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วันนี ค้ งเป็ นที่ ป ระจักษ์ แ ล้ วนะครั บว่า คนท างานด้ า นบริ หารทรั พ ยากรมนุษย์ มื อดี เป็ น ที่
ต้ องการของซีอีโอเก่งๆในทุกองค์กร เพราะธุรกิจเข้ าสูย่ คุ ของการแข่งขันด้ วยคนอย่างเต็มรู ปแบบแล้ ว
ซีอีโอที่เก่งๆย่อมต้ องการทีมงานที่มีคุณภาพมาเสริ มความเก่งให้ สามารถสร้ างผลงานที่ได้ รับการ
ยอมรับในวงการบริ หารจัดการองค์กร
ถ้ า ดูกัน ผิ ว เผิ น ทุก คนอาจจะคิ ด ว่ า ที ม บริ ห ารที่ จ ะมาช่ ว ยซี อี โ อท างานในแต่ ล ะด้ า นนัน้
ผู้บริ หารด้ าน HR น่าจะหาง่ายกว่าผู้บริ หารสายงานอื่น แต่ในความเป็ นจริ งกลับตรงกันข้ ามคือ
„

ผู้บริ หารสายงานอื่น เช่น การตลาด การขาย การเงิน การผลิต ฯลฯ นันแรกๆดู
้
เหมือนว่า
จะหายากเพราะเป็ นสายงานเฉพาะด้ าน เฉพาะธุรกิจ แต่เมื่อหาจริ งๆก็หาได้ ไม่ยากนัก
ถึงแม้ หายากก็ยงั พอหาเจอคนเก่งๆอยู่บ้าง

„

ผู้บริ หารสายงาน HR กลับเป็ นตาแหน่งบริ หารที่หายากที่สดุ ที่หายากไม่ใช่ไม่มีคนมา
สมัคร มีคนมาสมัครเยอะที่สดุ จานวนผู้สมัครมีมากกว่าตาแหน่งงานอื่น แต่ปัญหาอยู่ที่
การคัดเลือกคนที่เก่งจริ ง มีฝีมือจริ งนัน้ ยากมาก บางองค์กรหาอยู่เป็ นเวลานานก็ยงั หา
ไม่ได้ บางองค์กรคิดว่าน่าจะได้ HR เก่งๆมาแล้ ว แต่พอเข้ ามาทางานจริ ง ก็ไม่เก่งจริ ง
อย่างที่หวัง

ดังนันปั
้ ญหาใหญ่ของคนทางานด้ าน HR ในปั จจุบนั แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ ้นเชิง เพราะใน
อดีตคน HR หางานในตาแหน่งบริ หารยากมาก เนื่องจากผู้บริ หารด้ าน HR ที่เป็ นคนเก่าคนแก่ของแต่
ละองค์กรไม่คอ่ ยลาออก แต่ในปั จจุบนั และในอนาคตปั ญหากลับมาอยู่ที่ตวั HR เองคือตาแหน่งงาน

ระดับบริ หารของสายงาน HR มีเยอะมาก แต่คนทางานด้ าน HR ที่มีอยู่ในตลาดที่เก่งๆมีน้อยกว่า
ตาแหน่งงานที่มีอยู่
สาเหตุที่ทาให้ ตลาดขาดแคลนบุคลากรระดับบริ หารด้ าน HR น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
„

สเปคของ HR เปลี่ยนเร็วจน HR พัฒนาตัวเองไม่ทนั

เนื่องจากคุณสมบัติของผู้บริ หารด้ าน HR ในปั จจุบนั แทบจะไม่แตกต่างอะไรไปจากผู้บริ หารสายงาน
อื่น จะต่างกันตรงที่มีความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์แตกต่างกันเท่านัน้ ทาให้ คนที่เคยทางานด้ าน
HR ที่ถกู คัดเลือกมาตังแต่
้ เริ่ มเข้ าอาชีพนีป้ รับตัวไม่ทนั เพราะคุณลักษณะบางอย่างถูกกาหนดมา
ตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาทางาน เช่น ประนีประนอม แคร์ ความรู้สกึ คน ฯลฯ จะให้ มาคิดเชิงกลยุทธ์เหมือนคน
ด้ านการตลาด จะให้ มีคิดอย่างเป็ นระบบเหมือนคนผลิต คงจะเป็ นเรื่ องยากมากและจาเป็ นต้ องใช้
เวลานาน
„

เป็ นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่าง HR รุ่นเก่าและรุ่นใหม่

HR รุ่ นเก่าและกลางเก่ากลางใหม่ที่ค้ นุ เคยกับการทางานด้ าน HR รู ปแบบเดิมๆคือเน้ นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพียงอย่างเดียว ยังคนเป็ นกลุม่ คนที่มีอายุตวั และอายุงานพอที่จะไปสมัครงาน
ในระดับบริ หารได้ แต่สไตลน์และฝี มือยังไม่ถึง ในขณะเดียวกันคนรุ่ นใหม่ที่มีแววและฝี มือถึง อายุตวั
และอายุงานยังน้ อยอยู่ไม่สามารถบินสูงไปถึงตาแหน่ง VP หรื อ Director ได้ ภายในปี สองปี นี ้
„

HR มัวแต่วิ่งไล่ไต่ระดับเงินเดือนและผลตอบแทนจนลืมเวลาพัฒนาฝี มือ

เนื่องจากคนทางานด้ าน HR เป็ นคนที่ร้ ูดีที่สดุ เกี่ยวกับผลตอบแทนในตลาด และในวิชาชีพ ทาให้ คน
HR ตกหลุมพรางของวิชาชีพตัวเองคือสนุกกับการที่เติบโตในตาแหน่งหน้ าที่เร็ ว ผลตอบแทนสูงขึ ้น
ทุกครัง้ ที่เปลี่ยนงาน ทาให้ คนทางานด้ าน HR หลายคนเหมือนคนเล่นหุ้น ที่ไหนดีก็ไปที่นนั่ จริ งๆแล้ ว
ก็ไม่ใช่เรื่ องที่ผิดอะไรที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนพึงแสวงหาความก้ าวหน้ าและผลตอบแทน แต่ผ ลเสีย
อีกด้ านหนึ่งที่เกิดขึ ้นคือ เมื่อจิตใจไปอยู่ที่ความก้ าวหน้ าและผลตอบแทนจะทาให้ เราลืมหยุดเวลา
เพื่อพัฒนาตัวเองให้ เก่งขึ ้นก่อนที่กระโดดสูงขึ ้นไปอีกระดับหนึง่

เพื่อให้ คนทางานด้ าน HR รุ่ นใหม่ๆได้ เตรี ยมตัวเป็ นผู้บริ หารด้ าน HR ที่เก่งทัดเทียมกับ
ผู้บริ หารในสายงานอื่นในองค์กร เข้ าไปนั่งอยู่ในที่ ประชุมฝ่ ายจัดการแล้ วไม่ดูด้อย แต่ต้องดูดีมี
ศักดิ์ศรี มีฝีมือไม่น้อยหน้ าใคร จึงอยากจะบอกว่าบทบาท HR ที่ซีอีโอต้ องการนันมี
้ อะไรบ้ าง เพื่อให้
คนท างานด้ า นนี ไ้ ปเตรี ย มตัว พัฒ นาตนเอง ประเมิ น ตัว เองดูว่า เราพร้ อมที่ จ ะไปเล่ น บทบาท
ดังต่อไปนี ้หรื อยัง
„

เล่ นบทผู้กากับการแสดงของคนในองค์ กร

พนักงานทุกคนในองค์กรที่มีตาแหน่งหน้ าที่แตกต่างกัน ทุกคนต้ องมีบทบาทในการทางานที่แตกต่าง
กัน เหมือนนักแสดงที่ทกุ คนต้ องเล่นไปตามบทของตัวเอง ใครเล่นบทที่มอบหมายให้ ไม่ดีพอ ผู้กากับ
ต้ องจับติวเข้ ม สัง่ สอน เช่นเดี ยวกันคนทางานด้ าน HR ต้ องทาหน้ าที่เสมือนเป็ นผู้กากับการแสดง
บทบาทตามหน้ าที่ของคนในองค์กรให้ ได้ เพื่อพิสจู น์วา่ HR สามารถเป็ นผู้กากับการแสดงที่ดีได้ ส่วน
จะทาอย่างไรให้ คนในองค์กรแสดงบทบาทได้ ดี HR ก็มีเครื่ องไม้ เครื่ องมืออยู่ในมือเยอะแยะมากมาย
ไม่วา่ เรื่ องการพัฒนาฝึ กอบรม การจ่ายผลตอบแทน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การประเมินผลงาน ฯลฯ
วันนี ้ถ้ า HR จะเล่นบทผู้กากับที่ดีต้องถามตัวเองว่า เรามีบท(สคริ ป)ของทุกตาแหน่งแล้ วหรื อยัง เรารู้
หรื อไม่ ว่า แต่ล ะตาแหน่ ง ทาได้ ร ะดับ ไหนถึงจะเรี ยกว่าตี บ ทแตก ภาษาบริ ห ารเราเรี ย กว่า “Job
Standard” หรื อมาตรฐานของการทางานในแต่ละตาแหน่ง เรามีนกั แสดงแทนหรื อไม่กรณีที่นกั แสดง
บางคนไม่มาแสดง
„

เล่ นบทแมวมอง

ถ้ านักแสดงคนไหนแสดงไม่ดี หรื อมีตวั ละครตัวไหนขาดไป HR ก็ต้องเล่นบทบาทเป็ นแมวมองเพื่อ
หาคนในหรื อคนนอกก็ได้ มาทดแทนคนที่แสดงไม่ดีหรื อยังไม่มีคนแสดง แมวมองต่างจากบทบาทของ
Recruitment ที่ทาอยู่ในปั จจุบนั ตรงที่ต้องดูกันยาวๆ ไม่ใช่เริ่ มต้ นมองหาคนก็เมื่อได้ รับใบขอคน
มาแล้ วเท่านัน้ แต่ต้องทาในระยะยาว ต้ องเก็บข้ อมูล ต้ องทาบทาม ต้ องเข้ าไปทาความรู้ จกั ตีสนิทกับ
กลุม่ คนที่ต้องการมาเป็ นเวลานาน โดยไม่จาเป็ นว่าเราจะเอาเขาไปเล่นบทอะไร ดูแค่ว่าคนๆนันกลุ
้ ่ม
นันมี
้ แววพอจะมาเล่นบทบาทในองค์กรของเราได้ หรื อไม่เท่านัน้
„

เล่ นบทโปรโมเตอร์

คนทางานด้ าน HR ไม่ใช่พระเอกในหน้ าจอ แต่ต้องเก่งกว่านักแสดงที่เก่งๆ เพราะเราคือคนที่อยู่
เบื ้องหลังความสาเร็ จของคนเก่งๆ ต้ องถามตัวเองดูว่าถ้ าเรามีผ้ บู ริ หารการตลาดเก่งๆ มีผ้ บู ริ หารโอ
เปอเรชัน่ เก่งๆ เราเคยมีสว่ นช่วยให้ เขาเก่งตรงไหนบ้ าง เช่น เราเป็ นคนไปหาเขามา เราเป็ นพี่เลี ้ยงเขา
มาก่อน ฯลฯดังนัน้ คนทางานด้ าน HR ต้ องเก่งในการเล่นบทโปรโมเตอร์ คือทาอย่างไรจึงจะมีส่วน
ช่วยให้ คนแต่ละคนในองค์กรประสบความสาเร็ จในการทาหน้ าที่ของตัวเอง และการที่เราจะโปรโมท
ใครสักคนสิ่งที่เราต้ องรู้ คือโปรโมทแล้ วเขาจะไปรอดหรื อไม่ พูดง่ายๆคือเราสามารถประเมินแวว
(ศักยภาพที่ซอ่ นอยู่)ได้ ดีเพียงใด
„

เล่ นบทผู้ตรวจสอบการทางานของคนในองค์ กร

ผู้บริ หารที่ทางานด้ าน HR ต้ องทาหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของคนในองค์กรเพื่อให้ ซีอีโอมัน่ ใจว่า
ไม่มีใครทาอะไรผิดหรื อบกพร่อง มัน่ ใจว่าทุกคนยังคงเล่นบทบาทของตัวเองได้ ดี มัน่ ว่ายังไม่มีใครคิด
จะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนงาน คนทางานด้ าน HR ที่เก่งๆต้ องทาให้ เรื่ องเกี่ยวกับคนไปถึงการตัดสินใจของ
ซีอีโอให้ น้อยที่สดุ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาไม่เกิดหรื อเกิดแต่อยู่ในระดับที่ผ้ บู ริ หารด้ าน HR เอาอยู่
„

เล่ นบทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์

บทบาทนีเ้ ป็ นบทบาทที่ซีอีโอต้ องการมากจากผู้บริ หารสายงาน HR เพราะซีอีโอต้ องการทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการองค์กร เพราะเรื่ องบางเรื่ องบอกไม่ได้ หรอกว่าเป็ นเรื่ องคน เรื่ อง
องค์กร เรื่ องการตลาด เรื่ องการผลิต ซีอีโอคงไม่ต้องการ HR ที่แค่เล่นบทผู้กากับที่ดีเพียงอย่างเดียว
แต่ยงั อยากได้ ผ้ กู ากับที่เขียนบทละครเองได้ ผู้กากับที่กาหนดธีม(Theme)หรื อแนวของหนังละครได้
ว่าแนวไหนเหมาะสมกับองค์กรของเรามากกว่ากัน
บทบาทของผู้บริ หารสูงสุดของคนทางานด้ าน HR คือต้ องมีเวลาว่างจากงานประจามากพอ มาก
พอที่จะมีเวลาคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนาพาองค์กรไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ที่ดีกว่าและเร็ วกว่า โดยไม่ต้อง
ไปสนใจว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นนเป็
ั ้ นงาน HR หรื องานด้ านอื่นๆ อะไรที่คิดแล้ วช่วยให้ องค์กรดีขึ ้นคิดได้
หมด

ซีอีโอหลายคนคาดหวังว่าถ้ าต้ องเอาโครงการในการพัฒนาองค์กรหรื อพัฒนาคนไปนาเสนอกับบอร์ ด
แล้ ว ซีอีโอไม่ต้องเหนื่อย โครงการนัน้ ผ่านสบายๆเพราะข้ อมูลทุกอย่างพร้ อม เหตุผลชัดเจนอยู่ใน
ตัวเอง พูดง่ายๆคือซีอีโอคาดหวังว่าเวลานาเสนอโครงการอะไรเกี่ยวกับ HR ซีอีโอไม่จาเป็ นต้ องใช้
กาลังภายในให้ โครงการผ่าน แต่ผ่านได้ ด้วยคุณภาพการทางานของผู้บริ หารด้ าน HR เอง
„

เล่ นบททายาทสืบทอดตาแหน่ งซีอโี อ

ในอดีตถ้ า HR คนไหนฝั นว่าตาแหน่งสูงสุดคืออยากเป็ นซีอีโอ เพื่อนๆคงหัวเราะเยาะและบอกได้
เป็ นได้ แต่ต้องออกไปเปิ ดบริ ษัทตัวเอง อยากเป็ นตาแหน่งอะไรก็ได้ แต่ถ้ายังทางานอยู่ในองค์กรคง
ได้ แค่ฝัน ในทางกลับกันซีอีโอในอดีตก็คงไม่มองคน HR อยู่ในสายตาที่จะมาแทนตัวเองได้
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนที่จะขึ ้นมาเป็ นเบอร์ หนึ่งขององค์กรไม่จาเป็ นว่าจะมาจากสายงานหลัก
ของธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ ก็มีหลายองค์กรที่ซีอีโอมาจากคนที่เคยทางานด้ าน HR มาก่อน คุณสมบัติของซีอี
โอหลักๆคือต้ องมีวิสยั ทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ และที่สาคัญคือต้ องเก่งเรื่ องการบริ หารคน คุณสมบัติ
สุดท้ ายนี่เองที่ทาให้ คนทางานด้ าน HR ได้ เปรี ยบกว่าผู้บริ หารสายงานอื่น แต่ HR ก็ต้องพัฒนา
ตนเองเรื่ องการมีวิสยั ทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์ให้ มากขึ ้นเพื่อจะได้ ทดั เทียมกับผู้บริ หารในสายงาน
อื่น
ดังนัน้ คนทางาน ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
ประเมิ นและทบทวนตัวเองว่าเราเล่นบทบาทในองค์ กรครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ วหรื อยัง เพราะยังมี
จุดอ่อนตรงไหนบ้ าง เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ สามารถเข้ าไปนัง่ อยู่ในใจของซีอีโอได้ ซีอีโอเห็น
เราว่าเป็ นคนสาคัญขององค์กร ซีอีโอคิดว่าเราจะสามารถช่วยสนับสนุนบทบาทของเขาได้ และซีอีโอ
เชื่อว่าเราน่าจะเป็ นคนหนึง่ ที่จะมาเป็ นทายาทสืบทอดตาแหน่งของเขาในอนาคตได้
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคนทางานด้ าน HR จะช่วยกันพัฒนาตัวเองและอาชีพให้ เป็ นที่น่าเชื่อถือศรัทธา
ของคนทุกระดับในองค์ กร โดยการบริ หารความสมดุล ระหว่าง “ฝี มื อ” “ผลตอบแทน” และ
“ความก้ าวหน้ าในอาชีพ” ไม่ใช่ม่งุ เน้ นไปด้ านใดด้ านหนึ่งจนทาให้ เกิดผลเสียกับด้ านอื่น เช่น พัฒนา
จนเก่งมากแต่ไม่ขึ ้นไปไหน ไม่ออกไปไหน หรื อเน้ นแต่หาโอกาสที่จะได้ ตาแหน่งเงินเดือนสูงๆแต่เพียง
อย่างเดียวโดยไม่ร้ ู ว่าตัวเองเก่งจริ งหรื อไม่ ผมในฐานะคนเคยทางานด้ าน HR มาก่อน อยากจะเห็น

คนทางาน HR รุ่ นใหม่เติบโตไปในตาแหน่งสูงขององค์กรพร้ อมๆกับการมีฝีมือและได้ รับการยอมรับ
จากผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารในสายงานอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ ผมเชื่ อว่าศักยภาพของคนที่
ทางานด้ าน HR ที่มีอยู่สามารถทาได้ ....ถ้ าอยากทา

