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Fanpage: ไมเกงก็เกงไดดวยกรัะบวนัการัโคช

(www.facebook.com/coachdrcoco)

การพัฒนาบุคลากร

ดวยการจัดอบรมสัมมนา

การอบรม และสัมมนา (Trainings and Seminars) ม่

บทบาทสำคัญี่ในกิารเพัิ�มความมั�นใจต่ิอีอีงค์กิรว่า พันักิงานจะ

ทำงานอียี่างม่ปุ่ระสิทธ์ิภาพัเพั่�อีอีงค์กิร และเพั่�อีให้กิารบริหาร

พันักิงานท่�ม่ความหลากิหลายีปุ่ระสบความสำเร็จผ่้จัดกิาร และ

พันักิงานติ้อีงได้รับกิารอีบรมชิ่ดความร่้ และทักิษะใหม่ ๆ รวมทั�ง 

1. กิารส่�อีสารอียีา่งมปุ่่ระสทิธ์ภิาพัระหวา่งทม่งานท่�มาจากิ 

Background ท่�หลากิหลายี  

2. กิารโค้ชิ กิารอีบรม และกิารพััฒนาพันักิงานท่�แติกิติ่าง

กิัน ทั�งอีายี่ กิารศึกิษา เชิ่�อีชิาติิ เผ่าพัันธ์่์ และความสามารถึทาง

กิายีภาพั  

3. กิารให้ Feedback เกิ่�ยีวกิับปุ่ระสิทธ์ิภาพักิารทำงาน  

4. ผ้่จดักิารแผนกิอีบรมติอ้ีงติระหนกัิ และใหก้ิารติอีบสนอีง

ติ่อีเจนเนอีเรชิั�นท่�แติกิติ่างกิัน 

5. กิารสรา้งสภาพัแวดลอ้ีมกิารทำงานท่�ทำใหพ้ันกัิงานท่�มา

จากิ Background ท่�แติกิติ่างกัินสามารถึสร้างสรรค์ และคิดค้น

นวัติกิรรมได้ 

จากิกิารพัิจารณ์าโปุ่รแกิรมติ่าง ๆ ท่�บริษัทมากิมายีต่ิาง

เสนอีให้ความสำคัญี่แกิ่ทักิษะข่อีงพันักิงานท่�แกิ่กิว่า และติอีบ

สนอีงติ่อีความติ้อีงกิารข่อีงพัวกิเข่า กิารให้กิารอีบรม และโอีกิาส

ในกิารพััฒนาท่�จะดึงด่ดพันักิงาน และเจนเนอีเรชิั�นท่�หลากิหลายี 

หลายีโปุ่รแกิรมเปุ่็นส่วนหนึ�งในความพัยีายีามข่อีงบริษัทในกิาร

บริหารความหลากิหลายีข่อีงพันักิงานด้วยีเชิ่นกิัน   

การบริหัารคืนเก่ง (Talent Management) 

กิารบริหารคนเก่ิง (Talent Management) หมายีถึึง 

ระบบ วางแผน และความพัยีายีามวางกิลยี่ทธ์์ข่อีงบริษัท ท่�ใชิ้วิธ์่

กิารมากิมายีในกิารบริหารทรัพัยีากิรบ่คคล รวมทั�งกิารรับ และ

ปุ่ระเมินพันักิงาน กิารเร่ยีนร่้ และพััฒนา กิารบริหารปุ่ระสิทธ์ิภาพั 

ค่าชิดเชิยี เพั่�อีท่�จะดึงด่ด รักิษา พััฒนา และจ่งใจพันักิงาน และ

ผ่้จัดกิารท่�ม่ทักิษะส่ง กิารบริหารคนเกิ่ง (Talent Management) 

ทว่ความสำคัญี่มากิข่ึ�นเร่�อียี ๆ เพัราะว่าความติ้อีงกิารท่�เปุ่ล่�ยีน

ไปุ่ บางอีาชิ่พั และบางงานท่�สำคัญี่ ๆ ติ้อีงกิารทักิษะใหม่ ๆ รวม

ทั�งกิารเกิษ่ยีณ์งานข่อีงเจนเนอีเรชิั�น baby boomer เพัิ�มความ

จำเปุ่็นในกิารพััฒนาทักิษะ และความสามารถึในกิารบริหารงาน

ข่อีงผ่น้ำในอีนาคติข่อีงบรษิทั นอีกิจากินั�น ผลจากิกิารวจิยัีเปุ่ดิเผยี

วา่ โอีกิาสสำหรบักิารเติบิโติทางอีาชิพ่ั กิารเรย่ีนร่ ้และพัฒันา และ

ปุ่ระสทิธ์ภิาพัสำหรบังานท่�ติ่�นเติน้ และทา้ทายี ท่�กิลายีเป็ุ่นหนึ�งใน

ปุ่ัจจัยีท่�สำคัญี่ท่�ส่ดในกิารพัิจารณ์ากิารม่ส่วนร่วม และผ่กิพัันข่อีง

พันักิงานติ่อีอีงค์กิร โดยีเฉัพัาะสำหรับเจนเนอีเรชิั�น Y หร่อี Millen-

nials ท่�มักิจะข่อีเข้่าร่วมปุ่ระชิ่ม หร่อีกิารอีภิปุ่รายีกิล่่มเล็กิท่�พัวกิ

เข่าสามารถึพั่ดค่ยีกิับปุ่ระธ์านบริหาร รอีงปุ่ระธ์านบริหาร และ

ผ่้บริหารอีาว่โสอี่�น ๆ   

กิารเปุ่ล่�ยีนแปุ่ลงในความต้ิอีงกิารสำหรบังาน และอีาชิพ่ัท่�

ต้ิอีงกิารคนทำงานมากิกิวา่ 46.5 ล้านคนในสหรฐัฯ ท่�มากิกิวา่สาม

ในส่�เกิดิจากิความติอ้ีงกิาร แทนท่�พันกัิงานทำกิำลงัจะเกิษย่ีณ์อีายี่ 

งานใหมจ่ำนวนมากิท่�เกิดิความติอ้ีงกิารระหวา่ง 2016 – 2026 ข่อีง

อี่ติสาหกิรรมบริกิาร นั�นค่อี อีาชิ่พัทางด้านกิารให้บริกิารทางด้าน

ส่ข่ภาพัท่�ถ่ึกิทำนายีว่าจะเปุ่็นกิล่่มอีาชิ่พัใหม่หนึ�งในสามอีาช่ิพัท่�

ม่อีัติรากิารเติิบโติส่งส่ด ระหว่างปุ่ี 2016 - 2026
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แผ่นภ้มิที่่� 9 : ติัวอย่างข้องอาชื่่พัที่่�เติิบโติเร็วสุด 

การเปล่�ยนแปลงข้องการจ้างงาน ระหัว่างปี 2016 - 2026

อาชื่่พั จำนวน
(1,000)

เปอร์เซ็็นติ์ การศัึกษาหัรือการอบรมที่่�ติ้องการ รายได้เฉล่�ย/ปี
พัฤษภาคืม 2016

Solar photovoltaic installers 12 105 High school diploma or equivalent $39,240

Wind turbine service technicians 6 96 Post-secondary non-degree; Long-term on the 
job training

$52,260

Home health aids 431 47 High school diploma or equivalent;
Shortterm, on-the-job training

$22,600

Personal care aids 778 39 High school diploma or equivalent;
Shortterm, on-the-job training

$21,920

Physician assistants 40 37 Master’s degree $101,480

Nurse practitioners 56 36 Master’s degree $100,910

Statisticians 13 34 Master’s degree $80,500

Physical therapy assistants 27 31 Associate’s degree $56,610

Software developers, applications 255 31 Bachelor’s degree $100,080

Mathematicians 1 30 Master’s degree $105,810

Sources: Based on Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, “Employment Projections: 2016–2026,” News Release, 
October 24, 2017, from www.bls.gov/emp, accessed April 7, 2018

แผนภ่มิท่� 9 ได้แสดง 10 อีาชิ่พัจากิ 30 อีาชิ่พัท่�ถึ่กิทำนายี

ว่าม่อีัติรากิารเติิบโติส่งส่ด ระหว่างปุ่ี 2016-2026 จำนวน 16 

อีาชิ่พัเก่ิ�ยีวกัิบทางด้านส่ข่ภาพั และอีาชิ่พัท่�เก่ิ�ยีวข้่อีงกิับกิารให้

บริหารทางด้านส่ข่ภาพัด้วยี (อีาทิ กิารชิ่วยีเหล่อีทางด้านกิารด่แล

สข่่ภาพัทั�งสว่นติวั และท่�บ้าน ผ่ช้ิว่ยีทางดา้นจติิวทิยีา และพัยีาบาล 

เปุ่น็ต้ิน) อีาชิพ่ัอี่�น ๆ  ใน 30 อีาชิพ่ัท่�เติิบโติส่ง จะเปุ่น็อีาชิพ่ัทางดา้น

พัลังงาน คอีมพัิวเติอีร์ และไอีท่ อีัติรากิารเติิบโติส่งข่อีงอีาชิ่พัทาง

ดา้นกิารดแ่ลสข่่ภาพัสะทอ้ีนถึงึกิารดแ่ลทางดา้นกิารแพัทยีส์ำหรบั

คนไข่้ใน และคนไข่้นอีกิท่�จำเปุ่็นสำหรับปุ่ระชิากิรส่งวัยี (Aging 

Population) ข่อีงสหรัฐฯ ซึ่ึ�งปุ่ระเทศไทยีกิ็เข่้าส่่ยี่คปุ่ระชิากิรส่งวัยี 

(Aging  Population) เชิ่น เด่ยีวกัิน อีาชิ่พัทางด้านคอีมพัิวเติอีร์

ถึ่กิคาดกิารณ์์ว่าจะเปุ่็นงานท่�ม่อีัติราเติิบโติส่ง เชิ่นเด่ยีวกิับความ

ติ้อีงกิารท่�เพัิ�มข่ึ�นสำหรับ AI (Artificial Intelligence) ห่่นยีนติ์ และ

เทคโนโลยีอ่ี่�น ๆ  กิารคาดกิารณ์ถ์ึงึกิารเพิั�มข่ึ�นข่อีงราคาพัลงังานจะ

กิระต้่ินกิารเติบิโติสำหรบัอีาชิพ่ัทางดา้นพัลงังาน โดยีเฉัพัาะท่�เกิ่�ยีว

กิับน�ำมัน แกิ๊ส และพัลังงานแสงอีาทิติยี์ (Solar power)


