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พฒันาบคุลากรอยา่งไรใหคุ้ม้คา่ 

โดย ดร. อจัฉรา จุย้เจรญิ 

หลากหลายองคก์รใหค้วามสนใจศกึษาดา้นความคุม้คา่ และผลก าไรทีไ่ดก้ลับคนืมาจาก Learning and Development  

อยา่งเชน่ ในปี พ.ศ. 2540  สมาคมยักษ์ใหญด่า้นการเรยีนรูแ้ละพัฒนาบคุลากรทีม่สีมาชกิอยูท่กุมมุโลกคอื ATD 

(Association for Talent Development) ไดศ้กึษาผลก าไรทีอ่งคก์รไดรั้บจากการพัฒนาบคุลากร และไดพ้บวา่ องคก์รที่

ลงทนุกบัเรยีนรูแ้ละพัฒนาบคุลากรมากกวา่ทีอ่ืน่ 25% ไดร้ับผลตอบแทนสงูขึน้ตามไปดว้ย  เมือ่เทยีบเป็นอตัราก าไรทีไ่ดร้ับ 

พบวา่สงูกวา่ถงึ 24%  และเมือ่เทยีบเป็นคา่เฉลีย่แบบเงนิทีไ่ดร้ับตอ่บคุลากร (income per employee) ไดพ้บวา่สงูกวา่

ถงึ 218 % เมือ่เทยีบกบัองคก์รทีอ่ยูใ่นกลุม่รัง้ทา้ย ทีล่งทนุกบั Learning and Development 

 

 

 

ท ัง้ทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญั แตท่ าไม บางองคก์รไดร้บัประโยชนก์ลบัมา ในขณะทีบ่างองคก์รไมไ่ดร้บั

ประโยชนห์รอืความคุม้คา่กลบัมา  การพัฒนาบคุลากรใหคุ้ม้คา่ตอ่การลงทนุ มปัีจจัยดา้นตา่งๆ เขา้มาเกีย่วขอ้ง 

เชน่ความชดัเจนของบทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการออกแบบรปูแบบการเรยีนรู ้เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ การศกึษาลา่สดุที ่ATD ไดร้ับการสนับสนุนจาก 

Capella University ในปี 2558 พบวา่องคก์รรว่มการส ารวจใน

หลากหลายอตุสาหกรรมจากประเทศตา่งๆ  ใหค้วามส าคัญในการ

ลงทนุพัฒนาบคุลากรเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง อกีทัง้ไดพ้บวา่ การลงทนุเพือ่

พัฒนาบคุลากร ในปี 2557 สงูกวา่ปีกอ่นหนา้นัน้ 1.7%  

 

ส าหรับชัว่โมงในการใหโ้อกาสพนักงานไดเ้รยีนรูพั้ฒนา เพิม่ขึน้จาก 

31.5 ชัว่โมงตอ่คน  เป็น 32.4 ชัว่โมง  

(ขอ้มลูเพิม่เตมิ: www.td.org)  
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กลุม่ HR หรอื L& D Professionals 

 Identify Capability: ระบอุอกมาไดว้า่ ความสามารถ

ใด ทีบ่คุลากรตอ้งม ีเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการ

แขง่ขันใหอ้งคก์รได ้หรอืหากเป็นองคก์รไมห่วังผลก าไร 

(Non-profit Organizations) จะพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่

ขดีความสามารถดา้นใด ทีจ่ะท าใหอ้งคก์รมอบผลงาน

ออกมาไดอ้ยา่งเต็มท ี 

 Assess the Current Capability: ระบรุะดับ

ความสามารถในปัจจบุนั ของบคุลากร เทยีบกบัขอ้แรก ซึง่

อาจตอ้งใชก้ารสอบถาม feedback จากคนในองคก์รเอง 

และจากบคุคลภายนอก เชน่คูค่า้ และลกูคา้ ประกอบดว้ย 

 Communicate:  

- สือ่สารกบัผูน้ าองคก์รและผูถ้า่ยทอดการเรยีนรูอ้ยา่ง

สม า่เสมอ เพราะในปัจจบุนัองคก์รมักเผชญิความผัน

ผวน การเปลีย่นแปลง ทีอ่าจไมค่าดคดิไดเ้สมอ เพือ่

ปรับเป้าหมายและรปูแบบการพัฒนาใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ 

- สือ่สารกบัผูจ้ดัการและบคุลากร ถงึแผนการ

พฒันา และบทบาทหนา้ทีข่องพวกเขา กอ่นและ

หลงัการอบรม 

 Evaluate: ประเมนิผลการพัฒนา อยา่งตอ่เนือ่งวา่ 

เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่และแสดงผลการ

ประเมนิทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพของการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนา ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้ับทราบถงึความคุม้คา่ 

 

กลุม่ผูน้ าองคก์รหรอืหนว่ยงาน (Leaders) 

 ก าหนดพันธกจิ วสิยัทัศน ์และคา่นยิม ส าหรับ

องคก์ร ใหช้ดัเจน เพือ่ใหท้ศิทางในการพัฒนา

เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกนั  

 ใหก้ารสนับสนุนการพัฒนา และทรัพยากรทัง้

สามสว่นคอื บคุคล งบประมาณ และ เวลา 

 ใหค้วามรว่มมอืในการประเมนิความคบืหนา้ของ

วธิกีารพัฒนาทีน่ ามาใช ้

 สอดสอ่งการเปลีย่นแปลงตา่งๆ จากภายนอกที่

อาจกระทบองคก์ร และสือ่สารเชงิรกุ กบั

หน่วยงานทีพั่ฒนาบคุลากร เพือ่การปรับ

กระบวนการพัฒนาไดท้ันทว่งท ี

 

 

 

ความชดัเจนของบทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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กลุม่ผูจ้ดัการ (Line Managers) 

 สนับสนุนใหบ้คุลากรไดใ้ชค้วามสามารถในตนเองอยา่งเต็มที ่โคช้พวกเขาอยา่งมปีระสทิธผิล 

 ใชร้ะบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management) เพือ่ประโยชนใ์นการพัฒนา 

 สนับสนุนใหบ้คุลากรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเทา่เทยีมกนั 

 ชว่ยใหบ้คุลากรไดเ้ตรยีมการ กอ่นการอบรม ระบจุดุแข็งและขอ้ควรพัฒนา และไมข่ดัจังหวะการเรยีนรู ้เชน่เรยีก

ตัวกลับมาท างาน ระหวา่งการอบรม 

 สง่เสรมิ ตดิตาม การน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูก้ลบัมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ใหเ้ร็วทีส่ดุ สนับสนุนกจิกรรมเชน่ ใหผู้ท้ีผ่า่น

การอบรมแลว้ กลับมาสรปุใหเ้พือ่นๆฟัง หรอืจัดกลุม่การตดิตามผลการเรยีนรู ้

 ชว่ยในการประเมนิผลการคนืทนุ (ROI) 

 

กลุม่บคุลากรผูเ้ขา้รบัการอบรมพฒันา 

 หมั่นขอขอ้มลูสะทอ้นกลับในการปฏบิตังิานจากหัวหนา้และลกูคา้  

 กลา้ทีจ่ะขอใหห้ัวหนา้สนับสนุนความสามารถใหเ้พิม่ขึน้ หัวหนา้สว่นใหญอ่ยากจะโคช้ลกูนอ้งอยูแ่ลว้ แตก่ลัวลกูนอ้ง

ไมย่อมรับมากกวา่ 

 มสีว่นรว่มอยา่งเต็มที ่เมือ่ไดรั้บโอกาสในการเขา้รว่มเรยีนรู ้วางแผนบรหิารเวลาลว่งหนา้ เพือ่จะไดไ้มต่อ้งมอีะไรมา

ขดัจังหวะระหวา่งการอบรม 

 คดิเชงิรกุ ในการสรรหาวธิกีารเรยีนรูต้า่งๆ เพิม่เสรมิ หลังจากการอบรม 
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รปูแบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา (ตา่ง Gen ตา่งใจ) 

ดา้นรปูแบบการพฒันามคีวามส าคญัตอ่ความคุม้คา่ ไมย่ ิง่หยอ่นไปกวา่กนั  อกี 3-4  ปีขา้งหนา้ บคุลากร   

Gen X (อยูใ่นชว่งอาย ุ36 – 51) ก็จะทยอยเขา้มาแทนผูบ้รหิาร Baby Boomers (อยูใ่นชว่งอาย ุ52 ขึน้ไป) ทีย่า่งเขา้สูว่ัย

เกษียร และ Gen Y (อาย ุ35 และนอ้ยกวา่) ก็จะเป็นกลุม่บคุลากรกลุม่ใหญ ่หรอืประมาณ 80 เปอรเ์ซ็นตข์องแรงงาน การ

อบรมพัฒนาคนรุน่ตา่งๆ จะมปีระสทิธผิลได ้เมือ่ค านงึถงึความเหมอืนและแตกตา่งของคนแตล่ะวัยดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby Boomers  

มักมองวา่ผูส้อนหรอืวทิยากรควรเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละวัยวฒุ ิใหค้วามส าคัญกบั

คณุสมบตัดิา้นการศกึษาและชือ่เสยีงของวทิยากร ใหค้วามส าคัญกบัความรูแ้ละ

สตปัิญญา ดังนัน้วทิยากรควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูม้าปฏบิตัจินเป็น

ทักษะดว้ย  

Baby Boomers นยิมการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบัประสบการณ์จรงิ วทิยากรสามารถ

ใหเ้ขาแลกเปลีย่นประสบการณ์ หรอืใหเ้ป็นพีเ่ลีย้งของรุน่นอ้ง ซึง่จะไดรั้บฟัง

ประสบการณ์ทีม่ากมายและมคีณุคา่จากพวกเขาไปดว้ย  

สิง่ที ่Baby Boomers ไมส่ะดวกใจนักคอืการไดร้ับขอ้มลูป้อนกลับ (feedback) 

ทีถ่ีแ่ละโจง่แจง้เกนิไป วทิยากรสามารถใชก้ารถามความเห็นใหเ้ขามสีว่นรว่มใน

การวเิคราะห ์เนือ่งจากกลุม่นีเ้รยีนรูแ้ละจ าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้จีากการไดย้นิ จงึชอบ

ฟังบรรยายและมเีอกสารประกอบ อาจมเีอกสารสรปุใหก้ลับไปอา่นทีบ่า้นใหด้ว้ย  
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Gen X ตอ้งการวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญจรงิในดา้นทีม่าสอน มากกวา่คณุวฒุหิรอืวัยวฒุ ิเขาตอ้งการคนทีพ่สิจูนใ์หเ้ห็น

ไดว้า่ สิง่ทีส่อนนัน้ผูส้อนก็ท าได ้และปฏบิตัไิดจ้รงิ การให ้feedback กบัคนกลุม่นี ้ถา้มวีัตถปุระสงคแ์ละเป็นประโยชนใ์นการ

พัฒนา พวกเขายนิดรีับฟังบอ่ยๆ Gen X ชอบการเรยีนรูท้ีท่า้ทาย ใหอ้สิระในการคดิตกผลกึเอง และเปิดใหถ้ามและโตต้อบ

บอ่ยๆ ชอบสือ่การสอนหลากหลายรปูแบบ ถา้ใชว้ดีโิอตอ้งกระชบั ไมน่่าเบือ่ พวกเขาเรยีนรูไ้ดด้ใีนการท ากจิกรรมรว่มเป็นทมี  

กลุม่นีเ้รยีนรูไ้ดด้โีดยการลงมอืปฏบิตั ิการไดส้มัผัส ถา้มอีะไรใหจั้บใหท้ า แมแ้ตก่ารวางลกูบอลบนโตะ๊ ก็ชว่ยกระตุน้การ

เรยีนรูไ้ด ้

Gen Y มองวา่วทิยากรเป็นพีเ่ลีย้งทีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ ถงึแมเ้ขาจะใหค้วามส าคัญกบัคณุสมบตัขิองผูส้อน

เชน่กนั แตต่อ้งการเรยีนเฉพาะสิง่ทีน่ าไปใชไ้ดทั้นท ีพวกเขาชอบสือ่การสอนทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีมภีาพประกอบเยอะๆ และ

ตัวหนังสอืนอ้ยๆ ตอ้งการ Feedback ทันทเีหมอืน Gen X และตอ้งการความยดืหยุน่ในการเลอืกเวลาและวธิกีารในเรยีนรูไ้ด ้

ไมช่อบบรรยากาศเป็นทางการ ชอบใหว้ทิยากรอธบิายแบบกระชบั แตม่กีจิกรรมหลากหลายเพือ่ตรงึสมาธพิวกเขาไวใ้หไ้ด ้

พวกเขาเรยีนรูร้ว่มกบัทมีทีห่ลากหลายไดด้ ีเขาอาจถามค าถามพรวดพราดหรอือยากได ้feedback ทันท ีไมต่อ้งตกใจ  

ขอ้มลูเหลา่นี ้ถงึแมจ้ะใชอ้า้งองิในการเตรยีมการได ้กระนัน้ก็ตาม ผูส้อนก็ยังควรปฏบิตัติอ่ผูเ้รยีนแบบใหเ้กยีรต ิและ

วทิยากรทีด่มีกัยดืหยุน่และสนกุกบัการปรบัเปลีย่นไดท้นัท ีหากพบวา่ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้กีวา่ดว้ยวธิตีา่งไป นอกจากนี้

วทิยากรยังกระตุน้การเคารพกนัและกนัของผูเ้รยีนตา่งวัยได ้ผา่นการชีแ้จง กฎ กตกิา มารยาท เพือ่ไมใ่ห ้Gen Y เลน่ไลนไ์ป 

เรยีนไป และ Baby Boomers เกดิความร าคาญ  หรอื Gen X หงดุหงดิ ทีพ่ี ่Baby Boomers ไมบ่อกสกัทวีา่คดิยงัไง   

เมือ่มผีูเ้รยีนตา่งวัยในหอ้งเดยีวกนั ควรเตรยีมวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย (Blended Learning)  การบรรยายใหก้ระชบั 

(ไมเ่กนิ 15-20 นาท)ี รปูแบบทีผ่สมผสาน ตัวอยา่งเชน่ 

 Face-to-face group briefing 

 Individual Study 

 E-learning 

 Coaching 

 Group-working 

 Social networking forums 
 

สดุทา้ยคอื ไมว่า่วัยใดก็ตาม สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสขุ หากรูส้กึวา่ไดรั้บการยอมรับ มผีูเ้ห็น

คณุคา่ของความคดิของเขา มทีัง้องคก์ร หัวหนา้ของเขาเอง และวทิยากรทีห่วังดสีนับสนุนการพัฒนาของเขาอยา่งจรงิใจ   

******************** 

 

 

http://www.spg-asia.com/

