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การพััฒนาบุุคลากร

ด้้วยการจััด้อบุรมสััมมนา

บทที�	3

สู่วันประกอบสูำาคัญ่ขึ้องการเรียนรู้ (KEY COM-

PONENTS OF LEARNING) เพัราะการอบรม แลัะ

พััฒนามีบที่บาที่สูำาคัญ่ต่อการที่ำาธุิรกิจำขึ้ององค์กร 

โดยเป้าหมายรวัมขึ้องการเรียนรู้ แลัะพััฒนา คือ 

การเรียนรู้ขึ้องพันักงานเพืั�อพััฒนาตนเองในการที่ำา

ธุิรกิจำขึ้ององค์กร รวัมทัี่�งเพืั�อควัามสูำาเร็จำขึ้ององค์กร

การเรียนรู้ หัมายถ้ง การทุ้�พนักงานได้รับควิามร้้ 

ทัุกษะ สมรรถนะ ทัุศนคติ้ หัร้อพฤติ้กรรม การเร้ยนร้้จำาเป็้นต้้อง

แสดงให้ัเห็ันว่ิามันม้ผลต่้อควิามได้เป้ร้ยบขององค์กร (Competi-

tive Advantage) ผ่านการพัฒนาป้ระสิทุธิุภูาพของพนักงาน ใน

การสนับสนุนกลยุทุธ์ุทุางธุุรกิจ (อาทิุ การเติ้บโต้ของธุุรกิจ) และ

การส่งผลเชิิงบวิกต่้อผลทุางธุุรกิจ อาทิุ คุณ์ภูาพ ป้ระสิทุธิุผล การ

พัฒนาผลิต้ภัูณ์ฑ์์ใหัม่ๆ และการรักษาพนักงาน จากมุมมองของ

องคก์ร สิ�งทุ้�พนักงานเร้ยนร้้ต้้องส่งผลใหัเ้กิดการพฒันาสนิทุรัพย์ทุ้�

จับต้้องไม่ได้ (Intangible Assets) ซ้ี�งสินทุรัพย์ป้ระเภูทุน้� ถ้อว่ิาม้

คุณ์ค่าต่้อองค์กรเป็้นอย่างมากทุ้�องค์กรอ้�นๆ ไม่สามารถเล้ยนแบบ

ได้ อาทิุ สินทุรัพย์บุคคล (Human capital)

สิูนที่รัพัย์บุคคลั (Human capital) หัมายถ้ง ควิามร้้ 

(know what), ทัุกษะ (know how), ควิามเข้าใจระบบ และการ

สร้างสรรค์ (know why), การกระตุ้้นในการส่งมอบสินค้า และ

บริการคุณ์ภูาพส้ง (care why) สินทุรัพย์บุคคลบางครั�งม้ม้ลค่า

มากกว่ิาสินทุรัพย์ทุางกายภูาพ (เคร้�องม้อหัร้อเทุคโนโลย้) หัร้อ

Source: Noe, Raymond; Noe, Raymond. Employee Training & Develop-

ment. McGraw-Hill Higher Education.

Formal Training & Employee

Development

Learning

• Human Capital

Performance Improvement 

Reach Business Goals

Informal

Learning

Knowledge

Management

แผู้นภูัมทีิี่� 6 : สู่วันประกอบสูำาคญั่ขึ้องการเรยีนรู ้(KEY COMPONENTS 

OF LEARNING)

สินทุรัพย์ทุางการเงิน  อาทิุ สินทุรัพย์ทุางการเงิน หัร้อเงินสด (finan-

cial capital: monetary assets, cash) หัร้อสำาหัรับการเพิ�มควิาม

ได้เป้ร้ยบขององค์กรเหัน้อค่้แข่ง เพราะว่ิา มันยากทุ้�จะเล้ยนแบบ

หัร้อซ้ี�อสินทุรัพย์บุคคล เพราะวิา่สินทุรัพย์บุคคล (Human capital) 

เป็้นสิ�งเฉีพาะ (Unique) สำาหัรับองค์กร 

การอบรม (Training) หัมายถ้ง ควิามพยายามขององคก์ร

ทุ้�วิางแผนการเร้ยนร้้ของสมรรถนะทุ้�เก้�ยวิข้องกับงาน ควิามร้้ 

ทัุกษะ และพฤต้ิกรรมของพนักงาน เป้้าหัมายของการอบรมเพ้�อ
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ให้ัพนักงานได้รับ ควิามร้้ ทัุกษะ และพฤติ้กรรมทุ้�เน้นในการอบรม 

และป้ระยกุต์้ใช้ิในกิจกรรมป้ระจำาวัินของพนกังาน ต้ามป้กต้อิงค์กร

จะใช้ิการอบรมแบบเป็้นทุางการผ่านคอร์ส โป้รแกรม หัร้อการ 

จัดงานเพ้�ออบรมควิามร้้ ทัุกษะ และพฤต้กิรรมทุ้�จำาเป็้นแก่พนักงาน 

ในการทุำางานของพวิกเขาให้ัสำาเร็จ 

การพััฒนาคล้ัายๆ กับการอบรมสัูมมนา แตกต่างตรง

ทีี่�การพััฒนาเน้นไปที่ี�อนาคต เนื�องจำากการพััฒนาหมายถุ้ง

การอบรมสูัมมนา เชุ่นเดียวักับการอบรมอย่างเป็นที่างการ 

ประสูบการณ์การที่ำางาน ควัามสัูมพัันธ์ิ แลัะการประเมิน

บุคลิักภัาพั ทัี่กษะ แลัะควัามสูามารถุทีี่�ชุ่วัยพันักงานเตรียมตัวั 

สูำาหรับงานหรือตำาแหน่งในอนาคต 

การอบรม และพัฒนาอย่างเป็้นทุางการ (Formal Training 

and Development) หัมายถ้ง การอบรม และโป้รแกรมพัฒนา 

คอร์ส และการจัดงานทุ้�ถ้กพัฒนา และจัดโดยองค์กร ต้ามป้กต้ิ

พนักงานจะต้้องเข้าร่วิมหัร้อจบโป้รแกรมเหัล่าน้�ทุ้�รวิมโป้รแกรม

การอบรมสัมมนาทุ้�รวิมทัุ�งโป้รแกรมการอบรมในห้ัองเช่ินเด้ยวิกับ

โป้รแกรมออนไลน์ 

การเรียนรู้อย่างไม่เป็นที่างการ (Informal Learning) 

หัมายถ้ง ผ้้เร้ยนร้้เริ�มสนใจ เก้�ยวิข้อง และกระทุำาเอง ซ้ี�งพนักงาน

สนใจทุ้�จะพัฒนาด้วิยต้นเอง และไมไ่ด้เก้�ยวิข้องกับการอบรมอยา่ง

เป็้นทุางการ การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการเกิดข้�นโดยป้ราศจาก

ผ้้สอนหัร้อผ้้ให้ัคำาแนะนำา และควิามกว้ิาง ควิามล้ก และเวิลาของ

การเร้ยนร้้จะถ้กวิางแผนโดยพนักงานเอง การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้น

ทุางการเกิดข้�นจากควิามต้้องการของผ้้เร้ยนเป็้นพ้�นฐาน และอาจ

เก้�ยวิข้องกับการเร้ยนร้้ด้วิยต้นเองหัร้อผ่านการเร้ยนร้้ออนไลน์

การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการสามารถเกิดข้�นได้หัลาย

แนวิทุาง อาจผ่านการม้ป้ฏิิสัมพันธ์ุทุ้�ไม่ได้วิางแผนอย่างไม่เป็้น

ทุางการกับเพ้�อนร่วิมงาน อ้เมล การเป็้นพ้�เล้�ยงอย่างไม่เป็้นทุางการ 

หัร้อองคก์รได้พัฒนาข้�น หัร้อผ่านเว็ิบไซีต์้เคร้อข่ายสังคม อาทุ ิทุวิิต้

เต้อรห์ัร้อเฟัสบุ�ก ม้การป้ระมาณ์วิา่ การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการ

ม้สัดส่วินส้งถ้ง 75% ของการเร้ยนร้้ภูายในองค์กร อ้กหัน้�งเหัตุ้ผลทุ้�

การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการอาจจะม้ควิามสำาคัญอย่างยิ�งยวิด

ทุ้�อาจนำามาส่้การพัฒนาของควิามร้้แบบนามธุรรม (Tacit Knowl-

edge) ทุ้�ม้ป้ระสิทุธิุภูาพ 

ควัามรู้แบบนามธิรรม (Tacit Knowledge) หัมายถ้ง การ

เร้ยนร้้ส่วินบุคคลทุ้�อย่้บนพ้�นฐานป้ระสบการณ์์ส่วินบุคคล ควิามร้้ 

ทุ้�ม้อย่้ในตั้วิของบุคคล เช่ิน ป้ระสบการณ์์ พรสวิรรค์ สัญชิาต้ญาณ์

หัร้อไหัวิพริบของแต่้ละคนในการทุ้�จะทุำาควิามเข้าใจกับงานหัร้อ

ข้อม้ลต่้าง ๆ  ซ้ี�งควิามร้พ้วิกน้�ไม่สามารถทุ้�จะถ่ายทุอดผา่นตั้วิอักษร

ออกมาได้ง่าย ๆ ซ้ี�งต้รงกันข้ามกับควิามร้้แบบร้ป้ธุรรม (Explicit 

Knowledge) ทุ้�เป็้นควิามร้้ทุ้�ได้มาจากทุฤษฏ้ิ คำานิยาม หัร้อค่้ม้อ

ต่้าง ๆ ทุ้�ใคร ๆ ก็สามารถทุ้�จะเข้าถ้ง หัร้อเร้ยนร้้ได้ สามารถทุ้�จะ

ถ่ายทุอดผ่านวิิธุ้การต่้าง ๆ ได้ 

ตั้วิอย่างของควิามร้้แบบร้ป้ธุรรม (Explicit Knowledge) 

รวิมทัุ�งกระบวินการ เช็ิคลิสท์ุ ชิาร์ต้ ส้ต้ร และคำานิยาม โดยเน้นไป้

ทุ้�การเร้ยนร้้ และพัฒนาพนักงานอย่างเป็้นทุางการ ลักษณ์ะของ

โป้รแกรมการพัฒนา และอบรมอย่างเป็้นทุางการ อาทิุ การอบรม

สัมมนาในห้ัองหัร้อออนไลน์อาจจำากัดโอกาสการพัฒนา ดังนั�นการ

เร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการจ้งเป็้นศ้นย์กลางของการพัฒนาควิามร้้ 

แบบนามธุรรม (Tacit Knowledge) เพราะว่ิามันเก้�ยวิข้องกับการ 

ม้ป้ฏิิสัมพันธ์ุของพนักงาน ควิามสัมพันธ์ุส่วินบุคคลกับเพ้�อน 

ร่วิมงาน และผ้เ้ช้ิ�ยวิชิาญส่้การพฒันาควิามร้แ้บบนามธุรรม (Tacit 

Knowledge) 

อย่างไรก็ต้าม การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการไม่สามารถ

แทุนทุ้�การพัฒนา และอบรมพนักงานอย่างเป็้นทุางการ ซ้ี�งเป็้น 

สิ�งทุ้�ยังคงจำาเป็้นในการเต้ร้ยมพนักงานให้ัพร้อมสำาหัรับงานของ

พวิกเขา และเพ้�อพัฒนาส่้ต้ำาแหัน่งในอนาคต้ การเร้ยนร้้อย่างไม่เป็้น 

ทุางการจะช่ิวิยเติ้มเต็้มการอบรมสัมมนาด้วิยการช่ิวิยให้ัพนักงาน

ได้รับควิามร้้แบบนามธุรรม (Tacit Knowledge) ทุ้�การอบรมอย่าง

เป็้นทุางการไม่สามารถจัดให้ัได้ แทุ้ทุ้�จริงการวิิจัยแนะนำาว่ิาการ

จัดอบรมสัมมนาอย่างเป็้นทุางการสนับสนุนพนักงานให้ัเก้�ยวิข้อง

จากการติ้ดต้ามผลของการจัดอบรมสัมมนาด้วิยการเร้ยนร้้อย่าง

ไม่เป็้นทุางการ  

การบริหารการเรียนรู้ (Knowledge Management) 

หัมายถ้ง กระบวินการในการเพิ�มป้ระสิทุธิุภูาพขององค์กรด้วิยการ 

ออกแบบ และใชิ้เคร้�องม้อ กระบวินการ ระบบ โครงสร้าง และ 

ป้ล้กฝั่งเพ้�อพัฒนาการสร้างสรรค์ การแบ่งปั้น และการใช้ิองค์ควิามร้้ 

การบริหัารการเร้ยนร้้ (Knowledge Management) ก่อให้ัเกิดการ

เร้ยนร้้อย่างไม่เป็้นทุางการ องค์กรมากมายต่้างต้ระหันักถ้งคุณ์ค่า

ของการเร้ยนร้้ว่ิาการพัฒนา และการจัดอบรมพนักงานอย่างเป็้น

ทุางการว่ิาม้คุณ์ค่าเช้ิ�อมต่้อกับเป้้าหัมาย และวัิต้ถุป้ระสงค์ของ

กลยุทุธ์ุทุางธุุรกิจ ด้วิยการใช้ิกระบวินการออกแบบคำาแนะนำาเพ้�อ

ให้ัมั�นใจในป้ระสิทุธิุภูาพของการบริหัารการเร้ยนร้้ (Knowledge 

Management)




