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การท างานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR แต่ดัง้เดิมมาก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเป็นงาน

ประจ าวนั (routine) ซึ่งเก่ียวข้องกบัเอกสารต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นงานที่มีอยู่ทกุวนั ทกุเดือน เช่น การเขียนใบสมคัรงาน 

ทดสอบ สมัภาษณ์ ท าสญัญาจ้างงาน การจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายตามสิทธิของกองทุนประกนัสงัคม หรือสวสัดิการ

ต่างๆ การประเมินผลการท างาน จดัท าเอกสารเพื่อเสนอนมุตัิกรณีการบรรจุแต่งตัง้ เลื่อนขัน้เงินเดือนต าแหน่ง โยกย้าย

หน้าที่งาน หรือการสอบสวนด าเนินการทางวินยั ฯลฯ รวมทัง้ จดัท ารายงานเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ งานประเภทเหลา่นี ้

เรียกได้วา่เป็นงานท่ีต้องท าไปเร่ือยๆ ไมม่ีจดุสิน้สดุและต้องท าเพราะเป็นข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบงัคบั

ของหนว่ยงานให้เราต้องท า (Transactional) 

อย่างไรก็ดี การท างานประเภทนีเ้รียกได้ว่าเป็นรูปแบบรอรับหรือตัง้รับ (Reactive) เพราะต้องรอให้เหตกุารณ์ 

หรือสถานการณ์ตา่งๆ เกิดขึน้ก่อน เราจึงจะท างานได้ และในทกุวนันี ้งานประเภทนีไ้ด้รับการประเมินวา่เป็นงานท่ีมีคณุคา่

น้อย แต่จะไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็น บทบาทของ HR ตัง้แต่เดิมมาจึงเป็นฝ่ายที่ตัง้รับจนอาจจะกลายเป็นนิสยัที่

เคยชินไป 

แตใ่นทกุวนันี ้การบริหารงานของ HR อยูใ่นบริบทหรือเป็นสว่นหนึ่งของวิสยัทศัน์ พนัธกิจหรือกลยทุธ์ต่าง ๆของ

องค์การหรือหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ความสามารถในการแข่งขนัความสามารถ

การตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ฯลฯ ซึ่งก าลงัคนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการตอบสนองเป้าหมายของ

องค์การและหนว่ยงานซึง่หมายถึงภาระกิจของ HR จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกบัการเพิ่มสมรรถนะของก าลงัคน สร้างผลงาน 

พฒันาด้านขวญัก าลงัใจหรือแรงจงูใจในการท างาน บทบาทใหมข่อง HR จึงไมใช่การท างานแบบตัง้รับเหมือนดงัอดีต แต่

เป็นงานท่ีต้องอาศยับทบาทเชิงรุก (proactive) เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญั 

ดงันัน้ การท างานรูปแบบใหมจ่งึเป็นลกัษณะของการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  การปรับปรุงเปลีย่นแปลงจากระบบเดมิ

เป็นระบบใหม่ จ าเป็นต้องอาศยัการบริหารจดัการแบบโครงการ (Project Management) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์ ขอบเขตระยะเวลา ประเภทและจ านวนทรัพยากรตา่งๆที่ใช้สนบัสนนุรวมทัง้การเก่ียวข้องกบักลุม่บคุคลตา่งๆ 

ที่จะสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมในโครงการด้านการบริหาร HR และมีกิจกรรมย่อยๆ ต่างภายใต้โครงการใหญ่ บางโครงการ

ยงัเป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็นการทดลองต้องปรับเปลีย่นเทคนิควิธีการตา่งๆ จนกวา่จะเหมาะสม สอดคล้องกบัลกัษณะของ

องค์การแตล่ะแหง่และที่ส าคญังานของ HR ในลกัษณะนีจ้ะมีเปา้หมายตวัชีว้ดัในเชิงสมัฤทธิผลที่ต้องการให้เกิดขึน้ 

การท่ี HR ได้ท างานในลกัษณะการบริหารโครงการท าให้ บทบาทใหมข่อง HR จึงเป็นการท างานในระดบักลยทุธ์

มากขึน้ โครงการของ HR เป็นเร่ืองของการริเร่ิมใหม่ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานHR และหน่วยงานอื่นๆ การ

ปรับปรุงมาตรฐานต าแหนง่งานหรือโครงสร้างเงินเดือนคา่ตอบแทน ซึ่งต้องเร่ิมต้นจาก การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน 



ประเมินค่างาน จัดระดับต าแหน่ง เช่ือมโยงไปสู่การจัดท าค่าจ้างเงินเดือนการก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งหรือ 

competency การพฒันาระบบการประเมินผลงานท่ีมีการจดัท าตวัชีว้ดัที่ชดัเจน น าไปสูก่ารออกแบบระบบการให้รางวลั

และการพฒันาบคุลากร 

กิจกรรมเหลา่นีล้้วนแล้วแต่เป็นการริเร่ิมต้นระบบการท างานใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนที่เรียกว่าการบริหาร  การ

เปลี่ยนแปลงอีกด้วย ทัง้นีร้วมไปถึงโครงการต่างๆ ของ HR ที่มีลกัษณะเป็นโครงการกิจกรรมตามลกัษณะธรรมชาติของ

งาน ที่ท าสืบเนื่องกันมาตลอด คือโครงการพัฒนาบคุลากรและโครงการกิจกรรมพนกังาน ซึ่งเป็นตวัอย่างหนึ่งของการ

บริหารโครงการในยุคดัง้เดิม โดยเฉพาะกิจกรรมใหญ่ๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมจ านวนมาก เช่น การจัดงานปีใหม่ การจดัน าเที่ยว

ทศันศกึษานอกสถานท่ี โครงการจดัแขง่ขนักีฬา บ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ โครงการเหลา่นี ้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการ

บริหารโครงการของ HR ที่เป็นคุ้นเคยกนัอยา่งดี ซึง่เมื่อพิจารณาด้านเนือ้งานแล้ว เป็นกิจกรรมโครงการเหลา่นีล้้วนแตจ่ะมี

ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุที่ชดัเจน 

การเร่ิมต้นการจดัท าโครงการกิจกรรมใดๆ ของ HR นัน้ จ าเป็นต้องมีความชดัเจนในเร่ืองเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ 

ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดส าคัญของการด าเนินงาน การได้รับการสนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณการจัดตัง้คณะท างานซึ่ง

จ าเป็นต้องมี Line Manager เข้ามาเก่ียวข้องในฐานะเป็นผู้ปฎิบตัิหรือสนบัสนนุรวมทัง้การได้รับการอนมุตัิและสนบัสนนุ

จากผู้บริหารระดบัสงู สว่น HR เองอาจจะมีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพหรือในฐานะฝ่ายเลขานกุาร ที่จะต้องประสานงาน

กบัหนว่ยงานและบคุคลตา่งๆ ท่ีจะประสานความร่วมมือเข้าด้วยกนั 

     การท่ีพวกเราชาว HR มีบทบาทการท างานแบบใหม่ในลกัษณะของการบริหารงานโครงการ (Project) มาก

ขึน้ในปัจจุบัน มีข้อดี คือท าให้ผลงานของเรามีความชัดเจนมากขึน้ในการสนบัสนุนพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 

สร้างผลงาน การพฒันาขวญัก าลงัใจ การสร้างความสขุ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน  ฯลฯ อนัเป็นบทบาทสนบัสนนุ

ในการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) การสร้างความผูกพนัของพนกังาน (Employee 

Engagement) เราจึงได้เห็นผลงานของ HR ที่แตกตา่งไปจากเดิมในลกัษณะสร้างคณุคา่ การท างานที่มีความแปลกใหม ่

ท าให้เราไม่เบื่อหน่วย การได้พบปะท างานร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยสนบัสนุนงานของเรา และที่

ส าคญัเป็นการเพิ่มพนูสมรรถนะของ HR อีกด้วย 

อยา่งไรก็ดี การบริหารโครงการ จ าเป็นต้องอาศยัทกัษะที่ส าคญัซึง่จะน าไปสูค่วามส าเร็จของการท างานเช่น การ

สือ่สาร มนษุยสมัพนัธ์ การท างานเป็นทีม การวางแผน การจดัท า และบริหารงบประมาณการควบคมุและติดตามผลงาน 

เป็นต้น ซึง่ทกัษะเหลา่นี ้จะท าให้ HR ได้ฝึกฝนการท างานในเชิงของการบริหารจดัการพฒันาฝีมือการท างานและจะได้รับ

ความเช่ือถือเช่ือมั่นมากขึน้ สดุท้ายนี ้ก็ขออวยพรให้ HR ทุกคนได้มีความสขุและประสบความส าเร็จในการบริหาร

โครงการกนัทกุคนครับ 


