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จากฉบับที่แล้วต่อ

จริงๆ ผมกไ็ม่ได้เป็นคนทีจ่ะปฏเิสธการรบัคนนะครบั เรา
ต้องถกกันตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า

เครือ่งจกัร หรอื Software ต่างๆ กค็อื มนษุย์เรามคีวามคดิสร้างสรรค์ เรา
มีแรงขับที่มุ่งมั่นกว่าเครื่องจักร เรามีสัญชาตญาณ เรามีมนุษย์สัมพันธ์ 
ลูกน้องที่เก่งๆ เขาก็มีความคิดก็เหมือนกับหัวหน้างานน่ันล่ะครับ  
เขาอยากก้าวหน้า เขาอยากได้เงินเดือนเยอะๆ เหมือนกับหัวหน้างาน 
ไม่มใีครอยากทนท�างาน Routine ทนท�างานรบัใช้เจ้านายไปตลอดชีวติ
หรอกครับ สักวันเขาก็อยากเป็นหัวหน้างาน เป็นเจ้านายกับเขาบ้าง  
ดังนั้น การที่ผมจะจ้างพนักงาน 1 คน ผมจะต้องคิดมากๆ ครับว่า

1.  เรามี Career Path ทีจ่ะรองรบัความก้าวหน้าของพนกังาน
คนนี้ได้หรือไม่

2.  จรงิๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเป็นต�าแหน่งงานหรอกนะครบั 
เอาแค่ว่าในระยะ 5-10 ปี เรามีแผนอะไรที่จะเพิ่มความรับผิดชอบใน
งาน (Job Enlargement) หรือเพิ่มความส�าคัญของงาน (Job Enrich-
ment) ทีม่มีลูค่าเพิม่ต่อองค์กรมากขึน้กว่างานทีเ่ป็นอยูข่องเขาได้หรอื
ไม่ เพราะถ้าเราเพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มมูลค่าของงานให้กับ 
ลูกน้องเราได้ เราก็จะสามารถให้เงินเดือนเขาเพิ่มข้ึนในระดับที่มาก

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เพียงพอต่อความต้องการของเขาได้นะครับ ลูกน้องดีๆ จะได้มีเงินไป
ซื้อบ้าน ซื้อรถ มีความมั่งคั่งในชีวิต ไม่ใช่ต้องมานั่งท�างาน Routine 
อย่างเดียว

ดังนั้น คุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทควรรับ ก็คือ พนักงาน
ที่มีตรรกะ ที่มีเหตุผล มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการท�างาน มี
ความรับผิดชอบส่วนตัว แบบที่ไม่ต้องให้หัวหน้างานคอยจ�้าจ้ีจ�้าไช 
คอยสั่งงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความยืดหยุ่นในการท�างาน ท�างาน
กับใครก็ได้ สามารถประสานงาน เจรจากับคนอื่นๆ รู้เรื่อง มีความ
สามารถในการวเิคราะห์ข้อมลูและทีส่�าคญัเป็นคนทีร่กัทีจ่ะเรยีนรูด้้วย
ตนเอง แบบว่าอะไรที่ไม่รู้สามารถไปท�าให้ตนเองรู้ได้ โดยไม่ต้องรอ
ถามหัวหน้างาน ถ้าได้คนแบบนี้มาท�างานด้วยนี่ประเสริฐสุดครับ ผม
ยอมจ้างแพงๆ ดว้ยซ�า้ไป แต่ขอจา้งดีๆ โดนๆ บางทีเราตอ้งการจะจา้ง
พนักงาน 2 คน ถ้างบประมาณ คือ เงินเดือนคนละ 15,000 บาท บางที
ผมยอมจ้างคนโดนๆ แค่คนเดยีวในอตัราเงินเดอืน 25,000 บาท ยงัจะ
ดีกว่า คนเยอะเรื่องก็แยะครับ 

บางองค์กรในระหว่างการสัมภาษณ์งาน เขาถึงกับเตรียม
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้งานได้

ต้องคิดเยอะๆ นะครับ

จะจ้างพนักงานสักคน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ระหว่างสัมภาษณ์นะครับ เวลาตอบค�าถามอะไรไม่ได้ เพราะเขาจะ
เช็คง่ายๆ ครับว่า ถ้ามีค�าถามอะไรที่ตอบไม่ได้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านนั้น
มีทักษะในการใช้ Google ในการ Search ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา
ตอบภายในระยะเวลาอันจ�ากัดได้หรือไม่ ผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนขาด
ทกัษะในการหาค�าค้น บางคนค้นหาไม่เป็น บางคนค้นหาเฉพาะ Con-
tent ที่เป็นภาษาไทย พฤติกรรมการค้นหาค�าตอบบน Google มัน
สะท้อนอะไรได้หลายอย่างครับ ผมคิดว่าหัวหน้างานทุกๆ คนก็อยาก
ทีจ่ะได้ลกูน้องทีเ่รยีนรู ้สบืเสาะข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ได้ด้วยตนเองอยู่
แล้วล่ะครับ ถ้า Search ข้อมูลใน Google ไม่เป็นนี่ ต้องตั้งข้อสังเกต
เลยนะครับ เพราะเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆ 

สุดท้ายจริงๆ ครับ คนในองค์กรทุกๆ องค์กรก็มีอยู่ 3 ประเภท 
คอื ประเภทท�างานเชงิรกุ อนันีถ้้าองค์กรไหนมคีนประเภทนีใ้นปรมิาณ
ที่เหมาะสม (10-20% ของพนักงานทั้งหมด) ก็ถือว่าดีมากๆ ครับ รุ่ง
มากๆ ครบั เพราะคนเหล่านีเ้ป็นคนมทีกัษะในการคดิวเิคราะห์ มคีวาม
ยืดหยุน่ในการท�างานร่วมกบัคนอืน่แบบเบด็เสรจ็ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ด ีต้องยอมรบัว่า พนกังานส่วนใหญ่อกีประมาณ 70-80% 
จะเป็นพนักงานที่ท�างานตามความรับผิดชอบได้ดี แต่ชอบท�างาน 
Routine อันนี้เขาไม่มีความผิดนะครับ ไม่ต้องไปท�าอะไรเขา เพราะ
งานบางอย่างในองค์กรก็ต้องการคนที่ชอบท�างาน Routine มาท�า
เหมอืนกนันะครบั เพราะถ้าเอาคนทีช่อบท�างานเชงิรกุมาท�างาน Rou-

tine รับรองออกหมด แต่อย่างไรก็ตามด้วยค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น 
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ราคาถูกลง บริษัทก็ควรต้อง
พิจารณานะครับว่าเมื่อพนักงานกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ที่มีอยู ่ 70-80% 
ลาออก หรือเกษียณไป เราอาจจะไม่จ�าเป็นต้องจ้างพนักงานใหม่มา
ทดแทนก็ได้ครับ เราอาจจะเทคโนโลยีมาทดแทนได้ ยิ่งถ้าเกษียณ 5 
คน คิดหยาบๆ เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนปีละไม่ต�่ากว่า 5 x 400,000 = 
2 ล้านบาท เชยีวนะครบั ด้วยเงนิ 2 ล้านบาทต่อปี มนัมอีะไรให้คดิมาก
เชียวครับ

แต่อย่างไรก็ตามผมยังคงเชื่อว่ามีพนักงานที่มีความคิด
ก้าวหน้า ชอบท�างานเชงิรกุฝังตวัอยูก่บัพนกังานส่วนใหญ่กลุม่นี ้โดยที่
หัวหน้างานบางคนมองข้ามไป บริษัทฯ ควรจะต้องหาโครงการอะไร
บางอย่างเพือ่เปิดโอกาสให้กบัพนกังานกลุ่มใหญ่กลุ่มนีไ้ด้อาสาท�างาน
บุกเบิกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง Working Team ในการผลักดัน
โครงการต่างๆ ผมเช่ือว่ามพีนกังานหลายๆ คน ทีจ่รงิๆ แล้วเขาเป็นคน
ท�างานเชิงรุกและกระตือรือร้น แต่ถูกหัวหน้างานพิพากษาให้ท�าแต่
งาน Routine จนเราคดิไปว่าเขาเป็นพนกังานทีช่อบท�างานแต่ Routine 
จริงๆ แล้วเขาอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามที่รอการเจียระไนก็ได้นะครับ 

แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับพนักงานกลุ่มที่ชอบท�างาน Routine 
ซึง่เป็นพนกังานกลุม่ใหญ่ในองค์กร บรษิทัฯ ควรจะต้องปลกูฝังทศันคติ
ให้กบัพนกังานกลุม่นีใ้ห้ไม่มคีวามคดิอจิฉารษิยา พนกังานรุน่น้องๆ ที่
มีความพร้อมที่จะมาท�างานบุกเบิกต่างๆ ให้กับบริษัท ไม่ใช่ว่าตนเอง
ก็ไม่พร้อมก้าวหน้า แต่ท�าตัวเป็นไอ้เข้ขวางคลองไม่ให้คลื่นลูกใหม่ได้
เข้ามาบกุเบกิงาน พฒันางานยดึเอา “ระบบอาวโุส” เป็นมายาคต ิเหนอื
กว่าความยั่งยืนของบริษัท ตรงนี้เราต้องปลูกฝังกันเลยทีเดียวครับ ถ้า
ไม่ปลูกฝัง หรือเน้นย�้ากัน สุดท้ายเมื่อบริษัทให้โอกาสพนักงานที่เป็น
คนรุ่นใหม่มากขึ้น แทนที่งานต่างๆ จะถูกผลักดันไปได้อย่างรวดเร็ว 
กลับปรากฏว่ามีปัญหาการเมืองภายในองค์กรมากมายให้ปวดหัวกัน
ยกใหญ่เชียวล่ะครับ

ส่วนพนักงาน 10% ที่เหลือและเป็นประเภทสุดท้ายก็คือ พวก
พนกังานทีเ่ป็นพษิบ่อนท�าลายองค์กร ทกุๆ วนันีง้านการกไ็ม่ค่อยได้ท�า
อะไรอยู่แล้ว แถมยังคอยเม้าท์มอย เรื่องไร้สาระให้พนักงานไม่รัก
องค์กร เล่นการเมอืงขวางคนนัน้ ขวางคนนี ้ผมคดิว่าผูบ้รหิารระดบัสงู
ในองค์กรต้องมคีวามกล้าหาญนะครบัทีจ่ะคยุกบัพนกังานกลุม่นีต้รงๆ 
เพื่อให้เลิกพฤติกรรมแย่ๆ แบบนั้นและถ้าพบว่าเตือนก็แล้ว ขอร้องก็
แล้ว ก็ยังไม่ยอมเลิกพฤติกรรมบ่อนท�าลายองค์กร ผมว่าผู้บริหารต้อง
พร้อมนะครับที่จะจัดการ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้แฝงตัวอยู่ในองค์กรเพื่อ
ท�าลายองค์กรต่อไปเรื่อยๆ คนพวกนี้หากปล่อยให้อยู่ต่อไป ก็จะท�าให้
คนดีๆ เก่งๆ ท�างานไม่ได้ แถมคนดีๆ เก่งๆ พอร�าคาญคนกลุ่มนี้ก็มัก
จะพาลลาออกไปเสียอีก ยิ่งปล่อยให้คนกลุ่มนี้สะสมก�าลังท�าตัวเป็น
มาเฟียภายในองค์กร เอาเป็นว่าฉบบัหน้าผมจะขออนญุาตเขียนเสนอ
แนะวิธีการปราบมาเฟียภายในองค์กรมาน�าเสนอก็แล้วกันนะครับ 
ฉบับนี้คงต้องลากันเท่านี้ 
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