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ท่านเคยได้รับการแนะนำ�ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในองค์กร และพยายามจะสร้างการสนับสนุนหรือไม่ ทราบ
ไหมว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ�งาน และต้องอธิบายแก่ผู้อื่นว่าการเปลี่ยนแปลงมีความหมาย
อย่างไรต่อพวกเขา
ทุกองค์กรจะต้องปรับตัวและค่อย ๆ พัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในกระแส แต่การเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ท่านจะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งวิธีการที่จะ
ประสบความสำ�เร็จในการเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลง วิธีการประเมินความพร้อมของคนเพื่อทำ�การ
เปลี่ยนแปลง วิธีการวางแผนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และวิธีการตอบสนองการต่อต้าน
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บทที่ 1

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
องค์กรที่ประสบความสำ�เร็จมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาทำ�เช่นนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย
ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตาม ท่านอาจจะถูกขอ
ให้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก อาจจะเป็นการกดดันได้ ข้อดีคือการ
ทำ�การเปลี่ยนแปลงมิใช่งานของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น มันเป็นความพยายามของทีม การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบ
ความสำ�เร็จ หมายถึงการสนับสนุนผู้คนจนผ่านพ้นกระบวนการ

ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงจะช่วยชี้แนะผู้คนให้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่จุดที่
ต้องการจะให้เป็น ซึ่งหมายถึงทำ�ให้ผู้คนต้องคิดหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิม
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
การดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงต้องมีผู้นำ�หรือกลุ่มผู้นำ� เพื่อกระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และช่วยผู้อื่นให้ผ่านพ้น
กระบวนการไปได้จนเสร็จสิ้น มีผู้นำ�หลายประเภทที่สามารถทำ�ได้และสามารถทำ�ได้ในหลากหลายแนวทาง
พิจารณาคุณสมบัติของผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำ�เร็จ ดังต่อไปนี้
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ พวกเขามองเห็นอนาคตที่องค์กรจะประสบความสำ�เร็จได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า
หรือมีประสิทธิผลมากกว่า และพวกเขามีความคิดเห็นว่าจะทำ�ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสื่อสารกับผู้คน สร้างทีมงาน และส่งเสริมความร่วมมือ ข้ามเขตแดนของจารีตประเพณีดั้งเดิม พวกเขาจะ
คิดในแง่มุมขององค์กร มิใช่ของตนเอง
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุ้นและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คน และช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำ�เร็จได้
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเป็นนักสื่อสารที่เข้มแข็ง สามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีการจัดการและรายละเอียดในการวางแผนงาน
• ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีความใส่ใจ สามารถเข้าใจว่าสมาชิกในทีมงานรู้สึกหรือมีประสบการณ์อะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขา
ตัดสินใจได้ดีขึ้นสำ�หรับทีมงาน
เหล่านี้เป็นเพียงคุณลักษณะของผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ�ให้ผู้อื่นผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงไปได้ จงพิจารณาว่าท่านมี
คุณลักษณะใดบ้าง? จุดแข็งของท่านคืออะไร? มีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับปรุง?
ท่านพร้อมที่จะนำ�การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านหรือไม่? หากพร้อมแล้ว ควรเริ่มต้นด้วยการคิดถึงผู้ที่ท่านจะต้องสนับสนุน
เรียนรู้วิธีการประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในบทต่อไป
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บทที่ 2

การประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้คน
พวกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมิใช่การแปรสภาพองค์กรหรือบริษัท แต่เป็นการกำ�หนดทัศนคติหรือพฤติกรรมแบบใหม่ของทุกคน การจะ
ทำ�ให้ได้ผลดี ผู้นำ�จำ�เป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ของคน เมื่อพวกเขาจำ�เป็นต้องปรับให้เข้ากับ
แนวความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ ๆ
ความต้องการที่จะทำ�การเปลี่ยนแปลงต้องถูกแบ่งปันการมีส่วนร่วมให้มากกว่าบุคคลในระดับสูงสุดขององค์กร ความก้าวหน้าและ
ความเติบโตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้คนในทุกระดับยินยอมว่าพวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
ผู้คนจะเข้าถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีที่แตกต่างกัน บางคนชอบเป็นคนแรกที่จะได้ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหรือ
ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ พวกเขาสามารถเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้องค์กรขยับเข้าสู่เป้าหมายได้ใกล้
ขึ้น บางคนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า พวกเขาอาจจะเป็นห่วงว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับพวกเขาอย่างไร
บ้้าง

จงถามตัวท่านเองว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
จงคิดว่าท่านจะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? ท่านจะประเมินความพร้อมของตนเองอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น!

ฉันเป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว และพบว่าโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงทำ�ให้เกิดพลัง ฉันสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น
ให้ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้เสมอ

ฉันไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

โดยทั่วไปแล้ว ฉันระแวงความ
คิดริเริ่มใหม่ ๆ และชอบให้
อะไร ๆ เป็นเหมือนเดิม
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ถ้าได้แรงจูงใจ ฉัน
จะรับความคิดเห็น
ใหม่ๆได้

ฉันอาจจะลังเล แต่เมื่อเข้าใจ
ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร
บ้าง ฉันก็มักจะสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง ฉันไม่ใช่คน
แรกที่จะปรับตัวแต่ก็จะทำ�ได้
ในที่สุด

ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงจุดใดก็ตาม ท่านต้องทำ�งานกับคนที่มีความพร้อมมากและน้อยกว่าท่าน การตระหนักถึงความพร้อมของตนเอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงจะสามารถปรับปรุงแนวทางการเข้าถึงสมาชิกแต่ละคนของทีมได้
โดยทั่วไปแล้ว ท่านลังเลที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ความคิดริเริ่มนี้ ท่านจะเข้าใจผู้ที่มีความกลัว
หรือกระวนกระวาย จงช่วยให้พวกเขาได้เห็นวิสัยทัศน์ของแผนงานและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง และส่ง
เสริมให้พวกเขามองในแง่ดี
ท่านเป็นพวกยอมรับได้ตั้งแต่แรกหรือไม่? ท่านอาจจะต้องการเริ่มต้นก้าวไปช้า ๆ กว่าปกติ เพื่อที่จะทำ�ให้มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้
เบื้องหลัง จงจำ�ไว้ว่า ต้องอดทนกับผู้ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ใช้ความกระตือรือร้นของท่านเพื่อปลุกเร้าผู้อื่น
ท่านเป็นคนที่อยู่ตรงกลางหรือ? เยี่ยมเลย! ให้พลังแก่ผู้ที่ยอมรับตั้งแต่แรก ๆ ในทีมเพื่อสร้างความกระตือรือร้นในกลุ่ม เตือน
ผู้ที่ลังเลถึงผลดีที่จะได้รับซึ่งท่านกำ�ลังทำ�เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น และให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าท่านจะสนับสนุนพวกเขาใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ท่านจะระบุได้อย่างไรว่าคนอื่น ๆ พร้อมหรือไม่?

ในตอนนี้ที่ท่านคิดว่าท่านจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ท่านจะวัดผลของผู้อื่นอย่างไร Dan S. Cohen ผู้
เขียนหนังสือ “The Heart of Change Field Guide” เสนอ 4 ขั้นตอน

รับฟังและเรียนรู้

ประเมินความรู้สึกของกลุ่ม นี่เป็นโอกาสที่ไม่เพียงจะได้รับข้อมูล แต่ยังสร้างการสนับสนุนอีกด้วย เมื่อท่านขอข้อมูลและพวกเขา
ตอบสนอง พวกเขาจะรู้สึกว่ามีบทบาทในกระบวนการ

บ่งชี้อุปสรรคที่ขัดขวางความสำ�เร็จ

อุปสรรคทางด้านวัฒนธรรม องค์กรและการเมืองที่ขวางกั้นจะต้องถูกเปิดเผยให้รู้ทั่วกันและแก้ไขตั้งแต่ในต้นของกระบวนการ

พูดคุยกับทุกคน

พูดคุยกับคนทุกระดับขององค์กร ไม่ใช่เพียงแต่ผู้นำ�เท่านั้น ลูกจ้างที่เพิ่งจะเข้ามาทำ�งานและระดับกลางมักจะเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของทีมงาน เพราะพวกเขามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสมาชิกและลูกค้า

คาดคะเนว่าจะมีการต่อต้าน

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทดลองระบุตั้งแต่เริ่มต้นว่าใครบ้างที่อาจจะไม่สมัครใจ เมื่อใดที่ความไม่
เต็มใจอาจจะเกิดขึ้น และเพราะเหตุใด การอยู่กับความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคาดคะเนจะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนงานที่
ต้องตอบสนองความลังเลหรือความไม่เต็มใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลังจากที่ระบุแล้วว่าผู้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ท่านจะมีความคิดที่ดีขึ้นว่าควรจะเน้นความพยายามในส่วนใด
บ้างในขณะที่ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง ในบทต่อไปเราจะได้พิจารณารูปแบบ (Model) ซึ่งอาจจะเพิ่มความเป็นไปได้ในผลสำ�เร็จ
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บทที่ 3

การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนเเปลง
รูปแบบสำ�หรับการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนเเปลง

แม้แต่ผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่ก็จำ�เป็นต้องวางแผนงานว่าจะดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พวกเขาต้องถามคำ�ถามว่า “ฉันคาดหวังผลลัพธ์
อะไรบ้างหลังจากที่เราได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้? ฉันต้องการให้ทีมงานรู้สึกอย่างไรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้? อะไรที่ทำ�ให้
การเปลี่ยนแปลงประสบความสำ�เร็จ?”
ความเข้าใจในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำ�เร็จและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ขาดหายไป เป็นเรื่องจำ�เป็นก่อนที่จะทำ�การเปลี่ยนแปลง

คำ�นำ�

มีรูปแบบ (Model) ต่าง ๆ มากมายที่สามารถช่วยให้ท่านวางแผนการเปลี่ยนแปลงให้
ประสบความสำ�เร็จ เราจะพิจารณารูปแบบหนึ่งที่มี 6 องค์ประกอบสำ�คัญ
เพื่อส่งเสริมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ วิสัยทัศน์ พันธสัญญาในความร่วมมือ
ทักษะความชำ�นาญ สิ่งตอบแทน ทรัพยากร และแผนปฏิบัติการ
องค์ประกอบที่ 1

วิสัยทัศน์

อธิบายว่าเหตุใดการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น และสิ่งต่าง ๆ จะให้ผลอย่างไรหลังจากที่ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง เน้นความ
สำ�คัญถึงคุณค่าขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ มากมายได้อย่างไร
ควรพิจารณาดังนี้
• จะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างเมื่อการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นลง?
• ผู้คนทำ�สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลดีหรือไม่?
องค์ประกอบที่ 2

พันธสัญญาในความร่วมมือ

ขอข้อมูลจากคนทุกระดับชั้นในองค์กร สร้างทีมงานที่จะเก็บข้อมูลและช่วยปรับแต่งวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการ
ควรพิจารณาดังนี้
• ฉันจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีพันธสัญญาต่อวิสัยทัศน์ได้อย่างไร?
• สมาชิกในทีมงานจะอุทิศความชำ�นาญ ความเชี่ยวชาญและความรู้ได้อย่างไร?
องค์ประกอบที่ 3

ทักษะความชำ�นาญ

กำ�หนดทักษะความชำ�นาญที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงและการทำ�ให้ยั่งยืน
ควรพิจารณาดังนี้
• ผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งสำ�คัญมีทักษะความชำ�นาญเหล่านั้นหรือไม่?
• หากไม่มี พวกเขาจะเรียนรู้ความชำ�นาญเหล่านั้นได้อย่างไร?
• เราจะสามารถให้การสนับสนุนหรือการอบรมอะไรบ้าง?
4 |
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องค์ประกอบที่ 4

สิ่งตอบแทน

เผยแพร่ประโยชน์ของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ควรพิจารณาดังนี้
• จะตอบคำ�ถามที่ว่า “ฉันจะได้อะไรบ้าง?” อย่างไร?
• เรามีสิ่งจูงใจอะไรบ้าง?
• เราจะวางแผนกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้กำ�ลังใจแก่ทุกคน?
องค์ประกอบที่ 5

ทรัพยากร

พัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ควรพิจารณาดังนี้
• มีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยสมาชิกในทีมงานได้ดีที่สุด?
• เราจะจัดให้มีทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไร?
• ใครจะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนและให้กำ�ลังใจทุกคน?
องค์ประกอบที่ 6

แผนปฏิบัติการ
แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
ควรพิจารณาดังนี้
• มีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราจะทำ�เพื่อเปลี่ยนแปลง?
• เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกทีมงาน ลูกจ้าง และลูกค้า อย่างไร?
• เราจะดำ�เนินการและปรับการเปลี่ยนแปลงให้ง่ายเท่าที่จะทำ�ได้อย่างไรบ้าง?

สรุป

เมื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาประสานแต่ละองค์ประกอบ —
วิสัยทัศน์ พันธสัญญาในความร่วมมือ ทักษะความชำ�นาญ สิ่งตอบแทน ทรัพยากร
และแผนปฏิบัติการ — รวมเข้าในกระบวนการเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำ�เร็จ
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เหตุใดการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องจึงล้มเหลว?
เมื่อท่านรวมแต่ละองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำ�เร็จมากขึ้น การละทิ้งองค์
ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะทำ�ให้กระบวนการมีความยากขึ้น และการตัดองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบออกไป
อาจจะเป็นการตัดโอกาสในความสำ�เร็จด้วยเช่นกัน

วิสัยทัศน์
หากท่านไม่อธิบายวิสัยทัศน์ของท่าน
ให้ชัดเจน ผู้คนอาจจะสับสนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินการที่ไม่
สมบูรณ์หรือล้มเหลว

สิ่งจูงใจ
ผู้คนอาจจะใช้เวลานานที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงหากพวกเขามองไม่
เห็นถึงประโยชน์จากการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

พันธสัญญาในความร่วมมือ ทักษะความชำ�นาญ
ผู้คนอาจจะไม่มีพันธสัญญาที่จะ
เปลี่ยนแปลง หากพวกเขารู้สึกว่าไม่มี
ส่วนร่วมในการวางแผนงานหรือการ
ดำ�เนินการ

ทรัพยากร
การขาดแคลนทรัพยากรอาจจะทำ�ให้
เป็นเรื่องยากสำ�หรับผู้คนที่จะรู้เรียนรู้
สิ่งที่พวกเขาจำ�เป็นต้องรู้ ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุของความไม่พอใจและต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงได้

หากผู้คนขาดทักษะความชำ�นาญที่
จำ�เป็นต่อการทำ�การเปลี่ยนแปลง มี
ความกังวลว่าพวกเขาขาดความรู้หรือ
ความชำ�นาญ อาจจะนำ�ไปสู่การต่อต้าน
ได้

แผนปฏิบัติการ
การเปลี่ยนแปลงที่ท่านกำ�ลังพยายาม
จะดำ�เนินการอาจจะเริ่มต้นขึ้นไม่ได้เลย
หากท่านไม่ได้วางแผนงานอย่างถี่ถ้วน

การก้าวไปข้างหน้ากับแผนงานของท่าน
แม้ว่าท่านจะได้ทำ�ตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว มันเป็นไปได้ที่ท่านจะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีพันธสัญญาต่อการเปลี่ยนแปลง
เราจะได้ตรวจสอบเหตุผลบางประการที่ผู้คนอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและท่านจะสามารถตอบสนองให้ได้ผลดีอย่างไรในบท
ต่อไป
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บทที่ 4

การเผชิญหน้ากับการต่อต้าน
ถึงแม้ว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขององค์กรหรือทีมงาน และท่านได้ทำ�งานหนักเพื่อวางแผนสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ตาม เป็นไปได้ว่ามิใช่ทุกคนที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย บางคนอาจจะคัดค้านหรือคิดเห็นในทางลบ หรือแม้แต่ข่มขู่ว่า
จะออกจากองค์กร ท่านจะทำ�อย่างไรเพื่อเอาชนะการต่อต้านนี้?
ควรเริ่มต้นโดยการคิดว่าเหตุใดผู้คนจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ทำ�ไม?

หากมีใครบางคนที่ไม่เห็นความ
จำ�เป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง พวกเขา
อาจจะต่อต้านการปรับเปลี่ยน อาจ
จะรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ ดีอย่างที่เป็นอยู่
แล้ว

ฉันจะทำ�ได้หรือ?

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสามารถ
มีรากฐานมาจากความกลัว หากผู้คน
ไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถทำ�ตาม
ข้อกำ�หนดหรือกระบวนการใหม่ ๆ
ได้ พวกเขาอาจจะไม่ยอมรับวิสัย
ทัศน์ทั้งหมดเลยก็เป็นได้

ทุกอย่างเปลี่ยนไปรวดเร็ว
เหลือเกิน

ฉันมีคำ�ถาม

ไม่มีใครถามฉันเลย

มันยากนะ

หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วเกิน
ไป โดยไม่มีเวลาให้ผู้คนได้ทำ�ความ
คุ้นเคยกับความคิดเห็นใหม่ ๆ หรือ
คิดถึงแนวทางที่จะปรับตัว พวกเขา
อาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดย
สิ้นเชิง

บางคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เพราะไม่รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิสัยทัศน์ หรือเมื่อมี
การตัดสินใจ

ท่านอาจจะเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์และ
แผนปฏิบัติการชัดเจนสำ�หรับผู้ที่ท่าน
ขอให้ช่วยดำ�เนินการ แต่คนอื่นอาจ
จะยังคงไม่เข้าใจทั้งหมดถึงสิ่งที่ขอให้
พวกเขาทำ� หรือไม่เข้าใจว่าใครที่จะ
ช่วยพวกเขาให้ประสบความสำ�เร็จได้

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย
การนำ�เอาการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
เข้ามา บ่อยครั้งจะเป็นการเพิ่มงาน
ให้แก่ผู้ที่รู้สึกว่ามีงานท่วมล้นอยู่แล้ว
แม้จะเป็นชั่วคราวก็ตาม

ผู้นำ�ที่มีความเอาใจใส่จะสามารถดำ�เนินแผนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงทำ�ให้มั่นใจได้ว่าจะรับฟัง
สมาชิกในทีมงานและให้มีส่วนร่วม หากท่านใช้เวลารับฟังคนจากทุกระดับในองค์กรและให้ผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนงาน
ท่านจะพบการขัดขวางที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรกและจะสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได้ดีกว่า และประสบความสำ�เร็จ
ในที่สุด

การตรวจสอบสถานภาพ
ในบทต่อไป ท่านจะได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจากสถานการณ์สมมุติ (Scenario) เกี่ยวกับการตอบสนองการต่อต้าน
แต่ก่อนจะถึงช่วงนั้น จงพิจารณาข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้ในสถานการณ์เหล่านั้น ตรวจสอบการปฏิบัติแต่ละเรื่องที่ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
ในหลักสูตรนี้ หากท่าน ไม่ได้ทำ�สิ่งใดหรือต้องการทบทวน ให้ย้อนกลับไปบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มต้น
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c

คิดถึงคุณลักษณะที่ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงต้องมี

c

ประเมินว่าคนในองค์กรของท่านมีความพร้อมเพียงใดต่อการเปลี่ยนแปลง

c

เรียนรู้วิธีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเน้นความสำ�คัญในองค์ประกอบ 6 เรื่อง

c

อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากละเว้นองค์ประกอบหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า

c

พิจารณาว่าเหตุใดบางคนจึงอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 5

การตอบสนองการต่อต้าน
อ่านความคิดเห็นของผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจว่าองค์ประกอบใดของแผนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะช่วย
ให้แก้ไขปัญหาได้

คำ�ถามที่ 1

“วิสัยทัศน์ใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ปัจจุบันของฉัน ฉันไม่รู้ว่าจะทำ�งานใหม่ที่คาดหวังในตัวฉันได้อย่างไร?”
 ทักษะความชำ�นาญ
 สิ่งตอบแทน
 แผนปฏิบัติการ

คำ�ถามที่ 2

“ทุกคนที่นำ�เสนอในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอนาคตขององค์กรของเราเป็นคนใหม่หรือที่ปรึกษาที่ถูกจ้างมา ฉันทำ�งานที่นี่มา 23
ปีแล้ว คุณคิดว่าคนพวกนั้นควรจะถามฉัน”
 พันธสัญญาในความร่วมมือ
 สิ่งตอบแทน
 แผนปฏิบัติการ

คำ�ถามที่ 3

“ฉันเห็นด้วยว่าองค์กรของเราอาจจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่เป้าหมายดูเหมือนจะกว้างเกินไป และอาจจะ
ใหญ่เกินไปด้วย เราจะประสบความสำ�เร็จทั้งหมดนี้ได้อย่างไร?”
 ทักษะความชำ�นาญ
 ทรัพยากร
 แผนปฏิบัติการ

คำ�ถามที่ 4

“ฉันทำ�งานล่วงเวลามาเกือบจะทุกอาทิตย์แล้ว ตอนนี้ฉันต้องเพิ่มงานใหม่ ๆ พวกนี้เข้ามาอีกหรือ แล้วฉันจะได้อะไร?”
 วิสัยทัศน์
 แผนปฏิบัติการ
 สิ่งตอบแทน

คำ�ถามที่ 5

“พวกเราทั้งหมดได้คำ�มั่นสัญญาว่าสมาร์ทโฟนใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นใหม่นี้ได้ แต่สมาร์ทโฟนที่แผนกของฉันทำ�งาน
ช้า และฉันไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ใหม่บนมือถือเก่าของฉันได้ ตอนนี้ ฉันจะเข้าถึงแอพพลิเคชั่นใหม่นี้ได้อย่างไร?”
 พันธสัญญาในการร่วมมือ
 ทรัพยากร
 สิ่งตอบแทน

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�องค์กร
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คำ�ถามที่ 6

“ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไร? ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีอย่างที่มันเป็นอยู่แล้ว และฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราจึงต้องทำ�เรื่อง
ทั้งหมดนี้”
 ทักษะความชำ�นาญ
 วิสัยทัศน์
 สิ่งตอบแทน

คำ�ถามที่ 1 คำ�ตอบ คือ ทักษะความชำ�นาญ

การจัดให้มีความชำ�นาญที่ต้องการ เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จในระหว่างและหลังจากการปรับเปลี่ยน
จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ และช่วยให้เตรียมตัวพบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

คำ�ถามที่ 2 คำ�ตอบ คือ พันธสัญญาในความร่วมมือ

การให้สมาชิกของทีมงานเข้าร่วมในกระบวนการ โดยทำ�ให้มั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็น
และความเชี่ยวชาญสามารถที่จะเพิ่มพูนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะเปลี่ยนแปลงได้

คำ�ถามที่ 3 คำ�ตอบ คือ แผนปฏิบัติการ

แผนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาอาจจะดูเหมือนยาก
ที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงจะต้องจัดทำ�แผนให้เป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้
และสื่อสารกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนเล็ก ๆ เหล่านั้นจะทำ�ให้รู้สึกว่า
มีความเป็นไปได้มากกว่าและจะช่วยทำ�ให้ผู้คนก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนนั้นได้

คำ�ถามที่ 4 คำ�ตอบ คือ สิ่งตอบแทน

การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นความพยายามของทีมงาน และนี่มักจะหมายถึงสมาชิกทุกคนจะต้องเสียสละเวลา
และความพยายามมากขึ้นในการที่จะนำ�มาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ผู้นำ�สามารถเสนอสิ่งตอบแทนและการยกย่อง
เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้สึกมีคุณค่า ในระหว่างกระบวนการนี้ ลองพยายามสอบถามผู้คนว่า
พวกเขาอยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน เพราะแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกันไป

คำ�ถามที่ 5 คำ�ตอบ คือ ทรัพยากร

สมาชิกในทีมงานของท่านจะหาข้อมูลที่เขาต้องการได้อย่างไร? จะสอบถามใครเพื่อขอความช่วยเหลือ?
จะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการได้ที่ไหน? ผู้นำ�ควรคิดไปข้างหน้าถึงสิ่งผู้คนอาจจะต้องการและ
เสนอทรัพยากร เช่น ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ และผู้ที่จะให้การสนับสนุน การขาดแคลนทรัพยากร
อาจจะทำ�ให้หงุดหงิด ไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้คนทำ�งานหนักเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่ ๆ ได้

คำ�ถามที่ 6 คำ�ตอบ คือ วิสัยทัศน์

เมื่อผู้นำ�สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จะดีขึ้นเมื่อทำ�การเปลี่ยนแปลง
ผู้คนจะมองเห็นประโยชน์ของมันได้ หากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจน
ผู้คนอาจจะไม่เข้าใจถึงคุณค่าของมัน วิสัยทัศน์ควรจะแสดงถึงวิธีการที่องค์กรจะรักษาคุณค่า
หรือความเชื่อถือท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้
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บทที่ 6

พร้อมที่จะเป็นผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงภายในธุรกิจหรือองค์กรอาจจะเป็นไปได้ยาก แต่มันเป็น
เวลาที่น่าตื่นเต้นสำ�หรับผู้คนที่จะได้เรียนรู้และค้นพบทักษะความชำ�นาญ
ใหม่ ๆ
โดยการดำ�เนินองค์ประกอบที่สำ�คัญ 6 ข้อ ของการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือ วิสัยทัศน์ พันธสัญญาในความร่วมมือ ทักษะความ
ชำ�นาญ ทรัพยากร สิ่งตอบแทน และแผนปฏิบัติการ หมายถึงท่านได้
วางตัวเองอยู่ในตำ�แหน่งที่จะประสบความสำ�เร็จแล้ว
สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ การเน้นความสำ�คัญที่ผู้คนในองค์กรซึ่งจะทำ�ให้ท่านไม่
เพียงเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำ�เร็จเท่านั้น แต่ท่านยังจะ
สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งอีกด้วย
Sources:
• Biech, Elaine. Thriving Through Change: A Leader’s Practical Guide to Change Mastery.
Alexandria, Virginia: ASTD Press, 2007.
• Cohen, Dan S. The Heart of Change Field Guide: Tools and Tactics for Leading Change in
Your Organization. Boston: Harvard Business School
Press, 2005.
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ทรัพยากร

แผนปฏิบัติการ

สิ่งที่ต้องทำ�:
• พิจารณาว่าคนในองค์กรต้องมี
ทักษะอะไรบ้าง และพวกเขาขาด
ทักษะข้อใดบ้างหรือไม่
• ให้การอบรมและแบ่งปันแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้งให้ตัวอย่าง
และบทเรียนที่ท่านเคยเรียนรู้มา
ก่อน
• จัดให้มีเวิร์คช้อปเพื่อให้สมาชิก
ทีมงานมีประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทำ�:
• จัดให้มีการแข่งขันที่ส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
• ยกย่องผู้ที่กำ�ลังปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง
• วางแผนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่จะสร้างทีมงาน

สิ่งที่ต้องทำ�:
• จัดทำ�แผนงานที่เป็นทางการ
• จัดทำ�รายการขั้นตอนต่าง ๆ
ทั้งหมด
• เห็นพ้องในสิ่งที่จะทำ�ให้เกิด
ผลสำ�เร็จ
• รวบรวมและแบ่งปันเรื่องราว
ความสำ�เร็จ

สิ่งที่ต้องทำ�:
• บันทึกปัญหาที่พบบ่อยเพื่อ
ให้ผู้อื่นค้นหาข้อมูลได้
• จัดทำ�คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
วิธีการสำ�หรับกระบวนการ
ใหม่ ๆ
• จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช
ที่จะให้คำ�แนะนำ�

สิ่งตอบแทน

สิ่งที่ต้องทำ�:
สิ่งที่ต้องทำ�:
• ร่วมมือกันในเรื่องถ้อยแถลง • สร้างทีมงานเพื่อเก็บข้อมูล
วิสัยทัศน์
และช่วยปรับแต่งวิสัยทัศน์
• ทำ�ให้ผู้นำ�อื่น ๆ และ
และแผนปฎิบัติการ
สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
• เชิญชวนให้สมาชิกในทีม
ประชุมกลุ่ม
งานแสดงความคิดเห็นและ
• สื่อสารในแนวทางต่าง ๆ
สนับสนุนในเรื่องที่พวกเขา
เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังจำ�นวน
เชี่ยวชาญ
มาก

ทักษะความชำ�นาญ

พัฒนาเครื่องมือและ
แบ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้น
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ ตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
เปลี่ยนแปลง
เรื่องที่ควรพิจารณา:
เรื่องที่ควรพิจารณา:
• เราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างใน
• มีเครื่องมืออะไรที่ช่วยทีม
การดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง?
งานได้ดีที่สุด?
• เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการ
• เราจะจัดให้มีทรัพยากร
เปลี่ยนแปลงกับสมาชิก
เหล่านั้นได้อย่างไร?
ทีมงาน ลูกจ้าง และลูกค้า
• ใครจะช่วยสนับสนุนและ
อย่างไร?
ให้กำ�ลังใจคนในองค์กรได้ • เราจะดำ�เนินการและปรับ
บ้าง?
การเปลี่ยนแปลงให้ง่ายเท่าที่
จะทำ�ได้อย่างไรบ้าง?

ขอให้คนในทุกระดับชั้นของ
องค์กรให้ข้อมูล

พันธสัญญาในการร่วมมือ

กำ�หนดว่ามีทักษะอะไรบ้างที่จำ�เป็น ส่งเสริมประโยชน์ของการ
ต่อการดำ�เนินการและสนับสนุน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
เรื่องที่ควรพิจารณา:
เรือ่ งที่ควรพิจารณา:
• ฉันจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกมี
เรื่องที่ควรพิจารณา:
• จะตอบคำ�ถามที่ว่า “ฉันจะ
เรื่องที่ควรพิจารณา:
พันธสัญญาต่อวิสัยทัศน์ได้ • ผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งสำ�คัญมีทักษะ
ได้อะไรบ้าง” อย่างไร?
• จะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้าง เมื่อ
อย่างไร?
เหล่านั้นหรือไม่?
• เราจะให้สิ่งตอบแทนอะไร
การเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น • สมาชิกของทีมงานจะให้
• หากไม่มี พวกเขาจะเรียนรู้ความ
ได้บ้าง?
ลง?
ทักษะ ความสามารถพิเศษ
ชำ�นาญเหล่านั้นได้อย่างไร?
• เราจะวางแผนกิจกรรม
• ผู้คนจะทำ�สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ และความรู้เพื่อช่วยสนับสนุน • เราจะสนับสนุนหรือให้การอบรม อะไรบ้างเพื่อให้กำ�ลังใจแก่
ได้ผลดีหรือไม่?
ได้อย่างไรบ้าง?
อะไรได้บ้าง?
ทุกคน?

อธิบายว่าเหตุใดการเปลี่ยน
แปลงเป็นเรื่องที่จำ�เป็น และ
เรื่องต่าง ๆ จะได้ผลดีหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างไร

วิสัยทัศน์

โมเดลสำ�หรับการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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ผู้คนอาจจะไม่มีพันธสัญญา
ต่อการเปลี่ยนแปลง หากพวก
เขารู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานหรือการดำ�เนินการ

หากท่านไม่อธิบายวิสัยทัศน์
ให้ชัดเจน อาจจะเกิดความ
สับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
นำ�ไปสู่การดำ�เนินการที่ไม่
สมบูรณ์หรือล้มเหลวได้

บันทึก

พันธสัญญาในการร่วมมือ

วิสัยทัศน์
หากผู้คนไม่มีความชำ�นาญที่จำ�เป็น
ต้องใช้เพื่อทำ�การเปลี่ยนแปลง
ความกังวลว่าตนไม่มีความรู้หรือ
ความเชี่ยวชาญอาจจะนำ�ไปสู่การ
ต่อต้าน

ทักษะความชำ�นาญ
ผู้คนอาจจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ช้าหากไม่เห็น
ประโยชน์ของการที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น

สิ่งตอบแทน
การขาดทรัพยากรทำ�ให้การ
เรียนรู้ในสิ่งที่จำ�เป็นต้องรู้
เป็นเรื่องยาก อาจจะทำ�ให้
เกิดความไม่พอใจและต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงที่ท่านกำ�ลัง
พยายามดำ�เนินการอาจจะเริ่ม
ต้นไม่ได้เลยหากไม่มีแผนงานที่
ละเอียดรอบคอบ

แผนปฏิบัติการ

เมื่อท่านรวมแต่ละองค์ประกอบของแผนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำ�เร็จได้มากกว่า การละทิ้งองค์ประกอบบางอย่างอาจจะทำ�ให้กระบวนการมีความ
ยุ่งยากมากขึ้น และการตัดองค์ประกอบออกไปมากกว่าหนึ่งเรื่อง อาจจะเป็นการตัดโอกาสความสำ�เร็จด้วยเช่นกัน พิจารณาตารางต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อปราศจาก
เรื่องนั้น ๆ

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องจึงล้มเหลว

เรากำ�ลังสร้าง
อนาคตของโรตารี
แผนงานที่ท้าทาย สำ�หรับและโดยคนพูดจริงทำ�จริง
โรตารีกำ�ลังวางแนวทางไปสู่อนาคตที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และตื่นตัวได้มาก
ยิ่งขึ้น ประเด็นสำ�คัญก็คือแผนปฏิบัติการของเรา ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์หลายปีที่จะ
ทำ�ให้โรตารีเป็นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได้ แผนปฏิบัติการนั้น
สร้างได้จากสมรรถภาพอันโดดเด่นที่พัฒนาจากประสบการณ์ทางวิชาชีพและอาชีพ
ของเราเอง และแผนนั้นจะมีบทบาทต่อความเข้มแข็งของเราในฐานะผู้นำ�สโมสรและ
ชุมชนโลกของคนพูดจริงทำ�จริงได้
ในการสร้างสรรค์แผนงาน เราได้พิจารณาข้อมูลการวางแผนเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
และแนวโน้มทางสังคมที่ปรากฏอยู่ นอกจากนี้ ยังรับฟังมวลมิตรโรแทเรียน
โรทาแรคเทอร์ และคนอื่น ๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคาดหวังต่าง ๆ ของเขากับเรา
เพื่ออนาคตของโรตารี ซึ่งกล่าวได้ว่าเราจำ�เป็นต้องดำ�เนินการต่าง ๆ ดังนี้
ฉับไวและเปิดกว้างที่จะรับแนวคิดและสิ่งใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้
สามารถพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและสังคม
รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างจริงจังให้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
และทำ�ให้เกิดผลที่ได้รับอันยั่งยืนตามความจำ�เป็นของเพื่อนมนุษย์
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์ และจัดประสบการณ์ที่ผู้นำ�ใหม่ ๆ อีก
มากมายจะติดต่อกันในโรตารี เพื่อเสริมสร้าง มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้มากขึ้น
เราได้ประเมินสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปตามที่ต้องการแล้ว
แผนปฏิบัติการของเราจึงต้องมีเป้าประสงค์ที่อาจสัมฤทธิ์ผลได้

หลักสำ�คัญ 4 ประการแรก
ของแผนปฏิบัติการ

PRIORITY 1

PRIORITY 2

เพิ่มพูน
ผลที่จะได้รับ

ขยาย
การเข้าถึง

PRIORITY 3

PRIORITY 4

ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

ท่านต้องการรู้มากกว่านี้หรือไม่?
มาร่วมกันช่วยสร้างสรรค์อนาคตของโรตารีกับเรา
เยี่่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ rotary.org/actionplan

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับปรุงแก้ไข

