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พอพูดถึงผู้จดั ฝึ กอบรม คนทัว่ ไปก็จะนึกถึงคนอยูส่ องกลุม่ คือ เจ้ าหน้ าที่ภายในที่ทาํ หน้ าทีค่ อยประสานงานใน
การจัดฝึ กอบรม และสถาบันจัดฝึ กอบรมที่คอยส่งเอกสารการจัดฝึ กอบรมมาให้ หรื อเวลาไปเข้ าร่วมสัมมนาภายนอก
ในหลายๆองค์กรนักบริ หารงานฝึ กอบรมส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้ าใจบทบาทที่แท้ จริ งของตัวเอง

บุคลากรที่ทํางานในสายงาน

ฝึ กอบรมไม่วา่ ระดับไหนมักจะเล่นบทบาทเป็ นเพียง “ผู้ประสานงาน” ที่คอยประสานงานระหว่างผู้บริ หาร (ของบประมาณ)
วิทยากร หน่วยงานที่จะส่งคนเข้ าอบรมและผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเท่านัน้
เพื่อให้ เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ ้นว่านักบริ หารงานฝึ กอบรมแต่ละองค์กรมีบทบาทอยูใ่ นลักษณะไหน

จึงขอเปรี ยบเที ยบ

บทบาทของนักบริ หารงานฝึ กอบรมดังนี ้


บทบาทคนขายยาที่ไม่ ใช่ เภสัชกร
นักบริ หารงานฝึ กอบรมในกลุม่ นี ้ มีบทบาทไม่ตา่ งอะไรไปจากคนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรในสมัยก่อนหรื อที่เรานิยม
เรี ยกกันว่า “หมอตี”๋ คือ จะขายยาตามที่ลกู ค้ าสัง่ เช่น ลูกค้ าสัง่ ยาแก้ ปวดยี่ห้อพาราเซตตามอล ลูกค้ าสัง่ ยาทัม
ใจ ฯลฯ คนขายยาก็จะจัดยาให้ ตามนัน้ พูดง่ายๆคือสัง่ อะไรมาก็จดั ให้ ตามนัน้ ถ้ ายาประเภทไหน ยี่ห้อไหนขายดี
ลูกค้ าสัง่ บ่อย หมอตีก๋ ็จะสัง่ ซื ้อมาตุนไว้ เยอะเพื่อให้ เพียงพอต่อการขาย ในเมื่อบทบาทของหมอตี๋เป็ นเพียงผู้ขาย
ยาตามสัง่
ในเมื่อบทบาทของคือการจ่ายยาตามที่ลกู ค้ าสัง่ ดังนัน้ หมอตี๋ก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ผู้ซื ้อยาไป
ทานจะเกิดอาการแพ้ ยา หายหรือไม่หาย เพราะคนซื ้อเป็ นผู้สงั่ ซื ้อเองไม่ได้ เกิดจากคําแนะนําของหมอตี๋ แต่คนที่
เดือดร้ อนคือผู้บริ หารประเทศ ทีเ่ ป็ นห่วงว่าประชาชนจะใช้ ยาผิดประเภท ห่วงงบประมาณในการรักษาโรคที่สบื
เนื่องมาจากการสัง่ ยากันเอง
เหมือนกับการที่นกั บริ หารงานจัดฝึ กอบรมในหลายองค์กร ที่นิยมทําการสํารวจความจําเป็ นในการฝึ กอบรมโดย
สอบถามว่า แต่ละหน่วยงานอยากจะอบรมหลักสูตรอะไรบ้ าง(อยากจะสัง่ หลักสูตรฝึ กอบรมอะไรบ้ าง) พอได้
ผลสรุปจากแบบสํารวจมาแล้ ว

ก็ดําเนินการวางแผนจัดฝึ กอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานส่วนใหญ่ต้องการ

นักบริ หารงานฝึ กอบรมที่มีบทบาทแบบนี ้ไม่คอ่ ยมีคนโทษว่าจัดอบรมแล้ วไม่ได้ ผล คนเข้ าอบรมเองก็ไม่คอ่ ยโทษ
คนจัดเพราะจัดตามที่ตวั เองสัง่ หรื อเสนอไป ต่างคนต่างเข้ าใจบทบาทซึง่ กันและกัน แต่คนทีเ่ ดือ ดร้ อนมากคือ
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรรู้สกึ ว่าการฝึ กอบรมไม่ได้ ผล

และการฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมทีใ่ ช้ เงินแบบไม่เห็น

ผลตอบแทน แต่ผ้ บู ริ หารเองก็ทาํ อะไรได้ ไม่มาก เพราะทังคนจั
้ ดอบรมและคนเข้ าอบรมยังรู้สกึ คุ้นเคยกับรูปแบบ
และวิธีการเดิมๆที่เป็ นอยู่ เหมือนกับการที่คนทัว่ ไปยังนิยมไปหาซื ้อยากินเองที่ร้านหมอตี๋


บทบาทเภสัชกร
นักบริ หารงานฝึ กอบรมในกลุม่ นี ้ มีบทบาทคล้ ายๆกับเภสัชกรตามร้ านขายยาที่นอกจากจะขายยาตามสัง่ (ทังผู
้ ้
ซื ้อและแพทย์) แล้ วเภสัชกรยังช่วยให้ คําปรึกษาแนะนําให้ ผ้ ซู ื ้อยาได้ ด้วย เช่น การแนะนําประเภทยาตามอาการ
การอธิบายถึงลักษณะของยาแต่ละประเภทว่ามีประโยชน์อย่างไรมีฤทธิ์อย่างไรมีผลข้ างเคียงหรื อไม่ รับประทาน
อย่างไรรวมถึงสามารถไขข้ อข้ องใจของผู้ซื ้อยาได้ อีกด้ วย
เภสัชกรส่วนใหญ่จะจัดยาหรื อแนะนํายาตามอาการของโรคที่คนซื ้อยาบอกมา แต่เภสัชกรไม่ได้ มีบทบาทในการ
ตรวจสอบว่าสิง่ ที่คนมาซื ้อยาพูดหรื อบอกนันจริ
้ งหรื อไม่ เนื่องจากบางครัง้ ผู้ซื ้อก็บอกข้ อมูลไม่หมด บางครัง้ ก็
บอกอาการไม่ถกู และเภสัชกรเองก็ไม่มีเครื่ องมือในการตรวจอาการอย่างละเอียด เป็ นเพียงรับทราบอาการ
เบื ้องต้ นเท่านัน้
กรณีที่ผ้ ซู ื ้อซื ้อยาไปทานแล้ วหาย ก็ไม่คอ่ ยมีใครเดินมาชมว่าเภสัชกรจ่ายยาเก่ง แต่ถ้าทานแล้ วไม่หายหรื อเกิด
อาการแพ้ ขึ ้นมา ผู้ซื ้อก็อาจจะเดินกลับมาบ่นๆให้ ฟัง แต่ก็ทาํ อะไรไม่ได้ เพราะปั จจัยที่ทาํ ให้ ไม่หายหรื อเกิดอาการ
แพ้ นนไม่
ั ้ ได้ เกิดจากปัจจัยการจ่ายยาของเภสัชกรเพียงคนเดียว

จะไปฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายอะไรคงไม่ได้

นักบริ หารงานฝึ กอบรมในบางองค์กรก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะทําหน้ าที่จดั อบรมตามที่แต่ละหน่วยงานต้ องการ
แล้ ว

ยังทําหน้ าที่กลัน่ กรองและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการนําเสนอหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ ตรงกับปั ญหาของ

องค์กรหรื อแต่ละหน่วยงานได้ ด้วย
ถึงแม้ วา่ นักบริ หารงานฝึ กอบรมในกลุม่ นี ้ จะมีบทบาทในการให้ คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆเรื่ องการจัด
หลักสูตรการฝึ กอบรมได้ ก็ตาม แต่ก็ยงั มีปัญหาอยูต่ รงที่นกั บริ หารงานฝึ กอบรมในองค์กรมักจะมีบารมีน้อยกว่า
ผู้บริ หารในสายงานอื่น บางครัง้ หน่วยงานอื่นยืนยันนัง่ ยันว่าจะต้ องจัดหลักสูตรนันหลั
้ กสูตรนี ้ สุดท้ ายก็ต้อง
ตามใจลูกค้ า(ผู้บริ หารสายงานอืน่ )ไม่ใช่เพราะเห็นด้ วยแต่เพราะเกรงใจหรื อแพ้ บารมีทมี่ ีอยูใ่ นองค์กร
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรในกลุม่ นี ้ มักจะคาดหวังจากนักบริ หารงานฝึ กอบรมสูงเกินไป โดยคาดหวังว่าจะต้ อง

ทําหน้ าที่เหมือนหมอรักษาคนไข้ ที่จะต้ องรักษาแล้ วโรคนันต้
้ องหายขาด มักจะคิดว่าการฝึ กอบรมคือยาวิเศษแก้
รักษาได้ ทกุ โรค

ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ เกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริ หารกับบทบาททีแ่ ท้ จริ งของนัก

บริ หารงานฝึ กอบรม จึงทําให้ ผ้ บู ริ หารเกิดความผิดหวังอยูเ่ ป็ นประจํา เพราะปั จจัยที่จะทําให้ การฝึ กอบรมมี
ประสิทธิภาพนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยูก่ บั บทบาทของนักบริ หารงานฝึ กอบรมแต่เพียงอย่างเดียว

ขึ ้นอยูก่ บั ว่าหน่วยงาน

ต่างๆยินยอมพร้ อมใจและให้ อิสระต่อหน่วยงานฝึ กอบรมมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยูก่ บั การสนับสนุนจากผู้บริ หาร
และขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องไม้ เครื่ องมือในการบริ หารงานฝึ กอบรมด้ วย


บทบาทของแพทย์
นักบริ หารงานฝึ กอบรมในบางองค์กรทําหน้ าทีเ่ หมือนกับหมอ(แพทย์)ที่รักษาคนไข้

เมื่อคนไข้ เดินมาหาหมอ

หมอก็จะสอบถามอาการอย่างละเอียดเพื่อให้ แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ ้นจริ งตรงกับสิง่ ทีค่ นไข้ บอก เพราะคนไข้ บาง
คนบอกเล่าอาการที่แท้ จริ งไม่ได้ รู้เพียงอย่างเดียวคือตัวเองป่ วยไม่ปกติ เป็ นโน่นปวดนี่ไปหมด อาการบางอย่าง
เป็ นเรื่ องของจิตสมมติไม่ใช่อาการทางกายที่แท้ จริง แต่เป็ นอาการที่คนไข้ คิดเอาเองจินตนาการเอาเองว่าจะเป็ น
อย่างนันเป็
้ นอย่างนี ้ และคนไข้ บางคนก็พยายามบอกหมอให้ เยอะไว้ ก่อน เผื่อว่าหมอจะได้ รักษาให้ มากกว่าที่
เป็ นอยู่ จะได้ หายเร็วๆ คนไข้ บางคนบอกอาการเสียจนคุณหมองงไปหมดไม่ร้ ูวา่ ป่ วยกายหรื อเป็ นโรคจิตแทรก
ซ้ อนด้ วย
แต่บทบาทของคุณหมอจะแตกต่างจากหมอตี๋และเภสัชกรตรงทีจ่ ะต้ องทําหน้ าที่ในการวินิจฉัยโรคให้ ถกู ต้ องก่อน
เป็ นอันดับแรก ส่วนการจะสัง่ ยาอะไรนันเป็
้ นบทบาทหน้ าที่หลังจากวินิจฉัยโรคเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะพบว่าการ
รักษาโรคบางโรคไม่จําเป็ นต้ องให้ รับประทานยาเสมอไป อาจจะใช้ วธิ ีการอื่นๆในการรักษาก็ได้ เช่น การผ่าตัด
การฉายรังสีการใช้ จิตบําบัดฯลฯ
เมื่อบทบาทของคุณหมอมีมากกว่า แน่นอนว่าความรับผิดชอบของคุณหมอก็ยอ่ มจะมีมากกว่าเช่นกัน ถ้ าผู้ป่วย
อาการไม่ดีขึ ้นหรื อเกิดเป็ นอะไรขึ ้นอันเนื่องมาจากจากการรักษาของคุณหมอ เช่น ไม่หายป่ วย เกิดอาการแพ้ ยา
คุณหมออาจจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบด้ วย

ถึงแม้ คนไข้ จะไม่ฟอ้ งร้ องคุณหมอแต่คนไข้ ก็อาจจะพูดต่อๆกันได้ วา่

หมอคนนันไม่
้ เก่ง หมอคนนี ้เก่ง พูดง่ายๆว่าคนไข้ มีสทิ ธิวิพากษ์ วจิ ารณ์คณ
ุ หมอได้ มากกว่าหมอตี๋หรื อเภสัชกร
นักบริ หารงานฝึ กอบรมที่อยูใ่ นกลุม่ นี ้จะมีบทบาทและหน้ าที่ในการวินิจฉัยปั ญหาขององค์กรก่อนทีจ่ ะดําเนินการ
จัดชุดของหลักสูตรฝึ กอบรมให้ ดังนัน้ นักบริ หารงานฝึ กอบรมในกลุม่ นี ้มักจะไม่ใช้ แบบสํารวจหาความต้ องการ
ในการฝึ กอบรมจากหน่วยงานอืน่ ว่าต้ องการจะอบรมหลักสูตรอะไรบ้ าง แต่จะใช้ วิธีการสํารวจหาปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ในองค์กรแทน การสํารวจปั ญหาสามารถทําได้ หลายแนวทาง เช่น การสัมภาษณ์ การเก็บข้ อมูลจากปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในองค์กรในรอบปี ที่ผา่ นมา ฯลฯ แล้ วนําเอาปั ญหานันๆมาวิ
้
เคราะห์วินิจฉัยดูวา่ ปั ญหาแต่ละปั ญหานันมี
้
สาเหตุมาจากอะไร จัดกลุม่ ของปั ญหา และวิเคราะห์ตอ่ ไปอีกว่าปั ญหาแต่ละกลุม่ นันสามารถแก้
้
ไขได้ ด้วยการ

ฝึ กอบรมหรื อไม่ ถ้ าแก้ ไขไม่ได้ ควรจะเสนอแนวทางแก้ ไขอย่างไร เช่น นําเสนอให้ แก้ ไขปั ญหาด้ วยการปรับปรุง
ระบบการจ่ายผลตอบแทน การปรับโครงสร้ างการบริ หารงาน ฯลฯ

ถ้ าแก้ ไขได้ ด้วยการฝึ กอบรมก็นําเข้ าสู่

กระบวนการของการฝึ กอบรมต่อไป
จากบทบาทของนักบริหารงานฝึ กอบรมทังสามกลุ
้
ม่ ดังที่กล่าวมา

คงพอจะทําให้ ทา่ นผู้อา่ นมองเห็นแล้ วว่านัก

บริ หารงานฝึ กอบรมในองค์กรของท่านมีสถานะอยูใ่ นบทบาทแบบไหน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทราบว่าองค์กรของท่านควรจะเร่ง
พัฒนาบทบาทของนักบริ หารงานฝึ กอบรมให้ ไปสูก่ ารเป็ นหมอมากยิง่ ขึ ้น สําหรับแนวทางทีจ่ ะทําให้ นกั บริ หารงานฝึ กอบรม
ในองค์กรก้ าวไปสูบ่ ทบาทของการเป็ นหมอนัน้ องค์กรควรจะพิจารณาในปั จจัยดังต่อไปนี ้


คุณสมบัตขิ องนักบริหารงานฝึ กอบรม
นักบริ หารงานฝึ กอบรมในองค์กรของท่านมีความพร้ อมทีจ่ ะมีบทบาทและหน้ าที่เหมือนหมอแล้ วหรื อยัง

ความ

พร้ อมในที่นี ้หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร ความสามารถในการประเมินปั ญหาและวินิจฉัยปั ญหา
ขององค์กร และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการบริ หารงานฝึ กอบรมมากน้ อยเพียงใด


อานาจหน้ าที่
ถ้ าเราจะให้ นกั บริ หารงานฝึ กอบรมมีบทบาทเหมือนคุณหมอ
ฝึ กอบรมในองค์กรมากน้ อยเพียงใด

ต้ องถามว่าเราได้ ให้ อํานาจแก่นกั บริ หารงาน

อาจจะดูจากตําแหน่งสูงสุดของสายงานฝึ กอบรมว่าขึ ้นตรงกับผู้บริ หาร

สูงสุดแล้ วหรื อยัง เพราะถ้ ามีแต่บทบาทและหน้ าที่แต่ขาดอํานาจ ก็คงจะเป็ นไปได้ ยาก


เครื่องมือในการบริหารจัดการงานฝึ กอบรม
ถึงแม้ จะมีคณ
ุ หมอเก่งๆมาประจําที่โรงพยาบาล

แต่ถ้าโรงพยาบาลนันขาดเครื
้
่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

ทันสมัย ความสามารถของคุณหมอก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไร ดังนัน้ องค์กรควรจัดหาเครื่องมือเพื่อการ
บริ หารจัดการงานฝึ กอบรมให้ ครบถ้ วน ไม่วา่ จะเป็ นงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่และเครื่ อง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ
สรุป การที่จะทําให้ นกั บริ หารงานฝึ กอบรมเป็ นนักบริ หารงานฝึ กอบรมมืออาชีพได้ นนั ้ คงจะมีองค์กรประกอบอยูส่ องส่วน
หลักๆ คือคุณสมบัติของนักบริ หารงานฝึ กอบรมที่ต้องพร้ อมทีจ่ ะทําหน้ าที่และแสดงบทบาทเหมือนคุณหมอ และส่วนที่สอง
คือปั จจัยเอื ้อที่จะช่วยให้ นกั บริ หารงานฝึ กอบรมสามารถดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ได้ เช่น การสนับสนุนจาก
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร ถ้ าองค์กรใดสามารถปรับเปลีย่ นบทบาทของนักบริ หารงานฝึ กอบรมจากหมอตี๋สกู่ ารเป็ นเภสัช
กรและเป็ นคุณหมอรักษาคนไข้ นา่ จะช่วยให้ ปัญหาคาใจเกี่ยวกับการฝึ กอบรมบุคลากรลดลงได้ มากทีเดียว และถ้ าจะให้
ดีกว่านี ้ อาจจะต้ องเพิม่ บทบาทของที่ปรึกษาด้ านโภชนาการและอาหารเสริ มเข้ าไปด้ วยได้ ยิ่งจะเป็ นการดี เพราะนอกจาก
จะรักษาอาการป่ วยได้ แล้ ว ยังจะช่วยเสริ มสร้ างให้ สขุ ภาพดียิ่งขึ ้นไปอีก

