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ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็ นระบบใหญ่ ซึงนักพัฒนาบุคลากรจะต้ องวางแผนว่าในแต่ละปี
จะเน้ นการวางแผนเพือดําเนินการในเรื องใดก่อนหลัง จากกรอบ HRD ทีผู้เขียนได้ กล่าวถึงโดยแบ่งออกเป็ น ด้ าน
ด้ วยกัน ได้ แก่ ) ด้ านการพัฒนารายบุคคล (Individual Development ) 2) ด้ านการพัฒนาอาชีพ (Career
Development) ) ด้ านการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) และ ) ด้ านการพัฒนา
องค์กร (Organization Development )
พบว่ากรอบแนวคิดด้ าน HRD ทังสีเรื องนีไม่สามารถดําเนินการไปพร้ อม ๆ กันในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
นักพัฒนาบุคลากรจําเป็ นจะต้ องวางแผนทังระยะยาวและระยะสันว่า จะเน้ นการพัฒนาในเรื องใดก่อนตามลําดับ
ความสําคัญ โดยกําหนดขึนมาเป็ นกลยุทธ์เพือช่วยให้ แผนงานด้ านการพัฒนาบุคลากรทีถูกเลือกขึนมาประสบ
ความสําเร็ จ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็ นสิงสําคัญทีจะทําให้ การกําหนดกลยุทธ์ ด้าน HRD เป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องและตรงตามความต้ องการของผู้บริ หารระดับสูงสุด ผู้บริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ และพนักงาน ผู้เขียนจึง
ขอนําเสนอโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดในการวางแผนบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
David Hussey (2002) ดังนี
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ข้ อมูลทีจําเป็ นเพือการกําหนดกลยุทธ์ ด้าน HRD ทีเหมาะสม นันก็คือ การตอบคําถามว่า อะไรคือความ
ต้ องการขององค์การ สภาพแวดล้ อมทีมีผลกระทบต่องาน HRD เป็ นอย่างไร อะไรเป็ นสิงทีองค์การมีพร้ อมแล้ ว
อะไรเป็ นสิงทีองค์การกําลังดําเนินการเพือทําให้ ช่องว่างทีเกิดขึนลดลง และอะไรคือช่องว่างระหว่างสิงทีองค์การ
จะไปให้ ถึงกับสิงทีองค์การมีอยูใ่ นปั จจุบนั
ในแต่ละประเด็นคําถามเหล่านีจะเป็ นการจุดประกายให้ นกั พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะต้ องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีสําคัญในแต่ละข้ อคําถาม ดังต่อไปนี
อะไรคือความต้ องการขององค์ การ – ข้ อมูลทีสําคัญคือวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายระดับองค์การ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์การ และนโยบายคุณภาพเป็ นอย่างไร ซึงนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถ
รวบรวมข้ อมูลดังกล่าวนีได้ จากการเข้ าร่วมประชุมระดับบริ หาร การประชุมกับผู้บริ หารของหน่วยงานต่างๆ
สภาพแวดล้ อมทีมีผลกระทบต่ องาน HRD เป็ นอย่ างไร – กลยุทธ์ ด้าน HRD ทีสมบูรณ์แบบจะเกิดขึน
ก็ตอ่ เมือมีการวิเคราะห์ S-W-O-T ทีมีผลต่องาน HRD นันก็คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้ แก่ จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) ว่าปั จจัยภายในทีเป็ นอยูภ่ ายในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์อะไรคือจุดแข็ง และจุดอ่อน
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้ แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ถือว่าเป็ นการวิเคราะห์
หาข้ อมูลเกียวกับปั จจัยภายนอกหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ทีผลต่อการปรับเปลียนกลยุทธ์ด้าน HRD ให้ เหมาะสม
อะไรเป็ นสิงทีองค์ การมีพร้ อมแล้ ว – เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลว่าระบบทีเกียวข้ องกับงานด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระบบใดบ้ างทีองค์การได้ ดําเนินการไปแล้ ว ระบบงานนันเป็ นอย่างไร สามารถนํามาใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่ และสามารถช่วยทําให้ องค์การ หน่วยงาน และพนักงานบรรลุเป้าหมายได้ หรื อไม่
อะไรเป็ นสิงทีองค์ การกําลังดําเนินการเพือทําให้ ช่องว่ างทีเกิดขึนลดลง – เป็ นการวิเคราะห์ถึง
ระบบงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใดบ้ างทีถูกนํามาประยุกต์ใช้ บ้างเพือตอบสนองและสนับสนุนต่อ
เป้าหมายขององค์การ หัวหน้ างานและพนักงาน ซึงระบบงานสามารถทําให้ เป้าหมายทีถูกกําหนดขึนบรรลุผล
สําเร็ จหรื อไม่ และปั จจัยใดทีเป็ นสาเหตุตอ่ การนําระบบงานด้ าน HRD มาใช้ ไม่ประสบผลสําเร็ จ
อะไรคือช่ องว่ างระหว่ างสิงทีองค์ การจะไปให้ ถึงกับสิงทีองค์ การมีอยู่ในปั จจุบัน – นักพัฒนา
บุคลากรจะต้ องสามารถระบุให้ ได้ ว่าระบบงานด้ าน HRD ใดบ้ างทีควรถูกนํามาใช้ แต่ยงั ไม่สามารถทําให้ เป้าหมาย
องค์การทีกําหนดขึนประสบความสําเร็ จ ซึงองค์การควรจะนําระบบงานด้ าน HRD ใดมาใช้ เพือช่วยทําให้
เป้าหมายขององค์การประสบความสําเร็ จบ้ าง
ตัวอย่ างเช่ น :
อะไรคือความต้ องการขององค์ การ – ต้ องการเป็ นทีหนึงในธุรกิจนํามัน ในเขตภูมิภาคเอเชีย อาคเนย์
สภาพแวดล้ อมทีมีผลกระทบต่ องาน HRD เป็ นอย่ างไร – ทีมงาน HRD มีความรู้ ความสามารถ (จุดแข็ง)
ทีมงาน HRD มีน้อย ประมาณ คน (จุดอ่อน) ผู้บริ หารระดับสูงสนับสนุนงบประมาณด้ าน HRD (โอกาส) และ
ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ เน้ นเรื องงานมากกว่าเรื องคน (ภาวะคุกคาม)
อะไรเป็ นสิงทีองค์ การมีพร้ อมแล้ ว – ปั จจุบนั องค์การมีการจัดทําใบกําหนดหน้ าทีงาน (Job Description : JD)
โดยเชิญบริ ษัททีปรึ กษามาช่วยทําโครงการดังกล่าวนี
อะไรเป็ นสิงทีองค์ การกําลังดําเนินการเพือทําให้ ช่องว่ างทีเกิดขึนลดลง – องค์การตระหนักถึงความสําคัญ
ของการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนืองเป็ นระบบ (Training Road Map) เนืองจากเท่าทีผ่านมาการจัดฝึ กอบรม

ไม่ถกู กระทําอย่างต่อเนือง จัดทําเป็ นแผนเฉพาะการ เน้ นการจัดฝึ กอบรมตามความต้ องการของผู้บริ หารในแต่ละ
ช่วงเวลา
อะไรคือช่ องว่ างระหว่ างสิงทีองค์ การจะไปให้ ถึงกับสิงทีองค์ การมีอยู่ในปั จจุบัน – องค์การควรเริ มต้ นจัดทํา
ขีดความสามารถ (Competency) ของตําแหน่งงานก่อน เพือนํามาใช้ จดั ทําผังการฝึ กอบรมพนักงานระยะยาว
อย่างต่อเนือง
กลยุทธ์ ด้าน HRD – กลยุทธ์ด้าน HRD ทีเหมาะสมในปี xx คือ การจัดทํา Training Road Map โดยเริ มต้ น
จากการจัดทํา Competency ของตําแหน่งงานก่อน ซึงสามารถใช้ ข้อมูลจาก JD ประกอบในการหา Job
Competency โดยจ้ างบริ ษัททีปรึกษาช่วยจัดทําโครงการดังกล่าวนีขึน เนืองจากนัก HRD มีจํานวนไม่มากนัก โดย
มุง่ เน้ นการสือสารเพือทําความเข้ าใจให้ ตรงกันของกลุม่ ผู้บริ หารเกียวกับแนวคิด Training Road Map และ
Competency
ดังนันการกําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD จําเป็ นจะต้ องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีสําคัญก่อน เพือให้ การ
กําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน HRD สามารถตอบโจทย์ทีท้ าทายขององค์การให้ ตรงจุดตรงประเด็นมากทีสุด

