำรให้เป็นวัฒนธรรมใหม่	 โดยที่วัฒนธรรมใหม่นี้จะ
รวมบรรทัดฐำนของพฤติกรรมและค่ำนิยมร่วม	 พัฒนำ 
ผ่ำนกำรกระท�ำบรรลุผลอย่ำงต่อเนือ่งในระยะเวลำท่ีเพยีงพอ 
ที่นี่	กำรส่งเสริมที่เหมำะสม	กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่
อย่ำงมทีกัษะ	 และเหตกุำรณ์ท่ีมส่ีวนร่วมกบัอำรมณ์จะสร้ำง 
ควำมแตกต่ำงท่ีใหญ่ยิง่	 ในกรณีอืน่	 กำรเปลีย่นแปลงจะลอย 
อย่ำงเปรำะบำง	 กำรด�ำเนนิงำนท่ีดจีะถกูเป่ำให้พัดผ่ำนออกไป 
ด้วยสำยลมแห่งแนวทำงดั้งเดิมในระยะเวลำอันสั้น

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
	 	 กระบวนกำรของกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวข้องกับข้ัน
ตอนต่ำงๆที่ทับซ้อนกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นทีมงำนในหลำยระดับ
ในองค์กำร	กำรจดักำรกบัวงจรกำรเปล่ียนแปลงท่ีหลำกหลำย 
เป็นต้น	 เพรำะว่ำโลกเป็นสิ่งที่ซับซ้อน	 ในบำงองค์กำรก็ไม่
สำมำรถที่จะยึดติดกับแปดขั้นตอนได้	แต่แปดขั้นตอนก็เป็น 
รูปแบบพื้นฐำนที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	
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ขั้นตอนทั้งแปดของกำรเปลี่ยนแปลงขนำดใหญ่ที่ประสบควำมส�ำเร็จ

	 ขั้นตอน	 กำรกระท�ำ	 พฤติกรรมใหม่

	 1	 เพิ่มควำมเร่งด่วน	 	 ผู้คนเริ่มบอกกับคนอื่น	ไปกันเถอะ	เรำต้องกำรควำม	
	 	 	 	 เปลี่ยนแปลง
	 2	 สร้ำงทีมน�ำ	 	 	กลุ่มท่ีมีอ�ำนำจพอท่ีจะน�ำกำรเปล่ียนแปลงใหญ่ให้ก่อตัวขึ้น 
    และเริ่มท�ำงำนด้วยกันอย่ำงดี
	 3	 มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง	 	ทีมน�ำพัฒนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ถูกต้องส�ำหรับควำม	
	 	 	 	 พยำยำมในกำรเปลี่ยนแปลง
	 4	 สื่อสำรเพื่อให้ซื้อกำรเปลี่ยนแปลง	 ผู้คนเริ่มซื้อกำรเปลี่ยนแปลงและแสดงออกมำใน	 	
	 	 	 	 พฤติกรรมของเขำ
	 5	 ให้อ�ำนำจกระท�ำกำร	 ผู้คนรู้สึกสำมำรถที่จะกระท�ำมำกขึ้น	และกระท�ำ	
	 	 	 	 ตำมวิสัยทัศน์
	 6	 สร้ำงชัยชนะระยะสั้น	 สร้ำงแรงเหวี่ยงให้ผู้คนที่พยำยำมเติมเต็มวิสัยทัศน์	
	 	 	 	 ขณะที่คนต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงน้อยลงๆ
	 7	 อย่ำผ่อนคลำย	 	 ผู้คนสร้ำงคลื่นกำรเปลี่ยนแปลงคลื่นแล้วคลื่นเล่ำจนกว่ำ	
	 	 	 	 วิสัยทัศน์จะเติมเต็ม
	 8	 สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้ติดตรึง	 พฤติกรรมใหม่และมีชัย	ได้ด�ำเนินกำรต่อไป	
	 	 	 	 แม้ว่ำจะมีแรงฉุดจำกควำมคิดดั้งเดิม	กำรล้มเลิก	เป็นต้น

มองเห็น-รู้สึก-เปลี่ยนแปลง
	 	 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีนัยส�ำคัญของคน
เพียงคนเดียวเป็นงำนที่ยำกแล้ว	 กำรเปลี่ยนแปลงคนร้อย
หรือพัน	คนถือว่ำเป็นหินเลยล่ะ	องค์กำรที่กระโดดไปสู่
อนำคตก็คงท�ำเช่นนั้น	ถ้ำคุณพิจำรณำว่ำเขำท�ำอย่ำงไรคุณ
ก็จะได้รูปแบบต่ำง	 ๆ	 สิ่งที่เขำประสบควำมส�ำเร็จในกำร
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องกล่ำวถึงข้ันตอนต่ำง	 ๆ	 ใน
กระบวนกำร	 เขำส�ำเร็จเพรำะเน้นกิจกรรมเป็นศูนย์กลำง	
ไม่ได้ใช้กำรเก็บข้อมูล	 วิเครำะห์	 เขียนรำยงำน	 และ 
น�ำเสนองำนเป็นศูนย์กลำงซึ่งเป็นแหล่งท่ีมำของกำร 
กระท�ำที่มุ ่งเน้นไปที่กำรเปลี่ยนควำมคิดเพ่ือที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรม	 แต่พวกเขำได้แสดงให้ผู้คนเห็นโดยกระตุ้นให้
เกิดควำมสนใจว่ำปัญหำคืออะไรและท�ำอย่ำงไรจึงจะแก้
ปัญหำได้	 พวกเขำส่งเสริมควำมรูส้กึทีจู่งใจกำรกระท�ำทีเ่ป็น 
ประโยชน์	 ปฏิกิริยำของอำรมณ์ให้พลังในกำรขับเคลื่อน
ผู ้คนไปตลอดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะมีควำม 
ยำกเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตำม

	 	 จำกกรณีศึกษำที่ได้ไปสัมภำษณ์และเก็บข้อมูลมำ
ได้เปิดเผยให้เห็นรูปแบบแกนหลักที่สัมพันธ์กับควำมส�ำเร็จ 
ในกำรเปลี่ยนแปลงคือ
  1.	 มองเห็น	 ผู้คนพบปัญหำในบำงขั้นตอนของ
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง	 เช่นเพื่อนร่วมงำนมำกมำยของ
เขำมีพฤติกรรมที่ย่ำมใจ	ไม่มีใครพัฒนำกลยุทธ์ที่สมเหตุผล		
ส่วนมำกผ่อนคลำยก่อนที่กลยุทธ์จะบรรลุผล	 พวกเขำ 
เหล่ำนั้นก็เลยสร้ำงสถำนกำรณ์ที่กระตุ ้นควำมสนใจ	 
น่ำจบัตำมอง	 และน่ำต่ืนเต้น	 ทีช่่วยให้คนอืน่มองเหน็ปัญหำ 
หรือเห็นทำงแก้ปัญหำ
  2.	 รู้สึก	 กำรมองเห็นไปกระตุ้นควำมรู้สึกที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกำรเปล่ียนแปลงหรือควำมรู้สึกสบำยท่ีก�ำลัง
เข้ำมำ		ควำมเร่งด่วน	กำรมองโลกในแง่ดี	หรือควำมศรัทธำ
จะเพิ่มขึ้น	ควำมโกรธ	ควำมย่ำมใจ	กำรเสียดสี	หรือควำม
กลัวจะลดลง
  3.	 เปล่ียนแปลง		ควำมรู้สึกใหม่เปล่ียนแปลงหรือ
เสริมแรงพฤติกรรมใหม่	บำงครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่แตกต่ำง
ไปอย่ำงมำก	 ผู้คนกระท�ำกำรด้วยควำมย่ำมใจน้อยลง	 
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เขำพยำยำมมำกขึ้นในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ท่ีดีให้เป็นจริง	
พวกเขำไม่หยุดก่อนที่งำนจะเสร็จแม้ว่ำหนทำงข้ำงหน้ำ 
ยังอีกยำวไกล

วิเคราะห์-คิด-เปลี่ยนแปลง
  วิเคราะห์	 เป็นขั้นตอนของกำรเก็บข้อมูลและ
วิเครำะห์	 จัดท�ำรำยงำน	 และน�ำเสนอเก่ียวกับปัญหำ	 
ข้อแก้ไข	 หรือควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไข	 ประเด็นเร่งด่วน	
ทีมงำน	 กำรสื่อสำร	 แรงเหวี่ยงของควำมผิดพลำด	 หรือ
ปัญหำอื่น	ๆ	ในแปดขั้นตอน
 	 คิด	 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์มีอิทธิพลต่อควำมคิด		
สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์เปลี่ยนควำมคิดของผู ้คน	
ควำมคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงจะถูกท้ิง
หรือปรับเปลี่ยนไป
 	 เปลี่ยนแปลง	 ควำมคิดใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
เสริมแรงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

	 	 ยุทธวิธีของ	มองเห็น-รู้สึก-เปลี่ยนแปลง	มีข้อดีกว่ำ	
ไม่งุ่มง่ำมและไม่ใช่วิธีกำรที่ถำกถำงเสียดสี	มันมีผลต่อเนื่อง
เมื่อเรื่องรำวของเหตุกำรณ์ได้เล่ำต่อกันไปหรือเม่ือมันยังคง
มีสัญญำณที่มองเห็นของเหตุกำรณ์น้ันท่ีมีอิทธิพลต่อผู้คน
เพิ่มขึ้นตลอดเวลำ	 เมื่อได้ด�ำเนินกำรไปครบถ้วนทั้งแปด 
ขั้นตอนของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว	 ผลลัพธ์ก็ยังคง
น่ำพิศวง	
  ประเดน็ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรเก็บข้อมลู	 วเิครำะห์ 
น�ำเสนอนั้นไม่ส�ำคัญ		มันยังคงส�ำคัญ	บำงคร้ังพฤติกรรม 
ทีเ่ปลีย่นกม็ำจำกกำรวเิครำะห์ทีส่่งให้กบัผูค้นในกระบวนกำร 
มองเห็น-รู้สึก-เปลี่ยนแปลง	 บำงครั้งกำรเปลี่ยนแปลงก็มำ
จำกควำมรู้สึกที่สร้ำงขึ้นในแนวทำงท่ีดีกว่ำกำรวิเครำะห	์	
กำรเปลี่ยนแปลงเล็กๆมักจะเป็นส่วนจ�ำเป็นของควำม
พยำยำมในกำรเปลีย่นแปลงท่ีใหญ่กว่ำ	และกำรเปลีย่นแปลง 
เล็ก	ๆ	ก็ถูกขับเคลื่อนโดยกำรวิเครำะห์		
	 	 แต่กำรวิเครำะห์ก็มีข้อจ�ำกัดอยู ่สำมประกำรคือ	
ประกำรแรกในหลำย	 ๆ	 กรณี	 คุณไม่จ�ำเป็นจะต้องมองหำ
ข้อเท็จจริงที่ใหญ่โต	 เช่น	 ไม่ต้องกำรรำยงำนห้ำสิบหน้ำ 
เพือ่ทีจ่ะบอกว่ำผลติภณัฑ์ใหม่ยงัได้รบักำรพฒันำไม่เพียงพอ 
ประกำรที่สอง	 เครื่องมือในกำรวิเครำะห์มีข้อจ�ำกัดในโลก
แห่งโกลำหล	 เครื่องมือเหล่ำนี้ท�ำงำนได้ดีเมื่อรู้พำรำมิเตอร์	
ฐำนคติมีจ�ำนวนน้อย	 และอนำคตไม่มืดมัว	 ประกำรที่สำม	
กำรวิเครำะห์ที่ดีจูงใจผู้คนในหนทำงใหญ่โตได้น้อยมำก	

มันเปลี่ยนควำมคิด	 แต่ส่งผู้คนให้วิ่งออกจำกห้องไปกระท�ำ
กำรในหนทำงใหม่ได้บ่อยแค่ไหน?	 แรงจูงใจมิใช่กำรคิด 
แต่เป็นควำมรู้สึก

บทวิพำกษ์
   หวัใจของกำรเปลีย่นแปลงทีค่อตเตอร์เน้นในหนงัสอื 
เล ่มน้ีคือกำรมองเห็น-รู ้ สึก-เปล่ียนแปลงซ่ึงจะส่งผล 
ต่อกระบวนกำรเปล่ียนแปลงที่มีโอกำสส�ำเร็จมำกกว่ำ	 
กำรวิเครำะห์-คิด-เปลี่ยนแปลง	 อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ต้องควร
ค�ำนึงในกำรเปล่ียนแปลงองค์กำรขนำดใหญ่ให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จคือช่วงว่ำงระหว่ำงเจนเนอเรชั่น	 ซึ่งในองค์กำร
ใหญ่	 ๆ	 มักจะประกอบไปด้วยผู้คนในหลำกหลำยรุ่นตั้งแต่
เบบี้บูม	เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์	และเจนเนอเรชั่นวำย	ในแต่ละ
เจนเนอเรช่ันจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน	 ดังนั้นกำรที่จะ 
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงองค์กำรที่มีคนหลำยเจนเนอเรชั่น
จงึเป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่ำย	 โดยเฉพำะกำรทีจ่ะใช้ตวัแบบ	มองเหน็ 
-รู้สึก-เปลี่ยนแปลงนั้น	ประเด็นคือท�ำอย่ำงไรที่จะให้คนทุก
เจนเนอเรชั่นในองค์กำรมีควำมรู้สึกที่ไปในทำงเดียวกัน 
ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
	 	 กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวอำจจะต้องผสมผสำน 
ตัวแบบ	 มองเห็น-รู้สึก-เปลี่ยนแปลง	 กับวิเครำะห์-คิด-
เปลี่ยนแปลง	 เข้ำมำด้วยกัน	 แต่ยังคงเน้นตัวแบบแรก 
ที่ใช ้ควำมรู ้สึกเป็นตัวน�ำในกำรเปล่ียนแปลงตำมเดิม		 
คนรุ่นเบบี้บูมอำจจะเน้นในเรื่องของกำรวิเครำะห์และคิด	
ส ่วนคนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ ์และวำยเน้นกำรมองเห็น 
และรู้สึกมำกกว่ำ	 แต่เรำก็ยังไม่สำมำรถทิ้งพื้นฐำนของกำร
วิเครำะห์และคิดได้	 เพียงแต่จะต้องเชื่อมโยงเรื่องของกำร
วิเครำะห์และคิดให้เข้ำกับควำมรู ้ สึกหรือแปรเปล่ียน 
ให้เป็นควำมรู ้สึกเพื่อให้ขับเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลงให้
มั่นคงขึ้น
	 	 ส�ำหรับในประเทศไทยแล้ว	พืน้ฐำนกำรวเิครำะห์-คิด 
ของคนในสังคมปัจจุบันดูจะน้อยลง	 แต่ชอบที่จะมองเห็น-
รู้สึกมำกกว่ำ	 ปัญหำของไทยคือกำรมองเห็น-รู้สึกของ
สังคมไทยยังไปไม่ถึงกำรเปลี่ยนแปลง	 ในกำรเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยปัจจุบันอำจจะต้องเพิ่มน�้ำหนักทำงด้ำน 
กำรวเิครำะห์-คดิให้มำกขึน้	ดงันัน้รปูแบบทีเ่หมำะสมกบัไทย 
คือกำรวิเครำะห์ให้มองเห็น-คิดให้รู ้ สึก-เปล่ียนแปลง	 
กำรมองเหน็ของคนไทยจะต้องมีพืน้ฐำนของกำรวเิครำะห์ด้วย 
และเชือ่มโยงกำรคดิกบัควำมรู้สกึโดยให้ควำมรูส้กึเป็นตวัน�ำ 
เพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงให้ส�ำเร็จในท้ำยที่สุด


