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4.1.3 ผู้บริหารระดับสูงได้ก�าหนดให้มีการสื่อสารถ่ายทอด

ไปยังพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงองค์กร ผู้บริหารระดับสูงควรหมั่น

สอบทานเร่ืองท่ีได้ก�าหนดไว้แล้วว่ามีการถ่ายทอดสื่อสารลงไปยัง

พนกังานในแต่ละระดบั แต่ละสายงานมากน้อยเพยีงไร ในบางหน่วย

งานของบางองค์กร ใช่ว่าผู้บริหารในแต่ละสายงานจะถ่ายทอด 

“สาส์น” ลงไปอย่างครบถ้วน ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึต้องแน่ใจและมัน่ใจ

ว่า “สาส์น” ได้ถูกถ่ายทอดลงไปแล้วจริงๆ จึงอาจสอบทานหลังจาก

ได้ประกาศนโยบาย หรือแผนงานเหล่านี้ลงไปแล้ว

4.1.4 พนกังานมคีวามสขุในการท�างาน มคีวามกระตอืรอืร้น

ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างเหน็ได้ชดั สิง่บ่งชีป้ฏกิริยิาของ

นโยบาย หรอืแผนงานทีถ่่ายทอดลงไปนี ้อาจวดัได้จากความกระตอื-

รือร้นของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงานที่จะได้รับการเรียนรู้

เพิม่พนูศกัยภาพและตอบสนองต่อองค์กรในเชงิบวก สร้างสรรค์และ

ให้ความร่วมมือ นั่นเป็นการบอกว่าพนักงานมีความพร้อมแล้วส่วน

หนึง่ทีจ่ะรบัการเรยีนรู ้องค์กรกอ็าจจะไม่ต้อง “เคีย่วเขญ็” ให้พนกังาน

รบัการเรียนรู้ การเคีย่วเขญ็ หรอืป้อนการเรยีนรูใ้นขณะทีพ่นกังานไม่

พร้อม ไม่มีความสุขในการท�างาน เบื่อหน่ายต่อบรรยากาศในการ

ท�างานก็เป็นพลังฉุดร้ังที่ถ่วงความก้าวหน้าขององค์กรก็ได้ ผู้บริหาร

จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ มิฉะนั้น อาจเข้าข่ายเส้นผมบังภูเขา

4.1.5 มีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้เหมาะสมเพียง

พอ เช่น ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รูปแบบของการเรียนรู้ที่ยังคง

เป็นรูปแบบที่คลาสสิคก็ยังคงเป็นห้องอบรม ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้า

อบรมได้มากมาย ทว่าในบางองค์กรอาจใช้ห้องประชมุทีม่ขีนาดห้อง

ท่ีพอเหมาะ จัดอบรมเรียนรู้ก็ท�าได้ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ระบบการพัฒนา

พนักงาน

เหลือบดู

และสถานที ่แต่สิง่ทีจ่ะอ�านวยความสะดวกต่อการเรยีนรูก็้ควรจัดวสัดุ 

อุปกรณ์ สื่อการสอนให้พร้อมพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม 

สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ สถานที่อบรมควรปลอดจากการ

รบกวน มบีรรยากาศเหมาะแก่การเรยีนรู ้หรอืฝึกปฏบิตั ิในยคุปัจจุบัน

อุปกรณ์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยการเรียน

รู้ได้อย่างมากมาย

4.1.6 มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น บอร์ดกิจกรรม 

กิจกรรมกลุ่มย่อย เวทีเสนอผลงานภายใน ภายนอกองค์กร ฯลฯ 

กิจกรรมเหล่านี้แม้แลดูห่างไกลจากเรียนรู้ตามรูปแบบปกติก็จริง แต่

ควรเพ่งถึงสาระส�าคัญของมนัมากกว่า อย่างบอร์ดประกาศกด็ ีบอร์ด

กิจกรรมก็ดี หลายองค์กรยังให้ความส�าคัญน้อยมาก แท้จริงบอร์ด

เหล่านี้เป็นจุดที่องค์กรใช้สื่อสารกับพนักงานและแม้กระทั่งลูกค้า

ตลอดจนผู้มาเยี่ยมเยียน แสดงออกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและ

ความใส่ใจของผู้บริหารได้ในระดับหนึ่งทีเดียว บางองค์กรบอร์ด

จบ
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ประกาศ บอร์ดกิจกรรมแลดูไม่สะอาด ไม่งามตา ซึ่งเสมือนเป็นการ

ฟ้องด้วยภาพอย่างไรอย่างนัน้และบางแห่งบอร์ดประกาศก็ปราศจาก

การปรับปรุงสาระ ข่าวสารให้ทันสมัย บ้างก็เก่า ช�ารุด เป็นต้น 

ดังนั้น บอร์ดประกาศ บอร์ดกิจกรรม จึงควรมีการพัฒนาไม่

ยิ่งหย่อนกว่ากันและยังถือ เป็นช่องทางหน่ึงของการส่ือข้อความที่

ส�าคัญ ส่วนในด้านกิจกรรมกลุ่มย่อย เวทีเสนอผลงานภายใน หรือ

ภายนอกองค์กรนัน้ ในยคุที ่QC Circle ก�าลงันยิมเฟ่ืองฟอูย่างขนาด

หนักนั้น หลายองค์กรต่างแข่งขันจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างที่

เรยีกว่าไม่ให้น้อยหน้า หรอืตกยคุกนั อย่างไรกด็ ีแม้ปัจจบุนักจิกรรม

เหล่านี้อาจจะสร่างซาไปแล้ว แต่แนวคิดเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในนั้น  

กคื็อการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงฝีมอื ฉายศกัยภาพให้ผูบ้รหิาร

และเพื่อนๆ ได้ประจักษ์ รับรู้ ชื่นชม ในบริษัทข้ามชาติต่างๆ หลาย

แห่งก็ยังคงมีกิจกรรมกลุ่มย่อย มีการแสดงผลงานภายใน ทว่าอาจ

จะไม่อกึทกึคกึโครม เช่น สมยัก่อน แต่แนวคดิเหล่านีผู้บ้รหิารก็พงึให้

ความส�าคญั เพราะการทีท่ีม่กีจิกรรมกลุม่ย่อย มกีารเสนอผลงาน ควร

เป็นผลบวกที่สามารถกระตุ้น สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานได้มากมาย

4.1.7 มสีือ่วดิทีศัน์ มมุหนงัสอื หรอืห้องสมดุ เราต้องยอมรบั

อย่างหนึ่งว่า พนักงานไม่ว่าจะในระดับใดก็ดี เช่น ระดับล่างอาจมี

การศกึษาระดบัหนึง่ มโีอกาสในการศกึษาทีค่่อนข้างจ�ากดั หรอือย่าง

พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็ใช่ว่าคนเหล่านี้จะทิ้ง

การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ กห็าไม่ แต่กระนัน้องค์กรกไ็ม่ใช่สถานศกึษา ดงันัน้ 

ผู้บริหารจึงควรพิจารณาประเด็นที่จะยกระดับการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม

ปัญญา วฒุ ิภาวะ การเรยีนรูใ้ห้มากขึน้ ด้วยการสรรหาสือ่เรยีนรูด้้วย

ตนเอง อาทิ สื่อวิดีทัศน์ หนังสือ หรืออาจเป็นมุมหนังสือ แม้อาจไม่

ถงึกบัเป็นห้องสมดุกต็ามและด้วยสือ่สิง่พมิพ์ สือ่สมยัใหม่ซึง่ปัจจบุนั

ได้ผลติออกมามากมายในรปูของซดี ีดวีดี ีอันมากมายและมแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้น เหล่านี้ล้วนสามารถยกระดับคุณภาพของพนักงานและ

เป็นการเรียนรู้นอกรูปแบบอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ

5. การดำาเนินกิจกรรม การติดตามแผนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้  

แท้จริงแล้ว การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ มี

การติดตามแผนและประเมนิผลการเรยีนรู ้ล้วนไม่ต่างจากงานบรหิาร

งานอื่นๆ เลย ในเมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ หรือพัฒนาพนักงาน ก็

จ�าเป็นต้องวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง หรือ

รักษาจุดแข็งเอาไว้และเก็บเป็นบทเรียนเพื่อการอ้างอิง หรือต่อยอด

ต่อไป ซึ่งหมายความว่าจะมีการด�าเนินเรื่องดังต่อไปนี้

5.1 มีการด�าเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้บรรลุผลตาม

แผนอย่างน้อย 75% ดูไปแล้วเหมือนกับการวัดผล หรือสอบไล่ว่า

สอบได้คะแนนมากน้อยเพียงใด การตั้งเป้าว่าน่าจะบรรลุตามแผน

อย่างน้อยเท่าไรนั้น เท่ากับวัดผลการท�างานที่ที่ดีอย่างหน่ึงและเรา

สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จที่ควรได้รับการพัฒนาและ 

ผู้บริหารก็ควรสนับสนุนให้ดียิ่งๆ ขึ้นด้วย 

5.2 มีระบบบันทึกข้อมูล การประเมินผลก่อนและหลังการ

เรียนรู้ของพนักงาน การบันทึกข้อมูลด้วยการประเมินผลก่อนและ

หลังการเรียนรู้ของพนักงาน เป็นข้อมูลชั้นดีที่จะวัดสถานะความรู้

ความเข้าใจก่อนและหลงัการอบรมเรยีนรูแ้ละสามารถแสดงแนวโน้ม

การพัฒนาของพนักงานนั้นๆ หลังผ่านการเรียนรู้ อย่างไรก็ดี ผลที่ได้

จากการประเมินอาจไม่สะท้อน หรือแสดงนัยส�าคัญหลังการอบรม

เรียนรู้ก็ได้ หากว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั้นไม่ได้ใหม่จนท�าให้พนักงานมี

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่เป็นความรู้

ใหม่ อาจเป็นเพราะการถ่ายทอด (วิธีการสอน) ผู้บริหารที่ท�าหน้าที่

รับผิดชอบด้านนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดี

5.3 ผู้บงัคบับญัชามีการติดตามการเข้าร่วมกจิกรรมและผล

การเรียนรู้ของพนักงาน อย่างสม�่าเสมอ   ผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะ

ต้องดูแลเอาใจพนักงานในอาณัติ การติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
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ของพนกังานเท่ากบัให้ความส�าคญัต่อภารกิจหลักของ องค์กรในภาพ

รวม การเอาใจใส่การเข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นแรงเสริมให้พนักงานได้ 

เข้าใจว่าผูบ้งัคบับญัชาให้ความส�าคญัต่อการเรยีนรู ้การตดิตามในที่

นี้อาจท�าได้หลายวิธี เช่น การสังเกตการณ์ การพูดคุยถามไถ่อย่างไม่

เป็นทางการตลอดจนให้ เขาถ่ายทอดการเรยีนรูแ้ก่เพือ่นพนกังานด้วย

กันก็สามารถล่วงรู้ผลการเรียนรู้ของพนักงานว่าเป็นอย่างไรได้ด้วย

5.4 ผู้บริหารระดับสูงมีการทบทวนประสิทธิผลการเรียนรู้

ในภาพรวมอย่างสม�่าเสมอ การทบทวนประสิทธิผลการเรียนรู้เป็น

สิง่จ�าเป็นมาก เพราะเท่ากับเป็นการวดัความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่และ

ในแง่ของ “การลงทุนในด้านเรียนรู้” ก็ยังสะท้อนถึงความคุ้มค่า หรือ

ไม่กับ “การลงทุน” อีกด้วยและเป็น feedback ให้ผู้บริหารตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ระดมแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปได้

6. ผลลัพธ์และการปรับปรุงพัฒนา 

จุดสุดท้ายแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของงานพัฒนาและการเรียนรู้ก็

คือ การดูผลลัพธ์หลังเสร็จสิ้นภารกิจว่าเป็นอย่างไร มีจุดอ่อน ข้อบก-

พร่องอะไรบ้างที่ควรแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

6.1 มกีารน�าผลข้อมลูย้อนกลับทีไ่ด้จากการประเมนิมาใช้ใน

การปรับปรุงแผนและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ เป็นที่น่าเสียดาย

ว่าหลายองค์กรไม่ได้น�าผลข้อมูลท่ีได้ จากการประเมินมาใช้ประโยชน์

อย่างเต็มท่ี บางความเห็นในแบบประเมินอาจไม่เป็นที่สบอารมณ์ 

หรือ “แทงใจด�า” จนเกินกว่าจะยอมรับได้ก็มีไม่น้อย ฉะนั้น ผู้บริหาร

จึงต้องใจกว้าง ยอมรับรู้ในความเห็นด้วยใจเป็นกลางและเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงแผนงานในโอกาสต่อไป 

6.2 การเรียนรู้ของพนักงานมีผลโดยทางตรงทางอ้อม ต่อ

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจน การพัฒนาพนักงาน

จากการเรียนรู้ย่อมมีผลต่องานอย่างแน่นอน เพราะการที่พนักงานมี

โอกาสรบัการเรยีนรูเ้ท่ากบัเพิม่เตมิความรู ้(knowledge) ความเข้าใจ 

(understanding) มีทัศนคติถูกต้อง (right attitude) และมีทักษะ 

(skill) และเมื่อหลอมรวมเข้ากับการท�างาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพ

งานมผีลติภาพทีด่ ีอนัส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมขององค์กรและสนอง

วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจต่อไป

6.3 ภมูปัิญญาสร้างสรรค์ มีผลงานนวตักรรมใหม่ทีเ่กดิจาก

การเรียนรู้ของพนักงาน เช่น สิ่งประดิษฐ์คิดค้นช่วยท�างาน การ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานใหม่ ฯลฯ นักพัฒนา เรื่องจิตทั้งหลายมี

ความเชือ่ว่าคนเราใช้ขดีความสามารถจากสมองน้อยมากไม่ถงึ 10% 

ด้วยซ�า้ไป เพราะฉะนัน้ จงึเชือ่มัน่ว่าคนเรายงัสามารถดงึความสามารถ

ที่เหลืออีกกว่า 90% ออกมาใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ทีถ่กูคดิค้นในระยะไม่กีปี่นี ้จงึออกมาจากสมองของคนรุน่ใหม่ทีม่อีายุ

ไม่มากก็มีแล้ว ฉะนั้น ภูมิปัญญา นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

ย่อมมีวันออกมาแสดงผลงานต่อสาธารณชนเสมอ แม้กระทั่งสิ่ง 

ประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ออกมาจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานใน

โรงงานก็เคยมีมาแล้ว

6.4 มีระบบการรวบรวมภูมิปัญญา การถ่ายทอด เกิดการ

เรยีนรูร่้วมกนัในองค์กร และมกีารเผยแพร่สูส่งัคมในยคุสมยัปัจจบุนั 

เราจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการท�างาน อ�านวยความ

สะดวกต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วย

ทุน่เวลาการท�างานกม็มีากในบางองค์กร โดยเฉพาะทีเ่ป็นโรงงานนัน้ 

มีไม่น้อยที่คิดสิ่งประดิษฐ์แบบง่ายๆ สามารถประหยัดและลดค่าใช้

จ่ายขององค์กรก็ไม่น้อย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการยกระดับภูมิปัญญา

ของพนกังาน เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจแก่คนอืน่ๆ ผูบ้รหิารควรให้ความ

ส�าคัญต่อการรวบรวมภูมิปัญญา สิ่งประดิษฐ์ จัดเป็นระบบระเบียบ

และถ่ายทอดให้พนักงานได้รับรู้ ได้ชม ใครจะรู้ว่าด้วยภูมิปัญญา 

สิ่งประดิษฐ์ที่ต้ังแสดงผลงาน อาจเป็นแรงบันดาลให้พนักงานอื่นๆ 

เกิดความคิดใหม่ๆ และเป็นคุณูปการแก่องค์กรก็ได้

บทส่งท้าย

คุณภาพของงานมาจากระบบการท�างานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ของตลาด ของยุคสมัย 

เฉกเช่นกัน คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จะมีได้ก็ต้องมีการบ่มเพาะ 

พัฒนา เพื่อเป็นจักรผันให้ระบบอื่นๆ ท�างานได้อย่างราบรื่น การ

พฒันาการเรยีนรูข้องพนกังานจึงเป็นเรือ่งของการปรบัปรงุและเรียนรู้

แบบต่อเนื่องที่ไม่รู ้จบ และที่ส�าคัญขอยกวาทะของ คุณเทียม  

โชควัฒนา มา ณ ที่นี้ว่า

 “การสร้างคนเหมือนปลกูต้นไม้ใหญ่ ต้องอดทนใช้เวลานาน 

ไม่เหมือนการปลูกถั่วงอก ซึ่งวันเดียวก็เห็นผล”


