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3. การพยายามลดอตัตา พบว่าผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และ

งานเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ถ้าผู้บริหารท�าการสังเกตเปรียบเทียบก่อน และ

หลังลดอัตตา จะพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นซึ่งบ่งบอกว่า เป็นความส�าเร็จ

ของทุกคน ไม่ใช่ของผู้บริหารหรือหัวหน้าเท่านั้น ทุกคนจะเกิดความ

รู้สึกได้ถึงความมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

4. ในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) นั้น 

เม่ือใดที่องค์กรรับฟังความเห็นของผู้ร่วมงานทุกระดับ หมายถึงการ

รับฟัง (Listen) ไม่ใช่การได้ยิน (Hear) ขีดความสามารถจะตามมา

เอง โดยเริ่มต้นจากการลดอัตตา คือ การเคารพ (Respect) ในความ

เป็นคน (Human) ของบุคลากรทุกๆ คนในองค์กร ดังน้ีแล้วจะเป็น

แรงดึง (Pull Factor) ศักยภาพ และคุณภาพของผู้ร่วมงานออกมา 

นั่นหมายถึงจะท�าอย่างไรให้องค์กร บุคลากร ผลผลิต และบริการมี

คุณภาพครบองค์ประกอบของความเป็นเลิศ ซึ่งการจะน�าพา (Lead) 

องค์กรให้มีคุณภาพต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเสมอ จึงจะท�าให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ดี (Major End Result) ที่สะท้อนถึงความสามารถที่ดีโดย

รวม 

5. จะต้องลดอัตตาให้ได้ (It is a must) เพราะอัตตาเป็น

อปุสรรคขวางกัน้ (Burden) ความส�าเรจ็ ท�าให้เรามองอะไรไม่ชดัเจน 

เป็นการเข้าข้างตัวเอง การมีความเชื่อมั่นตนเองสูงมาก (Over Con-

fidence) ไป ท�าให้เกดิการตดัสนิใจทีเ่ราคดิหาค�าตอบไว้ก่อนล่วงหน้า 

ต้องได้รับการผลักดันให้ได้อย่างนั้น ใครมาขวางไม่ได้ ไม่ฟังค�า

ทดัทานทีม่เีหตมุผีลจากใครๆ เมือ่เกดิสภาวการณ์แบบนี ้จะก่อให้เกิด

ความโดดเดี่ยว เพราะจะไม่มีใครกล้าหรืออยากจะให้ค�าแนะน�าดีๆ 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถให้องค์กรอกีต่อไป ก็ในเมือ่ถอืความคดิของ

ตัวเป็นใหญ่ ไม่เห็นคนอื่นๆ อยู่ในสายตาเสียแล้วก็คงปล่อยให้แสดง

ภาวะอันตรายของการบริหาร

อัตตา : 
จากฉบับที่แล้วต่อ

(จบ)
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บทบาทพระเอกให้เต็มเหนี่ยว เมื่อไหร่ที่พลาด คงไม่พ้นถูกเยาะหยัน

สมน�า้หน้าเท่านัน้เอง บรรยากาศแบบน้ีหากเกิดในองค์กรใดแล้ว ยาก

ที่จะพัฒนาต่อไปได้ คล่ืนใต้น�้าเกิดขึ้นมากมายไปหมด มีแต่เสียง

วิพากษ์วิจารณ์องค์กรหรือผู้บริหารลับหลัง ถือเป็นเรื่องอันตรายที่ไม่

ควรมองข้าม นี่คือแรงผลักไส (Push Factor) ที่น่าห่วงใย

6. การลดอัตตาจะช่วยสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดีๆ ได้ 

เสมือนหนึ่งเป็นการคลี่คลายม่านหมอกออกไป เราจะมองเห็นโลก

ทศัน์ หรอืทวิทศัน์ทีเ่ราอาจไม่เคยเหน็มาก่อนเลยได้อย่างเตม็ตา และ

ชัดเจน น่ีคือประโยชน์ และจะเป็นคุณต่อการตัดสินใจในทางการ

บริหาร

7.  การลดอัตตานี้ หากท�าได้ถือเป็นความกล้าหาญมาก 

ทว่าหากท�าไม่ได้ก็ควรพยายามปรับตัว อาจฝืนความรู้สึกช่วงแรกๆ 

แต่ถ้าท�าเป็นกิจวัตร จะมีความสุขดีทีเดียว ในหลายองค์กรที่ปรับตัว

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงล้วนผ่านประสบการณ์ช่วงนี้มาแล้วทั้ง

สิน้ ประเดน็จงึอยูท่ีก่ารปล่อยวางความถือดหีรอืศกัดิศ์ร ี(Dignity) เสยี

บ้าง อย่างไรก็ดี  หากที่สุดก็ยังคงท�าไม่ได้อยู่ดีก็อาจต้องพิจารณา

ประเมินตนเอง (Self Assessment) อย่างจริงจังว่าเหมาะสมที่จะ 

“ปรบั” ตวัเองให้เข้ากบัองค์กร หรอื “ปลดปล่อย” ตวัเองหลกีลีอ้อกไป

จากองค์กร ตวัอย่างส�าหรบักรณที�านองนีก้ม็มีากมายโดยเฉพาะเวลา

มีการยกเคร่ืององค์กร ทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับบังคับบัญชา หรือ

ระดับปฏิบัติการในหลายๆ องค์กร  

8. ถ้าลดอตัตาได้ จะท�าให้กระบวนการบรหิารจดัการ และ

ผลิตผลได้รับการขับเคล่ือนไปได้อย่างราบร่ืน จนเป็นองค์กรที่ทุก

คนใฝ่ฝันอยากท�างานด้วย ลูกค้าจะพึงพอใจในสินค้า และบริการที่

ผ่านกระบวนการผลติ และบรกิาร ท่ีคนในองค์กรท�าด้วยใจท่ีเป็นธรรม 

การลดอัตตาจึงมีแต่อานิสงส์ท่ีดี เพราะอัตตาเป็นภัยต่อการพัฒนา

ความยั่งยืนขององค์กร

วิธีการปลดล็อคอัตตา 

1. ฝึกหัดใจให้กว้าง (Open mind) ยอมรับความเห็นต่าง 

(Difference Acceptance) จากเราให้ได้ทกุความเหน็ก่อนเพือ่น�ามา

คัดกรอง 

2.  อดกลั้น อดทน ไม่โกรธใครง่ายๆ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

(EQ) รู้จักควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในภาวะปกติ มีสติตลอดเวลา 

3.  หมั่นสอบถามความเห็นผู้คนรอบข้าง รอบด้าน ก่อนสรุป

ตัดสินใจ หรือด�าเนินการใดๆ ลงไป 

4.  ยุติปัญหาด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรืออิงแต่ความเห็น

เฉพาะของตนเองเท่านั้น 

5.  ไม่ต้ังก�าแพงหรือปฏิเสธข้อมูล ความเห็นของผู้อื่นก่อน 

ทั้งๆ ที่ยังไม่ทันได้รู้เรื่องหรือรู้จริง 

6.  ต้องท�าลายก�าแพงขวางกั้นระหว่างหน่วยงาน ไม่มีฝ่าย

ใดๆ มีแต่ฝ่ายของเรา แม้ตามความเป็นจริงมีหน่วยงานมากมาย 

ปรากฏในผังโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) ก็ตาม จึง

ท�าให้เหน็อาณาจกัรหลายอาณาจกัรขึน้มา และเริม่เป็นปัญหาในการ

พัฒนา และลดอัตตา เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีหัวหน้าอาณาจักร 

ถ้าใครล่วงล�้าเขตก็จะถูกก�าจัดออกไป เป็นการแยกเขาแยกเรา ใน

ทางยุทธวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีการ และ

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมมาละลายความรู้สึก พฤติกรรม และอัตตา

ความเป็นเจ้าของอาณาจักรเหล่านี้ หรือใช้วิธีการโยกย้ายหมุนเวียน

บุคลากร

7.  ไม่โต้แย้ง ด่วนสรปุหรอืปฏเิสธความเหน็คนอืน่ เพราะจะ

น�าไปสู่สัมพันธภาพที่เลวร้ายลง จนไม่อยากมีใครปรารถนาจะแบ่ง

ปันหรือแสดงความเห็นอีกต่อไป

8.  ระลึกอยู่เสมอว่าข้อมูลหรือสิ่งที่เรารู้นั้น หาใช่ว่าจะถูก

ต้องเสมอไป อาจมีสิ่งใหม่กว่า ก้าวหน้ากว่าหรือเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรมากกว่า จงอย่าเพิ่งเชื่อมั่นตนเองสูงเกินไป 

9.  ต้องแน่ใจว่าสิง่ทีเ่ราคิดเราท�าเพือ่องค์กร เพือ่ส่วนรวม นัน้

ไม่ใช่สนอง “ความอยาก” ของเราหรือใครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ 

10. ไม่มใีครแพ้-ชนะในความเหน็ทีส่รปุ ถ้าหากความเหน็ของ

เราไม่ได้รับการยอมรับ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องอับอาย ขายหน้า เสีย

เหลี่ยม

สรุป 

จุดอ่อนที่น่ากลัวที่สุดส�าหรับการบริหารองค์กร ส่วนหนึ่งมา

จาก “ตนเอง” ที่ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางความคิด ผู้บริหารที่เคย

ประสบความส�าเรจ็ในอดตีมกัมตี�านานของตวัเองเสมอ ครัน้กาลเวลา

ผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ ผู้บริหารบางส่วนที่ยังปลื้มกับความส�าเร็จในอดีต

จนเป็นอัตตา จึงมีโอกาสตกยุค อย่างค�ากล่าวที่ว่า “Success leads 

failure” ผู้บริหารจึงต้องกล้าที่จะไตร่ตรองความคิด และแก้ไขลดละ

อตัตาของตนเอง ด้วยการยอมรบั เปิดใจ และเข้าใจความเปลีย่นแปลง 

รู้จักศึกษา และมองหาสิ่งดีๆ จากความเห็นผู้อื่น แม้จากคนอ่อนวัย

กว่า หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ข้อส�าคัญก็คือต้องปรับตัว

ให้เข้ากับโลก ไม่ใช่ให้โลกปรับเข้าหาตัว เมื่อนั้นเราจะก้าวข้ามอัตตา

ตัวเองไปได้ TPA
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