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ถึงแม้ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั นี ้จะได้ รับการยอมรับและองค์กรต่างๆได้ ให้ ความสาคัญมากขึ ้นแล้ วก็จริง
แต่ผลงานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของหลายองค์กรก็ยงั ไม่ถึงขัน้ "เข้ าตากรรมการ" มากนัก จากเดิมผู้บริ หารงานด้ าน
HR มองว่าผู้บริ หารระดับไม่ให้ ความสาคัญบ้ าง ไม่สนับสนุนบ้ าง ตอนนี ้พอเขาให้ ความสาคัญขึ ้นมา ปั ญหากลับวกกลับมาที่
ผู้บริ หารงานด้ าน HR เอง
ผมคิดว่าสาเหตุหลักที่ทาให้ ผ้ ูบริ หารงานด้ าน HR ไม่สามารถสร้ างผลงานให้ เป็ นที่ถูกใจและถูกจุดของผู้บริ หาร
ระดับสูงคือ
• ขาดประสบการณ์ ประสบการณ์ ในที่นีไ้ ม่ได้ หมายถึงประสบการณ์ ด้านวิชาชี พ แต่เป็ นประสบการณ์ ด้านการบริ หาร
จัดการ เพราะก่อนหน้ าที่ HR ของเราไม่เคยได้ เข้ าไปนัง่ ในห้ องประชุมของฝ่ ายจัดการ บางคนได้ เข้ าไปนัง่ แต่เข้ าไปนัง่ จด
บันทึกการประชุม หรื อเข้ าไปพูดเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพของตัวเอง ยังไม่ค่อยได้ มีโอกาสเข้ าไปเป็ นหนึ่งในฝ่ าย
จัดการที่สามารถพูดและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ ทกุ เรื่ อง ถ้ าองค์กรคือครอบครัว HR คงไม่ต่างอะไรไปจากน้ อง
เล็กที่มีพ่อแม่และพี่ๆคอยกากับดูแล คอยสัง่ ให้ ทาโน่นทานี่ ห้ ามอย่างนัน้ ทาอย่างนี ้ วันดีคืนดีจะให้ น้องเล็ก(ด้ านการ
จัดการ)อย่างเราเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกาหนดเรื่ องใหญ่ๆของครอบครัวก็คงจะลาบากน่าดูเหมือนกันนะครับ และสิง่
สาคัญมากกว่าประสบการณ์คือ "ความมัน่ ใจ" ผมเชื่อว่า HR หลายคนมีโอกาสและความสามารถเต็มเปี่ ยม แต่ใจยังไม่ส้ ู
ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ จึงยังไม่สามารถก้ าวขึ ้นไปโดดเด่นบนเวทีการบริ หารจัดการระดับสูงได้
• ขาดเครื่ องมือ นอกจากขาดประสบการณ์แล้ ว ผมคิดว่า HR ของเรายังขาดเครื่ องมือที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ หารจัดการอีกด้ วย เครื่ องมือการจัดการในด้ านอื่นๆ เช่น การตลาด การผลิต การเงิน ฯลฯ มีค่อนข้ างเยอะหาได้ ไม่ยาก
จากตลาด แต่เครื่ องมือการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงงาน HR สูเ่ ป้าหมายขององค์กรนันยั
้ งมีน้อยมาก ทาให้ HR แต่ละคน
เสียเวลาในการคิดค้ นเครื่ องมือเอง เสียเวลาในการลองผิดลองถูก เสียเวลาในการศึกษาค้ นคว้ า เมื่อขึ ้นเวทีการบริ หาร
จัดการแล้ ว ทาให้ ดเู หมือน "นักมวยอ่อนหัด สมภารอ่อน(พรรษา)วัด" ขาดแทคติกและลูกเล่นที่แพรวพราวเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ "จอมเก๋า" อย่างผู้บริ หารด้ านอื่นๆ
• ตีโจทย์ ไม่ แตก ปั ญหาใหญ่ที่สดุ ในความคิดเห็นของผมคือ HR ของเรายังตีโจทย์ขององค์กรยังไม่แตก พูดง่ายๆคือรู้ ว่า
อาชีพเราต้ องทาอะไรบ้ าง รู้ ว่าองค์กรจะเดินไปทางไหน แต่...ไม่ร้ ู ว่าจะทาอย่างไรเราจึงจะสามารถตอบสนองเป้าหมาย
องค์กรได้ HR ส่วนใหญ่มกั จะเริ่ มต้ นทางานที่การหาเครื่ องมือ (เช่น โครงการ วิธีการ แผนงาน ฯลฯ) มาก่อนแล้ วค่อยหาทาง
นาเสนอผู้บริ หารว่าเรื่ องนันส
้ าคัญอย่างไร ถ้ ามองในแง่ของการวิจัย เรายังทาวิจัยโดยเริ่ มจากการเก็ บข้ อมูลก่อนแล้ ว
สรุปผลว่าผลการวิจยั เป็ นอย่างไร โดยที่ยงั ไม่ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ก่อนว่าเราต้ องการพิสจู น์อะไร

จากปั ญหาทังสามประเด็
้
นนี ้ ผมคิดว่าถ้ าเรายังปล่อยให้ เป็ นเช่นนี ้ต่อไป โอกาสดีๆที่ผ้ บู ริ หารหยิบยื่นให้ เราในปั จจุบนั นี ้อาจจะ
ถูกดึงกลับไปอีกครัง้ หรื อไม่ก็อาจจะทาให้ เครดิตของการบริ หาร "คน" ของเราลดลงไปอีก ดังนัน้ ผมในฐานะ HR (นอกเวลา)
คนหนึง่ จึงอยากจะนาเสนอแนวทางและขันตอนการเชื
้
่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสูก่ ารบริ หาร HR เชิงกลยุทธ์ดงั นี ้
1. เข้ าใจและเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับการกาหนดแผนกลยุทธ์ ขององค์ กร (Corporate Goals)
ผมคิดว่าถ้ าเราต้ องการที่จะเป็ นคนสาคัญในองค์กรแล้ ว เราควรจะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการกาหนดแผนกล
ยุทธ์ ขององค์กร ซึ่งบางองค์กรอาจจะเรี ยกว่าการวางแผนธุรกิจ (Business Plan Meeting) บางองค์กรเรี ยกว่าการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Planning Meeting) หรื ออาจจะเรี ยกชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันไป ถ้ า
โอกาสที่เราจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมนันมี
้ น้อยมากหรื อแทบจะไม่มีเลย ผมคิดว่าเราน่าจะเข้ าไปช่วยทางอ้ อมก็ได้ เช่น การ
หาและจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรในบางส่วนที่เราถนัด อาจจะเป็ นเรื่ องของกฎหมายแรงงาน
กาลังคน การพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ผมเชื่ อว่าถ้ าเราได้ มีโอกาสแสดงฝี มือให้ ผ้ ูบริ หารเห็นบ่อยๆจากการ
สนับสนุนเรื่ องข้ อมูลในการประชุมแล้ ว ผมคิดว่าวันหนึ่งผู้บริ หารก็คงจะต้ องเชิญเราเข้ าไปมีส่วนร่ วมอย่างแน่นอน
อาจจะเริ่ มจากการเชิญเราเข้ าไปซักถามข้ อมูลเพิ่มเติมเพียงช่วงเวลาสันๆก่
้ อนก็ยงั ดีกว่าที่เราไม่มีสว่ นร่ วมอะไรเลย
เนื่องจากเรายังไม่มีโอกาสแสดงฝี มือที่แท้ จริ งให้ ผ้ บู ริ ห ารเห็น ดังนัน้ ในขันตอนนี
้
้เราต้ องแสดงให้ ผ้ บู ริ หารเห็น "แวว"
ในตัวเราให้ ได้ เสียก่อนนะครับ
ผมแนะนาให้ เพื่อนๆ พี่ๆน้ องๆชาว HR ที่อยากจะก้ าวไปสูเ่ วทีนกั บริ หารมืออาชีพว่าน่าจะลองเริ่ มจากการวิเคราะห์
SWOT (Strength-Weakness-Opportunity -Threat) ของหน่วยงาน HR ก่อน แล้ วลองกาหนดกลยุทธ์ แบบที่เราเข้ าใจไปให้
ผู้บริ หารดูก่อนก็ได้ จะได้ เป็ นการทดสอบภูมิความรู้ ของเราด้ วยว่าเรามีความรู้ ทงในเชิ
ั้
งทฤษฎีและปฏิบตั ิเพียงพอที่จะก้ าวขึ ้น
เวทีจริ งแล้ วหรื อยัง ผมเชื่อว่า HR ทุกคนรู้ จัก SWOT และหลายคนก็เข้ าใจดี แต่จะมีซกั กี่คนที่เคยลองนามาขีดๆเขียนๆแล้ ว
นามาใช้ งานจริ ง ผมเชื่อมัน่ ว่า HR ทุกคน (ไม่จาเป็ นต้ องจบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจชันน
้ าของโลก) ก็สามารถทาได้ (ถ้ าตังใจ
้
จริ ง และจริ งใจทา)
2. กาหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของ HR (HR Vision and Mission)
เมื่อเราทราบเป้าหมายหลักขององค์กรแล้ ว ผมแนะนาว่าเราควรจะนาเอาเป้าหมายขององค์กรทังระยะยาว
้
และระยะสันมาก
้
าหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจที่เราจะต้ องทา เช่น ถ้ าองค์กรมีวิสยั ทัศน์จะเป็ นผู้นาในการผลิตสินค้ า
อุปโภคในภูมิภาคเอเชีย แน่นอนว่าวิสยั ทัศน์ของ HR ก็ควรจะสอดคล้ องกัน ไม่ใช่เราจะกาหนดว่าเราจะเป็ นองค์กรที่
พัฒนาบุคลากรเป็ นเลิศในประเทศไทย รับรองได้ วา่ วิสยั ทัศน์ขององค์กรไม่บรรลุอย่างแน่นอน
เมื่อเราทราบเป้าหมายขององค์กรแล้ ว ควรจะตังค
้ าถามให้ ตวั อย่างว่า HR ต้ องทาอะไรบ้ างจึงจะช่วยให้ เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลุได้ เช่น ถ้ าเป้าหมายขององค์กรคือ จะเพิ่มยอดขายอีก 2 เท่าภายใน 5 ปี ข้ างหน้ า คาถามที่จะนามาสูภ่ ารกิจ
ของเราคือ "HR ต้ องทาอะไรบ้ างจึงจะทาให้ องค์กรสามารถเพิ่มยอดขายได้ " สาหรับคาถามซึง่ จะเป็ นภารกิจของเราอาจจะเป็ น
"เราต้ องคัดเลือกบุคลากรด้ านการขายที่เก่งๆเข้ ามาทางาน" "เราจะต้ องพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ สามารถขายสินค้ าได้
ทุกคน" "เราจะต้ องเสริ มสร้ างบรรยายกาศและผลตอบแทนบนพื ้นฐานของยอดขาย" "เราจะเสริ มสร้ างประสบการณ์ด้านการ
ขายให้ กบั บุคลากร" เป็ นต้ น ทังหมดนี
้
้คือตัวอย่างภารกิจที่เราตีโจทย์จากเป้าหมายขององค์กร

3. กาหนดกลยุทธ์ ของ HR (HR Strategy)
เมื่อเราทราบแล้ วว่าภารกิจของเรามีอะไรบ้ างที่ทาแล้ วจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้ ในขันตอนนี
้
้
ให้ เรานาหลักการเรื่ องการวิเคราะห์ SWOT เข้ ามาใช้ อีกครัง้ หนึง่ ก็ได้ วา่ ในแต่ละภารกิจนัน้ เรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่าง
ไร และถ้ าจะกาหนดกลยุทธ์ หรื อแนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายได้ นนควรจะท
ั้
าอย่างไรได้ บ้าง แล้ วจึง
เลือกทางเลือกกลยุทธ์ที่เราต้ องการ ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงภารกิจเดียวนะครับ จะได้ อธิบายให้ เห็นภาพที่
ต่อเนื่องกันในทุกขันตอนเช่
้
น "ภารกิจเรื่ องการพัฒนาบุคลากรสามารถขายสินค้ าได้ ทกุ คน" กลยุทธ์ของเราอาจจะเป็ น
"การสร้ างจิตสานึกเรื่ องการขายให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง"
4. กาหนดแผนงาน โครงการของ HR (HR Project)
เมื่อเราทราบภารกิจ ทราบแนวหรื อกลยุทธ์ ของงานเราแล้ ว คราวนี ้ก็มาถึงการจัดทาแผนงาน โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากขึ ้น เช่น "การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทกุ คนจะต้ องมีหวั ข้ อเรื่ องการขายอยู่ด้วย"
"ทุกปี จะมีการพัฒนาและฝึ กอบรมเรื่ องเกี่ยวกับการขายให้ กบั พนักงานทุกระดับ" "มีแผนงานในการโยกย้ ายงานหรื อ
อย่างน้ อยการเรี ยนรู้งานด้ านการขายให้ พนักงานระดับหัวหน้ างานทุกคนได้ มีโอกาสสัมผัสกับงานขายจริ ง" เป็ นต้ น
5. กาหนดตัวชีว้ ัดผลงาน (HR Key Performance Indicator)
หลังจากกาหนดแผนงาน โครงการแล้ ว ให้ วิเคราะห์หาตัวชี ้วัดความสาเร็ จของแผนงานหรื อโครงการนันๆว่
้ า
จะวัดได้ อย่างไร เป้าหมายที่กาหนดไว้ คืออะไร เช่น "วัดจากเปอร์ เซ็นต์พนักงานที่ได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ องการขาย" "วัด
จากผลการทดสอบความรู้เรื่ องการขาย" "วัดจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นของพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขายโดยตรง" ฯลฯ
6. กาหนดแนวทางในการจัดทารายงาน (HR Reports)
ในการจัดทาแผนงานเชิงกลยุทธ์ของ HR น่าจะมีการกาหนดรูปแบบในการจัดทารายงานสาหรับผู้บริ หารไว้
ล่วงหน้ า ในความเป็ นจริ งแล้ ว การจัดทารายงานไม่ยากหรอกครับ ถ้ าเรามีตวั ชีว้ ดั ผลงานและเป้าหมายที่ชดั เจน
เพราะเป็ นการแปลงข้ อมูลจากตัวเลขมาสูต่ ารางหรื อกราฟในรูปแบบของรายงานเท่านัน้
7. จัดทาแผนการดาเนินงาน (HR Action Plan)
ขันตอนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญขันตอนหนึ
้
่ง เพราะแม้ วา่ ทุกขันตอนจะดี
้
เ ด่นเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดการ
จัดทาแผนเพื่อการปฏิบตั ิงานแล้ ว อาจจะทาให้ การดาเนินงานจริ งขาดประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีประสิทธิผลอีกด้ วย มี
คากล่าวอยู่คาหนึ่งที่ผมชอบมาก(จาไม่ได้ เหมือนกันว่าเป็ นของใคร)คือ Plan you work, work you plan, your plan
will work" ซึ่งหมายถึ งว่าเราต้ องมีการวางแผนการทางาน และนาแผนงานนัน้ ไปใช้ แผนงานนัน้ จึงจะได้ ผล ใน
ขันตอนนี
้
้ให้ นาเอาแผนงาน โครงการ การวัดผลงาน การจัดทารายงานมาลงไว้ ว่าจะต้ องทากิจกรรมอะไรบ้ าง ทา
เมื่อไหร่ ใครรับผิดชอบ ต้ องใช้ งบประมาณหรื อไม่ เท่าไหร่
ผมเชื่อมัน่ ว่าถ้ าทุกแผนงาน ทุกโครงการ ทุกกิจกรรมที่เรา(HR) ทานัน้ สามารถเชื่อมโยงหรื อตอบสนองเป้าหมายของ
องค์กรได้ อย่างชัดเจนแล้ ว โอกาสที่เราจะตกม้ าตายในห้ องประชุม โอกาสที่จะเสียหน้ า เสียเครดิต เสียฟอร์ มก็คงจะเป็ นไป
ไม่ได้ อีกต่อไป พูดง่ายๆว่าทุกคาถาม(ของท่านผู้บริ หาร) เรามีคาตอบ และคาตอบของเราทาให้ ท่านปฏิเสธไม่ได้ เพราะคาตอบ
ของเราคือส่วนหนึง่ ของความสาเร็ จในเป้าหมายขององค์กร

ดังนัน้ เทคนิคในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสูก่ ารบริ หารงาน HR เชิงกลยุทธ์ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทาอย่าง
เป็ นระบบ เป็ นขันเป็
้ นตอน โดยอาศัยประสบการณ์ในวิชาชีพที่มีอยู่ เดิม บวกกับเทคนิคการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์ ดงั ที่ผมได้
กล่าวมาทังหมดนี
้
้ หรื อเทคนิคอื่นๆที่ทา่ นผู้อา่ นได้ คิดค้ นและพัฒนาขึ ้นมาเอง น่าจะช่วยให้ การบริ หารด้ าน HR ในบ้ านเราได้ รับ
การยอมรับมากยิ่งขึ ้นนะครับ
ปั จจัยสาคัญที่ HR ในบ้ านเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ เร็ วเหมื อนเรี ยนลัดคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันระหว่าง HR ในองค์กรต่างๆ เพราะแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์ดีๆที่แตกต่างกัน เก็บไว้ กบั ตัวเองก็ไม่ได้ สร้ างมูลค่าเพิม่
อะไรได้ มากนัก แต่ถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันไปมาประสบการณ์ เดิมของเราที่ให้ คนอื่นเขาไปอาจจะได้ รับการพัฒนาต่อจาก
เพื่อนๆของเรา วันหนึง่ พอประสบการณ์นนกลั
ั ้ บมาหาเราอีกครัง้ มันอาจจะมีคณ
ุ ค่าสูงกว่าที่เราให้ เขาไปก็ได้ ผมเชื่อมัน่ ว่าถ้ ายิง่
เราให้ คนอื่นมากเท่าไหร่ และทุกคนรู้ จักให้ เหมือนๆกันแล้ ว วงการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ในบ้ านเราสามารถที่จะเป็ น
Best Practice ระดับโลกได้ โดยไม่ยากนักนะครับ
ถ้ าใคร(ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นคนที่ทางานด้ าน HR เท่านัน้ ) มีประสบการณ์ ในการด้ านการบริ หารงาน บริ หารคนที่มี
คุณค่าและอยากจะถ่ายทอดเป็ นวิทยาทานแก่เพื่อนๆในวงการ HR เวทีของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเปิ ด
รอรับท่านอยูต่ ลอดเวลานะครับ....ขอขอบคุณล่วงหน้ าไว้ ณ โอกาสนี ้ด้ วย

