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หกปีก่อนผมได้เขียนหนังสือเรือ่ ง Leading Change ซึง่ ว่าด้วยสิง่ ทีผ่ ้คู นท�ำ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงองค์กรครัง้ ใหญ่และเป็นผูช้ นะในโลกทีผ่ นั ผวนมากขึน้ ทุกที
ค�ำว่าเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ในความหมายของผมคือ การเปิดรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การปรับกลยุทธ์ครั้งส�ำคัญ การรื้อระบบ การควบรวมและ
การเข้าซือ้ กิจการ การปรับโครงสร้าง การพยายามพัฒนานวัตกรรมแบบ
ก้าวกระโดด รวมถึงการพลิกโฉมวัฒนธรรม จากการศึกษาองค์กรต่าง ๆ
มาเกือบร้อยครั้ง ผมพบว่าคนส่วนมากสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ได้ไม่ดีนัก พวกเขาท�ำผิดพลาดชนิดที่คาดเดาได้เพราะเคยสัมผัสกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงน้อยมาก ในโลกที่ผันผวน
ไม่หยุดทั้งยังเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้และสร้าง
ความสั่นสะเทือนไปทั่ว ผลที่ตามมาของความผิดพลาดเหล่านั้นร้ายแรง
มากทีเดียว หนังสือเรื่อง Leading Change น�ำพาผู้อ่านไปส�ำรวจการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จ และอธิบายกระบวนการแปดขั้นตอน
ซึ่งเป็นบันไดไปสู่ความส�ำเร็จ
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หนังสือเล่มนั้นไม่หนามาก เพราะผมคิดว่าเนื้อหาควรสั้นกระชับ
และตรงประเด็น อีกทั้งมันยังครอบคลุมทุกสิ่งที่ผมต้องการจะบอกแล้ว
ทว่าผมตระหนักดีวา่ มีค�ำถามทีน่ า่ สนใจมากมายทีผ่ มไม่ได้ให้ความกระจ่าง
โดยเฉพาะตัวอย่างของผู้คนที่น�ำวิธีการในหนังสือไปใช้จนประสบความ
ส�ำเร็จ ค�ำถามเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมตอนที่ผมได้รับค�ำเชิญ
จากบริษัทดีลอยท์ คอนซัลติง ให้เข้าร่วมในโครงการติดตามผลโครงการ
หนึง่ พวกเขาอยากสัมภาษณ์คนกลุม่ ใหญ่เพือ่ รวบรวมหลักการส�ำคัญและ
เรื่อ งราวที่จ ะช่ ว ยให้ เข้ าใจกระบวนการแปดขั้นตอนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นั่นฟังดูเข้าที ผมจึงตอบตกลง และผลจากความร่วมมือครั้งนั้นก็คือ
หนังสือเล่มนี้
ทีมจากดีลอยท์ที่น�ำโดยแดน โคเฮน สัมภาษณ์คนกว่า 200 คน
ในองค์กรมากกว่า 90 แห่งในสหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้
ผูถ้ กู สัมภาษณ์บางคนได้รบั การติดต่อกลับไป 3-4 ครัง้ เนือ่ งจากเราต้องการ
ข้อมูลทีล่ งลึกมากขึน้ ท้ายทีส่ ดุ เรามุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ งราว 80 เรือ่ งและทบทวน
เนื้อหากับบรรดาผู้เล่าเพื่อความถูกต้อง ผมได้คัดเลือก 34 เรื่องราวที่ให้
ประโยชน์มากที่สุดมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
ในหนังสือเรื่อง Leading Change ผมอธิบายขั้นตอนทั้งแปดที่
ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติแบบใหม่ ส่วนในหนังสือเล่มนี้เราจะเจาะลึก
เกี่ยวกับปัญหาหลักที่ผู้คนเจอในแต่ละขั้นตอนและวิธีแก้ไข เราค้นพบว่า
ปัญหาใหญ่มักไม่ได้มาจากกลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม หรือระบบ
จริงอยู่ที่องค์ประกอบเหล่านี้และสิ่งอื่น ๆ มีความส�ำคัญ แต่ปัญหาหลัก
มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน องค์กรที่เปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงานได้ล้วนสื่อสารโดยพุ่งเป้าไปที่ความรู้สึก เรื่องนี้เป็นจริง
แม้กระทัง่ ในองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการวิเคราะห์และการวัดผลเชิงปริมาณ รวมถึง
ในหมูค่ นทีค่ ดิ ว่าตัวเองเฉลียวฉลาดด้านการบริหารธุรกิจ ในการเปลีย่ นแปลง
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง ผู้คนจะช่วยท�ำให้คนอื่น ๆ มองเห็นปัญหา
หรือ ทางออกในแบบที่สั่นคลอนความรู้ สึก จากนั้นความรู้สึกจะเป็น
12
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ตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับที่มากพอจะก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในทางกลับกัน ส�ำหรับกรณีที่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ เรามักไม่เห็นแบบแผนนี้เลย
ตลอดชีวติ ของผม หนังสือต่าง ๆ และระบบการศึกษามักให้น�้ำหนัก
กับการวิเคราะห์และความคิดมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วนความรู้สึกจะ
ถูกมองว่าเป็นสิง่ ที่ “ไม่หนักแน่น” และถูกพูดถึงในทางไม่ดนี กั บ่อยครัง้
มันมักถูกโทษว่าเป็นอุปสรรค (จึงมีค�ำพูดอย่าง “อย่าอ่อนไหวไปหน่อย
เลย!”) ถึงแม้แนวโน้มนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แต่ผมก็ไม่เคยได้ยินใคร
เล่าเรือ่ งท�ำนองเดียวกับทีผ่ มรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ แทบไม่มผี นู้ �ำการ
เปลี่ยนแปลงคนไหนใช้ถุงมือ กล้องถ่ายวิดีโอ การออกแบบห้องท�ำงาน
เครื่องบิน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่องราว และภาพพักหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เพื่อโน้มน้าวความรู้สึกและเปลี่ยนพฤติกรรม
เราวางเค้าโครงของหนังสือเล่มนี้ตามขั้นตอนทั้งแปด เพราะนี่เป็น
แนวทางทีผ่ คู้ นท�ำตามกระบวนการสร้างความเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง
ที่ประสบความส�ำเร็จมีล�ำดับขั้นตอนที่ชัดเจน และบทต่าง ๆ ในหนังสือ
เล่มนี้ก็ด�ำเนินไปตามล�ำดับนั้น เนื้อหาตลอดทั้งเล่มจะกล่าวถึงความรู้
ความเข้าใจที่ผู้เล่าเรื่องได้รับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จริงอยู่ที่เรา
ได้ท�ำการวิเคราะห์ แต่เราจะน�ำเสนอปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัยเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นจริงผ่านมุมมองของเจ้าของเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอนุญาตให้เรา
เปิดเผยชื่อจริง มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่ใช้ชื่อสมมุติ
จอห์น คอตเตอร์
เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์
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าระทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพียงหนึง่ เดียวในหนังสือเล่มนีเ้ รียบง่ายมาก นัน่ คือ
สาเหตุสว่ นใหญ่ทผี่ คู้ นเปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ ไม่ใช่เพราะได้รบั รูผ้ ลการ
วิเคราะห์ที่เปลี่ยนความคิดของพวกเขา แต่เพราะพวกเขาเห็นความจริงที่
สัน่ คลอนความรู้สกึ สาเหตุนพี้ บได้บ่อยเป็นพิเศษในการเปลีย่ นแปลงของ
องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การควบรวมและ
เข้าซือ้ กิจการ การเปลีย่ นโครงสร้าง กลยุทธ์ใหม่ การพลิกโฉมวัฒนธรรม
โลกาภิวตั น์ และธุรกิจออนไลน์ โดยอาจเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร ไม่กเ็ กิดขึน้
แค่ในสาขา ฝ่าย หรือทีม ในยุคแห่งความผันผวน ถ้าคุณรับมือกับความ
เป็นจริงนี้ได้เป็นอย่างดี คุณก็จะประสบความส�ำเร็จ แต่ถ้าคุณรับมือ
ได้ไม่ดี คุณอาจรู้สึกอยากจะบ้า ต้องสูญเสียเงินก้อนโต และเจ็บปวด
อย่างมาก
บทเรียนนี้มาจากการสัมภาษณ์เมื่อเจ็ดปีก่อนและในช่วงสองปี
ที่ผ่านมา โดยมี ผู ้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ป ระมาณ 400 คนจาก 130 องค์ ก ร
การสัมภาษณ์เผยให้เห็นว่า...
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• องค์ ก รที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งสู ง รู ้ วิ ธีก� ำ จั ด แรง
ต้านทานต่อสิง่ ใหม่ พวกเขารูว้ ธิ ฉี วยโอกาสและหลีกเลีย่ ง
อันตราย ทั้งยังมองว่าการก้าวกระโดดครั้งใหญ่มีส่วน
น�ำไปสู่การประสบความส�ำเร็จครั้งใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ
ส่วนการค่อย ๆ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ไม่ดพี ออีกต่อไป
• การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ มี
รายละเอียดที่ซับซ้อน โดยเกิดขึ้นตามล�ำดับขั้นตอน
แปดขั้น นั่นคือ เพิ่ม ความรู้ สึกเร่ ง ด่ วน สร้างทีม
ขั บ เคลื่ อ น ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ สื่ อ สาร
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์เหล่านัน้ ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำลายอุปสรรคที่ขัดขวางการลงมือท�ำ สร้างชัยชนะ
ระยะสัน้ ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จ และสร้างวัฒนธรรมใหม่
เพื่อให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่ต่อไป
• สิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ในทั้ ง แปดขั้ น ตอนนี้ อ ยู ่ ที่ ก ารเปลี่ ย น
พฤติกรรมคน ไม่ใช่ที่กลยุทธ์ ระบบ หรือวัฒนธรรม
จริงอยู่ว่าองค์ประกอบเหล่านี้และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย
อาจมีความส�ำคัญมาก แต่ปัญหาหลักที่แท้จริงคือเรื่อง
ของพฤติกรรมและความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมัน
แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
• การเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะท�ำได้ผ่านการบอก
ผลการวิเคราะห์เพือ่ โน้มน้าวความคิดของผูค้ น วิธที ดี่ กี ว่า
คือการช่วยพวกเขาให้เห็นความจริงเพื่อโน้มน้าวความ
รูส้ กึ ของพวกเขา ทัง้ ความคิดและความรูส้ กึ ล้วนมีความ
ส�ำคัญและพบได้ในองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จ แต่
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ความรู้สึก แบบแผน
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มองเห็ น -รู ้ สึ ก -เปลี่ ย นแปลงมี พ ลั ง มากกว่ า แบบแผน
วิเคราะห์-ครุ่นคิด-เปลี่ยนแปลง ความแตกต่างระหว่าง
การมองเห็นกับการวิเคราะห์และระหว่างความรู้สึกกับ
ความคิดนั้นมีความส�ำคัญ เพราะเรามักเคยชินกับการ
ใช้การวิเคราะห์และความคิดบ่อยกว่าและมากกว่า
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เวลาที่เราเหนื่อยจนท้อ บางครั้งเราจะพยายามบอกตัวเองว่าการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีความจ�ำเป็นน้อยลงทุกที ทั้งที่ความผันผวนก�ำลัง
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เวลาทีเ่ ราเหนือ่ ยจนท้อ บางครัง้ เราจะคิดว่าปัญหา
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและควบคุมไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าบางคนสามารถ
ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างน่าทึ่ง เราสามารถเรียนรู้จาก
คนเหล่านั้นได้ ไม่ว่าเราจะเป็นซีอีโอ หัวหน้างาน หรือแค่ใครคนหนึ่งที่มี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นี่คือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้
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แปดขั้นตอนซึ่งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ในการท�ำความเข้าใจเหตุผลที่บางองค์กรก้าวกระโดดไปสู่อนาคตได้ดีกว่า
องค์กรอืน่ อันดับแรกคุณต้องมองให้เห็นล�ำดับขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเสียก่อน ในแทบทุกกรณีจะมีลำ� ดับขัน้ ตอนทีป่ ระกอบด้วย
ขั้นตอนแปดขั้นซึ่งน้อยคนจะท�ำมันได้ดี

ขั้นตอนที่ 1
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เอกชนยักษ์ใหญ่หรือพนักงาน
ระดับล่างกลุ่มเล็ก ๆ ขององค์กรไม่แสวงผลก�ำไร ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ
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ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเปิดฉากด้วยการท�ำให้คนที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งรู ้ สึ ก ถึ ง ความเร่ ง ด่ ว น ในองค์ ก รขนาดเล็ ก “คนที่ มี
ส่วนเกีย่ วข้อง” ควรมีประมาณ 100 คน ไม่ใช่ 5 คน ส่วนในองค์กรขนาด
ใหญ่ควรมี 1’000 คน ไม่ใช่ 50 คน ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่คอ่ ยประสบ
ความส�ำเร็จจะตั้งเป้าไว้ที่ 5 คน 50 คน หรือ 0 คน การท�ำแบบนี้ก่อให้
เกิดสิง่ ทีแ่ พร่หลายอยูท่ วั่ ไป นัน่ คือ ความชะล่าใจ ความกลัว และความ
โกรธเคือง ซึง่ ล้วนแต่ทำ� ลายการเปลีย่ นแปลงได้ทงั้ สิน้ ความรู้สกึ เร่งด่วน
จะท�ำให้คนลุกขึน้ จากโซฟา โผล่ออกมาจากหลุมหลบภัย และพร้อมทีจ่ ะ
เดินหน้าลุย
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ขั้นตอนที่ 2
เมือ่ เกิดความรูส้ กึ เร่งด่วนแล้ว ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จจะสร้างทีมขับเคลื่อนที่มีความน่าเชื่อถือ ทักษะความสามารถ
สายสัมพันธ์ ชื่อเสียง และอ�ำนาจอย่างเป็นทางการ เพราะทั้งหมดนี้คือ
สิ่งที่ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงจ�ำเป็นต้องมี คนกลุ่มนี้จะเรียนรู้วิธีทำ� งานซึ่ง
ทีมที่ดีใช้ โดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจและเปิดใจให้กัน ในการเปลี่ยนแปลง
ทีไ่ ม่ประสบความส�ำเร็จ มักมีการโยนภาระให้คนคนเดียวหรือไม่มใี ครเป็น
ผู้รับผิดชอบเลยสักคน ไม่ก็มีทีมเฉพาะกิจและคณะกรรมการที่ด้อยความ
สามารถ หรือมีโครงสร้างการบริหารที่ซับซ้อน ทีมแบบนี้มักไร้ความ
น่าเชือ่ ถือ ทักษะความสามารถ และอ�ำนาจในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะไม่พร้อมส�ำหรับงานนี้
ขั้นตอนที่ 3
ในการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จ ทีมขับเคลื่อนจะก�ำหนด
กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่สมเหตุสมผล ชัดเจน เรียบง่าย และน่าตื่นเต้น
ส่วนในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ จะมีแต่แผนการและ
งบประมาณอย่ า งละเอี ย ด สองสิ่ ง นี้ มี ค วามจ�ำ เป็ น ก็ จ ริ ง แต่ มั น ยั ง
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ไม่เพียงพอ บางองค์กรอาจมีวสิ ยั ทัศน์ แต่มนั ไม่สมเหตุสมผลมากพอเมือ่
พิจารณาจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกและในองค์กร หรือวิสยั ทัศน์ของบางองค์กร
อาจไม่ได้ถูกก�ำหนดโดยทีมขับเคลื่อน ส่งผลให้สมาชิกในทีมไม่ยอมรับ
เสียเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีทไี่ ม่ประสบความส�ำเร็จ กลยุทธ์ตา่ ง ๆ มักต้อง
ใช้เวลานานและมีความระมัดระวังมากเกินไปส�ำหรับโลกที่หมุนเร็วแบบ
ทุกวันนี้
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนนี้คือการสื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ โดยส่งข้อความที่
เรียบง่ายและกินใจออกไปตามช่องทางต่าง ๆ ที่จะไปถึงผู้รับอย่างแน่นอน
เป้าหมายคือการสร้างความเข้าใจ ท�ำให้ผคู้ นมีสว่ นร่วมอย่างเต็มใจ และ
รวมพลังจากคนหมู่มาก จ�ำไว้ว่าในขั้นตอนนี้การกระท�ำส�ำคัญกว่าค�ำพูด
สัญลักษณ์ต่าง ๆ จะสร้างการจดจ�ำ และการเน้นย�้ำคือหัวใจส�ำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ มักมีการสื่อสารน้อยเกินไป
หรือผูค้ นได้รบั สารแต่ไม่ยอมรับมัน จงตระหนักว่าคนเก่ง ๆ มักสือ่ สารน้อย
เกินไปหรือไม่กส็ อื่ สารแบบผิด ๆ อยูต่ ลอดเวลาโดยทีไ่ ม่เฉลียวใจเลยสักนิด
ขั้นตอนที่ 5
ในการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จ คุณจะเห็นการมอบ
อ�ำนาจให้พนักงาน อุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางพนักงานไม่ให้ท�ำตาม
วิสัยทัศน์จะถูกก�ำจัดออกไป ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงจะหาทางจัดการกับ
หัวหน้าทีล่ ดิ รอนอ�ำนาจของลูกน้อง ระบบข้อมูลทีไ่ ม่ดพี อ และความมัน่ ใจ
ในตัวเองที่มากเกินไปของคนในองค์กร การมอบอ�ำนาจนั้นหมายถึงการ
ก�ำจัดอุปสรรค ไม่ใช่การ “หยิบยื่นอ�ำนาจ” เพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะจับ
ใส่ถุงแล้วแจกจ่ายให้ผู้คนได้ ในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
พนักงานมักถูกปล่อยให้งมหาทางรอดกันเองท่ามกลางอุปสรรครอบตัว
19

ดังนั้น ความไม่พอใจจึงเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็ถูก
บ่อนท�ำลาย
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ขั้นตอนที่ 6
เมื่ อ พนั ก งานมี อ� ำ นาจในการท� ำ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ล้ ว ในการ
เปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมาก พนักงานเหล่านัน้ จะได้รบั การ
สนับสนุนให้สร้างชัยชนะระยะสั้น ซึ่งมีความส�ำคัญเพราะมันก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ ทรัพยากร และแรงผลักดันที่มากขึ้น ส่วนในการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ชัยชนะจะเกิดขึ้นช้า ไม่ชัดเจน
ไม่ สื่ อ ถึ ง ค่ า นิ ย มของพนั ก งาน และคลุ ม เครื อ จนดู ไ ม่ อ อกว่ า มั น เป็ น
ความส�ำเร็จจริงหรือเปล่า หากปราศจากกระบวนการทีม่ กี ารบริหารจัดการ
อย่างดี การเลือกโครงการที่จะท�ำอย่างพิถีพิถัน และชัยชนะระยะสั้น
ที่เกิดขึ้นเร็วพอ กลุ่มคนที่คอยดูความล้มเหลวหรือเอาแต่ตั้งแง่ก็อาจ
ท�ำลายความพยายามในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
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ขั้นตอนที่ 7
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จจะไม่ผ่อนคันเร่ง เมื่อ
สร้างชัยชนะครัง้ แรก ๆ ได้แล้ว พวกเขาจะใช้มนั สร้างชัยชนะครัง้ ต่อ ๆ ไป
พวกเขาจะสร้างความเปลีย่ นแปลงในแง่มมุ ต่าง ๆ ไปเรือ่ ย ๆ แบบทีละเล็ก
ละน้อย เมื่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งส�ำเร็จก็เลือกเป้าหมายต่อไปอย่างชาญ
ฉลาด จากนั้นก็สร้างคลื่นของการเปลี่ยนแปลงลูกแล้วลูกเล่าจนกระทั่ง
วิสัยทัศน์กลายเป็นจริง ส่วนในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
พนักงานจะพยายามท�ำหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปและยอมแพ้เร็ว
เกินไปโดยไม่รู้ตัว พวกเขาจะปล่อยให้แรงกระตุ้นลดลงจนในที่สุดก็พบว่า
ตัวเองเดินมาถึงทางตัน
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ขั้นตอนที่ 8
ส�ำหรับขั้นตอนสุดท้าย ในการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ทัง้ องค์กรจะปลูกฝังการเปลีย่ นแปลง
ให้หยัง่ รากลึกโดยการสร้างวัฒนธรรมใหม่ บรรทัดฐานทางพฤติกรรมและ
ค่านิยมร่วมใหม่ ๆ จะเกิดขึน้ จากแนวทางปฏิบตั ทิ ปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาทีน่ านพอ ในขัน้ ตอนนีป้ จั จัยส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้คอื
การเลื่อนต�ำแหน่งที่เหมาะสม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ
และกิจกรรมทีช่ ว่ ยบ่มเพาะความรูส้ กึ ส่วนในกรณีทไี่ ม่ประสบความส�ำเร็จ
การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีความมั่นคงแม้แต่น้อยและอาจถูกพัดพาหายไป
หมดภายในเวลาอันสั้นเมื่อเผชิญกับแนวทางปฏิบัติแบบเดิม
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ล�ำดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
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กระบวนการเปลี่ ย นแปลงอาจมี จุ ด ที่ บ างขั้ น ตอนซ้ อ นทั บ กั น อยู ่ บ ้ า ง
ทีมขับเคลื่อนอาจมีมากกว่าหนึ่งทีมโดยกระจายอยู่ในระดับต่าง ๆ ของ
องค์กร และแต่ละทีมก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงแปดขั้นตอนซ�้ำ ๆ ไป
เรื่อย ๆ เนื่องจากโลกนี้มีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงในบางกรณีจึง
ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนทั้งแปดอย่างเคร่งครัด แต่ขั้นตอนเหล่านี้ก็เป็น
แบบแผนพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ ทุกสิ่งเป็นไป
ได้ทงั้ นัน้ ครับ แม้แต่ ในองค์กรทีม่ แี นวโน้มว่าจะไม่สามารถก้าวกระโดดไป
สู่อนาคตที่ดีขึ้น
หลักฐานมากมายบ่งบอกว่าปัญหาพื้นฐานที่สุดของทุกขั้นตอนคือ
การเปลีย่ นพฤติกรรมคน ตัวอย่างเช่น ปัญหาส�ำคัญในขัน้ ตอนที่ 1 ไม่ใช่
ความรู้สึกเร่งด่วนในเชิงนามธรรม แต่คือพฤติกรรมของคนที่ไม่สนใจการ
เปลี่ยนแปลงของโลก คนที่กลัวจนท�ำอะไรไม่ถูกเวลาเจอปัญหา หรือ
คนทีไ่ ม่ทำ� อะไรเลยนอกจากบ่น ในขัน้ ตอนที่ 2 ปัญหาอยูท่ พี่ ฤติกรรมของ
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