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ถ้ า พูด ถึงกระบวนการในการบริ ห ารแรงงานในบ้ านเราแล้ ว จะพบว่ายังมี ก ารบริ ห ารแบบแยกส่วนอยู่ม าก
ฝ่ ายรัฐบาลก็เน้ นการผลิตบุคลากรตามแผนตามนโยบาย ซึง่ บางครัง้ ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน บาง
สาขาวิชามีคนตกงานเยอะ บางสาขาวิชาขาดตลาด ในขณะที่ภาคเอกชนหรื อผู้ใช้ แรงงาน มักจะคานึงถึงแต่ประโยชน์ของ
ตัวเองคือ ทาอย่างไรจึงจะให้ ได้ คนเก่งคนดีและอยู่กบั องค์ก รนาน ๆ ซึ่งจุดนี ้คงไปโทษเขาไม่ได้ หรอกนะครับ เพราะธุรกิจ
มักจะคิดถึง “ต้ นทุน-กาไร” อยู่ในสายเลือดอยู่แล้ ว ดังนัน้ ในเมื่อเขาลงทุนหาคนและพัฒ นาคนแล้ ว เขาก็ น่าจะได้ ใช้
ประโยชน์จากคน ๆ นันอย่
้ างเต็มที่
ถ้ าสังเกตให้ ดีจะเห็นว่าถ้ าเมื่อไหร่ ก็ตามที่องค์กรรู้ ว่าคน ๆ หนึ่งกาลังจะออกจากงานเพื่อไปทางานที่บริ ษัทอื่น
หรื อออกไปทาธุรกิจส่วนตัวแล้ ว องค์กรจะหยุดการพัฒนาคน ๆ นันทั
้ นที ถ้ าเขายื่นใบลาออกล่วงหน้ า 1 เดือน ใน 1 เดือน
นัน้ เขาจะหยุดการพัฒนาทันที ถ้ าเขายื่นใบลาออกหรื อแจ้ งความประสงค์จะออกจากงาน 6 เดือน เพราะหวังดีว่าองค์ กร
จะต้ องใช้ เวลาหาคน ความหวังดีของเขาคือการลงโทษตัวเอง เพราะนับแต่วนั ที่เขายื่นใบลาออกหรื อนับแต่วนั ที่องค์กรรู้ว่า
เขาจะลาออก เขาจะหมดโอกาสในการพัฒนาตัวเองทันที บางคนได้ รับอนุมตั ิไปอบรมสัมมนาภายนอกเรี ยบร้ อยแล้ ว การ
สัมมนาก็ถกู ยกเลิกไป
ลองคิดดูให้ ดีนะครับว่า ถ้ าทุกองค์กรทาแบบนี ้หมด จะเกิดอะไรขึ ้นกับภาพรวมของแรงงานในประเทศไทย นัน่
หมายถึงว่าการพัฒนาศักยภาพของแรงงานของเราจะมีการสะดุดและขาดตอนอยูต่ ลอดเวลา คนไม่ได้ รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นที่ผมอยากจะชี ้ให้ เห็นในวันนี ้คือ อยากให้ ทกุ คนมองการบริ หารกาลังคน(แรงงาน)ในภาพกว้ างมากยิ่งขึ ้น
ให้ เรามองการบริ ห ารแรงงานในเชิ งเศรษฐศาสตร์ นั่น ก็ คื อ ท าอย่า งไรจึ งจะสร้ างมูลค่ า เพิ่ ม ให้ กับ แรงงานที่ มี อ ยู่ได้
มูลค่าเพิ่มในที่นี ้หมายถึงมูลค่าโดยภาพรวมของกระบวนการแรงงาน และสุดท้ ายมูลค่าเพิ่มนันจะกระจายไปสู
้
ท่ กุ ส่วนของ
กระบวนการ เหมือนกับการที่เรารณรงค์ให้ คนประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ถ้ าการใช้ ไฟฟ้ าในภาพรวมลดลง แล้ วสุดท้ ายก็จะ
ส่งผลดีตอ่ ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ า และส่งผลต่อราคาไฟฟ้ าของผู้ใช้ แต่ละคนนัน่ เอง
ผมอยากให้ ผ้ ูอ่านลองมองภาพ ๆ หนึ่งที่ เกิ ดขึน้ ในหลายองค์ กรคือ คนหลายคนท างานกับ องค์ กรมานานมี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาก แต่เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องความก้ าวหน้ าในอาชีพ โอกาสที่จะเติบโตขึ ้นไปเป็ น
ผู้บริ หารน้ อยมากหรื อแทบจะไม่มีเลย ผมอยากถามว่าถ้ าคน ๆ นี ้มีระดับความสามารถในระดับ 10 แต่องค์กรบังคับให้ เขา
นาออกมาใช้ งานเพียง 5 แล้ ว ท่านผู้อ่านคิดว่า “คุ้มหรื อไม่ค้ มุ ” ครับ แน่นอนทุกคนย่อมตอบว่าไม่ค้ มุ ความสามารถของ
คนที่มีอยู่ก็ไม่แตกต่างอะไรจากกาลังการผลิตของเครื่ องจักร ถ้ าเรามีเครื่ องจักรอยู่เครื่ องหนึ่งมีกาลังการผลิต 100 ตันต่อ

วัน แต่ปัจจุบนั เราใช้ เพียง 50 ตันต่อวัน ในแง่ของบัญชีและการเงินอาจจะไม่ถือว่าขาดทุนเพราะมูลค่าของสินทรัพย์ซงึ่ เป็ น
เครื่ องจักรยังอยูค่ รบ แต่ถ้าเรามองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ แล้ ว จะพบว่าเราสูญเสียมากคือ สูญเสียโอกาสที่จะเอาเงินที่ซื ้อ
เครื่ องจักรเครื่ องนี ้ไปลงทุนทาอย่างอื่น สูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้ าที่ควรจะได้ มากกว่านี ้
การบริ หารคน โดยเฉพาะการใช้ คนในแต่ละองค์กรมักจะใช้ คนไม่ค้ มุ ค่า คนบางคนน่าจะเติบโตก้ าวหน้ าได้ ดีใน
องค์กรอื่น แต่องค์กรของเราก็พยายามรักษาไม่ให้ เขาออกไปอยู่ที่อื่น ทุกองค์กรคิดอย่างนี ้ทาอย่างนี ้กันหมด แล้ วถ้ าเรา
ต้ องการคนเก่ง ๆ มาดารงตาแหน่งดี ๆ ในองค์กรเรา เราคิดว่าเราจะได้ คนที่ต้องการหรื อไม่ ในเมื่อทุกคนไม่ยอมปล่อยคน
เก่ง ๆ ออกมา ชอบเก็บสะสมคนเก่าและเก่งเหมือนกับเด็กเก็บของเล่นเก่า ๆ ที่ไม่ได้ เล่นแล้ ว ถ้ าตัวเองไม่ได้ ใช้ แล้ วก็ไม่
เป็ นไร แต่ก็ไม่ต้องการให้ คนอื่นเอาไปใช้ เหมือนกัน
ผมอยากเสนอแนวคิดในการบริ หารกาลังคนแบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ดงั นี ้
•

จัดตัง้ หน่ วยงานบริหารกาลังคนแบบมูลค่ าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

หน่วยงานนี ้น่าจะทาหน้ าที่คล้ าย ๆ กับฝ่ ายบัญชีที่ต้องดูแลสินทรัพย์ขององค์กร แต่แทนที่จะดูแลสินทรัพย์ที่เป็ น
วัตถุก็มาดูสินทรัพย์ ที่อยู่ในตัวคนแทน ในขณะเดียวกันก็ ทาหน้ าที่เหมือนกับฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายที่ต้องจัดสรร
ทรัพยากรคนให้ เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา หน่วยงานนี ้อาจจะต้ องจัดทาทะเบียนทุนปั ญ ญาว่าแต่ละคนนัน้ มีมูลค่า
เท่าไหร่ ปั จจุบนั ถูกนาออกมาใช้ เหมาะสมกับมูลค่าที่มีอยู่หรื อไม่ และในแต่ละปี เขามีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเท่ าไหร่ เรา
ควรจะจัดสรรกาลังคนใหม่หรื อไม่ หรื อควรจะจาหน่ายเขาออกไปองค์กรอื่น (เหมือนกับการซื ้อขายตัวนักฟุตบอล คงจะดี
เหมือนกันนะครับ เพราะนอกจากลดต้ นทุนลงแล้ ว ยังมีรายได้ เพิ่มขึ ้นอีก) ผมคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องการจัดสรร
กาลังคนในปั จจุบนั นี ้ทาหน้ าที่เพี ยงจัดคนให้ พอกับงานเพียงอย่างเดียว คงไม่ได้ อีกต่อไปนะครับ ต้ องดูว่าจัดสรรไปแล้ ว
เกิดมูลค่าเพิ่มหรื อไม่มากน้ อยเพียงใดด้ วย
•

การส่ งเสริมให้ มีการเร่ งการไหลเวียนของกาลังคน (Manpower Flow)

เงินมูลค่า 10 บาท ถ้ าเข้ าไปหมุนในตลาด 10 ครัง้ ก็จะมีมลู ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 100 บาท ผมอยาก ให้ ลองนา
แนวคิดนี ้มาใช้ กับการบริ หารกาลังคนบ้ าง ถึงแม้ จะไม่ตรงกันร้ อยเปอร์ เซ็นต์ก็พอที่จะเทียบเคียงกันได้ เพราะถ้ าคนที่มี
ความสามารถสามารถทางานในระดับผู้จดั การได้ แต่ปัจจุบนั ทางานอยู่เพียงระดับซุปเปอร์ ไวเซอร์ ถ้ าไม่นาเขาออกมา
หมุนในตลาดบ้ างมูลค่าของเขาก็จะด้ อยลงไปเรื่ อย ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอายุงานที่เพิ่มขึ ้นทุกปี และเงินเดือนที่เพิ่มขึ ้นทุก
ปี ผมคิดว่าบริ ษัทต่าง ๆ น่าจะร่ วมมือกันแล้ วลองมานัง่ วางแผนกันดูว่าในแต่ละองค์กรมีใครตาแหน่งไหนบ้ างที่น่าจะพอ
นามาแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายเทกันได้ เช่น บริ ษัท ก.มีหวั หน้ างานคนหนึ่งเก่งพอที่จะเป็ นผู้จดั การได้ แต่ไม่มีตาแหน่งให้ เขา
ในขณะที่บ ริ ษั ท ข. ต้ องการคนมาเป็ นผู้จัด การ และมี คนที่ มี ศัก ยภาพเก่ งพอที่ จะเป็ นหัวหน้ า งานได้ ก็ อ าจจะน ามา
แลกเปลีย่ นกันได้
•

การเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร (Attitude Change)

เราควรจะเตรี ยมพัฒนาทัศนคติของคนทางานเสียใหม่วา่ การเปลี่ยนงานเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะใน อนาคตการ
เปลีย่ นแปลงไม่เพียงครอบคลุมอยู่แค่การเปลีย่ นงาน เพราะในอนาคตการเปลีย่ นแปลง จะอยูค่ กู่ บั เราตลอดเวลา วันดีคืน
ดีเราไม่เปลี่ยนงาน แต่งานจะเปลี่ยนเรา ทางานอยู่องค์ ก รเดิม แต่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ เปลี่ยนผู้บริ หารชุดใหม่ก็คงไม่

แตกต่างอะไรไปจากการเปลี่ยนงาน เราต้ องสอนบุคลากรให้ คิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้ เป็ น โอกาสและศักยภาพของสมอง
ต้ องไปด้ วยกัน ไม่ใช่ ตอนที่สมองกาลังเบ่งบาน เราไม่อยากเปลี่ยนงาน แต่เมื่อถึงวันที่สมองเราด้ อยค่าลง เราอยากจะมี
เงินเดือนเยอะ ๆ ตาแหน่งสูง ๆ (เพราะเริ่ มมีภาระเยอะขึ ้น) คงเป็ นไปได้ ยากนะครับ
สรุป การบริ หารกาลังคนแบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่แท้ จริ งคือ การบริ หารมูลค่าของกาลังคนให้ เหมาะสม
กับมูลค่าของงานนั่นเอง และอยากให้ มองภาพรวมของทัง้ ระบบในวงจรของแรงงาน เราอาจจะลงทุนพัฒ นาคนวันนี ้
เพื่อให้ คนอื่นใช้ ในวันพรุ่ งนี ้ แต่อย่าลืมซิครับว่าวันมะรื นนี ้เราอาจจะได้ คนเก่ง ๆ ที่คนอื่นเขาพัฒนามาให้ เราพร้ อมใช้ งาน
แล้ วก็ได้ ผมอยากจะฝากข้ อคิดไว้ ให้ ทา่ นผู้บริ หารระดับสูงของทุกองค์กรเรื่ องหนึง่ นะครับ เรื่ องมีอยูว่ า่ ลุงคนหนึง่ อายุ 80 ปี
แล้ ว แกกาลังปลูกทุเรี ยนอยู่ที่หลังบ้ าน มีเพื่อนบ้ านเดินมาแซวว่า “ลุง ๆ ปลูกทุเรี ยนไปทาไม แล้ วจะอยู่ทนั กินเหรอเนี่ย ”
เขาหมายถึงอายุขนาดนี ้แล้ ว ปลูกไปก็คงไม่ได้ กินหรอก แต่ลงุ คนนี ้พูดตอบไปว่า “ผมคงไม่ได้ กินหรอก แต่ผมปลูกไว้ ให้ คน
รุ่นต่อ ๆ ไปได้ กินกัน เพราะทุเรี ยนที่ผมได้ กินมาตลอดชีวิตนี ้ มันเป็ นทุเรี ยนที่คนรุ่ นก่อน ๆ ปลูกไว้ ทงนั
ั ้ นเลย”
้
จากข้ อคิดใน
เรื่ องนี ้ผมอยากให้ ผ้ บู ริ หารทุกองค์กรเปิ ดกว้ างในการพัฒนาคน อย่าหวังผลเพียงระยะสัน้ แต่ต้องคานึงถึงผลระยะยาว
และคานึงถึงศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ เพราะถ้ าประเทศเรามีศกั ยภาพในการแข่งขันต่า ต่อให้ ธุรกิจของเราจะ
ดีขนาดไหนก็คงจะแข่งขันกับเขาลาบากนะครับ ช่วงนี ้ก็ใกล้ ถึงช่วงฟุตบอลโลกแล้ ว ผมอยากให้ ลองคิดดูนะครับว่าถ้ า
(บริ ษั ท)เราเป็ นศูนย์ หน้ าแล้ วเราเก่งอยู่คนเดียว แต่ทีม(บริ ษั ทอื่น อาจจะเป็ นคู้ค้า คู่แข่งขัน ผู้ขายวั ตถุดิบ) ของเราใน
ภาพรวมไม่เก่ง(หมู) แล้ วความเก่งของเราจะช่วยให้ ทีมเราชนะได้ หรื อไม่....วันนี ้ขอจบเพียงแค่นี ้ก่อนนะครับ มิฉะนันเดี
้ ๋ยว
จะเลยเถิดไปถึงเรื่ องพนันบอลของท่าน มท.1...สวัสดีครับ

