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บทที�	1

เศึรษฐกิัจำทั�วโลกั และประเทศึไทยในช่้วงไวรัสำโคโรน� 2019 

(COVID-19) นี�เงียบัเห้ง�ลงอย่�งที�เร�ทุกัคนก็ัเห็้นๆ และทร�บัๆ 

กััน ว่�โรคติ่ดืเชื้�อไวรัสำโคโรน� 2019 (COVID-19) เริ�มีแพร่ระบั�ดื

ตั่�งแต่่ปล�ยปี 2562 ที�ประเทศึจีำนแล้วมี�แพร่ระบั�ดืทั�วโลกั และ

ประเทศึไทย ซึี�งตั่�งแต่่ต้่นปี 2563 ที�ประเทศึไทยเร�ล็อกัดื�วน์กััน

ทั�งประเทศึ เพื�อห้ยุดืกั�รแพร่กัระจำ�ยของ COVID-19 ซึี�งก็ัได้ืผ่ล

ห้ยุดืยั�งกั�รแพร่ระบั�ดืได้ือย่�งดีืเยี�ยมี แล้วกัลับัมี�เริ�มีแพร่ระบั�ดื

กัันอีกัครั�งตั่�งแต่่ต้่นปี 2564 นี�เลย ก็ัเลยยิ�งทำ�ให้้อุต่สำ�ห้กัรรมี และ

ธุิรกิัจำกั�รจัำดือบัรมีสัำมีมีน�ต่่�งๆ ค่อนข้�งเงียบัเห้ง� เศึรษฐกิัจำโดืย

รวมีซีบัเซี�

ซึี�งเมืี�อเศึรษฐกิัจำส่ำวนรวมีไม่ีดีืก็ัส่ำงผ่ลให้้บัริษัท และ

องค์กัรต่่�งๆ ต้่องมีีกั�รลดืต้่นทุนในกั�รบัริห้�รง�นด้ืวยกั�รตั่ดื 

งบัประมี�ณ ซึี�งผ้้่บัริห้�รส่ำวนให้ญ่ี่ที�ไม่ีค่อยเห็้นคว�มีสำำ�คัญี่ของกั�ร

อบัรมีสัำมีมีน� ห้รือยังไม่ีค่อยเข้�ใจำว่�กั�รจัำดือบัรมีสัำมีมีน�สำ�มี�รถึ

พัฒน�บุัคล�กัร เพื�อเพิ�มีประสิำทธิิภ�พ และผ่ลกัำ�ไรขององค์กัรได้ื

จำริง ก็ัจำะตั่ดืงบัประมี�ณด้ื�นกั�รจัำดือบัรมีสัำมีมีน�นี�เป็นประกั�ร

แรกั และถ้ึ�องค์กัรมีีคว�มีจำำ�เป็นต้่องมีีกั�รจัำดือบัรมีจำริงๆ ช่้วงนี�ก็ั

จำะมีีกั�รจำดัือบัรมีแบับั Virtual ห้รือกั�รจำดัือบัรมีออนไลนกั์ันมี�กัขึ�น 

รวมีทั�งกั�รเรียนกั�รสำอนในมีห้�วิทย�ลัยด้ืวยเช่้นกััน

ในช่้วงนี�เพื�อไม่ีเป็นกั�รต่กัเทรนดื ์ผ้้่เขียนก็ัได้ืทำ�กั�รสำอนมี�

ทุกัแบับัห้มีดืแล้ว ทั�งแบับัออนไลน์ล้วนๆ ห้รือแบับั Blended Sys-

tem นั�นคือ กั�รจัำดืสำอนทั�งในห้้อง และสำอนบันออนไลน์พร้อมีๆ กััน 

โดืยใช้้ซีอฟัต์่แวร์ห้รือแอปพลิเคชั้นมี�กัมี�ย อ�ทิ Zoom, Google 

Meet และแอปพลิเคชั้นอื�นๆ อีกัมี�กัมี�ย 

การพััฒนาบุุคลากร

ดั้วยการจััดัอบรม

สััมมนา

แต่่ทว่�ผ้้่เขียนขอกัล่�วสำรุปจำ�กัประสำบักั�รณก์ั�รสำอน กั�ร

สัำงเกัต่ และกั�รพ้ดืคุยทั�งกัับันักัศึึกัษ� และผ้้่เข้�อบัรมีอื�นๆ สำรุป

ได้ือย่�งชั้ดืเจำนเลยว่� การู้จัด็การู้อบุรู้มหรืู้อการู้สุอนในห�อง

โด็ยท่ี�ผู้้�สุอน และผู้้�เข�าอบุรู้มเห็นหน�ากัน ได็�ปุ่รู้ะสิุทีธิีผู้ล และ

ปุ่รู้ะสิุทีธิีภาพด่็ท่ี�สุ่ด็ รองลงมี�คือ กั�รจัำดือบัรมีแบับัออนไลน์ไป

เลยอย่�งเดีืยว เพร�ะผ้้่สำอนสำ�มี�รถึจำดืจ่ำอ และให้้คว�มีสำนใจำกัับั

ผ้้่เข้�อบัรมีที�อย่้ห้น้�จำอคอมีพิวเต่อร์ได้ือย่�งเต็่มีที� และแบับัที�ได้ื

ประสิำทธิิผ่ลน้อยสุำดื คือ แบับั Blended System กัล่�วคือ กั�รจัำดื

สำอนทั�งในห้้อง และสำอนบันออนไลน์พร้อมีๆ กััน เพร�ะผ้้่สำอนต้่องให้้

คว�มีสำนใจำ สำมี�ธิิทั�งผ้้่เข้�อบัรมีในห้้อง และผ้้่เรียนที�อย่้บันออนไลน์ 

ซึี�งค่อนข้�งย�กัมี�กัๆ ที�จำะทำ�ให้้ได้ืประสิำทธิิผ่ลต่่อผ้้่เข้�อบัรมีทั�งที�

อบัรมีอย่้ในห้้องเรียน และบันช่้องท�งออนไลน์ไปพร้อมีๆ กััน 

ดั็งท่ี�เกริู้�นมาแต่ิข�างติ�นว่าช่ีวง COVID-19 น่�ทีำาให�

ท่ีกๆ องค์กรู้พยายามลด็ติ�นท่ีน และงบุปุ่รู้ะมาณกันมากขึ�น

เพื�อให�บุริู้ษัทีคงอย่้รู้อด็ได็� ซึึ่�งผู้้�บุริู้หารู้ และคนสุ่วนใหญ่ี่นั�น 

ได็�เข�าใจถึึงความสุำาคัญี่ของการู้พัฒนาบุ่คลากรู้ด็�วยการู้จัด็

อบุรู้มสัุมมนากันอย่างถ่ึองแที�กันจริู้งหรืู้อยัง ? 

ถ้ึ�ท่�นผ้้่อ่�นรวมีทั�งผ้้่บัริห้�รที�กัำ�ลังอ่�นบัทคว�มีนี�อย่้ และ

คิดืว่�กัำ�ลังจำะลดืงบัประมี�ณอะไรดีื ? ลองถึ�มีตั่วเองจำริงๆ ก่ัอน

นะคะ ว่�ได้ืเข้�ใจำถึึงคว�มีสำำ�คัญี่ของกั�รพัฒน�บุัคล�กัรด้ืวยกั�ร

จัำดือบัรมีสัำมีมีน�กัันอย่�งถ่ึองแท้กัันจำริงๆ แล้วห้รือยัง ? เพร�ะเมืี�อ

บัริษัทฯ ต้่องมีีกั�รลดืงบัประมี�ณ ผ้้่บัริห้�รส่ำวนให้ญ่ี่จำะเลือกัตั่ดื
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งบักั�รจำัดือบัรมีสำัมีมีน�เพื�อกั�รพัฒน�บุัคล�กัร เป็นงบัประมี�ณ 

อันดัืบัต้่นๆ ที�โดืนตั่ดืออกัก่ัอนเลย ใช่้ไห้มีคะ ? ซึี�งถ้ึ�คุณผ้้่อ่�นที�กัำ�ลัง 

คิดืเช่้นนี� ถืึอได้ืว่�เป็นวิธีิกั�รคิดืที�เป็นกั�รคิดืคำ�นวณตั่วเงิน ด้ืวย

กั�รมีองที�จำำ�นวนเงินงบัประมี�ณที�ใช้้เป็นห้ลักัเท่�นั�น... แต่่ถ้ึ�ท่�น

ผ้้่อ่�นได้ืคิดืคำ�นวณโดืยใช้้ห้ลักัผ่ลต่อบัแทนต่่อกั�รลงทุน (Return 

of Investment: ROI) ห้รือประสิำทธิิผ่ลที�ได้ืจำ�กักั�รลงทุนจัำดือบัรมี

สัำมีมีน� ยกัตั่วอย่�ง เช่้น ถ้ึ�บัริษัทลงทุนจัำดือบัรมีสัำมีมีน�ด้ืวยงบั

ห้นึ�งแสำนบั�ทถึ้วน บัริษัทคุณได้ืร�ยได้ื ห้รือกัำ�ไรเพิ�มีขึ�น ห้รือใช้้

ต้่นทุนลดืลง ด้ืวยกั�รข�ยสิำนค้�ได้ืเพิ�มีขึ�น ห้รือใช้้จำำ�นวนพนักัง�น

ลดืลง ห้รือประห้ยัดืค่�โอทีได้ืเป็นจำำ�นวนเงินเท่�ไร นอกัจำ�กันั�น 

คุณยังสำ�มี�รถึลดืห้ย่อนภ�ษีจำ�กักั�รอบัรมีสำัมีมีน�ได้ือีกัถึึงสำอง

ร้อยเปอร์เซ็ีนต์่ นอกัจำ�กัประโยช้น์ท�งต่รงที�คุณต้่องคำ�นวณดื้วย

กั�รใช้้ ROI แล้วยังมีีผ่ลประโยช้น์ท�งอ้อมีอื�นๆ อีกั อ�ทิ กั�ร

ทำ�ง�นเป็นทีมี กั�รสำร้�งคว�มีจำงรักัภักัดีืต่่อองค์กัร กั�รเพิ�มีขวัญี่ 

และกัำ�ลังใจำให้้แก่ัพนักัง�นในช่้วง COVID-19 และประโยช้น์อื�นๆ 

อีกัมี�กัมี�ย 

ขอยกัตั่วอย่�งให้้เห็้นอย่�งชั้ดืเจำนถึึงประโยช้นที�คุ้มีค่�ต่่อ

กั�รลงทุนในกั�รจัำดือบัรมีสัำมีมีน�เลย อ�ทิ กั�รจัำดือบัรมีสัำมีมีน�

กั�รโคช้้ (Coaching) ให้้แกัผ้้่่บัริห้�ร และพนกััง�น จำ�กักั�รวจัิำยของ

สำห้พันธ์ิโค้ช้น�น�ช้�ติ่ (ICF: International Coach Federation) 

ประเทศึสำห้รัฐอเมีริกั� ได้ืทำ�กั�รวิจัำยเรื�องประโยช้น์จำ�กักั�รโค้ช้ 

พบัว่�กั�รโค้ช้มีีประโยช้น์ห้ล�ยด้ื�นในปี 2014 ดัืงต่่อไปนี�

1. เพิ�มปุ่รู้ะสิุทีธิีภาพ (Increased Productivity) 

กั�รโค้ช้เป็นกัระบัวนกั�รที�ช่้วยดึืงศัึกัยภ�พของคนออกัมี� 

เพื�อประโยช้น์ส้ำงสุำดื โค้ช้ชี้�จำะมีีประสิำทธิิภ�พในกั�รทำ�ง�นเพิ�มี

ขึ�น ถัึดืมี�คือ คว�มีสำ�มี�รถึในกั�รบัริห้�รจัำดืกั�รองค์กัรห้รือธุิรกิัจำ 

กั�รบัริห้�รจัำดืกั�รเวล� สุำดืท้�ยจำะเพิ�มีประสิำทธิิภ�พในกั�รทำ�ง�น 

รวมีทั�งกั�รทำ�ง�นร่วมีกัับัทีมีง�น 

จำ�กักั�รวิจัำยพบัว่�กั�รอบัรมีเพิ�มีประสำิทธิิภ�พไดื้ 22 

เปอร์เซ็ีนต์่ ซึี�งกั�รโค้ช้สำ�มี�รถึเพิ�มีประสำิทธิิภ�พไดื้มี�กักัว่� 

กั�รอบัรมีถึึง 4 เท่� นั�นคือ กั�รโค้ช้สำ�มี�รถึเพิ�มีประสำิทธิิภ�พได้ื

ถึึง 88%

Improved Work
Performance

Improved Business
Menagement

Improved Time
Menagement

Improved Team
Effectiveness

70% 61% 57% 51%

แผู้นภ้มิท่ี� 1: การู้โค�ชีสุามารู้ถึเพิ�มปุ่รู้ะสิุทีธิีภาพในท่ีกๆ ด็�านของการู้ 

 ทีำางาน

2. ทีำาให�คนคิด็บุวก (Positive People)

เนื�องจำ�กักั�รโค้ช้ มุ่ีงห้วังให้้คนเกิัดืกั�รเปลี�ยนแปลง

ไปในทิศึท�งที�ดีืขึ�น ซึี�งในกัระบัวนกั�รนี�จำะทำ�ให้้โค้ช้ชี้� เกิัดืกั�ร

เปลี�ยนแปลงอย�่งเปน็ร้ปธิรรมี จำ�กัผ่ลง�นวจัิำยพบัว่�โคช้้ชี้� จำะเกัดิื

คว�มีมัี�นใจำในตั่วเองเพิ�มีมี�กัขึ�น คว�มีสัำมีพันธ์ิกัับัคนรอบัข้�งที�ดีื

เพิ�มีมี�กัขึ�น เพิ�มีทักัษะในกั�รสืำ�อสำ�ร มีีคว�มีสำมีดุืลในชี้วิต่มี�กัขึ�น

Improved
Self-Confidence

Improved
Relationships

Improved
Communication

Skills

Improved
Life/Work Balance

80% 73% 72% 67%

แผู้นภ้มิท่ี� 2 : การู้โค�ชีสุามารู้ถึสุ่งเสุริู้มให�คนเกิด็การู้เปุ่ล่�ยนแปุ่ลงท่ี�ด่็

ขึ�นในหลายๆ ด็�าน

3. ผู้ลติอบุแทีนจากการู้ลงท่ีน (ROI: Return on Invest-

ment)

ท�งสำห้พนัธ์ิโค้ช้น�น�ช้�ต่ ิ(ICF-International Coach Fed-

eration) ไดื้เปิดืเผ่ยผ่ลง�นวิจัำยว่� องค์กัรที�มีีกั�รวัดืผ่ลต่อบัแทน

จำ�กักั�รลงทุน (ROI: Return on Investment) พบัว่�มีีองค์กัรมี�กั

ถึึง 86% จำ�กัองค์กัรทั�งห้มีดืที�สำรุปว่�ได้ืรับัผ่ลคุ้มีค่�กัับัเงินที�ลงทุน

ว่�จ้ำ�งโค้ช้ โดืยใน 86% พบัว่� มีีถึึง 28% ขององค์กัรที�ได้ืระบุัว่� 

มีีระดัืบัผ่ลต่อบัแทนจำ�กักั�รลงทุน (ROI) มี�กัถึึง 10-49 เท่� ของ

เงินที�ลงทุนว่�จ้ำ�งโค้ช้ และ 19% ขององค์กัรที�ได้ืระบุัว่� มีีระดืับั 

ROI ผ่ลต่อบัแทนจำ�กักั�รลงทุนมี�กัถึึง 50 เท่�

นอกัจำ�กันี� ท�ง ICF ยังได้ืเผ่ยผ่ลง�นวิจัำยต่่อไปว่� กั�ร

โค้ช้ที�ดีืนำ�ไปส่้ำกั�รคืนทุน ROI (Return on Investment) ถึึง 7 เท่� 

เมืี�อองค์กัรเป็นผ้้่ลงทุน และ 3 เท่�สำำ�ห้รับัผ้้่ที�ลงทุนจ้ำ�งโค้ช้ด้ืวย

ต่นเอง

86%

แผู้นภ้มิท่ี� 3 : ผู้ลติอบุแทีนจากการู้ลงท่ีน (ROI: Return on Investment)  

 ขององค์กรู้จากการู้โค�ชี

Improved

Relationships

Improved

Communication

Skills

Improved

Life/Work

Balance




