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สมชาย ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ทางานกับบริ ษัทข้ ามชาติ(แต่ไม่ใช่ชาตินี ้ไปชาติหน้ านะครับ) ที่มีชื่อเสียง
ในประเทศไทยบริ ษัทหนึ่ง สมชายชอบบ่นให้ เพื่อนๆฟั งเสมอว่า ทุกปี ฝ่ ายของตัวเองจะมีการวางแผนงานประจาปี ไว้ เป็ น
อย่างดี แต่ไม่เคยมีปีไหนที่สามารถดาเนินการตามแผนได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ ปั ญหานี ้เกิดขึ ้นทุกปี และเป็ นภาพที่ชินตา เสียงที่
ชินหู เวลาอยูใ่ นที่ประชุมคือ
"ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ แจ้ งให้ ทกุ หน่วยงานทราบตังแต่
้ สองสัปดาห์ที่แล้ วว่า ในต้ นเดือนหน้ าบริ ษัทจะจัด
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการบังคับบัญชา" สาหรับพนักงานระดับหัวหน้ างานนัน้ แต่ถึงวันนี ้ยังไม่มีใครส่งรายชื่อมาเลย ยังไง
แล้ วผมรบกวนขอให้ ผ้ จู ดั การแต่ละหน่วยงานช่วยส่งรายชื่อให้ ด้วยนะครับ" สมชายแจ้ งเพื่อทราบเชิงขอร้ อง
"โอ๊ ย..ไม่ได้ หรอกคุณสมชาย เดือนหน้ าคุณก็ร้ ู ว่าเรามีออร์ เดอร์ เยอะมาก เลื่อนไปก่อนก็แล้ วกัน" ผู้จัดการฝ่ าย
ผลิตโวยวาย
"ผมว่าหลักสูตรนี ้ยังไม่ค่อยจาเป็ นเท่าไหร่ หรอก เอาไว้ จดั ในช่วงเวลาที่ว่างๆก็แล้ วกั น" ผู้จัดการฝ่ ายขายแสดง
ความเห็นด้ วย
"เอ้ า...ยังงี ้ถ้ าจัดไม่ได้ ตามแผนก็ต้องไปชี ้แจงในการทบทวนระบบ ISO ด้ วยนะครับว่าทาไมเราไม่ได้ จดั ตามแผน"
สมชายยังเป็ นห่วงเรื่ องการทบทวนระบบ ISO เพราะปี ก่อนมักจะถูกซักจากที่ประชุมเสมอว่าทาไมจัดฝึ กอบรมไม่ได้ ตาม
แผน
"พี่วา่ ยังไง" ผู้จดั การฝ่ ายผลิตหันไปถามคุณสมพรกรรมการผู้จดั การที่นงั่ เป็ นประธานอยูห่ วั โต๊ ะ "พี่จะให้ ผมส่งคน
ไปอบรมหรื อจะให้ ผมเอาคนไปผลิตของส่งให้ ลกู ค้ า" สมชายเสนอให้ กรรมการผู้จดั การเลือกแบบล๊ อกสเปคเรี ยบร้ อย ทุก
ท่านก็คงจะรู้วา่ คาตอบของกรรมการผู้จดั การทุกคนคืออะไร....แหงๆครับ ผลิตสินค้ าก่อนแน่นอน อบรมไว้ ทีหลัง
นี่เป็ นคาพูดไม้ ตายของฝ่ ายผลิตที่ใช้ ฆา่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอย่างเลือดเย็นอยูเ่ สมอ สมชายไม่อยากจะนึกถึงมัน
เลย นึกทีไร หมัน่ ไส้ ทกุ ที (อยากจะตะบันหน้ าสักที ก็กลัวผิดจรรยาบรรณ HR มืออาชีพ) บ่นกับตัวเองเสมอว่า ทาไม๊ ไมเรา
จึงเกิดมาทางานในฝ่ ายที่เป็ นลูกเมียหลวง(เขาไม่ค่อยสนใจเท่ากับลูกเมียน้ อย) พูดอะไร ทาอะไรเสียงเบากว่าเพื่อนทุกที
แต่พอมีปัญหาเรื่ องคนขึ ้นมาก็ไม่พ้นเราอีกหาว่าเราพัฒนาคนไม่ดีบ้าง ระบบการดูแลคนไม่ดีบ้าง....เห้ อ...เบื่อจริ งๆ

ถึงแม้ สมชายจะบ่นจะเบื่อกับตัวเองบ้ าง แต่...ในใจลึกๆของสมชายก็ยงั รักบริ ษัทนี ้และยังรักงานด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลอยู่ วันหนึง่ สมชายนึกขึ ้นได้ วา่ คนที่ทางานด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลไม่ได้ อยูใ่ นสังคมที่โดดเดี่ยว เรา
มีทงชมรมบริ
ั้
หารงานบุคคล เรามีทงสมาคมการจั
ั้
ดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ดังนัน้ เราน่าจะลองเข้ าไปร่ วมพบปะ
สังสรรค์กบั เพื่อนในอาชีพนี ้บ้ างดีกว่า อย่างน้ อยก็นา่ จะได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนๆได้ บ้าง
สัปดาห์ต่อมาสมชายได้ รับจดหมายจากชมรมบริ หารงานบุคคลแห่งหนึ่ง ขอเชิญเข้ าร่ วมประชุม ประจาเดือน
สมชายไม่ลงั เล จึงตอบรับเข้ าร่วมประชุมทันที
วันประชุมชมรมบริ หารงานบุคคลแห่งหนึง่ ณ ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร
"สวัสดีครับ ผมสมชาย แสนดี จากบริ ษัท...... ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั กับเพื่อนทุกคนครับ" สมชายแนะนาตัวกับสมาชิกของ
ชมรมฯในระหว่างการประชุม
การประชุมดาเนินไปอย่างมีรสชาติเพราะเพื่อนๆในแต่ละบริ ษั ทต่างนาข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์มา
แลกเปลีย่ นกัน สมชายจดบันทึกไว้ หลายหน้ ากระดาษเลยทีเดียว
"ไม่ทราบว่าถึงตอนนี ้เพื่อนคนใดจะมีเรื่ องแจ้ งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ" ประธานในที่ประชุมสอบถามในช่วง
ท้ ายๆของการประชุม
"ขอโทษนะครับ ผมไม่มีเรื่ องแจ้ งครับ แต่ผมมีเรื่ องที่อยากจะสอบถามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ปั ญหาของ
ผมมีอยูว่ า่ ........(เหมือนกับที่เขียนไว้ ในตอนต้ น)....." สมชายเล่ารายละเอียดของปั ญหาให้ เพื่อนๆ และสอบถามว่าใครเจอ
ปั ญหาแบบนี ้บ้ าง แล้ วจะมีแนวทางแก้ ไขกันอย่างไร
"คุณสมชายครับ ผมก็เจอแบบนี ้เหมือนกัน เป็ นประจาเลย อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับ ปล่อยเขาไปเหอะ เขาจะ
ว่ายังไงก็ทาตามเขาไปก็แล้ วกัน เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร" สมส่วนแสดงความคิดเห็นตามความรู้สกึ ของตัวเอง
"ดิฉนั ก็เจอบ้ างเหมือนกัน แต่โชคดีที่ผ้ บู ริ หารของดิฉนั เขาไม่ทาลายน ้าใจกันมากนัก บางครัง้ ก็ประนี ประนอมให้
ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเลือ่ นไปหน่อยนึงไม่ถึงกับยกเลิกเสียเลยทีเดียว และบางครัง้ ก็ช่วยบังคับให้ หน่วยงานหลักยืนยัน
ว่าจะไม่เลือ่ นอีก" สมฤทัย เล่าให้ ฟัง
"ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ในเรื่ องนี ้ให้ ฟังนิดนึงนะครับ" สมใจ ขออนุญาตที่ประชุมอย่างสุภาพเดิมทีผมก็
เคยมีปัญหาเหมือนกับที่คณ
ุ สมชายพูดมานี่แหละครับ ผมพยายามหาวิธีการแก้ ไขปั ญหานี ้อยูห่ ลายปี ทังเปลี
้ ย่ นบริ ษัท ทัง้
เถียงกับเขาแบบแหลกกันไปข้ างหนึ่ง ทังยอมเขาทุ
้
กอย่าง และอีกสารพัดวิธี แต่...ก็ยงั ไม่ได้ ผล ผมเพิ่งมาพบว่าสาเหตุ ที่
แท้ จริ งของความขัดแย้ งเรื่ องแผนการดาเนินงานประจาปี ระหว่างหน่วยงานคือ การที่ต่างคนต่างทาไม่ได้ มาคุยกันก่อน
ตังแต่
้ ตอนต้ นปี เหมือนกับการที่ต่างคนต่างวางแผนในการเดินทาง(ทังๆที
้ ่ทกุ คนต้ องการเดินทางไปสูจ่ ุดหมายเดียวกัน)
เมื่อเดินไปถึงระยะหนึง่ ก็มกั จะเกิดความขัดแย้ งระหว่างหน่วยงานอยูเ่ สมอ

ดังนัน้ เมื่อผมทราบแล้ วว่าต้ นตอของปั ญหาไม่ได้ อยู่ที่ว่าหน่วยงานไหนสาคัญกว่าหน่วยงานไหน ทุกหน่วยงาน
สาคัญต่อบริ ษัททังนั
้ น้ แต่สาคัญกันในคนละมุมคนละด้ าน บริ ษัทขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่ได้ หรอกครับ วิธีการที่
ผมได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหานี ้ก็ไม่ได้ ยงุ่ ยากอะไร เป็ นเรื่ องของเส้ นผมบังภูเขาเท่านันเอง
้
เริ่ มแรกผมได้ ขอแผนการดาเนินงานประจาปี ของทุกหน่วยงานมา (เพราะทุกหน่วยงานมีแผนการดาเนินงาน
ประจาปี อยูแ่ ล้ ว) ผมนาแผนของทุกหน่วยงานมายาเสียใหม่คือจัดทาปฏิทินหลักขึ ้นมาหนึง่ แผ่นใช้ กระดาษ A3 แล้ วนาเอา
แผนงานของทุกหน่วยงานใส่ลงในปฏิทินหลักนี ้จนครบ หลังจากนันผมก็
้
วิเคราะห์จดุ อ่อนของแผนงานหลักและนาเสนอใน
ที่ประชุม
เชื่อมัย๊ ครับว่าพอผมนาปฏิทินหลักที่ผมได้ จดั ทาขึ ้นนาเสนอในที่ประชุมทุกคนงงมาก เพราะแผนฯที่ว่านี ้ดูไม่ได้
เลย เละเทะมาก เละทะยังไง ก็..บางเดือนไม่ มีหน่วยงานไหนทาอะไรเลย แต่..บางเดือน โอ้ โห...กิ จกรรมเพียบ ผมก็
เพียงแต่ชี ้ประเด็นให้ ผ้ บู ริ หารเห็นในบางประเด็นเท่านัน้ เช่น บางเดือนที่ทากิจกรรมเยอะมากเป็ นเดือนที่ทกุ หน่วยงานต่าง
ขอใช้ เงิน รับรองได้ วา่ ระบบเงินสดของบริ ษัทอาจจะมีปัญหาได้ เพราะขาดสภาพคล่อง บางเดือนทุกหน่วยงานขอใช้ งบใน
การดาเนินกิจกรรมรวมกันแล้ วมากกว่าปริ มาณเงินสดที่สารองไว้ บางเดือนไม่มีใครขอใช้ เงินเลย(เป็ นเทคนิคในการจี ้จุด
ฝ่ ายบัญชีและการเงินให้ เห็นด้ วยกับเรา) ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน อาจจะทาให้
พนักงานเกิดความอ่อนล้ า เพราะมีทงงานประจ
ั้
า มีทงกิ
ั ้ จกรรมเสริ ม และการประชุมอีกสารพัดประชุม
เมื่อทุกคนในห้ องประชุมเห็นถึงปั ญหาของการวางแผนการดาเนินงานประจาปี โดยภาพรวมของทุกหน่วยงาน
แล้ ว เราก็ไม่ควรปล่อยให้ คนเหล่านันหายเมาหมั
้
ด ต้ องรี บใช้ หมัดเด็ดทันที นัน่ ก็คือขอความคิดเห็นต่อที่ประชุ มว่า ถ้ าเป็ น
อย่างนี ้เราควรจะทาอย่างไรจึงจะให้ แผนการดาเนินงานของบริ ษัทของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ในความเป็ นจริ งแล้ ว
ผมมีข้อเสนอเรี ยบร้ อยแล้ วละ แต่...เพื่อให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาและป้องกันการเสียหน้ าของคนที่เขาคิดว่า
เขามีไอคิวเก่งกว่าเรา(HR)
เชื่อมัย๊ ครับว่ากรรมการผู้จดั การที่ไม่คอ่ ยเข้ าข้ างผมเลยในการประชุมครัง้ ก่อนๆ กลับออกมาพูดเป็ นคนแรกเลย
ว่า สิ่งที่ผมพูดมานันเป็
้ นปั ญหาที่บริ ษัทของเรากาลังเจอกันอยู่จริ งๆ แต่ก็ขอยกเครดิตเรื่ องการบริ หารคนให้ เจ้ านายผม
หน่อยนะครับ ที่ในขณะที่ชมข้ อมูลที่ผมนามาเสนอนัน้ เขาก็ไม่ได้ ตาหนิหน่วยงานใดเลย ผมคิดว่าเจ้ านายผมมีจิตวิทยาสูง
มาก เพราะถ้ าท่านยกผมขึ ้นสูงแล้ วตาหนิคนอื่น รับรองผมโดนเชือดแน่ๆ
"โทษนะครับ" สมชายขัดจังหวะ"แล้ วไม่มีใครออกมาแสดงอาการขวางโลกบ้ างเลยหรื อครั บ" สมชายคงถาม
เพราะถ้ าเป็ นที่บริ ษัทของเขาผู้บริ หารหน่วยงานต่างๆคงจะไม่ยอมง่ายๆเหมือนที่สมใจเล่าให้ ฟังอย่างแน่นอน
"ก็มีบ้างครับ เช่น ผู้จัดการคนหนึ่งก็ออกมาพูดแบบน ้าขุ่นๆว่า จริ งๆแล้ วแผนที่เราวางไว้ นนั ้ มันไม่ได้ ตรงเปะ
ตามนันหรอก
้
พอถึงเวลาจริ งอาจจะมีการเลือ่ นไปเลื่อนมา สุดท้ ายมันคงจะไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นหรอก แต่อย่างไรก็

ตามข้ อมูลมันฟ้ องชัดเจน หลายคนที่ประชุมเริ่ มเห็นคล้ อยตามข้ อมูลที่ผมได้ นาเสนอมากกว่าไปรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้จดั การบางคน แต่เราก็ไม่ได้ มีการโต้ เถียงหรื อตาหนิอะไรผู้จดั การคนนันนะครั
้
บ"
สมใจก็เริ่ มเล่าให้ ฟังต่อว่า...
หลังจากที่ทุกคนตระหนักถึงปั ญหาเรื่ องของแผนการดาเนินงานประจาปี เรี ยบร้ อยแล้ ว ทุกคนก็ช่วยกันระดม
สมองว่าจะหาแนวทางกันอย่างไร ผมเองรู้สกึ ว่างานนี ้เราไม่ใช่เป็ นลูกเมียหลวงอีกต่อไปแล้ ว ผมยังมีความรู้ สกึ ต่อไปอีกว่า
ผู้จัดการบางคนเริ่ มให้ เกี ยรติเรามากขึน้ ในขณะที่มีการปรึ กษาหารื อกันในที่ประชุม ไม่ ได้ มองเราเป็ นพระอันดับ(ตัว
ประกอบในที่ประชุมที่คอยจัดห้ องประชุม บันทึกการประชุม ฯลฯ) อีกต่อไป
ผลของการประชุมในวันนันท
้ าให้ บริ ษัทของเราได้ แผนงานหลักในการดาเนินงานประจาปี โดยเรามีขนตอนใน
ั้
การทา พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ ผ้ บู ริ หารกาหนดวันประชุมบอร์ ดบริ ษัท วันประชุมฝ่ ายจัดการ (Management Meeting) ให้ เรี ยบร้ อยก่อน เช่น
ปลายเดือนมกราคม ประชุมบอร์ ดบริ หาร ทุกวันจันทร์ แรกของเดือนประชุมฝ่ ายจัดการ แล้ วลงบันทึกในปฏิทิน
หลักของบริ ษัทฯ การประชุมอื่นๆจะห้ ามชนกันวันประชุมในข้ อนี ้
2. ให้ นาเอาแผนงานของหน่วยงานหลัก เช่น ฝ่ ายการตลาด/ขาย ฝ่ ายผลิต บันทึกลงในปฏิทินหลัก
3. ให้ นาเอาแผนงานของหน่วยงานสนับสนุนที่เหลือทังหมดมาจั
้
ดลงในปฏิทินหลัก
"ดิฉนั ขอสอบถามนิดเดียวคะ" สารภียกมือถาม "ในกรณีที่แผนงานของหน่วยงานสนับสนุนขัดกันเอง ละค๊ ะ จะ
แก้ ปัญหานี ้อย่างไร"
ปั ญหานี ้พอแก้ ไขได้ ไม่ยากครับ หลักการที่สาคัญคือ เราจะมีหลักในการพิจารณาดังนี ้


เรื่ องไหนที่เลือ่ นแล้ วมีผลกระทบต่อแผนงานหลักที่เราใส่ลงไปก่อนแล้ วมากกว่ากัน



เรื่ องไหนที่ทาก่อนแล้ วจะช่วยสนับสนุนแผนงานที่อื่นๆที่จะทาทีหลัง



สุดท้ ายก็คือพิจารณาเรื่ องการใช้ เงิ นของกิ จกรรมนัน้ ๆว่ามากน้ อยเพียงใด ช่วงเวลานัน้ ๆ
บริ ษัทของเราสถานะทางการเงินจะเป็ นอย่างไร

และที่สาคัญเราควรเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้ องกับแผนงานของเราได้ อภิปรายแสดงความคิดเห็น เช่น
แผนการฝึ กอบรม เราเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานต่างๆแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ เขายืนยันว่าเวลาที่เขาต้ องการนันเหมาะสม
้
กับเขาจริ ง พอถึงเวลาจริ งๆแล้ ว เขาจะไม่ขอเลือ่ นเหมือนในอดีตอีก]
สารภีพนักหน้ าและตอบขอบคุณคุณสมใจ สมใจจึงขอเวลาอีกห้ านาทีเพื่อสรุ ปผลการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี (Annual Action Plan)หลังจากการประชุมวันนันแล้
้ ว ในปี ต่อๆมาเราไม่เคยมีปัญหาเรื่ องการขัดแย้ งกันในเรื่ อง
แผนการดาเนิน งานของแต่ละหน่ว ยงานอี ก เลย ผมคิด ว่านี่ คื องานชิ น้ หนึ่ง ที่ผมรู้ สึก ภูมิ ใ จในวิช าชี พ ของการบริ ห าร

ทรัพยากรบุคคลที่ต่อไปนี ้เราจะไม่เป็ นเพียงแม่บ้านของบริ ษัทอีกต่อไป เราจะก้ าวไปสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แท้ จริ ง
มากยิ่งขึ ้น.....ไม่ทราบว่าถึงตอนนี ้ใครมีอะไรจะซักถามมัย๊ ครับ ต้ องขออภัยที่ใช้ เวลาที่ประชุมมากไปหน่อยครับขอบคุณ
ครับ......"
เสียงปรบมือดังลัน่ ห้ องประชุมจากผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคน โดยเฉพาะคุณสมชายตบมือเสียงดังกว่าใครเลย
เพราะมาประชุมวันนี ้เหมือนได้ เพชร(ทางความคิด)เม็ดงามทีเดียว ตรงประเด็น ได้ ความคิดและรูปแบบที่พร้ อมจะนาไปใช้
งานได้ ทนั ที
หลังจากเลิกประชุม สมชายรี บเดินรี่ เข้ าไปแนะนาตัวกับคุณสมใจเพิ่มเติมพร้ อมกับแลกนามบัตร และขออนุญาต
นาเอาแนวคิดและประสบการณ์ของคุณสมใจไปใช้ กบั บริ ษัทที่ตวั เองทางานอยู่
หลังจากนันสมชายได้
้
นาเอาแนวคิดที่ได้ จากคุณสมใจไปประยุกต์ใช้ ในบริ ษัท ปรากฏว่าได้ ผลดีเกินคาดเช่นกัน
สุดท้ ายนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแนวคิดและประสบการณ์ชีวิตของคุณสมใจ คงจะสามารถเป็ นแสงเทียนส่องสว่าง
ให้ องค์กรต่างๆได้ เห็นแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ขององค์กรได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นนะครับ ความดีใดๆ
ที่เขาขึ ้นจากบทความนี ้ก็ขอยกให้ คณ
ุ สมใจ ตัวละครของเราก็แล้ วกันนะครับ...สวัสดีครับ

