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การบริ หารคนในองค์กรต่างๆตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั มักจะเริ่ มต้ นจากงานเป็ นตัวตัง้ เช่น การบริ หารตามวัตถุประสงค์ หรื อที่
เรี ยกกันจนติดปากในสมัยหนึ่งว่า MBO (Management by Objective) หรื อแม้ กระทัง่ ปั จจุบนั ก็ยงั ยึดเอาเป้าหมายของ
การทางานเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นแนวคิดของ Balanced Scorecard หรื อ Key Performance Indicator ก็ตาม
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่า นักวิชาการ ที่ปรึ กษา และกลุม่ คนในระดับบริ หารขององค์กรต่างๆ มีความเชื่อว่าการนาเอา
เป้าหมายของงานมาเป็ นตัวตัง้ จะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการทางานของคนได้ แต่ห ารู้ ไม่ว่าการที่
คนทางานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นนั ้ ส่วนหนึง่ เกิดจากความท้ าทายของเป้าหมายจริ ง แต่คนส่วนมากทาตามเป้าหมาย
เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ทาเพราะกลัวถูกเลิกจ้ าง ทาเพราะกลัวว่าจะแตกต่างจากคนอื่นในองค์กร ทาเพราะกลัวว่า
ผลงานไม่ดีจะได้ โบนัสหรื อปรับค่าจ้ างน้ อย ฯลฯ ซึง่ ในความเป็ นจริ งแล้ วคนทางานไม่ได้ ปรับเปลีย่ นแนวคิดและพฤติกรรม
ในการทางานที่ถาวร เป็ นเพียงการตอบสนองสิง่ ล่อสิง่ เร้ าหรื อหลีกเลีย่ งสิง่ ลบ (การถูกลงโทษ) เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้
การบริ หารคนบนพื ้นฐานของความเชื่อแบบนี ้คงไม่แตกต่างอะไรไปจากการตกปลาด้ วยเบ็ดที่ตกปลามาได้ แล้ วหนึ่งตัว ก็
ต้ องเปลีย่ นเหยื่อชิ ้นใหม่เพื่อตกปลาตัวต่อไปและต้ องเปลีย่ นประเภทเหยื่อตามชนิดของปลา เราไม่สามารถมัน่ ใจได้ วา่ เรา
จะตกปลาได้ จานวนเท่าเดิม ตัวขนาดเท่าเดิมทุกวัน ไม่เหมือนกับการเลี ้ยงปลาในกระชังที่เราสามารถพยากรณ์ได้ วา่ เราจะ
มีปลากินหรื อขายเมื่อไหร่ กี่ตวั ตัวละประมาณกี่กรัมหรื อกี่กิโลกรัม
ผมคิดว่าคงจะถึงเวลาแล้ วที่เราควรจะปรับเปลีย่ นการบริ หารคนจากเดิมที่ยดึ เรื่ องงานซึง่ เป็ นผลสุดท้ ายเป็ นตัวตัง้ มาสูก่ าร
ยึดความเชื่อของคนเป็ นตัวตังแทน
้
เหมือนกับการที่ระบบการผลิตในโรงงานต่างๆเปลี่ย นจากการตรวจสอบคุณภาพขัน้
สุดท้ าย (Quality Control) มาเป็ นการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และสุดท้ ายก็มาเป็ นการมุง่ เน้ นการทาระบบ
มาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO เพื่อให้ มนั่ ใจมากยิ่งขึ ้นว่าสินค้ าที่ได้ นอกจากมีคณ
ุ ภาพที่ตวั สินค้ าแล้ ว สินค้ าเหล่านันได้
้ ผา่ น
กระบวนการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานด้ วย
สาหรับเหตุผลที่ผมนาเสนอแนวคิดเรื่ องการบริ หารคนบนพื ้นฐานของความเชื่อ มีสองเหตุผลหลักดังนี ้
1. ความเชื่อของแนวคิดการบริหารคนตัง้ แต่ อดีตถึงปั จจุบันยังไม่ ได้ ผลแบบยั่งยืน
จะเห็นได้ ว่าแนวคิดและเครื่ องมือการบริ หารคนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ย่อมแสดงให้ เห็นว่าเครื่ องมือที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละยุคแต่ละช่วง ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะบริ หารจัดการคนให้ ได้ ผลอย่างแท้ จริ ง อาจจะมีบางคนเถียงในใจว่าก็
เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ เครื่ องมือการบริ หารคนต้ องเปลี่ยนตาม เหตุผลนี ้ก็อาจจะถูกต้ อง

แต่ถ้าเราลองกลับไปดูหลักคาสอนของศาสนาต่างๆดูซิครับว่าเกิดขึ ้นเมื่อไหร่ เมื่อเวลาผ่านไปเป็ นร้ อยเป็ นพันปี ทาไมหลัก
คาสอนเหล่านี ้ยังคงใช้ ได้ กับคนทุกยุคทุกสมัย นัน่ ก็เพราะว่าเป็ นหลักคาสอนที่เป็ นหลักที่แท้ จริ ง ไม่มีอะไรดีไปกว่านี ้อีก
แล้ ว และสามารถใช้ ได้ กบั ทุกยุคทุกสมัยนัน่ เอง เหมือนกับการที่เรารู้ วา่ ไฟร้ อน น ้าแข็งเย็น ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน คนก็ยงั รู้
เหมือนกันว่าไฟร้ อน น ้าแข็งเย็น เพราะมันเป็ นหลักความจริ งที่แท้ จริ งไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ เพราะถ้ ายังเปลี่ยนแปลง
ได้ แสดงว่ายังไม่ใช่ความจริ งที่แท้ จริ ง เป็ นเพียงความจริ งสาหรับบางยุคบางสมัยเท่านัน้
2. ความเชื่อคือตัวกาหนดวิถที างในการดาเนินชีวิตของคน
ความเชื่อเปรี ยบเสมือนชิพที่ผงั อยูใ่ นตัวคน เราไม่สามารถเปลีย่ นแปลงคาสัง่ ให้ เป็ นอย่างอื่นได้ นอกจากจะเปลีย่ นชิพใหม่
ลงไปแทน เช่น ถ้ าคนที่เชื่อว่าผีมีจริ ง จะไปพิสจู น์อะไรอย่างไรก็คงจะยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อนี ้ได้ เพราะความเชื่อมี
อิทธิ พลต่อชีวิตสูงกว่าข้ อมูลข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐาน เพราะความเชื่อมันฝั งรากลึกในทุกอนูของชีวิต ไม่เหมือนข้ อมูล
ข้ อเท็จจริ งที่ชีวิตรับรู้ จากการได้ ยิน การเห็น การสัมผัส เท่านัน้ ไม่เพียงพอที่จะไปลบล้ างความเชื่อที่สมั ผัสได้ ด้วยจิตและ
วิญญาน นอกจากนี ้ ยังมีตวั อย่างของความเชื่อที่มีผลต่อแนวคิดและพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของคนอีกหลายเรื่ อง เช่น
•

ถึงแม้ คนจะเชื่อว่าไฟร้ อนซึง่ เป็ นหลักความจริ งที่แท้ จริ ง แต่ถ้าเราสามารถสร้ างความเชื่อของ
คนให้ มีอิทธิพลเหนือความจริ งได้ คนก็มีความกล้ ามากกว่าความกลัว เราจะเห็นคนบางคน
บางกลุม่ สามารถเดินลุยไฟได้

•

คนบางคนที่เคยนับถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ เมื่อเขาเปลีย่ นความเชื่อ ความเชื่อจะสร้ างพลัง
และแรงจูงใจให้ เขาสามารถเปลี่ยนศาสนาได้ ทังๆที
้ ่ศาสนาแรกเขานับถือมาตังแต่
้ เกิด นี่เป็ น
เพราะเขาเปลีย่ นที่ความเชื่อเป็ นอันดับแรก ทาให้ แนวคิดและวิถีการปฏิบตั ิเปลีย่ นไป

•

คนบางคนที่อยู่ในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเมื่อสร้ างความเชื่อให้ เขาเต็มที่แล้ ว เขาสามารถสละชีวิต
เพื่อความเชื่อได้ เช่น สามารถผูกระเบิดกับตัวแล้ วไปก่อวินาศกรรมได้ เพราะคนเหล่านี ้เชื่อว่า
การตายในครัง้ นี ้เป็ นการทาความดีเพื่อสิง่ ที่เขาเชื่อนัน่ เอง

•

คนเชื่อว่าผีมีจริ ง เราสามารถนาเอาเรื่ องผีสางมาข่มขู่ให้ คนกลัวได้ เราสามารถนาเอาเรื่ องผี
สางมาหลอกให้ คนงมงายได้ เช่นกัน

จากตัวอย่างดังกล่าวนี ้ ทาให้ เห็นว่า “ความเชื่อ” มีอิทธิพลเหนือแนวคิดและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของคน
เพราะความเชื่อถูกฝั งลงไปในหัว ไม่เหมือนเป้าหมายหรื อสิง่ ล่อใจจากภายนอกที่ไม่ใช่สงิ่ ที่อยูต่ ิดตัวคนไปทุกที่
และด้ วยเหตุผลสองประการดังกล่าว ผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนความเชื่อในการบริ หารคนเสียใหม่ โดยการบริ
หารคนบนพื ้นฐานของความเชื่อ ซึง่ มีแนวทางในการปรับเปลีย่ นดังนี ้

ค้ นหาและประเมินความเชื่อปั จจุบัน
สิ่งแรกที่ควรจะทาคือต้ องค้ นและประเมินความเชื่อของคนในองค์กรก่อนว่าตอนนี ้คนในองค์กรมีความเชื่อแบบไหนบ้ าง
เช่น คนบางคนเชื่อเรื่ องดวง เชื่อเรื่ องความดี บาปบุญคุณโทษ เชื่อเรื่ องอาวุโสในการทางาน เชื่อเรื่ องประสบการณ์ เชื่อใน
ความสามารถของผู้บ ริ ห าร เชื่ อ เรื่ อ งการให้ เ กี ย รติ ผ้ ูอื่ น เชื่ อ เรื่ อ งบุญ คุณ เชื่ อ เรื่ อ งการประจบเจ้ า นายคื อ หนทางสู่
ความสาเร็ จ ฯลฯ ซึ่งความเชื่ อที่มีอยู่ในหัวของคนในองค์กร ย่อมมีความเชื่อทังที
้ ่ดีและไม่ดี ความเชื่อบางอย่างเป็ นเพียง
ความเชื่อของคนบางคน ความเชื่อบางอย่างเป็ นเพียงกลุม่ คนใดกลุม่ คนหนึง่ และความเชื่อบางอย่างอาจจะเป็ นความเชื่อ
ของคนส่วนใหญ่ในองค์กรก็ได้
เมื่อค้ นหามาแล้ วว่าในองค์กรของเรามีความเชื่ออะไรบ้ าง ก็จะต้ องประเมินดูว่าความเชื่อแต่ละเรื่ องนันอยู
้ ่ในระดับไหน
เพราะความเชื่อบางเรื่ องเป็ นเพียงความเชื่อที่อยู่ในหัวมีอิทธิพลแค่เพียงความคิด แต่ยงั ไม่สง่ ผลออกมาถึงพฤติกรรม เช่น
คนบางคนมีความเชื่อเรื่ องอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรื อไสยศาสตร์ แต่ไม่ได้ แสดงออกให้ คนอื่นเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเองเชื่อ
เรื่ องเหล่านี ้ ในขณะที่บางคนระดับความเชื่อถึงขันที
้ ่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่เห็นได้ ชดั ว่าปฏิบตั ิตวั ตามความเชื่อ จะ
เห็นว่าคนบางคนที่เชื่อว่าสิ่งศักดิส์ ิทธิ์มีจริ ง สามารถให้ หวยรวยเบอร์ ได้ ก็สามารถกราบไหว้ ต้นไม้ หรื อสิ่งแปลกประหลาด
ต่างๆได้ โดยไม่อายใครเพราะอิทธิพลความเชื่ออยูเ่ หนือความอาย
ในการประเมินความเชื่ออย่าเพิ่งไปแยกว่าความเชื่อเรื่ องนี ้เป็ นความเชื่อส่วนบุคคลเป็ นเรื่ องส่วนตัว ไม่ค่อยเกี่ยวข้ องกับ
งาน เพราะต้ องไปไม่ลืมว่าไม่ว่าอะไรที่อยู่ในหัวคนโดยเฉพาะความเชื่อย่อมติดตัวเข้ ามาในที่ทางานตลอดเวลา ไม่มี
บุคลากรคนไหนที่ปลดความเชื่อออกจากหัวก่อนเดินเข้ ามาทางานในองค์กร ดังนัน้ ทุกความเชื่อที่อยูใ่ นหัวคนอาจจะส่งผล
กระทบต่อการทางานในองค์กรได้ เสมอ
เมื่อทราบแล้ วว่าความเชื่อของบุคลากรในองค์กรมีอะไรบ้ าง ในแต่ละเรื่ องอยู่ในระดับไหน ก็ลองจัดกลุม่ ของความเชื่อโดย
ใช้ หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น แบ่งกลุม่ ความเชื่อออกเป็ นกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการทางานในองค์กร หรื อ
แบ่งกลุม่ ความเชื่อในเชิงบวกกับเชิงลบ หรื อแบ่งความเชื่อตามจานวนของคนที่เชื่อในเรื่ องนันๆ
้ หรื อจะแบ่งความเชื่อตาม
ระดับความรุนแรงของความเชื่อก็ได้
สร้ างเสริมเติมแต่ งความเชื่อเดิม
เมื่อเราทราบและประเมินความเชื่อได้ แล้ ว ก็ต้องวางแผนในการปรับเปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมๆให้ ดีขึ ้น โดยการเสริ มให้
ความเชื่อเดิมที่ดีอยูแ่ ล้ วมีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เช่น คนในองค์กรมีความเชื่ อเรื่ องการทางานเป็ นทีมอยูแ่ ล้ ว องค์กรก็ต้อง
วางแผนและมีกระบวนการในการเสริ มสร้ างเรื่ องนี ้ให้ ดยี ิ่งขึ ้น หรื อคนมีความเชื่อเรื่ องการทาดีแล้ วได้ ดี ก็อาจจะปรับเปลีย่ น
ความเชื่อในเรื่ องนี ้มาสู่การทางานให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เช่น การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน การเลื่อ นตาแหน่ง
ตามความสามารถไม่ใช่เส้ นสาย ทังนี
้ ้ เพื่อตอกย ้าให้ ความเชื่อนี ้มีความเข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น

สร้ างความเชื่อใหม่
บางองค์กรต้ องการให้ คนมีความเชื่อซึง่ คนในองค์กรไม่เคยมีมาก่อนหรื อมีแต่ยงั ไม่เด่นชัดมากนัก เช่น ความเชื่อเรื่ องการ
ให้ บริ การลูกค้ า ซึง่ เดิมคนในองค์กรไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญมากนัก องค์กรอาจจะต้ องวางแผนในการสร้ างความเชื่อนี ้ให้ กบั
คนในองค์กร ซึง่ กระบวนการในการสร้ างความเชื่อ แน่นอนว่าแค่บอกกล่าวคงจะทาให้ คนเกิดความเชื่อได้ ยากนัก เช่น เรา
บอกคนในองค์กรว่าถ้ าเราบริ การดีแล้ วจะทาให้ ลกู ค้ าประทับใจ หรื อเราทาไม่ดีลกู ค้ าไม่ประทับใจ คงจะทาให้ คนเกิดความ
เชื่อได้ ยาก แต่ถ้าสามารถแสดงให้ เห็นชัดเจนเป็ นรู ปธรรมได้ ความเชื่อก็จะเกิดขึ ้นได้ ง่ายขึ ้น เช่น เรานาเอาคาชมหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นจริ งมาพูดคุยให้ คนทางานฟั ง หรื อไม่ก็เชิญลูกค้ าจริ งมาเล่าความรู้สกึ ประทับใจหรื อไม่ประทั บใจต่อการ
บริ การของคนในองค์กรเราให้ บคุ ลากรฟั ง รับรองว่าคนจะเชื่อเรื่ องการให้ บริ การมากขึ ้นอย่างแน่นอน เหมือนกับการที่ใคร
มาบอกเราว่าพระวัดนันให้
้ หวยแม่นมาก แต่ถ้าไม่มีหลักฐานว่ามีใครบ้ างที่เคยถูกหวยจากพระวัดนัน้ คงจะเชื่อยาก แต่ถ้า
บอกว่ามีคนสิบกว่าคนที่ไปวัด นันมาแล้
้
วถูกหวยสิบงวดติดต่อกัน รับรองว่าความเชื่อจะเริ่ มก่อตัวขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะ
เป็ นความเชื่อที่จบั ต้ องได้ ถึงแม้ วา่ ยังไม่สามารถพิสจู น์ได้ จริ งคนถูกหวยเพราะดวงหรื อคนถูกหวยเพราะพระวัดนันให้
้ หวย
แม่นก็ตาม เหมือนกับกลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายสินค้ าในยุคนี ้ที่ เน้ นการเปิ ดบูทให้ ลกู ค้ าชิม ให้ ลกู ค้ าได้ ทดลองใช้ สนิ ค้ า
เพราะแค่โฆษณาทาให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อได้ ยาก แต่ถ้าได้ ลองใช้ ได้ ลองชิม ความเชื่อต่อคุณประโยชน์สนิ ค้ านันๆก็
้ เกิดง่าย
ขึ ้น
ถ้ าเราต้ องการสร้ างความเชื่อเรื่ องคนทาได้ แล้ วได้ ดีในองค์กร ก็จะต้ องมีกระบวนการสร้ างความเชื่อที่เป็ นรู ปธรรม เช่น มี
การมอบรางวัลคนทางานดี มีการประกาศเกี ยรติคุณคนที่ทาดี ทงั ้ ต่อ องค์ ก รและบุคคลภายนอก มีการยกย่องไปถึ ง
ครอบครัวไม่ใช่แค่เพียงตัวคนทางาน เพราะการขยายผลแห่งความดีไปยังคนที่เกี่ยวข้ องจะช่วยให้ ความเชื่อในเรื่ องนันๆ
้
กระจายไปอยู่ในชีวิตของคนรอบข้ างได้ ด้วย เช่น บุคลากรคนใดทาดี ก็ต้องยกย่องไปถึงหน่วยงานและครอบครัวของเขา
ด้ วย เหมือนกับการเปิ ดบูทให้ ลกู ค้ าชิมสินค้ าและแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ลกู ค้ านากลับไปฝากคนที่บ้านด้ วย (ยิงปื นครัง้ เดียว
ได้ นกหลายตัว)
พัฒนาและรักษาระดับของความเชื่อ
การปรับเปลี่ยนหรื อสร้ างความเชื่อใหม่ๆเข้ ามาในองค์กร จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการปลูกฝั งมากพอสมควร ดังนัน้ ในช่วง
เวลาของการปลูกถ่ายความเชื่อนี ้ องค์กรจาเป็ นต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ความเชื่อที่ต้องการยังคงอยูแ่ ละ
เติบโตไปกับองค์กร อย่าปล่อยให้ ต้นกล้ าของความเชื่อเหี่ยวเฉาตายไปก่อนที่ความเชื่อจะอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง องค์กรควรจะ
วางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ ้นมารองรับการพัฒนาและรักษาระดับของความเชื่ออย่างต่อเนื่อง และควรจะให้ บคุ ลากร
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและรักษาความเชื่อ
การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่เป็ นเรื่ องที่ไม่ยาก ลดแลก แจกแถมเยอะๆ ก็เปิ ดตัวได้ แต่การที่จะให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไปเป็ นเรื่ องที่ยาก เช่นเดียวกับเรื่ องความเชื่อที่จะให้ ความเชื่อเกิดขึ ้นคงไม่ยาก แต่การรักษาให้ ความเชื่อที่เกิดขึ ้นนัน้
อยูก่ บั องค์กรต่อไปนันเป็
้ นเรื่ องยาก

จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาและรักษาระดับของความเชื่อของคนในองค์กรดังต่อไปนี ้
•

ปลูกถ่ ายความเชื่อจากคนรุ่ นเก่ าสู่คนรุ่ นใหม่

เด็กเกิดมาใหม่ยงั ไม่คอ่ ยมีความเชื่อเป็ นของตัวเอง แต่เด็กมักจะได้ รับอิทธิพลทางความเชื่อจากพ่อแม่และคนรอบข้ าง คน
ใหม่ที่เข้ ามาในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆมักจะยังไม่ค่อยมีความเชื่ออะไรมากนักเกี่ยวกับการ
ทางานในองค์กร ดังนัน้ ถ้ าต้ องการจะหล่อหลอมให้ คนที่เพิ่งเข้ ามาในองค์กรมีความเชื่อในเรื่ องที่องค์กรต้ องการ อาจจะใช้
วิธีการปลูกถ่ายความเชื่อจากคนรุ่ นเก่าไปยังคนรุ่ นใหม่ เช่น ระบบพี่เลี ้ยงที่ให้ คนรุ่ นเก่าที่มีความเชื่ อและมีทศั นคติที่ดีมา
ถ่ายทอดความเชื่อให้ คนใหม่ หรื ออาจจะต้ องสอดแทรกการปลูกถ่ายความเชื่อที่องค์กรต้ องการให้ กบั คนใหม่ในทุกขันตอน
้
ของการทดลองงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ความเชื่อเกิดขึ ้นก่อนหรื อพร้ อมๆกับความรู้ และทักษะในการทางาน เพราะถ้ าความเชื่อ
เกิดขึ ้นก่อน การสอนงานให้ ทางานได้ ทางานเป็ นก็จะง่ายขึ ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดความเชื่อต่องานต่อคนต่อองค์กร สอนไป
เท่าไหร่ก็ได้ แค่ความรู้และทักษะในงานเท่านัน้
•

เชื่อมโยงความเชื่อกับระบบการบริหารคน

ถ้ าต้ องการให้ การพัฒนาและรักษาความเชื่อที่องค์กรต้ องการให้ อยูก่ บั คนตลอดไป องค์กรจาเป็ นต้ อ งเชื่อมโยงความเชื่อสู่
ระบบการบริ หารบุคลากร ตังแต่
้ ขนตอนการคั
ั้
ดเลือกบนพื ้นฐานของความเชื่อ การพัฒนาและฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นการสร้ าง
ความเชื่อก่อนความรู้ความสามารถ การจ่ายผลตอบแทน หรื อการเลือ่ นตาแหน่งบนพื ้นฐานของความเชื่อ
•

ทาให้ ความเชื่อมีความศักดิ์สทิ ธิด้วยตัวเอง

ทาไมคนที่นบั ถือศาสนาในทุกศาสนาไม่กล้ าทาบาปหรื อทาความชัว่ ก็เพราะคนรู้ สกึ กลัวผลกรรมตามคาสอนของศาสนา
พูดง่ายๆคือคาสอนทางศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีตารวจมาคอยจับ ไม่ต้องมีศาลมาตัดสินลงโทษ คนก็
เกิดความกลัวด้ วยตัวเองได้
ความเชื่อในการทางานขององค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกัน ถ้ าเราสามารถสร้ างให้ คนเกิดความเชื่อและกลัวการทาผิดหรื อขัด
ต่อความเชื่อนันๆด้
้ วยตัวเองได้ ก็นา่ จะเป็ นสิง่ ที่ดี เช่น คนในองค์กรมีความเชื่อเรื่ องการทางานอย่างสุจริ ต เมื่อเราสามารถ
สร้ างความเชื่อนี ้ให้ เกิดขึ ้นได้ แล้ ว น่าจะช่วยให้ คนทางานเกิดความกลัวต่อการทุจริ ตได้ ด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่กลัวเพราะ
บทลงโทษที่กาหนดไว้ ในกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กร

การที่จะทาให้ ความเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์คงจะต้ องทาทังสองด้
้
านควบคูก่ นั ไปคือ ทาให้ เกิดความกลัว และทาให้ เกิดความ
ศรัทธาเพิ่มขึ ้น เหมือนกับคาสอนของศาสนาพุทธที่พดู ถึงคนทาดีได้ ขึ ้นสวรรค์ คนทาชัว่ ต้ องตกนรก เพราะคนบางคนเกิด
ความกลัวยาก แต่เกิดความอยากง่าย คนบางคนเกิดความอยากยาก แต่เกิดความกลัวง่าย ในขณะที่คนบางคนเกิดความ

กลัวก็ ยาก เกิ ดความอยากอย่างเดียวก็ยาก แต่ถ้าทัง้ กลัวและอยากมาพร้ อมๆกั นเมื่อไหร่ ก็ ทาให้ เกิดความเชื่อขึ ้นได้
เหมือนกัน
สรุ ป การบริ หารคนยุคใหม่ ควรจะให้ ความสาคัญกับเรื่ องความเชื่ อก่อนเรื่ องหลักการ แนวคิด ความรู้ และ
ความสามารถ เพราะความเชื่อเป็ นตัวกาหนดวิถีในการดาเนินชีวติ ของคน เพราะถ้ าคนเชื่อ คนก็จะปรับเปลีย่ นแนวคิดและ
พฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความเชื่อนันๆ
้ ถ้ าทาได้ ภาระต่างๆในการบริ หารคนขององค์กรก็จะลดลง เพราะคนทางาน
สามารถทางานให้ สอดคล้ องกับความเชื่อได้ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีใครมากากับควบคุมด้ วยเป้าหมายของงานหรื อพฤติกรรม
ในการทางานเหมือนในอดีตและปั จจุบนั และการที่จะนาเอาแนวคิดนี ้ไปใช้ ในองค์กรสิ่งแรกที่เกิดขึ ้นก่อนคือ ผู้บริ หาร
ระดับสูงขององค์กรจะต้ องเกิดความเชื่อต่อแนวคิดที่นาเสนอมาทังหมดนี
้
้ก่อน

