การให้คนออกจากงาน...
อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของปัญหา
เวลาเราให้คนออกจากงานไปนันมั้ กเป็นการง่ายทีโ่ ทษว่า

“ก็เป็ นความผิดของพนักงานคนนันเอง”
้
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะมาตรการการ
เลิกจ้ างนันเป็
้ นมาตรการที่ควรใช้ เมื่อพนักงาน “มีอาการ” ที่สมควร
ทีจ่ ะต้ องให้ ออกจากงานไปจริง ๆ เช่น ไม่มวี นิ ยั ในการท�ำงาน ชอบสร้ าง
ปั ญ หาต่า ง ๆ นานาให้ กับ หน่ ว ยงาน สร้ างความแตกแยกในหมู่
เพื่อนร่วมงาน เฉื่อยหรื อหย่อนสมรรถภาพในการท�ำงานจนเป็ นตัวถ่วง
ผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรที่ไม่อาจปล่อยไว้ ได้ เป็ นต้ น
ข้ อที่ควรสังเกตก็คอื “อาการผิดปกติ” เหล่านี ้แม้ วา่ สุดท้ ายแล้ ว
จ�ำเป็ นจะต้ องใช้ มาตรการเลิกจ้ างไปเพราะปล่อยไว้ ไม่ได้ ก็จริ ง แต่อาจ
เป็ นเพียงการแก้ ไขตามอาการเท่านัน้ ไม่ใช่เป็ นการแก้ ไขที่ “เหตุ” ของ
ปั ญหา เพราะถ้ าค�ำตอบคือ “ใช่” การปรับปรุงแก้ ไข “เหตุ” ของอาการ
ผิดปกติเหล่านันก็
้ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิง่ มิฉะนันอาการอย่
้
างที่วา่ ๆ มา
ก็จะยังคงจะเกิดขึ ้นซ� ้ำอีก
พฤติ ก รรมที่ พ นัก งานแสดงออกมาและท� ำ ให้ อ งค์ ก รต้ อ ง
เลิกจ้ างก็มีตวั อย่างประมาณนี ้ครับ

ไพศาล เตมีย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

พนักงานขาดงานไปเฉย ๆ
พนักงานที่เข้ ามาใหม่ท�ำงานไปได้ ไม่ถึงเดือนก็ขาดงานไป
เฉย ๆ ไม่ตดิ ต่อกลับมาเลยจนเกิน 3 วัน บริ ษัทก็เลยต้ องเลิกจ้ างไป
เพราะเหตุ “ละทิ ้งหน้ าที่เกินกว่า 3 วันท�ำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร”
อาการแบบนี ้ก็ต้องเลิกจ้ างแน่ ๆ เพราะไม่ร้ ูจะให้ ท�ำงานอยู่
ต่อไปได้ อย่างไร ก็เล่นไม่ยอมกลับมาท�ำงานแล้ ว แต่ปัญหานี ้ก็อาจ
เกิดขึ ้นได้ อีกอย่างไม่สิ ้นสุด ถ้ ายังหาเหตุไม่พบว่าเป็ นเพราะเหตุใด
แล้ วเข้ าแก้ ไข เหตุที่วา่ นี ้อาจเป็ นได้ หลายประการ เช่น
yy กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ าท�ำงานที่ มีอยู่อาจยัง
ไม่ส ามารถคัด เลื อ กได้ ค นที่ เ หมาะสมเข้ า มาท� ำ งาน
ท�ำให้ อาจได้ คนที่มีคณ
ุ สมบัตสิ งู ไปบ้ าง ต�่ำไปบ้ าง หรื อ
ไม่ตงใจที
ั ้ จ่ ะมาท�ำงานกับเราบ้ าง จึงมาท�ำ ๆ แล้ วก็ออกไป
yy หากตรวจสอบแล้ วว่า ไม่ใช่เหตุทกี่ ระบวนการสรรหาและ
คัด เลื อ กบุ ค คลเข้ าท� ำ งาน เพราะจริ ง ๆ แล้ ว โดย
กระบวนการก็สามารถรับ “คนที่ใช่” เข้ ามาแล้ ว แต่เป็ น
เพราะกระบวนการการปฐมนิเทศและการดูแลพนักงาน
ใหม่ยงั ไม่ดีพอ พนักงานจึงปรับตัวเข้ ากับงาน คน และ
วัฒนธรรมขององค์กรไม่คอ่ ยได้ จึงไม่เกิดความรัก ความ
ผูกพันต่องาน คน และองค์กร หากเป็ นแบบนี ้ส่วนที่ต้อง
ปรั บ ปรุ ง ก็ อ าจไม่ใ ช่ก ระบวนการคัด เลื อ กบุค คลเข้ า
ท�ำงานก็เป็ นได้

พนักงานหย่ อนสมรรถภาพในการท�ำงาน
ไม่ ปรั บตัวต่ อการเปลี่ยนแปลง
การให้ คนออกจากงานเพราะเหตุผลนี ้ มักเป็ นเหตุผลที่ได้ ยิน
กันบ่อย ๆ แต่ก็ต้องสืบสาวต่อไปเหมื อนกันว่าเหตุที่พนักงานเป็ น
แบบนี ้มาจากอะไร เช่น เรามีการฝึ กอบรมพัฒนาพนักงานอย่างดีพอ
และต่อเนื่องหรื อไม่มีเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงาน
หรื อไม่ หรื อมีรูปแบบการประเมินผลงานและฟี ดแบ็กที่เหมาะสมและ
สม�่ำเสมอหรื อไม่ เป็ นต้ น

นอกจากตัวอย่างที่หยิบยกมาเหล่านี ้ยังมีปัญหาอีกมากมาย
ที่ท�ำให้ คนต้ องถูกออกจากงาน เชื่อแน่ว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงมี
ประสบการณ์กนั มาไม่มากก็น้อย และเห็นได้ วา่ บ่อย ๆ ที่การให้ คน
ออกจากงานนันเป็
้ นแต่เพียงการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านัน้

พนักงานขาดวินัยที่ดใี นการท�ำงาน

ต้ นเหตุครับ

แน่นอน ถ้ าต้ นเหตุของปั ญหายังคงอยู่ วงจรของการกระท�ำ
ผิดและการถูกออกจากงานก็จะยังคงอยูค่ กู่ บั องค์กรไปจนกว่าต้ นเหตุ
ถ้ าพบว่าปัญหาเป็ นแบบทีก่ ล่าวมาข้ างบนนี ้ล่ะก็ เราคงต้ องหัน ของปั ญหาจะถูกแก้ ไข
กลับมาปรับปรุงระบบรับและรักษาคนกันแล้ วล่ะครับ เพราะพฤติกรรม
ไม่ ต้ อ งบอกก็ ค งพอคาดหมายได้ ว่ า องค์ ก รที่ มี แ นวโน้ ม
ที่ผิดปกตินนอาจจะไม่
ั้
ใช่ความผิดของพนักงานเสียทีเดียว
เคลื่อนตัวไปสู่ความเสื่อม มักจะเป็ นองค์กรที่ไม่สนใจแก้ ปัญหาที่
ปัญหานี ้ก็เป็ นอีกปัญหาหนึง่ ทีต่ ้ องตรวจสอบให้ แน่ใจเหมือนกัน
ว่าที่จริ งแล้ วมีเหตุมาจากเรื่ องอื่น ๆ ที่องค์กรต้ องปรับปรุงแก้ ไขหรื อไม่
เช่น
yy มีระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานที่ดแี ละชัดเจน และ
พนักงานปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนัน้ ๆ ดีหรื อไม่
yy ผู้บงั คับบัญชาได้ ให้ การชี ้แนะสัง่ สอนลูกน้ องอย่างเหมาะสม
หรื อไม่
yy การจัดการของผู้บงั คับบัญชาตามสายงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นธรรมหรื อไม่
yy เมื่อพนักงานมีปัญหา ปั ญหาเหล่านัน้ ได้ ถูกน�ำมาแก้ ไข
อย่างเหมาะสมหรื อไม่

