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จิตสำ�นึกรักองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

จากฉบับที่แล้วต่อ

อย่างไรก็ดี ผลงานความส�าเร็จเหล่านี้เป็นส่ิงที่องค์กรควร

ธ�ารงรักษาไว้ให้ดี อย่าพึงประมาทว่าผลงานดี ผลิตภัณฑ์ ถึงอย่างไร

ก็จ�าหน่ายได้ หากผู้บริหารในองค์กรติดยึดในความส�าเร็จนี้จนกลาย

เป็นความภูมิใจและกลายเป็นความทระนงแล้วไซร้ ที่สุดอาจเกิด

ปัญหาได้ มีหลายๆ องค์กรท่ีผลิตสินค้าออกมาดี ทว่ามีปัญหา

มากมายภายในที่หมักหมม ผู้บริหารให้ความส�าคัญและมองข้าม

ปัญหาเล็กๆ ที่สุดกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง มีบางองค์กรจัดอบรม

สัมมนานอกสถานที่ให้แก่พนักงานเพื่อหวังให้เรียนรู้พัฒนาและพัก

ผ่อนไปด้วย แต่ผู้บริหารระดับสูงก็พลาดที่ไม่ฉวยโอกาสนี้ สัมผัส 

ใกล้ชดิพนักงานเพือ่ถมช่องว่างของความห่างเหนิและแม้ปัญหาทีถ่กู

น�าเสนอขึน้มาจากการท�า Workshop ผูบ้รหิารองค์กรก็ให้ความสนใจ

น้อยมาก เพราะมัวแต่มุ่ง “โปรดักชั่น” ฝ่ายเดียว ซึ่งหลายๆ องค์กรก็

ประสบกับภาวะเช่นนี้ เมื่อหมักหมมมากเข้า พนักงานก็ท�างานอย่าง

ไม่มคีวามสขุ ท�างานอย่างแกนๆ มมุมองท่ีมต่ีอผู้บรหิารและองค์กรก็ 

เริ่มหันเห เพราะถือว่าได้รายงานปัญหาไปแล้ว แต่หากไม่แก้ปัญหา

ก็ “ช่วยไม่ได้” นี่คือจุดที่น�าไปสู่การ “รักองค์กรน้อยลง” และอาจสูญ

เสียบุคลากรส�าคัญๆ หรือ “สมองไหล” เป็น Push Factor อย่างหนึ่ง

ที่น่าห่วงยิ่ง

ข้อคดิส�าคญั ผูบ้รหิารทกุหน่วยควรใส่ใจ มคีวามคดิบวกเรือ่ง 

Relations ให้มาก หากพึงหวังจะให้ Results ออกมาดีอย่างต่อเนื่อง 

สม�่าเสมอ ก็ต้องให้ความสนใจเรื่องคน (People) อันเป็นทรัพยากร

ส�าคัญขององค์กร ซึ่งมุมมองนี้ก็ไม่ได้หนีห่างจากจิตส�านึกรักองค์กร

แต่อย่างใดเลย ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูบ้รหิาร คอื ผูร้อบรู ้เป็นผูน้�า

องค์กร แต่หากไม่รูปั้ญหากค็วรตดิดนิ ศกึษาปัญหาและแก้ไข แต่หาก

สกัแต่ว่าเป็นผูรู้ ้แต่ไม่เป็นผูล้งมอืปฏบิตั ิ(แก้ไขปัญหา) เลยกป่็วยการ

ที่จะเป็นผู้รู้

จิตส�านึกกับทีมงาน

ดงัได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการท�างานตัง้แต่ต้นจนถงึท้ายสดุ 

ล้วนต้องอาศัย หรือมีทีมงานร่วมมือเพื่อผลักดันงานให้ลุล่วง ทีมงาน 

คอื ความสามารถของการท�างานร่วมกนัโดยมวีสิยัทศัน์อย่างเดยีวกัน 

ทีมงานเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้คนท�างาน (ในทีม) ไปสู่

ผลลัพธ์ในที่สุด

มีผู้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “ทีม” ไว้ต่างๆ จึงขอหยิบยก

ขึ้นมาดังนี้ :-

จอห์น ซี แมคเวลส์ พูดถึง “ทีม” ว่า คือการท�าให้ “ตัวเรา” 

กลายเป็น “พวกเรา” ทีมที่ดีที่สุด ไม่จ�าเป็นต้องชนะ  แต่ทีมที่ดีที่สุด

ต้องเป็นทีมที่ท�างานร่วมกันได้ดีและมีพร้อมหน้ากัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

จนถึงเสร็จสิ้น การอยู่ร่วมกันคือความก้าวหน้า ท�างานด้วยกัน คือ

ความส�าเร็จ” 

บิล แมคคาร์ทนี่ พูดถึง “ทีม” ว่า “เราไม่ได้มาเพื่อแข่งขัน

กันเอง หากแต่เรามาเพื่อเติมเต็มให้แก่กัน”

เฮเลน เคลเลอร์ พูดถึง “ทีม” ว่า “คนเดียวท�าได้น้อย หลาย

คนท�าได้มาก”

เรย์ คร็อค พูดถึงทีมว่า “ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งส�าคัญไปกว่า

พวกเราทั้งหมด”

ประธานาธิบดีวู๊ดโรว์ วิลสัน พูดถึง “ทีม” ว่า “เราไม่ควรใช้แต่

สมองของตัวเองเท่านั้น แต่เราควรยืมสมองของผู้อื่นด้วย”

ถ้าจะขมวดประเด็นร่วมของค�ากล่าวข้างต้นก็คือทุกคนล้วน

มีมุมมอง ความคิดบวก จิตส�านึกบวก เปิดใจรับ เพื่อมุ่งมั่นไปสู่ 

เป้าหมายเดียวกัน มีทิศทางชัดเจน เพื่อความส�าเร็จขององค์กรที่

ตนเองท�างาน นีจ่งึนบัว่าเป็นจติส�านกึของทมีงานทีแ่ท้จรงิ นีค่อืกญุแจ

ส�าคัญของความมีจิตส�านึกบวกที่สะท้อนถึงคุณภาพของทีมงาน 

สะท้อนถงึบคุลากรทกุคน ทกุหน่วยงาน เมือ่แต่ละเซลล์มจีติส�านกึรกั

องค์กรเช่นนี้แล้ว องค์กรย่อมเจริญและเติบโตอย่างมั่นคงยืนยง

จบ
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จิตส�านึกกับการวิพากษ์

เมื่อมาถึงตรงนี้ ในเมื่อต้องมีการท�างานเป็นทีมย่อมมีการ

แสดงความคดิเหน็ หรือมกีารวพิากษ์การกระท�าบางอย่างทีอ่าจเป็น

ความเห็นต่าง ฉะนั้น อารมณ์ความรู้สึก ความหนักแน่น กับเหตุผล

ความจริงใจ ประกอบกับความเปิดใจ ท้ังของผู้วิพากษ์ (ผู้ให้) หรือ

ผู้รับการวิพากษ์ (ผู้รับ) ล้วนต้องมีวุฒิภาวะ (EQ) เพราะหากเอา

อารมณ์ความรู้สึกมาประกอบร่วมด้วย อาจเกิดการปะทะจน 

เสยีงาน เสยีสมัพนัธ์และกระทบต่อผลงาน ต่อองค์กรโดยรวมในทีส่ดุ 

ด้วยเหตุนี้การวิพากษ์ที่ดีน่าจะเป็น ดังนี้

1.  ผู้ให้ต้องมีความจริงใจ เปิดเผย (Candor and Open) 

ไม่มีนัยยะซ่อนเร้น

2.  ผูใ้ห้ค�าวพิากษ์ต้องเป็นการวพิากษ์ในลกัษณะสร้างสรรค์ 

(Constructive) โดยอาศัยเป้าหมายของงานและวัตถุประสงค์ของ

องค์กรเป็นหลัก

3.  ผู้รับค�าวิพากษ์มีความไว้วางใจและเชื่อถือ (Trust and 

Confidence) ในสิ่งที่วิพากษ์ ตรงนี้อาจจะง่าย หรือยาก คงขึ้นอยู่กับ

ความวางใจทั้งผู้ให้ผู้รับ

4.  ผู้รับค�าวิพากษ์มีการรับฟังที่ดี (Active Listening) การ

เปิดใจรับฟังเป็นด่านส�าคัญมาก หากผู้รับไม่ยอมรับฟังสาระของค�า

วิพากษ์ ก็อาจพลาดรับฟัง

ข้อคิดในมุมมองของผู้วิพากษ์ เพราะน่ันเท่ากับว่าเราก�าลัง

รับฟังบทเรียนอันทรงค่าทีเดียว

จิตส�านึกกับการเหลียวมองตนเอง

สิง่หนึง่ทีน่่าสนใจส�าหรบัองค์กรทีม่หีลายหน่วยงาน ต่างกถ็อื

เอาว่าหน่วยงานของตนเป็นสายงานหลัก เป็นหัวใจส�าคญั ซึง่ในความ

เป็นจรงิเป็นเร่ืองน่าถกเถียงไม่สิน้สดุ กระนัน้กด็ ีหากปราศจากหน่วย-

งานใด หน่วยงานหน่ึงมาเสรมิ เก้ือหนนุงานย่อมส�าเรจ็ล�าบาก ดอูย่าง

อวัยวะในร่างกาย แต่ละส่วนต่างมีหน้าที่ต่างกันไป หากอวัยวะใด

อวัยวะหนึ่งบกพร่อง ร่างกายย่อมเสียสมดุล

ว่าไปแล้ว แต่ละหน่วยงานจึงไม่ใช่ตัวตนขององค์กรและไม่

อาจเรียกหน่วยงานนั้นๆ ว่าคือองค์กร ทว่าหลายๆ หน่วยงานเมื่อมา

รวมกันเข้าจึงจะเรียกว่าเป็นองค์กรได้ จะขอยกค�ากล่าวมาประกอบ

ความเข้าใจดังนี้ว่า 

“...หำกเรำหำตวัตนในส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี ้เรำกจ็ะไม่พบตวัตน

นั้น ตัวอย่ำงเช่น มือของเรำเป็นร่ำงกำยของเรำหรือไม่ ? ไม่ใช่ เพรำะ

มือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่ำงกำย เมื่อเรำวิเครำะห์แต่ละส่วนของ

ร่ำงกำยเช่นนี ้กจ็ะพบว่ำไม่มส่ีวนใดเลยทีจ่ะบอกได้ถกูต้องว่ำเป็นตวั

เป็นตนของเรำ แต่ละอย่ำงนี้เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น” (จำกท่ำนเตชุง 

ริมโปเช ( Deshung Rinpoche) ในบทบรรยำยค�ำสอนเรื่อง “กำรเห็น

ทั้งสำม” ของท่ำนงอร์เซนคนชกลุน ดรุบ (Ngorchen Konchog  

Lhundrub) 

และ “...ตรำบเท่ำที่มีปัจจัยต่ำงๆ มำประชุมกันอยู่ ร่ำงก็จะ

ปรำกฏเหมือนกับบุคคล ท�ำนองเดียวกัน ตรำบเท่ำที่ร่ำงกำยนี้ด�ำรง

อยูอ่นัมำจำกมอืกบัส่วนอืน่ๆ ร่ำงกจ็ะถกูมองเหน็ในส่วนเหล่ำนี”้ (จำก

ท่ำนศำนติเทวะใน “โพธิจรรยำวตำร”)

ดงันัน้ เราจงึมอิาจกล่าวได้ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดเพยีงส่วนเดยีว

เป็นองค์กร หรือแม้แต่บุคลากร เครื่องจักร ฯลฯ เป็นองค์กรโดดๆ  

ได้เลย เพราะการจะเป็นองค์กรได้จะต้องเป็นการรวมองคาพยพทั้ง

หลายนี้เข้าด้วยกัน จึงจะสามารถผนึกประสานเพื่อกระท�ากิจกรรม 

เราจึงต้องมีจิตส�านึกตรงนี้ พึงตระหนักถึงจุดนี้ ด้วยความคิดที่เป็น

บวก หน่วยงานใดมีขอบข่ายหน้าที่ในส่วนใดที่ก�าหนด ก็ควรท�า 

หน้าที่นั้นๆ ให้ดีที่สุดตาม Role Classification และเมื่อรวมผลงาน

ของทุกหน่วยงานเข้าก็จะเป็นผลงานขององค์กร นี่คือจิตส�านึกอัน

ส�าคัญที่พึงมี

สรุป   

เคยมีผู ้กล่าวไว้เกี่ยวกับแนวโน้มการท�างานจากนี้ไปถึง

อนาคตว่าจะเป็นแบบสหวทิยาการ (Inter-discipline) มวีธิกีารท�างาน

ใหม่ๆ วิวัฒนาการต่างๆ จะทวีคูณ เทคโนโลโลยีใหม่ๆ ฯลฯ ล้วนมา

จากการพฒันา เปลีย่นแปลง ซึง่นบัวนัจะมมีากขึน้ทกุท ีซึง่ทีจ่รงิมมีา

แล้วเป็นระยะๆ ต้ังแต่อดีตจนสู่ปัจจุบัน เราจึงควรปรับตัวให้ทัน รับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ปรับตนเองให้มีจิตส�านึกต่อการ

ท�างาน ต่อองค์กร ต่อทมีงาน ในวถิทีีเ่ป็นบวกแล้ว จะก่อผล

บวกต่อตนเองและองค์กร สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเกิด

จากตวัเราอนัเป็นปัจเจกหน่วยเลก็ๆ ทว่าเมือ่รวมกนัมาก

เข้าก็ส่งผลโดยรวมได้อย่างมหาศาลทีเดียว 
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