จะพัฒนาบุคลากรอย่ างไรให้ ได้ ทงั ้ ใจและฝี มือ ? (ตอนที่ 1)
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จากการที่ได้ มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริ หารระดับสูงของหลายองค์กร พบว่าเรื่ องใหญ่ที่ยงั ไม่คอ่ ยมีใครสามารถตอบ
คาถามของผู้บริ หารได้ คือ ทาอย่างไรจึงจะพัฒนาบุคลากรให้ ท่มุ เททางาน รั กงาน รั กองค์ กร มี ความรู้ สึกถึงการเป็ น
เจ้ าของ (Sense of belongings) และพัฒนาตนเองอยูอ่ ย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอ ให้ องค์กรป้อนให้ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์หลายท่านรับโจทย์ข้อนี ้มาเพื่อหาใครสักคนมาช่วยเติมคาในช่องว่า งให้ กบั ผู้บริ หาร แต่...จนแล้ วจนรอดก็ยงั หาใคร
มาทาให้ ไม่ได้ เหตุผลที่หาคนมาทาให้ ความฝันของผู้บริ หารเป็ นจริ งไม่ได้ ก็เพราะเหตุผลดังนี ้
คนในทาให้ ไม่ ได้
คนในทายากเพราะเป็ นคนใน (ตอบแบบกวนๆอวัยวะเบื ้องต่า) เพราะคนในไม่เคยยอมรับคนในด้ วยกันเองเป็ น
พื ้นฐาน ยิ่งมาทาเรื่ องใหญ่ เรื่ องยากและเป็ นหนังชีวิต(ระยะยาว)ด้ วยแล้ ว ยิ่งเป็ นไปไม่ได้ หรื อเป็ นไปได้ ก็น้อยมาก เพราะ
เรื่ องการพัฒนาสิ่งที่อยู่ข้างในคน(ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ ตวั เอง อุปนิสยั แรงจูงใจ)ไม่ใช่เรื่ องที่จะทากันง่ายๆเหมือน
เรื่ องที่อยูผ่ ิวๆของคน(ความรู้ ทักษะ)
คนขาย(ฝึ กอบรม)ไม่ มีบริการ
สถาบันฝึ กอบรมส่วนใหญ่มกั จะทาได้ เพียงการหาวิทยากร จัดฝึ กอบรม อย่างดีก็มีเพียงการประเมินผลก่อนและ
หลังการฝึ กอบรมเท่านัน้ ยังไม่มีกระบวนการที่ให้ บริ การระยะยาวแบบวัดผลงานได้ ชดั เจน เพราะสถาบันฝึ กอบรมส่วน
ใหญ่ไม่มีวิทยากรเป็ นของตัวเองเป็ นแค่ตวั กลางระหว่างวิทยากรและองค์กรเท่านัน้ ครัน้ จะไปรับงานระยะยาวก็ไม่อาจจะ
แน่ใจได้ วา่ จะทาสาเร็ จหรื อไม่ เพราะต้ องอาศัยวิทยากรภายนอกทังที
้ ่สงั กัดค่ายและวิทยากรอิสระ ผู้บริ หารบางบริ ษัทเล่า
ให้ ฟังว่า เคยเรี ยกสถาบันฝึ กอบรมไปเล่าแนวคิดในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ ฟัง พอนาเสนอโครงการมาก็
พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการลอกเอาหัวข้ อการฝึ กอบรมที่ ทาเป็ นหลักสูตรอบรมทัว่ ไป( Public Training) มาให้ จะมีเพิ่มเติมก็
เพียงการเข้ ามาทาการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมและติดตามผลให้ เพียงครัง้ สองครัง้ ก็จบกัน ส่วนใหญ่ที่ไม่ผา่ น
เพราะแค่ฟังการนาเสนอผู้บริ หารก็พอจะเดาได้ แล้ วว่าไม่ได้ ผลแน่ๆ ขืนทาไปเสียเงินเปล่าๆ

ที่ปรึกษาก็หายาก
ที่ปรึ กษามีสองประเภทคือที่ปรึ กษาที่จ้างประจาจ่ายเป็ นรายเดือนมีอะไรที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ตวั เองถนัดก็จะให้
คาปรึ กษาเป็ นครั ง้ ๆไป อาจจะเข้ ามาทางานบ้ างอาทิตย์ ละครัง้ หรื อเดือนละครั ง้ ตามที่ตกลงกัน การที่จะพึ่งที่ปรึ กษา
ประเภทนีก้ ็อาจจะยากเพราะเขาถนัดเพียงเรื่ องบางเรื่ อง พออยู่ไปนานๆความรู้ สึกของคนในองค์ กรต่อที่ปรึ กษาแบบ
ประจาก็เริ่ มไม่แตกต่างจากการเป็ นคนใน เริ่ มคุ้นเคยเริ่ มเห็นทังด้
้ านบวกและลบของที่ปรึกษา บางครัง้ ที่ปรึกษาเองก็เคยมี
เรื่ องขัดแย้ งกับบางหน่วยงาน ดังนันการที
้
่จะพึ่งที่ปรึ กษากลุม่ นี ้มาเติมฝั นเรื่ องการพัฒนาบุคลากรก็ค่อนข้ างจะเลือนราง
อยูเ่ หมือนกัน
ที่ปรึ กษาอีกกลุม่ หนึ่งคือที่ปรึกษาอิสระหรื อสังกัดค่ายที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ที่ปรึ กษากลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะ
เน้ นไปที่การจัดทาหรื อพัฒนาระบบมากกว่าจะมาลงมือทาเรื่ องการพัฒนาบุคลากรอย่างจริ งจัง ถ้ าที่ไหนรับทา ผมรับรอง
ได้ ว่าค่าใช้ จ่ายต้ องสูงมหาศาลเพราะต้ องใช้ เวลานาน ต้ องทุ่มเทติดตามผลการพัฒนาของคนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง ซึง่
บุคลากรที่ เป็ นที่ปรึ กษาส่วนใหญ่ จะไม่นิยมทากัน ชอบทางานเป็ นโครงการวางระบบงานมากกว่า เพราะ ไม่ต้องไป
รับผิดชอบผลของการนาไปใช้ งานจริ ง (Implementation) ออกแบบและทาระบบจบกันเมื่อส่งมอบงาน ส่วนการนาไปใช้ ก็
ให้ แต่ละองค์กรไปทากันเอาเอง จะได้ ผลหรื อไม่ก็ไม่มีการคืนเงิน
ด้ วยความต้ องการของผู้บริ หารและข้ อจากัดของตลาดการพัฒนาบุคลากรในบ้ านเรา ผมคิดว่าจะเป็ นโอกาสดี
สาหรั บใครที่คิดจะมาจับเรื่ องนีอ้ ย่างจริ งจัง จึงใคร่ ขอแนะนาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ ข้อนีข้ อง
ผู้บริ หารดังนี ้
ศึกษาวิเคราะห์ และกาหนดโมเดลของคนกลุ่มเป้ าหมาย
ในขันตอนแรกควรจะเริ
้
่ มที่ให้ ผ้ บู ริ หารบรรยายลักษณะบุคลากรในฝั นออกมาให้ ได้ ก่อน โดยตังต้
้ นที่คาถามที่วา่
ผู้บริ หารอยากจะเห็นบุคลากรกลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างไรทังในแง่
้
จิตใจ(ทัศนคติ ความเชื่อ นิสยั ใจคอ) ในแง่ของฝี มือการ
ทางาน(ความรู้ ทักษะ) และในแง่ของผลการทางาน พูดง่ายๆว่าในขันตอนนี
้
้เปรี ยบเสมือนกันสเก็ตภาพของโมเดลบุคลากร
ที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ เรื่ องไหนที่ฝันมากไปก็ให้ ตดั ทิ ้งไปบ้ าง พยายามให้ อยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปได้ ความฝั นบางอย่างถ้ า
ผู้บริ หารยังยืนยันและต้ องการ อาจจะต้ องคุยกันเรื่ องการลงทุนเสียตัง้ แต่ต้น หลัง จากนัน้ ให้ นาเอาลักษณะของคนที่
กาหนดมาแปลงสูพ่ ฤติกรรมหลักที่ต้องการจะเห็นและสามารถสัมผัสได้ ในเชิงรูปธรรม
โปรดติดตามต่อในตอนหน้ าครับ

