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ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่องค์การแต่ละแห่งต่างต้ องพยายามปรับตนเองเพื่อความอยู่รอด มีการแข่งขัน
กันทางธุรกิจที่มากยิ่งขึ ้นทุกขณะ พบว่าการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั แทบจะไม่พบว่ามีบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ที่สามารถผูกขาด
หรื อถือครองส่วนแบ่งการตลาดได้ แต่เพียงบริ ษัทเดียว และด้ วยเหตุนี ้เองจึงทาให้ องค์การต่าง ๆ ต่างต้ องสร้ างความอยูร่ อด
ให้ ได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของกระบวนการทางาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้
ความสามารถ และทัศนคติของพนักงานที่ถือว่าเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอันจะส่งผลต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจของ
องค์การต่อไป
ปั จจัยด้ านหนึ่งที่เป็ นสัญญาณบอกเหตุวา่ องค์การจะสามารถอยูร่ อดได้ หรื อไม่ นัน่ ก็คือ ผลประกอบของบริ ษัท
กาไร รายได้ ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และ " ต้ นทุน " ทังนี
้ ้บริ ษัทที่มีรายได้ มาก มิได้ บ่งบอกว่าบริ ษัทจะมีกาไรมากขึ ้น
ตามไปด้ วย เพราะหากบริ ษัทมีต้นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มมากขึ ้น ย่อมส่งผลให้ กาไรของบริ ษัทลดน้ อยลง ดังนันเรื
้ ่ องของ
ต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจึงมีผลโดยตรงต่อผลประกอบที่องค์การต้ องการ
และด้ วยเหตุนี ้เอง จึงทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทต่างตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
จากต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น การรณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ จะเป็ นอีกวิ ธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วย
ควบคุมและลดต้ นทุนที่เกิดขึ ้นนี ้ได้
การกระตุ้นให้ เกิด ' จิตสานึกของความประหยัด " ( Economy Awareness) จึงเป็ นหน้ าที่อนั สาคัญยิ่งของแต่ละ
องค์การ จิตสานึกของความประหยัดจะหมายถึง ความเข้ าใจถึงสาเหตุและเหตุผลของการประหยั ด การร่ วมมือกันเพื่อ
รักษา ควบคุมดูแล และหาวิธีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เหมาะสมและเป็ นไปตามความจาเป็ น รวมถึงการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมหรื อโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อรณรงค์ให้ เกิดความประหยัด ตลอดจนการกระตุ้นและสนับสนุนให้ พนักงานในองค์การมี
ส่วนร่วมในการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี ้ยังพบว่า มีองค์การบางแห่งได้ กาหนด " จิตสานึกของความประหยัด " เป็ นความสามารถด้ านหนึง่ และ
เป็ นหนึง่ ในความสามารถหลัก หรื อ Core Competency ที่สาคัญ โดยถือว่าเป็ นเรื่ องของทัศนคติ มุมมอง การรับรู้ และจิต
ใต้ สานึกของคนอันส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ดังนันเพื
้ ่อกระตุ้นให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกของความประหยัด

ร่ วมกัน ความสามารถดังกล่าวจึงได้ ถกู นามาใช้ ในการวัดและประเมินผลงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้ มีการกาหนด
พฤติกรรมที่คาดหวังของระดับพนักงานที่แตกต่างกันออกไป ดังไปนี ้
ระดับพฤติกรรมที่คำดหวัง
ระดับ 5
สาหรับผู้อานวยการ

รำยละเอียดของพฤติกรรม




ระดับ 4
สาหรับผู้จดั การ





ระดับ 3
สาหรับหัวหน้ างาน





ระดับ 2
สาหรับพนักงานอาวุโส





ระดับ 1
สาหรับพนักงาน





กาหนดแนวทาง กลยุทธ์ และโครงการหรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ พนักงานเกิด จิตสานึก
ของการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
โน้ มน้ าวชักจูงให้ พนักงานเห็นความสาคัญและปรับพฤติกรรมให้ มีสว่ นร่วมในการประหยัด
ทรัพยากรของบริษัท
เป็ นตัวแทนขององค์การในการถ่ายทอดวิธีการและโครงการเพื่อปลูกจิตสานึกให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
อ้ างอิงได้ ถึงเหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ทรัพยากรที่ ประหยัดจาก
องค์การภายนอกที่ประสบผลสาเร็จ (Best Practice) ได้
นาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ พนักงานเกิดจิตสานึกในการประหยัดร่วมกัน
ชี ้แนะให้ สมาชิกทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงานให้ ความร่วมมือและร่วมกัน ประหยัด
ทรัพยากรของของบริษัท
อธิบายและตอบข้ อซักถามถึงเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ทรัพยากร อย่าง
ประหยัด
ควบคุมดูแล รักษา และใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
สามารถสอนเทคนิค และวิธีการในการใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าและ เกิด
ประโยชน์ สูงสุด
ชี ้แนะให้ สมาชิกในทีมช่วยกันและร่วมมือกันในการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
สามารถเลือกใช้ ทรัพยากรอื่นมาทดแทน กรณีที่ทรัพยากรที่ต้องใช้ มีไม่เพียงพอ /ขาดแคลน
รู้วิธีการใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
แสดงออกถึงความเข้ าใจในเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้ รับจากการร่วมแรงร่วมใจใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะให้ ความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
อธิบายได้ ถึงเหตุผล และวิธีการของการประหยัดให้ แก่สมาชิกในทีมงานรับรู้ได้

จากความพยายามที่องค์การได้ ตระหนักถึงการปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึกของการประหยัดนัน้ หากดูผิวเผิน
แล้ วอาจคิดว่าองค์การจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ พบว่าแท้ จริ งแล้ ว มิใช่ประโยชน์จะเกิดขึ ้นกับองค์การแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ทังนี
้ ้ความมุ่งหวังให้ พนักงานมีจิตสานึกของการประหยัดก็เพื่อความต้ องการที่จะลดค่าใช้ จ่าย หรื อต้ นทุนที่เกิดขึ ้น เพราะ

หากค่าใช้ จ่ายลดลง แน่นอนว่ากาไรที่องค์การจะได้ รับนันย่
้ อมจะมีมลู ค่าที่มากขึ ้น เนื่องจาก กาไร จะเกิดขึ ้นจากการนา
รายได้ หกั ด้ วยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
และเมื่อองค์การมีกาไรที่มากขึ ้น ประกอบกับมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายที่ลดลง จึงเป็ นเหตุให้ ผลตอบแทนที่พนักงานจะ
ได้ รับนันย่
้ อมมีมูลค่าที่มากขึ ้นตามไปด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการปรับเงินเดือนที่เพิ่ มขึ ้น จานวนโบนัสที่มากขึ ้น รวมถึงความ
มัน่ คงปลอดภัยในการทางานที่จะเกิดขึ ้นตามมา จึงเห็นได้ วา่ พนักงานจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์จากการมีจิตสานึกร่วมกันใน
การประหยัด ( Economy Awareness) ด้ วยเช่นกัน แต่ทงนี
ั ้ ้คาว่า " ประหยัด " นันขอให้
้
มองไปที่ทรัพยากรทุกประเภท เช่ น
ทรัพยากรในด้ านตัวเงิน ( Money) เครื่ องจักรและวัตถุดิบ ( Machine) อุปกรณ์ต่าง ๆ เวลา ( Time) และกาลังคน ( Man)
ที่ต้องใช้ ในการทางานแต่ละประเภท เป็ นต้ น
ดังนันการปลู
้
กจิตสานึกเรื่ องการประหยัดให้ กับตนเองนัน้ แน่นอนว่าจะนาประโยชน์มาสู่ตนเองเช่น เดียวกัน
พบว่า นอกเหนื อ จากรายได้ ที่ ม ากขึน้ แล้ ว ยัง เป็ น ปลูก ฝั ง นิ สัย ที่ ดี ติ ด ตัว ต่อ ไปด้ ว ยเช่ น กัน ซึ่ง คุณ เองสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ทงในการท
ั้
างานและการดาเนินชีวิตส่วนตัว

