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บทที่ 6 นี้ ผูเ้ขียนไดเ้นน้เรื่องของการบริหารคน

เก่งที่ Netflix และแนวทางในการมอบหมายงาน
โดยมรีายละเอยีดสรุปเป็นประเด็นไดด้ังนี้ 
 

1. หลักการในการบรหิารคนเกง่มอียู่สามขอ้คอื 

o เราตอ้งรับผดิชอบในการจา้งคนทีย่อดเยีย่ม

เข า้มาท างาน  และจะตอ้งตัดสินใจให ้
เด็ดขาดว่า ใครควรจะตอ้งจากเราไป โดย
ใหก้ารตัดสนิใจนี้เป็นของหัวหนา้งานเป็น

หลัก 

o ในการจา้งคนเขา้ท างานจะตอ้งจา้งคนที่

เหมาะสมกับงานนัน้ๆ เป็นทีสุ่ดไม่ใช่แค่คน
ทีพ่อท างานนัน้ได ้

o เรายนิดีจะบอกลาทุกคนแมแ้ต่คนเก่งๆ ถา้
หากทักษะ และความสามารถของเขาไม่
เหมาะสมกับงานทีเ่ราตอ้งท าในอนาคต 

 

2. เราพยายามที่จะรักษาคนเก่งๆ ทีม่ีทักษะและ

ความสามารถสูงเอาไว ้นอกจากนัน้เรายังตอ้ง
ขยันสรา้งก าลังส ารองที่เป็นคนเก่ง คนมาก

ฝีมอืเอาไวไ้ม่ใหข้าดดว้ย เนื่องจากธุรกจิของ
เราเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วมาก บางครัง้เรา
จงึตอ้งยนิดีทีจ่ะเลกิจา้งคนทีท่ าผลงานดเีลศิ

หรอืเก่งแคไ่หนก็ตาม แตไ่ม่เหมาะส าหรับงาน
ในอนาคตของบรษัิทอกีตอ่ไปแลว้ 

 

3. นี่คือเหตุผลที่เราย ้าว่า การรักษาพนักงานให ้
ท างานกับองคก์รยาวๆ ไม่ใช่สิง่ที่ดใีนการท า

ใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ เราตอ้งรักษา
พนักงานทีเ่หมาะสมกับเรามากกว่า ดังนัน้คน

เก่งทีม่ทีักษะประสบการณ์อย่างทีเ่ราตอ้งการ
และสามารถน าทักษะและประสบการณ์นั้น

สรา้งอนาคตใหก้ับเราไดน่ั้นคือคนที่เราตอ้ง
เก็บรักษาไว ้

4. เราอาจจะรูส้กึว่าในการบอกเลิกจา้งคนเก่งๆ 

และคนดีที่ไม่เหมาะสมกับเราแลว้เป็นเรื่อง
ยาก ซึง่ในทางปฏบิัตกิ็เป็นเรื่องยากจรงิๆ แต่
วธิเีดยีวทีจ่ะท าใหไ้ดผ้ลในเรื่องนี้ก็คือ บรษัิท

จะตอ้งมั่นใจว่า เราไดจ้า้งคนเก่งๆ ระดับเทพ
ไวเ้สมอ ซึง่จะท าใหพ้นักงานมั่นใจไดว้่า เขา

สามารถที่จะไดโ้อกาสในการไปท างานที่อื่น
อย่างง่ายดาย ในเวลาทีต่อ้งลาจากบรษัิทไป 

ถ า้เราท าไดแ้บบนี้พ วกเขาจะกลายเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญ และสามารถทีจ่ะลาจากบรษัิทไป
ไดอ้ย่างงดงาม 

 

5. ที่ Netflix เชื่อว่าความสุขในการท างานของ

พนักงานไม่ไดอ้ยู่ที่  ตูแ้ช่เบียร์ หอ้งน่ังเล่น 
สนามเด็กเล่นต่างๆ เหล่านี้ เลย แต่การที่
พนักงานจะมคีวามสุขนัน้ มันอยู่ทีต่ัวงานทีเ่ขา

ท า และผลงานที่เขาสรา้งไดอ้ย่างยอดเยี่ยม 
รวมถึงการไดท้ างานร่วมกับคนที่ยอดเยี่ยม

ต่างหาก ที่จะท าใหเ้ขารูส้กึมีความสุขในการ
ท างาน 

 
6. ผู เ้ขียนยังย ้าอีกว่า ความสุขในที่ท างานที่

แทจ้ริงนั้นมาจาก การไดร้่วมลงมือลงแรง

แกไ้ขปัญหาร่วมกับคนเก่งที่มีฝีมือที่ เรารูว้่า
พวกเขาเองก็ร่วมลงแรงในการแกไ้ขปัญหานัน้

ดว้ยเช่นกัน รวมถึงการไดร้ับรูว้่าลูกคา้รัก
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่พวกเราทุกคนตัง้หนา้

ตัง้ตาท างานกันอย่างหนัก เพื่อสรา้งมันขึน้มา
สิง่เหล่านี้ท าใหพ้นักงานมีความสุขมากกว่า
การมเีชฟประจ าบรษัิทหรอืการมอีาหารกนิฟร ี
 
 
 

 

 

สรปุบทเรยีนจากหนงัสอื Powerful (Netflix) 
 

บทที ่6 
 
การบรหิารคนเกง่และการมอบหมายงานใหพ้นกังาน
อยา่งเหมาะสม 

 เรยีบเรยีงโดย ประคัลภ ์ปัณฑพลังกรู 



7. ที่ Netflix เราจ่ายค่าจา้งสูงก็จรงิ แต่เราไม่ได ้
เอาค่าจา้งเป็นตัวดึงดูดทุกเขา้มาท างานที่นี่ 

เวลาที่เราจา้งใครก็ตามก็มาท างาน เราจะคุย
กันถงึเรือ่งงาน และความรับผดิชอบ รวมถงึสิง่

ที่จะสรา้งใหก้ับองค์กร ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง
ค่าจา้ง ดังนั้นใครก็ตามที่มัวแต่ถามเราว่าเขา

จะไดค้่าจา้งเท่าไหร่ มัวแต่ห่วงว่าตัวเองจะ
ไม่ไดเ้งินขึ้น หรือมัวแต่คิดเรื่องเงิน โดยที่
ไม่ไดทุ้่มเทความสนใจใหก้ับงานอย่างแทจ้รงิ

คนเหล่านี้เราจะไม่จา้งเขา้มาท างานอย่าง
เด็ดขาด เราจะบอกเขาวา่ คณุไม่เหมาะสมกับ

เรา เพราะดูเหมอืนคุณใหค้วามส าคัญกับการ
กอบโกยเงนิมากๆ ในเสน้ทางสายอาชพีของ
คณุ ณ ตอนนี้ ถา้เป็นอย่างนัน้คุณไปหาคู่แข่ง

ของเราน่าจะเหมาะกวา่ 

 

8. เราพยายามที่จะจา้งคนที่ ใช่ที่สุด เขา้มา
ท างาน แมว้่าเราจะถูกเทียบกับ Google อยู่

ตลอดเวลาในการจา้งคน แตเ่ราก็เนน้เรือ่งของ
คนเก่งและคนทีเ่หมาะสมกับเรา เนื่องจากเรา
มผีลติภัณฑช์ิน้เดยีวในการสง่มอบใหก้ับลกูคา้

เพราะฉะนัน้ ถา้คนไหนไม่ไดร้ักชอบงานแบบ
นี้ เราก็จะไม่รับเขา้ท างานเหมือนกัน แมว้่า 

เป็นคนเกง่แคไ่หนก็ตาม 

 
9. ที่ Netflix เวลาเราไดเ้รซูเม่มาจากผูส้มัคร เรา

จะไม่ดูว่าในอดีตเขาท าอะไรส าเร็จมาบา้ง 
เพราะเราเชื่อว่าความส าเร็จในอดีตจะไม่ได ้

เป็นตัวรับประกันถงึความส าเร็จในอนาคต แต่
เราจะพิจารณาว่าวธิีการคดิและแกไ้ขปัญหา

ของคนคนนัน้เป็นอย่างไรมากกวา่ เขามตีรรกะ
ในการคดิ และมองปัญหาทีแ่ตกตา่งไปจากคน
อื่นอย่างไร เขาสามารถที่จะเรียนรูแ้ละเติบ

ใหญ่ไปสู่อนาคตที่มีความซับซอ้นมากขึน้ได ้
ซักแคไ่หน 

 
10. ผูเ้ขยีนยังย ้าอกีวา่ ในการคัดเลอืกผูส้มัคร การ

สัมภาษณ์งานส าคัญเหนือกว่าการประชุมใดๆ 
ผูจั้ดการที่จะร่วมสัมภาษณ์พนักงาน จะตอ้ง
เข า้ร่วมเสมอหา้มขาดหรือออกจากการ

สัมภาษณ์เด็ดขาด โดยอา้งว่า ตดิประชุมอืน่ๆ 
เพราะนี่คือความส าคัญอันดับแรกของเรา 

เป้าหมายของเราก็คือ ท าใหทุ้กคนที่เขา้มา
สัมภาษณ์งานเดินออกไปดว้ยความรูส้ ึกว่า
อยากไดง้านทีน่ี่ แมว้่าเราจะเกลยีดเขาคนนั้น

แค่ไหนก็ตาม เราอยากใหเ้ขาคิดว่านี่ เป็น
ประสบการณ์ สุดวิเศษ  ยอดเยี่ยม  เป่ียม

ประสิทธิภาพ ทุกอย่างตรงเวลา และมีแต่
ค าถามเด็ดๆ ทั ้งนั้น ทุกคนที่ถามเราลว้นแต่

ฉลาด และใหเ้กยีรตเิรา นี่คอืสิง่ทีเ่ราอยากให ้
ผูส้มัครทุกคนรูส้กึแบบเดยีวกัน 

 
11. ฝ่ายบุคคล จะตอ้งเป็นคนที่เขา้ใจธุรกจิ เป็น

นักธุรกจิทีแ่ทจ้รงิ ทีเ่ขา้ใจหลักการท างานของ
ธุรกิจ เขา้ใจกระบวนการและขัน้ตอนการท า
ธุรกจิทัง้หมด แมว้า่จะเป็นเรือ่งเชงิเทคนคิมาก

แค่ไหนก็ตาม พวกเขาจะตอ้งมีความเขา้ใจ
อย่างถ่องแท ้และสามารถที่จะคดิสรา้งสรรค์

แนวทางในการเอาธุรกิจมาเชื่อมโยงกับ
กระบวนการในการบรหิารคนใหไ้ด ้ถงึจะท าให ้
เราไดค้นที่เหมาะสมในการที่จะน าพาธุรกิจ

ไปสูอ่นาคตทีย่ั่งยนืได ้

 

 
 
 

 
 
 

 
 


