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การบริ หาร "คน" ในองค์กรต่างๆ มักจะมอบภารหน้ าที่นี ้ให้ กับคนสองกลุ่มคือ ผู้บริ หารระดับสูงกับ ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ผมมีความเชื่อว่าถ้ าโครงสร้ างการบริ หารคนในองค์กรยังเป็ นแบบนี ้อยู่ โอกาสการสร้ างศักยภาพของคน
เพื่อการแข่งขัน คงจะไปได้ ไม่ไกลมากนัก เพราะอะไร เพราะไม่แตกต่างอะไรกับช้ างที่ขาขาดไปข้ างหนึ่ง ถึงแม้ จะเดินได้
แต่ก็คงไม่สะดวกนัก และขาที่เหลือก็ต้องรับน ้าหนักมากเกินไป
ทุกองค์กรต่างมุง่ หวังให้ บคุ ลากรของตนมีศกั ยภาพที่สงู ขึ ้นพร้ อมๆกับเป้าหมายที่ยากขึ ้น แต่มีสกั กี่องค์กรที่ได้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนอย่างจริ งจังอย่างเป็ นรู ปธรรม เรามักจะเห็นกันอยู่เสมอว่าองค์กรต่างๆมักจะเข้ าใจว่าการ
พัฒ นาความสามารถบุคลากรคือการฝึ ก อบรม การฝึ กอบรมคือการพัฒ นาบุค ลากร ถ้ าใครถามว่าบริ ษั ท ของคุณ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรมากน้ อยเพียงใด หลายคนมักจะตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า "โอ๊ ย บริ ษัทผมเน้ นมากเลย
ในเรื่ องนี ้ ดูซิในแต่ละปี ผมต้ องเข้ าอบรมเยอะมากเลย แทบจะไม่มีเวลาทางาน อบรมมากจริ งๆ"
ในอดีตและปั จจุบนั นี ้การเปรี ยบเทียบการพัฒนาบุคลากรระหว่างองค์กรมักจะดูกนั ที่เปอร์ เซ็นต์งบประมาณด้ าน
การฝึ กอบรมบุคลากรว่าเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของค่าจ้ างทัง้ ปี สาหรับตัวชี ว้ ดั ตัวนีผ้ มคิดว่าเป็ นเพียงตัวบ่งชีว้ ่าองค์กรได้ ให้
ความส าคัญ โดยการจัด สรรงบประมาณด้ า นการพัฒ นาบุค ลากรมากน้ อ ยเพี ย งใดเท่ า นัน้ เอง แต่ ยัง บอกไม่ ได้ ว่ า
งบประมาณที่ได้ ไปนัน้ องค์ กรได้ นาไปใช้ ในการพัฒ นาบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพหรื อเกิ ดประสิทธิ ผลมากน้ อย
เพียงใด บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ ้นจริ งหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด
ดังนัน้ เพื่อให้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่
คาดหวังนัน้ เราจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเสียใหม่จากการ "พัฒนาหรื อฝึ กอบรม" ไปสู่ "การบริ หารทุน
ปั ญญา" การบริ หารทุนปั ญญาหมายถึงการมองคนเป็ นทุนหรื อสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง แต่ทนุ ประเภทนี ้มีคุณสมบัติพิเศษ
คือสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วยตัวมันเองได้ เป็ นทุนที่มองไม่เห็น แต่สามารถวัดได้ จากระดับความสามารถที่แสดงออก
และผลงานที่เกิดขึ ้น
ผมอยากนาเสนอให้ องค์กรต่างๆลองนาเอาแนวคิดแบบ "การบริ หารทุนปั ญญา" ไปใช้ โดยผ่านกลยุทธ์ตา่ งๆ เช่น


จั ด ตั ้ง ค ณ ะ ก รรม ก า รบ ริ ห า รทุ น ปั ญ ญ า ( Intellectual Assets Management Committee)

คณะกรรมการชุดนี ้น่าจะประกอบไปด้ วยผู้บริ หารระดับสูงจากทุกหน่วยงาน ถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะเป็ นชุดเดียวกัน

กับฝ่ ายจัดการ เพราะภารหน้ าที่นี ้ไม่ได้ สาคัญด้ อยไปกว่าการกาหนดกลยุทธ์ ในการตลาด การขายหรื อการผลิต
เลย และผมอยากแนะน าให้ แ ยกออกมาเป็ น กรรมการที่ เด่น ชัด และอิ ส ระ เพราะในอดี ต ที่ ผ่ า นมาถ้ าไม่ มี
คณะกรรมการขึ ้นมาชัดเจน แรกๆทุกคนก็พอจะสนใจกับการพัฒนาบุคลากรกันอยู่บ้าง แต่พอเวลาผ่านไปสัก
ระยะหนึ่งความสนในก็จะลดลง การตังคณะกรรมการชุ
้
ดนี ้ขึ ้นมาจะช่วยให้ ทกุ คนได้ ตระหนักว่าภารหน้ าที่นี ้เป็ น
เรื่ องที่สาคัญ และจะช่วยให้ บุคลากรในองค์กรได้ รับรู้ เช่นเดียวกันว่าองค์กรได้ ให้ ความสาคัญ กับการพัฒ นา
บุคลากรมากเพียงใด


กาหนดวาระการประชุมเรื่ อง "ทุนปั ญญา" (Intellectual Assets Agenda)
การประชุมเรื่ องทุนปั ญญาน่าจะจัดเป็ น "วาระแห่งชาติ" ได้ การประชุมควรจะแยกออกจากการประชุม
เรื่ องการบริ หารงานด้ านอื่นๆ เพราะถ้ านาไปปนกันสิ่งที่เกิดขึ ้นคือ ประเด็นเรื่ องการบริ หารงานจะมา
ก่อน และผู้ประชุมไม่มีสมาธิดีเพียงพอที่จะคิดหลายเรื่ องในเวลาเดียวกัน เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่าในแต่ละ
เดือนองค์กรจะมีวาระการประชุมเรื่ อง "คน" อย่างน้ อยหนึ่งครัง้ หัวข้ อการประชุ มให้ รวมถึงเรื่ องการ
บริ หารคนในด้ านต่างๆ เช่น การสรรหา การบริ หารค่าจ้ าง การพัฒ นาฝึ กอบรม การเลื่อนระดับปรับ
ตาแหน่ง การโยกย้ าย ฯลฯ



กาหนดแนวทางในการวัดผลการพัฒนา
ตามที่ผมได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าเราน่าจะเปลี่ยนการวัดเปอร์ เซ็นต์งบประมาณด้ านการฝึ กอบรมมา
เป็ นการวัด "ระดับความสามารถที่เพิ่มขึ ้น" และ "ผลงานที่เพิ่มขึ ้น" น่าจะดีกว่านะครับ เพราะถ้ าวัดแต่
งบประมาณเพียงอย่างเดียวอาจจะเข้ าข่ายที่ว่า "ตาน ้าพริ กละลายแม่น ้า" ก็ได้ เป็ นประเภทที่จดั อบรม
เยอะ ได้ แต่ชั่วโมงฝึ ก อบรมและจัด ได้ ต ามแผน แต่องค์ ก รไม่ได้ อ ะไรเลย นอกจากได้ เสีย ตังค์ แ ละ
เสียเวลา การวัดผลการพัฒนานี ้อาจจะอาศัยเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เข้ ามาช่วยก็ได้ เช่น การจัดทา
Skills Matrix เพื่อกาหนดว่าองค์กรของเราต้ องการทักษะเรื่ องอะรไบ้ าง การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก
(Key Performance Indicators) เพื่อให้ ทราบว่าเราจะวัดสิ่งที่ ต้องการนันได้
้ อย่างไร หรื อการนาเอา
Balanced Scorecard เข้ ามาช่วยในการกระจายเป้าหมายขององค์กรสูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิงาน



การถ่ายทอดและเปลีย่ นองค์ความรู้
บุคลากรในองค์กรเปรี ยบเสมือนอวัยวะของคน อวัยวะแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมต่อกันโดยเส้ นเลือดที่มา
หล่อเลี ้ยง ในองค์กรก็ เช่ นเดียวกันเราควรกาหนดระบบเส้ นเลือดแห่งความรู้ ขึ ้นมา ระบบนี ้น่าจะทา
หน้ าที่ในการลาเลียงเอาความรู้ต่างๆที่องค์กรได้ รับมากระจายไปสูบ่ คุ ลากรที่เหมาะสม และควรสร้ าง
บรรยากาศในการแลกเปลีย่ นความรู้ขึ ้นในองค์กร



การสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรพัฒนาตนเอง

การพัฒ นาให้ บุคลากรมีความรู้ ไม่น่าจะเป็ นเรื่ องยาก เช่น การสอนใช้ คอมพิวเตอร์ ใช้ เวลาไม่กี่วนั ก็
สามารถใช้ เป็ น แต่....การจูงใจให้ คนพัฒนาตนเองนี ้ซิ...เป็ นเรื่ องยาก ผมอยากให้ แต่ละองค์กรลองหา
วิธีการหรื อแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ วิธีที่เรี ยกว่า "Help them to develop themselves"
ทาอย่างไรก็ได้ ที่จะกระตุ้น ช่วยเหลือ ให้ บคุ ลากรได้ พฒ
ั นาตนเอง เพราะแนวทางนี ้จะเป็ นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนกว่าการ "ป้อนข้ าวให้ เด็ก"
จากแนวคิดและแนวทางที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ คงไม่ใช่สงิ่ ที่นาไปปฏิบตั ิได้ ทนั ทีเหมือนบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปที่เติมน ้า
แล้ วทานได้ เลย แต่เป็ นเพียงการจุดประกายแนวคิดให้ ทา่ นผู้บริ หารองค์กรต่างๆ ได้ นาไปคิดทบทวนหรื อหาแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในเชิงของ "การบริ หารทุนปั ญญา" เท่านันเอง
้ อย่าเพิ่งวิตกไปเลยนะครับว่าทุ นปั ญญาเป็ นเรื่ องไกลตัวเรา
มาก ขอให้ เปลีย่ นเรื่ องใหม่ให้ เป็ นเรื่ องเก่า ขอให้ เริ่ มจากสิ่งเล็กไปก่อน ขอให้ เริ่ มจากสิ่งที่อยู่ในวิสยั ที่จะทาได้ ไปก่อน แล้ ว
เรื่ องใหม่ๆและเรื่ องใหญ่ๆก็จะกลายเป็ นเรื่ องเก่าๆในวันนี ้ก็จะกลายเป็ นเรื่ องเก่าและเรื่ องเล็กไปเองในวันพรุ่งนี ้

