หน่ วยที่ 11

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เค้าโครงเนื้ อหา
ตอนที่ 11.1 ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.1 ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงกรณีทวไป
ั่
เรื่องที่ 11.1.2 หลักพืน้ ฐานในการศึกษาความเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.3 ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงในองค์กร
เรื่องที่ 11.1.4 จิตวิทยาเมื่อคนได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.5 การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.6 หลักขัน้ ตอนการเปลีย่ นพฤติกรรมของคน
เรื่องที่ 11.1.7 ปจั จัยเกือ้ หนุนการเปลีย่ นแปลงในองค์กร
ตอนที่ 11.2 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร
เรื่องที่ 11.2.1 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 3 ขัน้ ตอน ของ Lewin
เรื่องที่ 11.2.2 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 8 ขัน้ ตอนของ Kotter
เรื่องที่ 11.2.3 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาของ Bossidy
เรื่องที่ 11.2.4 วิธที าแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.2.5 บทบาทของผูบ้ ริหารในการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 11.3 กรณีศกึ ษา
เรื่องที่ 11.3.1 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลมหาประชา 7
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เรื่องที่ 11.3.2 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลราชพฤกษ์
เรื่องที่ 11.3.3 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชนท้ายบ่อ

แนวคิ ด
1. ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง เป็ นการศึกษาถึงภาพใหญ่ของการเปลีย่ นแปลงในธรรมชาติ
ทัวไป
่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ พฤติกรรมของฝูงสัตว์ พฤติกรรมของฝูงชน พร้อมทัง้
ศึกษาถึงหลักพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการย่อยต่างๆทีเ่ ป็ นเหตุ
และเป็ นผลต่อกันและกัน แล้วตีวงเนื้อหาให้แคบลงมาสูธ่ รรมชาติการเปลีย่ นแปลงในองค์กร
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงในองค์กร จิตวิทยาและพฤติกรรมของผูค้ นในองค์กรอัน
สืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงในองค์กร และศึกษาลึกลงไปถึงธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงใน
ระดับปจั เจกบุคคล
2. วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร เป็ นการศึกษาถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการก่อการเปลีย่ นแปลง โดยเน้นแนวคิดที่
ถูกนามาใช้จริงอย่างกว้างขวางแล้วสามแนวคิด คือ (1) แนวคิดของ Lewin การเขย่าให้องค์กร
ละลายจากภาวะนิ่งและสุขสบายก่อน แล้วทาการเปลีย่ นแปลง ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้องค์กรค่อยๆ
สงบลงสูภ่ าวะตกผลึกนิ่งเช่นเดิม (2) แนวคิดของ Kotter ซึง่ กาหนดวิธปี ฏิบตั ิ 8 ขัน้ ตอนออกมา
จากการศึกษาความล้มเหลวในการเปลีย่ นแปลงของบริษทั ขนาดใหญ่กว่าร้อยบริษทั (3) วิธขี อง
Bossidy ซึง่ เน้นการเปลีย่ นแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาและติดตามผลอย่างเป็ นระลอกๆไม่
หยุดหย่อน นอกจากแนวคิดทัง้ สามแล้ว ยังได้ระบุถงึ วิธจี ดั ทาแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลง และ
บทบาททีผ่ บู้ ริหารพึงมีในการเปลีย่ นแปลงด้วย
3. กรณีศกึ ษา เป็ นตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงองค์กรซึง่ ได้มาจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จริงๆแต่ใช้นามสมมุตขิ องสถานทีแ่ ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็ นเหตุการณ์ในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก อย่างละหนึ่งโรงพยาบาล ทัง้ นี้ดว้ ยวิธเี ล่าข้อมูลประกอบและบอกเป้าหมายการ
เปลีย่ นแปลงให้ก่อน แล้วให้นกั ศึกษาจัดทาแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลง ก่อนทีจ่ ะเปิ ดเผยให้ทราบ
ตัวอย่างเฉลยเพื่อให้นกั ศึกษาใช้ศกึ ษาเปรียบเทียบกับผลงานของตนเอง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
ั
1. อธิบายภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงในธรรมชาติ ในองค์กร และในตัวปจเจกบุ
คคล โดยใช้หลักพืน้ ฐาน
การศึกษาความเปลีย่ นแปลงเข้าไปอธิบายความสัมพันธ์ทก่ี ระบวนการเปลีย่ นแปลงย่อยต่างๆมีต่อกัน
แล้วคาดหมายผลลัทธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้
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2. บอกขัน้ ตอนสาคัญในการก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตามแนวคิดของ Lewin รวม 3 ขัน้ ตอน ตามแนวคิด
ของ Kotter รวม 8 ขัน้ ตอน และตามแนวคิดของ Bossidy รวม 4 ขัน้ ตอนได้
3. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของสถานการณ์ของโรงพยาบาลในกรณีศกึ ษาทัง้ 3 โรงพยาบาล แล้วระบุ
สภาพการณ์ปจั จุบนั วิเคราะห์หาประเด็นสาคัญทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง แล้วเขียนออกมาเป็ นแผนทีก่ าร
เปลีย่ นแปลงซึง่ ระบุว่าอะไรจะเป็ นความสาเร็จระยะสัน้ ตามลาดับก่อนหลังได้

ตอนที่ 11.1
ธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั กิ จิ กรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 11.1.1 ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงกรณีทวไป
ั่
เรื่องที่ 11.1.2 หลักพืน้ ฐานในการศึกษาความเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.3 ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงกรณีองค์กร
เรื่องที่ 11.1.4 จิตวิทยาเมื่อคนได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.5 การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.1.6 หลักขัน้ ตอนการเปลีย่ นพฤติกรรมของคน
เรื่องที่ 11.1.7 ปจั จัยเกือ้ หนุนการเปลีย่ นแปลงในองค์กร

แนวคิ ด
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1.

ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงในแต่ละเหตุการณ์เป็ นผลจากการปฏิสมั พันธ์ของ
กระบวนการย่อยจานวนมาก มีความซับซ้อนหลากหลาย แต่กม็ แี บบแผนทีแ่ น่นอนอยู่
บ้างระดับหนึ่ง ซึง่ หากศึกษาให้เข้าใจแบบแผนของการปฏิสมั พันธ์เหล่านัน้ อย่างถ่องแท้
ก็สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้บา้ งพอควร

2.

หลักพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาความเปลีย่ นแปลงมีตงั ้ แต่การคาดเดาจากความสัมพันธ์เชิง
เส้น การคิดวิเคราะห์แบบแยกส่วน การทาความเข้าใจระบบการปรับตัวเชิงซ้อนโดยใช้
ความคิดเชิงระบบ

3.

การเปลีย่ นแปลงองค์กรมีทงั ้ การเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน การเปลีย่ นแปลงระบบ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมขององค์กร ซึง่ อย่างหลังสุด
นี้จะทาโดยวิธเี ปลีย่ นเจตคติก่อนหรือวิธบี งั คับเปลีย่ นพฤติกรรมก่อนก็ได้

4.

เมื่อคนได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง จะมีความกังวลถึงสาระสาคัญพืน้ ฐานของ
ตนเอง มีปฏิกริยาสนองตอบเป็นขัน้ ตอนทีค่ าดหมายได้ โดยอาจจะสนองตอบทาง
อารมณ์แบบวงจรอารมณ์เศร้าหรือวงจรอารมณ์ดสี ดุ แล้วแต่การรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลง
ของแต่ละคน

5.

การต่อต้านการเปลีย่ นแปลงมีสาเหตุจากคนรับรูค้ วามเปลีย่ นแปลงว่าคุกคามต่อตน วิธกี าร
เปลีย่ นแปลงองค์กรของผูน้ า หากทาได้ไม่เหมาะสมก็จะกลายสาเหตุ แต่หากทาได้อย่าง
เหมาะสมก็จะกลายเป็ นวิธปี ้ องกันการต่อต้าน

6.

การเปลีย่ นพฤติกรรมของคนเกิดขึน้ เป็ นขัน้ ตอนเริม่ จากการไม่สนใจทีจ่ ะเปลีย่ นแล้วค่อยๆ
พัฒนามาเป็ นสนใจ ตัง้ ใจ ลงมือทา แล้วสาเร็จ แต่ละขัน้ ตอนมีกระบวนการช่วยการ
เปลีย่ นแปลงทีห่ ากใช้ได้เหมาะสมก็จะทาให้การเปลีย่ นแปลงสาเร็จมากขึน้

7.

แต่ละองค์กรมีปจั จัยเกือ้ หนุนการเปลีย่ นแปลงองค์กรให้สาเร็จแตกต่างกัน องค์กรทีม่ ี
ทรัพยากรมาก มีความสัมพันธ์ภายในดี มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และมี
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้ว จะเปลีย่ นแปลงง่าย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.

อธิบายธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงของสรรพในลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ของ
กระบวนการย่อยหลายๆกระบวนการได้

2.

บอกหลักพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาความเปลีย่ นแปลงแบบต่างๆได้ และใช้หลักพืน้ ฐาน
เหล่านัน้ ในการจับแบบแผนของการเปลีย่ นแปลงและคาดเดาผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงได้

3.

บอกชนิดของการเปลีย่ นแปลงองค์กรได้ และอธิบายได้ว่าการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมของ
องค์กรทาได้โดยวิธใี ดบ้าง
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4.

อธิบายปฏิกริยาสนองตอบตามธรรมชาติของคนเมื่อได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ได้

5.

อธิบายสาเหตุของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงและวิธกี ารทีผ่ นู้ าการเปลีย่ นแปลงควรใช้
เพื่อป้องก้นการต่อต้านได้

6.

อธิบายขัน้ ตอนการเปลีย่ นพฤติกรรมของคนซึง่ ดาเนินไปเป็ นระยะๆได้ รวมทัง้ บอกว่า
กระบวนการช่วยการเปลีย่ นแปลงใดเหมาะสมกับขัน้ ตอนใดได้

7.

บอกปจั จัยเกือ้ หนุนให้การเปลีย่ นแปลงองค์กรสาเร็จง่ายได้

ความนา
ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นการบริหารทีม่ ุ่งเน้นไปทีอ่ นาคต (future oriented)
มีการวางแผนถึงระยะไกล (long range planning) เน้นการเปลีย่ นแปลง (change oriented) เน้นการสอดประสานกัน
ทุกด้านแบบองค์รวม (holistic approach) เอาผลลัพธ์เป็ นตัวตัง้ (result based focus) และคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(stake holder- oriented)
และได้กล่าวมาแล้วว่าขัน้ ตอนพืน้ ฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ (strategic
analysis) การสร้างกลยุทธ์ (strategic formulation) การลงมือทา (strategic implementation) และการประเมินควบคุม
(evaluation & control)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ บนทิศทางทีม่ ุ่งเน้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสูเ่ ป้าหมาย เป็ นไฮไลท์ของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ มีการเรียนรูแ้ ละเรื่องราวทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนนี้มากมายจนกลายเป็ นศาสตร์อกี แขนงหนึ่ง ซึง่ มักเรียกกันทัวไป
่
ว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลง (management of change)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ นแบบดัง้ เดิมหรือแบบคลาสสิก ประกอบด้วยการประเมินความพร้อม (readiness
assessment) ด้านต่างๆ เช่นการประเมิน 7 ด้าน (7s) ของแมคคินซี อันได้แก่ ตัวโครงสร้าง (structure) ตัวกลยุทธ์เอง
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(stragegy) ระบบบริหาร (system) ไสตล์การบริหาร (style) พนักงาน (staff) ทักษะของพนักงาน (skill) และค่านิยม
ั บนั กับสิง่ ทีพ่ งึ มีหรือพึง
ร่วมของพนักงาน (shared value) ทัง้ นี้เพื่อหาช่องว่า (gap) ระหว่างสิง่ ทีม่ หี รือเป็ นอยู่ในปจจุ
เป็ นในอนาคต นาช่องว่างทีว่ เิ คราะห์ได้ มาจัดทาแผนนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ หรือทาแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีการกาหนด
เป้าหมายโดยอาจอาศัยกรอบ balanced score card หรือตัวชีว้ ดั สาคัญ (KPI) อาจทาการจัดร้อยเรียงให้เรื่องต่างๆ
เดินหน้าไปในทิศเดียวกันอย่างสอดคล้อง (alignment) โดยอาจเขียนแผนทีแ่ สดงความเป็ นเหตุเป็ นผลเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์ย่อยของแต่ละมุมมอง (strategy map) แล้วจึงจัดทารายละเอียดของโครงการ ตัง้ งบประมาณ ออกระเบียบ
ปฏิบตั ใิ ห้คนนาไปปฏิบตั ิ เมื่อครบเวลาทีก่ าหนดไว้กน็ ดั หมายมาประชุมประเมินผลกัน
แต่เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่าการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ นรูปแบบคลาสสิกดังกล่าวส่วนใหญ่ (70%) ประสบความ
ล้มเหลว เพราะการจะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆนัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามลึกซึง้ และดาเนินการให้เกิดขึน้ ได้ยากหากไม่
เข้าใจธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงอย่างถ่องแท้ เนื้อหาในบทนี้จงึ จะกล่าวเน้นถึงการจัดการความเปลีย่ นแปลงในทุก
แง่ทุกมุมสาหรับผูบ้ ริหาร โดยระบุสาระหรือประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งทาเพื่อป้องกันความล้มเหลวควบคู่กนั ไป

เรื่องที่ 11.1 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

สรรพสิง่ ในธรรมชาติมกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลจากการปฏิสมั พันธ์กนั
ขององค์ประกอบย่อยๆหรือกระบวนการย่อยๆต่างๆนับไม่ถว้ น การปฏิสมั พันธ์น้มี ที งั ้ ในแง่การสือ่ สาร ควบคุม และการ
ป้อนข้อมูลกลับให้กนั และกัน การป้อนข้อมูลกลับให้กนั และกันนัน้ มีทงั ้ เชิงบวกคือไปกระตุน้ ให้ทามากขึน้ กับเชิงลบคือ
ไประงับไม่ให้ทาต่อ ในการปฏิสมั พันธ์กนั ของกระบวนการย่อยหลายกระบวนการนี้ ผลผลิตของกระบวนการหนึ่ง จะไป
มีผลกระทบต่ออีกกระบวนการหนึ่ง หรืออีกหลายกระบวนการ เป็ นทอดๆ วนเวียนเชื่อมโยงกันไปมาอย่างซับซ้อน การ
เปลีย่ นแปลงแต่ละกระบวนจะมีแรงกระเพื่อมไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการอื่นไม่เท่ากัน ในบรรดากระบวนการ
ทางานในองค์กร กระบวนการบางอันเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงแล้วจะเกิดแรงกระเพื่อม (ripple effect) ไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงส่วนอื่นได้มาก เรียกว่ากระบวนการนัน้ ว่าเป็ นคานดีดของการเปลีย่ นแปลง (chage lever) ในการจัดการ
ความเปลีย่ นแปลง จาเป็ นต้องเข้าใจว่ากระบวนการแต่ละอย่างจะเสริมหรือหักลบกลบกันและกันได้อย่างไร ถ้าเข้าไป
เปลีย่ นเหตุการณ์หนึ่ง มันจะส่งผลกระเพื่อมไปเปลีย่ นเหตุการณ์อ่นื ได้อย่างไร และระลอกของการเปลีย่ นแปลงที่
กระเพื่อมต่อๆกันไปเป็ นระลอกๆนัน้ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมขององค์กรอย่างไร เมื่อพยายามแยกแยะการ
ปฏิสมั พันธ์ของปรากฏการณ์ทงั ้ หลายในธรรมชาติออกมา จะพบว่า
ปรากฏการณ์บางอย่างนาหลักทฤษฏีต่างเข้าไปคาดเดาผลลัทธ์ได้ เช่นเมื่อเพิม่ เวลาเดินเครื่องจักรไปหนึ่ง
เท่าตัว ผลผลิตทีไ่ ด้กจ็ ะเพิม่ ขึน้ อีกประมาณหนึ่งเท่าตัว
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ปรากฏการณ์บางอย่างพอจะคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์ทอ่ี อกมาแม้จะมีความเป็ นไปได้แตกต่างหลากหลาย แต่จะ
ไม่หลากหลายนอกเหนือไปจากกลุ่มของผลลัพธ์กลุม่ หนึ่ง ซึง่ เรียกว่าขอบเขตของความเป็ นไปได้ (possibility space)
ตัวอย่างเช่น อนาคตของโรงพยาบาลเอกชนในกทม.ทีช่ ่อื “รพ.เทพประทาน” อาจจะจบลงด้วยธุรกิจเจ๊ง ต้องถูกควบ
รวมกับโรงพยาบาลอื่น หรือเติบโตมีกาไรมากขึน้ หรือถูกเปลีย่ นเป็ นอาคารสานักงาน หรือถูกเปลีย่ นเป็ นโรงนวด ฯลฯ
แต่มโี อกาสน้อยมากหรือเป็ นไปไม่ได้เลยทีร่ พ.เทพพิทกั ษ์ซง่ึ อยูใ่ นกรุงเทพจะกลายเป็ นสนามสกีมชี ่อื หรือมีสถานะเป็ น
ภรรยาตามกฎหมายของใครสักคน เป็ นต้น
ปรากฏการณ์บางอย่าง ซึง่ เป็ นผลลัพธ์จากการปฏิสมั พันธ์กนั ของกระบวนการย่อยหลายๆกระบวนการ ไม่
อาจคาดเดาผลลัพธ์ได้เลยไม่ว่าจะใช้หลักคิดหรือทฤษฎีใดๆ ยกตัวอย่างเช่นฝูงมดซึง่ มีชวี ติ อย่างมีระเบียบในภาวะปกติ
แต่เมื่อถึงหน้าหนาว ในแต่ละปี ทอ่ี ุณหภูมวิ ดั แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกัน แต่บางปี ฝงู มดอาจจะปรับตัวโดยการปิ ดปากรูให้
แคบลง หรือบางปี อาจทิง้ รังบางส่วนให้รา้ ง หรือบางปี อาจแม้กระทังทิ
่ ง้ ประชากรมดบางส่วนให้ตายไปเพื่อให้ฝงู ที่
เหลืออยู่รอด
ปรากฏการณ์บางอย่างเป็ นการอุบตั เิ กิดขึน้ (emergence) จากการปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการย่อยทีเ่ กือบจะ
เหมือนหรือเหมือนกันจานวนมาก แต่ไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ได้ แม้จะลงไปวิเคราะห์กระบวนการย่อยทีเ่ หมือนๆกัน
เหล่านัน้ ก็คาดเดาผลไม่ได้ ตัวอย่างเช่นพวกนักเล่นหุน้ ไม่มใี ครรูห้ รอกว่าตลาดหุน้ วันนี้จะขึน้ หรือลงอย่างไร แต่ดชั นี
ราคาหุน้ ขึน้ ลงไปตามการตัดสินใจซือ้ ขายทีท่ าโดยนักเล่นหุน้ แต่ละคนเป็ นจานวนมากทัวโลกในวั
่
นนัน้ หรือตัวอย่างเช่น
เมื่อผูน้ าองค์กรนาตัดสินใจไปแล้ว แต่พฤติกรรมขององค์กรอาจไม่เปลีย่ นแปลงไปตามการตัดสินใจนัน้ ถึงแม้ว่าเมื่อ
เจาะลึกไปลงดูพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนก็ไม่เห็นมีใครฝา่ ฝืนคาสังของผู
่
น้ าสักคน แต่ทงั ้ องค์กรกลับออกอาการ
ต่อต้านการตัดสินใจของผูน้ า นี่เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งของระบบเชิงซ้อนซึง่ อยู่เหนือการควบคุมโดยกลไกปกติจาก
ส่วนกลาง
ปรากฏการณ์บางอย่าง แม้ว่าจะมีการมีปฏิสมั พันธ์เชิงซ้อนในระบบมากมายจนไม่อาจคาดเดาผลได้ แต่เรา
ั ยตัง้ ต้นของบางกระบวนการในระบบนัน้ มีความไวต่อ
สามารถสะสมข้อมูลจานวนหนึ่งแล้วใช้ชว่ ยบอกได้บา้ งว่าปจจั
อะไรบ้าง (sensitivity of initial condition) ซึง่ จะนาไปสูก่ ารคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่นในธุรกิจ
ั
สนามบิน เราทราบว่าการวิง่ ขึน้ ลงของเครื่องบินไม่มปี ญหาเลยไม่
ว่าพืน้ ของลานบินจะเป็ นผิวยางมะตอยหรือผิว
คอนกรีต แต่จะมีปญั หาทันทีถา้ ปี กของเครื่องบินมีหมิ ะเกาะ หรือมีลมเปา่ ในแนวดิง่ เป็ นต้น
ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอกี แบบหนึ่ง ทีส่ มาชิกของกลุม่ คนพร้อมใจกันมีจติ ใจสมยอมเหมือนกันไปหมด
แบบ “ได้ครับพี่ ดีครับท่าน” เป็นเอกฉันท์โดยธรรมชาติ ทัง้ ทีไ่ ม่มกี ารวางแผนหรือจงใจให้เป็ นเช่นนัน้ จิตสานึกลักษณะ
นี้เป็ นเชาว์ปญั ญาร่วมทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ จากการทีผ่ คู้ นได้มาปฏิสมั พันธ์กนั ในสิง่ แวดล้อมเดียวกันเป็ นเวลานานพอ ซึง่ ถ้าแยก
แต่ละคนออกไปอยูโ่ ดดๆแล้วเชาว์ปญั ญาแบบนี้จะไม่เกิดขึน้ คล้ายๆกับทีผ่ ง้ึ ในรังต่างก็เฮโลคิดขึน้ ได้พร้อมกันว่าได้
เวลาแยกรัง สร้างนางพญาใหม่และแบ่งพลพรรคครึง่ หนึ่งออกไปสร้างรังใหม่แล้ว งานวิจยั ผึง้ พบว่าคาสังแยกรั
่
งไม่ได้มา
จากนางพญา เพราะตัวนางพญาเองกว่าจะยอมออกไปได้ตอ้ งใช้วธิ ที งั ้ กล่อมทัง้ บังคับผลักไสลากจูง แต่มนั เป็ นการอุบตั ิ
ขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ของพฤติกรรมของผึง้ ทัง้ รัง บางครัง้ จึงเรียกว่าจิตใจแบบผูอ้ ยู่ในรัง (hive mind) ซึง่ บ่อยครัง้
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โผล่ขน้ึ มาแสดงออกแบบไม่รตู้ วั ด้วยซ้าไป บางครัง้ ก็แสดงออกจนเกินเลย และบางครัง้ ก็แสดงออกในทิศทางทีส่ วนกับ
ความคาดหวังของผูน้ าองค์กร
แม้ว่าการเปลีย่ นแปลงจะมีธรรมชาติทซ่ี บั ซ้อน แต่การเปลีย่ นแปลงแต่ละอย่างจะมีกฎธรรมชาติพน้ื ฐาน
พืน้ ฐานของมันอยู่เหมือนกัน โดยทีก่ ฏพืน้ ฐานนี้ใช้การได้ตลอดไม่ว่าจะเป็ นระบบใหญ่เล็กแค่ไหน เหมือนกับการทีเ่ รา
หันกระหล
่
่าดอกออกเป็ นชิน้ ใหญ่สองชิน้ แล้วเอาชิน้ ใหญ่ชน้ิ หนึ่งหันต่
่ อไปเป็ นชิน้ เล็กๆอีกหลายๆทอด แล้วหยิบชิน้ ทีม่ ี
ขนาดต่างๆกันมาเปรียบเทียบกันดู จะเห็นว่าโครงสร้างพืน้ ฐานของกระหล่าดอกแต่ละชิน้ ดูเหมือนกันหมด ดังนัน้ ไม่ว่า
จะเป็ นธรรมชาติของวงจรป้อนข้อมูลกลับ ธรรมชาติของความยุง่ เหยิงทีค่ าดเดาไม่ได้ ล้วนเกิดขึน้ ได้กบั ระบบเล็กไปถึง
ใหญ่ตงั ้ แต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงประเทศ อย่างไรก็ตามการเลือกขนาดของระบบ (scale of system) ให้ถูกก็
มีความสาคัญหากคิดจะพยายามเปลีย่ นแปลงอะไร ยกตัวอย่างเช่นความพยายามของนักการเมืองทีจ่ ะออกกฎหมาย
เปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ร้ผล เพราะวัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงกันได้ในระบบขนาดเล็กเช่นครอบครัว
ชุมชน โรงเรียน บริษทั แต่ไม่ใช่เปลีย่ นแปลงกันได้ในระบบขนาดใหญ่เช่นประเทศ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นมลภาวะใน
คลองไม่อาจเปลีย่ นแปลงได้ในระบบขนาดชุมชน หากโรงงานทีป่ ล่อยน้าเสียลงคลองตัง้ อยู่นอกชุมชน ขณะทีป่ ญั หาบาง
ั
อย่างเช่นปญหาสุ
ขภาพเช่นการออกกาลังกายสามารถเปลีย่ นแปลงได้ในระบบขนาดเล็กระดับตัวคนคนเดียว

เรื่องที่ 11.2 หลักพื้นฐานในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
หลักวิธคี ดิ วิธสี งั เกตศึกษาและคาดเดาความเปลีย่ นแปลงทีน่ ิยมใช้กนั อยู่ทวไปมี
ั ่ ดงั นี้

1. หลักความสัมพันธ์เชิ งเส้น (Linear relation)
เมื่อเอาความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิง่ ไปจุดบนกราฟ จะได้เส้นขึน้ มา ถ้าความสัมพันธ์นนั ้ เป็ นความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง เส้นกราฟทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นเส้นตรงทีน่ าไปคาดการณ์ความเปลีย่ นแปลงบางอย่างได้ เช่นเมื่อเพิม่ ความเร็วของ
การขับขึน้ ระดับหนึ่ง ก็คานวณหาระยะเวลาทีจ่ ะถึงทีห่ มายได้วา่ จะเร็วขึน้ เท่าไร

2. หลักวิ เคราะห์แยกส่วน (reduction thinking)
วิทยาศาสตร์ดงั ้ เดิมเน้นการคิดวิเคราะห์แยกส่วน เช่นเมื่อต้องการศึกษาว่าร่างกายของกบทางานอย่างไร ก็
ผ่าดูอวัยวะกบทีละชิน้ แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลเป็ นความรูเ้ รื่องการทางานของร่างกายกบ

3. หลักคิ ดเชิ งระบบ (systemic thinking)
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นักวิทยาศาสตร์อกี กลุม่ หนึ่งได้เสนอวิธคี ดิ แบบใหม่ ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจการทางานร่างกายของกบ ก็ไป
เริม่ ทีก่ ารศึกษาสระน้าทีก่ บอยู่ ศึกษาพืชน้า และแมลงในสระ เจาะลึกไปทีก่ ารปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสรรพสิง่ ทัง้ ในแง่
การสือ่ สาร ควบคุม และป้อนข้อมูลกลับให้กนั และกัน หลักคิดเชิงระบบเป็ นหลักพืน้ ฐานสาคัญในการทาความเข้าใจ
ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลง

4. ทฤษฎีความยุ่งเหยิ ง (Chaos theory)
วิทยาศาสตร์ดงั ้ เดิมทาสิง่ ต่างๆให้ดงู ่ายขึน้ เพื่อความงายในการศึกษามัน เช่นการคานวณปริมาตรของภูเขา
โดยจินตนาการว่ารูปทรงของภูเขาเป็ นทรงปิ รามิด แล้วใช้สตู รคานวณปริมาตรปิ รามิดเข้าไปคานวณ ต่อมาได้เกิด
แนวทางใหม่ทม่ี ุ่งศึกษาว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายในธรรมชาตินนั ้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร เรียกว่าทฤษฎีความยุง่ เหยิงหรือ
chaos theory แนวทางนี้คอื มองหาการปฏิสมั พันธ์กนั ของกระบวนการย่อยหลายกระบวนการ ผลผลิตของกระบวนการ
หนึ่ง ไปมีผลกระทบต่ออีกกระบวนการหนึ่งอย่างไร พยายามจะแยกแยะออกมาว่าอะไรทีน่ าหลักทฤษฏีต่างเข้าไปคาด
เดาได้ และอะไรทีไ่ ม่ทวี ธิ ไี หนทีจ่ ะคาดเดาได้เลย แนวคิดแบบนี้ทาให้วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงทีซ่ บั ซ้อนได้ดขี น้ึ

5. ระบบการปรับตัวเชิ งซ้อน (complex adaptive system)
ั ยหรือตัวป้อนเข้า (input) มากกว่าสองสามอย่างก็เป็ นระบบเชิงซ้อนแล้ว ซึง่ ผลได้ทอ่ี อกมา
ระบบใดๆทีม่ ปี จจั
ยากทีจ่ ะคาดการณ์ได้ คือไม่ได้จดั การง่ายเหมือนเครื่องจักรหรือรถยนต์ แต่เหมือนไปทางพายุหมุนหรือฝูงมดมากกว่า
ั ยอื่นตลอดเวลา องค์กรเป็ นตัวอย่างของระบบการปรับตัว
เพราะแต่ละปจั จัยมีการปรับตัวและปฏิสมั พันธ์กบั ปจจั
เชิงซ้อน ซึง่ จาเป็ นต้องอาศัยความคิดเชิงระบบมาทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน จึงจะลงมือเปลีย่ นแปลงใดๆแล้วได้ผล

เรื่องที่ 11.3 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
การเปลีย่ นแปลงในองค์กรมีสอ่ี ย่างคือ

1. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน (Process change)
กระบวนการทางานคือการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับคน อย่างน้อยก็คนสองคนในขัน้ ตอนการส่งมอบหรือส่ง
ต่องาน ในแต่ละองค์กร มีกระบวนการทางานมากมา ผลลัพธ์ของกระบวนการทางานหนึ่ง ส่งผลต่อการทางานของ
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อีกกระบวนการหนึ่ง เป็ นทอดๆโยงใยกันไปมาอย่างกว้างขวาง บางครัง้ กระบวนการทางานย่อยๆก็ขดั หรือระงับ
กันเอง บางครัง้ กระบวนการทางานย่อยสวนทางกับทิศทางหลักขององค์กรซึง่ มุง่ เปลีย่ นแปลงองค์กรสูก่ ารบรรลุ
วิสยั ทัศน์ การเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน มุง่ ให้ทุกกระบวนการเชื่อมต่อกันได้สนิทแบบไร้ตะเข็บหรือรอยต่อ
(seamless) และมุ่งให้ทุกกระบวนการมีการสอดประสานกัน (alignment) ในทิศทางทีต่ ่างเอือ้ ให้องค์กรบรรลุ
วิสยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้ รูปแบบการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางานแบบรุนแรงทีส่ ดุ ทีเ่ คยมีการทดลองทากันมาในอดีต
คือการรือ้ ทิง้ แล้วทาใหม่ ( reengineering) แต่รปู แบบการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางานทีน่ ิยมใช้กนั ทัวไปใน
่
ปจั จุบนั นี้สว่ นใหญ่ใช้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพัฒนาองค์กรในองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

2. การเปลี่ยนแปลงระบบ (system change)
ระบบในทีน่ ้หี มายถึงกลุม่ ของวิธปี ฏิบตั งิ าน (procedure) ทีผ่ กู พันกันเป็ นร่างแห แต่สามารถแยกออกมาเป็ น
กลุ่มได้เช่นชัดเจน ระบบการบุคคล ระบบให้รางวัลและลงโทษ ระบบรับพนักงานใหม่ ระบบความปลอดภัยในการ
ทางาน ระบบประกันคุณภาพงานคลินิก เป็ นต้น
การเปลีย่ นแปลงระบบการทางานระบบใดระบบหนึ่งอาจทาได้อย่างรุนแรงหรือขุดรากถอนโคน
โดยไม่สง่
กระทบระบบอื่นๆหรือกระทบองค์กรโดยรวมเลยก็ได้ เช่นโรงพยาบาลหนึ่งอาจเปลีย่ นระบบการใส่รหัสเรียกชื่อโรค
โดยทีไ่ ม่มผี ลอะไรต่อผูร้ บั บริการเลย เป็ นต้น

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structure)
คาว่าโครงสร้างหมายถึงผังองค์กรหรือเค้าโครงการทางานร่วมกันของผูค้ นในองค์กร เป็ นแผนผังการจัดลาดับชัน้
การบังคับบัญชา จัดสายการบังคับบัญชา สายการปรึกษาประสานงาน แบ่งตาแหน่งหน้าที่ กาหนดอานาจดาเนินการ
ให้แต่ละตาแหน่งแต่ละหน้าที่
โครงสร้างองค์กรยังเป็ นตัวกาหนดกรอบใหญ่ในการประสานเชื่อมโยงของแต่ละ
หน่วยงานเข้าด้วยกัน ว่าหน่วยไหนขึน้ กับหน่วยไหน วิธที ผ่ี คู้ นจะปฏิสมั พันธ์กนั ว่าจะอยูใ่ นรูปของการบังคับบัญชา
หรือการประสานงานกัน
เนื่องจากในยุคทีธ่ ุรกิจมีการแข่งขันสูง การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรมักส่งผลให้มกี ารยุบเลิก ควบรวม และ
ปลดคน และเลิกจ้าง ดังนัน้ คาว่าการปรับโครงสร้างองค์กรหรือ re-structuring จึงมักถูกแปลความหมายว่าคือการเลิก
จ้างคนคราวละมากๆ ซึง่ ในความเป็ นจริงไม่ได้เป็ นเช่นนัน้ เสมอไป

4. การเปลี่ยนแปลงองค์กร (organizational change)
องค์กรนอกจากจะเป็ นหน่วยพืน้ ฐานของธุรกิจ ทัง้ ทีแ่ สวงกาไรหรือไม่แสวงกาไรแล้ว ยังเป็ นหน่วยพืน้ ฐานของ
วัฒนธรรม (culture) ซึง่ เป็ นแบบแผนพฤติกรรมของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ นในองค์กรนัน้ การเปลีย่ นแปลงองค์กร
จึงมีสาระหลักอยู่ทก่ี ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมขององค์กรนันเอง
่
วัฒนธรรมสร้างขึน้ มาจากการสนทนา เจรจา สัญญา แลกเปลีย่ น ป้อนข้อมูลกลับ ระหว่างผูค้ นวันแล้ววันเล่า การ
เปลีย่ นวัฒนธรรม ก็คอื การเปลีย่ นไปสนทนากันแบบใหม่นนเอง
ั ่ แต่ว่าวัฒนธรรมเป็ นวิธสี นทนาทีถ่ ูกร่วมกันสร้างขึน้ มา
จนซ้าซาก จนเป็ นแบบแผนหรือเป็ นเอกลักษณ์ (identity) ของผูค้ นในองค์กรไปแล้ว การจะเปลีย่ นวิธสี นทนาจึงไม่ง่าย
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นัก ต้องไปเริม่ ทีก่ ารสร้างการสนทนาแบบใหม่ๆ การคิดแบบใหม่ๆ การทาพฤติกรรมแบบใหม่ๆ การเล่าเรื่องราวใหม่ๆ
เข้ามาแทนทีก่ ารเล่าเรื่องราวแบบเดิมๆ
เอกลักษณ์ของผูค้ นในองค์กร สือ่ ออกมาทางสัญลักษณ์ เช่นการแต่งกาย การออกแบบสถานทีท่ างาน วิธตี งั ้ ชื่อ
ตาแหน่ง วิธใี ช้คานาหน้านาม โครงสร้างเงินเดือน นอกจากนี้ เอกลักษณ์ยงั สือ่ ออกมาทางพิธกี รรมของผูค้ นในองค์กร
เช่นท่าทางการเดิน วิธที างาน การจัดอาหาร เป็ นต้น โดยธรรมชาติ องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ และดาเนินการมานานระยะหนึ่งแล้ว
ผูค้ นจะยึดเอาเอกลักษณ์ขององค์กร (organization identity) มาผสมผสานคลุกเคล้าเป็ นเอกลักษณ์ประจาตัวของ
ตนเอง ผูค้ นจะยึดถือเอกลักษณ์ประจาตัวของตนเองว่าเป็ นความมันคง
่ (safety) อย่างหนึ่ง คือรูส้ กึ ดีทร่ี วู้ ่าตัวเองเป็ น
ใครตาแหน่งหน้าทีอ่ ะไร มีกาพืดเป็ นมาอย่างไร มีเป้าประสงค์ในการทางานอะไรบ้าง การเปลีย่ นแปลงองค์กรโดยไม่
ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเอกลักษณ์ขององค์กรโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ซึง่ จะมีผลสันคลอนไปถึ
่
งเอกลักษณ์และ
ความรูส้ กึ มันคงของบุ
่
คคล เป็ นปจั จัยอันหนึ่งทาให้คนต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะได้กล่าวโดยละเอียดในตอนต่อไป
การทีผ่ คู้ นในองค์กรมีสานึกทีช่ ดั เจนว่าวัฒนธรรมทีต่ นเองต้องการเป็ นอย่างไรนัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ และควรก่อ
สานึกนี้ขน้ึ อาจจะโดยวิธเี รียกทุกคนมาร่วมวาดฝนั วัฒนธรรมทีพ่ วกเขาต้องการ แล้วผูน้ าองค์กรทาตัวเป็ นผูส้ ง่ เสริม
หรือผูพ้ ทิ กั ษ์วสิ ยั ทัศน์นนั ้
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร เริม่ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงระดับตัวบุคคล ซึง่ เริม่ ได้สองทาง ทางทีห่ นึ่ง คือเริม่
เปลีย่ นแปลงเจตคติ ความเชื่อ หรือกรอบความคิด ก่อน เช่น ท้าทายความเชื่อดัง้ เดิมเพื่อก่อให้เกิดการความเชื่อหรือ
กรอบความคิดใหม่ซง่ึ จะนาไปสูพ่ ฤติกรรมใหม่
ทางทีส่ องคือบังคับหรือกึง่ บังคับให้เปลีย่ นพฤติกรรมก่อน แม้ว่าผูค้ นจะยังไม่เชื่อว่าความเปลีย่ นแปลงจะนาไปสูส่ งิ่
ทีด่ กี ว่าหรือจะได้ผลจริงหรือไม่กต็ าม ใหม่ๆผูค้ นอาจจะรูส้ กึ อึดอัดหรือกลัวการมีพฤติกรรมแบบใหม่ทต่ี ่างออกไปจาก
เดิม แต่ตราบใดทีเ่ ขายังถูกบีบให้ลองทาพฤติกรรมใหม่อยู่ นันหมายความว่
่
าเขาได้ขน้ึ ไปอยู่บนถนนของการ
เปลีย่ นแปลงแล้ว โอกาสได้เปิ ดออกให้เขาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมใหม่อาจได้ผล การลงมือทาสิง่ ใหม่จงึ เป็ นการเริม่ ต้นลง
มือเปลีย่ นความเชื่อไปด้วยโดยอัตโนมัติ การสนองตอบทีผ่ คู้ นได้รบั จากคนอื่นหลังใช้พฤติกรรมใหม่จะบ่มเพาะความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเอง (insight) ว่าพฤติกรรมใหม่เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้ผลจริง และเป็ นการเสริม (reinforce) ให้พฤติกรรมใหม่
อยู่ได้ถาวร
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงองค์กร มาจากการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมขององค์กร ซึง่ มาจากการเปลีย่ นแปลงระดับ
ตัวบุคคล จึงจาเป็ นต้องศึกษาลึกลงไปในเรื่องจิตวิทยา และขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในระดับบุคคล ซึง่ จะ
ได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป
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เรื่องที่ 11.4 จิตวิทยาเมื่อคนได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงในองค์กรหรือสิง่ แวดล้อมขึน้ ความเปลีย่ นแปลงเชิงจิตวิทยาทีเ่ กิดกับตัวคนจะมีดงั นี้

1. ความกังวลแรก (first concerns)
เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีผ่ คู้ นในองค์กรกังวลและถามถึงมีสามประเด็นคือ
1.1 กังวลถึงความจาเป็ นพืน้ ฐาน (need) ว่าจะถูกกระทบอย่างไร มีคาถามต่างๆเกิดขึน้ ในประเด็น (1)
ความมันคง
่ (safety) เช่น เรายังจะมีงานทาอยู่ไหม จะมีผลต่อบาเหน็จบานาญของผมหรือเปล่า (2) ความ
เป็ นเจ้าของ (belonging) เช่นตัวผมต้องถูกปลดจากตาแหน่งไหม ลูกน้องยังจะได้อยู่กบั ผมหรือเปล่า (3)
การยอมรับนับถือตัวเอง (esteem) เช่นสถานะทางสังคมของผมจะเปลีย่ นไปไหม อิทธิพลของผมจะลดลง
หรือเปล่า (4) เอกลักษณ์เฉพาะตัว (identity) หมายความว่าตอนนี้ผมจะเป็ นใครกันแน่ ผูบ้ ริหารหรือที่
ปรึกษา (5) การคาดเดา (prediction) แล้วจะเกิดอะไรขึน้ ผมพอมองเห็นอนาคตหรือเปล่า
1.2 ถามถึงความชอบธรรมหรือคุณค่า (value) เมื่อคนได้รบั ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลง สานึกใน
ความนับถือตัวเองจะถามหาความชอบธรรม ถ้าอธิบายไม่ได้ ค่านิยมต่างๆทีเ่ คยยึดมันจะถู
่ กสันคลอน
่
(stressed value) เข้าสูป่ ฏิกริ ยิ าสูห้ รือหนี (fight or flight) อาจเกิดความกลัว ความโกรธ ซึง่ นาไปสู่
พฤติกรรมก้าวร้าว อาจนาไปสูก่ ารกระทาทีร่ ุนแรง หรือทีผ่ ดิ ซึง่ นาต่อไปสูค่ วามรูส้ กึ เสียใจอับอาย หรือ
ความพยายามหาเหตุผลมาอธิบายลบล้างให้ตวั เองพอใจในภายหลัง
1.2.1 กังวลถึงเป้ าหมาย (goal) เกิดคาถามเช่นว่างานทีผ่ มทาอยู่จะเป็ นยังไงต่อ ผมจะทาต่อให้จบได้
ไหม อนาคตของผมจะเป็ นอย่างไร ผมควรจะหางานใหม่ทาหรือเปล่า

2. ปฏิ กิริยาแรก (first reaction)
ปฏิกริยาแรกทีค่ นมักแสดงออกหลังจากทราบข่าวผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงว่าอาจจะมาถึงตน จะมีดงั นี้คอื
2.1 ตัง้ คาถามเกีย่ วกับเรื่องทีก่ งั วลข้างต้น
2.2 เสาะหาความเข้าใจและเรียนรูผ้ ลกระทบต่อคนอื่น คนทีเ่ สมือนอยู่ในสาเภาเดียวกัน และมักนาไปสูก่ าร
สมาคมกัน
2.3 ประกันความเสีย่ งของตัวเองไว้ก่อน เตรียมช่องทางลีภ้ ยั เช่นเตรียมหางานใหม่
2.4 หลบหน้า ทาตัวนิ่ง นังแถวหลั
่
ง เผื่อว่าตนเองจะไม่ถูกกระทบ บ้างก็กดดานอยู่ในการเปลีย่ นแปลงแต่
ขณะเดียวกันก็วางแผนขัดขวางการเปลีย่ นแปลงกับพวกกลุม่ ผูล้ ม้ ล้างด้วยกัน
2.5 หันมาร่วมมือ ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ปญั หา ทาทุกอย่างทีบ่ อกให้ทาโดยไม่บ่น ความเต็มใจที่
จะร่วมมือนี้แตกต่างกันออกไป บ้างก็เอาด้วยเต็มที่ บ้างก็แค่อาศัยลีภยั ขณะหาทีใ่ หม่
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3. วงจรอารมณ์เศร้าจากความเปลี่ยนแปลง (Kubler-Ross grief cycle)
เมื่อคนได้รบั ทราบข่าวว่าจะมีอะไรมากระทบตนเอง วงจรการเกิดอารมณ์สนองตอบจะเป็ นไปตามลาดับตัง้ ตัง้ แต่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ระยะช็อก (shock stage) อึง้ กับข่าว
ระยะปฏิเสธ (denial stage) ไม่เชื่อ พยายามหลีกเลีย่ ง สิง่ ซึง่ รูอ้ ยู่ว่าหลีกเลีย่ งไม่ได้
ระยะโกรธ (anger) พุ่งพล่านโมโห
ระยะต่อรอง (bargaining stage) หาทางออกทีไ่ ม่เลวร้ายเท่านี้
ระยะซึมเศร้า (depress stage) เมื่อตระหนักแล้วว่าสิง่ ทีร่ า้ ยนี้เป็นเรื่องจริงทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
ระยะลองหาทางแก้ (testing stage) ค้นหาวิธที างเลือกในโลกความเป็ นจริง
ั บนั
ะยะยอมรับ (acceptance stage) และพร้อมทีจ่ ะเดินหน้าต่อไปกับสิง่ ทีม่ แี ละเป็ นอยู่ในปจจุ

4. วงจรอารมณ์ดีจากความเปลี่ยนแปลง (positive change cycle)

ในกลุ่มคนทีส่ นองตอบต่อความเปลีย่ นแปลงด้วยความตื่นเต้นยินดี จะเข้าสูว่ งจรอีกแบบหนึ่ง คือ
4.1 ช่วงมองแง่ดเี พราะยังไม่รจู้ ริง (uninformed optimism) เป็ นช่วงมองไปข้างหน้าด้วยความคาดหวังและ
มองโลกในแง่ดมี ากๆจนบางครัง้ เกินจริง จัดว่าเป็ นระยะฮันนี่มนู
4.2 ช่วงมองแง่รา้ ยเมื่อรูด้ า้ นลบ (informed pessimism) เป็ นระยะทีพ่ บว่าในการเปลีย่ นแปลงอะไรๆก็ยงั ไม่
เข้าที่ ไม่ง่ายอย่างทีค่ ดิ แสดงออกด้วยการบ่นหรือผิดหวัง แต่ไม่ถงึ กับซึมเศร้า
4.3 ช่วงกลับมองแง่ดเี มื่อได้ขอ้ มูลครบทุกด้าน (informed optimism) เมื่อเห็นว่าอะไรๆก็ไม่ได้แย่ไปทัง้ หมด
เริม่ เดินไปข้างหน้ากับความเปลีย่ นแปลงอย่างเชื่อมัน่ (4) ช่วงจบ (completion) เป็ นระยะสุดท้ายเมื่อ
ทุกอย่างเข้าสูส่ ภาวะนิง่ และเข้าทีแ่ ล้ว มักมีความรูส้ กึ สุขใจมากกว่าก่อนการเปลีย่ นแปลง มีวสิ ยั ทัศน์ท่ี
สมจริง และใช้ศกั ยภาพของตัวเองได้เต็มทีย่ งิ่ ขึน้

เรื่องที่ 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง คือภาวะทีค่ นหรือกลุ่มคนมองหรือรับรู้ (perceive) สถานะของการเปลีย่ นแปลง
ว่าเป็ นภาวะคุกคาม (threat) ต่อตน แล้วดือ้ ดึง ขัดขวาง การเปลีย่ นแปลง ภาวะคุกคามนัน้ อาจถูกมองว่าใหญ่โตเกิน
จริงก็ได้ หรืออาจถูกมองว่ามีอยูท่ งั ้ ๆทีไ่ ม่ได้มอี ยู่จริงก็ได้ การต่อต้านอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการดือ้ เงียบและ
การต่อต้านอย่างเปิ ดเผย
1. สาเหตุของการต่อต้านที่เกิ ดจากผูน้ า
สาหรับผูน้ า สาเหตุทบ่ี ่มเพาะการต่อต้านมีมากหลาย เช่น
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผูน้ าไปตีโต้สกู้ บั ผูต้ ่อต้าน
ผูน้ าไม่ได้ใช้พลังจากระดับสูงเข้ามาเกือ้ หนุนการเปลีย่ นแปลงอย่างเต็มที่
ผูน้ าปล่อยให้ระดับสูงอยู่เหนือการเปลีย่ นแปลง ไม่ยุ่งเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ผูน้ า ทาอะไรทุกอย่างเองหมด
ผูน้ าใช้คาพูดข่มขูก่ า้ วร้าว
ผูน้ า หลบหน้าผูค้ น ไม่พดู ไม่จากับใคร หรือพูดแล้วไม่ประเมินว่าคนฟงั เข้าใจข่าวสารไหม
ผูน้ าฟงั ใครไม่เป็ น ไม่รบั ฟงั อะไรจากใคร
ผูน้ าไม่เยีย่ มเยียนทีมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั พันธมิตรมากกว่าอยู่กบั
ผูต้ ่อต้าน
1.9 ผูน้ าเพิกเฉยต่อการต่อต้าน
1.10 ผูน้ าไม่ทาอะไรจริง บอกแผนงานแล้วตัวเองก็ไม่ทาตาม ผลิตแผลงานออกมาเปะปะ
1.11 ผูน้ าลงรายละเอียดก่อน ทัง้ ๆทีผ่ คู้ นยังไม่ทนั จะเอาด้วยกับภาพใหญ่เลย
1.12 ผูน้ าไม่เชื่อตัวเอง ไม่เชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีต่ วั เองทา ไม่ชดั เจนในทิศทางการเปลีย่ นแปลง
1.13 ผูน้ าหลบเลีย่ งการต้องแจ้งข่าวร้าย
1.14 ผูน้ าสือ่ สารน้อย คาดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจความเปลีย่ นแปลงทันที ทัง้ ๆทีต่ วั เองยังต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
กว่าจะเข้าใจ
1.15 ผูน้ าจดจ่อกับการลงโทษผูต้ ่อต้านมากเกินไป ปิ ดปากทุกคนทีไ่ ม่เห็นด้วย
1.16 ผูน้ าไม่ได้เปลีย่ นระบบการให้รางวัลและลงโทษให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง
1.17 ผูน้ ายอมรับให้ผตู้ ่อต้านเป็ นข้อยกเว้นของกฎเกณฑ์

2. เหตุผลที่ ผต้ ู ่อต้านใช้ ก่อการต่อต้าน
เหตุผลทีผ่ ตู้ ่อต้านใช้บอกตัวเองว่าทาไมถึงต่อต้านนี้ มักบ่งบอกถึงวิธจี ดั การทีเหมาะสมซึง่ ผูน้ าควรทาด้วย
ได้แก่
2.1 อยู่ทเ่ี ดิมอย่างนี้กไ็ ด้สงิ่ จาเป็ นพืน้ ฐานพอแล้ว (เว้นเสียแต่ว่าจะถูกเขย่าให้เห็นว่าความจาเป็ นพืน้ ฐานทีเ่ คยได้
อาจหลุดลอยไป)
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2.2 ผมลงทุนลงแรงไปมากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ (เว้นเสียแต่ว่าของใหม่กจ็ ะได้เอกลักษณ์แสดงตัวตนและ
อานาจควบคุมบังคับพอๆกันหรือดีกว่านี้)
2.3 จะให้ทง้ิ สิง่ ทีท่ าอยู่ไปกลางคันได้อย่างไร (เว้นเสียแต่ว่าจะมีตวั ช่วยให้ผมทาของเก่าเสร็จเร็วขึน้ หรือเปลีย่ น
เป้าหมายของผมไปเสริมสร้างประโยชน์ในแผนเปลีย่ นแปลงใหม่ได้
2.4 ทีใ่ หม่ดจู ะแย่กว่าเก่านะ (เว้นเสียแต่ว่าจะมีใครทาทีเ่ ก่าให้มนั แย่ลงกว่าเดิม หรือทาให้ผมเชื่อว่าทีใ่ หม่ดกี ว่า
2.5 ไม่เห็นผมจะได้อะไรขึน้ มาเลย
2.6 ถึงผมยอมเปลีย่ นตามแต่กไ็ ม่รวู้ า่ จะมีบทบาทช่วยอย่างไร (เว้นเสียแต่ว่าจะมีแผนละเอียดชีใ้ ห้เห็นบทบาทที่
ชัดเจนของผม)
2.7 เป้าหมายดูดกี จ็ ริง แต่ทางไปต้องฝา่ ดงหนามเลยนะ (แสดงให้ผมเห็นก่อนสิว่าทางไปไม่ได้แย่ขนาดนัน้ )
2.8 ทาอย่างนัน้ มันผิดนะ ผมจะฝืนคุณธรรมประจาใจผมได้อย่างไร (เว้นเสียแต่ว่าองค์กรจะมีวธิ ที ามันโดยไม่ได้
รือ้ ถอนวัฒนธรรมดีๆเดิมทิง้ )
2.9 ผมไม่เชื่อถือพวกทีม่ าชวนผมเปลีย่ น (เว้นเสียแต่จะสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึน้ ได้)
2.10 ผมมีสทิ ธิปฏิเสธนะ (เว้นเสียแต่ว่าถ้าปฏิเสธแล้วผมรูช้ ดั ว่าผมสูญเสียหนักแน่ )
2.11 ผมมีอานาจขัดขวางการเปลีย่ นแปลงนะ (เว้นเสียแต่ถา้ รูว้ ่าผูน้ าระดับสูงจะเล่นงานผมแน่ถา้ ผมไม่เอาด้วย)

3. ธรรมชาติ ของผูต้ ่อต้าน
เมื่อมีผตู้ ่อต้าน ต้องวิเคราะห์ให้ลกึ ซึง้ ก่อนทีจ่ ะลงมือเปลีย่ นใจพวกเขา โดยมองไปถึง
3.1 ปัจจัยขับเคลือ่ นเบือ้ งหลัง (drivers) อันได้แก่
3.1.1 ความเชือ่ (belief) เขาเชื่ออะไรจึงออกมาต่อต้าน เชื่อหนักแน่นแค่ไหน จะล้างความเชื่อเดิมต้องทาให้
เขาเชื่ออะไรก่อน
3.1.2 ค่านิยม (value) หรือความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ ในใจเขา เขาต้องฝืนคุณธรรมอะไรจึงไม่เอาด้วยกับการ
เปลีย่ นแปลง ต้องชักนาให้เขามายึดถือค่านิยมอะไรเขาจึงจะเอาด้วย
3.1.3 เป้าหมาย (goal) พวกเขามีเป้าหมายในงานอาชีพว่าอย่างไร เป้าหมายทางสังคมของพวกเขาคืออะไร
มีเป้าหมายอื่นอีกหรือเปล่า การเปลีย่ นแปลงจะกระทบเป้าหมายเหล่านี้ของพวกเขาอย่างไร
3.2 การมองหรือการรับรู้ (perception)
การมองหรือการรับรูเ้ ป็ นกรอบความคิดของคน ซึง่ อาจไม่เป็ นความจริง จึงจาเป็ นต้องวิเคราะห์วา่ พวกเขา
มองการเปลีย่ นแปลงว่าอย่างไร มองว่าจะเกิดอะไรขึน้ พวกเขามองผูม้ สี ว่ นได้เสียคนอื่นอย่างไร จะดึงมาเป็ นพวก
ช่วยกันไหม พวกเขามองผูน้ าการเปลีย่ นแปลงว่ายุตธิ รรมไหม พวกเขาคิดว่าผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีความสามารถพอ
หรือเปล่า
3.3 ศักยภาพ (potiential) ของผูต้ ่อต้าน
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ต้องวิเคราะห์ไปถึงว่าพวกเขามีกาลังอานาจอะไรอยู่บา้ ง อานาจนัน้ มาจากไหน จากตาแหน่งหน้าที ความ
ชานาญ หรือสถานะทางสังคม พวกเขาจะใช้อานาจได้อย่างไร ถ้าพวกเขาใช้อานาจทีม่ ี จะเกิดอะไรเสียหายเป็ นวง
กว้างแค่ไหน จะเปลีย่ นแปลงอานาจพวกเขาได้อย่างไร
3.4 ตัวกระตุ้นให้ต่อต้าน (triggers)
อะไรเป็ นฟางเส้นสุดท้ายทีจ่ ะกระตุกให้พวกเขาใช้อานาจทีม่ อี ยูอ่ อกมาต่อต้าน จะสลายตัวกระตุกนัน้ เสียก่อน
ได้อย่างไร ถ้าพวกเขาออกมาต้านแล้ว จะมีใคร หรืออะไร ทีจ่ ะยัง้ พวกเขาอยู่บา้ ง พวกเขาฟงั ใครบ้าง เพื่อน ผูน้ าทาง
สังคม ผูอ้ าวุโส หรือเจ้านาย มีใครจะทาอะไรได้บา้ งเพื่อจากัดบทบาทหรือเปลีย่ นใจพวกเขา

4. ทาเนี ยบนักต่อต้ าน (Resistance zoo)
เป็ นการจัดทารายชื่อผูต้ ่อต้านพร้อมทัง้ ระบุเอกล้กษณ์ทส่ี าคัญ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปญั หาลดการต่อต้าน
โดยอาจใช้วธิ เี ข้าใจง่ายเช่นใช้คณ
ุ ลักษณะของสัตว์แต่ละประเภทในสวนสัตว์แทน เช่น
4.1 นกกระจอกเทศ มีอะไรจวนตัวเอาหัวมุดทรายลูกเดียว คิดแบบง่ายๆอย่างเด็กว่าถ้าตัวเองไม่เห็นศัตรู
ศัตรูกจ็ ะไม่เห็นตัวเอง แต่กม็ ขี อ้ ดีอกี อย่างคือมีขายาววิง่ หนีได้เร็ว
4.2 ตุ่น ตัวดามืด มองเห็นยาก ขุดรูซ่อนตัวอยูใ่ ต้ดนิ จะโผล่ออกมาก็ต่อเมื่อคิดว่าการเปลีย่ นแปลงทุกอย่าง
จบแล้ว ชอบทาอะไรเละเทะไว้ขา้ งหลังและชอบรือ้ ทาลาย
4.3 เสือ สูด้ ว้ ยเขีย้ วและเล็บตลอดทาง มีพลัง หรืออย่างน้อยก็เชื่อว่าตัวเองมีพลัง เมื่อถูกทาให้เจ็บจะแก้แค้น
ให้มากยิง่ กว่า มีมอตโตว่าไปเปลีย่ นแปลงทีอ่ ่นื อย่ามายุ่งทีน่ ่ดี กี ว่านะหนู
4.4 สุนัข รูด้ วี ่าตัวเดียวสูใ้ ครไม่ได้ แต่เมื่อรวมฝูงแล้วก็ยากจะหาผูต้ ่อต้าน จะหาพวกก่อน แล้วรุม โจมตี
ไม่ใช่กล้าหาญอะไร แต่รวู้ ่าถ้ารวมกันได้จะก่อความกลัวให้คนอืน่ ได้มากกว่า พวกมันจะสูแ้ บบสกปรก วางแผนหลอก
ลากให้ลม้ ลง แล้วฉีกออกเป็ นชิน้ ๆ
4.5 นกฮูก ฉลาด รอบรู้ นังอยู
่ บ่ นกิง่ ไม้ประจาตัว ชีโ้ น่นชีน้ ่ี รวมทัง้ ชีค้ วามผิดพลาดของการเปลีย่ นแปลง
4.6 หอยทาก ช้า ค่อยๆคลานไป บางครัง้ ด้วยสปี ดเป็ นศูนย์ ขณะทีผ่ นู้ าออกตัวไปข้างหน้าด้วยสปี ด 100
หอยทากช้าเพราะหวังว่าคนอื่นจะเลิกยุ่งกับตัวเองเพราะขีเ้ กียจรอ

5. สัญญาณการต่อต้ าน (Sign of resistance)
ในระยะแรกของของการต่อต้าน สัญญาณบอกเหตุจะเริม่ ด้วยเสียงซุบซิบ (gossip) การจับกลุ่มย่อยคุยกัน
ตามทีด่ ม่ื กาแฟ ซึง่ อาจมีเนื้อหาสาระไปถึงขัน้ นัดหมายรวมกลุม่ กันต่อต้าน ควรสนองตอบต่อเสียงซุบซิบนินทาด้วย
การเปิ ดรับฟงั ข้อกังขาและแก้ไขข้อข้องใจเหล่านัน้ อย่างจริงจัง ให้ขอ้ มูลทีม่ สี าระหนักแน่นเข้าไปถมช่องว่างทีเ่ ป็ นจุด
ก่อเสียงซุบซิบนินทา สิง่ ทีเ่ กิดตามมาคือการทดสอบน้ายา (test) เหมือนเด็กเกเรลองของคุณครูคนใหม่ ว่าจะมีน้ายา
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จัดระเบียบชัน้ เรียนได้หรือไม่ การทดสอบอาจมีหลายวิธตี งั ้ แต่ไม่มาประชุมไปจนถึงต่อต้านอย่างเปิ ดเผย วิธแี ก้คอื
การบอกเล่าสิง่ ทีผ่ ตู้ ่อต้านทาแก่ผคู้ นอย่างตรงไปตรงมาและตัง้ ข้อสงสัยเจตนาว่าจะตีรวนหากมีหลักฐานบ่งชีเ้ ช่นนัน้
ในระยะต่อมาการต่อต้านจะก่อตัวในลักษณะค่อยๆสะสมพลัง การต่อต้านเริม่ จากระดับบุคคล ผูม้ อี านาจน้อย
ก็อาจต่อต้านด้วยการดือ้ เงียบและกิจกรรมใต้ดนิ ทีม่ อี านาจมากหน่อยก็อาจต่อต้านโดยการวิพากย์การเปลีย่ นแปลง
อย่างเปิ ดเผย ควรเริม่ แก้ไขทีผ่ ตู้ ่อต้านทีม่ อี านาจมากกว่าก่อน การขจัดการต่อต้านของคนระดับสูงอย่างเปิ ดเผยเป็ น
การส่งสัญญาณไปให้คนระดับล่างทราบถึงความจริงจังของการเปลีย่ นแปลงด้วย เมื่อผูต้ ่อต้านรวมกันได้ นันเป็
่ นการ
ก่อหวอดคุกคามความสาเร็จของการเปลีย่ นแปลงแล้ว การรวมกลุ่มในลักษณะสหภาพเป็ นตัวอย่างทีบ่ ง่ บอกถึงความ
แตกแยกทีค่ ่อนข้างร้าวลึก เมื่อใดก็ตามทีม่ กี ารจัดองค์กรขึน้ ต่อต้าน เมื่อนัน้ แสดงว่าการแบ่งแยกได้เติบโตไปถึง
ระดับรุนแรง ควรจัดการด้วยการเจรจากับผูน้ ากลุม่ ซึง่ อาจจบลงด้วยการยอมถอยบางอย่างแลกกับการได้เดินหน้า
เปลีย่ นแปลงบางอย่าง
เมื่อการต่อต้านพัฒนาต่อไปอีก จะเป็ นการต่อต้านระดับมองเห็นชัด เริม่ จากการต่อต้านใต้ดนิ โดยผูท้ เ่ี บือ้ ง
หน้าก็ทาตัวไปตามการเปลีย่ นแปลง แต่ลบั หลังคือต่อต้าน การต่อต้านอย่างเปิ ดเผย เกิดขึน้ เมือ่ ผูต้ ่อต้านสะสมพลัง
ได้มากพอ หรืออยู่ในสภาพทีส่ ดุ ทีจ่ ะทนอีกต่อไปแล้ว ควรจัดการโดยพยายามหาทางสนองตอบอย่างเปิ ดเผยและ
จริงใจก่อน ถ้าไม่ได้ผลจึงใช้วธิ ปี กป้องการเปลีย่ นแปลง เช่นจากัดบทบาทหรือใช้โทษทางวินยั กับผูต้ ่อต้าน
การดือ้ เงียบ (Passive resistance) คือการทีผ่ คู้ นเริม่ ไม่ทาอะไรทีค่ วรทา เช่นในทีป่ ระชุมระดมความเห็น
กลับนังนิ
่ ่งไม่พดู ไม่จา ไม่ร่วมมือใดๆกับการเปลีย่ นแปลง ตกลงว่าจะทา แต่ไม่ทาตามข้อตกลง เป็ นต้น เป็ น
สถานการณ์ทย่ี ากตรงทีไ่ ม่อาจใช้วนิ ยั การทางานเข้าไปจัดการได้ ทางแก้คอื ให้มกี ารรับมอบงานอย่างเปิ ดเผยและ
ติดตามประเมินผลอย่างเปิ ดเผย แล้วใช้วนิ ยั การทางานเข้าไปจัดการในจังหวะอันควร

6.. การรับมือกับการต่อต้ าน
ควรเริม่ ด้วยวิธนี ุ่มนวลก่อนเสมอแล้วขยับเป็ นมาตรการทีเ่ ข้มขึน้ เป็ นลาดับ เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่
6.1 การช่วยให้คาปรึกษาและสนับสนุน (facilitation) ผูน้ าพึงลงไปทางานร่วมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ช่วยพวก
เขาให้บรรลุเป้าหมายของทีมตามแผนการเปลีย่ นแปลง วิธนี ้เี ป็นวิธที เ่ี หมาะในกรณีทผ่ี คู้ นพยายามจะ
ร่วมมือด้วยแต่ไม่ว่าจะช่วยอย่างไร หรือขาดทักษะทีจ่ ะช่วย
6.2 การให้ความรู้ (education) คนทีต่ ่อต้านเพราะไม่รวู้ ่าการเปลีย่ นแปลงจาเป็ นอย่างไร จะเปลีย่ นมาเป็ น
ผูส้ นับสนุนหากเกิดความรูค้ วามใจการเปลีย่ นแปลงกระจ่างขึน้ ถ้าจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะใหม่ ควรการ
ฝึกอบรมให้เกิดทักษะใหม่
6.3 การให้มีส่วนร่วม(involvement) คนเราถ้าไม่ได้มสี ว่ นร่วมออกแรงกายหรือช่วยคิดเรื่องการ
เปลีย่ นแปลง ก็จะไม่มอี ารมณ์ร่วมกับการเปลีย่ นแปลงไปด้วย การดึงคนมามีสว่ นร่วมจึงเป็ นวิธขี จัดการ
ต่อต้านทีด่ ี
6.4 การเจรจา (negotiation) จาเป็ นต้องใช้ในกรณีทว่ี ธิ ชี กั จูงไม่ได้ผลแล้ว นังลงคุ
่ ยกัน ถามว่าพวกเขา
กาลังเสาะหาอะไร ค้นหาว่าพวกเขารับอะไรได้ รับอะไรไม่ได้ แล้วหาทางออกทีท่ งั ้ สองฝา่ ยรับได้
6.5 การเข้าไปจัดแจง (manipulation) หมายถึงการเข้าไปควบคุมสิง่ แวดล้อม เพื่อลดการต่อต้าน ซึง่ ต้อง
ทาด้วยความระมัดระวัง และควรเลือกใช้วธิ นี ้เี มื่อจาเป็ นยิง่ ยวดเท่านัน้
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6.6 การบังคับให้ทา (coercion) นังลงคุ
่ ยกันให้ชดั เจนว่าถ้าไม่ทาก็ตอ้ งถูกให้ออกจากงาน หรือปลดออก
จากตาแหน่ง

เรื่องที่ 6. หลักขัน้ ตอนการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
(Stage of change model)
โพรแชสก้าและเวลิเซอร์ ทีม่ หาวิทยาลัยโรดไอส์แลนด์ ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนโดยวิเคราะห์ประกอบ
กับทฤษฎีทางจิตบาบัดหลายทฤษฏีแล้วสรุปออกมาเป็ นทฤษฎีขนตอนการเปลี
ั้
ย่ นแปลง (Transtheoretical หรือ Stage
of Change Model) ออกมาเผยแพร่ ซึง่ ได้รบั การยอมรับและนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมากพอควร
ทฤษฎีน้มี สี าระสาคัญสองอย่างคือ ขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง (Stages of Change) และกระบวนการช่วยเปลีย่ นแปลง
(Process of Change)

1. หลักขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change)
แบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ ตอนคือ
1.1 ขัน้ ยังไม่สนใจ (Precontemplate) มองยังไงก็ยงั ไม่เห็นวีแ่ ววว่าจะเอาจริง อย่างน้อยก็ยงั ไม่เอาจริงใน 6
เดือนข้างหน้านี้ คนมักจะติดอยูท่ ข่ี นั ้ นี้นาน ส่วนใหญ่เป็ นเพราะได้รบั ข้อมูลไม่ครบถ้วนถ่องแท้อกี ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ
เคยลองมาแล้วไม่สาเร็จเลยไม่เชื่อว่าตนเองจะทาได้ เรียกว่ามีวกิ ฤติความเชื่อถือตนเอง จึงใช้วธิ หี นั หลังให้ ไม่สนใจ ไม่
ทา
1.2 ขัน้ สนใจแต่รอฤกษ์ (Contemplate) สนใจทีจ่ ะทาแล้ว แต่ยงั รัง้ รออยู่บา้ ง ประมาณว่าในหกเดือน
ข้างหน้านี้คงจะได้ลงมือทาแน่
1.3 ขัน้ ตัดสิ นใจทา (Preparation) ตัง้ ใจเอาจริงแน่นอน วางแผนเป็ นตุเป็ นตะแล้ว ประมาณว่าไม่เกินหนึ่ง
เดือนข้างหน้าทีค่ งได้ลงมือทาจริง
1.4 ขัน้ ลงมือทา (Action) คือลงมือทาไปแล้ว แต่ยงั ต่อเนื่องมาได้ไม่เกินหกเดือน
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1.5 ขัน้ ทาได้ยืด (Maintenance) ทาได้แล้ว ต่อเนื่องเกิน 6 เดือน แต่ยงั ไม่เกิน 5 ปี ยังพยายามทาอยู่ มี
ความเสีย่ งจะกลับไปใช้นิสยั เดิมอยู่เหมือนกัน แต่กพ็ ยายามทีจ่ ะไม่กลับไป
1.6 ขัน้ สาเร็จแน่ แล้ว (Termination) เปลีย่ นพฤติกรรมได้แน่นอนแล้ว ไม่กลับไปทาแบบเก่าอีกเด็ดขาด

2. หลักกระบวนการช่วยเปลี่ยนแปลง (Process of Change)
กระบวนการช่วยเปลีย่ นแปลง ทีท่ ฤษฏีน้แี นะนาไว้มี 10 วิธี ได้แก่
2.1 ปลูกจิ ตสานึ ก (conscious raising) เป็ นการใช้วธิ ตี ่างๆบอกให้รผู้ ลเสียของการไม่เปลีย่ น และผลดีของ
การเปลีย่ นพฤติกรรม เช่นการให้การศึกษา อธิบาย ตีความหมายให้ฟงั บอกให้รตู้ รงๆ หรือรณรงค์ผ่าน
สือ่ ต่างๆ
2.2 ใช้การเล่นละคร (Dramatic relief) เพื่อกระตุน้ หรือผลักดันจิตใจอารมณ์ให้เกิดความอยากเปลีย่ นแปลง
เช่นการให้ลองเล่นเป็ นคนอื่นดู (role play) ให้สามีและภรรยาลองเล่นละครสลับบทบาทกันเพื่อสะท้อน
ความความรูส้ กึ ต่อพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพของกันและกัน การใช้ตวั ละครโฆษณาแสดงความรูส้ กึ ผิด
หรือเสียใจทีไ่ ม่ได้เปลีย่ นพฤติกรรม เป็ นต้น
2.3 การใคร่ครวญผลต่อตนเอง (self reevaluation) เช่นจินตนาการว่าถ้าเอาแต่นอนโซฟาดูทวี .ี ภาพของ
ตนเองต่อไปจะเป็ นอย่างไร ถ้าขยันขันแข็งออกกาลังกายทุกวันภาพของตนจะเป็ นอย่างไร
2.4 การใคร่ครวญผลต่อสังคมรอบข้าง (social reevaluation) เช่นนึกต่อไปว่าถ้าตนเองดืม่ แอลกอฮอล์
จัดอยู่ ต่อไปลูกๆจะเป็ นอย่างไร เป็ นต้น
2.5 การปลดปล่อยตนเอง (self liberation) คือการพยายามให้มที างเลือกในการเปลีย่ นแปลง งานวิจยั
บ่งชีว้ า่ ถ้าคนเรามีทางเลือกสองทาง จะมีความมุ่งมันมากกว่
่
ามีทางเลือกทางเดียว ถ้ามีทางเลือกสามทาง
จะมีมุ่งมันมากกว่
่
ามีทางเลือกสองทาง ยกตัวอย่างการให้ทางเลือกเช่น ถ้าจะเลิกบุหรีก่ ใ็ ห้เลือกได้สาม
ทาง จะเลิกแบบหักดิบก็ได้ แบบกินนิโคตินทดแทนก็ได้ หรือเลิกแบบค่อยๆลดลงก็ได้ เป็ นต้น
2.6 การปลดปล่อยสังคม (social liberation) คืออาศัยความรูส้ กึ ว่าเป็ นการปลดปล่อยจากการถูกกดขีเ่ อา
เปรียบทางสังคมมาเป็ นตัวสร้างความมุ่งมันในการเปลี
่
ย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เช่นโครงการส่งเสริม
สุขภาพชนกลุ่มน้อย เป็ นต้น
2.7 ให้เรียนรูส้ ิ่ งตรงกันข้าม (countercondition) เช่นให้เรียนรูก้ ารสนองตอบแบบผ่อนคลายเพื่อ
แก้ปญั หาเครียด ให้เรียนรูก้ ารเป็ นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อแก้ปญั หาการทนแรงกดดันจากเพื่อน
ชวนไม่ได้ เป็ นต้น
2.8 บังคับให้ทาสิ่ งที่ดีกว่าทางอ้อม (stimulus control) เช่นสร้างทีจ่ อดรถให้ห่างทีท่ างาน เพื่อบังคับให้
ต้องเดิน ติดตัง้ งานศิลปกรรมไว้ขา้ งบันได เพื่อชักจูงให้ขน้ึ ลงบันได เป็ นต้น
2.9 จงใจใช้แผนกระตุ้น (contingency management) เช่นการตกรางวัลถ้าทาสิง่ ทีด่ กี ว่า การชื่นชม
ผลงาน หรือแม้กระทังการลงโทษถ้
่
าไม่เลิกสิง่ ทีไ่ ม่ดี
2.10 กัลยาณมิ ตร (helping relationship) เช่นการเป็ นทีป่ รึกษาทางโทรศัพท์ให้ การมีบดั ดีค้ อยสนับสนุน
งานวิจยั พบว่าแต่ละขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลง คนเราจะต้องการวิธชี ว่ ยทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ
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ในระยะทีย่ งั ไม่สนใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง วิธที ช่ี ว่ ยได้คอื การปลูกจิตสานึก ให้ขอ้ มูล ชักจูงให้เกิดอารมณ์อยากทา
ด้วยวิธตี ่างๆ
ในระยะทีส่ นใจแต่ยงั ไม่ตดั สินใจ วิธที ช่ี ่วยได้คอื การใคร่ครวญผลต่อตนเองและต่อสังคม
พอมาอยูใ่ นขัน้ ตัดสินใจทา สิง่ ทีช่ ่วยได้คอื การปลดปล่อยทางเลือกให้ตวั เอง ให้มที างเลือกหลายทาง แล้วการ
ตัดสินใจจึงจะเกิดขึน้
พอมาอยูใ่ นขัน้ ลงมือทา สิง่ ทีช่ ่วยได้คอื การใช้แผนกระตุน้ การบังคับให้ทาสิง่ ทีด่ กี ว่าทางอ้อม การทาสิง่ ตรง
ข้ามทีด่ กี ว่า และการมีกลั ยาณมิตรและการใช้กลั ยาณมิตรให้ถูกต้อง

3.. หลักดุลการตัดสิ นใจ (Decisional Balance)
หลักข้อนี้มวี ่าแต่ละคนจะเปลีย่ นแปลงอะไรก็ตอ้ งตัง้ ต้นด้วยการชังน
่ ้าหนักดีเสีย เหตุผลทีค่ วรเปลีย่ น เหตุผลทีไ่ ม่ควร
เปลีย่ น การหาเหตุมาสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงให้ได้มากทีส่ ดุ จะทาให้การตัดสินใจเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้ง่ายทีส่ ดุ

4.. หลักความยืนหยัดและสิ่ งเย้ายวน (Self efficacy & temptation)
ความยืนหยัด (self efficacy) หมายถึงความมันคงในทิ
่
ศทางทีต่ งั ้ ใจไว้แม้ในสถานะการณ์ทส่ี นคลอน
ั่
ซึง่ ต้องต่อสูก้ บั สิง่
เย้ายวน (temptation) ซึง่ หมายถึงความแรงของสิง่ ทีม่ าชักจูงให้ใจอ่อนหันเหกลับไปสูว่ ิถเี ดิมๆก่อนการเปลีย่ นแปลง
การจะเปลีย่ นแปลงให้สาเร็จต้องคอยเสริมสร้างความยืนหยัดให้หนักแน่นขึน้ ทุกวัน และลดทอนสิง่ เย้ายวนให้เหลือน้อย
ทีส่ ดุ

เรื่องที่ 7. ปัจจัยที่ทาให้องค์กรพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน
ในสนามการแข่งขันซึง่ ทุกองค์กรต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองไปตามสภาพแวดล้อม ความพร้อมต่อการ
ั ยหลักทีท่ าให้องค์กรทีม่ ปี จั จัยเหล่านี้อยูม่ คี วามพร้อมสาหรับ
เปลีย่ นแปลงของแต่ละองค์กรมีไม่เท่ากัน ต่อไปนี้คอื ปจจั
การเปลีย่ นแปลงมากกว่า
1. มีทรัพยากรสะสมไว้มาก องค์กรทีม่ กี ารดาเนินนโยบายการเงินอย่างอดออมในช่วงทีผ่ ่านมา มีเงินทุนสะสม
อยู่มาก จะได้เปรียบเมื่อต้องเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้มงวดรุนแรง ในกรณีทเ่ี ป็ นการเปลีย่ นแปลงเฉพาะตัว
บุคคล การมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตดีเป็ นทุนอยู่แล้วก็จะได้เปรียบ
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2. มีความสัมพันธ์ภายในที่ดี องค์กรทีผ่ คู้ นมีความผูกสัมพันธ์กนั หลากหลาย ไม่เพียงระหว่างนายกับลูกน้อง
หรือเพื่อนเก่ากับเพื่อนเก่า เช่นมีสมั พันธ์ขา้ มแผนก ข้ามระดับชัน้ มากๆ จะผ่านช่วงการเปลีย่ นแปลงได้ดี โดย
เฉพาะตัวผูน้ าต้องรูจ้ กั คนแยะ ไม่เฉพาะพนักงานของตน แต่แม้กระทังเสมี
่ ยนในตลาด ผูน้ าสหภาพ ภารโรงที่
กวาดถูหอ้ งให้ ความสัมพันธ์เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่จะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อความเปลีย่ นแปลงให้องค์กรทัง้ สิน้
3. มีข้อมูลมาก ในองค์กรทัวไปแต่
่
ละแผนกมีขอ้ มูลพอทีจ่ ะทางานของแผนกตน แต่ไม่พอทีจ่ ะช่วยนาพาองค์กร
ผ่านช่วงวิกฤติ ซึง่ เป็ นช่วงทีข่ อ้ มูลในระดับกว้างและหลากหลายเป็ นสิง่ จาเป็ น นอกจากข้อมูลบุคคลและ
ความลับทางการค้าแล้ว บริษทั หรือองค์กรทีป่ ล่อยให้ขอ้ มูลอื่นๆลื่นไหลแลกเปลีย่ นกันในองค์กรได้อย่างเสรี
จะได้เปรียบและมีความพร้อมมากกว่าเมื่อจาเป็ นต้องเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
4. กระจายอานาจ สัตว์ทป่ี รับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติได้มาก จะมีระบบทีก่ ารตัดสินใจสามารถทา
ได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งรอคาสังจากส่
่
วนกลาง ซึง่ หมายถึงการเปิ ดให้เชื่อสัญชาติญาณของตัวเองมากกว่า
หลับหูหลับตาฟงั คาสังของส่
่
วนกลางทัง้ ๆทีล่ กึ ๆแล้วรูว้ ่าจะเสียหาย การรวมศูนย์อานาจใช้สมองของคนๆคน
เดียวย่อมจะสูก้ ารระดมสมองจากหลายคนไม่ได้ องค์กรทีม่ รี ะบบมอบอานาจกว้างและลึก จะมีความพร้อมที่
จะเปลีย่ นแปลงมากกว่า
5. มีเรือ่ งเล่าเดียวกัน สมองพนักงานในองค์กรทัวๆไป
่
มักคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์สว่ นตนเช่นเงินเดือน โบนัส
วันพักผ่อนประจาปี มากกว่าเป้าหมายร่วมขององค์กร แต่ในองค์กรเช่นโรงเบียร์บดั ไวเซอร์พนักงานทุกคน
แม้กระทังภารโรงหรื
่
อช่างไฟฟ้า ล้วนมีความสุขทีจ่ ะได้นงลงคุ
ั ่ ยกับใครสักคนว่ารสชาติอนั คงเส้นคงวาของ
เบียร์บดั ไวเซอร์เป็ นอย่างไร ว่ากว่าจะกลันมาได้
่
อย่างนัน้ มันต้องทาอย่างไรบ้าง และว่างานของเขาเกีย่ วกับ
การสร้างรสชาตินนั ้ อย่างไร หรืออย่างทีโ่ รงงานผลิตทีวขี องโซนี่กเ็ ช่นกัน พนักงานในสายงานผลิตล้วนดีใจที่
จะได้พดู ถึงความแบนของจอทีโ่ รงงานเขาทาได้ ความคมของภาพ ความสว่างของแสง และโอ่แม้กระทังลั
่ งใส่
ทีวที เ่ี ขาร่วมออกแบบและทาขึน้ เพื่อลดแรงกระแทกขณะขนส่งทางเรือ เรื่องเล่าเดียวกันนี่เองทีท่ าให้องค์กร
เป็ นหน่วยเดียวกันแม้ว่าแต่ละคนแต่ละส่วนจะมีอานาจตัดสินใจเรื่องของตัวเอง เมื่อโซนี่ทซ่ี านดิเอโก้ตดั สินใจ
ผลิตจอทีวรี าคาถูกเพื่อใช้ในงานประชุมทางไกล พวกเขารูอ้ ยูใ่ นใจแล้วว่าอะไรคือความเป็ นโซนี่ สิง่ ทีผ่ ลิตใหม่
นี้จะอยู่ตรงตาแหน่งไหนในสายผลิตภัณฑ์ของโซนี่ ตาแหน่งทางการตลาดของโซนี่อยู่ทไ่ี หน ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
ออกมาก็จะยังมีความเป็ นโซนี่อยู่ไม่บกพร่อง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปขออนุมตั ริ ายละเอียดใดๆจากบริษทั แม่ท่ี
ส่วนกลางเลย
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ตอนที่ 11.2

วิธีเปลี่ยนแปลงองค์กร
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั กิ จิ กรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 11.2.1 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 3 ขัน้ ตอน ของ Lewin
เรื่องที่ 11.2.2 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 8 ขัน้ ตอนของ Kotter
เรื่องที่ 11.2.3 วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาของ Bossidy
เรื่องที่ 11.2.4 วิธที าแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
เรื่องที่ 11.2.5 บทบาทของผูบ้ ริหารในการเปลีย่ นแปลง

แนวคิ ด
1. วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 3 ขัน้ ตอน ของ Lewin เป็ นแนวคิดทีเ่ ขย่าให้องค์กรละลายจากภาวะนิ่ง
และสุขสบายก่อน แล้วทาการเปลีย่ นแปลง ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้องค์กรค่อยๆสงบลงสูภ่ าวะตก
ผลึกนิ่งเช่นเดิมตอนสุดท้าย
2.

วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 8 ขัน้ ตอนของ Kotter เน้นการสร้างการรับรูว้ ่าเป็ นภาวะเร่งด่วน จัดทีม
นาทีแ่ ข็ง และลงทุนลงแรงสือ่ สารวิสยั ทัศน์ไปยังทุกคน มีอุปสรรคต้องรีบขจัด สร้างชัยชนะระ
ั
สัน้ ให้ได้แล้วอาศัยต่อยอดทาสิง่ ทีย่ ากยิง่ ขึน้ โดยไม่รบี ประกาศชัยชนะ จนกว่าได้ฝงการ
เปลีย่ นแปลงลงเป็ นวัฒนธรรมใหม่แล้ว

3.

วิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาของ Bossidy เน้นการมีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญแต่น้อย
เรื่องและเลือกลงมือทามาตรการทีส่ าคัญด้วยการทาป้ายคะแนนบอกตัวชีว้ ดั แล้วใช้ภาวะผูน้ า
ติดตามผลอย่างเป็ นระลอกๆไม่หยุดหย่อน

4.

ขัน้ ตอนการทาแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเริม่ จากการกาหนดเป้าหมายทีเ่ ป็ นรูปธรรม วิเคราะห์
สภาพปจั จุบนั แล้วระบุช่องว่างทีต่ อ้ งทาขึน้ จัดทาเป็ นแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ระบุว่าอะไรจะ
เป็ นความสาเร็จระยะสัน้ ตามลาดับก่อนหลังขึน้ มา

5.

ในการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูศ้ กึ ษาการให้เข้าใจธรรมชาติของเปลีย่ นแปลงอย่างลึกซึง้
แล้วทัง้ ลงมือสร้างการเปลีย่ นแปลงและนาการเปลีย่ นแปลงด้วย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 3 ขัน้ ตอน ของ Lewin โดยได้สาระสาคัญครบถ้วน
2.

อธิบายวิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กร 8 ขัน้ ตอนของ Kotter โดยได้สาระสาคัญครบถ้วน

3.

อธิบายวิธเี ปลีย่ นแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาของ Bossidy โดยได้สาระสาคัญครบถ้วน

4.

บอกขัน้ ตอนการจัดทาแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงได้

5.

บอกบทบาทหน้าทีผ่ บู้ ริหารในการเปลีย่ นแปลงได้

เรื่ องที่ 11.2.1 วิธีเปลี่ยนแปลงองค์กร 3 ขัน้ ตอน ของ Lewin
นักจิตวิทยาชื่อ Kurt Lewin ได้เสนอว่าการเปลีย่ นแปลงในองค์กรมีธรรมชาติเป็ นขัน้ ตอนสามขัน้ ซึง่ เป็ น
แนวคิดทีถ่ ูกนามาประยุกต์ใช้อยูท่ วไป
ั ่ ดังนี้

ขัน้ ที่ 1. เขย่าให้ละลาย (Unfreeze)
เป็ นธรรมชาติของคนทีจ่ ะแสวงหาอะไรทีต่ วั เองรูส้ กึ ว่าปลอดภัย (sense of safety) และควบคุมได้ (sense of
control) โดยทีแ่ ต่ละคนจะผูกเอกลักษณ์ความเป็ นตัวของตัวเอง (sense of identity) ไว้กบั สภาพการณ์แวดล้อม
ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นความนิ่งทีล่ งตัวและสุขสบาย (comfort zone) แล้ว หรือจะเรียกว่าเป็ นภาวะทีต่ กผลึกหรือแข็งตัวแล้ว
(frozen state) ก็ได้ ทางเลือกอื่นใดทีผ่ ดิ ไปจากปจั จุบนั นี้ลว้ นมีแต่จะก่อให้เกิดความอึดอัดไม่สบายใจทัง้ สิน้ แม้ว่าจะ
เป็ นทางเลือกทีต่ นเองจะได้ผลประโยชน์มากขึน้ ก็ตาม ดังนัน้ การพร่าพูดถึงอนาคตในฝนั จึงไม่อาจผลักดันให้คนยอม
ลุกออกไปจากทีอ่ ยู่ตวั เดิมๆนี้ได้ ต้องลงแรงเขย่าทาให้เกิดสภาวะละลายจากสภาพแข็งตัวก่อน ทัง้ ด้วยการดัน
(push) ซึง่ หมายถึงการบังคับว่าต้องทา ไม่ทาไม่ได้ ไม่เปิ ดทางอืน่ ใดให้เลือก ถ้าจาเป็ นก็มกี ารใช้กาลัง เช่นเอายาม
มาลากตัวไป และทัง้ ด้วยการดึง (pull) คือการชักนาจูงใจให้ตดั สินใจเลือกทาเอาเอง เมื่อถูกเขย่าจนอยู่ไม่สขุ ในสภาพ
เดิมอีกต่อไปแล้วก็ถอื ว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง (change readiness)
เทคนิคการเขย่าให้ละลายนี้มที ากันอยู่หลายวิธี เช่น
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1.1 เผาแท่น (burning platform) คาพูดนี้มาจากแท่นขุดเจาะน้ามัน เมื่อถูกไฟไหม้ คนงานไม่กระโดดน้าหนีก็
ต้องทาอะไรสักอย่าง จะนอนหุย่ อยู่เฉยๆไม่ได้ ในทางปฏิบตั ผิ นู้ าอาจใช้วธิ เี ปิ ดเผยวิกฤติจริงทีม่ อี ยู่แล้วให้ทราบ หรือ
ว่าสร้างวิกฤติปลอมขึน้ มาบีบให้พนักงานทาอะไรสักอย่างก็ได้
1.2 ท้าทาย (challenge) ให้ลุกขึน้ มาใช้ความสามารถทีม่ อี ยู่ทาอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าเดิมให้สาเร็จ วิธนี ้มี กั ได้ผล
กับตัวบุคคลคนเดียวหรือคนกลุม่ เล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าท้าทายให้ลุกขึน้ มากาหนดเป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ของตัวเอง
ขึน้ มาเอง แทนทีจ่ ะไปกาหนดเป้าหมายให้ หมายความว่าผูน้ ามีหน้าทีแ่ ค่ปลุกให้ลุกขึน้ แล้วถามพวกเขาให้ตอบเองว่า
จะไปไกลแค่ไหน
1.3 สังเอาดื
่
้ อๆ (command) คือสังให้
่ ทาแบบไม่ตอ้ งอธิบายปี่ขลุ่ย ใครไม่ทาก็ลงโทษ
1.4 ให้ข้อมูล (Evidence) บอกความจริงว่าสิง่ ต่างๆไม่ได้ดอี ย่างทีค่ ดิ เช่นพาลูกค้ามาบอกเล่าหรือด่าพนักงาน
ในทีป่ ระชุมว่าพนักงานปฏิบตั ติ ่อลูกค้าเลวอย่างไร หรือแสดงกาไรขาดทุนว่าอีกไม่กเ่ี ดือนบริษทั จะเจ๊งแน่ เหลือให้
เลือกแต่ทาหรือตายเท่านัน้ แหละ เป็ นต้นเขย่าไม่ให้อยู่สขุ (destabilizing) เปลีย่ นทีอ่ ยู่อนั สุขสบายไม่ให้ได้อยู่อย่างสุข
สบายอีกต่อไป เช่น พาไปดูองค์กรข้างนอกว่าเขาต้องทางานกันหนักหนาลาบากอย่างไร เอาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมา
ให้ดวู ่าดีกว่าของบริษทั เราอย่างไร ปลด ลด โอนย้าย แยกกลุ่ม หรือให้ไปทางานใหม่ทไ่ี ม่มที กั ษะ เพื่อบีบให้เรียนรู้
เปลีย่ นแปลง เป็ นต้น
1.5 ให้การศึกษา (Education) เช่นจัดชัน้ ให้มานังเรี
่ ยนว่าทาไมต้องเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นอย่างไร จะทาให้ดขี น้ึ
กว่าเดิมได้อย่างไร
1.6 เปลีย่ นไปบริหารด้วยวัตถุประสงค์ (MBO) โยนงานให้ทา บอกว่าต้องทาให้ได้ถงึ เท่านี้ ไปหาวิธที าเอา
เอง ซึง่ ไม่มที างทาได้หากใช้วธิ เี ดิมๆ เป็ นการบีบบังคับให้เปลีย่ นวิธที างานใหม่ เช่นให้ร่วมมือกับแผนกอื่น ให้คดิ
นวัตกรรมใหม่ขน้ึ มา
1.7 ปรับโครงสร้างองค์กร (restructuring) เปลีย่ นผังองค์กร ยุบ เลิก ควบ รวม เปลีย่ นตาแหน่งและบทบาท
หน้าที่ เพื่อบีบบังคับให้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือวิธที างาน
1.8 จัดพิ ธีกรรมส่งยุคเก่า (Rite of passage) หาโอกาสจัดงาน เช่นงานครบเกษียณผูบ้ ริหาร งานจบการ
ฝึกอบรม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการส่งยุคเก่า การทางานแบบเก่า ก้าวเข้าสูย่ ุคใหม่
1.9 วาดวิสยั ทัศน์ (visionary) สร้างภาพในอนาคตขึน้ มา ให้ทกุ คนร่วมกันเดินในแนวทางใหม่ จนกว่าภาพนัน้
จะเป็ นจริง
ั บนั อนาคต
1.10 วางแผนใหม่ทงั ้ ระบบ (whole system planning) จับทุกคนมาร่วมกันวิเคราะห์อดีต ปจจุ
และจัดทาแผนใหญ่ร่วมกัน
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ขัน้ ที่ 2. ลงมือเปลี่ยนแปลง (Transition)
การเปลีย่ นแปลงเป็ นการเดินทางทีไ่ กลจนแทบไม่สน้ิ สุดมากกว่าทีจ่ ะเป็ นการก้าวสองสามขัน้ แล้วถึงจุดหมาย
จะต้องผ่านขัน้ ตอนทีม่ คี วามเข้าใจผิดๆถูกๆอยู่นานกว่าจะถึงจุดหมาย การทีผ่ นู้ าเปลีย่ นแปลงตัวเองได้ในเวลาไม่ก่ี
เดือนแล้วจะคาดหมายให้พนักงานทัง้ องค์กรกระโดดข้ามเหวตามไปให้ได้ในเวลาอันสัน้ นัน้ เป็ นไปไม่ได้ ผู้นาต้องเป็ น
ทีท่ ท่ี ุกสายตามองมาด้วยความหวังพึง่ พา ผูน้ าต้องโค้ช ให้คาปรึกษา และให้การสนับสนุนทางจิตวิทยา แม้การ
เปลีย่ นแปลงจะเป็ นเรื่องยาก แต่สว่ นทีย่ ากทีส่ ดุ อยู่ทก่ี ารเริม่ ต้นเปลีย่ นแปลง และต้องระวังไม่ให้ระยะเปลีย่ นผ่าน
กลายเป็ นกับดักแห่งความสุขสบาย คือผูค้ นไปติดการเดินทางกลายเป็ นว่าระยะเปลีย่ นผ่านเป็ นระยะสุขสบาย ไม่
อยากไปถึงทีห่ มายเร็วๆเพราะต้องแบกรับความคาดหวังและความรับผิดชอบ ผูน้ าจะทราบว่าพนักงานหล่นลงไปใน
กับดักนี้แล้วจากการทีพ่ นักงานเต็มใจทีจ่ ะประชุมพูดถึงและขยันวางแผนแต่เรื่องการเปลีย่ นแปลงทุกเมื่อเชื่อวันแต่ไม่
มีการทางานอะไรทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นแปลงจริงจังออกมา
เทคนิคทีใ่ ช้ในระยะลงมือเปลีย่ นแปลง ได้แก่
2.1 การต้มกบ (boiling the frog) หมายถึงการค่อยๆเปลีย่ นแปลงโดยไม่ให้รตู้ วั เหมือนใส่กบในน้าเย็นใน
หม้อ เมื่อเอาหม้อขึน้ ตัง้ ไฟ น้าค่อยๆอุ่นขึน้ โดยธรรมชาติของกบซึง่ เป็ นสัตว์เลือดเย็นยังไม่รตู้ วั กว่าจะรูต้ วั ก็สกุ
เสียแล้ว ตัวอย่างของเทคนิคต้มกบเช่นออกกฎชัวคราวออกมาใช้
่
แบบลืมไปเลย หรือเปลีย่ นส่วนสาคัญขณะที่
ผูค้ นกาลังยุ่งๆสนใจส่วนทีไ่ ม่สาคัญ ค่อยๆย้ายคนทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ออกไปจากหน่วยทีต่ อ้ งการการเปลีย่ นแปลง
เป็ นต้น
2.2 ชี้แนะช่วยเหลือ (facilitation) หาผูช้ แ้ี นะช่วยเหลือหรือ facilitator จากนอกแผนกเข้าไปช่วยให้ทมี งานทา
การเปลีย่ นแปลงพัฒนา
2.3 ทาของง่ายก่อน (first steps) เรียกอีกอย่างว่าหาชัยชนะระยะสัน้ หรือ quick win ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่า
การเปลีย่ นแปลงไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อทาของง่ายชิน้ ทีห่ นึ่งเสร็จ ก็ทา้ ให้ทาของยากขึน้ ไปอีกหน่อยเป็ นชิน้ ทีส่ อง
ต่อๆกันไปจนกลายเป็ นสามารถพัฒนาเปลีย่ นแปลงได้ต่อเนื่อง
2.4 ให้มีส่วนทางานสาคัญ (involvement) แต่แท้จริงแล้วก็คอื ให้เปลีย่ นวิธกี ารทางาน เช่นเคยนังอยู
่ ่เฉพาะที่
แผนกของตัวเองก็มอบหมายงานประสานงานระหว่างทีมนากับหน่วยอื่นด้วย
2.5 จัดลานเปิ ด (open space) นัดหมายพนักงานมาทีละมากๆหลายร้อยคน มาพบกันทีห่ อประชุมหรือลาน
เปิ ด บอกกฎกติกาสัน้ ๆ แล้วให้ผคู้ นเหล่านัน้ พูดคุยกันอย่างเปิ ดอกถึงเรื่องความห่วงใยผลประโยชน์สว่ นตัวหรือ
ความกังวลใดๆทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง แต่ละคนผลัดกันยืนขึน้ ตัง้ ประเด็นทีต่ วั เองสนใจ จดประเด็นไว้จน
หมดคนทีจ่ ะตัง้ ประเด็นใหม่ หลังจากนัน้ จึงเปิ ดให้พนักงานไปลงชื่อเข้ากลุ่มพูดคุยประเด็นทีต่ นเองสนใจหรือ
กังวล ภายในกลุ่มจะคุยกันแบบไหนก็ได้ จะเข้ากลุ่มโน้นออกกลุ่มนี้กไ็ ด้ ไม่มกี รอบเวลา จนหมดเรื่องคุยจึงจะถือ
ว่าจบกิจกรรมกลุม่ แล้วกลับมาพบกันเพื่อให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มสรุปผลของกลุ่มตัวเอง
2.6 ให้การศึกษาใหม่ (re-education) จัดการฝึกอบรมทักษะใหม่ ความรูใ้ หม่ ให้พนักงานทีจ่ าเป็ นต้อง
นาไปใช้ในการเปลีย่ นแปลง
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2.7 ขยับทีละขยัก (shift and sync) ทาการเปลีย่ นแปลงจุดหนึ่ง แล้วหยุดดูผลกระทบ รอให้องค์กรตัง้ หลัก
เมื่อแน่ใจว่าทัง้ ระบบยังไปได้มถี งึ กับรวน ก็ขยับไปทาต่ออีกจุดหนึ่ง เช่นลดขนาดองค์กรลงโดยทาทีละแผนก ทา
แผนกทีห่ นึ่งแล้วหยุดสดับตรับฟงั ข่าวว่าจะมีผลกระทบทีแ่ ผนกอืน่ อย่างไรบ้าง เอาข้อมูลมาปรับวิธกี ารทา แล้ว
เดินหน้าทาแผนกทีส่ อง เป็ นต้น หรือแยกกระบวนการเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนย่อยแล้วทาไปทีละส่วน (stepwise
change)

ขัน้ ที่ 3. ปล่อยให้ กลับตกผลึกหรือแข็งตัวใหม่ (Refreeze)
เมื่อการเปลีย่ นแปลงได้ดาเนินมาถึงจุดสิน้ สุด ก็เป็ นเวลาทีจ่ ะให้องค์กรได้งอกรากก่อวัฒนธรรมใหม่อีกครัง้
บางองค์กรผูน้ าจงใจจะไม่ให้มกี ารงอกรากปกั หลักตกผลึกเลย เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงรอบต่อไปทาได้ง่ายขึน้ ซึง่ วิธี
ดังกล่าวก็มขี อ้ เสียตรงทีพ่ นักงานอยู่ในภาวะช็อกซ้าซากจากการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่หยุดหย่อน ทาให้พนักงานไม่ยอม
ทุ่มเททาอะไรจริงจังเพราะกลัวว่าจะต้องเปลีย่ นแปลงอีก
เทคนิคต่างๆทีน่ ยิ มใช้ในขัน้ ตอนปล่อยให้องค์กรกลับตกผลึกใหม่ เช่น
3.1 เผาสะพาน (burning bridges) เช่นเมื่อลงระบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ใหม่เสร็จก็ลบระบบเก่าออกจาก
คอมพิวเตอร์ไปเสียเลย เพื่อปิ ดทางไม่ให้พนักงานกลับไปแอบใช้ระบบเก่าอีก หรือเช่นบริษทั ที่เปลีย่ นนโยบาย
มาเอาดีทางลดต้นทุนทาการปลดพนักงานขายทีค่ ่าจ้างแพงๆออก ขายสานักงานทีห่ รูหราทิง้ มาตัง้ อยู่ใน
สานักงานซอมซ่อราคาถูกแทน เป็ นต้น
3.2 ย้ าให้เห็นว่านี เ่ ป็ นของจริง (Evidence stream) ปล่อยหลักฐานออกมาเป็ นระยะๆว่าการเปลีย่ นแปลงได้
เกิดขึน้ จริงและประสบความสาเร็จ สือ่ สารความสาเร็จออกไปเป็นระยะๆ อย่าทาแบบตูมเดียวแล้วเงียบ ให้คนที่
ทาการเปลีย่ นแปลงได้สาเร็จเล่าเรื่องราวของเขาซ้าแล้วซ้าอีก จัดทาผังและชาร์ตแสดงความก้าวหน้าผ่านสือ่ เช่น
จดหมาย
3.3 ใส่กญ
ุ แจมือทอง (golden handcuffs) ทาให้คนทีอ่ งค์กรอยากให้อยู่รสู้ กึ ว่าคุม้ ค่าทีจ่ ะอยูต่ ่อ เช่นบริษทั ที่
ปิ ดแผนกหนึ่งลงเสนอให้โบนัสสูงๆพนักงานดีๆจานวนหนึ่งให้อยู่กบั บริษทั จนถึงสิน้ สุดวันปิ ดแผนก ทาให้พวก
เขายังไม่ไปไหนแม้จะมีทางไป หรือเช่นบริษทั ทีซ่ อ้ื บริษทั ใหม่มาต้องการให้ผจู้ ดั การมือดีของบริษทั ใหม่อยู่
ทางานต่อทาการลงทุนเป็ นระลอก โดยแต่ละระลอกก็เสนอแบ่งหนังสือสัญญาให้หนุ้ แก่ผจู้ ดั การดีๆ โดยมีขอ้
แม้ว่าจะแลกเป็ นหุน้ ได้กต็ ่อเมื่ออยู่บริษทั จนครบ 12 เดือน เป็ นต้น
3.4 ทาให้การเปลีย่ นแปลงเป็ นระบบถาวร (institutinalization) โดยการทาให้เป็ นส่วนสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ ทาให้เป็ นเป้าหมายการทางานของแต่ละคน และประเมินความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงเป็ นผลงาน
ของคน ทาให้มนั เป็ นมาตรฐานทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม เช่นโรงพยาบาลเอาระบบประเมินความเสีย่ งการถูกฟ้องเข้าเป็ น
ส่วนหนึ่งของโครงการขอตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทาให้เมื่อใดก็ตามทีม่ คี วามย่อหย่อนในการทา
ตามระบบใหม่กจ็ ะถูกตรวจพบโดยการเยีย่ มสารวจของ HA
3.5 สร้างความท้าทายใหม่ (new challenge) ยัวยุ
่ ให้คนมุง่ หน้าปลุกปล้ากับปญั หาใหม่ แทนทีจ่ ะจ้องหา
โอกาสกลับไปหาระบบเก่า
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3.6 ทาให้ตกกระไดพลอยโจน (rationalization trap) คือให้ทาอะไรใหม่ทส่ี าเร็จง่าย แล้วให้ความสาเร็จนัน้
สร้างความรูส้ กึ ว่าสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ ควรทา เพื่อจะได้ให้เขาทาสิง่ ใหม่ในทิศทางนัน้ ต่อไป เช่นให้ผจู้ ดั การอาวุโสทีไ่ ม่
เอาด้วยกับการเปลีย่ นแปลงไปสอนเรื่องความจาเป็ นของการเปลีย่ นแปลงชัน้ เรียนของพนักงาน ต่อมาเขาก็
กลายเป็ นคนเชียร์ให้ผจู้ ดั การคนอื่นเห็นความจาเป็ นของการเปลีย่ นแปลงเสียเอง
3.7 จัดระบบให้รางวัลให้สอดรับ (reward alignment) เช่นบริษทั ทีต่ อ้ งการสร้างระบบการทางานเป็ นทีม
ประกาศยกเลิกระบบโบนัสรายคน เปลีย่ นมาจ่ายโบนัสตามผลงานของทีมแทน
3.8 ผูกการเปลีย่ นแปลงให้เป็ นโครงสร้างสังคม (socializing) ให้ตาแหน่งหน้าทีส่ าคัญแก่คนทีม่ หี น้าทีต่ อ้ ง
ก่อการเปลีย่ นแปลง หรือมีผลงานการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้เขาเป็นตัวช่วยผลักดันแทนทีจ่ ะต่อต้าน เช่นให้
บทบาทสาคัญในระบบใหม่แก่ผนู้ าสหภาพ เพื่อสลายการต่อต้านของพนักงาน เป็ นต้น

เรื่องที่ 11.2.2 วิธีเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ขัน้ ตอนของ Kotter
มีทฤษฎีการเปลีย่ นแปลอยูห่ ลายทฤษฎี แต่ทโ่ี ดดเด่นมากอันหนึ่งคือหลัก 8 ขัน้ ตอนของการเปลีย่ นแปลงโดย
คอตเตอร์ ซึง่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงในบริษทั ขนาดใหญ่รอ้ ยกว่าบริษทั แล้วเขียนเป็ นหลักการนี้ออกมา ซึง่ มีสาระโดย
ย่อดังนี้

ขัน้ ที่ 1. สร้างภาวะจาเป็ นเร่งด่วนขึ้นมา
การไม่ได้สร้างสานึกว่านี่เป็ นเรื่องเร่งด่วน (sense of urgency) ให้มากพอ เป็ นเหตุให้กว่า 50% ของบริษทั ที่
พยายามก่อการเปลีย่ นแปลงล้มเหลว คือไปประเมินความยากของการขับเคลื่อนคนออกจาก “สิง่ เดิมๆทีเ่ ขาคุน้ เคย” ไว้
ต่าไป องค์กรบริหารส่วนใหญ่เต็มไปด้วยคนเป็ นผูจ้ ดั การแต่ขาดคนผูน้ าทีแ่ ท้จริง เผอิญการก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ผนู้ าตัวจริงเสียด้วย ผูน้ าทีก่ ล้าหารือเรื่องทีห่ นักอกทีไ่ ม่มใี ครอย่างได้ยนิ อย่างเปิ ดเผยและ
จริงใจ ผูน้ าทีส่ ามารถทาให้ทุกคนมองเห็นว่าการอยู่เฉยๆในทีเ่ ดิมๆเป็ นไปไม่ได้แล้ว เพราะมันมีอนั ตรายยิง่ กว่าการ
เปลีย่ นไปสูส่ งิ่ ใหม่ๆ
การจะก่อการเปลีย่ นแปลงได้สาเร็จ คนทัง้ องค์กรต้องอยากให้มกี ารเปลีย่ นแปลงจริงๆจึงจะสาเร็จ การก่อ
หวอดให้มคี วามรูส้ กึ ว่าต้องเปลีย่ นแปลงอย่างเร่งด่วนจะช่วยให้จุดประกายการขับเคลื่อนได้ง่ายขึน้ เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายๆ
แค่แสดงยอดขายทีต่ กต่าลงมา หรือพูดถึงการแข่งขันทีเ่ พิม่ ความรุนแรงขึน้ แต่ตอ้ งเป็ นการพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผย
ั
จริงใจว่าจริงๆแล้วองค์กรของเรากาลังประสบปญั หาหนักหน่วงเพียงใด เมื่อผูค้ นตระหนักถึงความหนักหนาของปญหา
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ความสานึกว่ามันเป็ นเรื่องเร่งด่วนจะเกิดขึน้ เอง สิง่ ทีพ่ งึ ทาก็คอื ชีต้ วั ภาวะคุกคามให้ทุกคนเห็น และวาดฉากสมมุตวิ ่า
มันอาจจะก่อให้เกิดอะไรขึน้ ได้บา้ งในอนาคต ถ้าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง อาจจะต้องอาศัยการยืนยันจากลูกค้าหรือคนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันทีไ่ ม่ได้เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในบริษทั เพื่อให้มคี วามหนักแน่นขึน้ คอตเตอร์เสนอแนะว่ าการจะ
เปลีย่ นแปลงให้ได้สาเร็จจะต้องทาให้คนระดับผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การในองค์กรเอาด้วย (buy in) สัก 75% ดังนัน้ ควร
ลงทุนลงแรงทางานหนักเพื่อให้ทุกคนมองเห็นความเร่งด่วนของปญั หา อย่าเพิง่ รีบข้ามขัน้ ไปทาขัน้ ต่อไป
บางองค์กรใช้วธิ สี ร้างวิกฤตการณ์ปลอมย่อย ๆขึน้ มา เพื่อสร้างสานึกของความเร่งด่วน เช่น
(1)
(2)

(3)
(4)

ั
ปล่อยให้ปญหาการเงิ
นเล็กๆก่อหวอดขึน้ โดยไม่แก้ไขปญั หาจนกระทังลุ
่ กลามเป็ นปญั หาทีช่ ดั เจน
ั
แล้วชีป้ ญหานั
น้ เพื่อก่อให้เกิดการตื่นตัว
แกล้งกาหนดเป้าหมายให้สงู กว่าเดิม เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักว่าวิธกี ารทีใ่ ช้ปฏิบตั แิ บบเดิม
ๆ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นหาแนวทางทีเ่ หมาะสมเพื่อให้บรรลุหรือ
สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ทต่ี งั ้ ไว้ เป็ นต้น
เปลีย่ นนโยบายไปเน้นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านรวม มากกว่าการเน้นไปทีผ่ ลงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อให้ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีมใหญ่ทเ่ี กิดจากประสานกันของทุกหน่วยงาน
ปล่อยข้อมูลให้พนักงานรูถ้ งึ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ งค์การเผชิญอยู่ เช่น ผลกาไรตก
ข้อเสียเปรียบคู่แข่ง ข้อมูลทีบ่ ่งชีว้ ่าลูกค้าไม่พอใจ โดยสร้างเหตุการณ์ให้พนักงานได้มโี อกาส
สอบถามจากลูกค้าหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆโดยตรง

ขัน้ ที่ 2. จัดตัง้ แกนนาที่แข็งแกร่ง
เป็ นธรรมดาทีก่ ารเปลีย่ นแปลงจะเริม่ ต้นด้วยคนเพียงคนเดียวหรือสองคน แต่ภายในเวลาไม่นานจะต้องสะสม
กลุ่มผูน้ าการเปลีย่ นแปลงให้ได้จานวนทีม่ พี ลังร่วมให้ได้มากพอ กลุ่มผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเมื่อรวมกันแล้วจะต้องมีพลัง
ทัง้ ในแง่ของตาแหน่งหน้าที่ อานาจการบังคับบัญชา ข้อมูลทีม่ อี ยู่ในมือ ความรูค้ วามชานาญ ความสัมพันธ์กบั ผูค้ นใน
องค์กร และการเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญในแง่การเมืองภายในองค์กร เมื่อได้ตวั คนครบแล้วก็เอาคนเหล่านี้มาร่วมกัน
ประเมินปญั หาและโอกาสพัฒนาองค์กร เปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างความเชื่อถือกันและกันขึน้ มาระดับหนึ่งก่อน
เพื่อให้เกิดความเป็ นทีม การนาทีมนี้ออกไปค้างคืนทากิจกรรมนอกสถานทีต่ งั ้ ก็เป็ นวิธที น่ี ิยมทากันและได้ผลดี
องค์กรทีล่ ม้ เหลวส่วนหนึ่งให้หวั หน้าหน่วยงานสนับสนุนเช่นฝา่ ยการบุคคลหรือฝา่ ยคุณภาพเป็นผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงไปเพียงลาพังโดยไม่มหี วั หน้างานสายตรงในสายปฏิบตั กิ ารร่วมอยู่ดว้ ย ทาให้ทมี นาขาดอานาจสังการซึ
่
ง่
จาเป็ นมากสาหรับการเปลีย่ นแปลง ทาให้การเปลีย่ นแปลงไม่สาเร็จ

ขัน้ ที่ 3. สร้างวิ สยั ทัศน์ ที่ชดั เจนเข้าใจง่ายขึ้นมา
บริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จ ทีมนาจะวาดวิสยั ทัศน์ออกมาได้เป็นรูปธรรมชัดเจน เข้าใจง่าย สือ่ กันได้ง่ายๆ
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนฟงั แล้วเลื่อมใสศรัทธา กฎพืน้ ฐานคือถ้าไม่สามารถสือ่ วิสยั ทัศน์ให้ใครสักคนฟงั แล้วเข้าใจหรือ
จับประเด็นจนออกความเห็นวิพากย์วจิ ารณ์ได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาที แสดงว่าวิสยั ทัศน์นนั ้ สือ่ สู่กนั ยากเกินกว่าทีจ่ ะ
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นามาใช้การได้จริง วิสยั ทัศน์ตอ้ งเป็ นอะไรทีพ่ น้ ไปจากตัวเลขเป้าหมาย แต่เป็ นอะไรทีบ่ อกทิศทางว่าองค์กรจะบ่ายหน้า
ไปทางไหน บางครัง้ วิสยั ทัศน์ทว่ี าดขึน้ มาครัง้ แรกอาจจะดูพร่าๆเบลอๆ แต่หลังจากได้วเิ คราะห์ขดั เกลาร่วมกันไปนาน
พอสมควรอาจจะนานถึงสามเดือน หรือหกเดือน หรือแม้กระทังนานเป็
่
นปี ก็จะได้วสิ ยั ทัศน์ทแ่ี จ่มชัดและยุทธศาสตร์ท่ี
จะบรรลุวสิ ยั ทัศน์อย่างจริงจังออกมาได้ วิสยั ทัศน์ทด่ี คี วรเป็ นคาพูดสัน้ เพียงหนึ่งหรือสองประโยคทีจ่ าง่ายและเชื่อมโยง
แนวคิดดีๆจานวนมากของผูค้ นในองค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน วิสยั ทัศน์ทช่ี ดั เจน จะเป็ นเครื่องเตือนใจทุกๆคนว่าทาไมเราจึง
ต้องก่อการเปลีย่ นแปลงในองค์กร ตัวผูน้ าและทีมนาต้องซ้อมการพูดถึงวิสยั ทัศน์บ่อยๆ และพูดถึงมันทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส

ขัน้ ที่ 4. ทุ่มเทสื่อสารวิ สยั ทัศน์ ออกไปถึงทุกคน
การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ออกไปต้องทาผ่านทุกช่องทางการสือ่ สารทีอ่ งค์กรมี ไม่ใช่เพียงแค่เรียกประชุมชีแ้ จง
เท่านัน้ แต่ตอ้ งพูดถึงมันในทุกโอกาส สือ่ ผ่านเครื่องมือสือ่ สารทุกรูปแบบทีอ่ งค์กรมี
นอกจากการสือ่ วิสยั ทัศน์ในรูปแบบของคาพูดแล้ว ยังต้องสือ่ ด้วยการกระทาของผูน้ าเอง พฤติกรรมใดทีผ่ นู้ า
ประสงค์จะให้เกิดขึน้ เพื่อสนองวิสยั ทัศน์ใหม่ ตัวผูน้ าต้องเป็ นคนแรกทีฝ่ ึกฝนตัวเองให้มพี ฤติกรรมเช่นนัน้ ในทุก
อริยาบทของชีวติ
ผูบ้ ริหารจะต้องแจ้งให้พนักงานทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบถึง เหตุผลของการเปลีย่ นแปลง และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ประเด็นทีส่ าคัญในการสือ่ สารคือ ให้ความสนใจกับบุคากรทีม่ แี นวโน้มว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ พึงหลีกเลีย่ งการปล่อยให้เกิดความคลุมเครือไม่ชดั เจนเกีย่ วกับสาเหตุของการเปลีย่ นแปลง และการพลาด
โอกาสสือ่ สารถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการเปลีย่ นแปลงด้วยความนึกคิดคาดเดาเอาแบบอัตวิสยั ว่าทุกคนในองค์การ
เข้าใจดีแล้ว
การสือ่ สารจาเป็ นต้องทาอย่างซา้ ๆซากๆ ทาอย่างน้อยสิบวิธี ทาวิธลี ะอย่างน้อยสิบหน ทุกอย่างทีผ่ จู้ ดั การทา
หรือทีผ่ จู้ ดั การไม่ทา ล้วนเป็ นการส่งข่าวสาร การสือ่ สารเป็ นเรื่องทีม่ ลี าดับความสาคัญสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
ทีเ่ ต็มไปด้วยข่าวลือ ข่าวสารจะต้องคงเส้นคงวา ชัดเจน และซ้าแล้วซ้าอีกไม่มที ส่ี น้ิ สุด เป้าหมายคือให้พนักงานคน
สุดท้ายซึง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านทีร่ ะดับล่างสุด รูจ้ กั วิสยั ทัศน์ขององค์กร เข้าใจยุทธศาสตร์ทจ่ี ะพาองค์กรบรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั ้
อย่างน้อยก็ในส่วนทีเ่ ขาเกีย่ วข้อง เชื่อว่าแผนนันเป็
่ นไปได้และจะนาไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่าสาหรับองค์กร และทาให้เขาลงมือทา
ตาม
การสือ่ สารทีด่ เี ป็ นการสร้างการมีสว่ นร่วม พร้อมกันนัน้ ก็เป็ นการจูงใจพนักงานให้รว่ มมือไปด้วย การสือ่ สาร
ให้ทราบถึงผลกระทบในทางบวกทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ก่อให้เกิดการสนับสนุนได้มากขึน้ และลดปญั หา
การต่อต้านการเปลีย่ นแปลงได้
ผูน้ าต้องหมันพู
่ ดถึงการเปลีย่ นแปลงสูว่ สิ ยั ทัศน์ใหม่ขององค์กร จับเข่าคุยถึงข้อกังวลของพนักงานอย่าง
เปิ ดเผยจริงใจ นาวิสยั ทัศน์ลงประยุกต์ใช้กบั การใช้ชวี ติ ของตัวเอง และกับการทางานของตนเองทุกเรื่อง
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หากไม่ทุ่มเทสือ่ สาร คนส่วนใหญ่ขององค์กรจะไม่รบั รู้ หรือรับรูแ้ ต่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่เอาด้วย หรือ
ทาท่าเหมือนจะเอาด้วยแต่ไม่ลงมือทาจริง การเปลีย่ นแปลงก็จะไม่เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากการเปลี่ยนแปลงต้อง
อาศัยการเสียสละของทุกคน จะไม่มใี ครยอมเสียสละถ้าเขาไม่เชือ่ ว่าการเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ นไปได้ ยิง่ ยากไปกว่านัน้
หากการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจไปกระทบผลประโยชน์สว่ นตนของเขา

ขัน้ ที่ 5. ลงมือขจัดอุปสรรค
บ่อยครัง้ ทีผ่ คู้ นในองค์กรเข้าใจวิสยั ทัศน์ เห็นด้วย อยากช่วย อยากมีสว่ นร่วมก่อการเปลีย่ นแปลง แต่อยู่ๆก็มี
ช้างมาขวางทางอยู่ ช้างทีว่ ่านี้บางทีกเ็ ป็ นความคิดในหัวของผูค้ นนันเอง
่
บางทีกเ็ ป็ นโครงสร้างขององค์กรเช่น
คาดหมายว่าพนักงานจะก่อการเปลีย่ นแปลงแต่ไม่ได้มอบอานาจดาเนินการให้ บางทีกเ็ ป็ นระบบการบริหารงานบุคคล
การให้รางวัลและลงโทษซึง่ บีบให้คนส่วนหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์สว่ นตนหากเดินหน้าช่วยก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ตามวิสยั ทัศน์ใหม่ ทีแ่ ย่กว่านัน้ คือบางครัง้ ตัวผูบ้ งั คับบัญชาเองกลายเป็ นอุปสรรคของการเปลีย่ นแปลงเพราะไม่กล้า
ตัดสินใจใดๆทีอ่ าจยังผลให้บางกลุ่มบางคนไม่พอใจ หรือไม่ผนู้ าก็ทาตัวแบบมือถือสากปากถือศีลจนกลายเป็ นทีเ่ ยาะ
เย้ยถากถางของพนักงานส่วนใหญ่ บางครัง้ อุปสรรคคือวัฒนธรรมขององค์กรทีไ่ ม่เคยมีการเผชิญหน้ากันตรงๆเพื่อ
แก้ปญั หาแต่อาศัยผ่านความขัดแย้งมาด้วยการประนีประนอมมาตลอด จนไม่มใี ครกล้าเสนอวิธแี ก้ปญั หาใหญ่ๆด้วยวิธี
เผชิญหน้ากับปญั หาตรงๆ
ผูน้ าต้องหมันตรวจสอบว่
่
ามีอุปสรรคอะไรขวางกัน้ การเปลีย่ นแปลงแล้วลงมือขจัดอุปสรรคทีต่ รวจพบทันที ถ้า
อุปสรรคอยู่ทร่ี ะบบการบริหารงานบุคคลต้องปรับแก้ ถ้าอุปสรรคอยู่ทต่ี วั คนบางคน ต้องเปลีย่ นคน เมื่อพบว่ามี
พนักงานคนใดทาให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้จริง ต้องรีบให้รางวัล

ขัน้ ที่ 6. สร้างชัยชนะระยะสัน้ (Quick win project)
การเปลีย่ นแปลงอย่างขุดรากถอนโคนกว่าจะสาเร็จย่อมต้องใช้เวลานานหลายปี หรือนับสิบปี แต่หากผ่านไป
หนึ่งหรือสองปีแล้วผูค้ นยังไม่เห็นหรือยังไม่ได้ฉลองชัยชนะระยะสัน้ เลย พวกเขาจะค่อยๆถอยกลับไปเข้ากลุ่มทีด่ อ้ื ดึง
ต่อการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ภายในเวลาทีน่ บั เป็ นเดือน หรือไม่เกินหนึ่งปี ต้องสร้างชัยชนะระยะสันให้
้ ทุกคนได้เห็น การ
สร้างชัยชนะระยะสัน้ เป็ นคนละเรื่องกับการนังรอความหวั
่
งให้เกิดชัยชนะระยะสัน้ การสร้างเป็ นการจงใจลงมือทาให้
เกิดผลขึน้ ไม่ว่าจะด้วยกลยุทธ์พเิ ศษใดๆ เช่นเลือกผลิตภัณฑ์ทน่ี าออกตลาดได้เร็วมาทาก่อน เลือกงานทีท่ าได้สาเร็จ
ด้วยทีมเล็กๆทีม่ ฝี ีมอื ดีขน้ึ มาทาก่อน เลือกกระบวนการทางานทีท่ าได้นอกเหนือกฎระเบียบเก่าอันยืดยาดขึน้ มาทาก่อน
เป็ นต้น การสร้างชัยชนะระยะสันเป็
้ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ยวด เพราะไม่มอี ะไรจะกระตุน้ คนได้มากเท่าความสาเร็จ หาก
ผูค้ นเชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งใช้เวลายาวนาน โมเมนตัมของการเปลีย่ นแปลงจะเสียไป พวกนิยมความคิด
ลบจะเข้ามามีบทบาท และจารีตประเพณีดงั ้ เดิมทีร่ อจังหวะหวนกลับอยู่แล้วก็จะกลับมาแทนที่

ขัน้ ที่ 7. สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าบนชัยชนะระยะสัน้ อย่างต่อเนื่ อง
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การเปลีย่ นแปลงกว่าจะฝงั รากได้ลกึ อาจใช้เวลานานถึงห้าปี หรือสิบปี การรีบประกาศชัยชนะหลังจากทางาน
หนักไปได้สองสามปีมกั กลับกลายเป็ นผลร้าย เพราะการฉลองชัยชนะจะฆ่าโมเมนตัมของการเปลีย่ นแปลงไปเสีย
ในทันที เป็ นการเปิ ดโอกาสให้จารีตนิยมกลับมาแทนที่ ดังนัน้ อย่ารีบประกาศชัยชนะ ผูน้ าควรอาศัยเครดิตทีไ่ ด้รบั จาก
ั
ชัยชนะระยะสัน้ รวบรวมพลังและผูค้ นเข้าผจญกับปญหาที
ใ่ หญ่กว่าเดิมขึน้ ไปอีกเป็ นการสร้างความสาเร็จใหญ่ๆ ต่อ
ยอดบนความสาเร็จเล็กๆ อาจจะเป็ นปญั หาทีย่ งั ไม่มใี ครกล้าแตะมาก่อนก็ได้ ดังนัน้ ทันทีทป่ี ระสบชัยชนะระยะสัน้ รีบ
วิเคราะห์ว่าอะไรทีไ่ ปได้ดแี ล้ว อะไรทีย่ งั ต้องปรับปรุงแล้วตัง้ เป้าต่อยอดในลักษณะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ไอเดียใหม่สดอยู่เสมอโดยการสรรหาผูก้ ่อการเปลีย่ นแปลงหน้าใหม่ๆเข้ามาเสริมในทีมนา

ขัน้ ที่ 8. ฝังการเปลี่ยนแปลงลงบนวัฒนธรรมองค์กรให้แน่ น
การเปลีย่ นแปลงจะไม่ถาวร ตราบใดทีม่ นั ยังไม่ใช่วถิ ชี วี ติ ทีค่ นในองค์กรใช้ในการทางานและในการดาเนินชีวติ
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ตราบใดทีม่ นั ยังไม่ใช่วฒ
ั นธรรมหรือไม่ใช่บรรทัดฐานทางสังคมขององค์กร ตราบนัน้ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปแล้วก็จะย้อนกลับมาสูว่ ถิ ดี งั ้ เดิมอีกได้ มีสองเรื่องทีส่ าคัญสาหรับการเสริมรากการเปลีย่ นแปลง คือ
(1) ผูน้ าต้องเชื่อมโยงให้ผคู้ นเห็นว่าวิธที างานแบบใหม่ พฤติกรรมใหม่ หรือเจตคติใหม่ทาให้ผลงานของ
บริษทั ดีขน้ึ อย่างไร อย่าปล่อยให้ผคู้ นสรุปหรือเชื่อมโยงเอาเอง เพราะพวกเขาอาจเชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ผิดพลาดไปมาก ตัวอย่างเช่นช่วงทีน่ ายห้าวซึง่ นิสยั มุทะลุเอาแต่ใจตัวเป็ นหัวหน้าแผนก แผนกมียอดขายสูงขึน้
พนักงานต่างคิดว่านายห้าวมีฝีมอื ดีทงั ้ ๆยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ เป็นผลจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบริการของพนักงาน
ต่างหาก การช่วยเชื่อมโยงให้ผคู้ นเห็นความเป็ นเหตุเป็ นผลของสิง่ ต่างๆในลักษณะทีท่ าให้ผคู้ นศรัทธาการเปลีย่ นแปลง
เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งทุม่ เทสือ่ สารอย่างมาก ทุกโอกาส ทุกการประชุมต้องใช้เป็ นทีเ่ น้นย้าว่าผลงานของบริษทั ดีขน้ึ เพราะอะไร
การเปลีย่ นแปลงทาให้องค์กรมีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างไร
(2) ผูน้ าต้องทาให้การสนับสนุนจากข้างบนมีความต่อเนื่อง โดยให้เวลามากพอกับการบ่มเพาะและคัดเลือก
ผูน้ าช่วงต่อไปต้องเป็ นผูท้ ม่ี นในทิ
ั ่ ศทางของการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด้ทาไปแล้ว ซึง่ ย่อมต้องหมายถึงการเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ หรือสะเป๊ค (specification) ของผูท้ จ่ี ะขึน้ มาเป็ นผูน้ าใหม่ว่าจะต้องแตกต่างไปจากผูน้ าในยุคจารีตนิยมด้วย
หากก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ว แต่ไม่เปลีย่ นสะเป๊คของผูน้ ารุ่นใหม่ นันหมายถึ
่
งการเลือกผูน้ ารุ่นต่อไปผิดพลาด
ซึง่ จะพลอยทาให้ความพยายามทีไ่ ด้ทาการเปลีย่ นแปลงมานานปี สญ
ู เปล่า ในระดับพนักงานก็เช่นกัน การว่าจ้าง
พนักงานใหม่ตอ้ งใช้ค่านิยมใหม่ในการคัดเลือก
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เรื่องที่ 11.2.3 การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการลงมือทาของ Bossidy
ลารี่ บอสซิดี (Larry Bossidy) ได้เขียนไว้ในหนังสือ Execution ซึง่ เขาได้เล่าถึง “โจ” ซีอโี อ.ของบริษทั ใหญ่
แห่งหนึ่ง โจเล่าให้คนอื่นฟงั ว่าทาไมแผนกลยุทธ์อนั เยีย่ มยอดของเขาถึงล้มเหลว แต่ว่าขณะทีพ่ ดู ตัวเขาเองก็ยงั ไม่
ทราบว่าทาไม โจเล่าว่า
“..ผมระดมคนระดับหัวกะทิของบริษทั มาร่วมกันเมือ่ สองปี ก่อน ไปประชุมกันนอกสถานที ่ วางเป้าหมาย กาหนด
ตัวชี้วดั หาเป้าเปรียบเทียบ (benchmark) หาทีป่ รึกษาดีๆอย่างแม็คคินซียม์ าช่วย ทีมงานทุกคนล้วนดีเยีย่ ม ผมเป็ นคน
วางเป้าหมาย มอบอานาจให้ทา ให้อสิ ระทุกอย่าง ระบบจูงใจให้รางวัลและลงโทษก็ผกู พันอยู่กบั ผลงานอย่างชัดเจน เรา
เริม่ กันอย่างมีพลังและกระตือรือร้น แต่ทาไมเราถึงล้มเหลวได้..”
ตามการวิเคราะห์ของบอสซิดี ปญั หาก็คอื โจไม่รจู้ กั ลัทธิลงมือทา (execution) โจถือว่าตัวเองไม่ใช่นกั บริหาร
แบบ “ผูจ้ ดั การสันดานเสมียน” หรือ micromanager เขาจึงเป็ นเพียงผูว้ างเป้าหมายชนิด “ฝนั ให้ไกล” แล้วมอบให้รอง
ประธานการเงินของเขา มอบหมายงานไปยังผูจ้ ดั การระดับรองๆลงไปทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนนาไปปฏิบตั ิ ตัวเขาเองคอย
ติดตามผลเอาตอนประชุมสิน้ ไตรมาส เมื่อยอดขายไม่ถงึ เป้า เขาจึงค่อยลงไปตาหนิและกระตุน้ ลูกน้อง ซึง่ ตามทฤษฎี
การบริหารทัวไปก็
่ น่าจะถือว่าใช้ได้แล้ว แต่ในมุมมองของลัทธิลงมือทาแล้วถือว่ายังใช้ไม่ได้อย่างยิง่ เพราะเขาตาหนิ
ลูกน้อง แต่ไม่เคยถามว่าทาไมยอดไม่ถงึ เป้า เขาไม่รดู้ ว้ ยซ้าว่าการขยายโรงงานผลิตล่าช้าไปตัง้ 12 เดือน เพียงแต่ถา้
เขาจะถามเสียหน่อยเช่นว่า “การ ติดตัง้ เครื่องจักรเป็ นไปตามแผนไหม”,“รองประธานฝา่ ย ปฏิบตั กิ ารรูไ้ หมว่าทาไม”,“รู้
แล้วเขามีแผนแก้ไขอย่างไร” เป็ นต้น เรื่องก็คงไม่ลงเอยด้วยการไล่ออก แต่น่โี จถือว่าเป็ นหน้าทีข่ องรองประธาน
ปฏิบตั กิ ารต้องดูแลอยู่แล้ว ปญั หามันมีอยู่นิดเดียวเสมอนันคื
่ อ ลูกน้องคนรองจากเรา มักจะไม่ได้เก่งอย่างทีเ่ ราคิด
บอสซิดไี ด้เสนอลัทธิลงมือทา ซึง่ มีหลักสาคัญอยู่สอ่ี ย่าง คือ
1. จดจ่ออยู่กบั เป้ าหมายสาคัญ (Focus on WIG) คาว่า WIG นี้เป็ นคาย่อของ widely important goal
หมายถึงเป้าหมายสาคัญสูงสุดเพียงหนึ่งหรือสองอย่างก็พอ ทัง้ นี้เป้าหมายต้องเป็ นตัวเลขทีบ่ รรลุได้ใน
ชีวติ จริง เป้าหมายต้องบอกว่าจะขยับไปจากไหน ไปถึงไหน ในเวลาเท่าใด (from X, to Y, by When)
เช่นถ้าเป็ นการลดน้าหนักเป้าหมายก็จะเป็ น “ลดน้าหนักจาก 99 กก. ให้เหลือ 88 กก. ในเวลา 3 เดือน
จากนี้ไป เป็ นต้น การวางเป้าหมายในลักษณะนี้กเ็ พื่อให้ทราบเสียแต่ตน้ มือว่าลูกน้องทาเริม่ ทาอะไรไม่
สาเร็จตามแผน ตัง้ แต่เมื่อไร เพือ่ ทีต่ วั ผูน้ าจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขเสียตัง้ แต่ตน้ มือ อนึ่ง ในการ
วางเป้าหมายระดับองค์กรนัน้ ต้องเอาคนในสายการผลิตซึง่ รูจ้ ริงเข้ามาร่วมวางเป้าหมายด้วย ไม่ใช่
วางเป้าหมายจากการคาดเดาขึน้ มาลอยๆ
2. ลงมือทามาตรการสาคัญ (Act on lead measure) คาว่า lead measure เขาหมายถึงมาตรการสาคัญ
ซึง่ จะเป็ นตัวนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายสาคัญสูงสุด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายสาคัญคือการลดน้าหนัก
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มาตรการสาคัญมีเพียงสองอย่างเท่านัน้ คือการลดการบริโภคแคลอรีก่ บั การออกกาลังกายเพื่อเผาผลาญ
แคลอรี่ ให้ลงมือทาแค่น้ี เรื่องอืน่ ไม่ตอ้ งไปทา
3. ปิ ดป้ ายคะแนนไว้ตลอดเวลา (Keep compelling scoreboard) การทาการเปลีย่ นแปลงใดๆเสมือน
การเข้าแข่งขันกีฬานัดสาคัญ ในการแข่งขันกีฬา จะมีป้ายคะแนนขนาดใหญ่ตดิ ไว้ในทีท่ ุกคนมองเห็นทัง้
จากสนามแข่งและจากทีน่ งคนดู
ั่
ทาให้ทุกคนทราบได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ทมี ไหนได้คะแนนเท่าไร ทีม
ไหนนา ทีมไหนตาม ในการทางานก็เช่นกัน และวิธกี ารเล่นของนักกีฬาก็จะถูกปรับเปลีย่ นไปตาม
สภาวการณ์นนั ้ ๆ การปิ ดป้ายคะแนนตัวชีว้ ดั เป้าหมายสาคัญไว้ในทีท่ ล่ี กู ทีมทุกคนเห็น และเปลีย่ นตัวเลข
บนป้ายคะแนนทุกครัง้ ทีม่ กี ารประเมิน จะทาให้ทุกคนรูส้ ถานะของทีมว่าเข้าไปใกล้หรืออยูห่ ่างเป้าหมาย
เพียงใด ยกตัวอย่างเช่นเมื่อลดน้าหนัก ก็ควรปิ ดป้ายตารางการชังน
่ ้าหนักไว้ทก่ี ระจกเงาในห้องน้า แล้ว
ใส่ตวั เลขในตารางทุกครัง้ ทีช่ งน
ั ่ ้าหนัก เป็ นต้น เมื่อตัวเลขมันตกห่างจากเป้าหมายลงไปก็จะได้รบี ลงมือ
แก้ไข ก่อนทีม่ นั จะสายเกินไป
4. ก่อระลอกการตามติ ดความรับผิดชอบ (Create cadence of responsibility) หมายความว่าผูน้ า
ต้องตามไปดูการทางานจริง ติดตามข้อมูลบนป้ายคะแนนของแต่ละทีมงาน เมื่อพบจุดอ่อนก็เข้าไปช่วย
เสริมช่วยแก้ เมื่อพบว่าทาอะไรได้ผลดีกใ็ ห้รางวัล เรียกว่า “ตามไปดู จีจ้ ุดอ่อน ป้อนรางวัล” ดังนัน้ การที่
ผูน้ าขยันลงพืน้ ทีจ่ งึ เป็ นหัวใจของลัทธิลงมือทา บอสซิดเี ล่าว่า “...เมือ่ ผมไปเยีย่ มลูกน้องทีห่ น้างาน ผมไป
ั
เพราะผมได้ขา่ วบางอย่าง ถ้าผมได้ขา่ วว่าเขากาลังทาไม่ได้ ผมจะไปเพือ่ ฟงั ปญหาของเขา
สอนเขา ช่วย
เขา ถ้าผมได้ขา่ วว่าเขากาลังทาได้ดี ผมไปเพือ่ ส่งเสริมให้เขารูส้ กึ ว่ามาถูกทางจะได้ทาได้ดยี งิ ่ ขึน้ การไป
เยีย่ มลูกน้องทีหน้
่ างานไม่ใช่แค่การไปถามสาระทุกข์สขุ ดิบ หรือคุยกันแค่เรือ่ งลูกเรือ่ งเมีย แต่ตอ้ งจี้คุยกัน
ถึงเป้าหมาย ปญั หา วิธแี ก้ ต้องตัง้ คาถามให้ตอบ ไล่จ้ ี เพือ่ ให้เห็นถึงช่องโหว่หรือจุดบกพร่อง ไม่ใช่ถาม
เอาความผิด แต่ถามให้เกิดความคิดไตร่ตรองแก้ไข..”

เรื่องที่ 12.2.4 การจัดทาแผนที่การเปลี่ยนแปลง (Drafting road map)
ก่อนทีผ่ นู้ าจะลงมือก่อการเปลีย่ นแปลงใดๆในองค์กร จาเป็ นต้องจัดทาแผนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจจะ
เรียกว่า change road map ก็ได้ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายของการเปลีย่ นแปลงว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วจะให้เป็นเป็ นอย่างไร (change goal)
2. ศึกษาสถานะปจั จุบนั ว่าเป็ นอยู่อย่างไร (Change Readiness)
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ั บนั กับทีค่ วรจะเป็ นเมื่อเปลีย่ นแปลงเสร็จ
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างทีเ่ ป็ นอยู่ในปจจุ
ซึง่ เป็ นประเด็นทีต่ อ้ งแก้ หรือช่องว่างทีจ่ ะต้องถมให้เต็มด้วยการเปลีย่ นแปลง (Change Gap)
4. กาหนดปจั จัยสนับสนุน (Change Drivers) และปจั จัยผลักดันสาคัญ (change levers)
5. จัดลาดับก่อนหลังว่าจะทามาตรการใดก่อน มาตรการใดหลัง (Change Phase) โดยกาหนดเอาเรื่องทีจ่ ะ
เป็ นชัยชนะระยะสัน้ (quick win project) ขึน้ มาเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งทาก่อน
ตัวอย่าง road map อย่างย่อๆ
จากสถานะเดิม

สูส่ ถานะใหม่

เป็ นองค์กร รวมศูนย์
อานาจ

เป็ นองค์กร กระจาย
อานาจ
Quick win Project1

Quick win Project1

Quick win Project1

โครงการ

มอบอานาจตัดสินใจ
ให้ผอ.ส่วน

ลดชัน้ การบังคับ
บัญชาเป็ นองค์กร
แบนราบ

ปรับผังองค์กรเป็ น
แบบเครือข่ายคร่อม
สายงาน

มาตรการผลักดัน

เสนอปญั หาจาก
ความไม่คล่องตัวใน
การ ทางานของ
แผนกต่อบอร์ด

รายงานสรุปความ
เสียหายจากความล้า
ช้าในกระบวนการ
สือ่ สารแนวดิง่ ภายใน
องค์กร

เปิ ดสัมนาผูน้ า
สหภาพเรื่องโอกาสที่
ดีขน้ึ ใน Carrier path
ใหม่

(drivers)

มาตรการสนับสนุน พัฒนาทักษะในการ พัฒนาทักษะการ
อนุมตั งิ บประมาณ
ทางานร่วมกันเป็ น
ทีส่ าคัญ(levers)
แบบมุ่งเน้นผลงานให้ ทีมแบบบูรณาการ
ผอ.ส่วน
ปรับองค์ประกอบ
ขององค์กร
(enablement)

ออกประกาศแก้ไข
ระเบียบเรื่องอานาจ
ดาเนินการ

หลักสูตรเสริมทักษะ
การใช้ IT ในการ
ทางานคร่อมสายงาน

ประกาศใช้ผงั องค์กร อนุมตั งิ บประมาณ
ใหม่
จัดซือ้
ระบบซอฟท์แวร์
ประเมินผลงานใน
ระบบเครือข่ายคร่อม
สายงาน
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เรื่องที่ 11.2.5 บทบาทของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลง
ในการเปลีย่ นแปลงสูว่ สิ ยั ทัศน์ใหม่ ผูบ้ ริหารพึงมีบทบาทสามประการคือ

1. เป็ นนักศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การจะทาการเปลีย่ นแปลงใดๆไปสูเ่ ป้าหมายได้สาเร็จ จาเป็ นทีผ่ บู้ ริหารต้องเข้าใจธรรมชาติของการ
เปลีย่ นแปลงอย่างลึกซึง้ ทัง้ ธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงในองค์กร จิตวิทยาของคนเมื่อได้รบั ผลกระทบ
ต่อการเปลีย่ นแปลง ธรรมชาติของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ขัน้ ตอนและตัวเร่งการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของคน หากปราศจากความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างลึกซึง้ ก็เป็ นการยากทีจ่ ะก่อการ
เปลีย่ นแปลงได้สาเร็จ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าใจธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงดีพอ อาจจะตก
เป็ นอุปสรรคของการเปลีย่ นแปลงไปเสียเอง

2. เป็ นผูส้ ร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Interventionist)
ในการบริหารงานทัวไปนั
่ น้ ผูบ้ ริหารเป็ นผูก้ าหนดเป้าหมาย (set goal) วางแผน (plan) สือ่ สารแผน
(communicate) มอบหมายงาน (delegate) ตามไปกากับตรวจสอบ (supervise) ประเมินผล (evaluate)
และทาตัวเป็ นตัวอย่าง (role model)
หลักทัง้ 7 ประการนี้ใช้ได้กบั การสร้างการเปลีย่ นแปลงเช่นกัน เพียงแต่ว่าการสร้างการเปลีย่ นแปลงเป็ นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ซึง่ แตกต่างจากการบริหารธรรมดาตรงทีม่ ุ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นเป็ นพิเศษไปทีก่ าร
เปลีย่ นแปลง ไปทีผ่ ลลัพธ์ ไปทีอ่ นาคตระยะไกล และไปทีก่ ารสอดประสานกันทุกด้านแบบองค์รวมโดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝา่ ยเป็ นสาคัญ

2. เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
การเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงไม่ได้หมายถึงการอยูข่ า้ งนอกแล้วใช้เครื่องมือใดๆเข้าไปก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง แต่หมายถึงเข้าไปอยู่ขา้ งในระบบ เป็ นส่วนหนึ่งของการเปลีย่ นแปลง ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้
เกือ้ หนุน (facilitator) ทัง้ คิด วางแผน และลงไปคลุกคลีเป็ นเพื่อนคนทางาน ช่วยเหลือเกือ้ หนุนให้พวก
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เขาทาการเปลีย่ นแปลงสาเร็จ อีกทัง้ ทาตัวเองเป็ นแม่แบบในแง่ของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เช่นเมื่อ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจะเกือ้ หนุนให้เกิดการเปลีย่ นวัฒนธรรมผ่านการเปลีย่ นแปลงหัวข้อการสนทนา ก็จะ
ทาโดยวิธลี งไปเป็ นคู่สนทนากับพนักงาน แล้วหาจังหวะสอดแทรกเรื่องราวหรือ input ใหม่ของตนเข้าไป
ในการสนทนา เปรียบเสมือนนางผดุงครรภ์ซง่ึ มีหน้าทีร่ บั ฝากครรภ์และทาคลอด เธอทางานโดยผูก
สัมพันธ์เป็ นเพื่อนกับสตรีผตู้ งั ้ ครรภ์ ด้วยความตระหนักว่าการคลอดนัน้ เธอจะทาเสียเองก็ไม่ได้ จะบังคับ
เอาอย่างใจเธอก็ไม่ได้ แต่เธอสามารถช่วยให้กระบวนการของร่างกายตามธรรมชาติดาเนินไปอย่าง
ปลอดภัยได้ วิธนี าการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงไม่ใช่ทงั ้ การทางานแทน ไม่ใช่ทงั ้ การสอนให้ทางานเป็ น แต่
เป็ นการสอนให้ผคู้ นเป็ นร้อยเป็นพันรูจ้ กั คิดเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือให้รจู้ กั จับสาระของเรื่องหรือจับแบบแผน
ของการเกิดเหตุการณ์ (recognize pattern) ได้ แล้วให้รจู้ กั คาดเดาต่อไปได้ว่าเมื่อเกิดเรื่องราวแบบนี้ขน้ึ
ั
แล้ว จะเกิดปญหาหรื
อเกิดโอกาสอะไรตามมา ก่อนทีป่ ญั หาหรือโอกาสนัน้ จะเกิดขึน้ จริงๆ ตัวผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงเองต้องฝึกฝนตนเองให้เป็ นคนทีม่ วี ุฒภิ าวะทางอารมณ์หรือมีเชาวน์อารมณ์สงู มีสติรตู้ วั เอง
ดีอยู่เสมอ ตามสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ทนั มีความพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตัวเองได้
ตลอดเวลา
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ตอนที่ 11.3

กรณี ศึกษา
โปรดอ่านแผนการศึกษาประจาตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั กิ จิ กรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 11.3.1 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลมหาประชา 7
เรื่องที่ 11.3.2 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลราชพฤกษ์
เรื่องที่ 11.3.3 กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชนท้ายบ่อ

แนวคิ ด
1. กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลมหาประชา 7 เป็ นการเปลีย่ นแปลงโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางทีม่ รี ายได้หลัก
อยู่กบั ผูป้ ว่ ยสามสิบบาทและประกันสังคมและทาแต่งานรักษาระดับทุตยิ ภูมขิ น้ึ ไปทางานรักษาระดับตติย
ภูมิ
2. กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็ นการเปลีย่ นแปลงโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทม่ี กี จิ กรรม
เน้นหนักการรักษาระดับตติยภูมจิ นเป็ นทีย่ อมรับมาต่อเนื่องยาวนาน ให้เป็ นโรงพยาบาลทีม่ งุ่ เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชนท้ายบ่อ เป็ นการเปลีย่ นแปลงเพื่อแก้ปญั หาแพทย์ทไ่ี ม่ยอมมาอยู่ใน
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ตลอดเวลายีส่ บิ ปี ทผ่ี ่านมา

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกรณีศกึ ษาทัง้ สามกรณี จัดทาแผนทีก่ าร
เปลีย่ นแปลง (road map) เสมือนหนึ่งว่านักศึกษาเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของโรงพยาบาลแห่งนัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
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เรื่องที่ 11.3.1 กรณี ศึกษาโรงพยาบาลมหาประชา 7

ข้อมูลพื้นฐาน
เมื่อปี พ.ศ. 2547 บริษทั มหาประชา จากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของโรงพยาบาลมหาประชารวมทัง้ สิน้ 7 โรงพยาบาล
ประสงค์จะยกระดับเป็ นบริษทั มหาชนและนาหุน้ เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีแผนจะปรับปรุงธุรกิจของ
โรงพยาบาลในเครือให้มกี ารเติบโตของยอดขายอย่างมีนยั สาคัญ และให้ผลงานของโรงพยาบาลในเครือได้มาตรฐาน
เป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค เพื่อหวังผลชักจูงให้นกั ลงทุนซือ้ หุน้ ของบริษทั ผูน้ าของบริษทั ได้กาหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะสร้าง
การเติบโตของยอดขายขึน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาประชา 7 ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงทีบ่ ริษทั เพิง่ ลงทุนก่อสร้าง
อาคารไปได้ไม่นานจึงจัดเป็ นองค์กรทีอ่ ยู่ในระยะกาลังเติบโต เนื่องจากผูร้ บั บริการของโรงพยาบาลมหาชน 7 มีอยู่สาม
กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูร้ บั บริการทีจ่ า่ ยเงินสด (2) กลุ่มผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม (3) กลุ่มผูถ้ อื บัตรหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (สามสิบบาท) ผูน้ าได้วเิ คราะห์ว่าตลาดผูจ้ ่ายเงินสดนัน้ หดตัวลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ประเทศประสบ
ภาวะฟองสบูแ่ ตกในปี พ.ศ. 2541 โดยยังไม่มที ที ่าว่าจะฟื้นตัว จนโรงพยาบาลระดับสูงต้องหันไปหารายได้จากลูกค้า
ต่างประเทศ ส่วนตลาดประกันสังคมและสามสิบบาทนัน้ มีแนวโน้มจะเติบโตขึน้ จากค่าประกันต่อหัวทีม่ แี นวโน้มจะ
เพิม่ ขึน้ เมื่อได้วเิ คราะห์ลกึ ลงไปถึงธุรกรรมในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยในกลุ่มสามสิบบาทและประกันสังคม พบว่าการ
รักษาโรคยาก เช่นการรักษาโรคหัวใจระดับทีต่ อ้ งมีการตรวจสวนหัวใจใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด (PCI) และการผ่าตัด
หัวใจ เป็ นส่วนทีท่ งั ้ ประเทศมีความต้องการมากกว่าขีดความสามารถรวมของโรงพยาบาลจะสนองตอบได้ ยกตัวอย่าง
เช่นการผ่าตัดหัวใจ ในปี 2547 มีผปู้ ว่ ยรอผ่าตัดหัวใจทัวประเทศอยู
่
่ถงึ 15,209 คน ขณะทีข่ ดี ความสามารถในการ
ผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลทุกแห่งรวมกันทาได้ปีละ 7,832 คนเท่านัน้ ขณะทีม่ ผี ปู้ ว่ ยใหม่เกิดเพิม่ ขึน้ หนุนเนื่องทุกปี
แม้ว่ารัฐบาลจะได้ลงทุนสร้างศูนย์หวั ใจในส่วนภูมภิ าคขึน้ อีกหลายแห่งก็ไม่ได้ทาให้สถานการณ์เปลีย่ นไป เพราะศูนย์
หัวใจทีส่ ร้างขึน้ ในส่วนภูมแิ ม้จะได้ลงทุนเครื่องมือไปมากแล้วแต่กย็ งั ขาดแคลนซึง่ เป็ นผูช้ านาญเฉพาะ โดยทีภ่ าครัฐเอง
ั
ยังไม่สามารถแก้ไขปญหาการเคลื
่อนย้ายบุคลากรผูช้ านาญการไปทางานในต่างจังหวัดได้ จึงไม่สามารถทาการผ่าตัด
่
รักษาผูป้ วยโรคหัวใจเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญได้ ข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือโรงพยาบาลของรัฐทีร่ กั ษาโรคหัวใจด้วยการทา
PCI และทาผ่าตัดให้ผปู้ ว่ ยสามสิบบาทและประกันสังคมอยู่ลว้ นขาดทุนจากธุรกรรมนี้ เพราะเป็ นธุรกรรมทีม่ ตี น้ ทุนสูง
แม้ว่าสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และสานักงานประกันสังคม (สปส) ได้แยกจ่ายเงินตอบแทนค่า
รักษาโรคยาก (high cost care) แก่โรงพยาบาลเพิม่ เติมนอกเหนือจากเงินประกันต่อหัวต่อปีแล้วก็ตาม แต่วงเงินทีจ่ ่าย
ซึง่ จ่ายตามกลุ่มการวินิจฉัยโรค (DRG) ประมาณ 118,116 บาทต่อการผ่าตัดหัวใจหนึ่งราย ก็ยงั ไม่คมุ้ กับต้นทุนทีแ่ ต่ละ
โรงพยาบาลใช้ไป ซึง่ สูงกว่าเงินทีส่ ปสช.หรือสปส.จ่ายให้อยูป่ ระมาณ 31%
ผูน้ าของบริษทั มองวิกฤติการรักษาโรคหัวใจของประเทศเป็ นโอกาส หากสามารถเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
รักษาโรคให้ตน้ ทุนต่าลงโดยให้ได้ผลดีเท่าเดิม ก็จะเป็ นการสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจในยามเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้
ได้เป็ นอย่างดี เพราะหากสามารถให้บริการผ่าตัดหัวใจได้ปีละ 1000 ราย ก็จะมียอดขายเพิม่ ขึน้ ทันทีปีละไม่ต่ากว่า 100
ล้านบาท นอกจากนี้ยงั จะเป็ นการยกระดับการรักษาของเครือรพ.มหาประชาขึน้ สูร่ ะดับตติยภูมิ เป็ นการสร้างความ
เชื่อถือแก่ผลู้ งทุนในโอกาสทีจ่ ะนาหุน้ ของบริษทั เข้าจาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ได้เป็ นอย่างดี จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
ให้โรงพยาบาลมหาประชา 7 จัดตัง้ ศูนย์หวั ใจขึน้ มาเพื่อการนี้
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แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมหาประชา 7 แม้จะมีอาคารสถานทีซ่ ง่ึ ได้ออกแบบไว้เป็ นอย่างดี แต่ ณ ขณะนัน้ ก็
เป็ นเพียงโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ มีขดี ความสามในการรักษาโรคทัวไปเช่
่
นโรคติดเชือ้ ต่างๆและการผ่าตัดใหญ่ทวไป
ั่
เช่นการผ่าตัดคลอด ผ่าตัดกระเพาะ ลาไส้ แต่ยงั ไม่มขี ดี ความสามารถถึงระดับทีจ่ ะรักษาโรคยากเช่นการผ่าตัดหัวใจได้
อีกทัง้ บุคลากรของโรงพยาบาลซึง่ ประกอบด้วยแพทย์ 48 คน พยาบาล 312 คน และพนักงานอื่นๆอีก 1021 คน ล้วน
ไม่มพี น้ื ฐานการฝึกอบรมทีจ่ ะให้ทางานซับซ้อนเช่นงานผ่าตัดหัวใจได้ ในขณะทีต่ ลาดแรงงานพยาบาลซึง่ เป็ นกาลังหลัก
ในการทาธุรกรรมนี้ เป็ นตลาดทีม่ อี ุปสงค์มากกว่าอุปทาน แม้แต่ในรพ.มหาประชา 7 เองก็ยงั มีตาแหน่งพยาบาลว่างอยู่
ในแผนกต่างๆโดยไม่สามารถหาคนมาบรรจุได้อยู่ถงึ 32 ตาแหน่ง การจะเปลีย่ นแปลงรพ.มหาประชา 7 จาก
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมไิ ปเป็นระดับตติยภูมิ จากการไม่เคยทา ให้ทาการรักษาโรคหัวใจด้วยการทาบอลลูนและ
ผ่าตัดหัวใจให้ได้ โดยทีต่ อ้ งทาให้ได้คุณภาพดีเท่า แต่ดว้ ยต้นทุนทีถ่ ูกกว่าทีร่ พ.ของรัฐทากันมาแต่เดิมอย่างน้อยถึง
31% นอกจากนัน้ ยังต้องสร้างระบบเครือข่ายการตลาดร่วมกับโรงพยาบาลทัวประเทศขึ
่
น้ เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านัน้
ยอมส่งต่อผูป้ ว่ ยมาผ่าตัดรักษา ทัง้ หมดนี้เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งอาศัยบุคลากรจากภายนอกทีม่ คี วามชานาญเฉพาะ ผูน้ าจึงได้
ว่าจ้าง นายดุจสามารถ ซึง่ เป็ นนักบริหารธุรกิจทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญธุรกิจการรักษาโรคหัวใจในระดับตติยภูมิ ให้เข้ามาเป็ น
ผูด้ าเนินการ โดยแต่งตัง้ ให้มตี าแหน่งอย่างเป็ นทางการเป็ นผูอ้ านวยการศูนย์หวั ใจมหาประชา รายงานตรงต่อ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาประชา 7

โจทย์
สมมุตวิ ่าตัวท่านคือนายดุจสามารถ ท่านจะทาการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ให้สาเร็จอย่างไร โดยให้ระบุว่าจะกาหนด
เป้าหมาย (goal) ว่าอย่างไรบ้าง แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปจั จุบนั (readiness) และสรุปประเด็นทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
ั ยผลักดัน (change drivers) และปจั จัยสนับสนุนทีส่ าคัญ (change levers) แล้วจัดทา
(change gap) ประมวลปจจั
แผนการเปลีย่ นแปลง (change road map) ขึน้ มา ซึง่ ระบุให้เห็นว่าอะไรจะเป็ นความสาเร็จระยะสัน้ (quick win
project) ตามลาดับก่อนหลัง

ตัวอย่างเฉลย

เป้ าหมาย (goal)
จัดตัง้ ศูนย์หวั ใจมหาประชาขึน้ เพื่อบริการผูป้ ว่ ยสามสิบบาทและประกันสังคม ให้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สร้างรายได้ปีละไม่ต่ากว่า 100 ล้านบาท
อัตราการทากาไรขัน้ ต้น (EBITDA) ไม่ต่ากว่า 10%
ทาผ่าตัดหัวใจปี ละ ไม่ต่ากว่า 600 ราย
ทาบอลลูนปี ละไม่ต่ากว่า 1,200 ราย
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยไม่ต่ากว่า 95%
ความพึงพอใจของรพ.ผูส้ ง่ ต่อผูป้ ว่ ยมาไม่ต่ากว่า 80%
อัตราตายจากการผ่าตัดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉินต่ากว่า 2.5%
อัตราตายจากการทาบอลลูนต่ากว่า 1%
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานบรรจุแล้วไม่เกิน 2.5%
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(10)

ทัง้ หมดนี้ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 5 ปี (2548-2552)

สภาพปัจจุบนั ในพ.ศ. 2547 (readiness)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

การรักษาโรคหัวใจของรพ.มหาประชาจากัดอยู่ทก่ี ารรักษาด้วยยาเท่านัน้
ั บนั อยู่ในสภาวะขาดทุนหากคิดต้นทุนแบบแยกกิจกรรม (activity based
การรักษาโรคหัวใจปจจุ
costing) เนื่องจากส่วนใหญ่มคี ่าใช้จ่ายสูงจากการรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจเรือ้ รังไว้ใน ICU นานโดย
ขาดกระบวนการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเรียกเก็บเงินค่ารักษาตาม DRG ได้ต่า แต่ยงั
ดาเนินการอยู่ได้เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของระบบบริการแบบคิดค่าใช้จ่ายต่อปี ต่อหัวของประชากร
ทัง้ หมดทีร่ บั ดูแล ซึง่ ในภาพใหญ่ยงั มีกาไร
ไม่มแี นวทางเวชปฏิบตั ิ (CPG) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ขึน้ กับดุลพินิจของ
แพทย์
ไม่มตี วั ชีว้ ดั คุณภาพงานทางคลินิก ทาให้ไม่ทราบว่ามาตรฐานการรักษาทีม่ อี ยู่ได้มาตรฐานหรือไม่
รพ.มหาประชา 7 ยังไม่ได้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
ไม่มหี น่วยงานทีช่ านาญเฉพาะ หรือบุคลากรเช่นพยาบาลทีช่ านาญเฉพาะด้านโรคหัวใจ อาศัย
บุคลากรทีร่ กั ษาผูป้ ว่ ยทุกโรครวมกันไป
พยาบาลขาดแคลนในหน่วยงานของรพ.รวม 32 อัตรา ส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลจบใหม่ ส่วนหนึ่งมา
ทางานเพื่อรอสอบใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบได้แล้วก็ลาออกไปทางานทีอ่ ่นื
อัตราการลาออกจากงานของพยาบาลมีสงู 32% ต่อปี ในหน่วยวิกฤติเช่น ICU อัตราการลาออกของ
พยาบาลสูงถึง 46% ต่อปี
ไม่มบี ุคลากรเฉพาะด้านเกีย่ วกับการรักษาโรคหัวใจระดับตติยภูมิ เช่นพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤติ
โรคหัวใจ พยาบาลวิสญ
ั ญีหวั ใจ นักปฏิบตั กิ ารเครื่องหัวใจและปอดเทียม (perfusionist) เป็ นต้น
มีแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หวั ใจ แต่ไม่มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการตรวจสวนหัวใจ
ไม่มแี พทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์หวั ใจ และวิสญ
ั ญีแพทย์หวั ใจ
มีพน้ื ที่ ICU ทีท่ นั สมัย 18 เตียง แต่ไม่มหี อ้ ง cath lab สาหรับตรวจสวนหัวใจ ไม่มหี อ้ งผ่าตัดหัวใจ
พร้อมอุปกรณ์
มีระบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์รองรับการทางานโรงพยาบาลทัวไป
่ แต่ไม่มซี อฟท์แวร์รองรับการ
ทางานซับซ้อนเกีย่ วกับโรคหัวใจ เช่นการทาบอลลูนหรือการผ่าตัด
รพ.มหาประชา 7 มีวฒ
ั นธรรมองค์กรแบบบริษทั ขนาดเล็กทีม่ กี ารควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด
พนักงานส่วนใหญ่มเี จตคติแบบลูกจ้างทีก่ ลัวนายจ้างเอาเปรียบ มีความสนใจแต่ประโยชน์เฉพาะ
หน้าของตัวเองเช่น เงินเดือน โบนัส การได้วนั หยุดวันลา พนักงานสนใจการเล่นการเล่น
การเมืองในทีท่ างานมากกว่าการทางานเพื่อบรรลุความเป็ นเลิศในวิชาชีพ
รพ.มหาประชา 7 ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั หรือได้รบั การยอมรับหรือความเชื่อถือจากโรงพยาบาลระดับต่างๆ
ของรัฐทัวประเทศ
่
ซึง่ เป็ นต้นสังกัดของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจส่วนใหญ่

ประเด็นที่ต้องทาเพิ่ม (gap)
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(1) ในด้านบุคลากร ต้องมีการสร้างหรือนาเข้าศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์หวั ใจ อายุรแพทย์หวั ใจทีท่ างานตรวจ
สวนหัวใจใส่บอลลูนได้ รวมทัง้ บุคลากรเฉพาะเช่น พยาบาลทีช่ านาญงานด้านหัวใจ พยาบาลวิสญ
ั ญี นัก
ปฏิบตั กิ ารเครื่องหัวใจและปอดเทียม
(2) ในด้านอุปกรณ์ ต้องลงทุนเพิม่ ห้องตรวจสวนหัวใจ ห้องผ่าตัดหัวใจพร้อมเครื่องปอดหัวใจเทียม ปรับปรุง
อุปกรณ์หอ้ งไอซีย.ู ติดตัง้ ระบบติดตามการเต้นของหัวใจในหอผูป้ ว่ ย
(3) ต้องมีการปรับแต่งซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ทม่ี อี ยูใ่ ห้ตดิ ตามต้นทุนกิจกรรมการรักษาโรคหัวใจได้
(4) ต้องมีแนวทางเวชปฏิบตั ิ (CPG) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ซึง่ ใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์
คัดเลือกให้ทาเฉพาะเรื่องทีจ่ าเป็น ใช้ยาและวัสดุทม่ี รี าคาถูกทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ได้ผล
(5) ต้องจัดทาตัวชีว้ ดั คุณภาพงานทางคลินิกด้านหัวใจตามมาตรฐานสากล
(6) ต้องมีวธิ กี ารลดอัตราการลาออกจากงานของพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติ
(7) ต้องมีมาตรการแก้ไขเจตคติทเ่ี ป็นลบหรือการต่อต้านของพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติ ซึง่ ต่อการจัดตัง้ ศูนย์หวั ใจ
เพราะกลัวว่าตนเองจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึน้ หรือจะสูญเสียสถานะเดิมไปถ้ามีการเพิม่ จานวน
พยาบาลจากภายนอกเข้ามา
(8) ต้องบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรขึน้ มาใหม่ อย่างน้อยก็ในส่วนงานรักษาโรคหัวใจ ให้คนทางานมีเจตคติเสาะหา
ความเป็ นเลิศในวิชาชีพ แทนการหมกมุ่นกับเรื่องพืน้ ๆเช่นการชิงดีชงิ เด่นและการเมืองในองค์กร
(9) เมื่อบรรลุความสาเร็จด้านปริมาณการรักษา และคุณภาพงานคลินิกแล้ว ต้องมีมาตรการด้านการตลาด ให้รพ.
มหาประชา 7 เป็ นทีร่ จู้ กั หรือได้รบั การยอมรับในฐานะศูนย์หวั ใจทีม่ ผี ลงานได้มาตรฐานสากล
แผนที่การเปลี่ยนแปลง (road map)
Quick win project 1: โครงการก่อสร้างและติดตัง้ เครื่องมือศูนย์หวั ใจ
Quick win project 2: โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์หวั ใจ
โครงการย่อย 2.1 การระดมชักชวนแพทย์และพยาบาลผูช้ านาญจากภายนอกเข้ามาร่วมทีม
โครงการย่อย 2.2 หลักสูตรยกระดับพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติเดิม ให้เป็ นพยาบาลชานาญโรคหัวใจ
โครงการย่อย 2.3 ถนน 3 ปี สูก่ ารเป็ นพยาบาลเชีย่ วชาญโรคหัวใจ สาหรับนศ.พยาบาลปี สดุ ท้ายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการย่อย 2.5 หลักผลิตสูตรพยาบาลชานาญการด้านโรคหัวใจทีม่ คี ่าตอบแทนเพิม่ เมื่อเรียนจบ
โครงการย่อย 2.6 หลักสูตรผลิตผูช้ ่วยแพทย์ (physician assistant) 5 สาขา (ผ่าตัดหัวใจ, PCI, Critical care,
Cardiac anesthesia, Perfusion)
Quick win project 3: โครงการผ่าตัดหัวใจ 100 รายร่วมกับมูลนิธโิ ดยไม่แสวงกาไร (เสร็จ 5 ธค. 47)
Quick win project 4: โครงการผ่านการตรวจรับรองให้เป็ นศูนย์รกั ษาโรคหัวใจของ สปสช.
โครงการย่อย 4.1 CPG สูท่ ุกกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยหัวใจ
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โครงการย่อย 4.2 ผ่าตัดหัวใจ 1,000 ราย ด้วยอัตราตายต่ากว่า 2.5%
โครงการย่อย 4.3 ICD Coding by Dr. 100%
โครงการย่อย 4.4 Computerized Operation Note
Quick win project 5: โครงการลดต้นทุนการผ่าตัดหัวใจผูป้ ว่ ยสามสิบบาทให้ได้ EBITDA >10%
โครงการย่อย 5.1 ปรับระบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ตน้ ทุนรายกิจกรรม
โครงการย่อย 5.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของลิน้ หัวใจจากอินเดียกับลิน้ หัวใจ Starr Edward
Quick win project 6: โครงการจัดตัง้ เครือข่ายร่วมรักษาผูป้ ว่ ยหัวใจสามสิบบาทและประกันสังคม
Quick win project 7: โครงการสร้างวัฒนธรรมนักวิชาชีพผ่านการจัดเส้นทางอาชีพใหม่

เรื่องที่ 11.3.2 กรณี ศึกษาโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพขนาด 400 เตียง ทีม่ ลี กู ค้าหลักอยูใ่ นกลุ่มฐานะ
ปานกลางค่อนข้างสูง มีช่อื เสียงทีด่ เี ป็ นทีย่ อมรับนับถือของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้บริการมายาวนาน ให้บริการรักษาในระดับตติย
ภูมิ มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทัวกรุ
่ งเทพมาทางานด้วย มีแพทย์ประจารวม
101 คน แพทย์ทป่ี รึกษาอีก 325 คน มีพยาบาล 627 คน และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆรวมทัง้ สิน้ 1,653 คน มียอดขายของปีพ.ศ.
2548 รวมเท่ากับ 2,300 ล้านบาท 93.6% ของรายได้น้มี าจากการรักษาพยาบาลคนเจ็บปว่ ย 4.3% มาจากการ
ให้บริการผูม้ สี ขุ ภาพดี เช่นการตรวจร่างกายประจาปี การฉีดวัคซีน อีก 2.1% มาจากรายได้อน่ื ๆทีไ่ ม่เกีย่ วกับบริการ
ทางการแพทย์ แม้ว่าจะมียอดขายสูง แต่ฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลจัดว่าอยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่ค่อยมันคงนั
่
ก
เนื่องจากมีหนี้สน้ิ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วยเศรษฐกิจตกต่าจากฟองสบูแ่ ตก (ต้มยากุง้ ) เป็ นภาระทางการเงินตกทอดมา
จานวนมากพอสมควร
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กิจกรรมการรักษาโรคของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นการรักษาโรคในระดับทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ เช่นการผ่าตัด
ทุกชนิด รวมทัง้ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดกระดูก เป็ นต้น ประมาณ 22% ของผูป้ ว่ ยใน (IPD) เป็ น
ผูป้ ว่ ยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่าในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็ นทีเ่ ชื่อถือในฝีมอื การรักษาโรคยากๆ
ผูร้ บั บริการของโรงพยาบาล 71% เป็ นผูช้ าระค่ารักษาด้วยตนเอง 29% เป็ นผูเ้ อาประกันสุขภาพกับบริษทั ประกัน
เอกชน ไม่มผี รู้ บั บริการทีใ่ ช้สทิ ธิสวัสดิการของข้าราชการ หรือเป็นผูป้ ระกันตนของระบบสามสิบบาทหรือระบบ
ประกันสังคมแต่อย่างใด เนื่องจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มฐี านะดี จึงมีความคาดหวังต่อผลการรักษาพยาบาลสูง และมีความ
ไม่พงึ พอใจผลการรักษาจนถึงกับต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันก็บ่อยครัง้
แพทย์ทงั ้ หมด ไม่ว่าแพทย์ประจาหรือแพทย์ทป่ี รึกษา ล้วนมิได้เป็ นลูกจ้างของโรงพยาบาล แต่มสี ถานะเป็ น
คู่สญ
ั ญาทีม่ าใช้สถานทีข่ องโรงพยาบาลทาเวชปฏิบตั ิ แพทย์ของโรงพยาบาลเกือบครึง่ หนึ่งเป็ นแพทย์อาวุโส เนื่องจาก
โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็ นโรงพยาบาลเอกชนเก่าแก่ทม่ี อี ายุนานกว่า 30 ปี แล้ว แพทย์สว่ นหนึ่งจบการฝึกอบรมเป็ น
แพทย์เฉพาะทางจากต่างประเทศ มีคุณวุฒขิ องต่างประเทศเช่นอเมริกนั บอร์ดสาขาต่างๆ ทุกคนล้วนเป็ นแพทย์เฉพาะ
ทางไม่สาขาใดก็สาขาหนึ่ง ไม่มแี พทย์ทจ่ี บเพียงแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตโดยไม่ได้รบั การฝึกอบรมต่อยอดเลย วิธที าเวช
ปฏิบตั ขิ องแพทย์สว่ นใหญ่จะเป็นแบบป้องกันตนเอง (defensive practice) ด้วยการสังตรวจวิ
่
นจิ ฉัยต่างๆมากไว้ก่อน
เพื่อป้องกันมิให้วนิ จิ ฉัยผิดพลาด ในการรักษาของแพทย์มกั จะมุ่งรักษาโรคหรือความผิดปกติในสาขาทีต่ นชานาญ
เท่านัน้ ทาให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาหนึ่งมักจะต้องถูกส่งต่อๆไปยังแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องจนกว่าแพทย์สาขาใดสาขา
หนึ่งจะวินิจฉัยได้วา่ เป็ นโรคในสาขาของตน บางครัง้ ปญั หาทีม่ ใิ ช่เป็ นปญั หาของสาขาใดโดยเฉพาะเช่นการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคในผูใ้ หญ่ มักจะถูกละเลยไม่มแี พทย์คนได้หยิบยกขึน้ มาเป็ นปญั หา บางครัง้ ผูป้ ว่ ยถูกรักษาอยู่โดยแพทย์
เฉพาะทางหลายคนอยูแ่ ล้ว แต่เป็ นโรคในสาขาทีไ่ ม่ใช่สาขาของแพทย์ทก่ี าลังรักษาอยู่ เช่นกาลังรักษาโรคหัวใจและ
เบาหวานอยู่อาจจะถูกละเลยถ้ามีปญั หาโรคไตเรือ้ รังเกิดขึน้ เป็นต้น วิธกี ารรักษาของแพทย์เป็นการใช้ดุลพินิจ องค์กร
แพทย์ได้ประกาศใช้ CPG ในการรักษาโรคสาคัญบางโรค แต่แทบไม่มแี พทย์คนใดทาการรักษาตาม CPG อย่างจริงจัง
เลยแม้มาตรฐานในการรักษาโรคสาคัญทีพ่ บบ่อย เช่นเกณฑ์การใช้ยารักษาไขมันในเลือดสูง เกณฑ์รกั ษาความดัน
เลือดสูง เกณฑ์วนิ ิจฉัยโรคไตเรือ้ รัง แพทย์แต่ละคนแต่ละแผนกก็ยดึ ถือเกณฑ์ต่างกัน บ้างยึดถือเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์กรวิชาชีพ บ้างใช้ดุลพินิจของตนเองโดยไม่มแี หล่งข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง คณะแพทย์ได้รวมกลุ่มกันเป็ นองค์กร
แพทย์ทเ่ี ข้มแข็งพอสมควร มีกจิ กรรมทบทวนการรักษาอย่างสม่าเสมอ และปกป้องการทาเวชปฏิบตั ขิ องแพทย์ดว้ ยกัน
เองอย่างจริงจัง จนแทบเป็ นไปไม่ได้เลยทีฝ่ า่ ยบริหารโรงพยาบาลจะเข้าไปยุง่ เกีย่ วหรือมีอทิ ธิพลต่อวิธตี ดั สินใจรักษา
ผูป้ ว่ ยของแพทย์
พยาบาลประมาณครึง่ หนึ่งเป็ นพยาบาลอาวุโสทีม่ อี ายุงานมากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป พยาบาลคุน้ เคยกับการทางาน
แบบรับคาสังแพทย์
่
เท่านัน้ และมีวธิ ที างานที่พยายามไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการสือ่ สารระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ว่ ย พยาบาล
จึงไม่ทราบแผนการรักษาผูป้ ว่ ยอย่างลึกซึง้ แพทย์กบั พยาบาลมีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างจะห่างเหิน เนื่องจากต่างฝา่ ย
ต่างมีเวลาจากัดและต้องสนใจงานในความรับผิดชอบของตน การสือ่ สารระหว่างแพทย์กบั พยาบาลอาศัยคาสังการ
่
รักษาและบันทึกการรักษา (progress note) ของแพทย์เป็ นหลัก ซึง่ บางครัง้ ก็อ่านไม่ค่อยออก ทาให้พยาบาลมีโอกาส
เรียนรูใ้ นเรื่องโรคและเรื่องสุขภาพจากงานทีต่ นเองทาน้อย จะได้เรียนรูบ้ า้ งก็จากการจดจาประเพณีนิยมในการรักษา
เท่านัน้ ทีแ่ พทย์ทาอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวันเท่านัน้
พฤติกรรมสุขภาพของแพทย์ พยาบาล และพนักงานทัวไปอยู
่
ใ่ นเกณฑ์ต่า อัตราการออกกาลังกายถึงระดับ
มาตรฐานในแง่ของความหนักและความสม่าเสมอของแพทย์มเี พียง 7% ของพยาบาล 8.4% และของพนักงานทัวไป
่
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อื่นๆ 9% เมื่อวิเคราะห์พนักงานพนักงานทัง้ หมด พบว่าเป็ นโรคไขมันในเลือดผิดปกติสงู ถึง 47% เป็ นโรคความดัน
เลือดสูง 21% เป็ นโรคอ้วนตามเกณฑ์ของ WHO 24% เป็ นเบาหวาน 14% และเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด 9%
แม้จะเป็ นโรงพยาบาลเอกชน แต่วฒ
ั นธรรมองค์กรของรพ.ราชพฤกษ์เป็ นแบบราชการ ทุกคนจะจากัดการทา
ทุกอย่างไว้เท่าทีต่ วั หนังสือบอกให้ทา การตัดสินใจทาหรือไม่ทาเป็ นไปตามการตีความตัวหนังสือมากกว่าการเอา
ปญั หาของผูป้ ว่ ยเป็ นตัวตัง้ เมื่อใดทีม่ คี วามคลุมเครือในการตีความกฎระเบียบ การทางานจะหยุดชะงักทันทีเพราะไม่มี
ใครกล้าทาอะไรไปโดยไม่มนใจว่
ั ่ าจะชอบด้วยกฎระเบียบหรือไม่ รพ.ราชพฤกษ์มกี ารเมืองในทีท่ างานน้อย ทุกคนจะ
จากัดบทบาทอยู่ทก่ี ารทางานในแผนกของตน การประสานงานและส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนกมีน้อย ทาให้มคี วาม
ผิดพลาดในการให้บริการซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแผนกเกิดขึน้ บ่อยๆ สไตล์การทางานของพนักงานเองมี
แนวโน้มจะทาอะไรแบบอนุรกั ษ์นิยม เคยทามาอย่างไร ก็จะทาอยู่อย่างนัน้ เปลีย่ นแปลงไปทาสิง่ ใหม่ได้ยาก พนักงาน
ของรพ.ราชพฤกษ์ได้รบั สิทธิสวัสดิการทีด่ มี าเป็ นเวลายาวนาน เช่นสิทธิการรักษาพยาบาล พนักงานจะมีทงั ้ สิทธิตาม
บัตรประกันสังคมโดยไปรับบริการกับโรงพยาบาลทีต่ นเลือก (รพ.ราชพฤกษ์ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม) และยัง
ได้รบั สิทธิรกั ษาพยาบาลฟรีโดยไม่มขี อ้ จากัดทีโ่ รงพยาบาลราชพฤกษ์ได้อกี ด้วย เมื่อประเทศชาติเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย บริษทั ได้พยายามหาทางลดต้นทุนลงทุกทาง รวมทัง้ การลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนทีไ่ ม่จาเป็ น
ลง แต่ถูกพนักงานต่อต้านอย่างรุนแรง เนื่องจากพนักงานมอง
ในปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลได้มกี ารเปลีย่ นตัวผูน้ าธุรกิจ ประธานบอร์ดของบริษทั ซึง่ เป็ นผูน้ าคนใหม่ประสงค์
จะเตรียมโรงพยาบาลให้พร้อมสาหรับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว และทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
หลายๆปี ขา้ งหน้า จึงได้รวบรวมผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลไปประชุมกันนอกสถานทีเ่ พื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวาดวิสยั ทัศน์ใหม่ของโรงพยาบาลร่วมกัน หลังจากการทางานอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ
ของทุกๆคนก็มคี วามเห็นสรุปได้ว่าในอนาคต ตลาดหลักของธุรกิจดูแลสุขภาพจะไม่อยู่ทก่ี ารรักษาคนเจ็บปว่ ยให้หาย
แต่จะไปอยู่ทก่ี ารช่วยทาให้คนทีส่ ขุ ภาพยังดีอยู่มสี ขุ ภาพดีโดยไม่ปว่ ย ทีป่ ระชุมได้สรุปวิสยั ทัศน์ออกมาว่า
“โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะเป็ นองค์กรช่วยสร้างเสริมสุขภาพผูร้ บั บริการไม่ให้เจ็บปว่ ย ช่วยเพิม่ ศักยภาพของ
ผูร้ บั บริการให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ตนเองให้ดขี ้นึ ได้ดว้ ยตนเอง”
บอร์ดของบริษทั ได้มอบหมายให้นางหทัยสมุทร ซึง่ เป็ นผูอ้ านวยการใหญ่ของโรงพยาบาล นาวิสยั ทัศน์ใหม่ท่ี
ได้จากการประชุมครัง้ นี้ ไปเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมและกระบวนการทางานให้วสิ ยั ทัศน์ของโรงพยาบาลเกิดเป็ นจริง

โจทย์
สมมุตวิ ่าตัวท่านคือ นางหทัยสมุทร ท่านจะทาการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ให้สาเร็จอย่างไร โดยให้ระบุว่าจะกาหนด
เป้าหมาย (goal) ว่าอย่างไรบ้าง แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปจั จุบนั (readiness) และสรุปประเด็นทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
ั ยผลักดัน (change drivers) และปจั จัยสนับสนุนทีส่ าคัญ (change levers) แล้วจัดทา
(change gap) ประมวลปจจั
แผนการเปลีย่ นแปลง (change road map) ขึน้ มาซึง่ ระบุให้เห็นว่าอะไรจะเป็ นความสาเร็จระยะสัน้ (quick win
project) ตามลาดับก่อนหลัง
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ตัวอย่างเฉลย

เป้ าหมาย (goal)
เป็ นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชัน้ นาของเมืองไทยภายในปีพ.ศ. 2560 (10 ปี )
(1) ยอดขายเติบโตไม่น้อยกว่าปี ละ 5%
(2) แพทย์และพนักงานทุกคน เป็ นผูม้ ศี กั ยภาพพร้อมจะสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง (นิยามผูม้ ศี กั ยภาพพร้อม
จะสร้างเสริมสุขภาพตนเอง คือผูท้ ร่ี ปู้ จั จัยเสีย่ งสุขภาพของตนเอง มีเป้าหมายสุขภาพประจาปีของตนเอง และ
มีแผนสร้างเสริมสุขภาพประจาปี ของตนเองทีส่ อดคล้องกับ Health Promotion CPG)
(3) มีการเติบโตของจานวนผูร้ บั บริการทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมจะเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ไม่ต่ากว่าปี ละ 30%
สภาพปัจจุบนั ในพ.ศ. 2551 (readiness)
(1) งานสร้างเสริมสุขภาพในปจั จุบนั จากัดอยู่เฉพาะการตรวจสุขภาพประจาปี และมียอดขายเป็ นเพียง 4.3%
ของรายได้
(2) โรงพยาบาลมีช่อื เสียงในการรักษาโรคยากๆ แต่ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
(3) ส่วนใหญ่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆของโรงพยาบาล ยังไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็ นผูส้ ร้างเสริม
สุขภาพของตนเองได้
(4) วิธปี ระกอบวิชาชีพของแพทย์เป็นวิธใี ช้ดุลพินิจ ไม่ใช่วธิ ใี ช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ (evidence based) ไม่มกี าร
ใช้ CPG ทีม่ หี ลักฐานพิสจู น์ว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วในการรักษาผูป้ ว่ ย การตัดสินใจใช้ยาของแพทย์เป็ นการ
ตัดสินใจด้วยเทคนิคทางการค้ามากกว่าด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์
(5) วิธปี ระกอบวิชาชีพของแพทย์ เป็ นแบบ disease oriented หรือ procedure oriented หรือ specialty oriented
ไม่ใช่แบบองค์รวมทีเ่ อาผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง เป็ นการดูแลแบบแยกส่วนไม่ใช่การดูแลแบบผสมผสาน เป็ นการ
ดูแลเฉพาะโรค ไม่ใช่การดูแลทีค่ รบถ้วนทัง้ มิตกิ าย จิต สังคม
(6) วิธดี แู ลสุขภาพของรพ.เป็ นไปแบบไม่ต่อเนื่อง การนัดหมายพบแพทย์แต่ละครัง้ เป็ นไปตามความประสงค์ของ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ จะเลิกมาพบแพทย์เมือ่ หมดอาการผิดปกติทางร่างกาย หรือตามโอกาสทีฝ่ า่ ยการตลาดทากิจกรรม
ลดแลกแจกแถม ไม่ได้เป็ นไปตามความจาเป็ นของแผนสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีพ
(7) ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาลฝา่ ยหนึ่ง กับผูป้ ว่ ยอีกฝา่ ยหนึ่ง เป็ นความสัมพันธ์แบบผูใ้ ห้บริการกับ
ผูร้ บั บริการ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นกันเองแบบคนกับคน อีกทัง้ แพทย์และพยาบาลสนใจเฉพาะข้อมูลทีเ่ ป็ น
ภาวะวิสยั ละเลยไม่สนใจข้อมูลทีเ่ ป็ นอัตวิสยั เช่นความรูส้ กึ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ของผูป้ ว่ ย
(8) แพทย์ประกอบวิชาชีพโดยทาตัวเป็ นผูผ้ กู ขาดการตัดสินใจเรื่องสุขภาพของผูป้ ว่ ย ไม่ได้มอบอานาจหรือ
พยายามเพิม่ ศักยภาพให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตัวเองได้
(9) โรงพยาบาลไม่ได้มุ่งส่งเสริมสุขภาพผูป้ ว่ ย ไม่ได้มุ่งให้ความรูห้ รือพัฒนาทักษะในการดูแลตนเองให้ผปู้ ว่ ย
กิจกรรมการตลาดของโรงพยาบาลมุ่งไปทีก่ ารขาย ไม่ได้มุ่งปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ว่ ย
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(10) โรงพยาบาลมุ่งรักษาโรค ไม่ได้มุ่งป้องกันโรค หากไม่นบั ผูป้ ว่ ยเด็กแล้ว แพทย์ไม่เคยแนะนาให้ผใู้ หญ่ฉีด
วัคซีนแม้จะเป็ นมาตรฐานของวิชาชีพเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในผูม้ อี ายุเกิน 50 ปี วัคซีนปอดบวม
ในผูเ้ ป็ นโรคเรือ้ รังหรือมีอายุเกิน 65 ปี วัคซีนกระตุน้ บาดทะยักทุกสิบปี เป็ น
(11) ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคไม่ตดิ ต่อ เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดัน
โรคไต แพทย์เน้นเฉพาะการรักษาด้วยยา โดยไม่ได้ใส่ใจให้คาแนะนาเรื่องการปรับเปลีย่ นยวิถชี วี ติ เพื่อ
ป้องกันโรคอย่างจริงจัง
(12) ไม่มรี ะบบประเมินความเสีย่ งสุขภาพผูร้ บั บริการทีเ่ จาะเฉพาะรายคน แม้กระทังการตรวจสุ
่
ขภาพประจาปี กท็ า
ั ยเสีย่ ง
แบบเหมาโหล ให้ผปู้ ว่ ยเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบต่างๆตามแต่กาลังเงิน โดยคานึงถึงปจจั
สุขภาพของแต่ละบุคคลน้อยมาก
(13) ไม่มมี าตรฐาน หรือระบบ ทีจ่ ะแนะนาหรือจัดทาแผนสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคลทีส่ อดคล้องกับปจั จัยเสีย่ ง
สุขภาพของแต่ละบุคคล
ั
(14) การดูแลสุขภาพพนักงานเป็ นไปในลักษณะมีไว้เพื่อแก้ปญหาแรงงานสั
มพันธ์มากกว่าทีจ่ ะมุ่งสร้างเสริม
สุขภาพพนักงาน พนักงานจึงขาดความรู้ ขาดทักษะ ทีจ่ ะดูแลสุขภาพของตัวเอง และบริโภคบริการดูแล
สุขภาพเหมือนบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ ยึดติดกับตรา เทคโนโลยี ราคา โดยไม่ทราบว่ามีประโยชน์อย่างมี
นัยสาคัญหรือไม่
(15) องค์กรแพทย์ได้ประกาศใช้ CPG ในการรักษาโรคสาคัญบางโรค แต่แทบไม่มแี พทย์คนใดทาการรักษาตาม
CPG อย่างจริงจังเลยแม้มาตรฐานในการรักษาโรคสาคัญทีพ่ บบ่อย เช่นเกณฑ์การใช้ยารักษาไขมันในเลือดสูง
เกณฑ์รกั ษาความดันเลือดสูง เกณฑ์วนิ ิจฉัยโรคไตเรือ้ รัง แพทย์แต่ละคนแต่ละแผนกก็ยดึ ถือเกณฑ์ต่างกัน
บ้างยึดถือเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ บ้างใช้ดุลพินิจของตนเองโดยไม่มแี หล่งข้อมูลหรือหลักฐาน
อ้างอิง คณะแพทย์ได้รวมกลุ่มกันเป็ นองค์กรแพทย์ทเ่ี ข้มแข็งพอสมควร มีกจิ กรรมทบทวนการรักษาอย่าง
สม่าเสมอ และปกป้องการทาเวชปฏิบตั ขิ องแพทย์ดว้ ยกันเองอย่างจริงจัง จนแทบเป็ นไปไม่ได้เลยทีฝ่ า่ ย
บริหารโรงพยาบาลจะเข้าไปยุ่งเกีย่ วหรือมีอทิ ธิพลต่อวิธตี ดั สินใจรักษาผูป้ ว่ ยของแพทย์
(16) วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรแบบราชการเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทุกคนกลัวการเปลีย่ นแปลง
กลัวเสียสถานะเดิม กลัวว่าถ้าให้ผปู้ ว่ ยมีอานาจตัดสินใจ ตัวเองจะหมดความสาคัญ
(17) พนักงานต่อต้านการเปลีย่ นแปลงใดๆทีจ่ ะทาให้ตนเองสูญเสียสิทธิในการบริโภคบริการรักษาพยาบาลอย่าง
ไม่มขี อ้ จากัด แม้ว่าจะเป็ นการบริโภคทีเ่ กินความจาเป็ นก็ตาม
ประเด็นที่ต้องทาเพิ่ม (gap)
(1) ส่วนใหญ่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆของโรงพยาบาล ขาดความรูจ้ ริงเรื่องหลักฐานวิทยาศาสตร์
เกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพ เช่นการออกกาลังกายตามมาตรฐานของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาและ
สมาคมหัวใจอเมริกนั (ACSM/AHA) การโภชนาการ ฯลฯ ต้องหาวิธใี ห้แพทย์และพนักงานของโรงพยาบาลมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของการสร้างเสริมสุขภาพ
(2) ต้องเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของคนทัง้ องค์กร อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล และพนักงานอื่นทัง้ หมด และ
เปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กร ให้มาอยู่ในแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ทัง้ ในเรื่องพฤติกรรมการออกกาลังกาย
การโภชนาการ การจัดการความเครียด การบริโภคสารเสพย์ตดิ ทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งสุขภาพ เป็ นต้น
(3) ต้องเปลีย่ นพฤติกรรมการประกอบวิชาชีพของแพทย์จากการใช้ดุลพินิจอิสระ ไปเป็ นการใช้หลักฐาน
วิทยาศาสตร์ (evidence based practice) โดยยึดถือ CPG ทีม่ กี ารทบทวนหลักฐานและประสิทธิภาพมาอย่าง
ดีแล้วเป็ นบรรทัดฐาน โดยมีองค์ประกอบการดูแลในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอยู่ดว้ ยใน
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ทุก CPG และมีระบบพัฒนาวิชาชีพแพทย์ทท่ี าการตรวจสอบ compliance ของการทาเวชปฏิบตั ติ าม CPG
อย่างจริงจัง
ั
ั
ั
(4) ต้องเปลีย่ นพฤติกรรมการแก้ปญหาป
ญหาสุ
ขภาพจากเดิมทีม่ ุ่งตีกรอบการแก้ปญหาไว้
ทโ่ี รค หรือวิธผี ่าตัด
ั
หรือสาขาการแพทย์ทต่ี วั แพทย์ชานาญ ไปเป็ นการมองปญหาและแก้
ปญั หาแบบองค์รวมทีเ่ อาผูป้ ว่ ยเป็ น
ศูนย์กลาง มีการดูแลแบบผสมผสาน ทีค่ รบถ้วนทัง้ มิตกิ าย จิต สังคม
(5) ต้องมี Health Promotion CPG ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและมีพน้ื ฐานอยู่บนหลักฐานวิทยาศาสตร์
ของคณะแพทย์ โดยบรรจุกจิ กรรมใดๆทีม่ ผี ลลดอัตราตายหรือเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
Health Promotion CPG แล้วนา CPG นัน้ มาให้แพทย์และทีมคนทางานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการดูแล
สุขภาพผูป้ ว่ ยและผูร้ บั บริการของรพ.ทุกคนในเชิงสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตลอดชีพ
(6) ต้องเปลีย่ นระบบการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยของรพ.จากเดิมทีเ่ ป็ นการดูแลแบบเป็ นรายครัง้ ขาดความต่อเนื่อง ไป
เป็ นระบบการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย โดยมี Health Promotion CPG เป็ นแผนแม่บท หรือ
เป็ น life journey ตลอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ
(7) ต้องเปลีย่ นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และทีมงานฝา่ ยหนึ่ง กับผูป้ ว่ ยอีกฝา่ ยหนึ่ง จากเดิมทีเ่ ป็ น
ความสัมพันธ์แบบผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการวิชาชีพ (professional to layman relationship) ไปเป็ น
ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงเกือ้ หนุนกันแบบคนกับคน (person to person relationship) โดยมีการนาข้อมูลที่
เป็ นอัตวิสยั จากด้านผูป้ ว่ ย เช่นความรูส้ กึ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ของผูป้ ว่ ย เข้ามาร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งของข้อมูลประกอบการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย
(8) ต้องเปลีย่ นรูปแบบการตัดสินใจ และอานาจการตัดสินใจ ในการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย จากเดิมทีเ่ ป็นรูปแบบ
แพทย์เป็ นผูผ้ กู ขาดการตัดสินใจเรื่องสุขภาพแทนผูป้ ว่ ย มาเป็ นรูปแบบมอบอานาจให้ผปู้ ว่ ยเป็ นผูต้ ดั สินใจ
โดยแพทย์และทีมงานทาหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความเสีย่ งและประโยชน์ (informed decision process) และ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจได้
(9) ต้องมีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชว่ ยแพทย์ประเมินความเสีย่ งสุขภาพผูร้ บั บริการทีเ่ จาะจงเฉพาะรายคน โดย
ซอฟท์แวร์ดงั กล่าวต้องสามารถนาข้อมูลผลการตรวจและสืบค้นด้านการแพทย์ทก่ี ระจัดกระจายอยู่ใน
ซอฟท์แวร์ของเครื่องตรวจต่างๆและในระบบเวชระเบียนอีเล็กโทรนิค มาประมวลและรายงานสรุปเสนอเป็ น
รายงานความเสีย่ งสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้แพทย์มขี อ้ มูลสรุปทีค่ รบถ้วนพอทีจ่ ะทาการประเมินปจั จัย
เสีย่ งสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ในเวลาอันสัน้
(10) ต้องมีมาตรฐานของตัวชีว้ ดั สุขภาพทีส่ าคัญในงานสร้างเสริมสุขภาพว่าระดับไหน พึงต้องมีการแทรกแซงเช่น
ไร เช่นความดันเลือด น้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด ดัชนีมวลกาย เป็ นต้น มาตรฐานดังกล่าว ต้องเป็ น
สอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพแพทย์ในระดับสากล และสอดคล้องกับหลักฐานวิทยาศาสตร์ทม่ี อี ยู่ ณ
ปจั จุบนั แล้วมีระบบทีต่ รวจสอบควบคุมบังคับให้กจิ กรรมการดูแลสุขภาพทุกส่วนต้องทาไปโดยอ้างอิง
มาตรฐานนี้
(11) ต้องเปลีย่ นระบบการดูแลสุขภาพพนักงานจากเดิมทีเ่ น้นการรักษาเมื่อเจ็บปว่ ยโดยให้พนักงานบริโภคบริการ
รักษาพยาบาลในลักษณะการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์เช่นเดียวกับผู้ปว่ ย ไปเป็ นระบบการดูแลสุขภาพจากัด
เฉพาะกิจกรรมทีม่ หี ลักฐานว่ามีผลต่ออัตราตายและคุณภาพชีวติ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค มีคลินิกสุขภาพพนักงานเป็นการเฉพาะ มีระบบประเมินความเสีย่ งสุขภาพพนักงานรายคนทุกปี มีการ
จัดทาแผนการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานรายคนทุกปี และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลือให้พนักงานประสบ
ความสาเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองตามแผนให้มากทีส่ ดุ
(12) ต้องมีวฒ
ั นธรรมองค์กรขององค์กรแบบใหม่ทผ่ี คู้ นในองค์กร (1) มีสานึกว่าตนเองสามารถดลบันดาลให้เกิดสิง่
ดีๆแก่ตวั เองและแก่ผอู้ ่นื ได้ (2) มีความพร้อมและนิยมการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงตนเองและปรับปรุง
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กระบวนการทางานอยูต่ ลอดเวลา (3) มีความสุขทีไ่ ด้ลงมือสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและได้มองเห็น
ความก้าวหน้าและความสาเร็จในการดูแลสุขภาพตนเอง (4) มีความสุขทีไ่ ด้สนทนาถึงเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพกับผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ
(13) ต้องเปลีย่ นการขายบริการตรวจสุขภาพประจาปี ของศูนย์ตรวจสุขภาพ จากเดิมทีเ่ ป็ นการขายการตรวจ
สุขภาพประจาปี ในรูปแบบของโปรแกรมสาเร็จรูปแบบต่างๆซึง่ มีราคาและรายการละเอียดตายตัวแน่นอน ไป
เป็ นการขายบริการตรวจสุขภาพประจาปีในลักษณะทีป่ รับไปตามปจั จัยเสีย่ งสุขภาพและความต้องการข้อมูล
เพื่อการวางแผนสุขภาพของแต่ละบุคคล (customized check-up)
(14) ต้องเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ศนู ย์ตรวจสุขภาพ(ซึง่ เป็นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว) กับผูร้ บั บริการ จากเดิมทีเ่ ป็ นความสัมพันธ์แบบผูม้ หี น้าทีต่ รวจร่างกายและให้คาแนะนาเป็ นราย
ครัง้ แก่ผปู้ ว่ ย ไปเป็ นความสัมพันธ์แบบแพทย์ประจาตัว (personal doctor) ของผูป้ ว่ ย กับผูป้ ว่ ย โดยแพทย์มี
หน้าทีต่ ดิ ตามช่วยเหลือแนะนาการสร้างเสริมสุขภาพของผูป้ ว่ ยต่อเนื่องตลอดชีพ
(15) ต้องเปลีย่ นกิจกรรมการตลาดของโรงพยาบาลจากเดิมทีม่ งุ่ เน้นการขายบริการสุขภาพเสมือนการขายสินค้า
โภคภัณฑ์ ไปเป็ นการสือ่ สารเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็ นความเสีย่ งสุขภาพ ทัง้ นี้รวมถึงการสือ่ สาร
ภายในโรงพยาบาล อันได้แก่โทรทัศน์วงจรปิ ดภายใน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จดหมายข่าวภายใน เป็ นต้น

แผนที่การเปลี่ยนแปลง (road map)
Quick win project 1: โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคลตลอดชีพ (Healthy Life Program) เป็ นบริการใหม่ท่ี
รพ.นาออกขายแก้ผรู้ บั บริการ โดยผูร้ บั บริการจ่ายเงินครัง้ เดียว 2 ล้านบาทเข้าเป็ นสมาชิกของโครงการ แล้ว
โรงพยาบาลจัดแพทย์ประจาตัวและให้การสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยดูแลตนเองในแนวทางสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่องตลอดชีพ
ในกรณีทเ่ี จ็บปว่ ย โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลให้ฟรีตลอดชีพ
Quick win project 2: โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเป็ นรายปี (Annual Health Program) เป็ นบริการใหม่ทร่ี พ.
นาออกขายให้แก่รพ.นาออกขายแก่ผรู้ บั บริการ โดยผูร้ บั บริการจ่ายเงินปี ละ 15,000 บาท เข้าเป็ นสมาชิกของโครงการ
แล้วโรงพยาบาลจัดแพทย์ประจาตัวและให้การสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยดูแลตนเองในแนวทางสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่องตลอด
ปี
Quick win project 3: โครงการจัดทาและประกาศใช้ Health Promotion CPG โดยองค์กรแพทย์
Quick win project 4: โครงการจัดตัง้ ศูนย์รวมความรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาพแบบห้องสมุดอีเล็คโทรนิคสาหรับพนักงาน
Quick win project 5: โครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานแบบบูรณาการ
a.
b.
c.
d.
e.

โครงการคลินิกสุขภาพพนักงาน
โครงการประเมินความเสีย่ งสุขภาพประจาปีและจัดทาแผนสุขภาพประจาปีพนักงานรายคน
โครงการหัวหน้างานเป็ นผูส้ อ่ื ข่าวการสร้างเสริมสุขภาพประจาทีมงานของตน
โครงการลดดัชนีมวลการพนักงานทีน่ ้าหนักเกินทัง้ โรงพยาบาล
ั ยเสีย่ งสุขภาพในทีท่ างาน (occupational health risk assessment)
โครงการประเมินปจจั
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f. โครงการชัน้ เรียนออกกาลังกายต่อเนื่องสาหรับพนักงาน
Quick win project 6: โครงการบันทึกการให้ขอ้ มูลแบบ informed decision ขององค์กรแพทย์
Quick win project 7: โครงการระบบซอฟท์แวร์ชว่ ยประเมินความเสีย่ งและจัดทาแผนสุขภาพส่วนบุคคล
Quick win project 8: โครงการร่วมกันพัฒนาตัวเองจากการเป็ น Check up doctor สูก่ ารเป็ น Personal doctor
Quick win project 9: โครงการ Standardized Health Index ขององค์กรแพทย์
Quick win project 10: โครงการสร้างวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพในหมู่พนักงาน
Quick win project 11: โครงการ Customized Check Up ของศูนย์ตรวจสุขภาพ
Quick win project 12: โครงการ Social Marketing ของฝา่ ยการตลาด

เรื่องที่ 11.3.3 กรณี ศึกษาโรงพยาบาลชุมชนท้ายบ่อ

ข้อมูลพื้นฐาน
อาเภอท้ายบ่อ เป็ นอาเภอหนึ่งของจังหวัดภูรมิ เล ซึง่ เป็ นจังหวัดชายทะเลภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ไม่ไกล
ั่
จากจังหวัดภูเก็ตอันเป็ นเมืองท่องเทีย่ วมีช่อื เสียงระดับโลก ตัวอาเภอท้ายบ่อเองอยูต่ ดิ ชายฝงทะเลอั
นดามัน มีพน้ื ที่
ั่
382 ,370 ไร่ เป็ นทีร่ าบของชายฝงทะเล
แบ่งออกเป็ น 6 ตาบล 49 หมูบ่ า้ น มี 1 เทศบาลและอีก 6 อบต. มีประชากร
รวม 44 ,966 คน มีครัวเรือนรวม 14 , 680 ครัวเรือน มีพน้ื ที่ ปา่ ไม้ 57.52% ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ส่วนใหญ่เป็ นปา่ สงวน
การเดินทางไปต้องใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือไปลงเครื่องบินทีภ่ ูเก็ตแล้วต่อรถยนต์ไปอีกประมาณ
100 กม. ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าและประปา แต่ในฤดูรอ้ นซึง่ มักจะขาดน้าดิบ ประปาจะปล่อยน้าเป็ นเวลา ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทานา ทาสวนยางสวนปาลม์สวนผลไม้ ทาประมง และค้าขาย ตามลาดับ มี
ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีสถานีอนามัย 18 แห่ง
ศูนย์เลีย้ งเด็กเล็ก 12 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มฐี านะยากจน จานวนครัวเรือนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ มากกว่า 30,000 บาท ต่อ
คนต่อปี มีเพียง 107 ครัวเรือนหรือ 1.7% ของครัวเรือนทัง้ หมด มีผขู้ น้ึ ทะเบียนเป็ นคนจน 5,653 คน คนจนเหล่านี้สว่ น
ั
ใหญ่มปี ญหาไร้
ทท่ี ากิน มีหนี้สนิ และไร้ทอ่ี ยู่อาศัย
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ตัวโรงพยาบาลชุมชนท้ายบ่อเป็นรพ.ขนาด 30 เตียง มีผเู้ ข้ารับบริการผูป้ ว่ ยนอกวันละ 233 คน เป็ นหน่วย
ราชการสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูรมิ เล กระทรวงสาธารณสุข มีแพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 4 คน พยาบาล 24
คน เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ 42 คน ลูกจ้างอีก 36 คน
โรงพยาบาลมีบทบาทหนักไปทางด้านการรักษาโรค เสมือนเป็ นโรงพยาบาลทัวไปย่
่ อส่วน การพัฒนางานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการทางานเชิงรุกในชุมชนมีน้อย ไม่ชดั เจนเมื่อเทียบกับงานตัง้ รับเพื่อการ
รักษาพยาบาล การสนับสนุนสถานีอนามัยทัง้ 18 แห่ง เทศบาล อบต.ทัง้ 6 แห่ง องค์กรอื่นๆ และงานสาธารณสุขมูล
ฐาน มีน้อยมาก บรรดาสถานีอนามัยต่างๆก็มกี ารพัฒนาน้อย แข่งขันกันเอง ทัง้ ตัวโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ไม่ได้
รวมกันเป็ นระบบช่วยเหลือเกือ้ กูลและหนุนเสริมกันอย่างผสมกลมกลืนในระดับอาเภอ โรงพยาบาลเองมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กบั ชุมชนและประชาชนน้อยมาก ชุมชนแทบไม่มโี อกาสเข้าร่วมเป็ นเจ้าของหรือร่วมคิด ร่วมรับรูก้ ารบริหารของ
โรงพยาบาล นอกจากการมาปรากฏตัวของสส.เพื่อหาเสียงแล้ว นานๆครัง้ อาจมีการระดมทรัพยากร สนับสนุน
โรงพยาบาลบ้าง โดยสรุป รพ.ท้ายบ่อ เป็ นเพียงโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ทีบ่ งั เอิญมาตัง้ อยู่ในชุมชนท้าย
บ่อ..เท่านัน้ เอง
สถานทีข่ องโรงพยาบาลท้ายบ่อมีความสวยงามในแง่ของภูมทิ ศั น์ตามธรรมชาติ มีปา่ ไม้ทม่ี ตี น้ ไม้ใหญ่ขนาด
สองสามคนโอบอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 5 ไร่ของโรงพยาบาล บริเวณทัวไปมี
่ ความเขียวขจี แต่ขาดความน่าอยู่ในแง่ของ
วัฒนธรรมทีพ่ กั อาศัย หอพักของแพทย์และพยาบาลแม้จะเพิง่ สร้างไปได้ไม่นานแต่กข็ าดการบารุงรักษาและสกปรก รก
รุงรัง บ้านพักแพทย์กม็ ลี กั ษณะคร่าคร่าไม่แพ้กนั ไม่มสี วนดอกไม้ทบ่ี ง่ บอกถึงความสุขของผูพ้ กั อาศัย บรรยากาศเทียบ
ได้กบั แหล่งเสือ่ มโทรมซึง่ เป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่ของคนจนหรือผูด้ อ้ ยวัฒนธรรมทีพ่ บเห็นได้ทวโลก
ั่
และบรรยากาศเมื่อสิบปี ก่อน
ั บนั นี้กย็ งั เป็ นเช่นนัน้
เสือ่ มโทรมเช่นไร ปจจุ
แพทย์มกั จะอยู่ทโ่ี รงพยาบาลท้ายบ่อได้ไม่นาน ใน 30 ปี ทผ่ี ่านมา (2524-2553) ตัวผูอ้ านวยการเองเปลีย่ นไป
แล้ว 18 คน ส่วนใหญ่อยู่นานคนละ 1-2 ปี แพทย์อ่นื อยูไ่ ด้สนั ้ กว่านัน้ แม้แต่แพทย์ใช้ทุนก็มนี ้อย ต้องไปอาศัย
หมุนเวียนแพทย์ทต่ี อ้ งอยู่เพิม่ พูนทักษะในรพ.ศูนย์ภูเก็ตและรพ.ศูนย์หาดใหญ่คนละ 3 เดือนบ้าง 1 เดือนบ้าง ทาให้ผล
การทางานของแพทย์มคี ุณภาพต่าเนื่องจากมีเวลาทาความคุน้ เคยกับสภาพการทางานสัน้
ปญั หาแพทย์อยู่ชนบทไม่ตดิ นี้ไม่ใช่เป็ นปญั หาเฉพาะของรพ.ท้ายบ่อ แต่เป็ นปญั หาของประเทศ การศึกษา
ของสานักงาน ก.พ. พบว่าจานวนแพทย์ทส่ี ามารถทาเวชปฏิบตั ไิ ด้ของประเทศไทย มีจานวน 31,939 คน โดยสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยคือ 1: 1,985 คน อยู่ในภาครัฐ 21,500 คน ในส่วนของทรวงสาธารณสุขมี 11,025
คน คิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากรในประเทศไทย 1: 5,750 คน ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกทีก่ าหนดสัดส่วนแพทย์ต่อผูป้ ว่ ยไว้ท่ี 1: 5,000 คน ก็ถอื ว่าไม่ได้เลวร้าย แต่ถา้ มองอัตราการไหลเข้าออก
ของแพทย์ทช่ี นบทแล้ว จะเห็นความผิดปกติชดั เจน กล่าวคือขณะทีใ่ นรพ.ชุมชนมีตาแหน่งรองรับแพทย์เพียง 2900 คน
ในจานวนนี้อย่างน้อยประมาณหนึ่งในสามเป็ นแพทย์เก่าทีอ่ ยู่ตดิ ชนบทแล้ว เหลือตาแหน่งทีค่ นอยู่ไม่ตดิ ประมาณปี ละ
2030 คน แต่ระบบการผลิตแพทย์ในประเทศไทยปจั จุบนั นี้ซง่ึ มีอยู่ 3 ระบบสามารถผลิตแพทย์เข้าสูร่ ะบบได้ถงึ ปี ละถึง
2700 คน คือจากระบบการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ปี ละ 2,000 คน จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปี ละ
500 คน และระบบรับตรงจากพืน้ ทีต่ ามโควตาหนึ่งอาเภทหนึ่งแพทย์ ปี ละ 200 คน โดยผลิตออกมาแบบต่อเนื่องทุกปี
นันหมายความว่
่
าอัตราการไหลเข้าออกเป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก ส่วนใหญ่ไปศึกษาต่อเมื่อใช้ทุนครบ อีกส่วนหนึ่ง
ประมาณปี ละ 500 คน ลาออกจากราชการไปกลางคัน ข้อมูลข้างต้นนี้ยงั หมายความว่าอัตราการมีแพทย์ตกค้างสะสม
ในทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่ชนบทกาลังเพิม่ จานวนขึน้ อย่างรวดเร็วจนน่าจะเกิดปญั หาแพทย์ลน้ ทีไ่ หนสักแห่งในเร็ววันนี้ ในส่วนของ
รพ.ชุมชนเอง นับตัง้ แต่รฐั บาลใช้มาตรการบังคับแพทย์ให้ไปใช้ทุนในชนบทเมื่อปี 2510 นับถึงตอนนี้กส็ ส่ี บิ กว่าปี แล้ว
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รัฐบาลส่งแพทย์ไปอยู่ชนบทกว่า 30,000 คน แต่เหลืออยู่ตดิ ทีไ่ ม่ถงึ 1,450 คน หรือไม่ถงึ 5% นับว่าเป็ นโครงการที่
ล้มเหลวยาวนานจนเกือบจะกลายเป็ นสัจธรรมไปแล้วโดยทีไ่ ม่มใี ครมีปญั ญามาเปลีย่ นแปลงแก้ไข รัฐบาลได้ช่วยแก้ไข
เรื่องแพทย์ชนบทมีรายได้ต่าจนปจั จุบนั นี้แพทย์จบใหม่ไปอยู่ชนบทจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากเดือนละประมาณ 10,000
บาทเป็ นเดือนละประมาณ 50,000 -60,000 บาท แต่กไ็ ม่ได้มผี ลต่ออัตราการไหลออกของแพทย์แต่อย่างใด รัฐบาลได้
เพิม่ อีกมาตรการหนึ่งคือเพิม่ ค่าปรับกรณีอยู่ใช้ทุนในชนบทไม่ครบจากปี ละ 4 แสนบาทเป็ น 1.2 ล้านบาท แต่มาตรการ
ดังกล่าวยังไม่เห็นผล เพราะแพทย์ทถ่ี ูกบังคับใช้มาตรการใหม่ยงั ไม่จบออกมา นอกจากปญั หาการมีรายได้น้อยแล้ว ได้
มีผใู้ ห้ความเห็นไว้มากมายถึงสาเหตุทท่ี าให้แพทย์อยู่ไม่ตดิ ชนบท รวมไปถึง (1) การมีภาระงานมากขึน้ ซึง่ สัมพันธ์กบั
ความเสีย่ งทีจ่ ะถูกฟ้องร้อง (2) การมีโอกาสได้ศกึ ษาต่อต่า หากอยากศึกษาต่อต้องลาออก (3) สวัสดิการและความ
บันเทิงในชีวติ น้อย (4) ปญั หาความปลอดภัย (5) ปญั หาโรงเรียนของลูก และอื่นๆ แต่ทงั ้ หมดนัน้ ก็เป็ นเพียงข้อ
สันนิษฐานซึง่ ยังไม่มหี ลักฐานทีเ่ ชื่อถือได้ว่าอะไรเป็ นสาเหตุอย่างทีท่ าให้แพทย์อยู่ไม่ตดิ ชนบทอย่างมีนยั สาคัญ
ั
เช่นเดียวกันได้มผี เู้ สนอวิธแี ก้ปญหาให้
แพทย์อยู่ตดิ ชนบทมากมายหลายวิธี รวมไปถึง (1) การเพิม่ ค่าปรับให้
แพงมากๆ เช่นแพงถึง 10 ล้านบาท โดยเฉพาะกรณีทแ่ี พทย์เข้าศึกษาผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและ
โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งแพทย์ (2) การออกใบประกอบวิชาชีพ ให้จากัดเขตให้ประกอบวิชาชีพได้เฉพาะในพืน้ ทีใ่ น
ระหว่างใช้ทุน (3) การแก้ไขกฎหมาย เช่นพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. 2551 ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
ฟ้องแพทย์ได้ง่ายขึน้ แม้ว่าปจั จุบนั นี้แพทย์ซง่ึ ปฏิบตั ริ าชการมีกฎหมายคุม้ ครองให้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งจาก
การทาเวชปฏิบตั ขิ องตนแล้วก็ตาม (6) ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมการทางานของแพทย์ในชนบทให้น่าอยู่น่าทางานยิง่ ขึน้ (5)
ให้แพทย์เรียนจนจบเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางก่อนเปิ ดรับสมัครให้ไปทางานในชนบท โดยมีตาแหน่ง เงินเดือน
บ้านพัก สวัสดิการ ทีจ่ งู ใจ (7) จัดระบบการทางานในพืน้ ทีใ่ หม่ให้เป็ นระบบเครือข่าย โดยให้รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด รพ.
ศูนย์ อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ไม่ใช่รพ.ชุมชนอยูใ่ นสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.จังหวัดอยู่เดีย่ ว ๆ ไม่
ประสานงานกัน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้ยงั ไม่เคยมีการทดสอบหรือทดลองนาไปปฏิบตั ิ จึงยังไม่ทราบว่าจะ
ได้ผลหรือไม่ได้ผลเพียงใด
นพ.ใฝป่ รีชา จบการศึกษาแพทย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 ไปทางานเป็นแพทย์ใช้ทุนทีโ่ รงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน
เขตสามจังหวัดภาคใต้อยูห่ ลายปี เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ชนบทได้ มีเจตคติทเ่ี ป็ นบวกต่อการทางานในโรงพยาบาลชุมชน ตัวอย่าง
ทัศนะของแพทย์ท่านนี้เช่น “..หากถามว่าผมได้อะไรจากการอยู่ในชนบท สิง่ ทีไ่ ด้คอื การได้เห็นคุณค่าของตนเอง ว่า
เกิดมาชาติหนึ่งไม่เสียชาติเกิด รูส้ กึ คุม้ ค่ากับความเหนื่อยทีไ่ ด้ลงแรงไป เพราะสิง่ ทีเ่ ราทาไม่ได้สญ
ู เปล่าหรือไม่มคี ่า แต่
เป็ นสิง่ ทีค่ นไข้เฝ้ารอมานาน และมันก็ทาให้เรามีความสุขกับการทางานในทุกๆ วัน”
เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในสามจังหวัดภาคใต้เป็ นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เนืองๆ
บิดามารดาของนพ.ใฝป่ รีชาซึง่ เป็ นคนกรุงเทพฯจึงได้กดดันและขอร้องให้นพ.ใฝป่ รีชาย้ายไปทางานทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่เขต
สามจังหวัดภาคใต้ นพ.ใฝป่ รีชาจึงมองหาตาแหน่งว่างในรพ.ชุมชนทีไ่ หนสักแห่ง และได้ตดั สินใจเลือกขอย้ายตัวเองมา
อยู่ทร่ี พ.ท้ายบ่อ
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วันแรกทีเ่ ดินทางมาถึง นพ.ใฝป่ รีชาได้พบกับผูอ้ านวยการ ซึง่ เป็นแพทย์รุ่นน้องตนเองหลายปี และมีกาหนดใช้
ทุกครบและจะลาออกจากราชการไปฝึกอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวทิ ยาในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ นัน่
หมายความว่านพ.ใฝป่ รีชาต้องรับหน้าทีเ่ ป็ นผูอ้ านวยการต่อไปโดยปริยาย ส่วนแพทย์ทเ่ี หลืออีกสองท่านนัน้ เป็ นแพทย์
ใช้ทุนปีแรก ซึง่ เพิง่ จบเมื่อหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมานี้เอง และอยูใ่ นระหว่างการเพิม่ พูนทักษะทีร่ พ.ศูนย์ภูเก็ตและรพ.ศูนย์
หาดใหญ่ แล้วถูกหมุนเวียนให้มาช่วยงานแทนในตาแหน่งทีว่ ่างอยู่เป็ นการชัวคราวคนละ
่
1 – 3 เดือน วันเดินทางไปถึง
ท้ายบ่อ นพ.ใฝป่ รีชาได้พบกับแพทย์รุ่นน้องทัง้ สองคนนัน้ ด้วย ทัง้ สีค่ นคือผูอ้ านวยการ นพ.ใฝป่ รีชา แพทย์จบใหม่อกี
สองคน จะต้องทางานร่วมกันนับตัง้ แต่วนั นัน้ ไป แต่ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนเลย คนทีม่ าจากภูเก็ตเป็ นแพทย์หญิง มีความ
สนใจอยู่เฉพาะเรื่องการเดินทางกลับไปภูเก็ตทุกเย็นวันศุกร์เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งอยูท่ ท่ี า้ ยบ่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วน
คนทีม่ าจากหาดใหญ่เป็ นแพทย์ชายซึง่ มีหน้าตาอ่อนวัยราวกับเด็กชาย มีบดิ ามารดาจากกรุงเทพฯขับรถมาส่งด้วย ทัง้
บิดามารดาต่างแสดงความวิตกกังวลถึงความไม่สะดวกสบายต่างๆของบุตรชายทีจ่ ะมีขน้ึ ในระหว่างการหมุนเวียนมาใช้
ทุน 3 เดือนทีน่ ่ี
นพ.ใฝป่ รีชา มองสถานทีท่ จ่ี ะเป็นบ้านใหม่ของตัวเองไปอีกนาน แล้วมองสีหน้าผูอ้ านวยการซึง่ ดีใจทีจ่ ะได้
กลับไปใช้ชวี ติ ทีค่ นุ้ เคยในกรุงเทพฯ แล้วหันมามองสีหน้าของน้องแพทย์จบใหม่ชายหญิงทัง้ สองคน ซึง่ มีสหี น้าราวกับ
นักโทษทีถ่ ูกส่งมาจองจาบนเกาะเป็ นการถาวรตลอดชีวติ พลันก็วาดวิสยั ทัศน์ขน้ึ ในใจว่า
“..ผมจะทาให้โรงพยาบาลท้ายบ่อเป็ นสถานทีท่ แี ่ พทย์อยากมาทางาน เมือ่ มาทางานแล้วก็อยู่ทางานนานคนละ
หลายปี คนทีอ่ ยูท่ างานนานไม่ได้แม้จะจากไปแล้วก็ยงั มีใจให้กบั ท้ายบ่อ ยังคงสนับสนุนท้ายบ่อและแวะเวียนมาเยียม
่
มาแวะค้างคืนทีท้่ ายบ่อทุกครัง้ ทีมี่ โอกาส..”

โจทย์
สมมุตวิ ่าตัวท่านคือ นพ.ใฝป่ รีชา ท่านจะทาการเปลีย่ นแปลงรพ.ท้ายบ่อให้เป็ นโรงพยาบาลในวิสยั ทัศน์ทท่ี ่าน
วาดไว้ได้อย่างไร โดยให้ระบุว่าจะกาหนดเป้าหมาย (goal) ว่าอย่างไรบ้าง แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปจั จุบนั
ั ยผลักดัน (change drivers) และปจั จัย
(readiness) และสรุปประเด็นทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง (change gap) ประมวลปจจั
สนับสนุนทีส่ าคัญ (change levers) แล้วจัดทาแผนการเปลีย่ นแปลง (change road map) ขึน้ มาซึง่ ระบุให้เห็นว่าอะไร
จะเป็ นความสาเร็จระยะสัน้ (quick win project) ตามลาดับก่อนหลัง
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ตัวอย่างเฉลย

สภาพปัจจุบนั ในพ.ศ. 2553 (readiness)
(1) รพ.ท้ายบ่อ ขาดเอกลักษณ์ของตัวเองในแง่ของการเป็ นรพ.ชุมชน เพราะไปทาบทบาทเลียนแบบรพ.ทัวไป
่
กลายเป็ นรพ.ทัวไปที
่ ย่ ่อส่วน เน้นกิจกรรมการรักษาโรค ไม่มงี านใดทีบ่ ่งบอกความเป็ นรพ.ของชุมชนท้ายบ่อ
ทีจ่ ะหาดูจากทีอ่ ่นื ไม่ได้ ทาให้แพทย์และคนทางานเกิดความรูส้ กึ ขาดเอกลักษณ์และความภาคภูมใิ จในส่วนลึก
เมื่อมาทางานทีน่ ่ี
(2) รพ.ท้ายบ่อสังกัดสสจ.เช่นเดียวกับบรรดาสถานีอนามัยต่างๆ แต่ในการทางานนัน้ ต่างคนต่างทา ไม่ได้
ประกอบกันเป็ นเครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับอาเภอทีม่ พี ลังแต่อย่างใด
(3) รพ.ท้ายบ่อเป็ นองค์กรทีโ่ ดดเดีย่ วในท้ายบ่อ ไม่ได้สมั พันธ์ในลักษณะเกือ้ หนุนกันและกันกับชุมชนและ
ประชาชน และกับองค์กรท้องถิน่ อื่นๆ เช่นเทศบาล หรือ อบต. เป็ นต้น
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ดว้ ยกันเองในรพ.ท้ายบ่อเป็ นความสัมพันธ์ทค่ี ่อนข้างเอือ้ อาทรเพราะผูอ้ านวยการ
เป็ นผูม้ นี ิสยั โอบอ้อมอารี แต่ความสัมพันธ์ในหมูแ่ พทย์กไ็ ม่ได้สนิทสนมลึกซึง้ เพราะทุกคนมีเวลารูจ้ กั กัน
เพียงแต่ระยะสัน้ ๆ ในวันหยุดซึง่ พอจะมีเวลาว่าง แพทย์ส่วนใหญ่กจ็ ะไปหาเพื่อนของตนเอง หรือไปหา
ความบ้นเทิงของตนเองทีอ่ ่นื
(5) สังคมภายในหมู่ผปู้ ฏิบตั งิ านในรพ.ท้ายบ่อเองมีลกั ษณะแยกออกไปจากแพทย์ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะแพทย์
เปลีย่ นหน้าผลัดกันมาบ่อยมาก จึงเป็ นการยากทีจ่ ะสร้างความสนิทสนมทางสังคมกับเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ได้ ส่วน
ใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะสมาคมในหมู่พวกเขาเองโดยไม่มแี พทย์อยู่ดว้ ย
(6) แพทย์ทม่ี าทางานทีร่ พ.ท้ายบ่อ มาจากครอบครัวของคนชัน้ กลางขึน้ ไป มีการศึกษาดี คุน้ เคยกับการอยู่อาศัย
ในสถานทีท่ ด่ี ี สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย อันเป็ นลักษณะตรงข้ามกับรพ.ท้ายบ่อ ซึง่ แม้จะตัง้ อยู่ในทีม่ คี วาม
สวยงามตามธรรมชาติ แต่กไ็ ม่น่าอยู่สาหรับผูท้ จ่ี ะต้องอยู่อาศัยทีน่ ่ี บริเวณตึกพักแพทย์พยาบาล และบ้านพัก
ไม่มคี วามน่ารื่นรม ทรุดโทรม สกปรก ไร้ระเบียบ
(7) แพทย์จบใหม่ไปทีม่ าใช้ทุนทีร่ พ.ท้ายบ่อ จะมีรายได้จากเงินเดือน ค่าอยู่เวร และเงินเพิม่ รวมคนละประมาณ
50,000 บาท ต่อเดือน ขณะทีค่ ่าครองชีพทีท่ า้ ยบ่อมีราคาต่า อาหารราคาถูก ทีพ่ กั มีให้ฟรี แหล่งท่องเทีย่ วที่
จะต้องใช้จ่ายเงินคราวละมากๆไม่มี ยกเว้นเสียแต่จะขับรถเข้าไปเทีย่ วทีภ่ ูเก็ต
(8) แพทย์จบใหม่ทม่ี าใช้ทุนทีท่ า้ ยบ่อเป็ นคนในวัยหนุ่มสาวซึง่ นิยมแสวงหาความบันเทิงในชีวติ แสวงหาเพื่อน
ส่วนใหญ่เป็ นคนเติบโตมาจากสังคมเมือง จึงมองชีวติ ในชนบทว่าเงียบเหงา ทันทีทว่ี ่างจากงานหรือมีเวลาว่าง
ก็มกั นิยมขับรถไปหาเพื่อนทีอ่ ยูร่ พ.ชุมชนอื่นๆทีอ่ ยู่ไกลออกไป หรือไปเทีย่ วเมืองใหญ่ทอ่ี ยูใ่ กลออกไปเช่น
ภูเก็ตหรือหาดใหญ่
(9) งานดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีท่ า้ ยบ่อมีความยากพอควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุบตั เิ หตุขนั ้ รุนแรง เนื่องจากถนนส่วน
หนึ่งของท้ายบ่อวกวนผ่านปา่ สงวนทาให้เกิดอุบตั เิ หตุบ่อย ในกรณีเป็ นผูป้ ว่ ยคนไทยปญั หาอาจจะไม่มาก
เพราะคนท้ายบ่อนิสยั ดี ยืดหยุ่นและโอภาปราศรัย แต่ความยากของงานยิง่ มากขึน้ ถ้าผูป้ ว่ ยเป็ นนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติซง่ึ มักขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นบนถนนละแวกท้ายบ่อเป็ นจานวนมาก เพราะการรักษาผูป้ ว่ ย
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ต่างชาติตอ้ งมีความเข้าใจเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆและการพูดคุยทางโทรศัพท์กบั แพทย์ต่างชาติซง่ึ
เป็ นตัวแทนของบริษทั ประกันผูจ้ ่ายเงิน
(10) ในรพ.ท้ายบ่อและในอาเภอท้ายบ่อเอง มีความปลอดภัยดีพอสมควร เพราะท้ายบ่อเป็ นอาเภอทีผ่ คู้ นใช้ชวี ติ
ทาเกษตรกรรมอย่างเงียบสงบ ไม่มโี จรผูร้ า้ ยชุกชุมเหมือนอาเภออื่น
(11) การส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังภูเก็ตเป็ นเรื่องยุ่งยากสมควร เช่นเดียวกับการแจ้งข้อมูลกลับให้สถานีอนามัยทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ย
มารักษาทีท่ า้ ยบ่อ เนื่องจากรพ.ศูนย์ภูเก็ตไม่ได้สงั กัดสสจ.เดียวกันกับท้ายบ่อ ทาให้ไม่มรี ะบบทีจ่ ะสือ่ สารกัน
ได้กระชับรวดเร็ว ส่วนการสือ่ สารกลับไปยังสถานีอนามัยนัน้ ยุ่งยาก เพราะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่เคยมีการทากันมา
ก่อน
(12) รพ.ท้ายบ่อเป็ นแหล่งรวมบุคลากรทีม่ กี ารศึกษาสูงระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของชุมชนท้ายบ่อ
ประเด็นที่ต้องแก้ (gap)
(1) ต้องทาให้งานของรพ.ท้ายบ่อมีเอกลักษณ์ มีความเป็ นตัวของของตัวเองในแง่ของการเป็ นรพ.ชุมชน เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บนบริบทของอาเภอท้ายบ่อซึง่ มีความเป็ นเอกลักษณ์อยู่แล้ว เพื่อให้งานที่
ท้ายบ่อเป็ นงานทีแ่ ตกต่าง มีคุณค่าเฉพาะตัว ไม่ใช่งานโหลทีผ่ ่านมาทาได้สองวันก็เบื่อแล้วเพราะไม่เกิดการ
เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ
(2) สิง่ ทีข่ าดหายไปและเป็ นทีต่ อ้ งการของอาเภอท้ายบ่ออย่างยิง่ คือระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับอาเภอที่
สอดประสานเป็ นหนึ่งเดียวอย่างมีพลัง ไม่ว่าจะเป็ นตัวรพ.ท้ายบ่อ สถานีอนามัยต่างๆ เทศบาล และอบต.
(3) ระบบบริหารงานควรให้แพทย์ทกุ คน ไม่ว่าจะอ่อนประสบการณ์เพียงใด ได้มสี ว่ นร่วมในการออกความเห็น
ตัดสินใจ และร่วมส้างสรรค์งานของโรงพยาบาล เพื่อให้การมาทางานทีท่ า้ ยบ่อเป็ นประสบการณ์ทส่ี นุก
หลากหลาย ท้าทาย และมีคุณค่า
(4) ต้องทาให้รพ.ท้ายบ่อเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนท้ายบ่อ มีความสัมพันธ์ในลักษณะเกือ้ หนุนกันและกันกับชุมชน
และประชาชน ผูน้ าท้องถิน่ มีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และกาหนดทิศทางของ
โรงพยาบาล อันจะทาให้การมาทางานทีร่ พ.ท้ายบ่อ เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูก้ ารทางานในชุมชน
(5) ต้องสร้างความสัมพันธ์ฉนั ท์พน่ี ้องทีใ่ กล้ชดิ ทีเ่ อือ้ อาทรกันขึน้ มาในระหว่างแพทย์ดว้ ยกันเอง ให้กลายเป็ น
วัฒนธรรมของกลุ่มแพทย์รพ.ท้ายบ่อว่าจะต้องทาบางอย่างร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ รวมทัง้ ต้องทา
เพื่อให้แพทย์เกิดความรูส้ กึ ว่าท้ายบ่อคือบ้าน ชนิดทีห่ าไม่ได้ในที่อ่นื เช่นการรับส่งหรือพาแพทย์ไปกลับ
สนามบิน ไปเทีย่ วพักผ่อนวันสุดสัปดาห์ การจัดงานวันเกิดให้แพทย์ การต้อนรับเพื่อนหรือครอบครัวของ
แพทย์ทม่ี าเยีย่ มเสมือนเป็ นเพื่อนหรือเป็ นครอบครัวของแพทย์ทุกๆคนทีท่ า้ ยบ่อ
(6) ต้องทาให้สงั คมภายในหมู่ผปู้ ฏิบตั งิ านในรพ.ท้ายบ่อโอบรับเอาแพทย์เข้าไปเป็ นสมาชิกของสังคมด้วย ให้คน
ทัง้ โรงพยาบาลมีความรูส้ กึ เป็ นพีน่ ้องกันระดับหนึ่ง มีกจิ กรรมสร้างสรรค์ร่วมกันบ้าง กิจกรรมบันเทิงร่วมกัน
บ้าง
(7) ภูมทิ ศั น์ของสถานทีท่ างาน บริเวณบ้านพักและตึกพักแพทย์และพยาบาล ต้องมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่
มีสวนดอกไม้สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีลานกิจกรรมเล็กๆทีท่ ุกคนมาพบกันได้เมื่อยามเย็นหรือยามว่าง
ั
(8) ต้องมีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแพทย์ใหม่ในการเผชิญหน้ากับปญหายากๆในขณะท
างาน รวมไปถึงขณะอยู่
เวร ไม่ให้แพทย์คนใดคนหนึ่งรูส้ กึ ว่าถูกปล่อยให้เผชิญปญั หาการทางานโดยลาพัง นอกจากการสนับสนุนจาก
แพทย์ทท่ี า้ ยบ่อด้วยกันแล้ว ควรวางระบบให้เข้าถึงการสนับสนุนจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีห่ ่างไกลด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
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(9) ต้องมีการประสานงานส่งต่อผูป้ ว่ ยไปกลับกับรพ.ศูนย์ภูเก็ต และมีช่องทางการสือ่ สารตรงระหว่างแพทย์ของ
ท้ายเหมืองกับแพทย์เฉพาะทางในรพ.ศูนย์ภูเก็ตทีส่ ะดวกรวดเร็ว

แผนการเปลี่ยนแปลง (roadmap)
Quick win project 1: โครงการสวนสวรรค์ (เป็ นโครงการปรับภูมทิ ศั น์โซนบ้านพักและตึกพักแพทย์และพยาบาลให้
สวยงาม มีชวี ติ ชีวาด้วยสีสนั ของดอกไม้)
Quick win project 2: โครงการ MD Thursday (เป็ นการสร้างธรรมเนียมว่าทุกเย็นวันพฤหัส แพทย์ทุกคนและ
ครอบครัวจะมาร่วมทานอาหารเย็นกัน ณ จุดนัดพบ และทากิจกรรมเล็กเพื่อความบันเทิงร่วมกัน)
Quick win project 3: โครงการรพ.ชุมชนแท้ๆ (เป็ นการเปลีย่ นแปลงโฉมหน้างานของรพ.ท้ายบ่อให้มคี วามเป็ นตัวของ
ของตัวเองในแง่ของการเป็ นรพ.ชุมชน เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บนบริบทของอาเภอท้ายบ่อ ซึง่ เป็ น
โครงการทีแ่ พทย์ทุกคนร่วมกันทา
Quick win project 4: โครงการ On line consultant เป็ นระบบสนับสนุนแพทย์เวรทางโทรศัพท์ และทาง internet
สาหรับการปรึกษาภาพเอ็กซเรย์และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยประสานงานให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯให้การ
สนับสนุน
Quick win project 5: โครงการวันครอบครัวท้ายบ่อ (ปี ละครัง้ ในโอกาสใกล้วนั ปี ใหม่ แพทย์และเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับจะ
มาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ทาความรูจ้ กั กัน ผ่านกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
Quick win project 6: โครงการเครือข่ายท้ายบ่อ เป็ นการร่วมมือกับสสจ.และสสอ.ท้ายบ่อ เทศบาล และอบต. สร้าง
ระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับอาเภอทีส่ อดประสานเป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างมีพลัง
Quick win project 7: โครงการสวนอีเดน เป็ นการปรับให้ปา่ ไม้ 5 ไร่ในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลเป็นสวนสาธารณะแบบ
City Park ซึง่ เปิ ดให้ผปู้ ว่ ยและผูค้ นในชุมชนเข้ามาพักผ่อน สอดแทรกบริการหารายได้เสริมเข้ารพ. และสอดแทรก
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
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