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การจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

ทักษะการบริหารงานบุคคล จึงมีความส�าคัญต่อผู้บริหารทุก
คน (The important of human resource management to all man-
agers) เป็นเพราะว่า ผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาด
ใดๆ เกิดขึ้นในการบริหารงาน ซึ่งมีตัวอย่างของความผิดพลาดที่ผู้
บริหารงานไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น

● การจ้างคนไม่เหมาะสมกับงาน
● การมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง 
● การที่พนักงานไม่ตั้งใจที่จะท�างานให้ดีที่สุด
● การเสียเวลากับการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ประโยชน์
● การท�าให้องค์การต้องขึ้นศาลจากความไม่เป็นธรรมของ

ผู้บริหาร 
● การท�าให้องค์การต้องขึ้นศาลจากความไม่ปลอดภัยทาง

ด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมในการท�างานทั้งภายในและภายนอก
● การท�าให้พนักงานคิดว่าเงินเดือนที่เขาได้รับไม่ยุติธรรม 
● การกระท�าท่ีไม่ยุตธิรรมและมคีวามสัมพนัธ์ท่ีตงึเครยีดกบั

พนักงาน 
● การไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนา
จากตัวอย่างเหล่านี้ จึงเป็นต้นเหตุของการท�าลายประสิทธิ-

ภาพและประสทิธิผลขององค์การ ในความเป็นจรงิแล้ว แต่ละองค์การ
ก็จะมีวัฒนธรรมการท�างานที่แตกต่างกัน ระบบและรูปแบบในการ
ท�างานจึงเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพของการบริหารจัดการใน
แต่ละองค์การว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

การพจิารณาบคุคลผูท้ีม่ปีระสบการณ์จากการท�างานมาหลาย
องค์การ น่าจะมีมุมมอง วิสัยทัศน์ที่แตกต่าง เนื่องจากเห็นสัจจะธรรม
ของระบบการท�างานในแต่ละแห่ง สามารถสรุปแนวคิดการร่วมงาน 
ได้ดังนี้

● หากได้ร่วมงานกับหัวหน้างานท่ีเป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
ต้องรีบเรียนรู้ เกบ็ทักษะต่างๆ ตกัตวงความรูใ้ห้ได้มากทีส่ดุ เพราะเป็น
โอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า
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● หากได้ร่วมงานกับหัวหน้างานที่เป็นคนไม่เก่ง แต่เป็น
คนดี ต้องเรียนรู้ทุกเรื่องด้วยตัวเอง เหนื่อยหน่อย

● หากได้ร่วมงานกับหัวหน้างานที่เป็นคนเก่ง แต่เป็นคน
ไม่ดี ก็ต้องทนกับความเจ็บปวด อาจจะถูกกลั่นแกล้ง เอารัดเอา
เปรียบ แต่ผลที่ได้จากการเรียนรู้ จะคุ้มค่าและรวดเร็ว

● หากได้ร่วมงานกับหัวหน้างานที่เป็นคนไม่เก่งและเป็น
คนไม่ดีแล้ว ถือเป็นโชคร้าย ขอแนะน�าให้ไปแสวงหางานใหม่ที่ดี
กว่า แล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน

ช่วงอายุของบุคคลากรผู้ร่วมงาน

ในปัจจบุนันี ้หากองค์การใดมบีคุคลากรทีท่�างานร่วมกนัอยู่
หลายช่วงอายุคน ซึ่งคนแต่ละรุ่น (Generation gap) ก็จะมีแนวคิด
และมมุมองทีแ่ตกต่างกนัไป อาจจะเกดิปัญหาในการประสาน งาน
กนัในองค์การ เนือ่งจากมแีนวคดิ มมุมอง และความต้องการทีแ่ตก
ต่างกัน

รูปที่ 3: ผู้ร่วมงานประกอบด้วยหลายช่วงอายุคน

ที่มา:  www.advantagebizmag.com

จากฉบับที่แล้วต่อ

การจัดการช่องว่างระหว่างวัย

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Generation Gap Management to Develop Human Resources in Organization
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มุมมองหน่ึง ในข้อดีของการที่มีความคิดเห็นที่หลากหลาย
และแตกต่างกนั การพจิารณาในการตดัสินใจของผู้บรหิารน้ันมหีลาย
ประการด้วยกัน ไม่ใช่การพิจารณาเรื่องๆ หนึ่งจากมุมมองเพียงด้าน
ใดด้านหนึง่เท่านัน้ การเน้นนวตักรรมทางความคดิสร้างสรรค์สมยัใหม่ 
เป็นการกระตุ้นให้มีความหลากหลายในข้อมูลที่ท�าให้เกิดมุมมองที่
หลากหลาย ก่อนการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ดีความยากส�าหรับผู ้บริหารในการตัดสินใจ
ท่ามกลางความคดิเหน็ท่ีหลากหลายและแตกต่างกันก็มอียูม่าก โดย
ปกติท่ัวไปแล้ว บุคคลที่เคยประสบความส�าเร็จ มักมีความยึดมั่น 
ถือมั่นต่อความคิดของตนเองพอสมควร

การด�าเนินการในการแสดงความคดิเหน็ ควรเริม่จากผูบ้รหิาร
ต้องเปิดใจและยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ทีแ่ตกต่างจากตนเอง
เสียก่อน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังจะต้องมีทักษะและความสามารถใน
การบริหารความแตกต่างทางความคิดและน�าการประชุมที่ดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความขัดแย้งจากการประชุมที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน หากสมาชิกต่างยึดมั่นและถือมั่นต่อความ
เห็นของตนเองก็จะน�าไปสู่ความขัดแย้งได้โดยง่าย

ในการน�าการประชุมของผู้บริหาร จ�าเป็นต้องมีบารมีที่
สามารถท�าให้สมาชิกยอมรับและส�าคัญท่ีสุดคือ ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถทีจ่ะเลอืกรบัฟังความคดิเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
และต้องสามารถตัดสินใจให้ได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามความ
ต้องการของทุกคน แต่เม่ือผู้บริหารตัดสินใจแล้วก็จะต้องสามารถ
ท�าให้ผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่างนั้นยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสิน
ใจได้ 

ประเด็นที่ท้าทายและยากที่สุดส�าหรับการตัดสินใจของผู้
บริหาร คือ แทนที่จะตัดสินใจกลับชะลอ หรือดึงเรื่องออกไปเรื่อยๆ 
เนื่องจากไม่ชอบการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง หรือบางท่านก็นิยม
การโหวตแบบพวกมากลากไป ทั้งๆ ที่ความคิดเห็นของคนส่วนมาก
นั้น อาจจะไม่ใช่สิ่งท่ีดีที่สุด แต่ผู้บริหารก็ไม่สามารถที่จะแสดงวุฒิ
ภาวะทางด้านการบริหารของตนเองออกมา ทัง้ในการชกัจงูให้คนอืน่
เห็นด้วย และการตัดสินใจที่ชัดเจน เฉียบคม 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ดังตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีเคนเนดี้ของสหรัฐที่ชอบ
รวบรวมคนเก่งๆ มาไว้ด้วยกนั จากนัน้จะโยนปัญหา หรอืโจทย์ให้และ
ปล่อยให้คนเก่งเหล่านัน้ ได้ท�าการโต้เถยีงและแสดงความคดิเหน็กนั 
อดีตประธานาธิบดีฯ ก็จะนั่งฟังการโต้เถียงของคนเก่งเหล่านั้นไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็จะเข้ามายุติการโต้เถียงและท�าการ
ตัดสินใจ โดยเมื่อตัดสินใจแล้ว ก็จะก้าวไปในประเด็นต่อไป วิธีการ
แบบนี้ มีผู้น�าหลายประเทศน�าไปใช้กันจนประสบความส�าเร็จ

การท�างานร่วมกนักบัผูร่้วมงานทีม่ช่ีวงอายตุ่างกนัในปัจจบุนั 
จ�าเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงเบื้องหลัง (Background) ของแต่ละช่วง
อายุคนในแต่ละยุค ซึ่งสามารถแบ่งช่วงอายุในแต่ละยุคออกได้เป็น 
4 ยุค คือ

1.  ยคุ Generation B เป็นกลุม่คนทีเ่กดิในยคุหลงัสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ.2489-2504 เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
และฟื้นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงครามโลกยุติ จะเป็นกลุ่มที่มีชีวิต
เพื่อการท�างาน เคารพกฎเกณฑ์ มีกติกา มีวินัย มีความทุ่มเทและ
ความอดทน ให้ความส�าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่า
จะประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะต้องท�างานหนักเพื่อ
สร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท�างานให้กับองค์การมาก คน
กลุม่นีม้กัจะไม่เปลีย่นงานบ่อย เนือ่งจากมคีวามจงรกัภกัดีต่อองค์การ
อย่างมาก คนกลุ่มนี้จึงเป็นพวกที่ท�างานหนัก ทุ่มเทการท�างานด้วย
จิตวิญญาณ (Monozukuri) หามรุ่งหามค�่า เมื่อใดก็ตาม ที่คนกลุ่มนี้
เคลื่อนตัวไปที่ไหน ก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆ 

2. ยุค Generation X เป็นกลุ่มลูกหลานจากกลุ่ม Genera-
tion B ประมาณ พ.ศ.2505-2520 เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัอทิธพิลการท�างาน
ถ่ายทอดมาจากกลุ่ม Generation B ซึง่ได้วางรากฐานไว้แล้วเพือ่การ
ต่อยอด แต่คนกลุม่นีจ้ะเป็นกลุม่คนทีท่�างานโดยมคีวามใฝ่ฝันทีอ่ยาก
จะมธีรุกจิเป็นของตนเอง มคีวามทะเยอทะยานสงู มคีวามตัง้ใจ ทุม่เท
และท�างานอย่างจริงจัง เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไร
ง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการ แต่จะให้ความส�าคัญในเรื่องความสมดุล
ระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) มีแนวคิดการท�างาน
ในลักษณะ “รู้ทุกอย่างท�าทุกอย่าง” ได้เพียงล�าพัง ไม่ต้องพึ่งพาใคร 
มคีวามคดิเปิดกว้าง พร้อมรบัฟังข้อตติงิ ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เพือ่
การปรบัปรงุและพฒันาตนเอง ซึง่ปัจจบุนัคนกลุม่นีก้�าลงัจะก้าวไปสู่
ผู้บริหารระดับสูง

         
 

รูปที่ 4 : การขัดแย้งทางความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล

ที่มา:  www.readersdigest.ca


