
ปัญหาการบรหิารคนทีถู่กมองขา้ม(มานาน) 

ในอดตีถา้ใครไปพดูเรือ่งใบก าหนดหนา้ทีง่าน การประเมนิคา่งาน  

โครงสรา้งคา่จา้ง การวเิคราะหก์ าลังคน ฯลฯ กับเถา้แกห่รอืผูบ้รหิารองคก์ร ขนาดเล็ก รับรองได ้

วา่ถา้ไมถ่กูไลอ่อกมา ก็คงจะถกูตัง้ค าถามทีว่า่ “ลงทนุท าระบบเหลา่นี้ไปแลว้ จะไดก้ าไร
เทา่ไหร ่ ” หรอืไมก่็ถกูยอ้นกลับมาวา่ “องคก์รของเราไมต่อ้งมรีะบบเหลา่นี้ 
ก็เตบิโตมาทกุปีมกี าไรมาโดยตลอด” 

เรือ่งทีเ่ถา้แกห่รอืผูบ้รหิารในอดตีสนใจคอื ท าอยา่งไรไมใ่หพ้นักงานประทว้ง ท าอยา่งไร
ใหค้นท างานด ีซือ่สตัยส์จุรติไวใ้จได ้ท าอยา่งไรใหไ้ดก้ าไรเพิม่ขึน้ พดูง่ายๆคอืทกุลมหายใจ

เขา้ออกของผูบ้รหิารแบบเถา้แกใ่นอดตีมักจะคดิถงึแตก่ าไรขาดทนุเทา่นัน้ อะไรทีย่ังมองไมเ่ห็น
ผลตอบแทนทีช่ดัเจน เขาจะไมส่นใจ หรอืถงึสนใจก็สนใจในล าดับสดุทา้ย (เวลาและเงนิจงึถกู
จัดสรรไปใหเ้รือ่งอืน่จนหมดเสยีกอ่น เลยไมไ่ดล้งทนุในระบบการบรหิารคน) เถา้แกรุ่น่เกา่คงไม่

แตกตา่งอะไรไปจากชาวนาไทยทีค่ดิเพยีงการหากนิไปวันๆ ปลกูขา้วกนิใหพ้อแตล่ะปี คงไมม่ี
ชาวนาคนไหนคดิจะสง่ลกูไปเรยีน เพือ่ใหล้กูน าวชิาความรูม้าบรหิารจัดการนาจากแบบดัง้เดมิ
มาเป็นการท านาแบบการคา้ เพราะแคค่ดิจะสง่ลกูไปเรยีนหนังสอืก็เสยีเงนิ เสยีเวลา ขาด

แรงงานในการชว่ยท านาไปเสยีแลว้ ชาวนาสว่นใหญ่จะใหล้กูออกจากโรงเรยีนมาชว่ยท านา 
สว่นชาวนาบางคนสง่ลกูเรยีนจนจบ แตเ่มือ่จบแลว้ลกูก็เปลีย่นอาชพีไปท าอยา่งอืน่ไมน่ าความรู ้
ทีไ่ดก้ลับมาชว่ยพัฒนาการบรหิารจัดการการท านาใหด้ขี ึน้ สดุทา้ยชาวนาไทยทกุรุน่ก็ตอ้งเจอ

กับปัญหาเดมิๆตลอดไป 

ในปัจจุบันมอีงคก์รทีเ่คยเป็นเถา้แกม่ากอ่นหรอืเป็นองคก์รทีไ่มใ่ชเ่ถา้แก ่แตเ่คยละเลย

หรอืมองขา้มการลงทนุในการพัฒนาระบบการบรหิารบคุลากรมากอ่น ก าลังประสบปัญหา
ดังตอ่ไปนี้ 

 
รบัคนใหมเ่ขา้มาแตอ่ยูไ่ดไ้มน่านก็ออกไปอยูท่ ีอ่ ืน่ 

เมือ่องคก์รเตบิโตขึน้ จ าเป็นตอ้งรับบคุลากรเพิม่ แตปั่ญหาทีม่ักจะเกดิขึน้คอืรับคนใหมท่ี่
เกง่ๆเขา้มาอยูไ่ดไ้มน่านก็ออกไปอยูท่ีอ่ ืน่ ซ ึง่มสีาเหตหุลายอยา่ง เชน่ 

 เงนิเดอืนคนใหมม่ากกวา่คนเกา่ท าใหถ้กูตอ่ตา้นจากคนเกา่ เนื่องจากคา่จา้งคนใหม่

เป็นไปตามคา่จา้งของตลาด ปรับตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นงาน(บางคนคา่จา้งกระโดด

ครัง้ละ 30-50%) แตค่า่จา้งคนเกา่เป็นไปตามระบบการบรหิารคา่จา้งภายในองคก์ร

เทา่นัน้ (เต็มทีป่รับคา่จา้งปีละไมเ่กนิ 10%) 

 คนใหมรั่บไมไ่ดก้ับวัฒนธรรมองคก์รทีส่ัง่สมมานาน ซึง่สว่นใหญ่เป็นวัฒนธรรมของคน

รุน่เกา่ทีไ่มเ่หมาะสมกับคนรุน่ใหม ่หรอืคนใหมท่ีม่าจากทีอ่ืน่เคยท างานกับองคก์รทีม่ี

วัฒนธรรมองคก์รแบบตะวันตก แตพ่อเขา้มาเจอวัฒนธรรมองคก์รแบบไทยๆ ก็ปรับตัว

ไมไ่ด ้เชน่ เคยเถยีงกับหัวหนา้ดว้ยเหตดุว้ยผลได ้พอเขา้มาทีน่ี่ตอ้งฟังและท าตามอยา่ง

เดยีวหา้มเถยีง หา้มถาม 

 คนเกง่ๆยอ่มเป็นทีห่มายปองของตลาด ท าใหบ้รษัิทนายหนา้หาคนตามจบีตลอดเวลา 

ท าใหค้นเหลา่นี้มโีอกาสทีด่กีวา่มาน าเสนออยูเ่รือ่ยๆ ท าใหต้ัดสนิใจเปลีย่นงานไดง้่าย

กวา่คนกลุม่ทีต่ลาดไมต่อ้งการ 

คนท างานเหมอืนกนั อายงุานตา่งกนั เงนิเดอืนตา่งกนัเป็นเทา่ตวั 

ปัญหาประจ าองคก์รเกา่แกท่ีม่ใีหเ้ห็นอยูท่ั่วไปคอื คนทีท่ างานมานานกวา่มักจะมี

เงนิเดอืนสงูกวา่ ซึง่ก็ไมน่่าผดิปกต ิแตถ่า้ปรากฏวา่คนทีท่ างานมานานนัน้ท างานต าแหน่ง
เดยีวกัน ท างานเหมอืนกันกับคนใหม ่แตเ่งนิเดอืนตา่งกันสองสามเทา่ นี่คอืปัญหา แสดงใหเ้ห็น



วา่คนๆนัน้ๆท าท างานต าแหน่งเดมิไมไ่ดเ้ลือ่นต าแหน่งเลย จงึท าใหเ้งนิเดอืนสงูกวา่ปกต ิ
หรอืไมก่็ระบบการปรับคา่จา้งคงจะมปัีญหา เชน่ ปรับคา่จา้งตามอายงุาน ปรับคา่จา้งเพราะ

ท างานดใีนต าแหน่งเดมิ(ทัง้ๆทีค่นๆนัน้ไมม่ศีักยภาพทีจ่ะเตบิโตในต าแหน่งทีส่งูข ึน้ไป) บาง
องคก์รแมบ่า้นอยูม่านานเงนิเดอืนเกอืบสองหมืน่บาทในขณะทีแ่มบ่า้นคนใหมท่ีเ่พิง่เขา้มา
ท างานเหมอืนๆกัน แตเ่งนิเดอืนเพยีงไมก่ีพั่นบาท คนขับรถอยูม่านานและท างานดใีนต าแหน่ง

เดมิทกุปี เงนิเดอืนสองหมืน่บวกเบีย้เลีย้งและโอทอีกีเกอืบหมืน่ รวมเบ็ดเสร็จรับไปเดอืนละ
เกอืบสามหมืน่ ในขณะทีค่นขับรถคนใหมท่ีเ่พิง่เขา้มาเงนิเดอืนรวมทกุอยา่งแลว้ยังไมถ่งึหมืน่ 
ยังนี้ไมน่่าจะถกูตอ้งนัก เพราะคนสองคนท างานเหมอืนกัน ผลงานเทา่กัน แตเ่วลาจ่ายเงนิเดอืน

แตล่ะเดอืน องคก์รจ่ายใหไ้มเ่ทา่กัน แทนทีจ่ะจ่ายตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหรอืผลงานที่
เกดิขึน้ แตอ่งคก์รกลับจ่ายเงนิเดอืนตามมรดกเดมิทีม่อียู่(ตามอายตุัวและอายงุาน) 

ภาพหนึง่ทีป่รากฏใหเ้ห็นอยูเ่สมอๆคอื พนักงานระดับบังคับบัญชาบางคนจบปรญิญาตรี
ท างานในส านักงานเงนิเดอืนประมาณหนึง่หมืน่บาท สัง่แมบ่า้นใหช้งกาแฟใหแ้ขก แตห่ารูไ้มว่า่

แมบ่า้นทีต่ัวเองก าลังสัง่กาแฟอยูนั่น้เงนิเดอืนมากกวา่ตัวเองสองเทา่ (ตน้ทนุกาแฟแตล่ะแกว้
แพงกวา่กาแฟยีห่อ้ดังๆเสยีอกี) ถา้เราเป็นเจา้ของบรษัิทใหล้องถามตัวเองวา่พนักงานบังคับ
บัญชาทีจ่บปรญิญาตรกีับแมบ่า้นใครมคีวามส าคัญตอ่องคก์รมากกวา่กัน แลว้องคก์รควรจะจ่าย

คา่จา้งใหใ้ครมากกวา่กัน 

 

เสยีคนท างานระดบัลา่งทีเ่กง่ๆไป และไดห้วัหนา้แย่ๆ มาหนึง่คน 

“ในเมือ่คนๆหนึง่อยูก่ับองคก์รมานาน ท างานก็ด ีไมม่ใีครในองคก์รดกีวา่คนนี้อกีแลว้ 

แลว้ท าไมองคก์รไมเ่ลือ่นต าแหน่งใหเ้ขาใหส้งูขึน้เมือ่มตี าแหน่งงานวา่ง หรอืถงึไมม่ตี าแหน่ง
งานวา่งองคก์รก็น่าจะหาต าแหน่งดีๆ ใหเ้ขา เพือ่ใหแ้ตกตา่งจากคนอืน่ ”  
นี่คอืความเชือ่ของคนทีเ่ป็นเถา้แกห่รอืผูบ้รหิารในอดตี (หรอืบางองคก์รในปัจจุบัน) 

จากแนวคดิแบบนี้จงึท าใหอ้งคก์รหลายองคก์รเกดิปัญหาตดิตามมาคอื เสยีคนท างานในระดับ
ปฏบิัตทิีเ่กง่ๆไปหนึง่คน และไดห้ัวหนา้แย่ๆ มาอกีหนึง่คน (เสยีสองตอ่) เพราะผูบ้รหิารมองเพยีง
วา่เขาอยูม่านาน ท างานด ีและไมม่ใีครดกีวา่นี้อกีแลว้ เลยเลือ่นต าแหน่ง 

ปัญหานี้เกดิจากการทีอ่งคก์ร ขาดการออกแบบระบบการเลือ่นต าแหน่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โดยหลงลมืไปวา่คนบางคนเหมาะสมกับบางระดับเทา่นัน้ เขาไมม่ศีักยภาพทีจ่ะขึน้ไปท างานใน

ระดับทีส่งูข ึน้ไป องคก์รมักจะเชือ่วา่ถา้เขาท างานดที างานเกง่ในต าแหน่งงานปัจจุบัน เขาน่าจะ
ท างานดใีนต าแหน่งทีส่งูข ึน้ไปดว้ย ซึง่ในความเป็นจรงิหาไดเ้ป็นเชน่นัน้ในทกุกรณีไม ่เชน่ เรา

คดิวา่พนักงานขายทีข่ายเกง่ อยูม่านาน มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ ตอ้งไดรั้บการเลือ่นต าแหน่งเป็น
หัวหนา้ทมีขาย แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ พนักงานขายเกง่ๆบางคนไมม่คีวามสามารถในการ
ปกครองคนอืน่ได ้ไมม่สีามารถสอนคนอืน่ใหข้ายเกง่ได ้ฯลฯ 

องคก์รฟนัหลอ (ขาดคนทดแทนในบางระดบั) 

มอีงคก์รจ านวนไมน่อ้ยทีเ่กดิปัญหาขาดคนในบางระดับ คลา้ยๆกับคนฟันหลอ เชน่ คนที่
จะมาแทนผูบ้รหิารระดับฝ่ายไมม่ ีคนทีจ่ะมาแทนผูจั้ดการแผนกไมม่ ีฯลฯ ปัญหานี้เกดิจากหลาย
สาเหต ุเชน่ 

 มอีงคก์รระบบเถา้แกไ่มน่อ้ยทีอ่าจจะโชคดหีรอืเถา้แกม่ฝีีมอืท าใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่ง

ตอ่เนื่องมาโดยตลอด โดยมผีูบ้รหิารทีเ่ป็นคนเดยีวกันกับเจา้ของ ตอ่มาก็เริม่มผีูบ้รหิารที่

เป็นเครอืญาตแิละลกูหลาน แตม่บีางตระกลูมญีาตนิอ้ย ทกุคนเป็นผูบ้รหิารกันหมดแลว้ 

แตอ่งคก์รก็ยังเตบิโตอยา่งไมห่ยดุยัง้ ท าใหม้ตี าแหน่งในระดับบรหิารวา่งลง ครัน้จะจา้ง

คนนอกมาก็คดิหนัก เพราะความเชือ่ของเถา้แกค่อืตอ้งเป็นคนดกีอ่น (ซือ่สตัยไ์วใ้จได)้ 

สว่นฝีมอืมาทหีลัง ซึง่การทีจ่ะทดสอบวา่คนๆนัน้เป็นคนดไีวใ้จไดห้รอืไม ่ไมส่ามารถรูไ้ด ้



จากการสมัภาษณ์หรอืทดลองงานเพยีงระยะสัน้ๆ เลยท าใหผู้บ้รหิารทีเ่ป็นเครอืญาตบิาง

คนตอ้งควบหลายๆต าแหน่งในเวลาเดยีวกัน 

 ขาดการวางแผนการพัฒนาคนทดแทนต าแหน่งงาน องคก์รขาดการวางแผนระยะยาววา่

ถา้ต าแหน่งนัน้วา่งลงใครจะเขา้มาแทน และขาดการวางแผนการพัฒนาตัวแทนไว ้

ลว่งหนา้ พอมตี าแหน่งวา่งขึน้มาจรงิๆ ก็ตอ้งเลอืกคนใดคนหนึง่ขึน้มาแทน ปัญหานี้

บางครัง้ก็จะยอ้นกลับไปเป็นปัญหาทีว่า่เสยีลกูนอ้งทีท่ างานเกง่ๆไปหนึง่คน ไดห้ัวหนา้

แย่ๆ มาอกีหนึง่คน 

 องคก์รมแีตค่นรุน่ราวคราวเดยีวกัน พอรุน่นัน้เกษียณอายไุป คนรุน่ใหมท่ีม่อียูก่็ยังอายุ

นอ้ยเกนิไป ไมส่ามารถกระโดดขา้มต าแหน่งงานทีว่า่งอยูไ่ปสูต่ าแหน่งงานทีค่นรุน่เกา่

เกษียณไป เพราะต าแหน่งทีล่กูนอ้งอยูใ่นปัจจุบันหา่งจากต าแหน่งทีห่ัวหนา้ที่

เกษียณอายตุัง้สองสามระดับ 

เถา้แกไ่ปไหนไมไ่ดเ้พราะขาดทายาททางการเมอืง 

ผูบ้รหิารโดยเฉพาะผูบ้รหิารทีเ่ป็นคนเดยีวกับเจา้ของ เมือ่ไดก้อ่รา่งสรา้งธรุกจิมาจนถงึระดับ
หนึง่แลว้ ก็คดิจะวางมอืผันตัวเองไปเป็นผูถ้อืหุน้เหมอืนกับนักลงทนุทั่วไปบา้ง แตก่็ท าไมไ่ด ้
เพราะเนื่องจากเคยท า เคยคมุธรุกจิทกุอยา่งท าใหป้ลอ่ยวางไมไ่ด ้กลัวคนอืน่จะท าไดไ้มด่ี

เทา่ตัวเอง ลกูนอ้งมอืรองๆลงไปก็ไมส่ามารถท าได ้(เพราะไมเ่คยใหท้ ามากอ่น จู่ๆจะมามอบให ้
ท าทันทคีงจะล าบาก) เคยเห็นเจา้ของธรุกจิบางทา่น วันๆไมเ่ห็นทา่นท าอะไรนอกจากเซน็

เอกสาร เซน็เชค็ และดดุา่พนักงาน เพราะทา่นยังคงเซน็เอกสารเกอืบทกุเรือ่งในองคก์ร บาง
เรือ่งเซน็เพราะความเคยชนิ บางเรือ่งเซน็เพราะไมไ่วใ้จลกูนอ้ง บางครัง้เซน็เพราะอยูว่า่งไมเ่ป็น 
ถา้ไมไ่ดเ้ซน็เอกสารไมรู่จ้ะท าอะไรเหมอืนกัน เพราะในอดตีเคยท าและเคยเป็นอยา่งนี้มาตลอด 

เจา้ของทีเ่ป็นผูบ้รหิารหลายทา่นคดิอยากจะวางมอืจากธรุกจิ แตม่ักจะตดิปัญหาตรงทีว่า่หา
คนมาแทนตัวเองไมไ่ด ้ดว้ยเหตผุลหลายประการ เชน่ 

 ไมม่ใีครในองคก์รมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามทีต่อ้งการ เพราะคณุสมบัตทิีต่อ้งการมักจะ

ตอ้งการเหมอืนตัวเอง (ท าไดท้กุอยา่งเพราะเป็นเจา้ของ) ซึง่คณุสมบัตแิบบนี้คงจะไป

หาทีไ่หนไดย้าก 

 มผีูบ้รหิารระดับรองๆทีส่ามารถขึน้มาแทนได ้แตก่็ยังไมถ่กูใจเพราะ ผูบ้รหิารบางคนเกง่

เรือ่งงานแตอ่อ่นเรือ่งคน ผูบ้รหิารบางคนเกง่เรือ่งคนแตด่อ้ยเรือ่งงาน บางคนเป็น

ลกูหลานทีไ่วใ้จได ้แตข่าดประสบการณ์ในธรุกจิและขาดการยอมรับจากคนในองคก์ร 

คนเกา่ออกไปไมม่ใีครสามารถเขา้มาท างานแทนได ้

องคก์รทีเ่ป็นองคก์รเกา่แกต่ัง้มานาน คนท างานมักจะท างานไดส้ารพัดอยา่งเพราะอยูม่า
นานมปีระสบการณ์ทกุอยา่ง เพราะอดตีเจา้ของใชท้ าโน่นท านี่ ตอ้งท าไดท้กุอยา่งจงึจะอยูไ่ด ้
คนเหลา่นี้จงึเป็นพนักงานสารพัดประโยชน์สารพันหนา้ที ่เมือ่คนเหลา่นี้มอีันตอ้งจากองคก์รไม่

วา่ดว้ยสาเหตกุารลาออกหรอืเกษียณก็ตาม ปัญหาทีม่ักจะตดิตามมาคอื หาคนแทนไมไ่ด ้
เนื่องจากงานทีค่นเกา่ท ามตีัง้แตย่กของเอง ตรวจเอกสารเอง ควบคมุลกูนอ้งเอง ประสานงาน
เอง ไปจนถงึวางแผนกลยทุธเ์อง ถา้งานแบบนี้จะหาคนจบการศกึษาสาขาไหนก็คงท าไมไ่ดท้กุ

อยา่งเหมอืนทีค่นเกา่เคยท า เพราะถา้คนทีจ่บปรญิญาตรปัีจจุบันเขาคงจะไมท่ างานทีต่อ้งใช ้

แรงกายเหมอืนกรรมกร ถา้คนทีจ่บการศกึษามัธยมเขาคงจะไมส่ามารถวางแผนกลยทุธไ์ด ้
 

และสาเหตอุกีอยา่งหนึง่ทีค่นใหมไ่มส่ามารถท างานแทนคนเกา่ไดเ้พราะขัน้ตอนและวธิกีาร
ท างานตา่งๆมักจะอยูใ่นหัวของคนเกา่ ไมไ่ดถ้กูถา่ยทอดออกมาเป็นคูม่อืทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 
พอคนใหมเ่ขา้มานอกจากจะไมม่คีูม่อืการท างานแลว้ คนเกา่ก็ไมส่อนงาน อาจจะเป็นเพราะวา่

กลัวตัวเองหมดความส าคัญหรอืเป็นเพราะสอนงานไมเ่ป็น ท าใหด้ไูด ้แตส่อนไมไ่ด ้
 



ค าถามทีผู่บ้รหิารหรอืเจา้ของมเีสมอๆคอื “ท าไมคนเกา่ซึง่ไมไ่ดจ้บการศกึษาสงูๆมาถงึท าได ้
ท าไมคนทีจ่บการศกึษาสงูๆมาท าไมไ่ด”้ ค าถามนี้คงจะตอบไดว้า่องคก์รขาดระบบการก าหนด

หนา้ทีง่านทีช่ดัเจน มักจะก าหนดหนา้ทีง่านตามตัวคนมากกวา่ตามหนา้ที ่ท าใหง้านที่
หลากหลาย หลายระดับไปอยูร่วมกันในคนๆเดยีวจนแยกไมอ่อกวา่งานไหนควรจะอยูต่ าแหน่ง
ไหนจงึจะเหมาะสม และองคก์รยังระบบการบรหิารงานบรหิารคนทีม่ปีระสทิธภิาพมาตัง้แตใ่น

อดตีน่ันเอง 

กาฝากองคก์ร 

มพีนักงานจ านวนไมน่อ้ยทีอ่ยูม่านานในต าแหน่งเดมิไมอ่ยากเลือ่นต าแหน่งทีส่งูขึน้ไป 
ขอใหท้ างานเดมิเงนิเดอืนเพิม่ทกุปีก็ดแีลว้ ไมค่ดิจะกา้วหนา้อะไรไปใหไ้กลไปกวา่นี้แลว้ เพราะ

ชวีติก็สขุสบายดแีลว้ 

ในขณะทีผู่บ้รหิารทีเ่ป็นเจา้ของก็คดิวา่พนักงานทีอ่ยูม่านานเป็นพนักงานทีร่ว่มทกุขร์ว่ม
สขุกับเรามานาน ควรจะเลีย้งไวน้านๆ เพราะไมอ่ยากไลใ่ครออก และถา้ยังท างานไดก้็ใหท้ างาน
ตอ่ไป เจา้ของมักจะคดิวา่คนเกา่คนแกเ่หมอืนญาตพิีน่อ้ง ถงึดไีมด่ยีังไงก็เป็นญาตติัดไมข่าด 

อะไรทีอ่ภัยไดก้็ใหอ้ภัยนกึถงึบญุคณุในอดตี ถา้ไมเ่หลอืบา่กวา่แรงก็อยูก่ันไป 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอืคนเกา่คนแกบ่างคนแรกๆอาจจะท างานเพือ่รักษาสถานภาพการเป็น

พนักงาน ท างานเรือ่ยๆ (ไมด่ไีมเ่ลว) เก็บกนิบญุเกา่ทีส่ะสมไวเ้ยอะ คนบางคนเริม่ท างานใน
องคก์รเป็นงานรอง แตง่านหลักคอืธรุกจิสว่นตัวทีบ่า้น คนบางคนเริม่อาศัยต าแหน่งหนา้ทีเ่ป็น
ประตสููก่ารท างานสว่นตัว คนบางคนเริม่หมดไฟ หมดฝีมอืก็ตอ้งสรา้งบารมหีรอือทิธพิลทอ้งถิน่

ในองคก์ร เพือ่ไวใ้ชต้อ่รองกับเจา้หรอืลกูเจา้ของในอนาคตเผือ่มปัีญหา พดูง่ายๆคอืคนเกา่คน
แกบ่างคนเริม่ออกลายท าใหค้นกลุม่นี้กลายเป็นกาฝากองคก์รโดยไมรู่ต้ัวคอืกนิเงนิเดอืนสงูและ
มแีนวโนม้สงูขึน้ทกุปีๆ แตผ่ลงานหรอืสิง่ทีต่อบแทนคนืใหก้ับองคก์รนอ้ยและมแีนวโนม้นอ้ยลงๆ

ทกุปี (สวนทางกับเงนิเดอืน) 

ทัง้หมดนี้ คงจะพอเป็นหลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ถา้องคก์รใดมองขา้มการลงทนุพัฒนา

ระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลมานาน คงจะหนีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งประสบพบเจอกับปัญหาดังที่
กลา่วมาขา้งตน้ ถา้ปัญหาคนในองคก์รเปรยีบเสมอืนโรคของคน บางปัญหาคงจะเป็นโรคที่
เรือ้รังรักษาดว้ยยาไมห่ายแลว้มทีางเดยีวคอืตอ้งผ่าตัด และปัญหาบางอยา่งเปรยีบเสมอืน

โรคมะเร็งระยะสดุทา้ยทีรั่กษาไมห่ายแน่ๆ ดังนัน้ ถา้องคก์รใดยังไมเ่จอปัญหาเหลา่นี้ อยาก
แนะน าใหล้องประเมนิดวูา่องคก์รของทา่นมโีอกาสเจอปัญหาเหลา่นี้หรอืไมอ่กีสบิหรอืยีส่บิปี

ขา้งหนา้ ถา้องคก์รใดก าลังประสบปัญหาเหลา่นี้อยูก่็คงจะตอ้งหาหมอเฉพาะทางมาท าการ
รักษาหรอืผ่าตัดให ้แตต่อ้งมั่นใจวา่หมอทีม่าท าการรักษานัน้สามารถรักษาไดถ้กูโรคดว้ยนะครับ 
เพราะอาการทีอ่งคก์รของทา่นเป็นอยูนั่น้ บางอาการรักษาตามอาการไมไ่ด ้(เชน่ เงนิเดอืนคน

บางคนต ่ากวา่คนอืน่ ก็ปรับใหเ้ทา่กัน ฯลฯ) ตอ้งมกีารวเิคราะหส์าเหตขุองโรคใหด้มีฉิะนัน้ 
นอกจากโรคเดมิไมห่ายแลว้ ยังจะท าใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นใหมอ่กีดว้ย (เชน่ ปรับคา่จา้งคนหนึง่
คนใหส้งูขึน้หรอืเลือ่นต าแหน่งคนหนึง่คน ท าใหค้นเกง่ๆออกไปสบิคน) 
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