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มิติท่ ี 4 - Training Development System
สาหรับมิติที่ 4 เราจะมาพูดคุยกันถึงระบบการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ….คุณทราบไหมว่าทาไม
หลายต่อหลายองค์กรจึงได้ ให้ ความสาคัญต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นอย่างมาก และจะเห็นได้ ว่ามีหลาย
องค์กรได้ ตงงบประมาณส
ั้
าหรับดาเนินการในเรื่ องนี ้โดยเฉพาะ….เป็ นที่แน่นอนว่า "คน" คงไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่ อง
แต่ละคนย่อมต้ องมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุ ง และเพื่อเสริ มจุดแข็งและพัฒนาจุดบกพร่ องของเราเองนัน้ …
ระบบการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเกิดขึ ้น แล้ วใครหล่ะ…ที่มีสว่ นทาให้ ระบบดังกล่าวดาเนินไปด้ วยดี… คง
หนีไม่พ้ น HR Dept. อย่างแน่น อน…เท่านัน้ เองหรื อ ??? คาตอบก็ คื อ ไม่อย่างแน่นอน….เหตุเพราะการฝึ ก อบรมและ
พัฒนาคนเกิดขึ ้นก็ เพื่อทาให้ พนักงานมีความสามารถและศักยภาพในการทางานให้ กับตัว Line Manager เอง… แล้ ว
Line Manager จะต้ องเข้ าไปมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ ระบบฝึ ก อบรมและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ห รื อไม่ ….ก่อนที่จะตอบ
คาถามนี ้ เราลองมาสารวจประเด็นปั ญ หาหรื อคาถามเหล่านีว้ ่าจะเกิ ดขึน้ กับตัวคุณ เองในฐานะ Line Manager บ้ าง
หรื อไม่
ข้ อคาถาม

มี

ไม่ มี

1. เฮ้ อ! …. อุตสาห์เลือกสรรคนมาเสียตังนาน
้
ทาไม๊ ทาไม ทางานไม่โดนใจเราเลย
2. จะส่งคนเข้ าอบรม…ทาไงดี ไม่ร้ ูจะเลือกใครเข้ าฝึ กอบรมสัมมนา
3. หนักใจจัง…งบมีจากัด…สงสัยพนักงานของเราคงไม่ต้องได้ รับการฝึ กอบรมเลย
4. เหนื่อยใจจริง….จะฝึ กอบรมและพัฒนาคนอย่างไรให้ ตรงจุด
5. วัน ๆ หนึ่งไม่คอ่ ยมีเวลาวางแผนและจัดระบบงานเลย…เหนื่อยไปกับการทางานประจาวัน
6. มีวิธียงั ไงในการตรวจสอบว่าคนทางานดีขึ ้นหรือไม่ ภายหลังจากที่ได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนา

เห็นไหมค่ะว่า…ปั ญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นกับ Line Manager เอง หากคนที่เราต้ องรับผิดชอบไม่มีความสามารถ
และศักยภาพที่เพียงพอ…เกิดผลกระทบโดยตรงกับ Line Manager อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันบทความนี
้
้จะเน้ นไปถึง

บทบาทของ Line Manager ที่ มี ต่อ การจัด ระบบการฝึ ก อบรมและพัฒ นาพนัก งาน ซึ่งจะขอกล่า วถึ งในรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้

Training and Development Plan - การวางแผนฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกระบวนการในการวางแผน
ฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสามารถและศักยภาพในการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยปกติ
องค์กรต่าง ๆ จะมีหน่วยงานหรื อหน้ าที่งานฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่จดั ตังหรื
้ อกาหนดขึ ้นมาเป็ นการเฉพาะอยู่แล้ ว
บางแห่งจะเรี ยกเป็ น "ฝ่ ายพัฒ นาและฝึ กอบรมพนักงาน" แต่บางแห่งจะเป็ น เพียงแค่ระดับ "พนักงานฝึ กอบรม" หรื อ
"พนักงานพัฒนาบุคลากร" แล้ วทาไม Line Manager จึงต้ องเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับเรื่ องการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ วย
..ดิฉนั ขอให้ ทกุ ท่านดูวงจรการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาให้ กบั พนักงาน ดังนี ้

HR Dept.

Line Manager

การวิเคราะห์ หาความจาเป็ น
1. จัดทาแบบฟอร์ มการหาความจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงาน
2. พิจารณาพนักงานที่จะเข้ าฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
3. รวบรวมแบบสารวจความจาเป็ นฯ จาก Line Manager
การกาหนดแผนฝึ กอบรมและพัฒนา
4. สรุปหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยพิจารณา
ตามความสามารถ ในงานด้ านการบริหารงานและด้ านเทคนิค
เฉพาะด้ าน ที่จาเป็ นของแต่ละตาแหน่งงานที่รวบรวมได้
5. จัดทาแผนฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประจาปี xxxxx

6. ตรวจสอบและให้ ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงาน

การดาเนินการตามแผนที่กาหนด
กรณีการฝึ กอบรมพนักงาน
7. ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ และประสานงานในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อเตรียมความพร้ อมในการจัดฝึ กอบรมพนักงาน
8. ตรวจความเรียบร้ อยในการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
กรณีการพัฒนาพนักงาน

7. อนุมตั ิและจัดส่งพนักงานที่เข้ าฝึ กอบรม

9. พัฒนาพนักงานตามโปรแกรมหรือหลักสูตรที่กาหนดขึ ้น
การติดตามผลและปรับปรุงแผนฯ
10. รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลักสูตรที่จดั ขึ ้น
11. ทบทวนหลักสูตรที่จดั ขึ ้น

10. สังเกตผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ภายหลังจากผ่านการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน

จะเห็นได้ วา่ ในทุกกระบวนการของการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานนัน้ ทัง้ Line Manager เอง และ HR Dept.
เองต่างก็มีบทบาทร่วมกันในวงจรของการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ทังนี
้ ้การจัดทาแบบฟอร์ มการหาความจาเป็ นใน
การจัดฝึ ก อบรมและพัฒนาพนักงานนัน้ โดยปกติ HR Dept. ควรจะเป็ นผู้มีสว่ นในการคัดเลือกโปรแกรมให้ เหมาะสมกับ
หน้ าที่งาน โดยสามารถพิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) ซึ่งจะประกอบไปด้ วยโปรแกรมด้ านการ
บริ หารและจัดการงาน (Managerial Competency : M) และโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานทางเทคนิคเฉพาะด้ าน (Functional
Competency : F) ตามหน้ า ที่ งาน (Job Description) ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิ บัติ ขอให้ พิ จ ารณาจากตัว อย่ างของ
ผู้จดั การฝายขายต่อไปนี ้
หน้ าที่งาน (Job Description)

ความสามารถในงาน
(Job Competency)

หลักสูตรหรือโปรแกรมที่เหมาะสม

1. จัดทาแผนและกลยุทธ์การขาย

การวางแผนงาน (M)
ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ (M)

เทคนิคการวางแผนงาน (M)
ความคิดเชิงกลยุทธ์ (M)

2. จัดตารางการตรวจเยี่ยมเยียนลูกค้ าให้ ทีมงาน

การวางแผนงาน (M)

เทคนิคการวางแผนงาน (M)

3. ติดตามผลการตรวจเยี่ยมลูกค้ าของทีมงาน

การติดตามงาน (M)

ศิลปะการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (M)

6. ช่วยทีมงานจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ

การแก้ ไขปัญหา (M)

เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ (M)

7. สอนงานและให้ คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆ

การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา (M)

เทคนิคการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา (M)

8. สร้ างและขยายสมาชิกในทีมงาน

การสร้ างทีมงาน (M)

เทคนิคการสร้ างทีมงาน (M)

หลังจากนัน้ HR Dept. ควรจะนาเอาโปรแกรมหรื อหลักสูตรที่กาหนดขึ ้นนันไปให้
้
Line Manager เพื่อคัดเลือก
พนักงานเข้ าอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม ทัง้ นีก้ ารพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้ าอบรมและพัฒ นาในโปรแกรมหรื อ
หลักสูตรใดนัน้ HR Dept. ควรให้ แนวทางในการพิจารณาหาพนักงานที่ควรเข้ าฝึ กอบรมหรื อพัฒนา โดยการประเมินหา
ช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment) ซึง่ เป็ นกระบวนการประเมินหาความสามารถของ
พนักงานปั จจุบนั (Actual Competency) เมื่อเปรี ยบเทียบกับความสามารถที่คาดหวัง (Expected Competency) ของแต่

ละบุ ค คลโดยการวิ เคราะห์ ห าจุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ่ อ น (Weakness) ของพนัก งานโดยสามารถจั ด ท าเป็ น
แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs) ดังภาพแสดงต่อไปนี ้
ซึง่ HR Dept. ควรจัดทาแบบฟอร์ มประเมินความสามารถของพนักงานและนาส่งให้ Line Manager ในการประเมิน
พฤติกรรมของพนักงานที่ตนเองดูแลเป็ นรายบุคคล ซึง่ หัวข้ อในแบบประเมินความสามารถของพนักงานควรประกอบด้ วย
 ระดับการประเมิน เช่น ระดับ 5 หมายถึง ผลการประเมินดีกว่ามาตรฐานมาก / ระดับ 4 หมายถึง ผลการ
ประเมินดีกว่ามาตรฐาน
 เป็ นต้ นปั จจัยความสามารถ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ความสามารถด้ านการบริ หารและจัดการงาน (Managerial Competency)
2. ความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้ าน (Functional Competency)
 ระดับความสามารถของพนักงานที่คาดหวัง (Expected Competency)
 ระดับความสามารถของพนักงานปั จจุบนั (Actual Competency)
Line Manager จะเป็ นผู้พิจารณาหาหลักสูตรหรื อโปรแกรมการพัฒนาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้หลังจากที่พนักงานได้ รับ
การฝึ ก อบรมและพัฒ นาเรี ย บร้ อยแล้ ว …. Line Manager ควรมี การติ ดตามผลว่าพนักงานผู้นัน้ มี ความสามารถและ
ศักยภาพในการทางานมากขึ ้นอย่างไรบ้ าง ทังนี
้ ้ HR Dept. ควรจัดทาแบบฟอร์ มการติดตามผลการพัฒนาพนักงานเป็ น
รายบุคคลและนาส่งให้ Line Manager ในการทาหน้ าที่ติดตามผลจากการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ทังนี
้ ้แบบฟอร์ ม
การติดตามผลการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคลนันควรจะประกอบด้
้
วยหัวข้ อหรื อเนื ้อหา ดังต่อไปนี ้
 ความสามารถที่ต้องพัฒนาปรับปรุง โดยพิจารณาจากจุดอ่อนของพนักงาน
 วิธีการในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของพนักงาน
 วิธีการในการติดตามผล เช่น สังเกตจากการทางาน / ใช้ แบบประเมินผลการทางาน / ใช้ แบบทดสอบ เป็ นต้ น
 ระยะเวลาในการติดตามผล
 ระดับผลของความสามารถและศักยภาพที่ได้ รับการพัฒนาและปรับปรุ งว่าควรจะพัฒนาความสามารถ นัน้ ๆ
ต่อไปหรื อไม่ เช่น ระดับ 1 ยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร ระดับ 2 พัฒนาเพิ่มขึ ้น แต่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาต่อ เป็ น
ต้ น
ดัง นัน้ ระบบการฝึ ก อบรมและพัฒ นาพนัก งานจึ ง เป็ นหน้ าที่ ข องทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่ ง ได้ แ ก่ HR Dept. และ Line
Manager ในการทางานร่ วมกัน ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ ขนตอนของ
ั้
1) การวิเคราะห์หาความจาเป็ น โดยการนาเอาแนวทางการ
ประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment) มาใช้ เป็ น แนวทางในการประเมินหา
ความสามารถของพนักงาน 2) การกาหนดแผนฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ประจาปี (Annual Training Development Plan) 3) การดาเนินการตามแผน โดยการส่งพนักงานเข้ ารับ

การฝึ กอบรมและพัฒ นาตามแผนประจาปี ที่กาหนดขึน้ 4) การติดตามและปรับปรุ งแผนฯ จากการจัดทาแผนพัฒ นา
พนัก งานเป็ นรายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDPs) เพื่ อ สัง เกตว่ า พนัก งานผู้นัน้ มี ค วามสามารถและ
ศักยภาพที่ก้าวหน้ ามากขึ ้นอย่างไรบ้ าง

