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LEARNING & DEVELOPMENT TREND IN 2014 
 
โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ atchara@spg-asia.com 
แนวโน้มการเรียนรู้และพัฒนาคนในปี 2014 

สรุปจากผลการศกึษาของ ASTD ท่ีเผยออกมาเม่ือเร็วๆนี ้ชีใ้ห้เห็นวา่องค์การตา่งๆทัว่โลกให้
ความส าคญักบัการลงทนุพฒันาผู้บริหารและบคุลากรสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยรวมแล้ว เงินท่ีลงไปนัน้สงูถึง 
164.2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในปี ค.ศ 2012   หากเฉล่ียตอ่คนแล้วสงูกวา่ในปี 2011 ประมาณ 13 
เหรียญตอ่คน  (จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างทีม่าจากทัว่โลก รวมบริษัทในกลุ่ม Fortune 500  องค์การทีไ่ดร้บั

รางวลัจาก ASTD และองค์การทีเ่ป็นสมาชิก ASTD และเข้าร่วมเปิดเผยข้อมูล)   

 เม่ือคิดคา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่คนแล้ว เป็นเงินถึง 1,800 เหรียญตอ่คน ส าหรับองค์การขนาดเล็กท่ีมี
บคุลากรน้อยกว่า 500 คน   และ 964 เหรียญตอ่คน ส าหรับองค์การขนาดกลางท่ีมีบคุลากร 500 ถึง 9,999 
คน  และ 700 เหรียญตอ่คนส าหรับองค์การขนาดใหญ่ ท่ีมีบคุลากรมากกวา่ 10,000 คน  ข้อมลูนีไ้มไ่ด้
หมายความวา่ องค์การขนาดใหญ่กวา่ใช้เงินน้อยกว่า  แตส่ าหรับองค์การท่ีเล็กวา่นัน้ เป็นธรรมดาท่ี
คา่เฉล่ียตอ่หวัย่อมสงูกวา่ เน่ืองจากมีจ านวนคนมาเฉล่ียยอดรวมคา่ใช้จ่ายน้อยลง  

นอกจากนี ้การศกึษาครัง้นีย้งัท าให้เห็นแนวโน้มอีกวา่ แนวโน้มการเรียนรู้แบบ Formal Training 
หรือเรียนในห้องแบบเป็นทางการ ลดลงถึง 6%  เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ 2010  ซึง่นา่จะเป็นแนวโน้มท่ีดี เพราะ
อนัท่ีจริงนกัพฒันาบคุลากรทราบมานานแล้วว่า การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลควรเป็นระบบ 70-20-10  
ดงัท่ีปรากฏในตารางด้านลา่งนี ้
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รูปแบบ คุณลักษณะ ตัวอย่างกิจกรรม Learning & Development 
 

 

 

 

 

 

 

Informal 

70% 
At workplace/ 

On the job/ 
Day-to-day 
การเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์และ 
ลงมือปฏิบตัิในงานจริง 

ด้วยตนเอง 

 วางระบบการฝึกปฏิบตัใินงานจริงและติดตามผลหลงัจากการเข้า
เรียนแบบเป็นทางการมาแล้ว  โดยความร่วมมือของหวัหน้าของตน  

 น า Social Media เข้ามาใช้ในการเปิดช่องทางให้ผู้ เรียนได้
แลกเปลีย่นกบัผู้ ร่วมงาน ในสิง่ทีไ่ด้น าไปปฏิบตัิในการท างานจริง 

 จดัสรรเวลาให้ผู้ เรียนได้ศกึษา ค้นคว้าเพิ่มเติมในหวัข้อนัน้ในท่ี
ท างาน หลงัจากอบรมมาแล้ว  

 สง่ค าถามตามกระตุ้นเพื่อการทบทวนหรือน าความรู้มาตอ่ยอด  

                20% 
Social/  

Coaching/ Relationship/ 
Discussion Based 

Learning 
การเรียนรู้ได้รับการ 

กระตุ้นและสนับสนุน
จากผู้อื่น 

 
 ได้รับการโค้ชโดยหวัหน้าของตนเอง หรือจดัหาโค้ชภายนอกเข้ามา 
 การโค้ชแบบกลุม่ยอ่ย เพื่อประหยดัเวลา และกระตุ้นการแลกเปลีย่น 
 การจดัให้มีพีเ่ลีย้ง หรือคูห่ ู(buddy) ในการพฒันา 
 ให้ข้อมลูผู้ เรียนเก่ียวกบัเครือขา่ยตา่งๆทีเ่สริมการเรียนรู้ เช่นสมาคม

ตา่งๆ ท่ีเปิดกว้างให้คนทัว่ไปเข้าไปร่วมกิจกรรม  

 

Formal 
10% 

Structured 
การเรียนรู้ในห้องเรียน 
เรียนทางไกล ออนไลน์ 
หรือ E-learning ซึง่

รูปแบบเป็นทางการ การ
เรียนรู้น า 

โดยวทิยากร 

 
 Classroom, face-to-face or virtual 
 E-learning 
 Transfer knowledge and skills 
 การใช้เร่ืองเลา่  การฝึกปฏิบตัิ ทดสอบ และเทคนิคตา่งๆ เพื่อกระตุ้น

ความเข้าใจ การจดจ า การมีสว่นร่วม  
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การน ารูปแบบ 70-20-10 มาใช้  

ท่ีผา่นมาองค์กรมกัมุง่ไปท่ี 10%  ทัง้ท่ีเราตระหนกัดีว่า ธุรกิจและบคุคลจะได้ประโยชน์สงูสดุจาก
การจดัการเรียนรู้ให้เป็น 70-20-10   ในการใช้ระบบนีอ้ย่างมีประสิทธิผล ผู้น าและหัวหน้างาน
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของคน และกลยุทธ์การเรียนรู้มากขึน้ (Learning 
Strategies)  หรืออย่างน้อยมีทกัษะการโค้ชขัน้พืน้ฐาน  องค์การในอดีตเน้น Command and Control 
องค์การในอนาคตจะเน้น Coaching and Communication มากขึน้ในการบริหารคน  ผู้น าและผู้จดัการท่ี
ไมมี่ทกัษะด้านนีไ้ม่ควรปล่อยตนเองตกขบวนนะคะ 

ส าหรับท่านท่ีมีผู้ใต้บงัคบับญัชาจ านวนมาก หรือไมส่ะดวกตอ่การโค้ชตวัตอ่ตวั สามารถใช้
กระบวนการ การโค้ชกลุ่มย่อย (Group Coaching) ซึง่เป็นการใช้เวลาท่ีคุ้มคา่มากขึน้ การเพิ่มความ
มัน่ใจและทกัษะด้าน Group Coaching เป็นการเพิ่ม Meeting & Facilitation Skills ให้ผู้น าและผู้จดัการ
อีกด้วย และหากมีผู้ ร่วมกิจกรรมนีจ้ากหลายแผนก ก็จะได้ประโยชน์ด้านพฒันาการประสานงานระหวา่ง
แผนกอีกด้วย (Cross-functional Collaboration) 
 

การปรับจาก Learner-centric เป็น Business-centric Approach  
ในอดีตการเรียนรู้มกัขึน้อยูก่บัผู้สอน หรือแทบจะเป็น Trainer-centric ก็วา่ได้ เพราะผู้สอนเป็น

ผู้ออกแบบและรับผิดชอบการเรียนรู้แทบทัง้หมด  ตอ่มาเราเน้นท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner-centric)  
และเช่ือวา่ ถ้าผู้ เรียนคาดหวงัอะไร หรือต้องการพฒันาอะไร และได้เรียนรู้ตามนัน้ ผลงานเขายอ่มดีขึน้และ
น าไปสูผ่ลลพัธ์ของธุรกิจท่ีดีขึน้ นัน่คือเร่ิมวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นหลกัก่อน และจดัหาการเรียนรู้ให้ อยา่งไรก็
ตาม จากการศกึษาจากองค์การท่ีได้รับความส าเร็จใน Learning and Development ได้พบวา่ องค์การ
เหลา่นีใ้ช้ Business-centric Approach นัน่คือ เร่ิมวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจก่อน และมัน่ใจวา่การ
เรียนรู้และพฒันาใดๆ ควรสอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจ (Alignment) และขัน้ตอ่ไปจงึจะมาดท่ีู
วิธีการท่ีจะถ่ายทอดให้ตรงกลุม่ผู้ เรียน (Leaners) และจะปรับให้เหมาะกบักลุม่ตา่งๆอยา่งไร 
 

นอกจากนีย้ังมีแนวโน้มอ่ืนๆเช่น 
 การลงทนุด้านเทคโนโลยีท่ีจะผสมผสานการเรียนรู้หลายรูปแบบเชน่ การโค้ชทางไกล การใช้ E-

learning  และอ่ืนๆ เพ่ือท าให้บคุลากรทกุคน ไมว่า่จะประจ าอยูท่ี่ใด หรือในประเทศใดท่ีบริษัท
ขยายธุรกิจไปถึงนัน้ สามารถเข้าถึงระบบความรู้ท่ีเป็นเก่นหลกัได้  

 ในยคุ Bring Your Own Device (BOYF) องค์กรต้องพิจารณาการออกแบบเนือ้หาให้เข้าถึงได้ 
โดยเคร่ืองมือส่ือสารของบคุลากรซึง่มีหลากหลาย และวางระบบควบคมุความปลอดภยัในกรณี
พิเศษ เชน่ บคุลากรลาออกไป เพ่ือการเก็บรักษาลิขสิทธ์ิหรือความปลอดภยัด้านอ่ืนๆ 
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 การออกแบบเนือ้หาการเรียนรู้ เอือ้อ านวยให้ปรับแตง่ง่าย เม่ือมีผู้ เรียนตา่งวยั เพราะแตล่ะวยัมี

สไตล์การเรียนรู้ตา่งกนั 
 MOOCs (Massive Open On-line Course) มีมากขึน้ทกุวนั องค์การจะสร้างแนวทางอยา่งไร ให้

บคุลากรใช้เวลากบัสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผลงานและธุรกิจ 
 
 
                      More Information about Group Coaching, please click 

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

More articles: http://atcharablog.com/ 
http://www.spg-asia.com/newsPress_Articles.html 
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http://www.spg-asia.com/documents/Group%20Coaching%20Workshop%20Thailand.pdf
http://atcharablog.com/
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http://www.spg-asia.com/
http://www.spg-asia.com/documents/Group Coaching Workshop Thailand.pdf
https://www.facebook.com/pages/AcComm-Image-International/253545374682260?ref=hl
http://atcharablog.com/
http://www.linkedin.com/pub/dr-atchara-juicharern/13/b0b/838
http://www.spg-asia.com/documents/Group%20Coaching%20Workshop%20Thailand.pdf

