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คงไมม่ใีครปฏิเสธแนวคิดทีว่า่ HR ต้องก้าวไปสูก่ารเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจ (Business Partner) ถึงแม้แนวคดินีจ้ะ
เกิดขึน้มานบัสบิปีแล้ว แต ่HR ในองค์กรตา่งๆก็ยงัก้าวไปไมถ่งึจดุนีก้นัมากนกั จะมีบ้างก็เฉพาะ HR ขององค์กรใหญ่ๆ 
หรือเป็นองค์กรข้ามชาติไมก่ี่องค์กรเทา่นัน้ 

ท าไมจึงเป็นเช่นนี ้ผมคิดวา่ปัญหาที่ไมส่ามารถท าให้ HR ก้าวสูก่ารเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจที่แท้จริงได้นัน้ มาจาก
สาเหต ุ3 ประการดงันี ้

 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารสว่นใหญ่มกัจะคาดหวงัให้ HR ท าโนน่ท านี่มากมาย โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงระบบงาน 
การเปลีย่นแปลงนิสยัคน แตใ่นทางปฏิบตัิแล้วผู้บริหารไมไ่ด้ให้อ านาจแก่ HR มากเทา่ที่ควร บาง
องค์กรให้หนว่ยงาน HR ไปขึน้กบัผู้บริหารในสายงานอื่นๆ เช่น ผู้จดัการโรงงาน ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
ฯลฯ 

 HR  

ต้องยอมรับกนัวา่ "คา่ตวั" ของ HR คอ่นข้างสงูเมื่อเทียบกบัสายงานอื่นๆ สว่นหนึง่เกิดจากการท่ี HR 
เป็นสายงานท่ีรู้ข้อมลูการจ้างงานอยูใ่นมือ และ HR มีสงัคมวิชาชีพท่ีมีการพบปะแลกเปลีย่นข้อมลูกนั
อยา่งสม า่เสมอ พดูงา่ยๆวา่หตูากว้างขวางกวา่อาชีพอื่นในองค์กร หลายองค์กรมีการซือ้ตวั HR กนั
มาก ท าให้มกีารขึน้คา่ตวักนัแบบก้าวกระโดด บางคนกระโดดไปแล้ว ไมไ่หว ก็ยงัต้องกระโดดสงูขึน้ไป
เร่ือยๆ เพราะคงไมม่ีใครอยากจะกระโดดลงต า่อยา่งแนน่อน ทัง้ๆที่บางคนรู้วา่คา่จ้างที่รับมานัน้สงูกวา่
ความสามารถที่ตวัเองมก็ีตาม  

HR บางคนไมค่อ่ยเข้าใจโจทย์ขององค์กรที่ต้องการให้ HR มาแก้ไข จึงมกัจะท างานท่ีเป็นงานวชิาชีพ
เพียงอยา่งเดยีว ไมม่ตีะขอของวชิาชีพไปเก่ียวกบักลยทุธ์ของธุรกิจ จึงท าให้เวลาสว่นใหญ่สญูเสยีไป
กบังานประจ า งานแก้ปัญหา มากกวา่การวางแผนหรือการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัการแก้ปัญหาใน
ภาพรวมขององค์กร 
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 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจยัส าคญัอยา่งหนึง่ที่ท าให้คนที่ท างานด้าน HR ไมส่ามารถก้าวไปสูก่ารเป็นหุ้นสว่นธุรกิจได้เพราะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง "วฒันธรรมองค์กร" ที่เกือบทกุองค์กรมเีหมือนกนัคือ 
HR มกัจะไมไ่ด้รับความไว้วางใจจากคนภายในองค์กร เมื่อเทียบกบั "บคุคลภายนอก" ไมว่า่จะเป็น
วิทยากรหรือที่ปรึกษา หรือแม้กระทัง่ HR จากองค์กรอื่น 

จากสาเหตทุัง้สามประการนี ้ผมคิดวา่นา่จะเป็นปัญหาหลกัที่ขดัขวางไมใ่ห้ HR ก้าวไปเป็น Business Partner 
ได้อยา่งทีเ่ราคาดหวงักนั 

ส าหรับกลยทุธ์ที่หลายองค์กรใช้เพื่อให้ HR เป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจนัน้มีหลายรูปแบบ เช่น ให้ HR เปลีย่นการ
ท างานจากเชิงรับเป็นการท างานเชิงรุก การแยกหนว่ยงาน HR ออกมาจากงาน Personnel หรือ Admin. การโยกย้าย HR 
ไปเรียนรู้งานด้านอื่นๆ การปรับบทบาทจากการเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านในงานปฏิบตัิ (Practitioner) ไปสูก่ารเป็นท่ี
ปรึกษา (Adviser) รวมถึงการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัหนว่ยงานอื่นๆ 

ผมคิดวา่ถ้าเราไมส่ามารถใช้กลยทุธ์แบบเดิมๆดงัที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ได้ผล เรานา่จะลองมาคดิหากลยทุธ์หรือ
ทางเลอืกใหม่ๆ ดบู้างนะครับ และแนวทางหนึง่ที่ผมมองวา่นา่จะเป็นช่องทางให้คนที่ท างานด้าน HR เลอืกใช้ได้ นัน่ก็คือ 
การเป็น "Freelance HR" หรืออาจจะเรียกวา่ "ผู้ประกอบวิชาชีพอสิระด้าน HR" 

ความหมายของ Freelance HR คือบคุคลที่มีลกัษณะผสมระหวา่ง In-house HR กบั Consultant คืออาจจะ
ท างานให้กบัองค์กรเพียงไมก่ี่องค์กร แตท่ างานให้เหมอืนกบั HR ที่เป็น HR ประจ า เช่น อาจจะเข้าท างานเต็มวนั แตไ่ม่
ต้องเข้าทกุวนั มีการวา่จ้างกนัเป็นโครงการหรือเป็นงานๆไป อาจจะท าสญัญาเป็นปีๆก็ได้ 

ผมคิดวา่แนวคิดนีน้า่จะเป็นไปได้ด้วยเหตผุลดงันี ้

 ปลดแอกทางความคิด 

ผมเช่ือวา่ HR หลายคนมีศกัยภาพสงูมาก แตเ่มื่อเข้าไปอยูใ่นองค์กรตา่งๆมกัจะถกูจ ากดัด้วยบทบาท
หน้าที่ สายการบงัคบับญัชา ช่ือต าแหนง่และสภาพแวดล้อมตา่งๆภายในองค์กร ท าให้ HR ไมส่ามารถ
ดงึเอาศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาใช้ได้มากเทา่ทีค่วร แต ่Freelance HR จะสามารถคิดอะไรก็ได้ เพราะมี
ข้อจ ากดัทางความคิดมาบล๊อคเหมือน HR ที่ท างานประจ าในองค์กร 

 วัดผลงานได้ชัดเจน 

ในแง่ขององค์กรผมคดิวา่นา่จะคุ้มคา่ เพราะสามารถวดัผลงานได้ชดัเจน เช่น วางระบบประเมินผลงาน 
ถ้าเสร็จก็จา่ย ไมเ่สร็จก็ยงัไมต้่องจ่าย เสร็จเร็วจ่ายเร็ว เสร็จช้าจา่ยช้า ไมต้่องมานัง่เสยีเงินเดือนทกุ
เดือน ช่วงไหนไมม่ีงบประมาณก็สามารถเว้นวรรคได้ ชว่งไหนอยากจ้างก็จ้างมา สว่นคนที่เป็น 
Freelance HR ก็สามารถหางานในองค์กรอื่นรองรับไว้ได้ตลอดเวลา ไมเ่สีย่งตอ่การตกงาน 

 



 มีความน่าเชื่อถอื 

แนน่อนวา่ Freelance HR ซึง่ถือเป็นคนนอกยอ่มได้รับความไว้วางใจ ความร่วมมือมากกวา่อยา่ง
แนน่อน เพราะผู้บริหารสนบัสนนุเต็มที่ และผู้บริหารคงจะไมป่ลอ่ยให้ตดิขดั เพราะเห็นเงินท่ีต้องจา่ย
ออกเป็นก้อนๆ ไมเ่หมือนกบัการจ่ายเป็นเดือนๆที่ดเูหมือนน้อย ถ้าสงัเกตดใูห้ดีจะพบวา่ที่ปรึกษาที่เข้า
มาวางระบบตา่งๆในองค์กรสามารถสัง่ใครก็ได้ตัง้แตผู่้บริหารระดบัสงูถึงผู้บริหารระดบัลา่ง 

 ประสบการณ์หลากหลาย 

เมื่อ Freelance HR สามารถท างานได้หลายองค์กรพร้อมๆกนั ก็จะเป็นช่องทางในการพฒันาความรู้
ความสามารถได้ดขีึน้ทัง้ในแง่ของประสบการณ์และมมุมอง การเข้าใจธุรกิจ รวมถงึสามารถไปค้นคว้า
หาความรู้ได้สะดวกมากยิ่งขึน้ เชน่ การเข้าชมรม สมาคมตา่งๆ การเข้าอบรมสมัมนา 

 ไม่มีภาระผูกพัน 

การจ้างลกัษณะนีไ้มจ่ าเป็นต้องมีต้นทนุเร่ืองเงินเดือน ไมต้่องจา่ยสวสัดิการ ไมต้่องมคีา่พฒันา
ฝึกอบรม หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กิดขึน้เหมือนกบัการจ้าง HR เต็มเวลา ผมคิดวา่อาชีพนีน้า่จะเหมาะมา
กบัองค์กรทีก่ าลงัเติบโตขึน้มาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือธุรกิจแบบครอบครัว ท่ียงัไมก่ล้า
ลงทนุจ้าง HR มาแบบเต็มตวั แตต้่องการพฒันาระบบงานด้าน HR 

ส าหรับคนท่ีจะใช้เส้นทางนีค้วรจะเตรียมตวัให้พร้อม ทัง้ในแงข่องความรู้ความสามารถในอาชีพ ทกัษะการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร ความรอบรู้ในการบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพ เช่น ไมค่วรรับงานของธุรกิจที่เป็น
คูแ่ขง่กนั การรักษาความลบัของลกูค้า(บริษัท) 

ถ้ามองในแง่ขององค์กรผมคิดวา่การใช้บริการ Freelance HR นี ้จะช่วยให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน
การบริหารงานด้าน HR มากยิ่งขึน้นะครับ แตล่ะองค์กรมีเพยีง Staff ที่ท างานประจ าก็เพียงพอแล้ว ลองคิดดซูิครับวา่ ถ้า
ทา่นจ้าง HR แบบเต็มเวลา ทา่นคิดวา่ทา่นจะจ้าง HR เกง่ๆได้ก่ีคนในเวลาเดยีวกนั อยา่งมากที่สดุคือคนเดยีว หรือถ้า
สามารถจ้างได้หลายคน ทา่นจะมอบต าแหนง่ HR Manager ให้กบัใคร คงทะเลาะกนัแน่ๆ  

แต…่.ถ้าทา่นจ้าง Freelance HR ทา่นอาจจะมี HR เกง่ๆในแตล่ะด้านมาท างานให้ทา่นพร้อมๆกนัในเวลา
เดียวกนัได้ เพราะแตล่ะคนอาจจะรับไปเพียงคนละโครงการหรือคนละระบบ แล้วผมเช่ือวา่คนเหลา่นีค้งไมท่ะเลาะกนัแน ่
เพราะไมม่ตี าแหนง่อะไรในองค์กรมาค า้คอ จะมีก็แตก่ารแขง่ขนัการท าผลงาน สร้างเครดิตให้กบัตวัเองเสยีมากกวา่ ซึง่ก็
เป็นผลดีกบัองค์กร 

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงความคิดเห็นสว่นตวัทีม่องแนวโน้มการบริหารงานด้าน HR ในอนาคตเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเป็น
จริงหรือไมก็่ได้ ผมเพยีงแตต้่องการน าเสนอแนวคิดใหมท่ี่อาจจะเป็นทางเลอืกหรือทางออกให้กบัวงการ HR ในบ้านเรา
เทา่นัน้….สวสัดีครับ 

 

 


