เลือกในสิ่งที่ใช่ ได้ ทำในสิ่งที่ชอบ

บทความโดย : อาจารย์ชญานิศ นิลแจ้ ง
อีเมล : Leaderyui@gmail.com

สวัส ดี ค่ ะ เวลาช่ า งผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว มากเลยนะคะ เผลอแป๊ บเดี ย วเราก็ ไ ด้ มี โอกาสมาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ อีกแล้ ว หลังจากที่ผ้ เู ขียนมัวแต่ยงุ่ กับการเรี ยนรู้และการปรับตัวในที่ทางานใหม่ที่มีความ
แตกต่างจาก ประสบการณ์ที่ผา่ นมาโดยสิ ้นเชิง ทางน้ อง ๆ ของ HR Center ก็ได้ แอบกระซิบมาว่าได้ เวลามาพบปะกันอีก
แล้ ว โดย ฉบับนีจ้ ะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการสรรหาว่าจ้ างและการดูแลรักษาบุคลากรให้ ทางานอย่างมีความสุข รวมทัง้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งต้ องขอบอกว่าเข้ าทางพอดีเพราะว่าตนเองก็กาลังอยู่ในช่วงเวลาในการเปลีย่ นงานใหม่
เหมือนกัน
หัวข้ อบทความในฉบับนี ้ ผู้เขียนต้ องการจะสือ่ ถึงความสาเร็ จร่วมกันขององค์กรและบุคลากรในการที่ตดั สินใจมา
ร่ วมงานกัน องค์กรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถที่ใช่ ที่ตรงกับความคาดหวังขององค์ กร ในขณะที่บุคลากรก็ได้ มี
โอกาสทางานที่ตนเองชอบและมีความสุขในการทางานในองค์กรที่ตนเองเลือก ฟั งดูเข้ าท่า แต่วา่ ในโลกแห่งความ เป็ นจริ ง
มันอาจไม่ใช่ภาพที่จะเกิ ดขึน้ ได้ ง่าย ๆ การที่ เหตุและปั จจัยต่าง ๆ จะมาพบกันอย่างลงตัวเป็ นเรื่ อง ที่ทัง้ องค์ กร และ
บุคลากรเองต้ องมีความตระหนักรู้เท่าทันและมีการเตรี ยมการอย่างเหมาะสม
การจะสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ ามาทางานสักคนหนึ่ง ในอดีตองค์กรก็จะดูว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
อย่างไร มีประสบการณ์ในตาแหน่งงานนัน้ ๆ ไหม สมัยใหม่ก็ต้องใช้ คาว่า Competency ซึง่ ประกอบไปด้ วยความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ สามารถทางานนัน้ ๆ ได้ ดี (ซึง่ สาหรับผู้เขียนแล้ วก็คล้ าย ๆ กับเหล้ าเก่า
ในขวดใหม่ แต่ได้ ปรับปรุงรสชาติให้ มีความครอบคลุมและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคตามยุคสมัย ที่เปลีย่ นไปก็
คงจะไม่ผิดนัก) สิ่งที่สาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ เรื่ องของทัศนคติค่านิยม ว่ามีความสอดคล้ องไป ด้ วย กันได้ กับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรมากน้ อยเพียงใด โดยประเด็นนี ้มีผลงานวิจัยของ Jim Harris และ Joan Brannick ที่
ศึกษาองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 250 แห่ง ที่ยืนยันว่าองค์กรที่ประสบความสาเร็ จในการสรรหา และรักษา บุคลากรระดับหัว
กะทิไว้ ได้ ส่วนใหญ่ จะใช้ วฒ
ั นธรรมองค์กรมาเป็ นปั จจัยสาคัญในการสรรหาและรักษาบุคลากร โดย องค์ กรเหล่านี ้จะ
สามารถสร้ างความสมดุล เหมาะสม ลงตัวของบุคลากร งาน และวัฒนธรรมองค์กร
วิธี ก ารในการสรรหาคัด เลื อ กที่ ห ยาบเกิ น ไปหรื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากพอ อาจท าให้ ได้ บุค ลากรที่ ไม่ได้ มี
Competencies ที่เหมาะกับงานนัน้ ๆ หรื ออาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร ไม่เพียงแต่สง่ ผลเสียต่อองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลต่อ Career Path/Career Advancement ของบุคลากรท่านนันอี
้ กด้ วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนตัวบุคคลเอง ก็ควรมี
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ให้ รอบคอบในเรื่ องดังกล่าวเช่นกัน เพราะหากผลี ผลาม คิดเน้ นแต่ความ ต้ องการที่
จะได้ งานใหม่ก็อาจทาให้ ทา่ นเสียจังหวะในเส้ นทางความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การทางานของท่านได้ เช่นกัน

มีผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูงของหลาย ๆ องค์ กร มี ค วามคาดหวังที่ จะให้ องค์ ก รของตนเองเป็ นหนึ่งใน Employer of
Choice กล่าวคือ สามารถดึงดูดคนที่มีศกั ยภาพและความสามารถสูงมาสมัครงานกับองค์กรได้ และสามารถรักษา คน
กลุม่ นี ้ ไว้ ให้ อยู่ ทางานกับองค์กรไปนาน ๆ ซึ่งในการที่จะไปสูจ่ ดุ นันได้
้ องค์กรจะต้ องตระหนักว่าเหตุผลหลัก ๆ ที่ทาให้ คน
เปลี่ยนงานคืออะไร มีงานเขียนและงานวิจัยหลายชิน้ ที่พูดถึงเรื่ องดังกล่าว ซึ่งผู้เขี ยนขอสรุ ป ๆ มาเป็ นเหตุผลหลัก ๆ 5
ประการด้ วยกัน ได้ แก่ ความเบื่อหน่ายในงานที่ทา เงินเดือนและสวัสดิการไม่ดีพอ ไม่ค่อยมีโอกาสก้ าวหน้ า ในหน้ าที่ การ
งาน ไม่ค่อยมีการชื่ นชมและตระหนักเห็นผลงานและความสาคัญของบุคลากร และท้ ายสุดคือเบื่อผู้บริ หารในรู ปแบบ
วิธีการบริ หารจัดการต่าง ๆ ในการที่องค์กรจะพยายามก้ าวไปสูก่ ารเป็ น Employer of Choice นัน้ องค์กรก็ต้องพยายาม
บริ หารจัดการปั จจัยสาคัญหลัก ๆ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์ในการเป็ นที่ปรึ กษา ผู้เขียนพบว่าผู้บริ หารบางท่านเชื่อมัน่ ว่าหากองค์กรสามารถสร้ าง Brand
ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับ ถือเป็ นปั จจัยหลักในการดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ ามาทางานได้ เอง ซึ่งผู้เขียนเห็นด้ วยในส่วน
หนึง่ ว่าอาจจะ ช่วยในการดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ ามาได้ ในช่วงแรก ๆ อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าว คงไม่สามารถมีผล ในระยะ
ยาว และไม่สง่ ผลในการรักษาบุคลากรดี ๆ เหล่านันไว้
้ ได้ หากองค์กรไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับส่วนที่เป็ น Soft Side ในการ
บริ หารจัดการด้ านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ ว่าเรากาลังดาเนินชีวิตอยูท่ ่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมาจนกลายเป็ นเรื่ อง
ที่ปกติสาหรับทุกองค์กร แต่ผ้ เู ขียนก็ยงั อดไม่ได้ ที่จะมีความคาดหวังที่จะได้ เห็นองค์กรต่าง ๆ ให้ ความสาคัญต่อการบริ หาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่มงุ่ เน้ นเพียงแค่ผลลัพธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ให้ ความสาคัญและ ใส่ใจ
ในเรื่ อ งของความสุข และความส าเร็ จ ของคนส่ว นมากที่ ได้ เข้ า มาร่ ว มงานกับ องค์ ก รอี ก ด้ ว ย ทัง้ นี ้ เพื่ อ สร้ าง ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าและความสุขขององค์กรและบุคลากรได้ อย่างยัง่ ยืนและอย่างแท้ จริ ง

