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ผู้เขียนตังใจจะเขี
้
ยนหัวข้ อ “เรี ยนรู้ ส่ปู ฏิบตั ิ” ด้ วยภาษาง่าย ๆ สบาย ๆ มากกว่าจะเป็ นภาษาทางวิชาการ เพื่อ
เป็ นการเผยแพร่ หรื อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันนะครับ ผู้เขียนเพิ่งจะจบเรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ ไปแล้ ว ใน
ตอนที่เกี่ยวข้ องกับ Talent Management จึงจะขอเพิ่มเติมเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อยที่เกี่ยวกับงานบริ หารบุคคลครับ
โดยมากฝ่ ายบุคคลมักจะต้ องเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับนานาปั ญหาของพนักงานเป็ นประจา บางครัง้ ต้ องเป็ นกรรมการ
ห้ ามมวย มิให้ พนักงานเลือดร้ อนทะเลาะวิวาทกัน บางครัง้ ต้ องเข้ าไปปลอบโยนพนักงานที่มีความทุกข์ด้วยเรื่ องราวต่าง ๆ
ฯลฯ อย่าคิดว่า การเข้ าไปจัดการเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี ้ มิใช่บทบาทหน้ าที่ ของฝ่ ายบุคคลนะครับ เพราะหากฝ่ ายบุคคลเล่น
บทแข็งกร้ าว ทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามกฎระเบียบขององค์กร ทุกประเด็นต้ องใช้ ตวั บทกฎหมายเท่านัน้ ความเข้ าใจและ
ความร่วมมือจากพนักงานจะไปยืนอยู่อีกมุมหนึ่งจากฝ่ ายบริ หาร เรื่ องง่ายจะเป็ นเรื่ องยากโดยพลัน แต่ไม่ใช่วา่ จะปล่อย
ปละละเลยกันตามอาเภอใจนะครับ กฎระเบียบขององค์กรจะต้ องยังคงไว้ เพื่อใช้ เป็ น “กรอบ” และ “ไม้ เรี ยว” สาหรับคน
หมูม่ ากที่ต้องมาอยูภ่ ายใต้ ร่มชายคาขององค์กรเดียวกัน มิฉะนัน้ ก็จะไม่สามารถควบคุมการทางานกันได้ โดยปกติ
แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบุคคลก็ต้องเลือกใช้ “แทคติก” หรื อ กลเม็ดเด็ดพรายบ้ างในการจัดการปั ญหาของคน แล้ ว
จะรู้ได้ อย่างไรล่ะว่าจะใช้ กลเม็ดอะไร? ตอบยากครับ เพราะขึ ้นอยูก่ บั สภาพปั ญหาว่าคืออะไร หนักหน่วงเพียงใด ตัวบุคคล
มีอปุ นิสยั เป็ นอย่างไร กฎระเบียบขององค์กรว่าไว้ อย่างไร ฯลฯ สิ่งเหล่านี ้ เป็ นองค์ประกอบในการจั ดการเท่านัน้ แทคติก
จะมาจากการเรี ยนรู้และประสบการณ์ครับ ยกตัวอย่าง เช่น มีพนักงานคนหนึ่งมาสายเป็ นประจาเกือบทุกวัน ระเบียบต้ อง
เข้ างาน 8.00 น เลิก 17.00 น. แต่มาเข้ างานประมาณ 8.30 น. บ่อยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 5-10 วัน ในฐานะท่านเป็ นฝ่ าย
บุคคล ท่านจะเลือกวิธีไหนในการจัดการปั ญหานี ้ครับ
1. เรี ยกมาเตือนเลยเพราะระเบียบบริ ษัทว่าไว้ อย่างนัน้ เตือนไม่ฟัง ก็ต้องลงโทษ แต่พนักงานเถียงครับ “หาก
จะเตือนผม ก็ต้องเตือนผู้จดั การฝ่ ายบุคคลด้ วยซิครับ เพราะผู้จดั การมาสายเกือบ 9 โมงเช้ าหนักกว่าผม
อีก” ท่านจะทาอย่างไรต่อไป กล้ าทาหนังสือเตือนหัวหน้ าหรื อครับ?
2. “ถึงผมจะมาสายไปครึ่งชัว่ โมง แต่ผมก็เลิกงานตัง้ 6 โมงเย็นเช่นกัน ทาเกินให้ บริ ษัทและยังไม่ขอโอทีด้วย
แต่ดผู ้ จู ดั การฝ่ ายบุคคลซิครับ บางวัน 4 โมงเย็นก็ออกไปแล้ ว” ท่านจะออกหนังสือเตือนหรื อไม่ครับ?
3. “ถ้ าดูจากผลงานของผม ก็ไม่เสียอะไร ผลงานได้ เกินเป้าที่ตงให้
ั ้ ซะด้ วยซ ้า บางเดือนอาจจะน้ อยไปบ้ าง แต่
ก็ไม่เคยต่ากว่าเป้า จะเอาอะไรกับผมอีก” ท่านคิดว่าจะทาอย่างไร?
4. “เวลาผมทางาน ผมทาเต็มที่ ลูกน้ องของผมก็ช่วยเหลือผมในการทางานเป็ นอย่างดี ลูกน้ องเกือบทุกคนก็
รักผม จนเป้าไม่เคยต่ากว่าที่บริ ษัทให้ เลยทุกเดือน ถึงผมจะมาสายบ้ างแต่พอมาถึงผมก็เริ่ มทางานเลย ดู

อย่างพนักงานออฟฟิ สข้ างบนซิมาเข้ างาน 8 โมงก็จริ ง แต่นงั่ แต่งหน้ าทาปาก บางคนก็นงั่ เม้ าส์ นัง่ ทาน
อาหารเช้ ากันอยู่เลย กว่าจะเริ่ มงานก็ ปาไป 9 โมงแล้ ว ผมขึ ้นไปก็เห็น ใคร ๆ ก็เห็น ทีอย่างนี ท้ าไมไม่ไป
เตือน” ท่านจะทาอย่างไรกับกลุม่ ที่ถกู พาดพิง?
เอาซิครับ เจอพนักงานเถียงเก่งแบบนี ้ ฝ่ ายบุคคลคงเริ่ มปวดหัวกันบ้ างซิครับ แล้ วเถียงแบบมีน ้าหนักหักล้ าง
ตลอดเลยนะครับ แค่ตวั อย่างนะครับ อย่าซีเรี ยส แต่ผ้ เู ขียนคิดว่า แทบทุกองค์กรจะต้ องเจอปั ญหาอย่างนี ้บ้ าง แล้ วจะทา
อย่างไรล่ะ หากท่านใช้ อารมณ์ในการตัดสินหรื อใช้ ระเบียบบังคับตรง ๆ แบบไม้ บรรทัด จบเลยครับ ปั ญหาที่ทา่ นคาดไม่ถึง
จะตามมามากมาย ผู้เขียนขอทิ ้งประเด็นคาถามไว้ ให้ ผ้ อู ่านช่วยกันเสนอความเห็นครับ ทุก ๆ ความเห็นไม่มีอะไรถูกต้ อง
100% และไม่มีอะไรผิด 100% ครับ เพราะเราต้ องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเป็ นพื ้นฐานก่อนนะครับ ยิ่งมีความเห็นมาก
เท่าไร ยิ่งมีข้อถกเถียง (อย่างมีเหตุผล) มากเท่าไร เราจะได้ ทางเลือกมากเท่านัน้ แล้ วค่อยมานัง่ คิดว่าจะใช้ ทางเลือกไหน
จะเหมาะสมกับสถานการณ์ใด อย่าลืมนะครับ ผมสร้ างสถานการณ์ขึ ้นมาเพียง 1 สถานการณ์ คือ แค่พนักงานมาสาย แต่
แตกประเด็นปั ญหาออกมา 4 รูปแบบ ทุกรูปแบบจะมีเหตุและผลประกอบแล้ วยังลากไปโยงกับประเด็นปั ญหาอื่น ๆ อีก ซึ่ง
จะนาไปสูก่ ารจัดการปั ญหาหลาย ๆ อย่างที่หมักหมมไว้ นานแล้ วในบริ ษัทนี ้
ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็น ใต้ คอลัมน์นีค้ รับ ในช่องแสดงความคิดเห็นได้ เลยครับ ยิ่งมีมากยิ่งดี จะช่วย
เพื่อน ๆ ทีท่ างานฝ่ ายบุคคลได้ มองเห็นแสงสว่างราไรได้ บ้าง
อย่างไรก็ตาม ผมขอแนะนาว่าเราควรใช้ ความฉลาดทางอารมณ์หลัก ๆ อยู่ 2 ตัว คือ
1. Empathy การเอื ้ออาทรมีน ้าใจ เอาใจ เราไปใส่ใจ เขา พูดง่าย ๆ คือ ถ้ าเราเป็ นเขา ณ เวลานันด้
้ วยเงื่อนไข
ของเขาแบบนัน้ เราจะรู้สกึ อย่างไร จะแก้ ปัญหาอย่างไร
2. Conscientiousness ความมีคณ
ุ ธรรมและยุติธรรม ยังหมายถึง ความมุ่งมัน่ ในการทางานให้ ได้ ตามที่พูด
ด้ วยครับ
EI ทังสองตั
้
วสามารถนาไปปรับใช้ ในการจัดการปั ญหานี ้ควบคูก่ บั การรักษากฎระเบียบของบริ ษัทได้ ครับ ผู้อ่าน
อาจจะมีแนวคิดอื่นมาใข้ ก็ได้ นะครับ
นอกจากนี ้ ในการบริ หารจัด การงานบุคคลมัก จะพบปั ญ หาการจัด การพนักงานที่ เกี่ ยวข้ องกับ EI ในหลาย
รูปแบบต่าง ๆ เช่น
1. พนักงานมีปัญหาขัดแย้ งกันเอง บางครัง้ ขัดแย้ งกับผู้บงั คับบัญชา บางครัง้ ขัดแย้ งกับผู้ร่วมงาน ส่ว นมาก
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นมาจากเรื่ องเล็ก ๆ เช่น การไม่ยอมรับความคิดเห็น การคิดว่าตนเองไม่ได้ รับความเป็ น
ธรรม ฯลฯ ปั ญหาเหล่านี ้สามารถจัดการได้ ง่ายหากไม่ปล่อยให้ เรื่ องราวลุกลามใหญ่โตไปเสียก่อน ผู้ที่เป็ น
หัวหน้ างานควรจะต้ องหมัน่ ติดตามพฤติกรรมของลูกน้ องให้ ดีครั บ
2. ไม่มีความขัดแย้ ง แต่ร่วมงานกับเพื่อนไม่ได้ บางครัง้ องค์กรได้ คนเก่งมาทางาน แต่ทนอยู่ได้ ไม่นานเพราะ
เข้ ากับเพื่อนร่ วมงานไม่ได้ เรื่ องนี ้ต้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชาต้ องหมัน่ ติดตามความเป็ นไปในแผนกของตนครับ
การที่พนักงานเก่ง ๆ จะออกไปมักจะมีสญ
ั ญาณเตือนก่อนให้ รับรู้ ถ้ าเรารู้ ทนั และไม่อยากให้ เขาออก การ
พูดคุยถึงปั ญหาต่าง ๆ อย่างเปิ ดเผยน่าจะเป็ นหนทางที่ดีที่สดุ

3. ปั ญหาการทะเลาะเบาะแว้ ง บางครัง้ ถึงกับใช้ อารมณ์ใส่กนั ก็เคยมี
4. การวางคนไม่ถูกกับงาน ถ้ าไม่ใช่เกิ ดจากความตัง้ ใจให้ เกิ ด หั วหน้ างานก็ต้องทบทวนครับ ลองคนเรา
ไม่ชอบงานที่ทา คงทนทาอยูไ่ ด้ ไม่นานครับ แล้ วจะทาให้ พนักงานผู้นนแสดงพฤติ
ั้
กรรมต่อต้ านองค์กรก็ได้
5. การนินทา การปล่อยข่าวลือไร้ สาระ เรื่ องนี ้อย่าคิดว่าเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ แล้ วปล่อยไปนะครับ เคยมีบางองค์กร
ต้ องสูญเสียคนเก่งจากข่าวลือที่ไร้ สาระเหล่านี ้ไปแล้ วมากต่อมาก
ฯลฯ
แล้ วจะแก้ ไขอย่างไรครับ ผู้เขียนขอยืมแนวทางจากกรมสุขภาพจิตมาใช้ ครับว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด + ฉลาดพูด + ฉลาดทา
ฉลาดคิด คือ การคิดในแง่บวก (Positive thinking) ลองคนเราคิดในแง่บวก กาลังใจจะมาเองครับ แต่ถ้าคิดแต่
ในแง่ลบ จิตใจก็หดหู่ ห่อเหี่ยวแล้ วจะทางานให้ ดีได้ อย่างไรครับ
ฉลาดพูด คือ การพูดไม่ว่าร้ ายตัวเราและผู้อื่น คาพูดแม้ จะจับต้ องไม่ได้ แต่เป็ นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในการ
ทาร้ ายตัวเราและผู้อื่นมานักต่อนักแล้ วครับ ถ้ าคิดจะพูดต้ องอย่าลืมว่า “ก่อนพูดเราเป็ นนาย แต่หลังจากพูดไปแล้ ว คาพูด
เป็ นนายเรา” ขอให้ มีสติสกั นิดก่อนจะพูดนะครับ
ฉลาดทา คือ การทาด้ วยความเต็มใจสุดกาลังที่จะทาให้ ดีกว่าเดิม ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “ธรรมะคืองาน งานคือ
ธรรมะ” เพราะฉะนัน้ จะทาการสิง่ ใดต้ องทาให้ ดีครับ
นอกจากนี ้ สิ่ ง ที่ นัก วิ จัย หลายท่ า นไม่ ค่อ ยได้ ก ล่ า วถึ ง ค าว่า “บารมี ” ซึ่ง ในสังคมไทยเป็ นสัง คมที่ นิ ย มการ
ประนีประนอม และความเกรงอกเกรงใจมากกว่า หลายเรื่ องที่เป็ นความขัดแย้ ง สามารถจบลงได้ ด้วยดีด้วยการไกล่เกลี่ย
ยอมความกันจากผู้ที่ตนเคารพนับถือ บารมีสร้ างได้ อย่างไร? สร้ างได้ จากการวางตนที่เหมาะสมทังโอกาสและสถานะ
้
ผ่าน
ระยะเวลาหนึง่ ที่เหมาะสม สิง่ สาคัญ คนจะสร้ างบารมีได้ ต้ องมี EI สูงด้ วยนะครับ
ลองดูนะครับ คิดง่าย ๆ ทาง่าย ๆ อย่างนี ้น่าจะทาให้ มี EI สูงขึ ้นก็ได้ นะครับ อย่าลืมนะครับ ก่อนจะไปบริ หาร
จัดการผู้อื่นให้ เริ่ มต้ นที่ตวั เราเองก่อนครับ

