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พลังชีวิตแห่งองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

จากฉบับที่แล้วต่อ

ส่วนผสมชุดที่ 4

แล้วมาดูส่วนผสมของพลังชุดที่ 4 นี้ จะเห็นว่าเป็นส่วนผสม

ที่ไม่ธรรมดาเช่นกันดังนี้

มีควำมรู้สึกว่ำเป็นกำรท�ำงำนที่คุ้มค่ำ (Worth to do) การมี

ความรูส้กึร่วมกนัว่างานทีก่�าลงัท�าอยูน่ัน้มคีณุค่าทางใจ คุม้ค่าต่อการ

ทุม่เทและอทุศิแล้ว จะเป็นอาหารทางใจทีห่ล่อเลีย้งความปลาบปล้ืม

อย่างน่าชื่นใจ ความรู้สึกนี้แม้วัดไม่ได้ในเชิงปริมาณ แต่ความรู้สึก

สุขใจต่อผลงานร่วมกันนี้ จะเป็นพลังดึงดูด และเหนี่ยวน�าให้สมาชิก

ในทีมมีก�าลังใจในการท�างานครั้งต่อๆ ไป

อยู่ห่ำงจำกควำมไม่พอใจ (Away from Dissatisfaction) 

มนุษย์มีอารมณ์ และความรู้สึก บางครั้งบางคนอาจอ่อนไหว ไวต่อ

ความรู้สึก อาจมีการกระทบกระทั่งจนไม่พอใจกันบ้างซึ่งเป็นเรื่อง

ธรรมดา ประเด็นนี้ไม่ควรมองข้าม เมื่อใดก็ตามที่เกิดความไม่พอใจ

ขึน้ในสมาชกิ จะต้องรบีขจดัจดุอ่อนน้ี ท�าความเข้าใจกันเสียให้ได้ เมือ่

ใดก็ตามที่มีการกินแหนงแคลงใจ ต้องเปิดใจ แก้ไข ปลดล็อคความ

ไม่พอใจต่อกันออกไป

ท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย (Work Safely) ความปลอดภัยใน

ความหมายนี้ หาใช่มีในเฉพาะกับเครื่องจักรเครื่องกล ไฟฟ้า ฯลฯ 

เท่านั้น แม้ในงานส�านักงาน หรืองานอื่นใดก็อาจไม่ปลอดภัยได้หาก

ท�างานด้วยความประมาทและเลินเล่อ ก็อาจก่อความเสียหายต่อ

ลกูค้า ต่อสาธารณชน ต่อผูบ้รโิภคได้ ดงันัน้ การมคีวามรูส้กึของความ

ปลอดภัยจึงเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อวิธีการท�างาน ต่อ- 

ผลงาน ต่อผลผลิต หากสมาชิกในทีมงานมีจิตส�านึกน้ีแล้ว พลังทีม

งานมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

เป็นสถำนที่น่ำสนุกและน่ำท�ำงำน (Enjoyable Workplace) 

ปกติในชีวิตประจ�าวัน เราจะมีเวลาส่วนใหญ่อยู่กับสถานที่ท�างาน 

เพราะฉะนั้น เราจึงอยู่ในสังคมในสถานที่ท�างานมากกว่าอยู่ในบ้าน 

ในหลายๆ องค์กรจึงออกแบบตกแต่งสถานที่ท�างานให้น่าอยู่น่า

ท�างาน เรียกว่าสร้างสรรบรรยากาศให้มีลักษณะผ่อนคลาย ซ่ึงเป็น

จิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ท�าให้ไม่เคร่งขรึมจนเกินไป อย่างไรก็ดี ในฐานะ

ของคนท�างานก็ควรจะนึกเสมอว่าเป็นสถานที่ที่น่าท�างานน่าสนุก 

นี้คือวิธกีารสร้างสภาวะอารมณ์ของเราไปสู่วิถีทางอันเป็นบวก เมื่อมี

ความคิดเช่นนี้ ก็จะท�างานด้วยความเบิกบาน และแม้มีปัญหา

อุปสรรคในการท�างาน ก็ยังมีสมาชิกในทีมที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา อยู่

ในสังคมการท�างานที่น่ารื่นรมย์ 

เป็นสถำนที่ที่มีสภำพแวดล้อมดี (Good Environment) เป็น

เรื่องธรรรมชาติ และปกติของปุถุชนทั่วไปที่ต่างปรารถนาจะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดี การจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่วนหนึ่งคงอยู่ที่การ

ร่วมสรรค์สร้างให้มบีรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทีดี่ สภาพแวดล้อม

ที่ดีในที่นี้ หาใช่มีแต่เพียงวัตถุสิ่งของ ต้นไม้ใบหญ้าเท่านั้น สภาพ

แวดล้อมจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “มนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีส่วนที่ช่วยให้

สถานที่มีบรรยากาศดี สภาพแวดล้อมดีด้วย หากสถานที่ สภาพ

แวดล้อม บรรยากาศ อารมณ์ความรูส้กึมาผสมผสานกนัเข้า ย่อมเป็น

แรงพลงัหนนุส่งให้สภาพบรรยากาศโดยรวมเป็นไปในทางบวก นีเ้ป็น

ปัจจัยหนุนให้การท�างานเป็นทีมมีพลังอย่างเหลือเชื่อ 

ท�ำงำนเป็นทีม (Team) หลายคนที่เคยชมการร่ายร�าเจ้าแม่

กวนอิมพันมือของนาฎศิลป์จีนแผ่นดินใหญ่คงจะชื่นชมในความ

พร้อมเพรียงของคณะนี้ เพราะชาวคณะที่ร่ายร�าชุดนี้ล้วนเป็นคนใบ้ 

หูหนวก ทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วง โดยมีโค้ชคอยก�ากับ

ท่วงท่า และทกุคนกร่็ายร�า เปลีย่นท่วงท่าได้สวย สง่างาม อย่างเหลอื-

เชื่อ สมาชิกในคณะนี้มิใช่จะมีเพียงผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังมีผู้ชายอยู่

ด้วย ผูช้ายจะถกูวางตวัอยูห่ลงัสดุ เพือ่ว่าเวลาเหยยีดแขนและนิว้ออก

จบ

พลังทีมงาน:
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และต้องพาพวกแกทั้งหลายเคลื่อนไปยังจุดหมาย”

มือ ก็สวนขึ้นมาทันที “ฉันต่างหากที่ควรเป็นหัวหน้า เพราะ

ฉันท�างานหาเงินมา ท�าให้พวกแกทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้”

และแล้วอวยัวะทัง้ร่างกายต่างกย็กเหตผุลทีว่่าตวัเองควรเป็น

หัวหน้าอย่างอุตลุดจนมาถึง “ทวารหนัก”

ยังไม่ทันที่ทวารหนักจะเอ่ยเหตุผลของตัวเอง ทุกอวัยวะก็ข�า

กลิ้งแล้วพร้อมใจกันบอกว่า

 “ไม่มีทาง พวกเราไม่มีวันให้ทวารหนักเป็นหัวหน้าแน่นอน”

 เมือ่เป็นดงันัน้ ทวารหนกักส็ไตรค์ไม่ยอมท�างาน เพยีงไม่นาน

นัก อวัยวะต่างๆ ก็ปั่นป่วน อลหม่าน รวนเรไปหมด 

 สมองที่ว่าแน่ๆ  ถึงกับสลบเหมือด จนในที่สุดต้องยอมให้

ทวารหนักเป็นหัวหน้า  

จากนั้น ทุกอวัยวะก็ก้มหน้าก้มตาท�างานของตัวเองต่อไป

 ในขณะที่หัวหน้าก็มีหน้าที่นั่งเฉยๆ แล้วก็ท�าหน้าที่ขับถ่าย

ออกมา

ดังนั้น เราไม่ต้องคิดว่าจะให้คนที่มีสมองเป็นหัวหน้า เพราะ

มันเป็นหน้าที่ของ “ทวารหนัก” เท่านั้น 

ข้อคิดจากเรื่องนี้ ในที่สุดจะสอนใจเราว่า ทุกอวัยวะล้วนมี

ความส�าคัญ จะต่างกันตรงที่ลักษณะหน้าที่ แต่ทุกอวัยวะล้วนเกื้อ

หนุนซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ในองค์กรก็เช่นกัน แม้แต่ละหน่วยงานจะ

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างกัน แต่ละหน่วยงานมี Role Clas-

sification บางหน่วยงานอาจเป็นหน่วยงานหลกั หน่วยงานรอง หน่วย

งานสนบัสนนุ แต่ล้วนแล้วมส่ีวนสนบัสนนุกนัทัง้สิน้ หากขาดส่วนหนึง่

ส่วนใดไป ย่อมไม่สมบูรณ์  

สรุป

การท�างานเป็นทีมเป็นหัวใจก็จริง แต่ความเป็นพลังจะมี

อานุภาพและเป็นพลังทวี (Synergy) ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่ละ

บคุคล แต่ละหน่วนงาน ความเป็นน�า้หนึง่และใช้ภาษา (ใจ) ทีเ่หมอืน

กัน และที่ส�าคัญจะต้องมีความต่อเนื่อง สม�่าเสมอ คือมี Consis-

tency ไม่ใช่เป็นแบบไฟไหม้ฟาง อันเป็นปรากฏการณ์ของหลาย

องค์กร ความพร้อมเพรียง ความเป็นทีมงานจะปรากฏหลังเสร็จสิ้น

การอบรม แต่คล้อยหลงัไปไม่กีน่าน กก็ลบัไปสูส่ภาพเดมิๆ ซึง่คงเป็น

หน้าที่ขององค์กรนั้นๆ ตลอดจนผู้น�า และสมาชิกทุกคนว่าจะจริงจัง

เพยีงใด มคีวามเสมอต้นเสมอปลายในการปฏบิตัมิากน้อยเพยีงไหน   

เคล็ดลับจึงอยู่ที่ตรงนี้มากกว่า หาไม่แล้ว ถึงจะมีทีมงาน แต่ขาดจิต

วญิญาณแห่งความเป็นทมีงาน มนักไ็ม่ต่างจากขาดพลงัชวีติทีจ่ะเป็น

ลมปราณขององค์กรนั่นเอง 

ไป เราจะเห็นแขนและนิ้วมือในระดับที่เสมอกับแขน และนิ้วมือของ

นกัร่ายร�าหญงิคนหน้าๆ นัน่เป็นเพราะโครงสร้างสรรีะแขนของชายจะ

ใหญ่กว่า แต่พอยนือยูห่ลงัๆ เราจงึเหน็ว่ามคีวามกลมกลนื ไม่มคีวาม

แตกต่าง และยิ่งเมื่อได้ฟังการสัมภาษณ์เบื้องหลังการฝึกซ้อมจาก

เหล่านักร่ายร�าด้วยแล้ว เขา และเธอเหล่านี้ฝึกซ้อมด้วยความอดทน 

บ้างก็ร้องไห้ท้อแท้ แต่ด้วยความมานะอดทน ปลุกปลอบ และแรง

สนบัสนุนจากเพือ่นๆ ประกอบกับแรงผลกัดนั การให้ก�าลงัใจจากโค้ช

ผูส้อน (โค้ชกห็ลัง่น�า้ตาด้วยความชืน่ชม เกือบจะถอดใจเช่นกนั เพราะ

ต้องสื่อ และส่งสัญญาณการเปลี่ยนท่วงท่า ให้เหมาะเจาะคล้องจอง

กับจังหวะที่เอ่ยนามถึงนิรมาณกายของแต่ละปาง (84 ปาง) ของเจ้า

แม่กวนอมิในเพลงสวดมนตร์ทเิบตอย่างไรอกีด้วย) นีค่งเป็นตวัอย่าง

ของการท�างานเป็นทีมที่น่าจะเด่นชัดที่สุด ที่แปลงจากจุดด้อย (เป็น

ใบ้ หูหนวก) ผ่านนาฎลีลาอันงามสง่า พร้อมกับการก�ากับให้จังหวะ

การเปลี่ยนท่วงท่าจากโค้ช ส่งผลงานที่น่าชื่นชม 

สัมพันธภำพในงำนดีทุกระดับ (Good Relations) ลักษณะ

การท�างานขององค์กรต่างๆ เปรยีบไปก็เสมอืนการท�างานของอวยัวะ

ในร่างกายทกุองคาพยพ จะขาดอวยัวะใดอวยัหนึง่ไม่ได้ เมือ่ใดกต็าม

ท่ีมีความผิดปกติ หรือขาดความสมดุล จะกระทบถึงองคาพยพโดย

รวม จะขอยกเรื่องราวต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ประกอบดังนี้

ใครเป็นหัวหน้า

ตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

ก็ทะเลาะกันว่า ใครควรจะเป็นหัวหน้า

สมอง ก็บอกว่า “ฉันควรจะเป็นหัวหน้า เพราะฉันคิดและ

ตัดสินใจต่างๆ นานา”

 เท้า กเ็ถยีงและบอกว่า “ฉนัต่างหากทีค่วรเป็นหวัหน้า เพราะ

ฉันเป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุด 
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