สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กรด้วยจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของ
(Building the Sustainable Growth of Organization with Ownership Quotient)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์กรในปัจจุบนั ต้องการให้พนักงานมี “จิ ตสำนึกรั กองค์ กร (Organization Awareness) และจิ ตสำนึก
ควำมเป็ นเจ้ ำของ (Ownership Quotient)” ซึ่งนับว่าเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปของแนวคิดดังกล่าวนี้ เพราะว่าถ้า
ปลูกจิตสานึกความเป็ นเจ้าของให้กบั พนักงานได้นนั่ ย่อมหมายความว่า องค์กรนั้น ๆ มีโอกาสเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน ภายในองค์กรมีความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพนักงานรู ้สึกว่าองค์กร
เป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตของเขา เปรี ยบเสมือนเป็ นบ้านหลังที่สองของตนเอง ซึ่งต้องดูแลถนอมบ้านหลังนี้

❖

การปลูกจิตสานึกความเป็ นเจ้าของคงไม่สามารถทาได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ออกนโยบายหรื อเป็ นคาสั่ง
ของหัวหน้าแล้วให้พนักงานปฏิบตั ิตาม แต่สิ่งดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
โดยปั จจัยภำยในนั้นเกิดจากการสร้าง “ความรักในงาน” ที่ทาอยู่ ซึ่งความรักในงานเป็ นแรงจูงใจสาคัญที่
ทาให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจทางานโดยไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
พนักงานต้องมีทศั นคติที่ถูกต้องต่องาน มองเห็นคุณค่าของงานที่ทา และที่สาคัญที่สุดคือ การมีทศั นคติที่
ถูกต้องต่อตนเอง

❖

การมองเห็นคุณค่าในงานที่ทาและตระหนักในคุณค่าของตนเอง จะก่อให้เกิดการใช้ศกั ยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ส่ งผลดีต่อการพัฒนาตนเองโดยตรง พร้อมกันนี้ จะต้องมองเห็นว่างานที่ทาอยูเ่ ป็ นโอกาสแห่ ง
การพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านของชีวิต มิใช่แค่เพียงพัฒนาทักษะ (Skill) ในการทางานเท่านั้น แต่ยงั
สามารถพัฒนาด้านอื่น ๆ อันได้แก่ การพัฒนาความสัมพันธ์, การเสี ยสละ หรื อความอดทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
การพัฒนาการยกระดับจิตใจ (Mind) อีกด้วย

❖

การปลูกจิตสานึกความเป็ นเจ้าของต้องสร้างปั จจัยภำยนอกให้เกิดขึ้น พนักงานจะรักและผูกพันกับองค์กร
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความรู ้สึกนี้ จะเกิดขึ้นได้ ตัวของพนักงานควร
มีส่วนร่ วมในการคิดและตัดสิ นใจแก้ปัญหา และเป็ นผูร้ ับผิดชอบผลของความคิดดังกล่าว นอกจากนี้องค์กร
ยังสามารถสร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
โดยการพัฒนาประเด็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
(Employee Engagement) และการพัฒนาองค์กรด้วยทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory) ซึ่งใช้ได้ผลใน
เชิงรู ปธรรมต่อการพัฒนางาน ที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการสร้างปัจจัยภายในและภายนอกคือ “จิตสานึกความ
เป็ นเจ้ าของ” จะเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งมีใครบังคับ

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดที่ถูกต้องต่อการพัฒนาจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของในตนเอง
สามารถบ่มเพาะ
จิตสานึกความเป็ นเจ้าของผ่านการมองเห็นคุณค่าในงาน การเพิ่มศักยภาพตนเอง และยกระดับจิตใจ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางพัฒนาตนเองให้มีจิตสานึกความเป็ นเจ้าของมากขึ้น ด้วยการเรี ยนรู ้จากคาสาคัญ
เพื่อพัฒนาจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของ (Keywords to Ownership Quotient)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ ผ่านกิจกรรมการทางานเป็ นทีม (Teamwork Activity) และ
สรุ ปสิ่ งที่ได้จากกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน
2

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานของการสร้างจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• สร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของด้วย “กรณีศึกษา”
• สารวจแนวความคิดของจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
• ความหมายของจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership Quotient)
• ปัจจัยภายในสร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ




•

การมองเห็นคุณค่าของงาน
การพัฒนาศักยภาพตนเอง
การพัฒนาจิตใจ

ปัจจัยภายนอกสร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ




การพัฒนาองค์กรด้วยทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory)
การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement)
การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของพนักงาน

Workshop I: การพัฒนาปัจจัยภายในและภายนอกของตนเอง
แนวทางการพัฒนาจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
• กับดักทางความคิดปิ ดกั้นการพัฒนา Ownership Quotient
• คาสาคัญ (Keywords) เพื่อการพัฒนา Ownership Quotient
•







เป้าหมายองค์กร (Organization Goal)
เป้าหมายตนเอง (My Goal)
ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)





ศักยภาพ (Potential)
พื้นฐานนิสัยที่ดี (Behavior)
การทางานเป็ นทีม (Teamwork)

Workshop II: การพัฒนาตนเองจากคาสาคัญ
การเรี ยนรู ้จิตสานึกความเป็ นเจ้าของผ่าน Teamwork Activity
• Activity I: รวมพลังความคิดพิชิตเป้าหมาย
•





สรุ ปข้อคิดที่ได้จาก Activity I - กาไรและการลดต้นทุน

Activity II: คนเวิร์ค ทีมเวิร์ค องค์กรเวิร์ค
 สรุ ปข้อคิดที่ได้จาก Activity II - การวิเคราะห์คุณสมบัติของทีมทางาน
• บทสรุ ปของ Teamwork ที่มีประสิ ทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ ความมีจิตสานึกความเป็ นเจ้าของอย่างยัง่ ยืน
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
• การให้ความสาคัญกับคาว่า “ปัจจุบน
ั ”
• คาถามกระตุน
้ เตือนจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
•
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