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ในอดีตเรานิยมเรี ยกหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการพัฒนาบุคลากรว่า “Training” หรื อหน่วยงานฝึ กอบรม หน้ าที่
หลักๆของหน่วยงานนี ้ก็ คือการจัดฝึ กอบรม จะว่าไปแล้ วหน่วยงานนีก้ ็มีบทบาทไม่แตกต่างอะไรไปจากผู้ให้ บริ การจัด
ฝึ กอบรมภายนอก เพราะแผนการฝึ กอบรมที่จดั ทาขึ ้นมาก็จดั ทาขึ ้นมาตามนโยบายของผู้บริ หาร หรื อตามกฎหมาย ระบบ
มาตรฐานก าหนด หรื อ ไม่ ก็ จัด ตามค าร้ องขอของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ และจัด แล้ ว ได้ ผลไม่ ได้ ผ ล องค์ ก รก็ ยัง ไม่ ค่ อ ยให้
ความสาคัญมากนัก จะให้ ความสาคัญเพียงแค่วา่ จัดได้ ตามแผนหรื อไม่ คนเข้ าอบรมเยอะหรื อไม่ ผลการประเมินวิทยากร
และการจัดอบรมโดยผู้เข้ ารับการอบรมได้ คะแนนดีหรื อไม่ หรื อไม่ก็ดแู ค่ว่าจัดอบรมแล้ วอยู่ ในงบประมาณที่ขอไว้ หรื อไม่
ฯลฯ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ หน่วยงานนี ้ไม่ค่อยได้ รับความสาคัญมากนักในสายตาผู้บริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อมที่ดาเนินงานแบบเถ้ าแก่ เพราะการฝึ กอบรมแบบเก่ายังไม่ได้ ตอบโจทย์ที่อยู่ในใจของเจ้ าของที่ว่า “ จัด
ฝึ กอบรมวันนีแ้ ล้ ว พรุ่ งนีก้ าไรเพิ่ มขึน้ หรื อต้ นทุนลดลงหรื อไม่ ?” ถึงแม้ จะไม่มีตอบที่ชัดเจนสาหรับคาถามนี ้ แต่หลาย
องค์ กรก็ ยงั จัดฝึ กอบรมกันอยู่ทุกปี เพราะอะไร ก็ เพราะมีเหตุผลมากมายที่ต้องจัดอบรม เช่น เพื่อให้ องค์กรนัน้ ดูดีใน
สายตาพนักงานและบุคคลภายนอก (เอาไว้ โฆษณาว่าองค์กรให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร) จัดอบรมเพื่อเป็ น
สวัสดิการพนักงาน จัดอบรมเพราะข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานสากลต่างๆ
ในยุคนี ้เราเริ่ มได้ ยินคาว่า “HRD” มากขึน้ เรื่ อยๆ และเริ่ มได้ ยินว่า “HRD (Human Resource Development”
เป็ นหน่ว ยงานที่ แยกออกมาจาก “HRM (Human Resource Management)” บางองค์ ก รก็ เปลี่ย นเพี ย งชื่ อ แต่ห ลาย
องค์กรเริ่ มเปลี่ยนบทบาทของการฝึ กอบรมที่เป็ นเพียงผู้จัดฝึ กอบรม (ตามแผน) ไปสู่บทบาทในการกาหนดกลยุทธ์ การ
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กร เริ่ มขยายขอบเขตออกไปสูก่ ารพัฒนาชีวิตคนมากกว่าเรื่ อง
ของที่ทางาน (Personal Development) การพัฒ นาการศึกษาของบุคลากร (Education) รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เครื่ องไม้ เครื่ องมือในการพัฒนาคน (Research & Development) มากยิ่งขึ ้น แน่นอนว่าในเมื่อหน้ าที่ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตงานมากขึ ้น ผู้บริ หารองค์กรก็ย่อมมีความความหวังที่ สงู ขึ ้นตามไปด้ วย บางคนอาจจะบอกว่า แค่ความคาดหวัง
แบบเดิมๆ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึ กอบรมยังไม่สามารถตอบได้ เลย
เพื่อให้ งาน HRD มีความสาคัญ ทัง้ ในสายตาของผู้บริ หารระดับสูง บุคลากรในองค์ กร รวมถึงผู้ที่ทางานด้ าน
HRD โดยตรง ผมจึงขอแนะนาแนวทางในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั HRD ในองค์กรดังนี ้



เชื่อมโยงงาน HRD สู่กลยุทธ์ ขององค์ กร (HRD Strategy)
สิง่ แรกที่ HRD จะต้ องทาคือการศึกษากลยุทธ์ขององค์กรว่าอีก 5 ปี 10 ปี ข้ างหน้ าองค์กรจะเดินไปทาง
ไหน มี ก ลยุท ธ์ อ ะไรมารองรั บ บ้ าง แล้ ว ตัง้ ค าถามให้ ตัว เองว่าแล้ ว HRD จะมี ส่ว นเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ ง
ตรงไหนบ้ าง เช่น ถ้ ากลยุทธ์ ขององค์กรคือการเปิ ดตลาดในต่างประเทศมากขึ ้น HRD ก็ต้องถามว่าแล้ ว
การเปิ ดตลาดใหม่ เกี่ ยวข้ องกับบุค ลากรตรงไหนบ้ าง คาตอบที่ได้ ก็อาจจะเป็ น.... บุคลากรต้ องมี
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ หรื อบุคลากรต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ต้ องรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ฯลฯ หลังจากได้ คาตอบคร่าวๆแล้ ว ก็ให้ ถามต่อว่า
แล้ วสิง่ เหล่านี ้สามารถใช้ แนวทางของการพัฒนาและฝึ กอบรมได้ หรื อไม่ ถ้ าตอบว่าไม่ได้ ก็ต้องตัดทิ ้งไป
ถ้ าตอบว่าได้ ต้ องมาถามต่อว่าแล้ วจะพัฒนาหรื อ ฝึ กอบรมอย่างไรต่อไป เมื่อได้ ที่มาของกลยุทธ์ ของ
HRD แล้ ว จึ ง ค่อ ยมาก าหนดรายละเอี ย ดต่า งๆของแผนกลยุท ธ์ ซึ่ง แผนกลยุท ธ์ นี ถ้ ้ า เราสามารถ
เชื่อมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์ กับกลยุทธ์ ขององค์กรได้ อย่างชัดเจนแล้ ว โอกาสที่จะตกม้ าตายตอน
นาเสนอขออนุมตั ิก็นา่ จะไม่มีหรื อมีก็น้อยมาก เพราะแผนกลยุทธ์ของ HRD กาลังบอกผู้บริ หารเป็ นนัยๆ
ว่าเราคือส่วนหนึง่ ของความสาเร็ จตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรนัน่ เอง



กาหนดผลที่คาดหวังและตัวชีว้ ัดผลงานให้ ชัดเจน (HRD Measurements)
หลายคนขายหลักการคือแผนกลยุทธ์ ของ HRD ผ่านได้ แต่ถ้าพูดภาษานักขายคือ ขายได้ แต่เก็บเงิน
ไม่ได้ เหมือนกับการได้ รับอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ของ HRD แต่พอลงมือทาแล้ วตอบอะไรไม่ได้ เลยว่าทาแล้ ว
ได้ ประโยชน์จริ งหรื อไม่ สิ่งสาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกลยุทธ์ คือการวิเคราะห์ผลที่คาดหวังหรื อ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการพัฒนาและฝึ กอบรมว่าคืออะไร แล้ วจะวัดผลงานที่คาดหวังไว้ ได้
อย่างไร สาหรับการวัดผลงานของ HRD ควรจะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี ้
ระดับที่ 1 : ประสิทธิภาพของงาน HRD (HRD Efficiency)
หมายถึง การวัดว่าการบริ หารงานของ HRD มีประสิทธิภาพหรื อไม่ เช่น จัดอบรมได้ ตามแผนหรื อไม่
บริ หารงานให้ อยู่ในงบประมาณหรื อไม่ ผู้ เข้ ารับการอบรมพึงพอใจหรื อไม่ มีอะไรขาดตกบกพร่ องใน
ระหว่างการจัดฝึ กอบรมหรื อไม่ มีผ้ เู ข้ าอบรมครบตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ วิทยากรมีคณ
ุ ภาพหรื อไม่ ฯลฯ
ถ้ าวัดเพียงแค่นี ้องค์กรก็จะมอง HRD เป็ นเพียงหน่วยงานที่ทางานประจา ไม่มีโอกาสได้ คะแนนดีกว่า
ศูนย์ เพราะมีโอกาสเพียง “ เสมอตัว ” กับ “ ติดลบ ” เท่านัน้ จัดดีก็เฉยๆ จัดไม่ดีก็โดนด่า

ระดับที่ 2 : ประสิทธิผลของงาน HRD (HRD Effectiveness)
หมายถึงการวัดว่าการที่ HRD ได้ จดั อบรมหรื อพัฒนาไปแล้ ว บุคลากรได้ เปลีย่ นแปลงในเรื่ องต่างๆดีขึ ้น
หรื อ ไม่ เช่ น มี ค วามรู้ (Knowledge) เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ไม่ มี ทั ก ษะ (Skills) สู ง ขึ น้ หรื อ ไม่ พฤติ ก รรม
(Behavior) เปลีย่ นไปในทางที่ดีขึ ้นหรื อไม่ ทัศนคติ (Attitude) ดีขึ ้นหรื อไม่
ระดับที่ 3 : ผลกระทบต่ อองค์ กร (Business Impacts)
หมายถึง การตอบคาถามที่ผ้ บู ริ หาระดับสูงขององค์กรมักจะถามคือมีการพัฒนาและฝึ กอบรมไปแล้ ว
องค์กรได้ อะไรบ้ าง ผลงานในระดับนี ้ถือเป็ นหัวใจสาคัญของงาน HRD ที่จะตอบโจทย์ที่ว่า HRD เป็ น
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ ขององค์กรหรื อไม่ ถึงแม้ ว่างานของ HRD จะทางานผ่านหน่วยงานอื่นซึ่งจะวัดผล
งานได้ ยากก็ตาม แต่สดุ ท้ าย HRD จะต้ องสาวไปให้ ถึงให้ ได้ ว่าผลลัพธ์ ต่างๆในภาพรวมขององค์กรนัน้
HRD มีสว่ นร่ วมมากน้ อยเพียงใด เช่น ก่อนและหลังทาโครงการนันโครงการนี
้
้ ยอดขายของพนักงาน
ขายต่ อ คนเพิ่ ม ขึ น้ ผลผลิ ต ต่ อ คนเพิ่ ม ขึ น้ และมี ส่ว นไหนบ้ างที่ เกิ ด จาก HRD โดยตรง และการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ างภายในองค์ กรที่เกิดจากงานของ HRD โดยตรง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กร
จากแนวทางทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าน่าจะพอที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรสบายใจขึ ้นมาได้ บ้างว่า
เปลี่ยนชื่อแล้ วคุ้มค่า และคงจะช่วยให้ ผ้ ทู างานด้ าน HRD พอที่จะมองเห็นแนวทางในการเข้ าไปนัง่ เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Business Partner ) ขององค์กรได้ อย่างไม่ขายหน้ าใครนะครับ

