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บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

ธุรกิจขนาดใหญ่หลายประเภทในบ้ านเรามีจุดเริ่ มต้ นจากกิจการขนาดเล็ก เป็ นธุรกิจในครอบครัวหรื อไม่ก็เป็ น
ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนเพียงไม่กี่คน ปั ญหาที่สาคัญที่หลายกิจการเคยประสบมาคือขาดการวางระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริ หารส่วนใหญ่มกั จะบริ หารคนด้ วยตนเองตังแต่
้ ต้น ทาให้ มองข้ ามไปว่าการ
บริ หารคนเป็ นเรื่ องที่สามารถควบคุมได้ ผู้บริ หารในรุ่นแรกๆหรื อรุ่นก่อตังกิ
้ จการมักจะใช้ บารมีในการปกครองบุคลากรและ
พนักงานเองมักจะเกรงใจและให้ ความเคารพเถ้ าแก่ เพราะคนที่เข้ ามาทางานส่วนมากมักจะเป็ นญาติพี่น้องหรื อคนรู้ จัก
ฝากเข้ ามา ในช่วงแรกๆของการเติบโตของธุรกิจผู้บริ หารมักจะไปให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทางด้ านการผลิตหรื อการ
ขายเป็ นหลัก จึงทาให้ องค์กรแบบเถ้ าแก่มกั จะประสบปั ญหาในการบริ หารหลายอย่าง เช่น


ขาดความสมดุลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เนื่องจากเถ้ าแก่มกั จะให้ ความสาคัญกับการพัฒนาด้ านการผลิตหรื อการตลาดมากเกินไป เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจะ
พบว่าระบบการบริ หารทางด้ านการตลาดหรื อการผลิตอยูใ่ นระดับสากลแล้ ว แต่ระบบการบริ หารงานและระบบการบริ หาร
คนมักจะยังอยูใ่ นระดับท้ องถิ่น อย่างนี ้คงจะไม่สามารถนาพาองค์กรทังองค์
้ กรไปสูก่ ารแข่งขันระบบสากลได้ อย่างแน่นอน
เมื่อเป็ นเช่นนี ้องค์กรจึงต้ องชะลอการพัฒนาระบบการตลาดและการผลิตไว้ ก่อน เพื่อหันกลับมารอการพัฒนาระบบการ
บริ หารคนและระบบการบริ หารงานอื่นๆ ทาให้ เสียเวลาและโอกาสทางธุรกิจ


บุคลากรขาดความมั่นใจในการบริหารงาน

บุคลากรส่วนใหญ่ ทงที
ั ้ ่เป็ นญาติและไม่ใช่ญาติของเถ้ าแก่มักจะทางานตามสัง่ มากเกิ นไป นานเกิ นไป จนไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง เมื่อธุรกิจขยายตัวออกไป มีธุรกิ จใหม่เกิดขึ ้น บุคลากรบางส่วนได้ รับการเลื่อนตาแหน่งให้ เป็ น
ผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อ มักจะมีปัญหาติดตามมาคือขาดความมัน่ ใจในการตัดสินใจด้ วยตัวเอง ต้ องขอคาปรึ กษาจาก
เถ้ าแก่อยูต่ ลอดเวลา ทาให้ เถ้ าแก่สญ
ู เสียเวลากับการแก้ ปัญหาเพพาะหน้ ามากกว่าจะใช้ เวลาในการวางแผนกลยุทธ์ ของ
ธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรต่อต้ านคนนอก สไตลน์การบริ หารงานของเถ้ าแก่มกั จะเป็ นแบบพ่อปกครองลูก อยู่กนั แบบกันเอง
มีอะไรก็ให้ เถ้ าแก่คยุ เพราะเถ้ าแก่มีทงบารมี
ั้
และอานาจเบ็ดเสร็ จเพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็ น
เครื อญาติกนั เป็ นพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ชกั ชวนกันมาทางานจึงทาให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว วันดีคืนดี เถ้ าแก่

ต้ องการคนดีมีฝีมือจากภายนอกเข้ ามาช่วยในการบริ หารงาน ก็มกั จะเจอปั ญหาการต่อต้ านจากคนในสุดท้ ายคนนอกก็ไม่
กล้ าเข้ ามา เพราะนอกจากเจออานาจแบบเบ็ดเสร็ จของเถ้ าแก่แล้ ว ยังต้ องเจอกับการต่อต้ านของคนเก่าอีกด้ วย
เพื่อให้ เถ้ าแก่มือโปรรุ่นใหม่ไม่ต้องประสบพบเจอกับปั ญหาดังกล่าว ผมจึงขอแนะนาแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริ หาร "คน" ดังนี ้


เรียนรู้หรือเข้ ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานด้ านการบริหารงานบุคคล

เถ้ าแก่มือโปรควรจะศึกษาหาความรู้ในเรื่ องการบริ หารบุคลากรให้ ลกึ ซึ ้ง อาจจะเป็ นการเรี ยนรู้ จากตารับตาราหรื อการเข้ า
ร่วมสัมมนาในหัวข้ อต่างๆ เถ้ าแก่ที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารคนส่วนใหญ่มกั จะให้ ความสาคัญกับการบริ หารคน
แบบลูกทุง่ คืออาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว ดังนัน้ เถ้ าแก่มือโปรรุ่นใหม่จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ทงประสบการณ์
ั้
ของคนรุ่ น
เก่าและวิชาการสมัยใหม่ด้วย จึงจะประสบความสาเร็ จในการบริ หารคน ถ้ าเถ้ าแก่มีความรู้ เรื่ องการบริ หารงานในด้ านนี ้
อย่างลึกซึ ้งแล้ ว เวลาจะหาคนมาทาหน้ าที่นี ้แทนก็ไม่ใช่เป็ นเรื่ องยากอีกต่อไป


วางแผนการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ

เถ้ าแก่ควรจะมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการวางแผนการขยายตัวทางธุรกิจทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
การขยายตลาดการขยายกาลังการผลิตสามารถทาได้ ภายในระยะเวลาอันสัน้ แต่การพัฒนาบุคลากรนัน้ จะต้ องใช้
เวลานาน เถ้ าแก่ควรจะถามตัวเองว่าคนที่มีอยู่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอีก 5 ปี 10 ปี ข้ าง
หรื อไม่ ถ้ าตอบว่าไม่ ควรจะทาอย่างไร พัฒนาทันหรื อไม่ หรื อต้ องหาบุคคลภายนอกเข้ ามาเสริ มทัพ แล้ วควรจะเลือก
อย่างไร เมื่อไหร่ เถ้ าแก่ควรจะมีการจัดทาระบบการสืบทอดทายาท (Succession Plan) ในตาแหน่งงานต่างๆ โดยไม่ต้อง
คานึงถึงว่าทายาทที่จะสืบทอดตาแหน่งนันจะเป็
้
นญาติหรื อไม่ คนที่เป็ นเถ้ าแก่อาจจะต้ องเปลีย่ นทัศนคติจากการที่ให้ เครื อ
ญาติทกุ คนมีตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร ไปสูก่ ารสร้ างผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนให้ กบั เครื อญาติ โดยที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งสาคัญ
อาจจะเป็ นเครื อญาติหรื อไม่ก็ได้


เริ่มบริหารงานแบบมืออาชีพในบางจุด

เถ้ าแก่มือโปรควรเริ่ มนาเอาระบบการบริ หารจัดการสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกิจการตังแต่
้ กิจการยังมีขนาดเล็ก โดยอาจจะ
นาเอาระบบการบริ หารบุคลากรบางเรื่ อง เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้ าทางานมาใช้ ก่อน (แทนระบบฝากฝั ง) หรื อเลือกระบบ
การจ่ายผลตอบแทนตามผลงานมาใช้ ก่อน(แทนระบบอาวุโส) ทังนี
้ ้เพื่อวางระบบการบริ หารจัดการที่มนั่ คงให้ กบั อนาคต
ของธุรกิจที่กาลังจะเติบโต ถ้ าจะเปรี ยบเทียบให้ เห็นง่ายคือ ธุรกิจปั จจุบนั คือบ้ านชันเดี
้ ยวแต่ อนาคตอาจจะกลายเป็ นบ้ าน
สองชันสามชั
้
น้ ระบบการบริ หารงานบุคคลเปรี ยบเสมือนเสาเข็ม ถ้ าเราตอกเสาเข็มเผื่อการต่อเติมไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มแรกเมื่อถึง
เวลาต่อเติมบ้ านก็จะทาได้ ทนั ที เช่นเดียวกันถ้ าเราวางระบบการบริ หารคนไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น เมื่อธุรกิจขยายตัวระบบการบริ หาร
ที่วางไว้ ก็จะรองรับการเติบโตขององค์กรได้ ทนั ที และระบบการบริ หารคนถือเป็ นมรดกที่สาคัญชิ ้นหนึง่ ที่เถ้ าแก่รุ่นนี ้จะมอบ
ให้ กบั เถ้ าแก่รุ่นลูกรุ่นหลาน



วางแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์ กร

เถ้ าแถ่มือโปรควรจะมีการกาหนดวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการขึ ้นมา และสารวจดูว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ มีอยู่เรื่ องใดดีอยู่
แล้ ว เรื่ องใดควรจะมีการเปลี่ยนแปลง แล้ ววางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ สามารถรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคตได้ เช่น การสร้ างให้ บคุ ลากรกล้ าแสดงความคิดเห็นแย้ งกับผู้บริ หารอย่างมีเหตุมีผล กล้ าเสนอแนะการ
ปรับปรุงงานในเรื่ องต่างๆ หรื อการมีการโยกย้ ายงานบ่อยๆเพื่อให้ ทกุ คนคุ้นเคยกับการเปลีย่ นแปลง
จากแนวทางทังหมดที
้
่นาเสนอมานี ้คงจะพอเป็ นแนวทางให้ กบั เถ้ าแก่มือโปรที่ต้องการจะโกอินเตอร์ ได้ บ้างนะ
ครับ ประเด็นสาคัญในการบริ หารคนแบบเถ้ าแก่คือเถ้ าแก่ต้องทาตัวให้ เหมือนกับ MD หรื อ CEO ของบริ ษัทใหญ่ พูดง่ายๆ
คือต้ องซ้ อมคิด ซ้ อมบริ หารงานแบบองค์กรขนาดใหญ่ไว้ ก่อนนัน่ เอง

