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การ
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมาก่อนระบบ เป็นปัจจัย
ส�าคญัประการหนึง่ในการพฒันาสถาบนั หรอืองค์การ คอื การ

จัดท�าระบบที่ดี ที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการที่
ต้องให้ได้คนดี คนเก่ง มาจัดท�าระบบให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
ในสถาบนั หรอืองค์การเสยีก่อน ดงันัน้ การจดัการในเรือ่งทรพัยากรมนษุย์
จึงมีความส�าคัญ ในการวางต�าแหน่งการบริหารงานต่างๆ (Put the right 
man to the right job) เป็นประการแรก เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพจาก www.kinzulemaan.blogspot.com.

ผศ.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ (Human resource manage-
ment at work) เป็นสิง่ส�าคญัยิง่และมคีวามจ�าเป็นทีต้่องกระท�า เพือ่ให้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถาบัน หรือองค์การสามารถท�างานได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ตลอดจนเพือ่ความอยูร่อดและความ
เจรญิก้าวหน้าของสถาบนั หรอืองค์การ การพจิารณามองหาบคุคล ต้อง
มองว่าเป็นเรื่องของการลงทุน มองคนให้เป็น Asset เป็นการลงทุนที่
ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจ้างคนจึงต้องค�านึงถึงการบริหารความ
เสี่ยงด้วย โดยแนวคิดการบริหารปริมาณคน (Human Capital Idea) 
ต้องมองคนเป็น Asset ไม่ใช่ liability จึงจะเป็นการลงทุนท�าให้เพิ่ม
มูลค่าได้ ซึ่งขอแบ่งทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ ่มท่ี 1 “คนดี คนเก่ง” เป็นคนที่มีจิตคุณธรรมที่ดี มี
มนษุยสมัพนัธ์ มคีวามรูแ้ละทกัษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี เป็นกลุ่มคนที่หายากที่ทุกๆ สถาบัน หรือองค์การต่างอยากได้และ
อยากมีมากๆ

กลุ่มที่ 2 “คนดี คนไม่เก่ง” เป็นคล้ายกับคนกลุ่มที่ 1 เพียงแต่
อาจจะมคีวามรูแ้ละทกัษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดบัปานกลาง 
เรียกว่า เก่งน้อยหน่อย แต่ถ้าได้ประสบการณ์มากขึ้น ก็จะสามารถเก่ง

ในสถาบันและองค์การ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ขึ้นไปได้เรื่อย ๆ  กลุ่มนี้ทางสถาบัน หรือองค์การต่าง ๆ  อยากจะหาเข้ามา 
อย่างน้อยก็เป็นคนดี ความเก่งสามารถฝึกฝนกันได้ ถ้าให้โอกาส 

กลุม่ที ่3 “คนไม่ด ีแต่เป็นคนเก่ง” แม้จะเป็นคนทีม่คีวามรูแ้ละ
ทกัษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีแต่ความคดิ ความประพฤติ 
ทจุรติ คอรปัชัน่ เอาดเีข้าใส่ตวั ไม่มจีติคณุธรรม คนกลุม่นี ้จงึน่ากลวัมาก 
เพราะจะใช้ความเก่งในทางที่ผิด จะสามารถท�าให้สถาบัน หรือองค์การ 
ถึงกาลล่มสลายได้

กลุ่มที่ 4 “คนไม่ดี คนไม่เก่ง” เป็นคนไม่ดี มีความคิด ความ
ประพฤติ ทุจริต คอรัปชั่น เอาดีเข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรมอยู่แล้ว ยังเป็น
คนด้อยปัญญา มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ น้อยนิด        
คดิว่า คงไม่มสีถาบนั หรอืองค์การไหนเอาคนกลุม่นีเ้ข้ามาท�างานเป็นแน่ 
ยกเว้นการเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อการทุจริต

สรุป ในเบื้องต้นของการพิจารณารับบุคคลเข้ามาท�างาน ต้อง
เลือกคนดีเป็นประการแรก ความเก่งจึงเป็นรอง เป็นทักษะที่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ การทีจ่ะพจิารณาดวู่า คนไหนเป็นคนด ีหรอืคนไหนเป็นคน
ไม่ดี หรือเป็นคนชั่ว (เลว) ดูได้จากพฤติกรรม ผลงานและแนวคิดในการ
ปฏิบัติตน เช่น คนที่มีปัญหาทางการเงิน ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดี หรือคนชั่ว 
(เลว) ไปทุกคน เพราะเขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินจากการถูกกระท�า
มาก็ได้ เช่น การถูกคดโกงจากการท�าธุรกิจหุ้นส่วน เป็นต้น ในท�านอง
เดยีวกนั คนทีม่เีงนิทอง มีความร�า่รวย กใ็ช่ว่าจะเป็นคนดไีปทกุคน เพราะ
เขาอาจจะร�่ารวยมาจากความไม่ซื่อตรง การกินส่วนต่าง การทุจริต หรือ
การคอรัปชั่น มาก็ได้ 

ดังน้ัน คนจะดีก็อยู่ที่เจตนาของความคิดและการกระท�าของ
แต่ละบุคคล เพราะยังมีความอยุติธรรมอยู่ จึงยังมีค�าพูดที่ว่า “ท�าดีแล้ว
ไม่ได้ด ีทุม่เทการท�างานด้วยจติวญิญาณแล้ว แต่เจ้านายไม่เหน็” ซึง่มใีห้
เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมมนุษย์

ภาพจาก www.nelsontouchconsulting.wordpress.com

ทักษะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส�าคัญต่อผู้
บริหารทุกคน (The important of human resource management to all 
managers) เพราะผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ในการบรหิารงาน ซึง่ตวัอย่างความผดิพลาดทีผู่บ้รหิารงานไม่ต้องการให้
เกดิขึน้ เช่น การจ้างคนไม่เหมาะสมกบังาน อตัราการออกจากงานสงู การ
พบว่าพนักงานไม่ต้ังใจที่จะท�างานให้ดีที่สุด การเสียเวลากับการ
สัมภาษณ์ท่ีไม่ได้ประโยชน์ การท�าให้สถาบัน หรือองค์การต้องขึ้นศาล
เนื่องจากความไม่เป็นธรรมของผู้บริหาร การท�าให้สถาบันหรือองค์การ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ถูกฟ้องศาล จากการจัดการทางด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมการท�างานทั้ง
ภายในและภายนอกที่ไม่ปลอดภัย การท�าให้พนักงานคิดว่าเงินเดือนที่
เขาได้รับไม่ยุติธรรม การกระท�าที่ไม่ยุติธรรมและมีความสัมพันธ์ที่
ตึงเครียดกับพนักงาน การไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนา 
เป็นต้น ตัวอย่างเหล่านี้จึงเป็นต้นเหตุการณ์ท�าลายประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถาบัน หรือองค์การ 

ในความเป็นจรงิ แต่ละสถาบนั หรอืองค์การ กจ็ะมวีฒันธรรมการ
ท�างานทีแ่ตกต่างกัน ระบบและรปูแบบ จงึเป็นตัวแสดงศักยภาพของการ
บริหารจัดการของแต่ละสถาบัน หรือองค์การว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
ดังนั้น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานมาหลายสถาบัน หรือองค์การ ก็
ย่อมเหน็สจัจะธรรมของระบบการท�างานในแต่ละแห่ง ทีส่ามารถพจิารณา 
ดังนี้

- ถ้าได้หัวหน้างานที่เก่งและดี ต้องรีบเรียนรู้ เก็บทักษะ ตักตวง
ความรู้ให้ได้มากที่สุด

- ถ้าได้หัวหน้างานที่ไม่เก่ง แต่ดี  ก็ยังพอทน แต่ต้องเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง เหนื่อยหน่อย

- ถ้าได้หวัหน้างานทีเ่ก่ง แต่ไม่ด ีต้องทนกบัความเจบ็ปวด แต่ผล
ที่ได้จากการเรียนรู้ จะคุ้มค่า และเร็ว

- ถ้าได้หวัหน้างานทีไ่ม่เก่งและไม่ด ีให้ลาออกจากงานได้เลย ไป
แสวงหางานใหม่ที่ดีกว่า แล้วชีวิตจะดีขึ้น

ปัจจุบันนี้ การท�างานในสถาบันหรือองค์การ จึงมีผู้บริหารอยู่
หลายช่วงอายุคน (Generation) ซึ่งคนแต่ละรุ่น (Generation) ก็จะมี
แนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันไป ดังนั้น สถาบัน หรือองค์การใดที่มีผู้
บริหาร หรือบุคคลากรหลาย Generations อยู่ด้วยกัน ย่อมท�าให้เกิด
ปัญหาในสถาบัน เนื่องจากมีแนวคิด มุมมองและความต้องการที่แตก
ต่างกัน ข้อดีของการมีความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างในการ
ตัดสินใจนั้นมีหลายประการด้วยกัน ทั้งท�าให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย 
ไม่ใช่การมองเรื่องๆ หนึ่งจากมุมมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น อีกทั้ง
หลักการสมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็กระตุ้นให้มี
ความหลากหลายในข้อมูลและมุมมองก่อนการตัดสินใจ

อย่างไรก็ดี ความยากส�าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจท่ามกลาง
ความคิดเห็นที่หลากหลายก็มีอยู่มากเริ่มตั้งแต่การที่ผู้บริหารจะเปิดใจ
และยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง เนื่องจากผู้
บรหิารหลายท่านทีป่ระสบความส�าเรจ็และมีความม่ันใจในตนเองสงูกจ็ะ
มีความยึดมั่นและถือมั่นต่อความคิดของตนเองพอสมควร

ดังนั้น การที่สมาชิกในทีมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นั้น 
จะต้องเริม่จากการทีผู่บ้รหิารจะต้องเปิดใจและยอมรบัต่อความแตกต่าง
นั้นเสียก่อน นอกจากนี้ผู้บริหารยังจะต้องมีทักษะและความสามารถใน
การบริหารและน�าการประชุมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งจากที่ประชุมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและถ้าสมาชิก
ต่างยดึมัน่และถอืมัน่ต่อความเหน็ของตนเอง จะน�าไปสูค่วามขดัแย้งไม่ใช่
เรื่องยาก


