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ทุกท่านคงจะจากันได้ ว่าสมัยที่เราเรี ยนหนังสือ นักเรี ยนทุกคนจะมีสมุดพกที่ใช้ สาหรับให้ คณ
ุ ครู และผู้ปกครอง
บันทึกผลการเรี ยนของเราว่าในแต่ละช่วงเป็ นอย่างไร และสมุดพกนี ้ถือเป็ นช่องทางในการสือ่ สารระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง
และนักเรี ยน ผมคิดว่าสมุดพกนี ้มีประโยชน์มากในการติดตามผลการเรี ยนและพัฒนาการในด้ านต่างๆของนักเรี ยน
เหตุผลที่ผมพูดถึงสมุดพกนักเรี ยนในวันนี ้ก็เพราะว่าแนวคิดเรื่ องสมุดพกนี ้น่าจะนามาประยุกต์ใช้ กบั การพั ฒนา
บุคลากรได้ ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าจะนาเอาแนวคิดนี ้มาใช้ กบั การพัฒนาบุคลากรได้ อย่างไรนัน้ ผมอยากจะชี ้ให้ เห็นประเด็น
ปั ญหาในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆในปั จจุบนั นี ้ก่อนว่ามีปัญหาอย่างไรบ้ าง เพื่อจะชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหาที่ผมกาลัง
จะพูดถึงนี ้ สามารถนาเอาแนวคิดเรื่ องสมุดพกนักเรี ยนมาใช้ ได้ หรื อไม่




ไม่มีแผนในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)ในแต่ละปี เรา
มักจะมีการพัฒนาฝึ กอบรมบุคลากรกันเยอะมาก บางองค์กรอบรมกันจนไม่มีเวลาทางาน ถ้ า
ลองไปถามพนักงานดูว่าเคยอบรมหลักสูตรอะไรมาบ้ าง รับรองได้ ว่าเขาจาไม่ได้ อบรมไป
แล้ วได้ อะไรบ้ างก็ไม่ทราบ ยิ่งกว่านัน้ องค์กรส่วนใหญ่มกั จะจัดอบรมตามกลุม่ พนักงาน เช่น
หัวข้ อนี ้ ระดับผู้จดั การทุกคนต้ องเข้ า ทังๆที
้ ่ผ้ จู ดั การบางคนมีความรู้ในเรื่ องนันดี
้ อยู่แล้ ว หรื อ
บางครัง้ ผู้จัดการตาแหน่งนันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่อบรมเลย เป็ นการอบรมแบบเหวี่ยงแห
มากเกินไป เพราะผู้จดั คานึงถึงแต่เพียงว่าถ้ าคนเข้ าร่วมมาก ค่าใช้ จ่ายต่อคนจะลดลง โดยที่
ไม่ไปดูว่า จริ ง ๆแล้ ว องค์ ก รต้ อ งจ่ า ยค่า ตัว วิ ท ยากรเท่า เดิ ม ไม่ได้ ลดลงเลย (โดนตัว เลข
ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ต่อคนหลอกเอาเรี ยบร้ อยแล้ ว)
ทาไมถึงต้ องเรี ยนหลักสูตรนันๆ
้ และจะต้ องเรี ยนอะไรอีก เมื่อไหร่ สาหรับประวัติการฝึ กอบรม
ของบุคลากรแต่ละคนมักจะบอกเพียงว่าเขาอบรมหลักสูตรอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ ตามมาตรฐาน
ISO ที่บอกว่าต้ องมีหลักฐาน (Record)การฝึ กอบรม แต่เราไม่ทราบว่าทาไมเขาต้ องไปอบรม
หลักสูตรนันๆ
้ และทังหั
้ วหน้ าและลูกน้ องก็ไม่ทราบว่าต่ อไปเขาควรหรื อต้ องอบรมหลักสูตร
อะไรบ้ าง เมื่อไหร่



ขาดการติดตามผลความก้ าวหน้ า เมื่อฝึ กอบรมมาแล้ วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ ติดตามผล อย่าง
ดีก็ทาแค่เพียงติดตามทางเอกสาร แต่ไม่ได้ ติดตามดูจริ งๆว่าคนๆนันมี
้ ความสามารถดีขึน้
หรื อไม่ อย่างไร



ขาดการสอนแนะและให้ คาปรึกษาระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมในหลายองค์กรนอกจากจะ
ขาดการติดตามผลแล้ ว ยังไม่มีระบบการให้ คาปรึ กษาหรื อสอนแนะแก่บคุ ลากรในเรื่ องของ
การพัฒนาตัวเองว่าแต่ละคนยังมีจดุ อ่อนเรื่ องอะไรบ้ าง ควรจะพัฒนาอย่างไร เมื่อไหร่

ปั ญหาที่กล่าวมานีค้ งพอจะแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาในการพัฒนาบุคลากรขององค์ กรต่างๆในบ้ านเรายังขาด
ประสิทธิภาพอยูม่ ากพอสมควร โดยเฉพาะการวางแผนและการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
ผมจึ ง อยากน าเสนอแนวคิ ด เรื่ อ งสมุด พกพนัก งาน(ที่ ได้ แ นวคิ ด มาจากสมุด พกนัก เรี ย น)มาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรดังนี ้
องค์ กรควรจะจัด สมุด พกพนักงานแต่ ละคนโดยให้ บันทึก ว่าพนักงานแต่ละคนควรจะได้ รับการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมเรื่ องอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ ถ้ าองค์กรใดจัดทาแผนที่เส้ นทางการฝึ กอบรม (Training Road Map) ไว้ แล้ วก็สามารถ
นามาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินระดับความจาเป็ นในการพัฒนาและฝึ กอบรมของพนักงานแต่ละคนได้ ผมอยากให้ ใน
สมุดพกนี ้มีลกั ษณะเหมือนกับสมุดสุขภาพของเด็กที่มีกราฟแสดงน ้าหนัก ความสูงมาตรฐานที่ควรจะเป็ น กับน ้าหนักและ
ส่วนสูงของเด็กคนนันๆ
้ พนักงานก็เช่นเดียวกัน น่าจะกาหนดไว้ เลยว่าความสามารถระดับมาตรฐานของตาแหน่งงานนันๆ
้
เป็ นเท่าไหร่ ในแต่ละช่วงเวลา พนักงานคนนันมี
้ ความสามารถอยูต่ ่ากว่า เท่ากับหรื อสูงกว่าระดับมาตรฐานที่ตาแหน่งงาน
ต้ องการ
ควรกาหนดให้ หวั หน้ าพูดคุยให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่ลกู น้ องเป็ นระยะๆ เช่น ปี ละ 2 ครัง้ หลังการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และควรมีการจดบันทึกการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องต่างๆ เรื่ องใดบ้ างที่ดีขึ ้น เรื่ องใดบ้ างคงที่ และเรื่ องใดบ้ างที่แย่
ลงกว่าเดิม อาจจะมีการประเมินทังในแง่
้
ของ ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และบุคลิกภาพ (Personality) และมีการพูดคุยหาแนวทางในการพัฒนาร่ วมกันระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง (แต่
คงไม่ต้องถึงกับส่งสมุดพกพนักงานให้ ผ้ ปู กครองเหมือนสมุดพกนักเรี ยนนะครับ)
สมุดพกพนักงานน่าจะเป็ น เครื่ องมือสื่อ สารเรื่ องการพัฒนาพนักงานระหว่างหัวหน้ าในแต่ละรุ่ นหรื อแต่ละ
หน่วยงาน พนักงานคนนันย้
้ ายไปไหนก็ควรย้ ายสมุดพกของพนักงานคนนันไปให้
้
หวั หน้ าใหม่ด้วย หรื อ กรณีที่หวั หน้ าคน
ใหม่เข้ ามา สมุดพกก็น่าจะเป็ นประวัติศาสตร์ ของพนักงานคนนันๆที
้ ่ดีที่สดุ ที่หวั หน้ าใหม่สามารถเรี ยนรู้ ได้ โดยไม่ต้องไป
เสียเวลาอีก
โดยหลักการแล้ วผมคิดว่าแนวคิดเรื่ องสมุดพกพนักงาน น่าจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ได้ มากทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยให้ การพัฒนาบุคลากรมีระบบแบบแผนแล้ ว ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ

พัฒนาบุคลากรได้ เป็ นอย่างดี เพราะมีการวางแผน ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ถ้ าใครคิดว่าเรี ยกสมุดพกพนักงาน
เชยไป ก็อาจจะหาศัพท์ใหม่ๆที่เหมาะสมมากกว่านีก้ ็ได้ เช่น คู่มือพัฒนาพนักงาน หรื อสมุดประจาตัวพนักงาน สมุด
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ฯลฯ เพราะชื่อเรี ยกไม่ได้ สาคัญเท่ากับหลักการที่เราจะนาไปใช้
สุดท้ ายนี ้อยากจะแนะนาให้ องค์กรต่างๆ ลองคิดหาวิธีการต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ องค์กรได้ ทราบว่าพนักงานแต่
ละคนควรจะได้ รับการพัฒนาในเรื่ องใดบ้ าง เพราะอะไร จะพัฒนาเมื่อไหร่ ผลของการพัฒนาเป็ นอย่างไรบ้ าง ทังนี
้ ้เพื่อให้
การพัฒนาและฝึ กอบรมไม่สญ
ู เปล่าเหมือนอดีตที่ผา่ นมา
"สมุดพกพนักงาน" จึงเป็ นเพียงอาหารเรี ยกน ้าย่อยทางความคิดที่จะช่วยกระตุ้นให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ เกิดแนวคิดใหม่ๆ
ในการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือการพัฒนาบุคลากรต่อไป

