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หลายครัง้ ที่ผมได้ รับคาถามจากองค์กรที่เป็ นเถ้ าแก่หรื อธุรกิจครอบครัวว่า ถ้ าองค์กรต้ องการพัฒนาระบบการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลหรื อที่เรานิยมเรี ยกกันว่า HR นัน้ เขาควรจะเริ่ มต้ นตรงไหน ทาอะไรบ้ าง ลงทุนเยอะหรื อไม่ ใช้
เวลานานเท่าไหร่ และจะรู้ ได้ อย่างไรว่าทาแล้ วแก้ ปัญหาที่เขากาลังประสบอยู่ได้ หรื อจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าระบบที่จะทา
นันได้
้ ผลจริ งและคุ้มค่าต่อเงินลงทุน ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นคาถามที่นา่ สนใจและน่าคิดสาหรับเถ้ าแก่ยคุ ใหม่ รวมถึง
เป็ นโจทย์ที่ต้องการหาคาตอบสาหรับคนที่จะไปช่วยเถ้ าแก่พฒ
ั นาระบบ HR อีกด้ วย
เหตุผลที่องค์กรเถ้ าแก่มกั จะเริ่ มให้ ความสาคัญกับระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลคือ กาลังจะขยายกิจการ
หรื อไม่ก็เถ้ าแก่รุ่นเก่ากาลังจะลงจากบัลลังก์และวางแผนจะถ่ายโอนอานาจให้ คนรุ่นๆลูกรุ่นหลานดูแล หรื อเป็ นองค์กรเถ้ า
แก่ที่กาลังจะร่ วมทุนกับบริ ษัทต่างชาติ องค์กรเหล่านี ้ในอดีตไม่มีระบบการบริ หารงานบุคคลที่ชัดเจน บางองค์กรไม่มี
แม้ กระทัง่ ฝ่ ายบุคคล เพราะงานเรื่ องการบริ หารคนมักจะไปฝากไว้ กบั หน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ ายบริ หารดูแลเรื่ องการบริ หาร
คนโดยทัว่ ๆไป ฝ่ ายบัญชีและการเงินทาเรื่ องการจ่ายเงินเดือน ผู้จดั การโรงงานก็ดกู ารบริ หารบุคคลในโรงงาน สรุ ปว่าทุก
คนเป็ นผู้จดั การฝ่ ายบุคคลไปในตัว
เถ้ าแก่หลายคนอยากจะพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ เป็ นระบบมากยิ่งขึ ้น แต่อาจจะขาดข้ อมูลและ
ความรู้ เรื่ องนี ้ที่ดีพอ จะถามคนในองค์กรก็ไม่มีใครรู้ จริ ง อยู่ๆจะไปว่าจ้ างที่ปรึ กษาจากภายนอกเข้ ามาทาก็ยงั ไม่แน่ใจ
เพราะตัวเองก็ไม่ร้ ูเรื่ องนี ้มากเท่าไหร่ จึงทาให้ เถ้ าแก่บางคนต้ องเสียเวลาออกไปหาความรู้ ด้วยตัวเอง เถ้ าแก่บางคนยอม
ทนกับระบบเดิมๆต่อไป
เพื่อให้ เถ้ าแก่ที่กาลังจะคิดพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ แนวคิดและมีแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะลงมือทาจริ ง ผมจึงขอเสนอข้ อคิดและแนวทางดังนี ้
• ทารายการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR System Checklist)
สิ่งแรกที่เถ้ าแก่จะต้ องรู้ เป็ นอันดับแรกคือขอบเขตของระบบงาน HR ทังหมดที
้
่ควรจะเป็ นหรื อที่องค์กรอื่นๆเขามีกัน
โดยทัว่ ไปนันมี
้ อะไรบ้ าง เช่น ระบบการจัดโครงสร้ างขององค์กร ระบบการวางแผนกาลังคน การสรรหาว่าจ้ าง การพัฒนา

ฝึ กอบรม แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลงาน ระบบการบริ หารผลตอบแทน ระบบความก้ าวหน้ าในอาชีพ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เถ้ า
แก่ได้ เห็นภาพโดยรวมของระบบ HR ก่อนและต้ องเข้ าใจว่าแต่ละระบบนัน้ สัมพันธ์ กนั อย่างไร ถ้ าทาได้ ผมแนะนาให้ ทาถึง
รายละเอียดย่อยๆของแต่ละระบบ เช่น ระบบการสรรหาคัดเลือก ก็มีระบบย่อยๆดังนี ้
ขันตอนการขออนุ
้
มตั ิกาลังคน

ขันตอนการประกาศรั
้
บสมัครงาน

ขันตอนการคั
้
ดเลือกใบสมัคร

ขันตอนการสั
้
มภาษณ์

สาหรับวิธีการได้ มาซึง่ รายการของระบบ HR (HR Checklist) สามารถทาได้ หลายวิธีการ เช่น หาซื ้อหนังสือด้ านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์มานัง่ ดูหวั ข้ อ (ไม่ต้องอ่านรายละเอียดก็ได้ ครับ) เพราะต้ องการทราบเพียงขอบเขตของงาน HR เท่านัน้
หรื ออาจจะขอตัวอย่างจากองค์กรอื่น หรื ออาจจะเรี ยกบริ ษัทที่ปรึกษาเข้ ามาสรุปให้ ฟัง หรื อไม่ก็หลอกให้ ที่ปรึ กษาทามาให้
ก็ได้ ครับ
• ประเมินสถานะของระบบฯ (HR System Assessment)
เมื่อได้ รายการของระบบ HR มาแล้ วก็มาถึงการประเมินหรื อตรวจสอบสถานะของระบบที่ควรจะมีกบั ระบบที่เราเป็ นอยู่
โดยการตังค
้ าถามเพียงว่าเรามีระบบนี ้หรื อยัง เช่น เรามีระบบการคัดเลือกบุคคลากรแล้ วหรื อยัง ถ้ ามีแล้ วให้ ถามต่อว่าเรา
พอใจกับระบบนี ้ (ทังในแง่
้
ของขันตอนและเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ อง) มากน้ อยเพียงใด ควรจะมีการพัฒนาหรื อไม่
ส าหรั บ การประเมิ น ระบบฯ เราอาจจะประเมิ น กัน เองหรื อ ไม่ ก็ ว่ า จ้ างบุค คลภายนอกเข้ ามาช่ ว ยประเมิ น ให้ ก็ ไ ด้
บุคคลภายนอกไม่จาเป็ นต้ องเป็ นที่ปรึกษา อาจจะหาผู้จดั การฝ่ าย HR องค์กรไหนก็ได้ มาช่วยประเมิน เพราะจะได้ ไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายมาก
• จัดลาดับความสาคัญและเร่ งด่ วน (HR System Priority)
เมื่อเรารู้ สถานะของระบบ HR ขององค์กรเราแล้ ว ขันนี
้ ้ก็ต้องมาทาการจัดลาดับความสาคัญของระบบที่เราต้ องการจะ
พัฒนา เพราะถ้ าจะทาทุกระบบครัง้ เดียว ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นคือต้ องลงทุนหรื อลงแรงเยอะมากครับ ควรจะพิจารณาจาก
ความสาคัญและเร่งด่วนของระบบมากว่า นอกจากนี ้ก็ต้องดูวา่ ระบบไหนจะต้ องทาก่อนระบบไหน ระบบไหนที่เป็ น ปั ญหา
มากที่สดุ ในปั จจุบนั ระบบไหนที่จะเข้ ามารองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ
• วางแผนการพัฒนาระบบฯ (HR System Development Plan)
เมื่อตัดสินใจแล้ วว่าจะทาอะไรก่อนหลัง ควรจะมีการจัดทาแผนในการพัฒนาระบบว่าแต่ละปี ควรจะพัฒนาระบบไหน
ก่อนหลัง เพราะระบบงาน HR ไม่สามารถพัฒนาครัง้ เดียวทุกระบบได้ บางระบบต้ องใช้ เวลาเพื่อศึกษาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับองค์กร พร้ อมกันนี ้ก็ควรจะจัดสรรงบประมาณในการลงทุนไว้ ให้ สอดคล้ องกับแผนที่กาหนดไว้ ด้วย

• กาหนดแนวทางในการพัฒนา (HR System Development Strategy)
สาหรับการดาเนินการพัฒนาระบบ HR แต่ละองค์กรก็สามารถเลือกกลยุทธ์ ในการพัฒนาได้ หลายทาง เช่น พัฒนาเอง
ว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกเข้ ามาช่วย หรื อว่าจ้ าง HR เก่งๆเข้ ามาวางระบบให้ ก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น เวลา งบประมาณ ความพร้ อมของคนในองค์กร
สรุ ป การพัฒนาระบบงาน HR ขององค์กรเถ้ าแก่ควรจะเริ่ มต้ นจากการที่ผ้ บู ริ หารรู้ และเข้ าใจภาพรวมของระบบงาน HR
ทังหมดอย่
้
างดีก่อน แล้ วควรดาเนินการ พูดง่ายๆคือผู้บริ หารทุกคนจะต้ องเห็นความสาคัญของระบบ HR ก่อนและต้ องได้
คาตอบจาก 3 คาถามดังต่อไปนี ้ก่อน
• ระบบ HR สามารถแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการบริหารคนในปั จจุบันได้ หรือไม่ ?
• ระบบ HR สามารถป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตอะไรบ้ าง อย่ างไร ?
• ระบบ HR มีส่วนช่ วยสนับสนุนแผนธุรกิจขององค์ กรได้ หรือไม่ มากน้ อยเพียงใด ?
ตราบใดที่ผ้ ูบริ หารองค์กรยังตอบคาถามนีใ้ ห้ ตวั เองได้ ยงั ไม่ชัดเจน กรุ ณาอย่าเพิ่งรี บร้ อนพัฒนาระบบนะครั บ
เพราะอาจจะทาให้ เดินหลงทางได้ นะครับ สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเถ้ าแก่มือโปรที่ต้องการโกอินเตอร์ จะสามารถ
พัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะครับ

