แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตอน เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้ วย
“การฝึ กอบรมในห้ องเรียน

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

บทความฉบับ ที่ ผ่านมาผู้เขีย นได้ ก ล่าวถึ งแนวทางในการประเมิ น ช่ อ งว่างความสามารถของพนัก งานเพื่ อ
วิเคราะห์ว่าความสามารถข้ อใดที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน สาหรับบทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอนาเสนอเครื่ องมือการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานด้ วยวิธีการจัดฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ผ้ บู ริ หารโดยส่วนใหญ่มกั คิดถึงเสมอเมื่อ
พบว่าพนักงานยังมีจดุ อ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน เป็ นเครื่ องมือการปรับปรุ งและพัฒนาความสามารถของพนักงานที่เน้ นให้ เกิดความรู้
ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพที่เปลีย่ นไปจากเดิ ม พบว่าโดยทัว่ ไปรู ปแบบของการฝึ กอบรมนันจะแบ่
้
งออกเป็ น
2 รูปแบบ ดังนี ้
• การฝึ กอบรมภายในที่ บ ริ ษั ท จัด ให้ มี ขึน้ (In-House Training): ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมจะเป็ นผู้ป ฏิ บัติงานอยู่
ภายในองค์การเดียวกัน ทังนี
้ ้วิทยากรสามารถเป็ นบุคคลที่รับเชิญมาจากภายนอกองค์การ หรื อ อาจจะเป็ น
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การนัน้ ๆ เป็ นวิทยากรภายในที่ต้องมีการฝึ กฝนและอบรมการสอนในเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามที่องค์การมอบหมาย
• การฝึ กอบรมภายนอกที่ หัว หน้ างานส่งพนัก งานหรื อ พนัก งานขอเข้ า รั บ การฝึ กอบรมจากสถาบัน หรื อ
หน่ ว ยงานภายนอก (Public Training/Off-House Training): ผู้เข้ า ร่ ว มฝึ กอบรมจะเป็ นบุ ค คลที่ ม าจาก
หลากหลายองค์การที่แตกต่างกัน แต่มีความสนใจในหัวข้ อหรื อเนื ้อหาการอบรมที่เหมือนกัน
วัตถุประสงค์หลักของการจัดฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนเป็ นอีกเครื่ องมือหนึง่ ที่ผ้ บู งั คับบัญชา
มักให้ ความสนใจ และนาเครื่ องมือดังกล่าวนี ้มาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงาน ถือได้ ว่าเป็ นการเรี ยนรู้ ระยะสัน้
(Short Term Learning) โดยมีผ้ ูบังคับ บัญ ชาทาหน้ าที่จัดส่งพนักงานเข้ ารั บการฝึ กอบรมตามความสาคัญ และความ
จาเป็ น ประโยชน์ที่พนักงานได้ รับจากการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน ได้ แก่
1. ปรับปรุ งการทางานให้ ดีขึ ้น – การฝึ กอบรมเป็ นการปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อข้ อที่ต้องพัฒนาของพนักงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และเมื่อพนักงานมีความสามารถในการทางานที่ดีขึ ้นย่อมส่งผลให้ พนักงานทางานที่
ได้ รับมอบหมายให้ ดีขึ ้นตามไปด้ วย

2. พัฒนาความสามารถให้ มากขึ ้น – การฝึ กอบรมมิใช่เป็ นเครื่ องมือที่แก้ ไขเฉพาะจุดอ่อนของพนักงานเท่านัน้
การฝึ กอบรมได้ นาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถที่เป็ นจุดแข็งของพนักงาน ถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือเสริ มจุดแข็ง
ทาให้ พนักงานมีความสามารถในเรื่ องนันดี
้ ขึ ้นกว่าเดิม
3. เตรี ย มความพร้ อมส าหรั บ ต าแหน่ ง งานที่ สู ง ขึ น้ – การฝึ กอบรมในห้ องเรี ย นเป็ นอี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่
ผู้บงั คับบัญชามักจะใช้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของความสามารถในการทางานสาหรับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
ทาให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและพนักงานเกิดความมัน่ ใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายเมื่อได้ รับการ
เลือ่ นตาแหน่งงานในอนาคต
4. ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อคัดเลือกพนักงานดาวเด่น หรื อ ผู้สืบ ทอดตาแหน่งงาน – องค์ ก ารหลาย ๆ แห่งได้ ใช้ ก าร
ฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนเป็ นเครื่ องมือในการคัดสรรพนักงานดาวเด่น (Talented People) ที่มี ผลงานดี และ
ศักยภาพในการทางานสูง หรื อถูกใช้ สาหรับการคัดสรรผู้สืบทอดตาแหน่ งงาน (Successors) ที่จะก้ าวขึ ้นสู่
ตาแหน่งงานระดับบริ หารต่อไป
ขันตอนการจั
้
ดฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน– การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนมีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. การประเมินความสามารถของพนักงาน – ขันตอนเริ
้
่ มแรกของการจัดฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานก็คือ การ
ประเมินระดับความสามารถของพนักงานมีข้อใดที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้ อที่ต้องพัฒนาปรับปรุง และข้ อใดที่พนักงานทาได้
ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาคาดหวัง ซึ่งผู้ประเมินสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ บงั คับบัญชาประเมิน หรื อการใช้ วิธีการประเมินแบบ 180
องศา หมายถึงประเมินโดยพนักงานและผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อการประเมินแบบ 360 องศา หมายถึงการประเมินจาก
ผู้ประเมินหลากหลายกลุม่
2. การพิจารณาเลือกข้ อที่ต้องพัฒนา – หลังจากที่กระบวนการประเมินเสร็ จสิ ้นลงแล้ ว ขันตอนถั
้
ดไปก็คือ
การพิจารณาความสามารถที่เป็ นจุดอ่อนของพนักงานนามาพัฒนาก่อนเป็ นลาดับ แรก เนื่องจากจุดอ่อนของพนักงานจะ
ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายปั จจุบนั
3. การชีแ้ จง/ให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ พนั กงาน – ขันตอนนี
้
เ้ ป็ นจุดเริ่ มต้ นของการพัฒนา ซึ่งผู้บงั คับบัญชา
จะต้ องชีแ้ จงทาความเข้ าใจกับพนักงานว่าความสามารถข้ อใดที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน หรื อเป็ นไปตามมาตรฐาน/ความ
คาดหวังของผู้บงั คับบัญชา รวมถึงการให้ เหตุผลหรื อการระบุเหตุการณ์ หลัก (Critical Incidents) เพื่อสนับสนุนผลการ
ประเมินของผู้บงั คับบัญชา
4. การส่ งพนักงานเข้ าฝึ กอบรม – เมื่อพนักงานทาความเข้ าใจได้ แล้ วว่าความสามารถเรื่ องใดที่ต้องพัฒนา
ก่อน ขันตอนถั
้
ดไปก็คือการหาวิธีการหรื อเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และองค์การหลายแห่งมักจะ
คิ ด ถึ ง แต่ เครื่ อ งมื อ การฝึ กอบรมเท่ า นัน้ โดยผู้บังคับ บัญ ชาสามารถก าหนดหัว ข้ อ ในการฝึ กอบรมให้ ส อดคล้ อ งกับ
ความสามารถที่คาดหวัง
5. การติดตามและประเมินผล – ความสาเร็ จของการฝึ กอบรมอยู่ที่การพัฒนาพนักงานให้ มีความสามารถ
และประสิทธิภาพการทางานในการทางานให้ ดีขึ ้น ดังนันขั
้ นตอนการติ
้
ดตามและประเมินผลการฝึ กอบรมจึงมีความสาคัญ
มาก พบว่าบ่อยครัง้ ที่ผ้ บู งั คับบัญชามักไม่ใส่ใจหรื อให้ ความสาคัญในการตรวจสอบถึงประสิทธิผลของการฝึ กอบรม ขาด

การติดตามผลการฝึ กอบรมอย่างจริ งจัง จึงทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดขององค์การมักมีคาถามว่า การฝึ กอบรมจะช่วยทา
ให้ พนักงานทางานดีขึ ้น มีประสิทธิภาพมากขึ ้นจริ งหรื อไม่
สรุ ป ว่าการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนจึ งเป็ นเครื่ อ งมื อที่ไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการนาไปใช้ พัฒ นาความสามารถของ
พนักงาน ให้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามมิใช่มีแค่เพียงการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนเท่านัน้ ผู้บงั คับบัญชาสามารถเลือกใช้ เครื่ องมือการ
พัฒนาความสามารถพนักงานด้ วยวิธีการอื่น ๆ ซึง่ ผู้เขียนจะนาเสนอเครื่ องมือดังกล่าวนี ้ในบทความฉบับหน้ า

