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เมื่อสัปดาห์ที่แล้ วผมได้ พูดถึงมิติแรกไปแล้ วคือ การพัฒนาตนเองของ HR ว่ามีอะไรบ้ าง วันนีจ้ ะขอนาเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อให้ HR เป็ นทัง้ HR มืออาชีพและ HR ที่ทางานเชิงรุก
มิติท่ ี 2 : การพัฒนาคน (People Development)
การพัฒนาคนถือเป็ นหัวใจของงาน HR ที่องค์กรคาดหวังมากที่สดุ ในการจ้ างเราเข้ ามา ดังนันการพั
้
ฒนาคนจะ
มุง่ ผลเพียงการจัดฝึ กอบรมเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้ แน่ ๆ ผมอยากจะนาเสนอตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาคนสาหรับ
Pro(fessional)active HR ดังนี ้
• มุ่งเน้ นการพัฒนาจิตใจมากกว่ าทักษะหรือพฤติกรรม
การพัฒนาใหัคนมีทกั ษะ พฤติกรรมหรื อมีความรู้เป็ นเรื่ องไม่ยากนัก แต่การที่จะพัฒนาให้ เขานาเอาความรู้
และทักษะนันมาใช้
้
หรื อการที่จะทาให้ พฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนเป็ นนิสยั ที่ถาวรนันเป็
้ นนิสยั นันเป็
้ นสิ่งที่
ยากกว่า ผมเชื่อว่าคนทุกคนมีศกั ยภาพในตัวเองไม่น้อย แต่สิ่งสาคัญคือเขายังไม่เห็นความสาคัญว่าทาไม
ต้ องดึงเอาศักยภาพที่มีอยูอ่ อกมาใช้ หรื อบางคนไม่ร้ ูวา่ จะดึงออกมาได้ อย่างไร ดังนัน้ HR จึงควรปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ จากการพัฒ นาความรู้ ทักษะหรื อพฤติกรรมซึ่งเป็ นสิ่งที่เป็ นเรื่ องภายนอก ไปสู่การพัฒ นาสิ่งที่อยู่
ภายในมากขึ ้น เช่น การพัฒนาจิตสานึก ความเชื่อ ทัศนคติของบุคลากรให้ มากยิ่งขึ ้น
• มุ่งเน้ นการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
การพัฒนาคนควรจะเปลี่ยนจาก "การป้อน" เป็ นการให้ "ทานเอง" มากขึ ้น เพราะอะไรก็ตามที่คนไม่ได้ มีสว่ น
ร่วม ความร่วมมือก็จะมีน้อยลง
• การพัฒนาคนแบบแยกส่ วน
เหมือ นกับ แนวคิด Niche Marketing ที่ เน้ นการตลาดเฉพาะกลุ่ม การบริ หารคนในองค์ กรก็่ เช่นกัน ต้ อ ง
เปลี่ยนจากการบริ หารแบบ Mass ที่ทกุ คนมีเหมือน ๆ กัน จะจัดฝึ กอบรมทีไรต้ องเอาคนเข้ าเยอะ ๆ ไว้ ก่อน
ทัง้ ๆ ที่บางคนไม่เกี่ยวข้ องโดยตรง แต่ผ้ จู ดั ฝึ กอบรมมักจะมองว่าถ้ าเข้ าเยอะ ๆ จะคุ้มค่าวิทยากรคุ้มค่าจัด
ฝึ กอบรม แต่หารู้ไม่วา่ ต้ นทุนแฝงซึง่ เป็ นค่าแรงของคนที่เข้ าร่วมฝึ กอบรมที่ไม่เกี่ยวข้ องนัน้ อาจจะมีคา่ สูงกว่า
ต้ นทุนการจัดฝึ กอบรมก็ได้

• เพิ่มสัดส่ วนการจูงใจด้ วยการตอบสนอง Basic Needs ไปสู่ Self - Esteem Need
การบริ หารคนในยุคปั จจุบนั นี ้ จะเน้ นเพียงการตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของคนเพียงระดับเดียวก็
คงไม่ได้ ผลมากนัก เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอาจจะไม่ใช่สงิ่ จูงใจสาหรับคนทางานที่มีประกันชีวิตของ
ตัวเองอยู่แล้ ว HR จะต้ องพัฒนาสิ่งจูงใจให้ สูงขึ ้นโดยเน้ นการตอบสนองในเรื่ องการได้ รับการยอมรับจาก
สังคมของแต่ละคนที่ Maslow เรี ยกว่า Self-Esteem ให้ มากขึ ้น เช่น คนบางคนต้ องการการยอมรับมากกว่า
เงิน คนบางคนต้ องการทางานที่ตวั เองรักมากกว่าตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น ฯลฯ
มิติท่ ี 3 : การพัฒนางาน (HR Development)
เมื่อเราพัฒนาตนเองและพัฒนาการเข้ าใจคนไปแล้ ว ทีนี ้มาถึงมิติของการพัฒนางานด้ าน HR คนที่ทางานใน
ด้ านนี ้ควรจะพัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
• การจัดทาข้ อมูล HR เชิงรุ ก
หมายถึงการตังค
้ าถามให้ กบั งานในด้ านต่าง ๆ ของ HR ดูว่าเราสามารถตอบคาถามได้ ครบถ้ วนหรื อไม่ เช่น
อาจจะถามว่าอัตราการลาออกของพนักงานเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ ส่วนใหญ่ออกไปทาอะไร(สาเหตุการลาออก)
เมื่อเทียบกับปี ก่อน ๆแล้ วเป็ นอย่างไร วุฒิ การศึกษาไหนลาออกมากที่สดุ เพศไหน วัยไหนที่ลาออกมาก
สถาบันการศึกษาไหนออกมากที่สดุ ผู้สมัครจากแหล่งไหนลาออกมากที่สดุ หรื อน้ อยที่สดุ ฯลฯ จะเห็นว่าแค่
เพียงเรื่ องเดียวก็มีคาถามตังมากมายที
้
่เกิดขึ ้น เมื่อตังค
้ าถามเสร็ จแล้ ว ก็ให้ นาเอาคาถามเหล่านี ้ไปหาคาตอบ
จากระบบฐานข้ อมูลที่เรามีอยู่ถ้าตอบได้ หมดแสดงว่าระบบข้ อมูลของเราครบถ้ วน แต่ถ้ายังตอบไม่ได้ ก็ต้อง
นาไปพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลเพิ่มเติม
• การประสานความร่ วมมือกับองค์ กรอื่น
ในความเป็ นจริ งแล้ ว HR ถือเป็ นบุคคลพิเศษที่มีเพื่อน ๆ ร่ วมวิชาชีพอยู่ในองค์กรต่าง ๆ เยอะมาก มีชมรม
สมาคมรองรับมากมาย เครื อข่ายเยอะแยะ ลองนาเอาความได้ เปรี ยบตรงนี ้มาใช้ ในการพัฒนาการทางานให้
มากยิ่งขึ ้น เช่น การจัดทาโครงการแลกเปลีย่ นวิทยากรระหว่างบริ ษัท การใช้ ฐานข้ อมูลผู้สมัครร่วมกัน การทา
แผนการเติบโตของคนร่ วมกัน (Mutual Succession Plan) เพราะคนบางคนเป็ นคนเก่งมาก แต่ไม่สามารถ
เติบโตในองค์กรเราได้ ก็น่าจะส่งไปให้ เขาเติบโตในองค์กรอื่น ๆ ในขณะเดียวกันบางตาแหน่งที่คนในองค์กร
อื่นเก่งแต่โตไม่ได้ ก็สง่ มาให้ เรา ดีกว่าปล่อยให้ พนักงานเขาไปหากันเอง (เพราะถึงเราไม่หาให้ เขา เขาก็หา
กันเองอยูแ่ ล้ ว)
• ทางานแบบมีโฟกัสมากขึน้
เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้ ผลงานของคนที่ทางานในด้ าน HR ไม่ค่อยโดดเด่น เพราะเรามักจะใช้ เวลาส่วนใหญ่
(80%) ไปทางานให้ กบั งานที่เข้ าตากรรมการเพียงส่วนน้ อย (20%) เวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ คือใช้ ในการให้ บริ การ
และการแก้ ปัญหาซึง่ งานทังสองอย่
้
างนี ้ ทาดีเต็มที่ก็คือเสมอตัว ไม่มี คะแนนบวกเพิ่ม ผมคิดว่าเราควรมุง่ เน้ น
การทางานที่สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ มากขึ ้น เช่น การนาเอาระบบใหม่ ๆ เข้ ามาใช้ ในองค์กร การพัฒนาโครงการ
ใหม่ ๆ และในแต่ละช่วงเวลา แต่ละปี ควรจะกาหนดให้ ชดั เจนว่างานหลักหรื องานชิ ้นโบแดงของเราคืออะไร

จะทาให้ เรามีจดุ โฟกัสที่ชดั เจนมากยิ่ งขึ ้น ถ้ าทุกปี ทางานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน เราก็ไม่มีผลงานอะไรที่
พอจะเข้ าตากรรมการ (ผู้จดั การ) ได้ นะครับ
เอาละครับ เขียนเรื่ องนี ้มาสองตอนแล้ ว คงพอจะเป็ นแนวทางให้ กบั เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้ อง ๆ และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ได้ บ้างนะครับ สาหรับตัวอย่างที่ยกมาให้ อา่ นกันนันไม่
้ ใช่สงิ่ ที่ดีที่สดุ แต่เป็ นเพียง
ตัวอย่างที่ต้องการจุดประกายให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ นาไปคิดต่อเท่านัน้ ท่านผู้อา่ นอาจจะมีแนวทางโครงการหรื อตัวอย่างที่ดีกว่า
ที่ผมเขียนมาก็ได้ สิง่ ที่ผมอยากจะเน้ นย ้าก็คือ ใครก็ตามที่จะต้ องการจะประสบความสาเร็ จในการทางานด้ าน HR อาจจะ
ใช้ บัน ไดของแนวคิ ด How to be a Pro(fessional)active HR ดังที่ ได้ ก ล่า วมาทัง้ สองตอนนี ไ้ ปใช้ ในการพัฒ นา "ตน"
พัฒนา "คน" และพัฒนา "งาน HR" ต่อไปนะครับ

