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เร่ืองราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความอยูรอด และความสมบูรณมั่งคั่ง 
โดย John Kotter ไดัรับรางวัลชนะเลิศ และมียอดขายเปนอันดับหนึ่งของ Harward Business School 

 
“ภูเขาน้ําแข็งจะเปนบานของพวกเราตลอดไป” 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ณ ดินแดนแอนตารกติก มีภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญแหงหนึ่งรายลอมไปดวย   
แหลงอาหารอันอุดมสมบูรณในทะเล และเปนอาณาจักรของเพนกวินมายาวนาน เพนกวินเหลานี้ตางเชื่อมั่น
วา “ที่นี่เปนบานของพวกเราและจะเปนเชนนี้ตลอดไป” และตางก็ภาคภูมิใจในอาณาจักรแหงนี้อยางมาก ใน
แตละวันพวกมันจะงวนกับการหาอาหารและพบปะพูดคุยกัน แตมี “เฟรด” เพนกวินหนุมตัวหนึ่งที่แตกตาง
ออกไป เขาจะใชเวลาสวนใหญในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของภูเขาน้ําแข็งและสภาพแวดลอมรอบตัว 
คิดวิเคราะหและจดบันทึกเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น 

“ภูเขาน้ําแข็งกําลังละลายและใกลพังทลายในเร็ววันน้ี” 
 การพังทลายของภูเขาน้ําแข็งนับเปนภัยพิบัติรายแรงตอเพนกวิน เฟรดรูวาตองทําอะไรสักอยาง แต
ทําอยางไรได  เขาไมมีอํานาจสั่งการใดๆ 
“จะเริ่มตนที่ไหนดี” 
 อาณาจักรนี้มีสภาผูนําที่เรียกวา “Group of Ten” โดยมี “อลิซ” เปนหนึ่งในสมาชิกสภาผูนํา เธอเปน
ผูที่มีความเด็ดเดี่ยวและมุงมั่นมาก เฟรดจึงตัดสินใจไปพบอลิซเพ่ือเลาถึงภัยพิบัติดังกลาวใหเธอฟง อลิซได
ขอใหเฟรดพาไปดูสถานที่จริง  หลังจากนั้นจึงรับปากเฟรดวาจะนําเร่ืองนี้ไปปรึกษากับสมาชิกสภาผูนําคน
อ่ืน พรอมทั้งบอกใหเฟรดเตรียมตัวนําเสนอขอมูลเก่ียวกับภัยพิบัติ พรอมทั้งเตรียมใจไวดวยวา  อาจมี
สมาชิกสวนหน่ึงที่ไมตองการรับรูปญหาใดๆ 
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1.  การสรางสํานึกแหงความเรงดวน 
     สองวันตอมาอลิซไดเชิญสมาชิกสภาผูนํามาประชุมรวมกัน โดยใหเฟรดเปนคนสาธิตเหตุการณจําลอง
การพังทลายของภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งทําให “นอนอ” หนึ่งในสมาชิกสภาผูนําที่รับผิดชอบดานการพยากรณอากาศ
ไมพอใจมาก ตะโกนวา “ไมมีเหตุผลจะตองวิตกกังวล เอาหลักฐานอะไรมายืนยันวาจะเกิดเหตุการณนี้ 
100%” การโตเถียงเริ่มรุนแรงมากขึ้น    

ผูนําคนหนึ่งไดเสนอใหตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหสถานการณและหาทางแกปญหา สมาชิกสวน
ใหญตางเห็นดวยกับขอตกลง ”หลุยส” เพนกวินอาวุโสและดํารงตําแหนงเปนผูนําสูงสุดจึงส่ังใหตั้ง
คณะทํางานขึ้น 
 2.  ใครควรมีหนาที่
       เชาวันตอมาหลุยสนัดใหคณะทํางานอันประกอบดวย เฟรด บัดดี้ (คูหูของเฟรด) อลิซ และ
ศาสตราจารยจอรแดนมาประชุมรวมกันเพื่อริเร่ิมโครงการแกปญหาภัยพิบัติ โดยมีเหตุผลในการเลือกทั้ง 5 
คนนี้ คือ 
 หลุยส    มีประสบการณ ฉลาด อดทน และไดรับความเคารพนับถือจากสมาชิกเพนกวิน 
 อลิซ      มีความมุงมั่น เด็ดขาดในการทํางานโดยไมหวั่นตออันตรายใดๆ 
 เฟรด     เพนกวินหนุมรุนใหมที่ใฝรู และมีความคิดสรางสรรค 
 บัดดี้      หนุมหลอผูเปนที่หลงใหลของบรรดาเพนกวินสาว 
 ศาสตราจารยจอรแดน    เช่ียวชาญวิชาการแขนงตางๆ 
 คณะทํางานไดมีมติรวมกันใหหลุยสเปนประธาน และบทเรียนแรกที่คณะทํางานไดเรียนรูและฝกฝน
รวมกัน คือ การรวมมือกันลาปลาหมึกเพ่ือกินเปนอาหารเที่ยง(การทํางานเปนทีม)  
3.  วิสัยทัศนเพื่ออนาคตที่ดีกวา 
     ในการประชุมครั้งที่สองของคณะทํางาน สมาชิกทั้ง 5 ตางมีความเห็นที่แตกตางกันไป หลุยสจึงแนะนํา
วา “เรานาจะออกไปขางนอก มองสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว และเปดใจใหกวาง บางทีความคิดดีๆอาจจะเกิดขึ้นก็
ได” หลังจากเดินไปสักพักเฟรดก็สังเกตเห็นนกนางนวลบินไปมา เขาจึงนึกข้ึนมาไดวานกไมสามารถบินได
ตลอดเวลามันตองมี “บาน” ซึ่งไมจําเปนวาตองเปนที่เดิมตลอดไป ดังนั้นเมื่อ “บาน” เร่ิมสรางปญหาเรากแ็ค
ยาย “บาน” ใหมเทานั้น นั่นก็คือ “การมีวิถีชีวิตแบบใหม ที่แตกตางจากเดิม” แตการจะปรับเปลี่ยน
จําเปนตองทาํดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  ดังนั้นสิ่งที่แรกที่ตองทําคือ  “ทําใหการนึกถึงวิถีชีวิตแบบ
ใหมเปนเร่ืองที่งายขึ้น”  
4.  การสื่อสารวิสัยทัศน
     วันถัดมาจึงไดมีการเรียกประชุมเพนกวินทั้งหมดในอาณาจักร หลุยสเร่ิมตนการประชุมดวยคําถามวา 
“มันสําคัญมิใชหรือที่เราจะตองระลึกอยูเสมอวาตัวตนที่แทจริงของเราคืออะไร”  “เราตางเคารพนับถือกัน
และกันตลอดมาใชหรือไม” และ “เราตางตองรับผิดชอบตออนาคตของลูกหลานเราใชหรือไม” คําตอบคือ 
“ใช” หลุยสจึงถามตอวา “ถาเชนนั้นความเชื่อของพวกเราจําเปนตองข้ึนอยูกับภูเขาน้ําแข็งแหงนี้หรือไม”  
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ทุกคนตางเงียบ บัดดี้จึงถือโอกาสนี้ เลาเร่ืองวิถีชีวิตของนกนางนวลใหทุกคนฟง  เมื่อเลาจบหลุยสจึงช้ีแจงวา
ภูเขาน้ําแข็งแหงนี้  เปนเพียงที่พักอาศัย  ไมใชวิถีชีวิตของเรา ดังนั้นในเมื่อเราฉลาด แข็งแรง และมี
ศักยภาพมากกวานกนางนวล ทําไมเราไมแสวงหาสิ่งที่ดีกวา ปลอดภัยกวา ใหกับลูกหลานของเรา “เราตอง
เปนผูชนะ”  
      หากสังเกตอากัปกิริยาของเหลาเพนกวินในตอนนี้จะพบวา 

  30%  เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีชีวิตแบบใหม 
  30%  คิดตามอยางรอบคอบ พรอมทั้งวิเคราะหส่ิงที่ตนไดฟง 
  20%  รูสึกสับสน 
  10%  สงสัยแตก็ไมไดคัดคานความคิดนี้ 
  10%  มองวาเปนเรื่องเหลวไหล นาขบขัน 
 
     เพียงเทานี้ก็นับวาเปนการเริ่มตนที่ดีแลว  ดังนั้นสิ่งที่คณะทํางานตองทําตอไปคือ ย้ําเตือนความคิดนี้
ใหกับสมาชิกอยางสมํ่าเสมอดวยการติดปายคําขวัญทุกที่ที่สามารถติดได  และในทุกๆวันจะมีการเปลี่ยนคํา
ขวัญใหมๆ ซึ่งไดผลมาก เพราะแมวาในชวงแรกสมาชิกจะรูสึกรําคาญและอึดอัด แตตอมาทุกคนก็เร่ิมชิน
และพูดคุยเลาสูกันฟงเก่ียวกับคําขวัญที่ตนไดพบเจอ 
5.  ขจัดอุปสรรคดวยการมอบอํานาจใหกับผูที่เหมาะสม 
     จนถึงตอนนี้มีเพนกวินจํานวน 30-40 ตัว ที่เขารวมวางแผนเสนทางการเดินทาง สวนตัวที่เหลือเร่ิม
แสดงความสนใจบาง  อยางไรก็ตามปญหายังคงมีอยูเนื่องจาก “นอนอ” หนึ่งในสมาชิกสภาผูนําที่รับผิดชอบ
ดานการพยากรณอากาศไดพยายามปลอยขาวลือและสรางความหวาดระแวงไปทั่ว ขณะเดียวกันสมาชิกสภา
ผูนํา บางคนพยายามล็อบบี้เพ่ือนสมาชิกดวยกันโดยหวังวาตนจะไดเปนผูนํากลุมเพนกวินในการเดินทาง ทํา
ใหเกิดความขัดแยงในหมูสมาชิกมากยิ่งข้ึน หลุยสในฐานะที่เปนผูนําสูงสุดจึงส่ังปลดนอนอจากตําแหนงและ
แตงตั้งศาสตราจารยจอรแดนเปนผูรับผิดชอบหนาที่นี้แทน นอกจากนี้ยังไดช้ีแจงตอสมาชิกสภาวาจะไมมี
การเลือกผูนํากลุมเพนกวินในการเดินทางอยางแนนอนจึงชวยลดความขัดแยงลงได 
6.  สรางชัยชนะอยางรวดเร็ว
  เฟรดไดคัดเลือกกลุมผูนําเพนกวินรุนใหมที่มีแรงจูงใจสูงมาเปนผูบุกเบิกเสนทางการเดินทางซึ่งหาก
ภารกิจนี้สําเร็จดวยดียอมสรางความเชื่อมั่นใหกับเพนกวินที่ยังลังเลและหวาดกลัว ในที่สุดผูนํารุนใหมก็
เดินทางกลับมาอยางปลอดภัยและถายทอดประสบการณความสนุก ตื่นเตนที่ไดรับจากการเดินทางใหทุกคน
ไดทราบ ซึ่งคณะทํางานไดจัดงานเฉลิมฉลองความสําเร็จและสดุดีผูนํารุนใหมอยางยิ่งใหญ 

7.  ไมมีวันที่จะลมเลิกความตั้งใจ 
     หลังจากนั้นไดมีการคัดเลือกกลุมผูนําการเดินทางรุนที่ 2 เพ่ือกระตุนใหสมาชิกตื่นตัวและเห็น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผูนํากลุมนี้ก็ไมทําใหทุกคนผิดหวัง และแลวในที่สุดวันแหง



การเดินทางครั้งใหญก็มาถึง ในระยะแรกของการเดินทางยังคงมีปญหาอยูบางแตในที่สุดก็ผานไปไดดวยดี  
ทานคงจะจินตนาการไดวาการเดินทางครั้งตอไปจะตองยากลําบากนอยกวาในครั้งแรกอยางแนนอน 
8.  จดจอกับการเปลี่ยนแปลง
     ทานอาจจะคิดวาเร่ืองนี้จบลงแลว แตเปลาเลยการเปลี่ยนแปลงยังคงตองดําเนินตอไป เพราะหลังจาก
การเดินทาง หลุยสไดเกษียณตัวเองมาใชชีวิตอยางอิสระมากขึ้นแตก็ยังคงเปนผูอาวุโสในอาณาจักร  และ
ไดรับการยกยองนับถือจากเหลาเพนกวินเชนเดิม สวนเฟรดเพนกวินหนุมรุนใหมก็ไดรับการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงเปนผูนําการเดินทางและเปนหนึ่งในสมาชิกสภาผูนํา อีกทั้งยังไดมีการกําหนดใหวิชา “การ
เดินทาง” เปนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของเพนกวิน ส่ิงที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ เมื่อวันเวลาผานไป
เพนกวินรุนตอไป จะมีมุมมองตอชีวิตและ “บาน” อยางไร เปนเรื่องที่ไมอาจคาดเดาไดจริงๆ 
 
 

กลยุทธของเพนกวินกลยุทธของเพนกวินกลยุทธของเพนกวิน    
กําหนดลําดับขั้นตอน 

1. สรางสํานึกแหงความเรงดวน : ทําใหผู อื ่นตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปลี ่ยนแปลง และความจําเปนที่ตองทํา
ในทันที 

2. ตั้งทีมนํารอง : คัดเลือกผูที่มีความเปนผูนําสูง นาเชื่อถือ มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการวิเคราะห และมีสํานกึ
แหงความเรงดวน 

ตัดสินใจวาตองทําอะไรบาง 
3. พัฒนาวิสัยทัศนแหงการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง : วาดภาพ

ส่ิงที่ตองการจะเปนในอนาคตใหชัดเจน พรอมทั้งแสดงใหเห็นวาแตกตางจากในอดตีอยางไร 
และระบุวิธีการที่จะทําใหภาพในอนาคตกลายเปนความจริง 

4. ส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ : ตองแนใจเสียกอนวาคนสวนใหญยอมรับกลยุทธที่กําหนดขึ้น 
มอบอํานาจใหผูที่เหมาะสม : ทําลายกําแพงกีดขวางเพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีความตั้งใจจริง 
ไดแสดงความสามารถ 

5. สรางชัยชนะระยะสั้น : สรางความสําเร็จใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
6. ไมมีวันที่จะลมเลิกความตั้งใจ : หลังจากประสบความสําเร็จในแตละข้ันแลว ส่ิงที่สําคัญยิ่งกวา 

คือ การรักษาการเปลี่ยนแปลงนั้นจนกวาวิสัยทัศนจะเปนความจริง 
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ดํารงการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูตลอดไป 
7. สรางวัฒนธรรมใหม : ดํารงไวซึ่งพฤติกรรมใหมที่พึงประสงคจนแนใจวาพฤติกรรมนั้นได 

กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมอยางแทจริง 
 

        ยุทธวิธีของเพนกวินยุทธวิธีของเพนกวินยุทธวิธีของเพนกวิน    
 

1. เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
2. แสดงผลการวิเคราะหพรอมทั ้งระบุ

เ ห ต ุผ ล ปร ะกอบ เพื่ อ ช ว ย ให ก า ร
ปรับเปลี่ยนความคิดเปนสิ่งที่งายขึ้น 

 
............................................................................................................................................................ 
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3. ต อ ง เ ป ลี ่ย น ทั ้ง ค ว า ม ค ิด แ ล ะ
พฤติกรรม 

4. การคิ ด ให แตกต า ง จ ะนํ า ไป สู ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลสําเร็จที่
ดีกวา 

5. ส ร า ง ค ว า ม รู ส ึก ป ร ะ ห ล า ด ใ จ 
ประทับใจ และถาเปนไปไดควรใหมี
ประสบการณตรง 

 
  


