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จากสภาพปั จจุบัน ที่ องค์ การส่วนใหญ่ ต่า งต้ อ งเผชิ ญ กับ ภาวะวิกฤติ เศรษฐกิ จที่เ กิ ดขึน้ นี ้ จึ ง ท าให้ องค์ การ
ทังหลายต่
้
างเร่งสร้ างผลงานของตนเองเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และแน่นอนว่าองค์การที่สามารถแข่งขันกับ
องค์การอื่นได้ นนย่
ั ้ อมสร้ างความแตกต่างในการดาเนินธุ รกิจ พบว่าปั จจัยเรื่ อง “คน” จึงเป็ นปั จจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้
องค์การสามารถแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource: HR) จึงเป็ นประเด็นหลักที่
ผู้บริ หารระดับสูงต่างให้ ความสาคัญและถือเป็ นอีกหนึง่ แผนธุรกิจที่องค์การจะต้ องจัดทาขึ ้นมา
ดังนันเพื
้ ่อให้ แผนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นไปอย่างมีทิศทาง ไม่หลงประเด็น ผู้บริ หารขององค์การจึงต้ อง
เริ่ มทาการปั ดฝุ่ นระบบงาน HR ใหม่พอสมควร และคาถามจากผู้บริ หารที่ผ้ เู ขียนมักจะเจอตอนไปจัดสัมมนาหรื อเป็ นที่
ปรึกษาให้ ก็คือ ในปี 2553 ทิศทางหรื อแนวโน้ มของการบริ หารบุคลากรจะเป็ นอย่างไร จากประสบการณ์ในการทางานที่ได้
มีโอกาสเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั องค์การหลาย ๆ แห่ง ผู้เขียนได้ วิเคราะห์กระแสหรื อเทรนด์การบริ หารบุคลากรไว้ ดงั นี ้
1. Business Process Outsourcing: BPO
พบว่ายิ่งเศรษฐกิจมีปัญหาเท่าไหร่ องค์การยิ่ งต่างต้ องหันมาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการทางานของตนเอง
ให้ มากขึ ้น ดังนันการปรั
้
บระบบ ขันตอน
้
กระบวนการโดยเฉพาะงาน HR นันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่องค์การให้ ความสาคัญและต้ อง
เริ่ มดาเนินการอย่างเร่ งด่วน พบว่ากระแสการจ้ างเหมาหรื อการจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกเข้ ามาช่วยออกแบบระบบงานเป็ น
เรื่ องที่องค์ การต่างเริ่ มมีการว่าจ้ างกันมากขึน้ เนื่องจากที่ปรึ กษาจะมีความรู้ และประสบการณ์ มากกว่าซึ่งจะช่วยให้
องค์การปรับกระบวนการทางานของตนเองได้ รวดเร็ วขึ ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินผิดเดินถูกเพราะขาดประสบการณ์ และใน
ระยะหลังนี ้การว่าจ้ างที่ปรึ กษามาช่วยวางระบบงาน HR ให้ นนไม่
ั ้ ได้ เกิดขึ ้นกับองค์การเอกชนที่มีธุรกิจขนาดใหญ่เท่านัน้
องค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรื อแม้ แต่องค์การธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ก็ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องนี ้ การจ้ าง
เหมาหรื อการคัดสรรที่ปรึ กษาจากภายนอกเข้ ามาช่วยวางระบบงาน HR ในเรื่ องต่าง ๆ ให้ จึงช่วยให้ องค์การมีกรอบหรื อ
แนวทางในการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพภายใต้ เวลาและสถานการณ์ที่เร่ งด่วน อย่างไรก็ตามข้ อที่พงึ
ระวังที่ผ้ ูเขียนอยากจะฝากไว้ สาหรั บองค์การทุกแห่งที่ต้องการจ้ างที่ปรึ กษาเข้ ามาช่วยปรั บระบบงานให้ นั่นก็คือ การ
คัดเลือกที่ปรึ กษาจากภายนอกจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพูดคุยตกลงขอบเขตงานและวิธีการทางานโดยเน้ นให้ พนักงานใน

องค์การได้ มีส่วนร่ วม และเวลาที่ใช้ ในการดาเนินงานไม่ควรจะมากจนเกินไป เพราะอย่าลืมว่าที่ปรึ กษาเป็ นผู้ออกแบบ
ระบบแต่องค์การจะต้ องเป็ นผู้นาระบบที่ออกแบบไปประยุกต์ใช้ ผู้ เขียนจึงไม่อยากให้ เสียเวลาออกแบบระบบงาน HR
นานจนเกินไป เพราะไม่มีระบบงานใดที่นามาใช้ ในระยะเริ่ มแล้ วจะมีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการแก้ ไขเลย ดังนันการ
้
เริ่ มนาระบบงาน HR ที่ออกแบบไว้ มาใช้ จะนาไปสูก่ ารปรับปรุงและแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
2. Workplace Learning: WL
ในยุคปั จจุบนั ถือได้ ว่าเป็ นยุคของความรู้ (Knowledge Society) ผู้ที่มีความรู้ ย่อมได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังนี
้ ้
ความรู้ ย่อ มเกิ ด ขึน้ จากการเรี ย นรู้ ที่ ไม่ห ยุด นิ่ ง และต้ อ งด าเนิ น การอยู่ต ลอดเวลา การเรี ย นรู้ สามารถเกิ ด ขึน้ ได้ จ าก
หลากหลายวิธีการที่ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมในห้ องเรี ยน (Classroom Training) การสร้ างบรรยากาศให้ ในสถานที่ทางานมี
การเรี ยนรู้ ได้ ในหลากหลายช่องทางเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เนื่องจากบรรยากาศหรื อสภาพแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยแหล่งการ
เรี ยนรู้ ย่อมส่งผลให้ คนเกิดความกระตือรื อร้ น เกิดความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ อยู่ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้หน่วยงาน HR จะต้ องเริ่ มคิด
และหาวิธีการให้ คนในองค์การเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันที่ไม่ใช่แค่การจัดอบรมโดยส่งพนักงานไปอบรมภายนอกหรื อจัดอบรม
ภายในเท่านัน้ ช่องทางที่ทาให้ การเรี ยนรู้ ฝังลึกเข้ าไปในจิตสานึกของพนักงานทุกคนนันไม่
้ ควรดูเป็ นทางการนัก ควรเป็ น
ช่องทางสบาย ๆ ที่ทาให้ พนักงานเกิ ดความสุขในการเรี ยนรู้ ไปด้ วย ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสได้ พูดคุยกับผู้บริ หาร HR ของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริ หารท่านนันได้
้ เล่าให้ ฟังว่าในช่วงกลางวันจะมีการนาภาพยนตร์ ต่างประเทศที่มีคาบรรยายเป็ น
ภาษาไทยมาเปิ ดให้ พนักงานดู และหลังจากดูภาพยนตร์ เสร็ จจะให้ พนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าได้ เรี ยนรู้
อะไรบ้ าง ซึง่ หน่วยงาน HR จะต้ องสรุปและสอดแทรกแนวคิดว่าสิง่ ที่พนักงานได้ เรี ยนรู้คือเรื่ องใด หรื อบางองค์การต้ องการ
สอนให้ พนักงานมีการควบคุมอารมณ์ (EQ) หน่วยงาน HR ได้ ใช้ วิธีการจัดกิจกรรมพาพนักงานไปเข้ าวัด ฟั งธรรม หรื อไป
นัง่ สมาธิ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี ้ถือเป็ นการเรี ยนรู้ที่คอ่ ย ๆ ฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของพนักงาน
3. HR Network: HR-N
ความสาเร็ จของงาน HR ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การดาเนินงานของหน่วยงาน HR เท่านัน้ ความร่ วมมือของหัวหน้ างาน
และพนักงานจึงมีสว่ นช่วยให้ การทางานของ HR มีประสิทธิภาพมากขึ ้น พบว่ารูปแบบการบริ หารบุคคลต่อไปจึงเน้ นการมี
ส่วนร่ วมของหัวหน้ างานและพนักงาน โดยเน้ นให้ พวกเขาเหล่านันเป็
้ นเครื อข่ายหรื อพันธมิตรร่วมกับหน่วยงาน HR ดังนัน้
การสร้ างเครื อข่ายงาน HR จากหลาย ๆ หน่วยงานในองค์การจึงเป็ นเรื่ องสาคัญเป็ นอย่างมาก จากประสบการณ์ ของ
ผู้เขียนเริ่ มมีองค์การหลายแห่งได้ สร้ างเครื อข่ายของงาน HR อย่างเช่น มีองค์การรัฐวิสาหกิจที่สร้ าง HR Network โดยให้
หน่วยงานส่งตัวแทนเข้ าร่ วมประชุมกับหน่วยงาน HR และเป็ นผู้นาระบบงาน HR ไปถ่ายทอดและนาไปใช้ ต่อภายใน
หน่วยงาน ผู้เขียนได้ มีโอกาสพูดคุยกับวิศวกรท่านหนึง่ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ น HR Network วิศวกรท่านนี ้เล่าให้ ฟังว่าไม่
รู้ สกึ อึดอัดหรื อลาบากใจเลยที่ต้องทางาน HR ควบคู่ไปกับการทางานประจาด้ วย เขามองว่าบุคคลที่เข้ าใจในฟั งก์ชนั งาน
ของเขาได้ ดีที่สุดคือ ตัวหน่วยงานเองไม่ใช่ HR เช่นที่ผ่านมาได้ มีการออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรมของกลุ่มงาน ถ้ าให้
หน่วยงาน HR มาออกแบบให้ อาจไม่เหมาะเนื่องจากหน่วยงาน HR จะไม่ร้ ูขอบเขตงานเท่าวิศวกรที่เป็ น HR Network

ผู้เขียนมองว่าเทรนด์ในปี 2553 องค์การจะต้ องมีนโยบายสร้ าง HR Network ขึ ้น เพราะหากให้ หน่วยงาน HR เป็ น
ผู้กาหนดนโยบายในเรื่ องนี ้เองอาจไม่ประสบความสาเร็ จเท่ากับที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดขององค์การให้ ความสาคัญและ
กาหนดเป็ นนโยบายที่ต้องถือปฏิบตั ิร่วมกัน
4. Pay for Performance
แน่นอนว่าการจัดระบบใด ๆ ก็ตามสิ่งสาคัญที่พนักงานมักคิดถึ งคือค่าตอบแทนหรื อเงินเดือนและโบนัสที่สงู ขึ ้น
ดังนันเป้
้ าหมายที่สาคัญขององค์การก็คือจะทาอย่างไรให้ ผลงานขององค์การดีขึ ้น ทังนี
้ ้ผลงานขององค์การย่อมเกิดขึ ้นจาก
ผลงานของตัวบุคคล การวัดผลงานของตัวบุคคลต้ องมีความโปร่ งใส ยุติธรรม ไม่ใช้ ความรู้ สกึ แต่ต้องวัดที่ผลงานของคน
จริ ง ๆ ทังนี
้ ้การกาหนดปั จจัยการวัดผลงานที่เรี ยกว่า KPIs (Key Performance Indicators) จึงเป็ นเรื่ องหลักที่องค์การต่าง
พยายามหาตัวชี ้วัดผลงานให้ เหมาะสมตามตาแหน่งงานที่ไม่ใช่กาหนดเพียงแค่ KPIs ขององค์การและหน่วยงานเท่านัน้
ซึ่งในปี 2553 ผู้เขียนมีความเชื่อว่าองค์การโดยส่วนใหญ่ต่างต้ องเร่ งปรับปรุ งแบบฟอร์ มประเมินผลงานโดยนาแนวคิด
KPIs รายบุค คลเข้ า มาใช้ วัด ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน แต่ที่ สาคัญ การก าหนด KPIs ของต าแหน่ง งานจะต้ อง
กาหนดให้ สอดคล้ องและรองรับกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ รวมถึงการนาผูกโยงผลงานเข้ าสูร่ ะบบการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานไม่ว่าจะเป็ นการปรับเงินเดือนขึ ้นประจาปี และการจ่ายโบนัสให้ กบั พนักงาน ซึ่งการจ่ายโบนัส
คงที่โดยไม่ได้ พิจารณาถึงผลงานของพนักงานที่แท้ จริ งนันจะค่
้ อย ๆ ลดลงหรื อถูกยกเลิกไปในที่สดุ … แต่ประเด็นที่สาคัญ
ที่ผ้ เู ขียนอยากจะฝากไว้ ก็คือ การสื่อสารเพื่อชี ้แจงปั จจัยวัดผลงานที่ชดั เจนตามผลงานของตัวบุคคล และรู ปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปโดยต้ องชี แ้ จงให้ พนักงานเข้ าใจซึ่งต้ องสื่อสารอย่างทั่วถึง โปร่ งใส เพื่อสร้ างการยอมรั บจาก
พนักงานและป้องกันไม่ให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ ต่อต้ านหรื ออึดอัดใจ
จากทิ ศ ทางการบริ ห ารบุค ลากรที่ ก ล่า วไปแล้ ว นัน้ จึ ง ท าให้ ห น่ว ยงาน HR ต่า งต้ อ งกลับ มาทบทวนคนใน
หน่วยงานว่ามีความพร้ อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงการบริ หารบุคคลในปี หน้ าอย่างไร ประเด็นที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดของ
องค์การต้ องการจาก HR ก็คือ HR มีความสามารถ (Competency) และมีความพร้ อมที่จะช่วยเหลือองค์การมากน้ อยแค่
ไหน ดังนันผู
้ ้ บริ หารของหน่วยงาน HR จึงต้ องเร่ งพัฒนาความสามารถของพนักงานในหน่วยงานให้ พร้ อมที่จะเป็ นกาลัง
สาคัญในการขับเคลือ่ นให้ เป้าหมายองค์การประสบผลสาเร็ จ

