HOW TO BE A PRO(FESSIONAL)ACTIVE HR (ตอนที่ 1)
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คนที่ทางานในด้ าน HR มักจะบ่นให้ ฟังอยูเ่ สมอว่า "Job Description ของงาน HR คืองานทุกอย่างที่ไม่ได้ เขียน
ไว้ ในหน้ าที่งานของตาแหน่งอื่น ๆ" หรื อ "งาน HR มีแต่เสมอตัวกับติดลบ" หรื อ "งาน HR เป็ นลูกเมียน้ อย" และอีกหลาย ๆ
ความรู้สกึ ที่มกั จะออกมาจากปากคนที่เคยเป็ น HR หรื อกาลังเป็ น HR
ถ้ ามาวิเคราะห์กนั ลึก ๆ แล้ วจะพบว่าสาเหตุสว่ นหนึ่งที่ทาให้ คน HR รู้ สกึ แบบนันก็
้ คือ สไตล์การทางานของ HR
เองนัน่ แหละครับ หลายคนทางานแบบ Reactive HR หมายถึง การตังรั
้ บอย่างเดียว ไม่มีโอกาสได้ รุกเลย เพราะแค่รอรับ
คาสัง่ จากเจ้ านายเพียงอย่างเดียวก็ตงหลั
ั ้ กไม่ทนั แล้ ว จะทางานก็ต่อเมื่อเจ้ านายสัง่ หน่วยงานอื่นขอเท่านัน้ ผมคงจะ
ไม่สาธยายปั ญหาที่เคยเกิดขึ ้นของการเป็ น Reactive HR ให้ แทงใจดาของเพื่อน ๆ ชาว HR อีกนะครับ แต่จะขอแนะนา
แนวทางการพัฒนาให้ HR ก้ าวหน้ าไปสูก่ ารเป็ น "Pro(fessional)active HR" ในสามมิติดงั นี ้ครับ
มิติที่ 1 : การพัฒนาตัวเอง (Self-Development)
มิติที่ 2 : การพัฒนาคน (People Development)
มิติที่ 3 : การพัฒนางาน (HR Development)
เนื่องจากเนื ้อหาเยอะจึงไม่สามารถเขียนให้ จบภายในวันเดียวได้ ดังนัน้ ในวันนี ้ผมจะขอพูดถึงรายละเอียดของ
มิติแรกก่อนนะครับ สาหรับอีกสองมิติที่เหลือจะขอพูดถึงในฉบับหน้ า(วันพุธหน้ า)
มิติท่ ี 1 : การพัฒนาตัวเอง (Self-Development)
ไม่วา่ เราจะพัฒนาอะไรก็ตามจุดเริ่ มต้ นจะอยูท่ ี่การพัฒนาตัวเองก่อน เพราะถ้ าตัวเรายังไม่พฒ
ั นา โอกาสที่จะไป
พัฒนาคนอื่นหรื อพัฒนางานก็คงจะยากมาก ประเด็นสาคัญที่ Pro(fessional)active HR ควรพัฒนาตัวเองมีดงั นี ้
• การวางแผนกลยุทธ์ ของชีวิต
HR ควรจะเป็ นนักวางแผนกลยุทธ์ตวั ยง เพราะถ้ าเราไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ของชีวิตตัวเองได้ แล้ ว เราคง
ไม่สามารถไปให้ คาปรึ กษาแนะนาใครในองค์กรได้ การวางแผนชีวิตจะช่วยให้ เรารู้ ว่าเป้าหมายที่แท้ จริ งใน
ชีวิตของเราคืออะไร เรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้ าง โอกาสและปั ญหาอุปสรรคมี อะไรบ้ าง (แนะนาให้ ทา
SWOT Analysis ชีวิตตัวเอง) เรามีแนวทางหรื อกลยุทธ์ ในการไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ๆ ได้ อย่างไร เราจะต้ องทา
อะไรบ้ าง ทาเมื่อไหร่ และทาอย่างไร การวางแผนกลยุทธ์ ชีวิตจะช่วยเรามีโฟกัสในการดาเนินชีวิตที่ชดั เจน
มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังจะช่วยลดความเสีย่ งต่อความล้ มเหลวหรื อความผิดพลาดได้ เป็ นอย่างดี

• ควรพัฒนาตนให้ เป็ นผู้บริหารอารมณ์ มืออาชีพ
ผมอยากให้ คนที่ทางานด้ าน HR เป็ น EQ-CEO คือคนที่ใหญ่ที่สดุ ด้ านการบริ หารอารมณ์เหมือน ๆ กับ CEO
ที่ใหญ่สดุ ด้ านการบริ หาร หรื อ CFO ที่ใหญ่สดุ ด้ านการบริ หารการเงิน เหตุผลที่สาคัญก็คือ ถ้ าเราสามารถ
เป็ นผู้นาทางด้ านการบริ หารอารมณ์ (ทังของตนเองและผู
้
้ อื่น) แล้ ว โอกาสที่เราจะได้ รับการยอมรับจากบุคคล
ทุกระดับในองค์ กรก็ ย่อมมีมากขึ ้น ถึงแม้ เราจะไม่เก่งงานเท่ากับเขา แต่อย่างน้ อยเราก็ มีเรื่ องการบริ หาร
อารมณ์เหนือกว่าคนอื่นอยูห่ นึง่ อย่าง พูดง่าย ๆ คือ HR ต้ องมีลกั ษณะของความเป็ นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ให้ คน
อื่นเห็นและยอมรับให้ ได้
• ควรฝึ กการคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
คนที่ จะน าคนอื่ น ๆ ได้ จูงใจคนอื่ น ได้ นัน้ จะต้ อ งเป็ นคนที่ คิ ด ต่างจากคนอื่ น เป็ นคนที่ คิ ด สิ่งใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพราะในความเป็ นจริ งแล้ วงาน HR ถือเป็ นงานที่ไม่มีสตู รสาเร็ จ อารมณ์ จิตใจ สังคมของคน
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ เราจะต้ องฝึ กคิดพัฒนาตนเองให้ สามารถคิดสิง่ ใหม่ ๆ ให้ ทนั เหตุทนั การณ์
และทันคนอยูเ่ สมอ อย่าลืมว่าความแปลกใหม่คือแนวทางการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ตัวเราเอง
• การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
คนที่ทางาน HR ควรจะเป็ นผู้นาแห่งการเรี ยนรู้ วิทยาการสมัยใหม่ เพราะสิ่งที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงต้ องการคือ
ผู้บริ หารงาน HR ต้ องสามารถพูดภาษาเดียวกันกับผู้บริ หารได้ วันนี ้มีอะไรใหม่ พรุ่งนี ้จะเกิดอะไรขึ ้น ควรจะ
หาความรู้ ในเชิ งลึก ของงาน HR และหาความรู้ ในเชิ งกว้ างของวิ ท ยากรด้ านอื่ น ๆ อย่าปิ ดตัว เอง เรื่ อ ง
บางเรื่ องเราอาจจะไม่ชอบแต่ควรจะรู้ ไว้ บ้าง ความรู้ ของเราอาจจะได้ จากหลายแหล่ง เช่น การอ่านหนังสือ
การเข้ าสัมมนา การแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่น อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
• การสร้ างวินัยในตัวเอง
ในเมื่อ HR คือบุคคลสาคัญในการพัฒ นาบุคลากรในองค์กร วินยั ในตัวเองของ HR ถือเป็ นสิ่งสาคัญมาก
เพราะนอกจากเราจะได้ รับผลดีจากการมีวินยั ในตัวเองแล้ ว เรายังสามารถเป็ นโมเดลให้ กบั ทุกคนในองค์กร
ได้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการตรงต่อเวลา ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในการทางาน บุคลิกภาพ การพูดการจา
กิริยามารยาท การวางตัวให้ เหมาะสมกับกาละ เทศะ
สาหรับมิติแรกนี ้ ผมคิดว่าคนที่ทางานทางด้ าน HR จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทาก่อน เพราะภาพพจน์หรื อเครดิต
จากการขายตัวเองเป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อการทางานในด้ านนี ้ คนทางาน HR เหมือนกับคนขายประกันที่ความสาคัญอย่างหนึง่
ที่ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตคือความน่าเชื่อถือของผู้ขาย เช่นเดียวกันกับ HR ถ้ าตัว HR มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง
แล้ ว โอกาสแห่งความสาเร็ จในการบริ หารคนและบริ หารงานย่อมมีมากขึ ้น ปั จจัยสาคัญที่จะนาเราไปสู่ ความสาเร็ จในการ
พัฒนาตนเองคือ การวางแผนที่ชดั เจน การนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงแก้ ไขจุดบกพร่องอยูเ่ สมอ สุดท้ ายนี ้
ผมมีความเชื่อมัน่ ว่า HR มืออาชีพ (Professional HR) และเป็ น HR ที่จะทางานเชิงรุ ก (Proactive HR) นันจะต้
้
องสร้ าง
ความพร้ อมโดยการพัฒนาตัวเองให้ ดีก่อน ก่อนที่ก้าวขึ ้นสูบ่ นั ไดของการพัฒนาคนและพัฒนางาน
โปรดติดตามอ่าน How to be a Pro(fessional)active HR ตอนที่สองเร็ ว ๆ นี ้ครับ

