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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕34
“การปฏิบัติราชการใหดีนัน้ กลาวอยางสั้น งายและตรงท่ีสุด คือ ทําใหสําเร็จทันการและใหไดผล

เปนประโยชนแตทางเดียว ซ่ึงจะทําไดเม่ือบุคคลมีวิชา ความสามารถ และมีปญญา ความรูคิด พิจารณาเห็น
สิ่งท่ีเปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน มิใชประโยชนอยางชัดเจน ถูกตรง.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕34
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อย า ลื ม !! น ะ ค ะ  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข า ว ส า ร
ก า ร เ จ า ห น า ท่ี  ไ ด ทุ ก วั น ท่ี ๑ แ ล ะ วั น ท่ี ๑ ๖
ของ ทุก เดื อน  ทาง เ ว็บ ไซต กองการ เ จ าหน า ท่ี
กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th
หากผูอานมีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงคจะสง
บทความเ พ่ือลงข าวสารโปรดแจ ง ไป ท่ี E-mail
hrd_person@anamai.mail.go.th

ทําไมการพัฒนาคนจึงไมไดผล? ใกลเคียงกับถามวา
ทําไมปลูกมะมวงแลวมันไมออกผล หากเราวิเคราะห
หาสาเหตุไมออก ปลูกไปจน (คนปลูก) ตายมันก็ไมออกลูก
อยูดี!!! จากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจายที่ใช
ไปเพื่อการฝกอบรมมีนอยกวา 10% ที่ไดผลในการเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน พูดงาย ๆ คือ… จะเปน
อยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 2-4)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุมนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2560

มอบหมายใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา
นายเกษม เวชสุทธานนท ตําแหนงผู อํานวยการศูนย (ผู อํานวยการเฉพาะดาน (แพทย ) )

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุข-
ภาวะเขตเมือง อีกหนาท่ีหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560

อนุญาตใหขาราชการออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร
นายพลากร จินตนาวิวัฒน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฝายพัฒนากฎหมายและอุทธรณ

กลุมบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560
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14 หลุมพรางของการพัฒนาคน

บทความโดย : ดร.ฌาน ตรรกวจิารณ
ทําไมการพัฒนาคนจึงไมไดผล? ใกลเคียงกับถามวาทําไมปลูกมะมวงแลวมันไมออกผล หากเราวิเคราะหหาสาเหตุไมออก

ปลูกไปจน (คนปลูก) ตายมันก็ไมออกลูกอยูดี!!!
จากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจายที่ใชไปเพื่อการฝกอบรมมีนอยกวา 10% ที่ไดผลในการเปลี่ยน พฤติกรรม

การทํางานของพนักงาน พูดงาย ๆ คือลงทุนฝกอบรมพนักงานไป 100 บาท ไดผลไมถึงนี่ขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ข้ึนชื่อ
ลือชาวากาวหนาทางการพัฒนาฝกอบรมยังเปนอยางนี้ ไทยแลนดของเราจะขนาดไหนหนอ...

การพัฒนาคนที่ไมไดผลตามเปาหมายคือพัฒนาแลวผลงานเขาไมดีข้ึน ไมเกิดการเรียนรูไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมเกิด
ทักษะ ไมเขาใจดีพอ ทําใหคนจัดปวดหัว - คนออกเงินหงุดหงิด
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ตอไปนี้ผมจะแฉใหฟงวา 14 หลุมพรางที่เปนกับดักของการพัฒนาคนแลวไมไดผลมีอะไรบาง รูแลวอยาไปบอกใคร
นะครับ เพราะวาความรูนี้จะทําใหเราไดเปรียบในการแขงขัน ตนทุนต่ํากวาชาวบาน

1.ใชความพึงพอใจของผูเรียนเปนเปาหมายหลัก คนเรียนสนุกไหม ชอบไหม อาหารอรอยไหม โรงแรมดีไหม
เมื่อจุดเนนอยูที่นี่ มะมวงจะออกลูกหรือไมใครจะแคร?

2.ประเมินผลจากกิจกรรมแทนที่จะเปนผลลัพธ เชน ปนี้จัดไปก่ีหลักสูตรแลว มีคนเขาก่ีคน คนหนึ่งเรียนไดก่ี
ชั่วโมงแลว นั่นคือกิจกรรม แตผลลัพธที่ควรจะเปนคือผลงานดีข้ึนไหม ประสิทธิภาพเปนอยางไร ลดของเสีย - ของคืนได
ไหม ลดตนทุน ลดความผิดพลาดไดไหม การทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมดีข้ึนไหม ความขัดแยงและการเมือง
ในองคกรลดลงไหม ความพึงพอใจ ลูกคาเพิ่มข้ึนหรือไม กลับไมนํามาประเมินผล

3.ใชจํานวนวันเปนตัวตั้ง ลูกคาผมหลายรายโทรมาบอกวาตองการจัดหลักสูตรนี้ ๆ มีเวลาให 1 วัน โดยไม
สนใจวาการจัดฝกอบรมนั้น ตองมีวัตถุประสงคผลลัพธเปนตัวตั้ง สวนจํานวนวัน/จํานวนชั่วโมงจะสั้นจะยาวข้ึนอยูกับ
เนื้อหาและเทคนิคที่ตองใช

4.ใชเงินงบประมาณเปนตัวตั้ง คือกําหนดมาเลยวามีเงินอยูเทานี้ ก็ตองจัดซื้อในงบนี้ สวนคุณภาพของที่ไดหรือ
ประสิทธิผลที่จะไดจากการจัดไมตองพูดถึง

5.ตองการใหคนเขาเรียนมาก ๆ รูสึกวาคุมดี จํานวนคนเขาเรียนจะมีผลกระทบกับเทคนิคการฝกอบรมที่ใช
เชน หากตองการทักษะการนําเสนอ เชิงธุรกิจก็ตองมีการฝกปฏิบัติอยางเขมขนเปนรายบุคคล จํานวนประมาณ 12 คน
แตจํานวน 40 - 50 คน ไมสามารถทําใหมี "ทักษะ" ไดหาก "พอรูเร่ือง" ละก็เปนไปได

6.พัฒนาผิดวิธีหรือใชเทคนิคการฝกอบรมผิดประเภท เชน ตองการใหพนักงานมีทักษะในการสอนงาน แตใช
การบรรยายลวน ๆ ตองการใหพนักงานแกปญหา ตัดสินใจเปน แตเนนการเลนเกมเพื่อความสนุกสนานเพราะกลัวคนเรียน
จะเบื่อแลวเรตติ้งจะตก

7.ฝกอบรมแตเร่ืองงาน (Technical Skill) ไมพัฒนาดานการบริหาร (Managerial Skill) ทําใหองคกร มี
คนเกงงานมากมาย เกงขาย เกงผลิต เกงซอม เกงเร่ืองเงิน แตบริหารงานลมเหลว เปนหัวหนาที่ ลูกนองไมยอมรับ
สรางทีมงานไมได ทํางานใหญไมสําเร็จ

8.ซื้อหลักสูตรผิดไมตรงความจําเปน (Training Needs) เชน ตองการพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรภายใน
กลับซื้อหลักสูตรการนําเสนอ หรือปญหาอยูที่การกําหนด KPI ไมเหมาะสมแตพยายามแกปญหาดวยหลักสูตรการแกไข
ความขัดแยง

9.คิดวา Entertainer กับ Trainer เหมือนกัน ดังนั้นการมุงเนนที่ความสนุกสนาน มีกิจกรรมและเกมมาก ๆ
จึงเปนเปาหมายหลัก เมื่อคนเรียนชอบ คนจัดก็สบายใจแตคนออกเงินหนางอตั้งคําถามบอย ๆ วาจัดฝกอบรมแลวไดอะไร

10.ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนทั้งองคกร (Organization Development) เชน เนนการบริการลูกคา
หรือสรางคานิยมใหมในองคกรใหเนนลูกคาแตพัฒนาเพียงระดับทักษะการทํางาน ประจํา (Individual Development)

11.อบรมความรูพื้นฐานให แตตองการใหเกิดความเชี่ยวชาญข้ันสูง ความรูพื้นฐานทั่วไปจะใชวิธีบรรยาย
สวนความเชี่ยวชาญข้ันสูงตองสามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน ได ซึ่งตองใชการวิเคราะหกรณีศึกษา
เกมทางธุรกิจหรือ Workshop แตกลับใชวิธีบรรยายเหมือนกัน เพราะคน เขาเรียนเขาไดมาก ตนทุนตอคนต่ําใชแนวคิด
"จัดโตะเกาอ้ีใหมบนเรือไททานิคที่กําลังจะจม" แลวหวังวา ไททานิคจะไมจม

12.เรียนแลวเรียนเลย จบแลวจบเลย ไมนําไปสูการฝกปฏิบัติในที่ทํางาน เชน ฝกทักษะการสอนงาน
แตไมเคยมีโอกาสสอนใครเลย หรือไมมีโอกาส ประยุกตใชความรูหรือทักษะใหม เชน การบริหารเชิงกลยุทธ แตองคกร
ยังทํางานแบบเถาแกหรืออาจจะเรียนมา เพียงเพื่อประดับความรูเทานั้น
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13.ถึงแมวาพฤติกรรมใหมจะเกิดข้ึน การเรียนรูจะเกิดข้ึนแตทํา ไปแลวก็ไมไดรางวัลหรือการยอมรับใด ๆ
เชน มีทักษะการบริหารเวลาดีข้ึน ทํางานเสร็จเร็วข้ึน แตก็ยังตองเสนอหนาใหเจานายเห็นวาขยันทํางานหนัก ทุมเท
กลับบานคํ่ามืด แลวอยางนี้จะบริหารเวลาไปทําไมไมทราบ? พยายามแกไขที่จุดออน การพัฒนาคนโดย เนนที่จุดออน
จุดบกพรองของพนักงานนั้น เปรียบเทียบไดกับการเข็นครกข้ึนภูเขา การเนนพัฒนาที่จุดแข็งเปรียบ ไดกับการเข็นลงภูเขา
งายกวากันเยอะ ไดผลกวากันมากมาย แนวคิดนี้แนนอนวาจะเชื่อมโยงกับการวางแผน ความกาวหนาในหนาที่การงาน
(Career Development) ถนัดหรือเกงเร่ืองไหนก็สงเสริมไปดานนั้นดีกวากันเยอะเลย

14."วินิจฉัยโรคเอง สั่งยาใหตัวเอง" หากเราปวดหัว ตัวรอนธรรมดา เราอาจไปรานขายยาขอซื้อยาแกปวด
ลดไขได แตหากเราเปนปอดบวมหรือ ไขหวัด 2009 ละ? ประเด็นก็คือหลายองคกรไมสามารถวินิจฉัยสาเหตุที่แทจริงจาก
อาการที่ปรากฏได และมักจะ สั่งยาใหตัวเอง โดยการโทรไปหาวิทยากรหรือบริษัทออรแกไนเซอรบอกเลยวาตองการ
หลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้ เมื่อวินิจฉัยโรคผิด ยาที่ซื้อไปกินเองจะรักษาใหหายไดอยางไร สูบอกแตอาการและปรึกษาผูรูใหชวย
วินิจฉัย สั่งยาใหจะดีกวาเยอะ

หากทานสามารถหลบหลีกกับดักเหลานี้ไดก็มีชัยไปกวาคอนแลวครับ

ท่ีมา : http://www.hrcenter.co.th/file/columns/f_20170418_153352.pdf


