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หลังจากเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก เวลาก็ผ่านมา 16 ปีแล้ว
เนื้อหาในเล่มไม่เพียงยังคงทันสมัย ผมคิดว่ามันส�ำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน
ด้วยซ�้ำไปครับ เหตุผลนั้นเรียบง่ายมาก นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทุกวันนี้ความรู้ของเราเพิ่มพูนมากกว่าเมื่อ 16 ปีก่อนแบบเทียบกัน
ไม่ติด ระหว่างนั้นผมตีพิมพ์หนังสือเล่มอื่นอีก 4 เล่มซึ่งเจาะลึกแนวคิด
ในหนังสือเล่มนีแ้ ละน�ำเสนอมันในรูปแบบทีต่ า่ งกันออกไป ตอนนีผ้ มก�ำลัง
เขียนหนังสือเล่มที่ 5 อยูเ่ พือ่ พาคุณกระโจน (ไม่ใช่คอ่ ย ๆ ก้าว) ไปส�ำรวจ
ว่าความส�ำเร็จแบบไหนจะเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ทว่าเมื่อมีคน
ถามผมว่าพวกเขาควรเริ่มจากตรงไหนถ้าอยากเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้น�ำ
ในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไม่หยุด ผมมักแนะน�ำให้เริ่มจากหนังสือเล่มนี้
เวลาพยายามสร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การท�ำตามกลยุทธ์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูงหรือริเริม่ โครงการบางอย่าง ข้อผิดพลาด
พื้นฐานที่สุดที่คนเก่ง ๆ มักท�ำนั้นยังคงเหมือนเดิม (บทที่ 1) นี่ไม่ได้
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หมายความว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตลอดสิบกว่าปี
ทีผ่ ่านมานะครับ พวกเขาเรียนรู้กนั อยู่ตลอด เพียงแต่ความท้าทายทีต่ ้อง
เผชิญนั้นเพิ่มขึ้นเร็วเสียจนทักษะของพวกเขาไล่ตามไม่ทัน
ปัจจุบันผู้คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าผู้บริหารกับผู้น� ำนั้นไม่เหมือนกัน
(บทที่ 2) แต่ความเข้าใจดังกล่าวก็ยงั มีไม่มากเท่าทีค่ วรจะเป็น การบริหาร
ช่วยให้ระบบด�ำเนินต่อไปได้และช่วยคุณท�ำสิ่งเดิม ๆ ที่คุณท�ำมาตลอด
ส่วนความเป็นผูน้ ำ� คือสิง่ ทีส่ ร้างระบบใหม่หรือพลิกโฉมระบบเก่า มันจึงพา
คุณไปยังเขตแดนที่ไม่เคยไปมาก่อนและแทบไม่มีใครคุ้นเคย หรือบางที
คุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขตแดนนั้นด้วยซ�้ำ เนื้อหาในบทนี้มีคุณค่า
อย่างมหาศาลในโลกที่หมุนเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
ปัญหาที่เกิดจากความชะล่าใจ (แม้เพียงเล็กน้อย) และพลังแห่ง
ความรู้สกึ เร่งด่วน (บทที่ 3) ในปัจจุบนั นัน้ รุนแรงกว่าเมือ่ ทศวรรษทีผ่ ่านมา
ปัญหาที่เกิดจากการมีความรู้สึกเร่งด่วนไม่มากพอนั้นร้ายแรงเกินบรรยาย
คนเก่ง ๆ ที่สั่งสมประสบการณ์มามากก็มักพลาดตรงนี้เช่นกัน พวกเขา
อาจไม่ยอมลงมือท�ำสิ่งที่จ�ำเป็นสักทีหรือท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
ไม่ร้ตู วั เลยว่าความเสียหายก�ำลังเกิดขึน้ อย่างเงียบ ๆ จนกระทัง่ มันปรากฏ
ให้เห็นชัดเจน
ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา เราได้บทเรียนมากมายทีส่ อนให้รวู้ า่ โครงสร้าง
และความสามารถแบบใดจะช่วยวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งพอส�ำหรับริเริม่ การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่และท�ำให้มนั ยืนระยะต่อไปได้ ทว่าผูน้ ำ� และผูบ้ ริหาร
จ�ำนวนมากก็ยังมีความเข้าใจผิด ๆ อยู่ (บทที่ 4) พวกเขามักสร้างความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยอาศัยเครื่องมืออย่างทีมเฉพาะกิจ การแบ่งงาน
เป็นส่วน ๆ และการบริหารจัดการโครงการ โครงสร้างเหล่านี้มีประโยชน์
อยู่บ้างครับ แต่ก็มีโอกาสที่จะพาไปผิดทางเช่นกัน แถมยังใช้จัดการกับ
ภารกิจที่โหดหินไม่ได้ด้วย
ในบทที่ 5 จนถึงบทสุดท้ายเรายังคงเห็นอิทธิพลของปัญหาทั้งหมด
ที่ผมพูดถึงไปข้างต้น ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ร้ายแรงและสร้างความ
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เสียหายเช่นเดียวกับเมือ่ ก่อนหรืออาจจะหนักหนาสาหัสกว่าด้วยซ�ำ้ ทุกวันนี้
การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และถึงแม้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะ
ไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบทั้งหมด แต่ก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเชิงลึกและ
ค�ำแนะน�ำที่ใช้ได้ผลจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตาม
ถ้ามีคนบอกผมเมือ่ หลายปีกอ่ นว่านิตยสารไทม์จะจัดอันดับหนังสือ
เล่มนี้ไว้ในรายการหนังสือธุรกิจ / การบริหาร 25 เล่มที่ทรงอิทธิพลที่สุด
ผมคงไม่เชื่อแน่นอน ตอนนั้นผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการ
วิจัยซึ่งผมท�ำที่ฮาร์วาร์ด แม้กระทั่งในทุกวันนี้ผมก็ยังท�ำใจเชื่อได้ยากเมื่อ
เห็นว่าหนังสือเล่มนีไ้ ด้เสียงตอบรับมากแค่ไหน ถึงอย่างนัน้ ถ้าให้มองแบบ
เป็นกลาง ผมก็พอจะเห็นครับว่ามันช่วยชี้ชัดเกี่ยวกับทิศทางในโลกธุรกิจ
ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ครึ่งศตวรรษก่อนและน่าจะด�ำเนินต่อไปชั่วชีวิตของผม
ทิศทางเหล่านีท้ ำ� ให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความคล่องตัวมากขึน้ พร้อมทีจ่ ะ
สร้างความเปลีย่ นแปลงได้ทกุ เมือ่ ปลูกฝังความเป็นผูน้ �ำให้ทกุ คนไม่ใช่แค่
ผู้บริหารระดับสูง ลับคมกลยุทธ์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำ
ตามกลยุทธ์อย่างกล้าได้กล้าเสีย ขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคที่คอยฉุดรั้ง
ระหว่างทาง
การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณได้
ก็คือการเป็นผู้น�ำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็น
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ในช่วงฤดูร้อนปี 1994 ผมเขียนบทความเรื่อง “Leading Change: Why
Transformation Efforts Fail (การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง : ท�ำไมการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่จงึ ล้มเหลว)” ลงในนิตยสารฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีววิ
บทความดังกล่าวมีพนื้ ฐานมาจากการวิเคราะห์ความพยายามหลายสิบครัง้
ตลอด 15 ปีทผี่ า่ นมาขององค์กรต่าง ๆ ซึง่ ต้องการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ที่มีประโยชน์ผ่านการปรับโครงสร้าง การรื้อระบบ การปรับกลยุทธ์ การ
เข้าซื้อกิจการ การลดขนาด การพัฒนาคุณภาพ และการพลิกโฉม
วัฒนธรรมองค์กร ตอนที่เขียนบทความนี้เสร็จ ผมรู้ทันทีว่าผมยังอยาก
เขียนเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเพิ่มเติมอีก ผมจึงเริ่มเดินหน้ากับหนังสือเล่ม
นี้หลังจากนั้นไม่นาน
บทความข้างต้นได้รบั การตีพมิ พ์ลงนิตยสารฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีววิ
ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายนปี 1995 จากนั้นก็ทะยานขึ้นครองอันดับหนึ่ง
ของบทความทีม่ กี ารพิมพ์ซำ�้ มากทีส่ ดุ แทบจะทันที ซึง่ ถือเป็นปรากฏการณ์
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ทีน่ า่ ตืน่ เต้นเมือ่ พิจารณาจากบทความคุณภาพจ�ำนวนมหาศาล รวมถึงระยะ
เวลาปกติของการพิมพ์ซ�้ำซึ่งมักจะยาวนาน นี่เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก
แต่จากการพูดคุยกับผู้อ่านนิตยสารก็ท�ำให้รู้ว่าบทความดังกล่าวชี้ให้เห็น
ประเด็นส�ำคัญสองอย่างนั่นก็คือ ประเด็นแรก เมื่อบรรดาผู้บริหารได้
อ่านรายการข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเวลาที่องค์กรพยายามสร้างความ
เปลีย่ นแปลง พวกเขาก็พร้อมใจกันพูดว่าใช่เลย! นีค่ อื เหตุผลทีเ่ ราประสบ
ความส�ำเร็จน้อยกว่าที่หวังไว้ ประเด็นที่สอง ผู้อ่านเห็นว่ากรอบแนวคิด
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนนั้นน่าสนใจ ทั้งยังน่าน�ำไปใช้
วางแผนและช่วยให้ผู้คนในองค์กรพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์รับมือ
ผมเขียนหนังสือเล่มนี้โดยพยายามต่อยอดจากทั้งสองประเด็นนั้น
และเพิ่มเติมบางประเด็นเข้ามาด้วย สิ่งที่ไม่เหมือนกับในบทความก็คือ
ในนี้มีตัวอย่างมากมายของสิ่งที่ดูจะใช้ได้ผลและไม่ได้ผล จึงท�ำให้น�ำไป
ลงมือปฏิบตั ทิ นั ทีได้งา่ ยกว่า นอกจากนัน้ ผมยังพยายามเชือ่ มโยงเนือ้ หา
เข้ากับกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่าง “ความเป็น
ผู้น�ำ” พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยกรอบ
ความคิดของ “การบริหาร” ล้วน ๆ จะประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน
ไม่ว่าคนที่มีส่วนร่วมจะเก่งกาจเพียงใดก็ตาม สุดท้ายผมได้ย้อนกลับไป
อธิบายเหตุการณ์ทงั้ หลายตลอดช่วงศตวรรษก่อนทีน่ ำ� เรามาจนถึงจุดนีแ้ ละ
ส�ำรวจแนวทางส�ำหรับศตวรรษที่ 21
คนที่คุ้นเคยกับงานเขียนของผมจะพบว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
และต่อยอดจากแนวคิดในหนังสือเรื่อง A Force for Change: How Leadership Differs from Management’ Corporate Culture and Performance และ
The New Rules: How to Succeed in Today’s Post-Corporate World
แต่สิ่งที่แตกต่างคือรูปแบบการเขียน เพราะผมแทบไม่ได้ใส่เชิงอรรถและ
บรรณานุกรมเลย ผมไม่ได้หยิบยืมตัวอย่างหรือแนวคิดหลัก ๆ มาจาก
ผลงานของใครนอกจากงานเขียนของตัวเอง และไม่ได้พยายามใช้หลักฐาน
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จากแหล่งข้อมูลภายนอกมาสนับสนุนข้อสรุปของผม จึงพูดได้ว่าหนังสือ
เล่มนี้สะท้อนตัวตนของผมมากกว่าผลงานทุกชิ้นก่อนหน้า ผมถ่ายทอด
สิ่งที่ได้เห็นและได้ยินโดยสรุปร้อยเรียงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันซึ่งดูจะมี
ความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
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การเปลี่ยนแปลง
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ท�ำไมการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จึงล้มเหลว
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ม่ว่าจะใช้เกณฑ์วัดประเภทใด  คุณก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญและมักสร้างความบอบช�้ำในองค์กรต่าง ๆ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างมหาศาลในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  ถึงแม้บางคนจะคาดการณ์ไว้ว่า
การรื้อระบบ  การปรับกลยุทธ์  การควบรวมกิจการ  การลดขนาด  การ
พัฒนาคุณภาพ  และการพลิกโฉมวัฒนธรรมองค์กรจะสูญหายไปในอีก
ไม่นาน  แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น  เพราะปัจจุบันแรงผลักดันจากเศรษฐศาสตร์
มหภาคก�ำลังเข้ามามีบทบาท  และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตลอดหลาย
สิบปีข้างหน้า  ผลที่ตามมาก็คือ  องค์กรจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะถูกบีบ
ให้ลดค่าใช้จ่าย  ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ  แสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ เพื่อเติบโต  และเพิ่มผลผลิต
จวบจนปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญช่วยให้องค์กรบางแห่ง
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ช่วยให้สามารถกลับมา
แข่งขันได้   และช่วยสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิม  แต่ในหลาย ๆ กรณี

SA

การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังและก่อให้เกิดหายนะ
ตามมา  เช่น  ท�ำให้สญ
ู เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์  รวมถึงท�ำให้
พนักงานหวาดกลัว  สิ้นหวัง  และหมดไฟในการท�ำงาน
การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลเสียในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับ  เมื่อไหร่
ก็ตามที่กลุ่มคนถูกบีบให้ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ย่อมต้องเกิดความเจ็บปวดตามมา  นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   อย่างไร
ก็ตาม  เราสามารถหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าและความทุกข์ทรมานอย่าง
แสนสาหัสที่เราพบเจอในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ในบทนี้ผมได้รวบรวม
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีพ่ บได้บอ่ ยเวลาทีอ่ งค์กรพยายามสร้างความเปลีย่ นแปลง
ครั้งส�ำคัญ

M

ข้อผิดพลาด #1 : ปล่อยให้เกิด
ความชะล่าใจมากเกินไป

PL

E

ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของผู้คนที่พยายามเปลี่ยนแปลงองค์กรคือ  การ
เดินหน้าลุยโดยไม่ได้ทำ� ให้ผบู้ ริหารคนอืน่ และพนักงานรูส้ กึ ถึงความเร่งด่วน
มากพอ  นีเ่ ป็นข้อผิดพลาดทีถ่ อื ว่าเป็นหายนะ  เพราะการเปลีย่ นแปลงไม่มี
ทางประสบความส�ำเร็จได้เลยหากปล่อยให้ระดับความชะล่าใจในองค์กร
สูงลิบลิ่ว
ลองอ่านตัวอย่างต่อไปนี้ดูครับ  เมื่อเอเดรียนได้รับการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าฝ่ายเคมีภัณฑ์พิเศษในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง  เขาก็มองเห็น
ปัญหาและโอกาสมากมายรออยู่   ส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจากกระแส
โลกาภิวัตน์ในอุตสาหกรรมของเขา  ในฐานะผู้บริหารที่มากประสบการณ์
และมัน่ ใจในตัวเอง  เขาท�ำงานหนักทัง้ วันทัง้ คืนเพือ่ เปิดตัวโครงการใหม่ ๆ
นับสิบโครงการ  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตและเป็นหลักประกันในตลาดที่
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นับวันการแข่งขันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น  เอเดรียนตระหนักว่ามีพนักงาน
ไม่กี่คนที่มองเห็นวิกฤติและโอกาสได้ชัดเจนเหมือนกับเขา  แต่เขารู้สึกว่า
นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร  เพราะเขาสามารถโน้มน้าว  ผลักดัน  หรือไล่
พนักงานออกได้
หลังจากเข้ารับต�ำแหน่งสองปี  เอเดรียนพบว่าโครงการทีเ่ ขาริเริม่ ขึน้
ล้วนถูกกลบด้วยความชะล่าใจ  ไม่ว่าจะใช้การชักจูงและข่มขู่รูปแบบใด  
คนในองค์กรก็ยงั คิดค้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ชา้ จนคูแ่ ข่งหาทางโต้กลับ
ทัน  เขาไม่มีงบประมาณมากพอส�ำหรับการรื้อระบบองค์กรขนานใหญ่  
พอจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กร  พนักงานที่ไม่เห็นด้วยก็น�ำเรื่องนี้
มาถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย  เอเดรียนไม่พอใจมาก  และด้วยความ
สิ้นหวังในตัวพนักงาน  เขาจึงเข้าซื้อกิจการของบริษัทขนาดเล็กแห่งหนึ่ง
ซึ่งท�ำสิ่งที่เขาคิดไว้ได้ส�ำเร็จ  ตลอดสองปีหลังจากนั้น  เขาได้แต่เฝ้ามอง
เหล่าพนักงานผู้แทบไม่เคยรู้สึกถึงความเร่งด่วนด้วยความตกตะลึงพลาง
สั่นสะท้าน  เพราะพวกเขาไม่เพียงเพิกเฉยต่อบทเรียนอันทรงพลังจากการ
เข้าซื้อกิจการเมื่อไม่นานมานี้   แต่ยังพยายามเตะตัดขาหน่วยงานใหม่
ให้ไม่สามารถท�ำสิ่งที่เคยท�ำได้ดีมาตลอดอีกด้วย
ผูบ้ ริหารทีฉ่ ลาดหลักแหลมอย่างเอเดรียนไม่สามารถท�ำให้พนักงาน
รู้สึกถึงความเร่งด่วนในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง  เหตุผลมีอยู่หลายข้อ  
และทุกข้อล้วนเชือ่ มโยงกันหมด  บรรดาผูบ้ ริหารมักประเมินความสามารถ
ของตัวเองในการผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในองค์กรสูงเกินไป
และประเมินความยากในการดึงพนักงานออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจ
ต�ำ่ เกินไปด้วย  ผูบ้ ริหารเหล่านีไ้ ม่ตระหนักเลยว่าการกระท�ำของตัวเองท�ำให้
พนักงานยึดติดกับสภาพปัจจุบันโดยไม่ได้ตั้งใจ  พวกเขาไม่รู้จักรอโดยมัก
พูดว่า  “เตรียมการมากพอแล้ว  ลุยไปเลย”  สุดท้ายก็มักจะท�ำตัวไม่ถูก
เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ผลลั พ ธ์ ใ นแง่ ล บที่ ต ามมา  เช่ น   พนั ก งานต่ อ ต้ า นการ
เปลี่ยนแปลง  ขวัญก�ำลังใจและผลงานระยะสั้นถดถอย  หรือเกิดปัญหา
ทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ อย่างการสับสนระหว่างความรูส้ กึ เร่งด่วนกับความกังวล  ผลที่
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ตามมาคือ  พวกเขาผลักให้พนักงานยิง่ ถอยหนีเข้าไปในเขตแดนแห่งความ
สบายใจของตัวเอง  ส่งผลให้การต่อต้านการเปลีย่ นแปลงยิง่ ทวีความรุนแรง
มากขึ้นไปอีก
ถ้าทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องความชะล่าใจ  เราก็คง
ไม่ต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกัน  แต่จริง ๆ แล้วสถานการณ์กลับเป็นไป
ในทางตรงกันข้าม  ความส�ำเร็จอย่างล้นหลามในอดีต  วิกฤติที่ไม่ปรากฏ
เด่นชัด  มาตรฐานการท�ำงานทีต่ ำ  
�่ การไม่ได้รบั ความคิดเห็นจากภายนอก
องค์กรอย่างเพียงพอ  และอื่น ๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนท�ำให้พนักงานคิด
ในท�ำนองว่า  “จริงอยู่ที่เรามีปัญหา  แต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น  และ
ฉันก็ท�ำงานออกมาได้น่าพอใจด้วย”  หรือ  “ถึงแม้เราจะเผชิญกับปัญหา
ร้ายแรง  แต่ทุกที่ก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนั่นแหละ”  หากปราศจาก
ความรูส้ กึ เร่งด่วน  พนักงานก็จะไม่พยายามให้มากขึน้ ทัง้ ทีม่ นั เป็นสิง่ จ�ำเป็น
พวกเขาจะไม่ยอมเสียสละ  แต่จะยึดติดกับสภาพปัจจุบันและต่อต้านการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จากเบื้องบน  ผลที่ตามมาก็คือ  การรื้อระบบประสบความ
ล้มเหลว  กลยุทธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้   การเข้าซื้อกิจการด�ำเนินไป
อย่างไม่ราบรื่น  การลดขนาดองค์กรไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างที่คิด  
และโครงการพัฒนาคุณภาพก็เป็นแค่ลมปาก
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ข้อผิดพลาด #2 : ไม่สามารถสร้าง
ทีมขับเคลื่อนที่มีอำ� นาจมากพอ

ผูค้ นมักพูดว่าการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากผูน้ ำ� สูงสุดของ
องค์กรไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  แต่แค่นั้นยังไม่พอครับ  เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทีมขับเคลื่อน
ที่มีอำ� นาจ  โดยประกอบด้วยประธานบริษัท  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าแผนก  
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รวมถึงพนักงานจ�ำนวนหนึ่ง  (อาจเป็น 5 คน  15 คน  หรือ 50 คน)  ซึ่ง
พร้อมอุทิศตนให้กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น  ทีมดังกล่าว
ไม่จำ� เป็นต้องมีผบู้ ริหารระดับสูงอยูค่ รบทุกคน  เพราะบางคนอาจไม่เห็นด้วย
กับเรื่องนี  ้ (อย่างน้อยก็ในตอนแรก)  แต่เมื่อน�ำคนกลุ่มนี้มารวมตัวกันเป็น
ทีมได้   การเปลี่ยนแปลงก็จะง่ายขึ้น  เพราะทีมขับเคลื่อนนี้มีอ�ำนาจ
ในองค์กร  ทั้งในแง่ต�ำแหน่ง  การเข้าถึงข้อมูล  ความเชี่ยวชาญ  ชื่อเสียง  
ความสัมพันธ์   และความเป็นผู้น�ำ   จ�ำไว้ว่าคนเพียงคนเดียวไม่มีทาง
เอาชนะธรรมเนียมปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิมและความเฉือ่ ยชาในองค์กรได้  ไม่วา่
คนคนนัน้ จะเก่งกาจหรือมีทกั ษะโน้มน้าวใจมากแค่ไหนก็ตาม  เว้นแต่กรณี
ที่องค์กรมีขนาดเล็กมาก  ทั้งนี้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นการมีทีม
ขับเคลื่อนที่ไร้อ�ำนาจ
หากปราศจากทีมขับเคลื่อนที่มีอ�ำนาจมากพอ  ต่อให้การเปลี่ยน
แปลงอาจคืบหน้าได้ในช่วงเวลาหนึ่ง  โครงสร้างองค์กรอาจปรับเปลี่ยนไป  
การรือ้ ระบบองค์กรอาจเดินหน้า  แต่ในไม่ชา้ แรงต่อต้านก็จะเข้ามาท�ำลาย
ทุกสิ่งทุกอย่าง  ผู้บริหารเพียงคนเดียวหรือทีมขับเคลื่อนที่ไร้อ�ำนาจย่อม
ไม่อาจเอาชนะธรรมเนียมปฏิบัติแบบดั้งเดิมหรือการนึกถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตัวได้  ดังนั้น  ถึงจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  พฤติกรรมคนก็ไม่
เปลี่ยนตาม  ส่วนโครงการรื้อระบบองค์กรก็จะถูกต่อต้านจากทั้งผู้บริหาร
และพนักงาน  ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพจะสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยาก
จนไม่อาจท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างที่คาดหวังไว้
ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะครับ  ในฐานะผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐ  แคลร์ตระหนักดี
ว่าเธอมีอ�ำนาจจ�ำกัด  และไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งที่จะริเริ่มโครงการที่อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อย่างไรก็ตาม  เธอ
เริ่มรู้สึกคับข้องใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่องค์กรไม่สามารถรับมือกับแรงกดดัน
จากการแข่งขันและท�ำได้เพียงใช้วิธีเลิกจ้างพนักงาน  เธอจึงรับหน้าที่เป็น
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หัวหน้าทีมเฉพาะกิจที่รับผิดชอบ  “การพัฒนาคุณภาพ”  สองปีหลังจาก
นั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าพึงพอใจน้อยที่สุดในชีวิตการท�ำงานของเธอ
ปัญหาคือผู้บริหารในสายงานส�ำคัญที่มีอยู่สามคนไม่ได้เข้าร่วมทีม
เฉพาะกิจแม้แต่คนเดียว  และหลังจากเผชิญกับความยากล�ำบากในการ
นัดประชุมครั้งแรกเพราะสมาชิกบางคนบ่นว่างานยุ่งมาก  แคลร์ก็รู้ตัวว่า
ก�ำลังตกทีน่ งั่ ล�ำบาก  ไม่มอี ะไรคืบหน้าไปมากนักหลังจากนัน้   ทีมของเธอ
กลายเป็นภาพสะท้อนของทีมสุดห่วยที่ทั้งท�ำงานช้า  เล่นการเมือง  และ
เอาแต่สร้างปัญหา  งานส่วนมากในทีมส�ำเร็จได้ด้วยความทุ่มเทของคน
เพียงหยิบมือเดียว  ในขณะทีส่ มาชิกส่วนใหญ่และเหล่าผูบ้ ริหารในสายงาน
ส�ำคัญแทบไม่เคยให้ความสนใจหรือพยายามท�ำความเข้าใจในสิ่งที่ทีม
ก�ำลังท�ำอยูเ่ ลย  สุดท้ายเมือ่ ไม่อาจสร้างผลงานเป็นชิน้ เป็นอัน  ทีมทีร่ วมตัว
กันได้แค่ 18 เดือนจึงยุติบทบาทลง
ในกรณีนี้ความล้มเหลวมาจากการประเมินความยากในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต�่ำเกินไป  รวมถึงการไม่ให้ความส�ำคัญกับการมีทีม
ขับเคลือ่ นทีแ่ ข็งแกร่ง  แม้แต่ตอนที่ความชะล่าใจอยู่ในระดับต�่ำ  องค์กรที่
ไม่ค่อยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ และแทบไม่เคยท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีมก็มักไม่เห็นคุณค่าของทีมขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง  โดยทึกทักเอาเอง
ว่าสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ  หรือฝ่ายวางแผนกลยุทธ์มาเป็นผู้น�ำทีมแทนที่จะดึงผู้บริหารใน
สายงานหลักเข้ามามีส่วนร่วม  ไม่ว่าผู้น�ำทีมจะมีความสามารถหรือทุ่มเท
มากเพียงใด  หากปราศจากความร่วมมือจากผู้บริหารในสายงานหลักก็
เป็นเรื่องยากที่ทีมจะมีอำ� นาจมากพอจะเอาชนะสภาพเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ได้
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