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ในอดีตและปั จจุบนั องค์กรต่างๆมักจะบริ หารคนเพียงแค่บางส่วนของชีวิตคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะ
บริ หารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ทาโดยตรง เช่น ถ้ าจะอบรมก็จะอบรมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
เพื่อให้ ทางานเป็ น ทางานได้ หรื อทางานดีขึ ้น และดูแลความเป็ นอยู่ของคนเฉพาะความเป็ นอยู่ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทางาน เช่น มีสวัสดิการรักษาพยาบาล เพราะถ้ าเจ็บป่ วยก็มาทางานไม่ได้ จะมีเพียงบางองค์กรที่อาจจะมีการ
ดูแลบุคลากรครอบคลุมไปถึงครอบครัวบ้ าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว แต่ก็เป็ นเพียงบางส่วนที่ช่วยดึงดูด
ให้ บคุ ลากรยังคงทางานอยู่กบั องค์กรต่อไปเพราะกลัวว่าถ้ าออกไปอยู่ที่อื่นจะไม่มีสวัสดิการแบบที่ ได้ รับอยู่
พนักงานเปรี ยบเสมือนต้ นไม้ หนึง่ ต้ น ถ้ าองค์กรต้ องการจะให้ ต้นไม้ ต้นนันอุ
้ ดมสมบูรณ์และผลิดอกออก
ผลได้ ดีนนั ้ องค์กรจะทาหน้ าที่เพียงแค่รดน ้าพรวนดินอย่างเดียวก็จะไม่ได้ เพราะต้ นไม้ บางต้ นอาจจะเกิดจากพันธุ์
ที่ไม่ได้ ต้ นไม้ บางต้ นอาจจะไม่เหมาะกับดินตรงนัน้ ต้ นไม้ บางต้ นเกิดจากการผสมข้ ามสายพันธุ์ ต้ นไม้ บางต้ นไม่
เหมาะเป็ นที่ต้องการของศัตรู พืช
การบริ หาร คน ” หรื อบุคลากรขององค์กรก็เช่นเดียวกัน ถ้ าเราต้ องการหวังผลเลิศในการบริ หารคน เราคง
จะดูแลแค่เพียงส่วนหนึง่ ของชีวิตเขาคงจะไม่ได้ อีกต่อไป ผมคิดว่าการบริ หารบุคลากรในอนาคต จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องเข้ าไปบริ หารจัดการชีวติ คนทังชี
้ วิตในทุกๆส่วน แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเข้ าไปก้ าวก่ายชีวิตของเขา
เพียงแต่บางเรื่ องเราสามารถบังคับได้ บางเรื่ องเป็ นเพียงผู้สนับสนุน บางเรื่ องเราเป็ นเพียงที่ปรึกษา บางเรื่ องเรา
เป็ นเพียงผู้ทาหน้ าที่สรรหาโอกาสในการบริ หารชีวิตมาให้ คนในองค์กรของเราเท่านัน้

การบริ หารบุคลากรในอนาคต น่าจะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี ้

ระดับที่ 1 : บริหารชีวิตการทางาน
สาหรับบทบาทในระดับนี ้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อยคือ
• บริหารคนให้ ทางานได้ และทางานเป็ น ผมเชื่อว่าในอนาคต การบริ หารชีวิตการทางานของบุคลากร
ถือเป็ นบทบาทหน้ าที่พื ้นฐานที่ทกุ องค์กรต้ องมี อาจจะเป็ นเพราะการแข่งขัน หรื ออาจจะเกิดจาก
กฎหมายที่ดแู ลความเป็ นอยู่ของคนทางานที่มีมาตรฐานสูงขึ ้นก็ตามแต่ สุดท้ ายในส่วนนี ้ไม่คอ่ ยมีความ
แตกต่างกันมากนัก จุดที่จะทาให้ องค์กรมีความแตกต่างกันคือ กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ เช่น ทุก
องค์กรมีสวัสดิการขันพื
้ ้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาลเหมือนกัน แต่บางองค์กรอาจจะจ่ายให้ ทงหมดแต่
ั้
วงเงินน้ อย ในขณะที่บางองค์กรจ่ายให้ ครึ่งเดียวแต่ไม่จากัดวงเงิน เป็ นต้ น ซึง่ ความแตกต่างเรื่ องกลยุทธ์
ในการบริ หารจัดการข้ อนี ้ในอนาคต ไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้ องค์กรต่างๆเกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในเชิง
ของการบริ หารบุคลากรกันมากนัก เพราะเป็ นสิ่งที่มีแล้ วไม่ได้ จงู ใจพนักงาน เพียงแต่ถ้าองค์กรใดไม่มี ก็
อาจจะทาให้ เกิดความไม่พงึ พอใจของพนักงานเท่านัน้
• บริหารคนให้ ทางานดีขนึ ้ การบริ หารคนในอนาคตจะต้ องลงลึกถึงความต้ องการนอกเหนือจากความ
ต้ องการขันพื
้ ้นฐานในการเข้ ามาทางานในองค์กรของพนักงานแต่ละคน เพราะจุดนี ้คือจุดที่จะช่วยกระตุ้น
หรื อสร้ างแรงจูงใจให้ คนอยากทางาน และทุ่มเทกาลังความสามารถอย่างเต็มที่ คนบางคนจะทางานดีก็
ต่อเมื่อได้ รับการยอมรับจากสังคม คนบางคนจะทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ถ้าได้ ทางานที่ตวั เองชอบ ดังนัน้
ในหัวข้ อนี ้องค์กรจะต้ องเติมเต็มความต้ องการของคนแต่ละคนอย่างเหมาะสม ด้ วยการบริ หารแรงจูงใจ
ของคน อาจจะใช้ รางวัลหรื อผลตอบแทนต่างๆมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ
สรุ ป การบริหารในระดับที่หนึ่ง มุ่งเน้ นผลประโยชน์ ขององค์ กรเป็ นหลัก ไม่ ทาไม่ ได้ เกิดผลประทบต่ อ
องค์ กรทันที (ต้ องทา)

ระดับที่ 2 : บริหารชีวิตส่ วนตัว (ผลประโยชน์ ส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่ องาน)
ในระดับนี ้องค์กรน่าจะทาหน้ าที่ในการการจัดหาโอกาสให้ พนักงานในระดับที่ 1 นันอาจจะช่
้
วยให้
พนักงานทางานได้ และทางานดีได้ แต่อาจจะไม่การันตีวา่ จะทางานได้ และทางานดีตลอดไปหรื อไม่ เพราะ
พนักงานอยู่กบั องค์กรประมาณวันละ 8 ชัว่ โมง แต่อยู่ภายนอก 16 ชัว่ โมงต่อวัน ดังนัน้ ผลกระทบของสิ่งที่เกิดจาก
16 ชัว่ โมงที่องค์กรไม่ได้ เข้ าไปดูแลชีวิตของพนักงานนัน้ อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการทางาน 8 ชัว่ โมงที่อยู่ใน
องค์กรได้ เช่น มีปัญหาครอบครัว ปั ญหาหนี ้สิน ปั ญหาสุขภาพ ฯลฯ สิ่งเหล่านี ้ย่อมส่งผลกระทบชีวิตการทางาน
โดยตรงอย่างแน่นอน ต่อให้ คนๆนันมี
้ ฝีมือในการทางานดีเพียงใด แต่ถ้าใจย่าแย่ แต่ถ้าสุขภาพอ่อนแอ รับรองได้
ว่าความสามารถในการทางานที่มีอยู่คงจะไม่มีความหมายอะไรต่อองค์กร

หนทางหนึง่ ที่คิดว่าการบริ หารคนในอนาคตจะต้ องขยายขอบเขตออกไปคือ การให้ คาปรึกษาเพื่อให้
พนักงานสามารถวางแผนชีวิตเป็ น บริ หารตัวเองและครอบครัวได้ ส่วนวิธีการในการดาเนินงานอาจจะใช้ มืออาชีพ
ทางด้ านการให้ คาปรึกษาในด้ านจิตวิทยาหรื อมีหน่วยงานขึ ้นรองรับงานในส่วนนี ้โดยตรงก็ได้ เพราะบทบาทใน
ส่วนนี ้จะช่วยให้ สิ่งที่องค์กรได้ ท่มุ เทพัฒนาฝี มือในการทางานของคนได้ มีโอกาสนามาใช้ ได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
มากยิ่งขึ ้น
สรุ ป การบริหารในระดับที่สอง มุ่งเน้ นผลประโยชน์ ของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่ อประโยชน์
ขององค์ กรในทางอ้ อม ไม่ ทาก็ไม่ เป็ นไรในระยะสัน้ แต่ อาจจะกระทบในระยะยาว (ควรจะทา)

ระดับที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยรวม
ในระดับนี ้องค์กรจะต้ องมองถึงผลสาเร็ จในชีวิตของคนให้ มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรแล้ ว ซึง่ ใน
ปั จจุบนั นี ้อาจจะยากที่จะเป็ นไปได้ แต่ผมเชื่อว่าวันหนึง่ องค์กรต่างๆจะต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้กันมากขึ ้น
เพราะถ้ าเราส่งเสริ มให้ ชีวิตคนมีคณ
ุ ภาพ ผลที่จะติดตามมาคือสังคมมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้นเช่นกัน คาถามว่าองค์กรจะ
ทาอย่างไรได้ บ้าง แนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็ นไปได้ คือ การสรรหาโอกาสในชีวิตให้ กบั บุคลากร ไม่วา่ จะเป็ นการ
ป้อนข้ อมูลข่าวสาร การเชื่อมโยงความก้ าวหน้ าในอาชีพกับองค์กรอื่นๆ (ถ้ าเขาไม่สามารถเติบโตในองค์กรของเรา
ได้ แล้ ว) การแนะนาอาชีพ การส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ตวั เองอยากจะทาโดยมีองค์กร
เป็ นผู้สนับสนุน แนะนา หรื ออาจจะเป็ นพี่เลี ้ยง ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่ทางานโรงพยาบาลอาจจะอยากออกไปเปิ ด
คลีนิกของตัวเอง แต่อาจจะขาดความรู้ ในการบริ หารจัดการ องค์กรก็อาจจะส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ส่วนสนับสนุน
แล้ วจะมีเงื่อนไขอะไรซึง่ กันและกันบ้ างก็วา่ กันไปตามความเหมาะสม
บทบาทการบริ หารบุคลากรในระดับนี ้ จะช่วยป้องกันปั ญหาที่องค์กรต่างๆกาลังเจออยู่ในปั จจุบนั คือ แย่ง
คนกลุม่ เดียวกันจนทาให้ คา่ ตัวของคนกลุม่ เล็กๆกลุม่ หนึง่ (อาจจะเพียงสิบเปอร์ เซ็นต์ของตลาดแรงงาน)สูง
จนเกินไป องค์กรจะต้ องคานึงถึงการคืนกาไรสูส่ งั คมโดยการคืนคนเก่งคนดีให้ กบั สังคมมากกว่ามานัง่ แย่งคนเก่ง
คนดีกนั เพียงอย่างเดียว
สรุ ป การบริหารในระดับที่สาม มุ่งเน้ นผลประโยชน์ ของพนักงานและสังคมเป็ นหลัก สิ่งที่
องค์ กรจะได้ รับคือชื่อเสียงและการรั บผิดชอบต่ อสังคม (Social Accountability) ในระดับนีไ้ ม่ ทาก็ไม่ มี
ใครว่ าองค์ กรไม่ ได้ เสียอะไร (น่ าจะทา)
การบริ หารคนในองค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเริ่ มต้ นจากผลประโยชน์ขององค์กรก่อนเพื่อให้ องค์กรอยู่
รอดและเติบโตได้ แต่สดุ ท้ ายองค์กรจะต้ องมองไปถึงผลประโยชน์ของบุคลากรหรื อตัวคนแต่ละคนด้ วยว่าเขา
ต้ องการอะไรในชีวิต และท้ ายสุดก็ต้องมองถึงคุณภาพของคนในสังคมโดยรวม ถ้ าองค์กรใดสามารถวางแผนเพื่อ
ประสานผลประโยชน์ทงสามระดั
ั้
บนี ้ได้ น่าจะถือเป็ นองค์กรที่มีคณ
ุ ค่าทังในสายตาของนั
้
กลงทุน บุคลากร และ
สังคม ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ วที่องค์กรควรจะทาเส้ น (Road Map) เพื่อนาองค์กรไปสูก่ ารบริ หารคนอย่างมีคณ
ุ ค่าใน
สายตาของทุกกลุม่ คน

