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ในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี ้ส่งผลทาให้ ผ้ บู ริ หารของแต่ละองค์กรต่างต้ องเร่ งสร้ างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้ กับพนักงาน เนื่องจากขวัญกาลังใจจะนามาซึ่งผลการทางานที่ดีและเป็ นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้ องการ
บทบาทและความสามารถของผู้บริ หารจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่จะต้ องปรับกระบวนทัศน์ ทางความคิดใหม่ โดยมุ่งเน้ นให้
ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารและดูแลบุคลากรมากขึ ้นมากกว่าการใช้ เวลาเพื่ อบริ หารงานประจาวันเท่านัน้
ดังนันความสามารถด้
้
านบริ หารจัดการ หรื อ Management Competency จึงเป็ นความสามารถที่คาดหวังจาก
ผู้บริ หารขององค์กร ซึง่ องค์ประกอบย่อยๆ ของความสามารถในด้ านบริ หารจัดการหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญได้ แก่ การ
มีจริ ยธรรมในการบริ หารงาน ทังนี
้ ค้ าว่าจริ ยธรรม ถือได้ ว่าเป็ นคุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคล (Personnel Attributes) ของ
ผู้บริ หารที่สาคัญและองค์กรจะต้ องเร่ งสร้ างให้ เกิดขึ ้น ซึ่งจริ ยธรรมของผู้บริ หารที่จาเป็ นจะต้ องมีในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
เช่นนี ้ประกอบด้ วยจิตสานึกทัง้ 5 ประการ ดังนี ้
1. จิตสานึกความประหยัด – คาว่าประหยัดในที่นี ้หมายถึง การรู้จกั ใช้ ทรัพยากรทุกอย่างที่มีอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะ
เป็ นทรัพยากรในด้ านกาลังคนงบประมาณที่มี หรื อเครื่ องจักร วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ความคุ้มค่าหมายถึงการใช้
ทรั พยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด ใช้ อย่างเต็ม กาลังหรื อศักยภาพที่มี ซึ่งผู้ บริ ห ารจะต้ องคิด และใส่ใจในการ
วางแผนเพื่อบริ หารความคุ้มค่าของทรัพยากรเหล่านันมากกว่
้
าการคิดเพียงแค่จะขอทรัพยากรเพิ่มขึ ้น ด้ วยการ
อ้ างถึงเหตุผลต่างๆ นาๆ เช่น กาลังคนไม่พอกับปริ มาณงาน หรื อของบประมาณเพิ่มขึน้ เพื่อประชาสัมพันธ์
สินค้ ามากขึ ้น เป็ นต้ น ดังนันจุ
้ ดเริ่ มต้ นของการมีจิตสานึกของความประหยัดนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องเริ่ มตรวจสอบ
ทรัพยากรทุกอย่างที่มีวา่ สามารถบริ หารความคุ้มค่าที่เกิดขึ ้นเพียงพอกับความสามารถที่มีอยูห่ รื อไม่ หลังจากนัน้
จึงวางแผนเพื่อจัดสรรและดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ว่าจะทาอย่างไรให้ ทรัพยากรที่มีถูกนามาใช้ ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่ามากกว่าเดิม
2. จิตสานึ กความเสมอภาค – การให้ ความเท่าเทียมหรื อความยุติธรรมกับพนักงานทุกคน ซึ่งผู้เขียน ขอมอง
ความเสมอภาคในมุ ม มองของกระบวนการบริ ห ารบุ ค คล เริ่ ม ต้ นจากการสรรหาคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถเหมาะกับองค์กรและลักษณะงานที่ต้อ งการจริ งๆ ไม่ใช่สรรหาคัดเลือกคนเข้ าทางานจากการยึด
พวกพ้ องหรื อที่เรี ยกกันว่าเป็ นเด็กเส้ น เด็กฝาก รวมถึงความเสมอภาคในการประเมินผลงาน ประเมินจากผลงาน
ที่เกิดขึ ้นจริ งมากกว่าประเมินจากความรู้สกึ หรื อการใช้ ดลุ ยพินิจส่วนบุคคล ชอบใครก็ให้ คะแนนผลงานคนนันสู
้ ง
กว่าทังๆ
้ ที่บคุ คลนันมี
้ ผลงานไม่ดีไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้ องการ นอกจากนันผู
้ ้ บริ หารจะต้ องมีความ

เสมอภาค ในการบริ หารค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน ซึ่งค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยจูงใจอย่างหนึง่ ที่พนักงานต้ องการ
ดังนันผู
้ ้ บริ หารจะต้ องตรวจสอบว่าองค์กรได้ ให้ ความเสมอภาคในการจ่ายค่ าตอบแทนแก่พนักงานหรื อไม่ ด้ วย
การเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่จ่ายภายในองค์กรกับค่าตอบแทนที่ตลาดจ่ายหรื อองค์กรภายนอกที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันจ่ายให้
3. จิตสานึ กของการพัฒนา – ช่องทางการพัฒ นาไม่ใช่การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนตามที่ผ้ บู ริ หารและ พนักงาน
หลายคนเข้ าใจเท่านันและยิ
้
่ งในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี ้ การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนย่อมมีน้อยลง เนื่องจาก
ปั ญหาค่าใช้ จ่ายที่ต้องจัดสรรจานวนมาก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบรก ค่าเดินทาง
เป็ นต้ นดังนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องเปลี่ยนมุมมองของตนเองก่อนว่าการพัฒ นาไม่ใช่แค่การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน
(Classroom Training) เท่านัน้ ช่องทางการพัฒนาอื่นๆ ที่ผ้ บู ริ หารสามารถกระตุ้นและส่งเสริ มให้ พนักงานเกิด
การเรี ยนรู้ ได้ (Non-Classroom Training) เช่น การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การมอบหมายโครงการ/งาน
การให้ คาปรึ กษาแนะนาการทากิ จกรรม การดูงานนอกสถานที่ หรื อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ทัง้ นีก้ าร
พัฒนาความสามารถของทังตนเองและของพนั
้
กงานนันจะต้
้ องเกิดขึ ้นจากใจ ใจที่ต้องการให้ ตนเองและทีมงานมี
ความสามารถที่เพิ่มขึ ้น เพราะความสามารถที่เพิ่มขึ ้นย่อมนาไปสูป่ ระสิทธิ ภาพของผลงานที่เพิ่มสูงขึ ้นตามไป
ด้ วยเช่นกัน
4. จิต สานึ กของการเป็ นแม่ แบบ – การเป็ นแม่แบบถื อได้ ว่าเป็ น ต้ น แบบ หรื อแบบฉบับ ที่ดีที่ ทาให้ เกิ ดการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามและบ่อยครัง้ ที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามักสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้บงั คับบัญชาไม่ว่า
จะเป็ น การแสดงออกทางความคิ ด และการกระท าต่างๆดังนัน้ แม่แบบจึงเปรี ยบเสมื อนกลไกหรื อปั จจัย ขับ
เคลือ่ นที่สาคัญที่ทาให้ พนักงานเกิดแรงขับหรื อแรงจูงใจในการทางานที่ดี และยิ่งในยุคเศรษฐกิจเช่นนี ้แม่แบบถือ
ได้ ว่าเป็ นผู้ที่คอยกระตุ้นจูงใจให้ พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี เพราะเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมการทางานที่ดีย่อม
ส่งผลต่อผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จในการทางานที่ผ้ บู งั คับบัญชาคาดหวังไว้ แม่แบบจึงต้ องแสดงกรอบหรื อแนวคิด
ในการดาเนินงานให้ พนักงานเห็นด้ วยการปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดี เช่น
o ปิ ดไฟหรื อคอมพิวเตอร์ ทกุ ครัง้ เมื่อไม่อยูใ่ นห้ องทางาน
o แสดงความใส่ใจในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ เปิ ดซีดีที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ฟั งก่อนเริ่ มงาน
o มาทางานเช้ าก่อนเริ่ มเวลาทางานปกติ
5. จิตสานึกของการสื่อสาร – พบว่าบ่อยครัง้ ที่เกิดความเข้ าใจผิดเนื่องมาจากปั ญหาของการสือ่ สาร พูดคุยกันมี
น้ อยมาก และเมื่อการสื่อสารมีน้อยย่อมจะทาให้ ความเข้ าใจที่คาดเคลื่อนเกิดขึน้ มาก อันนาไปสู่ปัญหาการ
ซุบ ซิ บ นิ น ทา การจับ กลุ่ม ประท้ วง การท าร้ ายร่ า งกายดังนัน้ เมื่ อ องค์ ก รก าลังเผชิ ญ กับ ปั ญ หาภาวะวิก ฤต
เศรษฐกิจเช่นนี ้ ผู้บริ หารขององค์กรย่อมต้ องสือ่ สาร ชี ้แจงให้ พนักงานทุกคนรู้กันอย่างทัว่ ถึงการชี ้แจงถึงผลกาไร
รายได้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในองค์ กร ปั ญหาทางการเงินที่องค์กรกาลังเผชิญอยู่ ข้ อมูลที่ได้ รับฟั งจากผู้บริ หาร
โดยตรงย่อมเป็ นแรงผลักดันให้ พนักงานเกิดความเข้ าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ

องค์กรมากขึ ้น ดังนันผู
้ ้ บริ หารในทุกระดับจะต้ องช่วยกันสือ่ สารให้ พนักงานทุกคนได้ รับรู้ถึงสภาพความเป็ นจริ งที่
เกิดขึ ้นในองค์กร การสือ่ สารที่ผ้ บู ริ หารนามาใช้ ในองค์กรนันสามารถท
้
าได้ หลากรูปแบบ เช่น ประชุม บอร์ ด อีเมล์
เสียงตามสาย บทความในวารสารหรื อผ่านอินทราเน็ตขององค์กร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้จากการศึกษาวิจยั พบว่าช่องทาง
การสื่อสารที่นามาใช้ ในองค์กรให้ ได้ ผลนันควรจะมี
้
อย่างน้ อย 7 ช่องทางพบว่ายิ่งช่องทางการสื่อสารยิ่งมาก
เท่าไหร่ พนักงานย่อมมีโอกาสได้ รับฟั งข้ อมูลข่าวสารในทางที่ถกู ต้ องมากขึ ้นเท่านัน้ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องจะ
นามาซึง่ การประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ
สรุปว่าจริ ยธรรมของผู้บริ หารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี ้ ประเด็นที่สาคัญก็คือการมุ่งสร้ างจิตสานึกให้ เกิดขึ ้น
ที่ม่งุ เน้ นในด้ านการประหยัด ความเสมอภาค การพัฒนา การเป็ นแม่แบบ/ตัวอย่าง และการสื่อสาร เนื่องจากจิตสานึกทัง้
5 ประการนี ้ย่อมส่งผลให้ เกิดความศรัทธราและการยอมรับจากพนักงาน และความศรัทธาที่เกิดขึ ้นนี ้เองย่อมส่งผลให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจ เกิดขวัญและกาลังใจ ในการทางานและสิง่ เหล่านี ้เองจะเป็ นแรงผลักให้ พนักงานมีความสามารถใน
การทางาน อันส่งผลต่อผลลัพธ์ในการทางานเป็ นไปตามเป้าหมายที่ผ้ บู งั คับบัญชาคาดหวังไว้ ในที่สดุ

