จะพัฒนาบุคลากรอย่ างไรให้ ได้ ทงั ้ ใจและฝี มือ ? (ตอนที่ 2)
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เมื่อสัปดาห์ที่แล้ วได้ นาเสนอไปแล้ วว่าผู้บริ หารต้ องการอะไรจากการพัฒนาบุคลากร และการตอบโจทย์ของ
ผู้บริ หารในข้ อนี ้ยังมีข้อจากัดอะไรอยูบ่ ้ าง และผมได้ นาเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไปแล้ วหนึง่ แนวทาง วันนี ้จะขอ
นาเสนอต่อดังนี ้


ออกแบบระบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว

เมื่อทราบแล้ วว่าพฤติกรรมหลักที่ต้องการเห็นนันคื
้ ออะไร ขัน้ ตอนต่อไปคือการออกแบบแนวทางในการพัฒนา
อย่าลืมว่าการฝึ กอบรมเป็ นเพียงแนวทางหนึง่ ในหลายๆแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเท่านัน้ พฤติกรรมบางเรื่ องอาจจะ
เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการบริ หารจัดการ พฤติกรรมบางเรื่ องอาจจะเกี่ยวเนื่องกับระบบการจ่ายผลตอบแทน พฤติกรรมบาง
เรื่ องอาจจะเกี่ ยวเนื่องกับเรื่ องส่วนตัว ดังนัน้ เวลาออกแบบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ ได้ พฤติกรรมหลักที่
ต้ องการออกมานันบางครั
้
ง้ อาจจะต้ องใช้ หลายๆแนวทางร่ วมกัน จะฝากอนาคตไว้ กบั การฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียวคงจะ
ไม่ได้


เริ่มต้ นจากผลประโยนช์ ของบุคลากรสู่ผลประโยชน์ ขององค์ กร

ถ้ าให้ ผมคิดแทนพนักงานของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง ผมคิดว่าเรื่ องที่พนักงานอยากจะเรี ยนมากเป็ นอันดับแรกๆ
น่าจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับตัวเอง เช่น จะบริ หารชีวิตให้ ก้าวหน้ าและประสบความสาเร็ จตามที่ฝันไว้ ได้ อย่างไรและองค์กรจะ
ช่วยอะไรเราได้ บ้าง เรื่ องการทางานอย่างไรให้ มีความสุข เรื่ องการบริ หารครอบครัว ฯลฯ พูดอย่างนี ้ผู้บริ หารบางองค์กร
อาจจะไม่เห็นด้ วยก็ได้ แต่ผมคิดว่าในความเป็ นจริ งแล้ วคนทุกคนย่อมเริ่ มต้ นที่ผลประโยชน์ตวั เองทังนั
้ นนะครั
้
บ เราหลอก
กันไม่ได้ หรอก ในอดีตและปั จจุบันองค์ กรมักจะเริ่ มต้ นที่ผลประโยชน์ ขององค์ กรแล้ วค่อยกลั บมาสู่ผลประโยชน์ ของ
พนักงาน ซึ่งอาจจะจูงใจคน(ธรรมดาที่หาเช้ ากินค่า หาวันกินสัปดาห์)ไม่ได้ จะจูงใจได้ เฉพาะคนที่มีความต้ องการใน
เบื ้องต้ น( Basic Needs) สมบูรณ์แล้ วเท่านัน้ เช่น ไม่เดือนร้ อนเรื่ องเงิน ไม่เดือดร้ อนเรื่ องครอบครัว ไม่เดือนร้ อนเรื่ องที่อยู่
อาศัย แต่ต้องการความมันส์ในการทางาน ต้ องการทางานที่ท้าทาย ต้ องการได้ รับการยอมรับจากสังคม ฯลฯ ลองนึกดูซิ
ครับว่าถ้ าพนักงานคนนันยั
้ งพกพาเอาปั ญหาครอบครัว หนี ้สิน สุขภาพ เข้ ามาที่ทางานทุกวัน ชีวิตตัวเองยังเอาไม่รอดเลย
แล้ วเขาจะมีพลังกายพลังใจที่ไหนมาพัฒนางาน มาพัฒนาลูกน้ องหรื อพัฒนาองค์กรได้



พัฒนาแบบต่ อเนื่องเป็ นรายบุคคล

การพัฒนาคนให้ ได้ ผลนอกจากจะต้ องเริ่ มต้ นจากผลประโยชน์ของคนทางานแล้ ว จะต้ องมีกระบวนการในการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง จะเห็นได้ วา่ เวลาไปอบรมเรื่ องการทางานเป็ นทีมหรื อวอคล์แรลลี่จะมีคนร้ องไห้ มีคนรักกัน มีบรรยากาศ
ในการทางานเป็ นทีมที่ดี แต่สงิ่ ดีๆนันกลั
้ บมาไม่กี่วนั ก็เหมื อนเดิม เหตุผลสาคัญคือขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา ผมคิด
ว่าแนวทางที่นา่ จะเหมาะสาหรับการนามาใช้ พฒ
ั นาคนเป็ นรายบุคคลคือ การให้ คาปรึกษาแนะนาส่วนบุคคล ( Coaching
& Counselling) โดยครอบคลุมถึงทังเรื
้ ่ องงานและเรื่ องส่วนตัวของแต่ละคน และต้ องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อ ง เพราะ
การที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราเรี ยกว่านิสยั ของคนนันต้
้ องใช้ เวลา เนื่องจากกว่าจะมาเป็ นนิสยั นันๆมั
้ นก็กินเวลามานานบางคน
เกือบทังชี
้ วิต ครัง้ เราจะใช้ เวลาการฝึ กอบรมเพียงวันสองวันคงจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ได้ แค่เพียงหล่อหลอมให้ นิสยั นัน้
อ่อนตัวลงเท่านัน้ แต่ถ้าขาดกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่องแล้ ว ความอ่อนโยนของจิตใจที่ได้ หล่อหลอมไว้ ก็จะ
กลับคืนรูปเดิม
การพัฒนาคนคงจะไม่ต่างอะไรไปจากการปลูกต้ นไม้ ถ้ าเราปลูกต้ นไม้ เพื่อหวังให้ มีดอกผลที่ดี เราต้ องเข้ าใจ
ธรรมชาติของต้ นไม้ ต้นนันก่
้ อนว่าเป็ นแบบไหน ต้ องการแสงสว่างมาก ต้ อ งการน ้ามาก ต้ องดูแลศัตรู พืชอย่างใกล้ ชิด หรื อ
เป็ นต้ นไม้ ที่สามารถปล่อยทิ ้งไว้ ได้ ฯลฯ เราจะต้ องมีความอดทนต่อการให้ น ้า ใส่ปยุ๋ และเวลาที่ต้องดูแลต้ นไม้ ที่ยงั ไม่ออก
ดอกออกผล เช่ น เดี ย วกัน กับ การพัฒ นาคนถ้ าจะให้ ได้ ผลดีในระยะยาว จ าเป็ น อย่างยิ่ง ที่จ ะต้ องศึกษาคนเป็ นคนๆ
เหมือนกับที่เราศึกษาธรรมชาติของต้ นไม้
สาหรั บแนวทางที่อยากจะแนะนาให้ องค์ กรต่างๆนาไปตอบโจทย์ของผู้บริ หารในข้ อนี ้ ผมคิดว่าน่าจะวาง
แผนการดาเนินโครงการทังหมดโดยคนในเพราะเป็
้
นคนที่ร้ ูใจผู้บริ หารและรู้ ข้อมูลพนักงานดีที่สดุ และการดาเนินโครงการ
ในแต่ละขันตอนต้
้
องพิจารณาดูวา่ ใครน่าจะเหมาะสมมากที่สดุ เช่น บางขันตอนอาจจะให้
้
คนในดาเนินการ บางคนขันตอน
้
อาจจะเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย บางขันตอนอาจจะต้
้
องใช้ บริ การที่ปรึ กษา หรื อบางขันตอนอาจจะต้
้
องใช้ หลาย
คนรวมกัน ทังนี
้ ้และทังนั
้ นผมคิ
้
ดว่าองค์กรไม่ควรหวังพึง่ คนภายนอกมาทาให้ เพียงอย่างเดียว คนในจาเป็ นต้ องเป็ นแม่งาน
เอง ต้ องเป็ นเสนาธิการในการวางแผนและติดตามควบคุมทังกระบวนการ
้
โดยเลือกใช้ บริ การจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
แต่ละด้ านให้ เหมาะสมก็น่าจะเพียงพอ นอกจากนี ้ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะทาหน้ าที่ในการประเมินผู้ให้ บริ การอีกทาง
หนึ่งด้ วย สรุ ปง่ายๆคือความสาเร็ จของการตอบโจทย์ผ้ บู ริ หารในข้ อนี ้จะขึ ้นอยู่กบั การวิเคราะห์และการวางแผนโครงการ
ของคนในมากกว่าอาศัยคนนอกครับ แต่เฉพาะส่วนของการดาเนินโครงการอาจจะใช้ บริ การจากภายนอกได้ ครับ

