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ถ้ าถามคนที่เป็ นลูกจ้ างหรื อมนุษย์เงินเดือนว่าใครอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวบ้ าง ถึงแม้ จะไม่สามารถบอกได้
ชัดเจนว่ากี่เปอร์ เซ็นต์ที่ตอบว่าจะทาธุรกิจส่วนตัว แต่...รับรองได้ วา่ สัดส่วนลูกจ้ างที่อยากจะทาธุรกิจส่วนตัวมากกว่าคนที่
ตังใจจะเป็
้
นลูกจ้ างไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน ยิ่งในยุคนี ้และแนวโน้ มในอนาคต นักศึกษาที่จบใหม่เขาเริ่ มคิดที่จะทาธุรกิจ
ส่วนตัวกันตังแต่
้ อยูใ่ นมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพิ่งมาคิดตอนเป็ นลูกจ้ าง เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี ้การส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาทาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อที่เรี ยกกันว่า SME ได้ เริ่ มรุ กเข้ าไปในมหาวิทยาลัยกันมากขึ ้นแล้ ว ดังนัน้ คนรุ่ นใหม่เขาไม่
เพียงแต่คิดจะทาธุรกิจเพราะเห็นรุ่นก่อนๆทาแล้ วอยากจะทาตามแล้ วเท่านัน้ แต่เขามีแนวคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมใหม่
กันมาตังแต่
้ ยงั ไม่จบการศึกษา ดังนันเมื
้ ่อว่าที่แรงงานส่วนใหญ่เขาอยากจะทาธุรกิจส่วนตัวตังแต่
้ สมัยเรี ยน แต่ อาจจะ
ติดขัดด้ วยปั ญหาด้ านประสบการณ์ เงินทุน หรื อโอกาส เขาจึงตังใจที
้ ่จะเข้ ามาทางานในองค์กรเพียงระยะหนึ่งเท่านัน้ เมื่อ
เขามีความพร้ อม แน่นอนว่าวันหนึง่ เขาก็ต้องกระโดดออกจากการเป็ นลูกจ้ างไปสูก่ ารทาธุรกิจส่วนตัว ทังที
้ ่เป็ นอาชีพอิสระ
หรื อผู้ประกอบการเอง
ในเมื่อกระแสของแนวคิดของคนรุ่นใหม่กาลังไหลไปทางนี ้ และดูทา่ ทีจะไหลแรงขึ ้นเรื่ อยๆ ผมรับรองได้ ว่าองค์กร
ต่างๆที่ต้องการรักษาคนให้ อยู่กบั องค์กรให้ ได้ นานๆเหมือนสมัยก่อนนันๆ
้ อาจจะต้ องทุ่มเททรัพยากร ทุ่มเทพลังภายใน
และพลังภายนอกมากยิ่งขึ ้น ทุกองค์กรต้ องแข่งขันกันดึงดูด และรักษาคนเก่งๆคนดีๆกันไว้ ทงนั
ั ้ น้ อีกไม่นานต้ นทุนการ
บริ หารคนของเราก็จะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ จนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ถึงตอนนันจะเกิ
้
ดอะไรขึ ้น ผมคิดว่าคงจะไม่
แตกต่างอะไรกับการที่ผ้ ปู ระกอบการแข่งกันลดราคาสินค้ า เมื่อแข่งกันมากขึ ้น ราคาก็ลดลงๆ เมื่อไปถึงจุ ดๆหนึ่งสภาวะ
การแข่งขันถึงทางตัน(การแข่งขันอิ่มตัว) ณ จุดนันก็
้ ต้องมีบางส่วนต้ องออกจากเวทีการแข่งขันไปหรื อไม่ก็เจ็บตัวกันทุก
ฝ่ าย
องค์กรใดที่มอบหมายให้ ฝ่ายบุคคลหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์พูดคุยโน้ มน้ าว จูงใจไม่ให้ คนที่ตดั สินใจ
ลาออกเปลีย่ นใจให้ อยู่ต่อ ผมอยากจะให้ ข้อสังเกตว่าถึงแม้ เราจะประสบความสาเร็ จในการคุยให้ เขาเปลี่ยนใจได้ ในครัง้
นัน้ แต่ก็ไม่มีอะไรมีรับรองได้ วา่ เขาจะไม่คิดที่จะออกไปจากองค์กรของเราอีก ยิ่งองค์กรไหนเปลีย่ นใจคนที่กาลังจะลาออก
ด้ วยการเสนอปรับเงินเดือนเพิ่ม ให้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้น ปั ญหาที่จะติดตามมาคือ เกิดผลกระทบต่อการบริ หารผลตอบแทน
ภายในองค์กร และส่วนใหญ่แล้ วคนที่เคยยื่นใบลาออกนัน้ มักจะนาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นนันไปเป็
้
นโอกาสในการเสนอขอ
ผลตอบแทนจากองค์กรใหม่ที่เขาต้ องการจะไป บางครัง้ ทังองค์
้ เก่าและองค์กรใหม่ที่จะไปมีการแข่งขันสู้ราคากันเหมือน

การประมูลตัว ที่เก่าเขาปรับให้ เพิ่มเท่านันเท่
้ านี ้ ที่ใหม่บอกจะให้ เท่านี ้เท่านัน้ แข่งกันไปแข่งกันมา คนที่ได้ ประโยชน์ระยะ
สันคื
้ อพนักงาน คนที่เสียประโยชน์คือองค์กรที่จ่ายมากกว่า(บางครัง้ เกินความสามารถจริ ง) ไม่ตา่ งอะไรกับการปั่ นหุ้น ทังๆ
้
ที่มลู ค่าความสามารถที่แท้ จริ งของพนักงานคนนันอาจจะอยู
้
ท่ ี่ประมาณเดือนละสองหมื่น แต่ราคาตลาดอาจจะกระชากไป
อยูท่ ี่สหี่ ้ าหมื่นบาท
เมื่อความสามารถจริ งต่ากว่าราคาตลาดแล้ ว ปั ญหาที่จะติดตามมาในระยะยาวของพนักงานคือทางานได้ ต่า
กว่าที่องค์กรคาดหวัง เพราะเขาคาดหวังเท่ากับค่าจ้ างที่จ่ายไป จึงทาให้ ค นคนทางานหลายคนต้ องเปลี่ยนงานบ่อยๆ
เพราะทางานไม่ค้ มุ ค่ากับราคาที่จ้างมา พอเปลีย่ นงานใหม่ คนส่วนใหญ่ก็ยงั คงขอเงินเดือนเท่ากับหรื อมากกว่าเดิม ยิ่งทา
ให้ ปัญหาทางานไม่ค้ มุ ค่ายิ่งมากขึ ้นเรื่ อยๆ สุดท้ ายก็ต้องหลุดจากวงโคจรของการเป็ นลูกจ้ างไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อสถานการณ์ด้านการจ้ างงานและแนวคิดของคนทางานรุ่ นใหม่เปลี่ยนไปแบบนี ้แล้ ว ผมคิดว่าองค์กรจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการบริ หารคนครัง้ ใหญ่ ถ้ าเป็ นธุรกิจรถยนต์ก็คงต้ องเรี ยกว่า "Major Change"
ใช่มั๊ยครั บ คือเปลี่ยนโมเดล เปลี่ยนรู ปแบบเกื อบทัง้ ระบบ ต่างไปจากโมเดลเดิม ประเด็นที่องค์ กรต่างๆน่าจะนามา
พิจารณาในการบริ หารคนคือ ในเมื่อเราไม่สามารถต้ านทาน ยับยัง้ หรื อป้องกันปั ญหาการลาออกไปทาธุรกิจส่วนตัวของ
คนทางานรุ่นใหม่ได้ ทาไมเราไม่อาศัยวิกฤติตรงนี ้เปลีย่ นให้ มาเป็ นโอกาสต่อองค์กรละครับ องค์กรต่างๆจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องบริ หารคนอยูต่ อ่ ไป แต่ควรจะเปลีย่ นกรอบแนวคิด เปลีย่ นมุมมองเสียใหม่นะครับ
ในฐานะที่เคยเป็ นลูกจ้ างมาก่อน และคิดว่าเพื่อนๆที่ยงั คงทางานเป็ นลูกจ้ างกันอยูใ่ นปั จจุบนั เขาอยากจะทางาน
กับองค์กรแบบไหน องค์กรที่คนอยากจะทางานด้ วยในปั จจุบนั ไม่ใช่องค์กรที่มีสวัสดิการดี เพราะเดี๋ยวนี ้ถึงเราไม่ทางานเรา
ก็พอมีประกันสังคมดูแลอยู่ ตอนนี ้ถึงแม้ เราไม่ได้ ทางานบริ ษัทก็สามารถทาประกันอุบตั ิเหตุเอื ้ออาทรได้ คนทางานสมัยนี ้
คิดว่าไม่จาเป็ นต้ องไปง้ อสวัสดิการเหล่า นีจ้ ากองค์ กรก็ ได้ ไม่เหมือนสมัยก่อ นเราจะไม่ได้ รับสิ่ง เหล่านี ถ้ ้ าเราไม่เ ป็ น
ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างเองชน สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพียงตัวอย่างที่จะเป็ นสัญญาณเตือนภัยให้ องค์กรต่างๆต้ องมานัง่ คิดทบทวน
เรื่ องเหล่านี ้กันใหม่ เอาละครับ ผมจะขอพูดถึงองค์กรที่คนทางานเขาน่าจะอยากไปทางานด้ วยคือองค์กรที่มีลกั ษณะดังนี ้
 ส่งเสริ ม พัฒนา ให้ โอกาสบุคลากรในการคิด ริ เริ่ ม และทากิจการส่วนตัว แต่ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขกันให้ รัดกุม
เพื่อป้องกันความเสียหายในลักษณะที่เรี ยกว่า "ผลประโยชน์ขดั แย้ งกัน"
 เป็ นองค์กรที่สอนให้ พนักงานคิดเหมือนผู้ประกอบการ อย่าสอนลูกจ้ างให้ คิดเหมือนลูกจ้ างทัว่ ไป เพราะถ้ าคนใน
องค์ กรนัน้ คิดเหมือนลูกจ้ าง สินค้ าและบริ การต่างๆก็ จะออกมาไม่แตกต่างกับสิ่งที่เขาคิด ถ้ าเขาคิดเหมือน
เจ้ าของกิจการได้ เขาจะได้ ช่วยกันลดต้ นทุน ช่วยกันหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ
 เป็ นองค์กรที่ไม่เน้ นว่าจะต้ องอยู่นานหรื อไม่นาน เป็ นองค์กรที่ม่งุ เน้ นการผลของงานมากกว่าอายุงาน เพราะ
บางครัง้ คนที่ทางานเพียงระยะสันๆแต่
้ สร้ างผลกาไรแก่องค์กรมหาศาล เช่น แค่เพียงคิดสินค้ าใหม่ขึ ้นมาหนึ่งตัว
และขายดิบขายดี อย่างนี ้จ่ายเงินเดือนคนๆนันไปจนกว่
้
าเกษี ยณอายุก็ยงั คุ้มค่ากับสิง่ ที่เขาคิดมาให้ กบั องค์กร

 เป็ นองค์กรที่จ่ายผลตอบแทนตามความต้ องการของแต่ละคน คนทางานอยากทางานกับองค์กรที่ตอบสนอง
ความต้ องการรายบุคคลมากกว่าตอบสนองเหมือนๆกันทุกคน บางคนต้ องการเน้ นเรื่ องการศึกษา บางคนเน้ น
เรื่ องครอบครัว บางคนเน้ นชื่อเสียง ฯลฯ
 เป็ นองค์กรที่ให้ อิสระในการคิดและการทางานแก่คนทางานอย่างเต็มที่ องค์กรที่คนทางานส่วนใหญ่อยากทางาน
ด้ วยคือองค์กรที่ให้ อิสระในการทางาน เราจะเห็นว่าธุรกิจขายตรง ขายอ้ อม ขายเฉียง ลูกโซ่ แบบหลายชันใน
้
บ้ านเราค่อนข้ างประสบความสาเร็ จเพราะอะไร ก็เพราะคนได้ ทางานอย่างอิสระสามารถบริ หารจัดการกับชีวิต
ของตัวเองได้ มากกว่านัน่ เอง
ที่เขียนมาเสียยืดยาวทังหมดนี
้
้ ไม่ใช่วา่ จะเข้ าข้ างคนทางานนะครับ แต่เพียงแต่อยากจะสะกิดสะเกาองค์กรต่างๆ
ให้ ได้ ตระหนักว่ายุคสมัยของคลื่นแรงงานลูกเก่ากาลังจะผ่านไป องค์กรต่างๆกาลังจะก้ าวเข้ าไปสูค่ ลื่นตลาดแรงงานยุค
ใหม่แล้ ว อะไรบ้ างที่ไม่เหมาะสม อะไรบ้ างที่ควรจะเตรี ยมการเพื่อการเปลีย่ นแปลง ภัยคุกคามอะไรบ้ างที่เราสามารถตังรั้ บ
เพื่อเปลีย่ นวิกฤติให้ เป็ นโอกาสได้ บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการบริ หารบุคลากรรุ่นใหม่ที่แตกต่างอย่างมากจากบุคลากร
รุ่นก่อนๆ สุดท้ ายนี ้ จะขอบอกเพียงสันๆว่
้ า
"องค์กรใดคิ ดก่อน ทำก่อน สำมำรถกำหนดกติ กำกำรแข่งขันขึ้นมำก่อน ย่อมได้เปรี ยบผูอ้ ืน่ อย่ำงแน่นอน"

