ปลดล็อคองคกร
ฝาเทรนด HR 4 ประการกับเสนทางของมนุษยเงินเดือน
องคกรจะอยูรอดอยางไร หากไมไดใจพนักงาน

0

1

2

ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
ปฏิเสธไมไดวา ภาวะเศรษฐกิจ ไดสงผลถึงอะไรตออะไรมากมาย ตั้งแตเรื่องใกลตัว จนถึงเรื่องไกลตัว
โดยเฉพาะอยางยิง่ กับการทํางานในองคกร ที่ตองเผชิญกับปจจัยภายนอกและภายใน อันเปนผลเกี่ยว
เนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมื่อเปาหมายองคกรสูงขึ้นแตบรรยากาศแหงประสิทธิภาพตกต่ําลง ขณะที่องคกรตองการ
ประสิทธิภาพอยางสูง แตสภาพแวดลอมลวนบั้นทอนตอประสิทธิภาพ ดังกลาวคนทํางานมากมายตองเผชิญ
กับสถานการณที่หดหู หลายคนนัง่ ลุนกับสภาพขององคกรที่อยูบนเสนดาย ปราศจากความชัดเจน ความ
กดดัน ความเครียด เหลานีล้ วนมีสวนสําคัญที่จะทําใหภูมิคุมกันของศักยภาพในการทํางานตางๆ ลดลงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
ปญหาสารพันลวนมาจากสิ่งแวดลอมในทีท่ ํางาน
เมื่อมองถึงสาเหตุนานาปญหาสารพันที่บั่นทอน ก็พบวาปญหาเหลานั้น มาจากสิ่งแวดลอมรอบตัว
ตั้งแตนโยบายขององคกรที่เปลี่ยน ทาทีของผูบริหาร ระบบการทํางาน เปาหมายที่เพิ่มขึ้นและทาทาย
ความสามารถอยางรุนแรง ในขณะที่คนทํางาน ไรหนทางที่จะสูเปาหมายที่องคกรตองการ งบประมาณลดลง
จนแทบจะไมมีเครื่องมือ หรือกระสุนสําหรับการตอยอด การแขงขันที่เมื่อเผชิญกับนอกองคกร ก็ย่ําแยแลวยัง
ตองเผชิญกับการแขงขันกันเองในที่ทํางานอีก หัวหนาหรือเจานายก็ดูจะไรซึ่งมนุษยธรรมขึ้นเรื่อยๆ การถูก
กลั้นแกลงใหไดอาย เสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ หมดศักดิ์ศรี ลวนเปนสภาพแหงความกดดัน ที่ตองการจะใหลาออก
ไปจากองคกร หรือแสดงใหเห็นวาเจาไขมันรายเหลานัน้ ควรถูกขจัดใหออกไปจากรางกายเสียที เพือ่ ความ
แข็งแรง คลองตัวขององคกร ไมวาพนักงานจะคิดไปเอง หรือองคกรบีบคั้นใหเกิดสภาพการณเหลานั้นขึ้น
คําถามจึงอยูที่วาอะไรคือทางออกของเรื่องเหลานี้ ประสิทธิภาพของการทํางานจะเกิดขึ้นไดอยางไร และ
คําถามสุดทาย องคกรจะไปรอดและถึงเปาหมายที่สูงสงไดอยางไร เมือ่ พนักงานขององคกรเต็มไปดวย
ความเครียดและคับของใจ ดังนั้น ปญหาทั้งหลาย ทั้งองคและพนักงานตางตองชวยกันแกไข
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องคกรจะอยูรอดอยางไร หากไมไดใจพนักงาน
ตางสถานะ ตางมุมมองเมื่อมองในดานขององคกร ก็พบวามีหลายแนวทางที่องคกรตองมีการปรับ
ทิศทางที่สําคัญ สําหรับกลยุทธที่ควรหยิบมาใชในสวนขององคกรที่จะใชในการดําเนินธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจ
ฝดเคือง
กระจุกดีกวากระจาย ภายใตแนวคิดของการแบงปน ใชทรัพยากรรวมกัน ในภาวะคับขัน อาจตอง
เปลี่ยนวิธีการบริหารจากการกระจายเปนการกระจุก คัดสรร สิ่งที่เปนขอดีของแตละกลุมธุรกิจภายในองคกร
ทั้งในสวนของความรู งบประมาณ การลงทุนและเครือขาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมกัน การขยาย
ความรวมมือในธุรกิจเดียวกันมากขึ้น ซึ่งนอกจะเปนการลดคาใชจายแลว ยังทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขันมากกวาการตางคิดตางทําหรือปลอยใหเกิดบรรยากาศของการแขงขันแยงชิงกันในองคกร
การกําหนดเปาหมายรวมกัน การชีแ้ จง สรางความชัดเจน มีเปาหมายรวมกันดวยการผสมผสานทุกสวน
ขององคกร เปนภารกิจรวมของหนวยงานและองคกร ไมใชแยกเปนสวนๆ ทุกฝายตางมีชองทางและโอกาส
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไมเกิดพืน้ ที่วาง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทรัพยากรขององคกรทั้งภายในและการ
ขับเคลื่อนสูภายนอก ไมใชจากขางนอกสูขา งใน
ใชการสื่อสารเชิงกลยุทธทั้งภายในและภายนอก กลยุทธของการสื่อสารกับกลุมตางๆ ดูจะเปนสิ่งที่
จําเปนในอันดับแรกๆ ดวยการใชวิธีการ เครื่องมือ ชองทางที่เหมาะสมโดยเนนการสื่อความที่ชัดเจนภายใน
รวมกัน การสื่อสารที่เนนการชี้ชัดกับกลุม เปาหมาย ประเด็น วิธีการจัดการที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เปนเวลาที่
องคกรตองเลือกและตัดสินใจวาอยากเนนในสวนใดบาง ตองการความรวมมือ คานิยมรวมกันอะไรบาง การ
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการขององคกรเฉพาะเทาที่จําเปนกอน การสือ่ สารที่สม่ําเสมอแบบสอง
ทางเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับในชวงระยะเวลานี้
การแสดงความจริงใจขององคกร การสรางความพึงพอใจ ความผูกพันในระยะยาว ไมเพียงกับลูกคา
นักลงทุน ผูถือหุน ชุมชน และสังคมเทานั้น พนักงานเปนกลไกทีส่ ําคัญมาก สําหรับการสรางผลงานที่จะทํา
ใหองคกรบรรลุเปาหมาย การสงเสริมศักยภาพในทุกดาน ไมวาจะเปนความคิดสรางสรรคความถนัด ทักษะ
ความสามารถทั้งปวงของพนักงานใหเกิดประโยชนทั้งกับตัวพนักงานเองและองคกร ที่มีอยู อยางชัดเจน
จริงใจ ไมหลอกลวง นับเปนสิ่งที่องคควรสรางใหเกิดความเดนชัดทีส่ ุด
เทรนดของโลก 4 ประการ กับเสนทางของมนุษยเงินเดือน
ในขณะที่เทรนดในการทํางานทุกวันนี้เปนเทรนดเดียวกันทั้งโลกที่ประกอบดวย 1) เราตองไมลืมวา
เรากําลังกาวสูก ารแขงขันที่รนุ แรงและไรรปู แบบ 2) เรากําลังอยูโดยปราศจากความแนนอนและความมั่นคง
ทางการเงิน เพราะตองเผชิญกับความเสียงหลายประการ 3) สงครามแหงการแยงชิงคนเกงดูจะไมมีทาทีจะ
สงบโดยงาย 4) การงานที่มั่นคง ดูจะเปนเรื่องไดยาก ขณะที่เรื่องของความกาวหนาไมใชเรื่องที่เกิดขึ้น
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ติดตามความเคลื่อนไหว อยางเขาใจ ในสถานการณ ที่เกิดขึน้ ทั้งกับองคกรของตนเองและสภาพของ
ตลาด การที่
เราไดใกลชิดขอมูลยอมเกิดความไดเปรียบ รูทศิ ทาง หมั่นติดตามขาวสารทั้งเชิงลึกและ
เชิงกวาง ไมวาจะเปน ขาวสารที่ปรากฏผานสื่อสารมวลชน บทวิเคราะห งานวิจยั นโยบายทั้งของภาครัฐและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ การติดตามขอมูลของคูแขง มีการติดตาม วิเคราะหและคาดการณ เปนสิง่ ที่หลีกเลี่ยง
ไมได
นําศักยภาพที่มีสรางผลงานใหเกิดประโยชนกบั องคกรใหมากที่สุด คนที่มีความสามารถมากมาย แต
อาจจะไดใชสงิ่ เหลานั้นอยางไมคุมคา บางคนมีความชํานาญ ความรู ความสามารถ มีเครือขาย มี
ความสัมพันธ ทั้งทางตรงหรือทางออม อาจถึงเวลาที่ตองนําออกมาแสดง เพื่อใหองคกรไดประจักษณถงึ
คุณคา บางครั้ง เราอาจจะไมไดทํางานในสิ่งที่ตรงกับความถนัด หรือมูลคาเพิ่มที่มีอยูเหลานัน้ ถึงเวลาแลว ที่
เราจําเปนตองแสดงใหเห็นวา เรา มีสวนชวยใหองคกร กาวหนา มีชองทางเพิ่มมากขึ้น หรือจะรอดจากวิกฤต
ไปไดอยางไรบาง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งจากการทํางาน การใชชวี ติ ทามกลางการแขงขัน การตื่นตัวอยูเสมอ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงมิใชเกิดขึ้นในระดับองคกรเทานั้น ระดับบุคคลเองก็จําเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาก
ทีเดียว การเปลี่ยนแปลง ดังกลาว ไมใชเฉพาะการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิด วิธีทํางาน หรือการใชชีวิต
เดิมๆที่ตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสิ่งที่เปลี่ยนไป การพัฒนา เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด การลดสิ่งที่เปน
เงื่อนไข หรือสภาพความจําเปนที่อาจมีความสําคัญในอดีต
สรางวิกฤตใหเปนโอกาส ขอย้ําวาควรใชวกิ ฤตใหเปนโอกาสจริงๆ ไมใชปลอยใหโอกาสเปนวิกฤต การ
มีเวลาในการทํางานที่นอยลง ยอมทําใหเวลาของครอบครัวมีมากขึน้ ใชเวลาทีม่ ีอยูใสใจกับครอบครัวและ
เสริมความแข็งแรงมากยิ่งขึน้ การใชเวลา แสวงหาชองทางการเรียนรู การเรียนตอ การอบรม การตอยอดองค
ความรู ไมวาจะเปนดานวิชาการ วิชาชีพ ความถนัด ความสนใจ ที่อาจจะเปนอาชีพเสริมหรือออาจเปนอาชีพ
หลักในอนาคต เครือขายทีม่ ีอาจพัฒนาเปน หุนสวน หรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต ความรู ความถนัด
ความชํานาญ จะมีสามารถเสริมมูลคาที่มีอยู ไดอยางไร ลวนเปนโอกาสที่ทาทายอยูเบื้องหนา
เตรียมพรอมอยูเสมอ ในเมื่อความไมแนนอนอยูเบื้องหนา การจัดการกับอนาคตและชีวิตในการทํางาน
ดูจะเปนสิ่งที่สําคัญและตองมีแผนรองรับ หาคําตอบจากสมมุติฐานที่วา ถาเราไมไดทํางานทีน่ ี่แลว จะเกิด
อะไรขึ้น เราจะใชชวี ิตการทํางานที่เหลืออยูอยางไร วิธไี หน การศึกษาสวัสดิการ ระเบียบของบริษัท การ
สํารวจทรัพยากรทางความรูค วามสามารถของเราที่มีอยู ดูจะตองมีความพรอมอยูเสมอ การศึกษา ทําความ
เขาใจกับกฎระเบียบทางดานแรงงาน แมกระทั่งการมีทปี่ รึกษากฎหมายก็อาจจําเปน การไดสํารวจเหลานี้จะได
มีเวลาสําหรับการเตรียมความพรอมถา จําเปน เผื่อเหลือเผื่อขาด
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สถานการณโลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน หลายสิง่ หลายอยางทีไ่ มคาดคิดก็ไดเกิดขึ้นมากมายบนโลกแหง
ธุรกิจ ที่หมุนอยูอยางรวดเร็ว ในฐานะองคกรผูบริหารก็มีตัวที่ชี้วัดในการพานาวาใหเติบโตฝามรสุมไปได
ขณะเดียวกัน
ขณะที่พนักงานในฐานะที่เปนมนุษยเงินเดือนก็จําเปนตองใชศักยภาพพรอมกับแผนรองรับ
ความเสี่ยง แมวาจะยังไมมีใครรูวาจะเกิดหรือไม รุนแรงเพียงใด ใครจะไดผลกระทบบางก็ตาม
………………………………………………………………………………………………………….
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