
G
r
o
w
 
Y
o
u
r
 
B
iz

21TPA news

Grow Your Biz

September 2019 ●  No. 273

ถ้า
ท่านคิดว่าท�าธุรกิจแล้วจะไม่มีปัญหาน้ี คงเป็นไปไม่ได้ แต่

เชือ่ว่า ในการเริม่ต้นท�าธุรกิจ เราก็มกัจะคดิเรือ่งของ การเงนิ, 

สนิค้า, การให้บรกิารหรอืการตลาด มาก่อนเป็นส�าคญั และส่วนใหญ่

ก็จะวางแผนไว้กับเร่ืองต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งอาจลืมไปว่าปัญหาใหญ่

มาก อีกปัญหาของการท�าธุรกิจ กิจการ ก็คือเรื่องของคน

ฉบับนี้ก็เลยจะน�าเรื่องราวปัญหาต่างๆ จากประสบการณ์ที่

ผ่านมาในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การท�างาน การเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้

บรหิาร รวมถงึการเป็นวทิยากร อาจสรปุได้ไม่ทัง้หมด เพราะเขยีนเท่า

ทีพ่อจะนึกเรียบเรียงออกมาได้ แต่กค็ดิว่ามากพอทีจ่ะน�าไปเป็นข้อคิด 

และเตรยีมการรบัมอืกับปัญหาเรือ่งของ “คน” หรอื “บคุคล” บคุลากร 

กันดังต่อไปนี้

ปัญหาเรื่องคนที่ควรเตรียมรับมือ

1. ไม่รู้งาน

อาจเป็นเร่ืองที่น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า ตอนจ้างมาถ้าไม่รู้

งาน จะจ้างมาท�าไม ที่จริงแล้วมีเยอะอยู่เหมือนกัน ในความไม่รู้งาน

นี้ อาจกล่าวอีกอย่างว่าคือการไม่รู้หน้าท่ี หรือท�างานไม่ถูกต้องตาม 

กระบวนการ การล�าดบัความส�าคญัไม่เป็น ตรงน้ีเวลาเกิดปัญหา เขา

ก็จะไม่เข้าใจ เขาถือว่า เขาท�างานของเขาแล้ว เขาไม่ดีที่ตรงไหน แต่

อย่างที่เราทราบดี หากล�าดับงานไม่เป็น ล�าดับความส�าคัญไม่เป็น ก็

ไม่ต่างจากไม่รู้งาน เพราะผลกระทบของสิ่งนี้ ท�าให้กระบวนการ

ท�างาน การประสานงาน มีปัญหา น�าสู่ประสิทธิภาพของทั้งระบบ 

เสียหาย ที่เห็นชัดคือ ล่าช้าไปอย่างแน่นอน

แนวทางเบื้องต้น

ควรจดัให้มปีฐมนเิทศ เพราะหลายทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญั ใช้

ระบบสอนงานเอาง่ายๆ กันไป ปรับตัวกันไป ซึ่งบางทีคนสอนงาน ก็

ยังมคุีณภาพทีไ่ม่ดีเท่าไหร่ หรอืไม่รูว่้าความส�าคัญ เป้าหมายงานจรงิๆ 

ควรจะอยู่ที่ไหน การปฐมนิเทศควรจะมี 2 ส่ิงประกอบกัน คือ  

รู้วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายองค์กร อย่างน้อยควรรู้ว่า วิสัยทัศน์  

พันธกิจ คืออะไร ล�าพัง ค�าว่าวิสัยทัศน์ กับพันธกิจนี้ ยังแยกแยะ 

ไม่ออกเลยก็มี ประการที่ 2 คือเรื่องหน้าที่ของตนเองต้องชัดเจน เช่น 

Job description, Procedure, Work in process รวม ก็คือหน้าที่

ความรับผิดชอบ ระเบียบการท�างาน ที่หลายๆ องค์กร ท�าแบบ 

“แค่มี” โดยเขียนเก็บเข้าตู้ไว้ และปฏิบัติโดยยืดหยุ่นเอา พอยืดหยุ่น 

นี่แหละ ก็ไปโทษเขาว่าไม่รู้งาน ไม่รู้หน้าที่ ก็จะรู้ได้ไง มันอยู่ในตู้..

ทำาธุรกิจต้องเตรียมรับมือกับปัญหา
คน 9 ประการ

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

2. ขาดแรงจูงใจ

หรือสมัยนี้นิยมพูดกันในค�าว่า Burn out คือ หมดไฟในการ

ท�างาน เรื่องนี้พบเจอไม่ยากถ้าเคยเป็นหัวหน้างาน ผู้บริหาร แม้แต่

กับตัวเอง ต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุ แต่ความรู้สึกจะเหมือนภาวะ

ทีห่มดแรง เหนือ่ยเกนิไป โดยอาจเกดิจากความรูส้กึไม่ยตุธิรรมต่างๆ 

เช่น หัวหน้างาน หรือเรานี่เองตัดสินใจบางอย่างให้เขารู้สึกล�าเอียง 

พนกังานกจ็ะหน่าย ขาดแรงจูงใจ แต่อกีส่วนที่เปน็ต้นเหตุคอื การไม่

ยอมรับระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา จนท�าให้ไม่พอใจงาน 

ทีท่�า แต่กท็นท�าไปแบบงัน้ๆ รวมถึงการรูสึ้กว่างานมากเกิดนไปเยอะ

เกินไปจนล้า

ต้องท�าความเข้าใจด้วยว่า การขาดแรงจูงใจ อาจไม่ใช่คนที่

ท�างานไม่ด ีไม่เก่ง ซึง่ภาวะเช่นนี ้บางส่วนอาจมาจากการมภีาระ หรอื

ความสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่างาน เช่น คนเคยท�างานดี จนได้รับเงิน

เดือนมากขึ้น โบนัสมากขึ้น แล้วก็ไปสร้างบ้าน ที่นี้ก็เลยไปห่วงเรื่อง

สร้างบ้าน เพราะเป็นเร่ืองใหญ่ ย่ิงหากมีปัญหากับช่างสร้างบ้าน ก็

จะภาพชัดว่า เวลานี้ขาดแรงจูงใจในงานไปชั่วคราว ก็เป็นได้ ซึ่งอาจ

กล่าวว่าเหล่านี้คือ “ภาวะ”

แนวทางเบื้องต้น

ดังนั้นเมื่อเรามองว่าส่ิงน้ีคือ ภาวะ การแก้ปัญหา ก็ควรจะ

เป็นไปในรูปรายบุคคล หาต้นเหตุของแต่ละคนดู แต่ถ้าเป็นทั้งส่วน 

ทั้งแผนก ซึ่งเป็นไปได้ ก็อาจวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากระบบ หรือความ

ไม่ยุติธรรม จนท�าให้แผนกเห็นพ้อง มีแนวทางต่อต้าน คงต้องไปดู

ภาพรวมของแผนงาน ระบบการท�างาน ปรับสมดุลบางอย่างในการ

ท�างาน สร้างความเข้าใจใหม่

อีกส่วนก็คือ การพาไปท�ากิจกรรม Outing วางแผน Career 

Path ให้มีภาพชัดเจน ผลตอบแทน อาจไม่ได้มีผลมากแต่ก็มี ซึ่ง 

เหล่านีก้อ็าจเป็นเรือ่งของกลุ่ม หรือรายบคุคลท่ีต้องวเิคราะห์กนัต่อไป

3. ความสัมพันธ์

ซึ่งถ้ากล่าวรวมๆ ย่อมเกิดจากทัศนคติ อคติ เป็นส�าคัญ โดย

อาจมีท่ีมาแตกต่างกนัไป เกินกว่าจะยกตวัอย่าง และหลายๆ ครัง้เกดิ

ขึ้นจากเหตุการณ์เดียว เช่น พูดผิดหูกัน เข้าใจผิดกัน แต่ส่วนหนึ่งก็

เกิดจากพฤติกรรมบางอย่างของคนนั้นๆ เช่น ชู้สาว ไม่ใช่ว่า ปัญหา

ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นกับคู่ที่มีสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่คนรอบตัวที่

ท�างานที่ทราบเรื่อง แล้วไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้น ก็พาลเกลียด คนใดคน

หนึ่งในนั้นไปได้

อกีเรือ่งทีเ่กดิในหลายๆ องค์กร คือ การพนนั แชร์ หนีส้นิ สรปุ

รวมกเ็รือ่งเงนิทอง ทีไ่ม่ควรจะท�ากนั เมือ่มกีารโกงกนั เบีย้วกนั ความ

สัมพันธ์ก็เกิดปัญหา ทั้งที่เหล่านี้ที่จริงไม่เกี่ยวกับงานเอาเสียเลย

แนวทางเบื้องต้น

ก็ต้องมีการปรับทัศนคติรายบุคคล การมีกิจกรรมละลาย

พฤตกิรรมกช่็วยสานสมัพนัธ์ได้ รวมถงึการสร้างวฒันธรรมองค์กร กฎ

ระเบียบ ที่ชัดเจน ห้ามมีการยืมเงิน พนัน เล่นหวย เล่นแชร์ แม้แต่

เรื่องความสัมพันธ์ ที่คงจะห้ามคบหากันไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อใดมีปัญหา

ในที่ท�างานนั้น ก็วางโทษกันไปเลย เหล่านี้ถือว่าเป็นการตัดไฟ แต่ 

ต้นลม

4. การปกครอง

ทีไ่ม่ได้ใช่แค่เกิดจากคนเป็นหวัหน้างาน หรอืผู้บรหิารเท่านัน้ 

แต่อาจเกิดขึ้นจาก โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน ระบบงานซ�้าซ้อน จน

คล้ายๆ ว่าไม่รู้ใครจะเป็นหัวหน้าดี แต่แน่นอนว่าตัวหัวหน้างานเอง

ก็เป็นปัจจัยส�าคัญ เช่นว่า เมื่อมีการต่อต้านบางอย่างจากพนักงาน

ต่อหัวหน้า แม้เราในฐานะผู้บริหาร จะมองว่าหัวหน้าคนนี้ก็ดี แต่ถ้า

คิดสักนิด นี่ต้องมีอะไรอยู่แน่นอน

แนวทางเบื้องต้น

ถ้าเป็นทีโ่ครงสร้างองค์กร ทีจ่รงิแก้ง่าย แค่ยอมรบัก็ไปแก้ แต่

ถ้าเป็นที่ตัวหัวหน้าค่อนข้างล�าบากกว่า เพราะเปลี่ยนยาก จะไปลด

ระดับเขาคงเป็นเรื่องที่เสียความรูสึกต่อกัน ตรงนี้ในฐานะผู้บริหาร 

ต้องให้น�้าหนักดีๆ ระหว่างงานกับคน ถ้าองค์กรเล็ก ก็เป็นไป 

ไดว้่าหัวหน้างานก็ต้องท�างานอยู่ แต่ถ้าองค์กรใหญ่ หัวหน้างานต้อง

จัดการคนได้มากกว่า ซึ่งหากดูความเหมาะสมแล้ว ควรจัดสรรงาน

กับการบริหารให้ชัดเจน เป็นไปได้ว่าถ้าองค์กรเล็กนั้น เราอาจใช้ 

วิธีการโหวต เอาก็ได้ เพราะเน้นดูแลงานมากกว่าคน แต่ผู้บริหาร 

นี่แหละจะเป็นผู ้มีหน้าที่ดูแลคนมากกว่าแทน และรวมถึงเวลา 

จะหาหัวหน้าสักคน ก็ต้องคิดเรื่องคุณสมบัติการจัดการ การดูแลคน 

เอาไว้ด้วย

         


