
ของการว�าจ�างที่ปรึกษา
พัฒนาระบบงาน HR

ณรงค�วิทย� แสนทอง
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียนอิสระหลุมพราง

จากประสบการณในการเปนท่ีปรึกษาท้ังองคกรขนาดเล็กและขนาดใหญ 
จากองคกรที่เปนระบบเถาแกจนถึงองคกรมหาชนและองคกรขามชาติ พบวาปญหา
ใหญขององคกรแบบไทย ๆ ที่เติบโตมาจากระบบครอบครัว หรือองคกรท่ีเจาของเงิน
ยังน่ังบริหารกิจการเองอยู พบวาเวลาตองการขยายกิจการและถึงเวลาแลวท่ีจําเปน
ตองพัฒนาระบบการบริหารในดานตาง ๆ รวมถึงระบบการบริหารบุคลากรในองคกร

แนวทางท่ีนยิมใชกันมากคือ องคกรจะจางนักบรหิารงานทรัพยากรมนุษย หรอื
ที่เรียกกันวา HR เขามากอน และคิดวา หวังวา HR ที่จางมาตองเปนมืออาชีพเพราะ
เงินเดือนที่ใหสูงกวาฝายบุคคลที่เคยจางมา แตปรากฏวา HR ที่มาจากองคกรใหญ ๆ 
มักจะอยูไดไมนาน องคกรเถาแกจึงเปลี่ยน HR เปนวาเลน

สมมติวาปญหาการหานักบริหาร HR มืออาชีพหมดไปคือ มีคนดูแลงาน HR 
ที่แนนอนแลว อาจจะเปนคนนอกหรือคนในก็ตาม เวลาองคกรเถาแกตองการวาจาง
ทีป่รกึษาเพ่ือมาพัฒนาระบบงาน HR ใหเปนสากล ก็มกัจะมาพรอมคาํถามประมาณน้ี

• ทําไมเราตองลงทุนกับการพัฒนาระบบการบริหารงานดาน HR?
• ระบบการบริหารคนของเราดีหรือยัง หากยังไมดี ไมดตีรงไหน?
• หากลงทุนกับการพัฒนาระบบงาน HR ไปแลว จะรูไดอยางไรวา

คุมคาการลงทนุ ผูบรหิารบางคนใหวิเคราะหอตัราผลตอบแทนแบบ ROI 
(Return On Investment) ใหดวย?

• จะรูไดอยางไรวาระบบท่ีนํามาใชกับองคกรเหมาะสมหรือไม?
• ถาพัฒนาระบบงานดาน HR แลว คนจะทํางานดีขึน้ กําไรเพ่ิมขึน้หรือไม?
• ฯลฯ

นีเ่ปนเพียงตัวอยางคําถามท่ีผูบรหิารซึง่เปนเจาของมกัจะสอบถามกับทีป่รกึษา
ทีไ่ปรบังาน ใครมอีาชพีเปนท่ีปรกึษา อานดูแลวคิดวาทําไดหรอืไมครบั ก็จะมทีีป่รกึษา
อยูสองกลุมครบัคอืพวกศิลปน (รวมผมดวย) อานแลวคิดในใจวา...ไปหาเอาปายหนา
เถอะครับ กับทีป่รกึษาอีกกลุมหน่ึงท่ีมกัจะเปนองคกรธุรกิจมองวาถาตังคเยอะก็นาสน

แนนอนวาถาต้ังโจทยมาแบบน้ีที่ปรึกษาอิสระมักจะไมกลารับงานเพราะ
ชีวิตมีความเส่ียงสูงกับการปดงานไมได เก็บเงินไมได เสียชื่อ เงินท่ีไดไมคุมกับสิ่งท่ีทํา 
พูดงาย ๆ  วาคําถามท่ีถามมาแตละขอกาํลงัจะบอกวาถาคุณซึง่เปนเจาของ/ผูบรหิารยัง
ไมรูเลยวาองคกรมปีญหาเร่ืองการบริหารคนอะไรบาง หรอืยังตอบไมไดวาจะพัฒนาไป
แลวอยากไดอะไร....ก็คงยังไมตองลงทุนทําอะไรจะดีกวาไหม

ผมเคยเจอองคกรเถาแกมืออาชีพมาหลายองคกรเหมือนกัน เขาจะไปศึกษา
หาความรูทั้งอานหนังสือ เขาฟงสัมมนา เรียนรูจากเพ่ือน ๆ ในวงการ แลวพอมาเจอ
ทีป่รกึษาเขาบอกเลยวาเขาอยากทําระบบนี ้เขาตองการแกปญหาน้ี เขาตองการพัฒนา
คนไปใหเหมือนองคกรน้ันองคกรน้ี.... อยางน้ีสทิีป่รกึษาถึงอยากจะเขาไปชวยแมคาจาง
จะนอยก็อยากจะขอทําให เพราะผูบริหารมีความอยากมากพอ

สวนองคกรท่ีผู บริหารยังใชแนวคิดดานการเงินมา
ครอบการพัฒนาบุคลากร ก็มักจะเจอกับที่ปรึกษามืออาชีพ
คือมีอาชีพขายสินคาและบริการ พูดงาย ๆ วาทานอยากได
อะไรเราจัดให เหมือนเซลลแมนขายของ ตอบโจทยตอบ
ขอโตแยงของลูกคาไดครบทกุขอ แตเมือ่ลกูคาอยากทําจรงิก็จะ
เร่ิมตั้งเง่ือนไขโนนน่ี เชน สามารถวัด ROI ได แตตองทําระบบ
นั่นน่ี และคําวาระบบน่ันน่ีนี่แหละคือตังคที่เถาแถจะตองจาย
อีกหลายลาน สุดทายความอยากไดของเถาแกก็จะลดดีกรีลง
เหลือแคทําระบบใหมีเหมือนองคกรอ่ืน

ในฐานะท่ีเคยเปนท้ังคนทํางานดาน HR และเคยเปน
ที่ปรึกษาใหองคกรเถาแกมาหลายองคกร จึงอยากฝากขอคิด
ใหผูบริหาร/เจาของกิจการท่ีตองการพัฒนาระบบงานดาน 
HR ไวดังน้ี

• อยาใชมุมมองดานการเงินมาจับกับการ
พัฒนาคนมากเกินไป

การพัฒนาคนคือการลงทุนก็จริง 
แตอยากใหมองวาระบบพ้ืนฐานบางเร่ือง
ของงาน HR ไมสามารถวัดผลในเชิง
ผลตอบแทนได เพราะระบบงานบางระบบ
เปนเพียงรากฐานของการตอยอดระบบ
การพัฒนาคนทีจ่ะสามารถวดัผลตอบแทน
ไดในอนาคต ตวัอยางเชน การจัดทําระบบ
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของคนในองคกร
ไมสามารถวัดผลในเชิงการเงินไดแน ๆ ได
แคบอกวาลดงานซ้ําซอนลง หนาท่ีชัดเจน
ขึน้ งานอยูถูกท่ีถูกทางมากข้ึน หลงัจากน้ัน
ก็ค อยต อยอดไปทําระบบโครงสร าง
เงินเดือน ผลตอบแทน ระบบการพัฒนา
บุคลากร เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
การประเมินผล เมื่อทําระบบทุกระบบ
เสร็จหมดแลว นั่นแหละจึงจะถึงเวลาวา
ลงทุนกับการพัฒนาคนกลุมนั้นในเร่ืองนี้
แลวคุมคาหรือไม 



• ตอบใหไดกอนวาองคกรมีปญหาอะไร อยากไดอะไร 
กอนจะจางใครมาชวย?

ปญหาใหญขององคกรเถาแกคนไทยคอื มอีโีก
สูง เน่ืองจากเปนคนท่ีทําธุรกิจประสบความสําเร็จ
มาดวยตัวเอง ไมคอยเปดเผยใหใครเห็นวาตัวเองมี
จุดออนอะไรบาง ดังน้ันเวลาเชิญท่ีปรึกษามาก็
มักจะทําตัวเหมือนคุยกับคนขายสินคา (Supplier) 
มากกวาเปนลูกคาท่ีตองการหาคนมาพัฒนาองคกร 
บางคําถามฟงแลวคงไมมีใครอยากไปชวยทําแน ๆ 
เชน พอมาถึงหองประชุมก็ถามท่ีปรึกษาวาทําไมเรา
ตองจางคุณมาพัฒนาระบบ ทําไมองคกรเราตอง
พัฒนาระบบ HR มีอะไรรีบ ๆ นําเสนอมา ผมไมคอย
มีเวลา ฯลฯ
 ผมอยากเห็นผู บริหาร หรือเจาของกิจการ
ยอมลดอีโกของตัวเองลง อยามองท่ีปรึกษาเปนคน
ขายสินคา มองที่ปรึกษาเหมือนวิทยากรหรือครูบา
อาจารย ใหเกียรติเขา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย
ทุกคนหากไดรับเกียรติเขาย่ิงเกรงใจ เกียรติซื้อใจคน
ได เงินมากเทาไหรบางคร้ังก็ซือ้ใจคนไมได เราตองการ
ที่ปรึกษามาเปนหุนสวนทางธุรกิจในการพัฒนาคน 
ผูบริหารจึงตองเริ่มตนจากการบริหารท่ีปรึกษากอน 
หากไดใจทีป่รกึษาผมวาคุมคามากกวาเงินท่ีลงทนุไป 
เพราะท่ีปรึกษาคือคนภายนอกท่ีมีความรู เครือขายท่ี
กวางขวาง ผูบรหิาร/เจาของกิจการอาจจะไดประโยชน
จากท่ีปรึกษามากกวาระบบงานท่ีจางมาทําเสียอีก

• ไมมีท่ีปรึกษาคนไหน เจาไหน เกงทุกเรื่อง
เน่ืองจากระบบงานดาน HR มีทั้งงานที่เปน

เทคนิคเฉพาะและเปนระบบงานท่ีเปนเร่ืองที่มอง
ไมเห็น จับตองยาก เชน เร่ืองวัฒนธรรมองคกร 
แรงจูงใจของคน ฯลฯ และดวยความหลากหลายของ
งานดาน HR จึงไมมีที่ปรึกษาคนไหน หรือองคกร
ไหนทําไดดีทุกเร่ือง องคกรท่ีเขาบอกวาทําไดหมด
นั้น แนนอนวาเขาแครับงานไปและไปสงงานตอให
เครือขายเขาอีกคร้ัง หรือบริษัทท่ีปรึกษาบางราย
สามารถทําไดทั้งหมด แตก็ตองดูดวยวาจุดแข็งของ
บริษัทท่ีปรึกษาน้ันเขาเกงเร่ืองอะไร เหมือนบริษัท
รับเหมากอสรางท่ีแตละบริษัทมีจุดเดนท่ีเปนจุดแข็ง
แตกตางกัน แตบรษิทัเหลาน้ีก็รบัเหมาสรางบาน สราง
ตึก สรางโรงงานไดทุกระบบเหมือนกัน

สิ่งท่ีอยากจะฝากถึงผูบริหารคือไมจําเปนตอง
จางใครคนใดคนหน่ึง ทีมใดทีมหนึ่งมาทําทุกระบบ 
ควรจะจางทีมงานทีช่าํนาญเฉพาะดานมามากกวา แต

ปญหาคือ ผูบริหาร หรือ HR ตองเปนคนควบคุม
งานของท่ีปรึกษาแตละรายใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งปญหาน้ีทําไดไมยากโดยการประชุม
ทีป่รกึษาท้ังหมดแลวเราลองฟงดวูาแตละรายเขา
จะเชือ่มตอระบบงานกันอยางไร หากใครเช่ือมตอ
กันไมไดก็แสดงวาเราไมจําเปนตองเลือกเขาก็ได 
งายกวาท่ีเราจางรายเดียวแลวทําทุกอยางแตไม
ดีสักอยาง หรือถาคนเราไมเกงควบคุมงานไมอยู
ก็อาจจะวาจางท่ีปรึกษาอิสระสักคนหน่ึงท่ีพอมี
ความรูมีประสบการณเคยทํางานพัฒนาระบบ
ขององคกรใหญ ๆ  มาเปนท่ีปรกึษาคุมงานเหมือน
การวาจางท่ีปรึกษาคุมงานกอสรางมาก็ได

ทีเ่ขียนมาท้ังหมดนีเ้ปนความหวงัดไีมอยากเห็นองคกร
คนไทยท่ีกําลังเติบโตแตโตไมจริง เพราะอยากโตแตไมอยาก
ลงทุนที่มองไมเห็นผลตอบแทนทางการเงินชัดเจน เรื่องคน
บางครั้งตองใชเวลานานหลายปกวาจะมองยอนหลังกลับ
ไปถึงจะรูวาคุมคา อยากทิ้งทายดวยคําถามถึงผูบริหารหรือ
เจาของกิจการดังน้ี

• ถาทานวางมือจากธุรกิจวันน้ีหรือพรุงนี้ธุรกิจนี้เดินตอไป
ไดไหม?

• ถาคิดคาตัวของทานและญาติที่บริหารองคกรอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวย คิดตนทุนคาเชาท่ีดินตัวเองตามอัตรา
คาเชาในตลาด ทานคิดวาธุรกิจทานยังกําไรดีอยู อีก
หรือไม?

• ถามีองคกรใหมทําธุรกิจเหมือนกันมาตั้งอยูใกล ๆ กับ
องคกรของทาน และเขาจายเงินเดือนสูงกวาเพ่ือซื้อ
ตัวพนักงานของทานไปดวยเงินสองเทา (เฉพาะคนเกง
เหลือคนไมเกงไวใหทาน) ทานจะทําอยางไร?

• ถาทานคิดวาจะซ้ือตัวนักบริหารมืออาชีพเกง ๆ มา
รวมงานโดยใหเงินเดือนสูง แตพอเขารูวาท่ีนี่ขาดระบบ
การบริหารคนท่ีมีมาตรฐาน เขาจะมารวมงานกับทาน
ไหม?

นี่คือประเด็นคําถามท่ีสําคัญและนาสนใจกวาการมาน่ังถาม
วาลงทุนไปแลวจะไดอะไร ควรเปล่ียนใหมวาหากเราไมลงทนุกับระบบ
การบริหารคน เราจะเจอกับปญหาอะไรบาง คุมไหมกับการปองกัน
ปญหาดังกลาว ถาคุมกล็งทนุ ถาไมคุมกยั็งไมจาํเปนตองลงทนุดาน HR 
นําเงินไปลงทุนดานอ่ืนกอนจะดีกวาไหม

หวังเปนอยางย่ิงวาบทความน้ีจะชวยใหองคกรท่ีคิดจะวาจาง
ที่ปรึกษามาพัฒนาระบบการบริหารคนไดหยุดคิด และปรับเปล่ียน
กลยุทธ แนวทางการวาจางท่ีปรึกษาใหเหมาะสมกับแตละองคกรได
มากย่ิงขึ้นนะครับ


