TRAINING ROAD MAP : เครื่องมือสู่ความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

คนที่ ท างานด้ า นการพัฒ นาและฝึ ก อบรมคงไม่ป ฏิ เ สธว่า ไม่ร้ ู จัก คา ๆ นี ้ บางองค์ ก รแปลค านี ว้ ่า "เส้ น ทาง
ความก้ าวหน้ าในการฝึ กอบรม" หรื อ "แผนที่ความก้ าวหน้ าในการพัฒนาบุคลากร" หรื อ "แผนที่เส้ นทางเพื่อการพัฒนาและ
ฝึ กอบรม" และอาจจะมีชื่อเรี ยกอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่ประเด็นเรื่ องการเรี ยกชื่อนี ้ไม่ใช่สาระสาคัญอะไรมากนัก
เพราะทุกชื่อยังอยูบ่ นหลักการเดียวกัน
TRAINING ROAD MAP หมายถึง เอกสารที่กาหนดเส้ นทางการพัฒนาและฝึ กอบรมของบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
ว่าเขาควรจะได้ รับการพัฒนาและฝึ กอบรมเรื่ องอะไรบ้ าง ควรจะอบรมเมื่อไหร่ อบรมอะไรก่อน อะไรหลัง
TRAINING ROAD MAP นี ้ถือเป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการด้ านการพัฒนาและฝึ กอบรมที่สาคัญอย่างหนึ่ง
เพราะถ้ าองค์กรใดไม่จดั ทาเรื่ องนี ้ขึ ้นมา ก็เท่ากับว่าการพัฒนาและฝึ กอบรมขาดกรอบในการดาเนินงาน การพัฒนาและ
ฝึ กอบรมจะออกมาสะเปะสะปะ หาหลักยึดไม่เจอ ไม่สามารถตอบคาถามได้ ว่าทาไมคน ๆ นี ้ต้ องอบรมเรื่ องนัน้ ทาไม
ตาแหน่งงานนันต้
้ องอบรมเรื่ องนี ้ ทาไมต้ องอบรมหลักสูตรนันก่
้ อนที่จะเข้ าอบรมหลักสูตรนี ้ ฯลฯ
ส่วนประกอบของหลักสูตรการพัฒนาและฝึ กอบรมใน TRAINING ROAD MAP จะแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลักดังนี ้
1. ตาแหน่ งงานนีต้ ้ องอบรมเรื่องอะไรบ้ างจึงจะทางานนีไ้ ด้ ? (On the Job Training/Job Requirements)
สิ่งที่เราจะได้ จากการตอบคาถามนีค้ ือ ผู้ดารงตาแหน่งนี ้ทุ กคนต้ องได้ รับการปฐมนิเทศก่อน ต้ องเรี ยนรู้
เกี่ยวกับคู่มือขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Procedure) วิธีการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) คู่มือการทางาน
(Manual) ระเบียบปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง (Rules & Regulations) ขององค์กร ก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงาน
2. ตาแหน่ งงานนีจ้ ะควรจะอบรมเรื่องอะไรบ้ าง จึงจะพัฒนาและปรับปรุ งงานได้ ? (Job Enhancement)
สิง่ ที่เราจะได้ จากการตอบคาถามนี ้คือ ความสามารถ(JOB COMPETENCY) ที่กาหนดไว้ ในใบกาหนดหน้ าที่
งาน เพราะถ้ าเขามีความสามารถในเรื่ องที่กาหนดไว้ แล้ ว จะช่วยให้ เขาสามารถปฏิบตั ิงานในข้ อ 1. ได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ตาแหน่ งงานนีจ้ ะควรจะอบรมเรื่องอะไรบ้ าง จึงจะสามารถเติบโตขึน้ ไปในตาแหน่ งหน้ าที่การงานที่
สูงขึน้ ไปได้ ? (Career Development)
คาตอบที่จะได้ จากคาถามนี ้คือ ความสามารถของตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นไป ทังในแง่
้
ของความสามารถในงาน
(TECHNICAL COMPETENCY) และความสามารถในการบริ หารจัดการ (GENERAL COMPETENCY)

เป็ นการบอกว่าถ้ าผู้ดารงตาแหน่งงานนี ้จะเติบโตขึ ้นไปในตาแหน่งงานที่สงู กว่านัน้ เขาจะต้ องมีความพร้ อม
ในเรื่ องอะไรบ้ างนัน่ เอง
เพื่อให้ เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ ้น ผมจึงยกตัวอย่างเส้ นทางความก้ าวหน้ าในการฝึ กอบรมของตาแหน่ งผู้จดั การฝ่ าย
จัดซื ้อมาให้ ดดู งั ตารางข้ างล่างนี ้
TRAINING ROAD MAP
ตาแหน่ง : ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
แผนก/ฝ่ าย : จัดซื ้อ
ประเภทของ
การฝึ กอบรม

เกรด : 5

หลักสูตรอบรม

ON THE JOB TRAINING
(สามารถทางานได้ )
 ปฐมนิเทศ
 Procurement Procedure
(PR-180-01)
 การใช้ โปรแกรมการจัดซื ้อ ABC
 ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
JOB ENHANCEMENT
(สามารถพัฒนางานได้ )  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 ทักษะการจัดการ
 เทคนิคการวางแผน
 การบริ หาร Supply Chain
 เทคนิคการนาเสนองาน
CAREER DEVELOPMENT
(สามารถก้ าวหน้ าใน
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
อาชีพได้ )
 การคิดอย่างเป็ นระบบ
 การเงินสาหรับผู้บริ หาร
 การพัฒนาองค์กร
 เทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

อายุงาน
0-6 6 เดือน - 1 - 3 หลังจาก
เดือน 1 ปี
ปี
3 ปี
















สรุ ป การจัดทา TRAINING ROAD MAP จึงถือได้ ว่าเป็ นฐานรากที่สาคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
การนาไปพัฒนาบุคลากรเป็ นรายบุคคลให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
สอดคล้ องกับเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่
นับวันจะยิ่งลงลึกลงมาในเรื่ องของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ ้น องค์กรใดสามารถจัดทาระบบนี ้ขึ ้นมาได้ จะช่วยลด
ความวุน่ วายและสับสนในการพัฒนาคนลงได้ เยอะทีเดียวนะครับ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าต่อจากนี ้ไปองค์กรต่าง ๆ จะให้
ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากยิ่งขึ ้นนะครับ

