จะดำเนินกำรฝึ กอบรมให้ สำเร็จผลได้ อย่ ำงไร

บทความโดย : ดร.อภิชยั ศรี เมือง
อีเมล : apichaisri@gmail.com
เป้าหมายของการฝึ กอบรมในองค์การอยูท่ ี่การเปลี่ยนแปลง 3 ด้ าน คือความรู้( Knowledge ) ทักษะ(Skill) และ
ทัศนคติในการทางาน (attitude) ของบุคคลจะต้ องมีเพิ่มขึ ้นหรื อเปลีย่ นแปลงไปในทางบวก แต่ปัญหาที่การฝึ กอบรมมักจะ
ไม่ก่อให้ เกิดผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ 3 ด้ านคือ
1.

องค์การทัว่ ไป ผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมมักจะเป็ นพนักงานระดับล่าง อาจจะได้ รับการกระตุ้นความคิดให้
อยากจะเปลีย่ นแปลงรู ปแบบหรื อวิธีการคิด แต่หากผู้บริ หารหรื อผู้นาหน่วยงานไม่ได้ เข้ ารับการฝึ กอบรม
ด้ วยก็จะเกิดปั ญหาความรู้ ความคิด ที่ไม่ตรงกัน หรื ออาจจะคิดว่าพนักงานระดับล่างทางานไม่ดีหรื อ
ความประพฤติไม่ดีจึงต้ องฝึ กอบรม แต่อาจจะลืมไปว่าพนักงานทุกระดับล้ วนแล้ วจะต้ องมีการพัฒนาทัง้
ความรู้ ความคิดหรื อทักษะในการทางานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

2.

ผู้เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม อาจจะมี แ นวคิ ด ในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ตามที่ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมมา
อยากจะปรับ ปรุ งพัฒ นา อยากจะเปลี่ยนแปลงการทางาน แต่บุคคลที่ ไม่ได้ รับ การฝึ ก อบรมในเรื่ อ ง
เดียวกันแต่ทางานร่ วมกันและอาจจะเป็ นหัวหน้ างานของผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรม อาจจะไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ
หรื อไม่อาจจะคิด สอดคล้ องกัน ดังนัน้ เมื่ อจะเสนอขอให้ เกิ ด การเปลี่ยนแปลง อาจจะไม่ได้ รับ ความ
เห็นชอบ ดังนัน้ ผู้เข้ ารับฝึ กอบรมจึงไม่อาจจะเปลีย่ นแปลงความคิดหรื อการทางานรูปแบบใหม่ได้

3.

ความคิดหรื อการปฏิบัติของผู้บริ หารหรื อ หั วหน้ างานบางคน เห็นว่าการฝึ กอบรมไม่สาคัญ ไม่มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานก็ทางานร่ วมกันได้ จึงกลายเป็ นผู้บริ หารที่ขาดทังการวางแผน
้
ขาดความคิดในเชิ ง
วิสยั ทัศน์และมิใช่นกั บริ หารการเปลีย่ นแปลง

4.

ผู้รับการฝึ กอบรมไม่อทุ ิศเวลาให้ การฝึ กอบรม คิดว่าการฝึ กอบรม เป็ นการเสียเวลา เป็ นการลงทุนที่สญ
ู
เปล่า ไม่ค้ มุ ค่า หรื ออาจะคิดว่าอบรมมากก็จะได้ คนเก่ง แต่จะไม่อยูก่ บั องค์การ

5.

การฝึ กอบรมมีลกั ษณะเป็ นการยัดเยียด บังคับ มิใช่เกิดจากความต้ องการของพนักงานเอง

6.

การฝึ กอบรมบางประเภท วิทยากรทาได้ เพียงการถ่ายทอดหลักการทฤษฎี แต่นาไปปฎิบตั ิทนั ทีไม่ได้

7.

วิทยากรอาจจะไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละองค์การ และจัดหลักสูตรไม่ตรงกับ
เนื ้อหารายวิชา

8.

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอาจจะล่าช้ า

9.

ขาดแรงจูงใจให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

10.

มุมมองทัศนคติวา่ การฝึ กอบรมเป็ นค่าใช้ จ่าย มิใช่การลงทุน

บางองค์การจัดฝึ กอบรมแล้ วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบจะวิเคราะห์ให้ ได้ ว่าเพราะเหตุใด จะปรับปรุ ง
อย่างไร ต้ อ งรู้ ว่าปั ญ หาอะไรบ้ างที่จะแก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรม รู้ ว่าการฝึ กอบรมมิ ใช่ค าตอบเดีย วแต่ต้องมีกิจ กรรม
ประเภทอื่นๆ มาประกอบการเรี ยนรู้ด้วย
แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ
1. ต้ องมีการออกแบบพัฒนาหลักสูตรจัดทาโครงการพนักงานระดับผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน
2. ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงความคิดรู ปแบบในการฝึ กอบรม เช่น มีการสร้ างวิทยากรภายใน เมื่อส่ง คนไปอบรม
ภายนอกแล้ วต้ องมีการถ่ายทอดอย่างจริ งจัง
3. ต้ องเข้ าใจกระบวนการฝึ กอบรม สารวจหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม แสวงหาที่ปรึกษา ผู้ร้ ูที่จะให้ คาปรึกษาได้
4. หัวหน้ างานต้ องมีความสามารถในการถ่ายทอดงานได้ ดี มีบคุ ลิกภาพของความเป็ นผู้นา
5. ต้ องมีแผนงานการดาเนินโครงการจัดฝึ กอบรมพนักงานที่ชดั เจน
6. ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบและเข้ าใจกระบวนการฝึ กอบรม
7. นักจัดฝึ กอบรมจะต้ องมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ตามที่กล่าวมา
8. มีระบบการประเมินผลการฝึ กอบรม และนาผลการฝึ กอบรมมาเป็ นข้ อมูลการสารวจการหาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมต่อไป
9. หลักการคัดเลือกวิท ยากรต้ องมิใช่เป็ นเพียงอาจารย์ ในสถาบันการศึก ษาอย่างเดียวที่ มีแต่หลักการ ทฤษฎี
(ค่าใช้ จ่ายอาจจะราคาถูก) แต่อาจจะสรรหาวิทยากรอื่นๆที่มีประสบการณ์ในการทางานแม้ จะมิได้ มีชื่อเสียงโด่งดัง
หากแต่มีความสามารถในการถ่ายทอดก็ถือว่าใช้ ได้
10. มี ก ารจู ง ใจพนั ก งาน และให้ การเรี ย นรู้ แก่ พ นั ก งานด้ วยรู ป แบบที่ ห ลากหลายที่ มิ ใ ช่ เพี ย งการฝึ ก อบรม
ฯลฯ
เป็ น ที่ น่ายิ น ดีว่าในทุก วัน นีร้ ะบบมาตรฐานคุณ ภาพ ก าหนดให้ ก ารฝึ กอบรมเป็ น ส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณ ภาพ ดังนัน้ องค์ การที่จะได้ รับการรับรองจะต้ องมีระบบการฝึ กอบรมพัฒ นาบุคลากรที่ชัดเจนและต้ องให้ เป็ นการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ก็คงจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งว่า หากจะได้ รับการรับรองก็ต้องมีการพัฒนาบุคคล แต่ข้อเสียมี
อย่างหนึ่งคือคนไทยเราต้ องให้ บงั คับกันจึงจะทา... แปลกแต่จริ ง เพราะฉนัน้ สิ่งที่ดจู ะขาดหายไปคือ จิตสานึกของบุคคล
ครับ ต้ องสร้ างขึ ้นมา ...

