จบ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในสถาบันและองค์การ
ผศ.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

ต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จากฉบับที่แล้ว

สรุป

โดยรวม การที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น
เราควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ ความต้องการของคนโดย
ทัว่ ไปเสียก่อน ถ้าหากเราต้องการจะท�ำให้เขาเกิดความพึงพอใจก็ควรจะ
ท�ำในสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการ การที่เราจะท�ำอะไร หรือให้อะไรแก่คนอื่น
ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ ก็จะไม่ช่วยสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นได้
เช่น น�ำอาหารอร่อยๆ มาให้กับคนที่ก�ำลังอิ่มอยู่แล้ว เช่นนี้ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย เราควรจะต้องพิจารณาดูเสียก่อนว่า เขามีความ
ต้องการในสิ่งใด ถ้าให้ถูกต้องตามความต้องการของเขา เขาจึงจะเกิด
ความพึงพอใจ กฎเกณฑ์ขอ้ นีเ้ ป็นเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญมากในการสร้างให้เกิด
มนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงาน
วิสัยทัศน์
เชื่อมั่นในตนเอง

ความศรัธา

การสร้างความ
สามัคคี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

การบริหาร
จัดการที่ดี

แบบอย่างที่ดี

ความเสียสละ
มีวาทศิลป์การพูด
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เป็นการยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น
เป็นการง่าย หรือยาก แต่ทุกคนมีความสามารถ “สร้างความสัมพันธ์”
ได้ถ้าปรารถนาจะสร้าง เคล็ดลับอยู่ที่ว่า ต้องรู้เขารู้เรา รู้ประเพณี รู้
วัฒนธรรม ปรับกายใจของเราโดยไม่ทิฐิ ฝึกให้เป็นนิสัย ควรสร้างความ

สัมพันธ์กบั ทุกชนชัน้ ในลักษณะทีด่ ี ทีเ่ รียกกันว่า “มนุษย์สมั พันธ์” โดย
เฉพาะมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาสถาบัน หรือองค์การ
การบริ ห ารงานเป็ น การทำ�งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือองค์การ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
มนุษย์สัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานในสถาบัน หรือองค์การ ผู้บริหาร
ทุกระดับควรทราบเกีย่ วกับศิลปะของการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ ดังนี้ คือ
1. การปรับปรุงตัวเอง การที่จะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้ ผู้
บริหารควรจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นทีน่ า่ นิยมยกย่องของผูอ้ นื่ เสียก่อน
จึงจะทำ�ให้ผู้อื่นอยากมาเข้าใกล้ หรือติดต่อสัมพันธ์ด้วย การปรับปรุง
ตนเองนั้นต้องปรับปรุงทุกด้าน เช่น
● การปรับปรุงด้านร่างกาย (Physical Adaptation) รู้จัก
ระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ รวมทัง้ การแต่งกายให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ จะเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้นา่ สนใจ เกิดความประทับ
ใจทางกายภาพ
● การปรับปรุงทางด้านอารมณ์ (Emotional adaptation)
ต้องพยายามปรับปรุงตนเองอย่าเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์อย่างรวดเร็ว ควรจะมีอารมณ์หนักแน่น ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เช่นนี้จะทำ�ให้เป็นที่สนใจแก่คนทั่วไป
● การปรับปรุงทางด้านสติปญ
ั ญา (Ideational Adaptation)
ผูบ้ ริหารควรเป็นผูม้ คี วามรูก้ ว้างขวางและรูจ้ กั รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
● การปรับปรุงทางด้านอุดมคติ (Ideational Adaptation)
การเปลี่ยนแปลงอุดมคติไปตามความจำ�เป็น เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับ
เรื่องนั้น
2. การรู้จักจิตใจของผู้อื่น การรู้จักจิตใจของผู้อื่นและความ
ต้ อ งการของคนอื่ น เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ เพราะทุ ก คนชอบให้ ค ล้ อ ยตาม
นอกจากนั้นทุกคนยังอยากให้คนอื่นสนใจ ผู้บริหารจึงควรให้ความ
สนใจแก่คนทุกคน เพื่อเป็นการให้กำ�ลังใจ
3. การรู้จักคน เหตุที่ต้องรู้จักคนไว้ เพราะบุคคลมีหลาย
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จำ�พวก แล้วแต่จะแบ่ง เช่น ประเภทก้าวร้าวชอบแสดงออก (Extravert)
กับเก็บตัวไม่กล้าแสดงออก (Introvert) บางคนโมโหฉุนเฉียวง่าย บางคน
ขี้อายชอบเก็บตัว บางคนชอบงานสังคม บางคนขี้อิจฉาริษยา บางคน
ชอบเรียกร้องความสนใจ เป็นต้น ผู้บริหารที่ดีต้องพยายามใช้ลักษณะ
ต่างๆ ของเขาให้เป็นประโยชน์ เช่น คนชอบงานสังคมก็อาจให้ทำ�งาน
ทางด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ความสุขใจ ความสบายใจและความพอใจของคนในการท�ำงาน
จะมีหรือไม่ กับบทบาท ท่าทีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชา ถ้า
ทัง้ 2 ฝ่ายรูใ้ จกันและกัน รูค้ วามต้องการของกันและกันและเข้าใจซึง่ กัน
และกันอย่างถูกต้องแล้ว ความสุขใจ ความสบายใจและความพอใจก็
จะเกิดขึน้ ซึง่ เป็นบรรยากาศทีท่ กุ คนปรารถนา ดังนัน้ เพือ่ มนุษยสัมพันธ์
อันดีส�ำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติตน ดังนี้
1. ปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของสถาบัน
หรือองค์การนั้น อย่าท�ำอะไรตามใจตนเองโดยไม่มีหลักการแบบงาน
ส่วนตัว หรือท�ำอะไรโดยไม่มีการวางแผน หรือไม่มีแบบแผน
2. ไม่เป็นผู้วางอ�ำนาจ หรือถืออ�ำนาจว่าตนเป็นเจ้านายมี
อ�ำนาจในหมูล่ กู น้อง จะท�ำอะไรก็ได้ มักใช้อำ� นาจเกินขอบเขตทีต่ นมีอยู่
3. เป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ในการงาน คอยตรวจดูแลงาน
ทุกขณะ สิง่ ใดทีบ่ กพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไปตาม
ยถากรรม
4. พยายามปรับปรุงงานที่ตนก�ำลังท�ำอยู่ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ทันสมัย
5. ไม่แสดงออกในลักษณะเคร่งเครียด หรือเคร่งขรึมจนเกินไป
เป็นผู้มีลักษณะสดชื่น มีอารมณ์เย็น หรืออารมณ์ขันในบางโอกาส
แสดงออกซึ่งไมตรีจิตและมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน
6. สั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ต้องเป็นค�ำสั่งที่แน่นอน
โปร่งใส ชัดเจน มีเหตุผลและปฏิบัติได้ไม่ก�ำกวม หรือขัดต่อระเบียบ
7. ติดตามผลงานทีส่ งั่ ไปว่า ด�ำเนินการได้ผลอย่างไร มีอะไรเป็น
อุปสรรค
8. เป็นผู้รู้จักประนีประนอม ไม่ท�ำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ท�ำ
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้ผ่านเลยไป
9. อย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ อย่าให้ถกู วิจารณ์วา่ เห็นแก่ของก�ำนัล
จะเป็นการท�ำลายมนุษย์สัมพันธ์ เสียความยุติธรรม ท�ำลายจิตใจผู้อื่น
10. กล้ารับผิดในทันทีทมี่ คี วามเสียหาย หรือความบกพร่องเกิด
ขึ้น
11. การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ควรโกรธ โมโห ในกรณี
ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชานิสัยไม่ดี ควรเรียกมาว่ากล่าว ตักเตือน หรือหาวิธี
แก้ไขโดยใช้วิธีสนทนา หรืออบรมเป็นรายบุคคล ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นก็
ว่ากันไปตามระเบียบวินัย
12. เป็นผู้มีความอดทน หรือขันติธรรมเป็นพิเศษ
13. เป็นผู้สุจริตอย่างจริงใจ
14. เป็นคนไม่เล่นพวก ให้ความรักเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และคนทั่วไปในแนวทางความยุติธรรมสายกลาง อย่าสนับสนุนเฉพาะ
กลุ่มพวกของตน
15. เป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละตามสมควรแก่อัตภาพ
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16. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มิตรภาพที่มีอยู่กับเพื่อนฝูง
อย่างไรเมื่อต�ำแหน่งสูง หรือใหญ่ขึ้นก็ควรรักษาไว้ในสภาพเดิม
17. รักเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน
18. ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีเป็นคนหูเบา เป็นคนขวางอ�ำนาจ ไม่
ยุตธิ รรม ไม่รบั ผิดชอบ อย่าแสดงว่ายากจน หรือมัง่ มีเกินไป มีความเห็น
อกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน ถึงมีความรู้น้อย อย่าให้ลูกน้องดูถูก การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เมื่อต้องท�ำงานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
พึงควรยึดถือหลักปฏิบัติตน สร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ให้มีอยู่ใน
สถาบัน หรือองค์การ ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน้าที่หลักใหญ่ๆ คือ การ
ควบคุมสถานการณ์ท�ำงาน การดูแลและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาท�ำงานและการพัฒนาตัวบุคคล หากลูกน้องกับหัวหน้าไม่มี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันแล้ว งานก็จะไม่สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ ผูเ้ ป็นหัวหน้า
งาน นอกจากจะเข้าใจในลักษณะของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้ว ยังต้อง
มีความเข้าใจถึงกลไกลในการท�ำงานของลูกน้องด้วย เพื่อส่งเสริมให้
ก�ำลังใจลูกน้องได้ท�ำงานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละคน
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สรุปความสำ�คัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. ช่วยให้บคุ คลทีป่ ฏิบตั งิ านในสถาบัน หรือองค์การมีขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน หรือองค์การ
ที่ตนปฏิบัติงาน
2. ช่วยพัฒนาให้สถาบัน หรือองค์การเจริญเติบโต เพราะการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนก หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ แสวงหาวิธกี ารให้ได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
(Put the right man to the right job) เข้ามาท�ำงานในสถาบันหรือ
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้สถาบัน หรือองค์การเจริญเติบโต
และพัฒนายิ่งขึ้น
ช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่สงั คมและประเทศชาติ ถ้าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่กอ่
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบัน หรือองค์การและผูป้ ฏิบตั งิ าน ท�ำให้
สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน TPA
news

