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การบริหารคนไม่ใช่เรื่องง่าย นับเป็นความท้าทายที่ต้องใช้พลังความสามารถ 

ปฏิภาณไหวพริบกันพอสมควร “HR A to Z ค�าบริหารคน” เล่มนี้ นับเป็นการ 

น�าเสนอในมุมมองที่แปลกใหม่ เป็นการดึงค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนมา

เรียงล�าดับจาก A จนถึง Z ว่าล้วนเกี่ยวข้องกับการบริหารคนอย่างไรบ้าง

การสอดแทรก “เรื่องสั้นคั่นศัพท์” เป็นการจ�าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง 

ในสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะใช้กลยุทธ์ใดในการแก้ปัญหา ช่วยท�าให้เนื้อหาเข้มข้น  

น่าสนใจมากขึ้น เพราะได้เห็นตัวอย่างที่สามารถปรับไปใช้ได้จริง

การันตีความสนุกด้วยนักเขียนคนเก่ง “จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล” ผู ้เขียน 

บริหารคนเหนือต�ารา เล่ม 1 และเล่ม 2 กับผลงานใหม่เล่มนี้จะท�าให้คุณสามารถ

บริหารคนในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จ 

ได้ไม่ยาก เพราะทุกองค์กรล้วนขับเคลื่อนด้วยพลังของคน การบริหารคนให้ 

เหมาะกับงานแต่ละต�าแหน่งอย่างมีศักยภาพจึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีไม่ควรมองข้ามไป

ได้เลย 

ด้วยความปรารถนาดี

เนชั่นบุ๊คส์

อารัมภบท...
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ในวงการธุรกิจท่ีขยายและเติบโต เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจึงต้อง

ก้าวให้ทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ “คน” 

จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนพบว่า การบริหาร “คน” นั้นท้าทายมาก  

คนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ทกุคนระคนเคล้าไปด้วยปัญหา และปัญญาท่ีแตกต่างกนั  

บางครัง้จงึต้องบรหิารคนแบบเหนอืต�ารา ผูเ้ขยีนจงึตัง้ใจให้หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเล่มที ่3 

ในชุดของซีรีส์ต่อจาก บริหารคนเหนือต�ารา เล่ม 1 และเล่ม 2 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น 

การเตรียมตัว HR รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ที่สนใจงานด้านบริหารบุคคล เข้าสู่  

AEC โดยหวังอยากให้เป็นคัมภีร์คลังศัพท์ส�าหรับงานที่ต้องบริหารคน เรียงจาก  

A ถึง Z ซึ่งจะอธิบายทั้งความหมาย และแนะแนวทางน�าไปใช้ในการท�างานจริงของ

ท่านผู้อ่านได้

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและสนกุสนานในการอ่านมากยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึยกตวัอย่าง

เป็นสถานการณ์สั้นๆ สไตล์ซิตคอม จบในตอน เป็นเหตุการณ์ในที่ท�างานโดย 

มีตัวละครหลากหลายบุคลิกมาช่วยตีแผ่เรื่องราว บทสนทนาของตัวละครที่ได ้

โต้ตอบกัน จะท�าให้เห็นว่า ศัพท์ของ HR ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้น เกิดขึ้นได ้

ในทุกวันของการท�างาน มิใช่เพียงตัวหนังสือในต�าราไว้ให้อ่าน แต่มันอยู่ในชีวิต 

การท�างานของทุกคน

อารัมภบท...
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ผู้เขียน ขอขอบพระคุณ “คน” ที่มีส่วนท�าให้ประสบการณ์ต่างๆ ได้ร้อยเรียง

ผ่านออกมาเป็นหนังสือที่อยู่ในมือผู้อ่านทุกท่านขณะนี้...

ขอขอบคุณ คุณตู่ วรนุช เจียมรจนานนท์ แห่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่ให้

โอกาสผู้เขียน ได้เขียนบทความเป็นตอนๆ ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และยัง

เป็นผู้แนะแนวทางในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ด้วย

ขอขอบคุณ คุณเอ้ือง จิราวรรณ นันทพงศ์ ที่สนับสนุนให้หนังสือนี้ได้รับการ 

ตีพิมพ์เผยแพร่

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาเขียนค�านิยมแนะน�าหนังสือเล่มนี้

ให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ น้องออม วรดา พงษ์รักษ์ ที่ช่วยเติมเต็มและเรียงร้อยถ้อยค�าให้

สนุกสนาน อ่านง่าย

ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องน้องพี่ และทุกคนในครอบครัว ที่เป็นก�าลัง

ปัญญาและก�าลังใจ

หวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระสลับกับความส�าราญจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ หาก

มีข้อแนะน�าตชิม หรอืพูดคยุแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผูเ้ขยีน สามารถติดต่อได้ที ่e-mail: 

jarunani@hotmail.com

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
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การจัดการเรื่องคนเป็นเร่ืองยากด้วยเหตุที่คนประกอบด้วยกายและใจ แถมยัง

มีโอกาสเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวไปมาได้ ผูท้ีจ่ะจดัการคนได้ดีจึงต้องเข้าใจในพฤติกรรม 

จติใจ ความต้องการมนษุย์ทีเ่ป็นไปตามบริบทของสงัคม ประกอบกบัเราไม่สามารถ

ใช้วธิกีารเดยีวกันหรอืเหมอืนกนัจดัการกบัทกุๆ คนได้ เพราะคนนัน้มคีวามหลากหลาย 

การที่คุณหมิม จารุนันท์ ได้เอาเรื่องผู้น�า ระบบในการบริหาร และภาพลักษณ์ 

เพือ่จงูใจในการสร้างความผกูพันองค์กร การสร้างความสมดลุของชวีติกบังาน ด้วย

การน�าเอาประสบการณ์ตนเองทีเ่ชีย่วชาญและพบคนทีห่ลากหลาย น�ามาเล่าประกอบ

เป็นตัวอย่าง พร้อมกับค�าศัพท์ตามตัวอักษรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให ้

ผู้อ่านเห็นภาพท่ีได้ความรู้และความสนุกสนานเหมือนเดินผ่านไปในเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริงๆ อย่างน่าสนใจยิ่ง 

ในฐานะท่ีผมเรียนมาด้านนี้ พร้อมกับมีประสบการณ์ในการจัดการคนอย่าง

มากมาย ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เชื่อแน่ว่า หากใครได้อ่านตั้งแต่

ต้นคงจะวางไม่ลง เพราะคุณหมิมได้เรียบเรียงไว้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม 

ค�านิยมจาก

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล / ผู้อ�านวยการหลักสูตรการ 

เสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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‘หลากคนหลายความคิด’ จุดไหนจึงเรียกได้ว่าถูกยอมรับและเข้าใจได้ส�าหรับ 

‘คน’ ทุกคนอย่างแท้จริง ดังนั้นความท้าทายอย่างย่ิงยวดขององค์กรในการบริหาร

จัดการ ‘คน’ กับช่วงเวลาที่แตกต่าง สถานการณ์ที่ผันแปร หรือกับปัญหาท่ีวกวน 

จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในยุคโลกาภิวัตน์เป็นอย่างยิ่ง

หนังสือ ‘HR A to Z ค�าบริหารคน’ เล่มนี้ คุณจารุนันท์ได้กลั่นกรองความรู้และ

ประสบการณ์ในวงการ HR ทั้งหมด เพื่อเรียบเรียงเป็นบริบทแวดล้อมของวงการ HR 

ตั้งแต่ A-Z และถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของผู้อ่านด้วยถ้อยค�าท่ีแม้เรียบง่าย ทว่า

เข้าถงึแก่นแท้ของ ‘คน’ ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนีย้งัได้ยกตวัอย่างประกอบทีส่ามารถ

ท�าความเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะบคุลากรยคุใหม่ทีใ่คร่รูบ้รบิทของ HR เพือ่เกบ็เกีย่ว

ต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชพีได้อย่างน่าภาคภมูใิจอกีด้วย แน่นอนว่าส�าหรบัดฉินัแล้ว 

หนังสือ ‘HR A to Z ค�าบริหารคน’ เล่มนี้ คือ ดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนหนึ่งที่ชวน

ให้หัวใจเต้นอย่างใคร่รู ้ทุกครั้งกับตัวอักษรทุกตัวท่ีผ่านสู่สายตา และวางลง 

ไม่ได้จนกว่าจะอ่านผ่านตาครบทุกตัวอักษรเลยทีเดียว

ค�านิยมจาก

คุณอริญญา เถลิงศรี 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป
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เป็นหนงัสอืให้ความรูคู้ค่วามฮา ทีส่ะท้อนบคุลกิเฉพาะตวัในความเป็นนกับรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ชั้นเลิศระดับสากลของสาวแหบเสน่ห์ที่ชื่อ “หมิม” ได้เป็นอย่างดี 

และยิง่ย�า้ให้เหน็ถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร “คน” ทีช่ดัเจนว่า ต้อง

รู้จักใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องพัฒนาทั้งสมองซีกซ้าย และซีกขวา เพื่อไม่ให้ HR 

เดินเอียงข้าง มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถเป็นที่พ่ึงที่ปรึกษาของคนในองค์กรได้ ต้อง

รกัษาความเป็นกลางทีส่ร้างความเป็นธรรมให้กบัคนทกุฝ่าย และทกุระดบัในองค์กร 

ต้องรู้จักสร้างสมดุลในการท�างาน ไม่เล็งผลเลิศเฉพาะที่ความส�าเร็จของผลงาน 

จนละเลยความรู้สึกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์กร

หากจะหาอาหารสมองเพ่ือการเรียนรู้แนวคิดบริหารคนผ่านค�าศัพท์ส�าคัญๆ 

ที่ผ่านการคัดเลือก และร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้

ก็ถือเป็น 1 รายการเลิศรส ที่ไม่เพียงจะท�าให้สมองพัฒนาเท่านั้น หากแต่ยังท�าให้

จิตใจเบิกบาน สามารถท�างานเกี่ยวกับคน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่ง

ได้อย่างสนุกสนานและทันสมัยไม่แพ้ใครในโลกหล้าเลยทีเดียวเชียว

ค�านิยมจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(อดีตผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัว
อย่
าง
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A
Attrition
อัตราการลาออก บ่งบอก

ระดับความผูกพันตัว
อย่
าง
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HR A to Z
ค� ำบริ ห ำ รคน

(อ่านว่า อะทริชเชิน) แปลว่า การลดลงของขนาดหรือจ�านวนคน 

(แรงงานคน) เป็นค�าที่วงการ HR สมัยใหม่ใช้กัน หมายถึง การ 

ลาออกของคน (พนักงาน) ในองค์กร จริงๆ แล้วค�านี้แรกเริ่มเดิมใช้อยู่

ในแวดวงนักประชากรศาสตร์ เพื่อรายงานการส�ารวจการเคลื่อน

ย้ายของประชากร แต่ในระยะหลังบรรดาองค์กรข้ามชาติและบริษัท

ที่ปรึกษาชั้นน�าได ้น�าศัพท ์ค�าว ่า  “Attr i t ion Rate” มาใช ้ กัน 

อย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายถึง อัตราการลาออกของพนักงานใน

องค์กรนั่นเอง

คนในกลุ่มวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล หรือ ด้าน HR มักจะคุ้นเคยกับค�าว่า 

Turnover Rate ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน คือ อัตราการหมุนเวียน (เข้า-ออก) ของ

พนกังาน แต่มรีากศพัท์ดจูะออกแนวบรหิารธรุกจิมากกว่าบรหิารคนไปหน่อย เพราะ

ค�าว่า Turnover หมายถึง ผลประกอบการก�าไร-ขาดทุนอีกด้วย และเนื่องจากค�าว่า 

Turnover Rate หมายถึง อัตราหมุนเวียน (เข้า-ออก) ของพนักงาน เวลาใช้จริง 

จงึมีค�าว่า “Turnover In” หมายถงึ อัตราการหาคนเข้ามาในองค์กร และ “Turnover 

Out” หมายถึง อัตราการไหลออกหรือลาออกของพนักงาน

 “Attrition” 
A

ตัว
อย่
าง



15

จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล

สรุปว่า Attrition Rate กับ Turnover Rate มีความหมายคล้ายกัน สามารถ

เลอืกใช้ตวัใดตวัหนึง่ได้ การบริหารคนให้มอัีตราการลาออกทีเ่หมาะสม ถอืเป็นเรือ่ง

ส�าคญัทีต้่องบรหิารจัดการอย่างถกูต้อง เพราะอัตราการลาออกเป็นตัวบ่งชีป้ระสทิธผิล

ของการบริหารคนหลายประเด็น อาทิ

• ความสามารถในการคดัเลอืกคนทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมกบังานและวฒันธรรม 

 องค์กร หากระบบกล่ันกรองไม่มีประสิทธิผล ก็รับคนที่ไม่ใช่เข้ามา ไม่ช้า 

 เขาก็ต้องลาออกหรือถูกให้ออกจากงานและองค์กรไป

• ประสิทธิผลของระบบการจูงใจและรักษาคน ระบบการจูงใจให้รางวัล  

 การบรหิารผลงานทีไ่ม่เหมาะสมเป็นธรรม กจ็ะส่งผลกระทบต่อขวญัก�าลังใจ 

 และน�าไปสู่การลาออก โดยเฉพาะคนเก่งในองค์กร

• การบริหารต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล อัตราการลาออกมีผลกระทบ 

 ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องไปเสาะหาคนเก่ง ต้องมาฝึกหัดพัฒนาต่างๆ เพื่อ 

 เตรียมเข้าสู่งาน ไม่รวมต้นทุนแฝงที่เกิดการสูญเสียโอกาสการด�าเนินธุรกิจ  

 หรืองานบางอย่างอาจล่าช้าผิดพลาด 

แนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารจัดการอัตราการลาออกให้อยู่ใน 

ระดับที่เหมาะสม มีดังนี้

• มีการส�ารวจความพึงพอใจ ขวัญก�าลังใจและความผูกพันของพนักงาน 

 กับองค์กร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการไหลออก 

 ของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มคนเก่งได้อย่างตรงจุด

• มีการสัมภาษณ์สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสาเหตุการลาออกของพนักงาน  

 (Exit Interview) เพ่ือน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่า การลาออกนั้น 

 เป็น Internal Push เป็นสาเหตุจากแรงผลักภายใน ซ่ึงอาจเกิดจาก 

ตัว
อย่
าง
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 หัวหน้างาน หรือระบบการให้รางวัล ฯลฯ หรือมีสาเหตุจาก External Pull  

 คอื มแีรงดงึจากภายนอกองค์กรมาให้ข้อเสนอทีจ่งูใจ บางองค์กรมกีารก�าหนด  

 แผนในการบริหาร ให้มีอัตราการลาออกของบางกลุ่มงานไว้อย่างชัดเจน  

 เพื่อให้เกิดอัตราการหมุนเวียนคนใหม่ๆ ดังนั้น หากมีการสัมภาษณ์อย่าง 

 เป็นระบบและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินแล้ว ก็จะสามารถหาแนวทาง 

 ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

• มรีะบบสอดส่องดแูลและการให้ค�าปรกึษาทีด่แีก่พนกังาน เพือ่เป็นการป้องกนั 

 การสูญเสียคนเก่งคนดีไปจากองค์กร

หากถามว่า Attrition Rate อัตราการลาออกควรเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสม ให้

ตอบแบบฟันธงคงยาก เพราะขึ้นอยู่กับนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร และที่ส�าคัญ

ฝีมือการบริหารคนของผู้น�าและ HR ในองค์กรนั้นๆ ด้วย 

...Attrition ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความคมของการบริหาร...

ตัว
อย่
าง
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B
Benefit 
สทิธปิระโยชน์ต้อง fit 

กับคนและองค์กรตัว
อย่
าง
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ค� ำบริ ห ำ รคน

(อ่านว่า เบน-อิฟิท) หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่จัดให้แก่พนักงาน 

นอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนตามปกติ หากเราสามารถบริหาร 

Benefit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากจะช่วยให้อัตรา 

Attrition น้อยลงแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูด 

(Attraction) เข้ามา และรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ด้วย

ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ทั่วไป ได้แก่ การลาพักผ่อนประจ�าปี รวมทั้งการลา 

ประเภทต่างๆ การจดัสถานทีเ่ลีย้งบตุร (Day Care) การจดัทีพ่กัอาศยั การเบกิจ่าย

กรณีไปอบรมเพิ่มเติมพิเศษ ส�าหรับสิทธิประโยชน์ที่จัดเป็นพิเศษให้กับผู้บริหารมัก

จะเรียกว่า Perq หรือ Perk ได้แก่ การเป็นสมาชิกสปอร์ตคลับต่างๆ หรือจัดให้มี

รถยนต์และคนขับรถประจ�าต�าแหน่ง เป็นต้น

เรามักใช้ค�าว่า Benefit ควบคู่กับ Welfare และเรียกรวมว่า สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการ ซึ่งครอบคลุมสวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้เงินทดแทนเนื่องจาก

เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ การประกันชีวิต การจ่ายสวัสดิการบ�านาญให้แก่ลูกจ้างท่ี

เกษียณอายุ การให้สิทธิการซ้ือหุ้นหรือการจ่ายสวัสดิการในรูปของหุ้น การประกัน

สังคม เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น คลอดบุตร งานมงคลสมรส งานศพ เป็นต้น

 “Benefit” 
B

ตัว
อย่
าง
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