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เนื่องจากตอนนีห้ลายองค์กรเร่ิมตื่นตวักบัการจดัท าเส้นทางการฝึกอบรมบคุลากรกนัมากขึน้ ไม่ว่าด้วยเหตผุล

ของข้อก าหนดของระบบมาตรฐานสากลตา่งๆที่เร่ิมถามวา่ที่มาของหลกัสตูรการฝึกอบรมมาจากไหน หรือผู้บริหารเร่ิมเห็น

ความส าคญัของเร่ืองนีม้ากขึน้ นอกจากนีก็้เร่ิมมีต ารับต าราในเร่ืองนีอ้อกมาเพิ่มมากขึน้ และเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ

เก่ียวกบัเส้นทางการฝึกอบรมบคุลากรอยา่งมีขัน้มีตอน จึงขอน าเสนอในลกัษณะของประเด็นการถามตอบดงันี ้

Training Road Map คืออะไร? 

Training Road Map หมายถึง เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบวุ่า

บคุลากรในแตล่ะต าแหนง่ แตล่ะวิชาชีพ จะต้องหรือควรจะได้รับการพฒันาและฝึกอบรมเร่ืองอะไรบ้าง และแตล่ะเร่ืองควร

จะได้รับการฝึกอบรมเมื่อไหร่ Training Road Map เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะบอกว่า ก่อนท่ีจะออกเดินทาง

สายอาชีพของคนท างานนัน้ เขาต้องมีความรู้ความสามารถอะไรติดตวัไปบ้าง และเมื่อเดินทางผ่านไปในแต่ละช่วง เขา

ต้องเติมน า้มัน ณ จุดไหน (หลกักิโลเมตรที่เท่าไหร่) และเมื่อไหร่ Training Road Map เป็นเพียงแผนที่การเดินทางที่

ก าหนดให้ทกุคนที่จะเดินไปในสายอาชีพนัน้ๆ โดยมีการบงัคบัให้จอดเพียงบางจุดเท่านัน้ เช่น จดุออกสตาร์ท ทกุคนต้อง

เติมน า้มนัเหมือนกนั แต่ในระหว่างเส้นทาง ไม่จ าเป็นว่าทกุคนจะต้องเดินทางและจอดเติมน า้มนัเหมือนกนั บางคนต้อง

จอดเติมน า้มนัทุกจุด ในขณะที่บางคนอาจจะผ่านจุดเติมน า้มนัที่ก าหนดไว้ก็ได้ ถ้ารถของเขามีน า้มนัเพียงพอต่อการ

เดินทางในระยะทางที่เหลอืข้างหน้า 

ท าไมต้องมี Training Road Map? 

เหตผุลที่องค์กรตา่งๆ จ าเป็นที่ต้องมี Training Road Map มีดงันี ้

 ไม่สามารถหาบุคลากรส าเร็จรูปที่ใช้งานได้ทนัที คงไม่มีองค์กรใดในโลกนี ้ที่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถพร้อมในทุกด้าน รับเข้ามาใหม่โดยไม่ต้องบอกหรือไม่ต้องสอนอะไรก็สามารถท างานได้ทันที 

ท างานไปนานเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเพิ่มเติม ก็ยังท างานได้อยู่ ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้ว 

บคุลากรท่ีแตล่ะองค์กรรับเข้ามาจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกมากมาย ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการท างานมา

จากที่อื่นแล้วก็ตาม แต่รายละเอียดในการปฏิบตัิงานยอ่มมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้ การพฒันาฝึกอบรมเพื่อให้



คนท างานได้ ท างานเป็น ท างานให้ดีขึน้นัน้ จึงเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทกุองค์กร ถึงแม้องค์กร

จะโยกย้ายคนท างานภายในองค์กร แตใ่ห้มาท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั ก็มีความจ าเป็นต้อง

ฝึกอบรม เพราะงานแต่ละงาน แต่ละต าแหน่งก็มีรายละเอียดของขัน้ตอนและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ไม่

สามารถอบรมครัง้เดียวแล้วสามารถท างานได้ทกุงาน ทกุต าแหนง่ หรือทกุระดบัได้ 

 งานในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน คนท างานที่ต้องเปลี่ยนงานจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง ไม่

สามารถท างานได้ทนัที เพราะลกัษณะธุรกิจของแตล่ะองค์กรแตกตา่งกนั ถึงแม้จะด าเนินกิจการในธุรกิจเดียวกนั 

การท างานก็จะแตกต่างกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะแตกต่างกัน  นอกจากนี ้คนท างานใน

องค์กรหนึ่งเปรียบเสมือนคนขบัรถอยู่ในเส้นทางหนึ่ง พอเขาเปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กร ก็เหมือนกบัการเปลี่ยน

เส้นทางการขบัรถมาอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งไม่อาจมัน่ใจได้ว่าความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่นัน้ จะเทียบเคียงกับ

ความรู้ความสามารถที่เส้นทางใหมต้่องการหรือไม ่นอกจากนี ้ระยะทางในเส้นทางเก่ากบัเส้นทางใหม ่อาจจะมี

ระยะทางไม่เท่ากนั ดงันัน้ ความรู้ความสามารถที่ติดตวัเขามาอาจจะไม่เพียงพอตอ่การเดินทางในเส้นทางใหม ่

ซึ่งมีระยะทางไกลกว่าเดิมก็เป็นไปได้ หรือในทางกลบักนั เขาอาจจะมีความรู้ความสามารถที่ก้าวล า้น าหน้าไป

กวา่ที่องค์กรใหมต้่องการก็ได้ 

 งานในแตล่ะวิชาชีพแตกต่างกนั คนท างานในองค์กรมีหลากหลายวิชาชีพ ในแตล่ะสาขาอาชีพก็ต้องการความรู้

ความสามารถที่แตกต่างกนัไป หรือแม้แต่วิชาชีพเดียวกัน ก็ยงัมีระดบัของความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน 

ความรู้ความสามารถบางอย่าง อาจจะต้องอาศยัเวลา ไม่สามารถพฒันาแบบก้าวกระโดดได้ ต้องพฒันาแบบ

เป็นขัน้เป็นตอน 

 การฝึกอบรมและการเรียนรู้มีข้อจ ากดั เนื่องจากองค์กรไมส่ามารถจัดอบรมให้กบัคนทกุคนได้ในเวลาเดียวกนั ใน

ขณะเดียวกันคนแต่ละคนก็ไม่สามารถเรียนรู้เร่ืองทกุเร่ืองได้ในเวลาเดียวกัน เพราะความรู้บางอย่างต้องมีพืน้

ฐานความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ก่อน ดงันัน้ องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดระบบเส้นทางในการฝึกอบรมที่เป็น

ระบบอยา่งชดัเจน 

 คนท างานต้องการความก้าวหน้า เหตผุลที่จ าเป็นอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องมีการจดัท าระบบเส้นทางการฝึกอบรม

บคุลากรคือคนท างานทกุคนต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และองค์กรเองก็คงไมอ่ยากเห็นคนท างาน



ท างานอยูท่ี่เดิมตัง้แต่เข้ามาจนเกษียณอาย ุแตก่ารท่ีคนที่ก้าวหน้าได้นัน้ คนท างานต้องมีความรู้ความสามารถ

ก่อนจึงจะสามารถเลือ่นระดบัหรือปรับต าแหนง่ให้สงูขึน้ไปได้ 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดท า Training Road Map คืออะไร? 

ส าหรับวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัท าเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) มีดงันี ้

 เพื่อจัดการอบรมให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เส้นทางการฝึกอบรมจะช่วยให้ทราบว่าในแต่ละต าแหน่งงานผู้

ด ารงต าแหน่งควรจะได้รับการฝึกอบรมหลกัสตูรอะไรบ้าง เมื่อไหร่ ซึ่งหลกัสตูรและรายละเอียดของเนือ้หาจะ

แตกตา่งกนัไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เพื่อจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าการอบรมเร่ืองใดหวัข้อใดจ าเป็น

และส าคัญมากน้อยเพียงใด เร่ืองใดเร่งด่วนมาก เร่ืองใดเร่งด่วนน้อย ทัง้นี ้เพื่อจะได้จัดเรียงล าดับของการ

ฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัช่วงเวลา 

 เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม เนื่องจากเส้นทางการฝึกอบรมเป็นแหลง่หนึง่ของการวิเคราะห์หาความ

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อน าไปใช้ในการแผนการฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ถ้าระบบเส้นทางการ

ฝึกอบรมสมบรูณ์ในแตล่ะปี ก็จะช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมจากแหลง่นีล้งได้ 

 เพื่อน าไปประเมินความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่ง เส้นทางการฝึกอบรมถือเป็นหวัข้อการฝึกอบรมมาตรฐาน

ของผู้ด ารงต าแหน่ง แต่ก็ไมไ่ด้หมายความว่าคนทกุคนต้องได้รับการฝึกอบรมเหมือนกนัทกุเร่ืองทกุหลกัสตูร แต่

จะน าเอาหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง ไปประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับระดบัความสามารถจริงของผู้ด ารง

ต าแหนง่แตล่ะคน เพื่อจะบอกวา่ ผู้ด ารงต าแหน่งแต่ละคนจ าเป็นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองอะไรบ้าง 

และเพื่อประเมินดวูา่ช่องวา่งระหวา่งระดบัท่ีต้องการ กบัระดบัความรู้ความสามารถของผู้ด ารงต าแหนง่นัน้มีมาก

น้อยเพียงใด และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อพฒันาผู้ด ารงต าแหนง่เป็นรายบคุคลได้ 

 เพื่อสนบัสนุนระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากทุกองค์กร มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้กับ

บุคลากร และคนที่จะก้าวหน้าขึน้ไปในต าแหน่งหน้าที่ที่สงูขึน้ไปนัน้ จ าเป็นต้องมีระบบการพัฒนาฝึกอบรม

รองรับไว้ลว่งหน้า ดงันัน้ ระบบเส้นทางในการฝึกอบรมจึงเป็นตวัช่วยที่ส าคญัอยา่งหนึง่ที่จะช่วยให้ระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 



ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า Training Road Map? 

มกัจะมีข้อถกเถียงกันบ่อยๆว่า การจดัท าเส้นทางการฝึกอบรมของต าแหน่งงานนัน้ ควรจะเป็นหน้าที่ของใคร

ระหว่างฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลกบัหน่วยงานที่ต าแหนง่งานนัน้ๆสงักดัอยู่ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัอย่าง

ชดัเจน จึงขอชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าเส้นทางการฝึกอบรมดงันี ้

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล เนื่องจากหน่วยงานนี ้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบระบบเส้นทางการ

ฝึกอบรมว่า ควรจะมีลกัษณะหน้าเป็นอย่างไร เช่น เนือ้หา รูปแบบ กระบวนการ รวมถึงวิธีการท า และการน าไป

เช่ือมโยงระบบระบบงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบการจดัฝึกอบรม ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

นอกจากนี ้หน่วยงานนีจ้ะต้องท าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นผู้ประสานงานในการจดัท า

หรือทบทวนเส้นทางการฝึกอบรมให้กบัทกุหนว่ยงานด้วย 

 ผู้บงัคบับญัชา เมื่อพดูถึงผู้บงัคบับญัชาในท่ีนีจ้ะหมายถึง ผู้บงัคบับญัชาในสองลกัษณะคือ 

o ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของต าแหนง่งาน  

เนื่องจากผู้ บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งงาน เป็นผู้ ที่ รู้รายละเอียดของต าแหน่งงานของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาดีที่สดุ จึงต้องท าหน้าที่ ในการก าหนดหวัข้อการฝึกอบรมของเส้นทางการฝึกอบรม

ของต าแหนง่งานโดยตรงวา่ แตล่ะต าแหนง่ควรจะได้รับการฝึกอบรมในหวัข้ออะไรบ้าง เมื่อไหร่  

o ผู้บงัคบับญัชาที่เป็นหวัหน้าสายงาน 

เนื่องจากหวัข้อการฝึกอบรมในบางเร่ือง จะเก่ียวข้องกบัความก้าวหน้าในอาชีพของต าแหน่งงานและ

หวัข้อบางหวัข้อจะเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน หรือหลายต าแหน่งงาน ผู้บงัคบับญัชาของต าแหน่ง

งานโดยตรง ไม่สามารถก าหนดขึน้มาเองได้ ดังนัน้ ผู้บังคับบญัชาที่เป็นหวัหน้าสายงาน จะต้องท า

หน้าที่ในการพิจารณาหวัข้อการฝึกอบรม ของทุกต าแหน่งงาน ทัง้นี ้เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน

และสอดคล้องกนั 

ส่วนประกอบของ Training Road Map ควรจะมีอะไรบ้าง? 

จากช่ือและความหมายของ Training Road Map ก็บอกอยา่งชดัเจนแล้ววา่เป็นเส้นทางในการฝึกอบรมบคุลากร

ของแต่ละต าแหน่ง ก่อนที่จะถามว่า Training Road Map ควรจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เราคงต้องตอบค าถาม

ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ได้ก่อน 

 ผู้ด ารงต าแหน่งนี ้ต้องมีความรู้และทกัษะอะไรบ้างจึงจะสามารถท างานได้ตามที่ก าหนดไว้ในใบก าหนดหน้าที่

งาน? 

 ความรู้และทกัษะอะไรบ้างที่ผู้ด ารงต าแหนง่ต้องรู้ ต้องมีมาก่อนที่จะเข้ามาท างาน? 



 ความรู้และทกัษะอะไรบ้างที่ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต้องรู้หรือไม่ต้องมีมาก่อนก็สามารถเข้ามาท างานในต าแหน่งนี ้

ได้? 

 เมื่อไหร่ผู้ด ารงต าแหนง่จะต้องผา่นการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทกัษะตา่งๆตามที่ก าหนดไว้? 

 ผู้ด ารงต าแหน่งต้องมีความสามารถอื่นๆอะไรบ้างที่ไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีแล้วจะช่วยให้เขาท างานในหน้าที่นีไ้ด้ดี

ยิ่งขึน้? 

 ผู้ด ารงต าแหน่งงานนีส้ามารถเติบโตหรือก้าวหน้าไปในอาชีพทางไหนได้บ้าง และแต่ละเส้นทางเขาควรจะมี

ความรู้ความสามารถอะไรบ้าง? 

 ถ้าต้องการให้ผู้ ด ารงต าแหน่งมีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ เขาควรจะได้รับการฝึกอบรมหลกัสตูร

อะไรบ้าง? 

 เมื่อไหร่ ผู้ ด ารงต าแหน่งควรจะได้รับการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และควรจะฝึกอบรมหลกัสตูรไหนก่อนหลงั

หรือไม?่ 

 เส้นทางการฝึกอบรมของต าแหนง่นีจ้ะเร่ิมต้นเมื่อไหร่ และจะสิน้สดุเมื่อไหร่? 

 แตล่ะต าแหนง่จ าเป็นต้องมีการก าหนดระยะเวลาใน Training Road Map เทา่กนัหรือไม?่ 

จากค าถามดงักลา่ว พอที่จะน ามาสรุปเป็นเนือ้หาสาระของสว่นประกอบของ Training Road Map ได้ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 : การฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะในงาน(Technical Training)  

หมายถึง สว่นท่ีจะบอกว่าผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหนง่นี ้จะต้องได้รับการฝึกอบรมหวัข้ออะไรบ้าง เพื่อให้มีความรู้และ

ทกัษะที่จ าเป็นต่อการน าไปปฏิบตัิงาน เป็นการฝึกอบรมภาคบงัคบัท่ีทกุคนต้องรู้และต้องมีก่อนท่ีจะปลอ่ยให้ท างาน

ได้ด้วยตวัเอง 

 ส่วนที่ 2 : การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Job enhancement training) 

หมายถึง สว่นท่ีจะบอกวา่ผู้ด ารงต าแหน่งนีค้วรจะมีความสามารถอื่นๆอะไรบ้าง นอกเหนือจากความรู้และทกัษะใน

งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ด ารงต าแหน่งงานนี ้สามารถน าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการท างานให้

สงูขึน้ 

 ส่วนที่ 3 : การฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Training) 

หมายถึง สว่นที่จะบอกว่าผู้ด ารงต าแหน่งนีค้วรจะมีความสามารถอะไรบ้างก่อนที่จะเติบโตขึน้ไปในสายอาชีพหรือ

ต าแหน่งหน้าที่การงานที่สงูกว่า รวมถึงการที่ต้องโยกย้ายไปท างานในสายอาชีพอื่นภายในองค์กร          ส่วนนีจ้ะ

เป็นสว่นของการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความก้าวหน้าในการท างาน อาจจะเป็นการเลือ่นระดบั ปรับต าแหน่ง 

รวมถึงการโยกย้ายไปท างานในต าแหน่งหรือสายงานอื่นที่เก่ียวข้องกัน หรืออยู่ในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

เดียวกนั 



 สว่นประกอบที่กล่าวมาทัง้สามสว่นนี ้ผมคิดว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดไว้ใน Training Road Map สว่น

องค์กรไหนจะไปเปลี่ยนช่ือเปลีย่นหวัข้อหรือเพิ่มลดกลุม่ของสว่นประกอบนีก็้สามารถท าได้ นอกจากนี ้องค์กรใดอยากจะ

มีสว่นประกอบอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ เช่น การฝึกอบรมตามความสมคัรใจหรือ การฝึกอบรมประเภทเลือกได้ตามอิสระ 

ซึง่อาจจะเป็นการก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมที่เก่ียวเนื่องกบัต าแหน่งงานหรืออาชีพนัน้ๆ แต่ไม่ได้มีความส าคญัตอ่การ

ท างานในต าแหนง่หรือความก้าวหน้าในอาชีพโดยตรง แตเ่ป็นหลกัสตูรที่มีประโยชน์ส าหรับคนท างาน เช่น การพฒันาด้าน

จิตใจ (การฝึกสมาธิ) การพฒันาทกัษะด้านวิชาชีพอื่นๆ 

 จากค าถามและค าตอบทัง้หมดนี ้คงพอจะท าให้ทา่นผู้อา่นได้เข้าใจและเห็นความส าคญักบัเส้นทางการฝึกอบรม 

(Training Road Map) มากยิ่งขึน้นะครับ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อองค์กรมีเส้นทางการฝึกอบรมของทุกต าแหน่งงาน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็นา่จะขจดัปัญหาของการฝึกอบรมไปได้หลายเร่ืองอยา่งแนน่อน 

 

  

 


