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ในฐานะคนท างานในเอชอาร์ หรือ งานด้าน

ท รัพยาก รบุ คคล  ม าเนิ่ น น านหลาย ปี  และ  ใน

หลากหลายวฒันธรรมองค์กร ตัง้แตบ่ริษัทญ่ีปุ่ น ท่ีมีความเป็นวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่ นจา๋ ท างานกบับริษัทอเมริกนั 

ท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบ Global Company มีความหลากหลายสญัชาติของคนท างาน ท างานกับบริษัท

เกาหลี ท่ีมีความเป็นเกาหลีแบบผสมผสาน รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงเปล่ียนถ่ายโครงสร้างภายในองค์กรอย่าง

ตอ่เน่ืองและรวดเร็ว จนล่าสดุมาท างานกบับริษัทฝ่ังยโุรปแบบเบลเย่ียมจ๋า ผสมกบัอีกหลายชาติในการท างาน 

ท าให้ตวัเองในฐานะฝ่ายทรัพยากรบคุคล (Human Resources) ต้องมีการปรับเปล่ียนตวัเองให้เหมาะสมด้วย

เหมือนกนั 

จงึท าให้เรียนรู้วา่งานเอชอาร์แบบเรา ถ้าถือเอาแตท่ฤษฎี และระบบการท างานเดมิ ๆ ท่ีเคยท ามา แล้ว

หวงัว่าจะน ามาปฏิบตัิ (Implement) แบบเบ็ดเสร็จ หรือพยายามออกแบบให้เหมือนสิ่งท่ีเราเคยท ามา อนันีไ้ม่

แน่ใจว่าเราจะสามารถประยุกต์อย่างไรให้เหมาะสม จริง ๆ ถ้าเราท าได้มนัก็อาจจะดี แตท่ี่ส าคญัคือ มนัดีจริง

แบบยัง่ยืนหรือเปล่า และเราเองจะทนแรงต้านทานของวฒันธรรมเก่าวฒันธรรมเดิมของท่ีท่ีเราก าลงัท างานอยู่

ได้ไหม  

เลยบอกกบัตวัเองว่าจะดีกว่าไหม ถ้าเราลองใจเย็น ๆ เก็บของเก่าของเราท่ีดี ๆ ระบบดี ๆ เอาไว้ก่อน 

แล้วประเมินสถานการณ์ของบริษัทท่ีเราก าลงัดแูลอยู่วา่จริง ๆ แล้วอตัลกัษณ์ขององค์กร ของคนในองค์กร เป็น

อย่างไร วฒันธรรมแฝงท่ีฝังแน่นแบบไม่ได้ท าเป็นเอกสารติดตรงล๊อบบีข้องบริษัทมีไหม และมนัแข็งแรงกว่าสิ่ง

ท่ีสร้างขึน้มาเป็นตวัอกัษรแล้วแปะไว้ให้ทุกคนอ่าน เพราะบางบริษัทวฒันธรรมท่ีแข็งแรงจริง ๆ จะเป็นเหมือน

คนญ่ีปุ่ น คือ ไม่ต้องส่ือสารกันแคม่องตาก็เข้าใจ ไม่ต้องบอกว่ารักแคไ่หน แตก็่สมัผสัได้ด้วยใจ อะไรประมาณ

นัน้... 

งานเอชอาร์ เป็นงานท่ีสนกุและท้าทาย ความสามารถของคนท่ีเข้ามายืนอยูต่รงจดุนี ้เพราะผลงานของ

เรานัน้มันไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นตวัเลข (Tangible) หรือฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายผลิต 
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ตวัชีว้ดัผลงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) แบบเรา ๆ นัน้ ๆ บางทีเง่ือนไขมนัก็ยุบยิบจน

บางทีเราก็ไมอ่าจจะพดูได้เตม็ปากวา่ผลงานท่ีเป็นตวัชีว้ดัของเรา จะมาจากการผลกัดนัของพนกังานในสว่นเรา

อยา่งเดียวได้ ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองมนัโยงกนัทกุภาคสว่น  

แต่ความน่าสนใจคือ คนท างานเอชอาร์ ยุค 4.0 นี ้จะเป็นผู้ เล่นท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญมาก ถ้าเราวาง

ตวัเองให้เหมาะสม  

 เอชอาร์ ต้องมีคัมภีร์ ในมือ ที่ฝ่ายอ่ืนไม่มี และเราต้องแม่น 

o คมัภีร์ ช่ือ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 เอชอาร์ ต้องมี Services Mind คือมีใจรักบริการ แต่ไม่ใช่ต้องคอยบริการ 

o ใจบริการ (Services Mind) คือ ต้องบริการจากใจในการให้ข้อมูล ให้ค าแนะน าตา่ง ๆ ถ้า

งานบริการของเรามีปัญหาบ่อย ๆ คนมาถามบ่อย ๆ แปลว่า กระบวนของงานนัน้ต้องมี

อะไรบางอย่างท่ีต้องแก้ไขและอาจจะต้องทบทวนการส่ือสารเพ่ือให้คนเข้าใจได้เหมือนกนั 

แบบไม่ต้องมาถามเรา ไม่ใช่ เอชอาร์ ไปหงุดหงิดใส่พนกังานว่าถามบ่อยจงั ท าไมไม่จ า 

หรือ ท าไมไม่ รู้ต้องถามตลอด แบบนีจ้ิตใจเร่ิมไม่บริการล่ะ แถมยังไม่ รู้ตัวอีกว่า

กระบวนการของตัวเองมีปัญหา แต่ในทางกลับกัน เอชอาร์ เอาแต่จ้อคุยทัง้วันเอาใจ

บริการคนโน้นเอาใจคนนีลื้มท างานท่ีควรท า หรือท างานไม่ทนัเพราะวางแผนไม่ดี อนันีก็้

เร่ิมไมเ่หมาะสมเหมือนกนันะคะ  

 เอชอาร์ ต้องมีไอเดีย (Initiative or Creative) แบบจับต้องได้ และลงมือท าเองเป็น (process) 

o คือ เราต้องดีไซน์และออกแบบรูปแบบการท างานของเราใหม่อยู่เสมอและให้ทนักบัความ

ต้องการท่ีหลายกหลายของทกุคน เอชอาร์ เปรียบเสมือนศนูย์กลางของจกัรวาลท่ีทุกคน

จะวิ่งเข้าหายามเม่ือเค้ามีปัญหา และต้องการความชว่ยเหลือ หรือ ต้องการจะท าอะไรสกั

อยา่งให้ส าเร็จ ดงันัน้เราจึงต้องชว่ยเค้าในการสรรค์สร้างสิ่งตา่ง ๆ ให้เกิดขึน้อย่างท่ีทกุคน

ต้องการอยา่งเหมาะสม และน าไปใช้ได้จริง 

 

 เอชอาร์ ต้องขายของเป็น (Influent) หรือ เราต้องพูดเพ่ือให้ท าให้เช่ือและคล้อยตามได้ 

o การของของเป็น ไม่ใช่การท่ีเอาแตโ่ม้ สร้างฝันลม ๆ แล้ง ให้กบัพนกังานและผู้บริหาร แต่

การขายของเป็นของเราหมายถึง ยามเม่ือเราต้องการเปล่ียนแปลงอะไรสกัอย่าง เราต้อง



เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง และต้องขายความเปล่ียนแปลง แล้วท าให้คนเข้าใจ ตอ่ต้าน

ได้แต่จะเข้าใจในท่ีสุด เม่ือมีอะไรใหม่ ๆ เข้ามา เอชอาร์แบบเราเน่ียละ ท่ีจะต้องเป็นผู้

ทดลองใช้สินค้าก่อนแล้วน าไปขายตอ่ เป็นต้น (ค าว่าสินค้าในท่ีนี ้หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ การ

เปล่ียนแปลงใหม ่ๆ นะคะ) 

 เอชอาร์ ต้องพัฒนาคนเป็น ภายใต้อัตลักษณ์ (Identity) ของเค้า  

o คนคือสิ่งท่ีมหศัจรรย์ท่ีสดุ และไมเ่หมือนหุน่ยนต์แนน่อน ถ้าเข้าใจและพฒันาแบบเค้า เรา

จะได้ผลลัพธ์มหาศาลมากกว่าหุ่นยนต์ แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ดูแลก็เสียหายมากกว่า

เหมือนกัน การพัฒนาพนักงานจริง ๆ ถือเป็นหน้าท่ีของทุกคน รวมทัง้ตัวเราท่ีจะต้อง

พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ แตเ่อชอาร์ อาจจะเล่นบทมากกว่านัน้ คือ สร้างพลงัท าให้พนกังาน

เห็นคณุคา่และเข้าใจความหมายของการพฒันา และเลือกรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม 

ท่ีไมใ่ชเ่ป็นแบบ Mass development  

 เอชอาร์ต้องแก้ปัญหาเก่ง (Problem Solving) ทัง้แบบเฉพาะหน้า และแบบยั่งยืน 

o ปัญหา คือ ความไม่ปกติตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น หน้าท่ีเราต้องท าน ากลบัมาให้เป็น

ปกติ ซึ่งบางครัง้การท างานกับคนเราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าปกติของแต่ละคนอยู่ตรงไหน 

ดงันัน้นอกจากแก้ปัญหาเก่งแล้ว ยงัต้องเรียงล าดบัความส าคญัของการแก้ปัญหาให้ได้

อยา่งเหมาะสม ถึงจะพอดี 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างในการวางบทบาทของตวัเองให้เหมาะสม ส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใดท่ี

เราชาวเอชอาร์ต้องมีคือ การสงัเกต ุ(Observation) หรือ การเก็บการใช้ การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์ข้อมลู 

(DIKW) เพ่ือใช้ประกอบในการท างานของตนเอง ส่วนสุดท้ายท้ายสุดท่ีส าคัญมากในการท างานเอชอาร์ให้

เหมาะสมนัน่ก็คือ “ใจ” ใจล้วน ๆ ท างานด้านนี ้ถ้าไม่มี “ใจ” ในการท่ีท าอาชีพนี ้จะท าให้เราเป็นทกุข์และไม่มี

ความสขุเป็นอยา่งมาก แตถ้่าเรามี “ใจ” อะไรท่ีวา่ยากก็กลายเป็นง่าย อะไรท่ีท าไม่ได้ก็จะสามารถหาทางท าให้

ได้อยา่งเตม็ความสามารถเรา เดี๋ยวนีก้ารท างานเราไมเ่หงาหรอกคะ่ ไม่รู้อะไรเรามีพ่ีเลีย้ง มีโค้ชมากมาย ท่ีคอย

ให้ค าปรึกษาฟรี หรือ ค้นดใูนโลกอินเตอร์เน็ตมีกรณีศกึษามากมาย หรือ สร้างชมุชนขึ น้มาแลกเปล่ียนมมุมอง

กนัก็ไมเ่ลวนะคะ... ขอให้มีความสขุกบับทบาทเอชอาร์อยา่งเหมาะสมคะ่ 


