HR มีส่วนร่ วมในการสร้ างผลกาไรให้ องค์ กรได้ อย่ างไรบ้ าง?
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HR มักจะถูกมองเป็ นหน่วยงานใช้ เงิน (Cost Center) ไม่ใช่หน่วยงานหาเงิน (Profit Center) ขององค์กรมาโดย
ตลอด ถึ งแม้ ว่า จะมี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ เรื่ อ งบทบาทของ HR ยุค ใหม่ อ อกมาชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า HR ต้ อ งเป็ นทัง้ หุ้น ส่ว นธุ รกิ จ
(Business Partner) และเป็ นผู้เล่นตัวจริ ง (Business Player) ก็ตาม แต่ในความเป็ นจริ ง HR ในบ้ านเราส่วนใหญ่ ก็ยัง
ทางานประจากันอยู่เหมือนเดิม สาเหตุสาคัญที่ทาให้ HR ยังไม่สามารถก้ าวไปสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจและผู้เล่นตัวจริ งได้
ก็เพราะองค์กรยังไม่ได้ คาดหวังที่จะให้ HR หลุดออกจากวงโคจรของงานประจา ในขณะที่ HR เองก็ยงั อ่อนหัดในด้ านการ
บริ หารธุรกิ จ (ถ้ าเทียบกับหน่วยงานอื่น) ถ้ าขืนออกไปเล่นบทที่ไม่ถนั ด เผลอ ๆ อาจจะพลาดท่าตกม้ าตายเอาง่าย ๆ
บางคนก็ยงั กลัว ๆ กล้ า ๆ ที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมอย่างเต็มตัว ก็เลยยังไม่กล้ าทิ ้งงานประจาออกไปมากนัก
ก่อนที่พูดถึงแนวทางที่จะให้ HR เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการทากาไรให้ กับองค์กรนัน้ คงจะต้ องตีโจทย์ของ HR ที่
องค์กรคาดหวังไว้ ให้ แตกเสียก่อน โจทย์ที่องค์กรคาดหวังจาก HR มีอยู่ 2 ข้ อหลักคือ
1. ทาอย่ างไรให้ คนมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximize Human Capability)
โจทย์ในข้ อนี ้จะช่วยสร้ างกาไรให้ กบั องค์กรได้ อย่างไร แน่นอนว่าถ้ าบุคลากรในองค์กรสามารถดึงศักยภาพ
ของตัวเองมาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ผลผลิตต่อคน รายได้ ตอ่ คนก็จะสูงขึ ้น เมื่อสิ่งเหล่านี ้สูงขึ ้นแล้ ว
ย่อมทาให้ รายได้ และกาไรขององค์กรสูงตามไปด้ วย
2. ทาอย่ างไรให้ ต้นทุนการบริหารคนต่าที่สุด (Minimize Human Cost)
สาหรับโจทย์ข้อนี ้ก็สามารถสร้ างกาไรให้ กบั องค์กรได้ เช่นเดีย วกัน เพราะถ้ าต้ นทุนด้ านการบริ หารคนลดลง
ย่อมส่งผลกระทบต่อกาไรขององค์กรทันที แต่การบริ หารคนด้ วยต้ นทุนต่านี ้ ไม่ได้ หมายถึงการลดเงินเดือน
หรื อลดสวัสดิการ แต่หมายถึงการที่ต้นทุนรวมในการบริ หารคนมีเปอร์ เซ็นต์ที่ต่าเมื่อเทียบกับรายได้ หรื อกาไร
ขององค์กร นัน่ แสดงว่าแต่ละคนอาจจะมีเงินเดือนสูงกว่าองค์กรอื่นก็ได้ แต่ใช้ คนน้ อยกว่าองค์กรอื่น
ผมคิดว่าโจทย์ทงสองข้
ั้
อนี ้แหละที่เป็ นภารกิจของ HR (HR Mission) ที่สาคัญ เพราะฉะนัน้ เวลาเราจะทาอะไรก็
ตามต้ องถามตัวเองเสมอว่าจะส่งผลกระทบในทางบวกหรื อลบต่อโจทย์ทงสองข้
ั้
อนี ้ เหมือนกับฝ่ ายบัญชีการเงิน มักจะ
ตระหนักอยู่เสมอว่าค่าใช้ จ่ายหรื อการลงทุนแต่ละเรื่ องนันจะมี
้
ผลกระทบต่อกาไรและขาดทุนหรื อไม่ สิ่งนี ้น่าจะเรี ยกว่า
"Benefit Awareness" หมายถึ ง จิ ต สานึก เรื่ อ งก าไรและขาดทุน โดยเฉพาะ HR ที่ อ ยู่ในภาคเอกชนควรจะมี สิ่ง นี อ้ ยู่
ตลอดเวลา เพราะถ้ าเราหลุดกรอบจากตรงนี ้ไปเมื่อไหร่ โอกาสทากาไรให้ องค์กรคงจะไม่มี

สาหรับแนวทางที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนร่วมอาชีพ HR เพื่อให้ เราสามารถก้ าวไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการสร้ าง
กาไรให้ กบั องค์กรมีดงั นี ้
• จัดการกับงานประจา
สิ่งแรกที่ควรจะทาคือจัดการกับงานประจาให้ เหลือน้ อยลง เพื่อให้ เรามีเวลาเหลือไปคิดเรื่ องอื่น ๆ วิธีการ
จัดการกับงานประจาก็สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การจัดทาระบบมาตรฐานการทางานซึ่งอาจจะใช้ แนวคิด
ของระบบ ISO ก็ได้ ที่งานทุกงานจะต้ องมีค่มู ือขันตอนการท
้
างานที่ชัดเจน ไม่ต้องยึดติดกับตัวคน การนา
เทคโนโลยี เข้ า มาใช้ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการท างาน การกระจายงานบางอย่า ง (ที่ ค วรจะเป็ นหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานหลัก) กลับไปสูห่ น่วยงานหลัก หรื อการใช้ บริ การหน่วยงานภายนอก (Out-Source)
• หาความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้ มากขึน้
เมื่อมีเวลาว่างจากงานประจาแล้ ว อยากจะแนะนาให้ HR หาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจ หรื อ
การบริ หารงานในด้ านอื่น ๆ เพื่อให้ เข้ าใจว่าจริ ง ๆ แล้ วหัวใจของการบริ หารองค์ กรคืออะไร แล้ วงาน HR
สามารถเข้ าไปช่วยสร้ างกาไรหรื อลดต้ นทุนให้ กับองค์ กรได้ อย่างไรบ้ าง วิธีการหาความรู้ ก็สามารถทาได้
หลายแบบ เช่น เรี ยนรู้ จากเพื่อน ๆ ในหน่วยงานอื่น เรี ยนรู้จากการสัมมนา จากการอ่าน การพูดคุยกับคนที่มี
ประสบการณ์ หรื อบางคนอาจจะไปศึกษาจากธุรกิจขายตรงขายอ้ อม ธุรกิจประกันฯ ที่มีอยู่มากมายในบ้ าน
เราในตอนนี ้ เพราะธุรกิ จเหล่านีม้ ักจะชักชวนเราไปฟั งฟรี (ใครชอบของฟรี ก็ลองใช้ วิธีนีไ้ ด้ นะค รับ ) และ
วิทยากรที่มาให้ ความรู้สว่ นใหญ่จะเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรงและเก่ง ๆ ด้ วย ถ้ าเราเปิ ดใจอีกนิดเดียวก็อาจจะ
ได้ ความรู้ดี ๆ แบบฟรี ๆ มาเยอะแยะเลยครับ
• ฝึ กวางแผนกลยุทธ์
เรื่ องนี ้ถือเป็ นหัวใจสาคัญในการก้ าวจาก HR แบบเก่าไปสู่ HR สมัยใหม่ เพราะถ้ าเราไม่เข้ าใจการวางแผน
กลยุทธ์ ขององค์กรแล้ ว และยิ่งเราไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ของ HR ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร
ได้ แล้ ว คงหมดโอกาสที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการสร้ างกาไรให้ องค์กรอย่างแน่นอน การวางแผนกลยุทธ์ นี ้จะ
ช่วยให้ เราแปลงเป้าหมายองค์กรสูก่ ลยุทธ์ แผนงาน และโครงการของงาน HR
• กาหนดตัวชีว้ ัดผลงานเสียใหม่
HR จะต้ องทบทวนจัดทาตัวชี ้วัดผลงานเสียใหม่ เพราะตัวชี ้วัดผลงานคือแผนที่ที่จะนาเราไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ในการทากาไร ถ้ าตราบใดที่เรายังวัดว่าจัดฝึ กอบรมได้ ตามแผนหรื อไม่ หาคนได้ ตรงเวลาหรื อไม่ พนักงาน
ป่ วยสายขาดลากี่เปอร์ เซ็นต์ พนักงานลาออกกี่เปอร์ เซ็นต์ เราคงไม่มีโอกาสไปพูดได้ เต็มปากเต็มคาว่าเรามี
ส่วนร่ วมในการทาก าไรให้ องค์ ก ร ตัวชี ว้ ัด ผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของ HR สมัยใหม่
จะต้ องวัด ผลผลิตต่อคน (Productivity per staff) วัดรายได้ ต่อคน (Revenue per staff) วัดค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย
ต่อ คน (Overhead Cost ) ฯลฯ เพราะตัวชี ว้ ัด ผลงานเหล่า นี จ้ ะช่ ว ยให้ เราออกไปท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
หน่วยงานอื่นมากขึน้ มากกว่าการนั่งทางานอยู่ฝ่ายของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าเราถูกวัดผลงานเรื่ อง
ผลผลิตต่อคน แทนที่ฝ่ายผลิตจะขอคนเพิ่มแล้ วเราจะผ่านไปง่าย ๆ เหมือนแต่ก่อน ที่นี ้เราก็ต้องเข้ าไปศึกษา
ดูแล้ วว่าทาไมต้ องขอคนเพิ่ม จาเป็ นจริ งหรื อไม่ มีวิธีอื่นที่ดีกว่าการเพิ่มคนหรื อไม่ เช่น อาจจะใช้ การจ้ าง

พนักงานรับเหมา หรื อใช้ วิธีการจัดกะใหม่ได้ หรื อไม่ ต้ นทุนอาจจะต่ากว่ารับพนักงานใหม่ เห็นมัย๊ ครับว่าถ้ า
ตัวชี ้วัดผลงานของ HR เปลีย่ น บทบาทของเราก็จะเปลีย่ นตามไปด้ วย
• สร้ างบันไดสู่นักบริหารด้ วยการคิดสิ่งใหม่
คนที่เป็ น HR ควรจะหาความรู้ ใหม่ และฝึ กคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อมีโอกาสเปิ ดให้ จะได้ ไม่
พลาดโอกาสดี ๆ ในการนาเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมผู้บริ หาร การคิดสิ่งใหม่บางเรื่ องสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการทางานหรื อลดต้ นทุนขององค์กรได้ ซึ่งการนาเสนอแนวคิดใหม่ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเรื่ อง
ของ HR เสมอไปแต่อาจจะเป็ นระบบการบริ หารงานต่าง ๆ ขององค์กรก็ได้ ถ้ าเราได้ มีโอกาสแสดงให้ ผ้ บู ริ หาร
เห็นว่าเราสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการลดต้ นทุนหรื อสร้ างกาไรให้ กบั องค์กรได้ สกั เรื่ องสองเรื่ อง ผมเชื่อว่า
หลังจากนันเราคงจะได้
้
รับความไว้ วางใจจากผู้บริ หารให้ ทางานที่ใหญ่ขึ ้นได้
• นาปั ญหาองค์ กรมาวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาโดยใช้ ความรู้ด้าน HR
คนที่ทางานด้ าน HR ควรจะสนใจรับรู้ รับทราบปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ ้นในองค์กร แล้ วนาเอาปั ญหาเหล่านัน้
มาวิเคราะห์ หาทางแก้ ไข โดยใช้ จุดแข็งเรื่ องการบริ หารคนเข้ ามาช่วย พยายามลองถามตัวเองดูว่าปั ญหา
ขององค์กรเรื่ องนัน้ ๆ สามารถแก้ ไขโดยการบริ หารคนได้ หรื อไม่ ถ้ าได้ ก็คิดต่อ ถ้ าไม่ได้ ก็ลองคิดดูว่าควรจะ
แก้ ไขอย่างไรถ้ าได้ ไอเดียดี ๆ ก็ลองนาไปเสนอต่อหน่วยงานนัน้ ๆ หรื อต่อที่ประชุมผู้บริ หารดู ถ้ าแนวคิดเราไม่
ดีก็เสมอตัว แต่ถ้าเป็ นแนวทางที่ดีก็ได้ กาไร(ทางใจ) มาส่วนหนึง่ ฝึ กอย่างนี ้เรื่ อย ๆ แล้ วจะพบว่าศักยภาพใน
การคิดของเราจะไม่ด้อยไปกว่าหน่วยงานอื่นอย่างแน่นอน แล้ วเราได้ เปรี ยบเพราะเราจะไม่ร้ ู สึกเครี ยดกับ
ปั ญหานัน้ ๆ สมองของเราทางานสบายกว่าคนที่เป็ นเจ้ าของปั ญหา
• ร่ วมทุนกับหน่ วยงานอื่น
HR จะตังตนเป็
้
นศิลปิ นเดี่ยวหรื อรัฐอิสระก็จะไม่ได้ อีกต่อไป เพราะเราต้ องเข้ าใจว่าเราคือหน่วยงานสนับสนุน
(Support Function) ดังนัน้ เราจึ ง ควรจะหาพัน ธมิ ต รที่ คิ ด ว่า ท างานกับ เขาแล้ ว ไปด้ ว ยกัน ได้ ดี ลองหา
หน่วยงานหลักสักหน่วยงานหนึ่งมาร่ วมกันทางาน เราใช้ จุดแข็งที่เรามีอยู่ไปช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่ว ยงานนัน้ ๆ ผมคิ ด ว่า คงจะไม่มี ห น่ ว ยงานไหนปฏิ บัติ ก ารช่ ว ยเหลือ จากเรา การเข้ า ไป
ช่วยเหลือแบบนี ้นอกจากจะได้ กาไรที่ได้ ศึกษางานของหน่วยงานนัน้ ๆ แล้ วก็เป็ นโอกาสที่จะได้ แสดงฝี มือให้
เห็นว่า HR สามารถช่วยลดต้ นทุนและเพิ่มกาไรให้ กบั องค์กรได้ อย่างไรด้ วย
• เป็ นผู้นาในการนาระบบใหม่ ๆ เข้ ามาใช้
HR เป็ นหน่วยงานที่มีเครื อข่ายทังภายในและภายนอกมาก
้
ดังนัน้ จงใช้ จุดนี ้ให้ เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรจะหาความรู้ ที่เป็ นวิทยาการและเครื่ องมือใหม่ ๆ อยู่เสมอ วันใดที่องค์กรนาเอาระบบนัน้ ๆ เข้ า
มาใช้ พยายามอาสาสมัครเป็ นหัวหน้ าทีมในการนามาใช้ ในองค์กร เพราะนอกจากจะได้ มีโอกาสบริ หาร
ทีมงานจากหน่วยงานอื่นแล้ ว ยังสามารถแสดงให้ เห็นผลงานโดยผ่านระบบที่นาเข้ ามาใช้ ได้ และอย่าลืมการ
ประเมินผลระบบหรื อโครงการนัน้ ๆ ด้ วยว่าช่วยลดต้ นทุนหรื อเพิ่มกาไรให้ องค์กรได้ อย่างไร โดยปกติแล้ วใน
องค์กรต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ จะพยายามหลีกเลีย่ งการเป็ นหัวหน้ าทีมในการนาระบบต่าง ๆ เข้ ามาใช้ จุดนี ้
ผมคิดว่าน่าจะเป็ นโอกาสของคนที่ทางานด้ าน HR เพราะนอกจากจะได้ มีโอกาสแสดงฝี มือแล้ ว อาจจะเป็ น

เครื่ องมืออย่างหนึง่ ในการต่อรองกับผู้บริ หารให้ ลดงานประจาของเราลงโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ บริ การ
จากภายนอก เพราะถ้ าเราไม่มีงานอะไรเพิ่มเติมผู้บริ หารก็มกั จะไม่สนใจกับเสียงเรี ยกร้ องกับ HR เท่าไหร่
สรุ ป การที่ HR จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการสร้ างผลกาไรให้ กบั องค์กรได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการปฏิรูป
การทางานภายในหน่วยงานของ HR ให้ มีประสิทธิภาพเสียก่อน แล้ วจึงค่อยก้ าวออกไปช่วยหรื อสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ
ในองค์กรให้ สามารถบริ หารคนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีต้นทุนในการบริ หารคนต่าสุด
สิ่งสาคัญที่สดุ ที่ HR จะต้ องสร้ างก่อนที่จะไปมีส่วนร่ วมในการทากาไรให้ องค์กรคือ ทากาไรให้ กบั ตัวเอง กาไร
ที่วา่ นี ้คืออะไร คือ กาไรทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงการได้ รับการยอมรับ ไว้ วางใจจากผู้บริ หารและหน่วยงานอื่น ๆ เพราะสิ่งนี ้
คือกุญแจดอกสาคัญที่จะช่วยให้ คนในอาชีพ HR สามารถก้ าวไปสูร่ ัว้ บ้ านของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการ
สร้ างกาไรให้ กบั องค์กรในโอกาสต่อ ๆ ไป

