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LEADERSHIP IN DOWNTURN 
Leading & Succeeding 
By Prim Thumrungdech

ผู้นำองค์กรในสภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตัว 

ในสภาพปัจจุบัน ทุกองค์กรประสบช่วงเศรษฐกิจ

โลกกำลังมีปัญหา เพื่อการอยู่รอดทำให้ทุกๆองค์กร

ต่างพยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้

อยู่รอดได้ในสภาวะดังกล่าว ทำอย่างไรจะทำให้การ

ลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม และ เป็นการลงทุน

เพื่อการเติบโต มากกว่า การประหยัดจนไม่ทำอะไร

เลย 

หลายๆ องค์กรต้องการทราบว่า ส่ิงใดเป็นปัจจัยที่

สำคัญที่สุด  และ จำเป็นมากที่สุด สำหรับการปรับ

ตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ดี

ที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว  

บางองค์กร เลือกที่จะตัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน หรือ 

แม้นกระทั่ง ลดพนักงาน อย่างไรก็ตาม ส่ิงหรือเรื่อง

ดังกล่าว อาจไม่ใช่ส่ิงประกันว่า ในระยะยาว องค์กร

ของคุณจะสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะดังกล่าว 

และ จากพบสำรวจพบว่า จะก่อให้เกิดปัญหาใน

ระยะยาวมากกว่าเสียด้วยซ้ำ (โดยเฉพาะ ถ้า

เศรษฐกิจยังไม่ดีข้ึนตามที่คาดการณ์) 

จากผลสำรวจในระดับองค์กรชั้นนำที่ผ่านร้อนผ่าน

หนาว ในทุกสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจโลก 

พบว่าคำตอบที่ถูกต้อง และ ให้ผลสำเร็จได้ดีเสมอ 

คือ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผู้นำในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพคือส่ิงสำคัญที่สุด 

ความจริงแล้ว ความกังวลใจของเหล่าพนักงานใน

ช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ คือความท้าทายของผู้นำที่จะ

สร้างความม่ันใจให้แก่พนักงานและยังคงสามารถ

เดินหน้าสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลผลิตและ

ผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย  

ดังนั้น กุญแจสำคัญที่จะปกป้องดูแลองค์กรใน

สภาพเศรษฐกิจถดถ้อยได้ดีที่สุด คือ การสร้างผู้นำ 

อย่างไรก็ตาม ผู้นำในองค์กรในบทความนี้ ไม่จำเป็น

ต้องหมายถึง CEO หรือ ระดับผู้บริหารระดับสูง

เพียงเท่านั้น แต่ให้รวมถึง ระดับหัวหน้างาน ผู้

จัดการ หรือ ในตำแหน่งงานที่คุณมีทีมงานหรือลูก

น้องที่ต้องคอยดูแล  

ทุกองค์กรต้องการผู้นำทุกตำแหน่งงาน ที่มีความ

สามารถด้านการควบคุมระบบการเงิน การรับการ

จ่ายที่เหมาะสม แต่ผู้นำที่สามารถมองเห็นโอกาส

ต่างๆ และพยายามจะฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบ

ทางธุรกิจอยู่เสมอ และไม่ท้อถอยต่อส่ิงที่เป็นลบ

รอบๆตัว ผู้นำที่ทุ่มเทให้กับองค์กรและสามารถนำ

ความคิดด้านบวกของตนไปสู่คนอื่นๆในองค์กรให้

คิดเป็นบวกเหมือนเขา คือ คำตอบที่ดีที่สุด สำหรับ

การเป็นผู้นำในองค์กรช่วงยุคเศรษฐกิจถดถ้อย 

ส่ิงที่ผู้นำควรทำ หรือ ควรคิดที่จะทำ เพื่อปรับ

เปลี่ยนตัวเอง และ ทีมงานให้ดำรงอยู่ได้อย่างดีที่สุด

สำหรับยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเช่นนี ้

Regards, Prim Thumrungdech 

MissConsult.com  

LEADERSHIP

ความสำเร็จของผู้นำ ไม่ได้มาจากการ 
‘ทำงานหนัก’ หากแต่มาจากการ ‘ทำงาน
อย่างหนัก’ ต่างหาก  ดังนั้น ผู้นำจะ
กำหนดฐานะของตนเอง เพื่อว่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะยากเพียงไร 
แต่เรื่องเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่สนุกที่จะทำ 
ทำให้เหล่าผู้นำ ไม่เพียงจะได้รับความ
สำเร็จจากงานที่ทำเท่านั้น เราจะเห็นว่า 
ผู้นำทุกคนจะสนุกกับงานที่ตนเองทำอยู่
เสมอ.....
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ในยุคช่วงเศรษฐกิจกำลังบูม หรือ เราเรียกว่า ธุรกิจขาข้ึน องค์กรมักจะ

ต่ืนเต้นกับโอกาสที่มีให้อย่างมากมาย ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่มีเข้า

มาเรื่อยๆ ซ่ึงโดยส่วนรวมก็จะพอใจกับสินค้าและบริการ ทำให้โอกาส

ทางธรุกิจมีเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่ขาดสาย หลายๆ ผู้นำในองค์กร ต่างก็

มีความสุขกับการบริหารจัดการที่ดูเหมือนเอื้ออำนวยให้ประสบความ

สำเร็จตามเป้าหมาย  

แต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยล่ะ ? คุณจะทำอย่างไร ? ในสภาวะความ

ต่ืนเต้นและพลังทางความคิดอาจจะย่ำแย่หรือคิดไม่ค่อยออก พนักงาน

ในองค์กรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพกดดันและจะรู้สึกส่ันคลอนในตำแหน่ง

หน้าที่ของตน …  คุณจะทำอย่างไร?  

ผู้นำก็คือผู้นำไม่ว่าจะเป็นสภานะการณ์แบบใด โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจ

ถดถ้อย ผู้นำที่ดีจะขาดไม่ได้ เพราะเขาคือคนที่จะนำองค์กรให้รอดได้ 

ฉะนั้นผู้นำคือส่ิงที่สำคัญมากที่สุด  

สำหรับการส่งเสริมภาพรวมขององค์กร ผู้นำ สามารถพิจารณาหลัก

การจากบทความนี้ นำไปประยุทธ์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก... 

การสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ 

ช่วงเศรษฐิจถดถ้อย องค์กรต้องมีระบบการจัดการและการบริหารที่ดี

เพื่อความอยู่รอดขององค์กร แต่ส่ิงที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างความได้

เปรียบ ให้ได้มากกว่าคู่แข่ง การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอจึงเป็น

กิจกรรมทางการบริหารที่ดี เพราะ เม่ือเศรษฐกิจกลับมามีการแข่งขัน

สูงข้ึน คุณก็จะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคู่แข่ง ที่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องการ

บริหารจัดการ  ฉะนั้นช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่จะ

กลับมาดูแลการจัดการและบริหารภายในองค์กรและสร้างสรรค์โอกาส

ใหม่ๆ 

• ทบทวนแผนการต่างๆในการบริหารและจัดการ  - เอา

แผนการต่างๆที่ได้วางไว้  นำมาตรวจสอบว่าอันไหนสำเร็จ

ตามเป้าหมาย อันไหนไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไร  

และแผนการที่เหลืออยู่ยังมีความเหมาะกับสภาวะปัจจุบัน

หรือไม่ อย่างไร  

• เป็นตัวอย่างที่ดี – เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงความเป็นผู้นำที่ดี

ให้แก่ทีมงาน  โดยการแสดงตัวอย่างแก่พนักงานของคุณ

อย่างง่ายๆ โดยการใช้เวลาติดต่อดูแลลูกค้าให้มากข้ึน ใช้

ทักษะที่ดีของคุณ ทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้พนักงานคนอื่นได้

เห็นวิธีการและจะได้ปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง 

• เพิ่มคุณค่า – ส่ิงที่สำคัญมากๆคือการเพิ่มคุณค่าแก่สินค้าและ

บริการขององค์กรที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มราคาและลดคุณภาพ

สินค้า ส่ิงนั่นคือ การรับฟังที่ดี การฟังว่าลูกค้าต้องการอะไร 

คิดอะไรอยู่ มีวิธีไหนที่องค์กรของคุณจะสามารถตอบและ

แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยที่คู่แข่งอาจจะตอบโจทย์ของ

ลูกค้าได้ไม่ดีพอ (การเลือกทำ แบบสำรวจความต้องการของ

ลูกค้าในระยะเวลานี้ จึงเป็นรูปแบบที่น่าเพิ่มลงในระบบการ

จัดการและการบริหารของคุณ) 

• ใช้สภาวะเศรษกิจในสภาพปัจจุบันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ

องค์กร – ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูง คุณอาจจะใช้โอกาสนี้ 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยอาจจะเป็นการรวม

ตัวกับองค์กรอื่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองเรื่อง

การส่ังซ้ือให้แก่องค์กร หรือ การรวมกลุ่มทางธุรกิจ เพื่อหา

ข้อตกลงที่สามารถส่งผลประโยชน์โดยรวมให้ทั้งทีมงานของ

คุณหรือคู่ทางธุรกิจของคุณ 

• โอกาสในการตัดส่ิงที่ไม่ก่อเกิดรายได้ -  ตอนนี้อาจจะเรียกได้

ว่าเหมาะต่อการ ตัดรายจ่ายที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดแก่

องค์กรโดยพนักงานทุกคนพร้อมจะเข้าใจองค์กรและช่วย

สนับสนุน 

• สร้างแผนการที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง -  

ในยุคเศรษฐกิจถดถ้อย เป็นช่วงที่ดีที่สุด สำหรับการคิดสร้าง

แผนการด้านการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร คือ การจัดต้ัง

โปรแกรมที่จะพัฒนาองค์กรอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

บุคคลากรหรือคุณภาพของสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขัน และ การสร้างความต่ืนตัวให้แก่ทีมงานของคุณ 

ไม่จำเป็นที่ต้องฝึกอบรมภายนอกองค์กร ถ้าคุณติดขัดเรื่อง

ค่าใช้จ่าย เพราะคุณเองอาจจะมีเวลาว่างมากพอ ที่จะให้เวลา

ของคุณสำหรับพวกเขาในการฝึกอบรมพวกเขาด้วยตัวคุณ

เอง สอนเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ ตลอดทั้ง ช่วยพวกเขา

ตรวจสอบความสามารถด้านการทำงานอย่างละเอียด ว่ามีส่ิง

ใดที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดผล

สำเร็จตามเป้าหมายได้ดีที่สุด  

“ความจรงิที+วา่ การประสบความสําเร็จดา้นการ
พัฒนาองคก์รทั =งดา้นบคุลากรและสถานที+
ทํางาน คงไมม่ปัีจจัยใดแคปั่จจัยหนึ+งที+จะ
ทําใหอ้งคก์รทั =งดดูแีละน่าทํางาน แตถ่า้เลอืก
ไดท้ี+จะทําใหอ้งคก์รพัฒนาและน่าทํางานคงจะ
เป็น การพัฒนาผูนํ้าองคก์ร”  
Warren Bennis, Organizational Consultant and 
Arthur 
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ข่าวลืออาจจะมีมากมายในช่วงเศรษฐกิจถดถ้อย โดยส่วนมากมีแนวโน้ม

ออกไปทางเป็นลบมากกว่าบวก ข่าวเหล่านี้ อาจเป็นที่ชินตาของคุณ เช่น 

… คนรู้จักหลายคนอาจจะตกงาน อัตราคนตกงานที่รัฐบาลประกาศมี

จำนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลายๆบริษัทที่คุณเคยได้ยินชื่อ และ รู้จัก 

ตลอดทั้ง หลายๆคนทางสังคมธุรกิจอาจจะถูกฟ้องล้มละลายมากข้ึน 

และ ข่าวอื่นๆ อีกมากมาย ที่ล้วนแต่บันทอนจิตใจให้แก่ความคิดในแง่

ลบ คุณละ รู้สึกอย่างไร? และ ลูกน้องหรือทีมงานที่ของคุณ รู้สึก

อย่างไร? 

สำหรับข่าวดังกล่าว แน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบหลายต่อหลายคนทั้ง

ในที่ทำงานหรือในสังคมวงกว้างทั่วๆไปซ่ึงล้วนเป็นการส่งผลกระทบ

ทั้งทางตรงและหรือทางอ้อม ทางใดทางหนึ่งในการปฎิบัติงานและการ

ผลิตผลงานของคนทำงานทั่วๆไป ดังนั้น แนวทางการคิด หรือ ทัศนคติ

ของคนทำงานต่อเรื่องดังกล่าว คือส่ิงสำคัญ ที่บุคคลระดับผู้นำต้อง

ใส่ใจ! 

สำหรับความคิดของคุณ ในฐานะผู้นำ คุณต้องเป็นบวก และมองหา

โอกาสแก้ไข อย่าให้ส่ือดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณในด้านลบ

อย่างเด็ดขาด ! และที่สำคัญ จงทำให้ม่ันใจว่า ทีมงานของคุณ ก็จะไม่

เป็นเหยื่อของข่าวดังกล่าว! จงอย่าทิ้งพวกเขาให้ตกอยู่ในสภาวะความ

คิดติดลบ พยายามให้เวลาทีมงาน หรือ ลูกน้องของคุณ บอกถึงความ

สำคัญของพวกเขาที่มีต่อบริษัท พยายามส่งเสริมและพัฒนาความ

สามารถเขาให้มากข้ึนเพื่อให้ทั้งเขาและบริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไป

ได้ ซ่ึงอาจทำได้ง่ายๆ ผ่านวิธีการดังนี้ 

• พยายามให้เวลากับการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ – เศรษฐกิจ

ไม่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณหยุดการพัฒนาทักษะการ

เป็นผู้นำที่ดี !การเป็นผู้นำที่ดีคือหนึ่งในกุญแจแห่งความ

สำเร็จ ดังนั้น พยายามหาเวลาฝึกทักษะด้านผู้นำให้แก่ทีมงาน

ของคุณ เพราะยิ่งผู้นำของคุณมีความสามารถและศักยภาพ

มากเท่าไร โอกาสที่ดีสำหรับตัวคุณเอง สำหรับทีมงานคุณ 

และองค์กรของคุณ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมาก

ข้ึน คุณอาจจะไม่อยากใช้เงินมาจ่ายกับการฝีกอบรมและ

พัฒนาความเป็นผู้นำ แต่จากผลสำรวจและการประเมิน พบ

ว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาการบริหารและการ

พัฒนาการเป็นผู้นำ เพราะ เป็นช่วงที่ผู้นำของคุณกำลัง

ต้องการและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุด! 

• การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้  - หรืออาจเรียกว่า 
Talent Group บุคลากรที่เป็นกลุ่ม Talent ของคุณ เป็นใคร 

และ คุณมีวิธีการรักษา หรือ ดูแลพวกเขาเป็นอย่างไร บางคน

อาจเรียกกระบวนนี้ว่า “Keeping a great people” เป็นกระ

บวนการสำคัญสำหรับสายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เพราะ ยิ่งคุณมีความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีความ

สามารถเอาไว้ได้ ย่อมเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่องค์กร

ของคุณในการสร้างคำม่ันสัญญาต่อลูกค้า สำหรับการนำ

เสนอ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ลูกค้า

คาดหวัง ดังนั้น ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

จำเป็นต้องมาตรวจสอบเรื่องนโยบาย และ กระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาบุคลการที่มีความสามารถ ว่าดำเนิน

การได้ดี หรือ ควรต้องเพิ่มเติม ปรับปรุงอย่างไร (ถ้าในภาวะ

เศรษฐกิจเช่นนี้ แต่บุคคลที่เป็น Talent ในองค์กรของคุณกลับ

ลาออก ยิ่งจำเป็นต้องใส่ใจอย่างเร่งด่วน)  

• การรับสมัครงานและรักษาพนักงานที่ดีไว้ –ในช่วงนี้ 
เป็นการดีที่คุณจะเริ่มหันมาตรวจสอบกระบวนการ Buying 

ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร ว่าองค์กรของคุณ มีรูป

แบบการดำเนินการอย่างไร รวมทั้ง กระบวนการรักษา

พนักงานหรือ Retaining เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์การแข่งขัน และ ดึงดูดเพียงพอสำหรับพนักงาน

ทีมีคุณภาพหรือไม่ 

• พยายามลดพนักงานที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์  - อาจจะดู
เป็นการโหดร้ายไปสักหน่อย แต่เวลานี้กลับเป็นเวลาที่เหมาะ

สมกับการลดพนักงานที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ หรือ เหล่า

พนักงานที่เป็นปัญหาแก่องค์กรของคุณมานาน เพราะ

พนักงานที่ไร้ประสิทธิภาพ นอกจาพวกเขาจะไม่สร้างโอกาส

ในการแข่งขันและช่วยองค์กรให้พัฒนาได้แล้ว บางทีอาจ

ทำให้เป็นปัญหาแก่พนักงานคนอื่นๆ ดังนั้น การลดพนักงาน

ไร้ประสิทธิภาพออกไปในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ดี และ พนักงาน

คนอื่นๆอาจจะขอบใจกับการลดพนักงานพวกนี้ให้พ้นไปซะ 

• สร้างความตื่นตัวและตื่นเต้น – ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจที่

ย่ำแย่ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้ดูย่ำแย่ไปด้วย แต่ 

การสร้างความต่ืนตัวและต่ืนเต้นให้แก่ทีมงานของคุณ กลับ

เป็นเรื่องสำคัญและ จำเป็น เพราะ เป็นการสร้างพลังกระตุ้น

ที่ดี พนักงานจะมีพลังในการทำอะไรใหม่ๆ หรือ ทำส่ิงที่ทำ

อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  การละเลย หรือ ไม่ให้ความ

สำคัญกับการสร้างแรงกระตุ้นจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็

อ้อมแน่ๆ ดังนั้น การเป็นผู้นำไม่ควรจะละเลยหรือมองข้าม

ไปได้ เม่ือคุณคิดถึงการสร้างความต่ืนตัวและเพิ่มแรงกระตุ้น 

ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ คุณก็สามารถทำให้

เกิดข้ึนได้ ตามหลักการของ Sirota’s 3 Factor Theory  

สรา้งความมั+นใจ 
กบัคนในองคก์ร 
By MissConsult.com 
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“ Consult not your fears but your hopes 
and your dreams. Think not about your 
frustrations, but about your unfulfilled 
potential. Concern yourself not with what 
you tired and failed in, but with what it 
is still possible for you to do.” 
Pope John XXIII

SIROTA’S 3 FACTOR 
THEORY  

1. Treat people fairly - ปฎิบัติต่อทุกคนด้วยความ
ยุติธรรม – ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ความยุติธรรมและ

การจริงใจคือคำตอบที่ดีที่สุด ถ้าคุณอยู่ในภาวะที่

ต้องปลดพนักงาน ควรจะให้พนักงานได้รู้ล่วงหน้า

ถึงสาเหตุและเหตุผลที่เป็นพวกเขา  พูดอย่างจริงใจ

อย่าไปโกหกพวกเขา ขณะเดียวกัน ถ้ามีการลด

พนักงานออกไป คุณก็ควรทบทวนดูว่า งานที่มีอยู่

กับจำนวนพนักงานที่น้อยลง ไม่ได้ทำให้พนักงานที่

มีอยู่รู้สึกเกินกำลังของพวกเขามากเกินไป  

2. Provide useful work for which people are 

recognized - หางานให้เหมาะกับบุคคลากร ที่

สามารถทำให้เขาได้ใช้ความสามารถของเขาให้เป็น

ที่ยอมรับ – บางครั้งการให้งานควรดูความเหมาะ

สม ว่าผู้นั้นสามารถทำงานได้หรือไม่ งานที่ให้ควร 

ให้ไม่เกินความสามารถหรือมากเกินที่ผู้นั้นจะทำได้ ไม่ควรให้งานกับคน

ที่อาจจะไม่มีประสิทธภาพในการทำได้ดี เพราะ นอกจากจะไม่สร้างแรง

กระตุ้นที่ดี คุณยังทำให้เขาหมดพลังความเชื่อม่ันในตนเอง และ หมด

ความต่ืนเต้นในการทำทุกส่ิงรอบๆตัว 

3. Foster good relationships at work - รักษาสาย
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงาน โดยทั่วไป 

องค์กรจะมีสวัสดิการให้พนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความ

พิเศษของพนักงานในองค์กรที่จะได้รับ  ซ่ึงไม่จำเป็นต้อง

เป็นเงินเสมอไป – การที่มีสวัสดิการเป็นส่ิงที่ดีกับ

พนักงาน ถ้าในสภาวะเช่นปัจจุบันบางองค์กรอาจจะมี

การตัดสวัสดิการพนักงาน แต่องค์กรควรบอกสาเหตุที่

ลดสวัสดิการบางอย่างและความจำเป็น เขาจะรู้สึกไม่ต่อ

ต้านและจะให้ความร่วมมืออย่างดี นอกจากนี้ การลด

สวัสดิการบางอย่าง คุณควรเพิ่มสวัสดิการบางอย่างที่ไม่

เป็นใช่เรื่องของเงิน เช่น ลดสวัสดิการบางอย่าง แต่ คุณ

เพิ่มในเรื่องวันหยุดให้แก่พวกเขาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี 

นับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าพนักงานจะไม่รู้สึกว่าสูญ

เสียส่ิงที่เขาเคยได้ และ เขาจะไม่รู้สึกไม่ดีกับองค์กร  
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ผู้นำที่ดีควรจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทักษะที่ดี ด้านการสร้างความ

เชื่อม่ันด้านบวกให้แก่องค์กร ตลอดถึงการสร้างความหวังที่องค์กรจะ

เติบโตได้  คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้องค์กรเติบโตได้ดีแม้ว่าสถานะ

การณ์เศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถ้อยเพียงไร ทุกองค์กรต้องการผู้นำที่

สามารถเชื่อถือและไว้ใจได้ ผู้นำที่ สามารถให้กำลังใจ บอกแผนงาน

และเป้าหมายแน่นอน ที่สำคัญผู้นำที่รู้วิธีการ คือ ความสำคัญที่จะ

ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้น ส่ิงที่ผู้นำสามารถกระทำได้

อย่างง่ายๆ ได้แก่ 

• คาดหวังส่ิงดีจากบุคคลากร หรือ การคิดในด้านบวกกับ

ทีมงาน – การคาดหวังและให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความ

สามารถอย่างเต็มที่ สามารถทำให้พวกเขาสร้างความ

พยายามมากข้ึนและในที่สุด พวกเขาจะแสดงความสามารถ

ที่แท้จริงออกมา แต่ไม่ควรกดดันมากเกินไป ในกรณีทีมงาน

คนใดของคุณไม่พร้อม  ดังนั้น การสร้างทัศนคติทางบวกให้

เกิดข้ึนแก่ทีมงาน และ การคาดหวังให้ดี ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่

เริ่มจากการพูดคุยและบอกถึงความต้องการที่แน่นอนของ

คุณแก่ทีมงานของคุณ เพราะ พวกเขาจะได้รู้เป้าหมาย

แน่นอน และ พยายามที่จะทำให้ได้ ดังนั้น ในภาวะเช่นนี้ 

ก่อนที่คุณจะตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเรื่องความ

สามารถ คุณอาจจำเป็นต้องทบทวนบทบาทในฐานะผู้นำ

ของตนเองว่า คุณได้ให้ความชัดเจนแก่ทีมงานของคุณดีเพียง

พอหรือไม่ เกี่ยวกับความคาดหวังที่คุณต้องการจากพวกเขา 

และ คุณแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นถึงความเชื่อม่ันในตัว

พวกเขาหรือไม่  

• ติดต่อ ส่ือสาร อยู่เสมอ -  การติดต่อ ส่ือสาร คือ หัวใจของ

ผู้นำ ในการทำให้ทีมงานที่ดูแลเป็นทีมที่แข็งแรง และ 

พร้อมที่จะร่วมต่อสู้ในทุกสถานการณ์ การเป็นผู้นำไม่ได้

หมายความว่า คุณจะต้องลดการติดต่อทีมงานหรือลูกน้อง

ของคุณ ยิ่งคุณเป็นผู้นำในระดับสูงเท่าไหร่ เรื่องนี้กลับมี

ความสำคัญเพิ่มมากข้ึนเป็นทวีตัว ดังนั้น ควรติดต่อ

บุคลากรทุกระดับเท่าที่คุณทำได้ยิ่งเป็นส่ิงที่สมควรจะ

กระทำ  ลองถามถึงปัญหาว่าเราสามารถช่วยอะไรเขาได้ไหม 

ให้คำชมเชยและความเชื่อม่ันในตัวบุคลากรที่คุณดูแล ยิ่งใน

สภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยเช่นนี้ มีเพียงทีมงานที่ดีเท่านั้นจะ

สามารถพาองค์กรไปรอด (ซ่ึงผู้นำ คือ บุคคลที่มีความสำคัญ

ที่สุดในการสร้างทีมงาน - ถ้าทีมงานในองค์กรมีปัญหา ทีม

งานนั้นไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาแท้ที่จริงแล้ว คือผู้นำ ! ดัง

นั้น ถ้าองค์กรมีปัญหาเรื่องทีมงานเม่ือไหร่ องค์กร ควรจะ

ใส่ใจผู้นำของทีมงานนั้นมากเป็นพิเศษ มากกว่า การไปพุ่ง

ความสนใจแก้ไขในจุดอื่นๆ ) 

• รู้ความต้องการที่แท้จริง มุ่งเน้นภาพรวม  – ผู้นำที่มีวิสัย

ทัศน์ ย่อมแสดงออกถึงความชื่นชอบในงานที่ทำ มีพลังการ

ทำงานที่เหลือเฟือ  มีศรัทธาในงาน และสามารถทำงานเป็น

ทีมได้ดี โดยไม่จำเป็นว่า ต้องอยู่ในสภาพเหตุการณ์แบบใด 

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี ก็จะมุ่งเน้นการมองงานที่ภาพรวมและ

เป้าหมายที่ต้องการ รู้ความต้องการที่แท้จริงและใช้ความ

สามารถของตนเองในการบริหารอย่างเต็มที่  

• ดูแลและรักษาตนเองให้ดี –  จงเชื่อม่ันในตนเอง ถึงแม้บาง

ครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกท้อแท้บ้าง พยายาม

หาคนที่สนิทพูดคุยด้วยอย่าเก็บไว้คนเดียว เพราะการที่เราได้

ระบายความกดดันออกไปจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีกำลังใจ

ที่จะทำต่อไป การพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็เป็น

อีกทางเลือกที่ดี การดูแลและรักษาตนเองให้ดีทั้งสภาพ

ร่างกายและจิตใจ ย่อมทำให้คุณแข็งแรงพอที่จะดูแลทีมงาน

ที่คุณดูแลได้ดีเช่นกัน  

สรุป 
การเป็นผู้นำในสภาวะเศรษฐกิจขาลง นับเป็นส่ิงท้าท้ายความสามารถ

อย่างยิ่ง เพราะนอกจากต้องบริหารองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤต ยังต้องดูแล

บุคคลากรในองค์กรให้อยู่ดีมีสุข มีความเชื่อม่ันและม่ันคงในงานของ

พวกเขา   ดังนั้นสภาวะแบบนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำและผู้บริหารทุก

คนจะได้มีโอกาสเอาใจใส่ในงานและบุคคลากรได้มากยิ่งข้ึน  

ขณะเดียวกัน เตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองและทีมงานอยู่เสมอ กับ

การมองหาโอกาสทางธรุกิจและติดตามข่าวอยู่เสมอ เตรียมพร้อมกับ

ส่ิงไม่คาดหวังที่อาจเกิดได้ทุกเม่ือและให้คำปรึกษาแก่บุคคลากรเม่ือเขา

ต้องการ สร้างความคิดที่เป็นบวกและสร้างแรงกระตุ้น มีเป้าหมายที่

ชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายดัง

กล่าว การที่ผู้นำมีความเตรียมพร้อมและมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่

เสมอ จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้แม้จะสาหัสแค่ไหน ผู้นำที่ดีแม้จะเจอ

สถานการณ์ที่ลำบากแค่ไหน แต่พวกเขาก็จะสามารถพาองค์กรรอดจาก

วิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไม่บอบช้ำเสมอ 

ถ้าคุณคือผู้นำ การพัฒนาตนเองทั้งความสามารถและอารมณ์ ความ

รู้สึก จำเป็นต้องถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะการกระทำของผู้นำย่อม

ส่งผลโดยรวมต่อทีมงานผู้เป็นผู้ตามเสมอ ถ้าต้องการให้องค์กรชนะใน

สภาวการณ์เศรษฐกิจถดถ้อยแบบนี้ ตัวผู้นำคืือ ปัจจัยสำคัญ! 

By, MissConsult.com 
www.missconsult.co   

Made a Positive Energy  
สรา้งความเชื,อม ั,น 
By MissConsult.com
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