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เทคนิค สูความสำเร็จ 

กวาจะปลงใจ  วิเชียร ตีรสุภาพกุล 

>>> 

ตอจากฉบับที่แลว 

3. ระยะเขาใจ พนักงานใหมเริ่มตระหนักเขาใจกับสภาพ

แวดลอมในที่ทำงานหรือไดรับรูขอมูลในสวนที่เพิ่มมากขึ้น ลึกขึ้นถึง

เหตุผล หรืออาจซักถามผลประโยชนสวัสดิการเปรียบเทียบทั้งกับเพื่อนฝูง

ในรุนเดียวกันหรือในระดับสถาบันที่จบมาดวยกัน เปนตน (บางองคกร

จายเงินเดือนตามคุณคาของสถาบันที่สำเร็จมาไมเทาเทียมกัน แมวา

งานที่รับผิดชอบตาม Job Description จะเหมือนกันก็ตามที เพราะ

ฉะนั้นใครที่เมื่อเขาใจประเด็นนี้ได จะทำใจรับไดหรือไมคงสุดแทแตใจ 

แตขอยืนยันวามีบางองคกรเลือกปฏิบัติเชนนี้จริงๆ) 

 หรือบางคนอาจสับสนถึงภาพลักษณขององคกรวาทำไมไม

เปนไปตามความเขาใจแตแรกและเริ่มจะเขาใจมากขึ้น หรือแมกระทั่ง

อาจจะเขาใจแลววาองคกรนี้มีอัตราการลาออกจากงานสูงมากเพราะ

อะไร                         

 

การเก็บขอมูล: 

นาทำงานตอ ฝายบุคคลมีการติดตามทุกระยะดี อัธยาศัยดี 

ระเบียบขอไหนไมเขาใจก็ชี้แจงจนกระจาง Job Description แมจะเปน

ภาษาอังกฤษแบบกะเหรี่ยงๆ แตก็อานพอเขาใจ เราไมใชเจาของภาษา 

พอรับได องคกรจายเงินเดือนในระดับชั้นนำเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทขาง

เคียงผูบังคับบัญชาใกลชิดและพยายามถายทอดชี้แนะงานและคอย

เอาใจใส 

ไมนาทำงานตอ ตอนสัมภาษณเนนภาษอังกฤษเหลือเกิน มีบท

ทดสอบแปลภาษาไทยเปนอังกฤษและแปลอังกฤษเปนไทย ที่สำคัญยัง

สัมภาษณเปนภาษาอังกฤษอีกดวย แตเวลาทำงานจริงๆ ไมเห็นไดใช

เลย แถมผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มาติดตั้งเครื่องจักรก็สนทนาภาษา

อังกฤษไมได ตองอาศัยลามตลอด แถมยังแปลผิดแปลถูก ไมรูเรื่อง เงิน

เดือนที่ตนเองไดรับยังต่ำกวาเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ที่ทำงานในบริษัทอื่นที่

อยูในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ตั้งของโรงงานก็อยูลึกสุดของนิคม

อุตสาหกรรม ตองถูกบังคับทำงานลวงเวลา ภาพลักษณบริษัทนี้แรกเริ่ม

คิดวาเปนพญาราชสีห ที่ไหนไดเปนแคเห็บในตัวราชสีหหรือนี่ ? 

 

4. ระยะมั่นใจ พนักงานใหมที่เริ่มคุนเคยกับ

องคกรมีขอมูลพอสมควร เขาใจการทำงาน การปฏิบัติ

ของผูบังคับบัญชา เขาใจความเปนมาเปนไปอยางพอ

สมควรแลว ก็จะเริ่มพอใจ มั่นใจกับองคกรที่ตนทำงาน 

ความมั่นอกมั่นใจนี้จะสรางแรงศรัทธา และความเชื่อม่ัน

วาองคกรนี้แหละที่ตนจะฝากผีฝากไขได 

 

การเก็บขอมูล: 

นาทำงานตอ ระบบการทำงานของบริษัทดีเปนที่

เชื่อถือตอสังคมภายนอก ผูบริหารมีคุณธรรม เอาใจใส

ลูกนอง มีความเปนธรรมในการบริหาร ใจซ่ือมือสะอาด 

มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลอยางดี หากทำงานตอไปจะไดประสบการณหลาก

หลาย มีโอกาสเติบโตในหนาที่การงานเปนแนแท 

ไมนาทำงานตอ ขาดความชัดเจนในดานบริหาร

ทั้งดานทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานดานอื่นๆ ผู

บริหารไมตั้งมั่นในการวางตัว ผิดศีลธรรม ชูสาว ไมมี

จริยธรรม ไมนาพึ่งพิง ไมนาเคารพนับถือ มีอัตตาอารมณ

เปนใหญ ระบบความปลอดภัยในการทำงานไมไดมาตร-

ฐาน อุปกรณความปลอดภัยก็นอย เครื่องจักรก็มักจะ

ชำรุด อุบัติเหตุก็เกิดเฉลี่ยเดือนละครั้ง ทำงานดวยความ

หวาดผวา มินาเลาคนงานถึงไดลาออกกันบอย 

  

5. ระยะตัดสินใจ กอนที่พนักงานใหมจะกาวมา

ถึงจุดนี้ได เขาจะตองไดรับขอมูลที่เปนบวก มีประจักษ

พยานที่พิสูจนได มีตัวอยางหรือแบบอยางที่เห็นได หรือ

เขาใจทุกอยางอยางกระจาง (ในระดับความเขาใจ) วา

ตนเองพรอมตัดสินใจรวมหัวจมทายกับองคกรที่ตนเอง

ทำงาน โดยไมปนใจหรือไขวเขวสมัครงานที่อื่นอีกแลว 

เรียกวาพรอมลงหลักปกฐานทำงาน  
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การเก็บขอมูล : 

นาทำงานตอ บริษัทมีรากฐานดี มีระบบการ

ทำงานที่ดี มีระบบการตรวจสอบที่แนนหนา มีการ

กระจายอำนาจหนาที่อยางเปนระบบ มีระบบอบรมสอน

งานทั้งในและตางประเทศ มีโอกาสไปดูงานตางประเทศ 

มีการประเมินผลงานอยางเปนธรรม บริษัทมีจรรยา

บรรณที่ดีและผูบริหารก็ตั้งอยูในครรลอง มีอนาคต

กาวหนาในหนาที่การงาน 

ไมนาทำงานตอ นโยบายบริษัทไมอยูในรองใน

รอย ผูบริหารเอาแตใจไมยอมรับฟงเหตุผล เจาอารมณ 

ผูบริหารชาวตางชาติไมใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา ผู

เชี่ยวชาญตางชาติไมยอมถายทอดเทคโนโลยี ผูบังคับ

บัญชาระดับสูงเห็นการอบรมพัฒนาเปนคาใชจายมาก

กวาจะเปนเรื่องของการลงทุนพัฒนาปญญาและศักย-

ภาพพนักงาน ขืนทำงานตอไปปญญาคงลีบ กาวไมทัน

วิทยาการใหมๆ  

6. ระยะตั้งใจ เมื่อพนักงานผานดานตางๆ ตั้งแต

ตนและพรอมที่จะลงหลักปกฐานแลว ตนเองก็จะทุมเท

พลังกาย พลังใจทั้งหมดที่มีใหกับหนวยงาน องคกร 

อยางตั้งใจ พรอมที่จะมุงมั่นทำงานตามที่ไดรับมอบ

หมายอยางสุดจิตสุดใจ ไมเชือนแชตองานที่รับผิดชอบ 

ทำงานเกินกวาเงินเดือน หมั่นศึกษาคนควาหาความรูใน

ขอบขายที่เกี่ยวของอยูเสมอ 

 

การเก็บขอมูล: 

นาทำงานตอ รูสึกไมผิดหวังเลยที่ไดรวมงานกับ

บริษัทนี้ แมวาจะเปนบริษัทที่ไมใหญโตมาก แตบริษัทมี

วิสัยทัศนชัดเจน การสื่อขอความภายในองคกรดีมาก ผู

บริหารเขาถึงตัวพนักงานในระดับรองๆ ไมกาวกายการ

ทำงานในระดับปฏิบัติการ  ผูบริหารใหโอกาสผูใตบังคับ

บัญชาในการแสดงฝมือ แมจะเขมงวดไปบางแตก็

บริหารอยางมีคุณธรรม ภาพลักษณบริษัทก็ดี การวางตัว

ของผูบริหารระดับสูงก็ไมดางพรอย ผูใตบังคับบัญชาทุก

คนรักและนับถือมาก  

ไมนาทำงานตอ อุตสาหทำงานมาตั้งนาน บริษัท

ไมเห็นคุณคา ไมรูจักใชจุดแข็งเปนจุดขายในการทำงาน 

ไมเปดโอกาสใหรับผิดชอบงานที่ถนัด 

ถูกประเมินวาไรความสามารถทั้งที่มี

ความชำนาญในดานนั้นๆ เปนพิเศษ

อยูแลว  

 

7. สัญญาใจ กวาที่พนักงานใหมคนหนึ่งจะกาวผานดานตางๆ 

มาถึงตรงนี้ไดนับวาทรหดเหมือนกัน เราคงจะรูจักคำวา “ลูกหมอ” นั่น

หมายความวากวาที่พนักงานใหมคนหนึ่งจะผานรอนผานหนาวใน

องคกรที่ ตนทำงานตั้ งแต เปนสมาชิกใหมจนเปนคนรุนที่ สร าง

ประวัติศาสตรยอมเปนคนไมธรรมดาแน เพราะแสดงถึงความผูกพันหรือ

สัญญาใจกับองคกรจนทำงานมาอยางภักดี    

 

การเก็บขอมูล: 

นาทำงานตอ บริษัทใหโอกาสรับผิดชอบงานตางๆ มามาก ทั้ง

จากระดับเล็กๆ จนระดับสำคัญ บริษัทใหโอกาสสงเขารับการอบรมและ

ก็นำความรูมาพัฒนาเพื่อนรวมงาน เปนความไววางใจของบริษัทที่เห็น

คุณคาของทรัพยากรบุคคล จะทำงานถายทอดสอนงานและทุมเท

ทำงานใหอยางไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย 

ไมนาทำงานตอ พนักงานมองไมเห็นวาตนเองจะมีอนาคตที่จะ

ทำงานตอไป เพราะไมมีพันธะทางใจระหวางตนเองกับบริษัท บริษัท

ละเลยและไมเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ละเลยเรื่องขวัญและ

กำลังใจ มองเห็นพนักงานเสมือนอุปกรณชิ้นหนึ่งที่ไมมีชีวิตจิตใจ ชำรุด

เมื่อไรก็หาใหมได แตคนเปนสิ่งมีชีวิตไมใชวัตถุที่หาใหมทดแทนไดทันใด

หรือเสมอไป ในเมื่อองคกรไมเห็นคุณคาสูไปสรางดวงดาวที่อื่นดีกวา 

จากที่กลาวมาแลวขางตน เปนเพียงมุมมองจากทางดานพนัก

งานใหม ซึ่งถือเปนสมาชิกใหมขององคกรกอนที่ตนเองจะปลงใจทำงาน

ตอไปหรือไมนั้น เขาก็มีจังหวะการวิเคราะหพิจารณาพอสมควร นั่นคือ 

การคนหาตัวเอง การลาฝน การควานหาสิ่งทาทายที่คิดวานาจะเหมาะ

และคลองจองกับตัวตน ถาจะวาไปแลวองคกรนาจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขา

นึกคิด ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได เพื่อจะไดเปนขอมูลในการแกไขหรือ

ปรับปรุง เพื่อรักษา (Retain) ทรัพยากรใหอยูกับองคกรนานๆ จริงอยูวา 

เมื่อพนักงานลาออก องคกรก็อาจหาใหมได แตถามองในอีกมุมหนึ่ง 

นอกจากจะตองเสียเวลาในการรับสมัคร (Recruit) แลว ยังชี้วัดไดอีกวา

องคกรไมใยดีตอการดำรงรักษาทรัพยากรบุคคลและถือเปนความลมเหลว

ในการบริหารอีกดวย   
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