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สมชาย ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ท างานกบับริษัทข้ามชาติ(แต่ไม่ใช่ชาตินีไ้ปชาติหน้านะครับ) ที่มีช่ือเสียง

ในประเทศไทยบริษัทหนึ่ง สมชายชอบบ่นให้เพื่อนๆฟังเสมอว่า ทกุปีฝ่ายของตวัเองจะมีการวางแผนงานประจ าปีไว้เป็น

อยา่งดี แตไ่มเ่คยมีปีไหนที่สามารถด าเนินการตามแผนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัญหานีเ้กิดขึน้ทกุปี และเป็นภาพท่ีชินตา เสยีงที่

ชินห ูเวลาอยูใ่นท่ีประชมุคือ 

"ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้แจ้งให้ทกุหนว่ยงานทราบตัง้แตส่องสปัดาห์ที่แล้วว่า ในต้นเดือนหน้าบริษัทจะจดั

อบรมหลกัสตูร "ศิลปะการบงัคบับญัชา" ส าหรับพนกังานระดบัหวัหน้างานนัน้ แตถ่ึงวนันีย้งัไมม่ีใครสง่รายช่ือมาเลย ยงัไง

แล้วผมรบกวนขอให้ผู้จดัการแตล่ะหนว่ยงานช่วยสง่รายช่ือให้ด้วยนะครับ" สมชายแจ้งเพื่อทราบเชิงขอร้อง 

"โอ๊ย..ไม่ได้หรอกคณุสมชาย เดือนหน้าคณุก็รู้ว่าเรามีออร์เดอร์เยอะมาก เลื่อนไปก่อนก็แล้วกัน" ผู้จัดการฝ่าย

ผลติโวยวาย 

"ผมว่าหลกัสตูรนีย้งัไม่ค่อยจ าเป็นเท่าไหร่หรอก เอาไว้จดัในช่วงเวลาที่ว่างๆก็แล้วกัน" ผู้จัดการฝ่ายขายแสดง

ความเห็นด้วย 

"เอ้า...ยงังีถ้้าจดัไมไ่ด้ตามแผนก็ต้องไปชีแ้จงในการทบทวนระบบ ISO ด้วยนะครับวา่ท าไมเราไมไ่ด้จดัตามแผน" 

สมชายยงัเป็นหว่งเร่ืองการทบทวนระบบ ISO เพราะปีก่อนมกัจะถกูซกัจากที่ประชมุเสมอวา่ท าไมจดัฝึกอบรมไมไ่ด้ตาม

แผน 

"พ่ีวา่ยงัไง" ผู้จดัการฝ่ายผลติหนัไปถามคณุสมพรกรรมการผู้จดัการท่ีนัง่เป็นประธานอยูห่วัโต๊ะ "พี่จะให้ผมสง่คน

ไปอบรมหรือจะให้ผมเอาคนไปผลิตของสง่ให้ลกูค้า" สมชายเสนอให้กรรมการผู้จดัการเลือกแบบล๊อกสเปคเรียบร้อย ทกุ

ทา่นก็คงจะรู้วา่ค าตอบของกรรมการผู้จดัการทกุคนคืออะไร....แหงๆครับ ผลติสนิค้าก่อนแนน่อน อบรมไว้ทีหลงั 

นี่เป็นค าพดูไม้ตายของฝ่ายผลติที่ใช้ฆา่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลอยา่งเลอืดเย็นอยูเ่สมอ สมชายไมอ่ยากจะนกึถึงมนั

เลย นกึทีไร หมัน่ไส้ทกุที (อยากจะตะบนัหน้าสกัที ก็กลวัผิดจรรยาบรรณ HR มืออาชีพ) บ่นกบัตวัเองเสมอว่า ท าไม๊ไมเรา

จึงเกิดมาท างานในฝ่ายที่เป็นลกูเมียหลวง(เขาไม่ค่อยสนใจเท่ากบัลกูเมียน้อย) พดูอะไร ท าอะไรเสียงเบากว่าเพื่อนทกุที 

แตพ่อมีปัญหาเร่ืองคนขึน้มาก็ไมพ้่นเราอีกหาวา่เราพฒันาคนไมด่ีบ้าง ระบบการดแูลคนไมด่ีบ้าง....เห้อ...เบื่อจริงๆ 



ถึงแม้สมชายจะบน่จะเบื่อกบัตวัเองบ้าง แต่...ในใจลกึๆของสมชายก็ยงัรักบริษัทนีแ้ละยงัรักงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลอยู ่วนัหนึง่สมชายนกึขึน้ได้วา่คนที่ท างานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลไมไ่ด้อยูใ่นสงัคมที่โดดเดี่ยว เรา

มีทัง้ชมรมบริหารงานบคุคล เรามีทัง้สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย ดงันัน้ เราน่าจะลองเข้าไปร่วมพบปะ

สงัสรรค์กบัเพื่อนในอาชีพนีบ้้างดีกวา่ อยา่งน้อยก็นา่จะได้มีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ใหม่ๆ กบัเพื่อนๆได้บ้าง 

สปัดาห์ต่อมาสมชายได้รับจดหมายจากชมรมบริหารงานบุคคลแห่งหนึ่ง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ประจ าเดือน 

สมชายไมล่งัเล จึงตอบรับเข้าร่วมประชุมทนัที 

วนัประชมุชมรมบริหารงานบคุคลแหง่หนึง่ ณ ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร 

"สวสัดีครับ ผมสมชาย แสนดี จากบริษัท...... ยินดีที่ได้รู้จกักบัเพื่อนทกุคนครับ" สมชายแนะน าตวักบัสมาชิกของ

ชมรมฯในระหวา่งการประชมุ 

การประชมุด าเนินไปอยา่งมีรสชาติเพราะเพื่อนๆในแต่ละบริษัทต่างน าข้อมลูข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์มา

แลกเปลีย่นกนั สมชายจดบนัทกึไว้หลายหน้ากระดาษเลยทีเดียว 

"ไมท่ราบวา่ถงึตอนนีเ้พื่อนคนใดจะมีเร่ืองแจ้งที่ประชมุเพิ่มเติมหรือไมค่รับ" ประธานในท่ีประชมุสอบถามในชว่ง

ท้ายๆของการประชมุ 

"ขอโทษนะครับ ผมไมม่ีเร่ืองแจ้งครับ แตผ่มมีเร่ืองที่อยากจะสอบถามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ปัญหาของ

ผมมีอยูว่า่........(เหมือนกบัท่ีเขียนไว้ในตอนต้น)....." สมชายเลา่รายละเอียดของปัญหาให้เพื่อนๆ และสอบถามว่าใครเจอ

ปัญหาแบบนีบ้้าง แล้วจะมีแนวทางแก้ไขกนัอยา่งไร 

"คณุสมชายครับ ผมก็เจอแบบนีเ้หมือนกนั เป็นประจ าเลย อยา่ไปคิดอะไรมากเลยครับ ปลอ่ยเขาไปเหอะ เขาจะ

วา่ยงัไงก็ท าตามเขาไปก็แล้วกนั เถียงไปก็ไมม่ีประโยชน์อะไร" สมสว่นแสดงความคิดเห็นตามความรู้สกึของตวัเอง 

"ดิฉนัก็เจอบ้างเหมือนกนั แตโ่ชคดีที่ผู้บริหารของดิฉนัเขาไม่ท าลายน า้ใจกนัมากนกั บางครัง้ก็ประนีประนอมให้

ทางฝ่ายทรัพยากรบคุคลเลือ่นไปหนอ่ยนงึไมถ่ึงกบัยกเลกิเสยีเลยทีเดียว และบางครัง้ก็ช่วยบงัคบัให้หน่วยงานหลกัยืนยนั

วา่จะไมเ่ลือ่นอีก" สมฤทยั เลา่ให้ฟัง 

"ผมขออนญุาตเลา่ประสบการณ์ในเร่ืองนีใ้ห้ฟังนิดนึงนะครับ" สมใจ ขออนญุาตที่ประชุมอย่างสภุาพเดิมทีผมก็

เคยมีปัญหาเหมือนกบัท่ีคณุสมชายพดูมานี่แหละครับ ผมพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานีอ้ยูห่ลายปี ทัง้เปลีย่นบริษัท ทัง้

เถียงกบัเขาแบบแหลกกันไปข้างหนึ่ง ทัง้ยอมเขาทกุอย่าง และอีกสารพดัวิธี แต่...ก็ยงัไม่ได้ผล ผมเพิ่งมาพบว่าสาเหตุที่

แท้จริงของความขดัแย้งเร่ืองแผนการด าเนินงานประจ าปีระหว่างหน่วยงานคือ การที่ต่างคนต่างท าไม่ได้มาคยุกนัก่อน

ตัง้แต่ตอนต้นปี เหมือนกบัการที่ต่างคนต่างวางแผนในการเดินทาง(ทัง้ๆที่ทกุคนต้องการเดินทางไปสูจุ่ดหมายเดียวกนั) 

เมื่อเดินไปถึงระยะหนึง่ก็มกัจะเกิดความขดัแย้งระหวา่งหนว่ยงานอยูเ่สมอ 



ดงันัน้ เมื่อผมทราบแล้วว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนส าคญักว่าหน่วยงานไหน ทกุหน่วยงาน

ส าคญัตอ่บริษัททัง้นัน้ แตส่ าคญักนัในคนละมมุคนละด้าน บริษัทขาดหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ไมไ่ด้หรอกครับ วิธีการที่

ผมได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานีก็้ไมไ่ด้ยุง่ยากอะไร เป็นเร่ืองของเส้นผมบงัภเูขาเทา่นัน้เอง 

เร่ิมแรกผมได้ขอแผนการด าเนินงานประจ าปีของทุกหน่วยงานมา (เพราะทุกหน่วยงานมีแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีอยูแ่ล้ว) ผมน าแผนของทกุหนว่ยงานมาย าเสยีใหมค่ือจดัท าปฏิทินหลกัขึน้มาหนึง่แผน่ใช้กระดาษ A3 แล้วน าเอา

แผนงานของทกุหนว่ยงานใสล่งในปฏิทินหลกันีจ้นครบ หลงัจากนัน้ผมก็วิเคราะห์จดุออ่นของแผนงานหลกัและน าเสนอใน

ที่ประชมุ 

เช่ือมัย๊ครับว่าพอผมน าปฏิทินหลกัที่ผมได้จดัท าขึน้น าเสนอในที่ประชุมทกุคนงงมาก เพราะแผนฯที่ว่านีด้ไูม่ได้

เลย เละเทะมาก เละทะยังไง ก็..บางเดือนไม่มีหน่วยงานไหนท าอะไรเลย แต่..บางเดือน โอ้โห...กิจกรรมเพียบ ผมก็

เพียงแตชี่ป้ระเด็นให้ผู้บริหารเห็นในบางประเด็นเทา่นัน้ เช่น บางเดือนที่ท ากิจกรรมเยอะมากเป็นเดือนที่ทกุหน่วยงานต่าง

ขอใช้เงิน รับรองได้วา่ระบบเงินสดของบริษัทอาจจะมีปัญหาได้ เพราะขาดสภาพคลอ่ง บางเดือนทกุหน่วยงานขอใช้งบใน

การด าเนินกิจกรรมรวมกนัแล้วมากกว่าปริมาณเงินสดที่ส ารองไว้ บางเดือนไม่มีใครขอใช้เงินเลย(เป็นเทคนิคในการจีจุ้ด

ฝ่ายบญัชีและการเงินให้เห็นด้วยกับเรา) ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน อาจจะท าให้

พนกังานเกิดความออ่นล้า เพราะมีทัง้งานประจ า มีทัง้กิจกรรมเสริม และการประชมุอีกสารพดัประชมุ 

เมื่อทกุคนในห้องประชุมเห็นถึงปัญหาของการวางแผนการด าเนินงานประจ าปีโดยภาพรวมของทกุหน่วยงาน

แล้ว เราก็ไมค่วรปลอ่ยให้คนเหลา่นัน้หายเมาหมดั ต้องรีบใช้หมดัเด็ดทนัที นัน่ก็คือขอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ถ้าเป็น

อยา่งนีเ้ราควรจะท าอยา่งไรจึงจะให้แผนการด าเนินงานของบริษัทของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในความเป็นจริงแล้ว 

ผมมีข้อเสนอเรียบร้อยแล้วละ แต.่..เพื่อให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกนัการเสียหน้าของคนที่เขาคิดว่า

เขามีไอคิวเก่งกวา่เรา(HR) 

เช่ือมัย๊ครับวา่กรรมการผู้จดัการท่ีไมค่อ่ยเข้าข้างผมเลยในการประชุมครัง้ก่อนๆ กลบัออกมาพดูเป็นคนแรกเลย

ว่า สิ่งที่ผมพดูมานัน้เป็นปัญหาที่บริษัทของเราก าลงัเจอกนัอยู่จริงๆ แต่ก็ขอยกเครดิตเร่ืองการบริหารคนให้เจ้านายผม

หนอ่ยนะครับ ที่ในขณะที่ชมข้อมลูที่ผมน ามาเสนอนัน้ เขาก็ไมไ่ด้ต าหนิหนว่ยงานใดเลย ผมคิดวา่เจ้านายผมมีจิตวิทยาสงู

มาก เพราะถ้าทา่นยกผมขึน้สงูแล้วต าหนิคนอื่น รับรองผมโดนเชือดแน่ๆ  

"โทษนะครับ" สมชายขดัจังหวะ"แล้วไม่มีใครออกมาแสดงอาการขวางโลกบ้างเลยหรือครับ" สมชายคงถาม

เพราะถ้าเป็นท่ีบริษัทของเขาผู้บริหารหนว่ยงานตา่งๆคงจะไมย่อมง่ายๆเหมือนท่ีสมใจเลา่ให้ฟังอยา่งแนน่อน 

"ก็มีบ้างครับ เช่น ผู้จัดการคนหนึ่งก็ออกมาพูดแบบน า้ขุ่นๆว่า จริงๆแล้วแผนที่เราวางไว้นัน้ มนัไม่ได้ตรงเปะ

ตามนัน้หรอก พอถึงเวลาจริงอาจจะมีการเลือ่นไปเลื่อนมา สดุท้ายมนัคงจะไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นหรอก แต่อย่างไรก็



ตามข้อมลูมนัฟ้องชดัเจน หลายคนที่ประชุมเร่ิมเห็นคล้อยตามข้อมลูที่ผมได้น าเสนอมากกว่าไปรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้จดัการบางคน แตเ่ราก็ไมไ่ด้มีการโต้เถียงหรือต าหนิอะไรผู้จดัการคนนัน้นะครับ" 

สมใจก็เร่ิมเลา่ให้ฟังตอ่วา่... 

หลงัจากที่ทุกคนตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองของแผนการด าเนินงานประจ าปีเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็ช่วยกันระดม

สมองวา่จะหาแนวทางกนัอยา่งไร ผมเองรู้สกึวา่งานนีเ้ราไมใ่ช่เป็นลกูเมียหลวงอีกตอ่ไปแล้ว ผมยงัมีความรู้สกึต่อไปอีกว่า 

ผู้จัดการบางคนเร่ิมให้เกียรติเรามากขึน้ในขณะที่มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุม ไม่ ได้มองเราเป็นพระอันดับ(ตัว

ประกอบในท่ีประชมุที่คอยจดัห้องประชมุ บนัทกึการประชมุ ฯลฯ) อีกตอ่ไป 

ผลของการประชมุในวนันัน้ท าให้บริษัทของเราได้แผนงานหลกัในการด าเนินงานประจ าปี โดยเรามขีัน้ตอนใน

การท า พอสรุปได้ดงันี ้

1. ให้ผู้บริหารก าหนดวนัประชมุบอร์ดบริษัท วนัประชมุฝ่ายจดัการ (Management Meeting) ให้เรียบร้อยก่อน เช่น 

ปลายเดือนมกราคม ประชุมบอร์ดบริหาร ทกุวนัจนัทร์แรกของเดือนประชุมฝ่ายจัดการ แล้วลงบนัทึกในปฏิทิน

หลกัของบริษัทฯ การประชมุอื่นๆจะห้ามชนกนัวนัประชมุในข้อนี ้

2. ให้น าเอาแผนงานของหนว่ยงานหลกั เช่น ฝ่ายการตลาด/ขาย ฝ่ายผลติ บนัทกึลงในปฏิทินหลกั 

3. ให้น าเอาแผนงานของหนว่ยงานสนบัสนนุท่ีเหลอืทัง้หมดมาจดัลงในปฏิทินหลกั 

"ดิฉนัขอสอบถามนิดเดียวคะ" สารภียกมือถาม "ในกรณีที่แผนงานของหนว่ยงานสนบัสนนุขดักนัเอง ละค๊ะ จะ

แก้ปัญหานีอ้ยา่งไร" 

ปัญหานีพ้อแก้ไขได้ไมย่ากครับ หลกัการท่ีส าคญัคือ เราจะมีหลกัในการพิจารณาดงันี ้

 เร่ืองไหนที่เลือ่นแล้วมีผลกระทบตอ่แผนงานหลกัที่เราใสล่งไปก่อนแล้วมากกวา่กนั 

 เร่ืองไหนที่ท าก่อนแล้วจะช่วยสนบัสนนุแผนงานท่ีอื่นๆท่ีจะท าทีหลงั 

 สดุท้ายก็คือพิจารณาเร่ืองการใช้เงินของกิจกรรมนัน้ๆว่ามากน้อยเพียงใด ช่วงเวลานัน้ๆ

บริษัทของเราสถานะทางการเงินจะเป็นอยา่งไร 

และที่ส าคญัเราควรเปิดโอกาสให้หนว่ยงานท่ีเขาเก่ียวข้องกบัแผนงานของเราได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เช่น 

แผนการฝึกอบรม เราเปิดโอกาสให้หนว่ยงานตา่งๆแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เขายืนยนัว่าเวลาที่เขาต้องการนัน้เหมาะสม

กบัเขาจริง พอถึงเวลาจริงๆแล้ว เขาจะไมข่อเลือ่นเหมือนในอดีตอีก] 

สารภีพนกัหน้าและตอบขอบคณุคณุสมใจ สมใจจึงขอเวลาอีกห้านาทีเพื่อสรุปผลการจดัท าแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี (Annual Action Plan)หลงัจากการประชุมวนันัน้แล้ว ในปีต่อๆมาเราไม่เคยมีปัญหาเร่ืองการขดัแย้งกนัในเร่ือง

แผนการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานอีกเลย ผมคิดว่านี่คืองานชิน้หนึ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจในวิชาชีพของการบริหาร



ทรัพยากรบคุคลที่ต่อไปนีเ้ราจะไม่เป็นเพียงแม่บ้านของบริษัทอีกต่อไป เราจะก้าวไปสูก่ารเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจที่แท้จริง

มากยิ่งขึน้.....ไม่ทราบว่าถึงตอนนีใ้ครมีอะไรจะซักถามมัย๊ครับ ต้องขออภยัที่ใช้เวลาที่ประชุมมากไปหน่อยครับขอบคุณ

ครับ......" 

เสียงปรบมือดังลัน่ห้องประชุมจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยเฉพาะคุณสมชายตบมือเสียงดงักว่าใครเลย 

เพราะมาประชมุวนันีเ้หมือนได้เพชร(ทางความคิด)เม็ดงามทีเดียว ตรงประเด็น ได้ความคิดและรูปแบบที่พร้อมจะน าไปใช้

งานได้ทนัที 

หลงัจากเลกิประชมุ สมชายรีบเดินร่ีเข้าไปแนะน าตวักบัคณุสมใจเพิ่มเติมพร้อมกบัแลกนามบตัร และขออนญุาต

น าเอาแนวคิดและประสบการณ์ของคณุสมใจไปใช้กบับริษัทท่ีตวัเองท างานอยู่ 

หลงัจากนัน้สมชายได้น าเอาแนวคิดที่ได้จากคณุสมใจไปประยกุต์ใช้ในบริษัท ปรากฏวา่ได้ผลดีเกินคาดเช่นกนั 

สดุท้ายนี ้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แนวคิดและประสบการณ์ชีวิตของคณุสมใจ คงจะสามารถเป็นแสงเทียนสอ่งสว่าง

ให้องค์กรตา่งๆได้เห็นแนวทางในการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์กรได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้นะครับ ความดีใดๆ

ที่เขาขึน้จากบทความนีก็้ขอยกให้คณุสมใจ ตวัละครของเราก็แล้วกนันะครับ...สวสัดีครับ 

 

 

 


