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ถ้ าเรามีอาการเจ็บป่ วยโดยไม่ร้ ู ว่าเป็ นอะไร แต่พอไปพบหมอ หมอก็ถามว่า “คุณอยากกินยาอะไร” เราก็บอก
ว่า “ผมอยากกินยาแก้ ปวดยี่ห้อ.....” หมอก็จดั ให้ ตามนัน้ พอกลับมาบ้ านเราก็ทานยานันเพี
้ ยงวันเดียว เรารู้ สกึ ว่าไม่มี
อะไรดีขึ ้น และคิดต่อว่าหมอคงไม่เก่งมัง้ จึงตัดสินใจไปหาหมอที่อื่น เมื่อไปถึงหมอคนอื่นก็ถามเหมือนกันว่า “คุณอยากจะ
ให้ หมอรั ก ษาอย่ า งไร” เราก็ ต อบหมอไปแบบที่ เ ราต้ องการ เช่ น “คุ ณ หมอช่ วยเอาหั ว ผมไปเอ๊ กซเรย์ เลย
ครับ” หรื อ “คุณหมอผ่ าตัดเลยครับ” ฯลฯ คุณหมอก็เชื่อเราและรักษาตามที่เราต้ องการ
คาถาม “คุณคิดว่ าการรักษาโรคในลักษณะนีจ้ ะได้ ผลหรือไม่ เพราะอะไร?
ถ้ าหน่วยงานต่างๆในองค์กรของเรามีปัญหาเกิดขึ ้นหลายอย่าง เช่น พนักงานลาออกบ่อย ผู้บริ หารบางคนไม่ค่อยซื่อสัตย์
พนักงานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ระบบการผลิตสินค้ าไม่มปี ระสิทธิภาพ ลูกค้ าร้ องเรี ยนบ่อย ยอดขายตก ฯลฯ วิธีการหนึง่
ที่องค์กรนามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาคือในทุกๆปี ฝ่ายฝึ กอบรมจะส่งแบบสารวจไปยังหน่วยงานต่างๆในองค์กรและถามว่า
แต่ละหน่วยงานต้ องการจะฝึ กอบรมบุคลากรหลักสูตรอะไรบ้ าง และทารายการชื่อหลักสูตรการฝึ กอบรมไปให้ เลือก เช่น
ภาวะผู้นา การวางแผน ความคิดสร้ างสรรค์ การติดตามงาน ฯลฯ หรื อหลักสูตรอื่นๆที่แต่ละหน่วยงานต้ องการ (โดยปล่อย
ให้ แต่ละหน่วยงานคิดเอาเองว่าปั ญหาในการบริ หารงานบริ หารคนของตนเองควรจะแก้ ด้วยการฝึ กอบรมหลักสูตรอะไร)
หลังจากนัน้ ฝ่ ายฝึ กอบรมก็นาเอาผลการสารวจมาจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ฝ่ ายฝึ กอบรมก็ทาแบบนี ้ทุกปี อย่างดีก็
แค่เปลีย่ นชื่อหลักสูตร เปลีย่ นสถาบันจัดอบรม หรื อเปลีย่ นตัววิทยากร
คาถาม “คุณคิดว่ าการจัดฝึ กอบรมบุคลากรขององค์ กรในลักษณะนีจ้ ะได้ ผลหรือไม่ เพราะอะไร?”
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ คงพอจะทาให้ ทา่ นผู้อา่ นมองเห็นภาพปัญหาของการบริ หารงานฝึ กอบรมขององค์กรได้ ชดั เจน
มากขึ ้น และเพื่อให้ เห็นภาพทีช่ ดั เจนมากยิ่งขึ ้น จึงขอสรุปปั ญหาของระบบการฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรดังนี ้




หาความจาเป็ นไม่ เจอ
ถ้ าชาวประมงใช้ แหหรื ออวนจับปลาไหล ก็ไม่ร้ ูวา่ เมื่อไหร่จงึ จะได้ กิน (ใช้ เครื่ องมือไม่เหมาะสมกับชนิดของปลา)
เหมือนกับการสารวจหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมที่สง่ แบบสารวจไปถามคนทางานในหน่วยงานต่างๆว่า
ต้ องการจะอบรมอะไร ซึง่ ก็ไม่แตกต่างอะไรจากหมอส่งรายชื่อยามาให้ ผ้ ปู ่ วยเลือกนัน่ เอง
ได้ แต่ “ความอยาก” มากกว่ า “ความจาเป็ น” ในการฝึ กอบรม
หลายองค์กรที่ใช้ แบบสารวจความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ผลการสารวจมักจะพบว่าผลที่ได้ มามักจะได้ ผล
เหมือนๆกันทุกปี เพราะผลที่ได้ มกั จะเป็ นแค่ “ความอยาก” ไม่ใช่ “ความจาเป็ น” จะเห็นได้ จากการที่จดั อบรม





จริ งแล้ วไม่มีใครเข้ า เหมือนกับคนไข้ ที่ไม่ได้ เป็ นอะไรมาก เวลาหมอนัดไปตรวจหรื อติดตามผลมักจะไม่ไปตาม
นัด เพราะไม่ไปพบหมอ ชีวิตก็ไม่ได้ เดือดร้ อนอะไร ไม่เหมือนกับคนไข้ ที่ป่วยจริ งที่หมอนัดวันไหนก็ไปตรงตามนัด
บางคนอยากไปก่อนวันหมอนัดเสียอีก (เพราะจาเป็ นจริงๆ ไม่แค่อยาก)
ทางานมากี่ปีพนักงานทุกคนก็ต้องเข้ าอบรมทุกปี
บุคลากรในองค์กรมักจะมีแผนการเข้ ารับการฝึ กอบรมประจาปี ทกุ ปี และเกือบทุกคนในระดับเดียวกันมักจะต้ อง
เข้ าอบรมในหลักสูตรเหมือนๆกัน ถ้ าบุคลากรคือนักเรี ยนคงจะไม่แตกต่างอะไรกับนักเรี ยนที่เรียนไม่ร้ ูจกั จบ(เรียน
วนไปวนมา) และบอกไม่ได้ วา่ วิชาที่เรียนนันเรี
้ ยนไปทาไม เรี ยนเพราะอะไร ตอบได้ อย่างเดียวว่าเรี ยนเพราะเขา
จัดให้ เรี ยน ไม่วา่ คนเก่งหรื อคนไม่เก่งถ้ าเป็ นพนักงานระดับเดียวกัน ก็ต้องเข้ ารับการฝึ กอบรมเหมือนๆกัน
มุมมองของความจาเป็ นไม่ เป็ นเอกฉันท์
ลูกน้ องผู้เข้ าอบรมเห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องเข้ าอบรมตัวเองเก่งแล้ ว แต่หวั หน้ าบอกจาเป็ นต้ องเข้ ารับการอบรม หรื อ
ลูกน้ องผู้เข้ าอบรมเห็นว่าจาเป็ นต้ องเข้ าอบรม แต่หวั หน้ าบอกว่าไม่จาเป็ น ผู้บริ หารหรื อผู้จดั มองว่าจาเป็ นต้ อง
จัดอบรมหลักสูตรนันหลั
้ กสูตรนี ้ แต่ต้นสังกัดบอกว่าไม่จาเป็ น เสียเวลาทางาน อบรมไปก็ไม่ได้ อะไร ทาให้ การ
ฝึ กอบรมกลายเป็ นยาขมสาหรับคนที่ไม่อยาก ในขณะทีค่ นที่อยากคิดว่าเป็ นยาวิเศษ สุดท้ ายก็ ได้ แต่เสียตังค์และ
เสียความรู้สกึ บวกกับการเสียเวลาทางาน

จากปั ญหาการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมข้ างต้ น คงพอจะมีนา้ หนักเพียงพอที่จะทาให้ องค์กร
ต่างๆ หันมาให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมอย่างจริ งจังเสียที และเพื่อให้ การวิ เคราะห์หา
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น จึงขอแนะนาแนวทางการดาเนินการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมจากแหล่งต่างๆดังต่อไปนี ้
แหล่ งที่ 1 : กาหนดมาจากข้ อกาหนดของตาแหน่ งงาน
องค์กรควรจะวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของบุคลากรจากข้ อกาหนดของงาน ซึง่ มีขนตอนหลั
ั้
กๆดังนี ้
1.1 การกาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับ Job competencies
เนื่องจากแต่ละตาแหน่งงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนัน้ ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งจึงแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการแปลงความรู้ความสามารถ
ประจาตาแหน่ง (Job Competencies) เป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรมก่อน เพื่อบ่งบอกว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ หรื อที่เรานิยมเรี ยกกันว่า “Training Road Map”
1.2 ประเมินความสามารถของผู้ดารงตาแหน่ ง (Competency assessment)เพื่อให้ ทราบว่าผู้
ดารงตาแหน่งแต่ละคนจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ นต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรอะไรบ้ าง บางคนต้ อง
อบรมทุกหลักสูตร บางคนอาจจะเข้ าอบรมเพียงบางหลักสูตร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทราบ “ความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรม” รายบุคคลที่แท้ จริ ง
1.3 จัดทาแผนฝึ กอบรมส่ วนบุคคล (Individual Development Plan)
เพื่อบอกว่าหลักสูตรที่ผ้ ดู ารงตาแหน่งคนนันจ
้ าเป็ นต้ องเข้ าอบรมนัน้ ควรจะอบรมเมื่อไหร่ จะอบรม
แบบไหนอย่างไร รวมถึงกาหนดแนวทางการประเมินติดตามผลการฝึ กอบรมไว้ อย่างชัดเจน

ทังหมดนี
้
้ เป็ นขันตอนหลั
้
กในการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมจากข้ อกาหนดของตาแหน่ง
งาน (Job Competencies)
แหล่ งที่ 2 : กาหนดมาจากปั ญหาในการทางานในปี ที่ผ่านมา
ก่อนที่เราจะไปเสริ มสวย เราคงต้ องรักษาร่างกายให้ ปกติก่อน เพราะถ้ าเรายังป่ วยอยูถ่ ึงแม้ จะไปทาการตกเติมเสริ มแต่ง
อย่างไรก็คงจะไม่ได้ ผลมากนัก เช่น เดียวกันกับการฝึ กอบรมคนในองค์กร ต้ องไม่ลมื ที่จะวิเคราะห์หาความจาเป็ นจาก
สภาพปั ญหาที่เป็ นอยูด่ ้ วย สาหรับขันตอนหลั
้
กๆในการวิเคราะห์มดี งั นี ้
2.1 ค้ นหาปั ญหาว่ าในรอบปี ที่ผ่านมาองค์ กรมีปัญหาอะไรบ้ าง
การค้ นหาปั ญหานี ้ไม่ควรจากัดอยูแ่ ค่เพียงเรื่ องการฝึ กอบรมหรื อเรื่ องคนเท่านัน้ แต่ควรจะสารวจทุก
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์กร ซึง่ สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น ดูจากประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นในองค์กรทีอ่ ยูใ่ น
รายงานการประชุมคณะต่างๆ ใช้ วิธีการสารวจ ใช้ การสอบถามหรื อสัมภาษณ์ ฯลฯ โดยการสอบถาม
ว่าปั ญหาหน่วยงานของท่านมีปัญหาอะไรบ้ าง
2.2 การจัดกลุ่มปั ญหา
ดาเนินการรวบรวมปั ญหาและแบ่งกลุม่ ของปั ญหาว่ามีกลุม่ ไหนบ้ าง เช่น กลุม่ ปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
งบประมาณ ปั ญหาที่เกี่ยวกับการสือ่ สาร ปั ญหาที่เกี่ยวกับแผนงาน ปั ญหาที่เกี่ยวกับคน ปั ญหาที่
เกี่ยวกับเครื่ องมืออุปกรณ์ ฯลฯ การจัดกลุม่ จะจัดอย่างไรก็ได้ เพราะวัตถุประสงค์คือต้ องการให้ เห็น
ปั ญหาในภาพรวมง่ายขึ ้นเท่านัน้ เพราะปั ญหาบางเรื่ องซ ้ากันหรื อใกล้ เคียงกัน
2.3 การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหา
เพื่อให้ เห็นสภาพปั ญหาที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น จึงควรจะนาเอาปั ญหามาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาแต่ละเรื่ องว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้ าง และถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ถามต่อว่าในรอบปี ที่ผา่ นมา
เกิดขึ ้นบ่อยหรื อไม่ สาเหตุของปัญหานันๆเป็
้ นสาเหตุเฉพาะกิจเฉพาะกาลเกิดขึ ้นในปี ที่แล้ ว และจะไม่
เกิดขึ ้นอีกต่อไป(เพราะแก้ ไขแบบถาวรแล้ ว) ถ้ าเป็ นปั ญหาแบบนี ้จะได้ ตดั ทิ ้งไปไม่ต้องนามาพิจารณา
ต่อในขันตอนต่
้
อไป แต่ถ้าปั ญหาไหนเกิดขึ ้นบ่อยและในปี ตอ่ ๆไปก็ยงั มีโอกาสเกิดขึ ้นอีก จาเป็ นต้ อง
นาไปพิจารณาในขันตอนต่
้
อไป เมื่อมาถึงขันตอนนี
้
้ปั ญหาบางอย่างก็จะถูกตัดออกไป
เมื่อดาเนินการมาถึงขันตอนนี
้
้ ให้ นาเอาผลการวิเคราะห์สง่ ไปให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการบริ หารจัดการในด้ านต่างๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อวางแผนกลยุทธ์ หน่วยงานทีด่ แู ลระบบ
มาตรฐานสากล ฯลฯ ส่วนใครที่ดแู ลเรื่ องการฝึ กอบรมก็ให้ นาข้ อมูลที่วิเคราะห์ได้ นี ้ไปดาเนินการในข้ อ 2.4 ต่อไป
2.4 ประเมินว่ าปั ญหานัน้ ๆสามารถแก้ ไขและป้ องกันได้ ด้วยการฝึ กอบรมหรือไม่
ให้ นาปั ญหาทีว่ ิเคราะห์ได้ จากข้ อ 2.3 มาตรวจสอบดูวา่ แต่ละสาเหตุของปั ญหา สามารถแก้ ไขหรื อป้องกันได้ ด้วยการ
ฝึ กอบรมหรื อไม่ ถ้ าตอบว่า “ไม่ได้ ” ก็ตดั ประเด็นนันทิ
้ ้งไปเลย ถ้ าตอบว่า “ได้ ” ให้ นาไปดาเนินการในกระบวนการเพื่อการ
วางแผนการฝึ กอบรมต่อไป แต่ถ้าตอบว่า “ไม่แน่ใจ” ให้ ย้อนกลับไปดูที่การวิเคราะห์หาสาเหตุใหม่หรื ออาจจะต้ องไปศึกษา

ข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถตอบได้ วา่ สาเหตุของปั ญหานันๆสามารถแก้
้
ได้ ด้วยการฝึ กอบรมหรื อไม่ เพราะถ้ ายังตอบได้
ไม่ชดั เจน คงไม่ต้องไปถามว่าอบรมแล้ วได้ ผลหรื อไม่
แหล่ งที่ 3 : กาหนดจากข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานสากลหรือกฎหมาย
ข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อระบบมาตรฐานสกลถือเป็ นแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึง่ ทีจ่ ะถูกนามาใช้ ในการวิเคราะห์
หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
แหล่ งที่ 4 : กาหนดจากคณะทางานด้ านต่ างๆภายในองค์ กร
สาหรับข้ อมูลในส่วนนี ้ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว หน่วยงานฝึ กอบรมคงไม่ต้องไปวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมก็ได้ เพราะคณะทางานมักจะดาเนินการจนออกมาเป็ นแผนการฝึ กอบรมเรี ยบร้ อยแล้ ว เพียงแต่หน่วยงาน
ฝึ กอบรมต้ องนาเอาแผนหรื อหลักสูตรการฝึ กอบรมของคณะทางานต่างๆมาประกอบกับการจัดทาแผนหลักขององค์กร
เท่านัน้
แหล่ งที่ 5 : กาหนดมาจากกลยุทธ์ ขององค์ กร
แหล่งสุดท้ าย แต่ไม่ใช่แหล่งที่สาคัญน้ อยที่สดุ แต่เป็ นแหล่งที่สาคัญมากที่สดุ คือการวิเคราะห์หาความจาเป็ น
จากวิสยั ทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ขององค์กร โดยการตอบคาถามให้ ได้ วา่ การทีจ่ ะทาให้ องค์กรมีคา่ นิยมตามทีต่ ้ องการ
หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ของกลยุทธ์นนั ้ การพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรสามารถเข้ าไปสนับสนุนได้ อย่างไร ซึง่ การ
วิเคราะห์อาจจะต้ องวิเคราะห์จากกลยุทธ์โดยตรง แต่ในบางเรื่ องอาจจะต้ องวิเคราะห์ผ่านกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆที่
รองรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
สรุป การวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมาก สาหรับการฝึ กอบรมบุคลากร เพราะถ้ า
วิเคราะห์ผิดเมื่อไหร่กระบวนการอื่นๆทังหมดของการฝึ
้
กอบรมก็จะผิดพลาดไปด้ วย
คงไม่แตกต่างอะไรจากการที่หมอ
วิเคราะห์โรคผู้ป่วยผิด ต่อให้ รักษาด้ วยยาดียาแพงแค่ไหนก็คงไม่สามารถรักษาให้ หายได้ ดังนัน้ ก่อนที่จะสรุปว่าการ
ฝึ กอบรมขององค์กรของเราไม่ดีอย่างนันไม่
้ ดีอย่างนี ้ คงจะต้ องกลับไปดูตงแต่
ั ้ ขนตอนของการวิ
ั้
เคราะห์หาความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรมให้ ดีเสียก่อนว่าถูกต้ องตรงจุดแล้ วหรื อยัง ถ้ าดีแล้ วก็คอ่ ยๆประเมินดูในขันตอนอื
้
่นต่อไป สุดท้ ายนี ้หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรขององค์กรต่างๆจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึ ้นนะครับ
วันที่เขียน : เริ่ มต้ นเขียนตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิ.ย. เขียนเสร็ จ 6 ก.ค.50
สถานที่เขียน : บ้ านและบริ ษัทอินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วิศวการ จากัด
มูลเหตุจงู ใจใน : คนที่โทรมาเชิญบรรยายส่วนใหญ่จะตอบคาถามไม่ได้ วา่ ทาไมต้ องอบรมและอบรมไปแล้ วบริ ษัทอยาก
การเขียน
ได้ อะไร คาตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่า “จัดตามแผน” หรื อไม่ก็ “ผู้บริ หารอยากให้ จดั ”

