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ถ้ าใครเคยเดินทางผ่านจังหวัดต่าง ๆ เมื่อสิบปี ที่แล้ วกับปี นี ้ จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีรถผ่าน
มากนัน้ มักจะมีเส้ นทางใหม่ ๆ เกิดขึ ้นเร็ วมาก เช่น บางจังหวัดมีถนนมอเตอร์ เวย์ บางจังหวัดมีถนนเลีย่ งเมือง บางจังหวัด
มีถนนในทะเลเลียบชายฝั่ ง บางจังหวัดมีเส้ นทางลัดเพื่อหลีกเลีย่ งการเดินทางผ่านตัวเมืองที่มีถนนแคบ ๆ ผู้คนพลุกพล่าน
และมีถนนซอยมาก ใครที่ชอบเดินทางชอบลองเส้ นทางใหม่ ๆ ก็จะได้ เปรี ยบเพราะรู้ดีวา่ เส้ นทางไหนน่าใช้ มากกว่ากัน แต่
คนบางคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบลองของใหม่ คนกลุ่มนี ้ก็มกั จะเลือกใช้ เส้ นทางเดิมที่เคยใช้ ทกุ ครัง้ ตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั เพราะรู้ สึกว่าคุ้นเคยดี ไม่หลงทางแน่ ๆ เคยชินกับสภาพรถติดในบางช่วงบางตอน ถ้ าถามว่าทาไมไม่
ลองไปใช้ เส้ นทางใหม่บ้าง คนกลุม่ นี ้ก็บอกว่าไม่ร้ ูไปยังไงเข้ าตรงไหน ออกตรงไหน กลัวหลง หรื อบางคนก็บอกว่ารอให้ คน
ใช้ เยอะ ๆ ก่อนแล้ วค่อยไปใช้
สถานการณ์ของระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมในองค์กรต่าง ๆ ปั จจุบนั ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากการเดินทางใน
ชีวิตประจาวันของคนเรา จะเห็นได้ วา่ บางองค์กรยังใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมแบบเดิม ๆ เหมือนยี่สบิ สามสิบปี ที่ผา่ นมาไม่มี
อะไรเปลีย่ นแปลง ทัง้ ๆ ที่ร้ ูวา่ การฝึ กอบรมแบบเดิมยังมีข้อจากัดอยูห่ ลายเรื่ องก็ตาม แต่องค์กรรู้สกึ คุ้นเคยกับรูปแบบที่ทา
กันมาเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิ และในขณะเดียวกันรู ปแบบการพัฒ นาและฝึ กอบรมก็เกิดขึ ้นมาใหม่อีกหลายรู ปแบบ บาง
องค์กรก็ทดลองใช้ รูปแบบใหม่แล้ ว บางองค์กรรอดูท่าทีไปสักระยะหนึ่งก่อน บางองค์กรยังรู้ สึกชอบและคุ้นเคยกับการ
ฝึ กอบรมแบบเดิม ๆ
ก่อนที่จะไปดูว่า เส้ นทางของการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในปั จจุบนั และอนาคตมีอะไรบ้ าง จะขอนาเสนอ
ให้ เห็นปั ญหาและเหตุผลความจาเป็ นที่องค์กรควรจะตัดสินใจเลือกเส้ นทางเดินในอนาคตให้ กับระบบการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมบุคลากรเสียใหม่ดงั ต่อไปนี ้
• การพัฒนาและฝึ กอบรมขาดทิศทางและกลยุทธ์ ระยะยาว
ระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมขององค์กรโดยทัว่ ไปมักจะมีเพียงแผนงานรายปี โดยที่ไม่มีการกาหนดภาพใน
อนาคตที่ชดั เจนว่าอีก 5 ปี หรื อ 10 ปี ข้ างหน้ า องค์กรอยากเห็นคนแต่ละระดับแต่ละกลุม่ มีความสามารถเป็ น
อย่างไร ทาให้ แผนพัฒ นาบุคลากรไม่สัมพันธ์ และต่อเนื่องกัน เหมือนกับการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยที่
วางแผนการเดินทางเพียงสิบกิโลเมตรข้ างหน้ าเท่านัน้ พอไปถึงกิ โลเมตรที่สิบก็ค่อยมานัง่ คิดกันต่อไปอีก
สิบกิโลเมตรต่อไปจะเดินทางอย่างไร

• องค์ กรลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรไม่ น้อย แต่ วัดผลไม่ ได้ ว่าคุ้มค่ าหรื อไม่
ปั ญหานี ้ถือเป็ นปั ญหาหลักที่เกิดขึ ้นในเกื อบทุกองค์กร องค์ กรรู้ อย่างเดียวว่าแต่ละปี มีงบด้ านการพัฒนา
ฝึ กอบรมเท่าไหร่ ผ่านไป 5 ปี 10 เสียเงินไปกับการฝึ กอบรมเท่าไหร่ แต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าองค์กรได้ อะไร
กลับคืนมาบ้ าง ถ้ าจะลดหรื อยกเลิกงบในเรื่ องนี ้ไปก็ไม่ได้ เพราะเป็ นสิ่งที่ทามาทุกปี หรื อองค์กรอื่น ๆ เขาก็มี
การลงทุนในเรื่ องนี ้กัน ครัน้ จะลงทุนไปมากกว่านี ้ก็ไม่ร้ ูวา่ จะได้ อะไรกลับคืนมาคุ้มค่าหรื อไม่ เมื่อไหร่
• โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว องค์ กรเรียนรู้ไม่ ทัน
เนื่องจากปั จจุบนั และอนาคตเป็ นสังคมของเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ เกิดมากขึ ้น เร็ วขึ ้น ยากต่อการเรี ยนรู้ให้
ทัน ทาให้ องค์กรต่าง ๆ กลัวตกยุคตกกระแสจึงเน้ นการพัฒนาบุคลากรแบบจับฉ่ายคือพัฒนาทุกเรื่ องแต่ไม่ดี
สักเรื่ อง คนเรี ยนสาลักความรู้ เพราะเรี ยนมากเกินความจาเป็ น เรี ยนจนไม่มีเวลานามาใช้ เรี ยนจนไม่ร้ ูวา่ ควร
จะนาเอาความรู้ไหนมาใช้ ดี เรี ยนจนงงเพราะความรู้ที่ร่ าเรี ยนมาตีกนั เอง เพราะเรี ยนมาจากหลาหลายสานัก
หลายตาราหลายอาจารย์
• ศักยภาพของคนคือปั จจัยสาคัญในการแข่ งขัน
ความได้ เปรี ยบขององค์กรที่เกิดจากจานวนคน เงินทุน เครื่ องจักร ระบบการทางาน เทคโนโลยี เริ่ มจะหมดไป
กระแสใหม่ที่จะทาให้ องค์กรต่าง ๆ แข่งขันกับคู่แข่งได้ คือ ศักยภาพของบุคลากร แต่การหาคนที่มีศกั ยภาพ
พร้ อมใช้ งานมาจากภายนอกเข้ ามานันเป็
้ นเรื่ องที่ทาได้ ลาบากมากยิ่งขึ ้น เพราะทุกองค์กรก็พยายามแย่งตัว
คนเก่ง ๆ ในตลาดไปด้ วยการจ่ายผลตอบแทนที่สงู ซึง่ บางครัง้ อาจจะสูงกว่าความเป็ นจริ งเหมือนกับราคาหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์บางตัว ที่ราคาซื ้อขายสูงกว่าราคาพื ้นฐานที่แท้ จริ งหลายเท่าตัว บางองค์กรก็ได้ คนเก่งจริง
บางองค์ กรอาจจะได้ คนเก่งไม่จริ งแต่ต้องจ่ายค่าตัวสูงจริ ง ดังนัน้ ทางออกที่สาคัญ ที่จะช่วยให้ องค์ กรมี
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้ คือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรนัน่ เอง
จากปั ญหาและเหตุผลความจาเป็ นดังกล่าวข้ างต้ น คงพอจะช่วยให้ ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
แล้ วนะครับว่า ทาไม่ตอนนี ้องค์กรจึงมาหยุดยืนอยู่ตรงทางหลายแพร่ ง ซึ่งเส้ นทางข้ างหน้ ามีทงเส้
ั ้ นทางที่เคยเดินมาก่อน
และเส้ นทางที่ตดั ใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้ มาก่อน
เพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกเดินในเส้ นทางที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร จึงขอนาเสนอเส้ นทางเพื่อ
การตัดสินใจให้ กบั องค์กรดังต่อไปนี ้
เส้ นทางที่ : การพัฒนาและฝึ กอบรมแบบเดิม (Traditional)
หมายถึง การพัฒนาและฝึ กอบรมแบบเดิมที่องค์กรต่าง ๆ เคยปฏิบตั ิกนั มาในอดีตจนถึงปั จจุบนั ภาพที่มองเห็น
ก็คือมีการวางแผนจัดอบรมเป็ นปี ๆ จัดแบบเหวี่ยงแหคือหลักสูตรนี ้ระดับผู้จดั การทุกคนเข้ าโดยไม่สนใจว่าผู้จดั การคน
ไหนเก่งแล้ วหรื อยังไม่เก่งในเรื่ องนัน้
องค์กรใดยังเลือกเดินในเส้ นทางเดิมนี ้ น่าจะเป็ นองค์กรที่ยงั มีความสุขดีกบั ผลประกอบการ และเป็ นองค์กรที่ยงั
ไม่มีปัญหาเรื่ องการพัฒนาบุคลากรมากนัก คนยังเก่งยังคงอยู่ คนอยู่ยงั คงทางานเก่งเหมือนเดิม ยังไม่มีความจาเป็ นที่
จะต้ องเลือกเดิน ในเส้ น ทางใหม่ ๆ และมองไปข้ างหน้ าแล้ วก็ ยังไม่มี อะไรที่ จ ะเข้ ามากระทบกับ องค์ ก รจนต้ องมี การ

ปรับเปลีย่ นรูปแบบในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร เหมือนคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดที่ไม่รีบร้ อนอะไรมากใช้ เส้ นทาง
เดิมที่ค้ นุ เคยก็ยงั พอรับได้ รถติดหน่อยก็ไม่เป็ นไร และมองไปข้ างหน้ าระยะทางที่เหลือก็ยงั ไม่มีปัญหาการจราจรอะไร ยังไม่
ต้ องเผื่อเวลาอะไรไว้ มากมาย ยังไปเรื่ อย ๆ ได้
เส้ นทางที่ 2 : การพัฒนาและฝึ กอบรมเป็ นหน่ วยงานที่ทากาไร (Profit Center)
เส้ นทางนี ้คือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหน่วยงานพัฒนาและฝึ กอบรมในองค์กรจากเดิมที่เป็ นหน่วยงาน
สนับสนุนเรื่ องการพัฒนาบุคลากรให้ กบั หน่วยงานภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว มาเป็ นหน่วยงานที่ทากาไรในตัวเอง โดย
การขยายขอบเขตของงานออกไปสูก่ ารให้ บริ การลูกค้ าภายนอกด้ วย มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบของบริ ษัทย่อย ๆ ที่
สามารถสรุ ปได้ ว่ากาไรหรื อขาดทุน เส้ นทางนี ้ดูเหมือนจะดี แต่สดุ ท้ ายก็ไม่ได้ ตอบโจทย์ที่ว่าการลงทุนพัฒนาบุ คลากรใน
องค์กรมีประสิทธิภาพหรื อเกิดประสิทธิผลหรื อไม่ แต่ตอบได้ วา่ หน่วยงานนี ้สามารถสร้ างรายได้ หรื อสร้ างกาไรให้ กบั องค์กร
มากน้ อยเพียงใดแทนเท่านัน้
องค์กรที่เลือกเดินในเส้ นทางนี ้ น่าจะเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่หรื อกลุม่ องค์กรที่มีบคุ ลากรจานวนมาก เพราะ
อย่างน้ อยก็มีลกู ค้ าหลักอยู่แล้ วคือลูกค้ าภายใน ส่วนศักยภาพที่เหลือก็นาไปให้ บริ การกับองค์กรภายนอก องค์กรที่เลือก
เดินในเส้ นทางนี ้เป็ นองค์กรที่ไม่ต้องการคาตอบเรื่ องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร แต่
ต้ องการเปลี่ยนเป้าหมายของหน่วยงานนี ้ไปสูก่ ารทากาไรแทน เพราะสามารถตอบคาถามได้ ชัดเจนว่ากาไรหรื อขาดทุน
คุ้มหรื อไม่ค้ มุ
เส้ นทางที่ 3 : การว่ าจ้ างที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรม (Training Consultant)
เส้ นทางนี ้ เป็ นเส้ นทางใหม่สาหรับสังคมไทย เหมือนสะพานแขวนที่เพิ่งสร้ างขึ ้นมาใหม่ในอดีต คนยังไม่ร้ ู จกั ยัง
ไม่ค้ นุ เคย แต่เป็ นเส้ นทางที่น่าสนใจไม่น้อย เส้ นทางนี ้คือ การว่าจ้ างที่ปรึ กษามาประจาองค์กร เพื่อทาหน้ าที่แทนผู้บริ หาร
ในการบริ หารงานฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามนโยบายที่องค์กรกาหนด เหมือนกับการที่เจ้ าของงานก่อสร้ างว่าจ้ างบริ ษัทที่
ปรึ กษามาคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามสเปกที่เจ้ าของงานกาหนด เพราะวิศวกรที่ปรึ กษาจะมีความรู้ ในงานมากกว่า
เจ้ าของงานและสามารถทาหน้ าที่ควบคุมและตรวจสอบงานได้ ละเอียดในทุกขันตอนได้
้
มากกว่า ที่ปรึ กษาด้ านการพัฒนา
และฝึ กอบรมจะควบคุมคุณภาพของระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การวางแผนกลยุทธ์ การ
พัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ไปจนถึง
การการประเมินติดตามผลหลักสูตรฝึ กอบรม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เจ้ าของงาน(ผู้บริ หาร)มัน่ ใจได้ ว่าการลงทุนในการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมบุคลากรนันมี
้ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้ จริ งได้
องค์กรที่เลือกเดินในเส้ นทางนี ้ น่าจะเป็ นองค์ กรที่กาลังประสบปั ญ หาในด้ านต่าง ๆ เกี่ ยวกับการพัฒ นาและ
ฝึ กอบรมบุคลากรอยู่ และคิดที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ หรื ออาจจะเป็ นองค์กรที่คิด
จะ Outsource เรื่ องการฝึ กอบรมออกไปให้ หน่ว ยงานภายนอกดาเนินการแต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าหรื อไม่ การว่าจ้ างที่
ปรึกษาฯก็นา่ จะเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่จะช่วยเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะ Outsource เรื่ องนี ้ออกไปเต็มรูปแบบในอนาคต

เส้ นทางที่ 4 : การว่ าจ้ างหน่ วยงานภายนอกมาบริหารจัดการแทน (Outsource)
เส้ นทางนี ้ถือเป็ นเส้ นทางใหม่อีกเส้ นทางหนึ่งสาหรับองค์กรในบ้ านเรา เพราะอยูด่ ี ๆ จะเอางานทังหมดและเงิ
้
น
ไปให้ องค์ กรภายนอกเข้ ามาบริ หารจัดการเรื่ องการพัฒ นาและฝึ กอบรมบุคลากรนัน้ มักจะมีคาถามตามมาอีกหลาย
คาถาม เช่น คุ้มหรื อไม่ ดีกว่าจัดเองหรื อไม่ ไว้ ใจได้ หรื อไม่ วัดผลได้ จริ งหรื อไม่หรื อแค่รับเหมาจัดอบรม เป็ นมืออาชีพจริ ง
หรื อไม่ ฯลฯ สาหรับแนวทางการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกมาเป็ นผู้บริ หารจัดการด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรนัน้
มีตงแต่
ั ้ การว่าจ้ างเฉพาะการรับเหมาจัดอบรมตามแผนที่องค์กรกาหนดไว้ แล้ ว การรับเหมาทาแผนและจัดอบรม หรื อ
รับเหมาตังแต่
้ การกาหนดกลยุทธ์การจัดทาแผน การจัดอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรมเต็มรูปแบบก็ได้ ซึ่ง
ในปั จจุบนั นี ้ก็เริ่ มมีผ้ ใู ห้ บริ การเกิดขึ ้นหลายราย
องค์กรที่จะเลือกเดินในเส้ นทางนี ้ น่าจะเป็ นองค์กรที่เคยมีประสบการณ์ในการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกทาเรื่ อง
อื่นไปก่อนแล้ ว เช่น ด้ านแรงงาน ด้ านระบบบัญ ชี ด้ านการขนส่ง ฯลฯ หรื อเป็ นองค์ กรขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณมาก
เพียงพอสาหรับการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเข้ ามาให้ บริ การ หรื อเหมาะสาหรับองค์กรที่มีแผนการพัฒนาองค์กรระยะ
ยาวที่ชดั เจน และการ Outsource เรื่ องนี ้ถูกกาหนดเป็ นกลยุทธ์หนึง่ ขององค์กรไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
สรุป เมื่อเดินทางไปถึงทางแยกไม่วา่ คนเดินทางหรื อองค์กร สิง่ ที่ต้องคิดและตัดสินใจคือการเลือกเส้ นทางเดิน ซึง่
การตัดสินใจเลือกเดินสามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนที่จะไปถึงทางแยกหรื อจะไปคิดตัดสินใจตอนที่ไปถึงทางแยกก็ได้ แต่ถ้า
ต้ องไปคิดและตัดสินใจเมื่อถึงทางแยกแล้ ว อาจจะต้ องเสียเวลาในการตัดสินใจระยะหนึง่ เพราะการตัดสินใจเฉพาะหน้ ามี
โอกาสผิดพลาดสูงกว่าการตัดสินใจเลือกเส้ นทางเดินไว้ ลว่ งหน้ าตังแต่
้ ก่อนออกเดินทาง ผมเชื่อว่าตอนนี ้หลายองค์กรกาลัง
อยู่ตรงทางแยก หลายองค์กรใกล้ จะถึงทางแยกแล้ ว และอีกหลายองค์กรยังอยู่จากทางแยกของการพัฒนาและฝึ กอบรม
บุคลากร ข้ อมูลและข้ อคิดที่นาเสนอมาในบทความนี ้ คงจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเส้ นทางเดินของระบบการ
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรของท่านได้ บ้างนะครับ

