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พฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราเริ่ มทาใหม่ๆ เราจะรู้ สกึ ว่าทายาก ต้ องคิดก่อนทา ทาครัง้ แรกกับครัง้ ที่สองยังไม่
เหมือนกัน แต่ถ้าเราทาพฤติกรรมนันบ่
้ อยๆ พฤติกรรมนันก็
้ จะกลายเป็ นนิสยั ถาวร เมื่อไหร่กต็ ามที่พฤติกรรมใน
เรื่ องนันเป็
้ นนิสยั ที่ถาวรแล้ ว สิง่ ที่จะติดตามมาก็คือเราจะคิดน้ อยลง เราจะไตร่ ตรองน้ อยลง เพราะมันเกือบจะ
กลายเป็ นพฤติกรรมอัตโนมัติไปแล้ ว และเมื่อไหร่ ก็ตามที่เราไว้ ใจพฤติกรรมอัตโนมัติมากเกินไป ความเสี่ยงในชีวิต
ก็มีมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราฝึ กขับรถใหม่ๆ เราจะระมัดระวังมาก แต่เมื่อเราขับรถเก่งแล้ วและเวลาผ่านไป
นานเรามีประสบการณ์มากขึ ้น เราจะลดความระมัดระวังลงไป เพราะเราเชื่อใจในพฤติกรรมการขับรถที่เป็ น
อัตโนมัติของเรามากเกินไป เช่น ถ้ าเราคุยโทรศัพท์ในขณะที่กาลังขับรถอยู่ พอขับไปเจอถนนเปี ยกเนื่องจากฝนตก
เราจะสามารถใช้ พฤติกรรมอัตโนมัติ(เคยทาแบบนี ้ทุกครัง้ )ในการปรับการขับรถให้ เหมาะกับสภาพถนนที่เปี ยกนัน้
ได้ ไม่ยาก แต่...ถ้ าถนนที่เปี ยกไม่ใช่เป็ นเพราะฝนตก แต่เปี ยกเพราะน ้ามัน โอกาสที่เราจะดึงพฤติกรรมอัตโนมัติใน
การขับรถบนสภาพถนนที่เปี ยกฝนมาใช้ มีมาก และจุดนี ้เองที่ทาให้ เราขาดความระมัดระวังหรื อขาดความรอบคอบ
ไป เพราะมัวแต่ไว้ ใจพฤติกรรมอัตโนมัติ
ในทางการบริ หาร “ คน ” ก็เช่นเดียวกัน กรุ ณาอย่าทาอะไรที่เป็ นประเพณีปฏิบตั ิ เช่น จ่ายค่าเบี ้ยขยัน
จ่ายโบนัสตามอายุงาน มีค่ารักษาพยาบาล มีประกันชีวิต ฯลฯ จนบางครัง้ ในบางเรื่ องเราก็ตอบไม่ได้ เหมือนกันว่า
สิ่งที่เราจัดให้ พนักงานนันให้
้ ทาไม วัตถุประสงค์ตอนที่ให้ ใหม่ๆก็ตอนนี ้เหมือนหรื อต่างกัน หลายองค์กรเสียเวลา
กับสิ่งที่เรี ยกว่า “ ทาเพื่อทา ” เป็ นอย่างมาก สรุ ปง่ายๆคือใช้ วิธีการบริ หารคนแบบเดิมๆจนเป็ นนิสยั ขององค์กรไป
แล้ ว สุดท้ ายการบริ หารคนขององค์กรก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากพฤติกรรมอัตโนมัติของคนนัน่ เอง ทาให้ องค์กรมี
ความเสี่ยงมากยิ่งขึ ้น เมื่อต้ องไปเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผมอยากจะเสนอแนะให้ คนที่มหี น้ าที่ในการบริ หารคนขององค์กรต่างๆ ลองหยุดคิดและทบทวนการบริ หารคนใน
เรื่ องต่างๆสักนิดหนึง่ ว่าสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ ปฏิบตั ิกนั อยู่นนท
ั ้ าไปทาไม วัตถุประสงค์คืออะไร และ ณ ปั จจุบนั ยัง
ตอบวัตถุประสงค์นนๆอยู
ั ้ ่หรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด ถ้ าไม่กรุ ณาคิดหาแนวทางใหม่ๆจะดีกว่านะครับ
เพื่อให้ เห็นตัวอย่างและแนวทางในการคิดต่างในเรื่ องการบริ หารคน วันนี ้ผมขอยกเอาวิธีการคิดแบบสวน
ทางมาใช้ ดกู ็แล้ วกันนะครับ ตัวอย่างเช่น

การสรรหาบุคลากร

•

ในยุคของการแข่งขันแย่งตัวบุคลากรกันสูง หลายองค์กรมักจะต้ องออกไปเสาะแสวงหาคนเก่งๆเพื่อให้ มา
ทางานกับองค์กร บางครัง้ ก็ต้องใช้ บริ ษัทนายหน้ าไปหามาให้ ลองคิดดูวา่ ทุกองค์กรก็ใช้ วิธีการแบบนี ้ แล้ วความ
แตกต่างคืออะไร ไม่มี ยกเว้ นแต่เงื่อนไขการจ้ างเท่านันที
้ ่แตกต่างกัน การหาคนแบบนี ้ไม่ตา่ งอะไรจากกลยุทธ์การ
ขาย (Sales Strategy) ที่จะต้ องเดินไปหาลูกค้ า นาเสนอสินค้ า สินค้ าใครดีกว่า ใครมีโปรโมชัน่ ของแจกแถม
มากกว่าก็ขายได้ ใครเข้ าถึงลูกค้ าก่อนมีโอกาสขายได้ ก่อน
เป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ ... เราจะต้ องเปลี่ยนแนวทางการสรรหาคนโดยใช้ กลยุทธ์แบบฝ่ ายขาย มาเป็ นกล
ยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้ กบั คนที่เก่งๆในสาขานันๆเข้
้ ามาร่ วม
อย่างน้ อยเราก็จะได้ มีฐานข้ อมูลของบุคลากรที่เก่งในอาชีพนันๆอย่
้ างครบถ้ วนสมบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประกวดให้ รางวัล ฯลฯ แนวทางนี ้นอกจากจะช่วยให้ บคุ ลากรกลุม่ นี ้รู้ จกั และมีความผูกพันกับ
องค์กรของเรามากยิ่งขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นโอกาสที่องค์กรจะรู้ จกั บุคลากรเหล่านี ้ได้ มากขึ ้นเช่นกัน ไม่ต้องเสี่ยงกับการ
ลองผิดลองถูกในการสรรหาว่าจ้ างเหมือนที่ผ่านมา เพราะเราได้ ร้ ู จกั กับคนกลุม่ นี ้มาก่อนล่วงหน้ า รู้ จกั นิสยั ใจคอ
รู้ จกั ฝี ไม้ ลายมือมาแล้ ว ถ้ าบริ ษัทไหนที่การตลาดทากิจกรรมแบบนี ้อยู่แล้ ว ทางฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ก็น่าจะ
ดาเนินการพ่วงไปกับทางการตลาดได้ เลยนะครับ อย่างน้ อยคนที่มีร่วมก็เสียเวลาให้ ข้อมูลกับเราเพิ่มขึ ้นเพียงนิด
เดียว
สรุ ปข้ อคิดกระตุ้นความคิดคือทาอย่ างไรให้ คนเก่ งที่สุดในแต่ ละอาชีพ เดินเข้ ามาสมัครงานกับเรา ?
•

การรักษาคนไม่ ให้ ออกจากงาน

หน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึง่ คือพยายามโน้ มน้ าวไม่ให้ พนักงานลาออก ไม่วา่ จะโน้ ม
น้ าวตังแต่
้ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจยื่นใบลาออกหรื อโน้ มน้ าวตอนที่เขายื่นเรี ยบร้ อยแล้ ว วิธีการแบบนี ้ที่ไหนเขาก็ทา
กันครับ ไม่มีอะไรแตกต่าง และได้ ผลบ้ างไม่ได้ ผลบ้ าง บางคนโน้ มน้ าวแล้ วยังไม่พอ ยังปรับเงินเดือนเพิ่มให้ อีก
สรุ ปว่าเขาอยู่ตอ่ เพราะได้ เงินเดือนเพิ่มขึ ้น แต่พออยู่ไปสักเดือนสองเดือน เขาก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นอีกเพราะฐาน
เงินเดือนสูงขึ ้นแล้ ว ไปต่อรองกับที่ใหม่ได้ เพิ่มมากขึ ้น

เป็ นไปได้ หรื อไม่ ท่ี ...แทนที่จะมานัง่ ปิ ดน ้าเมื่อก๊ อกน ้ารั่วแล้ ว ให้ ลองใช้ วิธีการสารวจตรวจสอบเชิง
ป้องกัน โดยดูวา่ มีจดุ ไหนบ้ างที่อาจจะทาให้ น ้ารั่ว นัน่ ก็หมายความว่าองค์กรจะต้ องล้ วงลึกไปถึงใจของคนเก่งๆใน
องค์กรให้ ได้ วา่ เขาคิดอะไรอยู่กบั ชีวิตการทางาน เขามีเป้าหมายชีวิตในเรื่ องหน้ าที่การงานเป็ นอย่างไร เขามีแผน
ในการออกหรื อเปลี่ยนงานอย่างไรบ้ าง แต่ละคนจะมีจดุ ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกจากงานด้ วยอะไร เวลาที่
เหมาะสมคือเมื่อไหร่ หลายท่านอาจจะมีคาถามว่าแล้ วจะทราบได้ อย่างไรว่าเขาคิดอะไรอยู่ คาตอบก็คือองค์กร
ต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ให้ ความรู้ ให้ ความคิด ให้ เทคนิคและพี่เลี ้ยงในการวางแผนชีวิตของรายบุคคลแก่คนที่เรา
ต้ องการให้ เขาอยู่กบั องค์กรเรานานๆ เราอาจจะต้ องใช้ คนกลุม่ หนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาหรื อหาที่ปรึกษาส่วน
บุคคลจากภายนอกก็ได้
สรุ ป ข้ อคิดกระตุ้นความคิดคือ ทาอย่ างไรจึงจะช่ วยให้ ร้ ู ว่าบุคลากรทีเ่ ก่ งๆเขาคิดอะไรอยู่ แล้ ว
เราจะเข้ าไปช่ วยเติมเต็มเป้าหมายชีวิตของเราได้ อย่ างไร ?
•

การเลือ่ นตาแหน่ ง

การเลื่อนตาแหน่งแบบเดิมคือ องค์กรมักจะเป็ นคนกาหนดว่าใครควรจะได้ เลื่อนตาแหน่ง ดังนันประกาศ
้
จึงออกมาให้ เห็นเสมอว่า “ เพือ่ ความเหมาะสม จึงประกาศแต่งตัง้ .... ” แค่ประกาศก็ร้ ู แล้ วว่าองค์กรคิดอยู่ฝ่าย
เดียวว่าเขาควรจะเลื่อนตาแหน่ง บางครัง้ การเลื่อนตาแหน่งคนบางคนรู้ สกึ ว่าเป็ นการบังคับแบบเขาไม่เต็มใจด้ วย
เนื่องจากการเลื่อนตาแหน่งแบบเดิมดูที่ความรู้ ความสามารถอายุงานและการยอมรับจากคนอื่น แต่ลืมไปว่า
ปั จจัยสาคัญที่หลายองค์ลืมพิจารณาไปคือ ใจของพร้ อมและอยาก (แรงจูงใจ) หรื อไม่กบั ตาแหน่งใหม่ที่องค์กร
เสนอให้
เป็ นไปได้ หรื อไม่ ท.่ี .. คิดเสียใหม่วา่ การเลื่อนตาแหน่งต้ องเป็ นการให้ บคุ ลากรนาเสนอเลื่อนตาแหน่ง
ตัวเองหรื อให้ บคุ คลอื่นในองค์กรเป็ นผู้นาเสนอชื่อแต่เจ้ าตัวต้ องเห็นชอบด้ วยก่อน โดยที่องค์กรมีหน้ าที่พิจารณาว่า
บุคคลนันๆสมควรจะเลื
้
่อนตาแหน่งหรื อไม่ โดยมีเงื่อนไขหรื อกติกาที่ผ้ ขู อสมัครได้ รับทราบแล้ วล่วงหน้ า เพราะถ้ า
เป็ นเช่นนี ้เราจะได้ คนที่เขาพร้ อมทังความรู
้
้ ความสามารถ การยอมรับ และใจที่อยากจะเป็ นหัวหน้ าด้ วย ถ้ าเป็ น
แบบนี ้ ต่อไปคงจะต้ องเปลี่ยนคาที่เขียนในใบประกาศเลื่อนตาแหน่งเสียใหม่วา่ “ จากการพิ จารณาคุณสมบัติและ
ความพร้อมของนาย.......แล้ว บริ ษทั ฯ เห็นชอบ/อนุมตั ิ ให้นาย....ดารงตาแหน่ง....ตามที ไ่ ด้เสนอ... ”
สรุ ป ข้ อคิดกระตุ้นความคิดคือ ทาอย่ างไรให้ บุคลากรอยากเลื่อนตาแหน่ งและพิจารณาตัวเองเป็ น
อันดับแรก ก่ อนที่จะให้ องค์ กรพิจารณาอนุมัติ ?
•

การฝึ กอบรม

ประเพณีปฏิบตั ิในการฝึ กอบรมคือฝ่ ายฝึ กอบรมจะสารวจหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม จัดทาแผน
ฝึ กอบรมประจาปี บางหลักสูตรหน่วยงานก็สง่ ลูกน้ องไปเอง อบรมไปอบรมมาหลายปี ก็เหมือนกับย่าอยู่กบั ที่
เพราะเนื ้อหาหลักสูตรเดิมๆ คนเข้ าอบรมกลุม่ เดิม เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เปลี่ยนวิทยากร สถาบันจัดฝึ กอบรม เปลี่ยน

สถานที่และบรรยากาศ สุดท้ ายยังหาคาตอบไม่ได้ วา่ องค์กรได้ อะไรจากการฝึ กอบรม แต่ปัจจุบนั การฝึ กอบรมก็ถือ
เป็ นประเพณีปฏิบตั ิหรื อพฤติกรรมอัตโนมัติที่จดั กันอยู่เรื่ อยๆไม่มีทีท่าว่าจะเลิกหรื อจะเปลี่ยน
เป็ นไปได้ หรื อไม่ ท.่ี .. จะให้ บคุ ลากรวางแผนพัฒนาตนเอง โดยองค์กรมีหน้ าที่เพียงกาหนดเงื่อนไขใน
เรื่ องที่ฝึกอบรม ทรัพยากร/งบประมาณต่อคน เวลา และแนวทางในการวัดผล เพื่อเป็ นกรอบให้ ทกุ คนวางแผน
พัฒนาตนเอง เช่น พนักงานตาแหน่งนี ้น่าจะอบรมอะไรบ้ าง อะไรเป็ นหลักสูตรที่ควรจะอบรมก่อนหลัง ถ้ าอบรม
ผ่านหมดตามแผนแล้ วพนักงานจะได้ อะไร และที่สาคัญพนักงานจะต้ องนาเสนอแนวทางในการวัดผล
ความสามารถที่เพิ่มขึ ้น และแนวทางการนาไปใช้ งานจริ ง รวมถึงแนวทางในการติดตามผลการฝึ กอบรมด้ วย และ
ถ้ าพนักงานสามารถทาได้ ตามที่กาหนดไว้ ก็น่าจะมีรางวัลหรื อสิ่งจูงใจให้ ด้วย เพื่อเสริ มแรงบวกให้ เขาพัฒนา
ตัวเองในปี ต่อๆไป ใครที่ไม่พฒ
ั นาตัวเองหรื อพัฒนาไม่ได้ ก็จะมีพี่เลี ้ยงคือ ฝ่ ายฝึ กอบรมซึง่ ควรจะเปลี่ยนจากผู้จดั
ฝึ กอบรมมาเป็ นพี่เลี ้ยงหรื อที่ปรึกษาในการพัฒนาตนเองของคนในองค์กรว่า ถ้ ามีหลักสูตรทังหมดนี
้
้มีเวลากี่ปี มี
งบฝึ กอบรมส่วนบุคคลเท่านี ้ ควรจะรอให้ มีการจัดในองค์กรหรื อจะแนะนาไปเข้ าอบรมภายนอก น่าจะเป็ นแนวทาง
ที่ดีกว่ามานัง่ จัดฝึ กอบรมเหมือนเดิมนะครับ
สรุ ป ข้ อคิดกระตุ้นความคิดคือ ทาอย่ างไรให้ บุคลากรต้ องรั บผิดชอบในการพัฒนาตนเอง โดยมีองค์ กร
เป็ นทีป่ รึกษา/พี่เลี้ยง/ผู้ให้ การสนับสนุน ? (เป็ นกลยุทธ์ในการย้ ายความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรจาก
องค์กรกลางไปสูค่ วามรับผิดชอบของแต่ละคน เหมือนการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่นครับ)
•

การบริหารผลตอบแทน

ในอดีตและปั จจุบนั องค์กรเป็ นผู้กาหนดว่าใครควรจะได้ ผลตอบแทนเท่าไหร่ ตาแหน่งนี ้ได้ มาก ตาแหน่งนี ้
ได้ น้อย ก็ดีตรงที่ลดความขัดแย้ งในองค์กรได้ ระดับหนึง่ แต่บทเรี ยนที่ผ่านมาคนทางานมักจะคิดว่าในเมื่อเขาให้
เงินเดือนเราเท่านี ้ เราควรจะทางานให้ ค้ มุ ค่าเงินเดือน แต่อย่าทาจนเกินคุ้ม เพราะยังไงเขาก็ให้ เงินเดือนเราเท่าเดิม
ถึงจะมีการปรับเงินเดือนประจาปี ก็ยงั ไม่ค้ มุ เท่าไหร่ คนมักจะคิดเสมอว่าการเป็ นลูกจ้ างไม่ใช่แนวคิดของการ “ ทา
มากได้ มาก ทาน้ อยได้ น้อย" เหมือนกับการทากิจการของตัวเอง จึงมีการกัก๊ ความรู้ ความสามารถไว้ ระดับหนึง่
จะมากจะน้ อยก็ขึ ้นอยู่กบั ทัศนคติของแต่ละบุคคล สุดท้ ายคนจะรอว่าเมื่อไหร่ ให้ ผลตอบแทนเยอะแล้ วจะทามาก
ขึ ้น ในขณะที่องค์กรรอดูวา่ เมื่อไหร่ทางานมากขึ ้นจะให้ เงินเดือนเพิ่มขึ ้น ต่างฝ่ ายต่างรอกันไปรอกันมา จนฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ รอไม่ไหว เช่น เมื่อนายจ้ างรอไปไหวก็จะบอกให้ ลกู จ้ างออกไปรอเงินเดือน (จากองค์กรอื่น) อยู่ที่บ้านก่อน
เมื่อลูกจ้ างรอไม่ไหวก็มกั จะออกไปรับเงินเดือนเพิ่มที่องค์กรอืน่ เหมือนกัน
เป็ นไปได้ หรื อไม่ ท.่ี .. จะกาหนดผลตอบแทนขันต
้ ่าระดับหนึง่ ให้ แต่ละตาแหน่ง ส่วนที่เหลือให้ ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งนาเสนอองค์กรว่าเขาจะทาอะไรให้ องค์กรและเขาต้ องการผลตอบแทนเท่าไหร่ ภายใต้ เงื่อนไขที่องค์กร
กาหนด และผลที่ได้ จากข้ อเสนอของพนักงานจะต้ องวัดได้ คานวณออกมาเป็ นตัวเงินหรื อผลประโยชน์ที่ชดั เจน
พูดง่ายๆคือเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ คิดเอง ทาเอง ทามากได้ มาก ทาน้ อยได้ เท่ากับผลตอบแทนขันต
้ ่าที่
องค์กรกาหนด เพราะผมเชื่อว่าพนักงานหลายคนในองค์กรมีความรู้ ความสามารถสูงกว่าผู้บริ หารบางคน ถ้ าลอง

ได้ ให้ โอกาสเขาแล้ ว แววของนักบริ หารอาจจะเกิดขึ ้นได้ เหมือนกัน ถึงแม้ เขาจะมีอานาจเพียงแค่งานที่เขา
รับผิดชอบก็ตาม
สรุ ป ข้ อคิดกระตุ้นความคิดคือ ทาอย่ างไรให้ บุคลากรบริหารผลตอบแทนของตัวเองบนพื้นฐาน
ของผลงาน ?
จากแนวคิดทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอมานี ้ไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นไปได้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นไป
ไม่ได้ เช่นกัน แต่ที่ยกตัวอย่างมานี ้เพื่อให้ องค์กรได้ หยุดคิดกันสักนิดว่าสิ่งที่เรากาลังทาอยู่เป็ นสิ่งที่ควรจะเป็ นหรื อ
สิ่งที่ถือเป็ นประเพณีปฏิบตั ิที่เขาทากันทัว่ ๆไป แล้ วที่ทาอยู่นนมั
ั ้ นได้ ผลหรื อไม่ รวมถึงเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ อู า่ นได้
เห็นว่าแนวทางในการบริ หารบุคลากรยังมีอีกมากมาย เพียงแต่ยงั ไม่มีใครลองคิดและนามาศึกษาอย่างจริ งจัง
เท่านัน้ ผมเชื่อว่าแนวคิดที่สร้ างสรรค์และมีประโยชน์สว่ นหนึง่ เกิดจากความฝั นที่เป็ นไปไม่ได้ ในเวลาหนึง่ กับ
องค์กรหนึง่ แต่อาจจะเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ ในอีกช่วงเวลาหนึง่ หรื อกับองค์กรหนึง่ ผมจึงอยากจะให้ ผ้ บู ริ หารองค์กร
และผู้บริ หารด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูส่ ิ่งที่
แตกต่างและดีกว่าให้ มากกว่าที่จะดูแค่วา่ ทางานปั จจุบนั ได้ ดหี รื อไม่ สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าองค์กรในบ้ านเรา
จะเป็ นผู้นาในการสร้ างแนวคิดที่แตกต่างในการบริ หารบุคลากรให้ กบั วงการบริ หารคนทังในระดั
้
บภูมิภาคและ
ระดับโลกได้ นะครับ

