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ดวยการจัดอบรมสัมมนา

การเพิ�มืความืสําคญัในการปรบัตอการเปลื่่�ยนแปลื่ง แลื่ะ

การเร่ยนรูอยางตอเน่อง 

เพิ�มเติ้มจากการรับ และรักษาพนั่กงาน่ท่ี่�ม่ความรู้ บริษัที่ยัง

จำาเป็็น่ท่ี่�ต้้องป็รับเพ่�อการเป็ล่�ยน่แป็ลง การเป็ล่�ยน่แป็ลงหมายถ่ง 

การท่ี่�บริษัที่ยอมรับความคิดูหร่อพฤติ้กรรมใหม่ ๆ ความก้าวหน้่า

ที่างเที่คโน่โลย่ การเป็ล่�ยน่แป็ลงใน่แรงงาน่หร่อข้อบังคับของรัฐฯ 

โลกาภิวัฒน์่ และคู่แข่งใหม่ ๆ ท่ี่�เป็็น่ปั็จจัยส์ำาคัญ ๆ ท่ี่�ที่ำาให้บริษัที่

ต้้องเป็ล่�ยน่แป็ลง การเป็ล่�ยน่แป็ลงเป็็น่สิ์�งท่ี่�หล่กเล่�ยงไม่ไดู้ บริษัที่

ต่้าง ๆ  รวมทัี่�งอุต้ส์าหกรรมต่้าง ๆ  กำาลังเผู้ชิญวงจรช่วิต้ท่ี่�สั์�น่ลง การ

อบรมสั์มมน่าม่บที่บาที่ส์ำาคัญใน่การส์นั่บส์นุ่น่การตั้ดูสิ์น่ใจของ

โรงแรมฮิ้ลตั้น่ใน่การใช้เที่คโน่โลย่ท่ี่�จะช่วยเพิ�มส่์วน่แบ่งการต้ลาดู 

พนั่กงาน่หน้่าเคาน์่เต้อร์ และผูู้้จัดูการกว่า 80,000 คน่ใน่โรงแรม

ฮิ้ลตั้น่กว่า 4,400 แห่ง ส์ามารถใช้การเช็คอิน่ออน่ไลน์่ไดู้อย่าง

เช่�ยวชาญ รวมทัี่�งลูกค้าส์ามารถจองผู่้าน่ที่างแอป็พลิเคชัน่ รวมทัี่�ง

ส์ามารถเล่อกห้อง และเช็คอิน่ผู่้าน่ม่อถ่อ ฮิ้ลตั้น่ใช้รูป็แบบการ

อบรมแบบผู้ส์มท่ี่�รวมทัี่�งเกมสั์�น่ ๆ  การช่วยงาน่ และคำาแน่ะน่ำาแบบ

เร่งรัดูใน่การใช้คอมพิวเต้อร์ และม่อถ่อ พนั่กงาน่หน้่าเคาน์่เต้อร์ 

และผูู้้จัดูการต้้องผู่้าน่การอบรมดู้วยคะแน่น่เต็้ม 100% การใช้

เที่คโน่โลย่ส์ำาหรับการออกแบบการอบรม และข้อแน่ะน่ำาเก่�ยวกับ

การใช้เที่คโน่โลย่ดิูจิทัี่ลเช็คอิน่แอป็พลิเคชัน่ 

สภัาพแวดล้อมทีี่�เปลี�ยนแปลง หมายถ่ง พนั่กงาน่

ทัี่�งหมดูต้้องต้ระหนั่กถ่งป็รัชญาของการเร่ยน่รู้ องคกรแหงการ

เรียนรู (A learning organization) หมายถ่งวัฒน่ธุรรมแห่งการ

เร่ยน่รู้ต้ลอดูเวลาท่ี่�ส่์งเส์ริมให้พนั่กงาน่ไดู้รับความรู้ และแบ่งปั็น่

ความรู้อย่างต่้อเน่่�อง ที่ำาให้ม่การพัฒน่าใน่คุณิภาพของสิ์น่ค้า และ

บริการอย่างไม่หยุดูยั�ง หลังเส์ร็จสิ์�น่การอบรมท่ี่�จัดูข่�น่อย่างเป็็น่

ที่างการ พนั่กงาน่ต้้องม่เงิน่ เวลา และที่รัพยากร (อาทิี่ คอร์ส์ 

ป็ระส์บการณ์ิ และโอกาส์ใน่การพัฒน่า) ส์ำาหรับเพิ�มพูน่ความรู้ของ

พวกเขา ผูู้้จัดูการต้้องม่บที่บาที่ใน่การระบุความต้้องการส์ำาหรับ

คอร์ส์การอบรม และช่วยให้พนั่กงาน่ใช้ความรู้จากการอบรมใน่การ

ป็ฏิิบัติ้งาน่ของพวกเขา น่อกจากน่่�พนั่กงาน่ยังไดู้รับการส์นั่บส์นุ่น่

ให้แชร์ความรู้กับเพ่�อน่ร่วมงาน่ และกลุ่มการที่ำางาน่อ่�น่ ๆ ข้าม

บริษัที่ดู้วยการใช้อ่เมล และอิน่เที่อร์เน็่ต้ ตั้วอย่างเช่น่ บริษัที่ ลูปิ็น่ 

จำากัดู (Lupin Limited) บริษัที่ยาท่ี่�ป้็อน่ข้อมูลให้พนั่กงาน่ทัี่�งบริษัที่

ทัี่�วโลกผู่้าน่อิน่ที่ราเน็่ต้ของบริษัที่ ซ่ึ่�งช่วยส์ร้างวัฒน่ธุรรมของบริษัที่

ท่ี่�เน้่น่การเร่ยน่รู้อย่างต่้อเน่่�อง การแชร์ความรู้ และการพัฒน่าฐาน่

ความรู้ทัี่�วทัี่�งองค์กร ท่ี่�พนั่กงาน่ส์ามารถค้น่หาข้อมูลดู้วยค่ย์เวิร์ดู 

หร่อดู้วยการที่บที่วน่โครงการต่้าง ๆ  ส์ำาหรับความส์ำาเร็จขององค์กร

แห่งการเร่ยน่รู้ ท่ี่มพนั่กงาน่ต้้องร่วมม่อกัน่ใน่การต้อบส์น่องความ

ต้้องการของลูกค้า ผูู้้จัดูการต้้องส์นั่บส์นุ่น่พนั่กงาน่ใน่การแชร์ความ

รู้ ระบุปั็ญหา และตั้ดูสิ์น่ใจ ท่ี่�จะช่วยส่์งเส์ริมให้องค์กรพัฒน่าอย่าง

ต่้อเน่่�อง ความร่วมม่อที่างสั์งคม และเที่คโน่โลย่เคร่อข่ายช่วยให้

พนั่กงาน่ส์ามารถแชร์ความรู้ และก่อให้เกิดูการพัฒน่าสู่์การเป็็น่

องค์กรแห่งการเร่ยน่รู้ 
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เน้นการเช่้�อมต่อสู่กลยุที่ธ์ที่างธุรกิจ (Focus on Link 

to Business Strategy) 

การให้บที่บาที่ส์ำาคัญต่้อสิ์น่ที่รัพย์ท่ี่�จับต้้องไม่ไดู้ และ

ที่รัพยากรบุคคลใน่การส์ร้างจุดูแข็งของบริษัที่ ผูู้้จัดูการเริ�มเห็น่

บที่บาที่ส์ำาคัญมากข่�น่ส์ำาหรับการอบรม และการพัฒน่าใน่การ

เป็็น่หน่ที่างหน่่�งท่ี่�ส์นั่บส์นุ่น่กลยุที่ธ์ุที่างธุุรกิจของบริษัที่ ซ่ึ่�งเป็็น่แผู้น่

ใน่การบรรลุเป้็าหมายใหญ่ อาทิี่ กำาไร ส่์วน่แบ่งการต้ลาดู และ

คุณิภาพ ผูู้้จัดูการคาดูหวังให้ม่ออาช่พที่างดู้าน่การอบรม และ

พัฒน่าออกแบบ พัฒน่ากิจกรรมการเร่ยน่รู้ ใน่การช่วยบริษัที่ดูำาเนิ่น่

ต้ามกลยุที่ธ์ุเพ่�อท่ี่�จะบรรลุเป้็าหมายที่างธุุรกิจของบริษัที่

การเปลี�ยนแปลงที่างภูัมิศาสตร์ และความหลากหลาย

ของพนักงาน (Changing Demographics and Diversity of the 

Workforce) 

บริษัที่กำาลังเผู้ชิญความท้ี่าที่ายท่ี่�หลากหลายท่ี่�เกิดูข่�น่จาก

การเป็ล่�ยน่แป็ลงที่างภูมิศาส์ต้ร์ และความหลากหลายของ

พนั่กงาน่ ป็ระชากรเป็็น่ปั็จจัยท่ี่�ส์ำาคัญท่ี่�สุ์ดูใน่การพิจารณิาขน่าดู 

และส่์วน่ป็ระกอบของแรงงาน่ท่ี่�ป็ระกอบไป็ดู้วยป็ระชากรท่ี่�ม่งาน่

ที่ำา และท่ี่�กำาลังหางาน่ที่ำา แรงงาน่ท่ี่�ม่ทัี่กษะไดู้ถูกที่ำาน่ายว่าจะเพิ�ม

ข่�น่กว่า 11.5 ล้าน่คน่ระหว่างปี็ ค.ศ.  2016-2026 และม่ป็ริมาณิ

ใกล้ถ่ง 168 ล้าน่คน่ภายใน่ปี็ 2026 ที่ำาให้ม่แรงงาน่สู์งวัยมากข่�น่ 

และม่ความหลากหลายที่างวัฒน่ธุรรมมากกว่าใน่ช่วง 40 ปี็ท่ี่�

ผู่้าน่มา 

ความแตกต่างที่างเช่้�อช้าติกับช้าติพันธ์ุทีี่�เพิ�มขึ�น (In-

crease in Ethnic and Racial Diversity) 

ระหว่างปี็ ค.ศ. 2016-2026 แรงงาน่ใน่อเมริกาจะยังคงม่

ความแต้กต่้างที่างเช่�อชาติ้กับชาติ้พัน่ธ์ุุท่ี่�เพิ�มข่�น่อย่างต่้อเน่่�อง

จากการอพยพเข้ามาใน่ป็ระเที่ศอเมริกา การม่ส่์วน่ร่วม และอัต้รา

การเกิดูท่ี่�สู์งข่�น่ของชน่กลุ่มน้่อยใน่แรงงาน่ ไม่เพ่ยงแต่้บริษัที่ท่ี่�ต้้อง

เผู้ชิญกับป็ระเด็ูน่ของเช่�อชาติ้ เพศ ชาติ้พัน่ธ์ุุ และสั์ญชาติ้ใน่การ

ป็ฏิิบัติ้ต่้อแรงงาน่อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมใน่ส์ถาน่ป็ระกอบการ แต่้บริษัที่

ยังต้้องพัฒน่าโป็รแกรมการอบรมท่ี่�ช่วยผูู้้อพยพให้ไดู้รับทัี่กษะที่าง

ดู้าน่เที่คนิ่ค และการให้บริการลูกค้าท่ี่�จำาเป็็น่ใน่การที่ำางาน่ 

  

แรงงานสูงวัย (Aging Workforce) 

แผู้น่ภูมิท่ี่� 8 : เป็ร่ยบเท่ี่ยบอายุแรงงาน่ระหว่างปี็ ค.ศ. 2016-

2026 โดูยใน่ปี็ 2018 Baby Boomers จะม่อายุระหว่าง 57-70 และ

กลุ่มน่่�จะเติ้บโต้อย่างม่นั่ยยะส์ำาคัญภายใน่ปี็ 2026 ท่ี่�แรงงาน่จะ

ม่อายุมากข่�น่ กลุ่มอายุ 55 ปี็และแก่กว่าจะเพิ�มข่�น่จาก 6 ล้าน่เป็็น่ 

42 ล้าน่ใน่ปี็ 2026 เพิ�มข่�น่ถ่ง 8% จากปี็ 2016 กลุ่มแรงงาน่ท่ี่�ม่อายุ

ป็าน่กลาง จะม่กลุ่มอายุ 42.3 ปี็มากท่ี่�สุ์ดูเท่ี่าท่ี่�เคยม่มาภายใน่

ปี็ 2026 Baby Boomers จะม่อายุระหว่าง 62-80 ปี็ ดัูงนั่�น่กลุ่ม

แรงงาน่จำาน่วน่มากน่่�จะเกษ่ยน่ออกจากการแรงงาน่ อย่างไรก็ต้าม 

แรงงาน่กลุ่มน่่�จะยังคงส์ามารถที่ำางาน่ต่้อไป็อ่กหลายปี็เน่่�องจาก

ป็ระชากรม่สุ์ขภาพท่ี่�แข็งแรง และอายุย่น่กว่าใน่อดู่ต้ ที่ำาให้ส์ามารถ

ที่ำางาน่ต่้อไป็ไดู้อ่กหลายปี็

แผันภูัมิทีี่� 8 : การเปรียบเทีี่ยบอายุแรงงานระหว่างป ค.ศ. 2016-2026




