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นักบริ หารงานทรัพยากรบุคคลทุกท่านครับ ท่านเคยได้ ยินได้ ฟังหรื อเคยมีใครบอกท่านไหมครับว่า ท่านทางาน
ในลักษณะ“ ปิ ดทองหลังพระ” ท่านรู้สกึ อย่างไรกับคาสีค่ านี ้ครับ?
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั เราจะเห็นได้ ว่า เจ้ าของกิจการหรื อเจ้ าของสถานประกอบการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงใน
องค์กร โดยส่วนใหญ่ มักจบการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี จนถึงระดับปริ ญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม, สาขาการบริ หาร
จัดการ, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาการขายและการตลาด ซึ่งจะมีบคุ ลิกภาพ ทัศนคติ แนวคิด การตัดสินใจที่แตกต่าง
จากนักบริ หารงานทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ มองการบริ หารโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ หลักวิศวกรรมศาสตร์ ต้ องคานวณ
เป็ นตัวเลขได้ เป็ นตรรกศาสตร์ คิดถึงการคืนทุน ( Return on Investment ) คิดถึงกาไร คิดถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
กิจการและความมัน่ คงขององค์กร ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ที่เป็ นปกติ ของนักลงทุนหรื อเจ้ าของกิจการ แต่โดยธรรมชาติของนักบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลแล้ ว มักจะมองการบริ หารเป็ น 2 มิติ คือ เป็ นทังศาสตร์
้
และเป็ นทังศิ
้ ลปะ รวมทังศาสตร์
้
ทกุ ๆ ศาสตร์ ต่างก็
ต้ องผสมผสานกันในทางการบริ หาร แต่สงิ่ ที่อยากจะบอกในวันนี ้ก็คอื ที่ผา่ นมา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อที่เรี ยกติดปากติด
หูกัน คือ ฝ่ ายบุคคล มักถูกมองข้ ามหรื อไม่ได้ รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจจากฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้ าของกิจการ ในฐานะที่เป็ นที่
ปรึกษาในเรื่ องของการสรรหา-ว่าจ้ างบุคลากร การฝึ กอบรมและการพัฒนาพนักงาน การบริ หารค่าจ้ าง-เงินเดือนที่ยตุ ิธรรม
และแข่งขันได้ การจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้ าง
กับลูกจ้ าง การจัดระบบธุรการให้ มีประสิทธิภาพ และอีกหลายภารกิจที่สาคัญๆ อย่างยิ่ง ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายพอเป็ น
สังเขป ถึงประเด็นที่ได้ เกริ่ นไว้ ดังต่อไปนี ้ครับ
ภารกิจของการสรรหา-ว่ าจ้ าง
„

„

เมื่อเริ่ มก่อตังกิ
้ จการ ฝ่ ายบุคคลก็ จะมีหน้ าที่รับสมัครบุคลากรเข้ ามา ร่ วมงานกับองค์ กร โดยฝ่ ายบุคคล
จะต้ องร่ วมวางแผนกาลังคน ( Manpower Planning ) กับเจ้ าของกิจการหรื อฝ่ ายบริ หารก่อน ซึ่งจะต้ องมี
การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis ) ประเมินค่างาน ( Job Evaluation ) เพื่อจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานและ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน (Job Description and Job Specifications) เพื่อให้ เหมาะสมกับองค์กร
นอกจากนี ้ ฝ่ ายบุคคลจะต้ องวางแผนในการรับสมัครบุคลากรให้ ทนั เวลา เหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพ คัดเลือก
แหล่ง ที่ จ ะสรรหาบุค ลากร ใช้ ง บประมาณ ในการสรรหาบุค ลากรอย่า งประหยัด และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สัมภาษณ์ บุคลากร เพื่อ ค้ น หาคนเก่ ง คนดี ซึ่งต้ องใช้ ประสบการณ์ และความสามารถอย่างสูง ในการ

„

สัมภาษณ์ และจากประสบการณ์การทางานทางด้ านทรัพยากรบุคคล เรายังคงพบเห็น การสัมภาษณ์งาน
จากฝ่ ายบริ หารหรื อผู้จัดการต้ นสังกัด ที่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการสัมภาษณ์ ผ้ สู มัครงาน โดยขาดการ
เตรี ยมตัวในการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ แบบไม่มีทิศทาง สอบถามผู้สมัครงานไม่ตรงประเด็น ใช้ คว ามพึง
พอใจส่วนตัวในการคัดเลือก ( First Impression ) เข้ าข่าย “ อยากได้ คนเก่งและคนดี แต่ไม่อยากเสียเวลา ”
ในขณะที่รับสมัครบุคลากร ฝ่ ายบุคคลก็จะต้ องตรวจสอบประวัติของผู้มาสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารใน
การสมัครงาน ให้ ผ้ สู มัครที่ผา่ นการสัมภาษณ์ ไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่ มงาน จัดทาสัญญาจ้ างให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย และหากพนักงานผู้ทดลองงานไม่ผา่ นการทดลองงาน ฝ่ ายบุคคลก็ต้องดาเนินการแจ้ งพนักงานผู้
ทดลองงานให้ ทราบ น้ อยนักที่ผ้ จู ดั การต้ นสังกัดหรื อหัวหน้ างานโดยตรง จะรับอาสาจัดการในเรื่ องนี ้ ส่วน
เรื่ องดีๆ เช่น การขึน้ เงิ นเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การพิจารณาโบนัส ผู้จัดการต้ นสังกัดหรื อหัวหน้ างาน
มักจะอาสา เป็ นผู้แจ้ งให้ กบั พนักงานในสังกัดของตนทราบด้ วยตนเอง

ภารกิจของการฝึ กอบรมและพัฒนา
„

„

„

เมื่อรับพนักงานเข้ ามาร่วมงานกับองค์กรแล้ ว ฝ่ ายบุคคลก็จะต้ องดาเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงนโยบายของบริ ษัทฯ คณะผู้บริ หาร กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานสวัสดิการ นโยบาย
คุณภาพ และความปลอดภัยในการทางาน
พนักงานที่ผา่ นการทดลองงาน ฝ่ ายบุคคลและผู้จดั การต้ นสังกัด ก็จะต้ องวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา
พนักงานเป็ นรายบุคคล ( Individual Development Plan ) และเส้ นทางการฝึ กอบรม ( Training
Roadmap ) ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) และ วิสยั ทัศน์ขององค์กร ( Vision ) อีกทัง้ ฝ่ าย
บุคคล ผู้จัดการต้ นสังกัดและผู้บริ หารจะต้ องร่ วมกันกาหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพให้ กับ
พนักงาน ( Career Path ) และสร้ างพนักงานทดแทนตาแหน่งงาน ( Successor ) ให้ กบั องค์กร อย่างมี
ระบบและประสิทธิภาพอีกด้ วย
เวลาที่จ ะต้ องวิเ คราะห์ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์ กร(Training Needs
Analysis ) เพื่อให้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO หรื อระบบมาตรฐานอื่นๆ
ฝ่ ายบุคคลและผู้จดั การต้ นสังกัด ก็จะต้ องวิเคราะห์ร่วมกันและนาเสนอแผนการฝึ กอบรมประจาปี

( Annual Training Year Plan ) ซึง่ ในหลายๆ ครัง้ ที่ผ้ จู ดั การต้ นสังกัด มิได้ ให้ ความ สาคัญกับการวิเคราะห์หรื อ
การค้ นหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในสังกัด ของตนเองเท่าที่ควร ฝ่ ายบุคคลมักจะได้ รับ Training
Wanted จากผู้จดั การต้ นสังกัด มากกว่า Training Needs ที่จาเป็ นต่อการฝึ กอบรม และพัฒนาพนักงานที่สอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจ และเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชี พของพนักงาน และนอกจากนี ้ผู้จัดการต้ น สังกัดบางท่านก็ มิได้ ให้
ความสาคัญในการฝึ กอบรมหน้ างาน ( On the Job Training ) ให้ กบั พนักงานอย่างจริ งจัง มักจะปล่อยให้ พนักงานเรี ยนรู้
เอง แบบผิดๆ ถูกๆ ตามยถากรรม ซึง่ สุดท้ าย เมื่อพนักงานไม่เก่ง ทักษะ ความรู้ ความสามารถคงเดิม ไม่เปลีย่ นแปลง ฝ่ าย
บุคคล ก็จะถูกตาหนิวา่ คัดเลือกและสรรหา-ว่าจ้ าง พนักงานที่ไม่มีคณ
ุ ภาพเข้ ามาในองค์กร ทาให้ ภารกิจงานของฝ่ ายอื่นๆ
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่องค์กรได้ กาหนดไว้

ภารกิจของการบริหารค่ าจ้ าง-เงินเดือน
„

„
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ภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การบริ หารค่าจ้ างหรื อเงินเดือนของพนักงานโดยฝ่ ายบุคคลจะต้ อง
ยึดถือหลัก 3 ประการ คือ ยุติธรรม เสมอภาคและแข่งขันได้ ในหลายๆ องค์กร ยังคงให้ ฝ่ายบุคคลดูแลใน
เรื่ องดังกล่าวนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดบัญชีให้ กบั พนักงาน การติดตามเรื่ องบัตรเอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียมบัตร
การกดเงินไม่ออก การกดรหัสเอทีเอ็มผิด บัตรเอทีเอ็มหาย การแจ้ ง อายัดบัตร หรื อสมุดบัญชี ของพนักงาน
เป็ นต้ น
นอกเหนือไปจากนี ้ ฝ่ ายบุคคลก็ จะต้ องคิดค่าล่วงเวลาในวันทางานปกติ ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่ากะ
ค่าอาหาร เบี ้ยขยัน ค่ารถ ค่าน ้ามัน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดินทาง และอีกสารพัดอย่าง ให้ กบั พนักงาน ซึ่งห้ าม
ผิดพลาดหรื อผิดไม่ได้ หากผิดพลาดเมื่อใด ฝ่ ายบุคคลก็จะถูกมองว่า ไม่ละเอียดรอบคอบ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่น่า
ไว้ วางใจ สารพัดที่จะ ถูกวิพากษ์ วิจารณ์
และที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ คือ การปรั บอัตราค่าจ้ างหรื อเงิ นเดือน การ พิจารณาโบนัส ให้ กับ
พนักงาน ซึ่งฝ่ ายบุคคล จะต้ องวางระบบการบริ หารจั ดการให้ กับองค์กร เพื่อให้ การดาเนินการในเรื่ อง
เกี่ยวกับค่าจ้ าง-เงินเดือนนี ้ มีประสิทธิภาพ และเมื่อใดก็ตามที่พนักงาน รู้ สกึ ถึงความไม่ยตุ ิธรรมหรื อ ความ
ไม่โปร่งใสในการปรับ อัตราค่าจ้ างหรื อการพิจารณาจ่ายโบนัสในแต่ละปี ผู้จดั การต้ นสังกัดของ พนักงาน ผู้
นัน้ ก็ มักจะอ้ างว่า เขาหรื อเธอมิได้ เ ป็ นผู้พิ จารณาตัด เกรดหรื อลดทอนอัตราเงิ น เดือน หรื อ โบนัสของ
พนักงาน แต่เป็ นสิง่ ที่ฝ่ายบุคคลเป็ นผู้ดาเนินการ

ภารกิจของการจัดสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
„

„

„

องค์ กรที่น่าสนใจในการเข้ าร่ วมงานด้ วย ร้ อยทัง้ ร้ อย จะมีการจัดสวัสดิการที่โดดเด่นและล ้า หน้ าเหนือ
องค์ กรอื่นๆ ซึ่งภารกิ จในการจัดสรรสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของค่าอาหาร รถรั บ -ส่ง เครื่ องแบบ
พนักงาน เบี ้ยขยัน ค่ากะ รางวัลอายุการทางานนาน รางวัลไม่ป่วย สาย ลา ขาดตลอดปี ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต และอื่นๆ หลายประการ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายบุคคล
ที่จะต้ องดูแล เอาใจใส่ ปรับปรุ งแก้ ไข และนาเสนอสวัสดิการที่เหมาะสมกับองค์กรและพนักงาน อย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
เวลาที่พนักงานจะต้ องเบิกสวัสดิการต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริ ษัทฯ ฝ่ ายบุคคลก็จะต้ องเป็ นผู้จดั ระบบการ
เบิกจ่ายให้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง ทันอกทันใจ พนักงานทุกคน และบางเรื่ องฝ่ ายบุคคลก็จะถูกครหาว่าเข้ าข้ างฝ่ าย
นายจ้ าง ไม่ยอมเสนอหรื อตัดสวัสดิการบางอย่างออกไป ทาให้ พนักงานไม่ได้ รับสวัสดิการที่ดี
ภารกิจที่ยากที่สดุ ในงานของฝ่ ายบุคคล ก็คืองานแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงการสร้ างสัมพันธภาพหรื อ
ความรู้สกึ ที่ดีระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง การจัดกิจกรรมให้ พนักงาน มีความสุขและสนุก กับการทางานใน
องค์กร การประสานรอยร้ าวระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน การดูแลในเรื่ องของ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
เกี่ ย วกับ การท างาน ซึ่ง ในเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในหลายกรณี ใ นองค์ ก ร เช่ น พนัก งานทะเลาะวิ ว าทกัน
พนักงานเสพยาบ้ า พนักงานขาดงาน พนักงานดื่มสุราในขณะปฏิบตั ิงานพนักงานลักทรัพย์ของนายจ้ าง ดู

แล้ วจะเป็ นเรื่ องที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้ างและลูกจ้ าง ทุกคนในองค์กร ก็เป็ นภาระหน้ าที่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบุคคลอีกเช่นกัน
ภารกิจของการงานธุรการ
„

„

„

หลายท่านมองว่างานธุรการไม่มีความสาคัญ เป็ นงานของเสมียน เป็ นงานที่ไม่มี คุณค่า จริ งๆ แล้ วทุกๆ
งานมีคุณค่าและความสาคัญในตัวของมันเองครับ เช่นเดียวกับงานธุรการ ที่จะต้ องบริ หาร จัดการให้ มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลาและ ถูกต้ องตามกฎหมาย เช่น งานเอกสารที่จะต้ องส่ งให้ กบั สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน งานเอกสารสรรพสามิต งานเอกสารของสรรพากรงาน เอกสารที่จะต้ องส่งให้ กับ
สานักงานประกันสังคม เป็ นต้ น
งานบางเรื่ องจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ของพนักงานโดยตรง หากฝ่ ายบุคคลดูแลไม่ทวั่ ถึงก็อาจ
เกิดปั ญหาและกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ในทันทีทนั ใด เช่น ห้ องส้ วมเต็ม น ้าประปาไม่ไหล ไฟฟ้ ดับ โทรศัพท์เสีย
เป็ นต้ น
ในส่วนของงานสานักงาน ฝ่ ายบุคคลก็จะต้ องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์สานักงานทังหมด
้
ไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่ องของ เครื่ องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่ อง โรเนียว กระดาษ พริ น้ เตอร์ โต๊ ะ เก้ าอี ้ทางาน โทรศัพท์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้ องคานึงถึงการใช้ งานอย่างประหยัดและก่อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพสูงสุด ซึ่งใน
บางครัง้ ผู้ที่ทางานให้ ฝ่าย / แผนก หรื อหน่วยงานอื่นๆ จะไม่เข้ าใจในภารกิจและความรับผิดชอบของฝ่ าย
บุคคล ที่ต้องเป็ นตัวแทนในการดูแลทรัพย์สนิ และงบประมาณ แทนนายจ้ างด้ วยครับ

จากการที่ได้ กล่าวมาทังหมดนี
้
้ จะเห็นได้ ว่า ภารกิจของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายบุคคล ที่ทกุ ๆ ท่าน เรี ยก
ขานกันนัน้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จขององค์กร เพราะในปั จจุบนั ความสาเร็ จและความมัน่ คงยัง่ ยืนของ
องค์กร เขาวัดกันที่ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของ “คน” ในองค์กรครับ ซึ่งเป็ นภารกิจและความรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้ปฏิบตั ิงาน ในสายงานทรัพยากรบุคคล และมิใช่วา่ ทุกๆ คนจะสามารถปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวนี ้ได้ พนักงานท่านใดที่
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ยู่ใ นสายงานของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ณ ปั จ จุบัน จงภาคภูมิ ใ จ เถอะครั บ ว่า สิ่ง ที่ ท่า นได้ รั บ
มอบหมายให้ ดแู ลอยู่ ณ ขณะนี ้ เป็ นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีคณ
ุ ค่า เป็ นอย่างยิ่ง และหากวันใดที่ทา่ นปฏิบตั ิงานในส่วนของ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลและมีความรู้สกึ ท้ อแท้ รู้สกึ ว่าเจ้ านาย หรื อผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้บ ริ หาร ไม่เข้ าใจในการทางาน
ของท่าน ก็ลองนาบทความนี ้ ให้ เจ้ านายของท่านได้ อ่าน เจ้ านายของท่าน ก็จะเข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้นว่า “นี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่
ของงานบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ปรารถนาให้ เจ้ านายเข้ าใจ” ซึ่งมีความสาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจอื่นๆ ในองค์กร
ของท่านเลยครับ

