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หลายองค์กรประสบปั ญหาพนักงานออกจากงานด้ วยสาเหตุตา่ ง ๆ สูง และแนวโน้ มในอนาคตดูเหมือนว่าปั ญหา
นี ้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น เพราะทัศนคติในการทางานของคนรุ่ นใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงไป ปั จจัยต่าง ๆ ที่เอื ้อต่อการ
เปลีย่ นงานมีมากขึ ้น เช่น มีการแข่งขันเพื่อแย่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพกันสูง มีบริ ษัทจัดหางานเกิดขึ ้นมากมายทาให้ รูปแบบ
ที่จากเดิมคนไปหางาน มาสู่รูปแบบของงานมาหาคน คนรุ่ นใหม่ต้องการหาประสบการณ์ จากหลากหลายองค์กรเพื่อ
เตรี ยมตัวเป็ นผู้ประกอบการในอนาคต นอกจากนี ้ในยุคของข้ อมูลข่าวสาร คนทางานมีโอกาสรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับความ
เคลือ่ นไหวของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ ้น และมีข้อมูลซึง่ เป็ นตัวเร่งให้ มีการตัดสินใจในการเปลีย่ นงานมากขึ ้น
ถ้ า ย้ อ นกลับ ไปมองคนรุ่ น ก่ อ น ๆ จะเห็น ว่า โดยทั่ว ไปแล้ วคนท างานส่ว นมากไม่ค่อ ยอยากเปลี่ยนงาน ถ้ า
ไม่จาเป็ น ความจาเป็ นที่ว่านี ้คือ ขาดความก้ าวหน้ าในอาชีพ อึดอัดในการทางาน ถูกบังคับให้ เปลี่ยนงานจากนายจ้ าง
(ถูกเลิกจ้ าง ปลดออก ให้ ออก) หรื อบริ ษัทปิ ดกิจการ ซึ่งปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ส่วนมากเป็ นปั จจัยจากภายนอกมากกว่า
ปั จจัยที่เกิดจากภายในตัวของคนทางานโดยตรง น้ อยคนมากที่จะมีการวางแผนในการเปลีย่ นงาน
เมื่อแนวโน้ มการเปลี่ยนงานของคนรุ่ นใหม่เป็ นแบบนีแ้ ล้ ว การบริ หารคนขององค์กรต่าง ๆ จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ องค์กรใดยังเน้ นให้ ฝ่ายบุคคลหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ป้องกัน
และแก้ ไขอัตราการลาออกจากงานอยู่ คงต้ องพิจารณากันใหม่นะครับ เพราะขนาดคนรุ่นเก่า ๆ ยังแก้ ไม่ได้ เลย และกระแส
คนรุ่นใหม่ยิ่งแรงกว่าเดิม แล้ วจะป้องกันแก้ ไขได้ อย่างไร?
ถ้ าเราไม่สามารถป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการเปลี่ยนงานของคนรุ่ นใหม่ได้ แล้ ว เราควรจะเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ น
โอกาสได้ อย่างไร ในที่นี ้ผมจะขอแนะนาแนวทางการบริ หารจัดการปั ญหาการออกจากงานเชิงรุกดังนี ้
1. วางแผนกลยุทธ์ เพื่อการออกจากงานของบุคลากร
การแก้ ปัญญหาการออกจากงานขององค์ กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาเชิ งรั บคือเราจะทราบก็
ต่อเมื่อคนมายื่นใบลาออกแล้ ว คนบางคนสาเหตุของการลาออกเพียงเล็กน้ อยแต่ถ้าตัดสินใจยื่นแล้ ว เปลีย่ นใจยากทัง้ ๆ ที่
ลึก ๆ อยากเปลีย่ นใจเหมือนกัน แต่ศกั ดิ์ศรี (ที่กินไม่ได้ ) นันมั
้ นค ้าคออยู่ การที่เรามาตามแก้ ปัญหาการออกจากงานนันเป็
้ น
เรื่ องที่นา่ ปวดหัวมาก เพราะไหนจะต้ องหาคนมาแทน กว่าจะทางานได้ ดีเหมือนคนก่อนทังผู
้ ้ บริ หารทังหน่
้ วยงานต้ นสังกัด
ทังฝ่
้ ายบุคคลหรื อ HR วุน่ วายกันไปทังองค์
้ กร และภาพอย่างนี ้ก็เกิดขึ ้นเรื่ อยมา และยังไม่มีทีทา่ ว่าจะซาลงเมื่อไหร่

กลยุทธ์ แบบใหม่ที่จะแนะนาคื อ เราควรจะวางแผนการออกจากงานเชิ งรุ กให้ กับพนัก งานไปเลย ว่าแต่ละ
ตาแหน่งแต่ละคนเขามีแผนการออกจากงานเมื่อไหร่ หรื ออีกทางหนึง่ คือเราวางแผนให้ เขาไปเลยว่าเขาควรจะออกจากเรา
ไปเมื่อไหร่ โดยทาควบคูก่ นั ไปดังนี ้
• ส่งเสริ มให้ พนักงานตังเป้
้ าหมายในชีวิต เพื่อให้ องค์กรได้ ทราบว่าเป้าหมายในชีวิตจริ ง ๆ ของเขาคืออะไร เขา
ต้ องการเป็ นลูกจ้ างต่อหรื อเขามีแผนที่จะออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เมื่อไหร่ ซึ่งปั จจุบนั นี ้หลายองค์กรได้
เชิญผมไปฝึ กอบรมบุคลากรเรื่ อง “เทคนิคการวางแผนเพื่อพัฒนาตัวเอง (Self – Development)" เพื่อ
ต้ องการสร้ างแรงจูงใจให้ กับคนทางานเกิ ดความอยากต่อความสาเร็ จในเป้าหมายชี วิตที่กาหนดไว้ ใน
ขณะเดียวกันองค์กรจะได้ รับทราบด้ วยว่าแต่ละคนวางแผนชีวิตไว้ อย่างไร เพราะในความเป็ นจริ งแล้ ว ถึงแม้
เราไม่ฝึกอบรมแบบนี ้ให้ เขา เขาก็มีแผนในชีวิตของตัวเขาเองอยูแ่ ล้ ว
• ในบางตาแหน่งองค์ กรจาเป็ นต้ องมีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ าว่าจะให้ คนออกจากงานเมื่อไหร่ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ งต าแหน่ง งานที่ไม่มี มูลค่า เพิ่ม ต่อ ธุร กิ จ เช่ น งานประจ าอาจจะวางแผนใช้ บริ การจากภายนอก
(Out-source) งานบางตาแหน่งอายุงานไม่สมั พันธ์กบั ระดับความสามารถและผลตอบแทนที่จะต้ องจ่ายทุก
ปี เช่น ตาแหน่งพนักงานทาความสะอาดที่ทางานเก่งคนหนึง่ อายุงาน 20 ปี กบั คนทาความสะอาดที่เก่งแต่มี
อายุง านเพี ยง 2 ปี อาจจะมีร ะดับ ฝี มื อ ไม่แ ตกต่า งกัน เพราะงานลัก ษณะนี ม้ ี เพดานจ ากัดในเรื่ อ งของ
ความสามารถ ถ้ าเราไม่วางแผนการออกจากงานของคนในตาแหน่งงานแบบนี ้ ในอนาคตเราไม่สามารถ
แข่งขันเรื่ องต้ นทุนได้ เพราะถึงแม้ เราจะปรับเงินเดือนให้ น้อย แต่ปรับทุก ๆ ปี แน่นอนว่าต้ นทุนเราสูงกว่า
คูแ่ ข่งขันอย่างแน่นอน
2. พัฒนาระบบการสอนงานเชิงรุ ก
ผลกระทบอย่างหนึ่งที่หลายองค์กรได้ รับอันเนื่องมาจากการออกจากงานคือ ประสิทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานใหม่ต่า และต้ องใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ งานนาน ทาให้ เกิดของเสียมากขึ ้น ถ้ าเราตามแก้ ไขในจุดนีไ้ ม่ได้ ผมขอ
แนะนาว่าเราควรจะวางแผนการสอนงานเชิงรุกให้ มากขึ ้น เช่น ตังศู
้ นย์พฒ
ั นาฝี มือหรื อการสอนงานขึ ้นมาเพื่อฝึ กคนก่อนที่
จะเข้ ามาทางานจริ ง อาจจะเป็ นการตังขึ
้ ้นมาเหมือนกับโรงเรี ยนฝึ กอาชีพทัว่ ไป หรื ออาจจะเป็ นการคัดเลือกคนไว้ ลว่ งหน้ า
เมื่อสอบผ่านแล้ วให้ ฝึกอบรมก่อนเลย ถ้ าฝึ กอบรมเสร็ จแล้ วยังไม่มีงาน ปล่อยให้ เขากลับไปรองานที่บ้านหรื อไปทางานที่
อื่นไปก่อน เมื่อถึงเวลาเราจะเรี ยกมาทางาน ขอให้ ลองเปรี ยบเทียบดูว่าวิธีการแบบนี ้มีต้นทุนสูงกว่าหรื อต่ากว่าที่เราต้ อง
เสียโอกาสเสียของ เสียเวลากับการแก้ ปัญหาพนักงานใหม่ในปั จจุบนั หรื อไม่ ซึง่ วิธีการแบบนี ้อาจจะเหมาะสมกับบางธุรกิจ
แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับบางธุรกิจ ขอให้ ลองนาไปพิจารณาดู
3. นาระบบการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพเข้ ามาใช้
ผมคิดว่าในอนาคตเราต้ องเน้ นประสิทธิภาพการทางานของคนให้ มากกว่าอายุ งานของคน เพราะอายุงานมาก
หรื อนานไม่ได้ หมายความว่าคน ๆ นันได้
้ สร้ างคุณค่าให้ กบั องค์กรมากกว่าคนที่มีอายุงานน้ อย ดังนัน้ การที่จะนาเสนอว่า
พนักงานในองค์กรเรามีอายุงานเฉลี่ยเท่าไหร่ นนั ้ น่าจะเลิกไปได้ แล้ ว น่าจะนาเสนอในแนวทางที่ว่าพนักงานของเรามี
ผลผลิต ยอดขายหรื อกาไรต่อคนเป็ นเท่าไหร่ มากกว่า แต่การที่จะนาเสนอแบบนี ้ได้ นนั ้ องค์กรจะต้ องเปลี่ยนแปลงระบบ

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเสียใหม่ให้ สามารถวัดผลการทางานของแต่ละคนให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ซึ่งตอนนี ้ก็มีเครื่ องมือ
หลายอย่าง เช่น Balanced Scorecard, KPIs
4. จัดทาระบบการบริหารองค์ ความรู้เข้ ามาใช้ (Knowledge Management)
เมื่อเราวางแผนกลยุทธ์ ให้ คนออกจากงานแล้ ว จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีระบบการดึงเอาความรู้ ความสามารถ
ของคนเก่ง ๆ ที่ จ ะออกจากเราไปนัน้ มาไว้ กับ ระบบการบริ ห ารองค์ ค วามรู้ ขององค์ ก ร พูด ง่ า ย ๆ คื อ ดึง เอาความรู้
ความสามารถที่มีอยูใ่ นหัวคนออกมาเป็ นคูม่ ือ วิธีคิดวิธีการทางาน เพื่อสะสมเป็ นคลังสมองขององค์กร และนาไปถ่ายทอด
กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ ทาให้ คนรุ่นหลัง ๆ ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก และย่นเวลาในการเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
5. ชีน้ าทัศนคติของคนทางาน
เมื่อเราไม่สามารถหยุดหรื อเปลีย่ นแปลงกระแสของคนทางานรุ่ นใหม่ได้ ขอให้ เราเป็ นผู้นาในกระแสไปเลย นัน่ ก็
คือแทนที่เราจะตามกระแส เราจะต้ องกระตุ้นให้ คนทางานคิดถึงอนาคตตัวเองให้ มากขึ ้น ส่งเสริ มให้ คนออกไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (บางคนอาจจะเป็ นส่วนหนึ่งของสายใยแห่งคุณค่า ขององค์กรเราก็ได้ เช่น เป็ นเอเย่นต์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
เรา) ส่งเสริ มให้ คนเปลี่ยนงานเพื่อความก้ าวหน้ า (เพราะที่เราไม่มีตาแหน่งให้ เขา) ใครอยากเปลี่ยนงานบริ ษัทอาจจะ
ช่วยเหลือสนับสนุน แต่มีเงื่ อนไขว่าคน ๆ นัน้ ต้ องเคยสร้ างคุณค่าให้ กับองค์ กรมาคุ้มค่าแล้ ว สิ่งที่ทงั ้ สองฝ่ ายจะได้ คือ
คนทางานได้ งานที่ดีขึ ้น ไม่ต้องหลบซ่อนเรื่ องการหางาน ในขณะที่องค์กรได้ คือได้ เครดิตจากพนักงาน ได้ ลดต้ นทุนไปในตัว
เพราะเมื่อคนเก่า(เงินเดือนสูง)ออก จ้ างคนใหม่ที่เงินเดือนต่าเข้ ามา ได้ ถ่ายเลือดขององค์กรใหม่ และอนาคตผมคิดว่าเรา
ไม่ควรปิ ดกันคนที
้
่เคยออกจากเราไปทางานที่อื่น ควรเปิ ดโอกาสให้ เขากลับเข้ ามาทางานที่เราได้ ถ้ าคน ๆ นันมี
้ คณ
ุ ค่าต่อ
องค์กร การบริ หารแบบนี ้เหมือนกับการขอยืมบันไดบ้ านคนอื่น(บางขัน)ให้
้ คนในครอบครัวเราเติบโตขึ ้นไปในสายอาชีพการ
งานและก้ าวกลับมาอยูก่ บั เราในจุดที่สงู ขึ ้น
ความคิดเห็นที่ผมเขียนมาทังหมดนี
้
้อาจจะขัดกับความรู้สกึ ของคนทางานบางคนหรื อผู้บริ หารบางองค์กร ก็ต้อง
ขออภัยด้ วยนะครับ ผมเพียงแต่พยากรณ์แนวโน้ มของการบริ หารคนในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เท่านัน้ ผม
มีความเชื่อมัน่ ว่าถ้ าเราสามารถรู้ ว่าพนักงานคิดอะไร ทาอะไรและกาลังจะทาอะไรต่ อไป ผนวกกับการใช้ แนวคิดที่เป็ น
หุ้นส่วนชีวิตของเขา (Life Partner) เหมือนกับการที่เราสอนให้ พนักงานเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) เราจะได้
อะไรมากกว่าที่คิด ยิ่งเรามีสว่ นในการร่วมในความสาเร็ จของเรามากเท่าไหร่ องค์กรจะได้ รับผลตอบแทนในระยะยาวมาก
ยิ่งขึ ้นเท่านัน้ ทังในแง่
้
ของการเติบโตขององค์กร ภาพพจน์ ขององค์ กร เครื อข่ายทางธุรกิจ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่
เปรี ยบเสมือนคนในครอบครัวของเราเอง
ยินดีแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดกับพันธมิตรทางความรู้ทกุ ท่านครับ narongwit_s@hotmail.com

