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ในช่วงกลำงปี 2021 คินเซนทริคได้สัมภำษณ์
HRBP ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดจำกองค์กรต่ำงๆ
ทั่วโลก จัดทำเป็นบทควำมชุดหนึ่งเกี่ยวกับ
วิวัฒนำกำร "HRBP (R)" โดยในบทควำมแรก
เรำได้พูดถึงสิ่งที่ทำให้ HRBP มืออำชีพต่ำงจำก
คนทั่วไป 6 อย่ำง และถึงแม้ว่ำจะไม่มีเส้นทำงสู่
ควำมสำเร็จที่ "ถูกต้อง" แต่เรำพบเส้นทำงลับที่
HRBP ชั้นนำล้วนผ่ำนมำเหมือนๆ กัน
ในบทควำมที่สองในซีรี่ย์สำมตอนนี้ จึงจะขอ
นำเสนอ 6 เส้นทำงสำคัญที่ HRBP ควรเดิน เพื่อ
วำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและกำหนด
จุดยืนของตัวเองที่จะพำไปสู่ควำมสำเร็จใน
นอกจำกนี้ ยังจะมีเทคนิคที่ HRBP ชั้นนำเหล่ำนี้
ใช้เตรียมพร้อมรับควำมท้ำทำยอีกด้วย

จำกกำรพูดคุยกับ HRBP ชั้นนำเหล่ำนี้และกำร
สำรวจควำมคิดเห็นฉบับย่อ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
ต่ำงๆ เช่น หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ ควำมรู้และ
ควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เกี่ยวข้อง บทบำท
และควำมสำมำรถของ HRBP ที่เพิม
่ เข้ำมำ
และอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เคยผ่ำนมำจนถึง
ปัจจุบัน จำกข้อมูลดังกล่ำว คินเซนทริคได้
รวบรวมและสังเครำะห์ข้อมูล นำมำสรุปเป็น
กิจกรรมหกอย่ำงที่ต้องทำ เพื่อให้ประสบ
ควำมสำเร็จในบทบำท HRBP
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Take Action #1:
รูจ
้ ักจุดเริม
่ ต้น

ใช้เวลาเรียนรู้ธุรกิจ อ่าน เรียน ถาม จดบันทึก เพื่อให้สามารถคุย
่
ธุรกิจที่คุณกาลังผลักดันอยู่ได้จริงและเป็นรูปธรรม ถ้าทาไม่ได้
คุณจะไม่มีได้รับการเชื่อถือ
— Kristen McQuaid (Biogen)

เรำถำม HRBP ให้อธิบำยสถำนกำรณ์¹ ของบทบำทที่ทำอยู่ทั้ง
ในตอนเริม
ั
่ ต้นละจุดที่อยู่ในปัจจุบน

จุดเริม
่ ต้นของคุณในบทบาทน้ทีนี้ในองค์กร
BUILD
A FOUNDATION

DRIVE
VALUE

BE
A PARTNER

50%

33%

17%

จุดที่คุณอยู่ในตอนนี้
BUILD
A FOUNDATION

DRIVE
VALUE

BE
A PARTNER

25%

42%

33%

คุณอยู่ในบทบาทนี้
มานานแค่ไหนแล้ว?

%

< 1 ปี

22%

1 ถึง 3 ปี

39%

3 ถึง 5 ปี

13%

> 5 ปี

26%

การรูถ
้ ึง "ระดับความพร้อมของระบบ HR (HR
Maturity)" ขององค์กรเมื่อต้องเข้ารับตาแหน่งเป็น
HRBP เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้งานสาเร็จหรือ
ล้มเหลว ซึ่งการพัฒนาอาจต้องใช้เวลายาวนาน
หลายปีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจนถึงจุดที่เป็น
คู่คิดได้

“ระดับควำมพร้อมของ HR” ของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่ำงกัน และ
HRBP ที่เก่งจะต้องเริม
้ ักกับองค์กรก่อนเริม
่ จำกกำรทำควำมรูจ
่ ลง
มือทำงำน ตามที่ HRBP ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อย่าเริ่มทางานโดย
ไม่รู้ว่าคุณกาลังทางานกับใคร” HRBP เก่งๆ มักวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทาความเข้าใจองค์กรอย่าง
ลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ผู้บริหาร มุมมองที่คนมีต่อ HR และ
งานที่ HRBP กาลังทาอยู่ HRBP อีกแห่งสรุปเอำไว้ค่อนข้ำงดีว่ำ
“เข้ามาแล้วต้องขี้สงสัย ขยันถามคาถามเพื่อทาความรู้จักกับธุรกิจ
นี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะกับหน่วยงานใหม่ที่ HRBP จะต้องทางาน
ด้วย จะต้องทาให้ม่น
ั ใจได้ว่า HRBP รู้จักธุรกิจดีพอและรู้ว่าธุรกิจ
ต้องการอะไร” ซึง่ ควำมเข้ำใจนี้เองที่จะทำให้ HRBP รูถ
้ ึงบทบำท
ของตัวเองว่ำจะต้องสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ (ปูพ้ น
ื ฐำน - Build a
Foundation) หรือ ต้องสร้ำงคอนเนคชันของ HR (ขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ - Drive Value) หรือต้องให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และชีน
้ ำ
ควำมคิด (เป็นคู่คิด - Be a Partner)

เมื่อเข้ำใจองค์กรเพียงพอแล้วเท่ำนั้น HRBP ที่เก่งๆ จึงจะเริม
่
ทำงำนจำกจุดที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ ทำงำนจำกจุดที่มค
ี วำม
ต้องกำรและเชื่อมโยงงำนต่ำงๆ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดง
ควำมสำมำรถเป็นคู่คิดคนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงคุณค่ำให้
องค์กร สุดท้ำยแล้ว HRBP ต้องรูว้ ่ำผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) คน
สำคัญเป็นใครบ้ำง ควรเอำตัวเองเข้ำไปอยู่ที่ไหน และควรทำอะไร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำย HRBP อีกท่ำนหนึ่งให้มม
ุ มองว่ำ “ไม่มีอะไรทา
ให้คนผิดหวังได้เท่ากับการที่ไปหา HRBP แล้วได้รับโซลูชันที่ไม่ตอบ
โจทย์ เพราะไม่เข้าใจองค์กรดีพอ ซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดกับ HR Business
Partner ตัวจริง!”
ท้ำยที่สุดแล้ว HRBP ที่เก่งจะรูด
้ ีว่ำกำรมีจุดยืนของตัวเองที่
สำมำรถส่งมอบคุณค่ำสูงสุดได้จำเป็นต้องใช้เวลำและควำม
อดทน HRBP อันดับต้น ๆ ประมำณ 39% ที่เรำสำรวจกล่ำวว่ำ
ใช้เวลำ 1-3 ปีตั้งแต่เข้ำสู่เส้นทำงนี้จนมำถึงปัจจุบน
ั และอีกหนึ่ง
ในสำม (26%) ต้องใช้เวลำกว่ำ 5 ปี

1. Build a Foundation (ปูพ้ น
ื ฐำน): จัดตั้งหน่วยงำน HRBP ที่เพิ่งฟื้นฟูใหม่อีกครัง้ หรือกำลังเพิ่งเริม
่
จัดตั้ง โดยมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในองค์กร และฝั่ งธุรกิจยังไม่เข้ำใจบทบำทและคุณค่ำ
ของ HRBP
Drive Value (ขับเคลื่อนผลลัพธ์): HRBP ได้เข้ำไปอยู่ในกำรประชุมผู้บริหำร แต่ฝั่งธุรกิจต้องกำรให้
ส่งมอบคุณค่ำมำกกว่ำนี้ คำดหวังให้ HRBP แก้ปัญหำเรื่องคนที่สำคัญๆและเป็นสื่อกลำงไปยัง HR
ด้ำนอื่นๆ ทำให้ HRBP ถูกจับตำมองอย่ำงใกล้ชด
ิ ที่จะส่งมอบควำมสำเร็จให้องค์กร
Be a Partner (เป็นคู่คิด): HRBP เป็นที่ปรึกษำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหำรระดับสูง ผู้นำคำดหวังให้
HRBP อยู่ข้ำงๆ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำเรื่องคนที่เร่งด่วนที่สุด กลยุทธ์เรื่อง
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำรนำเสนอประเด็น
ใหม่ๆเรื่องบุคลำกร ซึ่งเป็นขอบเขตและคุณค่ำของ HRBP ที่มีต่อกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
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HRBP จะต้องเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจและวางแผนบริหาร
จัดการบุคลากรที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์น้น
ั

Take Action #2:
แปลงกลยุทธ์
ให้เป็นการบริหารคน

— Kathryn Perera (Moody’s)

เมื่อ HRBP ชัน
้ ้ำน HR ที่สำคัญที่ต้องมีทั้ง
้ นำพูดถึงองค์ควำมรูด
ในปัจจุบน
ั และในอนำคต

ปัจจุบัน

อนาคต

Business &
HR Strategy

83%

Business &
HR Strategy

74%

Culture &
Organizational
Health

57%

Diversity,
Equity &
Inclusion

57%

Organization
Effectiveness

52%

Workforce
Transformation

52%

Talent
Management

48%

HR & Data
Analytics

52%

Diversity,
Equity &
Inclusion

35%

Organization
Effectiveness

48%

ไม่ว่าจะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน
หรืออนาคต ก็ชัดเจนว่า HRBP ต้องใช้เวลาและ
ความตั้งใจในการทากลยุทธ์ HR ให้สอดคล้อง
กับธุรกิจ กลั่นออกมาเป็นโซลูชันที่สร้าง
“ประสบการณ์ของพนักงาน”ที่เหมาะสม

กำรปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจและทรัพยำกรบุคคลสำคัญสำหรับ HRBP
มำโดยตลอด คนส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมกำรสำรวจประมำณ 83%
(สำหรับปัจจุบน
ั ) และ 74% (สำหรับอนำคต) ระบุว่ำเป็นหนึ่งในองค์
ควำมรูด
้ ้ำนทรัพยำกรบุคคลอันดับแรกๆที่ต้องมี แต่หลังจำก
ทำกำรศึกษำลึกลงไปอีกก็พบว่ำ HRBP เหล่ำนี้มด
ี ีมำกกว่ำแค่กำร
ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจและควำมรูข
้ อง HR แต่ต้องรูจ
้ ักถอดรหัสสิ่ง
เหล่ำนี้เป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแนวทำงแก้ไข
ปัญหำที่สอดคล้องกันได้ ซึง่ จะทำให้ "ประสบกำรณ์ของพนักงำน
(employee eXperience)" เป็นอย่ำงที่ควรจะเป็น เหมือนที่ HRBP
ท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ “การทบทวนประสบการณ์ของพนักงานจะ
กลายเป็นชุดทักษะที่สาคัญที่สุดในการเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่
สถานที่ทางานรูปแบบใหม่ และแนวคิดใหม่เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องค์กร” ซึง่ สมเหตุสมผลมำกเพรำะทรัพยำกรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดขององค์กร HRBP ที่เก่งจึงเป็นคนในองค์กรที่จะสำมำรถแปลง
กลยุทธ์ให้เป็นแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เหมำะสมและ
คอยทบทวนประสบกำรณ์ที่พนักงำนได้รบ
ั จำกองค์กรอยู่เสมอ”

นอกจำกนี้ จำกกำรพูดคุยกับ HRBP ยังได้เรียนรูว้ ่ำ "กำรให้
ควำมสำคัญกับประสบกำรณ์ของพนักงำน" นั้นต้องกำร HRBP ที่
เก่งพอที่จะเป็นผู้นำแบบรับใช้ (Servant Leader)² ซึง่ ต้องรูค
้ วำม
ต้องกำรของควำมสำมำรถของพนักงำนด้วยกำรรับฟังและทำควำม
เข้ำใจว่ำ แต่ละเหตุกำรณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อพนักงำนจริงๆ และ
ในฐำนะผู้นำแบบรับใช้ จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงบริหำรบุคคล
เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของพนักงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม
ควำมหลำกหลำย ควำมเสมอภำค และกำรอยู่รว่ มกันในองค์กร กำร
เตรียมพนักงำนให้พร้อมสำหรับอนำคต เพิ่มประสิทธิภำพองค์กร
หรือแม้แต่ส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี (ซึง่ เป็นชุดควำมรูด
้ ้ำน
HR อันดับต้น ๆ ที่ให้ควำมสำคัญในกำรสำรวจครัง้ นี้) HRBP อีกแห่ง
ให้คำแนะนำว่ำ “ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ของพนักงานเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งหลายครั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลับเป็นผู้ที่
ขวางทางเอง ตัดสินใจจากมุมของ HR และจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน HR ที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้สาคัญต่อพนักงาน”

2. Servant Leadership (ภำวะผู้นำแบบผู้รบ
ั ใช้) คือปรัชญำกำรเป็นผู้นำที่มีเป้ำหมำยเพื่อรับใช้ ซึ่ง
แตกต่ำงจำกภำวะผู้นำแบบเดิมๆที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเติบโตของบริษัทหรือองค์กร ผู้นำแบบรับใช้
จะกระจำยอำนำจ ให้ควำมสำคัญกับควำมต้องกำรของพนักงำนเป็นอันดับแรก และช่วยให้บุคลำกร
พัฒนำและปฏิบต
ั ิงำนของตนเองให้ดีที่สุด ควำมเป็นผู้นำแบบรับใช้จะเปลี่ยนบรรทัดฐำนเดิม โดยให้
ควำมสำคัญกับพนักงำนเป็นอันดับแรก
4
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Take Action #3:
เป็นผูน
้ าการเปลีย
่ นแปลง

งานของเราคือวิทยาศาสตร์และไม่ใช่ 'ความรูส
้ ึก' HRBP
ต้องรูว้ ่ามีอะไรเปลี่ยนไปและต้องปรับตัว

เมื่อ HRBP ชัน
้ นำพูดถึงขีดควำมสำมำรถที่สำคัญที่
ต้องมีทั้งในปัจจุบน
ั และในอนำคต

HRBP ชัน
้ นำส่วนใหญ่ที่เรำเก็บข้อมูลด้วยได้กล่ำวถึงควำมสำคัญ
ของกำรมีควำมยืดหยุ่น เพื่อเตรียมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ในควำมเป็นจริง สำหรับหลำยคน ควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวและจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงเป็นควำมสำมำรถที่สำคัญที่
ช่วยให้ก้ำวหน้ำในงำน HRBP คนหนึ่งกล่ำวว่ำ "ควำมไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคและกำรเปลี่ยนแปลงควรไปด้วยกันกับ HRBP" ในขณะที่
อีกคนกล่ำวว่ำ “การจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การมีวิธีการ
เดียวแล้วใช้กับทุกเรื่อง มันใหญ่และซับซ้อนกว่านั้น HRBPs ต้อง
พยายามปรับมุมมอง” จึงไม่น่ำแปลกใจที่กำรขับเคลื่อนกำร
เปลี่ยนแปลงถือเป็นขีดควำมสำมำรถแห่งอนำคตที่สำคัญอันดับ 1
สำหรับบรรดำ HRBP อันดับต้นๆ ที่เรำสำรวจ โดยขยับจำก
ประมำณ 43% (ปัจจุบน
ั ) เป็นประมำณ 52% (ในอนำคต)

ปัจจุบัน

อนาคต

52%

Thinking
Strategically

65%

Knowing the
Business
In-depth

48%

Using Data to
Solve
Problems

48%

Building and
Sustaining
Relationships

48%

Thinking
Strategically

43%

Driving Change

43%

Knowing the
Business
In-depth

43%

39%

Coaching

39%

Using Data to
Solve
Problems

Driving Change

HRBP มืออาชีพจะรูด
้ ีว่าการเปลี่ยนแปลง
(และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) นั้นเป็น
สิ่งที่สาคัญมาตลอดและจะยิ่งสาคัญมากขึ้น
ในอนาคต ซึ่งต้องการภาวะผู้นาและ
ความสามารถในการปรับตัวอย่างมาก

— Sunny Sharma (PMI)

ควำมเหมือนอีกอย่ำงที่น่ำสนใจที่พบในกลุ่ม HRBP ชัน
้ นำ เพื่อ
พัฒนำตัวเองให้ “เชีย
่ วชำญในกำรเปลี่ยนแปลง” คือมักจะเคยมี
โอกำสหมุนเวียนงำน (Rotation) ในสำย HR และ/หรือในสำย
ธุรกิจมำก่อนในกำรทำงำน HRBP ชัน
้ นำชีใ้ ห้เห็นว่ำ "ด้วยบทบำท
ที่หลำกหลำยในสำยงำน HR ในช่วงที่เริม
่ ทำงำน ทัง้ ในกำรเป็น
ผู้เชีย
่ วชำญ (Centers of Expertise : COE) และกำรบริกำร
ส่วนกลำง (Shared Services) ทำให้ฉันสำมำรถก้ำวขึ้นไปเป็น
HRBP ที่รูก
้ ว้ำงได้ และ HRBP อันดับต้น ๆ บำงคนถึงกับตั้งใจพำ
ตัวเองเข้ำไปอยู่ในสำยธุรกิจ เพื่อให้ "เข้าใจโลกธุรกิจ เป็นหนึ่ง
เดียวกับธุรกิจ และเรียนรู้ความต้องการของผู้บริหารธุรกิจ การมี
ส่วนร่วมนี้ทาให้ฉันประสบความสาเร็จและเป็นบันไดในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือในอนาคตในฐานะ HRBP ของธุรกิจ"

เรำพบว่ำ HRBP มือโปรจะทรำบดีว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องตรียมตัวรับมือ ซึง่ กำรเตรียมพร้อม
หมำยถึงไม่หยุดนิ่งและสะสมประสบกำรณ์ไว้หลำยๆแบบ HRBP
มืออำชีพจะมีควำมสำมำรถและพร้อมขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว เชีย
่ วชำญ และยืดหยุ่นในวิธีกำร เพื่อก้ำวสู่ขึ้นเป็น HRBP
อันดับต้นๆ ของวงกำรดังที่มท
ี ่ำนหนึ่งกล่ำวไว้ว่ำ “การที่ธุรกิจและ
ผู้บริหารเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี พึ่งพาได้ และสนับสนุนพฤติกรรมและความคิดที่ถูกต้อง”

5

เตรียมพร้อมสำหรับก้ำวใหม่: วิธีที่ HR Business Partner จะสร้ำงจุดยืนให้ตนเองและวำงแผนควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมสำเร็จ

HR & TALENT ADVISORY

Take Action #4:
สร้างและรักษาความสัมพันธ์
อย่างมีเป้าหมาย
เมื่อ HRBP ชัน
้ นำพูดถึงควำมสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องสร้ำง
ในกำรทำงำนตำแหน่งปัจจุบน
ั

กลุ่มผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียทีส
่ าคัญทีส
่ ุด

Leadership Team
(Department Heads)

96%

Top Leader
(Business/
Organizational Head)

70%

HR (COEs and
Shared Services)

70%

Management Team
(Middle Management)

39%

Support
(Finance,
IT,
Legal,
Procurement, etc.)
Employees

13%
9%

เพื่อที่จะรูจ
้ ักกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มากที่สุด HRBP ต้องเลือก
สร้างและรักษาความสัมพันธ์
อย่างทัว
่ ถึง ทั้งในฝั่งธุรกิจและ
ภายในฝั่ง HR ด้วยกันเอง เพื่อให้
สุดท้ายสามารถมีจุดยืนที่ชัดเจน
และสามารถทาภารกิจให้สาเร็จ
โดยใช้เครือข่ายความสัมพันธ์
อย่างชาญฉลาด

6

จะดูว่าคุณเก่งขนาดไหนก็วัดได้จากผู้ที่อยู่รอบตัว ในที่นี้ได้แก่
ผู้บริหารฝั่ งธุรกิจ เพราะงานนี้ไม่สามารถลงมือทาให้สาเร็จได้ด้วย
ตัวเอง หากไม่สามารถบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสาคัญ
ได้ดีพอแล้วล่ะก็ ไอเดียและโปรเจคของคุณก็จะถูกแขวนอยู่บนหิ้ง
และไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ
— Atul Gaur (L’Oréal)

ในกำรสำรวจและพูดคุยกับ HRBP ชัน
้ นำ ผู้บริหำรระดับสูงที่เก่งๆ
พนักงำน และ HR (COEs and Shared Services) สำมกลุ่มผู้มส
ี ่วน
ได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด พบว่ำ HRBP ที่ประสบควำมสำเร็จต้อง
เลือกสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อย่ำงมีเป้ำหมำย ดังที่ HRBP
มือโปรท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ "คุณไม่สามารถทาอะไรเองได้เว้นแต่จะ
สร้างความสัมพันธ์และได้รับความไว้วางใจในระดับผู้บริหารสูงสุด
คือการสร้างความเชื่อใจที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จ” และ HRBP
ระดับแนวหน้ำอีกรำยกล่ำวว่ำ “หำกคุณเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูงแล้วล่ะก็ แสดงว่ำคุณกำลังมีบทบำทที่ส่งผล
กระทบต่อคนทั้งหมดขององค์กรไปด้วย”
เรำพบว่ำ HRBP ชัน
้ นำจะเข้ำใจควำมเชื่อมโยงของควำมสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนนี้ รูว้ ่ำกำรสร้ำง เสำะหำ และรักษำควำมสัมพันธ์ที่แตกต่ำง
กันกับผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ นั้นสำคัญขนำดไหน ไม่ว่ำจะมำ
จำกฝั่ งธุรกิจหรือส่วนอื่นๆ ของ HR ไม่ว่ำจะเป็นหัวหน้ำงำน เพื่อน
ร่วมงำนหรือผู้ใต้บงั คับบัญชำ และไม่ว่ำจะอยู่ภำยในหรือภำยนอก
องค์กร HRBP ที่เก่งจะรูด
้ ีว่ำเมื่อไรและอย่ำงไรที่จะใช้ประโยชน์จำก
คอนเนคชันในทุกฝ่ำย รูจ
้ ักติดต่อคนที่ใช่ในเวลำที่เหมำะสม เพื่อ
ทำงำนด้ำนคนให้สำเร็จ และไปถึงเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่เป็นผลที่
ตำมมำอย่ำงที่ต้องกำร HRBP คนหนึ่งแลกเปลี่ยนมุมมองไว้ว่ำ
“ในขณะที่ HRBP ไล่กระชับความสัมพันธ์กับคนทั้งองค์กร รวมถึง
ในฝั่ งธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็กาลังแผ่ขยายผลกระทบของงาน HR
ให้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญของงาน HRBP เชิงกลยุทธ์”

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงมีเป้ำหมำยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำ
ให้บรรลุเป้ำหมำย เป็นเครื่องมือสำหรับ HRBP ในกำรโน้มน้ำว
สร้ำงแรงบันดำลใจ และนำผู้อ่ น
ื และบรรลุภำรกิจในตอนจบ หำกไม่
ลงมือทำ HRBP อันดับต้น ๆ คนหนึ่งกล่ำวว่ำ HR นั้นถูกลืมในมุม
ของควำมเป็นมนุษย์และทำให้ HRBP ไม่สำมำรถส่งมอบคุณค่ำ
ตำมที่สัญญำไว้ได้ ซึง่ สรุปด้วยคำพูดที่ว่ำ “คนที่คุณทางานด้วยต้อง
เห็นคุณเป็น ‘มนุษย์’ ซึ่งต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้พวกเขา
รู้ว่าคุณมีตัวตนจริง และสามารถบรรลุ สร้างงานและขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ในสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่แค่คนที่ดารงตาแหน่งระดับสูงและมี
หน้าที่นาเสนอข้อมูลองค์กรเท่านั้น”
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HRBP ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ตรงหน้าอยู่ตลอด ต้อง 'สลับ
หมวก' วันหนึ่งคุณอาจเป็นเพื่อนคู่คิด อีกวันหนึ่งเป็นผู้ควบคุม
ดังนั้น ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความคุ้นเคยกับความ
ไม่ชัดเจน เป็นคุณลักษณะสาคัญที่ต้องมี

Take Action #5:
ยืดหยุน
่ ในวิธก
ี าร

— Amanda Evans (Greene Tweed)
เรำขอให้ HRBP ชัน
้ นำช่วยระบุบทบำทที่กำลังมำแรงและขีด
ควำมสำมำรถที่ต้องมี แล้วจัดลำดับควำมสำคัญ

ความสาคัญของ HRBP ในปัจจุบัน

ความสาคัญของ HRBP ในอนาคต

Talent
Accelerator

45%

Culture Shaper

83%

Organization
Advisor

45%

Talent
Accelerator

74%

Culture Shaper

41%

Organization
Advisor

57%

Connector

41%

Connector

48%

Storyteller

39%

Storyteller

18%

Talent Accelerator: ระบุควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรทั้งในปัจจุบน
ั และอนำคต
ในเชิงรุกภำยในขอบเขตของธุรกิจ และวำงกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรเพื่อปิดช่องว่ำง
Organization Advisor: ให้คำปรึกษำแก่ผู้บริหำรในกำรพัฒนำองค์กรและโซลูชน
ั่
ของ HR ที่ส่งมอบผลลัพธ์ทำงธุรกิจและบุคลำกร
Connector: แปลงควำมต้องกำรทำงธุรกิจให้เป็นโจทย์ท่จะนำไปพัฒนำโซลูชน
ั เรื่องคนแบบ
บูรณำกำร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรด้ำนบุคคล
Culture Shaper: ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ในกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่เหมำะกับทุกคน จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร และ
ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมผูกพันและทำงำนอย่ำงคล่องตัว เพื่อให้ได้รบ
ั ประสบกำรณ์
เชิงบวก
Storyteller: นำข้อมูลเชิงลึกมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำโซลูชน
ั ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม และสร้ำงสรรค์เรื่องรำวที่เกี่ยวข้องและน่ำสนใจสำหรับบุคลำกร เพื่อ
ผลักดันให้เกิดกำรตัดสินใจและกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับธุรกิจ

ความคาดหวังที่มีต่อ HRBP ในวันนี้
อาจเปลี่ยนไปในอนาคต เมื่อ HRBP
ทราบแบบนี้แล้ว ก็ต้องปรับบทบาท
และความสามารถของตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจ
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HRBP อันดับต้น ๆ ที่เรำพูดคุยด้วยเห็นพ้องกันว่ำ พวกเขำต้อง
เจอกับควำมผันผวน ควำมไม่แน่นอน ควำมซับซ้อน และควำม
กำกวม (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity
: VUCA) มำกขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงปีที่ผ่ำนมำนี้ HRBP
ท่ำนหนึ่งถึงกับเชื่อว่ำ "สิ่งนี้จะไม่หายไปและจะมีแต่แย่ลง"
ในขณะที่อีกท่ำนมองว่ำ “ที่ทางานจะถูกเปลี่ยนแปลง (Disrupt)
ด้วยความโปร่งใสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย”
ด้วยโลกที่มส
ี ภำพแวดล้อมแบบ VUCA ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ HRBP
ชัน
้ ี่จะปรับเปลี่ยน (revolve : ลองใหม่) และ
้ นำเหล่ำนี้เรียนรูท
พัฒนำ (evolve : วิวัฒนำกำร) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อก้ำวให้ผ่ำน
สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ได้สำเร็จ ซึง่ ต้องใช้ควำมคล่องตัวและยืดหยุ่น
สูง นอกจำกนี้ ยังต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์และบทบำทที่ต้องทำ
และเข้ำใจขีดควำมสำมำรถที่ต้องมีในบทบำทนั้น ซึง่ ได้กลำยเป็น
ทักษะที่จำเป็นในช่วงเวลำนั้นๆ ผลกำรสำรวจสนับสนุน
ข้อเท็จจริงนี้ ไม่ว่ำ HRBP กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบน
ั ก็อำจไม่
เหมือนเดิมในอนำคต HRBP ต้องเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรบุคคล
หรือต้องจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง? ต้องเป็นโค้ชให้ผู้บริหำร หรือ
ต้องคอยดูแลพนักงำนกันแน่? ต้องทำหมดนี่พร้อมกัน? HRBP
อันดับต้น ๆ แบ่งปันมุมมองของพวกเขำเกี่ยวกับข้อสงสัยนี้ไว้ว่ำ
“HRBP ต้องเปลี่ยนแปลงได้และสร้างความแตกต่าง เพื่อพิสูจน์
ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ”

สิ่งที่เรำได้เรียนรูค
้ ือ HRBP ที่เก่งๆ จะเดินไปพร้อมกับจังหวะของ
องค์กรและเสียงของพนักงำนเสมอ แล้วค่อยปรับบทบำทและ
ควำมสำมำรถให้ตรงกับควำมต้องกำร จะไม่สำมำรถยึดติดกับ
บทบำทและขีดควำมสำมำรถอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วหวังว่ำจะใช้ได้
กับทุกสถำนกำรณ์ (เพรำะจะไม่เป็นแบบนั้น) HRBP อันดับต้น ๆ
อีกรำยหนึ่งให้นิยำมไว้แบบนี้ "HRBP เป็นเหมือนลูกตุ้มที่แกว่งไป
มาทาให้บางคนกลัวที่ต้องรับมือ เพราะต้องเร็วและลองผิดลองถูก
ซ้าๆ ต้องก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าจะเป็นแค่ก้าวเล็ก ๆ แล้วค่อยๆ
ปรับตัวไปพร้อมกัน”

เตรียมพร้อมสำหรับก้ำวใหม่: วิธีที่ HR Business Partner จะสร้ำงจุดยืนให้ตนเองและวำงแผนควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมสำเร็จ
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Take Action #6:
ก้าวข้ามความท้าทาย
เรำขอให้ HRBP ชัน
้ นำช่วยระบุอุปสรรคสำคัญที่ต้องเจอในงำน
นี้และส่งผลต่อประสิทธิผลของงำน

อุปสรรคสาคัญ

Lack of consultative
and influencing skills

43%

Ineffective coordination
and collaboration across
HR

39%

Inability to execute,
define and drive
outcomes

39%

Unclear expectations
of business leaders

35%

Inadequate tools
and resources

30%

ความท้าทายที่ HRBP ต้องเจอมีรูปแบบ
และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่า
จะท้าทายและยากเพียงใด สิ่งที่เป็นจริง
เสมอคือ HRBP อันดับต้น ๆ ก้าวผ่านมา
ด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและดี
ยิ่งขึ้นไป
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อย่ากลัวที่จะพลาด เดินต่อไป คุณจะสาเร็จในที่สุด
— Paula Ramirez (Boeing Credit Union)

HRBP ชัน
ั หน้ำที่นี้
้ นำจำนวนมำกที่เรำพูดคุยด้วยบอกว่ำ กำรได้รบ
อำจมีควำมท้ำทำยอยู่บำ้ ง มีอุปสรรคมำกมำยที่ต้องเอำชนะ ที่
น่ำสนใจที่เจอบ่อยสำหรับ HRBP ไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องเจอ แต่เป็น
ควำมกล้ำที่จะเลือกอดทนให้ก้ำวผ่ำนมันไป HRBP อันดับต้น ๆ คน
หนึ่งกล่ำวว่ำ “คุณต้องเสี่ยง คุณกล้ำตัดสินใจ อย่ำกลัวที่จะ 'โดน
เบรก' เพรำะมีควำมเสี่ยง” HRBP อันดับต้น ๆ อีกคนหนึ่งกล่ำวว่ำ
"ต้องทางานบนสิ่งที่มีและไม่เป็นอัมพาตเพียงเพราะบางอย่างที่
ขาด”
สิง่ ที่เรำเรียนรูจ
้ ำกกำรพูดคุยในครัง้ นี้คือ HRBP มืออำชีพจะรูด
้ ีว่ำ
งำนนี้ไม่ง่ำย เต็มไปด้วยควำมท้ำทำยและอุปสรรค แต่ก็จะไม่ยอม
ให้สิ่งเหล่ำนี้ขัดขวำง ลองยืดหยุ่น เลือกที่จะทำให้ดีขึ้นและดีขึ้น
ซึง่ อำจลงทุนพัฒนำทักษะของตัวเอง หรือหันกลับมำดูแลสุข
ภำวะในกำรทำงำนของตัวเอง HRBP ท่ำนหนึ่งให้แง่คิดไว้ว่ำ “เมื่อ
ไม่มีใครให้พ่ึงพา ฉันจะเชื่อวิจารณญาณของตัวเอง ดังนั้นคุณต้อง
เชื่อมั่นในสัญชาตญาณ มั่นใจในทักษะและความสามารถของคุณ
การที่คุณได้เข้ามาทางาน HRBP ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำกำรเอำชนะควำมท้ำทำยและอุปสรรคทำให้
HRBP แข็งแกร่งขึ้น อุปสรรคเหล่ำนี้เป็นเพียงบันไดไปสู่ควำมมัน
่ ใจ
ในกำรทำงำนให้ดีที่สุดที่หำไม่ได้ที่ไหน แม้ว่ำอำจจะสะดุดล้มบ้ำง
ระหว่ำงทำงก็ตำม “ฉันต้องผ่ำนมันไปให้ได้ ฉันต้องก้ำวต่อไปเพรำะ
นั่นเป็นงำนของฉัน” HRBP คนหนึ่งพูดอย่ำงมีพลัง HRBP อีกคน
เสริมว่ำ “แน่นอนว่า บางครั้งสิ่งต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามใจ แต่เราก็
จะถึงเส้นชัยในที่สุด”

เตรียมพร้อมสำหรับก้ำวใหม่: วิธีที่ HR Business Partner จะสร้ำงจุดยืนให้ตนเองและวำงแผนควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมสำเร็จ
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สิ่งทีต
่ ้องทา (Actions)

จำกกำรพูดคุยกับ HRBP ชั้นนำ เรำได้เรียนรู้
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในงำนที่น่ำสนใจและ
แตกต่ำงกันไปในแต่ละคน ถึงแม้จะมีหนทำง
มำกมำย แต่สิ่งหนึ่งที่ HRBP ที่ประสบ
ควำมสำเร็จทำเหมือนๆ กัน คือ กำรพัฒนำ
ตัวเองให้มีควำมสำมำรถสูงอยู่เสมอ

ข้อมูลเชิงลึกที่น่ำสนใจอีกอย่ำงที่พบจำกกำร
เก็บข้อมูลของเรำคือ ไม่มี HRBP คนไหนที่
ประสบควำมสำเร็จโดยไม่มีคนสนับสนุนและไม่
เห็นคุณค่ำในสิ่งที่ทำ ในบทควำมถัดไปซึ่งเป็น
ตอนสุดท้ำย เรำจะพำไปสำรวจสิ่งที่ CHRO
ต้องทำ เพื่อจัดระบบสำยงำน HRBP ให้ “ตอบ
โจทย์” และสอดคล้องกับงำน HR อื่นๆ และ
ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ
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12
34
56

รูจ
้ ัก
จุดเริม
่ ต้น

แปลงกลยุทธ์ให้
เป็นการบริหารคน

เป็นผู้นาการ
เปลีย
่ นแปลง

สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์
อย่างมีเป้าหมาย

ยืดหยุน
่
ในวิธก
ี าร

ก้าวข้าม
ความท้าทาย

เตรียมพร้อมสำหรับก้ำวใหม่: วิธีที่ HR Business Partner จะสร้ำงจุดยืนให้ตนเองและวำงแผนควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมสำเร็จ
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