การพัฒนาคนแนวใหม่ : Inside Out Development Approach
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ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาองค์ ก รมั ก จะมุ่ ง เน้ นการพั ฒ นาคนที่ เปลื อ กนอกคื อ มุ่ ง เน้ นที่ ก ารพั ฒ นา ”องค์ ค วามรู้
(Knowledge)” “ทักษะ (Skill)” หรื อ “พฤติกรรม (Behavior)” มากกว่าการพัฒนาที่แก่นแท้ ของคนซึ่งหมายถึง “ทัศนคติ
(Attitude)” “แรงจูงใจ (Motivation)” หรื อ “อุปนิสยั (Trait)” จึงทาให้ การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ ผลเท่าที่ควร
การพัฒนาคนในหลายองค์กรมักจะมุ่งเน้ นผลการพัฒนาระยะสันมากกว่
้
าระยะยาว ดังนัน้ รู ปแบบการพัฒนา
และฝึ กอบรมจึงออกมาในลักษณะของการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียว
เพราะสามารถเห็ น ผลได้ ทัน ที เช่ น การฝึ กอบรมเรื่ อ งการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อาจจะใช้ เวลาเพี ย งวัน เดี ย ว จากคนที่ ใ ช้
อินเทอร์ เน็ตไม่เป็ นก็สามารถใช้ เป็ นได้ แต่สงิ่ ที่ขาดหายไปคือ เราไม่คอ่ ยพัฒนาคนให้ ยอมรับว่าอินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์กบั
ชีวิตอย่างไร บางคนถึงแม้ จะใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ น แต่ร้ ูสกึ ว่ามันไม่มีประโยชน์มากนัก เลยไม่ได้ ใช้ ดังนัน้ ทักษะที่เรี ยนรู้ ไปก็
ไม่มีประโยชน์อะไร
เราจะเห็นการพัฒนาคนจากเปลือกนอกได้ ชดั เจนมากจากมินิมาร์ ท ปั๊ มน ้ามันหรื อห้ างสรรพสินค้ า ที่พนักงาน
ของเขาทักทายหรื อขอบคุณเราด้ วยคาว่า “สวัสดี” หรื อ “ขอบคุณ” แต่เราสามารถสัมผัสได้ วา่ คาพูดหรื อพฤติกรรมที่แสดง
ออกมานัน้ ไม่ใช่มาจากส่วนลึกของจิตใจ แต่เป็ นเพียงพฤติกรรมที่ถกู ฝึ กมาและถูกบังคับให้ ทาตามเงื่อนไขมากกว่า เช่น
ถ้ าได้ ยินเสียงกระดิ่งให้ พูดคาว่า “สวัสดี” ถ้ าพนักงานคนนันถู
้ กพัฒนามาจากภายในแล้ ว ไม่ว่าเขาจะทางานหรื ออยู่ใน
สังคมภายนอก การทักทายหรื อการขอบคุณนันจะต้
้ องติดตัวอยูต่ ลอดเวลาและคาพูดนันจะต้
้ องออกมาจากภายใน
แนวโน้ มการพัฒนาคนในอนาคตผมมีความเชื่อมัน่ ว่าจะต้ องเปลีย่ นจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ไปสู่การพัฒ นาทัศ นคติ แรงจูงใจ และอุป นิ สัยเพื่ อให้ ค นหาความรู้ เอง พัฒ นาทักษะด้ วยตัวเอง รวมถึ งปรั บ เปลี่ย น
พฤติกรรมไปตามทัศนคติที่เปลี่ยนไป องค์กรทุกองค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเจาะเข้ าไปพัฒนาที่จิตใจของคนมากขึ ้น
องค์กรต้ องหวังผลการพัฒนาทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพราะถ้ าเราประสบความสาเร็ จในการพัฒนาภายในจิตใจของคน
แล้ ว การพัฒนาสิง่ ที่อยูภ่ ายนอกไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
แนวทางหนึ่งที่กาลังมาแรงแซงทางโค้ งในปั จจุบันคือ การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็ นแนวทางที่
มุง่ เน้ นการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้ างแรงจูงใจในชีวิตของคนก่อนเป็ นอันดับแรก ซึง่ คนที่ได้ รับประโยชน์มากที่สดุ ในการพัฒนา
แบบนี ้คือ ตัวพนักงาน แต่อย่าลืมว่าถ้ าพนักงานมีแรงจูงใจในชีวิตแล้ ว ผู้ที่ได้ รับประโยชน์ในลาดับต่อมาก็หนีไม่พ้นตัว
องค์กร
การพัฒนาแนวทางนี ้จะเน้ นการค้ น หาตัวเอง การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง การกาหนดเป้าหมายใน
ชีวิต การกาหนดแนวทางไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการจัดทาแผนการดาเนินชี วิตที่เป็ นรู ปธรรม พูดง่าย ๆ คือ สอนคนให้
บริ หารธุรกิจชีวิตของตัวเองก่อนนัน่ เอง ย่อมเป็ นที่แน่นอนว่าถ้ าคนมีแผนการบริ หารชีวิตที่ดีแล้ ว คนเหล่านันย่
้ อมสามารถ

เชื่อมโยงเป้าหมายชีวติ เข้ าสูเ่ ป้าหมายในการทางานขององค์กรได้ ไม่ยากนัก นอกจากนี ้ ถ้ าคนสามารถบริ หารชีวติ ตัวเองได้
การบริ หารคนบริ หารงานก็ไม่ใช่เรื่ องที่ไกลเกินเอื ้อมอีกต่อไป
การพัฒนาแนวทางใหม่นี ้ องค์กรจาเป็ นต้ องเปิ ดใจกว้ างให้ มากขึ ้น อย่าคิ ดว่าต้ องพัฒนาฝึ กอบรมคนเฉพาะ
หลักสูตรที่เป็ นประโยชน์กบั องค์กรเพียงอย่างเดียว ลองคิดทบทวนดูให้ ดีนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเราคิดแบบนี ้ แล้ วการ
พัฒนามันได้ ผลหรื อไม่ ถ้ าตอบว่าไม่ ทาไมไม่ลองพัฒนาในแนวทางใหม่ดบู ้ างละครับ
การที่องค์กรส่งเสริ มให้ พนักงานมีการพัฒนาชีวิตตัวเองก่อนนัน้ นอกจากจะทาให้ คนเกิดแรงจูงใจในการทางาน
แล้ ว สิ่งสาคัญ อีกประการหนึ่งที่องค์กรจะได้ รับคือ ได้ รับรู้ ว่าคนแต่ละคนมีเป้าหมายในชี วิตเป็ นอย่างไร มีอะไรบ้ างที่
องค์กรสนับสนุนให้ เขาเหล่านันบรรลุ
้
เป้าหมายที่ต้องการได้ ลองพิจารณาดูนะครับว่า ถ้ าพนักงานต้ องการปิ ดบังไม่ให้
องค์กรรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงาน ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็พยายามกีดกันคนที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่ชดั เจน เช่น ถ้ าองค์กรรู้ว่าคนไหนมีแผนในชีวิตที่จะออกไปทา
ธุรกิจส่วนตัว ก็มกั จะไม่โปรโมทหรื อไม่ค่อยส่งไปเรี ยนรู้ อะไรใหม่ ๆ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่าองค์กรเสียหายสองต่อคือ
นอกจากจะกีดกันคนที่มีแรงจูงใจในชีวิตแล้ ว ในขณะเดียวกันก็เกิดความสูญเปล่าในการพัฒนาคนที่จงรักภักดีกบั องค์กร
แต่ขาดแรงจูงใจในชีวิต
องค์กรส่วนใหญ่ มกั จะมองว่าใครยังไม่มีแผนชีวิต (หรื อมีแต่ไม่ร้ ู ) ที่จะออกไปจากองค์กร องค์กรมักจะมองว่า
คน ๆ นันเป็
้ นทรัพยากรที่มีค่าน่าจะดูแลรักษามากกว่าคนที่มีแผนชีวิตที่ชัดเจน ผมจึงอยากให้ คิดทบทวนดูใหม่ว่าการ
พัฒนาองค์กรไม่ได้ อยูท่ ี่วา่ คน ๆ นันจะอยู
้
่กบั องค์กรนานหรื อไม่ แต่อยูท่ ี่ในระยะเวลาที่เขาอยูก่ บั องค์กรเขาได้ สร้ างคุณค่า
ให้ กบั องค์กรมากน้ อยเพียงใด เราจะเห็นว่าคนหลายคนที่ออกจากเราไปทาธุรกิจของตัวเอง ถ้ ามองย้ อนหลังกลับไปจะเห็น
ว่าคนเหล่านี ้ได้ ท่มุ เทและสร้ างสรรค์ให้ กบั องค์กรอย่างคุ้มค่า เผลอ ๆ อาจจะสร้ างประโยชน์ให้ กบั องค์กรได้ มากกว่าคนที่
อยูน่ านก็ได้
ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ทางานเก่งและทางานดีในองค์ กรนัน้ ส่วนหนึ่งเกิ ดจากการที่คน ๆ นัน้ มี
เป้ าหมายในชี วิต ที่ ชัด เจน และมี แรงจูงใจในชี วิต ที่ เกิ ด จากแรงจูงใจภายใน(Internal Drive) ไม่ใช่แรงจูงใจภายนอก
(External Drive) ใครก็ตามที่ทางานเพราะมีแรงจูงใจจากภายนอก คน ๆ นัน้ โอกาสเปลี่ยนแปลงมีมาก เพราะเมื่อไหร่
ก็ตามที่ชีวิตได้ เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้ ว แรงจูงใจจะลดน้ อยลงหรื อหายไป แต่คนใดมีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในแล้ ว
นอกจากจะไม่ลดไปตามการเติมเต็มของชีวิตแล้ ว มันกลับจะมีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพราะเขาจะตังเป
้ ้ าหมายชีวิตที่ท้าทาย
มากยิ่งขึ ้น และผมเชื่ออีกว่าความท้ าทายในชีวิตอย่างหนึง่ ของคนคือ การทางาน เพราะการทางานถือเป็ นเป้าหมายอย่าง
หนึง่ ที่เขาต้ องการประสบความสาเร็ จ
สรุ ป การพัฒ นาคนแบบ Inside Out Approach จึงเป็ นกลยุทธ์ ในการพัฒ นาคนโดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาจาก
ภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสยั ) สูก่ ารพัฒนาภายนอก (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม) เพราะถ้ าเราสามารถพัฒนาสิง่ ที่อยู่
ภายในใจของคนได้ แล้ ว การพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของคนก็สามารถทาได้ ง่ายขึ ้นอย่างแน่นอน
“จิตใจ คือจุดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคนแบบยัง่ ยืน”

