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วนันีค้งเป็นท่ีประจกัษ์แล้วนะครับวา่คนท างานด้านบริหารทรัพยากรมนษุย์มือดี เป็นท่ีต้องการของ

ซีอีโอเก่งๆในทกุองค์กร เพราะธุรกิจเข้าสูย่คุของการแขง่ขนัด้วยคนอยา่งเตม็รูปแบบแล้ว ซีอีโอท่ีเก่งๆยอ่ม

ต้องการทีมงานท่ีมีคณุภาพมาเสริมความเก่งให้สามารถสร้างผลงานท่ีได้รับการยอมรับในวงการบริหาร

จดัการองค์กร 

          ถ้าดกูนัผวิเผิน ทกุคนอาจจะคดิวา่ทีมบริหารท่ีจะมาชว่ยซีอีโอท างานในแตล่ะด้านนัน้ ผู้บริหารด้าน 

HR นา่จะหาง่ายกวา่ผู้บริหารสายงานอ่ืน แตใ่นความเป็นจริงกลบัตรงกนัข้ามคือ 

 ผู้บริหารสายงานอ่ืน เชน่ การตลาด การขาย การเงิน การผลิต ฯลฯ นัน้แรกๆดเูหมือนวา่จะหา

ยากเพราะเป็นสายงานเฉพาะด้าน เฉพาะธุรกิจ แตเ่ม่ือหาจริงๆก็หาได้ไมย่ากนกั ถึงแม้หา

ยากก็ยงัพอหาเจอคนเก่งๆอยูบ้่าง 

 ผู้บริหารสายงาน HR กลบัเป็นต าแหนง่บริหารท่ีหายากท่ีสดุ ท่ีหายากไมใ่ชไ่มมี่คนมาสมคัร มี

คนมาสมคัรเยอะท่ีสดุ จ านวนผู้สมคัรมีมากกวา่ต าแหนง่งานอ่ืน แตปั่ญหาอยูท่ี่การคดัเลือก

คนท่ีเก่งจริง มีฝีมือจริงนัน้ยากมาก บางองค์กรหาอยูเ่ป็นเวลานานก็ยงัหาไมไ่ด้ บางองค์กร

คดิวา่นา่จะได้ HR เก่งๆมาแล้ว แตพ่อเข้ามาท างานจริง ก็ไมเ่ก่งจริงอยา่งท่ีหวงั 

ดงันัน้ปัญหาใหญ่ของคนท างานด้าน HR ในปัจจบุนัแตกตา่งจากในอดีตอยา่งสิน้เชิง เพราะในอดีตคน 

HR หางานในต าแหนง่บริหารยากมาก เน่ืองจากผู้บริหารด้าน HR ท่ีเป็นคนเก่าคนแก่ของแตล่ะองค์กรไม่

คอ่ยลาออก แตใ่นปัจจบุนัและในอนาคตปัญหากลบัมาอยูท่ี่ตวั HR เองคือต าแหนง่งานระดบับริหารของ

สายงาน HR มีเยอะมาก แตค่นท างานด้าน HR ท่ีมีอยูใ่นตลาดท่ีเก่งๆมีน้อยกวา่ต าแหนง่งานท่ีมีอยู่ 

 

 

 



 

สาเหตุที่ท าให้ตลาดขาดแคลนบุคลากรระดับบริหารด้าน HR น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 

 สเปคของ HR เปล่ียนเร็วจน HR พฒันาตวัเองไมท่นั 

เน่ืองจากคณุสมบตัขิองผู้บริหารด้าน HR ในปัจจบุนัแทบจะไมแ่ตกตา่งอะไรไปจากผู้บริหารสายงานอ่ืน จะ

ตา่งกนัตรงท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์แตกตา่งกนัเทา่นัน้ ท าให้คนท่ีเคยท างานด้าน HR ท่ีถกู

คดัเลือกมาตัง้แตเ่ร่ิมเข้าอาชีพนีป้รับตวัไมท่นั เพราะคณุลกัษณะบางอยา่งถกูก าหนดมาตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามา

ท างาน เชน่ ประนีประนอม แคร์ความรู้สกึคน ฯลฯ จะให้มาคดิเชิงกลยทุธ์เหมือนคนด้านการตลาด จะให้มี

คดิอยา่งเป็นระบบเหมือนคนผลิต คงจะเป็นเร่ืองยากมากและจ าเป็นต้องใช้เวลานาน 

 เป็นชว่งเปล่ียนถ่ายระหวา่ง HR รุ่นเก่าและรุ่นใหม ่

HR รุ่นเก่าและกลางเก่ากลางใหมท่ี่คุ้นเคยกบัการท างานด้าน HR รูปแบบเดมิๆคือเน้นความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านเพียงอยา่งเดียว ยงัคนเป็นกลุม่คนท่ีมีอายตุวัและอายงุานพอท่ีจะไปสมคัรงานในระดบับริหาร

ได้แตส่ไตลน์และฝีมือยงัไมถ่ึง ในขณะเดียวกนัคนรุ่นใหมท่ี่มีแววและฝีมือถึง อายตุวัและอายงุานยงัน้อย

อยูไ่มส่ามารถบนิสงูไปถึงต าแหนง่ VP หรือ Director ได้ภายในปีสองปีนี ้

 HR มวัแตว่ิ่งไลไ่ตร่ะดบัเงินเดือนและผลตอบแทนจนลืมเวลาพฒันาฝีมือ 

เน่ืองจากคนท างานด้าน HR เป็นคนท่ีรู้ดีท่ีสดุเก่ียวกบัผลตอบแทนในตลาด และในวิชาชีพ ท าให้

คน HR ตกหลมุพรางของวิชาชีพตวัเองคือสนกุกบัการท่ีเตบิโตในต าแหนง่หน้าท่ีเร็ว ผลตอบแทนสงูขึน้ทกุ

ครัง้ท่ีเปล่ียนงาน ท าให้คนท างานด้าน HR หลายคนเหมือนคนเลน่หุ้น ท่ีไหนดีก็ไปท่ีนัน่ จริงๆแล้วก็ไมใ่ช่

เร่ืองท่ีผิดอะไรท่ีมนษุย์เงินเดือนทกุคนพงึแสวงหาความก้าวหน้าและผลตอบแทน แตผ่ลเสียอีกด้านหนึง่ท่ี

เกิดขึน้คือ เม่ือจิตใจไปอยูท่ี่ความก้าวหน้าและผลตอบแทนจะท าให้เราลืมหยดุเวลาเพ่ือพฒันาตวัเองให้เก่ง

ขึน้ก่อนท่ีกระโดดสงูขึน้ไปอีกระดบัหนึง่ 
 

เพ่ือให้คนท างานด้าน HR รุ่นใหม่ๆ ได้เตรียมตวัเป็นผู้บริหารด้าน HR ท่ีเก่งทดัเทียมกบัผู้บริหารใน

สายงานอ่ืนในองค์กร เข้าไปนัง่อยูใ่นท่ีประชมุฝ่ายจดัการแล้วไมด่ดู้อย แตต้่องดดีูมีศกัดิศ์รีมีฝีมือไม่

น้อยหน้าใคร จงึอยากจะบอกวา่บทบาท HR ท่ีซีอีโอต้องการนัน้มีอะไรบ้าง เพ่ือให้คนท างานด้านนีไ้ป

เตรียมตวัพฒันาตนเอง ประเมินตวัเองดวูา่ เราพร้อมท่ีจะไปเลน่บทบาทดงัตอ่ไปนีห้รือยงั 

 



 เล่นบทผู้ก ากับการแสดงของคนในองค์กร  

พนกังานทกุคนในองค์กรท่ีมีต าแหนง่หน้าท่ีแตกตา่งกนั ทกุคนต้องมีบทบาทในการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

เหมือนนกัแสดงท่ีทกุคนต้องเลน่ไปตามบทของตวัเอง ใครเลน่บทท่ีมอบหมายให้ไมดี่พอ ผู้ก ากบัต้องจบัตวิ

เข้ม สัง่สอน เชน่เดียวกนัคนท างานด้าน HR ต้องท าหน้าท่ีเสมือนเป็นผู้ก ากบัการแสดงบทบาทตามหน้าท่ี

ของคนในองค์กรให้ได้ เพ่ือพิสจูน์วา่ HR สามารถเป็นผู้ก ากบัการแสดงท่ีดีได้ สว่นจะท าอยา่งไรให้คนใน

องค์กรแสดงบทบาทได้ดี HR ก็มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมืออยูใ่นมือเยอะแยะมากมาย ไมว่า่เร่ืองการพฒันา

ฝึกอบรม การจา่ยผลตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลงาน ฯลฯ วนันีถ้้า HR จะเลน่บทผู้

ก ากบัท่ีดีต้องถามตวัเองวา่ เรามีบท(สคริป)ของทกุต าแหนง่แล้วหรือยงั เรารู้หรือไมว่า่แตล่ะต าแหนง่ท าได้

ระดบัไหนถึงจะเรียกวา่ตีบทแตก ภาษาบริหารเราเรียกวา่ “Job Standard” หรือมาตรฐานของการท างาน

ในแตล่ะต าแหนง่ เรามีนกัแสดงแทนหรือไมก่รณีท่ีนกัแสดงบางคนไมม่าแสดง 

 เล่นบทแมวมอง  

ถ้านกัแสดงคนไหนแสดงไมดี่ หรือมีตวัละครตวัไหนขาดไป  HR ก็ต้องเลน่บทบาทเป็นแมวมองเพ่ือหาคน

ในหรือคนนอกก็ได้มาทดแทนคนท่ีแสดงไมดี่หรือยงัไมมี่คนแสดง แมวมองตา่งจากบทบาทของ 

Recruitment ท่ีท าอยูใ่นปัจจบุนัตรงท่ีต้องดกูนัยาวๆ ไมใ่ชเ่ร่ิมต้นมองหาคนก็เม่ือได้รับใบขอคนมาแล้ว

เทา่นัน้ แตต้่องท าในระยะยาว ต้องเก็บข้อมลู ต้องทาบทาม ต้องเข้าไปท าความรู้จกัตีสนิทกบักลุม่คนท่ี

ต้องการมาเป็นเวลานาน โดยไมจ่ าเป็นวา่เราจะเอาเขาไปเลน่บทอะไร ดแูคว่า่คนๆนัน้กลุม่นัน้มีแววพอจะ

มาเลน่บทบาทในองค์กรของเราได้หรือไมเ่ทา่นัน้ 

 เล่นบทโปรโมเตอร์  

คนท างานด้าน HR ไมใ่ชพ่ระเอกในหน้าจอ แตต้่องเก่งกวา่นกัแสดงท่ีเก่งๆ เพราะเราคือคนท่ีอยูเ่บือ้งหลงั

ความส าเร็จของคนเก่งๆ ต้องถามตวัเองดวูา่ถ้าเรามีผู้บริหารการตลาดเก่งๆ  มีผู้บริหารโอเปอเรชัน่เก่งๆ เรา

เคยมีสว่นชว่ยให้เขาเก่งตรงไหนบ้าง เชน่ เราเป็นคนไปหาเขามา เราเป็นพ่ีเลีย้งเขามาก่อน ฯลฯดงันัน้ 

คนท างานด้าน HR ต้องเก่งในการเลน่บทโปรโมเตอร์ คือท าอยา่งไรจงึจะมีสว่นชว่ยให้คนแตล่ะคนใน

องค์กรประสบความส าเร็จในการท าหน้าท่ีของตวัเอง และการท่ีเราจะโปรโมทใครสกัคนสิ่งท่ีเราต้องรู้คือโป

รโมทแล้วเขาจะไปรอดหรือไม ่พดูง่ายๆคือเราสามารถประเมินแวว (ศกัยภาพท่ีซอ่นอยู)่ ได้ดีเพียงใด 

 



 เล่นบทผู้ตรวจสอบการท างานของคนในองค์กร  

ผู้บริหารท่ีท างานด้าน HR ต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของคนในองค์กรเพ่ือให้ซีอีโอมัน่ใจวา่ไมมี่ใคร

ท าอะไรผิดหรือบกพร่อง มัน่ใจวา่ทกุคนยงัคงเลน่บทบาทของตวัเองได้ดี มัน่วา่ยงัไมมี่ใครคดิจะเปล่ียนใจ 

เปล่ียนงาน คนท างานด้าน HR ท่ีเก่งๆต้องท าให้เร่ืองเก่ียวกบัคนไปถึงการตดัสินใจของซีอีโอให้น้อยท่ีสดุ 

เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ปัญหาไมเ่กิดหรือเกิดแตอ่ยูใ่นระดบัท่ีผู้บริหารด้าน HR เอาอยู ่

 เล่นบทท่ีปรึกษาเชิงกลยุทธ์  

บทบาทนีเ้ป็นบทบาทท่ีซีอีโอต้องการมากจากผู้บริหารสายงาน HR เพราะซีอีโอต้องการทางเลือกเชิงกล

ยทุธ์ในการบริหารจดัการองค์กร เพราะเร่ืองบางเร่ืองบอกไมไ่ด้หรอกวา่เป็นเร่ืองคน เร่ืององค์กร เร่ือง

การตลาด เร่ืองการผลิต ซีอีโอคงไมต้่องการ HR ท่ีแคเ่ลน่บทผู้ก ากบัท่ีดีเพียงอยา่งเดียว แตย่งัอยากได้ผู้

ก ากบัท่ีเขียนบทละครเองได้ ผู้ก ากบัท่ีก าหนดธีม( Theme)หรือแนวของหนงัละครได้วา่แนวไหนเหมาะสม

กบัองค์กรของเรามากกวา่กนั 

บทบาทของผู้บริหารสงูสดุของคนท างานด้าน HR คือต้องมีเวลาวา่งจากงานประจ ามากพอ มากพอท่ีจะมี

เวลาคดิเชิงกลยทุธ์เพ่ือน าพาองค์กรไปสูก่ารบรรลวุิสยัทศัน์ท่ีดีกวา่และเร็วกวา่ โดยไมต้่องไปสนใจวา่สิ่งท่ี

เราคดิอยูน่ัน้เป็นงาน HR หรืองานด้านอ่ืนๆ อะไรท่ีคดิแล้วชว่ยให้องค์กรดีขึน้คดิได้หมด 

ซีอีโอหลายคนคาดหวงัวา่ถ้าต้องเอาโครงการในการพฒันาองค์กรหรือพฒันาคนไปน าเสนอกบับอร์ดแล้ว ซี

อีโอไมต้่องเหน่ือย โครงการนัน้ผา่นสบายๆเพราะข้อมลูทกุอยา่งพร้อม เหตผุลชดัเจนอยูใ่นตวัเอง พดูง่ายๆ

คือซีอีโอคาดหวงัวา่เวลาน าเสนอโครงการอะไรเก่ียวกบั HR ซีอีโอไมจ่ าเป็นต้องใช้ก าลงัภายในให้โครงการ

ผา่น แตผ่า่นได้ด้วยคณุภาพการท างานของผู้บริหารด้าน HR เอง 

 เล่นบททายาทสืบทอดต าแหน่งซีอีโอ 

ในอดีตถ้า HR คนไหนฝันวา่ต าแหนง่สงูสดุคืออยากเป็นซีอีโอ เพ่ือนๆคงหวัเราะเยาะและบอกได้เป็นได้ แต่

ต้องออกไปเปิดบริษัทตวัเอง อยากเป็นต าแหนง่อะไรก็ได้ แตถ้่ายงัท างานอยูใ่นองค์กรคงได้แคฝั่น ในทาง

กลบักนัซีอีโอในอดีตก็คงไมม่องคน HR อยูใ่นสายตาท่ีจะมาแทนตวัเองได้ 

แตเ่ม่ือยคุสมยัเปล่ียนไปคนท่ีจะขึน้มาเป็นเบอร์หนึง่ขององค์กรไมจ่ าเป็นวา่จะมาจากสายงานหลกัของ

ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่ก็มีหลายองค์กรท่ีซีอีโอมาจากคนท่ีเคยท างานด้าน HR มาก่อน คณุสมบตัขิองซีอีโอหลกัๆคือ

ต้องมีวิสยัทศัน์ คดิเชิงกลยทุธ์ และท่ีส าคญัคือต้องเก่งเร่ืองการบริหารคน คณุสมบตัสิดุท้ายน่ีเองท่ีท าให้



คนท างานด้าน HR ได้เปรียบกวา่ผู้บริหารสายงานอ่ืน แต ่ HR ก็ต้องพฒันาตนเองเร่ืองการมีวิสยัทศัน์และ

การคดิเชิงกลยทุธ์ให้มากขึน้เพ่ือจะได้ทดัเทียมกบัผู้บริหารในสายงานอ่ืน 

ดงันัน้ คนท างาน ชมรม สมาคมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องประเมิน

และทบทวนตวัเองวา่เราเลน่บทบาทในองค์กรครบถ้วนสมบรูณ์แล้วหรือยงั เพราะยงัมีจดุออ่นตรงไหนบ้าง 

เราจะพฒันาตวัเองอยา่งไรให้สามารถเข้าไปนัง่อยูใ่นใจของซีอีโอได้ ซีอีโอเห็นเราวา่เป็นคนส าคญัของ

องค์กร ซีอีโอคดิวา่เราจะสามารถชว่ยสนบัสนนุบทบาทของเขาได้ และซีอีโอเช่ือวา่เรานา่จะเป็นคนหนึง่ท่ี

จะมาเป็นทายาทสืบทอดต าแหนง่ของเขาในอนาคตได้ 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คนท างานด้าน HR จะชว่ยกนัพฒันาตวัเองและอาชีพให้เป็นท่ีนา่เช่ือถือศรัทธาของคน

ทกุระดบัในองค์กร โดยการบริหารความสมดลุระหวา่ง “ฝีมือ” “ผลตอบแทน ” และ “ความก้าวหน้าใน

อาชีพ” ไมใ่ชมุ่ง่เน้นไปด้านใดด้านหนึง่จนท าให้เกิดผลเสียกบัด้านอ่ืน เชน่ พฒันาจนเก่งมากแตไ่มข่ึน้ไป

ไหน ไมอ่อกไปไหน หรือเน้นแตห่าโอกาสท่ีจะได้ต าแหนง่เงินเดือนสงูๆแตเ่พียงอยา่งเดียวโดยไมรู้่วา่ตวัเอง

เก่งจริงหรือไม ่ผมในฐานะคนเคยท างานด้าน HR มาก่อน อยากจะเห็นคนท างาน HR รุ่นใหมเ่ตบิโตไปใน

ต าแหนง่สงูขององค์กรพร้อมๆกบัการมีฝีมือและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารในสาย

งานอ่ืนอยา่งเตม็ภาคภมูิ ผมเช่ือวา่ศกัยภาพของคนท่ีท างานด้าน HR ท่ีมีอยูส่ามารถท าได้....ถ้าอยากท า 

 

 

 

 

 

 

 


