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2.2 ผู้บังคับบัญชาวางแผนอาชีพร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

และเป็นผูส้นับสนนุให้ค�าปรกึษาการพฒันาอาชพี ผูบ้งัคบับญัชาเป็น

ผูท้ีใ่กล้ชดิกบัลกูน้องของตนมากทีส่ดุ จงึรูจ้ดุด้อย จดุเด่นเป็นอย่างดี 

หน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาประการหนึง่ คอื การให้ค�าปรกึษา (Counseling) 

การให้ก�าลังใจ การชี้แนะการแก้ปัญหาในงาน เพื่อให้เขาปฏิบัติงาน

ในหน้าทีใ่ห้ได้ผลงาน ผูบ้งัคบับญัชาจงึควรหมัน่ดแูลและจะเป็นก�าลงั

ส�าคัญของหน่วยงาน องค์กรส่วนรวม โอกาสที่ผู้บังคับบัญชาจะร่วม

วางแผนอาชีพกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น อาจอาศัยผ่านช่องทางเวลา

ประชุมพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว  

ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีโอกาสแสดงความเห็นต่องานท่ีเขาปฏิบัติ ต่อ

ผลงานที่เขาท�าส�าเร็จมาแล้วในรอบปี หรือมุมมองเรื่องงานในอาชีพ

ว่าเป็นอย่างไรและผู้บังคับบัญชาก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมวางแผน

เพ่ือให้เขาพึงพอใจภายใต้ความสามารถและศักยภาพและเป็นวิธี

หนึง่ในการรักษาบคุลากรนีใ้ห้อยู่ปฏบิตังิานและสร้างความแขง็แกร่ง

แก่องค์กรได้ เพราะฉะนัน้ บทบาทของผูบ้งัคบับญัชานอกจากจะเป็น

ผูใ้ห้ค�าปรกึษาหารอื สนบัสนนุผูใ้ต้บงัคบับญัชาแล้ว ยงัต้องมทีศันคติ

ในทางบวกท่ีจะพัฒนา มีความสามารถ วิเคราะห์ศักยภาพ แก้ไข

ปรับปรุงเพื่อให้เขาสามารถผลิตผลงานออกมาให้ดีที่สุด ให้ได้อย่าง

มีปริมาณและคุณภาพ ผู้บังคับบัญชาจึงเสมือนมัคคุเทศน์ที่ช่วย

น�าทางให้เขาไปสู่ทิศทาง หรือเป้าหมายที่ถูกต้อง
3. การจดัสรรทรพัยากรในการสง่เสรมิพฒันาการ

เรียนรู้ของบุคลากร 

องค์กรทีจ่ะเร่งรดัการพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะ ประสทิธภิาพ 

คุณภาพแก่พนักงาน แก่หน่วยงานนั้น เป็นต้องมีทรัพยากรคอย

จากฉบับที่แล้วต่อ

ระบบการพัฒนา

พนักงาน

เหลือบดู

สนบัสนนุ หนึง่ในทรพัยากรในทีน่ีก้ค็อืงบประมาณ ทีจ่ะอดุหนนุจนุเจอื

อย่างราบรื่น ผู้บริหารจึงต้องมีหลักคิดและแนวคิดที่จะ “ลงทุน” 

มากกว่าจะคิดว่าเป็น ”ค่าใช้จ่าย” โดยมีข้อที่พึงสังเกตดังนี้

3.1 มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

บคุลากรเพยีงพอ ผู้บรหิารต้องให้ความส�าคัญกับการพฒันาพนกังาน

ในองค์กร ภายใต้หลักคิดว่าต้นไม้จะเจริญเติบโต นอกจากจะมีดินดี

อดุมสมบรูณ์แล้ว ยังต้องหมัน่รดน�้าพรวนดิน ใส่ปุย๋เพือ่บ�ารงุหล่อเลีย้ง

ให้ออกดอกออกผล เมื่อไรที่มีแมลง หรือศัตรูพืชก็ควรหมั่นก�าจัดเพื่อ

ไม่ให้มันท�าลายต้นไม้ อันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต นั่นก็คือ

การหมัน่แก้ไขจุดอ่อน เพิม่พลงับวก ก�าจัดพลงัลบ เพราะฉะนัน้ ผู้บรหิาร

จึงควรเอาใจใส่ในส่วนนี้ให้มาก ในบางองค์กรมีการตั้งหน่วยงาน

พัฒนาบุคลากร อาจจะจัดอบรมพัฒนาภายในหรือเชิญผู้รู้ในแวดวง

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ หรืออาจส่งเสริมให้เข้ารับการเรียนรู้จาก

สถาบันภายนอก สมาคมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งบางองค์กรตั้งงบประมาณ
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เพื่อการนี้ไว้ ร้อยละ 5-10 ของค่าใช้จ่ายบุคลากรทีเดียว 

3.2 ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้จัดการอาวุโสรับผิดชอบใน

กจิกรรมการพฒันาพนกังานโดยตรง เนือ่งจากกจิกรรมเกีย่วกบัการ

พัฒนาพนักงานเป็นภาระกิจที่ค่อนข้างใหญ่และมีความหมาย 

ต่อองค์กร รวมท้ังขวัญและก�าลังใจของพนักงานและยังถือเป็น 

งานพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่อนาคต ฉะนั้น การมี 

ผูร้บัผดิชอบดแูลกจิกรรมน้ี ในบางองค์กรถึงกับแต่งตัง้ผู้ดแูลกจิกรรม

นีเ้ป็นการเฉพาะ โดยอาจแต่งตัง้กรรมการทีม่าจากสายงานอืน่ๆ เพือ่

ระดมสมอง ร่วมวางแผน วางกรอบ แนวทางการพัฒนาโดยต้อง

สอดคล้องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักของ

องค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่จะพัฒนานั้นอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

สอดคล้อง

ตามเจตจ�านงขององค์กร บางองค์กรอาจจะตัง้เป็นหน่วยงาน

เฉพาะเพือ่ดแูลกจิกรรมนี ้หรอือาจจะตัง้เป็นคณะกรรมการเฉพาะกจิ 

มีการจดัประชมุหารอืตามวาระทีก่�าหนด ซึง่จากแนวทางในลกัษณะ

นี้ได้สร้างคุณภาพและศักยภาพของพนักงานมาแล้วมากมายและ 

จัดว่าเป็น Best Practice อย่างหนึ่ง ทั้งนี้องค์กรต้องสนับสนุนใน 

เรื่องนี้อย่างเต็มที่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่จะดูแลกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นผู้ที่

มีคุณสมบัติ หรือแนวคิดที่มองการณ์ไกล เป็นหัวหอกที่จะคิดเพื่อ 

ผลักดันให้กิจกรรมนี้ลุล่วง ในทางปฏิบัติขององค์กรที่ประสบความ

ส�าเรจ็กม็กีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาโดยประกอบด้วยกรรมการจาก

หน่วยงานต่างๆ เพือ่ระดมความคดิ แนวทาง ทัง้นี ้มหีน่วยงานพฒันา

ทรัพยากรบุคคล (HR) อยู่ในทีมคณะกรรมการด้วยแน่นอน

HR นอกจากจะมีความเป็นนักวิชาการ (Scholar) เป็น 

หุ้นส่วนความคิด หรือเป็น Partner ก้าวทันต่อโลกสมัยใหม่ ก็ยังต้อง

เป็นนักบริหารคนอย่างมืออาชีพอีกด้วย ฉะนั้น HR ก็จะไม่โดดเดี่ยว

เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านๆ มา

3.3 มีบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ บุคลากรในที่นี้จะเป็นผู้อ�านวยความสะดวก  

ผลกัดนัในแง่ของปฏบิตักิารเลยทเีดยีว นบัเป็นเรือ่งทีไ่ม่ควรมองข้าม

เป็นอย่างยิ่ง การที่มี “เสนาธิการ” หรือเป็น “สมอง” ในการวางแผน

แล้ว จะต้องมีหน่วยปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถที่

จะแจ้งผลการด�าเนินการ หรือเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้บริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย

4. การถ่ายทอดนโยบาย การกระตุ้นจูงใจและ

 ส่งเสริมการเรียนรู้ 

นี่นับเป็นเรื่องส�าคัญมาก การถ่ายทอดหมายความถึงการ

ชีแ้จง แจ้งบอกแก่ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานอย่างถ้วนทัว่ด้วยสาระ

เดียวกัน ภาษาเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เป็นการชี้บอกสิ่งที่องค์กรก�าลัง

จะเดินไปข้างหน้า สร้างแรงกระตุ้น หรือแรงจูงใจแก่สมาชิกว่าเมื่อ

องค์กรเร่งรุดส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว จะเกิดผลดีต่อส่วนรวมอย่างไร 

อาทิ ความเติบโตขององค์กร ความอยู่รอดขององค์กร ความม่ันคง 

ซึ่งล้วนเป็นผลดีต่อพนักงานและองค์กร ทั้งนี้ องค์กรต้องค�านึงเรื่อง

ดังต่อไปนี้

4.1 มกีลยทุธ์องค์กรแห่งการเรยีนรู ้สิง่ทีต้่องค�านงึนอกเหนอื

จากมีความคิด ความตั้งใจ มีแผนแล้วยังไม่เพียงพอ การที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้จะต้องมีการวางกลยุทธ์ กลวิธีที่จะผลักดันให้เกิดรูป

ธรรม กลยุทธ์นั้นๆ จะต้องเหมาะสม มีความเป็นไปได้และต้องหมั่น

ทบทวนประเมินเป็นระยะๆ ด้วยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรด้วย

4.1 มีโครงสร้างสายอาชีพและแผนการเรียนรู้ ในองค์กร

ใหญ่ๆ ที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพและฉายแวว หรือ

ต้องการจะ “สร้าง” ทรัพยากรมากกว่าที่จะ “ซื้อตัว” จากองค์กรอื่น

แล้วกจ็�าเป็นต้องพฒันา “คนข้างใน” หรอื “ลกูหม้อ” ให้แขง็แกร่งหนึง่

ในกระบวนการรักษาทรัพยากรบุคคลก็คือ การวางโครงสร้างสาย

อาชีพ ของพนักงานในสายวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร นักการเงิน นัก

บัญชี นักการตลาด นักขาย เจ้าหน้าที่บุคคล ฯลฯ การวางโครงสร้าง

สายอาชีพนี้จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะรักษาพนักงานดีๆ ไว้กับองค์กร

และพนักงานก็จะรู้ว่าตนเองมีอนาคตอย่างไร โครงสร้างนี้จะเสมือน 

Roadmap อย่างหนึ่งว่าบุคคลเหล่านี้จะมีเส้นทางชีวิตการท�างาน

อย่างไร ผู้ที่มีผลงานดีเด่น หรือเป็น “ดาวเด่น” องค์กรจะปฏิบัติ  

หรือดูแลอย่างไร ทั้งนี้ หมายรวมถึงการตอบแทนการท�างานอย่าง

เหมาะสมเมื่อเทียบกับตลาดแรงงาน และที่ควบคู่ไปกับโครงสร้าง

สายอาชพีกค็อื การวางแผนการเรยีนรูใ้ห้กบับคุคลต่างๆ เหล่านีอ้ย่าง

เหมาะสม เพื่อจะเป็นหลัก หรือทายาทในแต่ละสายงานได้อย่างไร

ต่อฉบับหน้าอ่าน


