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คนทีท่ างานด้าน HR แต่ละคนไม่ได้เก่งในทุกด้านของงาน HR บางคนเก่งด้านการพัฒนาฝึกอบรม
บางคนเก่งด้านแรงงานสัมพันธ์ บางคนเก่งด้านการบริหารผลตอบแทน ในขณะเดียวกันองค์กรแต่ละองค์กรไม่
สามารถจ้างคนเก่งด้าน HR หลายคนในเวลาเดียวกันได้ จุดนี้จงึ ถือว่ายังเป็ นช่องว่างทางการบริหารคนของ
ธุรกิจในบ้านเรา ปญั หาทีต่ ดิ ตามมานอกจากว่าการบริหารคนของแต่ละองค์กรไม่ได้ผลเท่าทีค่ วรแล้ว ยังจะเกิด
การแย่งตัว HR ทีเ่ ก่งๆระหว่างองค์กรต่างๆอีกด้วย เพราะในความเป็ นจริงแล้ว HR ทีเ่ ก่งๆก็มเี พียงคนกลุ่ม
น้อยไม่กค่ี น เมือ่ ทุกองค์กรแย่งตัวกัน ปญั หาใหม่ทเ่ี กิดติดตามมาอีกคือ ค่าตัวของคนในวงการ HR สูงกว่าที่
ควรจะเป็ น และยังมีปญั หาอืน่ ๆติดตามมาอีกมากมาย แต่ผมจะไม่ขอพูดรายละเอียดมากนักในวันนี้ เพราะเคย
เขียนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้หลายครัง้ แล้ว
สาหรับวันนี้จะขอเสนอทางเลือกซึง่ อาจจะเป็ นทางออกให้กบั ผูบ้ ริหารขององค์กรต่างๆ รวมถึงเพือ่ นๆ
ทีท่ างานในวงการ HR ได้พจิ ารณาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังทีว่ งการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์น่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ทีแ่ ตกต่างและดีกว่าทีเ่ คยเป็ นมาและเป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
ผมขอเสนอแนวทางในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบและโครงการสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเด็นต่างๆดังนี้


การจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาหรับกลุ่มบริษัท
บริษทั ไหนทีม่ บี ริษทั ในเครือหลายบริษทั น่าจะมีการแยกหน่วยงาน HR ออกมาเป็ นอีกหนึ่งบริษทั เพือ่
ทาธุรกิจรับบริการบริหารงาน HR ให้กบั บริษทั ในเครือทัง้ หมด บุคลากรด้าน HR ทีท่ างานในบริษทั ลูก
จะเปลีย่ นสังกัดจากบริษทั เดิมมาเป็ นบริษทั HR จากัด แต่อาจจะยังทางานอยูก่ บั บริษทั เดิมหรืออาจจะ
ั
มีการโยกย้ายเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เวลามีปญหาเกี
ย่ วกับการบริหารคนในเรือ่ งต่างๆ
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถเรียกกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั HR จากัดเพียงคนเดียวมาคุยเพือ่ ให้กลับไป
แก้ไขปญั หาเหมือนกับปจั จุบนั ทีเ่ ราใช้บริการรับเหมาแรงงานจากบริษทั ภายนอก บริษทั HR จากัดก็
จะกลายเป็ นหน่วยงานทากาไร (Profit Center) ขึน้ มาได้



ธุรกิจการ OUTSOURCE ด้ านการบริหารงาน HR แบบครบวงจร
ผมคิดว่าในอนาคตธุรกิจด้านการให้บริการด้านจัดการงาน HR น่าจะเติบโตได้ดดี ว้ ยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น องค์กรต่างๆมักจะมีขอ้ จากัดในการบริหารคนด้วยตนเองเพียงลาพัง เพราะธุรกิจจะต้อง
เผชิญหน้ากับการแข่งขันในระดับโลกมากขึน้ คนเก่งๆด้าน HR หายาก องค์กรใหญ่เท่านัน้ ทีจ่ ะได้ตวั
ไป และ HR หลายคนเมือ่ ถึงเวลาหนึ่งก็จะออกมาเป็ นทีป่ รึกษาอิสระหรือตัง้ เป็ นบริษทั ให้คาปรึกษา
ขนาดเล็กขึน้ มา ทาให้องค์กรต้องเสียเวลาพัฒนา HR รุน่ ใหม่ๆขึน้ มาทดแทน ซึง่ อาจจะทาได้ลาบาก
มากขึน้ ในยุคของการแข่งขันในอนาคต ดังนัน้ จึงอยากจะให้เพื่อนทีท่ างานในวงการ HR ลองนาไปคิด
พิจารณาว่าถ้าใครเห็นโอกาสนี้ อาจจะเริม่ ต้นคิดวางแผนธุรกิจนี้ไว้ได้แล้วนะครับ
ผมเชือ่ ว่าหลายองค์กรต้องการบริษทั ทีส่ ามารถจัดการบริหารคนแบบมืออาชีพเข้ามาช่วย ทัง้ ในแง่ของ
การวางแผนกลยุทธ์ การแก้ไขปญั หา และการพัฒนาบุคลากร พูดง่ายๆคือการบริหารงาน HR แบบ
ครบวงจรนันเอง
่
ผมคิดว่าในอนาคตธุรกิจนี้จะต้องเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจคล้ายๆกับบริษทั เอเย่นซี
โฆษณาทีเ่ ข้าไปช่วยคิดโฆษณาให้กบั การตลาดของบริษทั ต่างๆ บริษทั การจัดการ HR ก็เช่นกัน น่าจะ
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารคนให้กบั บริษทั ลูกค้าแบบใกล้ชดิ เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็ นเพียง
บุคคลภายนอก



การว่าจ้ างบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายนอก
ในแง่ขององค์กรผมอยากจะแนะนาว่าถ้ามีบริการด้านการบริหาร HR จากภายนอกเกิดขึน้ และมีความ
น่าเชือ่ ถือ เป็ นมืออาชีพ ก็น่าจะเป็ นทางเลือกทีด่ สี าหรับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรที่
เติบโตมาจากระบบเถ้าแก่หรือเจ้าของ ผูบ้ ริหารจะต้องคิดว่ายุคนี้จะมัวมานังรอประสบการณ์
่
ดา้ นการ
บริหารคนทีส่ งสมจากรุ
ั่
น่ สูร่ นุ่ นัน้ ไม่ทนั กินแล้วละครับ ไม่เหมือนยุคก่อนๆทีร่ นุ่ พ่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารต่างๆรวมถึงการบริหารคนสูร่ นุ่ ลูกรุน่ หลานได้ เนื่องจากการแข่งขันใน
ปจั จุบนั และอนาคตจะเปลีย่ นแปลงเร็วขึน้ ดังนัน้ เถ้าแก่จงึ ควรว่าจ้างมืออาชีพทีเ่ ขาชานาญในด้านนี้
โดยเฉพาะมาเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจทางความคิดจะดีกว่านะครับ



วิชาชีพและจรรยาบรรณ HR
ประเด็นสาคัญทีค่ นในวงการ HR ควรจะหาข้อสรุปกันก่อนทีจ่ ะเกิดกระแส HR Outsource ในอนาคต
คือการกาหนดให้มจี รรยาบรรณด้านวิชาชีพของ HR ให้เหมือนกับอาชีพอืน่ ๆ ทัง้ นี้เพือ่ ให้คนทีท่ างาน
ในวงการนี้มสี งั กัด อย่างน้อยก็มเี ลขทะเบียนประกอบอาชีพนี้ และควรจะผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ
ด้านมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณมาด้วยจึงจะสามารถเข้าไปทางานกับองค์กรต่างๆหรือเข้าไป
ทางานในฐานะทีป่ รึกษากับบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการจัดการ

ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้เป็ นเพียงแนวคิดทีผ่ มหวังว่าน่าจะเกิดขึน้ ในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศไทย เพราะผลทีจ่ ะเกิดขึน้ น่าจะเป็ นผลดีทงั ้ ในแง่ขององค์กรและผูท้ างานด้าน HR มากกว่าผลเสียนะ
ครับ ผมอยากเห็นวงการบริหารงาน HR มีความเข้มแข็ง มีการจัดการองค์ความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพราะ
ประสบการณ์และความรูบ้ างอย่างในการบริหารคนไม่สามารถซือ้ หาจากทีไ่ หนได้ คนบางคนทางานด้าน HR
มาตลอดชีวติ ยังหาประสบการณ์ในบางด้านไม่ได้เลย ผมจึงคิดว่าคนทีท่ างานด้าน HR น่าจะมีศนู ย์กลางทีจ่ ะดึง

เอาความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี คี า่ จากคนในวงการออกมาบริหารจัดการให้ตกไปถึงรุน่ ลูกรุน่ หลานให้มากขึน้
มากกว่าคุณค่าเหล่านัน้ จะสูญสลายหายไปพร้อมกับการจากไปของคนในวงการ HR น่าครับ

