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ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ภาวะเศรษฐกิจ ไดส่้งผลถึงอะไรต่ออะไรมากมาย ตั้งแต่เร่ืองใกลต้วั จนถึงเร่ืองไกลตวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัการท างานในองคก์ร ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัจจยัภายนอกและภายใน อนัเป็นผลเก่ียว
เน่ืองมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
เม่ือเป้าหมายองคก์รสูงข้ึนแต่บรรยากาศแห่งประสิทธิภาพตกต ่าลง 
ขณะท่ีองคก์รตอ้งการประสิทธิภาพอยา่งสูง  แต่สภาพแวดลอ้มลว้นบั้นทอนต่อประสิทธิภาพ ดงักล่า ว
คนท างานมากมายตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีหดหู่  หลายคนนัง่ลุน้กบัสภาพขององคก์รท่ีอยูบ่นเส้นดา้ย 
ปราศจากความชดัเจน  ความกดดนั ความเครียด เหล่าน้ีลว้นมีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหภู้มิคุม้กนัของศกัยภาพใน
การท างานต่างๆ ลดลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 
ปัญหาสารพนัล้วนมาจากส่ิงแวดล้อมในทีท่ างาน 
เม่ือมองถึงสาเหตุนานาปัญหาสารพนัท่ีบัน่ทอน   ก็พบวา่ปัญหาเหล่านั้น มาจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ตั้งแต่
นโยบายขององคก์รท่ีเปล่ียน  ท่าทีของผูบ้ริหาร ระบบการท างาน  เป้าหมายท่ีเพิ่มข้ึนและทา้ทายความสามารถ
อยา่งรุนแรง ในขณะท่ีคนท างาน ไร้หนทางท่ีจะสู่ เป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการ งบประมาณลดลงจนแทบจะไม่มี
เคร่ืองมือ หรือกระสุนส าหรับการต่อยอด การแข่งขนัท่ีเม่ือเผชิญกบันอกองคก์ร ก็ย  ่าแยแ่ลว้ยงัตอ้งเผชิญกบั
การแข่งขนักนัเองในท่ีท างานอีก  หวัหนา้หรือเจา้นายก็ดูจะไร้ซ่ึงมนุษยธรรมข้ึนเร่ือยๆ การถูกกลั้นแกลง้ให้
ไดอ้าย เส่ือมยศ เส่ือมเกียรติ หมดศกัด์ิศรี ลว้นเป็นสภาพแห่งความกดดนั ท่ีตอ้งการจะใหล้าออกไปจาก
องคก์ร หรือแสดงใหเ้ห็นวา่เจา้ไขมนัร้ายเหล่านั้น ควรถูกขจดัใหอ้อกไปจากร่างกายเสียที เพื่อความแขง็แรง 
คล่องตวัขององคก์ร  ไม่วา่พนกังานจะคิดไปเอง หรือองคก์รบีบคั้นใหเ้กิด สภาพการณ์เหล่านั้นข้ึน ค าถามจึง
อยูท่ี่วา่อะไรคือทางออกของเร่ืองเหล่าน้ี  ประสิทธิภาพของการท างานจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  และค าถามสุดทา้ย 
องคก์รจะไปรอดและถึงเป้าหมายท่ีสูงส่งไดอ้ยา่งไร เม่ือ พนกังานขององคก์รเตม็ไปดว้ยความเครียดและคบั
ขอ้งใจ ดงันั้น  ปัญหาทั้งหลาย ทั้งองคแ์ละพนกังานต่างตอ้งช่วยกนัแกไ้ข 
องค์กรจะอยู่รอดอย่างไร หากไม่ได้ใจพนักงาน 

ต่างสถานะ ต่างมุมมอง เม่ือมองในดา้นขององคก์ร  ก็พบวา่มีหลายแนวทางท่ีองคก์รตอ้งมีการปรับทิศทางท่ี
ส าคญั ส าหรับกลยทุธ์ท่ีควรหยบิมาใชใ้นส่วนขององคก์รท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจในยุคท่ีเศรษฐกิจฝืดเคือง 
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กระจุกดีกว่ากระจาย  ภายใตแ้นวคิดของการแบ่งปัน ใชท้รัพยากรร่วมกนั    ในภาวะคบัขนั อาจตอ้งเปล่ียน
วธีิการบริหารจากการกระจายเป็นการกระจุก  คดัสรร ส่ิงท่ีเป็นขอ้ดีของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ภายในองคก์ร ทั้งใน
ส่วนของความรู้ งบประมาณ การลงทุนและเครือ ข่าย เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกนั การขยายความ
ร่วมมือในธุรกิจเดียวกนัมากข้ึน ซ่ึงนอกจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายแลว้ ยงั ท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
มากกวา่การต่างคิดต่างท าหรือปล่อยใหเ้กิดบรรยากาศของการแข่งขนัแยง่ชิงกนัในองคก์ร 

การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั การช้ีแจง สร้างความชดัเจน มีเป้าหมายร่วมกนัดว้ยการผสมผสานทุกส่วนของ
องคก์ร เป็นภารกิจร่วมของหน่วยงานและองคก์ร ไม่ใช่แยกเป็นส่วนๆ  ทุกฝ่ายต่างมีช่องทางและโอกาส
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยไม่เกิดพื้นท่ีวา่ง  โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนทรัพยากรขององคก์รทั้งภายในและกา ร
ขบัเคล่ือนสู่ภายนอก ไม่ใช่จากขา้งนอกสู่ขา้งใน   

ใช้การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก  กลยทุธ์ของการส่ือสารกบักลุ่มต่างๆ ดูจะเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นใน
อนัดบัแรกๆ  ดว้ยการใชว้ธีิการ เคร่ืองมือ ช่องทางท่ีเหมาะสมโดยเนน้การส่ือความท่ีชดัเจนภายในร่วมกนั การ
ส่ือสารท่ีเนน้การช้ีชดักบักลุ่มเป้าหมาย ประเด็น วธีิการจดัการท่ีเจาะลึกมากยิง่ข้ึน เป็นเวลาท่ีองคก์รตอ้งเลือก
และตดัสินใจวา่อยากเนน้ในส่วนใดบา้ง ตอ้งการความร่วมมือ ค่านิยมร่วมกนัอะไรบา้ง การเรียงล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการขององคก์รเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นก่อน  การส่ื อสารท่ีสม ่าเสมอแบบสองทางเป็นส่ิง
ท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับในช่วงระยะเวลาน้ี  

 การแสดงความจริงใจขององค์กร  การสร้างความพึงพอใจ ความผกูพนัในระยะยาว  ไม่เพียงกบัลูกคา้ นกั
ลงทุน ผูถื้อหุน้ ชุมชน และสังคม เท่านั้น  พนกังานเป็นกลไกท่ีส าคญัมาก  ส าหรับการสร้างผลงานท่ีจะท าให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย  การส่งเสริมศกัยภาพในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นความคิดสร้างสรรคค์วามถนดั ทกัษะ   
ความสามารถทั้งปวงของพนกังานใหเ้กิดประโยชน์ทั้งกบัตวัพนกังานเองและองคก์ร ท่ีมีอยู ่อยา่งชดัเจน 
จริงใจ ไม่หลอกลวง นบัเป็นส่ิงท่ีองคค์วรสร้างใหเ้กิดความเด่นชดัท่ีสุด 

เทรนด์ของโลก 4 ประการ กบัเส้นทางของมนุษย์เงินเดือน 
ในขณะท่ีเทรนดใ์นการท างานทุกวนัน้ีเป็นเทรนดเ์ดียวกนัทั้งโลกท่ีประกอบดว้ย  1) เราต้องไม่ลมืว่า  เราก าลงั
ก้าวสู่การแข่งขันทีรุ่นแรงและไร้รูปแบบ  2) เราก าลงัอยู่โดยปราศจากความแน่นอนและความมั่นคงทางการ
เงิน เพร าะต้องเผชิญกบัความเสียงหลายประการ  3) สงครามแห่งการแย่งชิงคนเก่งดูจะไม่มีท่าทจีะสงบ
โดยง่าย   4) การงานทีม่ั่นคง ดูจะเป็นเร่ืองได้ยาก ขณะทีเ่ร่ืองของความก้าวหน้าไม่ใช่เร่ืองทีเ่กดิขึน้แน่นอน
เสมอไป   ดงันั้น หากจะมองในดา้นของพนกังาน ก็พบวา่มีหลายแนวทางท่ีพนั กงานเองตอ้งมีการปรับตวัเอง
และวธีิการท างานเช่นกนั  

ติดตามความเคลือ่นไหว อย่างเข้าใจ  ในสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนทั้งกบัองคก์รของตนเองและสภาพของตลาด  
การท่ี                เราไดใ้กลชิ้ดขอ้มูลยอ่มเกิดความไดเ้ปรียบ  รู้ทิศทาง หมัน่ติดตามข่าวสารทั้งเชิงลึกและเชิง
กวา้ง ไม่วา่จะเป็น  ข่าวสารท่ีปรากฏผา่นส่ือสารมวลชน บทวเิคราะห์  งานวจิยั  นโยบายทั้งของภาครัฐและ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   การติดตามขอ้มูลของคู่แข่ง  มีการติดตาม วเิคราะห์และคาดการณ์ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้

น าศักยภาพทีม่ีสร้างผลงานให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรให้มากทีสุ่ด  คนท่ีมีความสามารถมากมาย แต่อาจจะได้
ใชส่ิ้งเหล่านั้นอยา่งไม่คุม้ค่า บางคนมีความช านาญ  ความรู้  ความสามารถ มีเครือข่าย  มีความสัมพนัธ์ ทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม อาจถึงเวลาท่ีตอ้งน าออกมาแสดง  เพื่อใหอ้งคก์รไดป้ระจกัษณ์ถึงคุณค่า  บางคร้ัง เรา
อาจจะไม่ไดท้  างานในส่ิงท่ีตรงกบัความถนดั หรือมูลค่าเพิ่มท่ีมีอยูเ่หล่านั้น ถึงเวลาแลว้ ท่ีเราจ าเป็นตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นวา่ เรา มีส่วนช่วยใหอ้งคก์ร กา้วหนา้ มีช่องทางเพิ่มมากข้ึน  หรือจะรอดจากวกิฤตไปไดอ้ยา่งไรบา้ง 

การปรับเปลีย่นตัวเอง ทั้งจากการท างาน การใชชี้วติ ท่ามกลางก ารแข่งขนั การต่ืนตวัอยูเ่สมอ การบริหารการ
เปล่ียนแปลงมิใช่เกิดข้ึนในระดบัองคก์รเท่านั้น ระดบับุคคลเองก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลงมากทีเดียว 
การเปล่ียนแปลง ดงักล่าว ไม่ใช่เฉพาะการปรับเปล่ียนมุมมองและวธีิคิด  วธีิท างาน หรือการใชชี้วติเดิมๆท่ี
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีเปล่ียนไป  การพฒันา เพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาด  การลดส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไข  
หรือสภาพความจ าเป็นท่ีอาจมีความส าคญัในอดีต 

สร้างวกิฤตให้เป็นโอกาส  ขอย  ้าวา่ควรใชว้กิฤตใหเ้ป็นโอกาสจริงๆ ไม่ใช่ปล่อยใหโ้อกาสเป็นวกิฤต การมีเวลา
ในการท างานท่ีนอ้ยลง ยอ่มท าใหเ้วลาของครอบครัวมีมากข้ึน ใชเ้วลาท่ีมีอยูใ่ส่ใจกบัครอบครัวและเสริมความ
แขง็แรงมากยิง่ข้ึน  การใชเ้วลา แสวงหาช่องทางการเรียนรู้ การเรียนต่อ การอบรม  การต่อยอดองคค์วามรู้ ไม่
วา่จะเป็นดา้นวชิาการ วชิาชีพ  ความถนดั  ความสนใจ ท่ีอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือออ าจเป็นอาชีพหลกัใน
อนาคต  เครือข่ายท่ีมีอาจพฒันาเป็น หุน้ส่วน หรือพนัธมิตรทางธุรกิจในอนาคต  ความรู้ ความถนดั ความ
ช านาญ จะมีสามารถเสริมมูลค่าท่ีมีอยู ่ไดอ้ยา่งไร ลว้นเป็นโอกาสท่ีทา้ทายอยูเ่บ้ืองหนา้ 

เตรียมพร้อมอยู่เสมอ  ในเม่ือความไม่แน่นอนอยูา่เบ้ืองหนา้ การ จดัการกบัอนาคตและชีวติในการท างาน ดูจะ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัและตอ้งมีแผนรองรับ  หาค าตอบจากสมมุติฐานท่ีวา่ ถา้เราไม่ไดท้  างานท่ีน่ีแลว้ จะเกิดอะไรข้ึน  
เราจะใชชี้วติการท างานท่ีเหลืออยูอ่ยา่งไร วธีิไหน  การศึกษาสวสัดิการ  ระเบียบของบริษทั การส ารวจ
ทรัพยากรทางความรู้ความสามารถของเราท่ีมีอยู ่ดูจะตอ้งมีความพร้อมอยูเ่สมอ  การศึกษา ท าความเขา้ใจกบั
กฎระเบียบทางดา้นแรงงาน แมก้ระทัง่การมีท่ีปรึกษากฎหมายก็อาจจ าเป็น การไดส้ ารวจเหล่าน้ีจะไดมี้เวลา
ส าหรับการเตรียมความพร้อมถา้ จ  าเป็น เผือ่เหลือเผือ่ขาด 

             สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทุกวนั หลายส่ิงหลายอย่างทีไ่ม่คาดคิดกไ็ด้เกดิขึน้มากมายบนโลกแห่ง
ธุรกจิ ทีห่มุนอยู่อย่างรวดเร็ว  ในฐานะองค์กรผู้บริหารกม็ีตัวทีช้ี่วดัในการพานาวาให้เติบโตฝ่ามรสุมไปได้  
ขณะเดียวกนั  ขณะทีพ่นักงานในฐานะทีเ่ป็นมนุษย์เงินเดือนกจ็ าเป็นต้องใช้ศักยภาพพร้อม กบัแผนรองรับ
ความเส่ียง แม้ว่าจะยงัไม่มีใครรู้ว่าจะเกดิหรือไม่  รุนแรงเพยีงใด ใครจะได้ผลกระทบบ้างกต็าม 


