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คง
ไม่มีใครปฏิเสธว่าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์การน้ัน นอกจากจะท�าให้ผู ้ร ่วมงานทุกระดับหรือ

สมาชิกอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข น�าความรู ้ความสามารถ และ

ศักยภาพที่มีออกมาใช้กับงาน ท�างานอย่างมีจิตส�านึกโดยค�านึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมหรอืองค์กรเป็นทีต่ัง้ แต่จะมคี�าถามว่าผูบ้รหิาร

องค์กร ตลอดจนผู้ร่วมงานควรท�าอย่างไร ค�าตอบอาจมีมากมาย 

หลากหลายประเดน็ แต่เชือ่หรอืไม่ว่าประเดน็ส�าคญัส�าหรบัการสร้าง

สันติสุข และเกิดบรรยากาศที่น่าท�างานร่วมกันภายในองค์กรนั้น ยัง

มอีกีแง่มมุทีใ่กล้ตวัทีส่ดุในตวัเราเอง เราคงต้องยอมรบัว่าตวัเราเองนี้

มี “อัตตา” (Ego) ซึ่งเป็นสภาวะที่เราจะต้องเปิดใจรับ และเป็นเรื่องที่

ต้องขจัด หรือปรับ หรือลดให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป

อัตตาตัวถ่วงตัวแปร

ถ้าว่ากันถึงเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิต มี

อารมณ์ความรู้สึก มีการตอบสนอง มีปฏิกริิยาต่อสิ่งใดๆ ที่มากระทบ 

อาจมทีัง้ชืน่ชอบ ชงิชงั ไม่พอใจซึง่ล้วนเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายใน

ตัวเอง ยิ่ง “องค์กร” คือสังคมชนิดหนึ่งเป็นที่รวมของบุคคลที่มา 

ร่วมกันปฏิบัติภาระกิจ ย่อมจะมีการติดต่อสัมพันธ์ อาจมีการกระทบ

กระทั่งกันบ้าง ทว่าหากต่างฝ่ายต่างหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน

แล้ว ความสัมพันธ์ที่มึนตึง คุกรุ่น ร้าวฉาน หรือมีทีท่าว่าจะขยายเป็น

ความขัดแย้งหรือแตกแยก ก็จะทุเลาเบาบางลงไปได้ ประโยชน์ก็จะ

เกิดกับองค์กรเป็นส่วนรวม เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Relations) ก็จะฟื้นฟูในทางบวกด้วย  

แม้ปัจจบุนัจะเป็นยคุดจิทิลั เตม็ไปด้วยวทิยาการไฮเทค ทว่า

การที่คนเราท�างานในที่เดียวกันแล้วไม่รักกันก็ยังมีเสมอ เพราะต่าง

ฝ่ายต่างมีทิฐิมานะถือดี ทั้งที่การถือดีนั้น แม้ไร้รูปแต่ก็หนัก ทว่าก็ยัง

ด้ือดึงจะยึดถือ เพราะคิดว่าส่ิงทีต่นเองยึดถือนัน้ดีเลิศ และแน่กว่าอกี

ฝ่าย เมื่อใดที่คนอื่นคิดผิดแผกแตกต่างจากตนก็จะถือว่าไม่ถูกต้อง

ภาวะอันตรายของการบริหาร

อัตตา : 
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ทัง้น้ัน คนถอืดท่ีีไม่มดีใีห้ถอื จะรูส้กึหนกัเมือ่ถอืนานๆ หารูไ้ม่ว่าทกุสิง่

ในโลกปัจจุบันมีความเคล่ือนไหว (Dynamic) มีการเปล่ียนแปลง 

(Change) อยู่ตลอดเวลา 

การยดึมัน่ถอืมัน่ในตนเองทีเ่รยีกว่า “อตัตา (Ego)” นัน้ แม้ใน

ทางศาสนาหรอืในทางสงัคมวทิยา หรอืในทางจติวทิยาหรอืพฤตกิรรม

ศาสตร์ ต่างก็เห็นตรงกันว่าเป็นการยึดถือตนเอง ความคิดเห็นตนเอง

เป็นศูนย์กลางใหญ่ (Self Center) ไม่ว่าเรื่องนั้นๆ จะถูกหรือผิด ถ้า

เป็นการปกครองบังคับบัญชาที่ผู้น�ามีอ�านาจเด็ดขาด และไม่จ�ากัด 

เป็นไปในลกัษณะอตัตาธปิไตย (Autocracy) อย่างทีเ่ราคุน้เคยกันใน

ค�าว่า “ตัวเราของเรา” ก็จะเป็นการยึดมั่นถือมั่นที่เกินเลย ไม่มีความ

พอดี ซึ่งจะต่างจากค�าว่า “จุดยืน” (Standing Point) เพราะจุดยืน จะ

หมายถึง ท่าทีท่ีมีต่อปัญหา จะแสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่ยึด 

หลกัการอย่างมีเหตมีุผล  มกีารประนปีระนอมผ่อนคลายกว่า นุม่นวล

กว่า ไม่หยาบกระด้างหรือแข็งกร้าวอย่างคนมีอัตตา จุดยืนเมื่อถูก

ก�าหนดเป็นเกณฑ์แล้ว จะต้องยึดถือน�าไปประพฤตปิฏบิตัด้ิวย เพราะ

เมือ่ใดทีไ่ม่ปฏบิตัติามจะถกูมองว่า “ไร้จดุยนื” เป็นบคุคลทีไ่ม่มคีวาม

แน่นอน

อัตตาอันตรายหรือ

“อัตตา” จัดเป็นกับดัก (Trap) ทางความคิดที่ร้ายกาจ มี

อทิธพิลต่อการบรหิารงานขององค์การในหลายๆ เรือ่ง ซึง่มผีลกระทบ

ต่อกระบวนการพัฒนาองค์การ และทรัพยากรบุคคลให้ล่าช้า ดังนั้น

จะต้องลดอัตตาให้มากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวคือ 

ต้องหาทางร่วมมอืปรองดอง คดิแก้ไขปัญหา ให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

ผลทีไ่ด้รับจะเป็นประโยชน์ของส่วนรวม หากคดิว่าผลงานทีจ่ะท�าร่วม

กันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเป็นผลงานของผู้บริหารฝ่าย

เดียว จะเกิดอัตตา ท�าให้อีกฝ่ายไม่อยากร่วมมือ เพราะถูกชุบมือเปิบ 

หรือแย่งผลงาน แต่ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการมองเสียใหม่ ให้เป็น

คนไร้อตัตา องค์การของเราจะเจรญิรดุหน้า ซึง่ท�าไม่ยาก ถ้าคิดจะท�า 

โดยมองว่า ผลงานทีอ่อกมาเป็นผลงานของทกุฝ่ายทีร่่วมกนั (Mutual) 

และมองในลักษณะท่ีเป็นพันธมิตรจะได้ ไม่มีถ้อยค�าที่เป็นด้านลบ 

คอื ฝ่ายตรงข้าม ให้กระทบกระเทอืนใจ จนกลายเป็นความบาดหมาง

ตามมา การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย รงัแต่เป็นการพอก และเพิม่พนูอตัตาจน

ฉุดรั้งการเดินหน้าขององค์กรได้ 

ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) นั้นต้องมีแนว

ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) หมายความว่า การด�าเนินการเพื่อ

ความเป็นผูน้�าของความสามารถในด้านกระบวนการ (Procedure) หรอื 

ผลผลิต (Product) หรือบริการ (Service) ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาห-

กรรมประเภทใด หรือองค์กรใด มีความเป็นเลิศของทรัพยากรบุคคล 

มีความต่อเนื่อง ปรับปรุง และพัฒนา ไม่หลงติดยึดอยู่กับกับดักทาง

ความคดิของความเป็นเลศิ ส�านกึตลอดว่าเหนอืฟ้ายงัมฟ้ีาเสมอ การ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายภายในองค์การ

ลดอัตตาแล้วดีอย่างไร 

แม้อตัตาจะไร้ตวัตน แต่กลบัใกล้ชดิ และแฝงฝังอยูใ่นใจของ

บุคคล มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจอย่างไม่น่าเชื่อ กระนั้นจึงขึ้นอยู่

กับบุคคลแล้วว่าจะฉลาด และมีปัญญาแยกแยะระหว่าง “อารมณ์” 

และ “เหตุผล” ได้มากเพียงไร ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์อย่าง

แน่นอนดังนี้ :-                

1.  การลดอตัตา จะช่วยสร้างขดีความสามารถขององค์การ

ได้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เราคงเคยพบว่าผู้ที่มีอัตตานั้น มักจะการ

อ้างองิทฤษฎหีรอืต�าราต่างประเทศมาจบัโดยไม่มองบรบิทของสภาพ

แวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน ข้อเท็จจริง และ

วัฒนธรรมขององค์กร โดยไม่ฟังความเห็นแย้ง เช่นนี้ก็คืออัตตาแล้ว 

เพราะฉะนั้น การฟังหรือยอมรับความเห็นที่หลากหลายบ้าง เป็นการ

เปิดโลกทัศน์ เป็นการลดอัตตา เปิดใจฟังอย่างชาญฉลาด 

2. ถ้าทกุคนต่างลดอัตตา ทัง้ผู้บรหิาร และทกุฝ่าย โดยใช้วธิี

การแลกเปล่ียนความเหน็ และมองในส่ิงเดียวกันแบบชนะด้วยกนัทัง้

คู่ (Win-Win) และมีการติดตามผลภายหลัง จะพบว่าพฤติกรรมจะ

เปล่ียนแปลงไปในทางทีดี่ แต่คาดว่าจะด�ารงคงอยู่ตลอดเวลาหรอืไม่ 

จ�าเป็นต้องมีการประเมินทุกไตรมาสเช่นกัน อันนี้อาจเรียกว่าเป็น

ความเปล่ียนแปลงชนิดหนึ่งก็ไม่ผิด ความขัดแย้งในการท�างานจะ 

ลดลง เมื่อใดที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ก็มาร่วมหารือพูดคุยกันด้วย

เหต ุและผลโดยพยายามลดความขดัแย้งก่อน สดุท้ายสรปุความเหน็

ที่ดีๆ ทั้งหมดเข้าไว้ หากพิจารณาในมุมมองของการบริหารองค์กรก็

คือ ความมีส่วนร่วม (Participation) โดยผู้บริหารจะสรุปความเห็นที่

ดีๆ ทั้งหลายที่ระดมสมองออกมาให้เป็นความเห็นขององค์กร ทุกคน

มีความกล้าหาญ (Courage) ในการยอมรับความต่างของผู้อื่น  

กล้าพอที่จะปล่อยวาง และลดราวาศอกเพื่อส่วนรวม เมื่อถึงตรงนี้มี

สิง่ส�าคญัอนัอ่อนไหวมากกค็อืการสร้างบรรยากาศไม่ให้มใีครในกลุม่

มคีวามรูสึ้กเสียหน้า (Lose face) หรอืถูกท้าทาย (Challenge) เพราะ 

ถ้าเสียหน้าจะท�าให้เกิดหน้ามืด ไม่เกิดความคิดในเชิงสร้างสรรค์  

ซ�า้ร้ายจะคดิคบัแค้น และจ้องท�าลายขึน้ได้ภายหลงั เข้าท�านองทใีคร

ทีมัน โดยหารู้ไม่ว่าที่สุดความเจ็บปวดตกอยู่ที่องค์กรนั่นเอง

ต่อฉบับหน้าอ่าน


