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ในฐานะคนทางานในเอชอาร์ หรื อ งานด้ าน
ท รั พ ยาก รบุ ค คล ม าเนิ่ น น าน ห ล ายปี และ ใน
หลากหลายวัฒนธรรมองค์กร ตังแต่
้ บริษัทญี่ปนุ่ ที่มีความเป็ นวัฒนธรรมแบบญี่ปนจ๋
ุ่ า ทางานกับบริษัทอเมริกนั
ที่มีโครงสร้ างการทางานแบบ Global Company มีความหลากหลายสัญชาติของคนทางาน ทางานกับบริ ษัท
เกาหลี ที่มีความเป็ นเกาหลีแบบผสมผสาน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายโครงสร้ างภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ ว จนล่าสุดมาทางานกับบริษัทฝั่ งยุโรปแบบเบลเยี่ยมจ๋า ผสมกับอีกหลายชาติในการทางาน
ทาให้ ตวั เองในฐานะฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ต้ องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ เหมาะสมด้ วย
เหมือนกัน
จึงทาให้ เรี ยนรู้วา่ งานเอชอาร์ แบบเรา ถ้ าถือเอาแต่ทฤษฎี และระบบการทางานเดิม ๆ ที่เคยทามา แล้ ว
หวังว่าจะนามาปฏิบตั ิ (Implement) แบบเบ็ดเสร็ จ หรื อพยายามออกแบบให้ เหมือนสิ่งที่เราเคยทามา อันนี ้ไม่
แน่ใจว่าเราจะสามารถประยุกต์อย่างไรให้ เหมาะสม จริ ง ๆ ถ้ าเราทาได้ มนั ก็อาจจะดี แต่ที่สาคัญคือ มันดีจริ ง
แบบยัง่ ยืนหรื อเปล่า และเราเองจะทนแรงต้ านทานของวัฒนธรรมเก่าวัฒนธรรมเดิมของที่ที่เรากาลังทางานอยู่
ได้ ไหม
เลยบอกกับตัวเองว่าจะดีกว่าไหม ถ้ าเราลองใจเย็น ๆ เก็บของเก่าของเราที่ดี ๆ ระบบดี ๆ เอาไว้ ก่อน
แล้ วประเมินสถานการณ์ของบริ ษัทที่เรากาลังดูแลอยู่วา่ จริง ๆ แล้ วอัตลักษณ์ขององค์ กร ของคนในองค์กร เป็ น
อย่างไร วัฒนธรรมแฝงที่ฝังแน่นแบบไม่ได้ ทาเป็ นเอกสารติดตรงล๊ อบบี ้ของบริษัทมีไหม และมันแข็งแรงกว่าสิ่ง
ที่สร้ างขึ ้นมาเป็ นตัวอักษรแล้ วแปะไว้ ให้ ทุกคนอ่าน เพราะบางบริ ษัทวัฒนธรรมที่แข็งแรงจริ ง ๆ จะเป็ นเหมือน
คนญี่ ปนุ่ คือ ไม่ต้องสื่อสารกันแค่ม องตาก็เข้ าใจ ไม่ต้องบอกว่ารักแค่ไหน แต่ก็สมั ผัสได้ ด้วยใจ อะไรประมาณ
นัน...
้
งานเอชอาร์ เป็ นงานที่สนุกและท้ าทาย ความสามารถของคนที่เข้ ามายืนอยูต่ รงจุดนี ้ เพราะผลงานของ
เรานัน้ มันไม่สามารถแสดงออกมาได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นตัวเลข (Tangible) หรื อฝ่ ายขาย หรื อ ฝ่ ายผลิต

ตัวชีว้ ดั ผลงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) แบบเรา ๆ นัน้ ๆ บางทีเงื่อนไขมันก็ยุบยิบจน
บางทีเราก็ไม่อาจจะพูดได้ เต็มปากว่าผลงานที่เป็ นตัวชี ้วัดของเรา จะมาจากการผลักดันของพนักงานในส่วนเรา
อย่างเดียวได้ ปั จจัยที่เกี่ยวเนื่องมันโยงกันทุกภาคส่วน
แต่ความน่าสนใจคือ คนทางานเอชอาร์ ยุค 4.0 นี ้ จะเป็ นผู้เล่นที่ มีบทบาทที่ส าคัญมาก ถ้ าเราวาง
ตัวเองให้ เหมาะสม
 เอชอาร์ ต้ องมีคัมภีร์ ในมือ ที่ฝ่ายอื่นไม่ มี และเราต้ องแม่ น
o คัมภีร์ ชื่อ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 เอชอาร์ ต้ องมี Services Mind คือมีใจรักบริการ แต่ ไม่ ใช่ ต้องคอยบริการ
o ใจบริ การ (Services Mind) คือ ต้ องบริ การจากใจในการให้ ข้อมูล ให้ คาแนะนาต่าง ๆ ถ้ า
งานบริ การของเรามีปัญหาบ่อย ๆ คนมาถามบ่อย ๆ แปลว่า กระบวนของงานนันต้
้ องมี
อะไรบางอย่างที่ต้องแก้ ไขและอาจจะต้ องทบทวนการสื่อสารเพื่อให้ คนเข้ าใจได้ เหมือนกัน
แบบไม่ต้องมาถามเรา ไม่ใช่ เอชอาร์ ไปหงุดหงิดใส่พนักงานว่าถามบ่อยจัง ทาไมไม่จา
หรื อ ท าไมไม่ ร้ ู ต้ องถามตลอด แบบนี จ้ ิ ต ใจเริ่ ม ไม่ บ ริ ก ารล่ ะ แถมยั ง ไม่ ร้ ู ตัว อี ก ว่ า
กระบวนการของตัวเองมี ปั ญ หา แต่ในทางกลับกัน เอชอาร์ เอาแต่จ้ อ คุยทัง้ วัน เอาใจ
บริ การคนโน้ นเอาใจคนนี ้ลืมทางานที่ควรทา หรื อทางานไม่ทนั เพราะวางแผนไม่ดี อันนี ้ก็
เริ่มไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะ
 เอชอาร์ ต้ องมีไอเดีย (Initiative or Creative) แบบจับต้ องได้ และลงมือทาเองเป็ น (process)
o คือ เราต้ องดีไซน์และออกแบบรูปแบบการทางานของเราใหม่อยู่เสมอและให้ ทนั กับ ความ
ต้ องการที่หลายกหลายของทุกคน เอชอาร์ เปรี ยบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลที่ทุกคน
จะวิ่งเข้ าหายามเมื่อเค้ ามีปัญหา และต้ องการความช่วยเหลือ หรื อ ต้ องการจะทาอะไรสัก
อย่างให้ สาเร็ จ ดังนันเราจึ
้
งต้ องช่วยเค้ าในการสรรค์สร้ างสิ่งต่าง ๆ ให้ เกิดขึ ้นอย่างที่ทกุ คน
ต้ องการอย่างเหมาะสม และนาไปใช้ ได้ จริง
 เอชอาร์ ต้ องขายของเป็ น (Influent) หรื อ เราต้ องพูดเพื่อให้ ทาให้ เชื่อและคล้ อยตามได้
o การของของเป็ น ไม่ใช่การที่เอาแต่โม้ สร้ างฝั นลม ๆ แล้ ง ให้ กบั พนักงานและผู้บริ หาร แต่
การขายของเป็ นของเราหมายถึง ยามเมื่อเราต้ องการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง เราต้ อง

เป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และต้ องขายความเปลี่ยนแปลง แล้ วทาให้ คนเข้ าใจ ต่อต้ าน
ได้ แต่จะเข้ าใจในที่สุด เมื่อมี อะไรใหม่ ๆ เข้ ามา เอชอาร์ แบบเราเนี่ ยละ ที่ จะต้ องเป็ นผู้
ทดลองใช้ สินค้ าก่อนแล้ วนาไปขายต่อ เป็ นต้ น (คาว่าสินค้ าในที่นี ้ หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ นะคะ)
 เอชอาร์ ต้ องพัฒนาคนเป็ น ภายใต้ อัตลักษณ์ (Identity) ของเค้ า
o คนคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สดุ และไม่เหมือนหุน่ ยนต์แน่นอน ถ้ าเข้ าใจและพัฒนาแบบเค้ า เรา
จะได้ ผลลัพธ์ มหาศาลมากกว่าหุ่นยนต์ แต่ในทางกลับกันถ้ าไม่ดูแลก็เสียหายมากกว่า
เหมื อนกัน การพัฒ นาพนักงานจริ ง ๆ ถื อเป็ นหน้ าที่ ของทุกคน รวมทัง้ ตัวเราที่ จ ะต้ อง
พัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ แต่เอชอาร์ อาจจะเล่นบทมากกว่านัน้ คือ สร้ างพลังทาให้ พนักงาน
เห็นคุณค่าและเข้ าใจความหมายของการพัฒนา และเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม
ที่ไม่ใช่เป็ นแบบ Mass development
 เอชอาร์ ต้องแก้ ปัญหาเก่ ง (Problem Solving) ทัง้ แบบเฉพาะหน้ า และแบบยั่งยืน
o ปั ญหา คือ ความไม่ปกติตามมาตรฐานที่ควรจะเป็ น หน้ าที่เราต้ องทานากลับมาให้ เป็ น
ปกติ ซึ่งบางครัง้ การทางานกับคนเราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าปกติของแต่ละคนอยู่ตรงไหน
ดังนันนอกจากแก้
้
ปัญหาเก่งแล้ ว ยังต้ องเรี ยงลาดับความสาคัญของการแก้ ปัญหาให้ ได้
อย่างเหมาะสม ถึงจะพอดี
ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างในการวางบทบาทของตัวเองให้ เหมาะสม สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่
เราชาวเอชอาร์ ต้องมีคือ การสังเกตุ (Observation) หรื อ การเก็บการใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล
(DIKW) เพื่ อใช้ ประกอบในการทางานของตนเอง ส่วนสุดท้ ายท้ ายสุดที่ สาคัญมากในการทางานเอชอาร์ ให้
เหมาะสมนัน่ ก็คือ “ใจ” ใจล้ วน ๆ ทางานด้ านนี ้ ถ้ าไม่มี “ใจ” ในการที่ทาอาชีพนี ้ จะทาให้ เราเป็ นทุกข์และไม่มี
ความสุขเป็ นอย่างมาก แต่ถ้าเรามี “ใจ” อะไรที่วา่ ยากก็กลายเป็ นง่าย อะไรที่ทาไม่ได้ ก็จะสามารถหาทางทาให้
ได้ อย่างเต็มความสามารถเรา เดี๋ยวนี ้การทางานเราไม่เหงาหรอกค่ะ ไม่ร้ ูอะไรเรามีพี่เลี ้ยง มีโค้ ชมากมาย ที่คอย
ให้ คาปรึกษาฟรี หรื อ ค้ นดูในโลกอินเตอร์ เน็ตมีกรณีศกึ ษามากมาย หรื อ สร้ างชุมชนขึ น้ มาแลกเปลี่ยนมุมมอง
กันก็ไม่เลวนะคะ... ขอให้ มีความสุขกับบทบาทเอชอาร์ อย่างเหมาะสมค่ะ

