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เมื่อกล่าวถึงการฝึ กอบรม (Training) หลายคนคงนึกถึงห้ องประชุมสี่เหลี่ยม มีโต๊ ะเรี ยน มีเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรม และที่สาคัญวิทยากร (Trainer) ที่มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้ อที่ฝึกอบรม นัน่ คือการฝึ กอบรมที่พวกเราคงคุ้นเคย
กัน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วคาว่า “ การฝึ กอบรม ” นันมี
้ สีสรร และมีความน่าสนใจมากกว่าทีเดียว จากการสารวจของ
นิตยสารฝึ กอบรม ( Training Magazine) ของสหรั ฐอเมริ กาพบว่ามี กลยุทธ์ ในการฝึ ก อบรมสมัยใหม่ ( Modern
Training Strategies) 6 อย่างที่สามารถทาให้ พนักงานในองค์กร เกิดการเรี ยนรู้ จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ส่วนของ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ ( Skill ) และทัศนคติ (Attitude) ในการทางาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล
ยุทธ์ดงั กล่าวนันใช้
้ แนวคิดการเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นหลักสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ถ้ าเรามองย้ อนกลับมาที่องค์กรที่เราอยูจ่ ะเห็นว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราที่ทางานมานานกว่าเราหรื อพร้ อมกับเรา น้ องใหม่
ที่เพิ่งเข้ ามา หรื อแม้ กระทัง่ ตัวเราเองก็ตาม แต่ละคนมีการสะสมความรู้ ประสบการณ์ทงจากที
ั้
่องค์กรจัดฝึ กอบรมให้ หรื อ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ( Learning by doing) ซึ่งเรี ยกว่า ความรู้ ภายใน ( Tacit Knowledge) ซึ่งถ้ านามา
แลกเปลี่ยนกันโดยผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่าการแลกเปลี่ ยนความรู้ ( Knowledge Sharing) ซึ่งจะทาให้ ได้ ความรู้ ที่
เรี ยกว่าความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge ) คือทุกคนที่เกี่ยวข้ องสามารถรู้ เข้ าใจ เข้ าถึง และสามารถนาไปเก็บไว้ ใน
รู ปของเอกสารหรื อสารสนเทศอื่นๆขององค์กรซึ่งเรี ยกว่าคลังความรู้ ( Data Warehouse) ซึ่งกระบวนการการดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่ องการจัดการความรู้ ( Knowledge Management) หรื อ เรี ยกย่อ ๆ ว่า KM ที่ได้ รับความ
สนใจอย่างมากในยุคปั จจุบนั
2. การเรียนรู้อย่ างไม่ เป็ นทางการ (Informal learning)
มีคากล่าวว่า “ การเรี ยนรู้ กบั การทางานเหมือนเหรี ยญสองด้ าน ” ซึ่งหมายความถึงทังการเรี
้
ยนรู้ และการทางานคงต้ อง
เดินไปควบคู่กนั ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในการฝึ กอบรมคงไม่ใช่การหยุดงานเพื่อไปเข้ าห้ องฝึ กอบรมและนาเอา
ความรู้ ในห้ องฝึ กอบรมมาใช้ ในการทางาน พบว่าในความเป็ นจริ งแล้ วความรู้ ที่ได้ จากห้ องฝึ กอบรมอาจจะไม่สามารถ
นาไปใช้ ในการทางานได้ ทงหมด
ั้
ดังนันการฝึ
้
กอบรมที่ถือว่าดีที่สดุ วิธีหนึง่ คือการฝึ กอบรมที่ควบคูไ่ ปกับการทางานจริ ง ( On
The job – training) จะเห็นได้ วา่ วิธีนี ้ได้ รับความนิยมมากในประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผู้ที่จะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มวิธีนี ้
คือหัวหน้ างานนัน่ เอง
3. การเรียนรู้ตามความต้ องการ (real- time learning)
เหตุการณ์ ที่พนักงานที่กาลังปฏิบตั ิงานอยู่เกิดความสงสัยไม่แน่ใจในวิธีการทางาน หรื อต้ องการความรู้ เพิ่มเติมอย่าง
เร่ งด่วนในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน ทังเมื
้ ่ออยู่ในที่ทางาน หรื อนอกที่ทางานก็ตาม ซึ่งองค์กรหรื อหน่วยง าน
ฝึ กอบรมคงต้ องหาวิธีการตอบสนองความต้ องการดังกล่าว ในรูปของสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการเรี ยนรู้ เช่น การเรี ยนรู้

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เช่น VDO CD VCD DVD การเรี ยนรู้ ผ่านเวปไซด์ ( Web-base learning) หรื อ
แม้ กระทัง่ การเรี ยนรู้ผา่ นโทรศัพท์มือถือ (Mobile Learning) และสุดท้ ายอาจต้ องมีบคุ ลากรที่เรี ยกว่าที่ปรึ กษาการเรี ยนรู้
(Learning Consultant) ประจาอยูเ่ พื่อช่วยให้ พนักงานเรี ยนรู้ได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
4. การเรียนรู้บนพืน้ ฐานของความสามารถ (Competency- Base Learning)
ถ้ ามีการตังค
้ าถามว่าในองค์กรของเราพนักงานคนใดควรได้ รับการฝึ กอบรม และจะอบรมในเรื่ องใดกันบ้ าง นักฝึ กอบรมคง
ตอบเป็ นเสียงเดียวกันก็คือ ต้ องมีการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Need) ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นขันตอนที
้
่
สาคัญอย่างยิ่งในการจัดการฝึ กอบรมในองค์กร กล่าวคือต้ องมีการวิเคราะห์ว่าใครมีจุดที่ต้ องปรับปรุ งในการทางานบ้ าง
หรื อมีการปรับเปลีย่ นองค์กรในส่วนการโยกย้ าย เลือ่ นตาแหน่งหรื อ มีการบรรจุพนักงานใหม่ ซึ่งถือว่าเป็ นความจาเป็ นใน
การฝึ กอบรมทังสิ
้ ้น แต่อย่างไรก็ตามบางองค์กรกลับใช้ วิธีสอบถามพนักงานว่าต้ องการฝึ กอบรมเรื่ องใด พบว่าพนักงาน
บางคนอยากฝึ กอบรมในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับงานของตนที่เรี ยกว่า Training Want มากว่า แต่ในปั จจุบนั การฝึ กอบรม
สมัยใหม่มีก ารน าแนวคิ ดเรื่ อ งของความสามารถ ( Competency) มาใช้ เพื่ อ กาหนดว่าพนักงานแต่แ ละคนควรมี
ความสามารถในเรื่ องใดบ้ าง และในแต่ละปี จะมีการประเมินความสามารถ ( Competency Assessment) เพื่อหาว่า
พนักงานแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนในเรื่ องใด ที่จะนาไปสู่การฝึ กอบรมต่อไป ซึ่งจะทาให้ การนางบประมาณ หรื อ
ทรัพยากรขององค์กรไปใช้ ได้ อย่างคุ้มค่ามากที่สดุ
5. การประเมินความคุ้มค่ าในการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ (ROI Learning)
ในการนาทรัพยากรขององค์ กรไปลงทุนเพื่อการดาเนินกิ จกรรมต่างๆ มักต้ องมีการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
(Return on Investment) หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า ROI ในการฝึ กอบรมก็เช่นเดียวกันมักมีคาถามจากผู้บริ หารอยู่เสมอว่า
ฝึ กอบรมไปแล้ วได้ อะไร หรื อคุ้มไหมในการจัดอบรมแต่ละครัง้ ดังนันวิ
้ ธีในการตอบคาถามนี ้ในปั จจุบนั เริ่ มนาแนวคิดเรื่ อง
ROI มาใช้ อธิบายกันอยูบ
่ ้ างเพื่อตอบโจทย์วา่ องค์กรได้ ผลประโยชน์อะไรบ้ างในการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ พบว่ามีนกั วิชาการ
หลายท่านเห็นว่า ROI เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ ยาก เพราะการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ อาจไม่สง่ ผลประโยชน์ทนั ทีทนั ใด โดยจะต้ อง
ใช้ ระยะเวลา หรื อโอกาสที่จะนาไปใช้ ก็ได้
6. การเป็ นหุ้นส่ วนกับสถาบันการศึกษา (Academic Partnership)
ในการฝึ กอบรมในยุคที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ ้นอย่างมาก พบว่าองค์กรแต่ละแห่งจะต้ องพยายามตามกระแสของความรู้
ที่เกิดขึ ้นใหม่ให้ ทนั โดยเฉพาะหน่วยงานฝึ กอบรมต้ องรู้ ว่าแนวโน้ มในอนาคตจะมีองค์ความรู้ หรื อเครื่ องมือใหม่ๆอะไร
เกิดขึ ้นบ้ าง ซึง่ ถือว่าเป็ นภาระอันหนักยิ่งขององค์กร ดังนันแนวโน้
้
วการฝึ กอบรมสมัยใหม่ควรมีการสร้ างความร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษาที่เป็ นแหล่งที่สร้ างองค์ ความรู้ เช่นการทาวิจั ย ( Research) เพื่อให้ ได้ องค์ ความรู้ มาใช้ พฒ
ั นาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน โดยองค์กรอาจมีการส่งพนักงานเข้ าไปฝึ กอบรมในหลักสูตรระยะสันที
้ ่ออกแบบร่ วมกับ
สถาบันการศึกษา หรื อมีการให้ ทนุ สถาบันการศึกษาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และถ่ายทอดให้ กบั พนักงานในองค์กรที่ถื อ
ได้ วา่ เป็ นวิธีหนึง่ ในการฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพ
การฝึ กอบรมในยุคใหม่ถือว่าเป็ นสิ่งท้ าทายองค์กรที่ม่งุ ประสบความสาเร็ จในกระแสแห่งการแข่งขันอันเชี่ยวกราด
ปั จจัยที่สาคัญคือต้ องเลือกใช้ กลยุทธ์ ที่ดี และเหมาะสมกับองค์กร เพื่อเป็ นการสร้ างความสามารถของพนั กงานทุกระดับ
ให้ มีแรงนาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จ แต่อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรมคงไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทุกอย่างของ
องค์กรได้ คงเป็ นเพียงแต่แนวทางหนึง่ ที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาในส่วนของความรู้ ( Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude) ของพนักงาน

