บทบาทของผู้บริหารและนักทรัพยากรมนุษย์ กับความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
• บทความโดย : อานาจ_วัดจินดา
• อีเมล : vatjinda@yahoo.com
• วันที่โพสต์บทความ : 2005-10-26

เมื่อกล่าวถึงการแข่งขัน (Competitive) เชื่อว่าทุกท่านคงนึกถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา การเรี ยน/การศึกษา การ
ทางาน และการประกวดต่างๆ แต่การแข่งขันซึ่งถือว่ามีผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์กรทังในระดั
้
บประเทศ ภูมิภาค จนถึง
ระดับโลกคือการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งกาลังเป็ นปั จจัยสาคัญในการชี ้ขาดว่าองค์กรใดบ้ างจะแข็งแกร่ งพอที่จะอยู่ดารงอยู่
และเติบโต ด้ วยเหตุนี ้เองปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ไม
เคิล อี พอร์ เตอร์ จึงได้ เสนอแนวคิดว่าองค์กรที่จะมีความได้ เปรี ยบในการในการแข่งขันได้ ต้องมีกลยุทธ์ 3 ประการคือ 1)
การเป็ นผู้นาด้ านต้ นทุน (Cost leadership) 2) ความแตกต่างของสินค้ าและบริ การ (differentiation) และ 3) การเจาะ
กลุม่ ลูกค้ า (Focus) ซึ่งกลยุทธ์ ทงสามนี
ั้
้ถือได้ ว่าเป็ นแนวทางที่สาคัญในการบริ หารจัดการองค์กรให้ สามารถยืนหยัดได้
ภายใต้ ยคุ แห่งการแข่งขัน
ปั จจัยที่สาคัญที่จะเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นกลยุทธ์ทงสามของ
ั้
ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ ให้ บรรลุได้ นนคงต้
ั ้ องอาศัย
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรโดยเมื่อเรากล่าวถึงบุคลากรในองค์กรหลายคนคงนึกถึงหน่วยงานหนึ่งคือฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล หรื อเรี ยกย่อๆว่า HR ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยตรง แต่อย่างไรก็ดีใน
ยุคปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับแล้ วว่าที่ผ้ บู ริ หารงานบุคคลตัวจริ งคือผู้บริ หารหน่วยงาหลัก (Line manager) ที่ใกล้ ชิดกับ
พนักงานมากที่สดุ ซึง่ จะต้ องร่วมรับผิดชอบงานด้ านนี ้ด้ วย ดังนันคงมี
้
คาถามว่าทังสองฝ่
้
ายควรมีบทบาทหน้ าที่อย่างไรใน
การสนับสนุนให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันขององค์กร
บทบาทของผู้บริหารหน่ วยงานหลัก (Line manager)


สร้ างความต้ องการให้ เกิดการพัฒนา

เนื่องจากมีความใกล้ ชิดกับพนักงานจึงต้ องรั บรู้ ว่าการที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หรื อการที่จะชิ งความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขันจากคู่แข่ง บุคลากรในความรับผิดชอบนันมี
้ ความพร้ อมกล่าวคือมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และ ทัศนคติ (Skill) เพียงพอแล้ วหรื อไม่ และทาอย่างไรจะเสริ มสร้ างให้ เกิดการพัฒนาเพื่อลดความบกพร่องในเรื่ อง
นันๆให้
้ ได้



การสร้ างวิสยั ทัศน์ด้านการบริ หารทัพยากรบุคคล

ในการบริ หารและพัฒนาคนในหน่วยงานผู้บริ หารต้ องมองไปข้ างหน้ าว่าอนาคตหน่วยงานของเราจะบริ หารและพัฒนาคน
อย่างไร ซึง่ ถือเป็ นการวางแผนในระยะยาว โดยในทางปฏิบตั ิคงต้ องมีการนาแผนกลยุทธ์ ขององค์กร (Strategic plan) มา
เป็ นตัวตังเพื
้ ่อกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยงานให้ สอดคล้ องและสร้ างกิจกรรมให้ สามารถวัดผลสาเร็ จได้


สนับสนุนกิจกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล

เมื่อได้ รับการร้ องขอหรื อ ขอความร่ วมมือจากหน่วยงานทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆให้ ถื อว่าเป็ นเรื่ อ งสาคัญที่ต้อ ง
สนับสนุนเช่นการคัดเลือกพนักงานต้ องให้ ความสาคัญเพราะถือว่าเป็ นการนาคนเข้ าสูอ่ งค์ซึ่งต้ องพิถีพิถนั เป็ นพิเศษ การ
วางแผนสืบทอดตาแหน่งคือต้ องมองหาคนที่จะช่วยเหลืองานและทาหน้ าที่แทนหากตัวเองไม่อยู่ และการพัฒนาพนักงาน
ควรส่งพนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น


การเรี ยนรู้งานทรัพยากรบุคคล

ผู้บริ หารที่สนใจและเรี ยนรู้ กิจกรรมต่างๆของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสามารถนาเอาเครื่ องมือต่างๆใน
ด้ านนี ้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาพนักงานในหน่วยงานได้ อย่างเหมาะสม เช่น เทคนิคการสอนงาน เมื่อพนักงานต้ องการ
ทักษะเพิ่มเติม เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอันพึงประสงค์ เป็ นต้ น
บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ (Human resource professional)


เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

นักทรัพยากรณ์มนุษย์ ต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจงานของหน่วยงานหลักและต้ องมีความรู้ ในธุรกิจขององค์กรเป็ นอย่างดีซึ่งใน
ปั จจุบนั เรี ยกว่าการเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) อีกทังต้
้ องสามารถระบุให้ ชดั ว่ากิจกรรมทางด้ านทรัพยากร
มนุษย์ก่อให้ เกิดประโยชน์หรื อผลตอบแทนอย่างไรต่อองค์กร


เป็ นนักออกแบบกิจกรรม

ในการที่จะสามารถสร้ างการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆในองค์กรนักทรัพยากรณ์มนุษย์ต้องมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในเรื่ องพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior science) และจิตวิทยา (Psychology) ซึง่ เป็ นพื ้นฐานให้ ร้ ูถึงเหตุผลในการใช้ ชีวิตของ
มนุษย์ซงึ่ จะทาให้ สามารถออกแบบกิจกรรมให้ ตอบสนอง และสอดคล้ องกับพฤติกรรมของพนักงานได้ อย่างเหมาะสม


เป็ นนักบริ หารการเปลีย่ นแปลง

เนื่องจากธรรมชาติของบุคลากรในองค์กรยอมมีการเปลี่ยนแปลง เช่นการเข้ ามา และออกไป การโยกย้ าย การเลื่อน
ตาแหน่ง เป็ นต้ น ดังนันการก
้
าหนดหลักเกณฑ์ และวางระบบเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นเรื่ องที่นกั ทรัพยากรมนุษย์

ต้ องมีความเชี่ยวชาญและเข้ าใจธรรมชาติดงั กล่าว อีกทังการท
้
าตัวเสมือนผู้นาการเปลี่ ยนแปลง (Change agent) คือการ
นาระบบการบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่มาใช้ เพื่อการพัฒนาก็ถือว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างมาก
ในการที่จะสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ กับองค์กรได้ นนปั
ั ้ จจัยที่สาคัญประการหนึ่งคือการมี
ระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้ องอาศัยผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ ายแต่ที่สาคัญ
คือผู้บริ หารหน่วยงานหลัก (Line manager) และนักทรัพยากรมนุษย์ (Human resource professional) ที่ต้องร่ วมมือกัน
อย่างจริ งจังในกิจกรรมทางด้ านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

