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คนที่ท างานในด้าน HR มกัจะบ่นให้ฟังอยูเ่สมอว่า "Job Description ของงาน HR คืองานทกุอย่างที่ไม่ได้เขียน
ไว้ในหน้าที่งานของต าแหน่งอื่น ๆ" หรือ "งาน HR มีแตเ่สมอตวักบัติดลบ" หรือ "งาน HR เป็นลกูเมียน้อย" และอีกหลาย ๆ 
ความรู้สกึที่มกัจะออกมาจากปากคนท่ีเคยเป็น HR หรือก าลงัเป็น HR 

ถ้ามาวิเคราะห์กนัลกึ ๆ แล้วจะพบวา่สาเหตสุว่นหนึ่งที่ท าให้คน HR รู้สกึแบบนัน้ก็คือ สไตล์การท างานของ HR 
เองนัน่แหละครับ หลายคนท างานแบบ Reactive HR หมายถึง การตัง้รับอย่างเดียว ไมม่ีโอกาสได้รุกเลย เพราะแค่รอรับ
ค าสัง่จากเจ้านายเพียงอย่างเดียวก็ตัง้หลกัไม่ทนัแล้ว จะท างานก็ต่อเมื่อเจ้านายสัง่ หน่วยงานอื่นขอเท่านัน้ ผมคงจะ  
ไม่สาธยายปัญหาที่เคยเกิดขึน้ของการเป็น Reactive HR ให้แทงใจด าของเพื่อน ๆ ชาว HR อีกนะครับ แต่จะขอแนะน า
แนวทางการพฒันาให้ HR ก้าวหน้าไปสูก่ารเป็น "Pro(fessional)active HR" ในสามมิติดงันีค้รับ 

มิติที่ 1 : การพฒันาตวัเอง (Self-Development) 
มิติที่ 2 : การพฒันาคน (People Development) 
มิติที่ 3 : การพฒันางาน (HR Development) 

เนื่องจากเนือ้หาเยอะจึงไม่สามารถเขียนให้จบภายในวนัเดียวได้ ดงันัน้ ในวนันีผ้มจะขอพดูถึงรายละเอียดของ
มิติแรกก่อนนะครับ ส าหรับอีกสองมิติที่เหลอืจะขอพดูถึงในฉบบัหน้า(วนัพธุหน้า) 

มิติที่ 1 : การพัฒนาตัวเอง (Self-Development) 

ไมว่า่เราจะพฒันาอะไรก็ตามจดุเร่ิมต้นจะอยูท่ี่การพฒันาตวัเองก่อน เพราะถ้าตวัเรายงัไมพ่ฒันา โอกาสที่จะไป
พฒันาคนอื่นหรือพฒันางานก็คงจะยากมาก ประเด็นส าคญัที่ Pro(fessional)active HR ควรพฒันาตวัเองมีดงันี ้

• การวางแผนกลยุทธ์ของชีวิต 

HR ควรจะเป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ตวัยง เพราะถ้าเราไมส่ามารถวางแผนกลยทุธ์ของชีวิตตวัเองได้แล้ว เราคง
ไม่สามารถไปให้ค าปรึกษาแนะน าใครในองค์กรได้ การวางแผนชีวิตจะช่วยให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงใน
ชีวิตของเราคืออะไร เรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้าง โอกาสและปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง (แนะน าให้ท า 
SWOT Analysis ชีวิตตวัเอง) เรามีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการไปสูเ่ป้าหมายนัน้  ๆ ได้อย่างไร เราจะต้องท า
อะไรบ้าง ท าเมื่อไหร่ และท าอย่างไร การวางแผนกลยทุธ์ชีวิตจะช่วยเรามีโฟกัสในการด าเนินชีวิตที่ชดัเจน
มากขึน้ นอกจากนีย้งัจะช่วยลดความเสีย่งตอ่ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดได้เป็นอยา่งดี 



• ควรพัฒนาตนให้เป็นผู้บริหารอารมณ์มืออาชีพ  

ผมอยากให้คนที่ท างานด้าน HR เป็น EQ-CEO คือคนที่ใหญ่ที่สดุด้านการบริหารอารมณ์เหมือน ๆ กบั CEO 
ที่ใหญ่สดุด้านการบริหาร หรือ CFO ที่ใหญ่สดุด้านการบริหารการเงิน เหตผุลที่ส าคญัก็คือ ถ้าเราสามารถ
เป็นผู้น าทางด้านการบริหารอารมณ์ (ทัง้ของตนเองและผู้อื่น) แล้ว โอกาสที่เราจะได้รับการยอมรับจากบคุคล
ทุกระดบัในองค์กรก็ย่อมมีมากขึน้ ถึงแม้เราจะไม่เก่งงานเท่ากับเขา แต่อย่างน้อยเราก็มีเร่ืองการบริหาร
อารมณ์เหนือกวา่คนอื่นอยูห่นึง่อยา่ง พดูง่าย ๆ คือ HR ต้องมีลกัษณะของความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ให้คน
อื่นเห็นและยอมรับให้ได้ 

• ควรฝึกการคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  

คนที่จะน าคนอื่น ๆ ได้ จูงใจคนอื่นได้นัน้ จะต้องเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่น เป็นคนที่คิดสิ่งใหม่  ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพราะในความเป็นจริงแล้วงาน HR ถือเป็นงานที่ไม่มีสตูรส าเร็จ อารมณ์ จิตใจ สงัคมของคน
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ เราจะต้องฝึกคิดพฒันาตนเองให้สามารถคิดสิง่ใหม่ ๆ ให้ทนัเหตทุนัการณ์
และทนัคนอยูเ่สมอ อยา่ลมืวา่ความแปลกใหมค่ือแนวทางการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัตวัเราเอง 

• การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  

คนที่ท างาน HR ควรจะเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้วิทยาการสมยัใหม่ เพราะสิ่งที่ผู้บริหารระดบัสงูต้องการคือ  
ผู้บริหารงาน HR ต้องสามารถพดูภาษาเดียวกนักบัผู้บริหารได้ วนันีม้ีอะไรใหม ่พรุ่งนีจ้ะเกิดอะไรขึน้ ควรจะ
หาความรู้ในเชิงลึกของงาน HR และหาความรู้ในเชิงกว้างของวิทยากรด้านอื่น  ๆ อย่าปิดตัวเอง เร่ือง 
บางเร่ืองเราอาจจะไม่ชอบแต่ควรจะรู้ไว้บ้าง ความรู้ของเราอาจจะได้จากหลายแหลง่ เช่น การอ่านหนงัสือ 
การเข้าสมัมนา การแลกเปลีย่นความรู้กบัผู้อื่น อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

• การสร้างวินัยในตัวเอง 

ในเมื่อ HR คือบุคคลส าคัญในการพฒันาบุคลากรในองค์กร วินยัในตัวเองของ HR ถือเป็นสิ่งส าคัญมาก 
เพราะนอกจากเราจะได้รับผลดีจากการมีวินยัในตวัเองแล้ว เรายงัสามารถเป็นโมเดลให้กบัทกุคนในองค์กร
ได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตรงต่อเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน บุคลิกภาพ การพูดการจา 
กิริยามารยาท การวางตวัให้เหมาะสมกบักาละ เทศะ 

ส าหรับมิติแรกนี ้ผมคิดว่าคนที่ท างานทางด้าน HR จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องท าก่อน เพราะภาพพจน์หรือเครดิต
จากการขายตวัเองเป็นสิง่ที่ส าคญัตอ่การท างานในด้านนี ้คนท างาน HR เหมือนกบัคนขายประกนัท่ีความส าคญัอยา่งหนึง่
ที่ลกูค้าตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตคือความนา่เช่ือถือของผู้ขาย เช่นเดียวกนักบั HR ถ้าตวั HR มีความนา่เช่ือถือในระดบัหนึ่ง
แล้ว โอกาสแหง่ความส าเร็จในการบริหารคนและบริหารงานยอ่มมีมากขึน้ ปัจจยัส าคญัที่จะน าเราไปสู่ความส าเร็จในการ
พฒันาตนเองคือ การวางแผนท่ีชดัเจน การน าไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง และการปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องอยูเ่สมอ สดุท้ายนี ้
ผมมีความเช่ือมัน่ว่า HR มืออาชีพ (Professional HR) และเป็น HR ที่จะท างานเชิงรุก (Proactive HR) นัน้จะต้องสร้าง
ความพร้อมโดยการพฒันาตวัเองให้ดีก่อน ก่อนที่ก้าวขึน้สูบ่นัไดของการพฒันาคนและพฒันางาน 

โปรดติดตามอา่น How to be a Pro(fessional)active HR ตอนที่สองเร็ว ๆ นีค้รับ 


