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กลยุทธ์ทีดีมีชยั ไปกว่าครึง เฉกเช่นเดียวกับแผนกลยุทธ์ด้าน HRD ทีดีย่อมนําไปสู่ประสิทธิภาพการทํางาน
ของทังหน่วยงานและองค์การ จะเห็นได้ ว่ากลยุทธ์ด้าน HRD ขององค์การแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไปตาม
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การนัน ๆ
หากถามว่า จําเป็ นหรื อไม่ทีจะต้ องมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD ขึนมา เป็ นเพียงแค่แผนดําเนินการ
(Action Plan) ประจําปี ได้ หรื อไม่ พบว่าแผนงานกับกลยุทธ์การทํางานจะแตกต่างกัน แผนงานถือว่าเป็ นเป้าหมาย
การทํางานทีกําหนดขึนว่าในแต่ละปี จะคิดริ เริ มโครงการหรื อกิจกรรมเพือการพัฒนาบุคลากรอย่างไร
แผนงาน
บางครังมิได้ ถกู กําหนดขึนอย่างมีกลยุทธ์ นันก็คือ มิได้ ถกู กําหนดขึนมาจากการวิเคราะห์และเชือมโยงต่อไปยัง
เป้าหมายหรื อความต้ องการทีแท้ จริ งขององค์การ ทังนีแผนงานทีถูกกําหนดขึนอย่างมีกลยุทธ์นนจะต้
ั
องสามารถ
ตอบโจทย์ทีท้ าทายซึงเป็ นเป้าหมายขององค์การนัน ๆ ให้ ได้
ดังนันนักพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพจึงควรตระหนักไว้ เสมอว่า แผนงานด้ าน HRD จะต้ องถูกกําหนด
ขึนอย่างมีกลยุทธ์ ด้ วยเหตุผลและเป้าหมายหลัก ดังต่อไปนี
การลงทุนทีถูกจุดและถูกทาง
ผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริ หารระดับสูงหลายแห่ง มีผ้ บู ริ หารระดับสูงเคยปรึกษาหารื อว่าโครงการด้ าน
การพัฒนาบุคลากรทีมีขนมานั
ึ
นไม่เห็นจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพิมขึนมากนัก สูญเสีย
งบประมาณไปตังมากมาย พนักงานยังคงมีความสามารถเหมือนเดิม ผู้เขียนจึงชีแจงไปว่าโครงการหรื อกิจกรรม
ต่างๆ เพือการพัฒนาบุคลากรจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควรหากขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึงองค์การจะต้ อง
กําหนดกลยุทธ์หรื อทิศทางการดําเนินงานให้ ชดั เจนก่อนว่าองค์การต้ องการอะไร
โครงการหรื อกิจกรรมในงาน
HRD จึงถูกกําหนดขึนตามมา ทังนีการเป็ นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพจําเป็ นจะต้ องดูความต้ องการ
ขององค์การด้ วยเช่นกัน เช่น องค์การหนึงอาจจะต้ องนําเสนอให้ มีการจัดทํา Competency ของตําแหน่งงาน
เนืองจากต้ องการเน้ นถึงการเพิมขีดความสามารถในการทํางานให้ ดีขึน
แต่ในขณะทีบางองค์การต้ องการนํา
ตัวชีวัดผลงานหลัก หรื อ Key Performance Indicators มาใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือต้ องการหาปั จจัยวัดผลงานที
เป็ นรูปธรรม สามารถนําไปโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับพนักงานได้ อย่างยุติธรรม
ความคุ้มค่ าในการลงทุน
คําว่า “คุ้มค่า” มิใช่มองเพียงแค่ผลตอบแทนทีได้ รับจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) โดย
พิจารณาเฉพาะแต่ผลตอบแทนทีเป็ นตัวเงินเท่านัน เป็ นการเปรี ยบเทียบจากเงินทีได้ ลงทุนไปกับผลตอบแทนที
ได้ รับกลับคืนมาในรู ปของตัวเงิน ทังนีการลงทุนขอให้ มองไปทีระยะเวลา จํานวนบุคลากร ความรู้ ความสามารถที
ถูกนํามาใช้ ในโครงการหรื อกิจกรรมงานด้ าน HRD จะเห็นได้ ว่าแผนงานด้ าน HRD ทีถูกกําหนดขึนมาอย่างมี
กลยุทธ์จะนําไปสูก่ ารลงทุนทีคุ้มค่า พบว่ามีองค์การหลายแห่งไม่ได้ มองว่าการทํากิจกรรมด้ าน HRD เป็ นเรื องของ
การใช้ งบประมาณ แต่องค์การเหล่านันกลับมองว่าไม่อยากเสียเวลา กลัวใช้ เวลาไปแล้ ว แต่ผลลัพธ์ทีเกิดขึนจะไม่
คุ้มค่ากับเวลาทีสูญเสียไป ทังนีผู้บริ หารระดับสูงควรจะตระหนักไว้ เสมอว่ากิจกรรมหรื อโครงการทีกําหนดขึนเพือ

พัฒนาบุคลากรนันหากทําขึนอย่างมีกลยุทธ์ย่อมส่งผลลัพธ์ให้ เกิดขึน แต่ผลลัพธ์ นนมิ
ั ใช่จะเกิดขึนอย่างรวดเร็ ว
ทังนีการลงทุนทีคุ้มค่า ไม่จําเป็ นจะต้ องเกิดขึนอย่างทันทีทนั ใด บางโครงการหรื อกิจกรรมอาจจะต้ องใช้ ระยะเวลา
เพือสร้ างผลลัพธ์ให้ ค้ มุ ค่ากับสิงทีได้ ลงทุนไป
การส่ งเสริมและสนับสนุนต่ อผลการดําเนินขององค์ การ
พบว่าผลการดําเนินงาน (Performance) จะแบ่งออกเป็ น ระดับ ได้ แก่
Performance

องค์ การ
หน่ วยงาน
บุคคล

Corporate Performance
Department / Division Performance
Individual Performance

วัตถุประสงค์หลักของโครงการหรื อกิจกรรมด้ าน HRD คือการเพิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ในองค์การ และหากพนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของหน่วยงานและองค์การย่อมเกิดขึนตามลําดับ
ขัน ทังนีการวัดผลลัพธ์จากโครงการด้ าน HRD นันควรจะวัดจากปั จจัยวัดผลการดําเนินงาน หรื อ Key
Performance Indicators ทีถูกกําหนดขึนของแต่ละตําแหน่งงาน เช่น
ตําแหน่งพนักงานขาย -- ควรจะวัดผลลัพธ์จากยอดขาย จํานวนครังในการออกเยียมลูกค้ า จํานวนลูกค้ าใหม่ทีหา
มาได้ จํานวนข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า และจํานวนครังทีจัดทํารายงานยอดขายผิดพลาด
ตําแหน่งพนักงานบัญชี /การเงิ น – ควรจะวัดผลลัพธ์จากจํานวนครังทีจัดทําเอกสาร/รายงานบัญชีการเงินผิดพลาด
จํานวนครังทีจัดส่งเอกสาร/รายงานบัญชีการเงินล่าช้ า และจํานวนข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
การสร้ างความมันใจในการสือสารทีชัดเจน
การสือสารถือว่าเป็ นปั จจัยนําไปสูค่ วามสําเร็ จ (Key Success Factors) ทีสําคัญทีจะชักชวนให้ ผ้ บู ริ หาร
ทุกระดับ และพนักงานมีสว่ นรวมต่อโครงการหรื อกิจกรรมด้ านการพัฒนาบุคลากรทีถูกกําหนดขึน หากระบบการ
พัฒนาบุคลากรทีดี แต่ไม่มีใครเห็นด้ วยและปฏิบตั ิตาม ระบบงานนันย่อมไม่ประสบผลสําเร็ จ ทังนีนักพัฒนา
บุคลากรควรจะหาวิธีการทีจะสือสารให้ ชดั เจนถึงประโยชน์ทีผู้บริ หารและพนักงานจะได้ รับจากการมีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาบุคลากร การกําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD ทีสามารถเชือมโยงให้ เกิดผลการดําเนินงานทังระดับ
บุคคล หน่วยงาน และองค์การ ย่อมทําให้ นกั พัฒนาบุคลากรเกิดความมันใจในการตอบคําถาม ชีแจง และอธิบาย
ให้ พนักงานในองค์การเห็นความสําคัญและให้ ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ทีกําหนดขึนมาเป็ นอย่างดี คําถามที
มักจะถูกถามถึงจากพนักงานก็คือ โครงการหรื อกิจกรรมด้ าน HRD นันจะทําให้ พนักงานได้ รับประโยชน์อย่างไร
แล้ วพวกเขาจะต้ องมีบทบาทอย่างไรต่อโครงการดังกล่าวนี รวมถึงโครงการพัฒนาบุคลากรทีกําหนดขึนจะช่วย
ตอบสนองต่อความต้ องการหรื อความคาดหวังของพนักงานได้ อย่างไร

สรุปว่า การกําหนดกลยุทธ์ ด้าน HRD จึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างมาก เพราะกลยุทธ์ทีดีย่อมจะนําพาองค์การ
หน่วยงาน และพนักงานไปสูเ่ ป้าหมายหรื อความคาดหวังทีกําหนดขึน และเชือมโยงผลประโยชน์สอดประสานซึง
กันและกัน

