ข้ อควรระวังในการกําหนดแผนกลยุทธ์ ด้าน
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จากประสบการณ์ของผู้เขียนทีสัมผัสกับงานด้ านการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด
พบว่ามีองค์การอยูห่ ลายแห่งทีกําลังประสบปั ญหาว่า โครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ทีจัดขึน
นันไม่ทําให้ พนักงานปรับปรุงการทํางานของตนเอง ประสิทธิภาพการทํางานไม่ได้ เพิมขึน
เท่าทีควร
สาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึนมีอยู่ เรื องด้ วยกัน ประการแรกพนักงานไม่
สนใจ ไม่ใส่ใจทีจะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ปั ญหาดังกล่าวนีเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนจาก
พนักงานโดยตรง และประการทีสองคือ แผนการพัฒนาบุคลากรทีกําหนดขึนขาดความ
ชัดเจน ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของพนักงาน หน่วยงาน และองค์การได้
การทีพนักงานไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนเองนัน สามารถแก้ ไขได้ จากการมี
ระบบการพัฒนาบุคลากรทีชัดเจน จะเห็นได้ ว่าความสําเร็ จขององค์การจะขึนอยู่กับ
สองเรื องหลักๆ คือ ระบบ (System) และบุคลากร (People) พบว่าหากองค์การมี
บุคลากรทีดี มีคณ
ุ ภาพ เป็ นพนักงานทีมีฝีมือการทํางานทีดีมาก แต่องค์การไม่มีระบบ
การพัฒนาและจูงใจพนักงานเหล่านัน ผลลัพธ์ทีจะเกิดขึนตามมาก็คือ ความรู้สึกเบือ
หน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน และไม่สนใจทีจะเรี ยนรู้และสร้ างผลงานให้ เกิดขึน
ระบบการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญในการส่งเสริ ม ผลักดัน และ
กระตุ้นให้ พนักงานในองค์การมีความสุข ปรารถนาทีจะอุทิศตนทํางานให้ กับองค์การ
จะเห็นได้ ว่าระบบทีดีย่อมเกิดขึนจากการมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทีมีการ
วางแผนไว้ อย่างชัดเจน และพบว่าปั ญหาทีเกิดขึนในการพัฒนาบุคลากรในองค์การทีไม่
ประสบผลสําเร็ จนัน มักจะเกิดขึนจากระบบนันขาดการวางแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนา
บุคลากร และจากสาเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ องค์การหลายแห่งได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพือให้ การวางแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวประสบความสําเร็ จ ผู้เขียนขอนําเสนอข้ อพึงระวังในการกําหนดกลยุทธ์ การ
พัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี
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จงอย่ าสักว่ ามีแผนกลยุทธ์ เท่ านัน
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทีกําหนดขึนขององค์การหลายแห่งสักแต่ว่ามี
ขาดการวิเคราะห์เชือมโยงถึงความต้ องการทีแท้ จริ งขององค์การ นักพัฒนาบุคลากรไม่
สามารถให้ คําตอบได้ ว่าแผนกลยุทธ์ทีกําหนดขึนนันสามารถตอบโจทย์หรื อความ
ต้ องการขององค์การได้ อย่างไร จึงทําให้ กลยุทธ์ขององค์การเดินไปคนละทิศทางกับกล
ยุทธ์การพัฒนาพนักงาน และเมือแผนกลยุทธ์ธุรกิจไปทางหนึง แผนกลยุทธ์ การพัฒนา
บุคลากรไปอีกทางหนึง จึงทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดมองว่ากลยุทธ์ การพัฒนาพนักงาน
ไม่สามารถช่วยและส่งเสริ มให้ พนักงานมีประสิทธิภาพการทํางานทีสูงขึนเพือตอบสนอง
ต่อเป้ าหมายขององค์การได้ และด้ วยเหตุนีทําให้ CEO ขององค์การหลายแห่งไม่
ส่งเสริ ม สนับสนุนต่อโครงการหรื อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทีถูกกําหนดขึน กลับ
มองว่าโครงการดังกล่าวเป็ นการลงทุนโดยใช่เหตุ
ซึงทําให้ โครงการหรื อกิจกรรม
เหล่านันไม่ได้ รับการพิจาณาอนุมตั ิงบประมาณค่าใช้ จา่ ยจาก CEO

จงอย่ าทําขึนจากข้ อมูลทีจํากัด
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทีไม่มีประสิทธิภาพนัน อาจเกิดขึนจากการมี
ข้ อมูลทีไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ และประมวลผล นักพัฒนาบุคลากรขาดความเข้ าใจ
ทีแท้ จริ งถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ เนืองจากมีโอกาส
เข้ าร่วมประชุมกับผู้บริ หารระดับสูงไม่มากนัก หรื อไม่พยายามทีจะมีสว่ นร่วมในการรับรู้
ถึงนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจอย่างแท้ จริ ง ข้ อมูลทีไม่เพียงพอจึงเป็ นเหตุให้
การประมวลผลข้ อมูลทีผิดพลาด การกําหนดกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรไม่ตรงกับ
ความต้ องการขององค์การ ดังนันแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทีดีจําเป็ นอย่างยิงที
นักพัฒนาบุคลากรจะต้ องค้ นหาความต้ องการและเป้าหมายของผู้บริ หารระดับสูง และ
ผู้บริ หารของหน่วยงานต่างๆ ด้ วยการมีสว่ นร่ วมในการประชุมกับผู้บริ หารระดับสูง การ
แสวงหาโอกาสทีจะพูดคุยกับผู้บริ หารของหน่วยงานต่างๆเพือสอบถามถึงความต้ องการ
ของผู้บริ หารเหล่านัน
จงอย่ าทําขึนหากทีมงานไม่ มีความพร้ อม
แผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรทีไม่ประสบความสําเร็ จ อาจเกิดขึน
จากนักพัฒนาบุคลากรซึงเป็ นทีมงานในการนําแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิขาด
ความรู้ ความเข้ าใจถึงโครงการหรื อกิจกรรมทีกําหนดขึนมาเพือรองรับต่อแผนกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรนัน จึงทําให้ ทีมงานเหล่านันไม่สามารถเป็ นทีปรึกษา เป็ นพีเลียง

หรื อให้ คําตอบทีชัดเจนแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานได้ ดีเท่าทีควร และเมือพนักงานขาด
ความเข้ าใจถึงหลักการ แนวคิด ประโยชน์ และบทบาททีจะต้ องรับผิดชอบในโครงการ
และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทีกําหนดขึน การให้ ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากกลุ่มคนเหล่านีอาจจะไม่เกิดขึน ดังนันก่อนทีจะกําหนดโครงการหรื อกิจกรรมใดๆ
ทีมงานจะต้ องมันใจก่อนว่าตนเองมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื องนันๆ ดีพอสมควร และ
พร้ อมทีจะให้ ข้อมูล และตอบข้ อซักถามต่างๆ ทีได้ รับจากพนักงานในระดับต่าง ๆ

จงอย่ าทําขึนโดยขาดเป้าหมายและตัวชีวัดทีชัดเจน
เป้าหมายและตัวชีวัดผลงานทีชัดเจนนันเป็ นเสมือนเครื องมือช่วย
ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการทํางานของแผนกลยุทธ์ทีกําหนดขึน
และบ่อยครังที
นักพัฒนาบุคลากรทีมีหน้ าทีกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานในองค์การไม่
สามารถตอบได้ ว่า อะไรคือตัวชีวัดผลงานทีเกิดขึนของแผนกลยุทธ์เหล่านัน พวกเขา
เหล่านันมักจะวัดความสําเร็ จของแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรจากจํานวนของ
โครงการหรื อกิจกรรมทีกําหนดขึนมาว่าเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หรื อไม่ งบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หรื อไม่ หรื อระดับความพึงพอใจของพนักงานทีมีส่วน
ร่วมในโครงการหรื อกิจกรรมทีจัดขึนเป็ นอย่างไรบ้ าง ทังนีตัวชีวัดผลงานดังกล่าวนีไม่
สามารถตอบโจทย์ได้ ว่าพนักงานในองค์การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิมมากขึน จะ
เห็นได้ ว่าการมีเป้าหมายหรื อตัวชีวัดผลงานทีไม่ชดั เจนย่อมทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและ
ผู้บริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดความเชือมันถึงประสิทธิภาพของแผนงานนัน ๆ
ดังนันคําถามทีท้ าทายสําหรับนักพัฒนาบุคลากรจะต้ องพยายามค้ นหาคําตอบก็คือ
อะไรควรจะเป็ นตัวชีวัดผลงานทีแท้ จริ งของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พบว่าตัวชีวัด
ผลงานทีแท้ จริ งนันคือ ความสําเร็ จของงานนันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่
สรุปว่าแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรทีดีนนมิ
ั ใช่สกั แต่ว่าขอให้ มีแผนกล
ยุทธ์ขนมา
ึ โดยไม่มีการค้ นหาข้ อมูลทีแท้ จริ ง ทีมงานขาดความรู้ ความเข้ าใจ รวมถึงการ
ไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาและการมีตวั ชีวัดผลงานทีแท้ จริ งทีสามารถบ่งบอกได้ ถึง
ประสิทธิภาพการแผนกลยุทธ์นนั

