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โดยประสบการณ์ ของผู้เขียนทังที
้ ่เคยเป็ นผู้รับการฝึ กอบรมและเป็ นผู้ให้ การฝึ กอบรม บ่อยครัง้ ที่ผ้ เู ขียนรู้ สึกว่า
ความรู้จากการฝึ กอบรมไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ วันนี ้เรามาลองวิเคราะห์
กันว่าเป็ นเพราะสาเหตุใด และจะแก้ ไขอย่ างไรกัน ก่อนอื่น ต้ องทาความเข้ าใจก่อนว่า การฝึ กอบรมตามหัวข้ อนี ้ คือ การ
ฝึ กอบรมแบบ Class Room Training โดยจะเชิญวิทยากรบรรยายเป็ นการภายในหรื อส่งพนักงานไปรับฟั งการบรรยาย
ภายนอก อาจจะมีการทา Workshop บ้ าง ซึง่ เป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป
เมื่อราวต้ นเดือนมีนาคมนี ้ ผู้เขียนได้ รับเกียรติให้ เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่ อง “การบริ หารงานบุคคลบนพื ้นฐานของ
Competency สาหรับมาตรฐาน ISO” ความตอนหนึ่งในการบรรยาย ผู้เขียนย ้าว่า “การประยุกต์ใช้ Competency ในการ
บริ หารงานบุคคลให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดมาตรฐาน ISO ไม่ใช่เรื่ องยาก หากเราเข้ าใจทังข้
้ อกาหนดมาตรฐานและการ
จัดทา Competency เพื่อเชื่อมโยงไปสูก่ ารวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need) และ KPI แต่สิ่งที่ยาก
กว่า คือ การทาให้ พนักงานเข้ าใจและยอมรับการบริ หารงานบุคคลแบบ Competency-based และการวัดผลงานด้ วย KPI
”เพราะอะไรครับ เพราะเรากาลังเข้ าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน เช่น แต่เดิมเคยแต่ทางานอย่าง
เดียว ไม่คอ่ ยจดบันทึกผลการทางาน ก็ต้องบันทึกข้ อมูลเพื่อต้ องวัดค่างานตาม KPI หรื อ ต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมเพิ่ม เพื่อ
เติมเต็มความรู้ ความสามารถที่ต่ากว่าเกณฑ์คาดหวัง เป็ นต้ น เคยมีนะครับ พนักงานเก่ง ๆ ทางานมานาน แต่ไม่ชอบไป
ฝึ กอบรมที่ไหน ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอก คนเหล่านี ้จะเก่งเฉพาะงานของตน ผลก็คืออาจจะสร้ างปั ญหาตามมา
เพราะจะพัฒนาให้ เขาก้ าวหน้ าไปตาแหน่งที่ดีกว่า ก็ไม่ได้ เพราะ Competency ไปไม่ถึง บางครัง้ ส่งไปฝึ กอบรมเพิ่ม ก็ไป
อย่างขัดไม่ได้ กลับมาก็ไม่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถตามที่องค์ กรคาดหวังได้ คนกลุ่มนีถ้ ือว่า “Born to be
Follower” ไม่ขอเป็ นหัวหน้ ากับใครจริ ง ๆ ถ้ าหากท่านเป็ น HR Manager หรื อผู้บงั คับบัญชาของพนักงานกลุ่มนี ้ท่านจะ
ปฏิบตั ิอย่างไรต่อไปครับ
ในทางตรงกันข้ าม ก็อาจจะมีพนักงานบางกลุม่ ชอบที่จะไปฝึ กอบรม ยิ่งถ้ าได้ ไปฝึ กอบรมนอกบริ ษัทยิ่งชอบ แต่
เมื่อกลับมา ก็ ไม่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถตามที่องค์กรคาดหวังได้ เช่นเดิม เพราะอะไรครับ เพราะอาจจะ
เป็ นไปได้ วา่ เนื ้อหาหลักสูตรไม่ตรงกับความต้ องการพัฒนา Competency ของพนักงาน หรื ออาจจะเป็ นไปได้ วา่ พนักงาน
มีขีดความสามารถจากัดไม่สามารถแปรสาระความรู้ จากการฝึ กอบรมเป็ นภาคปฏิบตั ิได้ ถ้ าหากท่านเป็ น HR Manager
หรื อผู้บงั คับบัญชาของพนักงานกลุม่ นี ้ท่านจะปฏิบตั ิอย่างไรต่อไปครับ
ด้ วยเหตุนี ้ ถ้ าหากท่านเป็ นผู้จดั หา/จัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรม ท่านจะต้ องคิดก่อนว่าจะจัดหลักสูตรอะไร เพื่อ
ใคร และท่านคาดหวังว่าจะได้ ผลลัพธ์ อะไร ใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเช่น จะจัดหลักสูตร CRM (Customer Relationship
Management) มีพนักงานแผนกใดบ้ างครับที่ควรเข้ ารับการฝึ กอบรม หลายคนคงคิดถึง ฝ่ ายขาย, ฝ่ ายบริ การลูกค้ า มี

แผนก/ฝ่ ายอื่นอีกหรื อไม่ครับ ... ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ลูกค้ ามีความพึงพอใจสินค้ าและบริ การมากขึ ้น เป็ นไปตามรูปแบบ
ดังกล่าว ใช่ไหมครับ
ถ้ าคาตอบของท่านคือ “ใช่”
ผู้เขียน ขอคิดในมุมกลับครับ
หมายความว่า เราจะใช้ ผลลัพธ์เป็ น “ตัวตัง”้ คือ เมื่อเราต้ องการให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสินค้ าและบริ การมาก
ขึ ้น คือ ผลลัพธ์ ที่ต้องการ องค์กรมีพนักงานแผนก/ฝ่ ายใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า นอกจากฝ่ ายขาย, ฝ่ ายบริ การลูกค้ า มี
แผนกอื่น ๆ อีกหรื อไม่ครับ ฝ่ ายวางแผนผลิต ฝ่ ายจัดส่ง แม้ กระทัง่ ฝ่ ายบัญชี มีกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าหรื อไม่ครับ
ถ้ ามีก็ควรเข้ ารับการฝึ กอบรมเรื่ อง CRM ด้ วยใช่ไหมครับ นอกเหนือจาก CRM มีหลักสูตรอื่น ๆ อีกได้ หรื อไม่ครับที่จะทาให้
ลูกค้ ามีความพึงพอใจมากขึ ้น เช่น การจัดส่งให้ ทนั เวลา, ทักษะการประชาสัมพันธ์ หรื อแม้ กระทัง่ ศิลปะการเจรจาเร่งรัดหนี ้
(พูดง่าย ๆ คือทวงหนี ้) ก็สามารถจัดเป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรมได้ เช่นกัน
การใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวตัง้ จะทาให้ ทกุ แผนกทุกฝ่ ายเดินไปในทิศทางตามที่องค์กรต้ องการ ไม่ใช่ต่างคนต่างทา
ต่างคนต่างจัดหลักสูตร ที่อาจจะทาให้ องค์กรสิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยมากเกินไป นอกจากนี ้ยังทาให้ เกิดความชัดเจนว่า ต้ องใช้
KPI ใดเป็ นตัวชีว้ ดั และสามารถจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมได้ ตรงกับลักษณะงานของพนักงานได้ มากกว่า เมื่อพนักงาน
มองเห็นเนื ้องานสอดคล้ องกับเนื ้อหาของการฝึ กอบรม ย่อมนาไปปฏิบตั ิได้ ง่ายขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น CRM กับพนักงานรับ
โทรศัพท์ ถามว่าพนักงานรับโทรศัพท์ที่รับผิดชอบการรับ -โอนสายโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ ามามีความรู้เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ คาตอบ
คือน่าจะรู้ เรื่ อง CRM มากขึ ้นครับ แต่จะนาไปใช้ งานอย่างไร เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง อาจจะเป็ นปั ญหาสาหรับเขาก็ได้ แต่ถ้า
จัดการฝึ กอบรมเรื่ องการพัฒนาทักษะของ Phone Operator ที่ดี จะสอดรับกับลักษณะงานที่รับผิดชอบมากกว่า พนักงาน
เข้ าใจเพราะเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั และน่าจะสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้ จริ ง บ่อยครัง้ ที่จะพบว่ามารยาทการรับโทรศัพท์ น ้าเสียง
หรื อการใช้ เวลาในการรับโทรศัพท์ นานเกินไป อาจจะทาให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ หงุดหงิดไปด้ วย ความไม่พึงพอใจของลูกค้ าเริ่ มก่อ
ตัวขึ ้นเล็ก ๆ ตังแต่
้ เวลานันแล้
้ วครับ
บทสรุป ณ บรรทัดนี ้ คือ ในมุมมองของผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้เขียนเสนอให้ ผ้ จู ดั ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวตัง้ ผลลัพธ์มาจาก
ไหน ก็มาจากนโยบายองค์กรหรื อกลยุทธ์ระดับองค์กรหรื อระดับหน่วยงาน แล้ วจึงพยายามจัดการฝึ กอบรมในเนื ้อหาที่เป็ น
เรื่ องใกล้ ตวั ให้ ใกล้ เคียงกับลักษณะงานของแผนกหรื อฝ่ าย จะทาให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้ จริ ง จัดอบรมเรื่ องกว้ าง ๆ
คนเยอะ ๆ อาจจะไม่ได้ ผลตอบรับที่ดีก็ได้ นะครับ ลองเปลี่ยนมาจัดเรื่ องใกล้ ตวั พนักงาน เพื่อมุง่ สูจ่ ดุ มุง่ หมายเดียวกันบาง
ทีอาจจะได้ ผลดีกว่าก็ได้ ครับ ไม่เปลืองเงินเปลืองเวลาด้ วยครับ
ถ้ าโฟกัสย่อยลงมาในระดับรายบุคคล ด้ วยมุมมองของผู้รับการฝึ กอบรม เมื่อเราได้ เรี ยนรู้แล้ ว แต่ไม่ร้ ูจะตังต้
้ นนา
ความรู้จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิอย่างไรให้ เกิดผล?
ก่อนที่เราจะไปฟั งการบรรยายในเรื่ องที่จะฝึ กอบรมนัน้ ก็ควรจะสร้ างโจทย์ก่อนว่าเราอยากรู้ เรื่ องอะไร (What)
และเพื่ออะไร (For what) ประมาณ 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ผู้เขียนขอเล่าประสบการณ์ที่ครัง้ หนึง่ ผู้เขียนไปรับฟั งการบรรยายเรื่ อง
การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า ตามข้ อกาหนด ISO 9001:2000 ในสมัยที่กาลังจะปรับเปลี่ยน version ใหม่ ๆ ผู้เขียน
ตังโจทย์
้
สาหรับตนเองก่อนไปฟั งว่า

1. หลังการฝึ กอบรม ผู้เขียนต้ องสามารถสร้ างแบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าได้ และเขียน
ระเบียบปฏิบตั ิกาหนดหลักเกณฑ์การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าได้
2. การที่ผ้ เู ขียนจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามข้ อที่ 1 ผู้เขียนควรจะรู้เรื่ อง
2.1 ลูกค้ าของบริ ษัทมีมาก จะใช้ ขนาดตัวอย่างลูกค้ ากี่ราย หรื อต้ องใช้ จานวนลูกค้ าทังหมด
้
2.2 เกณฑ์ที่จะใช้ ในแบบฟอร์ มการสารวจน่าจะมีหวั ข้ ออะไรบ้ าง
2.3 วิธีการสารวจความพึงพอใจ
2.4 หลังมีข้อมูลกลับมา จะต้ องเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจอย่างไร
2.5 ที่สาคัญ น่าจะได้ ตัวอย่างแบบฟอร์ มการสารวจมาเป็ นแนวทาง ข้ อนี ้ ผู้เขีย นกาดาวไว้ 5 ดาวเลย
ห้ ามพลาด ห้ ามลืม
แต่ผลการฟั งบรรยายครัง้ นัน้ ผู้เขียนไม่ได้ รับการตอบสนองในหัวข้ อที่ต้องการรู้ ตามหัวข้ อที่ 2.1, 2.2, 2.4 และ
2.5 ดังนัน้ ผู้เขียนก็ไม่สามารถเป้าหมายตามข้ อที่ 1 ได้ สาเหตุ อาจจะเป็ นไปได้ ว่าตอนนัน้ เป็ นเรื่ องใหม่ที่กาลัง Hot
วิทยากรอาจจะยังไม่เข้ าใจเพียงพอ หรื อ เป็ นไปได้ ว่า ผู้เขียนไม่เข้ าใจในเนื ้อหาที่บรรยายเพียงพอ หรื อเป็ นไปได้ ว่า มี
ผู้สนใจมากเกินไป จนวิทยากรจับประเด็นไม่ถกู ฯลฯ แต่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามข้ อที่ 1 ผู้เขียนจึงต้ องกลับมาทบทวน
ความอยากรู้ตามข้ อที่ 2.1-2.5 ใหม่ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ด้ วยตนเอง (ผู้เขียนไม่ได้ ใช้ ที่ปรึกษาในการจัดทา
ระบบ ISO 9001:2000) ผิดบ้ าง ถูกบ้ าง แรกๆก็ผิดพลาดมากหน่อย หลัง ๆ มาก็ค่อยดีขึ ้นตามลาดับ ค่อย ๆ ปรับปรุ งกัน
ไป จนในที่สดุ ก็สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ เช่นกัน
ครับ ผู้เขียนกาลังสื่อให้ ผ้ อู ่านทราบว่า การเรี ยนรู้ อะไรและเรี ยนรู้ อย่างไรให้ ได้ ผลทางปฏิบตั ิจะต้ องตัง้ “โจทย์”
หรื อ “ผลลัพธ์ ” ที่คาดหวังไว้ ก่อนครับ แล้ วจัดทารายการออกมา อาจจะไม่เป็ นลายลักษณ์ อักษรก็ได้ ครับ แต่ต้องรู้ ว่า
เพื่อให้ ได้ คาตอบ เราจะต้ องรู้ เรื่ องอะไรบ้ าง ถ้ าไม่ได้ คาตอบที่ต้องการก็ให้ สอบถามจากวิทยากรครับ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า
วิทยากรทุกท่านยินดีตอบเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ ถ้ ายังไม่ ได้ คาตอบที่ชดั เจน ก็คงต้ องช่วยเหลือตนเองครับ หา
คาตอบจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ต่อไป อย่าเพิ่งท้ อถอยครับ เส้ นทางข้ างหน้ ายังอีกยาวไกล
ผู้เขี ย นก็ ไม่ได้ อ ยู่ในสายงาน HR โดยตรง แต่ ก ว่า กึ่ ง หนึ งของชี วิ ต ท างานอยู่ในระดับ บริ ห ารวางแผน และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในภาระที่ต้องเกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรมมาโดยตลอด ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะผู้อา่ นที่เป็ น HR ควรจะทา
แบบฟอร์ มการประเมินผลการฝึ กอบรมด้ วยทุกครัง้ และเก็ บข้ อมูลไว้ ให้ ดี จะใช้ เป็ นแนวทางการวิเคราะห์ ปรับปรุ งการ
ฝึ กอบรมให้ มีประสิทธิภาพต่อไปได้ ครับ หัวข้ อการประเมิน อาจจะทาอย่างง่าย ๆ คือ ก่อนการอบรม พนักงานมีระดับ
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่ฝึกอบรมเพียงใด หลังการฝึ กอบรม มีความรู้ ความเข้ าใจเพิ่มมากขึ ้นเพียงใด หรื อ อาจจะ
ประเมินในรูปแบบการจัดทา Rating Score ซึง่ โดยทัว่ ไปจะวัดผล 4 เรื่ องหลัก ๆ คือ
1. เนื ้อหาสาระ
2. การสือ่ สาร/การถ่ายทอดความรู้จากการฝึ กอบรม
3. ความรู้ความสามารถ/บุคลิกลักษณะของวิทยากร

4. ความพร้ อมของผู้จดั การฝึ กอบรม/สถานที่ / อาหาร
จะมีประเด็นมากกว่าหรื อน้ อยกว่านี ้ก็ไม่เป็ นไรครับ แต่เราต้ องรู้ ว่าคะแนนที่ได้ จะช่วยให้ เราต้ องไปปรับปรุ งใน
ประเด็นใดบ้ าง
ถ้ าเป็ นการจัดฝึ กอบรมภายในเพื่อเติมเต็ม Competency หรื อ KPI หรื อตามนโยบายขององค์กร ผู้เขียน แนะนา
ให้ เปิ ดช่องว่างให้ พนักงานสามารถเขียนความเห็นได้ โดยอิสระอย่างน้ อย 2 เรื่ อง คือ เรื่ องแรกเป็ นช่องคาแนะนาอื่น ๆ ที่
อาจจะอยู่นอกเหนือหัวข้ อที่มีอยู่ และเรื่ องที่สอง คื อ ให้ พนักงานช่วยบอกว่าจะนาไปปรับปรุ งงานที่รับผิดชอบได้ อย่างไร
(อาจจะเป็ นการขอร้ องแกมบังคับ ให้ ต้องเขียนทุกครัง้ ครับ ถ้ าเขียนไม่ได้ ฃ่วยบอก HR จะเขียนแทนให้ ) เพราะอะไรครับ
เพราะผู้เขียนกาลังสร้ างเครื่ องมือตัวใหม่ให้ กบั ทาง HR หรื อ ผู้บงั คับบัญชาของพนักงาน ในการติดตามผลการฝึ กอบรม
เกิดขึ ้น เรี ยกว่า เครื่ องมือการติดตามผลการฝึ กอบรม (Trained Monitoring Tool)
ภายใต้ สมมติฐานเบื ้องต้ น คือ ถ้ าพนักงานสามารถเขียนหรื อบอกเล่าได้ วา่ เนื ้อหาสาระของการฝึ กอบรมจะนาไป
ปรับปรุ งงานที่รับผิดชอบดีขึ ้นได้ อย่างไร นัน่ คือ สื่อสัญญาณแรกที่ ดีมาก อาจจะตรงกับที่เราคาดหวังหรื อไม่ ก็ไม่เป็ นไร
ครับ อย่าไปคาดคันให้
้ พนักงานต้ องตอบตามที่เราต้ องการ เครื่ องมือนี ้อาจจะรวบรวมเป็ นประเด็นสาคัญ ๆ แล้ วให้ HR
ประสานงานกับหัวหน้ างานของพนักงานเพื่อติดตามผลดูวา่ พฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้นหรื อ ทักษะเพิ่ มขึ ้น
ความรู้ แน่นขึ ้นหรื อความสามารถเก่งขึ ้นหรื อไม่ เพียงใด ถ้ าการฝึ กอบรมนัน้ มีประสิทธิ ภาพ พฤติกรรมหรื อทักษะหรื อ
ความรู้ความสามารถของพนักงานต้ องพัฒนาไปในทางบวกเสมอ
HR บางท่านอาจจะเริ่ มหนักใจเสียแล้ วซิครับ อย่าว่าแต่จะให้ เขียนเลย แค่ “หลอก” ให้ มาอบรมก็แทบจะไม่ได้ รับ
ความร่วมมืออยูแ่ ล้ ว มิหนาซ ้า ยังโดนหัวหน้ างานของแผนก/ฝ่ ายนันค่
้ อนแคะเชิงตาหนิเล็ก ๆ ที่ทาให้ ต้องเสียงานอีก จะทา
อย่างไร ผู้เขียนมีคาแนะนาสัน้ ๆ 3 ข้ อครับ
1. ใช้ หลัก Empathy คือ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้ าง บางทีจดั วันเวลาการอบรมเป็ นวันหยุด ทางานมา5-6 วันแล้ ว
ยังจะต้ องมาฝึ กอบรมวันหยุดกันอีก ใครเขาอยากจะมาครับ
2. มนุษย์มีความใฝ่ ดีเป็ นพื ้นฐาน หัวหน้ างานนิยมคาชมเชยและการให้ เกียรติยอมรับ จะทาอะไร แจ้ งให้ หวั หน้ า
งานของพนักงานผู้นนรั
ั ้ บทราบหน่อยก็ดีนะครับ อย่างน้ อยก็บรรเทาแรงเสียดสีลงได้ บ้าง
3. HR Manager/Director หรื อผู้บริ หารระดับสูง มีไว้ ก็ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ อย่ามองข้ ามให้ เป็ นอนุสาวรี ย์ประจา
ฝ่ าย มีปัญหาอะไร ก็ร้องขอให้ ทา่ นช่วย ไม่เสียหายนะครับ
ถ้ าทาทัง้ สามข้ อแล้ ว ยังไม่ได้ ผลอีกจะทาอย่างไร มีคาตอบสุดท้ ายให้ ครับ "If you always do what interests
you, then at least one person is pleased. - ถ้ าคุณลงมือทาในสิง่ ที่คณ
ุ สนใจอยูเ่ สมอ อย่างน้ อยจะมีคนคนหนึง่ ที่พอใจ"
(Katherine Hepburn) ครับ เป็ นกาลังใจให้ เสมอสาหรับคนทางาน

