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ขึ ้นชื่อว่า "คน" ในทุกหนทุกแห่งไม่แบ่งชนชันวรรณะ
้
เพศ สัญชาติ เชื ้อชาติ และศาสนา ย่อมหลีกหนีไม่พ้นกับคา
ว่า "ปั ญหา" พูดง่ายๆว่าปั ญหากับคนเป็ นของคูก่ นั ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่ไหนมีคน ที่นนั่ มีปัญหา
เมื่อคนหนีไม่พ้นคาว่า "ปั ญหา" เครื่ องมือที่สาคัญอย่างหนึง่ ที่จะช่วยบรรเทาและกาจัดปั ญหาให้ กบั คนได้ คือ การ
ให้ คาปรึกษา (Counseling) เป็ นทางออกและทางเลือกที่เหมาะสมกับหลายๆสถานการณ์ในชีวิตคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชีวิตของคนที่ทางานในองค์การ
เราต้ องเข้ าใจว่าคนที่มีอยูร่ วมกันในองค์การใดองค์การหนึง่ นัน้ มาจากต่างพ่อต่างแม่ ต่างเพศต่างวัย ต่างชนชัน้
ต่างวรรณะ ต่างวุฒิต่างการศึกษา และมีความต่างจิตต่างใจกันเป็ นพื ้นฐาน เมื่อเข้ าอยู่รวมกั นโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน
แล้ ว การกระทบกระทัง่ กันทังเรื
้ ่ องของงานและเรื่ องของส่วนตัวก็ย่อมเกิดขึ ้นเป็ นธรรมดา มากบ้ างน้ อยบ้ าง สลับกันไป
ตามตลาดอารมณ์ของคนในแต่ละช่วงเวลา
ในทุกสังคม เรามักจะเห็นว่าเมื่อคนบางคนมีปัญ หา คนบางคนจะเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษา ซึ่งมีทงั ้ ผู้ให้ คาปรึ กษา
เพราะความจาเป็ น หรื อเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาแบบสมัครใจ มีทงผู
ั ้ ้ ที่มีความสามารถในการให้ คาปรึ กษาและผู้ที่ขาดความ
เข้ าใจในหลักของการให้ คาปรึกษา อาจจะแก้ ปัญหาได้ บ้างไม่ได้ บ้าง
เมื่อหันมามองในองค์การของเรา จะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเขามักจะหาใครบางคนที่ ใกล้ ชิดสนิทสนม
เป็ นผู้ให้ คาปรึกษา ถ้ าผู้ให้ คาปรึ กษาสามารถช่วยให้ เขาลดระดับของปั ญหาลงหรื อแก้ ปัญหาได้ ครัง้ ต่อๆไปเมื่อมีปัญหา
เขาก็จะเดินเข้ ามาหาอีก และคนที่เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษานี ้จะได้ รับความไว้ วางใจจากเพื่อนร่ วมงานเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ จน
กลายเป็ นผู้นากลุ่มทางจิต ใจไปได้ เหมือนกัน ถ้ าผู้ที่เป็ นผู้นาทางจิตใจของคนในองค์การเป็ นคนดีก็ดีไป แต่ถ้าผู้นาทาง
จิตใจอาศัยความได้ เปรี ยบนีไ้ ปใช้ ในทางที่ไม่สร้ างสรรค์ อาจจะเกิ ดปั ญหาอันชวนให้ ปวดหัวแก่การบริ หารงานภายใน
องค์การได้ เหมือนกัน
ดังนัน้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ระบบการให้ คาปรึ กษาในองค์ การเกิดขึ ้นตามยถากรรม ไร้ รูปแบบ ไร้ กระบวนยุทธ์ หรื อ
เกิดกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบลองผิดลองถูก องค์การจึงควรให้ ความสาคัญกับการจัดทาระบบการให้ คาปรึ กษาขึ ้น
ภายในองค์การ ซึง่ สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น



จัด ตัง้ หน่วยงานให้ คาปรึ ก ษาโดยเฉพาะ (Counseling Clinic) โดยก าหนดให้ ห น่วยงานนี ท้ าหน้ าที่ ให้
คาปรึกษาทังปั
้ ญหาเชิงรับและเชิงรุ ก หน่วยงานนี ้เปรี ยบเสมือนหน่วยงานซ่อมบารุ งเครื่ องจักรที่มีหน้ าที่ทงั ้
การซ่อมเมื่อเครื่ องจักรเสีย(Break Down Maintenance) เพื่อให้ กลับคืนมาสูส่ ภาพการใช้ งานได้ อย่างปกติ
และในขณะเดียวกันจะต้ องจัดทาแผนบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้ เครื่ องจักร
มีอายุการใช้ งานได้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยไม่เกิดปั ญหาเสียกลางคัน เช่นเดียวกันกับคนที่ต้องดูแล
สภาพจิตใจคนทังสภาพจิ
้
ตใจที่ตกต่ากว่าปกติและในขณะเดียวกันจะต้ องหาทางพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ
ให้ แข็งแกร่ง สามารถป้องกันปั ญหาที่จะเข้ ามารบกวนได้ อย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย



อาสาสมัครให้ คาปรึกษา (Voluntary Counselor) อาจจะทาในรูปของโครงการต่างๆ เช่น "เพื่อนช่วยเพื่อน"
"แบ่งปั น ก าลังใจ" โดยให้ พ นัก งานในองค์ ก ารอาสาเข้ า มาร่ วมเป็ นสมาชิ ก โครงการ และมี การพัฒ นา
ฝึ กอบรมวิธีการในการให้ คาปรึกษาที่ถกู ต้ อง มีการฝึ กปฏิบตั ิในการให้ คาปรึกษาจริ ง กลุม่ ให้ คาปรึกษานี ้จะ
ทาหน้ าที่ เป็ นเครื อข่ายในการสอดส่องดูแลปั ญ หาคนภายในองค์ ก าร มี การแบ่งกลุ่มสมาชิ กตามสาย
สัมพันธ์ในด้ านต่างๆ เช่น หน่วยงานเดียวกัน เพื่อนกลุม่ เดียวกัน อาศัยอยู่ด้วยกัน ฯลฯ เพื่อให้ อาสาสมัคร
สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายขึ ้น
กลุม่ อาสาสมัครจะทาหน้ าที่คล้ ายๆ NGO คอยทาหน้ าที่ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม
คนกลุม่ นี ้จะทาหน้ าที่ด้วยใจรักไม่หวังผลตอบแทน สิ่งจูงใจที่สาคัญคือ กาไรทางจิตใจ และผลพลอยได้ ที่
เกิดขึ ้นคือ การให้ คาปรึ กษาเป็ นหนทางนาไปสูก่ ารสร้ างความไว้ วางใจ การยอมรับนับถือ ซึ่งจะเป็ นประตูสู่
ความสาเร็ จในการบริ หารคน และเป็ นบันไดที่จะใช้ ไต่เต้ าไปสู่ความก้ าวหน้ าในอาชีพการงานในระดับที่
สูงขึ ้นไป เพราะตาแหน่งยิ่งสูงมากขึ ้นเท่าไหร่ ความสามารถในด้ านการทางานเริ่ มลดลง แต่ความสามารถ
ในการบริ หารคนกลับเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ



ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาประจ ากลุ่ม /หน่ ว ยงาน (Unit Counselor) เป็ นการแต่ ง ตัง้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในทุ ก
หน่วยงานให้ ทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึ กษากับเพื่อนร่ วมงาน องค์ การส่วนมากมักจะมอบหน้ าที่นีใ้ ห้ กับ
หัวหน้ าหน่วยงานนันๆ
้ แต่ปัญหาในทางปฏิบตั ิที่เกิด ขึ ้นจริ งคือ คนบางคนมีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากตัว
หัวหน้ า ดังนัน้ คงจะเป็ นเรื่ องยากที่จะไปขอคาปรึกษาจากหัวหน้ า ดังนัน้ ในแต่ละหน่วยงานน่าจะมีบคุ คล
อื่นนอกเหนือจากหัวหน้ าหน่วยงานที่ผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการให้ คาปรึ กษา เพราะอย่างน้ อย
คนๆนี ้ จะเปรี ยบเสมือนตัวกรองปั ญหาของคนในหน่วยงานลงได้ ระดับหนึง่ แม้ วา่ จะไม่ทงหมดก็
ั้
ตาม

แนวทางที่ได้ กล่าวมานีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่างที่พอจะนาไปใช้ ให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมในองค์ การได้ ส่วนขัน้ ตอนและ
รายละเอียดการนาไปใช้ ก็ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละองค์การ เช่น บางองค์การอาจจะมีระบบการให้ คาปรึ กษา
ทางโทรศัพท์ เพราะผู้ขอคาปรึกษาจะรู้สกึ สะดวกว่าการเข้ ามาขอคาปรึกษาต่อหน้ า

ถ้ าองค์การได้ ให้ ความสาคัญกับระบบการให้ คาปรึกษาอย่างจริงจังแล้ ว โอกาสที่จะเกิดปั ญหาอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของคนคงจะลดน้ อยลง โอกาสที่จะเกิดปั ญหาใหญ่ๆคงจะมีน้อยลงเช่นกัน นอกจากนี ้ระบบการ
ให้ คาปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ คาปรึกษาเชิงรุก จะช่วยให้ องค์การสามารถยกระดับความสามารถของคนให้ สงู ขึ ้น
ได้ เพราะคนบางคนมีศกั ยภาพในตัวเองสูงมาก ขาดเพียงแต่ช่องทางที่จะดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ เท่านัน้
เราต้ องยอมรับว่า "จิตใจคือศูนย์บญ
ั ชาการสูงสุดของคน" ดังนัน้ การที่เราจะแก้ ปัญหาในระดับต้ นเหตุ และ
พัฒนาคนที่ต้นตอนัน้ เราจะต้ องจัดการกับจิตใจของคนให้ ได้ ก่อน และระบบการให้ คาปรึกษาน่าจะเป็ นคาตอบสุดท้ ายที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ที่องค์การควรเลือกใช้ การนาระบบการให้ คาปรึกษาเข้ ามาใช้ ในองค์การเปรี ยบเสมือนการฉีดยา
เพื่อรักษาโรคและการวัคซีนเพื่อสร้ างภูมิค้ นุ กันให้ กบั ร่างกายให้ ตอ่ สู้กบั เชื ้อโรคต่างๆได้ แล้ วองค์การของท่านมีภมู คิ ้ มุ กัน
ความบกพร่องทางจิตใจให้ กบั คนในองค์การของท่านแล้ วหรื อยัง?

