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ในเวทีกำรใช้ ชีวติ ของมนุษย์ มีเวทีให้ แสดงบทบำทที่หลำกหลำย เช่น เวทีครอบครัว ซึง่ เป็ นเวทีที่ใกล้ ตวั มำกทีส่ ดุ
เริ่ มตังแต่
้ เกิดที่เดียว เวทีใหญ่อีกแห่งหนึง่ คือเวทีสถำนศึกษำก็คอื โรงเรี ยนที่เรำได้ ศกึ ษำเล่ำเรี ยนตังแต่
้ ระดับอนุบำล จนถึง
อุดมศึกษำ อีกเวทีหนึง่ คือเวทีทำงสังคม คือกำรเป็ นสมำชิกในชุมชน สังคม หรื อประเทศ หรื อระดับโลก และเวทีสดุ ท้ ำยคือ
เวทีกำรทำงำนในองค์กำรที่เรำปฎิบตั ิงำนเพื่อดำรงชีพ ซึง่ บำงคนอำจมีกำรเปลีย่ นสถำนที่ทำงำนหลำยแห่งตลอดอำยุกำร
ทำงำน แต่บำงคนก็ทำงำนที่แห่งนันที
้ ่เดียวจนเกษี ยณอำยุกำรทำงำน
เวทีในกำรทำงำนนี ้เองที่มนุษย์มีกำรแสดงบทบำทอันหลำกหลำยและบทบำทแต่ละบทบำทก็มีนยั สำคัญต่อทัง้
ควำมสำเร็ จของตนเองและองค์กำรที่เป็ นสมำชิก ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูกบั บทบำทที่เล่น ถ้ ำสวมบทบำทเป็ นพนักงำนระดับปฎิบตั ิ
กำรก็มีระดับของควำมเข็มข้ นต่อควำมสำเร็ จขององค์กำรระดับหนึ่ง แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ขึ ้นกับอีกปั จจัยคือตำแหน่งหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบว่ำทำงำนด้ ำนไหน เช่นบำงคนทำงำนด้ ำนเกี่ยวกับกำรสร้ ำงรำยได้ หรื อหำรำยได้ เช่นกำรตลำด กำรขำย หรื อ
บำงคนทำงำนสนับสนุนเช่นจัดซื ้อ ธุรกำร บุคคล แต่ที่มีผลกระทบย่งต่อควำมสำเร็ จขององค์กำรมำกขึน้ ไปอี กก็ คือ
บทบำทระดับ ผู้บริ หำร หรื อระดับหัวหน้ ำงำน ซึง่ จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะต้ องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เพียงพอใน
กำรแสดงบทบำทเพื่อบริ หำรหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ ประสบควำมสำเร็ จ
กำรแสดงบทบำททังด้
้ ำนกำรบริ หำร หรื อด้ ำนระดับปฎิบตั ิงำนก็ตำมยอมต้ องมีควำมสำนึกในหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบที่จะเป็ นผู้แสดงบทบำทที่ดี ซึง่ ปกติแล้ วมันเป็ นสำมัญสำนึกที่ปถุ ชุ นทัว่ ไปยอมคำนึงถึง แต่อย่ำงไรก็ดีผ้ เู ขียนขอ
ประมวลรวบรวมไว้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทำงในกำร คำนึงถึงของบุคลำกรในองค์กำร ซึ่งเรี ยกว่ำ สึำนึกองค์กำร 6 ประกำร
ดังนี ้
1. สำนึกควำมเป็ นเจ้ ำของ (SENSE OF BELONGING)
สำนึกแรกนี ้คือกำรคำนึงถึงว่ำองค์กำรที่เรำทำงำนนันก็
้ เป็ นเสมือนหนึ่งบ้ ำนที่สองของเรำ กำรอยู่ในบ้ ำนนันก็
้ ถือ
ว่ำเรำต้ องดูแลเอำใจใส่ รักษำผลประโยชน์ ไม่นิ่งดูดำย งำนบำงงำนถ้ ำช่วยได้ ก็คงต้ องช่วยกัน ไม่เพียงแต่คิดว่ำธุระไม่ใช่
และที่ ส ำคัญ ต้ อ งคิ ด เสมอว่ ำ องค์ ก ำรอยู่ไ ด้ เ รำก็ อ ยู่ไ ด้ กล่ำ วคื อ อะไรเป็ น ควำมสูญ เสี ย ก็ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย ง แต่ ถ้ ำ เป็ น
ผลประโยชน์ต้องปกป้อง

2. สำนึกควำมรับผิดชอบ (SENSE OF RESPONSIBILITY)
ในกำรทำงำนตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบถือเป็ นสิง่ ที่แต่ละคนควรยึดถือให้ ดีที่สดุ แต่ที่ สำคัญกำรทำงำนใน
ยุคใหม่นนควำมรั
ั้
บผิดชอบเพียงประกำรเดียวไม่เพียงพออำจจะต้ องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และต้ องมีควำมเชี่ยวชำญโดย
คำกล่ำวที่นำ่ สนใจคือไม่ใช่เพียงแต่ทำงำนเป็ นอำชีพ แต่ต้องทำงำนอย่ำงมืออำชีพ(Professional)
3. สำนึกควำมสัมพันธ์ อนั ดี ( SENSE OF RELATIONSHIP )
ในธุรกิจย่อมมีกำรแข่งขัน แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมร่ วมมือเป็ นสิ่งควรสร้ ำงให้ เกิดขึ ้น โดยควำม สำนึกในควำม
ร่ วมมือกันคงมีใน 3 มิติ คือมิติด้ำนบุคคลคือกำรมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงเพื่อนร่ วมงำน มิติที่สองคือกำรประสำน
ระหว่ำงหน่วยงำนในองค์กำรและมิติสดุ ท้ ำยกำรคำนึงถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงองค์กำร ซึ่งปั จจุบนั เน้ นกำรเป็ น
หุ้นส่วนทำงธุรกิจระหว่ำงกัน
4. สำนึกควำมขบขัน(SENSE OF HUMOUR)
กำรทำงำนที่เคร่งเครี ยด และจริ งจังเกินไปอำจทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อทังสุ
้ ขภำพตนเอง และ สุขภำพองค์กำร
ในยุคปั จจุบนั มีกำรแข่งขันในทำงธุรกิจอย่ำงเข็มข้ น พนักงำนก็เกิดควำมเครี ยดด้ ำนเป้ำหมำยและควำมต้ องกำรของ
องค์กำร ดังนันสิ
้ ่งใดที่จะช่วยผ่อนคลำยควำมเคลียดให้ กลำยเป็ นควำมสุข เช่นมีกำรมองโลกในแง่ดี หรื อไม่วิตกกังวลกับ
เรื่ องงำนจนเกินไป มีอำรมขันบ้ ำง มีกำรสร้ ำงบรรยำกำศควำมเป็ นกันเอง และมีกำรสังสรรค์กนั บ้ ำง เพื่อให้ กำรทำงำนมี
ควำมสุขมำกขึ ้น
5. สำนึกเชิงกลยุทธ์ (SENSE OF STRATEGY)
เป้ำหมำยขององค์กำรเป็ นสิ่งที่ทกุ คนในองค์กำรต้ องทรำบและยึดถือในกำรทำงำนซึ่งองค์กำร ยุคใหม่มกั มีแผน
กลยุทธ์ หรื อแผนยุทธศำสตร์ เป็ นกรอบในกำรดำเนินงำน ดังนัน้ สิ่งที่เป้นเป้ำหมำยขององค์ กำรในแผนที่กล่ำวนันคื
้ อ
วิสยั ทัศน์(VISION) ซึ่งถือเป็ นธงไชยที่พนักงำนทุกคนต้ องคำนึงถึง เช่นถ้ ำองค์กำรเรำมุ่งเน้ นกำรบริ กำร เรำต้ องใส่ใจใน
เรื่ องกำรบริ กำรทังต่
้ อลูกค้ ำภำยในและลูกค้ ำภำยนอก นัน่ คือกำรแสดงควำมสำนึกในกลยุทธ์
6. สำนึกควำมซื่อสัตย์ (SENSE OF INTEGRETY)
ในบทบำทสุดท้ ำยนี ้เป็ นสิ่งที่ปุถชุ นคนดีพึงกระทำคือควำมมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในกำรทำงำน ไม่ว่ำจะเป็ นใน
ระดับปฎิบตั ิหรื อระดับบริ หำร ทังนี
้ ้กรอบในกำรปฎิบตั ิงำนอย่ำงซื่อสัตย์ก็คงเป็ น กรอบในส่วนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้ อบังคับ
กฎหมำยในกำรทำงำนซึ่งควรยึดถือและปฎิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด และกรอบใหญ่ที่แสดงควำมเป็ นคนดีทงในองค์
ั้
กำรและ
สังคมคือ ศีลธรรม ซึง่ ก็คงเป็ นไปตำมหลักกำรของศำสนำของแต่ละบุคคลนัน่ เอง
-----------------------------------------

