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ผูเ้ ขียนตั้งใจจะเขียนหัวข้อ “ เรี ยนรู ้สู่ปฏิบตั ิ” ด้วยภาษาง่ายๆสบายๆ มากกว่าจะเป็ นภาษาทางวิชาการ
เพื่อเป็ นการเผยแพร่ หรื อแลกเปลี่ยนความรู ้
ความคิดเห็นกันนะครับ ผูเ้ ขียนเพิง่ จะจบเรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ไปแล้ว ในตอนที่เกี่ยวข้องกับ Talent
Management จึงจะขอเพิ่มเติมเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อย
ที่เกี่ยวกับงานบริ หารบุคคลครับ
โดยมากฝ่ ายบุคคลมักจะต้องเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับนานาปั ญหาของพนักงานเป็ นประจา บางครั้งต้องเป็ น
กรรมการห้ามมวย มิให้พนักงานเลือดร้อนทะเลาะวิวาทกัน บางครั้ง ต้องเข้าไปปลอบโยนพนักงานที่มีความ
ทุกข์ดว้ ยเรื่ องราวต่างๆ ฯลฯ อย่าคิดว่า การเข้าไปจัดการเรื่ องต่างๆเหล่านี้ มิใช่บทบาทหน้าที่ ของฝ่ ายบุคคลนะ
ครับ เพราะหากฝ่ ายบุคคลเล่นบทแข็งกร้าว ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบขององค์กร ทุกประเด็นต้องใช้ตวั
บทกฎหมายเท่านั้น ความเข้าใจและความร่ วมมือจากพนักงานจะไปยืนอยูอ่ ีกมุมหนึ่งจากฝ่ ายบริ หาร เรื่ องง่ายจะ
เป็ นเรื่ องยากโดยพลัน แต่ไม่ใช่วา่ จะปล่อยปละละเลยกันตามอาเภอใจนะครับ กฎระเบียบขององค์กรจะต้องยัง
คงไว้ เพื่อใช้เป็ น “ กรอบ” และ “ ไม้เรี ยว” สาหรับคนหมู่มากที่ตอ้ งมาอยูภ่ ายใต้ร่มชายคาขององค์กรเดียวกัน
มิฉะนั้น ก็จะไม่สามารถควบคุมการทางานกันได้โดยปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบุคคลก็ตอ้ งเลือกใช้ “แทคติก”
หรื อ กลเม็ดเด็ดพรายบ้างในการจัดการปั ญหาของคน แล้วจะรู ้ได้อย่างไรล่ะว่าจะใช้กลเม็ดอะไร? ตอบยากครับ
เพราะขึ้นอยูก่ บั สภาพปั ญหาว่าคืออะไร หนักหน่วงเพียงใด ตัวบุคคลมีอุปนิสัยเป็ นอย่างไร กฎระเบียบของ
องค์กรว่าไว้อย่างไร ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบในการจัดการเท่านั้น แทคติก จะมาจากการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ครับ ยกตัวอย่าง เช่น มีพนักงานคนหนึ่งมาสายเป็ นประจาเกือบทุกวัน ระเบียบต้องเข้างาน 8.00 น
เลิก 17.00 น. แต่มาเข้างานประมาณ 8.30 น. บ่อยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 5-10 วัน ในฐานะท่านเป็ นฝ่ ายบุคคล
ท่านจะเลือกวิธีไหนในการจัดการปั ญหานี้ครับ

1. เรี ยกมาเตือนเลยเพราะระเบียบบริ ษทั ว่าไว้อย่างนั้น เตือนไม่ฟัง ก็ตอ้ งลงโทษ แต่พนักงานเถียงครับ“ หากจะ
เตือนผม ก็ตอ้ งเตือนผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลด้วยซิ ครับ เพราะผูจ้ ดั การมาสายเกือบ 9 โมงเช้าหนักกว่าผมอีก” ท่านจะ
ทาอย่างไรต่อไป กล้าทาหนังสื อเตือนหัวหน้าหรื อครับ?
2. “ ถึงผมจะมาสายไปครึ่ งชัว่ โมง แต่ผมก็เลิกงานตั้ง 6 โมงเย็นเช่นกัน ทาเกินให้บริ ษทั และยังไม่ขอโอทีดว้ ย
แต่ดูผจู ้ ดั การฝ่ ายบุคคลซิ ครับ บางวัน 4 โมงเย็นก็ออกไปแล้ว” ท่านจะออกหนังสื อเตือนหรื อไม่ครับ ?
3. “ ถ้าดูจากผลงานของผม ก็ไม่เสี ยอะไร ผลงานได้เกินเป้ าที่ต้ งั ให้ซะด้วยซ้ า บางเดือนอาจจะน้อยไปบ้าง แต่
ก็ไม่เคยต่ากว่าเป้ า จะเอาอะไรกับผมอีก” ท่านคิดว่าจะทาอย่างไร ?
4. “เวลาผมทางาน ผมทาเต็มที่ ลูกน้องของผมก็ช่วยเหลือผมในการทางานเป็ นอย่างดี ลูกน้องเกือบทุกคนก็รัก
ผม จนเป้ าไม่เคยต่ากว่าที่บริ ษทั ให้เลยทุกเดือน ถึงผมจะมาสายบ้างแต่พอมาถึงผมก็เริ่ มทางานเลย ดูอย่าง
พนักงาน Office ข้างบนซิมาเข้างาน 8 โมงก็จริ ง แต่นงั่ แต่งหน้าทาปาก บางคนก็นงั่ เม้าส์ นัง่ ทานอาหารเช้ากัน
อยูเ่ ลย กว่าจะเริ่ มงานก็ปาไป 9 โมงแล้ว ผมขึ้นไปก็เห็น ใครๆก็เห็น ทีอย่างนี้ทาไมไม่ไปเตือน” ท่านจะทา
อย่างไรกับกลุ่มที่ถูกพาดพิง?
เอาซิ ครับ เจอพนักงานเถียงเก่งแบบนี้ ฝ่ ายบุคคลคงเริ่ มปวดหัวกันบ้างซิ ครับ แล้วเถียงแบบมีน้ าหนัก
หักล้างตลอดเลยนะครับ แค่ตวั อย่างนะครับ อย่าซี เรี ยส แต่ผเู ้ ขียนคิดว่า แทบทุกองค์กรจะต้องเจอปั ญหาอย่างนี้
บ้าง แล้วจะทาอย่างไรล่ะ หากท่านใช้อารมณ์ในการตัดสิ นหรื อใช้ระเบียบบังคับตรงๆแบบไม้บรรทัด จบเลย
ครับ ปั ญหาที่ท่านคาดไม่ถึงจะตามมามากมาย ผูเ้ ขียนขอทิ้งประเด็นคาถามไว้ให้ผอู ้ ่านช่วยกันเสนอความเห็น
ครับ ทุกๆความเห็นไม่มีอะไรถูกต้อง 100 % และไม่มีอะไรผิด 100 % ครับ เพราะเราต้องเคารพความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่นเป็ นพื้นฐานก่อนนะครับ ยิง่ มีความเห็นมากเท่าไร ยิง่ มีขอ้ ถกเถียง (อย่างมีเหตุผล) มากเท่าไร เราจะได้
ทางเลือกมากเท่านั้น แล้วค่อยมานัง่ คิดว่าจะใช้ทางเลือกไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ใด อย่าลืมนะครับ
ผมสร้างสถานการณ์ข้ ึนมาเพียง 1 สถานการณ์ คือ แค่พนักงานมาสาย แต่แตกประเด็นปั ญหาออกมา 4 รู ปแบบ
ทุกรู ปแบบจะมีเหตุและผลประกอบแล้วยังลากไปโยงกับประเด็นปั ญหาอื่นๆอีก ซึ่ งจะนาไปสู่ การจัดการปั ญหา
หลายๆอย่างที่หมักหมมไว้นานแล้วในบริ ษทั นี้
ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็น ใต้คอลัมน์น้ ีครับ ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ ยิง่ มีมากยิง่ ดี จะ
ช่วยเพื่อนๆ ที่ทางานฝ่ ายบุคคลได้มองเห็นแสงสว่างราไรได้บา้ ง

