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ณ ปัจจุบนั ท่านที่ท างานทางด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล เคยมีค าถามกบัตวัเองไหมครับว่า ความส าเร็จของงาน HR 

คืออะไร?วนันีผ้มมีเคลด็ลบัความส าเร็จของงาน HR มาฝากส าหรับ นกับริหารงานบคุคลพนัธุ์แท้ ดงันีค้รับ  

มีความเป็นนักพยากรณ์ (Predictor)  

พนกังานในองค์กรทกุคนตา่งก็มีความคาดหวงั กบันกับริหารงานบคุคล มาทกุยคุสมยั ในเร่ืองของการให้บริการที่รวดเร็วฉบัไว 

โดยท่านพยากรณ์ได้จากความรู้สึกขัน้พืน้ฐานในจิตใจของตัวท่านเอง หมายความว่า พนักงานก็มิได้รู้สึกอะไรที่ผิดแผก

แตกต่าง ไปจากตวัท่านแต่ประการใด เช่น เมื่อพนกังานมาเบิกค่ารักษาพยาบาล ท่านก็แจ้งระยะเวลาในการด าเนินการใน

เบือ้งต้นก่อน ไมน่ิ่งเฉยหรือเพียงแครั่บเอกสาร การเบิกคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้และจากนัน้ ทา่นก็แจ้งพนกังานก่อนท่ีพนกังาน

จะสอบถาม วา่จะรับเงินได้เมื่อไหร่ ก็แปลวา่ทา่นได้สร้างความประทบัใจให้กับพนกังานทา่นนัน้ไปโดยปริยายครับ  

เป็นนักศึกษา (Educator) 

หากทา่นได้อา่นและศกึษาประวตัิบคุคล ที่ประสบความส าเร็จ ในชีวิตการท างานไมว่า่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพในสาขาใดๆ หรือ

วุฒิการศึกษา การท างาน ก็ตามจะสงัเกตได้ว่า เขาเหล่านัน้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ หมั่นศึกษา และติดตามวิวัฒนาการ

ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เขาผู้นัน้เป็นคนที่ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ แถมยงั

เป็นผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ อื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การมีคุณสมบัติของนกัศึกษา จะท าให้ตวัเราเป็นที่น่าศรัทธา น่าเช่ือถือ 

เปรียบเสมือนดัง่เราเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ประสทิธ์ิประสาทวิชา ความรู้ให้กบั ลกูศิษย์ พนกังานก็จะให้ความไว้เนือ้เช่ือใจในตวั

เราครับ  

ผู้สร้างความเป็นสนุกสนาน ( Entertainer)  

ผมคิดวา่ คนไทยสว่นใหญ่ ไม่ว่าลกูเด็กเล็กแดงหรือวยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ก็ตามคงไม่มีใครไม่รู้จกั  พี่เบิร์ดหรือป๋าเบิร์ด ( คณุธงไชย 

แมคอินไตย์ ) ศิลปินอมตะในดวงใจของใครหลายๆ คน ด้วยความที่พี่เบิร์ดเป็นผู้ที่มีอธัยาศยัที่ดี สนกุสนานและมีมธุรสวาจา 

กบัแฟนคลบัของเขา ท าให้ พี่เบิร์ดสามารถรักษาเขม็ขดัแชมป์ และครองใจประชาชนมาได้ทกุยคุทกุสมยั เรียกวา่กระแส ไม่เคย

ตกเลย ทกุครัง้ที่มีการจดัคอนเสิร์ท บตัรก็จะจ าหน่ายหมดภายในไม่เกิน 1 ชัว่โมง แถมบางครัง้ต้องเพิ่มรอบการจดัคอนเสิร์ท

อีกด้วยซ า้ไป ซึง่นกับริหารงานบคุคลทา่นใดที่สามารถสร้างความสขุ ความสนกุสานให้กบัพนกังานในองค์กร ของท่านได้แล้ว

ไซร้ การจะขอความร่วมมือจากพนกังานให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ก็จะไม่เป็นเร่ืองยาก แต่ประการใด 

เพราะพนกังานมีความรู้สกึวา่ HR ทา่นนัน้ เป็นกนัเอง สมัผสัได้ไมส่งูเกินเอือ้ม พดูคยุได้อยา่งสบายอกสบายใจ  



เป็นนักสังเกตการณ์ ( Observer )  

เวลาที่ท่านเจ็บป่วยและต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลตวัท่านเอง มีบางครัง้ที่คุณหมอต้องให้ท่านเข้าพกัอยู่ในห้อง

สงัเกตอาการ เพื่อติดตามอาการของโรคนัน้ ๆ นกับริหารงานบคุคลก็ไม่แตกต่างกบัคณุหมอครับ ต้องหมัน่คอยสงัเกตอาการ

ของพนกังานทกุคนในองค์กร วา่คิดอยา่งไร กบับริษัทฯ วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างานอย่างไร HR จะได้จ่ายยาได้

ตรงกบัอาการนัน้ๆ การสงัเกตการณ์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ผมผสานกบัหลกัจิตวิทยา HR จะต้องแสดงพฤติกรรมในเชิงการ

เลียนแบบ (Simulator ) ยกตวัอย่างเช่น ต้องแสดงพฤติกรรมเป็นนกับญัชี ซึ่งหมายถึง ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 

การจ่ายเงินเดือนพนกังาน หรือ การตรวจสอบเอกสารต่างๆ บางครัง้ต้องแสดงพฤติกรรมเป็นนกักฎหมาย ซึ่งหมายถึง ความ

เที่ยงตรงแมน่ย า และการเคารพ ในกฎกติกามารยาทขององค์กร หรือบางครัง้ ก็ต้องแสดงพฤติกรรมเป็นนกัจดัชือ้ ซึ่งหมายถึง

การเจรจาตอ่รอง การสรรหาคดัเลือก ซึ่งหาก HR ท่านใดสามารถผสมผสาน ความเป็นนกัสงัเกตการณ์บวกกบั พฤติกรรมใน

การเลยีนแบบได้อยา่งกลมกลนืแล้ว รับประกนัความส าเร็จได้เลยครับ  

เป็นผู้ให้ก าลังใจ ( Encourager)  

การด ารงชีวิตของพนกังานในองค์กร ยอ่มจะพบกบัอปุสรรคนานปัการซึง่โดยสว่นใหญ่พนกังานมกัจะไมพ่บหนทางในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างถกูวิธี มิหน าซ า้ ยงัดูถกูตนเอง ว่าเกิดมามีกรรม นามสกุลไม่ใหญ่โต ไม่มีมรดกตกทอดจากบรรพบรุุษฯลฯ ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดที่บัน่ทอนสขุภาพกาย และสขุภาพใจ ของตวัพนกังานเองทัง้สิน้ ดงันัน้ นกับริหารงานบคุคลจะต้อง

เข้าใจถึงธรรมชาติความคิดของพนกังาน และเป็นผู้ให้ก าลงัใจ สร้างขวญัก าลงัใจ และปรับเปลี่ยนทศันคติของพนกังานให้เกิด

ความภาคภมูิใจในตวัเอง ศรัทธา และเช่ือมัน่ในตนเอง และเป็นที่พึ่งของตนเองได้ ดัง่ค าพระที่ว่า " อัตตาหิ อัตตโนนาโถ " 

หรือ " ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน " อีกทัง้ HR มือฉมังก็จะต้องประสบพบเจอกับความกดดันต่างๆ หลายประการในการ

บริหารงานบุคคล ก็จะต้องมี " อุเบกขา " หรือ ความอดทนอดกลัน้ วางเฉยต่อสิ่งที่มากระทบต่อจิตใจ เป็นหลัก ยดึ

มั่น ก็จะท าให้ HR มีวัคซีนในตัวเองที่จะสร้างความเข้มแข็ง และความพร้อมที่จะฝ่าฟันอปุสรรคตา่งๆ ให้กบัพนกังานและ

ตนเองได้อยา่งดีเยี่ยม  

เป็นผู้กล้าหาญ (Braver ) 

หากเราย้อนกลบัไปดปูระวตัิศาสตร์ของประเทศไทย ในการท าศึกหรือที่เรียกว่าการท ายทุธหตัถี ซึ่งต านานที่เลื่องลือมาจนถึง

ยคุปัจจบุนันัน่คือ ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงรบชนะศึก กบัพม่า นกับริหารงานบคุคลก็เช่นเดียวกนั 

ตา่งก็ต้องสู้รบกบัความคิดของพนกังานแต่ละต าแหน่ง แต่ละประสบการณ์ และต้องสวมวิญญาณความกล้าหาญที่พร้อมจะ

น าเสนอความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและวฒันธรรม

ความคิดของพนกังานในองค์กร ซึ่งภารกิจดงักล่าวนี ้ในหลายๆ หน่วยงานมีวฒันธรรมองค์กร และวฒันธรรมความคิด ของ

พนกังานท่ีฝังรากลกึมาเป็นเวลานานนบัสบิปี และมกัจะไมย่อมรับความเปลีย่นแปลง หรือสนบัสนนุความคิดใหม่ๆ เพราะกลวั

วา่จะกระทบกบัชีวิตความเป็นอยูข่องพวกเขาโดยรวม ดงันัน้ HR จะต้องรวบรวมความกล้าหาญและยึดมัน่ในจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ พร้อมทัง้พิสจูน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจ ในเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร และวัฒนธรรม



ความคิด ของพนกังานให้มีทศันคติที่ถกูต้องเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ในยคุที่มีการแขง่ขนัอยา่งสงูในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรบคุคล ซึง่นบัวนัจะเป็นดชันีชีว้ดัความส าเร็จ ของทกุๆองค์กรในโลกแหง่ยคุโลกาภิวตัน์ครับ  

                หากนักบริหารงานบุคคลน าเคล็ดลับทัง้ 6 ประการข้างต้น มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ ความส าเร็จของงาน HR ก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้มอย่างแน่นอน เป็นก าลังใจให้ ทุกท่านครับ 

 

 

 


