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ในอดีตถ้ าใครไปพูดเรื่ องใบกาหนดหน้ าที่งาน การประเมินค่างาน โครงสร้ างค่าจ้ าง การวิเคราะห์กาลังคน ฯลฯ
กับเถ้ าแก่หรื อผู้บริ หารองค์กรขนาดเล็ก รับรองได้ วา่ ถ้ าไม่ถกู ไล่ออกมา ก็คงจะถูกตังค
้ าถามที่วา่ “ลงทุนทาระบบเหล่านี ้ไป
แล้ ว จะได้ กาไรเท่าไหร่ ” หรื อไม่ก็ถกู ย้ อนกลับมาว่า “องค์กรของเราไม่ต้องมีระบบเหล่านี ้ก็เติบโตมาทุกปี มีกาไรมาโดย
ตลอด”
เรื่ องที่เถ้ าแก่หรื อผู้บริ หารในอดีตสนใจคือ ทาอย่างไรไม่ให้ พนักงานประท้ วง ทาอย่างไรให้ คนทางานดี ซื่อสัตย์
สุจริ ตไว้ ใจได้ ทาอย่างไรให้ ได้ กาไรเพิ่มขึ ้น พูดง่ายๆคือทุกลมหายใจเข้ าออกของผู้บริ หารแบบเถ้ าแก่ในอดีตมักจะคิดถึงแต่
กาไรขาดทุนเท่านัน้ อะไรที่ยงั มองไม่เห็นผลตอบแทนที่ชดั เจน เขาจะไม่สนใจ หรื อถึงสนใจก็สนใจในลาดับสุดท้ าย (เวลา
และเงินจึงถูกจัดสรรไปให้ เรื่ องอื่นจนหมดเสียก่อน เลยไม่ได้ ลงทุนในระบบการบริ หารคน) เถ้ าแก่รุ่นเก่าคงไม่แตกต่างอะไร
ไปจากชาวนาไทยที่คิดเพียงการหากินไปวันๆ ปลูกข้ าวกินให้ พอแต่ละปี คงไม่มีชาวนาคนไหนคิดจะส่งลูกไปเรี ยน เพื่อให้
ลูกนาวิชาความรู้ มาบริ หารจัดการนาจากแบบดังเดิ
้ มมาเป็ นการทานาแบบการค้ า เพราะแค่คิดจะส่งลูกไปเรี ยนหนังสือก็
เสียเงิน เสียเวลา ขาดแรงงานในการช่วยทานาไปเสีย แล้ ว ชาวนาส่วนใหญ่จะให้ ลกู ออกจากโรงเรี ยนมาช่วยทานา ส่วน
ชาวนาบางคนส่งลูกเรี ยนจนจบ แต่เมื่อจบแล้ วลูกก็เปลี่ยนอาชีพไปทาอย่างอื่นไม่นาความรู้ ที่ได้ กลับมาช่วยพัฒนาการ
บริ หารจัดการการทานาให้ ดีขึ ้น สุดท้ ายชาวนาไทยทุกรุ่นก็ต้องเจอกับปั ญหาเดิมๆตลอดไป
ในปั จจุบนั มีองค์กรที่เคยเป็ นเถ้ าแก่มาก่อนหรื อเป็ นองค์กรที่ไม่ใช่เถ้ าแก่ แต่เคยละเลยหรื อมองข้ ามการลงทุนใน
การพัฒนาระบบการบริ หารบุคลากรมาก่อน กาลังประสบปั ญหาดังต่อไปนี ้
รับคนใหม่ เข้ ามาแต่ อยู่ได้ ไม่ นานก็ออกไปอยู่ท่ อี ่ นื
เมื่อองค์กรเติบโตขึ ้น จาเป็ นต้ องรับบุคลากรเพิ่ม แต่ปัญหาที่มกั จะเกิดขึ ้นคือรับคนใหม่ที่เก่งๆเข้ ามาอยูไ่ ด้ ไม่นานก็ออกไป
อยูท่ ี่อื่น ซึง่ มีสาเหตุหลายอย่าง เช่น


เงินเดือนคนใหม่มากกว่าคนเก่าทาให้ ถกู ต่อต้ านจากคนเก่า เนื่องจากค่าจ้ างคนใหม่เป็ นไปตาม
ค่าจ้ างของตลาด ปรับตามจานวนครัง้ ที่เปลีย่ นงาน(บางคนค่าจ้ างกระโดดครัง้ ละ 30-50%) แต่
ค่าจ้ างคนเก่าเป็ นไปตามระบบการบริ หารค่าจ้ างภายในองค์กรเท่านัน้ (เต็มที่ปรับค่าจ้ างปี ละไม่
เกิน 10%)



คนใหม่รับไม่ได้ กบั วัฒนธรรมองค์กรที่สงั่ สมมานาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าที่ไม่
เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ หรื อคนใหม่ที่มาจากที่อื่นเคยทางานกับองค์กรที่มวี ฒ
ั นธรรมองค์กรแบบ
ตะวันตก แต่พอเข้ ามาเจอวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยๆ ก็ปรับตัวไม่ได้ เช่น เคยเถียงกับหัวหน้ า
ด้ วยเหตุด้วยผลได้ พอเข้ ามาที่นตี่ ้ องฟั งและทาตามอย่างเดียวห้ ามเถียง ห้ ามถาม



คนเก่งๆย่อมเป็ นที่หมายปองของตลาด ทาให้ บริ ษัทนายหน้ าหาคนตามจีบตลอดเวลา ทาให้ คน
เหล่านี ้มีโอกาสที่ดีกว่ามานาเสนออยูเ่ รื่ อยๆ ทาให้ ตดั สินใจเปลีย่ นงานได้ งา่ ยกว่าคนกลุม่ ทีต่ ลาด
ไม่ต้องการ

คนทางานเหมือนกัน อายุงานต่ างกัน เงินเดือนต่ างกันเป็ นเท่ าตัว
ปั ญหาประจาองค์กรเก่าแก่ที่มีให้ เห็นอยู่ทั่วไปคือ คนที่ทางานมานานกว่ามักจะมีเงินเดือนสูงกว่า ซึ่งก็ไม่น่า
ผิดปกติ แต่ถ้าปรากฏว่าคนที่ทางานมานานนันท
้ างานตาแหน่งเดียวกัน ทางานเหมือนกันกับคนใหม่ แต่เงินเดือนต่างกัน
สองสามเท่า นี่คือปั ญหา แสดงให้ เห็นว่าคนๆนันๆท
้ าทางานตาแหน่งเดิมไม่ได้ เลือ่ นตาแหน่งเลย จึงทาให้ เงินเดือนสูงกว่า
ปกติ หรื อไม่ก็ระบบการปรับค่าจ้ างคงจะมีปัญหา เช่น ปรับค่าจ้ างตามอายุงาน ปรับค่าจ้ างเพราะทางานดีในตาแหน่งเดิม
(ทังๆที
้ ่คนๆนันไม่
้ มีศกั ยภาพที่จะเติบโตในตาแหน่งที่สงู ขึ ้นไป) บางองค์กรแม่บ้านอยูม่ านานเงินเดือนเกือบสองหมื่นบาท
ในขณะที่แม่บ้านคนใหม่ที่เพิ่งเข้ ามาทางานเหมือนๆกัน แต่เงินเดือนเพียงไม่กี่พนั บาท คนขับรถอยูม่ านานและทางานดีใน
ตาแหน่งเดิมทุกปี เงิน เดื อนสองหมื่ นบวกเบีย้ เลี ้ยงและโอทีอี กเกื อบหมื่น รวมเบ็ ดเสร็ จรั บไปเดือนละเกื อ บสามหมื่ น
ในขณะที่คนขับรถคนใหม่ที่เพิ่ งเข้ ามาเงินเดือนรวมทุกอย่างแล้ วยังไม่ถึงหมื่น ยังนีไ้ ม่น่าจะถูกต้ องนัก เพราะคนสอง
คนทางานเหมือนกัน ผลงานเท่ากัน แต่เวลาจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือน องค์กรจ่ายให้ ไม่เท่ากัน แทนที่จะจ่ายตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบหรื อผลงานที่เกิดขึ ้น แต่องค์กรกลับจ่ายเงินเดือนตามมรดกเดิมที่มีอยู(่ ตามอายุตวั และอายุงาน)
ภาพหนึง่ ที่ปรากฏให้ เห็นอยูเ่ สมอๆคือ พนักงานระดับบังคับบัญชาบางคนจบปริ ญญาตรี ทางานในสานักงานเงินเดือน
ประมาณหนึง่ หมื่นบาท สัง่ แม่บ้านให้ ชงกาแฟให้ แขก แต่หารู้ไม่วา่ แม่บ้านที่ตวั เองกาลังสัง่ กาแฟอยูน่ นเงิ
ั ้ นเดือนมากกว่า
ตัวเองสองเท่า (ต้ นทุนกาแฟแต่ละแก้ วแพงกว่ากาแฟยี่ห้อดังๆเสียอีก) ถ้ าเราเป็ นเจ้ าของบริ ษัทให้ ลองถามตัวเองว่า
พนักงานบังคับบัญชาที่จบปริ ญญาตรี กบั แม่บ้านใครมีความสาคัญต่อองค์กรมากกว่ากัน แล้ วองค์กรควรจะจ่ายค่าจ้ างให้
ใครมากกว่ากัน
เสียคนทางานระดับล่ างที่เก่ งๆไป และได้ หัวหน้ าแย่ ๆมาหนึ่งคน
“ในเมื่อคนๆหนึง่ อยูก่ บั องค์กรมานาน ทางานก็ดี ไม่มีใครในองค์กรดีกว่าคนนี ้อีกแล้ ว แล้ วทาไมองค์กรไม่เลือ่ นตาแหน่งให้
เขาให้ สงู ขึ ้นเมื่อมีตาแหน่งงานว่าง หรื อถึงไม่มีตาแหน่งงานว่างองค์กรก็นา่ จะหาตาแหน่งดีๆให้ เขา เพื่อให้ แตกต่างจากคน
อื่น”

นี่คือความเชื่อของคนที่เป็ นเถ้ าแก่หรื อผู้บริ หารในอดีต (หรื อบางองค์กรในปั จจุบนั )
จากแนวคิดแบบนี ้จึงทาให้ องค์กรหลายองค์กรเกิดปั ญหาติดตามมาคือ เสียคนทางานในระดับปฏิบตั ิที่เก่งๆไปหนึ่งคน
และได้ หวั หน้ าแย่ๆมาอีกหนึง่ คน (เสียสองต่อ) เพราะผู้บริ หารมองเพียงว่าเขาอยู่มานาน ทางานดี และไม่มีใครดีกว่านี ้อีก
แล้ ว เลยเลือ่ นตาแหน่ง
ปั ญหานี ้เกิดจากการที่องค์กร ขาดการออกแบบระบบการเลื่อนตาแหน่งที่มีประสิทธิ ภาพ โดยหลงลืมไปว่าคนบางคน
เหมาะสมกับบางระดับเท่านัน้ เขาไม่มีศกั ยภาพที่จะขึ ้นไปทางานในระดับที่ สงู ขึ ้นไป องค์กรมักจะเชื่อว่าถ้ าเขาทางานดี
ทางานเก่งในตาแหน่งงานปั จจุบนั เขาน่าจะทางานดีในตาแหน่งที่สงู ขึ ้นไปด้ วย ซึง่ ในความเป็ นจริ งหาได้ เป็ นเช่นนันในทุ
้ ก
กรณีไม่ เช่น เราคิดว่าพนักงานขายที่ขายเก่ง อยู่มานาน มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ต้ องได้ รับการเลือ่ นตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าทีม
ขาย แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว พนักงานขายเก่งๆบางคนไม่มีความสามารถในการปกครองคนอื่นได้ ไม่มีสามารถสอนคนอื่น
ให้ ขายเก่งได้ ฯลฯ
องค์ กรฟั นหลอ (ขาดคนทดแทนในบางระดับ)
มีองค์กรจานวนไม่น้อยทีเ่ กิดปั ญหาขาดคนในบางระดับ คล้ ายๆกับคนฟั นหลอ เช่น คนที่จะมาแทนผู้บริ หารระดับฝ่ ายไม่มี
คนที่จะมาแทนผู้จดั การแผนกไม่มี ฯลฯ ปั ญหานี ้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น


มีองค์กรระบบเถ้ าแก่ไม่น้อยที่อาจจะโชคดีหรื อเถ้ าแก่มีฝีมือทาให้ องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด โดยมีผ้ บู ริ หารที่เป็ นคนเดียวกันกับเจ้ าของ ต่อมาก็เริ่ มมีผ้ บู ริ หารที่เป็ นเครื อญาติและ
ลูกหลาน แต่มีบางตระกูลมีญาติน้อย ทุกคนเป็ นผู้บริ หารกันหมดแล้ ว แต่องค์กรก็ยงั เติบโตอย่าง
ไม่หยุดยัง้ ทาให้ มีตาแหน่งในระดับบริ หารว่างลง ครัน้ จะจ้ างคนนอกมาก็คิดหนัก เพราะความเชื่อ
ของเถ้ าแก่คือต้ องเป็ นคนดีก่อน (ซื่อสัตย์ไว้ ใจได้ ) ส่วนฝี มือมาทีหลัง ซึง่ การที่จะทดสอบว่าคนๆนัน้
เป็ นคนดีไว้ ใจได้ หรื อไม่ ไม่สามารถรู้ ได้ จากการสัมภาษณ์หรื อทดลองงานเพียงระยะสันๆ
้ เลยทา
ให้ ผ้ บู ริ หารที่เป็ นเครื อญาติบางคนต้ องควบหลายๆตาแหน่งในเวลาเดียวกัน



ขาดการวางแผนการพัฒ นาคนทดแทนต าแหน่งงาน องค์ ก รขาดการวางแผนระยะยาวว่าถ้ า
ตาแหน่งนัน้ ว่างลงใครจะเข้ ามาแทน และขาดการวางแผนการพัฒนาตัวแทนไว้ ล่วงหน้ า พอมี
ตาแหน่งว่างขึ ้นมาจริ งๆ ก็ต้องเลือกคนใดคนหนึง่ ขึ ้นมาแทน ปั ญหานี ้บางครัง้ ก็จะย้ อนกลับไปเป็ น
ปั ญหาที่วา่ เสียลูกน้ องที่ทางานเก่งๆไปหนึง่ คน ได้ หวั หน้ าแย่ๆมาอีกหนึง่ คน



องค์กรมีแต่คนรุ่นราวคราวเดียวกัน พอรุ่ นนันเกษี
้ ยณอายุไป คนรุ่นใหม่ที่มีอยูก่ ็ยงั อายุน้อยเกินไป
ไม่สามารถกระโดดข้ ามต าแหน่งงานที่ ว่างอยู่ไปสู่ต าแหน่งงานที่ ค นรุ่ นเก่ าเกษี ยณไป เพราะ
ตาแหน่งที่ลกู น้ องอยูใ่ นปั จจุบนั ห่างจากตาแหน่งที่หวั หน้ าที่เกษี ยณอายุตงสองสามระดั
ั้
บ

เถ้ าแก่ ไปไหนไม่ ได้ เพราะขาดทายาททางการเมือง

ผู้บริ หารโดยเฉพาะผู้บริ หารที่เป็ นคนเดียวกับเจ้ าของ เมื่อได้ ก่อร่ างสร้ างธุรกิจมาจนถึงระดับหนึ่งแล้ ว ก็คิดจะ
วางมือผันตัวเองไปเป็ นผู้ถือหุ้นเหมือนกับนักลงทุนทัว่ ไปบ้ าง แต่ก็ทาไม่ได้ เพราะเนื่องจากเคยทา เคยคุมธุรกิจทุกอย่างทา
ให้ ปล่อยวางไม่ได้ กลัวคนอื่นจะทาได้ ไม่ดีเท่าตัวเอง ลูกน้ องมือรองๆลงไปก็ไม่สามารถทาได้ (เพราะไม่เคยให้ ทามาก่อน
จู่ๆจะมามอบให้ ทาทันทีคงจะลาบาก) เคยเห็นเจ้ าของธุรกิจบางท่าน วันๆไม่เห็นท่านทาอะไรนอกจากเซ็นเอกสาร เซ็นเช็ค
และดุดา่ พนักงาน เพราะท่านยังคงเซ็นเอกสารเกือบทุกเรื่ องในองค์กร บางเรื่ องเซ็นเพราะความเคยชิน บางเรื่ องเซ็นเพราะ
ไม่ไว้ ใจลูกน้ อง บางครัง้ เซ็นเพราะอยูว่ า่ งไม่เป็ น ถ้ าไม่ได้ เซ็นเอกสารไม่ร้ ูจะทาอะไรเหมือนกัน เพราะในอดีตเคยทาและเคย
เป็ นอย่างนี ้มาตลอด
เจ้ าของที่เป็ นผู้บริ หารหลายท่านคิดอยากจะวางมือจากธุรกิจ แต่มกั จะติดปั ญหาตรงทีว่ า่ หาคนมาแทนตัวเองไม่ได้ ด้ วย
เหตุผลหลายประการ เช่น


ไม่มีใครในองค์กรมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ต้องการ เพราะคุณสมบัติที่ต้องการมักจะต้ องการ
เหมือนตัวเอง (ทาได้ ทกุ อย่างเพราะเป็ นเจ้ าของ) ซึง่ คุณสมบัติแบบนี ้คงจะไปหาที่ไหนได้ ยาก



มีผ้ บู ริ หารระดับรองๆที่สามารถขึ ้นมาแทนได้ แต่ก็ยงั ไม่ถกู ใจเพราะ ผู้บริ หารบางคนเก่งเรื่ องงาน
แต่อ่อนเรื่ องคน ผู้บริ หารบางคนเก่งเรื่ องคนแต่ด้อยเรื่ องงาน บางคนเป็ นลูกหลานที่ไว้ ใจได้ แต่
ขาดประสบการณ์ในธุรกิจและขาดการยอมรับจากคนในองค์กร

คนเก่ าออกไปไม่ มีใครสามารถเข้ ามาทางานแทนได้
องค์กรที่เป็ นองค์กรเก่าแก่ตงมานาน
ั้
คนทางานมักจะทางานได้ สารพัดอย่างเพราะอยูม่ านานมีประสบการณ์ทกุ
อย่าง เพราะอดีตเจ้ าของใช้ ทาโน่นทานี่ ต้ องทาได้ ทกุ อย่างจึงจะอยูไ่ ด้ คนเหล่านี ้จึงเป็ นพนักงานสารพัดประโยชน์สารพัน
หน้ าที่ เมื่อคนเหล่านี ้มีอนั ต้ องจากองค์กรไม่ว่าด้ ว ยสาเหตุการลาออกหรื อเกษี ยณก็ตาม ปั ญหาที่มกั จะติดตามมาคือ หา
คนแทนไม่ได้ เนื่องจากงานที่คนเก่าทามีตงแต่
ั ้ ยกของเอง ตรวจเอกสารเอง ควบคุมลูกน้ องเอง ประสานงานเอง ไปจนถึง
วางแผนกลยุทธ์เอง ถ้ างานแบบนี ้จะหาคนจบการศึกษาสาขาไหนก็คงทาไม่ได้ ทกุ อย่างเหมือนที่คนเก่าเคยทา เพราะถ้ าคน
ที่จบปริ ญ ญาตรี ปั จจุบันเขาคงจะไม่ทางานที่ต้องใช้ แรงกายเหมือนกรรมกร ถ้ าคนที่จบการศึกษามัธยมเขาคงจะไม่
สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
และสาเหตุอีกอย่างหนึง่ ที่คนใหม่ไม่สามารถทางานแทนคนเก่าได้ เพราะขันตอนและวิ
้
ธีการทางานต่างๆมักจะอยูใ่ นหัวของ
คนเก่า ไม่ได้ ถกู ถ่ายทอดออกมาเป็ นคูม่ ือที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พอคนใหม่เข้ ามานอกจากจะไม่มีคมู่ อื การทางานแล้ ว คน
เก่าก็ไม่สอนงาน อาจจะเป็ นเพราะว่ากลัวตัวเองหมดความสาคัญหรื อเป็ นเพราะสอนงานไม่เป็ น ทาให้ ดไู ด้ แต่สอนไม่ได้
คาถามที่ผ้ บู ริ หารหรื อเจ้ าของมีเสมอๆคือ “ทาไมคนเก่าซึง่ ไม่ได้ จบการศึกษาสูงๆมาถึงทาได้ ทาไมคนที่จบการศึกษาสูงๆ
มาทาไม่ได้ ” คาถามนี ้คงจะตอบได้ วา่ องค์กรขาดระบบการกาหนดหน้ าที่งานทีช่ ดั เจน มักจะกาหนดหน้ าที่งานตามตัวคน
มากกว่าตามหน้ าที่ ทาให้ งานที่หลากหลาย หลายระดับไปอยูร่ วมกันในคนๆเดียวจนแยกไม่ออกว่างานไหนควรจะอยู่
ตาแหน่งไหนจึงจะเหมาะสม และองค์กรยังระบบการบริ หารงานบริ หารคนที่มีประสิทธิภาพมาตังแต่
้ ในอดีตนัน่ เอง

การฝากองค์ กร
มีพนักงานจานวนไม่น้อยที่อยู่มานานในตาแหน่งเดิมไม่อยากเลื่อนตาแหน่งที่สงู ขึ ้นไป ขอให้ ทางานเดิมเงินเดือนเพิ่มทุกปี
ก็ดีแล้ ว ไม่คิดจะก้ าวหน้ าอะไรไปให้ ไกลไปกว่านี ้แล้ ว เพราะชีวิตก็สขุ สบายดีแล้ ว
ในขณะที่ผ้ บู ริ หารที่เป็ นเจ้ าของก็คิดว่าพนักงานที่อยู่มานานเป็ นพนัก งานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามานาน ควรจะเลี ้ยงไว้
นานๆ เพราะไม่อยากไล่ใครออก และถ้ ายังทางานได้ ก็ให้ ทางานต่อไป เจ้ าของมักจะคิดว่าคนเก่าคนแก่เหมือนญาติพี่น้อง
ถึงดีไม่ดียงั ไงก็เป็ นญาติตดั ไม่ขาด อะไรที่อภัยได้ ก็ให้ อภัยนึกถึงบุญคุณในอดีต ถ้ าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็อ ยูก่ นั ไป
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือคนเก่าคนแก่บางคนแรกๆอาจจะทางานเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นพนักงาน ทางานเรื่ อยๆ (ไม่ดีไม่
เลว) เก็บกินบุญเก่าที่สะสมไว้ เยอะ คนบางคนเริ่ มทางานในองค์กรเป็ นงานรอง แต่งานหลักคือธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน คนบาง
คนเริ่ มอาศัยตาแหน่งหน้ าที่เป็ นประตูสกู่ ารทางานส่วนตัว คนบางคนเริ่ มหมดไฟ หมดฝี มือก็ต้องสร้ างบารมีหรื ออิทธิพล
ท้ องถิ่นในองค์กร เพื่อไว้ ใช้ ต่อรองกับเจ้ าหรื อลูกเจ้ าของในอนาคตเผื่อมีปัญหา พูดง่ายๆคือคนเก่าคนแก่บางคนเริ่ มออก
ลายทาให้ คนกลุม่ นี ้กลายเป็ นกาฝากองค์กรโดยไม่ร้ ู ตวั คือกินเงินเดือนสูงและมีแ นวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี ๆ แต่ผลงานหรื อสิ่งที่
ตอบแทนคืนให้ กบั องค์กรน้ อยและมีแนวโน้ มน้ อยลงๆทุกปี (สวนทางกับเงินเดือน)
ทังหมดนี
้
้ คงจะพอเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าถ้ าองค์กรใดมองข้ ามการลงทุนพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มานาน คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้ องประสบพบเจอกับปั ญหาดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ถ้ าปั ญหาคนในองค์กรเปรี ยบเสมือนโรคของ
คน บางปั ญหาคงจะเป็ นโรคที่เรื อ้ รังรักษาด้ วยยาไม่หายแล้ วมีทางเดียวคือต้ องผ่าตัด และปั ญหาบางอย่างเปรี ยบเสมือน
โรคมะเร็ งระยะสุดท้ ายที่รักษาไม่หายแน่ๆ ดังนัน้ ถ้ าองค์กรใดยังไม่เจอปั ญหาเหล่านี ้ อยากแนะนาให้ ลองประเมินดูว่า
องค์กรของท่านมีโอกาสเจอปั ญหาเหล่านี ้หรื อไม่อีกสิบหรื อยี่สบิ ปี ข้างหน้ า ถ้ าองค์กรใดกาลังประสบปั ญหาเหล่านี ้อยูก่ ็คง
จะต้ องหาหมอเฉพาะทางมาทาการรักษาหรื อผ่าตัดให้ แต่ต้องมัน่ ใจว่าหมอที่มาทาการรักษานันสามารถรั
้
กษาได้ ถกู โรค
ด้ วยนะครับ เพราะอาการที่องค์กรของท่านเป็ นอยู่นนั ้ บางอาการรักษาตามอาการไม่ได้ (เช่น เงินเดือนคนบางคนต่ากว่า
คนอื่น ก็ปรับให้ เท่ากัน ฯลฯ) ต้ องมีการวิเคราะห์สาเหตุของโรคให้ ดีมิฉะนัน้ นอกจากโรคเดิมไม่หายแล้ ว ยังจะทาให้ เกิด
โรคแทรกซ้ อนใหม่อีกด้ วย (เช่น ปรับค่าจ้ างคนหนึง่ คนให้ สงู ขึ ้นหรื อเลือ่ นตาแหน่งคนหนึง่ คน ทาให้ คนเก่งๆออกไปสิบคน)
วันที่เขียน
สถานที่เขียน
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