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3. เน้นการอบรม และพัฒนา

เมือ่ ความเปลีย่ นแปลงเริม่ รุนแรงกว่าแต่กอ่ น องค์กรก็จำ� เป็น
ต้องปรับตัวให้ทันกาล และเคียงคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้
ซ�้ ำ ยั ง ต้ อ งอบรมพั ฒ นาพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสม�่ ำ เสมอ
ยกตัวอย่างเช่น การที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีส่วนร่วมส�ำคัญในชีวิต
และการท�ำงานอย่างรวดเร็ว เดิมเทคโนโลยีที่องค์กรใช้มาเป็นเวลา
10 ปี มาถึงบัดนีจ้ ะล้าสมัยลงไปแล้ว ยิง่ ในทศวรรษนีแ้ ล้ว พัฒนาการ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องติดตาม
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงนับวันมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งยวด เพราะใครชักช้าหรือตามไม่ทัน ก็มีสิทธิ์ต กขบวน
ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ทันสมัยกว่าหรือทันกาลกว่า อันนี้หมายถึงทั้ง
ตัวบุคคล และตัวองค์กรเอง การให้ความส�ำคัญกับการอบรม และ
พัฒนา องค์กรจะต้องมีแผนงานรองรับ มี Roadmap ที่จะพัฒนา
พนักงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืน และอยู่รอดขององค์กร
แล้ว ต้องพัฒนาพนักงานให้ทันกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อจะได้พัฒนา
ปรับปรุงผลิตภาพให้กบั องค์กรโดยรวม ประเด็นส�ำคัญของการพัฒนา
พนักงานก็คอื ทักษะสองประการทีต่ อ้ งพัฒนา นัน่ คือ Hard skills กับ
Soft skills
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●

Hard skills: มีผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรง ตัวอย่างเช่น
วิทยาการความรู้ของระบบข้อมูลบริหารจัดการใหม่ ๆ
● Soft skills: เกี่ยวข้องกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลซึ่งมีผลกระทบกับขวัญ และก�ำลังใจขององค์กร บรรยากาศ
การท�ำงานที่ดี และเป็นบวกนั้น ควรจะมีการอบรมกันเป็นกิจวัตร
ประจ�ำวัน ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และปลูกฝังทัศนคติบวก
ในหมู่พนักงาน
●

4. ให้การยอมรับพนักงานที่ทำ�งานหนัก

ในเชิงการบริหารจัดการ ถือว่ารางวัลเป็นความจ�ำเป็นเพื่อ
กระตุ้นจูงใจ และยังเป็นการให้ก�ำลังใจกับความตั้งใจท�ำงานของ
พนักงาน นีเ่ รียกว่าการเสริมแรงในทางบวก (Positive reinforcement)
ซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาโดยแท้ การยอมรับในความทุ่มเท และให้
รางวัลนี้ยังน�ำไปใช้กับพฤติกรรมการบริหารจัดการงานองค์กรของ
พนักงานระดับสูงได้อีกด้วย การตอบแทนพนักงานด้วยรางวัลที่
ท�ำงานด้วยความวิริยะในงานนี้ เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
พนักงานอื่นๆ ได้เห็นตัวอย่าง และปฏิบัติงานในท่วงท�ำนองเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันนี้ในอนาคต ซึ่งน�ำมาแต่ผลบวกต่อองค์กรทั้งสิ้น
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ให้การยกย่องหรือค�ำชม
รางวัลในทีน่ ไี้ ม่จำ� เป็นต้องเป็นรูปของตัวเงินเสมอไป บางครัง้
แม้เพียงค�ำพูดที่แสดงความชื่นชมออกจากปากของผู้บังคับบัญชาก็
สามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้อักโขทีเดียว เมื่อใดที่
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ท�ำงานทุ่เท
พนักงานนั้นๆ ก็จะรู้สึกภูมิใจ และจะยินดีท�ำงานให้แบบ “เกินเงิน
เดือน” หรือถวายหัวโดยท�ำงานด้วยความสนุก
ชื่นชมจริงใจ
นอกจากมีระบบรางวัลตอบแทนในรูปตัวเงินแก่พนักงาน
ผู้ท�ำงานดีเด่นแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์ทุกวันก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
แสดงความยอมรับในความวิรยิ ะอุตสาหะของพนักงานได้อกี ด้วย ไม่
ต้องจ่ายด้วยรูปของเงินทองเลย ฉะนั้น ผู้จัดการจึงควรรู้จักใช้วาจา
แสดงความชื่นชมให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย ทว่ามีค่า
มหาศาลต่อพนักงานที่จะกระตุ้นให้เขาชื่นใจ และทุ่มเทงานมากขึ้น
อย่างไรก็ดี วิธกี ารนีค้ วรกระท�ำแบบเฉพาะเจาะจง และเป็นการส่วนตัว
กับพนักงาน เพื่อให้รู้สึกว่างานที่พนักงานปฏิบัตินั้นได้รับการยอมรับ
จริงๆ และน่าชื่นชม

5. ทีมสปิริตอันเข้มข้น

เราต้องยอมรับว่าตามธรรมชาติของมนุษย์ในสังคม ย่อมหลีก
ไม่พ้นเรื่องของ “คน” พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แม้เมื่อ
ท�ำงานก็ยอ่ มต้องมีเพือ่ นร่วมงานสนับสนุน และเป็นสมาชิกกันในกลุม่
เมือ่ ยามเผชิญกับปัญหาในงานอันยุง่ ยาก สมาชิกในกลุม่ ก็จะร่วมมือ
กันรับมือกับอุปสรรคปัญหานัน้ นีค่ อื ความรูส้ กึ ของความสามัคคีหรือ
ความเป็นหนึ่งเดียวในรูปทีมงาน และพนักงานก็จะไม่รู้สึกว่าท�ำงาน
แบบโดดเดี่ยว ท�ำให้สามารถท�ำงานที่ยาก และใหญ่โตกว่าได้ด้วย
ทีมงานนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่า การสร้างทีมสปิรติ ให้แข็งแกร่งต้อง
เป็นไปอย่างทีละนิดทีละหน่อยเพือ่ ให้ซมึ ซาบเข้าถึงหัวใจของสมาชิก
ในทีมนั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะมันเกี่ยวพันกับความอดทน
และการยอมรับความแตกต่างทัง้ ในแง่มมุ มอง (ของปัญหา และงาน)
รวมทั้งสไตล์การท�ำงานในหมู่เพื่อนสมาชิกในทีม ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นทีส่ มาชิกทัง้ หมดจะต้องมองเป้าหมายรวมก่อน ก่อนทีจ่ ะมามัว
มองเรื่องความแตกต่างของสมาชิกในทีม
เรื่องพึงสังวรณ์
ควรมี กิ จ กรรมกลุ ่ ม ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ที ม งานมองส่ ว นดี ข อง
สมาชิกแต่ละคน โดยละเรื่องลบ จัดงานฉลองวันเกิดให้แก่เพื่อน
สมาชิกเพื่อแสดงออกถึงการมีใจให้ต่อกัน คิดถึงกัน การจัดงานใน
ลักษณะนี้ร่วมกัน โดยหลักพื้นฐานแล้วเท่ากับเป็นการบอกว่า ไม่ว่า
คุณจะท�ำงานอะไร พวกเราเหล่าสมาชิกจะท�ำด้วยกัน เพราะเราเป็น
ทีมงานกัน

กับดักหรือหลุมพรางทีท่ มี งานต้องระวังก็คอื เมือ่ ไรทีท่ มี สปิรติ
สูง เมือ่ นัน้ จะเกิดปรากฏการณ์ของ “ความคิดกลุม่ ” ปรากฏการณ์ทาง
จิตวิทยานี้จะเกิดขึ้นเมื่อการขับเคลื่อนของกลุ่มมีความรุนแรงจน
บดบัง “ข้อคิดพิจารณา” หรือเรียกว่าบดบังการตัดสินใจที่ถูกต้อง
จงระวัง และควรคิดทบทวนให้ดี เมื่อไรก็ตามที่ทีมสปิริต
เข้มแข็งมาก สมาชิกจะเอียงเพเลเพลาดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ในรูปของทีมโดยปราศจากการเสนอข้อแย้งหรือคัดค้าน ประเด็นนี้
เป็นสิ่งที่พึงระวัง

สรุป

ไม่ว่าลักษณะองค์กรจะเป็นแบบใด ถึงจะทันสมัยปานใด
ก็ตาม ตราบใดที่ยังอยู่ในสังคมมนุษย์ ยังมีเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับ
บัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งมาท�ำงานรวมในองค์กร เพียงแต่
ลักษณะบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกันไปเท่านั้น ทว่ามุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันทั้งนั้น องค์กรก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง มี
สมาชิ ก ในครอบครั ว อยู ่ กั น มากมาย บางครั้ ง อาจมี ข ้ อ ขั ด เคื อ ง
บาดหมางใจ ความคิดเห็นต่างกันย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ผู้น�ำของ
องค์กร หรือผู้น�ำของบ้าน จึงต้องไวต่อการรับรู้ และแก้ปัญหา ข้อ
ขัดข้องให้ทันท่วงที เพราะหากสมาชิกในองค์กรไม่สมานสามัคคี
แน่นอนว่ามันสือ่ ออกมาทางบรรยากาศอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ สมาชิก
ย่อมท�ำงานอย่างไม่เป็นสุข สมาชิกผู้มาใหม่อาจประสบกับความ
อึดอัดของบรรยากาศในองค์กร ซึ่งรังแต่ลดทอนผลิตภาพทีละน้อยๆ
จนล้าหลังคู่แข่งจนอาจล้มหายไปก็ได้ เป็นเรื่องไม่ควรประมาท
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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