จะพัฒนาคนอย่ างไรให้ เถ้ าแก่ เทิร์นโปรเพื่อโกอินเตอร์ ?

•

บทความโดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

•

อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่กาลังอยู่ในช่วงของการปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งเราได้ เห็น
ปรากฎการณ์ในการเปลีย่ นแปลงนี ้ได้ จากการยุบ รวม กิจการ การปิ ดกิจการ การซื ้อ-ขายกิจการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันให้ สามารถยืนหยัดอยูบ่ นเวทีการแข่งขันโลกได้ นนั ้
เราจะเห็นว่าในขณะที่อีกมุมหนึ่งนัน้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อที่เรานิยมเรี ยกกั นว่า SME

(Small and

Medium Enterprise) กาลังแตกหน่อออกดอกออกผลและขยายตัวขึ ้นมาอย่างรวดเร็ ว เพราะวัฎจักรของธุรกิจกาลัง

อยู่ในช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ จากเดิมเป็ นเพียงธุรกิ จเล็กๆในครอบครั ว ยอดขายไม่กี่ล้าน กาลังก้ าวไปสู่การเป็ นบริ ษัท
อินเตอร์ ที่มียอดขายหลายร้ อยล้ านหรื อพันล้ าน เริ่ มมีบริ ษัทลูกบริ ษัทในเครื อ เริ่ มขยายสาขาทังในและต่
้
างประเทศ
สมาชิกในครอบครัวเริ่ มดูแลธุรกิจได้ ไม่ทวั่ ถึง เริ่ มก้ าวขึ ้นไปแข่งขันบนเวทีโลกที่มีกติกาการแข่งขันจุกจิกมากขึ ้น เริ่ มมี
การงัดเอากลยุทธ์ประเภทต่างๆมาใช้ กนั มากขึ ้น แล้ วผู้บริ หารที่เดิมเราเรี ยกเขาว่า "เถ้ าแก่" นี ้เขาจะต้ องเตรี ยมตัวขึ ้นชก
บนเวทีดงั กล่าวนันอย่
้ างไร
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่ ที่เถ้ าแก่ที่จะไปแข่งขันบนเวทีโลกต้ องคานึงถึงและให้ ความสาคัญมากขึ ้น นัน่ ก็คือ การบริ หาร
"คน" ถ้ าเถ้ าแก่คือนักมวย พนักงานทุกคนก็คือทีมงานซึ่งอาจจะประกอบไปด้ วย โค้ ชหรื อเทรนเนอร์ และพี่เลี ้ยง คนล่อ
เป้า เด็กเตรี ยมอุปกรณ์ คนทาอาหาร ถ้ านักมวยมีฝีมือดีเก่งมาก แต่วนั ดีคืนดีคนเตรี ยมอาหารให้ นกั มวยเอาอาหารไม่
ดีมาให้ นักมวยเกิดท้ องเสียขึ ้นมา ต่อให้ นกั มวยมีฝีมือชัน้ ยอดขนาดไหน ก็คงไม่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ อย่างแน่นอน
หรื อพี่เลี ้ยงสอนเชิงมวยแบบผิดๆ ไปเข้ าทางคูต่ อ่ สู้พอดี โอกาสที่นกั มวยจะถูกน๊ อคก็มีสงู มากเช่นกัน
ดังนัน้ เถ้ าแก่ฝีมือดี ผลิตสินค้ าดีมีคณ
ุ ภาพ ทุนหนา เครื อข่ายกว้ าง แต่ขาดการบริ หารคนที่ดีแล้ ว โอกาสม้ วนเสือ่ กลับ
บ้ านนันมี
้ สงู มาก และธุรกิจปั จจุบนั นี ้เจ๊ งเร็ วมาก เราจะเห็นตัวอย่างจากกิจการต่างๆที่หายนะเพราะความผิดพลาดของ
พนักงานเพียงบางคนบางกลุม่ เท่านัน้ ธุรกิจหมื่นล้ านก็พงั ได้ ภายในเวลาไม่กี่วนั

ถ้ าเถ้ าแก่คนใดต้ องการโกอินเตอร์ ไปสูเ่ วทีการแข่งขันโลก ผมขอแนะนาแนวทางในการพัฒนาคนดังนี ้
1.

กาหนดทิศทางการบริหารคนให้ สอดคล้ องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เช่น ถ้ าอีก 3-5
ปี ข้างหน้ าเราจะมีบริษัทลูกเพิ่มขึ ้นอีก 2-3 บริ ษัท แล้ วเราจะเอาผู้บริ หารมาจากไหน คนเราพัฒนาทันหรื อไม่
หรื ออีก 2-3 ปี ข้างหน้ าเราจะเข้ าไปทาธุรกิจในประเทศจีน เรามีคนที่สามารถพูดภาษาจีนได้ หรื อไม่ คนเรา
พร้ อมที่จะย้ ายไปทางานที่ตา่ งประเทศได้ หรื อไม่ ประเด็นเหล่านี ้ต้ องเริ่ มคิดตังแต่
้ เริ่ มเห็นแผนธุรกิจ

2.

ออกแบบระบบบริหารทรั พยากรมนุษย์ ให้ มีมาตรฐานเทียบเท่ าสากล
ถ้ าระบบคือบ้ านเถ้ าแก่จะต้ องสร้ างบ้ านใหม่ โดยไม่ต้องไปสนใจว่าบ้ านและคนที่อาศัยอยูเ่ ดิมเป็ นอย่างไร ไม่
ต้ องไปแตะให้ ตื่นว่าเราจะรื อ้ บ้ าน เราจะซ่อมบ้ านใหม่ เราจะต้ องออกแบบบ้ านใหม่ให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่จะ
เกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่น ทิศทางกระแสลม สภาพอากาศ จานวนคนที่จะเข้ ามาอยู่อาศัย จานวนห้ องนอน
รูปแบบเฟอร์ นิเจอร์ นัน่ ก็หมายถึงว่าการออกแบบระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะอยูบ่ นพื ้นฐานของแผน
ธุรกิจ มาตรฐานต่างๆที่เราจะนามาเทียบเคียง (Benchmark) จะต้ องไม่ใช่มาตรฐานท้ องถิ่น แต่จะต้ องเป็ น
มาตรฐานสากลที่คนในประเทศอื่นๆเขาใช้ กนั ถ้ าเป็ นนักมวย เราจะออกแบบเวทีในการซ้ อม เราก็ต้องไปดูว่า
ขนาดเวทีจริ งของต่างประเทศเป็ นอย่างไร นวมที่ใช้ ชกจริ งมีน ้าหนักเท่าไหร่ ไม่ใช่เรามัวแต่ซ้อมอยู่กบั นวมไม่
มีคณ
ุ ภาพราคาถูกๆ แต่พอไปชกจริ งต้ องใส่นวมอีกแบบหนึ่ง อย่างนี ้ก็คงไม่ไหว การออกแบบระบบบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จะต้ องออกแบบให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจและอยู่บนมาตรฐานสากล และ
เถ้ าแก่ควรให้ เวลากับการออกแบบให้ มากที่สดุ เพราะถ้ าออกแบบไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ปวดหัวมากสาหรับการ
ตามแก้ ตามเช็ดในภายหลัง หลังจากก่อสร้ างบ้ านเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อย้ ายคนเข้ าในบ้ านใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว

3.

กาหนดกลยุทธ์ ในการจัดทาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ถ้ าแก่บางคนมักจะคิดว่าตัวเองมีวิทยายุทธ์เพียงพอในการพัฒนาคน เพราะบริ หารคนมากับมือตัวเองตลอด
คงจะสามารถพัฒนาให้ ดีขึ ้นได้ ตรงนี ้อาจจะเป็ นจุดเสี่ยงที่สาคัญสาหรับเถ้ าแก่มือโปร(เบชัน่ ) ผมเชื่อว่าเถ้ า
แก่บางคนนันฝี
้ มือในการบริ หารคนดีมาก แต่อย่าลืมว่าเรามิเพียงแต่พฒ
ั นาคนให้ ทางานให้ เราได้ เหมือนแต่
ก่อนเท่านัน้ แต่เราต้ องพัฒนาคนให้ ช่วยเพิ่มพลังให้ กบั เราไปต่อสู้กับคู่แข่งขันระดับโลกที่มีผ้ ชู ่วยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านสูง เช่น ถ้ าพนักงานเรายังทางานแบบอดมื ้อกินมืออยู่ คงจะเป็ นเรื่ องยากที่เขาจะแบ่ง
สมองมาช่วยเราคิดเรื่ องการปรับปรุงงาน

เถ้ าแก่ที่จะโกอินเตอร์ สามารถวางระบบการบริ หารคนที่มีประสิทธิภาพได้ 2 แนวทางดังนี ้


จ้ าง HR มือโปร คือจ้ างคนที่ผ่านระบบอินเตอร์ เข้ ามาช่วยวางระบบให้ ข้ อดีก็คือมีคนหนึ่งคนที่เข้ ามา

รับผิดชอบเต็มตัว เป็ นคนในสามารถมองเห็นและสัมผัสอยูก่ บั คนและระบบอย่างใกล้ ชิด แต่มีข้อจากัดตรงที่
เป็ นประสบการณ์หรื อแนวคิดของคนเพียงคนเดียว และอาจจะทาอะไรได้ ไม่เต็มที่เพราะเริ่ มคุ้นเคยกับระบบ
เดิ ม ที่ เ ป็ น อยู่ เหมื อ นเข้ า ไปอยู่บ้ า นหลัง เดิ ม ที่ มี ร อยรั่ ว มัก จะเสีย เวลาไปกับ การอุด รอยรั่ ว มากกว่า จะ
ออกแบบสร้ างบ้ านใหม่


จ้ างที่ปรึ กษาจากภายนอก ถือเป็ นการใช้ เครื่ องทุนแรง เพราะไม่ต้องออกแรงเอง แต่ต้องออกเงิ นมาก
พอสมควร ข้ อดีก็คือ คนนอกจะสามารถออกแบบบ้ านตามที่เถ้ าแก่ต้องการได้ รวมทังมี
้ ข้อเสนอแนะจาก
มุมมองหรื อประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ถกู ครอบงาทางความคิดจากคนภายในบ้ านเดิม เพราะเขาไม่ต้อง
ไปอาศัยในบ้ านเดิมเพื่อสร้ างบ้ านใหม่ แต่เขาอาศัยบ้ านข้ างนอกเพื่อเข้ ามาสร้ างบ้ านให้ กบั เรา แต่ข้อจากัดก็
คือ ต้ องใช้ ลงทุนสูง และถ้ าได้ ที่ปรึ กษาไม่ดีก็จะปวดหัวตัวร้ อนไปตลอดชีวิต จะมาแก้ ทีหลังก็แก้ ยาก เพราะ
เขาอาจผูกปมแบบไม่ตงใจไว้
ั ้ ให้ เราเยอะ



แบบผสม คือมีทงคนข้
ั ้ างในที่ร้ ูเรื่ องบ้ านที่อาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั ดีและคนข้ างนอกที่มีประสบการณ์หลากกลาย
เข้ ามาช่วยกันออกแบบบ้ านใหม่ ก็สามารถลดปั ญหาลงได้ มากทีเดียว ข้ อจากัดก็อาจจะมีบ้าง เช่น แนวทาง
ของคนในกับคนนอกไปด้ วยกันได้ หรื อไม่ คนในเชื่อมือคนนอกมากน้ อยเพียงใด

ดังนัน้ เถ้ าแก่ตวั โตที่ต้องการเทิร์นโปรและโกอินเตอร์ นนั ้ คงต้ องคิดดูให้ ดีวา่ จะเริ่ มต้ นพัฒนาคนอย่างไร กลยุทธ์ อะไรที่
เหมาะสมกับกิจการของตัวเอง เพื่อพัฒนาคนให้ โตไปพร้ อมๆกันธุรกิจ และในขณะเดียวกัน ก็เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันต่อ
อุปสรรคในการแข่งขันประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการการกีดกันทางการค้ าและมาตรฐานสากล เช่น มาตรการ
ทางภาษี ของเขตการค้ าเสรี , ระบบ ISO, HACCP, GMP, SA8000 ฯลฯ สิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และ
อนาคตคือ ธุรกิจเปลีย่ นได้ ภายในวันเดียว แต่เราไม่สามารถพัฒนาคนได้ ภายในเวลาเพียงชัว่ ข้ ามคืนเดียว ดังนัน้ ถ้ า
ต้ องการเป็ นผู้ชนะอย่างยัง่ ยืนในการแข่งขัน จงเริ่ มต้ นพัฒนาคนให้ ถกู ทิศและถูกทางนะครับ

