จัดฝึ กอบรมอย่ างไรให้ ถูกใจ(ผู้บริหาร)และถูกจุด(สาคัญ)?
บทความโดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

หลายองค์กรมักจะประสบปั ญหาในการจัดฝึ กอบรมบุคลากร ผู้บริ หารมักจะบ่นให้ ฟังอยูเ่ สมอว่า จัดฝึ กอบรมทุก
ปี ไม่เห็นมีอะไรดีขึ ้นเลย เสียเงินไปตังเยอะแต่
้
ยงั ไม่ร้ ูเลยว่าได้ อะไรกลับมาบ้ างหรื อเปล่า แต่สดุ ท้ ายก็ได้ แต่บ่น เพราะจะไป
ตัดงบฝึ กอบรมก็ไม่ได้ กลัวพนักงานจะหาว่าไม่ได้ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอีก แต่จะให้ เท่าเดิมก็ร้ ูสกึ ว่าให้ ไปก็
เสียเปล่า สุดท้ ายก็ต้องอยูใ่ นลักษณะที่เรี ยกว่า "กลืนไม่เข้ า คายไม่ออก" ถ้ าเราหันมามองผู้ที่ทาหน้ าที่จดั ฝึ กอบรมกันบ้ าง
ว่าบุคคลเหล่านี ้ เขานิ่งนอนใจกับปั ญหานี ้หรื อเปล่า คาตอบคือ "ไม่" ผู้ที่รับผิดชอบด้ านการฝึ กอบรมก็ได้ พยายามหา
แนวทางในการจัดฝึ กอบรมให้ ดีให้ ได้ ผล บางองค์กรก็พยายามหาวิธีการในการประเมินและติดตามผลที่ค่อนข้ างละเอียด
แต่จนแล้ วจนรอดก็ยงั ไม่ถกู ใจและถูกจุดอยูด่ ี
จากการที่ได้ พดู คุยกับผู้บริ หารและผู้จดั ฝึ กอบรมส่วนใหญ่ พบว่าปั ญหาที่ทาให้ การฝึ กอบรมยังไม่ถกู ใจและถูก
จุดคือ ระบบการจัดฝึ กอบรมยังขาดประสิทธิภาพในแง่ของการบริ หารจัดการ เช่น
• ไม่มีการเชื่อมโยงหลักสูตรการฝึ กอบรมสูเ่ ป้าหมายหรื อการแก้ ไขปั ญหาขององค์กร ส่วนใหญ่มกั จะหาความ
จ าเป็ นในการฝึ กอบรมโดยใช้ การส ารวจหรื อ สอบถาม ผลลัพ ธ์ ที่ ได้ คื อ ความอยากในการฝึ กอบรม
(Training Wants) มากกว่าความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Needs) ที่แท้ จริ ง
• มักจะมีการคิดหาวิธีการประเมินผลของการฝึ กอบรมหลังจากจัดฝึ กอบรมไปแล้ ว ไม่ได้ วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า
• เน้ นการจัด หลักสูตรฝึ กอบรมที่เ ป็ นเรื่ อ งการบริ หารจัดการทัว่ ไปมากเกิ นไป ทาให้ วด
ั ผลไม่ได้ และหลาย
องค์กรจัดหลักสูตรมากเกินไป ไม่สามารถไปติดตามวัดผลได้ อย่างเต็มที่
• ตัวชี ้วัดผลงานของการจัดฝึ กอบรมมักจะเน้ นไปที่จด
ั ฝึ กอบรมได้ ดีหรื อไม่ จัดทันเวลาหรื อไม่ จัดแล้ วคนเข้ า
ฝึ กอบรมพึงพอใจหรื อไม่ ยังไม่มีตวั ชี ้วัดผลงานที่แสดงให้ เห็นว่าจัดฝึ กอบรมไปแล้ วคุ้มค่าเงินลงทุนหรื อไม่
• ผู้บริ หารหลายคนมักจะคิดว่าการฝึ กอบรมคือ ยาวิเศษ ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆขององค์กรได้ พูดง่ายๆ
คือใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาผิด แล้ วมาโทษว่าเครื่ องมือไม่ดี
ในความเป็ นจริ งแล้ วปั ญหาในการฝึ กอบรมมีอีกเยอะแยะมากมาย แต่ขอสรุปไว้ เพียงแค่นี ้ก่อนนะครับ เพราะผม
คิดว่าทุกองค์กรก็คงพอจะทราบกันดีอยูแ่ ล้ ว
เพื่อให้ ปัญหาคาใจเหล่านี ้หมดไปจากองค์กร ผมคิดว่าระบบการบริ ห ารงานด้ านฝึ กอบรมควรจะดาเนินการ
ปรับปรุงระบบเสียใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need Analysis)
การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมควรจะพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร ( Corporate Goal) ค่านิยมของ
องค์กร (Core Value) ปั ญหาที่เกิดขึ ้น (Problem) ความต้ องการของตาแหน่งงาน (Job requirement) ข้ อกาหนดของ
กฎหมายหรื อมาตรฐานสากล ( Law or International standard) การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมจาเป็ น

อย่างยิ่งที่จะต้ องตอบคาถามให้ ได้ ว่าสิ่งนันสามารถแก้
้
ไขหรื อพัฒนาได้ ด้วยการฝึ กอบรมใช่หรื อไม่? ถ้ าไม่ใช่จะจัด
ฝึ กอบรมให้ ดีอย่างไรก็ไม่ได้ ผล เช่น ปั ญหาของเสียเยอะ เจ้ าของหน่วยงานมักจะบอกว่าพนักงานไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ
ควรจะจัดฝึ กอบรม ส่วนหน่วยงานฝึ กอบรมก็จะบอกว่าปั ญหานี ้แก้ ไม่ได้ ด้วยการฝึ กอบรม สุดท้ ายปั ญหาแบบนี ้ก็ไม่มีใคร
รับผิดชอบแก้ ไขอย่างจริ งจัง ผมขอแนะนาว่าคนที่ทางานด้ านการฝึ กอบรมควรจะเข้ าไปวิเคราะห์ดวู ่าปั ญหาของเสียนันมี
้
สาเหตุมาจากอะไรบ้ าง อาจจะเกิดจากเครื่ องจักร วัตถุดิบ และการกระทาของพนักงาน แล้ วนาส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
กระทาของพนักงานมาวิเคราะห์ตอ่ ไปอีกว่ามีอะไรบ้ าง และสาเหตุไหนบ้ างที่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรม
2. การวางแผนกลยุทธ์ การฝึ กอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
การฝึ กอบรมที่ไม่ค่อยได้ ผลส่วนหนึ่งเกิ ดจากการที่แผนงานด้ านการฝึ กอบรมมักจะเป็ นปี ๆ จัดแล้ วก็ จบกัน แผนการ
ฝึ กอบรมที่ดีควรจะเป็ นแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ขององค์กร เช่น อีก 5 ปี ข้ างหน้ า องค์กรจะขยายสาขาไป
ต่า งประเทศ ดังนัน้ แผนการฝึ กอบรมจึง ควรมุ่ง เน้ นเรื่ องที่เ กี่ ย วข้ อ งกับการท าธุ รกิ จในต่า งประเทศ เช่น การเรี ย นรู้
วัฒนธรรมระหว่างองค์กร (Cross Cultural Management) การฝึ กอบรมด้ านภาษา ฯลฯ และแผนการฝึ กอบรมแต่ละปี
ควรจะมีความสัมพันธ์กบั แผนการฝึ กอบรมในระยะยาว
3. การหาพันธมิตรในการฝึ กอบรม
ฝ่ ายฝึ กอบรมไม่ควรทาตัวเป็ นสถาบันรับจัดฝึ กอบรม รอใบขอแล้ วจัดให้ ควรจะเข้ าไปเสนอตัวให้ ความช่วยเหลือแก้ ไข
ปั ญหาของหน่วยงานต่างๆ แล้ วร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา เพราะถ้ าเป็ นเช่นนี ้หน่วยงานต่างๆก็จะให้ ความร่ วมมือมากขึ ้น และ
ร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาและฝึ กอบรม
4. การนาแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ (ROI = Return On Investment)
ประเด็นนี ้ถือเป็ นหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งคือ การนาเอาแนวคิดเรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ ในการวัดผลของการ
ฝึ กอบรม ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรการฝึ กอบรมใดๆ ผู้จดั ฝึ กอบรมควรจะวิเคราะห์ให้ ได้ ก่อนว่าจัดแล้ วองค์กรจะได้ อะไรบ้ าง
ผลที่ ได้ ไม่จ าเป็ นว่าจะต้ อ งออกมาเป็ นตัว เงิ นเสมอไป แต่จ ะต้ อ งพิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็ นได้ อ ย่า งชัด เจนว่าได้ ผลอย่า งไร เช่ น
พฤติกรรมที่เปลีย่ นไปเปลีย่ นไปอย่างไร มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ บ้าง ถ้ าเราจัดฝึ กอบรมเพื่อแก้ ไขปั ญหาของเสียดังที่ผม
ได้ ยกตัวอย่างไว้ ในข้ อที่ 1 นัน้ ก็วดั ได้ ง่าย เช่น มูลค่าของเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานก่อนฝึ กอบรมเกิดขึ ้นปี
ละ 10 ครัง้ หรื อมูลค่าความเสียหายประมาณ 10,000 บาทต่อปี เราก็กาหนดว่าหลังจากฝึ กอบรมแล้ ว ปั ญหานี ้ต้ องลดลง
อย่างน้ อย 50% (เหลือไม่เกิน 10 ครัง้ ต่อปี ) หรื อความเสียหายลดลง 50% (ไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ) เป็ นต้ น
สรุ ปว่าการจัดฝึ กอบรมให้ ถกู ใจและถูกจุดควรให้ ความสาคัญอยู่ 2 ประเด็นหลักคือ การฝึ กอบรมสามารถตอบ
คาถามขององค์ กรได้ หรื อไม่ (การวิเคราะห์ หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมมีประสิทธิ ภาพหรื อไม่) และการฝึ กอบรม
สามารถวัดผลตอบแทนได้ ชดั เจนหรื อไม่ ถ้ าตอบคาถามทังสองอย่
้
างนี ้ได้ ผมคิดว่าระบบการฝึ กอบรมน่าจะเป็ นเครื่ องมือ
การบริ หารจัดการที่ผ้ บู ริ หารเห็นความสาคัญมากยิ่งขึ ้นนะครับ

