บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในด้ าน “HRD (ตอนที่ 3)
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• วันที่โพสต์บทความ : 2007-09-21

บทความฉบับนี ้จะกล่าวถึงบทบาทของนัก HRD ต่อ ซึง่ ผู้เขียนได้ นาเสนอไปแล้ วใน 2 บทความที่ผา่ นมา ที่เน้ นการเป็ น
Expert Administration และ Employee Champion สาหรับบทความฉบับนี ้จะกล่าวถึงบทบาทของนัก HRD ในเรื่ องของ
การเป็ น Strategic Partner
Strategic Partner: การเป็ นส่วนหนึง่ หรื อหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การนันเป็
้ นอีกบทบาทหนึง่ ของนัก
HRD ที่สาคัญมาก ซึง่ บทบาทดังกล่าวจะทาให้ นกั HRD ขยับฐานะของตนเองที่มใิ ช่ทาแต่งานหลังบ้ านหรื องานที่
หน่วยงานอื่นๆ ต่างมองว่าเป็ นงานที่ใช้ แต่เงิน ผู้ที่ทางานด้ าน HRD จะต้ องมีหน้ าที่ในการผลักดันและส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ในองค์การยอมรับว่า HRD เป็ นฟั งก์ชนั่ งานที่มีสว่ นสร้ างกาไรและรายได้ ให้ กบั องค์การ
ดังนันโจทย์
้
ที่ท้าทายของนัก HRD ก็คือจะทาอย่างไรในการปรับเปลีย่ นบทบาทตนเองให้ หน่วยงานอื่นๆ ศรัทธาและ
ยอมรับให้ นกั HRD มีสว่ นช่วยเหลือให้ ภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนันๆ
้ ประสบความสาเร็จ และจากโจทย์ที่ท้า
ทายดังกล่าวนี ้จึงทาให้ นกั HRD จะต้ องผันตนเองให้ เป็ นที่ปรึกษาภายใน (Internal Consult) ที่ทาหน้ าที่เป็ นเสมือนที่
ปรึกษาภายนอก (External Consult) โดยมีหน้ าที่หลักในการรวบรวมและศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์การ วิเคราะห์
ปั ญหา คิดและออกแบบเครื่ องมือด้ านการบริ หารและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมที่สามารถตอบโจทย์ที่เป็ นปั ญหาของ
องค์การ จะเห็นได้ วา่ บทบาทของนัก HRD จึงมีภาระงานหลักที่นอกเหนือไปจากงานประจา เป็ นเสมือนที่ปรึกษาภายนอก
ที่ต้องคอยสังเกตปั ญหาและหาวิธีการในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนัน้
การที่นกั HRD จะสามารถวิเคราะห์ถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์การได้ อย่างถ่องแท้ นนั ้ นัก HRD จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมรับรู้ถงึ แผนการดาเนินธุรกิจ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น รวมถึงความคืบหน้ าและความสาเร็ จในการทางาน
ของหน่วยงานต่างๆ และเป็ นโอกาสที่ดีหากนัก HRD ได้ รับเชิญจากผู้บริ หารของหน่วยงานต่างๆ ให้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่
ของการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึง่ นัก HRD มีสทิ ธินาเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมได้ และการที่พวกเขาสามารถ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการประชุมระดับบริ หารนันย่
้ อมเป็ นสิง่ ที่ดีที่นกั HRD สามารถนาประเด็นหรื อเรื่องราวจากการประชุม
มาคิดต่อยอดต่อว่านัก HRD สามารถสร้ างและช่วยเหลือหน่วยงานนันได้
้ อย่างไร
ดังนันการขยั
้
บบทบาทของตนเองให้ เป็ น Strategic Partner ได้ นนั ้ สิง่ ที่นกั HRD จะต้ องดาเนินการเพื่อให้
ผู้บริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสาคัญของหน่วยงานพัฒนาบุคลากรก็คือ

1. หาวิธีการเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้ างรายได้ ให้ กบั องค์ การ : นัก HRD จะต้ องวิเคราะห์ถงึ ขีด
ความสามารถของตนเองและของส่วนงานว่ามีหนทางใดบ้ างที่จะเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างรายได้ กาไรให้ กบั
องค์การบ้ าง ตัวอย่างเช่น องค์การหนึง่ ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับขายหนังสือแม่และเด็ก และการจัดสัมมนาให้ ความรู้กบั คุณแม่
เป็ นอีกหนทางหนึง่ ในการสร้ างยอดขายให้ กบั หนังสือ ซึง่ นัก HRD สามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมหรื อรับเป็ นแม่งานในการจัด
สัมมนาให้ กบั คุณแม่ หรื อนัก HRD ที่ชอบเขียนสามารถอาสาตนเองในการเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับแม่และเด็ก อาทิเช่น
คอลัมน์จิตวิทยาเด็ก/วัยรุ่น การสร้ างสายไยแห่งความรักระหว่างแม่และเด็ก เป็ นต้ น
2. เข้ าร่ วมประชุมกับหน่ วยงานต่ างๆ : การที่นกั HRD มีโอกาสเข้ าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะการประชุม Business Plan การประชุมคณะกรรมการบริ หาร จะทาให้ นกั HRD รับรู้วา่ ทิศทาง หรื อแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์การและหน่วยงานเป็ นอย่างไร รวมถึงการรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เพราะสิง่ ที่ได้ จาก
การประชุมก็คือ การแสดงให้ หน่วยงานเห็นถึงความสาคัญของงาน HRD โดยนัก HRD สามารถนาเสนอไอเดียซึง่ เป็ น
ความคิดเห็นที่สามารถช่วยสร้ างรายได้ ให้ กบั ส่วนงานนัน้ หรื อการนาเสนอไอเดียเพื่อช่วยลดปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับหน่วยงาน
3. หมั่นเข้ าร่ วมกิจกรรมขององค์ การ/หน่ วยงาน : การนัง่ อยูแ่ ค่โต๊ ะทางานไม่ใช่สงิ่ ทีด่ ีที่นกั HRD ควรจะทา
นัก HRD ที่ดีจะต้ องหาโอกาสและช่องทางในการเข้ าร่วมในกิจกรรมของทังองค์
้ การและหน่วยงาน เพราะการเข้ าไป
ร่วมงานกิจกรรมนันสิ
้ ง่ ที่นกั HRD จะได้ ก็คือ การรับรู้กระบวนการและวิธีการทางานของหน่วยงาน รวมถึงความเข้ าใจถึง
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจริ งที่มิใช่รับรู้เพียงแต่การรับฟั งในทีป่ ระชุมเท่านัน้ และนอกเหนือจากนี ้ยังเป็ นการแสดงถึง
ความเอาใจใส่ และความตังใจที
้ จ่ ะช่วยเหลือการทางานของหน่วยงานนันอย่
้ างจริ งใจ ซึง่ จะทาให้ ผ้ บู ริ หารของหน่วยงาน
ต่างๆ คิดถึงหน่วยงาน HRD อยูต่ ลอด เวลามีประชุมในเรื่ องใดก็ตาม หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร ผู้บริ หารจะได้
ไม่ลมื ที่จะเชิญนัก HRD เข้ าร่วมประชุมด้ วย
4. สนับสนุนให้ มกี ารประชุมผู้บริหารเฉพาะเรื่องบุคลากร : นัก HRD ควรจะกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ หารให้ ความใส่
ใจในเรื่ องการบริ หารและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดประชุมเป็ นวาระที่แยกจากการประชุมผู้บริ หารประจาเดือน
เนื่องจากว่าหากนาเรื่ องบุคลากรไปอยูใ่ นวาระการประชุมผู้บริ หาร โดยมากวาระเรื่ องบุคลากรมักจะเป็ นวาระสุดท้ ายที่
ผู้บริ หารจะให้ ความสาคัญ ซึง่ วาระดังกล่าวมักจะถูกเลือ่ นออกไปให้ ไปอยู่ในการประชุมครัง้ ถัดไป จึงทาให้ การประชุมเพื่อ
คุยกันถึงเรื่ องประเด็นการบริ หารและพัฒนาบุคลากรไม่ได้ ถกู หยิกยกขึ ้นมาในที่ประชุม และทางออกที่ดีที่สดุ ก็คือ การ
จัดเป็ นวาระการประชุมต่างหากที่แยกจากการประชุมผู้บริ หารประจาเดือน ทังนี
้ ้ผู้บริ หารที่จะเข้ าร่วมประชุมนัน้ ควรจะเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูงสุดขององค์การ ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ และผู้บริ หารของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะเห็นได้ วา่ แนวทางทัง้ 4 ประการนี ้มีสว่ นช่วยทาให้ บทบาทของนัก HRD ไม่ได้ ถกู มองข้ ามไป เปลีย่ นรูปโฉม
การพัฒนาบุคลากรเป็ นการทางานเชิงรุกที่เข้ าถึงธุรกิจ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์
ธุรกิจขององค์การ ดังนันสิ
้ ง่ ที่ท้าทายที่นกั HRD จะต้ องทาอย่างเร่งด่วนก็คือ จะทาอย่างไรให้ ตนเองมีบทบาททีจ่ ะเข้ าไป
เป็ นส่วนหนึง่ ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการดาเนินงานขององค์การและของหน่วยงาน

นอกเหนือจากการเป็ น Strategic Partner แล้ ว นัก HRD ยังจะต้ องมีบทบาทที่สาคัญอีกเรื่ องก็คือการเป็ น
ตัวแทนของการเปลีย่ นแปลง หรือ Change Agent ซึง่ บทความฉบับถัดไปจะกล่าวถึงแนวทางการเป็ น Change Agent ที่
ผลักดันให้ เกิดการนาเครื่ องมือด้ านการพัฒนาบุคลากรมาใช้ ในองค์การอย่างจริงจัง….โปรดติ ดตามอ่านต่อในบทความ
ตอนสุดท้าย แล้ วพบกันฉบับหน้ าค่ะ

