Slingshot Group
282 Raintree Office Garden, B3 Building, 1 st Floor,
Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel: +66 (0) 2 719 6458 to 60 Fax: +66 (0) 2719 6457 www.slingshot.co.th

Leading the New Edge : สาเหตุท่ ยี รี าฟคอสัน้ ต่ อต้ าน
การเปลี่ยนแปลง
จริ ง ๆ แล้ วคนไม่ได้ ตอ่ ต้ านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในองค์กร แต่ตอ่ ต้ านผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับตัวเขาเองต่างหาก
ชาลส์ ดาร์ วนิ บิดาแห่งวิชาวิวฒ
ั นาการ บอกไว้ ตั ้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้ วว่า “เผ่าพันธุ์ที่จะอยู่รอดบนโลกใบนีไ้ ด้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์
ทีแ่ ข็งแรงกว่าใคร แต่ตอ้ งเป็ นเผ่าพันธุ์ทีป่ รับตัวได้ดีกว่าใคร” ยีราฟที่คอยาวเท่านั ้นจึงจะสามารถแย่งกินใบไม้ เป็ นอาหารได้
ดีกว่าพวกที่คอสั ้น และจะถ่ายทอดพันธุกรรมเหล่านี ้ไปยังลูกหลาน จึงไม่แปลกอะไรที่พวกยีราฟคอสั ้นมีอนั ต้ องจากโลกนี ้
ไป
มาถึงศตวรรษที่ 21 ไม่มีใครอยากเป็ นยีราฟคอสั ้น ทุกคนต่างรู้ดวี า่ ต้ องเดินหน้ าเข้ าสู่สถานการณ์ของโลกที่แตกต่างไปจาก
เดิม ไม่ ใ ช่ แ ค่ต้อ งปรั บ ตัว แต่ต้อ งปรั บ ตัวให้ เร็ วที่ สุด ถึ ง จะเอาตัวรอดได้ แม้ ร้ ู ทัง้ รู้ คนส่ วนหนึ่ ง ก็ ยัง คงหวั่น ไหวที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยทา มาทาในสิ่งที่ไม่ค้ ยุ เคย ไม่ใช่เพราะไม่ร้ ู ถึงความจาเป็ น แต่เพราะการเปลี่ยนในแต่ละครั ง้ มันมี
ผลโดยตรงต่อตัวเขา เพราะทุกครั ง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมนาไปสู่ความเจ็บปวด ตั ้งแต่ระดับเล็กน้ อยคืออึดอัด จนถึง
ระดับสูงสุดคือทุกข์ทรมาน
ดังนั ้นแผนการปรั บเปลี่ยนองค์กรหรู ๆ อาจสวยแต่รูปจูบไม่หอม เพราะคนส่วนหนึ่งไม่เล่นด้ วย ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึง
จาเป็ นต้ องช่วยให้ เขาเหล่านั ้นหลุดออกมาจากอดีต ด้ วยการเข้ าไปนั่งในหัวอกพวกเขา รั บทราบความกังวลของเขา แล้ ว
วิเคราะห์สาเหตุวา่ อะไรที่ทาให้ เขากลัว
คนที่ตอ่ ต้ านการเปลี่ยนแปลงก็คล้ ายกับยีราฟคอสั ้นที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเอง ไม่ทาอะไร ทั ้ง ๆ ที่ร้ ูวา่ ต้ องตายในไม่ช้า แต่
เขาก็คงมีเหตุผลของเขา ซึง่ ไม่หนีไปจาก 2 สาเหตุหลัก คือ RISK กับ LOSS
1. กลัวความไม่ แน่ น อน (Perceived Risk) ไม่ร้ ู ว่าหากเปลี่ยนแล้ วจะมี ความเสี่ยงอะไรบ้ าง ซึ่งจะสะท้ อ น
ออกมาในรู ป แบบต่าง ๆ ทัง้ ท่ าที คาพูดและความรู้ สึก เช่ น แบบเดิมดีอ ยู่แ ล้ ว ถ้ าเปลี่ ยนแล้ วแย่ลงใคร
รั บผิดชอบ (Status Quo) เปลี่ยนแล้ วจะดีกว่าเดิมจริ งเหรอ ยังไม่ค่อยไว้ ใจ (Distrust) ฟั งแล้ วงง เข้ าใจไม่
ตรงกัน (Misunderstanding) ต้ องเรี ยนรู้ อะไรใหม่ ๆ อีกหรื อเปล่า (New Skills) ถ้ าความรู้ ความสามารถไม่
ถึงจะเกิดอะไรขึ ้น (Lack of Competence) ทาไมต้ องเปลี่ยนตอนนี ้ กาลังยุ่ง มีเรื่ องอื่นต้ องทาเยอะ (Timing)
เป็ นต้ น
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2. กลัวสูญเสีย (Perceived Loss) มีอะไรบ้ างที่ต้องขาดหายไปหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สูญเสียอานาจ
หน้ าที่ (Authority or Control) สูญ เสี ยความมั่ น คงในการท างาน (Job Security) สูญ เสี ยเวลาส่ ว นตัว
(Personal Time) สูญเสียสถานภาพทางสังคม (Status or Social Standing) เป็ นต้ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงควรรู้วา่ อะไรคือสาเหตุที่แท้ จริ ง และต้ องแยกแยะให้ ได้ วา่ เขา RISK หรื อ LOSS อะไร หรื อมีปัญหาทั ้ง
สองอย่าง จะได้ ช่วยให้ พวกเขาหลุดพ้ นจากความกลัวทั ้งปวงได้ ตรงประเด็นและเร็ วขึ ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาสาธยายในเรื่ อง
ที่ไม่ใช่ความกังวลของเขา เพื่อช่วยให้ ยีราฟคอสั ้น คอยาวได้ ซะที
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