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สิ่งสำคัญที่สร้ำงควำม
แตกต่ำงในกำรเป็น
HR Business Partner
ชั้นนำ
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บทบำท HR Business Partner (HRBP) เริ่มถูกพูดถึง
มำตั้งแต่ปี 1990 เมื่อ Dave Ulrich ได้ตีพิมพ์หนังสือ
Human Resource Champions1 และตั้งแต่น้น
ั เป็น
ต้นมำ องค์กรจำนวนมำกจึงปรับโฟกัสและมุง่ มั่นที่จะ
สร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจด้วยวิธีนี้มำกขึ้น คินเซนทริคเอง
ก็ได้กล่ำวถึงขีดควำมสำมำรถและผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
เกิดจำกกำรดำเนินงำนในรู ปแบบนี้ไว้ใน NeXt HR
Operating Model.2
ในปีที่ผ่ำนมำ HRBP ได้รับควำมไว้วำงใจให้อยู่ใน
แนวหน้ำของกำรบริหำรธุรกิจ ทำให้เชื่อว่ำจะมี
วิวัฒนำกำรให้เห็นกันต่อไป (HR Business Partner
(R)Evolution) เมื่อบทบำทนี้สำคัญและสำมำรถ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจได้มำกขนำดนี้ จึงเกิด
คำถำมว่ำ เพรำะอะไรบำงองค์กรจึงประสบ
ควำมสำเร็จมำกกับบทบำทนี้ ปัจจัยอะไรที่ทำให้
แตกต่ำงจำกองค์กรอื่น

Differentiator #1:
เป็นโค้ชทีด
่ ี
ให้ผบ
ู้ ริหารฝ่ายธุรกิจ

“บทบาทของ HRBP คือ เปลีย่ นไปจากแค่งาน HR แต่ตอ
้ งก้าวไป

เป็นโค้ชธุรกิจแบบองค์รวมทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคน”
—J. Michael Lane (University of California, San Francisco)

ควำมสำมำรถในกำรเป็นโค้ชกลำยเป็นจุดเด่นของ HRBP ชัน
้ นำ
HRBP ที่เก่งต้องสำมำรถโค้ชผู้บริหำรธุรกิจด้ำนภำวะผู้นำของแต่
ละคน และวิธีขับเคลื่อนโซลูชน
ั ส์ทำงธุรกิจ ซึง่ ต้องสำมำรถท้ำ
ทำยควำมคิด พำเดินออกจำกปัญหำแล้วมุง่ เน้นไปที่แนว
ทำงแก้ไข เหมือนที่ HRBP ท่ำนหนึ่งกล่ำวไว้ว่ำ "รวมถึงกำรฟัง
และเป็นกระจกสะท้อนให้กับผู้บริหำร และช่วยทำสิ่งที่ไม่ชด
ั เจน
ให้ชด
ั ขึ้น" HRBP อันดับต้นๆ ต้องมัน
่ ใจในกำรถำมคำถำมที่
อำจจะไม่มค
ี ำตอบเสมอไป โดยแสดงออกถึงกำรเปิดกว้ำงทำง
ควำมคิด ชวนคิดชวนสงสัย เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรคิดต่ำงไปจำก
เดิมได้
HRBP เก่งๆหลำยคนมักจะย้ำเสมอว่ำ กำรโค้ช (Coaching) ไม่ใช่
กำรบอกคำตอบ (Telling) HRBP จะต้องรับฟัง เลือกตอบกลับ
อย่ำงมีชน
ั้ เชิง และช่วยให้ผู้บริหำรคิดหำคำตอบและตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง “ในฐานะโค้ช คุณต้องทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แต่
ไม่ใช่คนที่บอกคนอื่นว่าต้องทาอะไร หรือเป็น 'กูรูที่รู้ทุกเรื่อง
(know-it-all)' คุณจะไม่บรรลุภารกิจแน่หากเป็นแค่ 'คนบอก'”
และตำมที่ HRBP ท่ำนหนึ่งเคยพูดไว้ว่ำ "ถ้า HR ต้องกลายเป็น
คนตัดสินใจแทน แปลว่าเรากาลังเดินถอยหลัง และไม่ต่างอะไร
กับการเป็นตารวจในองค์กร”

เพื่อที่จะหำคำตอบ คินเซนทริคได้สม
ั ภำษณ์เหล่ำ
HRBP ชั้นนำจำกทั่วโลกจนค้นพบ 6 สิง่ สำคัญที่สร้ำง
ควำมแตกต่ำง (Differentiator) ที่ HRBP ขององค์กร
ที่ประสบควำมสำเร็จมีไม่เหมือนที่อ่ ืน บำงส่วนเป็น
เรื่องของกำรกำหนดบทบำทให้ชัดเจน แต่ท้งั หมด
เห็นตรงกันเรื่องที่ต้องให้ควำมสำคัญจริงจังกับควำม
ต้องกำรทำงธุรกิจ ดังนั้นใน Whitepaper ซีรี่ย์ 3
ตอนนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องนีเ้ ป็นตอนแรก

1. Dave Ulrich, Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and
Delivering Results, 1997
2. Kincentric, “Next HR,” 2020
3. Part 1: The Ascent of the HR Business Partner—Critical Differentiators of Top
HRBPs Part 2: Preparing to Rise Up—How HR Business Partners Can Navigate Their
Career and Position Themselves for Success
Part 3: Realizing The Value—How CHROs Implement and Evolve the HR Business
Partner Function to Maximize Business Impact
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กำรโค้ชผู้บริหำรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถส่วนตัว หรือเพื่อให้
เข้ำใจต้นเหตุที่องค์กรไม่ก้ำวหน้ำนั้นมีมล
ู ค่ำมหำศำล ดังที่
HRBP อันดับต้น ๆ เคยแบ่งปันไว้ว่ำ "ถ้าคุณทาถูกวิธีจริง คุณ
ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทุกคนในองค์กรได้ และสร้าง
แรงจูงใจให้ผ้น
ู าเป็นโค้ชสาหรับลูกทีม ซึ่งนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดใน
การดึงศักยภาพออกมา"
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Differentiator #2:
มองตนเองเป็นผูน
้ าธุรกิจ
มากกว่า HR

Differentiator #3:
เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างธุรกิจและ HR

“ในที่ประชุมผู้บริหารต้องการฟังมุมมองทางธุรกิจจากฉัน
ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องคน”

“HRBP ที่เก่งจะรู้วิธีเชื่อมโยงและปิดช่องว่างระหว่างความ
ต้องการทางธุรกิจและโซลูชันของ HR ในท้ายที่สุด”
—Robert Micera (United Health Services)

—Kristen McQuaid (Biogen)
HRBP ที่ประสบควำมสำเร็จไม่ได้มองว่ำตัวเองเป็นแค่ผู้ชว่ ยอีก
ต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึง่ ยังจะต้องรูจ
้ ริงด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และแสดงให้เห็นแง่มม
ุ ใหม่ๆ โดยใช้
ควำมเชีย
่ วชำญนี้ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทำงธุรกิจ เหมือนที่ HRBP
ท่ำนหนึ่งกล่ำวไว้ "คุณคือผู้บริหารธุรกิจ และความรู้ HR เป็น
เพียงเครื่องมือหลักที่คุณใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ”

ในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ HRBP ชัน
้ นำไม่เพียงแต่เข้ำใจ
ธุรกิจเท่ำนั้น แต่ยังมองตัวเองว่ำเป็นผู้นำที่ประสบควำมสำเร็จ
ควบคู่ไปกับควำมสำเร็จของธุรกิจ เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงคนและธุรกิจ เมื่อรูแ
้ บบนี้จึง
เสนอวิธีกำรที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทำงธุรกิจผ่ำนคน ซึง่ กำรจะทำ
แบบนี้ได้ต้องอำศัยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือกับผู้บริหำร เพื่อไม่ให้
ถูกมองว่ำเป็น "HR" ในห้องประชุม เพื่อให้บทบำทและเป้ำหมำย
ชัดเจนที่สุด และแสดงให้ผู้บริหำรอื่นๆ เห็นถึงคุณค่ำที่ HRBP จะ
มอบให้และสมควรอยู่ในกำรประชุมทำงธุรกิจนี้

ควำมคำดหวังนี้อำจดูเหมือนเพียงกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
สำหรับ HRBP แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย เพรำะยังต้องสร้ำงสมดุล
ระหว่ำง HR กับมุมมองทำงธุรกิจอย่ำงชำญฉลำดอีกด้วย ดังที่
ผู้บริหำรท่ำนหนึ่งให้ข้อสังเกตไว้ว่ำ “HRBP มักหลงทางไปกับการ
เรียนการสอน หรือมัวแต่ตรวจสอบความแม่นยาของเครื่องมือ แต่
ไม่ได้ดวู ่าใช้ได้จริงและนาไปใช้ให้เกิดผลจริง” ผู้บริหำรอีกรำย
แนะนำผู้ที่อยำกเป็น HRBP แห่งอนำคตว่ำ “อย่าเป็น 'HR' ที่
เคร่งครัดในแนวทางของตัวเอง บังคับใช้ส่ิงที่คิดว่าเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด (HR Best Practice) เพียงเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่ธุรกิจควร
ทาเพราะคุณถูกเสมอ”
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ในขณะที่ HRBP ชัน
้ นำคิดว่ำตนเองเป็น "นักธุรกิจ" ก็ยังมีบทบำท
พิเศษในกำรเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงธุรกิจกับ "ทีม HR อื่นๆ"
ต้องแปลงโจทย์ทำงธุรกิจให้เป็นโจทย์เรื่องคน เพื่อไปสร้ำงโซลู
ชันด้ำนบุคคลแบบบูรณำกำรที่ขับเคลื่อนบุคลำกรและผลลัพธ์
ทำงธุรกิจไปพร้อมกัน
หำกจะทำให้ได้ดี HRBP ไม่เพียงแต่จะต้องฝังตัวอยู่ในธุรกิจ
แต่ยังต้องร่วมมือใกล้ชด
ิ กับทีมทรัพยำกรบุคคลที่เชีย
่ วชำญใน
ด้ำนต่ำงๆ (HR COEs) และทีมปฏิบต
ั ิกำรทรัพยำกรบุคคล (HR
Operations) ในกำรพูดคุยกับผู้บริหำร HRBP ได้ให้แง่คิดว่ำ
“ทีม HR อื่นๆ” ถือเป็นหนึ่งในสำมกลุ่มผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียที่
HRBP ต้องกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ อย่ำงที่ผู้บริหำร
HRBP ท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ "HRBP ต้องไม่ประมาท และเห็น
ความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
พาร์ทเนอร์อ่ ืนๆด้วย"
HRBP ยังต้องป้อนข้อมูลด้ำน HR ที่จำเป็นให้กับผู้นำทำงธุรกิจ
แม้ว่ำจะทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหำร แต่
HRBP ไม่ใช่ผู้เชีย
่ วชำญในทุกเรื่องของ HR ควรมัน
่ ใจที่จะยอมรับ
และมันไม่มอ
ี ะไรผิด ดังที่ HRBP ชัน
้ นำท่ำนหนึ่งบอกว่ำ
"คุณต้องพึ่งพำหน่วยงำน HR ของคุณ...กำรเชิญผู้เชีย
่ วชำญที่
เหมำะสมมำช่วยแก้ปัญหำ สำคัญกว่ำกำรลงมือทำทุกอย่ำงด้วย
ตัวเอง"
กำรเป็น HRBP ที่ดีนั้นไม่ง่ำย เพรำะต้องรักษำสมดุลระหว่ำงควำม
ต้องกำรของผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ ทั้งผู้บริหำร พนักงำน
และ HR ผู้บริหำรรำยหนึ่งได้เคยเปรียบเปรยไว้ว่ำ “เหมือนกับกำร
เต้นรำ—ไปข้ำงหน้ำสองก้ำว ถอยหลังหนึ่งก้ำว...จำกนั้นก็รบ
ี ไปยัง
ห้องบอลรูม และเปลี่ยนไปเต้นแนวคันทรีแทน” สุดท้ำยก็ต้อง
โฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือถูกต้องสำหรับทุกคน
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Differentiator #4:
มีความกล้า

Differentiator #5:
เป็นแบบอย่างของการ
ปรับตัวและยืดหยุน
่

“ความสามารถในการนาเสนอประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงมาก่อน
เป็นความต่างระหว่าง HRBP อันดับต้นๆ กับคนที่เหลือ ซึ่งจาก
มุมธุรกิจ ถือเป็นเพียงคนรับคาสั่งเท่านั้น
—Amy Smith (CDK Global, Inc.)

“สถานที่ทางานเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้ึนลง ดังนั้นคุณต้อง
คุ้นเคยกับความไม่แน่นอน สร้างสรรค์และลองผิดลองถูก เรียนรู้
และปรับเปลี่ยน”

สิ่งหนึ่งที่ได้รบ
ั กำรกล่ำวถึงอยู่เสมอว่ำเป็นตัวสร้ำงควำม
แตกต่ำงสำคัญสำหรับ HRBP ที่ประสบควำมสำเร็จ คือกล้ำที่
จะ "ปฏิเสธ" ตรงไปตรงมำ และกล้ำเสนอมุมมองอย่ำงเปิดเผย

ประสบกำรณ์ในปีที่ผ่ำนมำได้ตอกย้ำถึงควำมสำคัญของกำร
ปรับตัว ตั้งแต่กำรนำทีมข้ำมสำยงำนเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ทำงธุรกิจ ไปจนถึงกำรปรับโฟกัสใหม่ของงำน HR (ซ้ำแล้วซ้ำ
เล่ำ) นี่คือควำมเป็นจริงรูปแบบใหม่ที่องค์กรกำลังเผชิญ

ควำมกล้ำในกำรผลักดันให้ผู้นำตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และควำมกล้ำตัดสินใจเมื่อต้องจัดกำรกับ "สิ่งที่ไม่ชด
ั เจน"
ดังที่ HRBP ท่ำนหนึ่งเคยกล่ำวไว้ว่ำ "นี่เป็นหนึ่งในสำมทักษะ
อันดับต้น ๆ ที่ชว่ ยให้ HRBP ก้ำวข้ำมจำกกำรเป็นผู้ปฏิบต
ั ิงำน
ไปเป็นผู้บริหำร HRBP"
บทบำทของ HRBP ไม่ใช่ผู้รบ
ั คำสั่ง HRBP ที่ประสบควำมสำเร็จ
ต้องบริหำรควำมคำดหวังที่ถูกต้องกับผู้บริหำรถึงสิ่งที่จะทำและ
จะไม่ทำ และเลิกคิดว่ำกำรทำให้ผู้บริหำรรูส
้ ึกพึงพอใจได้เป็น
ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ HRBP ชัน
้ นำบอกว่ำ “ถ้ำมัวแต่กังวล
เกี่ยวกับกำรทำให้ผู้บริหำรมีควำมสุขตลอดเวลำ แสดงว่ำฉันไม่
ซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือองค์กร” นอกจำกนี้ HRBP ยังต้องกล้ำยืน
หยัดต่อควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจ แม้ว่ำจะไม่มค
ี ำตอบทั้งหมด แต่ก็
ต้องสำมำรถผลักดันควำมคิดของผู้บริหำรได้เมื่อจำเป็น

กำรแสดงควำมกล้ำนี้ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่จำเป็นต้องเริม
่ พื้นฐำน
ที่สำคัญคือกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้บริหำร ทำให้เชื่อว่ำ
คุณจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝ่ำยอยู่เสมอ มีคำพูด
หนึ่งที่สรุปประเด็นนี้ไว้ได้ดี “กำรเป็น 'ตัวปัญหำที่น่ำเชื่อถือ'
คุณต้องได้รบ
ั ควำมไว้วำงใจ และต้องแสดงให้เห็นว่ำ คุณ
เชื่อถือได้ คนเรำไม่สำมำรถจะแสดงออกว่ำกล้ำได้ หำกไม่มี
ใครเชื่อใจ”

—Krisanne Pook (BASF)

HRBP ชัน
้ นำท่ำนหนึ่งอธิบำยว่ำมันคือกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
ต่ำงๆ ให้สมดุลอยู่เสมอ และทำควำมคุ้นเคยกับควำมไม่ชด
ั เจน
“ไม่มค
ี ำว่ำใช่หรือไม่ใช่อีกต่อไป ในบำงสำยงำนอำจมีควำม
ชัดเจนว่ำอะไรถูกหรือผิด (black and white) แต่ไม่ใช่สำหรับงำน
HR ฉันมัน
่ ใจว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เป็นสีเทำ (grey area) เพรำะมี
ควำมรูส
้ ึก ควำมขัดแย้ง และควำมละเอียดอ่อน กำรที่ฉันเข้ำใจ
และเอำควำมรูส
้ ึกหรืออำรมณ์ออก มันช่วยฉันในกำรเป็น HRBP
และหำข้อเท็จจริงและผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยได้”

นอกเหนือจำกกำรปรับสมดุลและกำรจัดกำรสิ่งที่ไม่แน่นอน
แนวทำงของ HRBP ในกำรแก้ปัญหำจะต้องคล่องตัว HRBP
หลำยคนบอกว่ำคุณต้องเปิดใจและเริม
่ ต้นด้วยกำรฟังและเรียนรู้
ก่อนที่จะกระโดดลงไปแก้ปัญหำ กำรแก้ปัญหำต้องมีพ้ น
ื ฐำนมำ
จำกควำมเข้ำใจในธุรกิจและควำมต้องกำรของพนักงำน จำไว้ว่ำ
ไม่มท
ี ำงแก้ใดเพียงอย่ำงเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน และ
เตรียมพร้อมที่จะเรียนรูแ
้ ละปรับตัว
ในขณะที่ HRBP ชัน
้ นำช่วยให้ธุรกิจด้วยกำรเปลี่ยนเชื่อเดิมๆ
ช่วยให้องค์กรมีควำมว่องไวและปรับตัวได้มำกขึ้นนั้น กำรเป็น
่
แบบอย่ำงของกำรปรับตัวและยืดหยุ่นนั้นเป็นสิงจ
่ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ของ HRBP
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Differentiator #6:
เล่าความจริงให้
กลายเป็นแรงบันดาลใจ
“ถ้าเราไม่นาข้อมูลและข้อเท็จจริงมาสื่อสาร จะวัดมูลค่าของงาน
HR ได้อย่างไร? เพราะเราไม่ได้พูดภาษาเดียวกับธุรกิจ!”
—Amanda Evans (Greene Tweed)
คำพูดคือพลัง ควำมสำมำรถในกำรเล่ำเรื่องรำวที่ดีที่ช่วยกระตุ้น
และเปลี่ยนแปลงควำมรูส
้ ึกและควำมคิดของผู้คน ได้กลำยเป็น
ทักษะทำงธุรกิจที่สำคัญ และ HRBP ชัน
่ วชำญใน
้ นำต่ำงก็เชีย
เรื่องนี้ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน และใช้ข้อมูลเพื่อให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรบริหำรคน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่
HRBP จะมอบคุณค่ำให้กับผู้บริหำรธุรกิจ

HRBP ชัน
้ นำท่ำนหนึ่งบอกว่ำ “พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นที่ดัง
ขึ้นและบ่อยขึ้นจำกกำรมีโซเชียลมีเดียที่เข้ำถึงได้จำกทุกที่
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรกำลังได้รบ
ั กำรทดสอบอยู่เป็น
ประจำ ควำมจริงเกี่ยวกับบริษัทและผู้บริหำรถูกนำมำเปิดเผย
มำกขึ้น และไม่มเี ครือข่ำยควำมปลอดภัยสำหรับบริษัทอีกต่อไป
นี่คือสิ่งที่ต้องเจอ

เมื่อมีคาติชม/คาวิจารณ์โดยตรงจากพนักงาน ลูกค้า คณะกรรมการ
และนักลงทุน บทบาทของ HRBP คือการช่วยให้ผ้น
ู าเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างวัย เป็นงานของเราที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่า
ทาไมมันถึงสาคัญ”
HRBP ที่ประสบควำมสำเร็จมำกที่สุดจะปรับแต่งเรื่องรำวที่ให้
เข้ำกับกับบริบทขององค์กร ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงชำญ
ฉลำด ตำมที่ HRBP ได้แลกเปลี่ยนไว้ว่ำ "เพื่อให้น่ำเชื่อถือ
เรื่องรำวของคุณไม่สำมำรถใช้แค่ควำมรูส
้ ึกและอำรมณ์ได้ แต่
ต้องมีข้อมูล แสดงให้เห็นว่ำคุณรูจ
้ ักธุรกิจ เข้ำใจสถำนกำรณ์
และเข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละคนมำกพอ เมื่อรวมทั้งหมดนี้
เข้ำด้วยกัน คุณก็จะได้รบ
ั ควำมเชื่อถือ เพรำะว่ำคุณกำลังพูดใน
ฐำนะคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ ไม่ใช่คนนอกที่กำลังพูดเกี่ยวกับธุรกิจนี้
จำกทั้งคำพูดและกำรกระทำ HRBP ต้องนำเสนอข้อเท็จจริง ยืน
หยัดและสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนทั้งกำรเปลี่ยนผ่ำน
และกำรพัฒนำไปอีกขั้น

1 2 3

เป็นโค้ชทีด
่ ใี ห้
ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ

เป็นผู้นาธุรกิจ
มากกว่า HR

เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างธุรกิจ
และ HR

Differentiators

4 5 6

มีความกล้า
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เป็นแบบอย่าง
ปรับตัวและยืดหยุ่น
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เล่าความจริงให้
เป็นแรงบันดาลใจ

HRBP ที่มี Differentiator ทั้ง 6 อย่ำง
นี้ผ่ำนประสบกำรณ์ทำงำนมำนำน
และหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ ทั้งใน
สำยธุรกิจและสำย HR
ในบทควำมถัดไป เรำจะมำดูว่ำพวก
เขำมีวิธีพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในงำน
และพัฒนำตัวเองอย่ำงไรเพื่อจะมี
ทักษะและควำมรูท
้ ี่จำเป็นในกำร
ทำงำน
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