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HR มกัจะถกูมองเป็นหนว่ยงานใช้เงิน (Cost Center) ไม่ใช่หน่วยงานหาเงิน (Profit Center) ขององค์กรมาโดย
ตลอด ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองบทบาทของ HR ยุคใหม่ออกมาชีใ้ห้เห็นว่า HR ต้องเป็นทัง้หุ้ นส่วนธุรกิจ 
(Business Partner) และเป็นผู้ เล่นตัวจริง (Business Player) ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง HR ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็ยัง
ท างานประจ ากนัอยู่เหมือนเดิม สาเหตสุ าคญัที่ท าให้ HR ยงัไมส่ามารถก้าวไปสูก่ารเป็นหุ้นสว่นธุรกิจและผู้ เลน่ตวัจริงได้ 
ก็เพราะองค์กรยงัไม่ได้คาดหวงัที่จะให้ HR หลดุออกจากวงโคจรของงานประจ า ในขณะที่ HR เองก็ยงัออ่นหดัในด้านการ
บริหารธุรกิจ (ถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่น) ถ้าขืนออกไปเล่นบทที่ไม่ถนัด เผลอ ๆ อาจจะพลาดท่าตกม้าตายเอาง่าย ๆ  
บางคนก็ยงักลวั ๆ กล้า ๆ ที่จะเข้าไปมีสว่นร่วมอยา่งเต็มตวั ก็เลยยงัไมก่ล้าทิง้งานประจ าออกไปมากนกั 

ก่อนที่พูดถึงแนวทางที่จะให้ HR เข้าไปมีส่วนร่วมในการท าก าไรให้กับองค์กรนัน้ คงจะต้องตีโจทย์ของ HR ที่
องค์กรคาดหวงัไว้ให้แตกเสยีก่อน โจทย์ที่องค์กรคาดหวงัจาก HR มีอยู ่2 ข้อหลกัคือ 

1. ท าอย่างไรให้คนมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximize Human Capability) 

โจทย์ในข้อนีจ้ะช่วยสร้างก าไรให้กบัองค์กรได้อย่างไร แน่นอนว่าถ้าบคุลากรในองค์กรสามารถดึงศกัยภาพ
ของตวัเองมาใช้ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุได้ ผลผลิตต่อคน รายได้ตอ่คนก็จะสงูขึน้ เมื่อสิ่งเหลา่นีส้งูขึน้แล้ว 
ยอ่มท าให้รายได้และก าไรขององค์กรสงูตามไปด้วย 

2. ท าอย่างไรให้ต้นทุนการบริหารคนต ่าที่สุด (Minimize Human Cost) 

ส าหรับโจทย์ข้อนีก็้สามารถสร้างก าไรให้กบัองค์กรได้เช่นเดียวกนั เพราะถ้าต้นทุนด้านการบริหารคนลดลง 
ย่อมสง่ผลกระทบต่อก าไรขององค์กรทนัที แต่การบริหารคนด้วยต้นทุนต ่านี ้ไม่ได้หมายถึงการลดเงินเดือน 
หรือลดสวสัดิการ แตห่มายถึงการท่ีต้นทนุรวมในการบริหารคนมีเปอร์เซ็นต์ที่ต ่าเมื่อเทียบกบัรายได้หรือก าไร
ขององค์กร นัน่แสดงวา่แตล่ะคนอาจจะมีเงินเดือนสงูกวา่องค์กรอื่นก็ได้ แตใ่ช้คนน้อยกวา่องค์กรอื่น 

ผมคิดว่าโจทย์ทัง้สองข้อนีแ้หละที่เป็นภารกิจของ HR (HR Mission) ที่ส าคญั เพราะฉะนัน้ เวลาเราจะท าอะไรก็
ตามต้องถามตวัเองเสมอว่าจะส่งผลกระทบในทางบวกหรือลบต่อโจทย์ทัง้สองข้อนี ้เหมือนกับฝ่ายบญัชีการเงิน มกัจะ
ตระหนกัอยู่เสมอว่าค่าใช้จ่ายหรือการลงทนุแต่ละเร่ืองนัน้จะมีผลกระทบต่อก าไรและขาดทุนหรือไม่ สิ่งนีน้่าจะเรียกว่า 
"Benefit Awareness" หมายถึง จิตส านึกเร่ืองก าไรและขาดทุน โดยเฉพาะ HR ที่อยู่ในภาคเอกชนควรจะมีสิ่งนีอ้ยู่
ตลอดเวลา เพราะถ้าเราหลดุกรอบจากตรงนีไ้ปเมื่อไหร่ โอกาสท าก าไรให้องค์กรคงจะไมม่ี 



ส าหรับแนวทางที่ผมอยากจะแนะน าเพื่อนร่วมอาชีพ HR เพื่อให้เราสามารถก้าวไปสูก่ารมีสว่นร่วมในการสร้าง
ก าไรให้กบัองค์กรมีดงันี ้

• จัดการกับงานประจ า 

สิ่งแรกที่ควรจะท าคือจัดการกับงานประจ าให้เหลือน้อยลง เพื่อให้เรามีเวลาเหลือไปคิดเร่ืองอื่น ๆ วิธีการ
จดัการกบังานประจ าก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การจดัท าระบบมาตรฐานการท างานซึ่งอาจจะใช้แนวคิด
ของระบบ ISO ก็ได้ที่งานทุกงานจะต้องมีคู่มือขัน้ตอนการท างานที่ชัดเจน ไม่ต้องยึดติดกับตวัคน การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การกระจายงานบางอย่าง (ที่ควรจะเป็นหน้าที่ของ
หนว่ยงานหลกั) กลบัไปสูห่นว่ยงานหลกั หรือการใช้บริการหนว่ยงานภายนอก (Out-Source) 

• หาความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้มากขึน้ 

เมื่อมีเวลาว่างจากงานประจ าแล้ว อยากจะแนะน าให้ HR หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ หรือ
การบริหารงานในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจว่าจริง ๆ แล้วหวัใจของการบริหารองค์กรคืออะไร แล้วงาน HR 
สามารถเข้าไปช่วยสร้างก าไรหรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง วิธีการหาความรู้ก็สามารถท าได้
หลายแบบ เช่น เรียนรู้จากเพื่อน ๆ ในหนว่ยงานอื่น เรียนรู้จากการสมัมนา จากการอา่น การพดูคยุกบัคนท่ีมี
ประสบการณ์ หรือบางคนอาจจะไปศึกษาจากธุรกิจขายตรงขายอ้อม ธุรกิจประกนัฯ ท่ีมีอยู่มากมายในบ้าน
เราในตอนนี ้เพราะธุรกิจเหล่านีม้ักจะชักชวนเราไปฟังฟรี (ใครชอบของฟรีก็ลองใช้วิธีนีไ้ด้นะค รับ) และ
วิทยากรที่มาให้ความรู้สว่นใหญ่จะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและเก่ง ๆ ด้วย ถ้าเราเปิดใจอีกนิดเดียวก็อาจจะ
ได้ความรู้ดี ๆ แบบฟรี ๆ มาเยอะแยะเลยครับ 

• ฝึกวางแผนกลยุทธ์ 

เร่ืองนีถื้อเป็นหวัใจส าคญัในการก้าวจาก HR แบบเก่าไปสู ่HR สมยัใหม่ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจการวางแผน
กลยทุธ์ขององค์กรแล้ว และยิ่งเราไมส่ามารถวางแผนกลยทุธ์ของ HR ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร
ได้แล้ว คงหมดโอกาสที่จะเข้าไปมีสว่นร่วมในการสร้างก าไรให้องค์กรอยา่งแน่นอน การวางแผนกลยทุธ์นีจ้ะ
ช่วยให้เราแปลงเป้าหมายองค์กรสูก่ลยทุธ์ แผนงาน และโครงการของงาน HR 

• ก าหนดตัวชีว้ัดผลงานเสียใหม่ 

HR จะต้องทบทวนจดัท าตวัชีว้ดัผลงานเสยีใหม่ เพราะตวัชีว้ดัผลงานคือแผนที่ท่ีจะน าเราไปสูก่ารมีสว่นร่วม
ในการท าก าไร ถ้าตราบใดที่เรายงัวดัว่าจดัฝึกอบรมได้ตามแผนหรือไม่ หาคนได้ตรงเวลาหรือไม่ พนกังาน
ป่วยสายขาดลาก่ีเปอร์เซ็นต์ พนกังานลาออกก่ีเปอร์เซ็นต์ เราคงไม่มีโอกาสไปพดูได้เต็มปากเต็มค าว่าเรามี
ส่วนร่วมในการท าก าไรให้องค์กร ตัวชีว้ัดผลงานหลกั (Key Performance Indicator) ของ HR สมัยใหม่
จะต้องวดั ผลผลิตต่อคน (Productivity per staff) วดัรายได้ต่อคน (Revenue per staff) วดัค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคน (Overhead Cost ) ฯลฯ เพราะตัวชีว้ัดผลงานเหล่านีจ้ะช่วยให้เราออกไปท างานที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานอื่นมากขึน้ มากกว่าการนั่งท างานอยู่ฝ่ายของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราถูกวดัผลงานเร่ือง
ผลผลติต่อคน แทนที่ฝ่ายผลิตจะขอคนเพิ่มแล้วเราจะผา่นไปง่าย ๆ เหมือนแตก่่อน ที่นีเ้ราก็ต้องเข้าไปศึกษา
ดูแล้วว่าท าไมต้องขอคนเพิ่ม จ าเป็นจริงหรือไม่ มีวิธีอื่นที่ดีกว่าการเพิ่มคนหรือไม่ เช่น อาจจะใช้การจ้าง



พนกังานรับเหมา หรือใช้วิธีการจดักะใหม่ได้หรือไม่ ต้นทนุอาจจะต ่ากว่ารับพนกังานใหม่ เห็นมัย๊ครับว่าถ้า
ตวัชีว้ดัผลงานของ HR เปลีย่น บทบาทของเราก็จะเปลีย่นตามไปด้วย 

• สร้างบันไดสู่นักบริหารด้วยการคิดสิ่งใหม่ 

คนที่เป็น HR ควรจะหาความรู้ใหม่ และฝึกคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อมีโอกาสเปิดให้ จะได้ไม่
พลาดโอกาสดี ๆ ในการน าเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชมุผู้บริหาร การคิดสิ่งใหม่บางเร่ืองสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานหรือลดต้นทนุขององค์กรได้ ซึ่งการน าเสนอแนวคิดใหม่ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเร่ือง
ของ HR เสมอไปแตอ่าจจะเป็นระบบการบริหารงานตา่ง ๆ  ขององค์กรก็ได้ ถ้าเราได้มีโอกาสแสดงให้ผู้บริหาร
เห็นวา่เราสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในการลดต้นทนุหรือสร้างก าไรให้กบัองค์กรได้สกัเร่ืองสองเร่ือง ผมเช่ือว่า
หลงัจากนัน้เราคงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้ท างานท่ีใหญ่ขึน้ได้ 

• น าปัญหาองค์กรมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้าน HR 

คนที่ท างานด้าน HR ควรจะสนใจรับรู้รับทราบปัญหาทกุอย่างที่เกิดขึน้ในองค์กร แล้วน าเอาปัญหาเหลา่นัน้
มาวิเคราะห์ หาทางแก้ไข โดยใช้จุดแข็งเร่ืองการบริหารคนเข้ามาช่วย พยายามลองถามตวัเองดวู่าปัญหา
ขององค์กรเร่ืองนัน้ ๆ  สามารถแก้ไขโดยการบริหารคนได้หรือไม่ ถ้าได้ก็คิดต่อ ถ้าไม่ได้ก็ลองคิดดวู่าควรจะ
แก้ไขอยา่งไรถ้าได้ไอเดียดี ๆ ก็ลองน าไปเสนอตอ่หนว่ยงานนัน้ ๆ หรือตอ่ที่ประชมุผู้บริหารด ูถ้าแนวคิดเราไม่
ดีก็เสมอตวั แตถ้่าเป็นแนวทางที่ดีก็ได้ก าไร(ทางใจ) มาสว่นหนึง่ ฝึกอยา่งนีเ้ร่ือย ๆ แล้วจะพบว่าศกัยภาพใน
การคิดของเราจะไม่ด้อยไปกว่าหน่วยงานอื่นอย่างแน่นอน แล้วเราได้เปรียบเพราะเราจะไม่รู้สึกเครียดกับ
ปัญหานัน้ ๆ สมองของเราท างานสบายกวา่คนที่เป็นเจ้าของปัญหา 

• ร่วมทุนกับหน่วยงานอื่น 

HR จะตัง้ตนเป็นศิลปินเดี่ยวหรือรัฐอิสระก็จะไมไ่ด้อีกตอ่ไป เพราะเราต้องเข้าใจวา่เราคือหนว่ยงานสนบัสนนุ 
(Support Function) ดังนัน้ เราจึงควรจะหาพันธมิตรที่คิดว่าท างานกับเขาแล้วไปด้วยกันได้ดี ลองหา
หน่วยงานหลกัสกัหน่วยงานหนึ่งมาร่วมกันท างาน เราใช้จุดแข็งที่เรามีอยู่ไปช่วยพฒันาประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงานนัน้ ๆ ผมคิดว่าคงจะไม่มีหน่วยงานไหนปฏิบัติการช่วยเหลือจากเรา  การเข้าไป
ช่วยเหลือแบบนีน้อกจากจะได้ก าไรท่ีได้ศึกษางานของหน่วยงานนัน้ ๆ แล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือให้
เห็นวา่ HR สามารถช่วยลดต้นทนุและเพิ่มก าไรให้กบัองค์กรได้อยา่งไรด้วย 

• เป็นผู้น าในการน าระบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ 

HR เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกมาก ดงันัน้ จงใช้จุดนีใ้ห้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรจะหาความรู้ที่เป็นวิทยาการและเคร่ืองมือใหม่ ๆ อยู่เสมอ วนัใดที่องค์กรน าเอาระบบนัน้ ๆ เข้า
มาใช้ พยายามอาสาสมัครเป็นหัวหน้าทีมในการน ามาใช้ในองค์กร เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสบริหาร
ทีมงานจากหนว่ยงานอื่นแล้ว ยงัสามารถแสดงให้เห็นผลงานโดยผา่นระบบท่ีน าเข้ามาใช้ได้ และอยา่ลมืการ
ประเมินผลระบบหรือโครงการนัน้ ๆ ด้วยว่าช่วยลดต้นทนุหรือเพิ่มก าไรให้องค์กรได้อยา่งไร โดยปกติแล้วใน
องค์กรตา่ง ๆ หนว่ยงานตา่ง ๆ จะพยายามหลีกเลีย่งการเป็นหวัหน้าทีมในการน าระบบตา่ง ๆ เข้ามาใช้ จดุนี ้
ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของคนที่ท างานด้าน HR เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสแสดงฝีมือแล้ว อาจจะเป็น



เคร่ืองมืออย่างหนึง่ในการตอ่รองกบัผู้บริหารให้ลดงานประจ าของเราลงโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้บริการ
จากภายนอก เพราะถ้าเราไมม่ีงานอะไรเพิ่มเติมผู้บริหารก็มกัจะไมส่นใจกบัเสยีงเรียกร้องกบั HR เทา่ไหร่ 

สรุป การที่ HR จะเข้าไปมีสว่นร่วมในการสร้างผลก าไรให้กบัองค์กรได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูป
การท างานภายในหน่วยงานของ HR ให้มีประสทิธิภาพเสียก่อน แล้วจึงคอ่ยก้าวออกไปช่วยหรือสนบัสนนุหนว่ยงานอื่น ๆ 
ในองค์กรให้สามารถบริหารคนได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ และมีต้นทนุในการบริหารคนต ่าสดุ 

สิ่งส าคญัที่สดุที่ HR จะต้องสร้างก่อนที่จะไปมีส่วนร่วมในการท าก าไรให้องค์กรคือ ท าก าไรให้กบัตวัเอง ก าไร
ที่วา่นีค้ืออะไร คือ ก าไรทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงการได้รับการยอมรับ ไว้วางใจจากผู้บริหารและหน่วยงานอื่น ๆ เพราะสิ่งนี ้
คือกญุแจดอกส าคญัที่จะช่วยให้คนในอาชีพ HR สามารถก้าวไปสูรั่ว้บ้านของหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื่อเข้าไปมีสว่นร่วมในการ
สร้างก าไรให้กบัองค์กรในโอกาสตอ่ ๆ ไป 


