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การทางานของเจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อ HR แต่ดงเดิ
ั ้ มมาก็ คงจะเป็ นที่เข้ าใจกันดีว่าเป็ นงาน
ประจาวัน (routine) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเอกสารต่างๆ เรี ยกได้ ว่าเป็ นงานที่มีอยู่ทกุ วัน ทุกเดือน เช่น การเขียนใบสมัครงาน
ทดสอบ สัมภาษณ์ ทาสัญญาจ้ างงาน การจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายตามสิทธิของกองทุนประกันสังคม หรื อสวัสดิการ
ต่างๆ การประเมินผลการทางาน จัดทาเอกสารเพื่อเสนอนุมตั ิกรณีการบรรจุแต่งตัง้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตาแหน่ง โยกย้ าย
หน้ าที่งาน หรื อการสอบสวนดาเนินการทางวินยั ฯลฯ รวมทัง้ จัดทารายงานเอกสารค่าใช้ จ่ายต่างๆ งานประเภทเหล่านี ้
เรี ยกได้ วา่ เป็ นงานที่ต้องทาไปเรื่ อยๆ ไม่มีจดุ สิ ้นสุดและต้ องทาเพราะเป็ นข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของหน่วยงานให้ เราต้ องทา (Transactional)
อย่างไรก็ดี การทางานประเภทนี ้เรี ยกได้ ว่าเป็ นรู ปแบบรอรับหรื อตังรั
้ บ ( Reactive) เพราะต้ องรอให้ เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ ้นก่อน เราจึงจะทางานได้ และในทุกวันนี ้ งานประเภทนี ้ได้ รับการประเมินว่าเป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่า
น้ อย แต่จะไม่ทาก็ไม่ได้ เพราะเป็ นสิ่งจาเป็ น บทบาทของ HR ตังแต่
้ เดิมมาจึงเป็ นฝ่ ายที่ตงรั
ั ้ บจนอาจจะกลายเป็ นนิสยั ที่
เคยชินไป
แต่ในทุกวันนี ้ การบริ หารงานของ HR อยูใ่ นบริ บทหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของวิสยั ทัศน์ พันธกิจหรื อกลยุทธ์ ต่าง ๆของ
องค์การหรื อหน่วยงาน ที่ม่งุ เน้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ความสามารถในการแข่งขันความสามารถ
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า ฯลฯ ซึ่งกาลังคนจะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการตอบสนองเป้าหมายของ
องค์การและหน่วยงานซึง่ หมายถึงภาระกิจของ HR จะต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการเพิ่มสมรรถนะของกาลังคน สร้ างผลงาน
พัฒนาด้ านขวัญกาลังใจหรื อแรงจูงใจในการทางาน บทบาทใหม่ของ HR จึงไมใช่การทางานแบบตังรั
้ บเหมือนดังอดีต แต่
เป็ นงานที่ต้องอาศัยบทบาทเชิงรุก (proactive) เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ
ดังนัน้ การทางานรูปแบบใหม่จงึ เป็ นลักษณะของการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงจากระบบเดิม
เป็ นระบบใหม่ จาเป็ นต้ องอาศัยการบริ หารจัดการแบบโครงการ ( Project Management) ที่มีการกาหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตระยะเวลา ประเภทและจานวนทรัพยากรต่างๆที่ใช้ สนับสนุนรวมทังการเกี
้
่ยวข้ องกับกลุม่ บุคคลต่างๆ
ที่จะสนับสนุนหรื อมีสว่ นร่วมในโครงการด้ านการบริ หาร HR และมีกิจกรรมย่อยๆ ต่างภายใต้ โครงการใหญ่ บางโครงการ
ยังเป็ นงานที่มีลกั ษณะเป็ นการทดลองต้ องปรับเปลีย่ นเทคนิควิธีการต่างๆ จนกว่าจะเหมาะสม สอดคล้ องกับลักษณะของ
องค์การแต่ละแห่งและที่สาคัญงานของ HR ในลักษณะนี ้จะมีเป้าหมายตัวชี ้วัดในเชิงสัมฤทธิผลที่ต้องการให้ เกิดขึน้
การที่ HR ได้ ทางานในลักษณะการบริ หารโครงการทาให้ บทบาทใหม่ของ HR จึงเป็ นการทางานในระดับกลยุทธ์
มากขึ ้น โครงการของ HR เป็ นเรื่ องของการริ เริ่ มใหม่ เช่น การปรับปรุ งโครงสร้ างหน่วยงาน HR และหน่วยงานอื่นๆ การ
ปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่งงานหรื อโครงสร้ างเงินเดือนค่าตอบแทน ซึ่งต้ องเริ่ มต้ นจาก การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน

ประเมิน ค่า งาน จัด ระดับ ต าแหน่ง เชื่ อ มโยงไปสู่ก ารจัด ทาค่า จ้ า งเงิ น เดื อนการก าหนดสมรรถนะของตาแหน่ง หรื อ
competency การพัฒนาระบบการประเมินผลงานที่มีการจัดทาตัวชี ้วัดที่ชด
ั เจน นาไปสูก่ ารออกแบบระบบการให้ รางวัล
และการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการริ เริ่ มต้ นระบบการทางานใหม่ เป็ นการปรับเปลี่ยนที่เรี ยกว่าการบริ หาร การ
เปลี่ยนแปลงอีกด้ วย ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการต่างๆ ของ HR ที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการกิจกรรมตามลักษณะธรรมชาติของ
งาน ที่ทาสืบเนื่องกันมาตลอด คือโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการกิจกรรมพนักงาน ซึ่งเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการ
บริ หารโครงการในยุคดังเดิ
้ ม โดยเฉพาะกิจกรรมใหญ่ๆ ที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมจานวนมาก เช่น การจัดงานปี ใหม่ การจัดนาเที่ยว
ทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการจัดแข่งขันกีฬา บาเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ โครงการเหล่านี ้ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบในการ
บริ หารโครงการของ HR ที่เป็ นคุ้นเคยกันอย่างดี ซึง่ เมื่อพิจารณาด้ านเนื ้องานแล้ ว เป็ นกิจกรรมโครงการเหล่านี ้ล้ วนแต่จะมี
ระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดที่ชดั เจน
การเริ่ มต้ นการจัดทาโครงการกิจกรรมใดๆ ของ HR นัน้ จาเป็ นต้ องมีความชัดเจนในเรื่ องเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ซึ่งเป็ นกรอบแนวคิดสาคัญของการดาเนินงาน การได้ รับการสนับสนุนทัง้ ด้ านงบประมาณการจัดตัง้ คณะทางานซึ่ง
จาเป็ นต้ องมี Line Manager เข้ ามาเกี่ยวข้ องในฐานะเป็ นผู้ปฎิบตั ิหรื อสนับสนุนรวมทังการได้
้
รับการอนุมตั ิและสนับสนุน
จากผู้บริ หารระดับสูง ส่วน HR เองอาจจะมีบทบาทในการเป็ นเจ้ าภาพหรื อในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ที่จะต้ องประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่จะประสานความร่วมมือเข้ าด้ วยกัน
การที่พวกเราชาว HR มีบทบาทการทางานแบบใหม่ในลักษณะของการบริ หารงานโครงการ ( Project) มาก
ขึ ้นในปั จจุบัน มีข้อดี คือทาให้ ผลงานของเรามีความชัดเจนมากขึ ้นในการสนับสนุนพัฒนาประสิทธิ ภาพในการทางาน
สร้ างผลงาน การพัฒนาขวัญกาลังใจ การสร้ างความสุข สร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ฯลฯ อันเป็ นบทบาทสนับสนุน
ในการสร้ างคุณภาพชีวิตในการทางาน ( Quality of work life) การสร้ างความผูกพันของพนักงาน ( Employee
Engagement) เราจึงได้ เห็นผลงานของ HR ที่แตกต่างไปจากเดิมในลักษณะสร้ างคุณค่า การทางานที่มีความแปลกใหม่
ทาให้ เราไม่เบื่อหน่วย การได้ พบปะทางานร่ วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนงานของเรา และที่
สาคัญเป็ นการเพิ่มพูนสมรรถนะของ HR อีกด้ วย
อย่างไรก็ดี การบริ หารโครงการ จาเป็ นต้ องอาศัยทักษะที่สาคัญซึง่ จะนาไปสูค่ วามสาเร็ จของการทางานเช่น การ
สือ่ สาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม การวางแผน การจัดทา และบริ หารงบประมาณการควบคุมและติดตามผลงาน
เป็ นต้ น ซึง่ ทักษะเหล่านี ้ จะทาให้ HR ได้ ฝึกฝนการทางานในเชิงของการบริ หารจัดการพัฒนาฝี มือการทางานและจะได้ รับ
ความเชื่ อถื อเชื่ อมั่นมากขึน้ สุดท้ ายนี ้ ก็ขออวยพรให้ HR ทุกคนได้ มีความสุขและประสบความสาเร็ จในการบริ หาร
โครงการกันทุกคนครับ

