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 ในอดีตและปัจจบุนัองค์กรตา่งๆมกัจะบริหารคนเพียงแคบ่างสว่นของชีวิตคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมกัจะ
บริหารเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีท าโดยตรง เช่น ถ้าจะอบรมก็จะอบรมในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน 
เพ่ือให้ท างานเป็น ท างานได้ หรือท างานดีขึน้ และดแูลความเป็นอยู่ของคนเฉพาะความเป็นอยู่ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ท างาน เช่น มีสวสัดิการรักษาพยาบาล เพราะถ้าเจ็บป่วยก็มาท างานไมไ่ด้ จะมีเพียงบางองค์กรท่ีอาจจะมีการ
ดแูลบคุลากรครอบคลมุไปถงึครอบครัวบ้าง เช่น คา่รักษาพยาบาลครอบครัว แตก่็เป็นเพียงบางสว่นท่ีช่วยดงึดดู
ให้บคุลากรยงัคงท างานอยู่กบัองค์กรตอ่ไปเพราะกลวัวา่ถ้าออกไปอยู่ท่ีอื่นจะไมม่ีสวสัดิการแบบท่ีได้รับอยู ่

พนกังานเปรียบเสมือนต้นไม้หนึง่ต้น ถ้าองค์กรต้องการจะให้ต้นไม้ต้นนัน้อดุมสมบรูณ์และผลิดอกออก
ผลได้ดีนัน้ องค์กรจะท าหน้าท่ีเพียงแคร่ดน า้พรวนดินอย่างเดียวก็จะไมไ่ด้ เพราะต้นไม้บางต้นอาจจะเกิดจากพนัธุ์
ท่ีไมไ่ด้ ต้นไม้บางต้นอาจจะไมเ่หมาะกบัดินตรงนัน้ ต้นไม้บางต้นเกิดจากการผสมข้ามสายพนัธุ์ ต้นไม้บางต้นไม่
เหมาะเป็นท่ีต้องการของศตัรูพืช 

การบริหาร คน ” หรือบคุลากรขององค์กรก็เช่นเดียวกนั ถ้าเราต้องการหวงัผลเลิศในการบริหารคน เราคง
จะดแูลแคเ่พียงสว่นหนึง่ของชีวิตเขาคงจะไมไ่ด้อีกตอ่ไป ผมคิดวา่การบริหารบคุลากรในอนาคต จ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะต้องเข้าไปบริหารจดัการชีวิตคนทัง้ชีวิตในทกุๆสว่น แตก่็ไมไ่ด้หมายความวา่จะเข้าไปก้าวก่ายชีวิตของเขา 
เพียงแตบ่างเร่ืองเราสามารถบงัคบัได้ บางเร่ืองเป็นเพียงผู้สนบัสนนุ บางเร่ืองเราเป็นเพียงท่ีปรึกษา บางเร่ืองเรา
เป็นเพียงผู้ท าหน้าท่ีสรรหาโอกาสในการบริหารชีวิตมาให้คนในองค์กรของเราเท่านัน้ 

  



การบริหารบคุลากรในอนาคต น่าจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงันี ้

ระดับที่ 1 : บริหารชีวิตการท างาน 

ส าหรับบทบาทในระดบันีส้ามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่นย่อยคือ 

• บริหารคนให้ท างานได้และท างานเป็น ผมเช่ือวา่ในอนาคต การบริหารชีวิตการท างานของบคุลากร
ถือเป็นบทบาทหน้าท่ีพืน้ฐานท่ีทกุองค์กรต้องมี อาจจะเป็นเพราะการแข่งขนั หรืออาจจะเกิดจาก
กฎหมายท่ีดแูลความเป็นอยู่ของคนท างานท่ีมีมาตรฐานสงูขึน้ก็ตามแต ่สดุท้ายในสว่นนีไ้มค่อ่ยมีความ
แตกตา่งกนัมากนกั จดุท่ีจะท าให้องค์กรมีความแตกต่างกนัคือ กลยทุธ์ในการบริหารจดัการ เช่น ทกุ
องค์กรมีสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เช่น การรักษาพยาบาลเหมือนกนั แตบ่างองค์กรอาจจะจ่ายให้ทัง้หมดแต่
วงเงินน้อย ในขณะท่ีบางองค์กรจ่ายให้คร่ึงเดียวแตไ่มจ่ ากดัวงเงิน เป็นต้น ซึง่ความแตกตา่งเร่ืองกลยทุธ์
ในการบริหารจดัการข้อนีใ้นอนาคต ไมใ่ช่สิ่งท่ีจะท าให้องค์กรตา่งๆเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิง
ของการบริหารบคุลากรกนัมากนกั เพราะเป็นสิ่งท่ีมีแล้วไมไ่ด้จงูใจพนกังาน เพียงแตถ้่าองค์กรใดไมม่ี ก็
อาจจะท าให้เกิดความไมพ่งึพอใจของพนกังานเท่านัน้ 

• บริหารคนให้ท างานดีขึน้ การบริหารคนในอนาคตจะต้องลงลกึถงึความต้องการนอกเหนือจากความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานในการเข้ามาท างานในองค์กรของพนกังานแตล่ะคน เพราะจดุนีค้ือจดุท่ีจะช่วยกระตุ้น
หรือสร้างแรงจงูใจให้คนอยากท างาน และทุ่มเทก าลงัความสามารถอย่างเตม็ท่ี คนบางคนจะท างานดีก็
ตอ่เมื่อได้รับการยอมรับจากสงัคม คนบางคนจะทุ่มเทท างานอย่างเตม็ท่ีถ้าได้ท างานท่ีตวัเองชอบ ดงันัน้ 
ในหวัข้อนีอ้งค์กรจะต้องเติมเต็มความต้องการของคนแตล่ะคนอย่างเหมาะสม ด้วยการบริหารแรงจงูใจ
ของคน อาจจะใช้รางวลัหรือผลตอบแทนตา่งๆมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 

สรุป การบริหารในระดับที่หน่ึง มุ่งเน้นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่ท าไม่ได้เกดิผลประทบต่อ
องค์กรทันท ี(ต้องท า) 

ระดับที่ 2 : บริหารชีวิตส่วนตัว (ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่องาน) 

ในระดบันีอ้งค์กรน่าจะท าหน้าท่ีในการการจดัหาโอกาสให้พนกังานในระดบัท่ี 1 นัน้อาจจะช่วยให้
พนกังานท างานได้และท างานดีได้ แตอ่าจจะไมก่ารันตีวา่จะท างานได้และท างานดีตลอดไปหรือไม ่เพราะ
พนกังานอยู่กบัองค์กรประมาณวนัละ 8 ชัว่โมง แตอ่ยู่ภายนอก 16 ชัว่โมงตอ่วนั ดงันัน้ ผลกระทบของสิ่งท่ีเกิดจาก 
16 ชัว่โมงท่ีองค์กรไมไ่ด้เข้าไปดแูลชีวิตของพนกังานนัน้ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตการท างาน 8 ชัว่โมงท่ีอยู่ใน
องค์กรได้ เช่น มีปัญหาครอบครัว ปัญหาหนีส้ิน ปัญหาสขุภาพ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีย้่อมสง่ผลกระทบชีวิตการท างาน
โดยตรงอย่างแน่นอน ตอ่ให้คนๆนัน้มีฝีมือในการท างานดีเพียงใด แตถ้่าใจย ่าแย่ แตถ้่าสขุภาพออ่นแอ รับรองได้
วา่ความสามารถในการท างานท่ีมีอยู่คงจะไมม่ีความหมายอะไรตอ่องค์กร 



หนทางหนึง่ท่ีคิดวา่การบริหารคนในอนาคตจะต้องขยายขอบเขตออกไปคือ การให้ค าปรึกษาเพ่ือให้
พนกังานสามารถวางแผนชีวิตเป็น บริหารตวัเองและครอบครัวได้ สว่นวิธีการในการด าเนินงานอาจจะใช้มืออาชีพ
ทางด้านการให้ค าปรึกษาในด้านจิตวิทยาหรือมีหน่วยงานขึน้รองรับงานในสว่นนีโ้ดยตรงก็ได้ เพราะบทบาทใน
สว่นนีจ้ะช่วยให้สิ่งท่ีองค์กรได้ทุ่มเทพฒันาฝีมือในการท างานของคนได้มีโอกาสน ามาใช้ได้อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน
มากย่ิงขึน้ 

สรุป การบริหารในระดับที่สอง มุ่งเน้นผลประโยชน์ของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ขององค์กรในทางอ้อม ไม่ท ากไ็ม่เป็นไรในระยะสัน้ แต่อาจจะกระทบในระยะยาว (ควรจะท า) 

ระดับที่ 3 : พฒันาคุณภาพชีวติโดยรวม 

ในระดบันีอ้งค์กรจะต้องมองถงึผลส าเร็จในชีวิตของคนให้มากกวา่ผลประโยชน์ขององค์กรแล้ว ซึง่ใน
ปัจจบุนันีอ้าจจะยากท่ีจะเป็นไปได้ แตผ่มเช่ือวา่วนัหนึง่องค์กรตา่งๆจะต้องให้ความส าคญัในเร่ืองนีก้นัมากขึน้ 
เพราะถ้าเราสง่เสริมให้ชีวิตคนมีคณุภาพ ผลท่ีจะติดตามมาคือสงัคมมีคณุภาพมากขึน้เช่นกนั ค าถามวา่องค์กรจะ
ท าอย่างไรได้บ้าง แนวทางท่ีผมคิดวา่น่าจะเป็นไปได้คือ การสรรหาโอกาสในชีวิตให้กบับคุลากร ไมว่า่จะเป็นการ
ป้อนข้อมลูข่าวสาร การเช่ือมโยงความก้าวหน้าในอาชีพกบัองค์กรอื่นๆ (ถ้าเขาไมส่ามารถเติบโตในองค์กรของเรา
ได้แล้ว) การแนะน าอาชีพ การสง่เสริมให้พนกังานได้ออกไปประกอบอาชีพสว่นตวัท่ีตวัเองอยากจะท าโดยมีองค์กร
เป็นผู้สนบัสนนุ แนะน า หรืออาจจะเป็นพ่ีเลีย้ง ตวัอย่างเช่น บคุลากรท่ีท างานโรงพยาบาลอาจจะอยากออกไปเปิด
คลีนิกของตวัเอง แตอ่าจจะขาดความรู้ในการบริหารจดัการ องค์กรก็อาจจะสง่เสริม สนบัสนนุให้ สว่นสนบัสนนุ
แล้วจะมีเง่ือนไขอะไรซึง่กนัและกนับ้างก็วา่กนัไปตามความเหมาะสม 

บทบาทการบริหารบคุลากรในระดบันี ้จะช่วยป้องกนัปัญหาท่ีองค์กรตา่งๆก าลงัเจออยู่ในปัจจบุนัคือ แย่ง
คนกลุม่เดียวกนัจนท าให้คา่ตวัของคนกลุม่เลก็ๆกลุม่หนึง่(อาจจะเพียงสิบเปอร์เซน็ต์ของตลาดแรงงาน)สงู
จนเกินไป องค์กรจะต้องค านงึถงึการคืนก าไรสูส่งัคมโดยการคืนคนเก่งคนดีให้กบัสงัคมมากกวา่มานัง่แย่งคนเก่ง
คนดีกนัเพียงอย่างเดียว 

สรุป การบริหารในระดับที่สาม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของพนักงานและสังคมเป็นหลัก สิ่งที่
องค์กรจะได้รับคือชื่อเสียงและการรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) ในระดับนีไ้ม่ท าก็ไม่มี
ใครว่าองค์กรไม่ได้เสียอะไร (น่าจะท า) 

การบริหารคนในองค์กรจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเร่ิมต้นจากผลประโยชน์ขององค์กรก่อนเพ่ือให้องค์กรอยู่
รอดและเติบโตได้ แตส่ดุท้ายองค์กรจะต้องมองไปถงึผลประโยชน์ของบคุลากรหรือตวัคนแตล่ะคนด้วยวา่เขา
ต้องการอะไรในชีวิต และท้ายสดุก็ต้องมองถงึคณุภาพของคนในสงัคมโดยรวม ถ้าองค์กรใดสามารถวางแผนเพ่ือ
ประสานผลประโยชน์ทัง้สามระดบันีไ้ด้ น่าจะถือเป็นองค์กรท่ีมีคณุคา่ทัง้ในสายตาของนกัลงทนุ บคุลากร และ
สงัคม ผมคิดวา่ถงึเวลาแล้วท่ีองค์กรควรจะท าเส้น (Road Map) เพ่ือน าองค์กรไปสูก่ารบริหารคนอย่างมีคณุคา่ใน
สายตาของทกุกลุม่คน 


