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จากการที่เคยเป็ นคนทางานด้ าน HR มาก่อน รู้สกึ ว่าในยุคนี ้งาน HR เปลีย่ นแปลงไปมากเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเคยทางาน
การเปลีย่ นแปลงนี ้ได้ ก่อให้ เกิดวิกฤติศรัทธาต่อทังคนและงาน
้
HR ในหลายเรื่ อง เช่น
„ คนทางาน HR ขาดจิตและวิญญาณของการเป็ น HR มืออาชีพ
เนื่องจากคนทางานสมัยก่อนไม่จาเป็ นต้ องจบการศึกษาด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ต้องมีประสบการณ์มา
ก่อน องค์กรหรื อผู้บริ หารมักจะเลือกใครก็ได้ ในองค์กรที่ดูแล้ วมีแววคุยกับคนรู้ เรื่ อง ประนีประนอม เข้ าได้ กับทุกคน มี
พื ้นฐานของความมีน ้าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แก้ ไขปั ญหาเรื่ องคนได้ เก่ง ดังนัน้ คนที่ทางานด้ าน HR ก็เหมือนคุณครู
สมัยก่อนที่มีจิตวิญญาณของการเป็ น “ผู้ให้ ” อยูส่ งู มาก
แต่สมัยนี ้คนทางานด้ าน HR มักจะมาจากคนที่จบการศึกษาทางด้ านนี ้มาโดยตรง ซึง่ คนส่วนหนึง่ ไม่ได้ ร่ าเรี ยนศาสตร์
เกี่ยวกับ “การเป็ นผู้ให้ ” มา เรี ยนต่อศาสตร์ การบริ หารจัดการ เรี ยนแต่เครื่ องมือการบริ หารคนสมัยใหม่ และคนรุ่ นใหม่
ต้ องการเติบโตและก้ าวหน้ าเร็ ว ทาให้ ไม่มีเวลาขัดเกลาจิตใจให้ วิญญาณของอาชีพ HR เข้ าสายเลือด คน HR ถึงแม้ ว่าคน
บางคนมีความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ HR แสดงออกถึงการเป็ นผู้ให้ แต่ก็ยังเป็ นแค่เปลือกนอก ไม่ได้ มาจากจิ ต
วิญญาณหรื อจิตใต้ สานึก ทาเพราะเป็ นบทบาทหนึ่งที่ต้องแสดง ทาเพราะเป็ นปั จจัยที่จะทาให้ เติบโตก้ าวหน้ าในอาชีพ
ไม่ได้ ทาเพราะ “รัก” ไม่ได้ ทาเพราะ “อยากทา” ที่แท้ จริ ง หลายคนแสดงบทบาทให้ เหมาะสมกับหน้ าที่เพื่อผ่านบันไดในแต่
ละขันไปเท่
้
านัน้ ทาให้ ได้ เพียงแค่ตาแหน่งหน้ าที่และผลตอบแทนที่เป็ นวัตถุภายนอก แต่ไม่ได้ อะไรติดตัวติดใจออกไปเลย
ไม่เหมือนคน HR รุ่ นก่อนๆที่หลังจากทางานด้ าน HR ไปแล้ ว บุคลิกลักษณะ นิสยั ใจคอของความเป็ น HR ติดตัวเขาไป
ตลอดชีวิต ถึงแม้ ไม่ได้ ทางาน HR แล้ วก็ตาม
„ คนทางาน HR โดดเด่ นน้ อยลงเมื่อคนวิชาชีพอื่นเข้ ามาทางาน HR
ผลพวงของการเติบโตของงาน HR ทังบทบาทที
้
่โดดเด่นขึ ้น ทังผลตอบแทนที
้
่สงู ขึ ้นไม่แพ้ อาชีพอื่น อีกทังคนท
้
างาน
ด้ าน HR มีโอกาสกระโดดไปทาอาชีพอิสระ เช่น วิทยากร ที่ปรึกษา เจ้ าของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาบุคลากร จึงทา
ให้ คนเก่งจากหลากหลายอาชีพสนใจและเริ่ มเข้ ามาทางานด้ าน HR มากขึ ้น

ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือเกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างคน HR เดิม กับคน HR ใหม่ที่มาจากสายอาชีพหรื อสายงานอื่น
และมีหลายเรื่ องที่คนที่มาจากอาชีพอื่นทาได้ ดีทาได้ เด่นกว่าคน HR เดิม ทาให้ ผ้ บู ริ หารและองค์กรเริ่ มรู้แล้ วว่าที่ผา่ นมาคน
HR ยังทางานได้ ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะจริ งๆแล้ วสามารถทาได้ ดีกว่านี ้ หรื อมีเรื่ องที่น่าจะทาอีกเยอะที่คน HR ยังไม่ได้ ทา
หรื อมีรูปแบบวิธีการอื่นอีกมากมายที่คน HR เดิมไม่เคยนาเสนอหรื อนามาทา เหตุผลที่ HR ที่มาจากสายอื่นทาได้ ก็เพราะ
คนเหล่านี ้ยังไม่ถกู ครอบงาด้ วยวัฒนธรรมของคน HR ยังคิดนอกกรอบได้ และยังรู้สกึ ว่าตัวเองใหม่ต้องเรี ยนรู้อะไรอีกเยอะ
ในขณะที่คน HR เดิมมักจะคิดว่าไม่มีอะไรใหม่แล้ ว ตัวเองรู้หมดแล้ ว
„ ตลาด HR เกิดภาวะ “การว่ างงาน” และ “การงานว่ างคน”ในเวลาเดียวกัน
เมื่อกระแสของงาน HR มาแรง ทุกองค์กรต้ องการ HR มืออาชีพมาช่วยบริ หารคน ตลาดแรงงาน HR เติบโต ทาให้ เกิด
การซื ้อตัวหรื อแย่งตัวคนเก่งๆกัน แต่เนื่องจากมีคนเก่งไม่มาก ดังนัน้ ทาให้ เกิดสภาวะ “งาน HR ว่ างคน” คือมีตาแหน่ง
งานว่างแต่หาคนที่เหมาะสมไม่ได้
ในขณะเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีเข้ ามาแทนคนทางานด้ าน HR เช่น งานจ่ายค่าจ้ าง(Payroll) ที่ถกู แทนด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตหรื อบริ ษัทภายนอก(Outsourcing) ทาให้ คนทางานกลุม่ หนึง่ งานลดลงหรื อถึงขันไม่
้ มีงานทา ทา
ให้ เกิดสภาวะ “คน HR ว่ างงาน” คือมีคนทางานด้ าน HR ที่มีประสบการณ์และต้ องการทางาน ต้ องการเปลีย่ นงาน แต่ไม่
มีตาแหน่งงานที่เหมาะสม
„ คน HR ตกเป็ นเครื่องมือของเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
วิก ฤติ อีก อย่างหนึ่งก็ คือ การที่มี นัก คิด นักวิ ชาการ ที่ ปรึ กษาในต่างประเทศได้ คิ ดค้ น สร้ างแนวคิด โมเดล และ
เครื่ องมือการจัดการออกมามากมาย ทาให้ คน HR รุ่ นเก่าเกิดอาการ “ช๊ อก” เพราะเดินตามไม่ทนั เรี ยนไม่หมด ในขณะที่
คน HR รุ่ นใหม่เป็ นพวกที่ชอบเรื่ องใหม่ๆอยู่แล้ วก็มีอาการอีกแบบหนึ่งคือ “สาลักเครื่ องมือ” เพราะบริ โภคแนวคิดการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่มากเกินไป จนลืมหัวใจของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่แท้ จริ งไป มัวแต่ไปหลงใหลว่าแนวคิดและ
เครื่ องมือคือพระเจ้ า ทุกคนต้ องใช้ เพราะทั่วโลกเขาใช้ กัน องค์ กรไหนยังไม่สนใจ ผู้บริ หารยังไม่ให้ ความสาคัญกลับ
กลายเป็ นองค์กรที่ HR รุ่นใหม่ไม่อยากทางานด้ วย ทังๆที
้ ่ลมื ศึกษาวิเคราะห์วา่ ทาไมผู้บริ หารจึงยังไม่ใช้ หรื อไม่รีบนามาใช้
ดังนัน้ คนทางานด้ าน HR รุ่ นใหม่เชื่ อและคิดว่าทาอย่างไรจึงจะเรี ยนรู้ แนวคิดและเครื่ องมือการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่ให้ มากที่สดุ และเร็ วที่สดุ สิ่งที่เกิดขึ ้นก็คือ HR พยายามนาเสนอขออนุมัตินาเอาแนวคิดและเครื่ องมือการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในองค์ กร เพราะคิดว่านี่คือผลงานที่โดดเด่น การนาระบบต่างๆมาใช้ คือ งานหลักของ HR
สามารถไปคุยได้ ว่าตอนอยู่องค์กรนันองค์
้
กรนี ้ ได้ Implement ระบบอะไรไปบ้ าง โดยลืมไปว่าเครื่ องมือนันเป็
้ นตัวช่วย
สนับสนุนการทางานในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาคนในองค์กร คนในองค์กรไม่ใช่เครื่ องมือของแนวคิดสมัยใหม่
สุดท้ ายคน HR ก็ตกเป็ นเครื่ องมือของแนวคิดและเครื่ องมือการบริ หารสมัยใหม่ไปโดยอัตโนมัติ เหมือนกับคนที่ไม่เคย
หุงข้ าวด้ วยเตาถ่านหรื อแก๊ ส วันหนึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็ทาอะไรไม่เ ป็ น เพราะชีวิตเกิดมาพร้ อมกับความสะดวกสบายมาก
เกินไปนัน่ เอง

ถ้ าเราปล่อยให้ ปัญหาเหล่านี ้ดาเนินไปโดยไม่มีใครทาอะไร อนาคตอาจจะทาให้ คนและงาน HR หมดคุณค่าใน
สายตาของผู้บริ หาร หน่วยงานด้ าน HR อาจจะไม่มีให้ เห็นเด่นชัด เพราะงาน HR อาจจะแตกกระจายไปรวมอยู่กับ
หน่วยงานอื่น คน HR ที่มีจิตวิญญาณและเป็ นมืออาชีพก็อาจจะหายไป คงเหลือแต่คน HR ที่เป็ น HR แต่เพียงเปลือกนอก
เท่านัน้
ดังนัน้ จึงอยากจะกระตุ้นให้ คนในวงการ HR ในบ้ านเราได้ ตระหนักถึงวิกฤติและช่วยกันแก้ วิกฤติหรื อเปลี่ยนวิกฤตินี ้
ให้ เป็ นศรัทธาต่อสายตาของผู้บริ หารองค์กร ซึง่ ผมในฐานะเคยทางานด้ าน HR มาก่อน อยากนาเสนอตัวอย่างแนวทางใน
การสร้ างศรัทธาต่อคนและงานด้ าน HR ดังนี ้
„ HR ต้ องเก่ งจิตวิทยามากที่สุดในองค์ กร(เป็ นซีอีโอด้ านอารมณ์ )
เนื่องจากแนวโน้ มคนทางานในองค์กรจะมีอายุเฉลี่ยน้ อยลงๆไปเรื่ อยๆ แต่ก่อนเราคงไม่เคยเห็นซีอีโออายุต่ากว่า 30
เราคงไม่เคยเห็นคนทางานไม่เกินห้ าปี มีเงินเดือนเป็ นแสน อายุตวั เฉลีย่ ของพนักงานก็จะน้ อยลง ปั ญหาที่ตามมาและเป็ น
ความท้ าทายใหม่ของคนทางานด้ าน HR คือคนมีไอคิวสูงขึ ้นจากระบบการศึกษาที่พฒ
ั นาไปไกลและความทันสมัยของ
เทคโนโลยี ทาให้ คนทางานเก่งขึ ้น แต่...คนจะมีอีคิวต่าลง เพราะด้ วยวุฒิภาวะของความเป็ นเด็ก ด้ วยประสบการณ์ชีวิต
น้ อยกว่าคนรุ่นก่อนๆ คนทางานจะมีปัญหาเรื่ องอารมณ์ เรื่ องวุฒิภาวะ เรื่ องสติสมั ปชัญญะ เรื่ องคุณธรรม เรื่ องจริ ยธรรม
จึงขอแนะนาว่าคนทางานด้ าน HR ต้ องเป็ นซีอีโอทางด้ านจิ ตวิทยาคือต้ องเป็ นคนที่เก่งที่สดุ เรื่ องจิตวิทยาในการ
บริ หารคนในองค์กร ต้ องรู้ เท่าตามทันและจัดการกับคนแต่ละประเภทได้ ต้ องไม่มีใครเก่งเรื่ องจิตวิทยามากกว่าเรา ซึ่ง
ความเก่งด้ านจิตวิทยาทาให้ ใครมาทางานแทนเราไม่ได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทาแทนเราไม่ได้ ไม่เหมือนงานจ่า ยค่าจ้ างที่
ตอนนี ้คอมพิวเตอร์ ทางานแทนเราไปแล้ ว คนสายงานอื่นก็ทาแทนเราไม่ได้ เพราะจิตวิทยาไม่ใช่เรื่ องที่สอนกันได้ ภายในวัน
สองวัน และที่สาคัญถ้ าเราเก่งจิตวิทยา เราสามารถใช้ ได้ กับทุกคนในองค์กรตังแต่
้ ซีอีโอถึงคนงาน ขอแนะนาว่าถ้ าใคร
อยากจะเรี ยนต่อขอแนะนาให้ ไปเรี ยนด้ านจิตวิทยากันเถอะ อนาคตน่าจะมีประโยชน์ต่อการทางานด้ าน HR มากกว่านะ
ครับ
„ HR ต้ องมีทักษะของการเป็ นโค้ ช(Coaching Skill)
HR จะเพียงแค่เก่งจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ต้ องมีทกั ษะในการให้ คาปรึ กษาแก่ทุกคนในองค์กร เพราะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครมีปัญหาไม่ว่าเรื่ องส่วนตัวหรื อเรื่ องงาน ต้ องนึกถึง HR เป็ นคนแรก โค้ ชต้ องทาหน้ าที่และเล่นได้ หลาย
บททังบทของการเป็
้
นพี่ เพื่อน น้ อง ญาติ ครูบาอาจารย์ ที่ปรึกษา ของคนทุกระดับในองค์กร และ HR ต้ องมัน่ ฝึ กฝนตังแต่
้
เริ่ มเข้ าทางานในสายอาชีพนี ้เลย ไม่ต้องรอให้ อาวุโสหรื อมีตาแหน่งหน้ าที่สงู ๆ แล้ วค่อยเป็ นที่ปรึกษา เราเป็ นเจ้ าหน้ าที่ HR
ก็ต้องเล่นบทเป็ นโค้ ชของคนระดับหนึง่ เราเป็ น HR ระดับสูงก็ต้องเล่นบทโค้ ชได้ ครบทุกรูปแบบกับบุคลากรทุกระดับ
„ HR ต้ องเก่ งเรื่องการปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ในอดีตที่ผ่านมาคน HR รุ่ นเก่าหลายคนต้ องออกจากอาชีพ ออกจากองค์กรไปเพราะตามเทคโนโลยีไม่ทนั ทังๆที
้ ่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพสูงมาก เพราะองค์กรรุ่นใหม่ องค์กรต่างชาติ ต้ องการคนที่เกาะติดกระแสเทคโนโลยี
ก่อนเป็ นอันดับแรก คนที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในวิชาชีพแต่ไม่ชอบเทคโนโลยี ไม่ต่างอะไรจากการที่เป็ นคนที่มี

ความคิดดีๆ แต่พดู หรื อนาเสนอไม่เป็ นนัน่ เอง ดังนัน้ คน HR ต้ องไม่ปล่อยมือจากการเกาะกระแสการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ
ด้ าน เพราะถ้ าเราไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้ วเราจะไปบริ หารคนที่เขาเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร แต่ก็อย่าเห่อ
เทคโนโลยีเสียจนลืมไปว่าตัวเองเป็ น HR เหมือนผู้บริ หารงาน HR หลายคนในปั จจุบนั ที่เก่งกว่าคนทางานด้ านไอทีเสียอีก
เราแค่ร้ ูเท่าและตามทันเทคโนโลยีในระดับที่พอเหมาะพอควรก็พอแล้ ว ไม่ต้องถึงขันเป็
้ นผู้เชี่ยวชาญหรอก
„ HR ต้ องเป็ นโมเดลด้ านจรรยาบรรณ
ในเมื่อ HR เป็ นคนที่ต้องให้ คาปรึกษาแนะนาแก่คนทุกคนในองค์กรในทุกเรื่ อง สิง่ แรกที่ต้องเริ่ มต้ นทาคือทาตัวเองให้ ดี
พอที่จะเป็ นตัวอย่างและให้ คาแนะนาคนอื่นได้ อย่างเต็มปากเต็มคา เพราะนอกจากจะเป็ นภูมิค้ มุ กันชีวิตเราแล้ ว ยังจ ะ
สร้ างความน่าเชื่อถือหรื อเครดิตให้ กบั ตัวเราได้ มากอีกทางหนึ่งด้ วย คน HR ต้ องมีความซื่อสัตย์ทงต่
ั ้ อตัวเองและผู้อื่น
เพราะถ้ าเราทาอะไรไม่ซื่อสัตย์เพียงนิดเดียวหรื อครัง้ เดียว ต่อให้ เวลาผ่านไปนานแค่ไหนสิง่ นี ้ไม่มีจางหายไปตามกาลเวลา
ถึงแม้ เราจะมีเงินทองมากมายเพียงใด เราจะไปซื ้อจุดด่างในชีวิตในอดีตไม่ได้ เลย ต้ องไม่ลืมว่าความสาเร็ จในหน้ าที่การ
งานย่อมมีวนั หมด หมดเมื่อเราออกจากตาแหน่ง หมดเมื่อเราออกจากองค์กร เงินเดือน ตาแหน่ง สวัสดิการต่างๆไม่เคย
เดินตามเราออกไปจากองค์กร แต่ความภูมิใจในความเป็ นคนดี เป็ นคนมีจรรยาบรรณ ติ ดตัวเราไปทุกที่ตลอดเวลาจนวัน
ตายไม่มีวนั หายไม่มีวนั หมด ตรงกับคาโบราณที่วา่ “ซื่อกินไม่ หมด คดกินไม่ นาน”
„ HR ต้ องเรียนลัด
เนื่องจากเรื่ องการพัฒนาตนเองทางด้ านจิตใจของคน HR เป็ นเรื่ องที่เรี ยนลัดยาก และต้ องใช้ เวลามาก ดังนัน้ เวลาที่
เหลือในการเรี ยนรู้ งานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ HR จะเหลือน้ อยลง วิธีที่ดีที่สดุ คือการเรี ยนลัดจากผู้อื่นองค์กรอื่น เหตุผลที่
สาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่ต้องเรี ยนลัดคือจานวนความรู้เพิ่มมากขึ ้น ความรู้ แต่ละเรื่ องเปลี่ยนเร็ วมากจนไม่มีเวลามากพอที่จะ
เรี ยนด้ วยตัวเองทุกเรื่ อง HR ควรจะหาทางเรี ยนลัดโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื อข่ายทางสังคมในรู ปแบบต่างๆให้ มาก
ที่สดุ โดยใช้ เวลาให้ สนที
ั ้ ่สดุ
สรุป ถ้ าคนทางานด้ าน HR ไม่เตรี ยมรับมือกับวิกฤติที่กาลังเกิดขึ ้นและจะเกิดขึ ้นในอนาคต ศรัทธาหรื อเครดิตทังของ
้
คนและงาน HR จะลดลง และส่งผลกระทบต่อบทบาทของคนและงาน HR ในองค์กรโดยเฉพาะในสายตาของผู้บริ หาร
ระดับสูง ในทางกลับกันถ้ าคนทางานด้ าน HR สามารถจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ ้นได้ สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ นโอกาสได้
และสามารถรับมือกับวิกฤติที่กาลังจะเกิดขึ ้นได้ นอกจากจะเรี ยกศรัทธากลั บคืนมาได้ แล้ ว ยังจะเพิ่มความศรัทธาได้ อีก
ทางหนึง่ ด้ วย ถึงวันนันคนท
้
างานด้ าน HR ก็จะมีคา่ ในสายตาของทุกคนในองค์กรมากกว่าในอดีตและปั จจุบนั
สุดท้ ายนี ้ ถึงแม้ ในปั จจุบนั ผมไม่ได้ ทางานด้ าน HR แล้ ว แต่ก็ยงั มีความรู้ สกึ ผูกพันและภูมิใจกับอาชีพนี ้อยู่มาก และ
ขอปวารณาตัวเองให้ กบั งานและคน HR เท่าที่มีความสามารถโดยผ่านงานเขียนและการให้ คาปรึ กษาแก่คนทางานด้ าน
HR ในองค์กรต่างๆ และสิง่ ที่ผมอยากเห็นคือ คนทางานด้ าน HR น่าจะรวมกลุม่ กันเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทาช่วยกันพัฒนา
ทังคนและระบบงาน
้
HR ให้ เป็ นที่น่าเชื่อถือของผู้บริ หารอย่างจริ งจังเสียที ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทา และก็ไม่ใช่
แค่ชมรมสมาคมที่ทาหน้ าที่แค่เชิญวิทยากรมาเล่าประสบการณ์ หรื ออัพเดทสถานการณ์ แต่ต้องมาร่ วมกันพัฒนาระบบ

การคิดเพื่อให้ คน HR คิดเป็ นและทาได้ ไม่ต้องรอเรี ยนจากผู้ร้ ูเพียงอย่างเดียว ต้ องมาร่วมกันพัฒนาและผลของการพัฒนา
ต้ องสามารถนากลับไปใช้ งานได้ จริ งในองค์กร

