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เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า “การบริ หารทรัพยากรมนุษย์” เป็ นหนึง่ ในปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็ จของการบริ หาร
องค์กร เพราะ “คน” คือจุดเริ่ มต้ นของประสิทธิภาพของระบบการบริ หารจัดการภายในองค์กร ( Internal Process
Efficiency) ซึง่ ประสิทธิภาพของระบบการบริ หารจัดการภายในนี ้จะส่งผลกระทบต่อไปยังความพึงพอใจของลูกค้ า
(Customer Satisfaction) และไปความสาเร็ จทางด้ านการเงิน (Financial Growth) ตามลาดับ
เมื่อมองมาที่ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ก็เป็ นที่ทราบกันดีวา่ “ระบบการพัฒนาบุคลากร ” เป็ นหนึง่ ใน
ปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพราะถึงแม้ องค์กรได้ สรรหาและคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ
มากเพียงใดเข้ า แต่เมื่อยุคสมัยเปลีย่ น สถานการณ์เปลีย่ น เทคโนโลยีเปลีย่ น หรื อสภาพแวดล้ อมภายในภายนอกองค์กร
เปลีย่ น คนที่เคยมีความรู้ความสามารถก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา เพราะการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่ไม่มีที่
สิ ้นสุด ไม่เหมือนการสรรหาคนเก่งคนดีจะสิ ้นสุดลงเมื่อองค์กรได้ คนเก่งและคนดีเข้ ามาร่วมงานตามที่ต้องการ
แต่...ในทางปฏิบตั ิจริ งแล้ วยังมีองค์กรอีกหลายองค์กรที่ยงั ไม่สามารถทาให้ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็ น พูดง่าย ๆ คือระบบการพัฒนาบุคลากรไม่วา่ ระยะสันหรื
้ อระยะยาวยังไม่
ตรงใจของผู้บริ หารระดับสูง ซีอีโอยังมีปัญหาคาใจกับระบบการพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ เรื่ อง เช่น ไม่แน่ใจว่าลงทุน
พัฒนาบุคลากรแล้ วคุ้มค่าหรื อไม่เพราะวัดผลได้ ยาก ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวที่สมั พันธ์กบั แผน
กลยุทธ์ขององค์กร บุคลากรยังไม่เห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเอง ปั ญหาเหล่านี ้ ทาให้ ซีอีโอของบางองค์กรเริ่ มรู้สกึ ว่า
การไปซื ้อตัวบุคลากรสาเร็ จรูปที่พร้ อมใช้ งานจากภายนอกเข้ ามาง่ายกว่าการมานัง่ เสียเวลากับการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กร
เพื่อเสนอทางออกและทางเลือกในการพัฒนาบุคลากรให้ ตรงใจซีอีโอขององค์กรต่าง ๆ จึงขอนาเสนอกลยุทธ์และ
แนวทางดังต่อไปนี ้
„ พัฒนาคนเชิงกลยุทธ์ อย่ างมีทิศทาง
เนื่องจาก “คน” เป็ นปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็ จของแผนกลยุทธ์องค์กรในด้ านต่าง ๆ ดังนัน้ องค์กรจึงควรมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น ถ้ าแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ต้ องตอบคาถามได้ วา่ แล้ วแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรรองรับอะไรบ้ าง
„ พัฒนาคนบนพืน้ ฐานของ “ความสาคัญและความจาเป็ น”
เพื่อป้องกันการพัฒนาบุคลากรแบบ “ตาน ้าพริ กละลายแม่น ้า” ที่พฒ
ั นาทุกเรื่ องพัฒนาทุกปี ผ่านไปห้ าปี สิบปี
ไม่ได้ ดีสกั เรื่ อง ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ต้องมุง่ เน้ นที่คาว่า “โฟกัส” คือการที่องค์กรมีการวิเคราะห์

ว่าการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ไหน เรื่ องไหน ระดับไหน เป็ นเรื่ องที่สาคัญหรื อจาเป็ นต่อความสาเร็ จขององค์กร
และทุม่ เททรัพยากรลงไปที่จดุ นัน้ ๆอย่างเต็มที่
„ พัฒนาคนแบบ In-Side Out
เนื่องจากในอดีตองค์กรมักจะมุง่ เน้ นการพัฒนาบุคลากรจากภายนอกสูภ่ ายใน (Out-Side In) คือการมุง่ เน้ น
การให้ ความรู้พฒ
ั นาทักษะซึง่ เป็ นเรื่ องภายนอกก่อน เมื่อไม่ได้ ผลก็คอ่ ยเน้ นเรื่ องภายใน (ความเชื่อ ทัศนคติ
พฤติกรรม) แต่การพัฒนาบุคลากรที่ได้ ผลควรจะเริ่ มต้ นจากภายในสูภ่ ายนอก คือมุง่ เน้ นกระบวนการพัฒนา
จาก “จิตใจ” เพื่อเปลีย่ นแปลงความคิด ปรับความเชื่อ ก่อน ก่อนที่จะมาพัฒนาเรื่ องความรู้และทักษะ เพราะ
ถ้ าคนยังไม่เชื่อ ยังไม่เปลีย่ นความคิด จะฝึ กอบรมให้ มีความรู้และทักษะดีแค่ไหนก็คงไม่มีประโยชน์ ดังนัน้
การเริ่ มต้ นในการพัฒนาคนต้ องทาให้ คนรู้สกึ “อยาก” (อยากเรี ยนรู้เพราะเห็นความสาคัญ) หรื อ “กลัว” (ถ้ า
ไม่ร้ ูจะเกิดผลเสียต่อการทางาน) ก่อนเสมอ ถ้ าคนยังไม่อยากยังไม่กลัว พัฒนาไปก็สญ
ู เปล่า
„ พัฒนาเครื่องมือของระบบการพัฒนาและฝึ กอบรม
ถึงแม้ องค์กรจะมีทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชดั เจน มีการจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็ นที่ถกู ต้ อง
และเน้ นการพัฒนาคนจากภายนอกสูภ่ ายนอกแล้ วก็ตาม แต่ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ ระบบการพัฒนา
บุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอีกอย่างหนึง่ คือ เครื่ องมือในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
เช่น การจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากร ( Training Road Map) เพื่อให้ เป็ นมาตรฐาน การจัดทา
แผนพัฒนาและฝึ กอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมให้ ตรงกับความจาเป็ นในการฝึ กอบรม การออกแบบระบบประเมินและติดตามผลการพัฒนาและ
ฝึ กอบรม การออกแบบระบบการจ่ายผลตอบแทนบนพื ้นฐานของความรู้ความสามารถ
สรุป การพัฒนาบุคลากรที่ซีอีโออยากเห็นคือ ทาอย่างไรจึงจะพัฒนาคนให้ สามารถทางานให้ ได้ ผล ใน
ขณะเดียวกันสามารถบริ หารคนให้ ได้ ใจไปพร้ อม ๆ กันด้ วย เพราะการที่คนมีแต่ความรู้ความสามารถในการทางาน องค์กร
ก็จะได้ แค่เพียงผลงานระยะสัน้ แต่ถ้าคนมีทงความรู
ั้
้ ความสามารถในการทางานและความเชื่อ ทัศนคติที่ดีตอ่ คน ต่องาน
ต่อองค์กรด้ วย จะช่วยให้ องค์กรได้ ผลงานที่ยงั่ ยืนตลอดไป

