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“ท าบริษัทใหญ่ดีกว่า ม่ันคงดี” 

“บริษัทเล็ก ๆ ท างานกับคนน้อย ๆ จะได้ไม่ปวดหัวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะ” 

เสียงถกเถียงที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากการที่พิมพาได้รับการติดต่อจากบริษัทสองแห่งให้เธอไป
ร่วมงานด้วย บริษัทหนึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่พูดชื่อไปใคร ๆ ก็คงจะรู้จัก ส่วนอีกแห่งแม้จะเป็นบริษัท
ขนาดเล็กแต่จากที่เธอไปหาข้อมูลมา ก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและน่าร่วมงานด้วย  

แต่ด้วยความที่เธอยังไม่เคยท างานกับที่ไหนมาก่อนเลย เธอก็เลยไม่รู้ว่าเธอควรจะเริ่มต้นชีวิตการ
ท างานในองค์กรแบบไหนดี เธอจึงเลือกที่จะมาปรึกษาพ่อและแม่ที่เคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อน 
ซึ่งแต่ละคนก็ให้ค าแนะน าและเหตุผลที่แตกต่างกัน 

ซึ่งนอกจากความมั่นคงที่ได้จากบริษัทใหญ่ หรือการท างานในสภาพแวดล้อมที่เพื่อนร่วมงานทุก
คนคุยกันได้แบบพี่น้องแล้ว การท างานในองค์กรสองแบบนี้ก็ยั งมีข้อดีข้อเสียอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมี
อะไรบ้าง  

  คนที ่ท างานองค์กรใหญ่จะมีหน้าที ่ร ับผิดชอบและ Career Path ที ่ช ัดเจนกว่าองค์กรเล็ก 
คนท างานองค์กรเล็กอาจต้องไปช่วยงานคนแผนกอ่ืนด้วย แต่นั่นก็จะท าให้ได้เรียนรู้ทักษะอ่ืน ๆ  

 องค์กรขนาดใหญ่อาจจะมีสวัสดิการให้พนักงานมากกว่าบริษัทเล็ก เพราะมีความคล่องตัวทาง
การเงินมากกว่า 



 คนที่ท างานในองค์กรขนาดเล็กจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารง่ายกว่า และเวลาท างาน ขั้นตอน
ต่าง ๆ ก็น้อยกว่า ท าให้การท างานหรืออนุมัติสิ่งต่าง ๆ อาจจะรวดเร็วกว่า  

 องค์กรขนาดเล็ก คนท างานมักจะรู้จักกันทุกคนท าให้เวลาท างานสามารถปรึกษากันได้ง่าย หรือ
หากมีปัญหาก็จะสามารถพูดคุยอธิบายได้ง่ายกว่า 

 ถ้าท างานในองค์กรขนาดเล็ก คนในองค์กรตั้งแต่เพื่อนร่วมงานจนถึงผู้บริหารจะเห็นผลงานของ
คุณ ถ้าคุณท างานได้ดีก็ดีไป แต่ถ้าคุณท าพลาด พวกเขาก็เห็นความผิดพลาดชัดเจนเช่นกัน  

 ในองค์กรขนาดใหญ่ จะมีแผนกและพนักงานจ านวนมาก ท าให้คนที่คิดอยากจะเปลี่ยนสายงาน 
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานโดยที่ไม่ต้องลาออกจากบริษัทเดิมได้ หากมีความสามารถเพียงพอ และ
การเปลี่ยนแผนกไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

  ความชัดเจนของโครงสร้างองค์กร 

องค์กรที ่มีขนาดใหญ่จะมีโครงสร้างองค์กรที ่แน่นอน และแต่ละต าแหน่งก็จะมีหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของใครของมันอย่างชัดเจน ส าหรับคนที่ชอบความมั่นคง และต้องการที่จะวางแผนเส้นทาง
อาชีพที่เห็นได้ชัด องค์กรขนาดใหญ่อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ ในขณะที่องค์กรขนาดเล็กมักจะ มี
จ านวนพนักงานที่น้อย และไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ท าให้บางครั้งคุณอาจต้องไปช่วยงานคนอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือจากงานที่มีอยู่ในรายละเอียดต าแหน่งงานที่คุณได้เห็นตอนที่มาสมัครงาน แต่การที่คุณได้
ท างานในหลาย ๆ ด้าน จะช่วยให้คุณมีทักษะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และได้เรียนรู้ ว่า คนที่ท างานในแต่ละสาย
อาชีพ เขามีการท างานกันอย่างไร 

  สวัสดิการของพนักงาน 

องค์กรขนาดใหญ่มักจะมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ให้กับพนักงานดีกว่าองค์กรขนาดเล็ก เช่น ประกัน
สุขภาพที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม หรือเรื่องค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ในขณะที่องค์กรขนาดเล็ก หรือ
บร ิษ ัทที ่เ พิ ่ง เริ ่มท าการอาจไม่ได ้ม ีความคล่องต ัวทางด้านการเง ินมากพอที ่จะให ้สว ัสด ิการอื ่นๆ 
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายก าหนดได้   

  ขั้นตอนและความรวดเร็วในการท างาน 

ทุกคนต่างต้องการที่จะสร้างผลงานใหม่ ๆ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับบริษัท
ทั้งสิ้น แต่การท างานในองค์กรใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก และอาจต้องใช้เวลามาก แม้ว่าองค์กร
จะเปิดโอกาสและรับฟังไอเดียของคุณก็ตาม เพราะการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้การที่จะท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อาจต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

แต่การท างานในบริษัทขนาดเล็กนั้นต่างออกไป คุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับผู้บริหารมากกว่าคน
ที่ท างานในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งท าให้คุณสามารถเสนอความคิดเห็นให้กับผู้บริหารได้โดยตรง และอาจ
ได้รับค าตอบทันที โดยไม่ต้องรอให้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมายเหมือนอย่างในองค์กรขนาดใหญ่  



  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

การท างานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานจ านวนหลายร้อยหลายพันคน ท าให้เป็นไปไม่ได้เลย
ที่คุณจะรู้จักหรือได้พูดคุยกับทุกคนในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลเสียได้ในบางกรณี เช่น งานที่คุณท าอาจมี
ปัญหาหรือส่งผลกระทบต่องานของคนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีบางคนน าสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินการท างา นของ
คุณ โดยที่คุณไม่มีโอกาส หรือยากที่จะได้พูดคุยกับพวกเขาโดยตรง 

ส่วนการท างานในบริษัทขนาดเล็กนั้นท าให้คุณรู้จักทุกคนในบริษัท ดังนั้นหากมีปัญหาหรือความ
ไม่เข้าใจต่าง ๆ เกิดขึ้น คุณก็จะสามารถหาโอกาสพูดคุยและอธิบายได้ง่ายกว่า ซึ่งหากคุณและเพื่อน
ร่วมงานไม่มีปัญหาระหว่างกัน ก็จะท าให้บรรยากาศในการท างานเป็นไปด้วยดี และยิ่งบรรยากาศในการ
ท างานดีเท่าไหร่ ประสิทธิภาพในการท างานของคุณก็จะยิ่งดีตามไปด้วย 

  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ ถ้าคุณเป็นแค่พนักงานระดับปฏิบัติการ ก็คงเป็นเรื่องยากที่คนอ่ืน ๆ ใน
บริษัทจะรับรู้ถึงผลงานที่คุณท าส าเร็จ แต่กับบริษัทขนาดเล็กนั้นทุกคนในบริษัทจะรับรู้ถึงความส าเร็จของ
คุณ ไม่ใช่เพียงเฉพาะเพื่อนร่วมงาน แต่ยังรวมไปถึงผู้บริหารด้วย และยิ่งหากคุณเริ่มงานแรกในบริษัท
ขนาดเล็ก ก็จะยิ่งท าให้คุณมีโอกาสได้สร้างผลงาน เพ่ือเก็บไว้เป็นตัวการันตีความสามารถของคุณอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามการรู้จักกับทุกคนในบริษัทนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม เพราะการท างานในบริษัทขนาด
เล็กท าให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงเจ้านายเห็นผลงานของคุณมากแค่ไหน ในเวลาที่คุณท างานผิดพลาด พวก
เขาก็จะเห็นมันได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน  

  โอกาสในการเปลี่ยนย้ายงานภายในองค์กร 

หลายครั้งที่คนท างานมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนสายงาน การท างานในองค์กรขนาดใหญ่อาจ
ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนงานโดยที่ไม่ต้องลาออกจากบริษัทเดิมได้ เพราะในองค์กรขนาดใหญ่ มักจะมี
แผนกและพนักงานเป็นจ านวนมาก ซึ ่งหากคุณต้องการเปลี ่ยนสายงานจริง ๆ และมีความสามารถ
เพียงพอกับสายงานใหม่ที่คุณอยากจะท า การพูดคุยกับหัวหน้าเพื่อขอย้ายไปท างานที่แผนกอื่น ๆ ก็อาจ
ไม่ใช่เรื ่องยากมากนัก หากแผนกที่ต้องการย้ายไปนั้นก าลังต้องการคน และการย้ายของคุณไม่ส่งผล
กระทบกับบริษัท 

  จากที่เรากล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ล้วนมีข้อดี
ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น เราอาจจะไม่สามารถบอกพิมพาได้ชัดเจนว่าองค์กรแบบไหนดีกว่ากัน ทุกอย่างต้อง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอเองว่า เป้าหมายที่เธอวางไว้คืออะไร ทักษะความสามารถของเธอ และ
วัฒนธรรมขององค์กรแบบไหน ที่เหมาะสมกับเธอมากที่สุด 

  ที่มา : https://blog.jobthai.com/career-tips 
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