เคล็ดลับ ความสาเร็จของงาน HR
บทความโดย : สมชาย_หลักคงคา
อีเมล : somchailak@hotmail.com
ณ ปั จจุบนั ท่านที่ทางานทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล เคยมีคาถามกับตัวเองไหมครับว่า ความสาเร็ จของงาน HR
คืออะไร?วันนี ้ผมมีเคล็ดลับความสาเร็ จของงาน HR มาฝากสาหรับ นักบริ หารงานบุคคลพันธุ์แท้ ดังนี ้ครับ
มีความเป็ นนักพยากรณ์ (Predictor)
พนักงานในองค์กรทุกคนต่างก็มีความคาดหวัง กับนักบริ หารงานบุคคล มาทุกยุคสมัย ในเรื่ องของการให้ บริ การที่รวดเร็ วฉับไว
โดยท่านพยากรณ์ ได้ จากความรู้ สึกขัน้ พืน้ ฐานในจิ ตใจของตัวท่านเอง หมายความว่า พนักงานก็ มิได้ ร้ ู สึกอะไรที่ผิดแผก
แตกต่าง ไปจากตัวท่านแต่ประการใด เช่น เมื่อพนักงานมาเบิกค่ารักษาพยาบาล ท่านก็แจ้ งระยะเวลาในการดาเนินการใน
เบื ้องต้ นก่อน ไม่นิ่งเฉยหรื อเพียงแค่รับเอกสาร การเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่านันและจากนั
้
น้ ท่านก็แจ้ งพนักงานก่อนที่พนักงาน
จะสอบถาม ว่าจะรับเงินได้ เมื่อไหร่ ก็แปลว่าท่านได้ สร้ างความประทับใจให้ กับพนักงานท่านนันไปโดยปริ
้
ยายครับ
เป็ นนักศึกษา (Educator)
หากท่านได้ อา่ นและศึกษาประวัติบคุ คล ที่ประสบความสาเร็ จ ในชีวิตการทางานไม่วา่ จะเป็ นผู้ประกอบอาชีพในสาขาใดๆ หรื อ
วุฒิการศึกษา การทางาน ก็ ตามจะสังเกตได้ ว่า เขาเหล่านันล้
้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ที่ใฝ่ รู้ หมั่นศึก ษา และติดตามวิวัฒนาการ
ความก้ าวหน้ าของวิทยาการต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ เขาผู้นนเป็
ั ้ นคนที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์ แถมยัง
เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษากับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย การมีคุณสมบัติของนักศึกษา จะทาให้ ตวั เราเป็ นที่น่าศรั ทธา น่าเชื่อถื อ
เปรี ยบเสมือนดัง่ เราเป็ นครูอาจารย์เป็ นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ ให้ กบั ลูกศิษย์ พนักงานก็จะให้ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจในตัว
เราครับ
ผู้สร้ างความเป็ นสนุกสนาน ( Entertainer)
ผมคิดว่า คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงหรื อวัยรุ่ น วัยผู้ใหญ่ก็ตามคงไม่มีใครไม่ร้ ู จกั พี่เบิร์ดหรื อป๋ าเบิร์ด ( คุณธงไชย
แมคอินไตย์ ) ศิลปิ นอมตะในดวงใจของใครหลายๆ คน ด้ วยความที่พี่เบิร์ดเป็ นผู้ที่มีอธั ยาศัยที่ดี สนุกสนานและมีมธุรสวาจา
กับแฟนคลับของเขา ทาให้ พี่เบิร์ดสามารถรักษาเข็มขัดแชมป์ และครองใจประชาชนมาได้ ทกุ ยุคทุกสมัย เรี ยกว่ากระแส ไม่เคย
ตกเลย ทุกครัง้ ที่มีการจัดคอนเสิร์ท บัตรก็จะจาหน่ายหมดภายในไม่เกิน 1 ชัว่ โมง แถมบางครัง้ ต้ องเพิ่มรอบการจัดคอนเสิร์ท
อีกด้ วยซ ้าไป ซึง่ นักบริ หารงานบุคคลท่านใดที่สามารถสร้ างความสุข ความสนุกสานให้ กบั พนักงานในองค์กร ของท่านได้ แล้ ว
ไซร้ การจะขอความร่วมมือจากพนักงานให้ เข้ าร่วมโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ ก็จะไม่เป็ นเรื่ องยาก แต่ประการใด
เพราะพนักงานมีความรู้สกึ ว่า HR ท่านนัน้ เป็ นกันเอง สัมผัสได้ ไม่สงู เกินเอื ้อม พูดคุยได้ อย่างสบายอกสบายใจ

เป็ นนักสังเกตการณ์ ( Observer )
เวลาที่ท่านเจ็บป่ วยและต้ องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลตัวท่านเอง มีบางครัง้ ที่คุณหมอต้ องให้ ท่านเข้ าพักอยู่ในห้ อง
สังเกตอาการ เพื่อติดตามอาการของโรคนัน้ ๆ นักบริ หารงานบุคคลก็ไม่แตกต่างกับคุณหมอครับ ต้ องหมัน่ คอยสังเกตอาการ
ของพนักงานทุกคนในองค์กร ว่าคิดอย่างไร กับบริ ษัทฯ วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ างานอย่างไร HR จะได้ จ่ายยาได้
ตรงกับอาการนันๆ
้ การสังเกตการณ์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ผมผสานกับหลักจิตวิทยา HR จะต้ องแสดงพฤติกรรมในเชิงการ
เลียนแบบ (Simulator ) ยกตัวอย่างเช่น ต้ องแสดงพฤติกรรมเป็ นนักบัญชี ซึ่งหมายถึง ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
การจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรื อ การตรวจสอบเอกสารต่างๆ บางครัง้ ต้ องแสดงพฤติกรรมเป็ นนักกฎหมาย ซึ่งหมายถึง ความ
เที่ยงตรงแม่นยา และการเคารพ ในกฎกติกามารยาทขององค์กร หรื อบางครัง้ ก็ต้องแสดงพฤติกรรมเป็ นนักจัดชื ้อ ซึ่งหมายถึง
การเจรจาต่อรอง การสรรหาคัดเลือก ซึ่งหาก HR ท่านใดสามารถผสมผสาน ความเป็ นนักสังเกตการณ์บวกกับ พฤติกรรมใน
การเลียนแบบได้ อย่างกลมกลืนแล้ ว รับประกันความสาเร็ จได้ เลยครับ
เป็ นผู้ให้ กาลังใจ ( Encourager)
การดารงชีวิตของพนักงานในองค์กร ย่อมจะพบกับอุปสรรคนานัปการซึง่ โดยส่วนใหญ่พนักงานมักจะไม่พบหนทางในการแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างถูกวิธี มิหนาซ ้า ยังดูถกู ตนเอง ว่าเกิดมามีกรรม นามสกุลไม่ใหญ่โต ไม่มีมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษฯลฯ ซึ่ง
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นความคิดที่บนั่ ทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ของตัวพนักงานเองทังสิ
้ ้น ดังนัน้ นักบริ หารงานบุคคลจะต้ อง
เข้ าใจถึงธรรมชาติความคิดของพนักงาน และเป็ นผู้ให้ กาลังใจ สร้ างขวัญกาลังใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานให้ เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเอง ศรัทธา และเชื่อมัน่ ในตนเอง และเป็ นที่พึ่งของตนเองได้ ดัง่ คาพระที่ว่า " อัตตาหิ อัตตโนนาโถ "
หรือ " ตนแลเป็ นที่พ่ ึงแห่ งตน " อีกทัง้ HR มือฉมังก็จะต้ องประสบพบเจอกับความกดดันต่ างๆ หลายประการในการ
บริหารงานบุคคล ก็จะต้ องมี " อุเบกขา " หรือ ความอดทนอดกลัน้ วางเฉยต่ อสิ่งที่มากระทบต่ อจิตใจ เป็ นหลัก ยึด
มั่น ก็จะทาให้ HR มีวัคซีนในตัวเองที่จะสร้ างความเข้ มแข็ง และความพร้ อมที่จะฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ ให้ กบั พนักงานและ
ตนเองได้ อย่างดีเยี่ยม
เป็ นผู้กล้ าหาญ (Braver )
หากเราย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ในการทาศึกหรื อที่เรี ยกว่าการทายุทธหัตถี ซึ่งตานานที่เลื่องลือมาจนถึง
ยุคปั จจุบนั นัน่ คือ ความกล้ าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงรบชนะศึก กับพม่า นักบริ หารงานบุคคลก็เช่นเดียวกัน
ต่างก็ต้องสู้รบกับความคิดของพนักงานแต่ละตาแหน่ง แต่ละประสบการณ์ และต้ องสวมวิญญาณความกล้ าหาญที่พร้ อมจะ
นาเสนอความคิดที่แตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ และพร้ อมที่จะเป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ กรและวัฒนธรรม
ความคิดของพนักงานในองค์กร ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี ้ ในหลายๆ หน่วยงานมีวฒ
ั นธรรมองค์กร และวัฒนธรรมความคิด ของ
พนักงานที่ฝังรากลึกมาเป็ นเวลานานนับสิบปี และมักจะไม่ยอมรับความเปลีย่ นแปลง หรื อสนับสนุนความคิดใหม่ๆ เพราะกลัว
ว่าจะกระทบกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องพวกเขาโดยรวม ดังนัน้ HR จะต้ องรวบรวมความกล้ าหาญและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณใน
วิชาชี พ พร้ อมทังพิ
้ สจู น์ให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นตัง้ ใจ ในเจตนารมณ์ ที่ดี ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ กร และวัฒนธรรม

ความคิด ของพนักงานให้ มีทศั นคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ ในยุคที่มีการแข่งขันอย่างสูงในทุกๆ ด้ าน โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึง่ นับวันจะเป็ นดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จ ของทุกๆองค์กรในโลกแห่งยุคโลกาภิวตั น์ครับ
หากนักบริหารงานบุคคลนาเคล็ดลับทัง้ 6 ประการข้ างต้ น มาใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานอย่ างเป็ น
ประจาสม่าเสมอ ความสาเร็จของงาน HR ก็จะอยู่ไม่ ไกลเกินเอือ้ มอย่ างแน่ นอน เป็ นกาลังใจให้ ทุกท่ านครับ

