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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

กวาจะปลงใจ

มีคนเปรียบเปรยไววา การสรรหาพนักงานเขาทำงานในองคกร
>>>
ใดๆ เสมือนหนึ่งการหาเจาบาวหรือเจาสาว ซึ่งใชเวลาเลือกสรรคอนขาง
จำกัดและเมื่อองคกรเลือกไดแลวยังตองพินิจพิเคราะหอีกในชวงทดลอง
งานเพื่อยืนยันวาเลือกไมผิดหรือมีคุณสมบัติที่จะทำงานตอได ซึ่งระยะ
เวลาทดลองงานนั้น ชางสั้นเหลือเกินอยางไรก็ดี ในมุมของพนักงานใหม
เอง ก็มีสิทธิที่จะเลือกเชนกันกอนที่จะปลงใจอยูทำงาน ชั่วดีถี่หางก็ยังมี
เวลาศึกษาดูใจในชวงทดลองงาน ถาเห็นวาไมนาอยูอันมีสาเหตุจากสิ่ง
ใดก็ดี ก็พรอมโบยบินไปหาที่ใหม
การทำงานกับคนหรือคนทำงานกับองคกร ดูไปแลวก็เปนเรื่อง
ปกติธรรมดาไมนาจะมีนัยสำคัญอะไรเปนพิเศษ แตถาเห็นวาเปนเรื่อง
ละเอียดออนที่ตองคำนึงก็เปนเรื่องที่ตองขบคิด ทั้งนี้เพราะคนเปนสิ่งมี
ชี วิ ต มี ค วามคิ ด มี อ ารมณ ค วามรู สึ ก ทั้ ง ที่ มี เ หตุ ผ ลและบางครั้ ง ก็ ไ ร
เหตุผล ไมวาจะเปนพนักงานระดับใดๆ อยูที่วาจะกลายอมรับความจริง
กันมากนอยแคไหนเทานั้นเอง
เคยสังเกตบางหรือไมวาในองคกรบางแหง ผูบริหารมักจะบนเมื่อ
มีพนักงานลาออก เชนฝายบุคคลเพิ่งรับพนักงานใหมมาไมทันไร ในชวง
ทดลองงาน 120 วัน ก็ลาออกเสียแลวหรือทำงานไดไมถึงปก็ไดงานใหม
หรือทำได 1-2 ป พอจะเกงงานก็ลาออกเสียอีกแลว ทั้งที่ตอนสัมภาษณ
ก็รับปากรับคำดิบดีวาจะอยูทำงานเพื่อหาประสบการณใหมากๆ นาน

ที่สุดแลวฝายบุคคลก็ถูกผูบริหารเบื้องบนบนวาเหตุใด
องคกรไมสามารถผูกใจพนักงานใหมใหอยูนานๆ
สำหรับบทความนี้จะขอถายทอดประสบการณ
จากที่ไดพบถึงกระบวนการคิดวิเคราะหของพนักงานใหม
ที่เมื่อเรารับเขามาแลว เราจะดูไดอยางไรวาพนักงานนั้นๆ
จะมีทีทาทำงานกับองคกรหรือวามีสัญญาณใดที่ฉาย
แวววาจะอยูหรือไป ขอมูลที่จะกลาวตอไปนี้รวบรวมมา
จากการคลุกคลีทั้งจากฝายบุคคล จากผูบังคับบัญชา
ของพนักงานใหม จากบรรยากาศการทำงาน วิธีคิดและ
การมองของผู บ ริ ห ารชาวต า งชาติ โดยจะมุ ง เน น ไปที่
พนั ก งานใหม ว า มี มุม มองและความนึ ก คิ ด อย า งไรต อ
องคกร โดยอาศัยกรรมวิธีและเทคนิคตางๆ จากขอมูล
ดังนี้
ก. ไดจากการสังเกตการณพนักงานใหม
ข. การซึมซับความรูสึกจากบรรยากาศการทำงาน
ค. ทาทีที่แสดงออกตลอดจนความคิดเห็นของ
พนักงานใหม
ง. ทัศนคติของพนักงานใหมที่มีตอบริษัท เพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูบริหารชาวตางชาติ
จ. ความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอผลประโยชน
สวัสดิการที่ตนเองไดรับ
ฉ. ความเจริญกาวหนาในสายงานอาชีพ
ช. ความจริงจังและจริงใจขององคกรมีมากนอย
เพียงใดที่จะพัฒนาอาชีพ (Career) ใหพนักงานใหม
ซ. องคกรมองพนักงานเปนคนหรือวัตถุ
ฌ. การสัมภาษณกอนจาก (Exit Interview)
สำหรับเรื่องราวตอไปนี้เปนความพยายามของผู
เขียนที่แบงระยะที่พนักงานใหม (ในที่นี้จะหมายความถึง
ผูที่สำเร็จปริญญาตรี) คนหนึ่งวา กวาที่จะปลงใจอยูรวม
งานกั บ องค ก รใดนานๆ นั้ น เขามี ร ะยะการพิ จ ารณา
อยางไร สำหรับความยาวนานของแตละระยะนั้นอาจจะ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับความไวตอการรับรูหรือเรียนรูใน
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ชวงทดลองงานหรือบางคนอาจจะ 1-2 ป เปนตน
1. ระยะสังเกตการณ พนักงานใหมที่ผานการ
สั ม ภาษณ จ นรั บ เข า ทดลองงานนั้ น องค ก รต อ งจำไว
เสมอวาทั้งสองฝายมีสิทธิ์ที่จะเลือก องคกรจะประเมิน
พนักงานใหมวาเหมาะสมหรือไมที่จะทำงาน ถารับเขา
มาแลวคาดวาจะมีศักยภาพและเปนประโยชนตอองคกร
หรือไมในสวนของพนักงานใหมเอง จริงอยูแมจะเพิ่งเขา
สูตลาดแรงงาน แตจากภาพลักษณขององคกรก็ดี Profile
องค ก ร ผลิ ต ภั ณ ฑ สายการผลิ ต วิ ธี ก ารทำงาน สาย
สัมพันธระหวางหนวยงาน การเมืองในองคกร อยาลืมวา
สิ่งเหลานี้พนักงานเกาๆ ที่ทำงานอาจชาชินจนเห็นเปน
เรื่องปกติ แตคนใหมๆ ที่เพิ่งเขามานี้แหละจะคอยๆ รับรู
จากการสังเกตความเปนไปในองคกร จากนั้นกระบวนการ
คิด การเรียนรูก็จะเริ่มตน เหมือนกับการอานหนังสือใหม
เลมหนึ่งก็ไมปาน

ไมนาทำงานตอ ชื่อเสียงบริษัทก็ดี สวนแบงการตลาดก็ดี แต
แปลกใจเหตุใดพนักงานทะเลาะกันบอยๆ โดยเฉพาะแผนกตอแผนก มี
การแบงฝกแบงฝาย การกระทบกระแทกทางวาจา การประชุม Daily
Morning Meeting ไมมีประสิทธิภาพ ใชเวลานาน มีแตเรื่องตอวาตอ
ขาน โทษกันไปมาระหวางแผนก ประชุมเรื่องที่ซ้ำซาก ๆ
2. ระยะการใหความนาสนใจเพียงใด พนักงานใหมๆ นั้น เมื่อ
ไดเขาทำงานแนนอนยอมเกิดความรูสึกตื่นเตน ลักษณะงานนาสนใจ
ตรงตามที่ฝนและคาดคิด เหมาะกับบุคลิกและความสนในของตนเอง
งานนาทาทาย ไมจำเจ บางคนลิงโลดกับเงินเดือนเดือนแรก ตื่นเตนกับ
คาตอบแทนอยางนาสนใจ ณ จุดนี้พนักงานใหมอาจจะสนใจเพิ่มมาก
ขึ้ น กว า ระยะสั ง เกตการณ ต อนแรก (ที่ ไ ด รั บ แจ ง ข อ เสนอเงิ น เดื อ น
สวัสดิการตางๆ ซึ่งหลายๆ คนมักจะจำไมคอยไดแลววาองคกรใหอะไร
บาง) หลายคนเริ่มสนใจอยากรูในระดับที่ลึกมากขึ้น เชน แลวจะไดเงิน
เดือนขึ้นเมื่อไร อยางไร เทาใด มีกฎเกณฑเงื่อนไขอะไรบาง อนาคตของ
ตนจะมีโอกาสไปอบรมดูงานตางประเทศหรือไม ฯลฯ

การเก็บขอมูล:

การเก็บขอมูล:

น า ทำงานต อ เพราะวาบริษัทมีชื่อเสียงดี เปน
อุตสาหกรรมที่มีอนาคต กำไรสูง สวนแบงการตลาดดี
พนักงานมีความสามัคคี ตั้งใจทำงาน กฎระเบียบชัดเจน
บริหารงานยุติธรรม สินคาคุณภาพสูง เงินเดือนจัดอยูใน
ระดั บ ชั้ น นำ สวั ส ดิ ก ารดี ทำงานเสมื อ นหนึ่ ง คนใน
ครอบครัวเดียวกัน

นาทำงานตอ ไดเงินเดือนตรงตามเวลาดีมาก ถาวันที่จายเงิน
เดือนตรงกับวันหยุด บริษัทก็รนมาจายเร็วขึ้น สวัสดิการรักษาพยาบาลดี
คากะก็ดี เงินเดือนสวนที่คิดคำนวณขาดไปบริษัทก็รีบคิดคำนวณจาย
คืนทันใจดี (Short pay) พี่ๆ ที่ทำงานใจดี เปนกันเอง ชวยเหลืองานดี มี
การแนะนำสอนงานดีมาก งานทาทายนาสนใจ ไดบทเรียนที่เพิ่มขึ้นมาก
กวาที่เลาเรียนจากสถาบันการศึกษา มีโอกาสเรียนรูจากกรณีศึกษา
ใหมๆ (Learning by doing) ไดโลกทัศนใหมๆ
ไมนาทำงานตอ สมาชิกในหนวยงานดูแปลกๆ ไมเปนมิตร เพื่อนๆ
ในแผนกไม ค อ ยให ค วามสนใจ ไม เ ป น กั น เอง ตั ว ใครตั ว มั น ต อ งรั บ
ประทานอาหารกลางวันคนเดียว ไมมี Job manual แลดูงานไมเปน
ระบบ ผูบังคับบัญชาปนหนาบึ้งตึง งานไมเห็นทาทายเลย บรรยากาศใน
การทำงานก็เครียดๆ พิกล ทำงานไมตรงตามที่ตนเองวาดหวัง ไมตรงตาม
จริตของตนเอง ลักษณะงานก็เปรอะเปอน (Dirty job)

อานตอฉบับหนา
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