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อ
งค์ก้รมาก้มายในสู่หรัฐ์ฯ ต่างยังคงลงทีุ่นจำนวันเงิน

มหาศัาลในก้ารจดัอบ้รมสู่มัมนา และนี�ก้ค็อืบ้ที่สู่รปุ

แนวัโน้มหลัก้ข้องก้ารลงทีุ่นในก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนา ดังต่อไปนี�

หลังจาก้ก้ารลงทีุ่นในก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนาทีี่�เพิ่ิ�มข้ึ�นเก้ือบ้ 

33 เปอร์เซึ่็นต์ถึง $90.6 พิ่ันล้านเหรียญดอลล่าร์สู่หรัฐ์ในปี ค.ศั. 

2016 แต่ที่วั่าในปี ค.ศั. 2017 ก้ารใช้จ่ายในก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนา

ก้็ได้ลดลงถึง $87.6 พิ่ันล้านเหรียญดอลล่าร์สู่หรัฐ์ 

  ก้ารใช้จ่ายในก้ารจัดอบ้รมสัู่มมนาเฉลี�ยต่อพิ่นัก้งาน 

ค่อย ๆ เพิ่ิ�มข้ึ�นในหลายปีที่ี�ผ่่านมา 

  จำนวันชั�วัโมงอบ้รมเฉลี�ยต่อพิ่นัก้งานได้เพิ่ิ�มขึ้�นทุี่ก้ปี

ตั�งแต่ปี ค.ศั. 2012 เป็นต้นมา 

  ควัามต้องก้ารในก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนาต่อคอร์สู่เฉพิ่าะ

ที่างมีเพิ่ิ�มข้ึ�น 

  ก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนาสู่ำหรับ้ผ่่้จัดก้าร ผ้่่บ้ริหาร และ

เนื�อหาคอร์สู่ที่ี�เฉพิ่าะเจาะจงมาก้ข้ึ�นสู่ำหรับ้แต่ละอุตสู่าหก้รรม 

 ก้ารใช้เที่คโนโลยีในก้ารเรียนร่เ้พิิ่�มข้ึ�นจาก้ 29 เปอร์เซ็ึ่นต์

ในปี ค.ศั. 2010 เพิ่ิ�มข้ึ�นเป็น 42 เปอร์เซึ่็นต์ในปี ค.ศั. 2017 

 ก้ารเรียนร่้ออนไลน์ด้วัยตนเองเป็นวิัธุีก้ารทีี่�ใช้มาก้ทีี่�สูุ่ด

ข้องก้ารใช้เที่คโนโลยีในก้ารเรียนร่้ 

 ก้ารใช้ เที่คโนโลยีในก้ารเรียนร่้ ได้ช่ วัยปรับ้ปรุง

ประสิู่ที่ธิุภาพิ่ข้องก้ารเรียนร่้ ตามอัตราข้อง reuse ratio ทีี่�เป็น

หน่วัยวััดถึงประสิู่ที่ธิุภาพิ่ข้องบ้ริษัที่ในก้ารจัดก้ารอบ้รมออนไลน์

ต่อพิ่นัก้งาน ซึ่ึ�งอัตรา reuse ratio ในปี ค.ศั. 2017 คือ 54 ชั�วัโมง 

นั�นหมายควัามวั่า ทีุ่ก้ชั�วัโมงข้องก้ารเรียนร่้เนื�อหาออนไลน์ มี

พิ่นัก้งานเรียนร่้ประมาณ์ 54 คน 

 ก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนาแบ้บ้ดั�งเดิมทีี่�มีผ้่่สู่อนในห้องเรียน 

ยังคงเป็นวัิธุีที่ี�ได้รับ้ควัามนิยมมาก้ที่ี�สูุ่ด อย่างไรก้็ตาม วัิธุีก้ารจัด

อบ้รมแบ้บ้ดั�งเดิมนี�ยังคงมีแนวัโน้มลดลงอย่างต่อเนื�องจาก้ 61 

เปอร์เซึ่็นต์ในปี ค.ศั. 2010 เป็น 54 เปอร์เซึ่็นต์ในปี ค.ศั. 2017 

จาก้ค่าใช้จ่ายข้องก้ารจัดอบ้รมสัู่มมนา $87.6 พิ่ันล้าน- 

เหรยีญดอลลา่รส์ู่หรฐั์ แบ้ง่เปน็ 68 เปอรเ์ซึ่น็ตเ์ปน็คา่ใชจ้า่ยภายใน 

อาทิี่ เงนิเดอืนพิ่นกั้งานจดัอบ้รม และก้ารพัิ่ฒนาคอร์สู่ 27 เปอรเ์ซ็ึ่นต์

เป็นค่าบ้ริก้ารข้องผ่่้ให้บ้ริก้ารภายนอก้ (อาที่ิ ที่ี�ปรึก้ษา สู่ถานที่ี�

จัดอบ้รม หรือโปรแก้รมก้ารจัดอบ้รมสัู่มมนาภายนอก้บ้ริษัที่) 
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และ 8 เปอร์เซ็ึ่นต์เป็นก้ารชดเชยค่าอบ้รมหรือก้ารชำระเงินคืน 

ค่าอบ้รมบ้างสู่่วัน (Tuition Reimbursement) ต้นทีุ่นค่าอบ้รมต่อ

ชั�วัโมงลดลงในปี ค.ศั. 2017 ซึ่ึ�งเป็นแนวัโน้มที่ี�เริ�มมาตั�งแต่ปี ค.ศั. 

2014 หมายควัามวั่าในสู่ี�ปีที่ี�ผ่่านมา บ้ริษัที่มีประสู่ิที่ธุิภาพิ่มาก้ข้ึ�น

ในก้ารจัดอบ้รมสู่ัมมนาให้แก้่พิ่นัก้งาน 

แผ่นภ่มิที่ี�  11 ได้แสู่ดงก้ารจัดอบ้รมสัู่มมนาประเภที่ 

ต่าง ๆ ข้องบ้ริษัที่ มีก้ารจัดอบ้รมทัี่ก้ษะผ่่้บ้ริหาร ผ่่้จัดก้าร และ

หัวัหน้างาน ก้ระบ้วันก้าร ระบ้บ้ ระเบี้ยบ้ และวิัธีุก้ารที่ำงานข้อง

บ้ริษัที่มาก้ถึง 36 เปอร์เซ็ึ่นต์ข้องเนื�อหาก้ารเรียนร่้ ก้ารเรียนร่้ที่ี�

น้อยที่ี�สูุ่ดคือ ก้ารอบ้รมเก้ี�ยวัก้ับ้ที่ัก้ษะพิ่ื�นฐ์าน และที่ัก้ษะอื�น ๆ วัิธุี

ก้ารใช้ก้ารอบ้รมออนไลน์แตก้ต่างกั้นตามเนื�อหาทีี่�อบ้รม รวัมที่ั�ง

ก้ารอบ้รมก้ฎ และข้้อบ้ังคับ้ ก้ารข้าย และไอที่ีก้็ได้ถ่ก้จัดอบ้รมบ้น

เครือข้่ายออนไลน์เช่นเดียวักั้น ก้ารอบ้รมออนไลน์ถ่ก้ใช้น้อยทีี่�สูุ่ด

คือ ก้ารอบ้รมสู่ำหรับ้ก้ารพิ่ัฒนาผ่่้บ้ริหาร รวัมที่ั�งก้ารอบ้รมต้อนรับ้

ที่ี�จัดให้แก้่พิ่นัก้งานใหม่   

บ้ริษัที่ที่ี�ลงทีุ่นสู่่งในก้ารให้ก้ารอบ้รมสู่ัมมนาแก้่พิ่นัก้งาน

ได้รับ้ก้ำไรที่ี�เพิ่ิ�มข้ึ�น ควัามพิ่ึงพิ่อใจข้องล่ก้ค้า และพิ่นัก้งานสู่่งข้ึ�น 

รวัมที่ั�งควัามสู่ามารถในก้ารรัก้ษาพิ่นัก้งานมาก้ข้ึ�นอีก้ด้วัย อาทิี่

เชน่ บ้รษิทัี่ Wipro Technologies, Valvoline Instant Oil Change, 

IBM, และ Verizon ตา่งตระหนกั้ว่ัาก้ารอบ้รมสัู่มมนา สู่รา้งจดุแข้ง็

ให้แก้่บ้ริษัที่ ดังนั�นบ้ริษัที่ยัก้ษ์ใหญ่เหล่านี� จึงลงทีุ่นอย่างมหาศัาล

ในก้ารจัด และใช้ก้ารอบ้รมสัู่มมนาในก้ารขั้บ้เคลื�อนองค์ก้ร เพิ่ื�อ

สู่ร้างประสู่ิที่ธุิภาพิ่ในก้ารที่ำงาน ก้ารให้บ้ริก้ารต่อล่ก้ค้า และผ่ลดี

อื�น ๆ ต่อธุุรก้ิจข้องบ้ริษัที่ 

ในแง่ข้องก้ารจัดอบ้รมสัู่มมนา บ้ริษัที่ตระหนัก้ถึง 

ควัามสู่ำคัญข้องก้ารอบ้รมต่อก้ารเพิิ่�มควัามได้เปรียบ้ข้องบ้ริษัที่

ที่ี�แตก้ต่างจาก้บ้ริษัที่อื�น ๆ ได้อย่างไร ในรายงานอุตสู่าหก้รรม 

ปี ค.ศั. 2017 ATD ได้ระบุ้วั่าบ้ริษัที่ที่ี�ได้รับ้รางวััล ATD BEST 

Awards ได้แสู่ดงควัามสู่ัมพิ่ันธุ์อย่างชัดเจน ระหว่ัางก้ารเรียนร่ ้

และประสิู่ที่ธิุภาพิ่ รายงานยังได้ระบุ้อกี้ว่ัาบ้ริษทัี่ทีี่�ชนะรางวัลั BEST 

Award ได้มีสู่่วันร่วัมในก้ารวัางแผ่น และพิ่ัฒนาก้ลยุที่ธุ์ในก้าร 

จดัอบ้รมสู่มัมนา ซึ่ึ�งก้ารอบ้รมสู่มัมนา และก้ารพิ่ฒันาไดสู้่นบั้สู่นนุ

ก้ลยุที่ธุ์ที่างธุุรก้ิจ และวััดผ่ลลัพิ่ธุ์ได้อย่างชัดเจน 

ตารางที� 12: คุณสมบ้ัติของบ้ริษัทที�ช้นะรางวัล BEST Award

ทิศทางเดียวกัน: ก้ลยุที่ธุ์ข้องธุุรก้ิจก้ับ้ก้ารอบ้รม และพิ่ัฒนาไปใน

ที่ิศัที่างเดียวัก้ัน 

การเรียนรู้มีคุณค่า: เปรียบ้เสู่มือนวั่าเป็นสู่่วันหนึ�งข้องวััฒนธุรรม

องค์ก้ร และได้รับ้ก้ารสู่นับ้สู่นุนจาก้ผ่่้บ้ริหารระดับ้สู่่งข้ององค์ก้ร 

ความมีประสิทธิิภาพ และประสิทธิิผล: ข้องก้ารเรียนร่้สู่ามารถ

วััดผ่ลได้จริง 

การลงทุน: ในก้ารเรียนร่้ และก้ารพิ่ัฒนา 

โอกาสการเรียนรู้: จะถ่ก้สู่่งมอบ้ และจัดให้พิ่นัก้งานทัี่�งหมด

สู่ามารถเรียนร่้ได้ 

การวัดผล: ประสิู่ที่ธิุภาพิ่ และประสิู่ที่ธิุผ่ลข้องก้ารเรียนร้่ และ

ก้ิจก้รรมก้ารพิ่ัฒนา 

การแก้ไขปัญหา: เพืิ่�อพัิ่ฒนาประสิู่ที่ธิุภาพิ่ก้ารที่ำงาน ซึึ่�งรวัมที่ั�ง

ก้ระบ้วันก้ารปรับ้ปรุง และก้ารพิ่ัฒนาองค์ก้ร

แผนภูมิที� 11 : การจัดอบ้รมสัมมนาประเภทต่างๆ ของบ้ริษัท
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ment, 2018)

ที่ี�มา : Based on M. Ho, “2018 State of 

the Industry” (Alexandria, VA: Association for 

Talent Development, 2018); L. Miller, “2014 

State of the Industry” (Alexandria, VA: Associa-

tion for Talent Development, 2014).


