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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

4. หวังแต่เลี่ยงความขัดแย้ง
(Avoiding Conflict at any cost)
●
●
●

Mr.Nice Guy
ผู้ใฝ่สันติ (Peace keeper)
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ความเห็น: กล่าวได้อย่างหนึ่งก็ คือ รูปแบบการบริหารนั้น
มีความหลากหลายทีเดียว เรียกว่า ตำ�ราการบริหารมีการนำ�เสนอ
ออกมามากมายน่าศึกษา แต่อย่างกรณีของบุคคลประเภทที่ชอบ
การซุกปัญหา กวาดปัญหาไว้ใต้พรมก็คงหนีไม่พ้นคนประเภทนี้ เรา
ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง คือ การทำ�งาน หรือการบริหารงานนั้น เราไม่

สามารถสนองความพอใจแก่ทุกคนได้ เพราะมีทั้งคนที่รัก คนที่ชัง
สุดแต่ว่าสนองจริต สนองประโยชน์จนเขาพอใจหรือไม่เท่านั้นเอง
ในเมือ่ เป็นเช่นนี้ ไม่นา่ แปลกใจเลยว่านักบริหารในองค์กรจึง
มีค�ำวิจารณ์ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ยังมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่ง
ของนักบริหารทีเ่ ป็นตัวฉุดรัง้ หรือเป็นตัวถ่วงให้องค์กรต้องจมอยูก่ บั
ปัญหาเก่าๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข นั่นคือ บุคคลประเภทใฝ่สันติ หลีก
เลี่ยงความขัดแย้ง หวานเป็นน�้ำผึ้ง ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงหา
เป็นเช่นนัน้ ไม่ ยกตัวอย่างประวัตศิ าสตร์จนี ในยุคของจิ๋นซีฮอ่ งเต้อนั
เกรียงไกร ทีพ่ ยายามรวมรัฐต่างๆ ทีส่ รู้ บกันตลอดให้รวมเป็นหนึง่ จน
ได้ ซึ่งกว่าจะรวมรัฐได้ก็หลีกไม่พ้นเรื่องการต่อสู้ขัดแย้ง หรือแม้
กระทัง่ หลักการบริหารงานทีเ่ ราร�ำ่ เรียนมาจากทางตะวันตก แบ่งการ
บริหารงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ แท้จริงลึกๆ ก็คอื การถ่วงดุลการบริหาร
ทีท่ �ำให้ตอ้ งตรวจสอบ ร่วมมือ หรือคานอ�ำนาจซึง่ กันและกัน บางครัง้
ก็จ�ำเป็นต้องมีการขัดแย้งทางการบริหาร ซึ่งอดไม่ได้ที่อาจมีการ
กระทบกระทั่งกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ข้อยุติ (Solution) ดังนั้น จุดอ่อนข
องคนที่ไม่กล้าเผชิญความจริงในเรื่องความขัดแย้ง ก็ไม่สามารถ
เคลียร์ปมปัญหา มีแต่หมักหมม ทับถมไว้เป็นดินพอกหางหมู รอวัน
ระเบิด ซึ่งทุกคนต่างไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น มีแนวคิดทางการบริหาร
เปรียบเทียบทีก่ ล่าวถึงวิธกี ารแก้ไขปัญหาระหว่างการบริหารของชาว
ตะวันตกกับชาวตะวันออกว่ามีข้อแตกต่างกัน คือ
ชาวตะวันตก: หาวิธีแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหา
ให้ได้
ชาวตะวันออก: พยายามหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและหากเป็น
ไปได้ก็จะหลีกเลี่ยงเสีย
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็อาจจะไม่เสมอไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหา ความเอาจริงเอาจังของภาวะผู้นำ�มากกว่า

5. แสดงพลัง ลุยไม่ถอย
(Running roughshod over opposition)

ชนทุกอย่างที่ขวางหน้า
● The bulldozer
● ยอมหักไม่ยอมงอ
ความเห็ น : ข้อนี้ก็ถือ เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่ง ทุกฝ่ายไม่พึง
ประสงค์ แ ละอาจถึ ง การแตกร้ า วในองค์ ก รได้ เ ช่ น กั น หากไม่
ระมัดระวัง บุคคลประเภทเหล่านีม้ พี ลังเหลือเฟือ มีความดือ้ รัน้ ถือดี
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และพร้อมจะแตกหัก หรือชนกับฝ่ายไหนก็ได้ที่ไม่ลงรอย ประหนึ่ง
เห็นรู้แล้วว่าข้างหน้าคือกำ�แพง แต่ตนก็พร้อมที่จะชนแม้จะรู้ว่าเจ็บ
แต่ดว้ ยความมีอตั ตาสูง คิดว่าตัวเองมีความเหนือกว่าอีกฝ่าย พร้อม
จะ “อวดดี” “อวดพลัง” เข้าถาโถมประหนึง่ รถไถ อันนีถ้ อื เป็นจุดอ่อน
ที่น่าสะพรึงกลัว เพราะหากวันใดถูกยั่วยุ พวกนี้ก็พร้อมจะชนแหลก
แบบยอมหักไม่ยอมงอ เมือ่ พิจารณาบุคคลประเภทนีแ้ ล้ว ถือว่าขาด
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ขาดความสามารถ
ทางสังคม ขาดความเข้าใจอารมณ์ตนเอง ไม่รู้จักควบคุมและปรับ
อารมณ์ตนเองให้แสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสม อันจะ
นำ�ไปสู่การสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันได้ เพราะฉะนั้น
อารมณ์ตนเองจึงบดบังสติ บดบังปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ยังมีอีกหลายๆ สิ่งที่ควรตระหนักก็คือ การทำ�งานนั้น เรา
ไม่อาจวิ่งชนด้วยตนเองทุกเรื่อง การรักษาขวัญและกำ�ลังใจของทีม
เป็นเรื่องสำ�คัญไม่น้อย หากสมาชิกในทีมไม่สู้หรือไม่อยากร่วมมือ
เชื่อแน่ว่าผลงานคงไม่บังเกิดอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ดี ยังมีอกี ประเด็นหนึง่ ทีเ่ ห็นควรเสนอเพิม่ เติมก็คอื
ในเรือ่ งของการวางแผนงานก่อนทีจ่ ะลุย เนือ่ งจากงานจะเดินไปด้วย
ดีได้ ส่วนสำ�คัญก็คือลักษณะของแผนจะต้องเป็นอย่างไร ลักษณะ
ของแผนที่ดีนั้นมีดังนี้
1. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. มีกลยุทธ์เหมาะสมแก่สถานการณ์
3. สามารถปฏิบัติได้
4. มีความยืดหยุ่นพอควร
5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
6. มีเวลาเตรียมงานอย่างพอเพียง
7. มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
8. จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร
เมือ่ ถึงตรงนีก้ ค็ วรหันมาดูวา่ แล้วสิง่ ทีจ่ ะเป็นข้อจำ�กัดในการ
วางแผนที่สำ�คัญมีอะไรบ้าง
1. ข้อมูลที่จำ�เป็น
2. ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
4. เป้าหมายที่ชัดเจน
5. บุคลากรที่มีนั้นมีขีดความสามารถเพียงพอหรือไม่
6. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
7. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ช่วงเวลาในการตระเตรียมเป็นอย่างไร
9. ระบบงานที่ดี
10. มาตรการป้องกันความขัดแย้ง
เห็นได้วา่ หากมีการวางแผนทีด่ ี รอบคอบ ตลอดจนพิจารณา
ถึงข้อด้อยข้อจำ�กัดในการวางแผนแต่ต้นมือ เชื่อแน่ว่าจะลดความ
อหังการที่เป็นจุดด้อยลงได้และไม่ทำ�ให้งานล้มเหลวได้

6. คอยต่อต้าน พาลหาเรื่อง
(Rebel looking for cause)
●
●
●

แข็งข้อต่อต้าน
I did it my way
Aggressive VS assertiveness

ความเห็น: ถ้าหากจะระบุแบบหยาบๆ ก็น่าจะบอกว่าคน
ประเภทนี้เป็นพวกที่ “ถูกบังคับบัญชา” แต่หากเป็นนักบริหาร เรา
อาจเคยได้ยินที่เรียกกันเล่นๆ ว่าเป็น “ฝ่ายค้านในรัฐบาล” เพราะ
ดูจะไม่ปลื้ม หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองเห็นต่าง จึงตั้งป้อมแข็งข้อ
ต่อต้าน หรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ให้ความร่วมมือ หรือร่วมมือแบบ
ขอไปที จึงดูเหมือนจะถ่วง หรือทำ�ให้งานสำ�เร็จล่าช้าและด้วยความ
ที่ตัวเองเห็นต่าง จึงแสดงออกด้วยการทำ�ในแบบวิธีการของตัวเอง
คล้ายกับเป็นรัฐอิสระที่ไม่ฟังเสียงคณะบริหารทำ�นองนั้น ลักษณะ
ท่าทีจึงออกไปทางก้าวร้าว แข็งขืนแบบไม่มีเหตุผล ยึดถือความคิด
ความเห็น วิธีการของตัวเด่นกว่าและเป็นหนทางที่ดีกว่าใครอื่น จึง
โน้มไปทางเป็นคนที่มีอัตตา หรือตัวตนสูง จึงปิดกั้น ไม่รับรู้ความคิด
ความเห็นต่างของผู้อื่น เข้าทำ�นองคนขวางโลกก็คงไม่ผิด ซึ่งจะต่าง
จาก Assertiveness ซึ่งแม้ไม่เห็นด้วย แต่ก็แสดงจุดยืนของความ
ไม่เห็นด้วยแบบมีเหตุผล ทว่าก็ไม่ได้ขัด หรือขวาง หรือแสดงอาการ
ก้าวร้าว แต่กพ็ ร้อมรับความต่างและปฏิบตั ติ ามมติ ทัง้ นีก้ เ็ พราะเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนั่นเอง
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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