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The Living Company

หนังสือเรื่อง The Living Company โดย  Arie de Geus : ไดรับรางวัล เอ็ดวิน จี กูซ ใน
ฐานะหนังสือธุรกิจที่มีแนวคิดใหมลาสุดแหงป 1997 ในการประกวดหนังสือธุรกิจทั่วโลกของ 
ไฟแนนเชียลไทม/บูซ แอลเลน & แฮมิลตัน

Arie de Geus เปนชาวดัทชโดยกําเนิดและจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย
Erasmus ในรอตเตอรดัม  เขาเขียน The Living Company โดยใชประสบการณการทํางานที่ Royal
Dutch/Shell Group ที่เรียกวา Scenario Planning ซึ่งเปนการวางแผนโดยการจําลองเหตุการณ
หลายๆ แบบที่จะเกิดในอนาคตเพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจกับสถานการณปจจุบันไดดีข้ึน  ใน
หนังสือ The Living Company ผูเขียนนําเสนอแนวคิดในการบริหารองคกรใหเจริญรุงเรืองและมีอายุ
ยืนยาว โดยใหเร่ิมที่การปรับมุมมององคกรวาสําคัญราวกับเปนสิ่งมีชีวิต เจริญเติบโตและมี
วิวัฒนาการที่เปนไปตามธรรมชาติ วัตถุประสงคหลักขององคกรคือการใชศักยภาพที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดเพื่อความอยูรอด  ไมใชเปนเพียงเครื่องมือในการแสวงหากําไรเพื่อตอบแทนผูถือหุน
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแบบเดิม ๆ

การมององคกรในลักษณะที่เปนเครื่องจักรหรือ Machine for making money นั้น
พนักงานเปนเพียงทรัพยากรที่ถูกสํารองไวเพื่อรอการเรียกใชงาน   ในขณะที่องคกรที่เปน Living
Company เปนสังคมของคนทํางาน (Human Work Communities) ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญที่
สุด ความสําเร็จขององคกรอยูที่ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอองคกร ความสามารถที่จะเรียนรู
สรางสรรคประโยชน และความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนความสามารถในการเรียนรูที่จะ
ทํางานรวมกันเปรียบเหมือนคณะละคร วงดุริยางค หรือทีมนักกีฬา    งานสําคัญลําดับแรกของผู
บริหารคือการใหความใสใจในการพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถสูงสุดตามศักยภาพที่แตละคนมี
อยูและการสรางแรงบันดาลใจใหทุมเทกับการทํางานเต็มกําลังความสามารถ

ผลการสํารวจของนิตยสาร Fortune พบวาองคกรทั่วๆ ไปมีอายุเฉลี่ย 40-50 ป ทั้งๆ ที่ควร
จะมีอายุยืนยาวถึง 200-300 ป   จากการศึกษาองคกรขนาดใหญที่มีอายุยืนยาวพบวามีคุณลักษณะ
สําคัญที่เหมือนกัน  4 ประการคือ

1. ต่ืนตัวกับส่ิงแวดลอม เรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. มีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน
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3. มีความอดทนตอการเรียนรูส่ิงใหมๆ มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและใหอิสระ
ในการคิดคนควา

4. ประหยัดคาใชจาย ดําเนินนโยบายทางการเงินอยางอนุรักษนิยมเพื่อใหเกิดสภาพคลอง
และอิสระในการปรับตัว

EVOLUTION  :  วิวัฒนาการ
Conservatism in Financing :  การบริหารการเงินแบบอนุรักษนิยม

เงินมีบทบาทสําคัญในการที่องคกรจะพัฒนาเพื่อความอยูรอด ยิ่งถาเรามองในลักษณะของ
เครื่องจักรทําเงินรายได ความสําเร็จก็คือความสามารถที่จะทําเงินรายไดไดมากกวาคูแขง นอกจาก
เปนมาตรวัดความสําเร็จแลว เงินมีบทบาทตอวิวัฒนาการขององคกรหรือไม การมีเงินมากหรือหามา
ไดงายๆ อาจจะนําไปสูการพัฒนาและเจริญเติบโตแบบขาดสมดุลหรือไม การใชจายเงินแบบขาดดุล
อาจเปนอุปสรรคตอความอยูรอด ในทางตรงขามถาเงินนอยเพราะถูกสูบโดยสมาชิกหรือ Parasite ใน
องคกร โอกาสที่องคกรจะอยูรอดก็นอยลงไปเชนกัน

Dick Onians, Managing Partner ของ Baring Venture Fund ถายทอดประสบการณวา ใน
ศตวรรษที่ผานมา Baring เคยลงทุนใน 200 บริษัท มีเพียง 40 บริษัทที่ยังคงดําเนินธุรกิจอยูไดโดยมีผล
กําไร  40 บริษัทลมไปเลย และอีก 120 บริษัทที่เหลือยังคงอยูแตสูญเสียเอกลักษณในการดําเนินธุรกิจ
ของตนเองใน 3 รูปแบบคือ ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทใหญ ตองควบรวมกิจการกับคูแขงหรือถดถอยสู
ธุรกิจยอยๆ ของผูถือเงินลงทุน  Mr. Onians เผยผลการสํารวจ 10 บริษัทที่ประสบความสําเร็จและ 10
บริษัทที่ลมเหลว  8 ใน 10 ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จอยูในภาวะปลอดหนี้ไมเคยกูเงิน  อีก 2
บริษัทใชเงินกูระยะสั้นเฉพาะเรื่องที่มีความจําเปนและชําระคืนทั้งหมดภายในกําหนดเวลา  ตางจาก 9
ใน 10 ของบริษัทที่ลมเหลวซึ่งพึ่งพาเงินกูระยะสั้น   กลยุทธทางดานการตลาด การวางตําแหนงสินคา
และการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนเรื่องที่มีความสําคัญแตก็ยังเปนรองปจจัยที่มีความสําคัญมากกวาซึ่งมี
ผลตอความอยูรอดขององคกร นั่นคือ วิธีการที่องคกรนั้นบริหารทรัพยากรที่มีอยู ไดแก คน เงิน และขอ
มูลขาวสาร
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เงินมีบทบาทเปนตัวกําหนดวิวัฒนาการขององคกร
ผลการศึกษาบริษัทที่มีอายุยืนยาวเทียบกับเชลลพบสวนที่มีความเหมือนนั่นคือมีนโยบายทาง

ดานการเงินแบบอนุรักษนิยม ถาไมปลอดหนี้ก็จะระมัดระวังในเรื่องเงินกู การลงทุน และตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีเงินสํารองซึ่งใหอิสระและความคลองตัวที่จะฉกฉวยโอกาสไดเร็วกวาคูแขง

ในระยะของการเจริญเติบโตการมีเงินกูทําใหสามารถขยายกิจการไดโดยไมมีขอจํากัด ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด  ความที่ไมมีขอจํากัดดังกลาวก็อาจจะเปนอันตรายตอความอยู
รอดในระยาวไดเชนกัน การดําเนินนโยบายดานการเงินแบบอนุรักษนิยมทําใหวิวัฒนาการขององคกร
เปนไปในสัดสวนที่เหมาะสม  ผูบริหารของ Hewlett-Packard อธิบายวาการที่องคกรมีเปาหมายตอง
เติบโตใหได 20% ตอปดวยเงินทุนของตนเอง โดยไมใชเงินกูระยะยาว เปนกรอบที่ทําใหองคกรมีวินัย
ในการบริหารงานซึ่งตอง Lean และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ถาเรามีอํานาจที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธที่นาประทับใจในระยะสั้น ซึ่งตอง
แลกกับความมั่นคงขององคกรในระยะยาวซึ่งยังไมเห็นผลในชวงเวลานับเปนเดือน เปนป หรือใน
อนาคตอันใกล  บางครั้งเราก็อยากจะยอมเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolution) แทนการมี
วิวัฒนาการแบบคอยเปนคอยไป (Evolution) เหมือนการเลนเกมสการพนัน  แตโดยบทบาทแลวนัก
ธุรกิจหรือผูบริหารไมใชนักการพนัน  และตองทําหนาที่เปนผูดูแลรักษาผลประโยชนขององคกรที่เขา
บริหารงาน  การดําเนินนโยบายทางการเงินแบบอนุรักษนิยมชวยไมใหเกิดภาวะของการเสี่ยงโชค
อยางไรก็ตามผูบริหารมักจะรูสึกวาเปนเรื่องยาก สวนหนึ่งเปนผลจากวิธีการที่เราใหคําจํากัดความของ
คําวาความสําเร็จขององคกร (Corporate Success)

เงินเปนมาตรวัดความสําเร็จขององคกร
ในความหมายทางเศรษฐกิจ        ความสําเร็จขององคกรวัดไดที่ความสามารถในการเพิ่มสิน

ทรัพยและการทํากําไรใหไดสูงสุด ใหความสําคัญที่ปริมาณ (Quantity) ผลตอบแทนการลงทุนและ
สวนแบงทางการตลาด  การมีชื่อติดอันดับใน Financial Times 100 หรือ Fortune 500 เปน
สัญลักษณของการประสบความสําเร็จ  และจะทําไดก็ตอเมื่อสามารถขยายกิจการใหใหญโต ซึ่ง เปน
การมองในลักษณะของ Machine for making money   แตในลักษณะของ Living Being
การประสบความสําเร็จ หมายถึง การพัฒนาไปสูส่ิงที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได โดยตองสามารถปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอดโดยตอบสนองตอสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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เปาหมายของการดํารงอยูของบริษัทเชลลไมใชเพื่อผลิตน้ํามัน พลังงาน หรือแมแตเพื่อความ
เจริญของอุตสาหกรรม แตเชลลตองมีความสามารถในการประกอบกิจการนั้นเปนอยางดีเพื่อใหมีผล
กําไรและสามารถยืนหยัดอยูได  รวมทั้งจําเปนตองพัฒนาศักยภาพใหมๆ เพื่อคงอยูรอดในสังคมที่
พัฒนาเปลี่ยนไป

“เชลลไมไดอยูเพื่อผลิตน้ํามัน แตผลิตน้ํามันเพื่อความอยูรอด” (Shell does not exist to
pump oil.  We pump oil in order to exist.)

โดยทั่วไป Mission Statement ขององคกรมักถูกวิพากษวาเขียนไวกวางๆ ไมไดระบุอะไรที่
เปนรูปธรรม เชน “British Gas is a worldwide energy company” เพราะเปาหมายที่แทจริงก็คือ
ความอยูรอด ซึ่งไมสามารถระบุได ณ เวลานี้วา ในอนาคตอันยาวไกลถาจะใหอยูรอดตอไป
องคกรจะตองดําเนินธุรกิจอยางไร  จะเห็นไดวาองคกรที่ยืนหยัดอยูได มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจหลายครั้งเพื่อความอยูรอด  ในบางสถานการณความจําเปนในการนําเงินมา
ลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรในระยะยาวก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญมากกวาการจายเงิน
ปนผลตอบแทนใหแกผูถือหุน  แตผูลงทุนสวนใหญสนใจมูลคาหุนในปจจุบันหรือผลตอบแทนในระยะ
ส้ันมากกวาระยะยาว

ในLiving Company ผูถือหุนซึ่งเปนผูสนับสนุนทางดานการเงินถือเปนเพียง Stakeholder
หนึ่งซึ่งอยูวงนอกเชนเดียวกับ ลูกคา ผูรับเหมา องคกรภาครัฐ หรือแมแตชุมชนรอบโรงงาน องคกรตอง
ปรับตัวใหกลมกลืน แตไมจําเปนตองยอมปฏิบัติตามในทุกๆ เร่ือง  กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันบาง
คร้ังก็ลาสมัย เพราะใชกันมาต้ังแตสมัยกอนสงครามโลก บางประเทศใหอํานาจสิทธิขาดแกเจาของเงิน
ทุนซึ่งสามารถกําหนดชี้ชะตาความเปนความตายขององคกรได

ส่ิงสําคัญคือตองมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน แตในความเปนจริงมักไมเปนเชนนั้น ยก
ตัวอยางกรณีที่มีการ Take over กิจการ  ผูที่ถือหุนมากกวา 51% มักถือสิทธิเขามาสั่งการโดยไมหารือ
กับผูบริหารเดิม  ผูบงการใหมไมไดเปนสมาชิกขององคกร จะไมไดรับความไววางใจ กลายเปนสิ่ง
แปลกปลอมเหมือนเชื้อโรค แทรกเขามาในระบบเดิมดวยเงิน ซึ่งก็จะไดรับการตอตานหรือตายไปเลย
ผูถือหุนที่กุมอํานาจในปจจุบันมักไดแก ธนาคารขนาดใหญ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ ซึ่งจะดําเนิน
งานตามวัตถุประสงคโดยยึดประโยชนขององคกรของตนเปนหลัก ซึ่งก็อาจจะสงผลกระทบเปน
อันตรายตอธุรกิจที่ถูกครอบครองได  บางบริษัทจําเปนตองปลดพนักงานออกนับเปนพันคน เพื่อรักษา
ไวซึ่งสินทรัพยหรือผลกําไร
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ทําไมไมปลอยใหองคกรลมตายไป
รถยนตเกาๆ ที่หมดคุณคา เราจะยุบเปนเศษเหล็ก แลวทําไมเราจึงไมยุบบริษัททิ้ง  จําเปนนัก

หรือที่บริษัทเชลลตองคงอยู  ถาหมดประโยชนแลวทําไมจึงตองคงอยู ตามธรรมชาติส่ิงที่มีชีวิตมีสิทธิ์ที่
ดํารงอยู  ผูที่สามารถจะอยูรอดไดมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยูตอไป  ลองมองถึงผลกระทบที่มีตอสังคมในกรณี
ที่ปลอยใหองคกรลมตายลง  คนตกงานสิ้นหวัง ไมมีอนาคตและสูญเสียความเชื่อมั่นในคุณคาของตน
ความเปนคน  หนี้สินคางชําระกลายเปนหนี้สูญ ซึ่งสงผลตอทั้งผูถือหุน ลูกคา และผูรับเหมาที่เกี่ยวของ

อํานาจ  :  ไมควรมีใครมีมากจนเกินไป
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เปนชวงเวลาที่คนตระหนักถึงคุณคาของการรวมตัวกันทุมเทเพื่อส่ิง

ที่ดี ๆ  ภาระในการกอบกูซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากสงครามเปนเรื่องที่เกินความสามารถที่ใคร
จะสามารถทําไดโดยลําพัง   คนนิยมเขาทํางานในองคกรขนาดใหญ เชนที่ Shell, Unilever, Philips
และหวังที่จะทํางานอยูที่นั่นตลอดชีวิตการทํางาน  องคกรเหลานี้ผานชวงวิกฤตของสงครามมาไดโดย
ที่ผูบริหารระดับบนเปนผูตัดสินใจ    ระบบการบริหารงานไดรับอิทธิพลจากยุทธวิธีทางทหารที่ใชใน
การทําสงคราม เปน Top-Level Decision Making และCentralized Plan  การนํายุทธวิธีดังกลาวมา
ใชอาจจะไดผลในชวงเวลาวิกฤต แตไมเหมาะกับชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิวัฒนาการ  การ
ดําเนินงานในลักษณะของ Living Company ตองการการกระจายอํานาจ เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการ
เรียนรู  ยกตัวอยางในกรณีของ Mitsui ซึ่งแยกเปนบริษัทยอยๆ  แมจะกลับมารวมกันอีกครั้งหลัง
สงครามโลก บริษัทยอยๆ เหลานี้ยังคงไวซึ่งอํานาจในการตัดสินใจเอง และยังคงรักษาความเปนหนึ่ง
เดียวกันไวไดดวย     การควบรวมกิจการระหวาง Royal Dutch(60%) และ Shell Transport and
Trading(40%) มีบริษัทแมเปนเนเธอรแลนดและอังกฤษ อยูภายใตกฎหมายที่แตกตางกัน แตก็
สามารถดําเนินงานรวมกันไดดวยดีโดยไมมีปญหาขอขัดแยง  และหากมีขอขัดแยงก็คงไมมีผูพิพากษา
ตัดสินชี้ถูกผิดใหได  คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมรวมกันเดือนละครั้งเรียกวา Conference
เมื่อไดขอตกลงรวมกันแลว  ตางฝายตางก็นําขอสรุปไปดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของตนเอง
Shell Group ไมมี CEO  Chairman of Managing Directors เปนเพียง First among Peers.  มี
อํานาจเพียงแคการโนมนาวชักจูง  การประชุมบางครั้งไมไดรับมติเปนเอกฉันท แตถาไมมีผูใชสิทธิ์คัด
คานอยางรุนแรงโดยใช VETO Card ก็ถือวาผานการพิจารณา  แมในทางทฤษฎี ทางเลือกในการตัด
สินใจอาจมาจากผูถือหุนฝายที่มีคะแนนเสียงขางมาก  Royal Dutch ซึ่งถือหุนถึง 60% ก็ไมเคยใชวิธี
การดังกลาว    ผูบริหารที่อยูในระดับลางตระหนักถึงความสําคัญในการขจัดปญหาขอขัดแยงดวยตน
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เองมากกวาที่จะสงตอใหระดับบนเปนผูพิจารณา      ทุกคนรูดีวาไมมีผูบังคับบัญชาคนใดโปรดปราน
ลูกนองที่ไมรูจักแกไขปญหา/ขอขัดแยงดวยตนเอง  ในระดับบังคับบัญชาที่อยูถัดไปจึงมีคนจํานวนมาก
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงและทุกคนมีสิทธิ์ที่
จะแสดงความคิดเห็นคัดคาน  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนําระบบการบริหารงานแบบ Matrix มาใช
มีผูกลาววา เชลลเปนองคกรที่ไมมีใครสามารถตัดสินใจไดโดยลําพัง  แตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งการตัด
สินใจนั้นๆ ได  กลาวโดยสรุปก็คือ ไมมีใครมีอํานาจมากเกินไปนั่นเอง

ความหมายของการกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจสงเสริมความสามารถในการเรียนรูขององคกร และนํามาซึ่งทางเลือกที่ดี

กวา  มีหลักฐานซึ่งชี้ใหเห็นวา องคกรประสบความสําเร็จมากกวา ยืนหยัดอยูรอดไดดีกวา หากมอบ
อํานาจใหคนกลุมนอยไดมีโอกาสคัดคานเสียงสวนใหญ

ผูบริหารหลายคนคิดวาสวนที่สําคัญของการตัดสินใจ คือ ชวงเวลาที่ผูบริหารเกิดปงความคิด
ที่เฉียบแหลมของตนเองหรือของใครก็ตาม  ในความเปนจริงสวนสําคัญที่ทําใหการตัดสินใจนั้น
สมบูรณ ก็คือ การนําไปลงมือปฏิบัติ

ผูบริหารหลายคนชื่นชอบและเคยชินกับอํานาจหนาที่ในการสั่งการจนไมอาจที่จะกระจาย
อํานาจ  ซึ่งเทากับเปนการปดกั้นโอกาสที่จะใหเกิดการเรียนรูภายในองคกร  คลายกับการเลนเกม
หากพนักงานในระดับลางขี้เกียจหรือไมมีความสามารถก็จะเขาทางผูเปนนายที่ตองการจะควบคุม

การสกัดกั้นไมใหสงผานปญหาขึ้นสูระดับบน
ในละตินอเมริการูปแบบการบริหารงานสวนใหญเปนแบบครอบครัว ซึ่งยากตอการกระจาย

อํานาจ  เชนที่ เชลลบราซิล  ไดมีการกําหนดกรอบในการตัดสินใจ โดยที่จะสามารถสงผานปญหาไป
ใหสํานักงานสวนกลางแกไขใหไดเพียง 1 ใน 10 เทานั้น  ในขณะเดียวกันก็ตอง
มั่นใจวาสํานักงานทองถิ่นมีทรัพยากรเพียงพอที่จะใชในการจัดการแกปญหาดวยตนเอง มีการ
กระจายเจาหนาที่จากสํานักงานสวนกลาง Rio de Janeiro ไปประจําที่สํานักงานทองถิ่น  กอนหนานี้
การเลื่อนตําแหนงงานหมายถึงการไดโยกยายเขาไปประจําที่สํานักงานสวนกลาง เปลี่ยนเปนการ
เลื่อนตําแหนงงานพรอม ๆ กับการใหรับการฝกอบรมในทักษะที่จําเปน เชน การบริหารเงินสด  ภายใน
ระยะเวลาเพียง 1 ป  เชลลบราซิลมีผลกําไรสูงขึ้นถึง 60% และสามารถปรับตัวฝาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
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ไปไดอยางสวยงาม สํานักงานสวนกลางใชกําลังพลนอยลง ในขณะที่พนักงานประจําที่สํานักงานทอง
ถิ่นมีอํานาจในการที่จะจัดการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณ

The Living Company ตองการการปกครองในรูปแบบใหม
ผูถือหุนควรยกเลิกการใชอํานาจในการตัดสินชะตาของบริษัท  เชนเดียวกับที่ผูบริหารไมควร

ผูกขาดการตัดสินใจ หรือจํากัดโอกาสในการเรียนรูอยูภายในวงของคนไมกี่คน  การรวบอํานาจหมาย
ถึงการไมใหอิสรภาพ  และถาไมใหอิสรภาพ การเรียนรูก็ไมเกิด  เมื่อไมเกิดการเรียนรูก็ไมสามารถจะ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

องคกรในอนาคต
องคกรที่เขมแข็งควรจะมีลักษณะอยางไรจะรูไดอยางไรวาองคกรของเราเดินมาถูกทิศทางของ

การเปน Living Company ที่มีสุขภาพแข็งแรง  และถาไมผูบริหารมีทางแกไขอยางไร
Living Company ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีสมาชิกทั้งคนและสถาบันที่มีความเชื่อรวมกันวา

การบรรลุเปาหมายขององคกรทําใหทุกฝายบรรลุเปาหมายของตนเองดวย  ทั้งองคกรและสมาชิกมี
เปาประสงคเดียวกันนั่นคือ ความอยูรอด และเมื่ออยูรอดแลวตองใชศักยภาพที่มีอยูใหเต็มที่และเพิ่ม
พูนใหไดมากที่สุดดวย  พันธะสัญญาระหวางองคกรกับสมาชิกอยูบนพื้นฐานของความเขาใจรวมกัน
วา สมาชิกตองพยายามใชศักยภาพอยางเต็มที่ การเพิ่มพูนศักยภาพของสมาชิกหมายถึงการเพิ่มพูน
ศักยภาพขององคกร ส่ิงนี้กอใหเกิดความไววางใจซึ่งสงผลออกมาในรูปของความสามารถในการยืน
หยัดเพื่อความอยูรอดและการเพิ่มผลผลิต ซึ่งไมสามารถผลักดันไดดวยการควบคุมบังคับบัญชา

เพื่อปองกันวิกฤติที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก  องคกรตอง
เปดรับโลกภายนอกและรับฟงซึ่งความคิดเห็น  สมาชิกในองคกรตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน  มี
การสื่อความและประสานงานกันทั่วทั้งองคกร   องคกรตองปรับตัวใหกลมกลืนกับทุกๆ องคประกอบ
ไมวาจะเปนลูกคา ผูรับเหมา หรือหุนสวนอื่นๆ   ทุกอยางอยูภายใตสมมติฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ

1. องคกรเปน Living Company
2. ทุกการตัดสินใจของ Living Company เปนผลจากกระบวนการเรียนรู
ผูเขียนไดพยายามอธิบายใหเห็นภาพของ Living Company ทั้งในแงของเศรษฐศาสตร จิต

วิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา   ในทุกมุมมองจะเสริมแนวคิดที่วา “Living Company  ดําเนิน
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นโยบายดานการเงินแบบอนุรักษนิยม โดยมีบุคลากรที่พิสูจนความเปนหนึ่งเดียวกับองคกร และมีผู
บริหารที่อดทนและไวตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก”

ในกรณีที่องคกรประสบปญหา ส่ิงแรกที่ตองทําคือการเพิ่มความสามารถในการใชศักยภาพ
ของบุคลากรใหเต็มที่ การเรียกกลับคืนมาซึ่งความไววางใจ การเพิ่มพูนความเปนมืออาชีพและพฤติ
กรรมความเปนพลเมืองดี

ผูเขียนมีความเชื่อวาถาทุกองคกรสามารถทําไดตามนี้  องคกรจะมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาวเพิ่ม
มากขึ้นเทาที่ควรจะเปน  ไมไดหมายความวาองคกรจะตองคงอยูตลอดไป แตการลดอัตราการตาย
กอนเวลาอันควรจะเปนประโยชนแกสังคมและทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสมาชิก ผูรับเหมา ผูรับ
เหมาชวง  และผูถือหุน

แปลและเรียบเรียงโดย  กิตติมา  วงศทองศรี


