หมุนเวียนเรียนงานในองค์กร
้ นาส่วนใหญ่จะให ้ความสาคัญต่อการ
ดังทีไ่ ด ้เกริน
่ กล่าวไว ้ในบทความครัง้ ทีแ
่ ล ้ว ว่า องค์กรชัน
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ของคณะผู ้บริหารระดับสูงขององค์กร
...เพือ
่ ให ้การบริหารงานดาเนินไปด ้วยความราบรืน
่ และต่อเนื่อง
ดังนั น
้ การเตรียมความพร ้อมสาหรับผู ้ทีจ
่ ะเป็ นผู ้นาองค์กรในอนาคตให ้มีความรอบรู ้ธุรกิจ
มีทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู ้นาจึงเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่
ผูเ้ ขียนขอเสนอวิธก
ี ารจ ัดตารางหมุนเวียนเรียนงานภายในองค์กร ซงึ่ ประกอบด้วย
สาระสาค ัญด ังนี้
1) การจ ัดทา Model การเรียนรู ้ เพือ
่ สร้างความรอบรูใ้ นการปฏิบ ัติงานของ
องค์กร (All Rounded Executive Development Model)
หน่วยงาน HRD ติดต่อประสานงานกับหัวหน ้าสายงานหลักของธุรกิจ เพือ
่ รวบรวมหัว
่ วชาญแต่
ข ้อความรู ้ทีส
่ าคัญในการปฏิบัตงิ านเชิงกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน พร ้อมทัง้ ระบุผู ้เชีย
ละหัวข ้อไว ้อย่างชัดเจน
ิ ธิภาพสูงสุด (Define
2) กาหนดวิธก
ี ารทีใ่ ชใ้ นการพ ัฒนาให้เกิดประสท
Learning Methodologies)
นอกจากจัดทาหัวข ้อการเรียนรู ้สาหรับแต่ละสายงานแล ้ว HRD ควรจะต ้องเสนอแนะ
วิธก
ี ารเรียน การสอนงานทีเ่ หมาะสมกับแต่ละหัวข ้อการเรียนรู ้นั น
้ ๆ
ซึง่ อาจประกอบด ้วยการพัฒนาหลากหลายวิธน
ี อกเหนือจากการเรียนรู ้ตัวต่อตัว (One on
่ วชาญแต่ละหัวข ้อ แต่รวมถึงการพูดคุยแลกเปลีย
One Coaching) กับผู ้เชีย
่ นกับผู ้ทางาน (Peer
Group Discussion)
การมีโอกาสเข ้าไปร่วมประชุม (Meeting Observing) การไปเป็ นคณะทางาน (Working
้ ๆ โดยมีผู ้ชานาญการคอยดูแลให ้คาแนะนา ฯลฯ
Team) หรือการลงไปปฏิบัตงิ านในช่วงสัน
ดังนั น
้ ในแต่ละหัวข ้อความรู ้จะมีการระบุวธิ ก
ี ารเรียนรู ้ทีแ
่ ตกต่างกัน โดยคานึงถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู ้เป็ นสาคัญ อาทิเช่น หัวข ้อเรียนรู ้ด ้านการจัดทาแผนกลยุทธ์ด ้าน
การตลาด ควรใช ้วิธก
ี ารอธิบายเชิงวิเคราะห์ (One on One Coaching)
หากเป็ นหัวข ้อด ้านการดูแลตัวแทนผู ้จัดจาหน่าย ก็ควรเลือกวิธก
ี ารไปดูงานในภาคปฏิบัต ิ
หรือการร่วมช่วยสนั บสนุนงานกับผู ้ปฏิบัตงิ านโดยตรง (Near the Job Coaching) เป็ นต ้น
3) กาหนดตารางการหมุนเวียนเรียนงานในสายงานต่างๆ (Design Executive
Mobilized Learning Program) HRD หารือร่วมกันระหว่างผู ้เรียนกับผู ้ทาหน ้าทีถ
่ า่ ยทอด
ความรู ้
ซึง่ ระยะเวลาในการเรียนรู ้ธุรกิจโดยรวมขององค์กรทัง้ หมด อาจจะใช ้เวลาประมาณ 3
เดือน ในระหว่างทีเ่ รียนรู ้งานในแต่ละสายควรจะมีการจัดเวลาให ้พบกับคณะผู ้บริหารระดับสูงเป็ น
ช่วงๆ (Top Executive Insights Session) เพือ
่ แลกเปลีย
่ นมุมมอง แนวคิด รวมทัง้ การเรียนรู ้
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงทีผ
่ ่านมา

เพือ
่ จะได ้มีโอกาสสร ้างความเข ้าใจให ้ชัดเจนขึน
้ และสามารถต่อยอดความรู ้ให ้กับผู ้เรียน
ได ้โดยในขณะเดียวกัน คณะผู ้บริหารก็จะเห็นถึงความก ้าวหน ้าในการเตรียมความพร ้อมของผู ้
เรียนรู ้นั น
้ ๆ ด ้วย
เมือ
่ จัดทา Model การเตรียมความพร ้อมของผู ้นาในอนาคต รวมทัง้ กาหนดผู ้ถ่ายทอดใน
แต่ละหัวข ้อ ตลอดจนวิธก
ี ารเรียนรู ้แล ้วนั น
้ ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ ให ้ผู ้มีศักยภาพสูงทัง้ หลายทีจ
่ ะมาเข ้าสู่
แผนการพัฒนาดังกล่าว HRD ควรจัดให ้มีการปฐมนิเทศให ้ผู ้เกีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย ทัง้ คณะผู ้
ถ่ายทอด กลุม
่ ผู ้เรียน และคณะผู ้บริหารระดับสูง
เพือ
่ ให ้เข ้าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาทหน ้าที่ วิธก
ี ารต่างๆ เพือ
่ ให ้เกิดความร่วมมือกัน
อย่างเข ้มแข็ง และส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามผลความก ้าวหน ้าในการเตรียมพร ้อมของ
กลุม
่ ผู ้เรียน ซึง่ เป็ นผู ้มีศักยภาพสูงเหล่านี้ตอ
่ ไป
จะเห็นได ้ว่า วิธก
ี ารหมุนเวียนเรียนงานกันในองค์กรดังกล่าวนี้ ช่วยเตรียมความพร ้อมของ
ผู ้นาในอนาคตให ้สามารถเข ้าใจภาพรวมของการทาธุรกิจทัง้ ระบบ
อีกทัง้ เป็ นการสร ้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทด
ี่ ใี นการทางานกับสายงานต่างๆ ทัง้ ใน
ปั จจุบันและอนาคต
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