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ตามที่ผมได้ทิง้ท้ายในตอนที่แล้วว่า จะน ารายละเอียดแบบเจาะลึกของ HR Professional ในแต่ละด้านซึ่ง

ประกอบไปด้วย 5 ด้าน หรือ จ๊ิกซอส์ 5 ชิน้ที่ประกอบเป็นภาพลกัษณ์ของ HR Professional ซึ่งได้กลา่วไปแล้ว โดยผมขอ

เร่ิมในความหมายของ 

จิ๊กซอส์ ชิน้ที่  1 เป็นผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ต้องยอมรับว่าโลกไม่เคยหยุดนิ่ง มีการ

เปลีย่นแปลงไปทกุเสีย้วนาที ผู้ที่ไมก่ล้าที่จะย ่าเท้ามุง่ไปข้างหน้า คงเฝา้ที่จะยืนอยูก่บัท่ีก็จะกลายเป็นผู้ที่ก าลงัย ่าถอยหลงั

อยา่งไมรู้่ตวั นกับริหารทรัพยากรมนษุย์ ได้รับการคาดหวงัจากทกุองค์กรว่าจะเป็นผู้ที่สามารถสรรหา พฒันา รักษาไว้ ซึ่ง

บคุลากรบนพืน้ฐานของ “ คนคุณภาพ ” ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง นกับริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ ในปัจจบุนัจ าเป็นต้องเปลีย่นบทบาทไปเป็น คูค่ิดด้านพฒันากลยทุธ์ Strategic Partner และ ตวัแทนของ

การเปลี่ยนแปลง Change Agent จากเดิมให้งานด้านธุรการเป็นบทบาทน า ต้องมาช่วยคิดออกแบบการเปลี่ยนแปลง

องค์กร การน าองค์การ และพฒันาคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรที่เปลีย่นแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอการ

กระตุ้นจากฝ่ายบริหารขององค์กร 

จิ๊กซอส์ ชิน้ที่  2 เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR Expert ) ในล าดบัแรกเลยก็ต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจงานในหน้าที่ “ สรรหา พฒันา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ “ นัน่คือต้องสามารถเขียนงานของตนได้ ไม่ว่าจะ

ออกมาในรูปแบบของ คู่มือ ,JD หรือ Procedure ตามระบบมาตรฐานคณุภาพ หรือข้อก าหนดของลกูค้า มาใช้ให้การ

บริหารงานทรัพยากรองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยและต้องรู้จกัน าเอาเคร่ืองมือ HR Tools มาใช้ในงาน

ด้วย บางท่านอาจสงสยัว่าอะไรบ้างละที่เป็นเคร่ืองมือของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผมขอน าเสนอ HR Tools ที่หลาย

องค์กร หรือหลายท่านน ามาปรับใช้ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบนั อาทิ Job Description, Training, Career Planning & 

Development, Coaching, Balanced Scorecard & KPI, Learning Organization, Benchmarking, Broad banding 

เป็นต้น จะเห็นได้วา่บางเคร่ืองมือใช้กนัมาตัง้นานแล้ว และยงัคงใช้ได้ตอ่ไปในอนาคต ขณะที่บางเคร่ืองมือก็พฒันาขึน้มา

รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั (รายละเอียดผมอาจจะมาน าเสนอในโอกาส

ตอ่ไป) 

 

 



จิ๊กซอส์ ชิน้ที่ 3 เป็นผู้น าทีเด็ดเดี่ยว ( Leader ) อย่างที่เกร่ินไว้ในจ๊ิกซอส์ชิน้ที่ 1 นกับริหารทรัพยากรมนษุย์

ยคุใหม ่ต้องมาช่วยคิดออกแบบการเปลีย่นแปลงองค์กร การน าองค์การ และพฒันาคนขององค์กร ในการออกแบบพฒันา

ต้องคิดและท าอย่างมี นวตักรรม Innovation ซึ่งจะส าเร็จได้ต้องอาศยัภาวะผู้น า Leadership กล้าคิด กล้าท า กล้าน า 

กล้าเสี่ยง อย่างมีเหตุผล และเด็ดเดี่ยว ท าให้เกิดพลงัในการกระตุ้นให้เกิดความเช่ือมัน่ ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรใน

องค์กร ท่ีพร้อมจะย ่าเท้าไปอยา่งเร็ว ๆ เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ Vision และพนัธกิจ Mission ขององค์กร 

จิ๊กซอส์ ชิน้ที่  4 เป็นนักธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business) มีความหมายโดยนยั อย่างไร? นกัธุรกิจคือ “ ผู้ที่

มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น และเก็บสะสมประสบการณ์มาประมวลผล ” เห็นอย่างไร? ประมวลผลอย่างไร? เห็น

เพื่อคาดการณ์ และประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนป้องกนัปัญหาที่เกิดขึน้ในอนาคต โดยรู้ตวัตนของตนดี หรือน าการ 

SWOT มาช่วยประมวลวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อให้สามารถก าหนดวิสยัทศัน์ และพันธกิจ และได้ผลออกมาเป็น

แผนงานเชิงกลยทุธ์ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน ระบบการท างานให้มีโอกาสแข่งขนัในทกุด้าน กบัตนเอง กบัทรัพยากรที่มี กบั

เพื่อนร่วมงาน กับหน่วยงานอื่น และที่ส าคญัต้องสามารถวดัผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การเป็นผู้น ากลยุทธ์ให้ได้ดีสิ่งที่

ส าคญัคือต้องได้รับการยอมรับ ไว้วางใจ อีกทัง้ยงัต้องเข้าใจในพฤติกรรม จากผู้ ร่วมงาน พนกังาน Understands Team 

Behavior ด้วยเพื่อให้ทกุคนยินดีให้ความร่วมมือ และยอมรับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 

จิ๊กซอส์ ชิน้ที่  5 เป็นผู้ให้การสนับสนุน (Advocate) ยงัคงมีความหมายในบางเร่ืองคล้าย จ๊ิกซอส์ ชิน้ที่ 4 

เพราะต้องรู้วา่จะสนบัสนนุอะไร? สนบัสนนุอย่างไร? ต้องเกิดจากมมุมองที่เห็นโอกาส หรือเห็นความแตกต่าง ที่คนอื่นไม่

เห็นน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม Values Diversity ให้ได้ นัน่คือการสนบัสนุน ต้องรู้จักการให้โอกาส มองโลกในแง่ดี รับฟัง

ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาที่ดี มีวิธีการสือ่สารท่ีเหมาะสมในเชิงสร้างสรรค์รวดเร็วทนัการณ์ และมีความมุ่งมัน่ที่เป็นอิสระ 

เลือกกระท าสิ่งใดตามที่ตนเองตระนกั โดยมีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมถึงต้องเคารพในสิทธิของ

บคุคลอื่นเสมอ 

ที่กล่าวมาในตอนต้นทัง้หมด คือบุคลิกภาพของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ที่ต้องก้าวให้ทันโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ซึ่งจ าเป็นต้องปรับแนวการท างานให้อยู่บนพืน้ฐานของ ความ สามารถหลกั หรือ 

Core Competency จากการท างานแบบเดิม ๆ มาเป็นในรูปแบบเชิงรุกมากขึน้ โดยต้องพฒันาหน้าที่ และความสามารถ

ของตนเอง รู้จกั เข้าใจบุคคลรอบข้าง องค์กร และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อแผนงาน รู้จกัการน าปัญหาที่ เกิดขึน้ใน

อดีต ปัจจุบนั มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกนัส าหรับอนาคต เมื่อเข้าใจ และปฏิบตัิได้ดงันี ้คณุก็คือ “ นกับริหารงาน

ทรัพยากรมนษุย์มืออาชีพ ” (HR Professional) ที่หลายคน และหลายองค์กรต้องการ...ถึงวนันี ้คณุพร้อมที่จะ Turn Pro. 

แล้วหรือยงั? ....พบกนัใหมค่ราวหน้าครับ.... 

 

 

 


