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เราได้พดู คุยกันถึงการบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Human Resources Strategy) ใน
2 ฟงั ก์ชนไปแล้
ั่
วได้แก่ ฟงั ก์ชนงานสรรหาและคั
ั่
ดเลือก (Recruitment and Selection Function) และ ฟงั ก์ชนการ
ั่
บริหารประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Performance Management) สัปดาห์น้เี ราจะพูดคุยกันถึงฟงั ก์ชนถั
ั ่ ดไป
ได้แก่ "การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" (Training and Human Development)
การจัดฝึ กอบรม (Training)
ทิศทางหรือแนวคิดของการจัดฝึกอบรมได้เปลีย่ นรูปแบบไปจากเดิม โดยการบริหารงานฝึกอบรมด้วย
กลยุทธ์เชิงรุกมากกว่ากลยุทธ์เชิงรับ สมัยก่อนเราอาจจะฝึกอบรมตามความต้องการจากหน่วยงาน และเมือ่
หน่วยงานแจ้งความต้องการเสนอให้จดั ฝึกอบรม ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านฝึกอบรมก็จะดาเนินการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้ ในลักษณะของการฝึกอบรมภายใน (In House Training) หรือจัดส่งคนเข้าฝึกอบรมใน
ลักษณะของการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)
นอกจากนี้ยงั มีหลายต่อหลายองค์การทีจ่ ดั ทาแผนฝึกอบรมประจาปี ตามความจาเป็ น (Need) ของ
หน่วยงาน โดยการจัดทาแบบสารวจความจาเป็ นในการฝึกอบรมเพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ เลือกโปรแกรมหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง และนาส่งให้ฝา่ ยหรือแผนกฝึกอบรมสรุปและจัดทาเป็ นแผนฝึกอบรม
ประจาปี ต่อไป
การบริหารงานฝึกอบรมด้วยกลยุทธ์เชิงรุกนัน้ จะไม่ใช่พดู แค่เพียงจะจัดโปรแกรมฝึกอบรมตามความ
จาเป็ นหรือความต้องการของหน่วยงานเท่านัน้ ทัง้ นี้จะต้องหมายรวมไปถึงการคิดล่วงหน้าว่าองค์การเราจะต้อง
จัดฝึกอบรมในเรือ่ งใดบ้างตามความสามารถ หรือ Competency ทีต่ อ้ งการ โดยต้องตอบให้ได้กอ่ นว่า

ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์การคืออะไร และอะไรคือความสามารถในการจัดบริหาร/
จัดการงาน (Managerial Competency) รวมถึงความสามารถเฉพาะงานของแต่ละตาแหน่งงานคืออะไร
(Technical Competency) เนื่องจากการกาหนดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับ
ความสามารถทีก่ าหนดขึน้ โดยฝา่ ย/แผนกฝึอบรมจะต้องเริม่ ดาเนินการสารวจสถาบันหรือวิทยากรท่านใดบ้าง
ทีจ่ ดั โปรแกรมการฝึกอบรมตรงตามความสามารถทีก่ าหนดขึน้ มา และคัดเลือกสถาบันหรือวิทยากรทีม่ ี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม ซึง่ วิธนี ้จี ะทาให้สามารถควบคุมงบประมาณและวางแผนการจัดฝึกอบรมได้ตลอดทัง้ ปี
และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนขึน้ ขอนาเสนอตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังต่อไปนี้
ความสามารถ
ความสามารถหลัก (Core Competency)
1. การให้บริการลูกค้า (Service Mind)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3. การทางานเป็นทีม (Team Working)
ความสามารถด้านการบริ หาร/จัดการ
(Managerial Competency)
1. ความเป็นผูน้ า (Leadership Skills)
ั
2. การแก้ปญหาและตั
ดสินใจ
(Problem Solving and Decision Making)
3. การสอนงาน (Coaching)
ความสามารถเฉพาะงาน (Technical
Competency) : ฝ่ ายขาย
1. เทคนิคการเสนอขาย (Selling Technique)
2. การเจรจาต่อรองในงาน ขาย
(Sales Negotiation)
3. การขายทางโทรศัพท์ (Tele Sales)
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นอกจากนี้การบริหารงานฝึกอบรมเชิงรุกนัน้ ยังต้องสามารถบอกล่วงหน้าได้ว่า เมือ่ พนักงานคนหนึ่ง
เข้ามาทางานกับองค์การจนถึงพนักงานลาออกไปจากองค์การ พวกเค้าจะต้องทราบแล้ว่วา่ จะต้องได้รบั การ
ฝึกอบรมในหลักสูตรหรือโปรแกรมใดบ้าง ซึง่ จะเรียกการจัดอบรมดังกล่าวนี้ว่า เส้นทางหรือผังการฝึกอบรม
พนักงาน (Training Roadmap) ซึง่ การจัดทา Training Roadmap นัน้ จะต้องวางแผนระยะยาว 5 ปี ว่าโปรแกรม
หรือหลักสูตรทีอ่ งค์การต้องการคืออะไร และการนาแผนระยะยาวมาดาเนินการเป็ นรายปี
การพัฒนาบุคลากร (Human Development)
การพัฒนาบุคลากรนัน้ ดิฉนั ขอมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)
ทีป่ ระกอบไปด้วยการจัดทาผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ผังทดแทนตาแหน่งงาน
(Session Plan) และแผนพัฒนาคนเก่ง คนดีมฝี ีมอื (Talent Development)

สาหรับการจัดทาผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานนัน้ เป็ นการกาหนดโอกาสหรือทิศทางที่
พนักงานสามารถก้าวเดินต่อไปได้ ซึง่ จะครอบคลุมถึงสายอาชีพในแนวดิง่ (Vertical) ได้แก่ การเลื่อนตาแหน่ง
งาน (Promotion) และสายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) ได้แก่ การโอนย้ายงาน (Transfer) ทัง้ นี้การจัดทา
Career Path ให้กบั พนักงานจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความสามารถ (Competency) ของกลุ่มงาน ซึง่ เริม่ จาก
การกาหนดกลุ่มงาน หรือ Job Family ให้ชดั เจนก่อนว่าจะมีกก่ี ลุ่มงาน โดยกลุ่มงานทีก่ าหนดขึน้ มานัน้ จะ
พิจารณาจากความสามารถทีเ่ หมือนกันให้จดั อยูใ่ นกลุ่มงานเดียวกัน หลังจากนัน้ จึงพิจารณาสายอาชีพของแต่
ละตาแหน่งงานว่าจะสามารถเลื่อนตาแหน่งหรือการโอนย้ายไปยังกลุ่มงานใดได้บา้ ง
ส่วนแนวคิดของการจัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงาน (Succession Plan) นัน้ เป็ นการหาผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งงานในระดับบริหารหรือระดับจัดการ หรือทีเ่ รียกว่า Successor โดยส่วนใหญ่จะกาหนดผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งงานไม่เกิน 3 คน โดยการจัดลาดับว่าใครจะเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งงานคนทีห่ นึ่ง สอง และสาม ทัง้ นี้จะ
พิจารณาจากความสามารถของพนักงาน ศักยภาพและความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่ง หลังจากนัน้ จะต้อง
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs) โดยการจัดอบรมและ
พัฒนาผูบ้ ริหารตามความสามารถทีต่ อ้ งการของตาแหน่งงานทีจ่ ะต้องเลื่อนตาแหน่งงานขึน้ ไป นอกจากนี้
องค์การไม่ควรจะแจ้งให้กบั พนักงานว่าใครถูกคัดเลือกให้เป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งงาน เนื่องจากจะทาให้เกิด
ความขัดแย้งกันขึน้ ความไม่ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน การไม่ยอมให้ขอ้ มูลหรือส่งข้อมูลให้ล่าช้า การให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ ๆ
เพือ่ ว่าจะทาให้อกี ฝา่ ยมีผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ดี
สาหรับแนวคิดของการพัฒนาคนเก่งหรือคนดีมฝี ีมอื (Talent Development) นัน้ จะมุง่ เน้นการพัฒนา
คนทีม่ ี HP สูง กล่าวคือ เป็ นคนทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น (High Performance) และศักยภาพในการทางานที่
สูง (High Potential) โดยเริม่ จากการประเมินเพือ่ หากลุ่มงานทีเ่ ป็ นคนเก่งขององค์การซึง่ อาจเป็ นได้ทงั ้ ในระดับ
ผูบ้ ริหาร หรือระดับพนักงาน ทัง้ นี้การพัฒนาคนเก่งนัน้ จะต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDPs) โดยการจัดอบรมและพัฒนาคนเก่งตามความสามารถทีต่ าแหน่งงาน
นัน้ ๆ ต้องการ
ดังนัน้ การบริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยารกรมนุษย์เชิงรุกนัน้ จะต้องเริม่ ต้นพิจารณา
ก่อนเลยว่าอะไรคือความสามารถหลักขององค์การ อะไรคือความสามารถด้านการบริหาร/จัดการงาน และอะไร
คือความสามารถทางเทคนิคเฉพาะงาน หลังจากนัน้ จึงเริม่ ดาเนินการวางแผนการฝึกอบรมและกาหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานสามารถทาทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
สัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยกันถึงสองฟงั ก์ชนสุ
ั ่ ดท้ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทรัพยากรมนุยด์ ว้ ยกลยุทธ์เชิงรุก
ได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน (Compensation) และการจัดการแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์การ และหากท่าน
ผูอ้ า่ นมีคาถามหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาโทรมาสอบถามทางเบอร์ 081 336-6729 หรือติดต่อดิฉนั ทาง
อีเมล์

