FREELANCE HR:

เส้ นทางใหม่ ส่ ู การเป็ น BUSINESS PARTNER
บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com
วันที่ขึ ้นบทความ: 19 ส.ค. 46
คงไม่มใี ครปฏิเสธแนวคิดทีว่ า่ HR ต้ องก้ าวไปสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partner) ถึงแม้ แนวคิดนี ้จะ
เกิดขึ ้นมานับสิบปี แล้ ว แต่ HR ในองค์กรต่างๆก็ยงั ก้ าวไปไม่ถงึ จุดนี ้กันมากนัก จะมีบ้างก็เฉพาะ HR ขององค์กรใหญ่ๆ
หรื อเป็ นองค์กรข้ ามชาติไม่กี่องค์กรเท่านัน้
ทาไมจึงเป็ นเช่นนี ้ ผมคิดว่าปั ญหาที่ไม่สามารถทาให้ HR ก้ าวสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แท้ จริ งได้ นนั ้ มาจาก
สาเหตุ 3 ประการดังนี ้


ผู้บริหาร
ผู้บริ หารส่วนใหญ่มกั จะคาดหวังให้ HR ทาโน่นทานี่มากมาย โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงระบบงาน
การเปลีย่ นแปลงนิสยั คน แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วผู้บริ หารไม่ได้ ให้ อานาจแก่ HR มากเท่าที่ควร บาง
องค์กรให้ หน่วยงาน HR ไปขึ ้นกับผู้บริ หารในสายงานอื่นๆ เช่น ผู้จดั การโรงงาน ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร
ฯลฯ



HR
ต้ องยอมรับกันว่า "ค่าตัว" ของ HR ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับสายงานอื่นๆ ส่วนหนึง่ เกิดจากการที่ HR
เป็ นสายงานที่ร้ ูข้อมูลการจ้ างงานอยูใ่ นมือ และ HR มีสงั คมวิชาชีพที่มีการพบปะแลกเปลีย่ นข้ อมูลกัน
อย่างสมา่ เสมอ พูดง่ายๆว่าหูตากว้ างขวางกว่าอาชีพอื่นในองค์กร หลายองค์กรมีการซื ้อตัว HR กัน
มาก ทาให้ มกี ารขึ ้นค่าตัวกันแบบก้ าวกระโดด บางคนกระโดดไปแล้ ว ไม่ไหว ก็ยงั ต้ องกระโดดสูงขึ ้นไป
เรื่ อยๆ เพราะคงไม่มีใครอยากจะกระโดดลงตา่ อย่างแน่นอน ทังๆที
้ ่บางคนรู้วา่ ค่าจ้ างที่รับมานันสู
้ งกว่า
ความสามารถที่ตวั เองมีก็ตาม
HR บางคนไม่คอ่ ยเข้ าใจโจทย์ขององค์กรที่ต้องการให้ HR มาแก้ ไข จึงมักจะทางานที่เป็ นงานวิชาชีพ
เพียงอย่างเดียว ไม่มตี ะขอของวิชาชีพไปเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจ จึงทาให้ เวลาส่วนใหญ่สญ
ู เสียไป
กับงานประจา งานแก้ ปัญหา มากกว่าการวางแผนหรื อการเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับการแก้ ปัญหาใน
ภาพรวมขององค์กร



สภาพแวดล้ อมในการทางาน
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่ ที่ทาให้ คนที่ทางานด้ าน HR ไม่สามารถก้ าวไปสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจได้ เพราะ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วัฒนธรรมองค์กร" ที่เกือบทุกองค์กรมีเหมือนกันคือ
HR มักจะไม่ได้ รับความไว้ วางใจจากคนภายในองค์กร เมื่อเทียบกับ "บุคคลภายนอก" ไม่วา่ จะเป็ น
วิทยากรหรื อที่ปรึกษา หรื อแม้ กระทัง่ HR จากองค์กรอื่น

จากสาเหตุทงสามประการนี
ั้
้ ผมคิดว่าน่าจะเป็ นปั ญหาหลักที่ขดั ขวางไม่ให้ HR ก้ าวไปเป็ น Business Partner
ได้ อย่างทีเ่ ราคาดหวังกัน
สาหรับกลยุทธ์ที่หลายองค์กรใช้ เพื่อให้ HR เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจนันมี
้ หลายรูปแบบ เช่น ให้ HR เปลีย่ นการ
ทางานจากเชิงรับเป็ นการทางานเชิงรุก การแยกหน่วยงาน HR ออกมาจากงาน Personnel หรื อ Admin. การโยกย้ าย HR
ไปเรี ยนรู้งานด้ านอื่นๆ การปรับบทบาทจากการเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในงานปฏิบตั ิ (Practitioner) ไปสูก่ ารเป็ นที่
ปรึกษา (Adviser) รวมถึงการเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ผมคิดว่าถ้ าเราไม่สามารถใช้ กลยุทธ์แบบเดิมๆดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนันได้
้ ผล เราน่าจะลองมาคิดหากลยุทธ์หรื อ
ทางเลือกใหม่ๆดูบ้างนะครับ และแนวทางหนึง่ ที่ผมมองว่าน่าจะเป็ นช่องทางให้ คนที่ทางานด้ าน HR เลือกใช้ ได้ นัน่ ก็คือ
การเป็ น "Freelance HR" หรื ออาจจะเรียกว่า "ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระด้ าน HR"
ความหมายของ Freelance HR คือบุคคลที่มีลกั ษณะผสมระหว่าง In-house HR กับ Consultant คืออาจจะ
ทางานให้ กบั องค์กรเพียงไม่กี่องค์กร แต่ทางานให้ เหมือนกับ HR ที่เป็ น HR ประจา เช่น อาจจะเข้ าทางานเต็มวัน แต่ไม่
ต้ องเข้ าทุกวัน มีการว่าจ้ างกันเป็ นโครงการหรื อเป็ นงานๆไป อาจจะทาสัญญาเป็ นปี ๆก็ได้
ผมคิดว่าแนวคิดนี ้น่าจะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุผลดังนี ้


ปลดแอกทางความคิด
ผมเชื่อว่า HR หลายคนมีศกั ยภาพสูงมาก แต่เมื่อเข้ าไปอยูใ่ นองค์กรต่างๆมักจะถูกจากัดด้ วยบทบาท
หน้ าที่ สายการบังคับบัญชา ชื่อตาแหน่งและสภาพแวดล้ อมต่างๆภายในองค์กร ทาให้ HR ไม่สามารถ
ดึงเอาศักยภาพที่มีอยูอ่ อกมาใช้ ได้ มากเท่าทีค่ วร แต่ Freelance HR จะสามารถคิดอะไรก็ได้ เพราะมี
ข้ อจากัดทางความคิดมาบล๊ อคเหมือน HR ที่ทางานประจาในองค์กร



วัดผลงานได้ ชัดเจน
ในแง่ขององค์กรผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่า เพราะสามารถวัดผลงานได้ ชดั เจน เช่น วางระบบประเมินผลงาน
ถ้ าเสร็ จก็จา่ ย ไม่เสร็ จก็ยงั ไม่ต้องจ่าย เสร็จเร็ วจ่ายเร็ ว เสร็ จช้ าจ่ายช้ า ไม่ต้องมานัง่ เสียเงิน เดือนทุก
เดือน ช่วงไหนไม่มีงบประมาณก็สามารถเว้ นวรรคได้ ช่วงไหนอยากจ้ างก็จ้างมา ส่วนคนที่เป็ น
Freelance HR ก็สามารถหางานในองค์กรอื่นรองรับไว้ ได้ ตลอดเวลา ไม่เสีย่ งต่อการตกงาน



มีความน่ าเชื่อถือ
แน่นอนว่า Freelance HR ซึง่ ถือเป็ นคนนอกย่อมได้ รับความไว้ วางใจ ความร่วมมือมากกว่าอย่าง
แน่นอน เพราะผู้บริ หารสนับสนุนเต็มที่ และผู้บริ หารคงจะไม่ปล่อยให้ ตดิ ขัด เพราะเห็นเงินที่ต้องจ่าย
ออกเป็ นก้ อนๆ ไม่เหมือนกับการจ่ายเป็ นเดือนๆที่ดเู หมือนน้ อย ถ้ าสังเกตดูให้ ดีจะพบว่าที่ปรึกษาที่เข้ า
มาวางระบบต่างๆในองค์กรสามารถสัง่ ใครก็ได้ ตงแต่
ั ้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงถึงผู้บริ หารระดับล่าง



ประสบการณ์ หลากหลาย
เมื่อ Freelance HR สามารถทางานได้ หลายองค์กรพร้ อมๆกัน ก็จะเป็ นช่องทางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถได้ ดขี ึ ้นทังในแง่
้
ของประสบการณ์และมุมมอง การเข้ าใจธุรกิจ รวมถึงสามารถไปค้ นคว้ า
หาความรู้ได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น เช่น การเข้ าชมรม สมาคมต่างๆ การเข้ าอบรมสัมมนา



ไม่ มีภาระผูกพัน
การจ้ างลักษณะนี ้ไม่จาเป็ นต้ องมีต้นทุนเรื่ องเงินเดือน ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการ ไม่ต้องมีคา่ พัฒนา
ฝึ กอบรม หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆทีเ่ กิดขึ ้นเหมือนกับการจ้ าง HR เต็มเวลา ผมคิดว่าอาชีพนี ้น่าจะเหมาะมา
กับองค์กรทีก่ าลังเติบโตขึ ้นมาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อธุรกิจแบบครอบครัว ที่ยงั ไม่กล้ า
ลงทุนจ้ าง HR มาแบบเต็มตัว แต่ต้องการพัฒนาระบบงานด้ าน HR

สาหรับคนที่จะใช้ เส้ นทางนี ้ควรจะเตรี ยมตัวให้ พร้ อม ทังในแง่
้
ของความรู้ความสามารถในอาชีพ ทักษะการให้
คาปรึกษาแก่ผ้ บู ริ หาร ความรอบรู้ในการบริ หารธุรกิจ รวมถึงต้ องมีจรรยาบรรณในอาชีพ เช่น ไม่ควรรับงานของธุรกิจที่เป็ น
คูแ่ ข่งกัน การรักษาความลับของลูกค้ า(บริษัท)
ถ้ ามองในแง่ขององค์กรผมคิดว่าการใช้ บริ การ Freelance HR นี ้ จะช่วยให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริ หารงานด้ าน HR มากยิ่งขึ ้นนะครับ แต่ละองค์กรมีเพียง Staff ที่ทางานประจาก็เพียงพอแล้ ว ลองคิดดูซิครับว่า ถ้ า
ท่านจ้ าง HR แบบเต็มเวลา ท่านคิดว่าท่านจะจ้ าง HR เก่งๆได้ กี่คนในเวลาเดียวกัน อย่างมากที่สดุ คือคนเดียว หรื อถ้ า
สามารถจ้ างได้ หลายคน ท่านจะมอบตาแหน่ง HR Manager ให้ กบั ใคร คงทะเลาะกันแน่ๆ
แต่….ถ้ าท่านจ้ าง Freelance HR ท่านอาจจะมี HR เก่งๆในแต่ละด้ านมาทางานให้ ทา่ นพร้ อมๆกันในเวลา
เดียวกันได้ เพราะแต่ละคนอาจจะรับไปเพียงคนละโครงการหรื อคนละระบบ แล้ วผมเชื่อว่าคนเหล่านี ้คงไม่ทะเลาะกันแน่
เพราะไม่มตี าแหน่งอะไรในองค์กรมาค ้าคอ จะมีก็แต่การแข่งขันการทาผลงาน สร้ างเครดิตให้ กบั ตัวเองเสียมากกว่า ซึง่ ก็
เป็ นผลดีกบั องค์กร
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวทีม่ องแนวโน้ มการบริ หารงานด้ าน HR ในอนาคตเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเป็ น
จริ งหรื อไม่ก็ได้ ผมเพียงแต่ต้องการนาเสนอแนวคิดใหม่ที่อาจจะเป็ นทางเลือกหรื อทางออกให้ กบั วงการ HR ในบ้ านเรา
เท่านัน….สวั
้
สดีครับ

