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เมื่ อ ใดที่ อ งค์ ก รได้ มี โอกาสสารวจความเห็ น ของพนัก งานในองค์ ก รเพื่ อ ตรวจหาบรรยากาศในการท างาน
(Organization Climate) หรื อมีการสารวจในเรื่ องความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เราจะเห็นข้ อมูล
หลาย ๆ อย่างที่สามารถนามาใช้ ในการวางแผนการบริ ห ารทรัพ ยากรบุคคลได้ เป็ นอย่างดี เพราะการทาแบบสารวจ
ความเห็นของพนักงานก็เหมือนการตรวจสุขภาพขององค์กร (Organization Diagnosis) นัน่ เอง
สุขภาพขององค์กร (Organization Health) จะดีหรื อไม่ดี ก็เห็นได้ จาก “พนักงาน” ที่อยูใ่ นองค์กรของท่านเอง ล่ะ
ครับ และหัวข้ อหนึ่งที่พนักงานในองค์กรมักจะพูดถึงเสมอรอง ๆ จากเรื่ องรายได้ หรื อค่าครองชีพ ก็คือเรื่ อง โอกาสและ
ความก้ าวหน้ าในการทางาน (Career Path) นัน่ ล่ะครับ
จากการสารวจข้ อมูล และงานวิจยั หลายชิ ้น พบว่าพนักงานที่ลาออกจากองค์กร ในหลาย ๆ แห่ง ไม่มี ความสุข
ในการทางาน เพราะมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในองค์ กร โดยเฉพาะพนักงานที่ทางานมาระยะหนึ่ง (ประมาณ 3 ปี ขึ ้น
ไป) พบว่า หากองค์กรไม่มีการเลื่อนระดับ หรื อตาแหน่งงานจากเดิม พนักงานเหล่านันถ้
้ ามี ทางเลือกเขาอาจจะลาออก
เพราะน้ องใหม่ ๆ ที่เข้ างานมาก็จะไล่ตามทันตัวเอง ทังที
้ ่ตวั เองก็มีประสบการณ์ มากกว่า อีกส่วนหนึ่ง คือกลุม่ ที่เรามัก
เรี ยกวา พวกMiddle Career ก็คือ หัวหน้ าระดับต้ นจนไปถึงระดับ ผู้จดั การแผนก (Section Manager) ก็เป็ นที่หมายปอง
ขององค์กรต่าง ๆ เพราะยังสามารถทางานได้ เต็มที่ วันใดที่องค์กรขาดการวางแผนเรื่ องความก้ าวหน้ าของพนักงาน คน
กลุม่ ดังกล่าวก็พร้ อมที่จะโบยบินออกไป ทันที
ผู้บริหารหลายท่ านมีทัศนคติว่า :
องค์ กรมีการขึน้ เงินเดือนอยู่ตลอดทุกปี อยู่แล้ ว ทาไมต้ องมาดูเรื่องความก้ าวหน้ าอีก
ถึงแม้ วา่ องค์กรจะจ้ างพนักงานด้ วยเงินค่าจ้ างที่คอ่ นข้ างสูง แต่เรื่ องความก้ าวหน้ ามัน่ คงเป็ นคนละเรื่ องกัน ความ
ภูมิใจของพนักงาน ในการรู้ ว่าตัวเองมีตวั ตน มีความสาคัญ ต่อบริ ษัทเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากนายจ้ างหลาย รายไม่ค่อย
คานึงถึงจุดนี ้ของพนักงานทาให้ ต้องเสียมือดี ๆ หรื อคนเก่ง ๆ ออกไปเพราะ ความก้ าวหน้ าของ พนักงานก็เป็ นเรื่ องหนึ่งที่
สร้ างความภูมิใจให้ กบั พนักงานว่า บุคคลก็เป็ นผู้มีความสามารถได้ รับการยอมรับจาก สังคมคนทางานหรื อนายจ้ าง

ผู้บริหารหลายท่ านมีทัศนคติว่า :
องค์ กรควรเปิ ดตาแหน่ งให้ มาก ๆ เลยดีหรือไม่ จะได้ รองรับคนได้ หมด
การเปิ ดตาแหน่งงานใหม่ ๆ นัน้ ต้ องดูว่าองค์กรมีความจาเป็ นแค่ไหน ซึ่งมีหลายเรื่ องต้ องมีการวิเคราะห์ ให้
ถูกต้ อง เพราะการทาอะไรที่ไม่ถกู แนวทางหรื อแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ก็อาจนามาซึ่งปั ญหาใหม่ที่ไม่ร้ ู จกั จบสิ ้นในอนาคต
ในประเทศไทยเอง มีตวั อย่างขององค์กรหลายองค์กรที่ต้องการสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั พนักงานด้ วยการสร้ างผังขึ ้นมา
รองรับคนที่จะเจริ ญเติบโตกันมากมาย เช่น ชอบคนนี ้ก็ให้ เป็ นฝ่ าย เป็ นแผนก
ทัง้ ๆ ที่ ไม่มีผงั รองรับ สุดท้ ายคนก็ขึ ้นไปกองกันเต็มไปหมด คราวนี ้ไม่ร้ ู จะทาอย่างไร งานก็ไม่ได้ ค่าตอบแทน ก็
สูง คนที่มีความสามารถจริ ง ๆ กลับไม่ได้ เลือ่ นขึ ้นไป แล้ วมันจะรอดกันไหมเนี่ย
ทางออกในการแก้ ปัญหานัน้ มีอยู่
ถ้ าผู้บริหารเปิ ด ใจนาผลสารวจ มาวิเคราะห์ แล้ ว แก้ กันเป็ นระบบ
ผมคิดว่าการบริ หารความก้ าวหน้ าของพนักงาน ต้ องทาอย่างเป็ นระบบมีการออกแบบที่ชัดเจน รวมถึง การ
นาไปใช้ งานให้ เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ าย คือนายจ้ าง ลูกจ้ าง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เป็ นแรงจูงใจ ที่สาคัญในการ
ทางาน โดยก่อนอื่นขอกาหนดเป็ น 4 ขันตอน
้
ตามรูปภาพ
ขัน้ ที่ 1 กาหนดนโยบาย
การสร้ างระบบความก้ าวหน้ าของพนักงาน ต้ องมีนโยบายที่ชดั เจนจากผู้บริ หาร ย ้านะครับว่า ต้ องชัดเจน มิฉะนัน้
ไม่มีทางจะสาเร็ จได้ เลย โดย HR จะต้ องมีการเก็ บข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเป็ นระบบ เพราะถ้ าไม่ผ่านจุดนี ้
เป็ นอันว่าโครงการนี ้เตรี ยมยกเลิกได้ เลย
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารพนักงาน ไม่วะเป็ น ผู้บริ หารระดับสูง หน่ วยงาน HR หรื อแม้ กระทัง่ Line Manager
คงต้ องหาเวลามานัง่ ทบทวนถึงเรื่ องจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร เพื่อเทียบกับคูแ่ ข่งขัน ในธุรกิจเดียวกัน หรื อองค์กรขนาด
ใกล้ เคี ย งกัน เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ในการสร้ างระบบความก้ า วหน้ า ของ พนัก งานรู ป แสดง แนวทางการบริ ห ารระบบ
ความก้ าวหน้ าพนักงาน (Career Management) ออกแบบระบบความก้ าวหน้ ากาหนดนโยบาย ค้ นหาจุดแข็งดาเนินการ
ขัน้ ที่ 3 การออกแบบระบบความก้ าวหน้ า
ในการออกแบบระบบความก้ าวหน้ าของพนักงานนัน้ ถ้ าเป็ นองค์กรขนาดเล็ก ควรจะมีการทากันเอง โดยอาจมี
การเชิญผ็เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็นสัก 1-2 ครัง้ ก็นา่ จะเริ่ มใช้ งานได้ สาหรับองค์กรขนาดใหญ่นนั ้ เนื่องจากมีความซับซ้ อน
ในระบบงานและการออกแบบระบบอาจต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญมาช่วยดาเนินการให้ เช่น รูปแบบของ Career Path

ขัน้ ที่ 4 Implement ระบบให้ ได้ ใจพนักงาน
เป็ นขันที
้ ่ต้องเลือกว่าองค์กรของเราจะใช้ แบบใดในการกาหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าของพนักงานซึง่ แต่ละ
ระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้บริ หารต้ องเลือกและทดลองใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์กรของเราโดยจะต้ อง
กลับมาดูที่ จุดแข็งขององค์กรในขันที
้ ่ 2 เสมอถึงความสามารถขององค์กรคู่แข่งขันเพื่อให้ สามารถตอบสนอง คนภายใน
องค์กรของเราได้
ลองศึกษาตัวอย่างจากองค์กรที่ Implement ระบบแล้ ว
องค์กรนี ้เป็ นองค์กรขนาดกลาง ๆ มีพนักงานประมาณ 400 คน ประสบปั ญหาขาดทุนมาโดยตลอด เพิ่งจะเริ่ มมี
กาไรได้ ประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน ที่ผา่ นมาพนักงานขออะไร บริ ษัทก็มกั จะให้ คาตอบว่าเรายังขาดทุน อยูเ่ รื่ อยมา พนักงานมี
Turn Over ที่ไม่สงู นัก แต่ผกู พันกับองค์กรสูงมาก
หลังจากบริ ษั ท มี ก าไรได้ ไม่นาน กลับ มี อัต ราการลาออกของพนัก งานสูงขึน้ ผู้บ ริ หารจึ งมอบหมายให้ ทาง
หน่วยงาน HR ลงไปทาการสารวจความคิดเห็นของพนักงานใน Area ต่าง ๆ พบว่า มีเสียงสะท้ อน ในเรื่ องการยึดมั่น
สัญญาของบริ ษัทต่อพนักงาน ในเรื่ องการดูแลความก้ าวหน้ าของพนักงาน ว่าแทบไม่มีโอกาสเลย เมื่อมีตาแหน่งว่างก็มี
การแต่งตังแต่
้ ผ้ ใู กล้ ชิดกับผู้บริ หารขึ ้นดารงตาแหน่ง
ถามเรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ กับ ทาง HR ก็ บ อกว่า มี แต่ไม่ สะท้ อ นความสามารถของพนัก งาน ท าให้ เกิ ด ข่าวลื อ
พนักงานเริ่ มรู้สกึ ไม่มนั่ คง จนในที่สดุ ปั ญหาการลาออกก็ตามมา.....การจะหยุดปั ญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่ องง่าย ผู้บริ หาร
จึงเข้ ามาปรึกษากับทางทีมงานได้ ข้อสรุปดังนี ้
ระยะสัน้ ผู้บริ หาร ต้ องแสดงความจริ งใจ เปิ ดอกพูดคุยกับพนักงาน ตังแต่
้ ระดับผู้บริ หาร ผู้จดั การ และหัวหน้ า
งาน รวมถึงพนักงาน โดยใช้ การสือ่ สารที่จริ งใจตรงไปตรงมา เล่าให้ พนักงานฟั งถึงความจา เป็ นทังหมด
้
รวมถึงการแสดง
ความกล้ าหาญในการแจ้ งนโยบายเรื่ องเส้ นทางความก้ าวหน้ าสาหรับ พนักงานทุกระดับ
ระยะยาว ให้ ตงั ้ คณะทางาน รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญ เข้ ามาช่วยกาหนดออกแบบระบบ เส้ นทางสายอาชี พ ของ
พนักงานให้ เป็ นไปตามความสามารถของธุรกิจ และแข่งขันได้ กบั ตลาดภายนอก (Competition) ซึ่งหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ๆ
ได้ แก่
1 เกณฑ์การเลือ่ นระดับพนักงาน เช่น
- ผลการปฏิบตั ิงาน 3 ปี ย้อนหลัง
- อายุงานในระดับหรื อในตาแหน่งที่ดารงอยู่
- การศึกษาที่จบมา
2 เกณฑ์การปรับระดับหรื อตาแหน่ง เช่น
- ตาแหน่งว่าง
- รอบหรื อระยะเวลาการพิจารณา

3 เกณฑ์ผลประโยชน์ หรื อสิทธิประโยชน์
- อัตราหรื อเปอร์ เซ็นต์ ที่ปรับให้ กบั พนักงาน
- ค่าตาแหน่ง
- อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ ตบุ๊ก หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งใหม่
ที่กล่าวถึงมานี ้เป็ นตัวอย่างของ องค์กรหนึ่ง ที่ผมมีโอกาสเข้ าไปช่วยแก้ ไขปั ญหาและออกแบบระบบ การเลื่อน
ระดับจากล่างขึน้ บน แต่เส้ นทางความก้ าวหน้ าอาจสามารถไปในเส้ นทางข้ าง ๆ หรื อที่เราเรี ยกว่า Job Rotation เพื่ อ
พัฒนาพนักงานในสายงานอื่น ๆ ก่อนจะ Promote อีกก็สามารถทาได้ ที่ในทางเทคนิคเราเรี ยกว่า Job Transfer Matrix
โดยทาง HR สามารถกาหนดทิศทางร่วมกับทาง Line Manager และนาเสนอผู้บริ หารเพื่อแก้ ปัญหาในระยะยาวต่อไป
บทสรุป ในเรื่ องการบริ หารความก้ าวหน้ าพนักงานนันในค
้ านึงถึงคนในองค์กรเป็ นหลัก หลักการและทฤษฎี เป็ น
เพียงกรอบให้ นายจ้ างเดินทางหรื อเล่นบทบาท ดังนันไม่
้ วา่ คุณจะใช้ รูปแบบไหน ออกแบบอย่างไร ยังไม่สาคัญเท่ากับ การ
ที่ท่านเห็นความสาคัญของพนักงาน อยากเห็นพวกเขาเหล่านันประสบผลส
้
าเร็ จในชีวิต และสิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ ความ
จริ งใจในการนาระบบมาปฏิบตั ิ รวมถึงระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลือ่ นระดับพนักงานจึงเป็ นหัวใจที่สาคัญ....
ต่างหาก
“ถ้ าอยากได้ ใจ ให้ พนักงานผูกพันกับองค์กร องค์กรควรต้ องให้ ความก้ าวหน้ ากับพนักงานก่อน”

