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ฝ่ ายฝึ กอบรมหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ซงึ่ รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรมขององค์กร มักจะ
ถูกตังค
้ าถามจากผู้บริ หารอยู่เสมอว่า จัดฝึ กอบรมไปแล้ ว จะทราบได้ อย่างไรว่าคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปหรื อไม่ พนักงานมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ คาถามเหล่านี ้ยัง เป็ นปั ญหาคาใจผู้บริ หาร และเป็ นเหตุราคาญให้ กบั ผู้ที่ทาหน้ าที่ด้าน
ฝึ กอบรมอยู่บ่อยๆในหลายองค์กร ยิ่งองค์กรใดกาลังจะปรับตัวเข้ าสูร่ ะบบ ISO ปี 2000 ด้ วยแล้ ว รับรองได้ เลยว่าคาถาม
จากผู้บริ หารในเรื่ องนี ้ก็จะเกิดถี่ขึ ้นและเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ก่อนอื่นเราต้ องเข้ าใจก่อนว่า ถ้ าเราเป็ นเจ้ าของกิจการ แน่นอนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องจ่ายหรื อลงทุนไปใน
เรื่ องใดก็ตาม เราย่อมต้ องการผลตอบแทนกลับคืนมา คงไม่มีผ้ บู ริ หารหรื อเจ้ าของกิจการคนใดที่จ่ายเงินไปโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ ดังนัน้ คาถามที่ผ้ บู ริ หารสงสัยนันเป็
้ นเรื่ องที่ถกู ต้ องแล้ ว ถ้ าผู้บริ หารคนใดไม่สงสัยแบบนี ้ละก้ อ แสดงให้
เห็นว่าผู้บริ หารคนนันยั
้ งไม่เป็ นมืออาชีพเพียงพอ ปล่อยให้ เงินจานวนมากมายละลายไปกับการจัดฝึ กอบรมแบบไม่หวังผล
หรื ออย่างไร
เราในฐานะผู้จดั ฝึ กอบรม จะต้ องวิเคราะห์โจทย์ของการฝึ กอบรมที่เกิดจากความต้ องการขององค์กรก่อนนะครั บ
ว่าคืออะไร เพราะถ้ าเราไม่มีโจทย์ ไม่เข้ าใจโจทย์นี ้แล้ ว โอกาสที่เราจะไปหาคาตอบในการพัฒนา และฝึ กอบรมให้ ตรงใจ
ผู้บ ริ ห ารคงจะเป็ น เรื่ อ งล าบากแน่ ๆ การท างานทุ ก ประเภทในองค์ ก รเปรี ย บเสมื อ นการท าการวิ จัย หรื อ การเรี ย น
คณิตศาสตร์ ที่ต้องเริ่ มต้ นจากการกาหนดสมมติฐานหรื อโจทย์ ขึ ้นมาก่อน แล้ วค่อยมาหาเครื่ องมือ สูตรหรื อวิธีการในการ
ตอบสมมติฐานหรื อโจทย์นนๆ
ั ้ แล้ วเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาคน เราทราบหรื อยังว่าโจทย์ที่แท้ จริ งของการ
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรคืออะไร
ผมขอแนะนาว่าโจทย์เชิงกลยุทธ์ ที่แท้ จริ งของการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ที่ องค์กรต้ องการมีอยู่ 3 ประการ
คือ
1.

ทาอย่างไรให้ การพัฒนาและฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพ (Training Efficiency)?

2.

ทาอย่างไรจึงจะให้ คนมีความสามารถเพิ่มขึ ้น (Employees Competent)?

3.

ทาอย่างไรคนที่มีความสามารถเพิ่มผลงานให้ กบั องค์กร (Business Performance)?

ก่อนที่จะมาตอบคาถามของโจทย์ดงั กล่าวนี ้ ผมอยากจะให้ คนที่ทาหน้ าที่ในการจัดฝึ กอบรมลองเก็บสถิติตวั เลข
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ย้ อนหลังสัก 5 ปี ดวู า่ เป็ นจานวนเท่าไหร่ แล้ วลองเปรี ยบเทียบกับประสิทธิภาพของคนในองค์กร
ดูว่าเป็ นอย่างไร เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ประสิทธิ ภาพของคนสามารถดูได้ จาก รายได้ ต่อหัว (Revenue per head)หรื อต้ นทุน
คนต่อหน่วยสิน ค้ า (Labor Cost/Unit) แต่ถ้าการหาตัวชี ว้ ัด เหล่านี ย้ ากไป ผมขอแนะนาให้ ลองวิเคราะห์ ห ลัก สูตรใด
หลักสูต รหนึ่ง เช่น หลัก สูต รภาษาอังกฤษ ผมคิด ว่าหลายองค์ ก รคงจะจัด ฝึ กอบรมหลักสูตรนี ใ้ ห้ กับ พนัก งาน ถ้ าเรา
วิเคราะห์กันลึกๆแล้ ว จะพบว่าหลักสูตรนี ้มีการจัดทุกปี มีการทดสอบเพื่อวัดระดับก่อนเรี ยนทุกปี แต่จนแล้ วจนรอดจะ
พบว่า 5 ปี ที่ผา่ นมาเราจัดหลักสูตรเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับเดิมตลอด และคนที่เรี ยนก็มกั จะเป็ นคนกลุม่ เดิม เมื่อเป็ น
อย่างนี ้แล้ วท่านคิดว่าเราควรจะจัดหลักสูตรการเรี ยนภาษาอังกฤษต่อหรื อไม่
หลายองค์กรมีการสารวจความต้ องการในการฝึ กอบรม (Training Needs Survey) เพื่อนามาใช้ ในการจัดทา
แผนการฝึ กอบรมประจาปี ผมคิดว่าการสารวจนี ้พอมีข้อดีอยูบ่ ้ าง แต่ไม่ใช่คาตอบที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ เพราะถ้ าพิจารณากัน
ให้ ดี แ ล้ ว จะพบว่า การสารวจความต้ อ งการนี จ้ ริ งๆแล้ วไม่ใช่เป็ น การสารวจ “ความจ าเป็ น (Must to know)” ในการ
ฝึ ก อบรมของต าแหน่งงาน แต่เป็ น การสารวจ “ความอยาก (Nice to know)” ในการฝึ ก อบรมของหัวหน้ า หน่วยงาน
มากกว่า เพราะสิ่งที่ได้ มาส่วนมากเกิดจากความรู้ สกึ ของหัวหน้ า มากกว่าการวิเคราะห์ว่างานแต่ละตาแหน่งจาเป็ นต้ อง
ฝึ กอบรมหลักเรื่ องอะไรบ้ าง ถ้ าใครเตรี ยมจะเข้ าสู่ ISO ปี 2000 ขอให้ พิจารณาดูประเด็นนี ้ให้ ดีนะครับ เพราะท่านมีโอกาส
ตอบคาถามจากผู้ตรวจสอบสูงมาก
ผมขอย้ อนประเด็นกลับไปที่โจทย์ของการพัฒนาและฝึ กอบรมดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ทีนี ้เราลองมาดูตอ่ ว่า เมื่อเรา
มีโจทย์ แบบนี แ้ ล้ ว เราควรจะวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ในการพัฒ นาและฝึ กอบรมให้ สมกับความคาดหวังขององค์ กรและ
ผู้บริ หารได้ อย่างไร ผมขอแนะนาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิดงั นี ้
1. ตีโจทย์ ให้ แตก
ผมขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์ในแต่ละข้ อดังนี ้


ประสิทธิ ภาพของการพัฒ นาและฝึ กอบรม (Training Efficiency) หมายถึง ท าอย่างไรให้
มัน่ ใจได้ วา่ กระบวนการในการพัฒนาและฝึ กอบรมมีมาตรฐาน (Standard) มีความน่าเชื่อถือ
(Reliability) และที่สาคัญคือมีความเหมาะสมสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป (Flexibility)



ความสามารถของคน (Employees Competent) หมายถึง ทาอย่างไรให้ สามารถวัดผล เพื่อ
พิสจู น์และยืนยันให้ เป็ นที่ประจักษ์ วา่ คนมีความสามารถเพิ่มขึ ้นจริ ง มากน้ อยเพียงใด และจะ
มัน่ ในได้ อย่างไรว่าความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ ้นนันจะยั
้ ง่ ยืน



ผลงานขององค์กร (Business Performance) หมายถึง เราจะทราบได้ ว่าอย่างไรว่าผลของ
การพัฒนาคน หรื อความสามารถคนที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ ความสัมพันธ์ กับผลงานขององค์กร ถ้ า

การพัฒนาคนฝึ กอบรมดีและคนมีความสามารถเพิ่มขึ ้นแล้ ว สามารถตอบได้ อย่างมัน่ ใจได้
หรื อไม่วา่ ผลงานขององค์กรมีแนวโน้ มจะดีตามไปด้ วย
ในความเป็ นจริ งแล้ วคาตอบข้ อที่สามนี่แหละครับที่ถือเป็ นคาตอบสุดท้ ายที่ องค์กรต้ องการ
จากการพัฒนาและฝึ กอบรม แต่การที่เราจะหาคาตอบสุดท้ ายได้ เราจะต้ องตอบคาถามในข้ อแรกและ
ข้ อที่สองให้ ได้ ก่อนว่าระบบการพัฒนาฝึ กอบรมของเราดีหรื อไม่ และคนมีความสามารถเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
2. กาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
ถึงแม้ วา่ โจทย์ของทุกองค์กรที่มีตอ่ การพัฒนาและฝึ กอบรมคนจะเหมือนกัน แต่เป้าหมายในการพัฒนา
อาจจะแตกต่างกันก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของแต่ละองค์กร การกาหนดเป้าหมายเปรี ยบเสมือนการกาหนด
เส้ นชัยที่เราต้ องการจะไป โดยเป้าหมายการพัฒนาและฝึ กอบรมที่กาหนดนันจะต้
้
องสอดคล้ องและสนับสนุน
วิสยั ทัศน์ ภารกิ จและเป้าหมายหลักขององค์ กรด้ วย เช่น ถ้ าองค์กรต้ องการเป็ นองค์ กรระดับโลก เราจะต้ อง
ตังเป้
้ าหมายการพัฒนาคนให้ อยู่ในระดับโลกเหมือนกัน ไม่ใช่ตงเป้
ั ้ าแค่เพียงระดับประเทศหรื อระดับภูมิภาค
เอเชียเท่านัน้
การกาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สามารถทาได้ ทงในแง่
ั้
ของภาพกว้ าง เช่น เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) หรื อก าหน ด เฉพ าะเจาะจงลงไปเลย เช่ น เป็ นองค์ กรที่ มี ผลผลิ ต ต่ อ หั ว
(Productivity/Head) สูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ การกาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นี ้ ถือเป็ นกรอบที่จะทาให้
เราเห็นว่าเราจะต้ องดาเนินการในขันตอนต่
้
อไปอย่างไรจึงจะสอดคล้ องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. วิเคราะห์ ระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมในปั จจุบัน
ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการนัน้ สิง่ แรกที่ควรจะทาคือสารวจดูตวั เองเสียก่อนว่าตัว
เราเองมีจุดบกพร่องอะไรบ้ าง มีจุดแข็งหรื อข้ อดีอะไรบ้ าง การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมนัน้ ให้ ลอง
ตอบคาถามทังสามข้
้
อที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าระบบฯที่เรามีอยู่นนตอบได้
ั้
มากน้ อยเพียงใด บางองค์กรอาจจะตอบ
ได้ เพี ย งว่ า ระบบการฝึ ก อบรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อยเพี ย งใดเท่ า นัน้ แต่ ยัง ไม่ ส ามารถตอบโจทย์ เรื่ อ ง
ความสามารถของคนและผลงานขององค์กรได้ หรื ออาจจะตรวจสอบด้ วยคาถามง่ายๆ เช่น


มีเป้าหมายการพัฒนาและฝึ กอบรมในระดับองค์กรที่อย่างชัดเจนใช่หรื อไม่?



มีแผนงานการพัฒนาและฝึ กอบรมทังระยะสั
้
นและระยะยาวใช่
้
หรื อไม่?



แผนพัฒนาและฝึ กอบรมสอดคล้ องกับแผนงานขององค์กรใช่หรื อไม่?



มีการกาหนดแผนพัฒนาความสามารถของคนทุกตาแหน่งใช่หรื อไม่?



มีการวัดระดับความสามารถของคนที่ชดั เจนใช่หรื อไม่?



มีการตังเป้
้ าหมายเรื่ องการพัฒนาความสามารถคนไว้ ในระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ใช่หรื อไม่?



มีตวั ชี ้วัดทังในแง่
้
ของประสิทธิภาพการจัดฝึ กอบรม ความสามารถของคน และผลกระทบต่อ
ผลงานขององค์กรใช่หรื อไม่?



ผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารในหน่วยงานอื่นมีความพึงพอใจกับระบบฯ ใช่หรื อไม่?



เรา (ในฐานะผู้รับผิดชอบด้ านการฝึ กอบรม)รู้สกึ พึงพอใจกับระบบที่มีอยูใ่ ช่หรื อไม่
ฯลฯ

4. กาหนดแนวทาง/กลยุทธ์ ในการพัฒนาและฝึ กอบรม
เมื่อเราได้ ทราบแล้ วว่าเราจะไปที่ไหน และเรามีจดุ อ่อนจุดแข็งอะไรบ้ าง ก็มาถึงขันตอนของการก
้
าหนด
กลยุทธ์ ในการไปสู่เป้า หมายว่าควรจะเป็ นอย่างไร (How to) เช่น เราจะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ภายใน 5
ข้ างหน้ า กลยุทธ์ที่เราจะนามาใช้ คือ


การว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอกเข้ ามาวางระบบฯ



การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวนา



การใช้ ระบบผลตอบแทนบนพื ้นฐานความสามารถ (Competency Based Compensation)



เน้ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

5. กาหนดแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาและฝึ กอบรม
จะเห็นว่าก่อนที่จะเราจะสามารถกาหนดแผนงาน โครงการหรื อหลักสูตรการพัฒนาและฝึ กอบรมได้ นนั ้
เราจะต้ องมีกรอบที่ชัดเจนก่อนว่าทิศทางการพัฒนาคนขององค์กรเราไปทางไหน และกลยุทธ์ ที่เน้ นคืออะไร
เพราะมิฉะนันเราจะก
้
าหนดแผนงาน โครงการหรื อหลักสูตรตามประเพณีนิยมคือการไปลอกเลียนและประยุกต์
ขององค์ ก รอื่น มาใช้ กับองค์ กรของเรา พูด ง่ายๆคื อเราชอบที่จะไปหาเครื่ องมือที่ “องค์ ก รอื่น ” เขาว่าดี มาใช้
มากกว่าการวิเคราะห์โจทย์ขององค์กรเราก่อนแล้ วไปหาเครื่ องมือ(ที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา)ทีหลัง
แผนงานหรื อโครงการนี ้จะเป็ นตัวย่อยที่เชื่อมต่อระหว่างกลยุทธ์กบั หลักสูตรการฝึ กอบรม เช่น แผนงาน
5 ปี ประกอบด้ วย โครงการพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาภาวะผู้นา โครงการพัฒนาทีมงาน โครงการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ ฯลฯ และในแต่ละโครงการอาจจะประกอบไปด้ วยหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมควรจะเริ่ มจากการตังโจทย์
้
เช่นเดียวกันว่า เราต้ องการให้
อะไรจากการฝึ กอบรมครัง้ นันๆ
้ และเราควรจะเป็ นผู้ออกแบบหลักสูตรด้ วยตนเองก่อน แล้ วค่ อยไปเสาะแสวงหา
ดูวา่ ในตลาดมีใครบ้ างที่มีหลักสูตรที่เราต้ องการ แล้ วค่อยเชิญวิทยากรหลายคนมาพูดคุยเพื่อหาผู้ที่เหมาะสมกับ

สิง่ ที่เราต้ องการ ผมขอเตือนว่าอย่าจัดหลักสูตรตามแฟชัน่ หลักสูตรไหนมีชื่อเสียงคนพูดถึงกันเยอะ ถ้ าเราไม่จดั
เขาจะหาว่าเชย ผมคิดว่าเรายอมให้ คนอื่นหาว่าเชยจะดีกว่าเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นะครับ
6. กาหนดตัวชีว้ ัดผลงานด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรม
ขันตอนนี
้
ถ้ ื อเป็ น ขัน้ ตอนที่สาคัญ มากขัน้ ตอนหนึ่ง เพราะสิ่งที่ เราทามาทัง้ หมดจะเข้ าตากรรมการ
หรื อไม่นนั ้ ก็ อยู่ที่ว่าเราสามารถวัดผลได้ หรื อไม่ การกาหนดตัวชี ว้ ดั ผลงานด้ านการพัฒ นาและการฝึ กอบรม
สามารถกาหนดได้ 3 ระดับตามโจทย์ของการฝึ กอบรมที่ได้ กล่าวไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนแรกคือ
a)

ตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพของการจัดฝึ กอบรม (Training Efficiency Measurements)


อัตราผู้ที่ได้ รับการฝึ กอบรมต่อพนักงานทังหมด
้



จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี



ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี



ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมต่อการจัดฝึ กอบรม/วิทยากร



ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมจริ งต่องบประมาณ



เปอร์ เซ็นต์การจัดฝึ กอบรมที่สามารถจัดได้ ตรงตามแผนงานที่วางไว้



เปอร์ เซ็นต์การยกเลิก/เลือ่ นการจัดฝึ กอบรม

ตัวชี ้วัดเหล่านี ้เป็ นการวัดผลการบริ หารจัดการระบบการฝึ กอบรมว่ามีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
b)

ตัวชีว้ ัดความสามารถของคน (Training Effectiveness Measurements)


ทักษะเฉลีย่ ต่อคน



เปอร์ เซ็นต์ทกั ษะที่เพิ่มขึ ้นเทียบกับปี ที่แล้ ว



อัตราการเพิ่มขึ ้นของคะแนนก่อนและหลังการฝึ กอบรม



เปอร์ เซ็นต์ความสามารถที่เพิ่มขึ ้น (กรณีมีการวัดระดับความสามารถของแต่ละ
ทักษะ)



จานวนพนักงานที่ได้ รับใบรับรองจากสถาบันภายนอก เช่น จป.วิชาชีพ, ใบรับรอง
วิชาชีพจัดซื ้อ จากสมาคมจัดซื ้อฯแห่งประเทศไทย, ใบรับรองการควบคุมหม้ อไอน ้า,
ใบรับรองการเป็ นวิทยากรภายในหลักสูตรต่างๆ ฯลฯ



จานวนพนักงานที่สอบชิงทุนไปดูงานต่างประเทศ

ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวนี ้เป็ นการวัดประสิทธิ ผลของการฝึ กอบรมโดยการมุ่งวัดที่ตวั คนว่าเขาได้ รับอะไรจาก
ระบบการพัฒ นาและฝึ กอบรมขององค์ กร และมี ทักษะความสามารถอยู่ในระดั บใด สาหรับ ปี แรกๆ อาจจะ
กาหนดตัวชี ้วัดเฉพาะสิง่ ที่วดั ได้ จบั ต้ องได้ ก่อน แล้ วค่อยๆวัดเรื่ องที่จบั ต้ องไม่ได้ ในปี ตอ่ ๆไป

c)

ตัวชีว้ ัดผลกระทบที่มีต่อผลงานขององค์ กร (Training Impacts Measurements)

เป็ นการวัดว่าองค์กรได้ รับอะไรจากการจัดฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพและการที่บคุ ลากรมีความสามารถ
เพิ่มขึ ้น เพราะสิ่งนี ้ถือเป็ นคาตอบสุดท้ ายที่องค์กรต้ องการจากการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ตัวชี ้วัดประเภท
นี จ้ ะแตกต่ า งไปจากตัว ชี ว้ ัด สองกลุ่ม แรกคื อ ต้ องวัด ไปที่ ผ ลลัพ ธ์ สุด ท้ ายของกระบวนการอื่ น ในองค์ ก ร
ตัวอย่างเช่น


กาไรต่อหัว (Profit per head)



รายได้ ตอ่ หัว (Revenue per head)



ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (Expense per head)



ต้ นทุนแรงงานต่อหน่วยสินค้ า (Labor Cost per unit)



ผลผลิตต่อหัว (Productivity per head)



ค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุตอ่ หัว (Accident Expense per head)



จานวนเงินที่ลดลงเนื่องจากข้ อเสนอแนะของพนักงาน (Cost Reduction of
employees’ suggestion)

การกาหนดตัวชี ว้ ัดประเภทนี ค้ วรจะมี การกาหนดร่ วมกันระหว่างผู้บ ริ ห ารในทุก หน่วยงาน แต่ผ้ ูที่
รับผิดชอบด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรมจะมีน ้าหนักคะแนนมากกว่าผู้บริ หารท่า นอื่น เพราะถ้ ากาหนดให้ เป็ น
ตัวชีว้ ดั ของฝ่ ายฝึ กอบรมอย่างเดียว คงเป็ นไปได้ ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย และต้ องถือว่าตัวชีว้ ดั ในกลุ่มนี ้เป็ น
ตัวชี ้วัดเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร

สรุ ปการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรม จึงถือเป็ นหัวใจที่สาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ กบั องค์กร ผู้บริ หารระดับสูงและผู้ที่รับผิดชอบด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรมจึงควรหันหน้ า
เข้ าหากันเพื่อวางกลยุทธ์ให้ สมกับการเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ เพราะฝ่ ายหนึง่ มีหน้ าที่ในการบริ หารเงินทุกบาททุกสตางค์ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น(เจ้ าของเงิน) ในขณะที่อีกฝ่ ายหนึง่ มีหน้ าที่พฒ
ั นาคนให้ เพิ่มผลงานสูงสุด องค์กรใดขาดการ
วางแผนการพัฒนาและฝึ กอบรมเชิงกลยุทธ์แล้ ว องค์กรนันเปรี
้ ยบเสมือนคนเมาที่เดินหน้ าหนึง่ ก้ าวถอยหลังสองก้ าว คงไม่
มีโอกาสนาพาองค์กรไปสูแ่ นวหน้ าได้ อย่างแน่นอน เพราะจัดอบรมกี่ปีกี่ปีก็ห นีไม่พ้นคนกลุ่มเดิมหลักสูตรเดิมๆ เพียงแต่
เว้ นว่างไปเพียงปี สองปี แล้ วค่อยนากลับมาอบรมใหม่ ด้ วยวิทยากรคนใหม่เท่านันเอง
้
ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเนื ้อหาในบทความนี ้คงจะช่วยจุดประกายให้ วงการพัฒนาและฝึ กอบรมในบ้ านเราให้ สร่าง
เมากลับมามีสติและก้ าวไปข้ างหน้ าแบบไม่มีเกี ยร์ ถอยหลังอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพราะผมรู้ สึกเสียดายกับเงินจานวน
มหาศาลที่ทกุ องค์กรได้ ทมุ่ เทให้ กบั การพัฒนาคนแบบไร้ ทิศทาง เราต้ องไม่ลมื ว่าทุกครัง้ ที่เราจ่ายเงินเพื่อการพัฒนาคนนัน้

นอกจากเรายังไม่เห็นผลแบบชัว่ ข้ ามคืนได้ แล้ ว เรายังต้ องไปหารายได้ เข้ ามาชดเชยให้ กั บรายจ่ายในด้ านนี ้ทุกครัง้ ดังนัน้
การวางแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรมจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการความ
สดใสในโลกของการแข่งขันแห่งอนาคตนะครับ

