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ท่านเคยตังข้
้ อสงสัยหรื อให้ เหตุผลได้ หรื อไม่ว่าทาไมบางองค์การมีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง บาง
องค์การมีการฝึ กอบรมนานๆครัง้ แต่บางองค์การกลับไม่มีการฝึ กอบรมอะไรเลย ดังนัน้ วิธีการคิดและการปฎิบตั ิที่แตกต่าง
กันของแต่ละองค์การนี ้จะทาให้ เกิดผลลัพท์ที่ตา่ งกัน บางองค์การจะพบว่าพนักงานมีปัญหาในพฤติกรรมการทางานหรื อ
นิสยั ส่วนตัวที่ไม่เอื ้อต่อการทางานเช่นการสายลาบ่อย ไม่รักองค์การ คิดจ้ องแต่จะเอาผลประโยชน์ของตนเอง เอารัดเอา
เปรี ยบนายจ้ างเพื่อนร่วมงาน และการทางานก็มีปัญหาด้ านคุณภาพหรื อความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการทางาน ฯลฯ เป็ น
ต้ น ความแตกต่างของแต่ละองค์การเหล่านี ้ ผู้เขียนจะจัดได้ วิเคราะห์ออกเป็ น ประเด็นต่างๆ ลาดับตามความสาคัญ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านบุคคล
1.1. นายจ้ างมีความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลหรื อให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าวมาก
น้ อยเพียงไร หากนายจ้ าง เข้ าใจเกี่ยวกับระบบการทางานที่สมั พันธ์ กบั ความคิดหรื อขวัญกาลังใจของคน ก็
จะรู้ ว่าปั ญหาของงานอาจจะเกิ ดจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจ ขาดทักษะในการทางาน หรื อมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรื อบุคคล เมือเข้ าใจธรรมชาติของคนเช่นนี ้ก็ต้อง เห็นความสาคัญของการพัฒนาคน
มีการวางแผนงาน ความพร้ อมและยินดีที่จะสนับสนุนด้ านงบประมาณเพื่อการฝึ กอบรมก็จะเป็ นแนวทางใน
การช่วยลดหรื อคลีค่ ลายปั ญหาเหล่านี ้ได้
1.2. หัวหน้ าผู้ควบคุมงานมีทกั ษะของความเป็ นผู้นามากน้ อยเพียงไร หากมีความรู้ มีทกั ษะ ในการบริ หารจัดการ
บุคลากรในหน่วยงาน เห็นความสาคัญกับการที่จะให้ ลกู น้ องมีความรู้ เพิ่มมากขึ ้น เชื่อถือว่า การฝึ กอบรม
คือแนวทางการแก้ ไขพฤติกรรมและการรักษาผลงาน สนับสนุน จัดสรรหรื อบริ หารเวลาให้ ลกู น้ องแต่ละ
บุคคลเข้ ารับการฝึ กอบรมก็จะทาให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรและหน่วยงาน
เพิ่มขึ ้น
1.3. มีเจ้ าหน้ าที่ด้านฝึ กอบรมที่มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการฝึ กอบรมมากน้ อยเพียงไร หากมีความรู้
ประสบการณ์ในจัดทาแผนการฝึ กอบรม มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของหน่วยงานและบุคคล โอกาสที่จะทาให้ การฝึ กอบรมช่วย
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการทางานก็ยอ่ มมีมากขึ ้นด้ วย
1.4. บุคลากรผู้ปฎิบตั ิงาน มีความสนใจ ในการพัฒนาตนเองพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ปรับปรุ งพัฒนามากน้ อยเพียงไร
หากสนใจและพร้ อมที่จะเข้ ารับการฝึ กอบรมพัฒนาพร้ อมที่จะเปลีย่ นแปลงตนเองก็ย่อมทาให้ การฝึ กอบรม
บรรลุผลและผลการทางานก็จะดีขึ ้น

2. ปั จจัยด้ านอื่นๆ ขององค์ การ
ปั จจัยด้ านอื่นๆที่อยูใ่ นองค์การก็มีสว่ นในการสนับสนุนหรื อผลักดันให้ การฝึ กอบรมบรรลุผลหรื อไม่เช่นกัน
กล่าวคือ
2.1. การแข่งขันทางด้ านธุรกิ จ หากเป็ นองค์ การธุรกิ จ ที่มีการแข่งขันสูง และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพและการให้ บริ การเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า การฝึ กอบรมก็จะเป็ นคาตอบที่สาคัญในการที่
จะทาให้ องค์การขับเคลือ่ นไปสูค่ วามสาเร็ จเช่นนัน้
2.2. ความเป็ นองค์การขนาดเล็กหรื อใหญ่ ก็มีผลต่างกันกล่าวคือองค์การขนาดใหญ่มีกาลังงบประมาณที่จะ
จัดสรรเพื่อการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรได้ มาก ดังนัน้ โอกาสที่จะเจริ ญเติบโตมากขึ ้นก็เพิ่มพูนเป็ นทวีคณ
ู
ในขณะที่องค์การขนาดเล็กอาจจะย่าเท้ าอยูก่ บั ที่
2.3. การเปลี่ยนแปลงองค์การ หากองค์การมีการเปลี่ยนแปลงในด้ านนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการทางาน หรื อ
นาเทคนิคเครื่ องมือ เครื่ องจักรใหม่เข้ ามาทางาน ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรก็ยอ่ มมีมาก
ขึ ้น
2.4. ปั ญหาภายในองค์การ หากองค์การที่มีปัญหาภายใน เช่น อัตราการเข้ าออกจากงานหรื อความขัดแย้ งสูง
ความผูกพันต่อองค์การหรื อความร่วมมืออยูใ่ นระดับต่า องค์การเหล่านี ้ย่อมมีความจาเป็ นที่ต้องการพัฒนา
ฝึ กอบรมบุคลากรเพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน (แต่วา่ นายจ้ างหรื อหัวหน้ างานจะเข้ าใจ จับประเด็นหรื อค้ นพบหรื อไม่วา่
การฝึ กอบรมคือคาตอบ)
2.5. ข้ อกาหนดกฎหมายหรื อระบบมาตรฐานคุณภาพ ที่กาหนดให้ องค์การต้ องดาเนินการฝึ กอบรมเช่น ด้ าน
ความปลอดภัย หรื อข้ อกาหนดมาตรฐานคุณภาพ บังคับให้ จดั ทาแผนการฝึ กอบรมหรื อให้ หวั หน้ างานต้ องมี
บทบาทหน้ าที่ในการสอนหรื อ พัฒนาลูกน้ องด้ วยตนเองมากขึ ้น อีกทังต้
้ องมีระบบการบันทึกการจัดเก็ บ
ข้ อมูลของผู้เขารับการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
ผู้เขียนได้ ศกึ ษาปั ญหาของบางองค์การธุรกิจหลายแห่งที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจแบบก้ าวกระโดด
หลายแห่ง ที่ดเู หมือนว่าทุกอย่างมีพลังที่ดีเพราะมียอดขายหรื อกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นแต่เป็ นองค์การที่ขาดการเตรี ยมความ
พร้ อมในการพัฒนาคน โดยอาจจะรับเข้ ามาทางานแบบเร่งรี บ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึง่ ก็จะประสบปั ญหาว่าความคิด
ความรู้ ทักษะของคนที่มีอยูน่ นั ้ ไม่ทนั กับปั ญหาหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และยังมี ประเด็นปั ญหาต่างๆที่ตามมาเช่น
จัดรู ปแบบการทางานไมดี บุคลากรมีปัญหาในการปรั บตัวเข้ าหากัน เกิดความขัดแย้ งของบุคลากร การเรี ยกร้ องของ
ลูกจ้ าง ความคิดที่เน้ นแต่ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าองค์การ หรื ออาจจะบอกว่าบุคลากรที่มีอยู่อาจจะมือไม่ถึงกับ
การจัดการกับปั ญหา ต้ องหาบุคคลภายนอก เข้ ามาทางาน เรี ยกได้ วา่ เป็ นระบบที่ดจู ากภายนอกแล้ วดูดีแต่ภายในมีสภาพ
กรวงหรื อเป็ นโพรง” ทุกปั ญหาเหล่านี ้ พบได้ ว่าเป็ นเพราะการขาดระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการวาง
แผนการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน จึงทาให้ เกิดปั ญหาตามมาหลายประการ ในทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรี ยกปั ญหาเหล่านี ้ว่า “การขาดภูมิค้ มุ กัน” ขาดระบบการพัฒนาบุคคลไว้ รองรับกับความเจริ ญเติบโต กลายเป็ นปั จจัย

อันตรายและบ่อนทาลายความเจริ ญก้ าวหน้ าแบบยัง่ ยืน ดังนันองค์
้ การทุกแห่งต้ องหันมาให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากรหรื อการฝึ กอบรม เริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั นี ้เถอะครับ.... อย่าให้ เนิ่นช้ าหรื อเสียเวลาเลย.

