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การบริหารคนในองค์กรตา่งๆตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัมกัจะเร่ิมต้นจากงานเป็นตวัตัง้ เช่น การบริหารตามวตัถปุระสงค์ หรือที่

เรียกกันจนติดปากในสมยัหนึ่งว่า MBO (Management by Objective) หรือแม้กระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัยึดเอาเป้าหมายของ

การท างานเป็นหลกั ไมว่า่จะเป็นแนวคิดของ Balanced Scorecard หรือ Key Performance Indicator ก็ตาม 

เหตผุลที่เป็นเช่นนีก็้เพราะวา่ นกัวิชาการ ที่ปรึกษา และกลุม่คนในระดบับริหารขององค์กรตา่งๆ มีความเช่ือวา่การน าเอา

เป้าหมายของงานมาเป็นตวัตัง้ จะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการท างานของคนได้ แต่หารู้ไม่ว่าการที่

คนท างานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นัน้ สว่นหนึง่เกิดจากความท้าทายของเป้าหมายจริง แตค่นสว่นมากท าตามเป้าหมาย

เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ท าเพราะกลวัถูกเลิกจ้าง ท าเพราะกลวัว่าจะแตกต่างจากคนอื่นในองค์กร ท าเพราะกลวัว่า

ผลงานไมด่ีจะได้โบนสัหรือปรับคา่จ้างน้อย ฯลฯ ซึง่ในความเป็นจริงแล้วคนท างานไมไ่ด้ปรับเปลีย่นแนวคิดและพฤติกรรม

ในการท างานท่ีถาวร เป็นเพียงการตอบสนองสิง่ลอ่สิง่เร้าหรือหลกีเลีย่งสิง่ลบ (การถกูลงโทษ) เพียงชัว่ครัง้ชัว่คราวเทา่นัน้  

การบริหารคนบนพืน้ฐานของความเช่ือแบบนีค้งไม่แตกตา่งอะไรไปจากการตกปลาด้วยเบ็ดที่ตกปลามาได้แล้วหนึ่งตวั ก็

ต้องเปลีย่นเหยื่อชิน้ใหมเ่พื่อตกปลาตวัตอ่ไปและต้องเปลีย่นประเภทเหยื่อตามชนิดของปลา เราไมส่ามารถมัน่ใจได้วา่เรา

จะตกปลาได้จ านวนเทา่เดิม ตวัขนาดเทา่เดิมทกุวนั ไมเ่หมือนกบัการเลีย้งปลาในกระชงัที่เราสามารถพยากรณ์ได้วา่เราจะ

มีปลากินหรือขายเมื่อไหร่ ก่ีตวั ตวัละประมาณก่ีกรัมหรือก่ีกิโลกรัม 

ผมคิดวา่คงจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะปรับเปลีย่นการบริหารคนจากเดมิที่ยดึเร่ืองงานซึง่เป็นผลสดุท้ายเป็นตวัตัง้ มาสูก่าร

ยึดความเช่ือของคนเป็นตวัตัง้แทน เหมือนกบัการที่ระบบการผลิตในโรงงานต่างๆเปลี่ยนจากการตรวจสอบคณุภาพขัน้

สดุท้าย (Quality Control) มาเป็นการประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) และสดุท้ายก็มาเป็นการมุง่เน้นการท าระบบ

มาตรฐานคณุภาพ เช่น ISO เพื่อให้มัน่ใจมากยิ่งขึน้วา่สินค้าที่ได้นอกจากมีคณุภาพที่ตวัสินค้าแล้ว สินค้าเหลา่นัน้ได้ผา่น

กระบวนการผลติที่มีคณุภาพและมีมาตรฐานด้วย 

ส าหรับเหตผุลที่ผมน าเสนอแนวคิดเร่ืองการบริหารคนบนพืน้ฐานของความเช่ือ มีสองเหตผุลหลกัดงันี ้

1. ความเชื่อของแนวคดิการบริหารคนตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบันยงัไม่ได้ผลแบบยั่งยนื 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดและเคร่ืองมือการบริหารคนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ย่อมแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือที่เกิดขึน้ใน

แต่ละยุคแต่ละช่วง ยงัไม่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะบริหารจดัการคนให้ได้ผลอย่างแท้จริง อาจจะมีบางคนเถียงในใจว่าก็

เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้เคร่ืองมือการบริหารคนต้องเปลี่ยนตาม เหตผุลนีก็้อาจจะถกูต้อง 



แตถ้่าเราลองกลบัไปดหูลกัค าสอนของศาสนาตา่งๆดซูิครับวา่เกิดขึน้เมื่อไหร่ เมื่อเวลาผา่นไปเป็นร้อยเป็นพนัปี ท าไมหลกั

ค าสอนเหล่านีย้งัคงใช้ได้กับคนทุกยคุทุกสมยั นัน่ก็เพราะว่าเป็นหลกัค าสอนที่เป็นหลกัที่แท้จริง ไม่มีอะไรดีไปกว่านีอ้ีก

แล้ว และสามารถใช้ได้กบัทกุยคุทกุสมยันัน่เอง เหมือนกบัการท่ีเรารู้วา่ไฟร้อน น า้แข็งเย็น ไม่ว่ายคุไหนสมยัไหน คนก็ยงัรู้

เหมือนกนัวา่ไฟร้อน น า้แข็งเย็น เพราะมนัเป็นหลกัความจริงที่แท้จริงไมม่ีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ เพราะถ้ายงัเปลี่ยนแปลง

ได้แสดงวา่ยงัไมใ่ช่ความจริงที่แท้จริง เป็นเพียงความจริงส าหรับบางยคุบางสมยัเทา่นัน้ 

2. ความเชื่อคอืตวัก าหนดวิถทีางในการด าเนินชวีิตของคน 

ความเช่ือเปรียบเสมือนชิพท่ีผงัอยูใ่นตวัคน เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงค าสัง่ให้เป็นอยา่งอื่นได้ นอกจากจะเปลีย่นชิพใหม่

ลงไปแทน เช่น ถ้าคนที่เช่ือว่าผีมีจริง จะไปพิสจูน์อะไรอย่างไรก็คงจะยากที่จะเปลี่ยนความเช่ือนีไ้ด้ เพราะความเช่ือมี

อิทธิพลต่อชีวิตสงูกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงหรือหลกัฐาน เพราะความเช่ือมันฝังรากลึกในทุกอนูของชีวิต ไม่เหมือนข้อมูล 

ข้อเท็จจริงที่ชีวิตรับรู้จากการได้ยิน การเห็น การสมัผสั เท่านัน้ ไม่เพียงพอที่จะไปลบล้างความเช่ือที่สมัผสัได้ด้วยจิตและ

วิญญาน นอกจากนี ้ยงัมีตวัอยา่งของความเช่ือที่มีผลตอ่แนวคิดและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนอีกหลายเร่ือง เช่น 

• ถึงแม้คนจะเช่ือวา่ไฟร้อนซึง่เป็นหลกัความจริงที่แท้จริง แต่ถ้าเราสามารถสร้างความเช่ือของ

คนให้มีอิทธิพลเหนือความจริงได้ คนก็มีความกล้ามากกว่าความกลวั เราจะเห็นคนบางคน

บางกลุม่สามารถเดินลยุไฟได้ 

• คนบางคนที่เคยนบัถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ เมื่อเขาเปลีย่นความเช่ือ ความเช่ือจะสร้างพลงั

และแรงจงูใจให้เขาสามารถเปลี่ยนศาสนาได้ ทัง้ๆที่ศาสนาแรกเขานบัถือมาตัง้แตเ่กิด นี่เป็น

เพราะเขาเปลีย่นที่ความเช่ือเป็นอนัดบัแรก ท าให้แนวคิดและวิถีการปฏิบตัิเปลีย่นไป 

• คนบางคนที่อยู่ในลทัธิใดลทัธิหนึ่งเมื่อสร้างความเช่ือให้เขาเต็มที่แล้ว เขาสามารถสละชีวิต

เพื่อความเช่ือได้ เช่น สามารถผกูระเบิดกบัตวัแล้วไปก่อวินาศกรรมได้ เพราะคนเหลา่นีเ้ช่ือวา่

การตายในครัง้นีเ้ป็นการท าความดีเพื่อสิง่ที่เขาเช่ือนัน่เอง 

• คนเช่ือว่าผีมีจริง เราสามารถน าเอาเร่ืองผีสางมาข่มขู่ให้คนกลวัได้ เราสามารถน าเอาเร่ืองผี

สางมาหลอกให้คนงมงายได้เช่นกนั 

จากตวัอย่างดงักลา่วนี ้ท าให้เห็นวา่ “ความเช่ือ” มีอิทธิพลเหนือแนวคิดและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของคน 

เพราะความเช่ือถกูฝังลงไปในหวั ไมเ่หมือนเป้าหมายหรือสิง่ลอ่ใจจากภายนอกที่ไมใ่ช่สิง่ที่อยูต่ิดตวัคนไปทกุที่  

                และด้วยเหตผุลสองประการดงักลา่ว ผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนความเช่ือในการบริหารคนเสียใหม ่โดยการบริ

หารคนบนพืน้ฐานของความเช่ือ ซึง่มีแนวทางในการปรับเปลีย่นดงันี ้

 

 



ค้นหาและประเมินความเชื่อปัจจุบัน  

สิ่งแรกที่ควรจะท าคือต้องค้นและประเมินความเช่ือของคนในองค์กรก่อนว่าตอนนีค้นในองค์กรมีความเช่ือแบบไหนบ้าง 

เช่น คนบางคนเช่ือเร่ืองดวง เช่ือเร่ืองความดี บาปบญุคณุโทษ เช่ือเร่ืองอาวโุสในการท างาน เช่ือเร่ืองประสบการณ์ เช่ือใน

ความสามารถของผู้ บริหาร เช่ือเร่ืองการให้เกียรติผู้ อื่น เช่ือเร่ืองบุญคุณ เช่ือเร่ืองการประจบเจ้านายคือหนทางสู่

ความส าเร็จ ฯลฯ ซึ่งความเช่ือที่มีอยู่ในหวัของคนในองค์กร ย่อมมีความเช่ือทัง้ที่ดีและไม่ดี ความเช่ือบางอย่างเป็นเพียง

ความเช่ือของคนบางคน ความเช่ือบางอยา่งเป็นเพียงกลุม่คนใดกลุม่คนหนึง่ และความเช่ือบางอยา่งอาจจะเป็นความเช่ือ

ของคนสว่นใหญ่ในองค์กรก็ได้  

เมื่อค้นหามาแล้วว่าในองค์กรของเรามีความเช่ืออะไรบ้าง ก็จะต้องประเมินดวู่าความเช่ือแต่ละเร่ืองนัน้อยู่ในระดบัไหน 

เพราะความเช่ือบางเร่ืองเป็นเพียงความเช่ือที่อยู่ในหวัมีอิทธิพลแคเ่พียงความคิด แต่ยงัไม่สง่ผลออกมาถึงพฤติกรรม เช่น 

คนบางคนมีความเช่ือเร่ืองอ านาจสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือไสยศาสตร์ แต่ไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นเห็นอย่างชดัเจนว่าตวัเองเช่ือ

เร่ืองเหลา่นี ้ในขณะที่บางคนระดบัความเช่ือถึงขัน้ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่เห็นได้ชดัวา่ปฏิบตัิตวัตามความเช่ือ จะ

เห็นว่าคนบางคนท่ีเช่ือวา่สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิมีจริง สามารถให้หวยรวยเบอร์ได้ ก็สามารถกราบไหว้ต้นไม้ หรือสิ่งแปลกประหลาด

ตา่งๆได้โดยไมอ่ายใครเพราะอิทธิพลความเช่ืออยูเ่หนือความอาย  

ในการประเมินความเช่ืออย่าเพิ่งไปแยกว่าความเช่ือเร่ืองนีเ้ป็นความเช่ือสว่นบคุคลเป็นเร่ืองสว่นตวั ไม่ค่อยเก่ียวข้องกบั

งาน เพราะต้องไปไม่ลืมว่าไม่ว่าอะไรที่อยู่ในหวัคนโดยเฉพาะความเช่ือย่อมติดตวัเข้ามาในที่ท างานตลอดเวลา ไม่มี

บคุลากรคนไหนที่ปลดความเช่ือออกจากหวัก่อนเดนิเข้ามาท างานในองค์กร ดงันัน้ ทกุความเช่ือที่อยูใ่นหวัคนอาจจะสง่ผล

กระทบตอ่การท างานในองค์กรได้เสมอ  

เมื่อทราบแล้ววา่ความเช่ือของบคุลากรในองค์กรมีอะไรบ้าง ในแตล่ะเร่ืองอยู่ในระดบัไหน ก็ลองจดักลุม่ของความเช่ือโดย

ใช้หลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น แบ่งกลุม่ความเช่ือออกเป็นกลุม่ที่เก่ียวข้องกบัไม่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการท างานในองค์กร หรือ

แบ่งกลุม่ความเช่ือในเชิงบวกกบัเชิงลบ หรือแบ่งความเช่ือตามจ านวนของคนท่ีเช่ือในเร่ืองนัน้ๆ หรือจะแบ่งความเช่ือตาม

ระดบัความรุนแรงของความเช่ือก็ได้ 

สร้างเสริมเติมแต่งความเชื่อเดิม  

เมื่อเราทราบและประเมินความเช่ือได้แล้ว ก็ต้องวางแผนในการปรับเปลี่ยนความเช่ือแบบเดิมๆให้ดีขึน้ โดยการเสริมให้

ความเช่ือเดิมที่ดีอยูแ่ล้วมีความแข็งแกร่งมากขึน้ เช่น คนในองค์กรมีความเช่ือเร่ืองการท างานเป็นทีมอยูแ่ล้ว องค์กรก็ต้อง

วางแผนและมีกระบวนการในการเสริมสร้างเร่ืองนีใ้ห้ดยีิ่งขึน้ หรือคนมีความเช่ือเร่ืองการท าดีแล้วได้ด ีก็อาจจะปรับเปลีย่น

ความเช่ือในเร่ืองนีม้าสู่การท างานให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน การเลื่อนต าแหน่ง

ตามความสามารถไมใ่ช่เส้นสาย ทัง้นี ้เพื่อตอกย า้ให้ความเช่ือนีม้ีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้  

 



สร้างความเชื่อใหม่  

บางองค์กรต้องการให้คนมีความเช่ือซึง่คนในองค์กรไม่เคยมีมาก่อนหรือมีแตย่งัไม่เด่นชดัมากนกั เช่น ความเช่ือเร่ืองการ

ให้บริการลกูค้า ซึง่เดิมคนในองค์กรไมค่อ่ยให้ความส าคญัมากนกั องค์กรอาจจะต้องวางแผนในการสร้างความเช่ือนีใ้ห้กบั

คนในองค์กร ซึง่กระบวนการในการสร้างความเช่ือ แนน่อนวา่แคบ่อกกลา่วคงจะท าให้คนเกิดความเช่ือได้ยากนกั เช่น เรา

บอกคนในองค์กรวา่ถ้าเราบริการดีแล้วจะท าให้ลกูค้าประทบัใจ หรือเราท าไมด่ีลกูค้าไมป่ระทบัใจ คงจะท าให้คนเกิดความ

เช่ือได้ยาก  แต่ถ้าสามารถแสดงให้เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรมได้ ความเช่ือก็จะเกิดขึน้ได้ง่ายขึน้ เช่น เราน าเอาค าชมหรือข้อ

ร้องเรียนที่เกิดขึน้จริงมาพดูคยุให้คนท างานฟัง หรือไม่ก็เชิญลกูค้าจริงมาเลา่ความรู้สกึประทบัใจหรือไม่ประทับใจตอ่การ

บริการของคนในองค์กรเราให้บคุลากรฟัง รับรองว่าคนจะเช่ือเร่ืองการให้บริการมากขึน้อยา่งแน่นอน เหมือนกบัการท่ีใคร

มาบอกเราวา่พระวดันัน้ให้หวยแมน่มาก แตถ้่าไมม่ีหลกัฐานวา่มีใครบ้างที่เคยถกูหวยจากพระวดันัน้ คงจะเช่ือยาก แตถ้่า

บอกว่ามีคนสิบกว่าคนที่ไปวดันัน้มาแล้วถกูหวยสิบงวดติดต่อกนั รับรองว่าความเช่ือจะเร่ิมก่อตวัขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะ

เป็นความเช่ือที่จบัต้องได้ ถึงแม้วา่ยงัไม่สามารถพิสจูน์ได้จริงคนถกูหวยเพราะดวงหรือคนถกูหวยเพราะพระวดันัน้ให้หวย

แม่นก็ตาม เหมือนกบักลยทุธ์การสง่เสริมการขายสินค้าในยคุนีท้ี่ เน้นการเปิดบทูให้ลกูค้าชิม ให้ลกูค้าได้ทดลองใช้สนิค้า 

เพราะแคโ่ฆษณาท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือได้ยาก แตถ้่าได้ลองใช้ได้ลองชิม ความเช่ือตอ่คณุประโยชน์สนิค้านัน้ๆก็เกิดงา่ย

ขึน้  

ถ้าเราต้องการสร้างความเช่ือเร่ืองคนท าได้แล้วได้ดีในองค์กร ก็จะต้องมีกระบวนการสร้างความเช่ือที่เป็นรูปธรรม เช่น มี

การมอบรางวัลคนท างานดี มีการประกาศเกียรติคุณคนที่ท าดีทัง้ต่อองค์กรและบุคคลภายนอก มีการยกย่องไปถึง

ครอบครัวไม่ใช่แค่เพียงตวัคนท างาน เพราะการขยายผลแห่งความดีไปยงัคนที่เก่ียวข้องจะช่วยให้ความเช่ือในเร่ืองนัน้ๆ

กระจายไปอยู่ในชีวิตของคนรอบข้างได้ด้วย เช่น บคุลากรคนใดท าดี ก็ต้องยกย่องไปถึงหน่วยงานและครอบครัวของเขา

ด้วย เหมือนกบัการเปิดบทูให้ลกูค้าชิมสนิค้าและแจกสนิค้าตวัอยา่งให้ลกูค้าน ากลบัไปฝากคนท่ีบ้านด้วย (ยิงปืนครัง้เดียว 

ได้นกหลายตวั) 

พัฒนาและรักษาระดับของความเชื่อ  

การปรับเปลี่ยนหรือสร้างความเช่ือใหม่ๆเข้ามาในองค์กร จ าเป็นต้องใช้เวลาในการปลกูฝังมากพอสมควร ดงันัน้ ในช่วง

เวลาของการปลกูถ่ายความเช่ือนี ้องค์กรจ าเป็นต้องมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ความเช่ือที่ต้องการยงัคงอยูแ่ละ

เติบโตไปกบัองค์กร อย่าปลอ่ยให้ต้นกล้าของความเช่ือเหี่ยวเฉาตายไปก่อนที่ความเช่ือจะอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง องค์กรควรจะ

วางแผนในการจดักิจกรรมตา่งๆขึน้มารองรับการพฒันาและรักษาระดบัของความเช่ืออยา่งตอ่เนื่อง และควรจะให้บคุลากร

เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาและรักษาความเช่ือ  

การเปิดตวัสินค้าใหม่เป็นเร่ืองที่ไม่ยาก ลดแลก แจกแถมเยอะๆ ก็เปิดตวัได้ แต่การที่จะให้ลกูค้าซือ้สินค้าอย่างต่อเนื่อง

ตลอดไปเป็นเร่ืองที่ยาก เช่นเดียวกบัเร่ืองความเช่ือที่จะให้ความเช่ือเกิดขึน้คงไมย่าก แตก่ารรักษาให้ความเช่ือที่เกิดขึน้นัน้

อยูก่บัองค์กรตอ่ไปนัน้เป็นเร่ืองยาก  



จึงขอเสนอแนวทางในการพฒันาและรักษาระดบัของความเช่ือของคนในองค์กรดงัตอ่ไปนี ้

• ปลูกถ่ายความเชื่อจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่  

เด็กเกิดมาใหมย่งัไมค่อ่ยมีความเช่ือเป็นของตวัเอง แตเ่ด็กมกัจะได้รับอิทธิพลทางความเช่ือจากพอ่แมแ่ละคนรอบข้าง คน

ใหม่ที่เข้ามาในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆมกัจะยงัไม่ค่อยมีความเช่ืออะไรมากนกัเก่ียวกับการ

ท างานในองค์กร ดงันัน้ ถ้าต้องการจะหลอ่หลอมให้คนที่เพิ่งเข้ามาในองค์กรมีความเช่ือในเร่ืองที่องค์กรต้องการ อาจจะใช้

วิธีการปลกูถ่ายความเช่ือจากคนรุ่นเก่าไปยงัคนรุ่นใหม่ เช่น ระบบพี่เลีย้งที่ให้คนรุ่นเก่าที่มีความเช่ือและมีทศันคติที่ดีมา

ถ่ายทอดความเช่ือให้คนใหม ่หรืออาจจะต้องสอดแทรกการปลกูถ่ายความเช่ือที่องค์กรต้องการให้กบัคนใหมใ่นทกุขัน้ตอน

ของการทดลองงาน ทัง้นี ้เพื่อให้ความเช่ือเกิดขึน้ก่อนหรือพร้อมๆกบัความรู้และทกัษะในการท างาน เพราะถ้าความเช่ือ

เกิดขึน้ก่อน การสอนงานให้ท างานได้ท างานเป็นก็จะง่ายขึน้ แต่ถ้ายงัไม่เกิดความเช่ือต่องานต่อคนต่อองค์กร สอนไป

เทา่ไหร่ก็ได้แคค่วามรู้และทกัษะในงานเทา่นัน้ 

• เชื่อมโยงความเชื่อกับระบบการบริหารคน  

ถ้าต้องการให้การพฒันาและรักษาความเช่ือที่องค์กรต้องการให้อยูก่บัคนตลอดไป องค์กรจ าเป็นต้องเช่ือมโยงความเช่ือสู่

ระบบการบริหารบคุลากร ตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัเลือกบนพืน้ฐานของความเช่ือ การพฒันาและฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการสร้าง

ความเช่ือก่อนความรู้ความสามารถ การจ่ายผลตอบแทน หรือการเลือ่นต าแหนง่บนพืน้ฐานของความเช่ือ 

• ท าให้ความเชื่อมีความศักดิ์สทิธิด้วยตวัเอง  

ท าไมคนที่นบัถือศาสนาในทกุศาสนาไม่กล้าท าบาปหรือท าความชัว่ ก็เพราะคนรู้สกึกลวัผลกรรมตามค าสอนของศาสนา 

พดูง่ายๆคือค าสอนทางศาสนามีความศกัดิ์สิทธ์ิในตวัเอง ไม่ต้องมีต ารวจมาคอยจบั ไม่ต้องมีศาลมาตดัสินลงโทษ คนก็

เกิดความกลวัด้วยตวัเองได้  

ความเช่ือในการท างานขององค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกนั ถ้าเราสามารถสร้างให้คนเกิดความเช่ือและกลวัการท าผิดหรือขดั

ตอ่ความเช่ือนัน้ๆด้วยตวัเองได้ ก็นา่จะเป็นสิง่ที่ดี เช่น คนในองค์กรมีความเช่ือเร่ืองการท างานอยา่งสจุริต เมื่อเราสามารถ

สร้างความเช่ือนีใ้ห้เกิดขึน้ได้แล้ว น่าจะช่วยให้คนท างานเกิดความกลวัต่อการทุจริตได้ด้วยตวัเขาเอง ไม่ใช่กลวัเพราะ

บทลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กร  

 

การท่ีจะท าให้ความเช่ือมีความศกัดิ์สิทธ์ิคงจะต้องท าทัง้สองด้านควบคูก่นัไปคือ ท าให้เกิดความกลวั และท าให้เกิดความ

ศรัทธาเพิ่มขึน้ เหมือนกบัค าสอนของศาสนาพทุธที่พดูถึงคนท าดีได้ขึน้สวรรค์ คนท าชัว่ต้องตกนรก เพราะคนบางคนเกิด

ความกลวัยาก แตเ่กิดความอยากง่าย คนบางคนเกิดความอยากยาก แตเ่กิดความกลวัง่าย ในขณะท่ีคนบางคนเกิดความ



กลวัก็ยาก เกิดความอยากอย่างเดียวก็ยาก แต่ถ้าทัง้กลวัและอยากมาพร้อมๆกันเมื่อไหร่ ก็ท าให้เกิดความเช่ือขึน้ได้

เหมือนกนั 

               สรุป การบริหารคนยุคใหม่ ควรจะให้ความส าคัญกับเร่ืองความเช่ือก่อนเร่ืองหลกัการ แนวคิด ความรู้และ

ความสามารถ เพราะความเช่ือเป็นตวัก าหนดวิถีในการด าเนินชีวติของคน เพราะถ้าคนเช่ือ คนก็จะปรับเปลีย่นแนวคิดและ

พฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเช่ือนัน้ๆ ถ้าท าได้ภาระต่างๆในการบริหารคนขององค์กรก็จะลดลง เพราะคนท างาน

สามารถท างานให้สอดคล้องกบัความเช่ือได้ด้วยตวัเอง ไมต้่องมีใครมาก ากบัควบคมุด้วยเป้าหมายของงานหรือพฤติกรรม

ในการท างานเหมือนในอดีตและปัจจุบนั และการที่จะน าเอาแนวคิดนีไ้ปใช้ในองค์กรสิ่งแรกที่เกิดขึน้ก่อนคือ ผู้บริหาร

ระดบัสงูขององค์กรจะต้องเกิดความเช่ือตอ่แนวคิดที่น าเสนอมาทัง้หมดนีก้่อน 

 

 

 


