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เราไดพ้ดูคยุกนัถงึการบรหิารงานบุคคลดว้ยกลยทุธเ์ชงิรกุ (Proactive Human Resources Strategy) ใน 
2 ฟงักช์ัน่ไปแลว้ไดแ้ก ่ฟงักช์ัน่งานสรรหาและคดัเลอืก (Recruitment and Selection Function) และ ฟงักช์ัน่การ
บรหิารประสทิธภิาพการด าเนนิงาน (Performance Management) สปัดาหน์ี้เราจะพดูคยุกนัถงึฟงักช์ัน่ถดัไป 
ไดแ้ก ่"การจดัฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย"์ (Training and Human Development) 

การจดัฝึกอบรม (Training) 

ทศิทางหรอืแนวคดิของการจดัฝึกอบรมไดเ้ปลีย่นรปูแบบไปจากเดมิ โดยการบรหิารงานฝึกอบรมดว้ย
กลยทุธเ์ชงิรกุมากกว่ากลยทุธเ์ชงิรบั สมยักอ่นเราอาจจะฝึกอบรมตามความตอ้งการจากหน่วยงาน และเมือ่
หน่วยงานแจง้ความตอ้งการเสนอใหจ้ดัฝึกอบรม ผูท้ีป่ฏบิตังิานฝึกอบรมกจ็ะด าเนินการจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้ในลกัษณะของการฝึกอบรมภายใน (In House Training) หรอืจดัสง่คนเขา้ฝึกอบรมใน
ลกัษณะของการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 

นอกจากนี้ยงัมหีลายต่อหลายองคก์ารทีจ่ดัท าแผนฝึกอบรมประจ าปีตามความจ าเป็น (Need) ของ
หน่วยงาน โดยการจดัท าแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ เลอืกโปรแกรมหรอื
หลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง และน าสง่ใหฝ้า่ยหรอืแผนกฝึกอบรมสรปุและจดัท าเป็นแผนฝึกอบรม 
ประจ าปีต่อไป 

การบรหิารงานฝึกอบรมดว้ยกลยทุธเ์ชงิรกุนัน้ จะไมใ่ชพ่ดูแคเ่พยีงจะจดัโปรแกรมฝึกอบรมตามความ
จ าเป็นหรอืความตอ้งการของหน่วยงานเทา่นัน้ ทัง้นี้จะตอ้งหมายรวมไปถงึการคดิล่วงหน้าว่าองคก์ารเราจะตอ้ง
จดัฝึกอบรมในเรือ่งใดบา้งตามความสามารถ หรอื Competency ทีต่อ้งการ โดยตอ้งตอบใหไ้ดก้อ่นว่า
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ความสามารถหลกั (Core Competency) ขององคก์ารคอือะไร และอะไรคอืความสามารถในการจดับรหิาร/
จดัการงาน (Managerial Competency) รวมถงึความสามารถเฉพาะงานของแต่ละต าแหน่งงานคอือะไร 
(Technical Competency) เนื่องจากการก าหนดโปรแกรมหรอืหลกัสตูรการฝึกอบรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ความสามารถทีก่ าหนดขึน้ โดยฝา่ย/แผนกฝึอบรมจะตอ้งเริม่ด าเนินการส ารวจสถาบนัหรอืวทิยากรทา่นใดบา้ง
ทีจ่ดัโปรแกรมการฝึกอบรมตรงตามความสามารถทีก่ าหนดขึน้มา และคดัเลอืกสถาบนัหรอืวทิยากรทีม่ี
คณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ซึง่วธินีี้จะท าใหส้ามารถควบคมุงบประมาณและวางแผนการจดัฝึกอบรมไดต้ลอดทัง้ปี 
และเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนขึน้ ขอน าเสนอตวัอยา่งใหเ้หน็ภาพ ดงัต่อไปนี้ 

ความสามารถ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจดั สถาบนั วิทยากร ค่าใช้จ่าย 
ความสามารถหลกั (Core Competency) 

     
1. การใหบ้รกิารลกูคา้ (Service Mind) พนกังานทุกระดบั 2 ม.ีค. / 5 เม.ย xxxxx xxxxx xxxxxx 

2. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) พนกังานทุกระดบั 10 พ.ค / 6 ก.ค xxxxx xxxxx xxxxxx 

3. การท างานเป็นทมี (Team Working) พนกังานทุกระดบั 22 ม.ิย / 15 ส.ค xxxxx xxxxx xxxxxx 
ความสามารถด้านการบริหาร/จดัการ 
(Managerial Competency)      
1. ความเป็นผูน้ า (Leadership Skills) ผูจ้ดัการขึน้ไป 16 เม.ย xxxxx xxxxx xxxxxx 

2. การแกป้ญัหาและตดัสนิใจ  
(Problem Solving and Decision Making) 

ผูจ้ดัการขึน้ไป 25 พ.ค / 3 ก.ค xxxxx xxxxx xxxxxx 

3. การสอนงาน (Coaching) หวัหน้างานขึน้ไป 9 ก.ย/12 พ.ย xxxxx xxxxx xxxxxx 
ความสามารถเฉพาะงาน (Technical 
Competency) : ฝ่ายขาย      
1. เทคนิคการเสนอขาย (Selling Technique) หวัหน้า-พนกังาน 25 เม.ย xxxxx xxxxx xxxxxx 

2. การเจรจาต่อรองในงาน ขาย 
(Sales Negotiation) 

หวัหน้างานขึน้ไป 28 ก.ค xxxxx xxxxx xxxxxx 

3. การขายทางโทรศพัท ์(Tele Sales) พนกังาน 17 ก.ย/26 พ.ย xxxxx xxxxx xxxxxx 

นอกจากนี้การบรหิารงานฝึกอบรมเชงิรกุนัน้ยงัตอ้งสามารถบอกล่วงหน้าไดว้่า เมือ่พนกังานคนหนึ่ง
เขา้มาท างานกบัองคก์ารจนถงึพนกังานลาออกไปจากองคก์าร พวกเคา้จะตอ้งทราบแลว้่วา่จะตอ้งไดร้บัการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรหรอืโปรแกรมใดบา้ง ซึง่จะเรยีกการจดัอบรมดงักล่าวนี้ว่า เสน้ทางหรอืผงัการฝึกอบรม
พนกังาน (Training Roadmap) ซึง่การจดัท า Training Roadmap นัน้จะตอ้งวางแผนระยะยาว 5 ปีว่าโปรแกรม
หรอืหลกัสตูรทีอ่งคก์ารตอ้งการคอือะไร และการน าแผนระยะยาวมาด าเนินการเป็นรายปี 

การพฒันาบคุลากร (Human Development) 

การพฒันาบุคลากรนัน้ดฉินัขอมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาสายอาชพีของพนกังาน (Career Development) 
ทีป่ระกอบไปดว้ยการจดัท าผงัความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนกังาน (Career Path) ผงัทดแทนต าแหน่งงาน 
(Session Plan) และแผนพฒันาคนเกง่ คนดมีฝีีมอื (Talent Development) 



ส าหรบัการจดัท าผงัความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนกังานนัน้เป็นการก าหนดโอกาสหรอืทศิทางที่
พนกังานสามารถกา้วเดนิต่อไปได ้ซึง่จะครอบคลุมถงึสายอาชพีในแนวดิง่ (Vertical) ไดแ้ก ่การเลื่อนต าแหน่ง
งาน (Promotion) และสายอาชพีในแนวนอน (Horizontal) ไดแ้ก ่การโอนยา้ยงาน (Transfer) ทัง้นี้การจดัท า 
Career Path ใหก้บัพนกังานจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความสามารถ (Competency) ของกลุ่มงาน ซึง่เริม่จาก
การก าหนดกลุ่มงาน หรอื Job Family ใหช้ดัเจนกอ่นว่าจะมกีีก่ลุ่มงาน โดยกลุ่มงานทีก่ าหนดขึน้มานัน้จะ
พจิารณาจากความสามารถทีเ่หมอืนกนัใหจ้ดัอยูใ่นกลุ่มงานเดยีวกนั หลงัจากนัน้จงึพจิารณาสายอาชพีของแต่
ละต าแหน่งงานว่าจะสามารถเลื่อนต าแหน่งหรอืการโอนยา้ยไปยงักลุ่มงานใดไดบ้า้ง 

สว่นแนวคดิของการจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) นัน้ เป็นการหาผูส้บืทอด
ต าแหน่งงานในระดบับรหิารหรอืระดบัจดัการ หรอืทีเ่รยีกว่า Successor โดยสว่นใหญ่จะก าหนดผูส้บืทอด
ต าแหน่งงานไมเ่กนิ 3 คน โดยการจดัล าดบัว่าใครจะเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งงานคนทีห่นึ่ง สอง และสาม ทัง้นี้จะ
พจิารณาจากความสามารถของพนกังาน ศกัยภาพและความพรอ้มในการเลื่อนต าแหน่ง หลงัจากนัน้จะตอ้ง
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs) โดยการจดัอบรมและ
พฒันาผูบ้รหิารตามความสามารถทีต่อ้งการของต าแหน่งงานทีจ่ะตอ้งเลื่อนต าแหน่งงานขึน้ไป นอกจากนี้
องคก์ารไมค่วรจะแจง้ใหก้บัพนกังานว่าใครถกูคดัเลอืกใหเ้ป็นผูส้บืทอดต าแหน่งงาน เนื่องจากจะท าใหเ้กดิ
ความขดัแยง้กนัขึน้ ความไมช่ว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั การไมย่อมใหข้อ้มลูหรอืสง่ขอ้มลูใหล้่าชา้ การใหข้อ้มลูทีผ่ดิ ๆ 
เพือ่ว่าจะท าใหอ้กีฝา่ยมผีลการปฏบิตังิานทีไ่มด่ ี

ส าหรบัแนวคดิของการพฒันาคนเกง่หรอืคนดมีฝีีมอื (Talent Development) นัน้ จะมุง่เน้นการพฒันา
คนทีม่ ีHP สงู กล่าวคอื เป็นคนทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีด่น (High Performance) และศกัยภาพในการท างานที่
สงู (High Potential) โดยเริม่จากการประเมนิเพือ่หากลุ่มงานทีเ่ป็นคนเกง่ขององคก์ารซึง่อาจเป็นไดท้ัง้ในระดบั
ผูบ้รหิาร หรอืระดบัพนกังาน ทัง้นี้การพฒันาคนเกง่นัน้จะตอ้งมกีารจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDPs) โดยการจดัอบรมและพฒันาคนเกง่ตามความสามารถทีต่ าแหน่งงาน
นัน้ ๆ ตอ้งการ 

ดงันัน้การบรหิารงานดา้นการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยารกรมนุษยเ์ชงิรกุนัน้ จะตอ้งเริม่ตน้พจิารณา
กอ่นเลยว่าอะไรคอืความสามารถหลกัขององคก์าร อะไรคอืความสามารถดา้นการบรหิาร/จดัการงาน และอะไร
คอืความสามารถทางเทคนิคเฉพาะงาน หลงัจากนัน้จงึเริม่ด าเนินการวางแผนการฝึกอบรมและก าหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่พฒันาบุคลากรในองคก์าร โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหพ้นกังานสามารถท าท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

สปัดาหห์น้าเราจะพดูคยุกนัถงึสองฟงักช์ัน่สดุทา้ยทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทรพัยากรมนุยด์ว้ยกลยทุธเ์ชงิรกุ 
ไดแ้ก ่การบรหิารคา่ตอบแทน (Compensation) และการจดัการแรงงานสมัพนัธภ์ายในองคก์าร และหากทา่น
ผูอ้า่นมคี าถามหรอืขอ้สงสยัประการใด กรณุาโทรมาสอบถามทางเบอร ์081 336-6729 หรอืตดิต่อดฉินัทาง
อเีมล ์


