เปิ ดมุมมองด้ าน Human Resource Development (HRD) ในสายตาของผู้บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนจบ (คุณธีระ วีรธรรมสาธิต)

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

บทความฉบับนี ้ขอนาเสนอเรื่ องราวดี ๆ เกี่ยวกับมุมมองในการพัฒนาบุคลากรของคุณธีระ ที่ท่านคร่ าหวอดอยู่
กับวงการบริ หารบุคลากรเป็ นเวลานาน ท่านได้ ให้ นานาทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยในหลากหลาย
ประเด็น ซึง่ บทความฉบับนี ้ขอนาเสนอเรื่ องราวต่อจากบทความฉบับที่แล้ วในประเด็นดังนี ้ค่ะ
ปั จจัยหลักแห่ งความสาเร็จ : ความสาเร็ จของงาน HRD ทังหลายนั
้
นจะเกิ
้
ดขึ ้นจาก
1) การยอมรับในตัว HRD เอง - หน่วยงานต่างๆ ต้ องมีความเชื่อมัน่ (Credibility) ต่อผลการทางานของนัก
HRD เพราะความไว้ วางใจจะนาไปสูค่ วามเลื่อมใสศรัทธา (Trust) ซึ่งการสร้ างความศรัทธานันจะต้
้
องมา
จากการทางานของนัก HRD ต้ องมีความเป็ นมืออาชีพ (Professional)
2) การทางานต้ องจริ งใจ - นัก HRD ต้ องพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องทาให้
ผู้บริ หารคิดว่าสามารถพึ่งพานัก HRD ได้ HRD ต้ องไม่ทาให้ ผ้ คู นรอบข้ างเข้ าใจว่าเรามีเงาของ CEO มา
ครอบอยู่ เพราะความจริ งใจต่อกันจะเลือนหายไป
3) ต้ องเข้ ากับพนักงานได้ ทุกคนทุกระดับ - ที่สาคัญนัก HRD ต้ องมีทกั ษะในการสร้ างความสัมพันธ์ สว่ น
บุคคล (Interpersonal Skill) เพราะงานจะไม่สาเร็ จถ้ านัก HRD เข้ ากับ CEO และพนักงานในองค์กรไม่ได้
ดังนันนั
้ ก HRD จะต้ องทางานแบบหัวถึงฟ้ า ขาถึงดิน นัน่ ก็คือ ต้ องสามารถพูดคุยกับพนั กงานทุกคนใน
องค์กร ตามคาเปรี ยบเปรยที่ว่า นัก HRD ต้ องมองอย่างนกอินทรี ย์ มองการณ์ ไกล แต่ต้องทางานแบบ
หนอน ที่เป็ นนักทางาน เฉกเช่นเดียวกันนัก HRD ต้ องสามารถทางานร่วมกับทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานได้ ทงั ้
สองฝ่ าย
มุมมองของผู้บริ หาร : ผมมองว่าผู้บริ หารเริ่ มมองว่า HRD เป็ นเสมือนเพื่อนคูค่ ิด (Partnership) ในการทางาน
เพราะนอกจากการบริ หารธุรกิจแล้ ว ต้ องบริ หารคนด้ วย ตอนนี ้ผู้บริ หารจะขาดทักษะในการบริ หารคนเป็ นอย่างมาก ดังนัน้
พวกเขาจึงต้ องการนัก HRD ให้ เป็ นผู้ช่วยเหลือ เป็ นพี่เลี ้ยงที่ทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาแนะนา ในมุมมองของผู้บ ริ หารพบว่า
การพัฒนาบุคลากรเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากขึ ้น คนที่มีความสามารถย่อมช่วยผู้บริ หารทางานให้ บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดขึ ้น ซึ่งเป้าหมายแต่ละปี จะมีความท้ าทายมากขึ ้นผู้บริ หารจึงต้ องการเห็นคนในหน่วยงานมีความรู้ ทักษะในการ
ทางานที่เพิ่มขึ ้นในทุก ๆ ปี และหากถามผมว่าแล้ วหน่วยงานที่ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายได้ อย่างชัดเจน เช่น หน่วยงาน
สนับสนุน ผู้บริ หารของหน่วยงานเหล่านี ้ยังเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรอีกหรื อไม่ ผมกลับคิดว่าเป้าหมายของ

หน่วยงานเหล่านันสามารถวั
้
ดได้ จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายย่อมต้ อง
สูงขึ ้นด้ วยเช่นกัน และเป้าหมายที่สงู ขึ ้น ย่อมไม่พ้นเรื่ องการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้ สงู ขึ ้นตามไปด้ วย
หลุมพรางในการพัฒนาบุ ลากรในองค์ กร : ผมมองว่าหลุมพรางที่เกิดขึ ้นในงาน HRD ก็คือ การยึดติดกับ
เครื่ องมือมากเกินไป จนทาให้ ระบบขาดความยืดหยุ่นในการนาเครื่ องมือมาใช้ ในองค์กร การทางานของนัก HRD ยังยึด
ติดกับวิธีการแบบเดิม ๆ รวมถึงการที่นกั HRD มองว่าคนเปลีย่ นยาก เป็ นนัก HRD แบบเก่าเน้ นการทางานประจา (Admin
Solution) มากกว่าการทางานที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร (Strategic Solution) ดังนันนั
้ ก HRD ต้ องเปลีย่ นมุมมองและ
ความเชื่อพื ้นฐานตรงนี ้ก่อน เริ่ มต้ นจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนจะไปเป็ น Change Champion ต้ องทาให้ หน่วยงาน
HR มีต้นทุนในองค์กรที่สงู พอที่จะยืนเคียงข้ าง CEO ได้ ดังนัน้ HR ต้ องมีความรู้ ในเชิงธุรกิจ ความรู้ ในงานเทคนิคเฉพาะ
ทาง และมีทักษะในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงผ่านผู้คน การทางานของ นัก HRD จะประสบความสาเร็ จได้ ต้องรู้ จัก
วิเคราะห์ถึง Generation และ lifestyle ของคนในองค์กร เพราะมิเช่นนันแล้
้ ว HR จะ “ทางานเสร็ จแต่ไม่สาเร็ จ ” (Finish
แต่ไม่ Achieve) กล่าวคือทางานให้ เสร็ จ แต่ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั ้ มี Output แต่ไม่มี Outcome มีผลทาให้ การ
ทางานของนัก HRD ไม่สามารถผลกระทบที่เกิดต่อองค์กรและธุรกิจได้

