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ปฏิเสธไม่ ได้ ว่า ภาวะเศรษฐกิจ ได้ ส่งผลถึงอะไรต่ ออะไรมากมาย ตั้งแต่ เรื่องใกล้ตัว จนถึงเรื่องไกลตัว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับการทางานในองค์ กร ทีต่ ้ องเผชิญกับปัจจัยภายนอกและภายใน อันเป็ นผลเกีย่ ว
เนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมื่อเป้ าหมายองค์กรสู งขึ้นแต่บรรยากาศแห่งประสิ ทธิ ภาพตกต่าลง
ขณะที่องค์กรต้องการประสิ ทธิ ภาพอย่างสู ง แต่สภาพแวดล้อมล้วนบั้นทอนต่อประสิ ทธิ ภาพ ดังกล่าว
คนทางานมากมายต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หดหู่ หลายคนนัง่ ลุน้ กับสภาพขององค์กรที่อยูบ่ นเส้นด้าย
ปราศจากความชัดเจน ความกดดัน ความเครี ยด เหล่านี้ลว้ นมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ภูมิคุม้ กันของศักยภาพใน
การทางานต่างๆ ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เทรนด์ ของโลก 4 ประการ กับเส้ นทางของมนุษย์ เงินเดือน
ในขณะที่เทรนด์ในการทางาน และการจัดการขององค์กรในทุกวันนี้เป็ นเทรนด์เดียวกันทั้งโลกที่ประกอบด้วย
1) การก้ าวสู่ การแข่ งขันทีร่ ุ นแรงและไร้ รูปแบบ
2) ทั้งองค์ กรและพนักงานกาลังอยู่โดยปราศจากความแน่ นอนและความมั่นคงทางการเงิน เพราะต้ องเผชิญ
กับความเสี ยงหลายประการ
3) สงครามแห่ งการแย่ งชิ งคนเก่ งดูจะเป็ นกลยุทธ์ ส่ ู ทางลัดแห่ งความสาเร็จ และไม่ มีท่าทีจะสงบโดยง่ าย
4) การงานทีม่ ั่นคง ดูจะเป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ นไปได้ ยาก ขณะทีเ่ รื่องของความก้ าวหน้ าไม่ ใช่ เรื่องทีเ่ กิดขึน้ แน่ นอน
เสมอไป
นานาปัญหาจากสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศ ในทีท่ างาน
เมื่อมองถึงสาเหตุนานาปั ญหาสารพันที่บนั่ ทอน ก็พบว่าปั ญหาเหล่านั้น มาจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ตั้งแต่
นโยบายขององค์กรที่เปลี่ยน ท่าทีของผูบ้ ริ หาร ระบบการทางาน เป้ าหมายที่เพิ่มขึ้นและท้าทายความสามารถ
อย่างรุ นแรง ในขณะที่คนทางาน ไร้หนทางที่จะสู่ เป้ าหมายที่องค์กรต้องการ งบประมาณลดลงจนแทบจะไม่มี
เครื่ องมือ หรื อกระสุ นสาหรับการต่อยอด การแข่งขันที่เมื่อเผชิญกับนอกองค์กร ก็ย่าแย่แล้วยังต้องเผชิญกับ
การแข่งขันกันเองในที่ทางานอีก หัวหน้าหรื อเจ้านายก็ดูจะไร้ซ่ ึ งมนุษยธรรมขึ้นเ รื่ อยๆ การถูกกลั้นแกล้งให้
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ได้อาย เสื่ อมยศ เสื่ อมเกียรติ หมดศักดิ์ศรี ล้วนเป็ นสภาพแห่งความกดดัน ที่ตอ้ งการจะให้ลาออกไปจาก
องค์กร หรื อแสดงให้เห็นว่าเจ้าไขมันร้ายเหล่านั้น ควรถูกขจัดให้ออกไปจากร่ างกายเสี ยที เพื่อความแข็งแรง
คล่องตัวขององค์กร ไม่วา่ พนักงานจะคิ ดไปเอง หรื อองค์กรบีบคั้นให้เกิดสภาพการณ์เหล่านั้นขึ้น คาถามจึง
อยูท่ ี่วา่ อะไรคือทางออกของเรื่ องเหล่านี้ ประสิ ทธิ ภาพของการทางานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และคาถามสุ ดท้าย
องค์กรจะไปรอดและถึงเป้ าหมายที่สูงส่ งได้อย่างไร เมื่อ พนักงานขององค์กรเต็มไปด้วยความเครี ยดและ คับ
ข้องใจ ดังนั้น ปั ญหาทั้งหลาย ทั้งองค์และพนักงานต่างต้องช่วยกันแก้ไข
เปิ ดแผนฝ่ าวิกฤต ... สู่ ทางรอดขององค์ กร
ในยุคที่เศรษฐกิจฝื ดเคือง มุมมองระหว่างพนักงานกับองค์กร ย่อมต่างกัน
ต่างสถานะ ต่างมุมมอง เมื่อมองในด้านขององค์กร ก็พบว่ามีหลายแนวทางที่องค์กรต้ องมีการปรับทิศทางที่
สาคัญ สาหรับกลยุทธ์ที่ควรหยิบมาใช้ในส่ วนขององค์กรที่จะใช้ในการดาเนินธุ รกิจ
1) กระจุกดีกว่ ากระจาย ภายใต้แนวคิดของการแบ่งปั น ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ในภาวะคับขัน อาจต้อง
เปลี่ยนวิธีการบริ หารจากการกระจายเป็ นการกระจุก คัดสรร สิ่ งที่เป็ นข้ อดีของแต่ละกลุ่มธุ รกิจภายในองค์กร
ทั้งในส่ วนของความรู ้ งบประมาณ การลงทุนและเครื อข่าย เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดร่ วมกัน การขยาย
ความร่ วมมือในธุ รกิจเดียวกันมากขึ้น ซึ่ งนอกจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยัง ทาให้เกิดการได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันมากกว่าการต่างคิดต่างทาหรื อปล่อยให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันแย่งชิงกันในองค์กร
2) การกาหนดเป้าหมายร่ วมกัน การชี้แจง สร้างความชัดเจน มีเป้ าหมายร่ วมกันด้วยการผสมผสานทุกส่ วน
ขององค์กร เป็ นภารกิจร่ วมของหน่วยงานและองค์กร ไม่ใช่แยกเป็ นส่ วนๆ ทุกฝ่ ายต่างมีช่องทางและโอกาส
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยไม่เกิดพื้นที่วา่ ง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทรัพยากรขององค์กรทั้งภายในและการ
ขับเคลื่อนสู่ ภายนอก ไม่ใช่จากข้างนอกสู่ ขา้ งใน
4) ใช้ การสื่ อสารเชิ งกลยุทธ์ ท้งั ภายในและภายนอก กลยุทธ์ของการสื่ อสารกับกลุ่มต่างๆ ดูจะเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
ในอันดับแรกๆ ด้วย การใช้วธิ ี การ เครื่ องมือ ช่องทางที่เหมาะสมโดยเน้นการสื่ อความที่ชดั เจน ภายในร่ วมกัน
การสื่ อสารที่เน้นการชี้ชดั กับกลุ่มเป้ าหมาย ประเด็น วิธีการจัดการที่เจาะลึกมากยิง่ ขึ้น เป็ นเวลาที่องค์กรต้อง
เลือกและตัดสิ นใจว่าอยากเน้นในส่ วนใดบ้าง ต้องการความร่ วมมือ ค่านิยมร่ วมกันอะไรบ้าง การเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของความต้องการขององค์กรเฉพาะเท่าที่จาเป็ นก่อน การสื่ อสารที่สม่าเสมอแบบสองทางเป็ นสิ่ ง
ที่ขาดไม่ได้สาหรับในช่วงระยะเวลานี้
5) การแสดงความจริงใจขององค์ กร การสร้างความพึงพอใจ ความผูกพันในระยะยาว ไม่เพียงกับลูกค้า นัก
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ชุมชน และสังคม เท่านั้น พนักงานเป็ นกลไกที่สาคัญมาก สาหรับการสร้างผลงานที่จะทาให้
องค์กรบรรลุเป้ าหมาย การส่ งเสริ มศักยภาพในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความคิดสร้างสรรค์ความถนัด ทักษะ
ความสามารถทั้งปวงของพนักงานให้เกิดประโยชน์ท้ งั กับตัวพนักงานเองและองค์กร ที่มีอยู่ อย่างชัดเจน
จริ งใจ ไม่หลอกลวง นับเป็ นสิ่ งที่องค์ควรสร้างให้เกิดความเด่นชัดที่สุด
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หลากหลายแนวทาง ฝ่ าวิกฤต ... สู่ ทางรอดของพนักงาน
1) ติดตามความเคลือ่ นไหว อย่างเข้ าใจ ในสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นทั้งกับองค์กรของตนเองและสภาพของตลาด
การที่
เราได้ใกล้ชิดข้อมูลย่อมเกิดความได้เปรี ยบ รู ้ทิศทาง หมัน่ ติดตามข่าวสารทั้งเชิงลึกและเชิง
กว้าง ไม่วา่ จะเป็ น ข่าวสารที่ปรากฏผ่านสื่ อสารมวลชน บทวิเคราะห์ งานวิจยั นโยบายทั้งของภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามข้อมูลของคู่แข่ง มีการติดตา ม วิเคราะห์และคาดการณ์ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้
2) นาศักยภาพทีม่ ีสร้ างผลงานให้ เกิดประโยชน์ กบั องค์ กรให้ มากทีส่ ุ ด คนที่มีความสามารถมากมาย แต่
อาจจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างไม่คุม้ ค่า บางคนมีความชานาญ ความรู ้ ความสามารถ มีเครื อข่าย มี
ความสัมพันธ์ ทั้งท างตรงหรื อทางอ้อม อาจถึงเวลาที่ตอ้ งนาออกมาแสดง เพื่อให้องค์กรได้ประจักษณ์ถึง
คุณค่า บางครั้ง เราอาจจะไม่ได้ทางานในสิ่ งที่ตรงกับความถนัด หรื อมูลค่าเพิ่มที่มีอยูเ่ หล่านั้น ถึงเวลาแล้ว ที่
เราจาเป็ นต้องแสดงให้เห็นว่า เรา มีส่วนช่วยให้องค์กร ก้าวหน้า มีช่องทางเ พิ่มมากขึ้น หรื อจะรอดจากวิกฤต
ไปได้อย่างไรบ้าง
4) การปรับเปลีย่ นตัวเอง ทั้งจากการทางาน การใช้ชีวติ ท่ามกลางการแข่งขัน การตื่นตัวอยูเ่ สมอ การบริ หาร
การเปลี่ยนแปลงมิใช่เกิดขึ้นในระดับองค์กรเท่านั้น ระดับบุคคลเองก็จาเป็ นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาก
ทีเดียว การเ ปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิด วิธีทางาน หรื อการใช้ชีวติ
เดิมๆที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสิ่ งที่เปลี่ยนไป การพัฒนา เพิม่ เติมในสิ่ งที่ขาด การลดสิ่ งที่เป็ น
เงื่อนไข หรื อสภาพความจาเป็ นที่อาจมีความสาคัญในอดีต
5) สร้ างวิกฤตให้ เป็ นโอกาส ขอย้าว่าควรใช้วกิ ฤตให้เป็ นโอกาสจริ งๆ ไม่ใช่ปล่อยให้โอกาสเป็ นวิกฤต การมี
เวลาในการทางานที่นอ้ ยลง ย่อมทาให้เวลาของครอบครัวมีมากขึ้น ใช้เวลาที่มีอยูใ่ ส่ ใจกับครอบครัวและเสริ ม
ความแข็งแรงมากยิง่ ขึ้น การใช้เวลา แสวงหาช่องทางการเรี ยนรู ้ การเรี ย นต่อ การอบรม การต่อยอดองค์
ความรู ้ ไม่วา่ จะเป็ นด้านวิชาการ วิชาชีพ ความถนัด ความสนใจ ที่อาจจะเป็ นอาชีพเสริ มหรื อออาจเป็ นอาชีพ
หลักในอนาคต เครื อข่ายที่มีอาจพัฒนาเป็ น หุ น้ ส่ วน หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจในอนาคต ความรู ้ ความถนัด
ความชานาญ จะมีสามารถเสริ มมูลค่าที่มีอยู่ ได้อย่างไร ล้วนเป็ นโอกาสที่ทา้ ทายอยูเ่ บื้องหน้า
6) เตรียมพร้ อมอยู่เสมอ ในเมื่อความไม่แน่นอนอยูา่ เบื้องหน้า การจัดการกับอนาคตและชีวติ ในการทางาน
ดูจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญและต้องมีแผนรองรับ หาคาตอบจากสมมุติฐานที่วา่ ถ้าเราไม่ได้ทางานที่นี่แล้ว จะเกิด
อะไรขึ้น เราจะใช้ชีวติ การทางานที่เหลืออยูอ่ ย่างไร วิธีไหน การศึกษาสวัสดิการ ระเบียบของบริ ษทั การ
สารวจทรัพยากรทางความรู ้ความสามารถของเราที่มีอยู่ ดูจะต้องมีความพร้อมอยูเ่ สมอ การศึกษา ทาความ
เข้าใจกับกฎระเบียบทางด้านแรงงาน แม้กระทัง่ การมีที่ปรึ กษากฎหมายก็อาจ จาเป็ น การได้สารวจเหล่านี้จะได้
มีเวลาสาหรับการเตรี ยมความพร้อมถ้า จาเป็ น เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด
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สถานการณ์ โลกเปลีย่ นแปลงทุกวัน ในการบริหารองค์ กร สิ่ งทีจ่ าเป็ นต้ องพิจารณาควบคู่ในการ
กาหนดกลยุทธ์ ทางการบริหารก็คือ การควบคุมสถานภาพทางธุรกิจควบคู่ไปกับส ถานภาพทางความรู้ สึกของ
ผู้เกีย่ วข้ องและมวลชนในทุกองศา หลายสิ่ งหลายอย่ างทีไ่ ม่ คาดคิดก็ได้ เกิดขึน้ มากมายบนโลกแห่ งธุรกิจ ที่
หมุนอยู่อย่ างรวดเร็ว ในฐานะองค์ กรผู้บริหารก็มีตัวทีช่ ี้วดั ในการพาองค์ กรให้ เติบโตฝ่ ามรสุ มไปได้
ขณะเดียวกัน ขณะทีพ่ นักงานในฐานะทีเ่ ป็ นม นุษย์ เงินเดือนก็จาเป็ นต้ องใช้ ศักยภาพพร้ อมกับแผนรองรับ
ความเสี่ ยง นับเป็ นการเผชิ ญกับปัจจัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในทีไ่ ม่ อาจจะปฏิเสธได้ ในสภ่ าวการณ์
เช่ นนี้
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