
April 2022 | No. 304 |

15

TPA news

ไม่่เก่่งก่็เก่่งได้้

เทคโนโลย่ีให่ม่	ๆ	(New	Technology)

เท่คโนี้โล่ยไ้ดู้กำหนี้ดูวิธีก้าร้ในี้การ้เล่น่ี้ ส้�อสาร้ วางแผู้นี้ชิวิ้ต้ 

แล่ะการ้ท่ำงานี้ โมเดูล่ธีรุ้กจิของบัร้ษิทั่ ร้วมท่ั�งการ้คา้ขายออนี้ไล่นี้์

ท่้�สนัี้บัสนี้นุี้ใหล้่กูค้าสามาร้ถึซ้ึ่�อสินี้คา้ แล่ะบัร้กิาร้ออนี้ไล่นี้ไ์ดู้อย่าง

สะดูวกสบัาย  อินี้เท่อร้์เนี้็ต้เปี็นี้คอล่เล่คชิั�นี้ท่ั�วโล่กของเคร้้อข่าย

คอมพิวเต้อร้์ในี้การ้แล่กเปีล่้�ยนี้ข้อมูล่ แล่ะข่าวสาร้ ปีร้ะมาณี 84 

เปีอร้์เซึ่็นี้ต้์ของคร้ัวเร้้อนี้ในี้สหร้ัฐฯ ม้คอมพิวเต้อร้์  (desktop, lap-

top, tablet, หร้้อโท่ร้ศัพท่์ม้อถึ้อ) แล่ะม้อินี้เท่อร้์เนี้็ต้ 75 เปีอร้์เซึ่็นี้ต้์ 

คนี้อเมริ้กันี้ 60 เปีอร์้เซ็ึ่นี้ต์้เข้าใช้ิกูเกิล่ในี้ร้ะหว่างอาทิ่ต้ย์ แล่ะใช้ิ

เฟัสบัุ�ก 43 เปีอร้์เซึ่็นี้ต้์ โดูย Facebook, Twitter, LinkedIn แล่ะ

เคร้้�องมอ้เคร้อ้ข่ายออนี้ไล่น์ี้อ้�นี้ ๆ  ซึึ่�งสามาร้ถึใช้ิผู้า่นี้อินี้เท่อร์้เน็ี้ต้ไดู้

อย่างสะดูวกสบัาย  

การ้เชิ้�อมต้่อผู้่านี้โท่ร้ศัพท่์ม้อถ้ึอ โนี้้ต้บุั�กหร้้อคอมพิวเต้อร้์

ส่วนี้ตั้ว ส่งผู้ล่ให้ผูู้้จัดูการ้ของบัริ้ษัท่สามาร้ถึเช้ิ�อมต่้อร้ะหว่าง

พนี้กังานี้กบััพนัี้กงานี้ แล่ะพนัี้กงานี้สามาร้ถึเชิ้�อมต้อ่ร้ะหวา่งเพ้�อนี้ 

คร้อบัคร้ัว ร้วมท่ั�งเพ้�อนี้ร้่วมงานี้ไดู้อย่างง่ายดูาย 

อิิทธิิพลขอิงการอิบรม (Influence on Training)

ความก้าวหนี้้าของเท่คโนี้โล่ย้ร้วมทั่�งค่าใชิ้จ่ายท่้�ล่ดูล่ง

สำหรั้บัเท่คโนี้โล่ยก้ำลั่งเปีล้่�ยนี้แปีล่งการ้บัริ้หาร้ท่รั้พยากร้บุัคคล่ในี้

หล่าย ๆ ดู้านี้ โดูยเฉพาะอย่างยิ�งในี้บัร้ิษัท่ท่้�ใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์ 

ปีัญญาปีร้ะดูิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) แล่ะหุ่นี้ยนี้ต้์ในี้การ้

สง่มอบัการ้อบัร้ม การ้ท่ำให้การ้อบัร้มเกดิูผู้ล่ปีร้ะโยชิน์ี้อย่างแท่จ้ริ้ง 

แล่ะการ้ให้โอกาสพนัี้กงานี้สามาร้ถึท่้�จะเล่อ้กสถึานี้ท่้� แล่ะเวล่าในี้

การ้ท่ำงานี้ไดู้   

เท่คโนี้โล่ย้ใหม่ ๆ ท่ำให้พนี้ักงานี้สามาร้ถึเร้้ยนี้รู้้จากการ้

อบัร้มไดูท้่กุท่้� ท่กุเวล่า ความกา้วหนี้า้ของเท่คโนี้โล่ยข้องซึ่อฟัต้แ์วร้์

ส้�อสาร้ แล่ะอิเล่็กท่ร้อนี้ิกส์ ท่ำให้สามาร้ถึส้�อสาร้ผู้่านี้เท่คโนี้โล่ย้

เคร้้อข่ายไร้้สาย แล่ะอินี้เท่อร้์เนี้็ต้ อาท่ิ Personal Digital Assis-

tants (PDAs), iPads, แล่ะ iPods โดูยการ้พัฒ่นี้าศักยภาพ 

เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์ แผู้นี้ภูมิท่้� 10 แสดูงถึึงการ้ใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์

สำหร้ับัการ้อบัร้ม แล่ะพัฒ่นี้า 
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แผู้นภัูม่ิที� 10 : การ้ใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์สำหร้ับัการ้อบัร้ม แล่ะพัฒ่นี้า 

ปีระเดี็น (Issues) การใช้ (Uses)

- การ้สูญเสย้ผูู้เ้ชิ้�ยวชิาญความรู้เ้นี้้�องจากการ้เกษย้ณีอายุ 

- การ้ม้ส่วนี้ร้่วมของพนี้ักงานี้ 

- การ้ร้ะบัุ แล่ะโปีร้โมท่พนี้ักงานี้ท่้�เชิ้�ยวชิาญ 

- การ้โปีร้โมท่นี้วัต้กร้ร้ม แล่ะการ้สร้้างสร้ร้ค์

- การ้สนี้ับัสนีุ้นี้การ้เร้้ยนี้รู้้  

- พนัี้กงานี้จำเป็ีนี้ต้้องไดู้ร้ับัการ้โค้ชิ แล่ะการ้ม้พ้�เล้่�ยง 

(Coaching and Mentoring)

- การ้แชิร้์ การ้ร้วบัร้วม แล่ะการ้จัดูเก็บัความรู้้ 

- การ้ร้วบัร้วมความรู้้ของพนี้ักงานี้ 

- การ้สร้้างเคร้้อข่ายชิุมชินี้ผูู้้เชิ้�ยวชิาญออนี้ไล่นี้์ 

- การ้สนี้ับัสนีุ้นี้การ้ม้ส่วนี้ร้่วมในี้การ้อภิปีร้ายออนี้ไล่นี้์

- การ้แชิร์้กร้ณีศ้กึษา แอพพลิ่เคชิั�นี้ จดุูการ้เร้ย้นี้รู้ ้บัท่ความ

แล่ะ Webinars

- การ้ม้ปีฏิสัมพันี้ธี์กับัพ้�เล่้�ยง แล่ะโค้ชิ  

ท่้�มา: Based on P. Brotherson, “Social Networks Enhance Employee Learning,” T+D (April 2011), pp. 18–19; T. Bingham and M. Connor, 

The New Social Learning (Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2010); M. Weinstein, “Are You Linked In?” training 

(September/October 2010), pp. 30–33; S. Gilbert and A. Silvers, “Learning Communities With Purpose,” TD (January 2015), pp. 48–51.

โดูยปีกต้ ิความสะดูวกในี้การ้ส้�อสาร้ผู้า่นี้เคร้อ้ขา่ยออนี้ไล่นี้์ 

การ้ต้ัดูสินี้ใจแบับักร้ะจายอำนี้าจ แล่ะความร่้วมม้อ เคร้้อข่าย

ออนี้ไล่นี้ม์ป้ีร้ะโยชินี้ส์ำหร้บััพนี้กังานี้ท่้�ท่ำงานี้ แล่ะมป้ีร้ะสบัการ้ณี์

มาก ๆ  สำหรั้บัการ้แชิร์้ความรู้ ้แล่ะความคิดูกบััเพ้�อนี้ร้ว่มงานี้ แล่ะ

ผูู้้จัดูการ้ แล่ะกับัพนี้ักงานี้อ้�นี้ ๆ ท่้�ไม่ค่อยม้เวล่าพูดูคุยกับัผูู้้อ้�นี้ในี้

การ้ท่ำงานี้ปีร้ะจำวันี้ พนี้ักงานี้โดูยเฉพาะอย่างยิ�งพนี้ักงานี้อายุ

นี้้อย ๆ  จากเจนี้เนี้อเร้ชิั�นี้ส์ M-Millennial หร้้อ Gen-Y ไดู้เร้้ยนี้รู้้การ้

ใชิ้เคร้้�องม้อเคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์ อาท่ิ เฟัสบัุ�ก ผู้่านี้การ้ใชิ้ชิ้วิต้ แล่ะ

เหน็ี้ว่าเคร้อ้ข่ายออนี้ไล่น์ี้เป็ีนี้เคร้้�องมอ้ท่้�มคุ้ณีค่าสำหรั้บัการ้ใช้ิชิวิ้ต้

ในี้การ้ท่ำงานี้ แล่ะช้ิวิต้ส่วนี้ตั้วของพวกเขา ท่ั�ง ๆ ท่้�เคร้้อข่าย

ออนี้ไล่นี้์ม้ปีร้ะโยชินี้์มากมาย แต้่ท่ว่าบัร้ิษัท่จำนี้วนี้มากยังคง 

ไม่แนี้่ใจว่าพวกเขาควร้จะใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์หร้้อไม่ เพร้าะเกร้ง

ว่าเคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์อาจะท่ำให้พนี้ักงานี้สูญเส้ยเวล่าในี้การ้

ท่ำงานี้ เพิกเฉยต้่องานี้ หร้้อล่่วงล่ะเมิดูหร้้อคุกคามเพ้�อนี้ร้่วมงานี้ 

แต้อ่ยา่งไร้กต็้าม กย็งัมบ้ัร้ษิทั่จำนี้วนี้มากเชิน่ี้เดูย้วกนัี้ ท่้�เชิ้�อมั�นี้ในี้

ปีร้ะโยชินี้ม์ากมายของการ้ใชิเ้คร้อ้ขา่ยออนี้ไล่นี้ส์ำหร้บััการ้บัร้หิาร้

ท่ร้ัพยากร้บัุคคล่ แล่ะอนีุ้ญาต้ให้พนี้ักงานี้สามาร้ถึเชิ้�อมต่้อ 

เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์ในี้ท่้�ท่ำงานี้ เพร้าะบัร้ิษัท่เหล่่านี้้�เชิ้�อมั�นี้ว่า

พนี้ักงานี้จะใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์อย่างม้ปีร้ะสิท่ธีิภาพ แล่ะร้่วมกันี้

ในี้การ้พฒั่นี้านี้โยบัายเก้�ยวกบััการ้ใชิเ้คร้อ้ขา่ยออนี้ไล่นี้ส์ว่นี้บัคุคล่ 

ร้วมท่ั�งการ้ใหก้าร้อบัร้มเก้�ยวกบััการ้ต้ั�งคา่การ้ใชิเ้คร้อ้ขา่ยออนี้ไล่นี้์

ส่วนี้ต้ัว แล่ะมาร้ยาท่ในี้การ้ใชิ้อ้กดู้วย ถึึงแม้ว่าบัร้ิษัท่จะต้ร้ะหนี้ัก

ว่าพนัี้กงานี้อาจจะต้้องการ้เช็ิคท่วิต้เต้อร์้ เฟัสบัุ�ก หร้้อ LinkedIn 

แต้่บัร้ิษัท่จะไม่บัังคับัในี้การ้ใชิ้เคร้้อข่ายออนี้ไล่นี้์ ถึ้าปีร้ะสิท่ธีิภาพ

ในี้การ้ท่ำงานี้ของพนี้ักงานี้ไม่ไดู้ล่ดูล่ง 

เท่คโนี้โล่ย้ม้ปีร้ะโยชินี้์มากมาย ร้วมทั่�งการ้ล่ดูค่าใชิ้จ่าย 

ในี้การ้เดิูนี้ท่าง ท่ำให้สามาร้ถึเข้าถึงึการ้อบัร้มไดู้อยา่งสะดูวกสบัาย 

การ้ส่งมอบัสามาร้ถึท่ำไดู้อย่างต้่อเนี้้�อง ความสามาร้ถึในี้การ้ 

เข้าถึึงผูู้้เชิ้�ยวชิาญ แล่ะการ้แชิร้์ความรู้้กับัผูู้้อ้�นี้ โอกาสในี้การ้สร้้าง

บัร้ร้ยากาศแห่งการ้เร้้ยนี้รู้้กับัฟัีเจอร้์ดู้ ๆ มากมาย อาท่ิ การ้ให้ 

ฟัีดูแบั็ค การ้ต้ิดูต้าม แล่ะกร้ณี้ต้ัวอย่างท่้�ดู้ ๆ มากมาย ในี้ขณีะท่้�

การ้อบัร้มสัมมนี้าในี้ห้องเร้้ยนี้ท่้�นี้ำโดูยเท่ร้นี้เนี้อร้์ ยังคงเปี็นี้วิธี้การ้

ท่้�ไดู้ร้ับัความนี้ิยมสูงสุดูในี้การ้จัดูอบัร้ม แต้่ท่ว่าบัร้ิษัท่จำนี้วนี้มาก

ไดู้ร้ายงานี้ว่า พวกเขาวางแผู้นี้การ้จัดูอบัร้มจำนี้วนี้มาก ผู้่านี้การ้

เร้้ยนี้รู้้จากเท่คโนี้โล่ย้ อาท่ิ อินี้ท่ร้าเนี้็ต้ แล่ะไอพอดู ต้ัวอย่างเชิ่นี้ 

พนี้กังานี้ของบัร้ษิทั่ Rackspace สามาร้ถึใชิอ้ปุีกร้ณีเ์ท่คโนี้โล่ยข้อง

พวกเขาสำหรั้บัการ้เชิ็คเงินี้เดู้อนี้ ร้ายงานี้โบันี้ัส แล่ะต้าร้างการ้

ท่ำงานี้เช่ินี้เดู้ยวกับัการ้แชิร์้ความรู้้ พนัี้กงานี้ขายของ Biogen 

สามาร้ถึเร้ย้นี้รู้ ้e-learning จากแท็่บัเล่ต็้ ปีญัญาปีร้ะดูษิฐ์ (Artificial 

Intelligence), หุ่นี้ยนี้ต้์ (robotics), ร้ะบับัต้ิดูต้าม (Tracking Sys-

tems), Radio Frequency Identification, แล่ะเท่คโนี้โล่ย้นี้าโนี้ 

(Nanotechnology) ท้่�กำลั่งเปีล้่�ยนี้แปีล่งวิธี้การ้ท่ำงานี้ในี้โล่ก

ปีัจจุบัันี้ 




