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จิตสำ�นึกรักองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

โลก
ทุกวันนี้ อะไรๆ ก็ช่างรวดเร็ว การที่คนโบราณมักชอบพูด

ถึงความรวดเร็วว่า “ชั่วลัดนิ้วมือเดียว” นั้น เดิมคงมอง

ภาพไม่ออก ทว่า ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสามัญ ดูอย่างการติดต่อ

สื่อสารก็ดี แทนที่จะต้องใช้เวลาวันสองวัน แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง

ประเดีย๋วเดยีวกต็ดิต่อข้ามทวปีกนัแล้ว ซึง่เป็นเรือ่งฉบัไวมาก ลกัษณะ

การท�างานของคนในองค์กรปัจจุบันกับสมัยก่อนจึงแตกต่างกัน แต่

กลับมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ เรื่องของจิตส�านึกของคนที่มีต่อ

องค์กรมากน้อยแค่ไหนต่างหาก

ค�าว่า จิตส�านึก ถูกน�าไปใช้ในวงการต่างๆ เช่น ทางด้านการ

บริหาร การขาย การตลาด ฯลฯ จิตส�านึกจะเป็นแรงผลักดันที่ช่วย 

ขับเคลื่อนให้ตนเองกระท�าต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวก ด้วยความ 

รับผิดชอบ มีเหตุผลเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและองค์กร

จิตสำานึกต่อองค์กร 

การท่ีเราอยู่ในสังคมนั้น ทุกคนล้วนต้องท�างานเพื่อความ 

อยู่รอด มั่นคงปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัว เมื่อเข้าสู่วัยท�างาน

ประกอบสัมมาอาชีพท่ีแตกต่างกันไปตามวิชาความรู้ในองค์กร ซึ่ง

แน่นอนว่าเป็นการท�างานต่างตอบแทน เรา

อยู่ได้ องค์กรอยู่ได้และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ

ลูกค้า ประชาชนที่บริโภคสินค้า หรือรับ

บริการจะต้องพอใจด้วย ซึ่งก็เป็นวัฏจักรใน

โลกธุรกิจ

หากกล่าวถึงความส�าเร็จขององค์กรนั้น 

แน่นอนว่าต้องมาจาก

1. คุณภาพของสินค้าและบริการ

2. ความพึงพอใจของลูกค้า ความประทับใจของ

ลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

3.  คุณภาพของบุคลากรในองค์กร

4.  ผลประกอบการดี

5.  มีการรักษาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ

6.  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทั้งสินค้า บริการและ

บุคลากร

ความส�าเรจ็ขององค์กรดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อส่วนต่างๆ นัน่

คือ

1.  องค์กรอยู่รอด มีผลประกอบการดี ยั่งยืน

2.  สามารถบริการ รับใช้สังคม ตามแต่ว่าสินค้า หรือบริการ

มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน หรือผู้บริโภคอย่างไร

3.  พนักงานมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต

เมื่อมาถึงจุดนี้ เราจ�าเป็นจะต้องกล่าวถึงการสานต่อเพื่อให้

องค์กรอยู่รอด ปลอดภัยและยืนยาวปักหลักได้ นั่นคือการพัฒนา

องค์กรให้มสีมรรถนะ เราคงเคยได้เรยีนรูท้ฤษฎขีอง Charles Darwin 

มาแล้วเก่ียวกับความอยูร่อดของสิง่มชีวิีตทีว่่า It is not the strongest 

species that survive, nor the most intelligence, but the one most 

responsive to change. สัตว์ทีจ่ะอยู่รอดนัน้หาใช่สัตว์ทีแ่ขง็แรงทีส่ดุ

และก็ไม่ใช่สัตว์ทีฉ่ลาดทีสุ่ด ทว่าเป็นสัตว์ทีส่ามารถปรบัตวัให้เข้ากบั

ความเปลี่ยนแปลงได้ต่างหาก นี่คือประเด็นหลักในทุกๆ เรื่องที่สิ่งมี

ชวิีตทีจ่ะยืนหยัดในโลกนีไ้ด้ จะต้องสามารถปรบัตัวให้เข้า หรอืทนักบั

ความเปลี่ยนแปลงให้ได้ต่างหาก ทั้งนี้องค์กรก็หาได้ยกเว้นไม่

นี่คือจิตส�านึกส�าคัญที่เราต้องตระหนักและค�านึงอยู่ตลอด

เวลา
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เหตุผลความจำาเป็นของการพัฒนาองค์กร

มคี�ากล่าวของบคุคลส�าคญัแห่งยุคปัจจบุนั น่ันคอื Bill Gates 

แห่ง Microsoft ที่กล่าวไว้ว่า Business is going to Change more 

in the next ten years than it has in the last fifty. ธุรกิจก�าลังจะทวี

ความเปลีย่นแปลงในอกี 10 ปีข้างหน้ามากกว่าทีเ่คยมมีาในอดตี ซึง่

ถือเป็นค�ากล่าวท่ีถูกต้องที่สุด เพราะธุรกิจเดิมๆ ที่เคยรุ่งเรืองและ 

น่าจะยืนยงกลับไปไม่รอด อาทิ เครื่อง pager ที่รุ่งเรืองอยู่พักหนึ่งก็

ตกยคุไปเรียบร้อยแล้ว หรอือย่างกล้องถ่ายรปูทีต้่องใช้ฟิล์ม ล้วนต้อง

ปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น หรือแม้แต่โทรศัพท์

เคลือ่นท่ีกม็กีารพฒันาและแข่งขนักนัสงูยิง่ เป็นต้น เพราะถ้าไม่ปรบั

ตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็ไม่สามารถคงอยู่ได้

ในยุคปัจจุบันนี้ การจะเป็นผู้ชนะในเชิงธุรกิจจะขึ้นอยู่กับ 2 

ปัจจัยหลัก ซึ่งถือเป็นความสามารถ หรือสมรรถนะขององค์กร  

(Organization Capability) นั่นคือ

1.  คน (People)

2.  กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ (Business Strategy)

คนเป็นตวัขับเคลือ่น ผลกัดนัและด�าเนนิการให้ไปสูเ่ป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ โดยมกีลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิเพือ่ไปสูจ่ดุหมายได้อย่าง

ส�าเร็จ คนเป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามแปรผนัมากทีส่ดุ เพราะเป็นสิง่มชีวิีต

ที่มีความคิด ชีวิตจิตใจ ทุกส่ิงท่ีลงมือ ทุกเรื่องท่ีปฏิบัติล้วนเป็น

พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเขาผู้นั้น บางคนอาจจะ

เก่ง มีความรู้ความสามารถ เก่งเดี่ยว แต่บางคนก็มีคุณสมบัติเก่ง 

เช่นกนั มคีวามรู้ความสามารถ มมีนษุยสมัพนัธ์ ท�างานเข้ากบัคนอืน่

ได้อย่างด ีท�าให้ทมีงานแขง็แกร่ง หรอืบางคนอาจมภีาวะผูน้�าสงู เป็น 

Leader มากกว่าที่จะเป็น Follower เป็นต้น หากใครที่เก่งงาน  

เก่งคน ย่อมส่งผลให้งานประสบความส�าเร็จ ได้ใจลูกน้อง เป็นต้น 

หากจะสรุปตรงนี้ก็คือ คนที่มีพฤติกรรมการท�างานที่เหมาะสม ถูก

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ต้อง ถูกเวลา ถูกจังหวะ จะเป็นกุญแจส�าคัญไปสู่ความส�าเร็จในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีด�าเนินธุรกิจ (key to Business Transformation)

เนื่องจากคนเป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อนการด�าเนิน

กิจกรรม หรือธุรกิจขององค์กร จึงน่าจะกล่าวถึงทักษะส�าคัญๆ ที่

จ�าเป็นเพื่อให้งานส�าเร็จว่ามีอะไรบ้าง

ทักษะ 6 ด้านของผู้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน มีดังนี้

1.  ทักษะด้านวิชาชีพ (Technical Skill) เป็นวิชา ความรู้

ความสามารถเฉพาะของสายวิชาชีพนั้นๆ

2.  ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)

3.  ทกัษะด้านการแก้ปัญหาและตัดสนิใจ (Problem Solving 

& Decision Making Skill)  

4.  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skill)

5.  ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill)

6.  ทกัษะด้านการบรหิาร หรอืการจดัการ (Management Skill)

พลวัตรการเรียนรู้ (Learning Dynamic)

หัวใจส�าคัญของการเรียนรู้ยิ่ง ในสมัยปัจจุบันอันเป็นยุคที่

เรียกว่า Competitive Edge นั้น แม้การเรียนรู้เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ส�าคัญ

ก็คือ ต้องตามให้ทัน (Catch up) ต้องอิงกับข้อมูล ข้อเท็จจริง (Fact) 

ไม่ใช่ความรู้สึก (Feeling)

ข้อส�าคัญอยู่ที่ว่า การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องมีอัตราเท่ากับ 

หรือเกินกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  มิเช่นนั้นองค์กรก็จะ

ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้

Smart People Plus Smart Organization 

ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีคนเก่ง ท�างานให้กับองค์กร

ที่เก่ง แน่นอน ย่อมเกิดพลังทวี (Synergy) ซึ่งจะสร้างผลงานให้กับ

องค์กร หากจะเขียนให้เห็นภาพก็เป็นดังนี้

คน  ......................>  คิดเป็น ท�าเป็น

การท�างาน.............> มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

องค์กร..................> บรรลุเป้าหมาย

เมือ่ คน มคุีณสมบติั มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามคดิความ

อ่าน คิดเป็น ท�างานเป็น ย่อมเป็นสินทรัพย์ทรงค่า  เมื่อปฏิบัติ ก็ย่อม

รูห้น้าที ่สามารถท�าให้งานสมัฤทธิผ์ลและคุณานสิงส์ ผลงานทีเ่กดิขึน้

นอกจากจะเป็นผลงานของคนแล้ว แน่นอนย่อมเป็นผลงานของ

องค์กรโดยรวมด้วยเช่นกันและภาพใหญ่ชัดเจนก็คือ คนและองค์กร

เก่งขึ้น เพราะได้ทั้งผลงาน  ประสบการณ์และเป็น Best Practice 

ส�าหรับให้คนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น

องค์ความรู้ได้ต่อไป


