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ผู้ เขียนตัง้ใจจะเขียนหวัข้อ “เรียนรู้สู่ปฏิบตัิ” ด้วยภาษาง่าย ๆ สบาย ๆ มากกว่าจะเป็นภาษาทางวิชาการ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับ ผู้ เขียนเพิ่งจะจบเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ไปแล้ว ใน
ตอนที่เก่ียวข้องกบั Talent Management จึงจะขอเพิ่มเติมเป็นเกร็ดเลก็เกร็ดน้อยที่เก่ียวกบังานบริหารบคุคลครับ 

โดยมากฝ่ายบคุคลมกัจะต้องเข้าไปยุ่งเก่ียวกบันานาปัญหาของพนกังานเป็นประจ า บางครัง้ต้องเป็นกรรมการ
ห้ามมวย มิให้พนกังานเลอืดร้อนทะเลาะวิวาทกนั บางครัง้ ต้องเข้าไปปลอบโยนพนกังานท่ีมีความทกุข์ด้วยเร่ืองราวตา่ง ๆ  
ฯลฯ อยา่คิดว่า การเข้าไปจดัการเร่ืองต่าง ๆ เหลา่นี ้มิใช่บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายบคุคลนะครับ เพราะหากฝ่ายบคุคลเลน่
บทแข็งกร้าว ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร ทกุประเด็นต้องใช้ตวับทกฎหมายเท่านัน้ ความเข้าใจและ
ความร่วมมือจากพนกังานจะไปยืนอยู่อีกมมุหนึ่งจากฝ่ายบริหาร เร่ืองง่ายจะเป็นเร่ืองยากโดยพลนั แต่ไม่ใช่วา่ จะปลอ่ย
ปละละเลยกนัตามอ าเภอใจนะครับ กฎระเบียบขององค์กรจะต้องยงัคงไว้ เพื่อใช้เป็น “กรอบ” และ “ไม้เรียว” ส าหรับคน
หมูม่ากที่ต้องมาอยูภ่ายใต้ร่มชายคาขององค์กรเดียวกนั มิฉะนัน้ ก็จะไมส่ามารถควบคมุการท างานกนัได้โดยปกติ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบคุคลก็ต้องเลอืกใช้ “แทคติก” หรือ กลเม็ดเด็ดพรายบ้างในการจดัการปัญหาของคน แล้ว
จะรู้ได้อยา่งไรละ่วา่จะใช้กลเม็ดอะไร? ตอบยากครับ เพราะขึน้อยูก่บัสภาพปัญหาวา่คืออะไร หนกัหนว่งเพียงใด ตวับคุคล
มีอปุนิสยัเป็นอย่างไร กฎระเบียบขององค์กรวา่ไว้อย่างไร ฯลฯ สิ่งเหลา่นี ้เป็นองค์ประกอบในการจัดการเท่านัน้ แทคติก 
จะมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ครับ ยกตวัอยา่ง เช่น มีพนกังานคนหนึ่งมาสายเป็นประจ าเกือบทกุวนั ระเบียบต้อง
เข้างาน 8.00 น เลกิ 17.00 น. แต่มาเข้างานประมาณ 8.30 น. บ่อยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 5-10 วนั ในฐานะท่านเป็นฝ่าย
บคุคล ทา่นจะเลอืกวิธีไหนในการจดัการปัญหานีค้รับ 

1. เรียกมาเตือนเลยเพราะระเบียบบริษัทวา่ไว้อย่างนัน้ เตือนไมฟั่ง ก็ต้องลงโทษ แตพ่นกังานเถียงครับ “หาก
จะเตือนผม ก็ต้องเตือนผู้จดัการฝ่ายบคุคลด้วยซิครับ เพราะผู้จดัการมาสายเกือบ 9 โมงเช้าหนกักว่าผม
อีก” ทา่นจะท าอยา่งไรตอ่ไป กล้าท าหนงัสือเตือนหวัหน้าหรือครับ? 

2. “ถึงผมจะมาสายไปคร่ึงชัว่โมง แต่ผมก็เลิกงานตัง้ 6 โมงเย็นเช่นกนั ท าเกินให้บริษัทและยงัไม่ขอโอทีด้วย 
แตด่ผูู้จดัการฝ่ายบคุคลซิครับ บางวนั 4 โมงเย็นก็ออกไปแล้ว” ทา่นจะออกหนงัสอืเตือนหรือไมค่รับ? 

3. “ถ้าดจูากผลงานของผม ก็ไมเ่สียอะไร ผลงานได้เกินเป้าที่ตัง้ให้ซะด้วยซ า้ บางเดือนอาจจะน้อยไปบ้าง แต่
ก็ไมเ่คยต ่ากวา่เป้า จะเอาอะไรกบัผมอีก” ทา่นคิดวา่จะท าอยา่งไร? 

4. “เวลาผมท างาน ผมท าเต็มที่ ลกูน้องของผมก็ช่วยเหลอืผมในการท างานเป็นอยา่งดี ลกูน้องเกือบทกุคนก็
รักผม จนเป้าไม่เคยต ่ากวา่ที่บริษัทให้เลยทกุเดือน ถึงผมจะมาสายบ้างแต่พอมาถึงผมก็เร่ิมท างานเลย ดู



อย่างพนกังานออฟฟิสข้างบนซิมาเข้างาน 8 โมงก็จริง แต่นัง่แต่งหน้าทาปาก บางคนก็นัง่เม้าส์ นัง่ทาน
อาหารเช้ากันอยู่เลย กว่าจะเร่ิมงานก็ปาไป 9 โมงแล้ว ผมขึน้ไปก็เห็น ใคร ๆ ก็เห็น ทีอย่างนีท้ าไมไม่ไป
เตือน” ทา่นจะท าอยา่งไรกบักลุม่ที่ถกูพาดพิง? 

เอาซิครับ เจอพนักงานเถียงเก่งแบบนี ้ฝ่ายบุคคลคงเร่ิมปวดหวักันบ้างซิครับ แล้วเถียงแบบมีน า้หนกัหกัล้าง
ตลอดเลยนะครับ แค่ตวัอย่างนะครับ อย่าซีเรียส แต่ผู้ เขียนคิดวา่ แทบทกุองค์กรจะต้องเจอปัญหาอยา่งนีบ้้าง แล้วจะท า
อยา่งไรละ่ หากทา่นใช้อารมณ์ในการตดัสนิหรือใช้ระเบียบบงัคบัตรง ๆ แบบไม้บรรทดั จบเลยครับ ปัญหาที่ทา่นคาดไมถ่ึง
จะตามมามากมาย ผู้ เขียนขอทิง้ประเด็นค าถามไว้ให้ผู้อ่านช่วยกนัเสนอความเห็นครับ ทกุ  ๆ ความเห็นไม่มีอะไรถกูต้อง 
100% และไมม่ีอะไรผิด 100% ครับ เพราะเราต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นพืน้ฐานก่อนนะครับ ยิ่งมีความเห็นมาก
เท่าไร ยิ่งมีข้อถกเถียง (อย่างมีเหตผุล) มากเท่าไร เราจะได้ทางเลือกมากเท่านัน้ แล้วค่อยมานัง่คิดว่าจะใช้ทางเลือกไหน 
จะเหมาะสมกบัสถานการณ์ใด อย่าลมืนะครับ ผมสร้างสถานการณ์ขึน้มาเพียง 1 สถานการณ์ คือ แคพ่นกังานมาสาย แต่
แตกประเด็นปัญหาออกมา 4 รูปแบบ ทกุรูปแบบจะมีเหตแุละผลประกอบแล้วยงัลากไปโยงกบัประเด็นปัญหาอื่น ๆ อีก ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารจดัการปัญหาหลาย ๆ อยา่งที่หมกัหมมไว้นานแล้วในบริษัทนี ้

ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็น ใต้คอลมัน์นีค้รับ ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ ยิ่งมีมากยิ่งดี จะช่วย 
เพื่อน ๆ ทีท่ างานฝ่ายบคุคลได้มองเห็นแสงสวา่งร าไรได้บ้าง 

อยา่งไรก็ตาม ผมขอแนะน าวา่เราควรใช้ความฉลาดทางอารมณ์หลกั ๆ อยู ่2 ตวั คือ 

1. Empathy การเอือ้อาทรมีน า้ใจ เอาใจ เราไปใสใ่จ เขา พดูง่าย ๆ คือ ถ้าเราเป็นเขา ณ เวลานัน้ด้วยเง่ือนไข
ของเขาแบบนัน้ เราจะรู้สกึอยา่งไร จะแก้ปัญหาอยา่งไร 

2. Conscientiousness ความมีคณุธรรมและยตุิธรรม ยงัหมายถึง ความมุ่งมัน่ในการท างานให้ได้ตามที่พูด
ด้วยครับ 

EI ทัง้สองตวัสามารถน าไปปรับใช้ในการจดัการปัญหานีค้วบคูก่บัการรักษากฎระเบียบของบริษัทได้ครับ ผู้อ่าน
อาจจะมีแนวคิดอื่นมาใข้ก็ได้นะครับ 

นอกจากนี ้ในการบริหารจัดการงานบุคคลมักจะพบปัญหาการจัดการพนักงานที่เก่ียวข้องกับ EI ในหลาย
รูปแบบตา่ง ๆ เช่น 

1. พนกังานมีปัญหาขดัแย้งกันเอง บางครัง้ขดัแย้งกับผู้บงัคบับญัชา บางครัง้ขดัแย้งกบัผู้ ร่วมงาน สว่นมาก
ความขดัแย้งที่เกิดขึน้มาจากเร่ืองเลก็ ๆ  เช่น การไมย่อมรับความคดิเห็น การคิดวา่ตนเองไมไ่ด้รับความเป็น
ธรรม ฯลฯ ปัญหาเหลา่นีส้ามารถจดัการได้ง่ายหากไมป่ลอ่ยให้เร่ืองราวลกุลามใหญ่โตไปเสียก่อน ผู้ที่เป็น
หวัหน้างานควรจะต้องหมัน่ติดตามพฤติกรรมของลกูน้องให้ดีครับ 

2. ไม่มีความขดัแย้ง แต่ร่วมงานกบัเพื่อนไม่ได้ บางครัง้องค์กรได้คนเก่งมาท างาน แต่ทนอยู่ได้ไม่นานเพราะ
เข้ากบัเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เร่ืองนีต้้องให้ผู้บงัคบับญัชาต้องหมัน่ติดตามความเป็นไปในแผนกของตนครับ 
การที่พนกังานเก่ง ๆ จะออกไปมกัจะมีสญัญาณเตือนก่อนให้รับรู้ ถ้าเรารู้ทนัและไม่อยากให้เขาออก การ
พดูคยุถึงปัญหาตา่ง ๆ อยา่งเปิดเผยนา่จะเป็นหนทางที่ดีที่สดุ 



3. ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง บางครัง้ถึงกบัใช้อารมณ์ใสก่นัก็เคยมี 

4. การวางคนไม่ถูกกับงาน ถ้าไม่ใช่เกิดจากความตัง้ใจให้เกิด หัวหน้างานก็ต้องทบทวนครับ ลองคนเรา 
ไมช่อบงานท่ีท า คงทนท าอยูไ่ด้ไมน่านครับ แล้วจะท าให้พนกังานผู้นัน้แสดงพฤติกรรมตอ่ต้านองค์กรก็ได้ 

5. การนินทา การปลอ่ยขา่วลอืไร้สาระ เร่ืองนีอ้ย่าคิดวา่เป็นเร่ืองเลก็ ๆ แล้วปลอ่ยไปนะครับ เคยมีบางองค์กร
ต้องสญูเสยีคนเก่งจากขา่วลือที่ไร้สาระเหลา่นีไ้ปแล้วมากตอ่มาก 

ฯลฯ 

แล้วจะแก้ไขอยา่งไรครับ ผู้ เขียนขอยืมแนวทางจากกรมสขุภาพจิตมาใช้ครับวา่  

ความฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด + ฉลาดพดู + ฉลาดท า 

ฉลาดคิด คือ การคิดในแง่บวก (Positive thinking) ลองคนเราคิดในแง่บวก ก าลงัใจจะมาเองครับ แต่ถ้าคิดแต่
ในแง่ลบ จิตใจก็หดหู ่หอ่เหี่ยวแล้วจะท างานให้ดีได้อยา่งไรครับ 

ฉลาดพูด คือ การพดูไม่ว่าร้ายตวัเราและผู้อื่น ค าพดูแม้จะจบัต้องไม่ได้ แต่เป็นอาวธุที่ทรงประสิทธิภาพในการ
ท าร้ายตวัเราและผู้อื่นมานกัต่อนกัแล้วครับ ถ้าคิดจะพดูต้องอยา่ลมืวา่ “ก่อนพดูเราเป็นนาย แตห่ลงัจากพดูไปแล้ว ค าพดู
เป็นนายเรา” ขอให้มีสติสกันิดก่อนจะพดูนะครับ 

ฉลาดท า คือ การท าด้วยความเต็มใจสดุก าลงัที่จะท าให้ดีกวา่เดิม ทา่นพทุธทาสกลา่ววา่ “ธรรมะคืองาน งานคือ
ธรรมะ” เพราะฉะนัน้ จะท าการสิง่ใดต้องท าให้ดีครับ 

นอกจากนี ้สิ่งที่นักวิจัยหลายท่านไม่ค่อยได้กล่าวถึงค าว่า “บารมี” ซึ่งในสังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมการ
ประนีประนอม และความเกรงอกเกรงใจมากกว่า หลายเร่ืองที่เป็นความขดัแย้ง สามารถจบลงได้ด้วยดีด้วยการไกลเ่กลี่ย
ยอมความกนัจากผู้ที่ตนเคารพนบัถือ บารมีสร้างได้อยา่งไร? สร้างได้จากการวางตนที่เหมาะสมทัง้โอกาสและสถานะ ผา่น
ระยะเวลาหนึง่ที่เหมาะสม สิง่ส าคญั คนจะสร้างบารมีได้ ต้องมี EI สงูด้วยนะครับ 

ลองดูนะครับ คิดง่าย ๆ ท าง่าย ๆ อย่างนีน้่าจะท าให้มี EI สงูขึน้ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับ ก่อนจะไปบริหาร
จดัการผู้อื่นให้เร่ิมต้นท่ีตวัเราเองก่อนครับ 


