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วันนี ้คงเป็ นที่ประจักษ์แล้ วนะครับว่าคนทางานด้ านบริหารทรัพยากรมนุษย์มือดี เป็ นที่ต้องการของ
ซีอีโอเก่งๆในทุกองค์กร เพราะธุรกิจเข้ าสูย่ คุ ของการแข่งขันด้ วยคนอย่างเต็มรูปแบบแล้ ว ซีอีโอที่เก่งๆย่อม
ต้ องการทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพมาเสริมความเก่งให้ สามารถสร้ างผลงานที่ได้ รับการยอมรับในวงการบริหาร
จัดการองค์กร
ถ้ าดูกนั ผิวเผิน ทุกคนอาจจะคิดว่าทีมบริหารที่จะมาช่วยซีอีโอทางานในแต่ละด้ านนัน้ ผู้บริหารด้ าน
HR น่าจะหาง่ายกว่าผู้บริหารสายงานอื่น แต่ในความเป็ นจริงกลับตรงกันข้ ามคือ
 ผู้บริหารสายงานอื่น เช่น การตลาด การขาย การเงิน การผลิต ฯลฯ นันแรกๆดู
้
เหมือนว่าจะหา
ยากเพราะเป็ นสายงานเฉพาะด้ าน เฉพาะธุรกิจ แต่เมื่อหาจริงๆก็หาได้ ไม่ยากนัก ถึงแม้ หา
ยากก็ยงั พอหาเจอคนเก่งๆอยูบ่ ้ าง
 ผู้บริหารสายงาน HR กลับเป็ นตาแหน่งบริหารที่หายากที่สดุ ที่หายากไม่ใช่ไม่มีคนมาสมัคร มี
คนมาสมัครเยอะที่สดุ จานวนผู้สมัครมีมากกว่าตาแหน่งงานอื่น แต่ปัญหาอยูท่ ี่การคัดเลือก
คนที่เก่งจริง มีฝีมือจริงนันยากมาก
้
บางองค์กรหาอยูเ่ ป็ นเวลานานก็ยงั หาไม่ได้ บางองค์กร
คิดว่าน่าจะได้ HR เก่งๆมาแล้ ว แต่พอเข้ ามาทางานจริง ก็ไม่เก่งจริงอย่างที่หวัง
ดังนันปั
้ ญหาใหญ่ของคนทางานด้ าน HR ในปั จจุบนั แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ ้นเชิง เพราะในอดีตคน
HR หางานในตาแหน่งบริหารยากมาก เนื่องจากผู้บริหารด้ าน HR ที่เป็ นคนเก่าคนแก่ของแต่ละองค์กรไม่
ค่อยลาออก แต่ในปั จจุบนั และในอนาคตปั ญหากลับมาอยูท่ ี่ตวั HR เองคือตาแหน่งงานระดับบริหารของ
สายงาน HR มีเยอะมาก แต่คนทางานด้ าน HR ที่มีอยูใ่ นตลาดที่เก่งๆมีน้อยกว่าตาแหน่งงานที่มีอยู่

สาเหตุท่ ที าให้ ตลาดขาดแคลนบุคลากรระดับบริหารด้ าน HR น่ าจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่ น
 สเปคของ HR เปลี่ยนเร็วจน HR พัฒนาตัวเองไม่ทนั
เนื่องจากคุณสมบัตขิ องผู้บริหารด้ าน HR ในปั จจุบนั แทบจะไม่แตกต่างอะไรไปจากผู้บริหารสายงานอื่น จะ
ต่างกันตรงที่มีความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์แตกต่างกันเท่านัน้ ทาให้ คนที่เคยทางานด้ าน HR ที่ถกู
คัดเลือกมาตังแต่
้ เริ่มเข้ าอาชีพนี ้ปรับตัวไม่ทนั เพราะคุณลักษณะบางอย่างถูกกาหนดมาตังแต่
้ เริ่มเข้ ามา
ทางาน เช่น ประนีประนอม แคร์ ความรู้สกึ คน ฯลฯ จะให้ มาคิดเชิงกลยุทธ์เหมือนคนด้ านการตลาด จะให้ มี
คิดอย่างเป็ นระบบเหมือนคนผลิต คงจะเป็ นเรื่ องยากมากและจาเป็ นต้ องใช้ เวลานาน
 เป็ นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่าง HR รุ่นเก่าและรุ่นใหม่
HR รุ่นเก่าและกลางเก่ากลางใหม่ที่ค้ นุ เคยกับการทางานด้ าน HR รูปแบบเดิมๆคือเน้ นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านเพียงอย่างเดียว ยังคนเป็ นกลุม่ คนที่มีอายุตวั และอายุงานพอที่จะไปสมัครงานในระดับบริหาร
ได้ แต่สไตลน์และฝี มือยังไม่ถึง ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ที่มีแววและฝี มือถึง อายุตวั และอายุงานยังน้ อย
อยูไ่ ม่สามารถบินสูงไปถึงตาแหน่ง VP หรื อ Director ได้ ภายในปี สองปี นี ้
 HR มัวแต่วิ่งไล่ไต่ระดับเงินเดือนและผลตอบแทนจนลืมเวลาพัฒนาฝี มือ
เนื่องจากคนทางานด้ าน HR เป็ นคนที่ร้ ูดีที่สดุ เกี่ยวกับผลตอบแทนในตลาด และในวิชาชีพ ทาให้
คน HR ตกหลุมพรางของวิชาชีพตัวเองคือสนุกกับการที่เติบโตในตาแหน่งหน้ าที่เร็ว ผลตอบแทนสูงขึ ้นทุก
ครัง้ ที่เปลี่ยนงาน ทาให้ คนทางานด้ าน HR หลายคนเหมือนคนเล่นหุ้น ที่ไหนดีก็ไปที่นนั่ จริงๆแล้ วก็ไม่ใช่
เรื่ องที่ผิดอะไรที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนพึงแสวงหาความก้ าวหน้ าและผลตอบแทน แต่ผลเสียอีกด้ านหนึง่ ที่
เกิดขึ ้นคือ เมื่อจิตใจไปอยูท่ ี่ความก้ าวหน้ าและผลตอบแทนจะทาให้ เราลืมหยุดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ เก่ง
ขึ ้นก่อนที่กระโดดสูงขึ ้นไปอีกระดับหนึง่
เพื่อให้ คนทางานด้ าน HR รุ่นใหม่ๆได้ เตรี ยมตัวเป็ นผู้บริหารด้ าน HR ที่เก่งทัดเทียมกับผู้บริหารใน
สายงานอื่นในองค์กร เข้ าไปนัง่ อยูใ่ นที่ประชุมฝ่ ายจัดการแล้ วไม่ดดู ้ อย แต่ต้องดูดีมีศกั ดิศ์ รี มีฝีมือไม่
น้ อยหน้ าใคร จึงอยากจะบอกว่าบทบาท HR ที่ซีอีโอต้ องการนันมี
้ อะไรบ้ าง เพื่อให้ คนทางานด้ านนี ้ไป
เตรี ยมตัวพัฒนาตนเอง ประเมินตัวเองดูวา่ เราพร้ อมที่จะไปเล่นบทบาทดังต่อไปนี ้หรื อยัง

 เล่ นบทผู้กากับการแสดงของคนในองค์ กร
พนักงานทุกคนในองค์กรที่มีตาแหน่งหน้ าที่แตกต่างกัน ทุกคนต้ องมีบทบาทในการทางานที่แตกต่างกัน
เหมือนนักแสดงที่ทกุ คนต้ องเล่นไปตามบทของตัวเอง ใครเล่นบทที่มอบหมายให้ ไม่ดีพอ ผู้กากับต้ องจับติว
เข้ ม สัง่ สอน เช่นเดียวกันคนทางานด้ าน HR ต้ องทาหน้ าที่เสมือนเป็ นผู้กากับการแสดงบทบาทตามหน้ าที่
ของคนในองค์กรให้ ได้ เพื่อพิสจู น์วา่ HR สามารถเป็ นผู้กากับการแสดงที่ดีได้ ส่วนจะทาอย่างไรให้ คนใน
องค์กรแสดงบทบาทได้ ดี HR ก็มีเครื่ องไม้ เครื่ องมืออยูใ่ นมือเยอะแยะมากมาย ไม่วา่ เรื่ องการพัฒนา
ฝึ กอบรม การจ่ายผลตอบแทน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การประเมินผลงาน ฯลฯ วันนี ้ถ้ า HR จะเล่นบทผู้
กากับที่ดีต้องถามตัวเองว่า เรามีบท(สคริป)ของทุกตาแหน่งแล้ วหรื อยัง เรารู้หรื อไม่วา่ แต่ละตาแหน่งทาได้
ระดับไหนถึงจะเรี ยกว่าตีบทแตก ภาษาบริหารเราเรี ยกว่า “Job Standard” หรื อมาตรฐานของการทางาน
ในแต่ละตาแหน่ง เรามีนกั แสดงแทนหรื อไม่กรณีที่นกั แสดงบางคนไม่มาแสดง
 เล่ นบทแมวมอง
ถ้ านักแสดงคนไหนแสดงไม่ดี หรื อมีตวั ละครตัวไหนขาดไป HR ก็ต้องเล่นบทบาทเป็ นแมวมองเพื่อหาคน
ในหรื อคนนอกก็ได้ มาทดแทนคนที่แสดงไม่ดีหรื อยังไม่มีคนแสดง แมวมองต่างจากบทบาทของ
Recruitment ที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ตรงที่ต้องดูกนั ยาวๆ ไม่ใช่เริ่มต้ นมองหาคนก็เมื่อได้ รับใบขอคนมาแล้ ว
เท่านัน้ แต่ต้องทาในระยะยาว ต้ องเก็บข้ อมูล ต้ องทาบทาม ต้ องเข้ าไปทาความรู้จกั ตีสนิทกับกลุม่ คนที่
ต้ องการมาเป็ นเวลานาน โดยไม่จาเป็ นว่าเราจะเอาเขาไปเล่นบทอะไร ดูแค่วา่ คนๆนันกลุ
้ ม่ นันมี
้ แววพอจะ
มาเล่นบทบาทในองค์กรของเราได้ หรื อไม่เท่านัน้
 เล่ นบทโปรโมเตอร์
คนทางานด้ าน HR ไม่ใช่พระเอกในหน้ าจอ แต่ต้องเก่งกว่านักแสดงที่เก่งๆ เพราะเราคือคนที่อยูเ่ บื ้องหลัง
ความสาเร็จของคนเก่งๆ ต้ องถามตัวเองดูวา่ ถ้ าเรามีผ้ บู ริหารการตลาดเก่งๆ มีผ้ บู ริหารโอเปอเรชัน่ เก่งๆ เรา
เคยมีสว่ นช่วยให้ เขาเก่งตรงไหนบ้ าง เช่น เราเป็ นคนไปหาเขามา เราเป็ นพี่เลี ้ยงเขามาก่อน ฯลฯดังนัน้
คนทางานด้ าน HR ต้ องเก่งในการเล่นบทโปรโมเตอร์ คือทาอย่างไรจึงจะมีสว่ นช่วยให้ คนแต่ละคนใน
องค์กรประสบความสาเร็จในการทาหน้ าที่ของตัวเอง และการที่เราจะโปรโมทใครสักคนสิ่งที่เราต้ องรู้คือโป
รโมทแล้ วเขาจะไปรอดหรื อไม่ พูดง่ายๆคือเราสามารถประเมินแวว (ศักยภาพที่ซอ่ นอยู)่ ได้ ดีเพียงใด

 เล่ นบทผู้ตรวจสอบการทางานของคนในองค์ กร
ผู้บริหารที่ทางานด้ าน HR ต้ องทาหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของคนในองค์กรเพื่อให้ ซีอีโอมัน่ ใจว่าไม่มีใคร
ทาอะไรผิดหรื อบกพร่อง มัน่ ใจว่าทุกคนยังคงเล่นบทบาทของตัวเองได้ ดี มัน่ ว่ายังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนใจ
เปลี่ยนงาน คนทางานด้ าน HR ที่เก่งๆต้ องทาให้ เรื่ องเกี่ยวกับคนไปถึงการตัดสินใจของซีอีโอให้ น้อยที่สดุ
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาไม่เกิดหรื อเกิดแต่อยูใ่ นระดับที่ผ้ บู ริหารด้ าน HR เอาอยู่
 เล่ นบทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
บทบาทนี ้เป็ นบทบาทที่ซีอีโอต้ องการมากจากผู้บริหารสายงาน HR เพราะซีอีโอต้ องการทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กร เพราะเรื่ องบางเรื่ องบอกไม่ได้ หรอกว่าเป็ นเรื่ องคน เรื่ ององค์กร เรื่ อง
การตลาด เรื่ องการผลิต ซีอีโอคงไม่ต้องการ HR ที่แค่เล่นบทผู้กากับที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ยงั อยากได้ ผ้ ู
กากับที่เขียนบทละครเองได้ ผู้กากับที่กาหนดธีม( Theme)หรื อแนวของหนังละครได้ วา่ แนวไหนเหมาะสม
กับองค์กรของเรามากกว่ากัน
บทบาทของผู้บริหารสูงสุดของคนทางานด้ าน HR คือต้ องมีเวลาว่างจากงานประจามากพอ มากพอที่จะมี
เวลาคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนาพาองค์กรไปสูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์ที่ดีกว่าและเร็วกว่า โดยไม่ต้องไปสนใจว่าสิ่งที่
เราคิดอยูน่ นเป็
ั ้ นงาน HR หรื องานด้ านอื่นๆ อะไรที่คดิ แล้ วช่วยให้ องค์กรดีขึ ้นคิดได้ หมด
ซีอีโอหลายคนคาดหวังว่าถ้ าต้ องเอาโครงการในการพัฒนาองค์กรหรื อพัฒนาคนไปนาเสนอกับบอร์ ดแล้ ว ซี
อีโอไม่ต้องเหนื่อย โครงการนันผ่
้ านสบายๆเพราะข้ อมูลทุกอย่างพร้ อม เหตุผลชัดเจนอยูใ่ นตัวเอง พูดง่ายๆ
คือซีอีโอคาดหวังว่าเวลานาเสนอโครงการอะไรเกี่ยวกับ HR ซีอีโอไม่จาเป็ นต้ องใช้ กาลังภายในให้ โครงการ
ผ่าน แต่ผา่ นได้ ด้วยคุณภาพการทางานของผู้บริหารด้ าน HR เอง
 เล่ นบททายาทสืบทอดตาแหน่ งซีอีโอ
ในอดีตถ้ า HR คนไหนฝั นว่าตาแหน่งสูงสุดคืออยากเป็ นซีอีโอ เพื่อนๆคงหัวเราะเยาะและบอกได้ เป็ นได้ แต่
ต้ องออกไปเปิ ดบริษัทตัวเอง อยากเป็ นตาแหน่งอะไรก็ได้ แต่ถ้ายังทางานอยูใ่ นองค์กรคงได้ แค่ฝัน ในทาง
กลับกันซีอีโอในอดีตก็คงไม่มองคน HR อยูใ่ นสายตาที่จะมาแทนตัวเองได้
แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนที่จะขึ ้นมาเป็ นเบอร์ หนึง่ ขององค์กรไม่จาเป็ นว่าจะมาจากสายงานหลักของ
ธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ ก็มีหลายองค์กรที่ซีอีโอมาจากคนที่เคยทางานด้ าน HR มาก่อน คุณสมบัตขิ องซีอีโอหลักๆคือ
ต้ องมีวิสยั ทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์ และที่สาคัญคือต้ องเก่งเรื่ องการบริหารคน คุณสมบัตสิ ดุ ท้ ายนี่เองที่ทาให้

คนทางานด้ าน HR ได้ เปรี ยบกว่าผู้บริหารสายงานอื่น แต่ HR ก็ต้องพัฒนาตนเองเรื่ องการมีวิสยั ทัศน์และ
การคิดเชิงกลยุทธ์ให้ มากขึ ้นเพื่อจะได้ ทดั เทียมกับผู้บริหารในสายงานอื่น
ดังนัน้ คนทางาน ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องประเมิน
และทบทวนตัวเองว่าเราเล่นบทบาทในองค์กรครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วหรื อยัง เพราะยังมีจดุ อ่อนตรงไหนบ้ าง
เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ สามารถเข้ าไปนัง่ อยูใ่ นใจของซีอีโอได้ ซีอีโอเห็นเราว่าเป็ นคนสาคัญของ
องค์กร ซีอีโอคิดว่าเราจะสามารถช่วยสนับสนุนบทบาทของเขาได้ และซีอีโอเชื่อว่าเราน่าจะเป็ นคนหนึง่ ที่
จะมาเป็ นทายาทสืบทอดตาแหน่งของเขาในอนาคตได้
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคนทางานด้ าน HR จะช่วยกันพัฒนาตัวเองและอาชีพให้ เป็ นที่นา่ เชื่อถือศรัทธาของคน
ทุกระดับในองค์กร โดยการบริหารความสมดุลระหว่าง “ฝี มือ ” “ผลตอบแทน ” และ “ความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ ” ไม่ใช่มงุ่ เน้ นไปด้ านใดด้ านหนึง่ จนทาให้ เกิดผลเสียกับด้ านอื่น เช่น พัฒนาจนเก่งมากแต่ไม่ขึ ้นไป
ไหน ไม่ออกไปไหน หรื อเน้ นแต่หาโอกาสที่จะได้ ตาแหน่งเงินเดือนสูงๆแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ร้ ูวา่ ตัวเอง
เก่งจริงหรื อไม่ ผมในฐานะคนเคยทางานด้ าน HR มาก่อน อยากจะเห็นคนทางาน HR รุ่นใหม่เติบโตไปใน
ตาแหน่งสูงขององค์กรพร้ อมๆกับการมีฝีมือและได้ รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในสาย
งานอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ ผมเชื่อว่าศักยภาพของคนที่ทางานด้ าน HR ที่มีอยูส่ ามารถทาได้ ....ถ้ าอยากทา

