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เนื่องจากตอนนี ้หลายองค์กรเริ่ มตื่นตัวกับการจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากรกันมากขึ ้น ไม่ว่าด้ วยเหตุผล
ของข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานสากลต่างๆที่เริ่ มถามว่าที่มาของหลักสูตรการฝึ กอบรมมาจากไหน หรื อผู้บริ หารเริ่ มเห็น
ความสาคัญของเรื่ องนี ้มากขึ ้น นอกจากนี ้ก็เริ่ มมีตารับตาราในเรื่ องนี ้ออกมาเพิ่มมากขึ ้น และเพื่อให้ ท่านผู้อ่านได้ เข้ าใจ
เกี่ยวกับเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากรอย่างมีขนมี
ั ้ ตอน จึงขอนาเสนอในลักษณะของประเด็นการถามตอบดังนี ้
Training Road Map คืออะไร?
Training Road Map หมายถึง เส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากรที่กาหนดไว้ อย่างเป็ นระบบแบบแผน โดยระบุว่า
บุคลากรในแต่ละตาแหน่ง แต่ละวิชาชีพ จะต้ องหรื อควรจะได้ รับการพัฒนาและฝึ กอบรมเรื่ องอะไรบ้ าง และแต่ละเรื่ องควร
จะได้ รับการฝึ กอบรมเมื่อไหร่ Training Road Map เปรี ยบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะบอกว่า ก่อนที่จะออกเดินทาง
สายอาชีพของคนทางานนัน้ เขาต้ องมีความรู้ ความสามารถอะไรติดตัวไปบ้ าง และเมื่อเดินทางผ่านไปในแต่ละช่วง เขา
ต้ องเติม นา้ มัน ณ จุด ไหน (หลักกิ โลเมตรที่ เท่าไหร่ ) และเมื่ อไหร่ Training Road Map เป็ นเพี ยงแผนที่การเดิ นทางที่
กาหนดให้ ทกุ คนที่จะเดินไปในสายอาชีพนันๆ
้ โดยมีการบังคับให้ จอดเพียงบางจุดเท่านัน้ เช่น จุดออกสตาร์ ท ทุกคนต้ อง
เติมน ้ามันเหมือนกัน แต่ในระหว่างเส้ นทาง ไม่ จาเป็ นว่าทุกคนจะต้ องเดินทางและจอดเติมน ้ามันเหมือนกัน บางคนต้ อง
จอดเติมนา้ มันทุกจุด ในขณะที่บางคนอาจจะผ่านจุดเติมนา้ มันที่กาหนดไว้ ก็ได้ ถ้ ารถของเขามีนา้ มันเพียงพอต่อการ
เดินทางในระยะทางที่เหลือข้ างหน้ า
ทาไมต้ องมี Training Road Map?
เหตุผลที่องค์กรต่างๆ จาเป็ นที่ต้องมี Training Road Map มีดงั นี ้
 ไม่สามารถหาบุคลากรสาเร็ จรู ปที่ใช้ งานได้ ทนั ที คงไม่มีองค์ กรใดในโลกนี ้ ที่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถพร้ อมในทุกด้ าน รั บเข้ ามาใหม่โดยไม่ต้องบอกหรื อไม่ต้องสอนอะไรก็ สามารถทางานได้ ทันที
ท างานไปนานเท่า ไหร่ ก็ ไม่ต้ อ งไปพัฒ นาอะไรเพิ่ ม เติ ม ก็ ยังท างานได้ อ ยู่ ซึ่งในโลกของความเป็ นจริ งแล้ ว
บุคลากรที่แต่ละองค์กรรับเข้ ามาจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆอีกมากมาย ถึงแม้ จะมีประสบการณ์ในการทางานมา
จากที่อื่นแล้ วก็ตาม แต่รายละเอียดในการปฏิบตั ิงานย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การพัฒนาฝึ กอบรมเพื่อให้

คนทางานได้ ทางานเป็ น ทางานให้ ดีขึ ้นนัน้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับทุกองค์กร ถึงแม้ องค์กร
จะโยกย้ ายคนทางานภายในองค์กร แต่ให้ มาทางานในหน้ าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ก็มีความจาเป็ นต้ อง
ฝึ กอบรม เพราะงานแต่ละงาน แต่ละตาแหน่งก็มีรายละเอี ยดของขันตอนและวิ
้
ธีการทางานที่แตกต่างกัน ไม่
สามารถอบรมครัง้ เดียวแล้ วสามารถทางานได้ ทกุ งาน ทุกตาแหน่ง หรื อทุกระดับได้
 งานในแต่ละองค์ กรมีความแตกต่างกัน คนทางานที่ต้องเปลี่ยนงานจากองค์ กรหนึ่งไปยังอีกองค์ กรหนึ่ง ไม่
สามารถทางานได้ ทนั ที เพราะลักษณะธุรกิจของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน ถึงแม้ จะดาเนินกิจการในธุรกิจเดียวกัน
การทางานก็จะแตกต่างกัน และขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบอาจจะแตกต่างกัน นอกจากนี ้ คนทางานใน
องค์กรหนึ่งเปรี ยบเสมือนคนขับรถอยู่ในเส้ นทางหนึ่ง พอเขาเปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กร ก็เหมือนกับการเปลี่ยน
เส้ นทางการขับรถมาอีกเส้ นทางหนึ่ง ซึ่งไม่อาจมัน่ ใจได้ ว่าความรู้ ความสามารถที่เขามีอยู่นนั ้ จะเทียบเคียงกับ
ความรู้ความสามารถที่เส้ นทางใหม่ต้องการหรื อไม่ นอกจากนี ้ ระยะทางในเส้ นทางเก่ากับเส้ นทางใหม่ อาจจะมี
ระยะทางไม่เท่ากัน ดังนัน้ ความรู้ ความสามารถที่ติดตัวเขามาอาจจะไม่เพียงพอต่อการเดินทางในเส้ นทางใหม่
ซึ่งมีระยะทางไกลกว่าเดิมก็เป็ นไปได้ หรื อในทางกลับกัน เขาอาจจะมีความรู้ ความสามารถที่ก้าวล ้านาหน้ าไป
กว่าที่องค์กรใหม่ต้องการก็ได้
 งานในแต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน คนทางานในองค์กรมีหลากหลายวิชาชีพ ในแต่ละสาขาอาชีพก็ต้องการความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกันไป หรื อแม้ แต่วิชาชีพเดียวกัน ก็ยงั มีระดับของความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
ความรู้ ความสามารถบางอย่าง อาจจะต้ องอาศัยเวลา ไม่สามารถพัฒนาแบบก้ าวกระโดดได้ ต้ องพัฒนาแบบ
เป็ นขันเป็
้ นตอน
 การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้มีข้อจากัด เนื่องจากองค์กรไม่สามารถจัดอบรมให้ กบั คนทุกคนได้ ในเวลาเดียวกัน ใน
ขณะเดียวกันคนแต่ละคนก็ไม่สามารถเรี ยนรู้ เรื่ องทุกเรื่ องได้ ในเวลาเดียวกัน เพราะความรู้ บางอย่างต้ องมีพื ้น
ฐานความรู้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ก่อน ดังนัน้ องค์กรจึงจาเป็ นต้ องมีการกาหนดระบบเส้ นทางในการฝึ กอบรมที่เป็ น
ระบบอย่างชัดเจน
 คนทางานต้ องการความก้ าวหน้ า เหตุผลที่จาเป็ นอย่างหนึ่งที่องค์กรต้ องมีการจัดทาระบบเส้ นทางการฝึ กอบรม
บุคลากรคือคนทางานทุกคนต้ องการความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และองค์กรเองก็คงไม่อยากเห็นคนทางาน

ทางานอยูท่ ี่เดิมตังแต่
้ เข้ ามาจนเกษี ยณอายุ แต่การที่คนที่ก้าวหน้ าได้ นนั ้ คนทางานต้ องมีความรู้ความสามารถ
ก่อนจึงจะสามารถเลือ่ นระดับหรื อปรับตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นไปได้
วัตถุประสงค์ หลักของการจัดทา Training Road Map คืออะไร?
สาหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรม (Training Road Map) มีดงั นี ้
 เพื่อจัดการอบรมให้ เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เส้ นทางการฝึ กอบรมจะช่วยให้ ทราบว่าในแต่ละตาแหน่งงานผู้
ดารงตาแหน่งควรจะได้ รับการฝึ กอบรมหลักสูตรอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ ซึ่งหลักสูตรและรายละเอียดของเนื ้อหาจะ
แตกต่างกันไปตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
 เพื่อจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็ นของการฝึ กอบรม เพื่อให้ ทราบว่าการอบรมเรื่ องใดหัวข้ อใดจาเป็ น
และสาคัญ มากน้ อยเพียงใด เรื่ องใดเร่ งด่วนมาก เรื่ องใดเร่ งด่วนน้ อย ทัง้ นี ้ เพื่อจะได้ จัดเรี ยงลาดับของการ
ฝึ กอบรมให้ เหมาะสมกับช่วงเวลา
 เพื่อนาไปใช้ ในการวางแผนการฝึ กอบรม เนื่องจากเส้ นทางการฝึ กอบรมเป็ นแหล่งหนึง่ ของการวิเคราะห์หาความ
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม เพื่อนาไปใช้ ในการแผนการฝึ กอบรมทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ถ้ าระบบเส้ นทางการ
ฝึ กอบรมสมบูรณ์ในแต่ละปี ก็จะช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมจากแหล่งนี ้ลงได้
 เพื่อนาไปประเมินความสามารถของผู้ดารงตาแหน่ง เส้ นทางการฝึ กอบรมถือเป็ นหัวข้ อการฝึ กอบรมมาตรฐาน
ของผู้ดารงตาแหน่ง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าคนทุกคนต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเหมือนกันทุกเรื่ องทุกหลักสูตร แต่
จะนาเอาหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแต่ละตาแหน่ง ไปประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบกั บระดับความสามารถจริ งของผู้ดารง
ตาแหน่งแต่ละคน เพื่อจะบอกว่า ผู้ดารงตาแหน่งแต่ละคนจาเป็ นจาเป็ นต้ องได้ รับการฝึ กอบรมในเรื่ องอะไรบ้ าง
และเพื่อประเมินดูวา่ ช่องว่างระหว่างระดับที่ต้องการ กับระดับความรู้ความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งนันมี
้ มาก
น้ อยเพียงใด และสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคลได้
 เพื่อสนับสนุนระบบเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ เนื่องจากทุกองค์กร มีระบบความก้ าวหน้ าในอาชีพให้ กับ
บุคลากร และคนที่จะก้ าวหน้ าขึ ้นไปในตาแหน่งหน้ าที่ที่สงู ขึน้ ไปนัน้ จาเป็ นต้ องมีระบบการพัฒ นาฝึ กอบรม
รองรับไว้ ลว่ งหน้ า ดังนัน้ ระบบเส้ นทางในการฝึ กอบรมจึงเป็ นตัวช่วยที่สาคัญอย่างหนึง่ ที่จะช่วยให้ ระบบเส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในอาชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

ใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทา Training Road Map?
มักจะมีข้อถกเถียงกันบ่อยๆว่า การจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมของตาแหน่งงานนั น้ ควรจะเป็ นหน้ าที่ของใคร
ระหว่างฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานที่ตาแหน่งงานนันๆสั
้ งกัดอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันอย่าง
ชัดเจน จึงขอชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมดังนี ้
 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากหน่วยงานนี ้ มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบระบบเส้ นทางการ
ฝึ กอบรมว่า ควรจะมีลกั ษณะหน้ าเป็ นอย่างไร เช่น เนื ้อหา รูปแบบ กระบวนการ รวมถึงวิธีการทา และการนาไป
เชื่อมโยงระบบระบบงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็ นระบบการจัดฝึ กอบรม ระบบเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ หน่วยงานนี ้จะต้ องทาหน้ าที่ในการให้ ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็ นผู้ประสานงานในการจัดทา
หรื อทบทวนเส้ นทางการฝึ กอบรมให้ กบั ทุกหน่วยงานด้ วย
 ผู้บงั คับบัญชา เมื่อพูดถึงผู้บงั คับบัญชาในที่นี ้จะหมายถึง ผู้บงั คับบัญชาในสองลักษณะคือ
o ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของตาแหน่งงาน
เนื่ อ งจากผู้ บั ง คับ บัญ ชาโดยตรงของต าแหน่ ง งาน เป็ นผู้ ที่ ร้ ู รายละเอี ย ดของต าแหน่ ง งานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาดีที่สดุ จึงต้ องทาหน้ าที่ ในการกาหนดหัวข้ อการฝึ กอบรมของเส้ นทางการฝึ กอบรม
ของตาแหน่งงานโดยตรงว่า แต่ละตาแหน่งควรจะได้ รับการฝึ กอบรมในหัวข้ ออะไรบ้ าง เมื่อไหร่
o ผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นหัวหน้ าสายงาน
เนื่องจากหัวข้ อการฝึ กอบรมในบางเรื่ อง จะเกี่ยวข้ องกับความก้ าวหน้ าในอาชีพของตาแหน่งงานและ
หัวข้ อบางหัวข้ อจะเกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน หรื อหลายตาแหน่งงาน ผู้บงั คับบัญชาของตาแหน่ง
งานโดยตรง ไม่สามารถกาหนดขึ ้นมาเองได้ ดังนัน้ ผู้บังคับบัญ ชาที่เป็ นหัวหน้ าสายงาน จะต้ องทา
หน้ าที่ในการพิจารณาหัวข้ อการฝึ กอบรม ของทุกตาแหน่งงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้ องกัน
ส่ วนประกอบของ Training Road Map ควรจะมีอะไรบ้ าง?
จากชื่อและความหมายของ Training Road Map ก็บอกอย่างชัดเจนแล้ วว่าเป็ นเส้ นทางในการฝึ กอบรมบุคลากร
ของแต่ ล ะต าแหน่ ง ก่ อ นที่ จ ะถามว่า Training Road Map ควรจะมี ส่ว นประกอบอะไรบ้ า ง เราคงต้ อ งตอบค าถาม
ดังต่อไปนี ้ให้ ได้ ก่อน
 ผู้ดารงตาแหน่งนี ้ ต้ องมีความรู้ และทักษะอะไรบ้ างจึงจะสามารถทางานได้ ตามที่กาหนดไว้ ในใบกาหนดหน้ าที่
งาน?
 ความรู้และทักษะอะไรบ้ างที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งต้ องรู้ ต้ องมีมาก่อนที่จะเข้ ามาทางาน?

 ความรู้ และทักษะอะไรบ้ างที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งไม่ต้องรู้ หรื อไม่ต้องมีมาก่อนก็สามารถเข้ ามาทางานในตาแหน่งนี ้
ได้ ?
 เมื่อไหร่ผ้ ดู ารงตาแหน่งจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้ มีความรู้และทักษะต่างๆตามที่ กาหนดไว้ ?
 ผู้ดารงตาแหน่งต้ องมีความสามารถอื่นๆอะไรบ้ างที่ไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีแล้ วจะช่วยให้ เขาทางานในหน้ าที่นีไ้ ด้ ดี
ยิ่งขึ ้น?
 ผู้ดารงตาแหน่งงานนีส้ ามารถเติบโตหรื อก้ าวหน้ าไปในอาชีพทางไหนได้ บ้าง และแต่ละเส้ นทางเขาควรจะมี
ความรู้ความสามารถอะไรบ้ าง?
 ถ้ าต้ องการให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งมีความรู้ ความสามารถตามที่กาหนดไว้ เขาควรจะได้ รับการฝึ กอบรมหลักสูตร
อะไรบ้ าง?
 เมื่อไหร่ ผู้ดารงตาแหน่งควรจะได้ รับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ และควรจะฝึ กอบรมหลักสูตรไหนก่อนหลัง
หรื อไม่?
 เส้ นทางการฝึ กอบรมของตาแหน่งนี ้จะเริ่ มต้ นเมื่อไหร่ และจะสิ ้นสุดเมื่อไหร่?
 แต่ละตาแหน่งจาเป็ นต้ องมีการกาหนดระยะเวลาใน Training Road Map เท่ากันหรื อไม่?
จากคาถามดังกล่าว พอที่จะนามาสรุปเป็ นเนื ้อหาสาระของส่วนประกอบของ Training Road Map ได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 : การฝึ กอบรมเพื่อให้ มีความรู้และทักษะในงาน(Technical Training)
หมายถึง ส่วนที่จะบอกว่าผู้ที่จะเข้ ามาดารงตาแหน่งนี ้ จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมหัวข้ ออะไรบ้ าง เพื่อให้ มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็ นต่อการนาไปปฏิบตั ิงาน เป็ นการฝึ กอบรมภาคบังคับที่ทกุ คนต้ องรู้และต้ องมีก่อนที่จะปล่อยให้ ทางาน
ได้ ด้วยตัวเอง
ส่ วนที่ 2 : การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Job enhancement training)
หมายถึง ส่วนที่จะบอกว่าผู้ดารงตาแหน่งนี ้ควรจะมีความสามารถอื่นๆอะไรบ้ าง นอกเหนือจากความรู้และทักษะใน
งาน ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งงานนี ้ สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพ ในการทางานให้
สูงขึ ้น
ส่ วนที่ 3 : การฝึ กอบรมเพื่อรองรับความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Development Training)
หมายถึง ส่วนที่จะบอกว่าผู้ดารงตาแหน่งนี ้ควรจะมีความสามารถอะไรบ้ างก่อนที่จะเติบโตขึ ้นไปในสายอาชีพหรื อ
ตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู กว่า รวมถึงการที่ต้องโยกย้ ายไปทางานในสายอาชีพอื่นภายในองค์กร

ส่วนนี ้จะ

เป็ นส่วนของการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อรองรับความก้ าวหน้ าในการทางาน อาจจะเป็ นการเลือ่ นระดับ ปรับตาแหน่ง
รวมถึงการโยกย้ ายไปทางานในตาแหน่งหรื อสายงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน หรื ออยู่ในเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ
เดียวกัน

ส่วนประกอบที่กล่าวมาทังสามส่
้
วนนี ้ ผมคิดว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดไว้ ใน Training Road Map ส่วน
องค์กรไหนจะไปเปลี่ยนชื่อเปลีย่ นหัวข้ อหรื อเพิ่มลดกลุม่ ของส่วนประกอบนี ้ก็สามารถทาได้ นอกจากนี ้ องค์กรใดอยากจะ
มีสว่ นประกอบอื่นๆเพิ่มเติมเข้ ามาก็ได้ เช่น การฝึ กอบรมตามความสมัครใจหรื อ การฝึ กอบรมประเภทเลือกได้ ตามอิสระ
ซึง่ อาจจะเป็ นการกาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับตาแหน่งงานหรื ออาชีพนันๆ
้ แต่ไม่ได้ มีความสาคัญต่อการ
ทางานในตาแหน่งหรื อความก้ าวหน้ าในอาชีพโดยตรง แต่เป็ นหลักสูตรที่มีประโยชน์สาหรับคนทางาน เช่ น การพัฒนาด้ าน
จิตใจ (การฝึ กสมาธิ) การพัฒนาทักษะด้ านวิชาชีพอื่นๆ
จากคาถามและคาตอบทังหมดนี
้
้ คงพอจะทาให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ เข้ าใจและเห็นความสาคัญกับเส้ นทางการฝึ กอบรม
(Training Road Map) มากยิ่งขึ ้นนะครับ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเมื่อองค์กรมีเส้ นทางการฝึ กอบรมของทุ กตาแหน่งงาน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็นา่ จะขจัดปั ญหาของการฝึ กอบรมไปได้ หลายเรื่ องอย่างแน่นอน

