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จากการที่องค์การหลายแห่งได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุง การเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในองค์การ จึงทาให้ งานด้ านการพัฒนาบุคลากรหรื อ Human Resource Development : HRD ได้ รับความ
สนใจและผู้บริ หารระดับสูง CEO, Managing Director หรื อ President ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของงานดังกล่าวมาก
ยิ่งขึ ้น พบว่ามีองค์การหลายแห่งได้ จดั ตังงานดั
้
งกล่าวนี ้เป็ นหน่วยงานเฉพาะขึ ้น มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์การ
เรี ยนรู้ (Learning Center), ฝ่ ายบริ หารผลการดาเนินงาน (Performance Management Department), ฝ่ ายพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงาน (Competency Development Department) หรื อฝ่ ายพัฒนาองค์กร (Organization
Development Department) เป็ นต้ น ซึง่ งานการพัฒนาบุคลากรนันมี
้ ความหมายและบทบาทมากไปกว่าการฝึ กอบรม
พนักงานเท่านัน้ ปั จจุบนั ยังมีองค์การหลายแห่งความใจผิดคิดว่าการพัฒนาบุคลากรก็ คือการฝึ กอบรม จึงทาให้ เกิดเป็ น
ฝ่ ายฝึ กอบรม (Training Department) ขึ ้นในองค์กรมีหน้ าที่ในการจัดหาหลักสูตรการฝึ กอบรมทีเ่ หมาะสมให้ กบั บุคลากร
ในองค์การ มีบทบาทแต่เพียงให้ คาแนะนาถึงหลักสูตรที่จาเป็ นเพือ่ เพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
เท่านัน้
บทบาทของการพัฒนาบุคลกรไม่ใช่เป็ นแค่การจัดหาโปรแกรมการฝึ กอบรมที่เหมาะสม การควบคุมดูแลให้
บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของระเบียบข้ อบังคับของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานเท่านัน้ Dave Ulrich (1997) อ้ างถึงใน
หนังสือ Transforming HR: Creating Value through People ปี 2005 ได้ กล่าวถึงบทบาทของการนักทรัพยากรมนุษย์ไว้
ดังนี ้
ผู้เขียนขอนาเสนอบทบาทของนักพัฒนาบุคลากรโดยปรับใช้ จากบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ตามที่ Dave
Ulrich ได้ กล่าวถึงไว้ แล้ ว ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
Administrative Expert : การเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านงานธุรการ งานบริ หารจัดการในเรื่ องทัว่ ๆ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
บุคลากรในองค์การ ซึง่ มีองค์การบางแห่งเรี ยกบทบาทดังกล่าวนี ้ว่าเป็ น Functional Expert เป็ นผู้เชี่ยวชาญในงานด้ าน
HRD ทังนี
้ ้ลักษณะของการเป็ น Administrative Expert นัน้ ได้ แก่
1. เชี่ยวชาญในงานด้ านเอกสาร และการติดต่ อประสานงาน :บุคคลเหล่านี ้จะมีภารกิจหน้ าที่ในการรวบรวม
จัด เตรี ย ม และจัด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การพัฒ นาบุ ค ลากร เช่ น การจั ด เตรี ย มแบบฟอร์ ม การจั ด
ฝึ กอบรม ภายในให้ กับหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่มีการร้ องขอเกิดขึ ้น หรื อการจัด เตรี ยมเอกสารเพื่อยื่นกรม

พัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อการจัดทาเอกสารในรูปแบบ Power Point เพื่อนาเสนอผลงานและความคืบหน้ าในงาน
HRD ในการประชุมผู้บริ หาร หรื อในการประชุมกับกลุ่มผู้บริ หารของสายงานต่างๆ รวมไปถึงการติดต่อกับ
วิทยากร ผู้เข้ าสัมมนาในการจัดฝึ กอบรมในแต่ละครัง้ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ าอบรมว่ามีความพึง
พอใจในหลักสูตร วิทยากร สถานที่จดั อบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวันมากน้ อยแค่ไหนบ้ าง
2. เชี่ยวชาญในงานด้ านกฎระเบียบ หลักการ และแนวนโยบายการพัฒนาบุ คลากรในองค์ การ:บุคคล
เหล่านี ้จะมีภารกิจหน้ าที่ในการวางกฎระเบียบที่จาเป็ นเพื่อให้ บคุ ลากรในองค์การมีมาตรการหรื อบรรทัดฐานที่
ใช้ ร่วมกันในพัฒนาบุคลากรของตนเอง เช่น ระเบียบในการขอเข้ ารับการฝึ กอบรมภายใน ระเบียบในการขอ
ทุนการศึกษา เป็ นต้ น รวมถึงการตอบข้ อซักถามจากองค์การจากภายนอก และพนักงานภายในองค์การเกี่ยวกับ
หลักสูตรการฝึ กอบรมที่เปิ ดสอนภายนอก หรื อภายในที่หน่วยงานพัฒนาบุคลากรจัดให้ มีขึ ้น
3. เชี่ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี : เป็ นคนที่ทาหน้ าที่ในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในงานพัฒนา
บุคลากร การจัดหาหรื อพัฒนาซอฟแวร์ มาใช้ เพื่อให้ งานพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างรวดเร็ วขึ ้น เช่น การนา IT
มาใช้ ช่วยออกแบบระบบการขอฝึ กอบรมผ่านภายในหรื อภายนอกองค์ การ การผลิตสื่อการสอนผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า E-Learning การตอบข้ อซักถามและช่วยเหลือให้ พนักงานในองค์การสามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในด้ านการพัฒนาบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากพนักงานไม่สามารถเปิ ดใช้ ระบบ ELearning ที่บริ ษัทจัดให้ มีขึ ้น บุคคลที่ทาหน้ าที่ดแู ลระบบงานนี ้จะต้ องเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากระบบ ELearning นัน้
4. เชี่ยวชาญในด้ านการเตรี ยมข้ อมูล บทวิเคราะห์ วิจัย : มีหน้ าที่ค้นคว้ าวิจัย หาข้ อมูลทางวิชาการ เช่น
บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจัย หรื อแม้ กระทั่งข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในเรื่ องการพัฒนาบุคลากร เพื่อนาส่ง
ให้ กบั ผู้บริ หารในหน่วยงาน พนักงานที่สนใจ และบุคลากรที่ทางานอยู่ในหน่วยงาน HR เองด้ วยกันเองอ่านและ
นามาแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน รวมถึงการดูแลข้ อมูลข่าสารที่จะนาไปลงใน Intranet ของบริ ษัท ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การ
อย่างไรก็ตามความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ เป็ นเพียงแค่งานประจาวันที่นกั พัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบ ถือได้ ว่าเป็ นบทบาทเบื ้องต้ นที่สนับสนุนให้ งานพั ฒนาบุคลากรตอบสนองต่อธงหรื อเป้าประสงค์ ที่องค์การ
กาหนดขึ ้น ซึง่ นักพัฒนาบุคลากรทังหลายควรจะส
้
ารวจตนเองในตอนนี ้ว่ามีบทบาทหน้ าที่อย่างไรในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การ ทาหน้ าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานประจาหรื อไม่ ถ้ าใช่องค์การของท่านกาลังตกอยูใ่ นภาวะอันตราย ซึง่ ท่านเอง
จะต้ องกลับมาปฏิรูปบทบาทของตนเองที่ไม่ใช่เพียงแค่การเป็ น Administrative Expert เท่านัน้ ที่จะทาให้ องค์การอยู่รอด
ได้ เพียงแค่ปัจจุบนั แต่หากองค์การต้ องการความเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันนัน้
นักพัฒนาบุคลากรจะต้ องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง ขยับฐานะไปเป็ น Employee Champion, Strategic Partner และ
Change Agent ซึง่ ผู้เขียนจะนาเสนอในบทความตอนถัดไป ... พบกันในฉบับหน้าค่ะ

