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ถ้าใครเคยเดินทางผา่นจงัหวดัต่าง ๆ เมื่อสิบปีที่แล้วกบัปีนี ้จะเห็นว่าแต่ละจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดัที่มีรถผ่าน
มากนัน้ มกัจะมีเส้นทางใหม่ ๆ เกิดขึน้เร็วมาก เช่น บางจงัหวดัมีถนนมอเตอร์เวย์ บางจงัหวดัมีถนนเลีย่งเมือง บางจงัหวดั
มีถนนในทะเลเลยีบชายฝ่ัง บางจงัหวดัมีเส้นทางลดัเพื่อหลกีเลีย่งการเดินทางผา่นตวัเมืองที่มีถนนแคบ ๆ ผู้คนพลกุพลา่น
และมีถนนซอยมาก ใครที่ชอบเดินทางชอบลองเส้นทางใหม่ ๆ ก็จะได้เปรียบเพราะรู้ดีวา่เส้นทางไหนนา่ใช้มากกว่ากนั แต่
คนบางคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบลองของใหม่ คนกลุ่มนีก็้มกัจะเลือกใช้เส้นทางเดิมที่เคยใช้ทกุครัง้ตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เพราะรู้สกึว่าคุ้นเคยดี ไม่หลงทางแน่ ๆ เคยชินกบัสภาพรถติดในบางช่วงบางตอน ถ้าถามว่าท าไมไม่
ลองไปใช้เส้นทางใหม่บ้าง คนกลุม่นีก็้บอกว่าไม่รู้ไปยงัไงเข้าตรงไหน ออกตรงไหน กลวัหลง หรือบางคนก็บอกว่ารอให้คน
ใช้เยอะ ๆ ก่อนแล้วคอ่ยไปใช้ 

สถานการณ์ของระบบการพฒันาและฝึกอบรมในองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบนัก็ไมแ่ตกต่างอะไรไปจากการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวนัของคนเรา จะเห็นได้วา่บางองค์กรยงัใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบเดิม ๆ เหมือนยี่สบิสามสบิปีที่ผา่นมาไม่มี
อะไรเปลีย่นแปลง ทัง้ ๆ ที่รู้วา่การฝึกอบรมแบบเดิมยงัมีข้อจ ากดัอยูห่ลายเร่ืองก็ตาม แตอ่งค์กรรู้สกึคุ้นเคยกบัรูปแบบท่ีท า
กันมาเป็นประเพณีปฏิบตัิ และในขณะเดียวกันรูปแบบการพฒันาและฝึกอบรมก็เกิดขึน้มาใหม่อีกหลายรูปแบบ บาง
องค์กรก็ทดลองใช้รูปแบบใหม่แล้ว บางองค์กรรอดูท่าทีไปสกัระยะหนึ่งก่อน บางองค์กรยงัรู้สึกชอบและคุ้นเคยกับการ
ฝึกอบรมแบบเดิม ๆ 

ก่อนที่จะไปดวู่า เส้นทางของการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรในปัจจุบนัและอนาคตมีอะไรบ้าง จะขอน าเสนอ
ให้เห็นปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นที่องค์กรควรจะตดัสินใจเลือกเส้นทางเดินในอนาคตให้กับระบบการพฒันาและ
ฝึกอบรมบคุลากรเสยีใหมด่งัตอ่ไปนี ้

• การพัฒนาและฝึกอบรมขาดทิศทางและกลยุทธ์ระยะยาว  

ระบบการพฒันาและฝึกอบรมขององค์กรโดยทัว่ไปมกัจะมีเพียงแผนงานรายปี โดยที่ไมม่ีการก าหนดภาพใน
อนาคตที่ชดัเจนวา่อีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า องค์กรอยากเห็นคนแตล่ะระดบัแตล่ะกลุม่มีความสามารถเป็น
อย่างไร ท าให้แผนพฒันาบุคลากรไม่สัมพนัธ์และต่อเนื่องกัน เหมือนกับการเดินทางไปต่างจังหวดัโดยที่ 
วางแผนการเดินทางเพียงสิบกิโลเมตรข้างหน้าเท่านัน้ พอไปถึงกิโลเมตรที่สิบก็ค่อยมานัง่คิดกันต่อไปอีก  
สบิกิโลเมตรตอ่ไปจะเดินทางอยา่งไร 



• องค์กรลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรไม่น้อย แต่วัดผลไม่ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่  

ปัญหานีถื้อเป็นปัญหาหลกัที่เกิดขึน้ในเกือบทุกองค์กร องค์กรรู้อย่างเดียวว่าแต่ละปีมีงบด้านการพฒันา
ฝึกอบรมเท่าไหร่ ผ่านไป 5 ปี 10 เสียเงินไปกบัการฝึกอบรมเท่าไหร่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าองค์กรได้อะไร
กลบัคืนมาบ้าง ถ้าจะลดหรือยกเลิกงบในเร่ืองนีไ้ปก็ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ท ามาทกุปี หรือองค์กรอื่น ๆ เขาก็มี
การลงทนุในเร่ืองนีก้นั ครัน้จะลงทนุไปมากกวา่นีก็้ไมรู้่วา่จะได้อะไรกลบัคืนมาคุ้มคา่หรือไม ่เมื่อไหร่  

• โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว องค์กรเรียนรู้ไม่ทัน  

เนื่องจากปัจจบุนัและอนาคตเป็นสงัคมของเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ เกิดมากขึน้ เร็วขึน้ ยากตอ่การเรียนรู้ให้
ทนั ท าให้องค์กรตา่ง ๆ กลวัตกยคุตกกระแสจึงเน้นการพฒันาบคุลากรแบบจบัฉ่ายคือพฒันาทกุเร่ืองแตไ่ม่ดี
สกัเร่ือง คนเรียนส าลกัความรู้ เพราะเรียนมากเกินความจ าเป็น เรียนจนไมม่ีเวลาน ามาใช้ เรียนจนไมรู้่วา่ควร
จะน าเอาความรู้ไหนมาใช้ดี เรียนจนงงเพราะความรู้ที่ร ่าเรียนมาตีกนัเอง เพราะเรียนมาจากหลาหลายส านกั
หลายต าราหลายอาจารย์  

• ศักยภาพของคนคือปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน  

ความได้เปรียบขององค์กรที่เกิดจากจ านวนคน เงินทนุ เคร่ืองจกัร ระบบการท างาน เทคโนโลยี เร่ิมจะหมดไป 
กระแสใหม่ที่จะท าให้องค์กรต่าง ๆ แข่งขนักบัคู่แข่งได้คือ ศกัยภาพของบคุลากร แต่การหาคนที่มีศกัยภาพ
พร้อมใช้งานมาจากภายนอกเข้ามานัน้เป็นเร่ืองที่ท าได้ล าบากมากยิ่งขึน้ เพราะทกุองค์กรก็พยายามแยง่ตวั
คนเก่ง ๆ ในตลาดไปด้วยการจา่ยผลตอบแทนที่สงู ซึง่บางครัง้อาจจะสงูกวา่ความเป็นจริงเหมือนกบัราคาหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย์บางตวั ที่ราคาซือ้ขายสงูกวา่ราคาพืน้ฐานท่ีแท้จริงหลายเทา่ตวั บางองค์กรก็ได้คนเก่งจริง 
บางองค์กรอาจจะได้คนเก่งไม่จริงแต่ต้องจ่ายค่าตัวสูงจริง ดังนัน้ ทางออกที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมี
บคุลากรท่ีมีคณุภาพได้คือการเพิ่มประสทิธิภาพของระบบการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรในองค์กรนัน่เอง 

จากปัญหาและเหตผุลความจ าเป็นดงักลา่วข้างต้น คงพอจะช่วยให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้
แล้วนะครับว่า ท าไม่ตอนนีอ้งค์กรจึงมาหยดุยืนอยู่ตรงทางหลายแพร่ง ซึ่งเส้นทางข้างหน้ามีทัง้เส้นทางที่เคยเดินมาก่อน
และเส้นทางที่ตดัใหมท่ี่ยงัไมเ่คยใช้มาก่อน  

เพื่อให้องค์กรตา่ง ๆ  สามารถตดัสนิใจเลอืกเดินในเส้นทางที่เหมาะสมกบัแตล่ะองค์กร จึงขอน าเสนอเส้นทางเพื่อ
การตดัสนิใจให้กบัองค์กรดงัตอ่ไปนี ้

เส้นทางที่ : การพัฒนาและฝึกอบรมแบบเดิม (Traditional) 

หมายถึง การพฒันาและฝึกอบรมแบบเดิมที่องค์กรตา่ง ๆ เคยปฏิบตัิกนัมาในอดีตจนถึงปัจจบุนั ภาพท่ีมองเห็น
ก็คือมีการวางแผนจัดอบรมเป็นปี ๆ จดัแบบเหวี่ยงแหคือหลกัสตูรนีร้ะดบัผู้จดัการทกุคนเข้าโดยไม่สนใจว่าผู้จดัการคน
ไหนเก่งแล้วหรือยงัไมเ่ก่งในเร่ืองนัน้ 

องค์กรใดยงัเลือกเดินในเส้นทางเดิมนี ้นา่จะเป็นองค์กรที่ยงัมีความสขุดีกบัผลประกอบการ และเป็นองค์กรท่ียงั
ไม่มีปัญหาเร่ืองการพฒันาบุคลากรมากนกั คนยงัเก่งยงัคงอยู่ คนอยู่ยงัคงท างานเก่งเหมือนเดิม ยงัไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องเลือกเดินในเส้นทางใหม่ ๆ และมองไปข้างหน้าแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะเข้ามากระทบกับองค์กรจนต้องมีการ



ปรับเปลีย่นรูปแบบในการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร เหมือนคนที่เดินทางไปต่างจงัหวดัที่ไมรี่บร้อนอะไรมากใช้เส้นทาง
เดิมที่คุ้นเคยก็ยงัพอรับได้รถติดหนอ่ยก็ไมเ่ป็นไร และมองไปข้างหน้าระยะทางที่เหลอืก็ยงัไมม่ีปัญหาการจราจรอะไร ยงัไม่
ต้องเผ่ือเวลาอะไรไว้มากมาย ยงัไปเร่ือย ๆ ได้ 

เส้นทางที่ 2 : การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นหน่วยงานที่ท าก าไร (Profit Center) 

เส้นทางนีค้ือการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหน่วยงานพฒันาและฝึกอบรมในองค์กรจากเดิมที่เป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุเร่ืองการพฒันาบคุลากรให้กบัหนว่ยงานภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว มาเป็นหนว่ยงานท่ีท าก าไรในตวัเอง โดย
การขยายขอบเขตของงานออกไปสูก่ารให้บริการลกูค้าภายนอกด้วย มีการบริหารจดัการในรูปแบบของบริษัทย่อย  ๆ ที่
สามารถสรุปได้ว่าก าไรหรือขาดทุน เส้นทางนีดู้เหมือนจะดี แต่สดุท้ายก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าการลงทนุพฒันาบุคลากรใน
องค์กรมีประสทิธิภาพหรือเกิดประสทิธิผลหรือไม่ แตต่อบได้วา่หนว่ยงานนีส้ามารถสร้างรายได้หรือสร้างก าไรให้กบัองค์กร
มากน้อยเพียงใดแทนเทา่นัน้ 

องค์กรท่ีเลอืกเดินในเส้นทางนี ้นา่จะเหมาะกบัองค์กรขนาดใหญ่หรือกลุม่องค์กรท่ีมีบคุลากรจ านวนมาก เพราะ
อย่างน้อยก็มีลกูค้าหลกัอยู่แล้วคือลกูค้าภายใน สว่นศกัยภาพที่เหลือก็น าไปให้บริการกบัองค์กรภายนอก องค์กรที่เลือก
เดินในเส้นทางนีเ้ป็นองค์กรท่ีไม่ต้องการค าตอบเร่ืองประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร แต่
ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายของหน่วยงานนีไ้ปสูก่ารท าก าไรแทน เพราะสามารถตอบค าถามได้ชัดเจนว่าก าไรหรือขาดทุน 
คุ้มหรือไมคุ่้ม 

เส้นทางที่ 3 : การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Consultant) 

เส้นทางนี ้เป็นเส้นทางใหม่ส าหรับสงัคมไทย เหมือนสะพานแขวนที่เพิ่งสร้างขึน้มาใหม่ในอดีต คนยงัไมรู้่จกั ยงั
ไมคุ่้นเคย แตเ่ป็นเส้นทางที่น่าสนใจไม่น้อย เส้นทางนีค้ือ การว่าจ้างที่ปรึกษามาประจ าองค์กร เพื่อท าหน้าที่แทนผู้บริหาร
ในการบริหารงานฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์กรก าหนด เหมือนกับการที่เจ้าของงานก่อสร้างว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษามาคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสเปกที่เจ้าของงานก าหนด เพราะวิศวกรที่ปรึกษาจะมีความรู้ในงานมากกว่า
เจ้าของงานและสามารถท าหน้าที่ควบคมุและตรวจสอบงานได้ละเอียดในทกุขัน้ตอนได้มากกวา่ ท่ีปรึกษาด้านการพฒันา
และฝึกอบรมจะควบคมุคณุภาพของระบบการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผนกลยทุธ์การ
พฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายกลยทุธ์ขององค์กร การวางแผนฝึกอบรม การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ไปจนถึง
การการประเมินติดตามผลหลกัสตูรฝึกอบรม ทัง้นี ้เพื่อให้เจ้าของงาน(ผู้บริหาร)มัน่ใจได้ว่าการลงทนุในการพฒันาและ
ฝึกอบรมบคุลากรนัน้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลที่แท้จริงได้ 

องค์กรที่เลือกเดินในเส้นทางนี ้น่าจะเป็นองค์กรที่ก าลงัประสบปัญหาในด้านต่าง  ๆ เก่ียวกับการพฒันาและ
ฝึกอบรมบคุลากรอยู ่และคิดที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ  ที่จะช่วยป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ หรืออาจจะเป็นองค์กรที่คิด
จะ Outsource เร่ืองการฝึกอบรมออกไปให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการแต่ยงัไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ การว่าจ้างที่
ปรึกษาฯก็นา่จะเป็นทางเลอืกหนึง่ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ Outsource เร่ืองนีอ้อกไปเต็มรูปแบบในอนาคต 

 

 



เส้นทางที่ 4 : การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาบริหารจัดการแทน (Outsource) 

เส้นทางนีถื้อเป็นเส้นทางใหม่อีกเส้นทางหนึ่งส าหรับองค์กรในบ้านเรา เพราะอยูด่ี  ๆ จะเอางานทัง้หมดและเงิน
ไปให้องค์กรภายนอกเข้ามาบริหารจัดการเร่ืองการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรนัน้ มักจะมีค าถามตามมาอีกหลาย
ค าถาม เช่น คุ้มหรือไม่ ดีกว่าจดัเองหรือไม่ ไว้ใจได้หรือไม่ วดัผลได้จริงหรือไม่หรือแค่รับเหมาจดัอบรม เป็นมืออาชีพจริง
หรือไม ่ฯลฯ ส าหรับแนวทางการวา่จ้างหนว่ยงานภายนอกมาเป็นผู้บริหารจดัการด้านการพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรนัน้ 
มีตัง้แต่การว่าจ้างเฉพาะการรับเหมาจัดอบรมตามแผนที่องค์กรก าหนดไว้แล้ว การรับเหมาท าแผนและจัดอบรม หรือ
รับเหมาตัง้แตก่ารก าหนดกลยทุธ์การจดัท าแผน การจดัอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเต็มรูปแบบก็ได้ ซึ่ง
ในปัจจบุนันีก็้เร่ิมมีผู้ให้บริการเกิดขึน้หลายราย 

องค์กรที่จะเลือกเดินในเส้นทางนี ้นา่จะเป็นองค์กรที่เคยมีประสบการณ์ในการวา่จ้างหนว่ยงานภายนอกท าเร่ือง
อื่นไปก่อนแล้ว เช่น ด้านแรงงาน ด้านระบบบัญชี ด้านการขนส่ง ฯลฯ หรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมาก
เพียงพอส าหรับการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้บริการ หรือเหมาะส าหรับองค์กรที่มีแผนการพฒันาองค์กรระยะ
ยาวที่ชดัเจน และการ Outsource เร่ืองนีถ้กูก าหนดเป็นกลยทุธ์หนึง่ขององค์กรไว้เรียบร้อยแล้ว 

สรุป เมื่อเดินทางไปถึงทางแยกไมว่า่คนเดินทางหรือองค์กร สิง่ที่ต้องคิดและตดัสนิใจคือการเลอืกเส้นทางเดิน ซึง่
การตดัสินใจเลือกเดินสามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนที่จะไปถึงทางแยกหรือจะไปคิดตดัสินใจตอนที่ไปถึงทางแยกก็ได้ แต่ถ้า
ต้องไปคิดและตดัสนิใจเมื่อถึงทางแยกแล้ว อาจจะต้องเสยีเวลาในการตดัสนิใจระยะหนึง่ เพราะการตดัสนิใจเฉพาะหน้ามี
โอกาสผิดพลาดสงูกวา่การตดัสนิใจเลอืกเส้นทางเดินไว้ลว่งหน้าตัง้แตก่่อนออกเดินทาง ผมเช่ือวา่ตอนนีห้ลายองค์กรก าลงั
อยู่ตรงทางแยก หลายองค์กรใกล้จะถึงทางแยกแล้ว และอีกหลายองค์กรยงัอยู่จากทางแยกของการพฒันาและฝึกอบรม
บคุลากร ข้อมลูและข้อคิดที่น าเสนอมาในบทความนี ้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเลือกเส้นทางเดินของระบบการ
พฒันาและฝึกอบรมบคุลากรในองค์กรของทา่นได้บ้างนะครับ 


