บทสัมภาษณ
คุณสิรพิมล สุภา ผู้จดั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จํากัด บริษัททีม่ ี
การบริหารจัดการด้านบุคคลดีเยี่ยม อัตราการเข้า-ออก ของพนักงานเพียงปีละไม่เกิน 3%
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน โดย
ศู น ย์ ข่ า วสารตลาดแรงงานจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณสิริพิมล สุภา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทอุดร
มาสเตอร์เทค จํากัด ให้โอกาสพูดคุยเกี่ยวกับหลักการการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่ง ทําให้มีอัตราการเข้า-ออกงาน
ของพนักงานเพียงปีละไม่เกิน 3% เท่านั้น
y ความเป็นมาของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จํากัด
บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จํากัด เริ่มดําเนินการ
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2540 โดยการเช่ า อาคารพาณิ ช ย์ 2 ชั้ น ที่ บ้ า น
หนองหิน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท และในปี พ.ศ.2544 บริษัทได้ย้ายโรงงานมาอยู่
บริเวณบ้านหนองตาเหล็ก ดําเนินกิจการได้ 2 ปี บริษัทก็ต้องประสบกับปัญหาการร้องเรียนเรื่องเสียงดัง เนื่องจากโรงงาน
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดังนั้นในปี พ.ศ.2547 คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู้จัดการบริษัท จึงจัดหาสถานที่ปลูกสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ บริเวณบ้านโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวผลิต
เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกต่างประเทศ จะทํางานในลักษณะซับออร์เดอร์คอนแทรค คือ รับเหมาช่วงออร์
เดอร์จากบริษัท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ มาให้บริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเป็น
ผู้ผลิตตามออร์เดอร์ในแต่ละครั้ง สรุปแล้วบริษัทของเราจะมีเพียงพนักงานที่ทําหน้าที่ผลิตสินค้าเท่านั้น
• จํานวนแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน
ปัจจุ บัน บริษัท อุดรมาสเตอร์เ ทค จํากั ด มี คนงานทั้ง สิ้ น 374 คน แบ่ง เป็ นผู้บ ริห าร (ระดั บ A)
จํานวน 7 คน พนักงานออฟฟิศ (ระดับ B) จํานวน 115 คน และพนักงานฝ่ายผลิต (ระดับ C) จํานวน 252 คน
• บริษัทมีวิธีการสรรหาพนักงานอย่างไร
การจัดหาพนักงานฝ่ายผลิตนั้น บริษัทจะใช้วิธีการสรรหาคนงานเอง และจะใช้บริการจากสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดบ้าง พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอใกล้เคียงของจังหวัดอุดรธานี บางครัง้ ก็ใช้วธิ ี
ไปหาคนงานในต่างอําเภอที่ไกลออกไปบ้าง แต่ถ้ายังได้คนงานไม่ครบตามที่ต้องการ ทางบริษัทก็จะไปขอคัดรายชื่อจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ เบื้องต้น ได้แก่ วุฒิการศึกษา อายุ เมื่อได้รายชื่อคนงานก็จะ
ติดต่อให้มาสมัครงานกับทางบริษัท ในจํานวนที่บริษัทไปคัดรายชื่อมามีประมาณ 30-40% ที่มาสมัครงาน
• อัตราการเข้า-ออก ของแรงงานเป็นอย่างไร
ทางบริษัทจะมีการทําสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงานไว้ตลอด บางเดือนไม่มีคนงานออกเลย
บางเดือนก็อาจมีออกถึง 40 คน แต่เมื่อเฉลี่ยทั้งปีแล้วจะมีอัตราการเข้า-ออกไม่เกิน 3% เท่านั้น
• บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไรให้พนักงานอยู่ได้นาน
พนักงานที่ทํางานอยู่กับบริษัทนานที่สุดก็ตั้งแต่โรงงานเปิด ประมาณ 13-14 ปี ในด้านการบริหาร
จัดการ บริษัทจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้จะมีหอพัก มีรถรับ-ส่งทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง มีอาหารฟรี
สิ้นปีมีโบนัสและเบี้ยขยัน และจะมีการพาพนักงานไปทัศนาจรตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทุกปี สวัสดิการและสิ่งตอบ
แทนต่างๆ ที่บริษัทให้แก่พนักงานดังกล่าวข้างต้น จะเป็นแรงจูงใจและทําให้พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ผลสุดท้ายก็คือ บริษัทจะอยู่ได้อย่างมั่นคง
• บริษัทเคยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือไม่
เคย มีช่วงหนึ่งที่บริษัทขาดแคลนแรงงานมากในปี พ.ศ.2551 บริษัทมีออร์เดอร์มาก ทําให้ความ
ต้องการแรงงานมากขึ้น ขณะนั้นต้องการคนงานเพิ่มประมาณ 100 คน ซึ่งทางบริษัทก็มีคนมาสมัครงานตลอด แต่ก็

-2คัดเลือกมาได้เพียง 40 คนเท่านั้น ยังขาดคนงานอีกกว่า 60 คน บริษัทเคยคิดจะใช้บริการของบริษัทจัดหางานเอกชน
แต่เนื่องจากคิดคํานวณค่าดําเนินการแล้วค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นทางบริษัทจึงวางแผนกันว่าน่าจะออกไปหาคนงานเองตาม
หมู่บ้าน โดยไปหลายๆ เส้นทาง ซึ่งผลที่ได้ก็น่าพอใจ ทําให้สามารถลดการขาดแคลนแรงงานได้บ้าง แม้จะไม่ครบ 100% ก็ตาม
• บริษัทมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรบ้าง
พนักงานที่รับเข้ามาไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพนักงานฝ่ายผลิตที่รับเข้ามาจะ
เป็นผู้ที่จบการศึกษาเพียง ม.3 หลังจากนั้นแล้วบริษัทจะจัดฝึกสอนและอบรมให้จนกว่าคนงานจะสามารถทํางานได้ จึงจะ
ส่งเข้าไปทํางานในสายการผลิต ขณะเดียวกันระหว่างที่คนงานทํางาน ก็จะมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม หากมีเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลจากบริษัทที่ทําซับคอนแทรคกัน
นอกจากนี้ มีการจัดให้ไปดูงานต่างประเทศ เช่นในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดไปดูงานที่ประเทศเนเธอแลนด์
โดยจะคัดเลือกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับ A และระดับ B ส่วนพนักงานระดับ C จะจัดไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกปี ซึ่งจะ
ปิดบริษัทไปกันทั้งหมด บางปีจัดไปทะเล บางปีไปภูเขา พนักงานจะสนุกสนานและมีความสุขกันมาก ตรงส่วนนี้บริษัท
คิดว่าเป็นวิธีการสร้างบุคลากรและเก็บรักษาไว้กับเราให้นานที่สุด
• คุณสมบัติพิเศษของคนงานที่จะรับเข้าทํางาน
ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตจะรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ม.3-ม.6 หรือสูงกว่า มีอายุระหว่าง
18-27 ปี มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเล็กน้อย และคุณสมบัติพิเศษคือต้องสายตาดี (เพราะงานที่ทําต้องใช้สายตามาก)
เมื่อได้คนงานตามการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วจะเรียกมาสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หัวข้อการสัมภาษณ์ก็เช่น
ต้องทํางานเป็นกะสามารถอดนอนได้ไหม ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่า ดูความอดทน ความขยัน โดยในช่วง 2 สัปดาห์
ก่อนทํางานต้องมีการฝึกสอนงานก่อน ถ้าหากไม่ผ่านการฝึกสอนก็ต้องให้ออก
สายการผลิตส่วนใหญ่จะรับพนักงานหญิงประมาณ 99% ที่เหลือจะเป็นพนักงานชายที่จะรับเข้ามา
ดูแลในส่วนของการทํางานของเครื่องจักร สาเหตุที่รับพนักงานหญิงมากกว่า เนื่องมาจากวัตถุดิบที่ส่งมาจะมีลักษณะเป็น
แผ่นบางเสียหายได้ง่าย ผู้หญิงจะมีการสัมผัสตัวงานที่เบากว่า ทําให้ลดการเสียหายของงาน และในการทํางานต้องนั่งนาน
ถึง 8 ชั่วโมง ซึ่งผู้หญิงจะอดทนกว่าผู้ชาย
• บริษัทมีนโยบายจะใช้แรงงานต่างด้าวหรือไม่
ในช่วงปี พ.ศ.2551 ที่บริษัทประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ก็เคยคิดว่าจะใช้แรงงานต่างด้าว
แต่ติดตรงที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้าง และที่สําคัญก็คือเรื่อง
การสื่อสาร การสอนงานอาจจะไม่เข้าใจกัน เพราะแม้แต่พนักงานที่เป็นคนไทยบางครั้งก็ยังสื่อสารกันไม่เข้าใจ เพราะจะมี
ศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก สุดท้ายจึงล้มเลิกความคิดที่จะใช้แรงงานต่างด้าว และที่สําคัญที่สุด บริษัทคิดว่าจะใช้แรงงานคนไทย
และเป็นแรงงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน และช่วยเหลือคนพื้นที่เป็นหลัก
• มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างไร
แรงงานในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่มีความต้องการจะไปทํางานในกรุงเทพฯ บริษัทเองก็เคยประสบ
กับปัญหาดังกล่าว คือ คนงานบางคนมีเพื่อนที่ไปทํางานในกรุงเทพฯ และมีการมาชักชวนคนงานออกไป “อยากให้มีการ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท เช่น โรงงานการ์เมนต์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ อยู่ในที่เดียวกัน
เป็นลักษณะนิคมอุตสาหกรรม จะได้เป็นตัวเลือกให้คนหางาน โดยแรงงานก็ไม่ต้องไหลเข้าสู่กรุงเทพฯ มากนัก เป็นการ
สร้างงานให้กับคนในจังหวัดอุดรฯ ด้วย ซึ่งที่จังหวัดอุดรฯ มีค่าแรงงานถูกก็จริง แต่ค่าครองชีพก็ไม่สูงมากหากเทียบ
กับในกรุงเทพฯ จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วย” คุณสิริพิมล กล่าวทิ้งท้าย
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