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ยี่ค L&D ค่อี ยี่คอีะไร?

ยี่ค L&D ค่อี ย่ีคท่�โลกิให้ความสำคัญี่กัิบ “กิารเร่ยีนร่้” ท่�

แมว้า่กิารเข่า้ถึงึ “อีงคค์วามร่”้ มค่วามสะดวกิสบายี งา่ยีแคปุ่่ลายีนิ�ว

เพั่ยีงเข่้า Google กิ็สามารถึค้นหาสิ�งท่�เราติ้อีงกิารได้ไม่ยีากิ

ที่ว่า ในยคุืที่่� “องค์ืคืวามร้”้ ได้กระจายติวัออกไปอย่างไม่ม่

ข้อบเข้ติ ไร้สัญชื่าติิ และไม่สามารถแยกแยะได้โดยง่าย ว่า 

“องคื์คืวามร้้” ใด คืือข้องจริง “องคื์คืวามร้้” ใด คืือข้องปลอม

 โดยีเฉัพัาะอียีา่งยีิ�ง แมเ้ราจะสามารถึเข่า้ถึงึ “อีงคค์วามร่”้

ท่�หลากิหลายีไดก้ิจ็รงิ แติก่ิไ็มแ่นว่า่ กิารข่่ดคน้ จนได ้“อีงคค์วามร่”้

มานั�น เปุ่็นสิ�งท่�เราติ้อีงกิารอียี่างแท้จริงหร่อีไม่

ดังนั�น ในปุ่ัจจ่บัน โลกิจึงหันมาให้ความสำคัญี่กัิบ

“การเร่ยนร้้” หร่อี Learning เพั่�อีให้เราสามารถึแยีกิแยีะได้ว่า 

“อีงค์ความร่้” ใด ค่อีข่อีงจริง และ “อีงค์ความร่้” ใด ค่อีข่อีงปุ่ลอีม

และเม่�อีเราข่่ดค้น จนได้ “อีงค์ความร่้” ท่�เราติ้อีงกิาร ผ่าน 

“กิระบวนกิารเร่ยีนร่้” แล้ว ข่ั�นติอีนติ่อีเน่�อีงท่�ถึ่กิติ้อีงกิ็ค่อี เราติ้อีง

นำ “อีงค์ความร่้” นั�นมา “พััฒนา” หร่อี Development

ทั�ง “พััฒนาตินเอง” “พััฒนาองคื์กร” และ “พััฒนา

ประเที่ศัชื่าติิ” นำไปุ่ส่่กิารกิำเนิดใหม่ข่อีงคำศัพัท์ Learning &

Development หร่อีเร่ยีกิยี่อี ๆ ว่า L&D ซึ่ึ�งมอีงอียี่างผิวเผิน

กิ็เหม่อีนค่้นติา

เพัราะกิารบัญญัติิศััพัที่์ L&D ในชิั�นแรกิ จะจงใจเล่นล้อี

กิับคำว่า R&D หร่อี Research & Development ทว่า หากิพั่ดถึึง

ความหมายีในเชิิงลึกิแล้ว สอีงคำน่�ติ่างกิันอียี่างสิ�นเชิิง

เพัราะ R&D หมายีถึึง “การวิจัยและพััฒนา” ซึ่ึ�งเน้น

ไปุ่ท่� “การปรบัปรงุสิ�งเกา่ให้ัดข่้ึ�น” และ “การสรา้งสรรคืส์ิ�งใหัม”่

หร่อี “นวัติกรรม”

ข่ณ์ะท่� L&D นั�นแปุ่ลว่า “การเร่ยนร้้และพััฒนา” ซึ่ึ�ง

แน่นอีนว่าจะต้ิอีงเน้นไปุ่ท่� “กระบวนการเร่ยนร้้อย่างติ่อเนื�อง”

ท่�เอี่�อีติ่อี “กิารพััฒนา” โดยีในท้ายีท่�ส่ด L&D น่�เอีง จะช่ิวยีเสริม

ปุ่ระสิทธ์ิภาพัให้แกิ่อีงค์กิร

เชิ่นเด่ยีวกิับ L&D ในแวดวง “กิารเร่ยีนร่้” เพัราะวงกิาร 

“ทักิษะ” กิ็ม่ศัพัท์ใหม่เกิิดข่ึ�นอียี่างคาดไม่ถึึง

เพัราะใคร ๆ  กิ็คิดว่า นอีกิจากิ Hard Skills และ Soft Skills 

แล้ว คงไม่ม่ “ทักิษะ” อีะไรใหม่ ๆ เกิิดข่ึ�นอี่กิแล้ว

แติ่ในท่�ส่ด Meta Skills กิ็มาถึึง

ดรุ.จักรุกฤษณ สิรุิรุิน

ผูอํานัวยการัสายงานัการัศึกษา ฝกอบรัม

และใหคําปรัึกษาสถานัปรัะกอบการั

สมาคมสงเสรัิมเทคโนัโลยี (ไทย-ญี่ปุ นั)

“ทักษะใหม” ในยุค L&D
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Meta เป็ุ่นคำในภาษากิร่กิ แปลว่า “เหันือกว่า” หร่อี 

Beyond ส่วน Skills นั�น แน่นอีนว่า หัมายถึง “ที่ักษะ” เม่�อี 

นำมารวมกินัเป็ุ่น Meta Skills จงึแปลไดว้า่ “ที่กัษะใฝึร่้ไ้ม่สิ�นสดุ”

อีันท่�จริง Meta Skills ม่ความใกิล้เค่ยีงกิับ Growth Mind-

set เปุ่็นอียี่างมากิ ในแง่ท่�ว่า Meta Skills เปุ่็นทักิษะท่�เกิิดข่ึ�นจากิ 

“ทัศนคติิใฝี�ร่้ท่�เปิุ่ดกิว้าง” ซึึ่�งจะช่ิวยีให้เราเร่ยีนร่้ และสร้างทักิษะ

ใหม่ได้อียี่างรวดเร็ว

เพัราะเป็ุ่นท่�ทราบกัินด ่วา่ “ความสำเร็จทั�งปุ่วง” เป็ุ่นผลพัวง

มาจากิอีงค์ปุ่ระกิอีบข่อีง “ทัศนคติิ” 90% ส่วนอี่กิ 10% ค่อี “ความ

ม่่งมั�น” ในกิารทำงาน

กิารพัฒันาใหเ้กิดิ Meta Skills นั�น ปุ่ระกิอีบดว้ยีสว่นปุ่ระสม 

3 ชินิด กิล่าวค่อี

1. กิารบริหารจัดกิารติัวติน หร่อี Self-Management

หมายีถึึง กิารร่้จักิปุ่รับติัว ร่้ค่ณ์ค่าในติัวเอีง ม่ความม่่งมั�น 

เชิ่�อีมั�นในสิ�งท่�ทำ มค่วามรบัผดิชิอีบ สรา้งนสิยัีท่�ด ่และม่ความติั�งใจ

2. ม่ความฉัลาดทางอีารมณ์์ หร่อี Social Intelligence

หมายีถึึง ม่ EQ ส่ง ม่สมรรถึนะด้านกิารส่�อีสารท่�เยี่�ยีมยีอีด 

ไวติ่อีความร่้สึกิข่อีงคนรอีบข่้าง เข่้ากัิบผ่้อ่ี�นได้ด่ ให้ความร่วมม่อี 

ชิอีบกิารปุ่ระสานงาน ม่ภาวะผ่้นำ และส่งติ่อีแรงบันดาลใจให้ 

ผ่้อี่�นอียี่่เสมอี

3. ม่ความคิดสร้างสรรค์ส่ง หร่อี Innovation 

หมายีถึึง กิารคิดบวกิ ม่ทัศนคติิท่�ด่ต่ิอีสิ�งรอีบตัิว ชิอีบ

พัฒันาศักิยีภาพัตินเอีง ติั�งคำถึามต่ิอีเร่�อีงแวดล้อีม ชิา่งคดิ มค่วาม

สร้างสรรค์ จับปุ่ระเด็นแม่น แกิ้ปุ่ัญี่หาเฉัพัาะหน้าเกิ่ง และมักิคิด

เชิิงวิเคราะห์อียี่่ติลอีดเวลา

Meta Skills จึงเปุ่็นทักิษะท่�สำคัญี่ข่อีง Generation ใหม่ 

โดยีเฉัพัาะอียี่างยีิ�ง ในปุ่ี 2022 น่� เพัราะ Meta Skills

1. ทำให้เราม่ความสามารถึในกิารมอีงสิ�งรอีบติัวในม่มท่�

กิว้างกิว่าคนอี่�น หร่อี Perspective-Taking

2. สัมผัสถึึงความต้ิอีงกิารท่�แท้จริงข่อีงผ้่อ่ี�น หร่อี Pain-

Spotting ได้

3. บรรยีายีฉัากิ เร้าอีารมณ์์ และเล่าเร่�อีงได้เกิ่ง สามารถึ

โน้มน้าวใจ ให้ผ่้อี่�นคล้อียีติามได้ หร่อี Story-Telling

4. เอีาใจเข่ามาใส่ใจเรา ใส่ใจในความร่้สึกิข่อีงคนรอีบติัว 

ข่ยีายีม่มมอีงข่อีงคนรอีบข้่างได้อียี่างกิระจ่างแจ้ง ม่ทัศนคติิท่�ด่

ติ่อีบทบาทหน้าท่�ข่อีงติัวเอีง ร่้ถึึงความสำคัญี่ข่อีงตินท่�ม่ติ่อีอีงค์กิร 

และสามารถึเชิ่�อีมโยีงความคิดไปุ่ส่่ภาพัใหญี่่ หร่อี Interviewing

5. กิลา้ท่�จะนำเสนอีความคดิอีนัจะเปุ่น็ปุ่ระโยีชินต์ิอ่ีอีงคก์ิร 

หร่อี Connecting the Dots


