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จ
ากจ้ำานัวนัผู้้้ชนัะรางวัล้ BEST Award ทั�ง 45 บริษัท ด้้วยจ้ำานัวนัพนัักงานัเฉล้ี�ย 42,244 คนั โด้ยต่ารางที� 13 ได้้ทำาการ 

เปุ่รียบเทียบผู้้้ชนัะรางวัล้ BEST Award กับบริษัทที�เข้าร่วม่แข่งขันั ซึ�งได้้แสด้งถึงบริษัทที�ชนัะรางวัล้ BEST Award มี่ปุ่ระสิทธิภาพ 

ม่ากกว่าในัการจ้ัด้การอบรม่สัม่ม่นัา นัั�นัคือ ต่้นัทุนันั้อยกว่ากับอัต่ราการเข้าถึงการอบรม่ที�ส้งกว่าบริษัทอื�นั ๆ (less cost, higher reuse 

ratio) รวม่ทั�งบริษัทที�ชนัะรางวัล้ BEST Award ม่ีอัต่ราเฉล้ี�ยในัการอบรม่ของพนัักงานัม่ากกว่าพนัักงานัของบริษัทอื�นั ๆ 

ติ์ารางที่ 13: กิารเปีรียบเทียบบริษัทที่ชนะรางวััลิ BEST Award กิับบริษัทอื่น ๆ

รายลิะเอียด็ บริษัทอื่น ๆ บริษัทที่ชนะ BEST Award

จ้ำนัวนัการอบรม่ที�พนัักงานัต่่อคนัได้้รับ 
ต่้นัทุนัเฉล้ี�ยต่่อชั�วโม่งการอบรม่ 
ค่าใช้จ้่ายสำหรับการอบรม่ต่่อพนัักงานั 
อตั่ราชั�วโม่งการเรียนัร้้ที�ใช้ต่อ่ชั�วโม่งการเรียนัร้้ที�เสนัอให้ (Reuse 
Ratio)

34 ชั�วโม่ง
$1,896
$1,296

53.8

48 ชั�วโม่ง
$1,548
$1,057
108.9

ที�ม่า: M. Ho, “2018 State of the Industry” (Alexandria, VA : Association for Talent Development, 2018). 

ติ์ารางที่ 14: บทบาทของกิารอบรม แลิะพัฒนา

นัักกล้ยุทธ์การอบรม่

พันัธม่ิต่รทางธุรกิจ้ 

ผู้้้จ้ัด้การโครงการ

ผู้้้เชี�ยวชาญี่ด้้านัการจ้ัด้อบรม่

พิจ้ารณาว่า ทำอย่างไรถึงจ้ะให้การเรียนัร้้ในัสถานัที�ทำงานั สาม่ารถช่วยให้บริษัท
บรรลุ้กล้ยุทธ์ทางธุรกิจ้ของบริษัทได้้อย่างด้ีที�สุด้

ใช้ความ่ร้้ทางธุรกิจ้ แล้ะอุต่สาหกรรม่ในัการสร้างการอบรม่สัม่ม่นัาที�พัฒนัา
ปุ่ระสิทธิภาพ

วางแผู้นั ด้ำเนัินัการ แล้ะต่รวจ้สอบการจ้ัด้การอบรม่ แล้ะการเรียนัร้้ รวม่ทั�งวิธีการ
แก้ไขปุ่ระสิทธิภาพการทำงานั ในัการสนัับสนัุนัธุรกิจ้ขององค์กร

ออกแบบ พัฒนัา ส่งม่อบ แล้ะปุ่ระเม่ินัการเรียนัร้้ รวม่ทั�งการแก้ไขปุ่รับปุ่รุง
ปุ่ระสิทธิภาพ

ที�ม่า : Based on M. Allen and J. Naughton, “Social Learning: A Call to Action for Learning Professionals,” T+D (August 2011), pp. 50–55.
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บทบาท สมรรถนะ แลิะติ์ำแหนง่ของผูเ้ชีย่วัชาญด็า้น

กิารจัด็อบรม (Training Professionals) 

นัักอบรม่สาม่ารถทำงานัได้้หล้ากหล้ายต่ำแหน่ัง อาทิ 

ผู้้้ออกแบบด้้านัการจั้ด้อบรม่สัม่ม่นัา ผู้้้อบรม่ด้้านัเทคนิัค แล้ะ

ต่ำแหนั่งอื�นั ๆ  อีกม่ากม่าย แต่่ล้ะต่ำแหนั่งสาม่ารถม่ีบทบาท แล้ะ

หนั้าที�เฉพาะด้้านั โด้ยต่ารางที� 15 ได้้แสด้งต่ัวอย่างบทบาทของ 

ผู้้้เชี�ยวชาญี่ด้้านัการพัฒนัา แล้ะการอบรม่สัม่ม่นัา การอบรม่ แล้ะ

พัฒนัา บทบาทเหล่้านัี�รวม่ถึงงานัต่่าง ๆ อีกด้้วย อาทิ นัักอบรม่ 

ทั�งในัห้อง แล้ะออนัไล้นั์ นัักเทคโนัโล้ยีของการเรียนัร้้ นัักออกแบบ

การอบรม่ ผู้้ด้้แ้ล้ด้า้นัเนัื�อหา ที�ปุ่รึกษาด้า้นัการเรียนัร้้ แล้ะผู้้้จ้ดั้การ

แผู้นักการอบรม่สัม่ม่นัา ผู้้้จั้ด้การแผู้นักอบรม่สัม่ม่นัาใช้เวล้า 

อย่างม่ากในัการด้ำเนันิับทบาทของนักักล้ยทุธ์การอบรม่ พนััธม่ติ่รทาง 

ธรุกิจ้ ผู้้จ้้ดั้การแผู้นักอบรม่อาจ้จ้ะเกี�ยวขอ้งในับทบาทของผู้้บ้รหิาร

โครงการอีกด้ว้ย เพราะด้้วยความ่รับผู้ดิ้ชอบอื�นั ๆ  อกีม่ากม่ายของ

ผู้้้จ้ัด้การแผู้นักอบรม่ 

ผู้้้จ้ัด้การแผู้นักทรัพยากรบุคคล้อาจ้จ้ะต่้องสวม่บทบาท

ม่ากม่ายในัการจ้ดั้การอบรม่สมั่ม่นัา ถงึแม่ว้า่ความ่รบัผู้ดิ้ชอบหล้กั

ของต่ำแหนั่งนัี� คือ การด้้ภาพรวม่ในัการด้้แล้ทรัพยากรบุคคล้ของ

บริษัท อาทิ พนัักงานั การสรรหา แล้ะว่าจ้้างพนัักงานั ค่าชด้เชย 

แล้ะผู้ล้ปุ่ระโยชน์ัอื�นั ๆ ของพนัักงานั ความ่ร้้เฉพาะด้้านั ทักษะ

หรือพฤต่ิกรรม่ ที�ถ้กเรียกรวม่ ๆ กันัว่า สม่รรถนัะ ซึ�งเปุ่็นัสิ�งจ้ำเปุ่็นั

ในัการทำงานัแต่ล่้ะบทบาทใหส้ำเรจ็้ ม่รีายงานัการศิกึษาต่ำแหนัง่ 

ผู้้เ้ชี�ยวชาญี่ด้้านัการจั้ด้อบรม่ที�จ้ดั้ทำโด้ย ATD ต่าม่ต่ารางที� 15 ได้้

แสด้งถึงโม่เด้ล้สม่รรถนัะของ ATD (ATD competency model) 

ที�รวม่ถึงสม่รรถนัะพื�นัฐ์านั แล้ะสม่รรถนัะที�เฉพาะเจ้าะจ้ง ความ่ร้้

ที�เชี�ยวชาญี่เหล้า่นัี� รวม่ถงึความ่ร้ ้แล้ะพฤต่กิรรม่ที�ต่อ้งการสำหรบั

บทบาทที�แต่กต่า่งกันั (อาทิ การบริหารความ่เปุ่ลี้�ยนัแปุ่ล้ง การเรียนั

ร้้เทคโนัโล้ยี แล้ะวิธีการจ้ัด้การอบรม่สัม่ม่นัา) 

ถึงแม่้ว่าผู้้้เชี�ยวชาญี่ด้้านัการจ้ัด้อบรม่ จ้ะใช้เวล้าส่วนัม่าก

ในัการออกแบบการเรียนัร้้ วธิกีารจั้ด้การอบรม่สัม่ม่นัา การบริหาร

โปุ่รแกรม่การเรียนัร้้ การระบุ การคัด้เลื้อก แล้ะการใช้เทคโนัโล้ยี 

รวม่ทั�งการโค้ช (การโค้ชเด้ี�ยวกับพนัักงานัแต่่ล้ะคนั เพื�อช่วย 

พวกเขาในัการพัฒนัาต่นัเอง) ซึ�งผู้้้เชี�ยวชาญี่ด้้านัการจ้ัด้อบรม่ 

ใชเ้วล้าในัการทำงานัสว่นัอื�นั ๆ  ด้ว้ยเชน่ัเด้ยีวกนัั โม่เด้ล้ได้แ้สด้งถงึ 

การพัฒนัาปุ่ระสิทธิภาพ (การออกแบบ แล้ะการพัฒนัาหนัทางแก้ไข

ในัการเต่ิม่เต่็ม่ปุ่ระสิทธิภาพที�ขาด้ไปุ่) การบริหารคนัเก่ง (รวม่ทั�ง 

การคัด้เล้ือก การพัฒนัา แล้ะการรักษาคนัเก่ง) แล้ะการบริหาร

ความ่ร้้ซึ�งเปุ่็นัสิ�งสำคัญี่สำหรับผู้้้เชี�ยวชาญี่ สม่รรถนัะพื�นัฐ์านั 

ถือได้้ว่าเปุ่็นัหล้ักสำคัญี่ของโม่เด้ล้สม่รรถนัะ สม่รรถนัะพื�นัฐ์านั

รวม่ถึงทักษะระหว่างบุคคล้ ทักษะทางธุรกิจ้ ความ่คิด้ก้าวทันัโล้ก 

ความ่ร้้ต่่ออุต่สาหกรรม่ แล้ะทักษะทางเทคโนัโล้ยี 

ติ์ารางที่ 15 : โมเด็ลิสมรรถนะ ATD (ATD Competency Model)

สมรรถนะ ATD สำหรับผู้เชี่ยวัชาญด็้านกิารจัด็อบรมแลิะกิารพัฒนา

ควัามเชี่ยวัชาญด็้านกิารจัด็อบรมแลิะพัฒนา สมรรถนะพื�นฐาน

การพัฒนัาปุ่ระสิทธิภาพ 
การออกแบบการอบรม่สัม่ม่นัา
วิธีการจ้ัด้การอบรม่สัม่ม่นัา
เทคโนัโล้ยีการเรียนัร้้ 
การปุ่ระเม่ินัผู้ล้ล้ัพธ์ของการเรียนัร้้
การบริหารโปุ่รแกรม่การเรียนัร้้ 
การบริหารคนัเก่ง 
การโค้ช
การบริหารความ่ร้้
การบริหารการเปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้ง 

ทักษะทางธุรกิจ้ 
ความ่คิด้ก้าวทันัโล้ก
ความ่ร้้ทางอุต่สาหกรรม่
ทักษะระหว่างบุคคล้ 
ทักษะส่วนัต่ัว
ทักษะด้้านัเทคโนัโล้ยี 




