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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 
รหัสวชิา   การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(รหสั 3563404) 
     (Human Resource Development) 
จ านวนหน่วยกติ 3(3-0-6) 
จ านวนเวลาเรียน 48 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ค าอธิบายรายวชิา ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีบริหารทรัพยากร

มนุษย ์โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทฤษฎีและมุมมองเก่ียวกบั
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการ
จดัการความรู้ การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผลการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และปัญหาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 1.  เพื่อให้ผูศึ้กษามีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย ์

     2. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบถึงทฤษฎีและมุมมองเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
     3. เพื่อใหผู้ศึ้กษาทราบถึงความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ 
      การจดัการความรู้ 
     4. เพื่อใหผู้ศึ้กษารู้จกัการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
     5. เพื่อใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจถึงการประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
     6. เพื่อใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจถึงปัญหาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
เนือ้หา 
บทที ่1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์    3 ชัว่โมง 
 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ววิฒันาการของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ความส าคญัและประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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 แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั 
 ความทา้ทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
บทที ่2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์    3 ชัว่โมง 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) 
 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 ทฤษฎีจิตวทิยา (Psychological Theory) 
 
บทที ่3  องค์การและผู้รับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 ชัว่โมง 
 ความหมายของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ความส าคญัของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 วตัถุประสงคข์องการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 รูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ความส าคญัของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ารในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  
บทที ่4 วธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์      3 ชัว่โมง 
 ความหมายของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 การเลือกใชว้ธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
  
บทที ่5 การก าหนดเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร     3 ชัว่โมง 
 เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 
 การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Classroom-Training) 
 เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom-Training) 
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 ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 
 
บทที ่6 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้    3 ชัว่โมง 
 ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ความหมายของการจดัการความรู้ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารหน่วยการเรียนรู้กบัการจดัการความรู้ 
 ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 กลยทุธ์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 กระบวนการจดัการความรู้ 
 เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
 องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้กบัองคก์ารต่าง ๆ ของไทย 
 ปัจจยัสนบัสนุนและตวัช้ีวดัความส าเร็จในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ 
  
บทที ่7 การพฒันาสายอาชีพ การพฒันาสมรรถนะ และการจัดการทุนมนุษย์  3 ชัว่โมง 
 ความหมายของสายอาชีพ 
 การวางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 แผนพฒันารายบุคคล 
 ความหมายของสมรรถนะ 
 ความส าคญัของสมรรถนะ 
 การน าหลกัสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 ความเป็นมาของทุนมนุษย ์
 ความแตกต่างของทุนมนุษยก์บัทุนประเภทอ่ืน 
 การจดัการทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
 การพฒันาทุนมนุษย ์
 การประเมินผลการจดัการทุนมนุษย ์
 การตดัสินใจลงทุนในทุนมนุษย ์
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บทที ่8 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ     3 ชัว่โมง 
 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร 
 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร 
 การเสริมสร้างทกัษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล 
 การก าหนดขอ้ปฏิบติั จรรยาบรรณ หรือขอ้บงัคบัทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 การติดตามและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 การสร้างภาวะผูน้ า คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร 
 ตวัแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์าร 
 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์าร 
  
บทที ่9 ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์    3 ชัว่โมง 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 
 สาเหตุท่ีพนกังานต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 พฤติกรรมของพนกังานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 การจดัท าแผนการส่ือสาร 
 ขั้นตอนการจดัท าแผนการส่ือสารในองคก์าร 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าแผนการส่ือสาร 
 ความหมายของความหลากหลาย 
 ขอ้ดีของความหลากหลาย 
 แนวโนม้ท่ีส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทย 
  
วธีิสอน 
 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 2. ศึกษาจากเอกสารอ่ืนๆ ประกอบการสอน เช่น เอกสาร หนงัสือ ต ารา ในดา้นการพฒันา 
   ทรัพยากรมนุษย ์
 3. ศึกษาจาก Power Point 
 4. ผูส้อนบรรยาย สรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
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กจิกรรม 
 1. ศึกษาจากกรณีศึกษาทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 2. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต จดัท ารายงาน และน าเสนอหนา้

ชั้นเรียน 
 3. แสดงความคิดเห็น อภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. Power Point ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 3. หนงัสือการศึกษาความรู้ทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการศึกษาอ่ืน  
 
การวดัและการประเมินผล 
การวดัผล 
 1. คะแนนระหวา่งภาคเรียน  70% 
  1.1 การสอบกลางภาคเรียน  30% 
  1.2 การน าเสนอรายงาน กิจกรรมกลุ่ม  30% 
  1.3 การเขา้ห้องเรียน  10% 
 2. คะแนนสอบปลายภาค  40% 
 
การประเมินผล 
 คะแนนระหวา่ง 90 – 100 ไดร้ะดบั A 
 คะแนนระหวา่ง 85 – 89  ไดร้ะดบั B+ 
 คะแนนระหวา่ง 75 – 84  ไดร้ะดบั B 
 คะแนนระหวา่ง 70 – 74  ไดร้ะดบั C+ 
 คะแนนระหวา่ง 60 – 69  ไดร้ะดบั C 
 คะแนนระหวา่ง 55 – 59  ไดร้ะดบั D+ 
 คะแนนระหวา่ง 50 – 54  ไดร้ะดบั D 
 คะแนนระหวา่ง   0 – 49  ไดร้ะดบั F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 
 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. ววิฒันาการของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. ขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 6. ความสาํคญัและประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 7. ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 8. ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 9. แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั 
 10. ความทา้ทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 11.สรุป 
 12. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 13. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์  ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. อธิบายความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 2. อธิบายววิฒันาการและขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 3. เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. เขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. สามารถระบุประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 6. เขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 7. สามารถอธิบายแนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัได ้
 8. เขา้ใจถึงความทา้ทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
วธีิสอน 
 1. บรรยาย ซกัถามประเด็นขอ้สงสัย 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
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 3. ตอบคาํถามระหวา่งการบรรยาย 
 4. บรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 
กจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มใหท้าํกรณีศึกษา 
 2. นาํเสนอรายงานการทาํกรณีศึกษา 
 3. คน้ควา้หวัขอ้เน้ือหาเพิ่มเติม 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. Power Point ในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 
 3. กรณีศึกษาทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. หนงัสือศึกษาความรู้ทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบคาํถาม ความสนในการสอน 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินผลจากงานท่ีใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 
 4. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่1 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บความสนใจและเป็นหวัขอ้วิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง 
และหมายถึงแนวคิด หน้าท่ี กระบวนการ หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกงาน รวมทั้ งเป็นวิชาชีพ 
นอกจากน้ี การพฒันาทรัพยากรมนุษยย์งัเคยถูกเรียกวา่ “การฝึกอบรมและพฒันา (Training And 
Development)” ต่อมามีนกัวิชาการรุ่นหลงัอีกเป็นจาํนวนมากท่ีให้ความสนใจ ทาํการศึกษาศาสตร์
และวิธีปฏิบติัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และไดใ้ห้นิยามการพฒันาทพัยากรมนุษยใ์นระดบั
ปัจเจกบุคคลในระดบัองคก์าร เช่น นิยามของนกัวิชาการ ดงัต่อไปน้ี (ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556, 
หนา้ 8-10) 
 เครก (Craig, 1976 Cited In Weinberger, 1998) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ
กิจกรรมซ่ึงเนน้ท่ีศูนยก์ลางของการพฒันาศกัยภาพของมนุษยต์ลอดชีวติในทุกมิติ 
 โจนส์ (Jones, 1981 Cited In Weinberger, 1998) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง การขยายขีดความสามารถในการทาํงานของมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ มีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของบุคคลและขององคก์าร 
 ซาลอฟสกีและลินคอล์น (Chalofsky, And Lincoln, 1983) กล่าวถึง สาขาวิชาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยว์่า ศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโดยผ่านการเรียนรู้ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นองคก์าร 
 อาร์ สมิท (R. Smith, 1998 Cited In Weinberger, 1998) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัให้มีข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและผลกาํไรของบุคคลและองคก์าร 
 มาร์สิกและวตักินส์ (Marsick, And Watkins, 1994 Cited In Weinberger, 1998) กล่าววา่ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการบูรณาการของการฝึกอบรม การพฒันาอาชีพ และการพฒันา
องคก์ารเพื่อนาํไปสู่สภาวะการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000 ;  2005) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่วนท่ีแยกไม่
ออกจากการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และยงัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความหลากหลาย การสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ การบริหารสมยัใหม่ การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ การสร้างหุน้ส่วนการเรียนรู้และการเรียนรู้
ในงาน 
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 กิลลีย ์เอ็กแลนด์ และเมยคู์นิช (Gilley, Eggland, And Maycunich, 2002) กล่าวว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการท่ีเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มผลงาน และการ
เปล่ียนแปลงของมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรมความคิดริเร่ิมและกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ศกัยภาพในคน รวมทั้งความพร้อมรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงและการปรับตวั 
 กรีพส์ (Grieves, 2003) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์มกัจะรวม 3 ส่ิง คือ 
การตระหนกัรู้ถึงความซบัซอ้นของการจดัการการเปล่ียนแปลง ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด และ
การปรับเปล่ียนจากการให้ความสําคญัเฉพาะการฝึกอบรมไปเป็นการแสวงหาแนวคิด  และทิศทาง
ใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาทรัพยกรมนุษยใ์นศตวรรษหนา้ 
 ฮาร์ริสัน และเคสเซลส์ (Harrison, And Kessels, 2004) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงในองค์การ ประกอบด้วยการวางแผนและการสนับสนุนอย่างชํานิ
ชาํนาญ เพื่อจดัให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้าง
ความรู้และจดัประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในสถานท่ีปฏิบติังานและท่ีอ่ืน ๆ เพื่อความเติบโตกา้วหน้า
ขององค์การ และเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรโดยผ่านการนาํเอาความสามารถ การปรับตวั การร่วม
แรงร่วมใจ และกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ของทุกคนท่ีทาํงานเพื่อองคก์าร 
 ยอร์ก (YorKS, 2005) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ ความคิดรวบยอดต่อบทบาท
ขององคก์าร และนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ร่วมกนัผลกัดนัและสร้างความมีประสิทธิภาพในงาน 
โดยมีบุคลากรและองคก์ารต่างก็บรรลุยทุธศาสตร์และพนัธกิจไปพร้อม ๆ กนั 
 สวอนสันและฮอลตนั (Swanson, And Holton, 2009) นิยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว้
ว่า เป็นกระบวนการของการพฒันาและปลดปล่อยพลงัความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างระบบการ
ทาํงานและกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการทาํงานของบุคลากรแต่ละ
คนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและในระดบัองคก์าร จึงเป็นการศึกษา
ทั้งมรรควิธี (Means) ช่วงหน่ึงของชีวิตมนุษยใ์นการเดินทางไปสู่เป้าหมายสุดทา้ย (End) ซ่ึงเป็น
การศึกษาองคค์วามรู้ต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ กรอบแนวคิด ตวัแบบ กระบวนการ 
รูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบติั และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ววิฒันาการของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 เชาว ์โรจนแสง (2554, หนา้ 9-19) กล่าววา่  การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดถู้กนาํมาใชใ้น
อดีตเป็นเวลาช้านาน  และเร่ิมให้ความสําคญัและนาํมาใช้อย่างจริงจงัเม่ือราว ปี ค.ศ. 1968 และ
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ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 จึงไดมี้การนาํมาใชม้ากข้ึนเป็นลาํดบั การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นคาํท่ี
กล่าวขวญัเป็นแฟชั่นของผูบ้ริหารองค์การมาอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานราชการในประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดมี้การจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัองคก์าร เช่น สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกองวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตน้ และในแผนพฒันา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไดเ้น้นถึงทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสําคญั 
ดงันั้น ความสนใจในเร่ืองทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีองคก์ารจะขาดเสียไม่ได ้เน่ืองจาก
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์าร องคก์ารจึงตอ้งเสาะแสวงหาทรัพยากร
มนุษยใ์หไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์พึงประสงคข์ององคก์าร และเม่ือไดม้าแลว้ก็จะตอ้งระวงัรักษา 
พฒันาให้มีความรู้ ความสามารถและใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตมีความครอบคลุมถึงโครงการและกระบวนการเพิ่มทกัษะฝีมือ เพิ่ม
ความรู้ ทั้งท่ีเก่ียวกบัคุณภาพและปริมาณการปฏิบติังาน มีการให้การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ 
และฝึกอบรมในท่ีทาํงาน และมีโครงสร้างฟ้ืนฟูสภาพ สวสัดิการ และอ่ืน ๆ ของพนกังาน 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หากจะพิจารณายอ้นกลบัไปในอดีตเป็นแนวความคิดท่ีมีมาชา้
นาน เร่ิมตั้งแต่มนุษยป์ฏิสนธิในครรภม์ารดา ซ่ึงในทางการแพทยจ์ะมีการแนะนาํให้ผูท่ี้เป็นมารดา
ไดบ้าํรุงรักษาสุขภาพทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ทารกท่ีเกิดมามีสุขภาพ
แข็งแรง และเม่ือมีอายุเขา้สู่วยัศึกษาก็จะนาํเขา้ศึกษาในโรงเรียนจนจบการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
ตามความตอ้งการ และพร้อมท่ีจะเขา้ทาํงานในองค์การต่าง ๆ ดว้ยวิวฒันาการของมนุษยด์งักล่าว 
นบัไดว้า่เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยเช่นกนั และเม่ือเขา้สู่แรงงานในองคก์ารต่าง ๆ ก็ยงัมี
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมีชีวิตอยู ่มนุษยจ์ะตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 
หรือท่ีเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตจะมุ่งท่ีระยะท่ีอยูต่ลอดเวลา
อยา่งต่อเน่ือง หรือท่ีเรียกวา่การศึกษาตลอดชีวิต การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตจะมุ่งท่ีระยะท่ี
อยู่ในวยัเรียนเท่านั้น เม่ือศึกษาจบตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการ และเข้าทาํงาน การศึกษาอบรมก็จะ
ส้ินสุดลง แนวความคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในขณะท่ีอยู่ในองค์การเพิ่งจะได้ให้
ความสําคญัมาได้ไม่นาน อนัเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและความรู้ดา้นอ่ืน ๆ  ตลอดจนนวตักรรมใหม่ ๆ ทาํให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการ
ปรับปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้งและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงท่ีดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 กลยทุธ์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตมุ่งเนน้การสะสม คือการนาํเขา้สินคา้ประเภท
ทุน ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองจกัร และพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พียงใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถท่ีตอ้งการ
ในการควบคุมและใชเ้คร่ืองจกัรเป็นสําคญั โดยไม่ไดม้องถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับ
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายกิจการในอนาคต หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงกลับตอ้งประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  อตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อันเน่ืองมาจากการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทนักบัการเปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ และเทคโนโลยีทาํให้การขยายตวั
ทางการคา้ระหวา่งประเทศกระทาํไดอ้ยา่งยากลาํบาก ไม่สามารถท่ีจะเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัได้ ดงันั้น กลยุทธ์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศ การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยจึงไดเ้ร่ิมมุ่งไปท่ีการเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานไทย และในท่ีสุดก็คือการลดตน้ทุนการผลิต หลายคนมองวา่เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน
และการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์จะรองรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ น้ีไดเ้ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัและการ
ขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงได้มีการทบทวนแนวความคิดในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่ควรจะเร่ิมท่ีตรงไหน มีกระบวนการอยา่งไรจึงจะทาํให้ไดผ้ล เลือกวิธีการ
อยา่งไร ใครจะเป็นผูก้ระทาํ ใครจะรับผดิชอบในการท่ีจะนาํนโยบายเพื่อแปรไปสู่การปฏิบติั และมี
วิธีการใดบา้งเพื่อให้เกิดผลอยา่งรวดเร็ว จึงมีผลทาํให้ไดมี้การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีจะทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย เพราะแรงงานโดยทัว่ไปจะมีอายุการทาํงานไม่
นอ้ยกว่า 40 ปี สภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก กรเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ ทาํให้ทกัษะของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ลา้สมยัอย่างรวดเร็ว จึงตอ้งมีการฝึกฝนอบรม 
เพื่อใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความชาํนาญมากข้ึนทุกปี ดงันั้น  รัฐบาล ธุรกิจ และสถาบนัการศึกษาจึง
ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ รัฐบาลจะตอ้งกาํหนดทิศทางท่ี
ชัดเจนในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อให้การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีความ
สอดคลอ้งกนัในทุกระดบั คือระดบัหน่วยงาน ระดบัองคก์าร และระดบัประเทศ คือ มีการส่งเสริม
การระดมเงินทุนดา้นอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งกลยุทธ์การพฒันาการวางแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย์  ด้วยแนวความคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิมท่ีเน้นแต่เพียงพฒันา
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
องคก์ารและประเทศชาติใหส้ามารถเพิ่มศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้ดงัจะเห็นได้
จากการขาดแคลนทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ ตามท่ีตอ้งการในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ทั้งน้ี เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ก่อนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบั
การพฒันาท่ีเนน้องคค์วามรู้ในการสร้างทุนมนุษยแ์ละการจดัการความรู้ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
และสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แมอ้งคก์ารส่วน



7 
 

ใหญ่จะอา้งเสมอวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดขององคก์ารก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบติัเป็นท่ีน่าผิดหวงัอยา่งยิ่ง เพราะนโยบายกระบวนการ โครงการ และกิจกรรมทางการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยไ์ม่ไดเ้อ้ืออาํนวยใหน้าํทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้นฐานะท่ีเป็นทุนอยา่งเต็มท่ี เน่ืองจาก
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การส่วนใหญ่ยงัเน้นท่ีงานระดับปฏิบติัการ เช่น การสรรหา การ
คดัเลือก การพฒันา ธาํรงรักษา และใชท้รัพยากรมนุษยใ์ห้ปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย ดงันั้นการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นช่วงดงักล่าวจึงถูกมองว่าเป็นเพียงหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีจา้งงานเท่านั้น 
เพราะการพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 บรรดานายจา้งตอ้งการ
สร้างระบบการจา้งงานท่ีมีเสถียรภาพ นายจา้งและลูกจา้งเร่ิมมีทศันคติแบบเป็นศตัรูกนั มีการหยุด
งานประทว้งและใชค้วามรุนแรง นอกจากนั้น อตัราการสูญเสียและไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตอยู่ในระดบัสูง จึงต้องมีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ความสัมพนัธ์ในองค์การจะมีลักษณะเป็นทางการ โดยท่ีนายจ้างต่างมีความหวงัว่าการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยลดความขดัแยง้และสามารถจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได ้การท่ีนายจา้งใช้กลไกแบบราชการในการควบคุมทรัพยากรมนุษย ์ทาํให้ต่อมาในราวปี 
ค.ศ.1930 นายจ้างยิ่งใช้กฎระเบียบในการบริหารเขม้ขน้ข้ึน และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา 
รัฐบาลในประเทศยุโรปและอเมริกาได้ออกกฎหมายแรงงานมาบงัคบัใช้อย่างต่อเน่ือง จนทาํให้
ระบบทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความเป็นราชการมากยิ่งข้ึน และเม่ือส้ินศตวรรษท่ี 20 ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การต่าง ๆ จึงเต็มไปดว้ยแบบฟอร์ม เอกสาร และกิจกรรมท่ีตอ้งกระทาํ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงยงัคงเหลือให้เห็นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
ปัจจุบนั 
 จากวิวฒันาการและปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว จึงเป็นเหตุทาํให้
ประเทศไทยได้บรรจุแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วใ้นแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยยดึแนวคิด “ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” 
และต่อมาในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2544-2549) ยงัไดย้ึดแนวคิดของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยว์่า ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการพฒันา ต่อเน่ืองจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2544-2549) เพื่อดาํเนินการต่อใหเ้ห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรมต่อเน่ืองต่อไป 
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัซ่ึงอยูใ่นยุคเศรษฐกิจท่ีเนน้องคค์วามรู้ 
(Knowledge Economy) หากการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัยุค
เศรษฐกิจท่ีเน้นองค์ความรู้ได ้การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะไม่ช่วยให้องค์การได้เปรียบในการ
แข่งขนั หากแต่จะกลบัเป็นตวัถ่วงขององคก์ารสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้องค์การตอ้งให้
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ความสําคญัต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource) ท่ีเนน้การสร้าง
ทุนมนุษย ์(Competitive Advantage) ให้กบัองคก์าร องคก์ารต่าง ๆ มีมนุษยเ์ป็นทรัพยสิ์น (Human 
Asset) ท่ีสําคญั แต่สินทรัพยท่ี์เป็นทรัพยากรมนุษยไ์ม่ไดถู้กแปลงให้เป็นทุน จึงมีสภาพเป็นเพียง
สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและองค์การเท่าท่ีควร จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหาร
องค์การทุกระดบัจะตอ้งศึกษาแนวคิดและความสําคญัของการแปลงสินทรัพยใ์ห้เป็นทุน คือ การ
แปลงทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นสินทรัพยใ์ห้เป็นทุนมนุษย ์เพื่อให้องคก์ารอยูร่อด เติบโตและแข่งขนั
ได้ในสถานการณ์ท่ีมีความผนัผวน ซ่ึงหมายถึง การพัฒนาในการจัดการทุนมนุษ ย์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการสาํคญัในการแปลงสินทรัพยม์นุษยใ์นองคก์ารให้เป็นทุน ทุนมนุษยเ์ป็นพลงัสําคญัใน
การเพิ่มผลผลิตภาพของแรงงาน และสร้างความมัง่คัง่ให้กบัองค์การและประเทศชาติ การแปลง
สินทรัพยม์นุษยใ์ห้เป็นทุนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการองคค์วามรู้ การจดัการองคค์วามรู้เป็นเคร่ืองมือ
ในการแปลงทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นทุน การจดัการทุนมนุษยป์ระกอบดว้ย 2 แนวทางคือ แนวทาง
แรกเน้นท่ีการสร้างและการจดัหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
แนวทางท่ี 2 เนน้การใชค้วามรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์าร ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใช้ความรู้ การแบ่งปันความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน การแปลงทรัพยสิ์น
มนุษยใ์หเ้ป็นทุน สามารถกระทาํไดต้ามกระบวนการดงัน้ี 
 1. การสร้างและการจัดหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ (Creation And Acquisition) เพื่อให้
ได้มาซ่ึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสําหรับการบรรลุพันธกิจและ
เป้าหมายขององค์การ องคก์ารอาจหาความรู้ท่ีตอ้งการไดจ้าก 3 แหล่งหลกั ๆ คือ 1) การซ้ือหา 2) 
การจดัหาและจดัจา้ง และ 3) การพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของพนกังาน ดว้ยการกระตุน้
ใหท้รัพยากรมนุษยห์าแนวทางใหม่ ๆ ในการพฒันาวธีิการทาํงาน 
 2. การจัดระบบความรู้ (Codification) มีจุดประสงคเ์พื่อให้ความรู้ท่ีกระจดักระจายอยูใ่น
องค์การ หรืออยู่ในสมองของผูป้ฏิบติังานมีความชดัเจน มีการถ่ายทอดความรู้จากระดบัตวับุคคล
และความรู้ในการทาํงานท่ีผูป้ฏิบติังานแต่ละคนสร้างสมไวไ้ปสู่ระดบัองคก์าร ซ่ึงหมายถึงองคก์าร
ตอ้งพยายามสร้างสภาพแวดลอ้มใหผู้ป้ฏิบติังานไดป้ลดปล่อยความรู้ท่ีมีอยูอ่อกมาเพื่อใชป้ระโยชน์
ในการทาํงานให้มากท่ีสุด และช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีโอกาสในการเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั การจดัระบบความรู้ ความสามารถ กระทาํไดห้ลายวิธี ตั้งแต่การ
บนัทึกเป็นเอกสาร การบรรยาย การอภิปราย การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต           
เป็นตน้ 
 3. การกระจายจ่ายแจกความรู้ในองค์การ (Distribution) เพื่อให้ทรัพยากรมนุษยทุ์กคนใน
องคก์ารไดเ้ขา้ถึงและใชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการกระจาย
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จ่ายแจกความรู้ในองคก์าร การกระจายจ่ายความรู้ในองคก์าร ระบบการกระจายขอ้มูลข่าวสารและ
องคค์วามรู้ในองคก์ารจะตอ้งเป็นระบบท่ีใชง้านไดง่้าย มีความสะดวก และเป็นมิตรกบัผูใ้ชง้าน จึง
จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์ารไม่รู้สึกวา่เป็นปัญหาหรือภาระเพิ่มเติมจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
 4. การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน (Use) ความรู้จะไม่เกิดประโยชน์ หาก
ไม่นาํไปแกปั้ญหาขององคก์ารหรือสร้างวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้องคก์ารพฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขนั องคก์ารท่ีสร้าง จดัระบบ และแจกจ่ายความรู้ แต่ไม่มีผูน้าํความรู้ไปใช ้องคก์ารนั้นก็จะ
เปรียบเสมือนห้องสมุดท่ีเต็มไปดว้ยหนงัสือท่ีไม่มีคนอ่าน องคก์ารจะตอ้งสร้างระบบท่ีกระตุน้ให้
คนนาํความรู้ไปใช้เช่นเดียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีองค์การตอ้งไปใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ีในฐานะท่ี
เป็นทุน 
 ความรู้เป็นทรัพยสิ์นขององคก์ารท่ีเป็นส่วนประกอบสําคญัของทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะตอ้ง
มีการสร้างคุณค่า (Value) มีการบาํรุงรักษา เพิ่มพูน (Nourish) แบ่งปัน (Share) และใช้เป็นอย่าง
ระบบ (Use) เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัจึง
มองทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทุน และผูบ้ริหารขององคก์ารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจาํเป็นตอ้งมอง
ให้ทะลุวา่พนกังาน เจา้หนา้ท่ี และผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมีสภาพเป็นทุน (Capital) มิใช่เป็นเพียง
แค่ปัจจัยการผลิตท่ีไร้จิตวิญญาณ และเป็นต้นทุน (Costs) ดังนั้นการใส่ใจในคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ฏิบติังาน (Quality Of Life) และการช่วยสร้างความสมดุลให้กบัชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั
จึงเป็นแนวทางสําคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นทุนขององคก์าร 
องคก์ารจะมีความเจริญกา้วหนา้และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัจะตอ้งมีทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ
ในปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสม ความรู้เกิดจากประสบการณ์ของมนุษยแ์ละการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูป้ฏิบัติงานกับส่ิงแวดล้อมขององค์การ การจัดการความรู้จึงต้องเน้นท่ีตัวทรัพยากรมนุษย ์
วฒันธรรม โครงสร้าง และเทคโนโลยขีององคก์าร 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์นาํไปสู่ความสาํเร็จสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี การพฒันาดว้ย
การใหค้วามรู้ กระทาํไดด้ว้ยการพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยการสอน การช้ีแนะ การฝึกอบรม 
การฝึกทกัษะ การพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มีการนํามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นต่างประเทศ สําหรับสังคมไทยยงัถือว่ามีประสิทธิผล
น้อยมาก การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การของไทยจะต้องเปล่ียนวิธีคิด โดยท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารจะตอ้งกระทาํเป็นตวัอยา่ง การสร้างวฒันธรรมองคก์ารในการเรียนรู้
จึงจะเกิดข้ึนได ้เพราะการขาดวินยัท่ีเกิดจากความเคยชินกบัเร่ืองเดิม ๆ จึงตอ้งแก้ไขด้วยการนาํ
ระบบมาเป็นบรรทดัฐาน องคก์ารตอ้งมีการกาํหนดขั้นตอนการเรียนรู้ในสายงานให้รู้วา่มีการเรียนรู้
เกิดข้ึนจริง ในด้านของทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องตระหนักว่าการได้ซ่ึงตาํแหน่ง ข้ึนเงินเดือน ตัว
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พนักงานตอ้งไปเพิ่มความรู้เอาเอง แต่องค์การมีหน้าท่ีจดัทรัพยากรรองรับไวใ้ห้ เช่น การสร้าง            
พี่เล้ียงในองคก์าร การเปิดทางให้พนกังานสามารถให้คาํแนะนาํ เป็นพี่เล้ียง และอธิบายขอ้มูลการ
จดับรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การตั้งคาํถาม การศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัทาํแผ่นป้าย
รณรงคโ์ฆษณา การมอบหมายงานให้ฝึกคิด การแบ่งปันความคิด การเล่นเกม การจดัมุมการศึกษา 
การสนบัสนุน การศึกษาในระบบทางไกล บางองคก์ารไดใ้ห้ความรู้กบัทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการให้
การเรียนรู้งานอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยถือเป็นวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อกนั ให้
ทรัพยากรมนุษยทุ์กคนตอ้งเรียนรู้และเอ้ือในการทาํงานซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการสร้างพฤติกรรม
ใหม่ของทรัพยากรมนุษย์ท่ีสามารถนําไปใช้ได้ และนํามาเป็นประเด็นกลยุทธ์ท่ีจะนําไปสู่
ความสําเร็จแซงหน้าคู่แข่งขนัได้ ดงันั้น การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งกล้าลงทุน
พฒันาพนกังาน เพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ของกิจการในการเพิ่มการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 นอกจากนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัยงัไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์ารเป็นอยา่งมาก จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นหน่วยงานท่ีรับบทบาทเป็นหน่วยงานหลกัขององคก์าร
หน่วยงานหน่ึงก็ว่าได้ โดยเฉพาะองค์การท่ีมีการจดัการในลกัษณะบูรณาการ ผูบ้ริหารด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการองค์การมากข้ึน เพื่อการเจริญเติบโต
ขององคก์าร 
 
ขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจุบนัเศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบัโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ประเทศต่าง ๆ องคก์ารภาครัฐและเอกชนอยูใ่นภาวะตอ้งแข่งขนักนัเพื่อความอยูร่อด ต่าง
พยายามหาแนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัคุณภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละองค์การ องค์การต่าง ๆ 
จึงไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยแนวความคิดเก่ียวกบัความสําคญัของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ีแตกต่างกัน และมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดังท่ีเคยให้
ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษยว์่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดขององคก์ารไดป้รับเปล่ียนมาเป็น
ตน้ทุนมนุษย ์(Human Capital) ทรัพยากรมนุษยเ์คยเป็นเพียงปัจจยัการผลิตกลายมาเป็นทุน เพื่อ
องคก์ารจะใชห้รือลงทุนท่ีตอ้งการใหคุ้ณค่ากลบัคืนสู่องคก์ารดว้ยระบบต่าง ๆ การจดัการทรัพยากร
มนุษยจึ์งตอ้งมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 
 บริษทั Siemens ไดใ้หค้วามสาํคญักบัทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัโดยถือวา่ทรัพยากรมนุษย์
เป็นกุญแจตอกสําคญัแห่งความสําเร็จ บริษทัจึงไดก้าํหนดแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระยะยาว
ไวเ้ป็นแม่แบบท่ีแขง็แกร่งและแน่นหนาไม่ต่างอะไรกบัระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของบริษทั 
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โดยมีแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีขอบเขตครอบคลุมตามหลกัความสามารถ 4 ประการท่ี
ทรัพยากรมนุษย์พึงมี (4 Core Siemens Capabilities) ตามเกณฑ์ของบริษทั ประกอบด้วย 
แรงผลกัดนัท่ีเต็มไปดว้ยพลงั (Drive With Energy)  มีใจจดจ่อ (Focus And Execute) มีแรงกระทบ 
(Impact And Energize) และมีแรงจูงใจ (Guide With Passion) ถือเป็นทกัษะท่ีทรัพยากรมนุษยทุ์ก
คนต้องมี การท่ีบริษัท Siemens  กําหนดกรอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลัก
ความสามารถ 4 ประการดงักล่าว ก็เพื่อสร้างแรงผลกัดนัและกรอบการทาํงานของความเป็นผูน้าํ 
ความเป็นผูน้าํของบริษทั  Siemens จะตอ้งมีความสามารถใน 4 ตวัดงักล่าว ผูบ้ริหารทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งนาํไปแตกย่อยเพื่อนาํมาวิเคราะห์ว่าธุรกิจหรือองค์การและทรัพยากรมนุษยมี์ความ
ตอ้งการหรือบกพร่องในเร่ืองใด จะตอ้งเติมเต็มอยา่งไร การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์นน้ท่ีความเป็น
เลิศของบุคคล (People Excellent) และกลยุทธ์บุคคล (People Strategy) ในแนวทางหลกั 4 ประการ
คือ 1) กระจายทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพมากข้ึน (Achive High Performance Culture) 2) เพื่อ
ตะกร้าสะสมคนเก่ง (Talent Pool) 3) สร้างทางเดินสู่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) และ 4) สร้าง
ผูน้าํใหป้ระสบความสาํเร็จในระดบัสูงมากท่ีสุด (Leadership Excellent Program) 
 องค์การบางองค์การเช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทยและโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้หลัก
ความสามารถ (Competency) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ตรงกบัวตัถุประสงค์
ของตาํแหน่งงานและองค์การมากท่ีสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์การ 
แนวคิดหลกัความสามารถคือการเช่ือมโยงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กบัการ
เรียนรู้ความสามารถพื้นฐาน (Competency Based Learning) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์สําคญัในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและมุ่งตอบสนองเป้าหมายในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ผลท่ีได้คือ การพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ การสร้างการเรียนรู้ให้มีความสามารถใน
ระดบัพื้นฐานกระทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์ความตอ้งการบนพื้นฐานของกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผน
ธุรกิจ เพื่อกาํหนดขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อจดัทาํโมเดลวางแผนหลกัสูตรรองรับ 
ออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้จนถึงกระบวนการประเมินผล โดยให้ความสําคญักับ
ทรัพยากรมนุษยใ์นทางบวก และเป็นทุนทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าความสามารถท่ีได้มาจากการ
ระดมความคิดของผูบ้ริหารองคก์ารในประเด็นวา่ทาํไมตอ้งปรับตวัโดยยึดหลกัแนวความคิดท่ีวา่ไม่
มีอะไรท่ีทาํไม่ได ้ปัจจยัแห่งความสําเร็จขององค์การท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององคก์าร และการใส่
เคร่ืองมือในการพฒันาเขา้ไปดว้ยการมีสายตาท่ียาวไกล พิจารณาให้ไดว้่าจะพฒันาหรือไม่ จะนาํ
อะไรมาพฒันาความสามารถ ความสามารถจะเป็นตวัช้ีวดัการเติมเต็มขององค์การในอนาคต การ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถกระทาํไดโ้ดยพิจารณาท่ีองคป์ระกอบ 3 ตวั คือ 1) Hardware 
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เป็นการเตรียมการใส่ความรู้ของทรัพยากรมนุษยเ์อาไวใ้นเคร่ืองบนัทึกขอ้มูล 2)People Ware เป็น
การหาทรัพยากรมนุษยท่ี์ใฝ่การเรียนรู้ 3)  Content การสร้างเน้ือหาโดยนาํเอาการเรียนรู้ของ
ทรัพยากรมนุษยไ์ปใส่ใน Hardware เพื่อให้องค์การมีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย ์ทาํให้
องคก์ารดาํเนินการไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจากการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางท่ีกาํหนด ทรัพยากรมนุษยทุ์กคนมีความสุขกบัการทาํงาน เพราะการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ืองทาํให้บริษทัปูนซีเมนต์ไทย มีค่าเฉล่ียของทรัพยากรมนุษย์เก่ง
ประมาณร้อยละ 40 ของทรัพยากรมนุษย์ทั้ งองค์การ เพราะมีการเปิดโอกาสให้มีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดรับกบัทิศทางใหม่ขององคก์าร โดยเนน้ท่ีความเป็นเลิศของทรัพยากรมนุษย ์
และกลยทุธ์ การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ยึดหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์4 ประการ คือ การ
กระจายทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพมากข้ึน เพิ่มตะกร้าทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ง สร้างผูเ้ช่ียวชาญ
และสร้างผูน้ําดังท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทปูนซีเมนต์ไทยใช้วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
ความสามารถ เพื่อตอบโจทยก์ารเติบโตในเอเชีย โดยเนน้ท่ี 1) ความสามารถในหนา้ท่ี (Functional 
Competency) 2) ความสามารถในกลยุทธ์ (Strategic Competency) และ 3) ความสามารถในการ
จดัการและความเป็นผูน้าํ (Managerial And Leadership Competency) การนาํเอาหลกัความสามารถ
มาใชจ้ะเนน้ท่ีการส่ือสารและการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากผูบ้ริหาร ใชค้วามสามารถเป็นตวัช่วย
ในการกาํหนดทิศทางความตอ้งการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละราย เพื่อการทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพราะมาตรฐานเป็นส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชว้ดัทรัพยากรมนุษยว์า่มีความสามารถหรือ
ทกัษะพิเศษทางดา้นใด หรือยงัขาดและควรเสริมในดา้นใดบา้ง เป็นการช่วยกาํหนดทิศทางในการ
พฒันาใหต้รงเป้าหมาย ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ความสามารถเป็นแนวทางให้ทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งเป้าหมายในอนาคต
ของทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคน ทาํให้สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคลให้มีความพร้อม
สาํหรับตาํแหน่งใหม่ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์เน้นท่ีการจัดการพื้ นฐาน
ความสามารถ (Competency Based Management) ด้วยการทาํความเข้าใจแก่นของธุรกิจ
โรงพยาบาลวา่ตอ้งการขายการรักษาท่ีดี บริการถูกใจลูกคา้ และบริหารจดัการดี หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งดูเร่ืองความสามารถเก่ียวกบัจาํนวนคนกบัปริมาณงานและลกัษณะของแต่
ละงาน ความสามารถหลกั (Core Competency) ท่ีโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์เนน้คือ คุณภาพ การทาํงาน
เป็นทีม จรรยาบรรณ และการส่ือสาร ขั้นตอนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เน้นความสามารถของ
โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์คือ การประยกุตใ์หเ้ขา้กบัจริตขององคก์าร เช่น การให้พนกังานขบัรถสวดมนต์
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ก่อนขบัรถเพื่อลดอุบติัเหตุ ใชค้วามสามารถเป็นเคร่ืองมือในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั ช่วย
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีทิศทางเพราะมีตวัช้ีวดัผลงาน 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง ปตท. คือคอยสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารให้มี
ความสามารถเหมาะสม เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ท่ี
จะทาํให้ทรัพยากรมนุษยก์ลา้คิดนอกกรอบ แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง ปตท. ยงัมอง
ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ท่ีสําคัญ จึงไม่มีการจํากัดขอบเขตท่ีจะกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค ์มองวา่ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยมี์มหาศาล การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะสามารถ
เพิ่มค่าใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงต่างจากเคร่ืองจกัรท่ียิ่งใชน้าน ความสามารถจะลดลงไป ปตท. จึง
มีโอกาสใหท้รัพยากรมนุษยไ์ดแ้สดงศกัยภาพดว้ยการดาํเนินนโยบายไขวท้รัพยากรมนุษยไ์ปมาใน
ธุรกิจในเครือ โยกยา้ยเปล่ียนแปลงเพื่อใหท้รัพยากรมนุษยมี์การพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
 การทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยมีแนวคิดว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุน
มนุษย ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการลงทุนเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ทุก
คนท่ีก้าวเข้ามา ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ต้องมีทกัษะเพิ่มมากข้ึน โดยมีความเช่ือว่าจะได้
ผลตอบแทนกลบัมาในระยะยาว เพราะทกัษะท่ีดีไม่สามารถสร้างไดปี้เดียว กลยุทธ์ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นอตัราส่วน 1 ใน 3 ของกลยทุธ์หลกัเพื่อเป็นทางเลือกให้กบัทรัพยากรมนุษยท่ี์
ทาํใหท้รัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถอยากมาอยูด่ว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจะให้ความสําคญัดว้ยการ
ตรวจสอบ ทบทวนอตัราส่วนกลยุทธ์อยา่งต่อเน่ืองทุกปี บริษทัไดส้ร้างค่านิยมองคก์ารเก่ียวกบัทุน
มนุษย ์3 เร่ือง คือ 1) เคารพในตวับุคคล (Respect Individual) เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ และมี
ความแตกต่าง 2) การส่ือสาร(Communication) โดยสร้างวฒันธรรมเปิดเผยและซ่ือสัตยท่ี์ทุกคนตอ้ง
เปิดใจ และพร้อมท่ีจะยอมรับกนัและกนั 3) การยดึถือหลกัคุณธรรม (Merit) คือ ตอ้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยปลูกฝังให้ทรัพยากรมนุษย ์และท่ีสําคญัคือ โดยปกติทรัพยากรมนุษยม์กัไม่ชอบฟัง 
ฝ่ายบริหารจึงให้ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นฝ่ายพูดให้ผูบ้ริหารฟังดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยให้
ทรัพยากรมนุษยมี์ส่วนร่วม บริษทัจึงไดก้าํหนดตวับุคคลไปเป็นคณะกรรมการข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย
ทรัพยากรมนุษยห์ลายกลุ่มงาน หลายระดบัจาํนวน 10 คน ซ่ึงจะเปล่ียนไปทุกปี คณะกรรมการมี
บทบาทในการเสนอโครงการ 5 โครงการ แก่ฝ่ายบริหารโดยท่ีฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีให้คาํมัน่สัญญาวา่
จะนาํไปปฏิบติั ผูน้าํทีมจะเป็นผูน้าํเสนอโครงการทั้ง 5 ว่าจะทาํอะไรบา้ง ตอนปลายปีหัวหนา้ทีม
หรือประธานคณะกรรมการตอ้งสรุปผลการดาํเนินงานว่าดาํเนินการไปแล้วเป็นอย่างไรรวมถึง
ความรู้สึก ประสบการณ์กบัเร่ืองท่ีทาํ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งสร้างทศันคติให้ทรัพยากร
มนุษยเ์ห็นความสําคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมท่ีจะเรียนกบัใครก็ได ้ไม่วา่จะอยู่ระดบัใดก็
ตาม ตอ้งเปิดใจรับฟังความคิดใหม่ ๆ และผลกัดนัใหไ้ปสู่การปฏิบติั 
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 การท่ีทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทุนมนุษย ์เม่ือองค์การตอ้งการจะนาํมาใชห้รือจะลงทุนตอ้งให้
คุณค่ากลบัคืนสู่องค์การในระดบัท่ีคุม้ค่าการลงทุน ระบบต่าง ๆ ตอ้งมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 
การบริหารทุนมนุษยห์ลงัจากรับทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาควรตอ้งผา่นสถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์าร บทบาทของความเป็นบุคลากรเพื่อหล่อหลอมให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบ และเม่ือเขา้
สู่ระบบแลว้จะมีระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือทุนมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่แรก หลงัแรก
เขา้ทั้งระดบักลางและระดบัสูง 
 แนวทางหรือขอบเขตการพฒันาทุนมนุษยอ์ย่างต่อเน่ืองมีความครอบคลุมเร่ืองสําคญั 5 
เร่ือง ดงัน้ี 
 1. การสร้างผลงานให้ดีขึน้ (Performance) เป็นการพฒันาท่ีเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ และ
งานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบั 
 2. เพิ่มระดับความสามารถให้สามารถท าในส่ิงที่ยากขึ้น มากขึ้นได้ (Potential) แมว้่า
ความสามารถนั้นจะไม่ตรงหรือสูงกว่าระดบังานท่ีรับผิดชอบก็ตาม เพราะองค์การต้องการทุน
มนุษยท่ี์เก่ง มีความสามารถทั้งในแนวตั้งและแนวราบ 
 3. การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นการวดัผลการ
ปฏิบติังานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนท่ีจูงใจ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งวดัได ้ซ่ึงในประเด็นน้ีบางกิจการ เช่น บริษทั 
Siemens มองว่าเป็นคนละส่วนกนั แต่เม่ือนาํการพฒันาทุนมนุษยบ์วกดว้ยค่าตอบแทน ผ่านการ
พิจารณาในมุมมองดา้นการเงิน ดา้นพนกังาน ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการ โดยท่ีความสามารถ
จะเน้นการพฒันา การประเมินผลลพัธ์จะเน้นท่ีการจ่ายเงิน เม่ือสองตวัรวมกนั คือ เส้นทางสาย
อาชีพ (Career Path) การจะสร้างทุนมนุษยจ์ะตอ้งนาํความสามารถกบัเงินมารวมกนั 
 4. คลังคนเก่ง (Talent Inventory) องค์การต้องมีฐานข้อมูลคนเก่งท่ีระบุให้ได้ว่า
ความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับอนาคตของคนเก่งมีอะไรเป็นองคป์ระกอบ 
 5. ดัชนีทรัพยากรมนุษย์ (Hr Scorecard) หรือการประเมินสมรรถนะระบบทรัพยากร
มนุษย ์เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรงไดท้ราบ
สภาพปัจจุบนัและปัญหาของการใช้ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใช้พฒันาผลการปฏิบติังานหรือปฏิบติั
ราชการต่อไปในอนาคต 
 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องจัดทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล และอาจมีการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้จากกนัและกนั มี
การจดัการความรู้ มี E-Learning และมีระบบพี่เล้ียงหรือ Mentor ท่ีดี 
 จากกรณีตวัอย่างของการทรัพยากรมนุษยด์ังกล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าแต่ละองค์การจะมี
ขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยท่ี์แตกต่างกนัตามแนวความคิดท่ีให้ความสําคญักบัทุนมนุษยท่ี์
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แตกต่างกนั และท่ีสาํคญัคือ แต่ละองคก์ารจะกาํหนดขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์นโยบาย และกลยุทธ์ดา้นทุนมนุษยข์ององคก์ารท่ี
แตกต่างกนั และขนาดขององคก์ารท่ีแตกต่างกนั หากจะพิจารณาขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษย์
ตามหลกัการประเมินสมรรถนะระบบทรัพยากรมนุษย ์อาจระบุขอบเขตตามสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจาํกลุ่มงานได ้ดงัน้ี 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นคุณลกัษณะร่วมของทรัพยากรมนุษยท์ั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งองค์การ หรือทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ร่วมกนั ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การมุ่งสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
 2. การมีจิตบริการ (Service Mind) 
 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) 
 4. มีจริยธรรม (Integrity) 
 5. การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
 สมรรถนะประจาํกลุ่มงาน (Frectional Competency) เป็นคุณลกัษณะเฉพาะสําหรับกลุ่ม
งานเพื่อสนบัสนุนให้ทุนมนุษยแ์สดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ี และส่งเสริมให้ปฏิบติัภารกิจ
ในหน้าท่ีให้ได้ดียิ่งข้ึน สมรรถนะประจาํกลุ่มงานโดยรวมประกอบด้วยสมรรถนะ 20 ด้าน บาง
องคก์ารอาจเลือกแยกตามระดบัของหน่วยงาน บางองคก์ารพยายามเปิดโอกาสใหท้รัพยากรมนุษยมี์
ความสามารถมากท่ีสุด ซ่ึงข้ึนอยู่กับทรัพยากรมนุษย์รายบุคคลในการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง 
สมรรถนะประจาํกลุ่มงานโดยรวม มีดงัน้ี 
 1. การคิดในเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 
 2. การคิดอยา่งครอบคลุมโดยรวม (Conceptual Thinking)  
 3. การเอาใจใส่ และการพฒันาเพื่อนร่วมกนั (Caring & Developing Others) 
 4. การปกครองทรัพยากรมนุษยใ์นความรับผดิชอบ (Holding People Accountable) 
 5. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) 
 6. เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม (Culture Sensitivity)  
 7. เขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal Understanding) 
 8. ความรู้เก่ียวกบัองคก์าร (Organizational Awareness)  
 9. การดาํเนินการเชิงรุก ( Proactiveness) 
 10. ความถูกตอ้งของงาน (Concern For Order) 
 11. ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) 
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 12. ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) 
 13. ศิลปะการส่ือสารและการจูงใจ (Communication And Influencing)  
 14. สภาวะผูน้าํ (Leadership) 
 15. สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 16. มีวสิัยทศัน์ (Visioning) 
 17. มุ่งกลยทุธ์ (Strategic Orientation) 
 18. การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) 
 19. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 20. การกระจายอาํนาจใหผู้อ่ื้น (Empowering Others) 
 จากสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํกลุ่มงานดงักล่าว สามารถยึดเป็นขอบเขตกวา้ง ๆ 
ท่ีมีความครอบคลุมในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์องค์การใดประสงค์ท่ีจะเลือกพฒันาทรัพยากร
มนุษยค์รอบคลุมอยา่งไรข้ึนอยูก่บัมุมมอง นโยบาย และขนาดขององคก์าร 
 ขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษย์อาจพิจารณาจาํแนกเป็นการพฒันาทุนมนุษย์ระดับ       
มหภาคและทุนมนุษยร์ะดบัจุลภาค 
 1. การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับมหภาค เป็นการพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบัชาติ ไดแ้ก่การ
พฒันากาํลงัคนและประชากรของประเทศ โดยใชม้าตรการเก่ียวกบัการคิด การศึกษา การจา้งงาน
และการมีงานทาํ ขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยอ์าจเลือกใช้สมรรถนะหลกัและขอบเขตของ
สมรรถนะประจาํกลุ่มงานเป็นขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยไ์ดค้รอบคลุม เพียงแต่การพฒันา
ทุนมนุษยเ์ป็นการพฒันาระดบัมหภาค 
 2. การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับจุลภาค  เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับองค์การ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มสมรรถนะของทุนมนุษยใ์หส้ามารถนาํทุนมนุษยม์าลงทุนและให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนคุม้ค่า ขอบเขตของการพฒันา สามารถใช้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํกลุ่ม
งานเป็นขอบเขตในการพฒันาไดเ้ช่นกนั 
 การพฒันาทุนมนุษย ์นักวิชาการบางท่านอาจมองว่าขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยมี์
ความครอบคลุมถึงการสาธารณสุขและการอนามยั การศึกษา และการใชท้รัพยากรมนุษยเ์ป็นกรอบ
โครงสร้างของการพฒันาทุนมนุษยซ่ึ์งเป็นการมองทุนมนุษยใ์นระดบัมหภาค 
 1. การสาธารณสุขและการอนามัย หมายถึง การอนามยั การป้องกนั และการรักษาของ
แพทย ์ซ่ึงครอบคลุมถึงบริการทางดา้นอนามยัทั้งหมด เช่น 



17 
 

  1.1 อาหารและโภชนาการ เป็นการพฒันาทุนมนุษยด์ว้ยอาหารและโภชนาเพื่อพฒันาให้
ทุนมนุษยข์องประเทศมีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงดว้ยการบริโภคโภชนาการท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า มี
การเรียนรู้ การบริโภคอาหารท่ีมีไวตามินครอบทุกหมู่ตามหลกัโภชนาการ 
  1.2 สุขภาพอนามยัเป็นการพฒันาทั้งสุขภาพและสุขภาพจิต การพฒันาสุขภาพอนามยั
เป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงรวมถึงแพทย ์โรงพยาบาล คลินิกเพื่อรักษาผูป่้วย งาน
อนามยั และการออกกาํลงักาย เพื่อป้องกนัไม่ให้ทุนมนุษยเ์จ็บป่วย มีร่างกายแข็งแรง รวมทั้งมีท่ีอยู่
อาศยัและการเคหะ การสันทนาการ และเคร่ืองนุ่งห่ม 
 2. การศึกษา การให้การศึกษาเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในตวัทุนมนุษย์ให้สูงข้ึน 
บทบาทของการศึกษาอยู่ในรูปของความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีแฝงอยู่ในทุนมนุษย ์การ
พฒันาทุนมนุษยด์ว้ยการให้การศึกษา ประกอบดว้ยการศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็น
การศึกษาท่ีจดัให้ในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา ตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมหาวิทยาลยั การศึกษา
นอกระบบ (Nonformal Education) เป็นการพฒันาทุนมนุษยท่ี์ไม่อยู่ในสถานศึกษาตามระบบ
การศึกษา เช่น การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ การสัมมนา การเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 
การศึกษาผูใ้หญ่ และการพฒันาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาท่ีไม่มี
รูปแบบอาจเป็นการศึกษาโดยธรรมชาติ การไดย้ิน ไดเ้ห็นจากส่ือต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุโทรทศัน์ 
รายการวทิยกุระจายเสียง การทาํงาน การสังเกต นิทรรศการ อินเทอร์เน็ท และอ่ืน ๆ 
 การศึกษานบัไดว้า่เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดของการพฒันาทุนมนุษยท์ั้งในระดบัมหภาคและ
ระดับจุลภาค เพราะเป็นส่ิงท่ีเพิ่มมูลค่าของทุนมนุษย์ ประเทศใด  องค์การใดมีทุนมนุษย์ท่ีมี
การศึกษา ประเทศและองคก์ารนั้นยอ่มไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 3. การใช้ทรัพยากรมนุษย์ หลงัจากไดก้ล่าวถึงการพฒันาทุนมนุษยด์้านการสาธารณสุข
และการอนามยั และดา้นการศึกษาแลว้ จะเห็นวา่ลว้นเป็นส่ิงท่ีลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เพราะทุนมนุษยเ์ป็นทุนท่ีมีคุณค่าขององคก์ารท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าไดด้ว้ยการลงทุน การนาํ
ทุนมนุษยม์าใช้และควบคุมให้เกิดผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาการสูญเปล่า 
ดงันั้น ขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยด์า้นการใชท้รัพยากรมนุษยจึ์งมีความครอบคลุมถึง 
  3.1 การเพิ่มอตัราการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษยใ์ห้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดดว้ยการเพิ่ม
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และสมรรถนะของทุนมนุษยไ์ปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต 
  3.2 การเพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้ทุนมนุษย์ตั้ งใจปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 
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  3.3 จดัเตรียมโครงสร้างและกลไกของสถาบนั เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ทุนมนุษยไ์ด้
สูงสุด 
  3.4 การคน้หาวิธีการและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสมรรถนของ
ทุนมนุษย ์เช่น ความเป็นผูน้าํ ความคิดสร้างสรรคใ์นตวัทุนมนุษย ์
 การกาํหนดขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทางปฏิบติัจะมีความแตกต่างกนัตาม
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ การพฒันาทุนมนุษย ์ตลอดจน
ลกัษณะและขนาดขององค์การแต่ละแห่ง การกาํหนดขอบเขตนอกจากจะแตกต่างกนัตามความ
แตกต่างดงักล่าวแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูบ้ริหารทรัพยากรมนุษยต่์อทุนมนุษยอี์กดว้ย อยา่งไร
ก็ตาม ขอบเขตความครอบคลุมของการพฒันาทุนมนุษยอ์าจยึดหลกั Hr Scorecard โดยพิจารณา
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํกลุ่มเป็นขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษยก์็ได ้
 ทั้งน้ี เพราะองค์การทงัภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบนักาํลงัเปล่ียนแปลงความตอ้งการ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถเฉพาะทาง (Specialist) ไปสู่ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ความสามารถหลายทาง (Genenlist) เพื่อสามารถทาํงานไดห้ลากหลาย และพร้อมท่ีจะรับมอบหมาย
งานใดก็ได้จากองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนจะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปโดยนําความสามารถ 
(Competency) มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 
 
จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือ การก่อให้เกิดส่ิงแวดลอ้มในองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  (ชาญชยั อาจินสมาจาร, มปป., หนา้ 32-36) 
 1. ความยุติธรรม (Equity) 
 ในการยอมรับว่า มนุษยคื์อสินทรัพยเ์ชิงกลยุทธ์ องค์การตอ้งสร้างส่ิงแวดลอ้มของความ 
นบัถือ ความไวว้างใจและความรู้สึกของการเป็นเจา้ของ การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์สวงหาการ
พัฒนาพนักงานทั้ งหมด โดยไม่ค ํานึงถึงชนชั้ น ผิวสี หลักความเช่ือ ศาสนา ภาษา เช้ือชาติ 
วฒันธรรม  การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งประกนัว่าองค์การสร้างวฒันธรรมท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
และให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันกบัพนักงานทุกคนเก่ียวกับการวางแผนและการพฒันาอาชีพ การ
บริหารอาชีพ การเล่ือนชั้นรางวลั การฝึกอบรมและการพฒันา คุณภาพชีวิตการทาํงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาชีพ ส่ิงดงักล่าวตอ้งการการส่ือความหมายเชิงความสัมพนัธ์ผ่านระบบเปิด 
สนบัสนุน และมีปฏิสัมพนัธ์ 
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 2. ความสามารถท างานได้ (Employability) 
 ในธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงของทุกวนัน้ี องค์การไดต้ดัทอนค่าใช้จ่ายของตวัเองลงโดยให้
พนักงานลาออกจากงานด้วยแผนเกษียณตามความสมคัรใจ ความสามารถทาํงานได้ หมายถึง 
ความสามารถ ทกัษะ สมรรถะของแต่ละคนในการทาํงานของเขาเอง ดงันั้น การพฒันาทรัพยากร
มนุษยจึ์งตอ้งยกระดบัและสมรรถนะของพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อทาํให้เขามีแรงจูงใจ เขา้ร่วม
และรักษาไว ้และทาํให้เขามีงานทาํดว้ย การพฒันาทรัพยากรมนุษยย์งัควรให้โอกาสท่ีเหมาะสม
สาํหรับการฝึกอบรมคนหนุ่มสาวท่ีมองหางานทาํเป็นคร้ังแรกและคนวา่งงาน 
 3. ความสามารถในการปรับตัว / การสู้คู่แข่งได้ (Adaptaility/Competitivencss) 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยช่์วยการปรับตวัของพนักงานต่อการเปล่ียนแปลงในองค์การ
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะและการปรับทกัษะใหม่ทางวิชาชีพ
ของพนกังานจึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งสําหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส่ิงดงักล่าวจะทาํให้เกิดความ
พอใจของพนกังานมากข้ึน และปรับปรุงการตดัสินใจในองคก์าร 
 
เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเป้าหมายจํา เพาะในการทํางานให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประสบ
ความสาํเร็จผูน้าํทั้งหลายภายในองคก์ารควรมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์การ ประเมินและพูดนโยบายท่ีครอบคลุมความหลากหลาย
อยา่งชดัถอ้ยชดัคาํ ในการทาํส่ิงดงักล่าว ให้แสดงภาวะผูน้าํท่ีจะกาํจดักากดข่ีทุกรูปแบบ ผลลพัธ์ก็
คือ การส่งเสริมผลิตภาพ กาํไร และการตอบสนองต่อตลาดโดยทาํให้องค์การและแรงงานมีการ
เคล่ือนไหว น่ีคือเป้าหมายแรกของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการฝึกอบรมภาวะผูน้าํ 
 1. การก่อให้เกดิประสิทธิผลองค์การ 
 เพื่อประกันว่า จาํนวนบุคลากรท่ีมีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีมีทางอุตสาหกรรม ทั้ ง
พนักงานทัว่ไปและพนักงานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมีในระดับปฏิบัติการ นิเทศงาน และบริหารมี
เพียงพอ เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลองคก์าร 
 การกระตุน้ความหลากหลายในแรงงานช่วยในการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่วนในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์พนกังานตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารท่ีเช่ือใจพวกเขา ไม่ว่าพวกเขา
จะมาจากพื้นเพเดิมหรือวฒันธรรมอะไร เขาก็เหมือนกบัผูน้าํของเขา นัน่คือตอ้งการทาํประโยชน์ มี
ส่วนร่วมในกาํไร และเป็นแรงงานท่ีเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
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 2. การส่งเสริมผลติภาพและคุณภาพ 
 เพื่อพฒันาระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้พนกังานไดรั้บโอกาสอย่างเสมอภาคใน
การขยบัขยายในองคก์ารภายใตพ้ื้นฐานของการปฏิบติังานและความสามารถของเขา อนัจะเป็นการ
ส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ องคก์ารควรประกนัวา่ ความรับผิดชอบเพื่อผลลพัธ์ไดรั้บตั้งแต่ระดบั
ล่าง เพื่อใหพ้นกังานสามารถพฒันาความรู้สึกอิสระและความมัน่ใจในตวัเอง 
 3. การส่งเสริมความเจริญงอกงามและการพฒันาบุคคล  
 พนักงานตอ้งมีความมัน่ใจในหลีกบริหารงานบุคคล นโยบายตอ้งยุติธรรม เพื่อส่งเสริม
ความเจริญงอกงามและการพฒันาส่วนบุคคล 
 4. การผสมผสานเข้ากบัธุรกจิ 
 ควรขยายและเพิ่มเน้ือหาของาน เพื่อเขาจะไดท้าํงานท่ีส่งเสริมทีมงาน ให้โอกาสแก่เขาใน
การเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ และหลากหลาย ทาํให้เขามีความพอใจมากข้ึน และงานก็มีความหมายมาก
ข้ึน ส่ิงดงักล่าวจะประกนัวา่ถึงการผสมผสานทรัพยากรมนุษยเ์ขา้สู่ธุรกิจ 
 พนกังานท่ีแสดงให้เห็นความถนดัพิเศษสําหรับทกัษะต่าง ๆ จะได้รับประสบการณ์การ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 สรุปแล้ว เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อ 
 1. เพื่อก่อใหเ้กิด “องคก์ารเรียนรู้” 
 2. เตรียมพนกังานดว้ยทกัษะใหม่ ๆ  
 3. เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง 
 4. แสดงออกโดย 
  -  วฒันธรรมการสอนและการติดตามผล 
  -  ระบบดาํเนินตนเอง 
  -  นาํโดยผูเ้รียน 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ความสาํคญั/ ประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 
 1. คนคือ สินทรัพย์ท่ีสําคญั และองค์การสามารถใช้ศักยภาพของปัจเจกบุคคลให้ได้
ประโยชนสู์งสุดโดยใหส่ิ้งแวดลอ้มและโอกาสในการพฒันา ดว้ยการส่งเสริมและให้รางวลัสําหรับ
ส่ิงใหม่ ๆ และความสร้างสรรค ์
 2. สมรรถนะสามารถพฒันาได้ในคน ณ จุดใดจุดหน่ึงของเวลา และองค์ตอ้งสนบัสนุน
การส่งเสริมสมรรถนะ 
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 3. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หคุ้ณภาพของชีวติการทาํงานท่ีสูงผา่นโอกาสของอาชีพท่ีมี
ความหมายความพอใจในงาน และการพฒันาวชิาชีพ 
 4. ปรัชญาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์น้นความผาสุกของมนุษย ์และความเจริญงอกงาม
ในองคก์าร 
 5. นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์น้นความสัมพนัธ์เป็นศูนยก์ลาง และระดบัของ
ความสัมพนัธ์ภายใตก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อ ตลอดชีวติ ไม่ใช่แค่ 8 ชัว่โมงต่อวนั 
 6. ถ้าพนักงานรับรู้ส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความงอกงาม มันจะมีการตอบสนองใน
ทางบวกโดยอตัโนมติัในการจบัคู่การดลใจของปัจเจกบุคคลกบัความตอ้งการขององคก์าร 
 7. กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีการวางแผน และเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
มีประสิทธิผล 
 8. สัญญาณท่ีให้กบัพนกังานท่ีว่า ฝ่ายบริหารเช่ือว่า พวกเขามีความสําคญัและควรจูงใจ
พวกเขาใหไ้ดรั้บทกัษะใหม่ ๆ และรางวลั 
 9. การพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อใหเ้กิดพนัธะผา่นการส่ือความหมายในค่านิยม 
 10. การพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อใหเ้กิดเอกลกัษณ์กบัเป้าหมายองคก์ารโดยผา่ยความเขา้ใจ
ดีกวา่ของพนกังาน 
 11. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หก้ารส่ือความหมายเปิดสองทาง และมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ฝ่ายบริหารกบัพนกังาน 
 12. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ฟกสัไปยงัความพอใจในความตอ้งการผา่นผลสัมฤทธ์ิและ
การยอมรับ 
 13. การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้การเพิ่มเน้ือหางานผ่านการฝึกอบรม และการได้มาซ่ึง
ทกัษะใหม่ ๆ  
 14. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มความตระหนักในความสําคัญของการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัของพนกังานท่ีตามมา 
 
ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการองค์การในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างนํา
หลักการจดัการเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อความอยู่รอด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินการ องคก์ารต่าง ๆ จึงมีความประสงคท่ี์จะมีทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นทุน
ทางปัญญา (Intellectual Capital) ซ่ึงหมายถึง ผลรวมของความรู้ (Knowledge) ความชาํนาญ 
(Expertise) และกาํลงัความสามารถ (Dedication) ของทรัพยากรมนุษย ์จากการสํารวจของวารสาร 
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Fortune พบวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประสบความสําเร็จคือ ธุรกิจท่ีสามารถ
สร้างความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีสนใจ สามารถจูงใจ และพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถพิเศษ 
หรือมีพรสวรรค์ (Talented) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ องค์การต่าง ๆ ต่างมี
วตัถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การทุกระดบั ป้องกนัความลา้หลงั และเพื่อ
เตรียมตวัสําหรับการขยายในอนาคต การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ (Learning Experience) เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวัทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลเก่ียวกบังาน
อย่างถาวรท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณลกัษณะต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวกบังาน  เช่น 
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมในการทาํงาน รวมทั้งความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา การท่ีองค์การต่าง ๆ มีวตัถุประสงค์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว แต่ละ
องค์การจึงพยายามคิดค้นวิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถบรรลุได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจาํแนกประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
อาจจาํแนกไดต้ามแนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี (เชาว ์โรจนแสง, 2544, หนา้ 20-48) 
  1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งเพิม่ประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่ทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา (Education) การพฒันาทรัพยากร
มนุษยโ์ดยการฝึกอบรม (Training) และการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันา (Development) 
ซ่ึงการฝึกอบรมจะเนน้การพฒันางานในปัจจุบนั การศึกษาจะเนน้การพฒันางานในอนาคต และการ
พฒันาจะเนน้การพฒันางานเพื่อการเปล่ียนแปลง 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งการปรับปรุงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วยการพฒันาปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพฒันาสายอาชีพ (Career 
Development) และการพฒันาองค์การ (Organization Development) การพฒันาปัจเจกบุคคลเป็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ และการปรับปรุงพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การพฒันาสาย
อาชีพเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กบัทรัพยากร
มนุษย ์
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กบังานเขา้ดว้ยกนัอย่างต่อเน่ืองทั้งระดบั
บุคคล กลุ่ม และองคก์าร การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยมุ่งพฒันาองคก์ารเป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองมาจาก
การพฒันาโดยการศึกษา การอบรม การพฒันาปัจเจกบุคคล และการพฒันาอาชีพ การพฒันา
องค์การมุ่งท่ีทรัพยากรมนุษยท์ั้งหมดในองค์การ การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าศยักระบวนการ
เรียนรู้ จากประสบการณ์ เน้นการกาํหนดเป้าหมายและการกาํหนดแผนปฏิบติัการ มุ่งเปล่ียน
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พฤติกรรม ทศันคติ ทกัษะการปฏิบติังานของคนในกลุ่มต่าง ๆ ขององคก์าร โดยมีเป้าหมายสําคญั
ของการพฒันาคือ เพื่อความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษยใ์นด้านอาชีพและในองค์การ การ
พฒันาองคก์าร ตอ้งมีผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงเป็นผูก้ระตุน้กระบวนการพฒันาใหด้าํเนินการไปได ้
 จากการจาํแนกประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวความคิดต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ ดงันั้น เพื่อความครอบคุลมขอบเขตการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จึงไดจ้ดัแบ่งประเภทของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการปฐมนิเทศ (Orientation) 
 2. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา (Education) 
 3. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการฝึกอบรม (Training) 
 4. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
 5. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาสายอาชีพ (Career Development) 
 6. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาองคก์าร (Organization Development) 
 7. การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาตนเอง (Self Development) 
 ทั้งน้ี การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละประเภทมีสาระสาํคญั โดยสรุปดงัน้ี 
 
 1.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฐมนิเทศ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการแนะนาํบุคลากรขององคก์าร
ท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ให้รู้จกัโครงการ ลกัษณะงาน ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้
บุคลากรใหม่สามารถปรับตวัเขา้กบังานและกลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารได ้โดยให้รู้ขอ้มูล
ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีทศันคติมาตรฐาน ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความ
คาดหวงัขององคก์าร การปฐมนิเทศมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัคือ 
  1.1 เพื่อช่วยใหบุ้คลากรใหม่รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีปฏิบติังานใหม่ไดเ้ร็วข้ึน 
และปฏิบติัตนอยูร่่วมกบัเพื่อร่วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.2 เพื่อช่วยใหบุ้คลากรใหม่เขา้ใจเป้าหมายและนโยบายในการดาํเนินงานขององคก์าร 
  1.3 เพื่อสร้างภาพลักษณะท่ีดีให้กับบุคลากรใหม่ โดยมองถึงความภาคภูมิใจ ความ
มัน่คงในหนา้ท่ีการงานท่ีตนตอ้งลงมือปฏิบติัและตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็ 
  1.4 เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่ไดเ้ขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง
อยา่งชดัแจง้ รวมทั้งการรับรู้สิทธิประโยชน์ท่ีตนเองพึงมี 
  1.5 เพื่อช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรใหม่เห็นคุณค่าและความสาํคญัในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และตระหนกัถึงการศึกษาอบรมเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นงานของตน 
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  1.6 เพื่อช่วยลดความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ลองผดิลองถูก 
  1.7 เพื่อช่วยปลูกฝังทัศนคติของบุคลากรใหม่ให้มีความรู้สึกท่ีดีต่องานและเพื่อน
ร่วมงาน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 
  1.8 เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรใหม่ต่ืนตวัต่อภาระหน้าท่ี และกล้าแสดงวิสัยทศัน์ในการ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 2. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ําหรับงานใน
อนาคต โดยเตรียมบุคลากรเพื่องานท่ีไม่ใช่งานปัจจุบนั หรือเพื่อเล่ือนตาํแหน่งบุคลากร เป็นการ
ลงทุนระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงแล้วแต่วตัถุประสงค์ขององค์การนั้น ๆ การลงทุนในการให้
การศึกษาใหก้บับุคลากรอาจไม่ไดผ้ลตอบแทนใหก้บัองคก์าร และอาจเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าก็ได ้
อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงตําแหน่งและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
วตัถุประสงคส์ําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการให้การศึกษาก็เพื่อการวางแผนกาํลงัคน 
(Work For Planning) ท่ีจดัเตรียมไวใ้นอนาคต จดัเตรียมการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
ใหก้บับุคลากรเพื่อสับเปล่ียนหนา้ท่ีในอนาคต เพื่อการเตรียมการทดแทน (Preparing Replacement) 
บุคลากรท่ีโยกยา้ยจึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการให้การศึกษาเป็น
การจดัให้บุคลากรไดมี้การเรียนรู้เพื่อมุ่งงานในอนาคต การศึกษาจึงสัมพนัธ์กบัการพฒันาอาชีพ 
และเป็นส่ิงท่ีริเร่ิมโดยบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยการศึกษา เพื่อให้ได้พื้นฐานท่ีจําเป็นในงาน 
(Remedial Education) การศึกษาเพื่อเพิ่มการเป็นวิชาชีพ (Qualifying Education) และการศึกษา
ต่อเน่ือง (Continuing Education) การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการให้การศึกษาอาจจะทาํไดโ้ดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย การท่ีองค์การใดจะให้โอกาสทรัพยากรมนุษย์ในการพฒันาโดย
การศึกษาได้มากน้อยเพียงใด หรือโดยระบบใด ข้ึนอยู่กบันโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วสิัยทศัน์ขององคก์ารแต่ละองคก์าร อยา่งไรก็ตาม การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษาจะตอ้ง
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ของ
องคก์าร จึงจะทาํใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 
 3. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นเพียงวธีิการหน่ึงของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นวธีิการท่ีใชไ้ดก้บัการ
พฒันาบุคลากรทัว่ไป ๆ บางเร่ืองเน้นเพื่อให้บุคลากรท่ีเข้ามาใหม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
ทดลองปฏิบติังานจริง (Probation) และใช้การฝึกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซ่ึง
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ประกอบดว้ยความรู้ในเชิงการจดัการ ความสามารถในการแกปั้ญหา และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเช่ียวชาญและหลากหลาย มีความพร้อมในการพฒันา
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์การมากยิ่งข้ึนการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการท่ีจดัทาํข้ึนอยา่งมีระบบเพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบติังานให้ดีข้ึน นําไปสู่การเพิ่มผลผลิต และก่อให้เกิดผลสําเร็จ บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์การ นอกจากนั้นการฝึกอบรมยงัเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างทกัษะความชาํนาญในการ
ปฏิบติังาน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์ห้
สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 3 ดา้น คือ 
  3.1 ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความช านาญ  ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามท่ีต้องการ และส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์การทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 
  3.2 ด้านขวญัก าลงัใจ ทาํใหบุ้คลากรมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนมีทศันคติ
ท่ีดีต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบและต่อองคก์าร 
  3.3 ด้านการปฏิบัติงาน ทาํให้บุคลากรได้มีโอกาสเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับตาํแหน่ง
หนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต และมีความรู้ มีความมัน่ใจท่ีจะรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย การฝึกอบรมอาจจาํแนกไดต้ามสถานท่ีฝึกอบรม คือ 
   3.3.1 การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้จากการท างาน (On-The-Job Training) เป็นการ
ฝึกอบรมความรู้ ทกัษะ และความสามารถในท่ีทาํงานจริง ประกอบด้วยการฝึกอบรมปฐมนิเทศ 
(Orientation Training) การเสนอแนะ (Job Instruction Training :  Jit) การฝึกงาน (Apprenticeship 
Training) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การสอนงาน และการทาํหนา้ท่ีตกัเตือน (Coaching 
And Monitoring) 
   3.3.2 การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off-The-Job Training) เป็นการอบรมแบบ
การเรียนรู้นอกสถานท่ี ไดแ้ก่ การบรรยาย (Lectures) การจาํลองสถานการณ์ (Vestibule Training) 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Programmed Instruction) กรณีศึกษา (Case Study And Incident Method) 
การรวมปัญหา (In-Basket Technique) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing And Multiple Role 
Playing)  การเขา้กลุ่มT-Group (Sensitivity Training) เกมการจดัการหรือเกมธุรกิจ (Management 
Or Business Games) 
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 4. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการพฒันาปัจเจกบุคคล 
  การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาปัจเจกบุคคลเป็นการพฒันาท่ีมุ่งให้ประสบการณ์
การเรียนรู้แก่ทรัพยากรมนุษยข์ององคเ์ป็นรายบุคคล ให้ทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละรายมีความสามารถ
ไปในทิศทางตามการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้การพฒันาปัจเจกบุคคลเป็นการพฒันาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบัองค์การ การพฒันาปัจเจกบุคคลเป็นการลงทุนระยะยาวท่ีมีความเส่ียงสูง การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา และการฝึกอบรมเพราะการพฒันาการเรียนรู้จะเนน้ท่ีบุคคล 
ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะเห็นไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาจะเรียนรู้ได ้บางรายอาจไม่สามารถเรียนรู้ได้
จะทาํให้องค์การตอ้งเสียเวลา เสียทรัพยากร และเสียโอกาสได ้การพฒันาข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์
ของผูบ้ริหารในการพฒันาการเรียนรู้ให้กบับุคคล ในบางกรณีการพฒันาปัจเจกบุคคลเป็นการเสริม
เติมเต็มในส่ิงท่ีขาดเฉพาะบุคคล เช่น การพฒันาการทาํงานเป็นทีม การพฒันาจิตสํานึกของการอยู่
ร่วมกนัการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล การพฒันาความเป็นผูน้าํ การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
การพฒันาประเภทปัจเจกบุคคล จะเป็นการพฒันาท่ีองค์การเป็นผูด้าํเนินการเพื่อให้บุคลากรเกิด
ความมัน่ใจ และช่วยให้เกิดส่ิงใหม่กบัองค์การโดยผ่านการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัแต่ละ
บุคคลในองคก์ารไดเ้ติบโต ทาํให้บุคลากรปฏิบติังานไดป้ระสิทธิภาพสูงข้ึน มีความคิดสร้างสรรค ์
ได้รับประสบการณ์และความรู้จากการทาํงาน การพฒันาเป็นส่ิงท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะมีรูปแบบ
หลากหลายท่ีทาํให้ผูต้อ้งการพฒันาตนเองสามารถเรียนรู้ได ้องค์การขนาดใหญ่จาํนวนมากมกัให้
ความสนใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระเภทปัจเจกบุคคลเป็นอนัดบัแรก เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพขององค์การให้มีความพร้อมกบัการพฒันาระบบงานและระบบเทคโนโลยี ทั้งน้ี เพราะ
หากมีการพฒันาระบบงานและระบบเทคโนโลยี แต่ไม่ไดมี้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ 
ความสามารถรองรับการพฒันาระบบดงักล่าวไวเ้ป็นการล่วงหน้าแล้ว องค์การก็จะไม่สามารถ
พฒันาส่ิงใดได ้
 การพฒันาปัจเจกบุคคลมกันิยมใชก้บัการพฒันาบุคลากรในระดบัผูบ้ริหาร ทั้งน้ี เพราะหาก
ผูบ้ริหารไม่ไดรั้บการพฒันาหรือพฒันามานอ้ยก็จะทาํให้การใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององคก์าร
เกิดประโยชน์สูงสุดไดย้าก การพฒันาผูบ้ริหารเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริหารไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถ 
และดุลพินิจตรงตามวตัถุประสงค์ขององค์การความรู้ ความสามารถดงักล่าว ไดแ้ก่ การเป็นผูน้าํ 
การจดัการเปล่ียนแปลง การสอนแนะ และการให้คาํแนะนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การควบคุมและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะดบัสูงและระดบักลางขององค์การท่ีใช้กนั
แพร่หลายมีดงัน้ี 
  4.1 แม่แบบทางการบริหาร (Managerial Modeling) ผูบ้ริหารมกัทาํตามส่ิงท่ีเคยทาํมา
จนกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหารเรียนรู้โดยการเลียนแบบกนั เพราะมนุษยจ์าํนวนมากเรียนรู้ตามแม่แบบ เช่น 
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เด็กเลียนแบบจากพ่อแม่หรือเพื่อนในโรงเรียน ดงันั้น การพฒันาผูบ้ริหารโดยใช้การพฒันาแบบ
ปัจเจกบุคคลอาจทาํไดโ้ดยการหาแม่แบบท่ีดีมาเป็นตวัอยา่ง และให้การเสริมแรงเม่ือแสดงออกได้
ตามท่ีตอ้งการ การให้ตวัอย่างอาจให้ได้ทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและนาํไป
พฒันาตนเอง 
  4.2 การสอนแนะโดยผู้บริหาร (Management Coaching) การสอนแนะเป็นการรวมพิธี
การสองอยา่งเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ การสังเกต (Observations) และการสอนแนะ (Suggestions) ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย ์การพฒันาผูบ้ริหารโดยวิธีน้ีจะประสบผลสําเร็จเป็นอยา่งมาก 
หากในระยะเวลาหน่ึงมีผูบ้ริหารสองคนทาํงานอยา่งเดียวกนั และทาํการสอนแนะแก่กนั การสอน
แนะสามารถทาํไดห้ลายด้าน ท่ีได้ประโยชน์มาก็คือการช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ี
กาํลงัออกนอกลู่นอกทาง ผูบ้ริหารท่ีกาํลงัทอ้แท ้หรือทาํงานไม่ยืดหยุ่นจะไดรั้บคาํแนะนาํท่ีดีจาก
ผูบ้ริหารท่ีทาํงานมาอยา่งถูกตอ้ง การสอนแนะไม่ใช่การเปล่ียนพฤติกรรมท่ีผิดปกติไดท้นัทีทนัใด 
แต่ช่วยให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัวา่จะแกปั้ญหากนัอย่างไร การสอนแนะท่ีดีทั้งผูส้อน
แนะและผูรั้บการสอนแนะตอ้งมีความอดทนและมีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงการสอน
แนะโดยทัว่ไปมกักระทาํโดยผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูบ้ริหารท่านนั้น ๆ  การสอนแนะท่ีดีควร
ดาํเนินการตามแนวทางดงัน้ี 1) บอกและอธิบายพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 2) ทาํความเขา้ใจให้ชดัเจน
วา่ทาํไมจึงเกิดการกระทาํเช่นนั้น 3) กล่าวถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น 4) ให้ทางเลือกหรือคาํแนะนาํท่ีเป็นไป
ได ้5) คอยติดตามผลและเสริมแรง 
  4.3 การเป็นที่ปรึกษา (Mentoring) หรือเป็นพี่เล้ียง คือการท่ีผูบ้ริหารท่ีเขา้มาอยูก่่อนให้
คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารท่ีเขา้มาใหม่ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริหารคนเก่าคอยถ่ายทอดทกัษะทางดา้นเทคนิค 
มนุษยสัมพนัธ์ และการเมืองแก่ผูบ้ริหารท่ีเขา้มาใหม่ จะทาํให้ไม่เพียงผูบ้ริหารท่ีเขา้มาใหม่ได้
ประโยชน์ แต่ผูบ้ริหารท่ีอยูเ่ดิมก็ยงัไดพ้ฒันาตนเองอีกดว้ย 
 5. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการพฒันาสายอาชีพ  
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาสายอาชีพเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์เน้นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กบัทรัพยากรมนุษยอ์าชีพ คือ ตาํแหน่งท่ี
บุคคลครองไปตลอดชีวิตการทาํงาน บุคคลยึดอาชีพก็เพราะตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ตนเอง การไดท้าํงานในเวลาหน่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการหลายดา้น ปัจจยัทีมีผลต่อการ
เลือกอาชีพของทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 
  5.1 ความสนใจ (Interests) บุคคลเลือกอาชีพเพราะเช่ือวา่อาชีพนั้นตรงต่อความตอ้งการ
ของตนเอง 
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  5.2 ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Image) บุคคลเลือกอาชีพเพราะอาชีพช่วยทาํให้
ภาพลกัษณ์ของตนเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมของผูอ่ื้นและสร้างความภูมิใจใหก้บัตนเอง 
  5.3 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะของบุคคลและความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการเลือกอาชีพ เช่น การดาํรงชีวิต และความชอบในการทาํธุรกิจ ความเป็นศิลปิน ความชอบ
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ชอบอาํนาจ และมีความมุ่งมัน่ไปสู่ความสาํเร็จ 
  5.4 ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) บุคคลเลือกอาชีพตามความเหมาะสมกบั
ระดบัสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอาชีพของครอบครัว ซ่ึงเป็นเหตุให้บุคคลคุน้เคยกบั
อาชีพและเลือกอาชีพ 
 การประกอบอาชีพของบุคคลนั้น Mathis และ JacKSon ไดจ้าํแนกช่วงของการประกอบ
อาชีพของบุคคลออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 1. ช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงตน้ของการประกอบอาชีพ (Early Career Concerns) ในช่วงน้ี
บุคคลจะมุ่งประกอบอาชีพเพื่อหวงัรางวลัท่ีเป็นส่ิงนอกกาย เช่น เงิน วตัถุส่ิงของ และการพฒันา
ความสามารถให้สูงข้ึน คน้หาตนเองว่าอาชีพใดเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ทาํให้
บุคคลในช่วงอายน้ีุเลือกงานหลายงานเป็นทางเลือก 
 2. ช่วงอายุ 31-50 ปี เป็นช่วงกลางของการประกอบอาชีพ (Mid-Career Concerns) เป็น
ช่วงท่ีบุคคลแสวงหาคุณค่าในชีวิต รวมทั้งการมีส่วนร่วม การกินดีอยู่ดี ชีวิตบุคคลในช่วงน้ีอาจ
จาํแนกออกเป็น 31-40 ปี เป็นช่วงท่ีเร่ิมกา้วเขา้สู่ทางเลือกในการดาํเนินชีวิตท่ีมีจาํกดั แต่จะมีความ
เจริญเติบโตในอาชีพมากข้ึน และช่วง 41-50 ปี เป็นช่วงของการปรับปรุงทกัษะให้มีความทนัสมยั 
เป็นช่วงท่ีเป็นผูน้าํท่ีเป็นท่ียอมรับ มีความคิดความเห็นท่ีมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับ 
 3. ช่วงอายุ 51-60 หรือ 70 ปี เป็นช่วงส้ินสุดอาชีพ (Final–Career Concerns) อายุบุคคลในช่วง
น้ี บุคคลจะพฒันาไปเป็นท่ีปรึกษา และเร่ิมแยกตวัออกไปในท่ีสุด โดยเร่ิมวางแผนเกษียณอายุการ
ทาํงาน มองหาความสนใจดา้นอ่ืนนอกเหนือจากการทาํงาน 
 การพฒันาอาชีพเป็นการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติของบุคลากรให้ดาํเนินไปตามท่ี
องค์การตอ้งการ ช่วยให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้าในอาชีพท่ีปฏิบติัอยู่ เป็นการแสดงให้บุคลากร
มองเห็นเส้นทางความกา้วหน้าของอาชีพ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีพึงจะไดรั้บจากการปฏิบติังาน 
โอกาสท่ีจะไดเ้พิ่มพนูความรู้ ไดรั้บประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลงสถานภาพของ
บุคลากรในลกัษณะของการสร้างความกา้วหนา้ในงานอาชีพท่ีปฏิบติัอยูใ่หสู้งข้ึน 
 การพฒันาสายอาชีพเป็นกิจกรรมสองด้านคือดา้นองค์การและด้านตวับุคคล การพฒันา
สายอาชีพดา้นองคก์ารจะเนน้ท่ีงานและการสร้างสายอาชีพเพื่อใหเ้ห็นเส้นทางความกา้วหนา้ในการ
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ทํางานซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น งานของฝ่ายการตลาดอาจมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าเร่ิมจากพนักงานการตลาด หัวหน้าเขตการขาย ผูจ้ดัการตลาด ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์
ผูจ้ดัการการตลาด และรองประธานฝ่ายการตลาด เป็นตน้ ส่วนการพฒันาสายอาชีพดา้นบุคคลจะ
เน้นท่ีความตอ้งการของบุคคลมากกว่าองค์การ ซ่ึงแต่ละบุคคลตอ้งวางแผนอาชีพของตนเอง เช่น 
ตอ้งรู้จกัวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและทกัษะของตนเอง บุคคลอาจมองไปไกลกวา่องค์การ โดยเฉพาะ
การจดัการสมยัใหม่จะมีการตดัทอนงบประมาณและลดขนาดขององค์การลง จึงทาํให้บุคลากรอยู่
ในช่วงการเปล่ียนแปลงอาชีพ (Career Transition) ทาํให้บุคลากรตอ้งหางานใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้าก
การจัดตั้ งธุรกิจขนาดย่อมเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงธุรกิจขนาดย่อมเหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีจัดตั้ งโดยผู ้
เกษียณอายุก่อนกาํหนด (Early Retires) จากธุรกิจขนาดใหญ่หรือองคก์ารขนาดเล็ก จึงเป็นโอกาส
ของอาชีพใหม่ ๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนทัว่ไปในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม องคก์ารยงัมีบทบาทในการกระตุน้
และช่วยเหลือการพฒันาสายอาชีพของบุคลากร โดยเฉพาะการเตรียมการสําหรับผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบับุคลากรอนัเน่ืองมาจากนโยบายขององคก์าร การพฒันาสายอาชีพในองคก์ารในปัจจุบนั
ดาํเนินการในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกบับุคลากร การพฒันาสายอาชีพโดยทัว่ไปกระทาํไดโ้ดยการ
จดัทาํเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถ (Challenging 
Assign,Ents) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การแจ้งผลการปฏิบติังานและการสอนแนะ 
(Performance Feedback And Coaching) การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาอาชีพ (Career-
Development WorKShop) และการเพิ่มพนูความรู้ (Sabbaticals) 
 6. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการพฒันาองค์การ  
  ปัจจุบนัองคก์ารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เช่น การจดัขนาดขององคก์าร
ใหม่ (Rightsizing) การจดัการคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management) การแตกสายงาน 
(Diversity) การปรับร้ือระบบ (Reengineering) และการลดขนาดองค์การ (Downsizing) การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้องค์การตอ้งมีการพฒันาองค์การ (Organizational Development) การ
พฒันาองค์การมีหลกัการพื้นฐานท่ีสําคญัคือ การช่วยให้ทรัพยากรมนุษยมี์ความสามารถปรับตวั
ตามการเปล่ียนแปลงได ้การปรับตวัของทรัพยากรมนุษยต์ามแนวความคิดของเคิร์ต เลวิน (Kurt 
Lewin) คือการเปล่ียนปลงอย่างเป็นขั้นตอน 3ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การละลายสถานภาพเดิม 
(Unfreezing Status Qou) ขั้นตอนท่ี 2 การเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพใหม่ (Change To The New State) 
และขั้นตอนท่ี 3 คือการทาํให้สภาพใหม่แข็งตวั (Refreezing) ซ่ึงจะทาํให้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
โดยถาวร การพฒันาองคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อเน่ืองมาจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา 
การฝึกอบรม การพฒันาปัจเจกบุคคล และการพฒันาสายอาชีพ การพฒันาองค์การจึงมุ่งท่ีการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารทั้งหมดอยา่งเป็นระบบ การพฒันาองคก์ารตอ้งอาศยักระบวนการ
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ เน้นการกาํหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติัการท่ีมุ่งเปล่ียนพฤติกรรม 
ทัศนคติ การปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความ
เจริญเติบโตของบุคลากรในด้านอาชีพและในองค์การ การพฒันาองค์การตอ้งมีการวางแผนระยะ
ยาวและต่อเน่ือง เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรและองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเทคโนโลย ี
วฒันธรรมองคก์าร ระบบ วิธีการท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงมาใช้กบัการพฒันาองค์การคือ การสร้าง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร องคก์ารการเรียนรู้เป็นแนวคิดของการจดัองค์การสมยัใหม่ ซ่ึง
ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเร็ว แนวคิดขององค์การการเรียนรู้คือ การเพิ่ม
สมรรถนะในการเรียนรู้เพื่อสร้างอนาคตดว้ยตนเอง หลกัการสําคญั (Core Discipline) ของการสร้าง
องค์การการเรียนรู้ตามแนวความคิดของมิลโควิชและบูโดร (Mikovich And Boudreau) ไดแ้บ่ง
หลกัการสาํคญัออกเป็น 5 ประการ คือ 
 1. คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือการมองส่ิงต่าง ๆ สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่ง
ชดัเจน 
 2. การควบคุมตนเอง (Personal Mastery) คือความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อ
สร้างความสาํเร็จในชีวติอยา่งต่อเน่ือง 
 3. มีตัวแบบทางความคิด (Mental Model) คือการคิดอยา่งเป็นรูปแบบตามขั้นตอน 
 4. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) คือมีความเขา้ใจและผกูพนักบัส่ิงท่ีตอ้งการสร้าง
ร่วมกนั 
 5. เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือการปฏิบติังานให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และนาํส่ิง
ท่ีเรียนรู้ไปสร้างนวตักรรมใหม่ โดยมีการประสานการปฏิบติัและพดูคุยใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนั 
 การปรับเปล่ียนองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อให้
ทรัพยากรมนุษยไ์ด้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีอยู่ในองค์การของตน ประกอบดว้ย 2 
แนวทาง คือ การปรับปรุงองคก์ารอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นการปรับเปล่ียน
องคก์ารแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การนาํ Tqm (Total Quality Management) มาใช ้และการทาํ Iso 
กบัการสร้างนวตักรรมในกระบวนการดาํเนินการ(Process Innovation) เช่นการปรับร้ือโครงสร้าง 
(Reengineering) หรือการปรับเปล่ียนโดยการสร้างกลยุทธ์บนฐานของเวลา (Time Based Strategy) 
จากแนวทางการปรับเปล่ียนองคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะเห็นไดว้า่เป็นกาพฒันารูปแบบ
การจดัการทั้งระบบขององค์การโดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นผูด้าํเนินการเปล่ียนแปลง มีการวาง
แผนการปฏิบติัอย่างมีเป้าหมาย มุ่งการปฏิบติังานกลุ่มบุคคลในองค์การ และทาํการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง การพฒันาองคก์ารท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร คือ การเรียนรู้
ของทีมงาน เป็นลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) เม่ือองค์การเกิดการ
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เรียนรู้ในลกัษณะทีมการเรียนรู้แลว้จะทาํใหอ้งคก์ารกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Organization 
Learning) ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งมีพื้นฐานการเรียนรู้ให้สามารถพฒันาการเรียนรู้
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้สําหรับองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ มีความคิดเปิดกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ปฏิบติังานและ
พฒันาตนไปสู่วสิัยทศัน์ร่วมกนั 
 7. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการพฒันาตนเอง  
 ทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละบุคคลในองค์การสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีท่ี
ส้ินสุด การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยองคก์ารอาจยงัไม่เพียงพอ เพราะองคก์ารมีขีดจาํกดัในดา้น
ทรัพยากรและเวลา อยา่งไรก็ตามความเป็นมนุษยข์องทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัตอ้งพฒันาตนเอง
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม เพื่อให้ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบนัได้อย่างมี
ความสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารและทรัพยากรของชาติ ตอ้งมีความรู้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ท่ีขาดการพฒันาตนเองจะ ไม่สามารถครอง
ตาํแหน่งงานท่ีตนรับผิดชอบในองคก์ารไดใ้นระยะยาว เพราะขาดความรู้ ความสามารถท่ีจะนาํพา
องคก์ารไปสู่การเจริญเติบโตในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงได ้อยา่งไรก็ตาม เป็นหนา้ท่ีขององคก์าร
ท่ีจะตอ้งสนบัสนุน ผลกัดนัใหท้รัพยากรมนุษยไ์ดมี้การพฒันาตนเองดว้ยการให้ขอ้มูลข่าวสาร เช่น 
จดัให้มีมุมขอ้มูลข่าวสารในองคก์ารเพื่อให้ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุน
ให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้พฒันาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าศึกษาอบรมในระบบ
การศึกษาทางไกลและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอธัยาศยั รวมทั้งฝึกให้ทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์ารเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความคิดสร้างสรรค ์มีการคน้ควา้นวตักรรมใหม่ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองโดยไม่หยุดย ั้ง การพฒันาตนเองประกอบดว้ยการพฒันาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานให้กบัตนเอง และการพฒันาจิตใจให้เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง องค์การ และ
ผูอ่ื้น เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติังานโดยยึดหลกัจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ ดาํเนินชีวติดว้ยความเป็นสุขทั้งกายและใจ 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การโดยทัว่ไป ผูบ้ริหารองค์การมกัจะพิจารณาในดา้น
คุณประโยชน์ ในการท่ีจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การโดยรวมทั้งองค์การหรือเฉพาะ
หน่วยงาน นอกจากนั้นยงัมองวา่ ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะเป็นประโยชน์ในดา้นการปรับปรุง
การจูงใจ การเพิ่มผลผลิต คุณภาพของงาน ความพึงพอใจ ทาํทาํงานเป็นทีม และการแกปั้ญหาขอ้
ขดัแยง้ ซ่ึงในทางปฏิบติั การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งส่วนท่ีเป็นประโยชน์และส่วนท่ีเป็นปัญหา
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อุปสรรค ในส่วนท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจและหาปัญหาให้ไดว้่า
ปัญหาอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์ออะไร เพื่อการเตรียมความพร้อมและหาแนวทาง
ในการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารองค์การตอ้งหาแนวทางในการ
ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การดาํเนินการ
ต่อไปโดยไม่มีปัญหา อุปสรรค หรือมีปัญหาอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด ปัญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
สาํคญัอาจกล่าวไดโ้ดยสรุปอยา่งกวา้ง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณค่าและมีประสิทธิภาพเอาไวใ้นองคก์ารให้
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํได ้ซ่ึงในทางปฏิบติัจะกระทาํไดย้ากอนัเน่ืองจากทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า
และมีประสิทธิภาพมกัท่ีจะคน้หาส่ิงท่ีทา้ทายมากยิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ และในบางกรณีเม่ือไดรั้บการ
พฒันาแลว้มกัจะมองวา่งานท่ีรับผดิชอบอยูไ่ม่เหมาะสมกบัความสามารถของตน 
 2. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีความไม่เข้าใจกัน 
รวมทั้งปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งทรัพยากรมนุษยรุ่์นเก่าและทรัพยากรมนุษยรุ่์นใหม่ ฝ่ายบริหาร
มกัท่ีจะไม่ให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่าท่ีควร ทั้งน้ี เพราะการพฒันาทรัพยากร
มนุษยก์วา่จะเห็นผลไดต้อ้งใชเ้วลา และเป็นการลงทุนระยะยาว ส่วนความขดัแยง้ระหวา่งทรัพยากร
มนุษยเ์ท่ากบัทรัพยากรมนุษยรุ่์นใหม่มกัเกิดจากทรัพยากรมนุษยรุ่์นเก่า ไม่สามารถตามทรัพยากร
มนุษยรุ่์นใหม่ไดท้นั ซ่ึงในบางคร้ังอาจเป็นส่ิงท่ีสร้างความหนกัใจให้กบัผูบ้ริหารในการท่ีจะพฒันา
ใหมี้ความรู้ ความสามารถทดัเทียมกบัทรัพยากรมนุษยรุ่์นใหม่ได ้
 3. ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการท างาน และไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํ อนัเน่ืองมาจาก
การมีความสามารถสูงเกินความจาํเป็นท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังาน จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์ารเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่พอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั 
 4. ปัญหาการจัดองค์การไม่เหมาะสม  และขาดบรรยากาศในการทาํงาน ในบางองค์การ
อาจจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีมีสายการบงัคบับญัชาท่ีสลบัซบัซ้อน ขาดความคล่องตวัในการทาํงาน 
การทาํให้การไหลของการทาํงานเป็นไปดว้ยความยากลาํบากและเช่ืองช้า ตอ้งผ่านขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน  เป็นเหตุให้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้รับการพัฒนาไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ความสามารถของตวัเอง 
 5. ปัญหาการขยายตัวของธุรกจิทีร่วดเร็ว จนทาํให้ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารไม่สามารถ
ปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลง แม้องค์การจะมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การใน
รูปแบบต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองก็ตาม 
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 6. ปัญหาด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่ยุติธรรม แมโ้ครงการจะมีกลยุทธ์
การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีสักปานใดก็ตาม หากไม่สามารถบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี
ยติุธรรมไดแ้ลว้ โครงการก็จะไม่สามารถรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บการพฒันาแลว้เอาไวไ้ด ้
 7. ปัญหาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การจะทาํให้
องค์การเกิดการสูญเปล่าในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
องคก์ารไม่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่สอดคลอ้งกบัแผนขององคก์ารในอนาคต 
 8. ปัญหาด้านการท างานเป็นทีมของทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากไม่สามารถทาํงานร่วมกบั
คนอ่ืนไดอ้นัเน่ืองจากทศันคติในการทาํงานรูปแบบเดิมกบัรูปแบบใหม่ไม่ตรงกนั 
 9. ปัญหาการขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร และการขาดวิสัยทศัน์ในการ
พฒันาตนเองของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ซ่ึงเป็นผลทาํให้ทั้งผูบ้ริหารและทรัพยากรมนุษยข์าด
ความสนใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 10. ปัญหาด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ป็นปัจเจกบุคคล  การพฒันาอาชีพและ
การพฒันาองค์การท่ีไม่เป็นระบบ รวมทั้งทรัพยากรมนุษยไ์ม่ให้ความร่วมมือในการพฒันา ไม่
เขา้ใจการพฒันาจากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะไม่สามารถยอมรับการพฒันาและการ
เปล่ียนแปลงได ้
 11. ปัญหาการใช้เวลาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งใชเ้วลา 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นอุปสรรคกบัการทาํงานเพราะองคก์ารอาจไม่มีเวลาพอท่ีจะปล่อยให้ทรัพยากร
มนุษยใ์ชเ้วลาปฏิบติังานไปกบัการพฒันาได ้
 12. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บางองคก์ารอาจขาดแคลนงบประมาณ
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะทาํให้องคก์ารไม่สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ
ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 13. ความล่าช้าในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือไม่จ่ายตรงตาม
กาํหนด 
 14. ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การพฒันาทรัพยากรมนุษย์อาจทาํให้ตอ้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการของทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงในบางกรณีอาจกระทาํไดย้ากเพราะ
เจ้าตวัไม่ประสงค์ท่ีจะเปิดเผย หากนาํมาเปิดเผยโดยพละการอาจเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 15. ยากต่อการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทัว่ไปเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะประเมินได้
วา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละราย หรือแต่ละคร้ังบรรลุไดต้ามความตอ้งการขององค์การใน
ระดบัใด การประเมินจะไดผ้ลอย่างจริงจงัก็ต่อเม่ือทรัพยากรมนุษยร์ายนั้น ๆ สามารถนาํความรู้ 
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ความสามารถท่ีได้รับจากการพฒันามาใช้ในการปฏิบติังานจริง ซ่ึงโอกาสในการท่ีจะใช้ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบติังานจริงมีนอ้ย และมีสถานการณ์ให้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถมากนอ้ย
แตกต่างกนัตามภาวการณ์ 
 16. ปัญหาผู้ได้รับการพัฒนาไม่สามารถน าทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากยงัตอ้งปฏิบติังานดว้ยวธีิเดิม และยงัไม่มีเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มารองรับ 
 17. ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน ทาํให้
ทรัพยากรมนุษยไ์ม่สามารถนาํส่ิงท่ีไดรั้บการเรียนรู้มาใชก้บัการปฏิบติังานจริงได ้
 18. ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยเสริมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครบวงจร เช่น ปัจจยั
ดา้นการเงิน ดา้นวทิยากร ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้นเทคโนโลย ี และอ่ืน ๆ  
 19. ปัญหาวิทยากรด้อยคุณภาพแลขาดการเรียนรู้ ซ่ึงในบางกรณีองค์การอาจจดัวิทยากร
หรือผูรั้บผดิชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดอ้ยประสิทธิภาพ ไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขาด
ประสบการณ์ในนวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ปัญหาทุกปัญหาไม่วา่จะเป็นปัญหาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปัญหาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์หรือปัญหาอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึน ย่อมต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหา สําหรับการ
แกปั้ญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคล 3 ฝ่าย คือ เจา้ขององคก์ารหรือผูถื้อ
หุ้น ผูบ้ริหารองค์การทุกระดับ และทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยมีแนวทางแก้ปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งใหค้วามสนใจปัญหาอยา่งจริงจงั และตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารวา่มีความตอ้งการอะไร 
 2. ผูบ้ริหารองค์การควรตอ้งวิเคราะห์องค์การของตนอย่างจริงจงั และสร้างระบบการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยก์บัการวางแผนองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนั 
 3. ผูบ้ริหารองคก์ารและทรัพยากรมนุษยค์วรใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม และการ
สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการจดัการ 
 4. ผูบ้ริหารองค์การควรผลกัดนัตนเองให้เป็นผูบ้ริหารแบบประชาธิปไตย และเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษามากกวา่เป็นผูค้วบคุม จดัการองคก์ารในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วน 
 5. ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารควรเปิดรับการพฒันาตนเองอยา่งจริงจงั โดยปลูกจิตสํานึก
ของตนเองในการแกปั้ญหา ปรับปรุงตนเองตามท่ีองค์การตอ้งการเพื่อสร้างศกัยภาพของตนและ
ขององคก์ารโดยรวม 
 6. องค์การควรพฒันาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน มีการเรียนรู้ตั้ งแต่ระดับ
ผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
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 7. องค์การควรถ่ายทอดนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวใ้ห้ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารทุกระดบั
ไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายท่ีจะดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 
 จากปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกปั้ญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์อาจมีทั้งคุณประโยชน์และปัญหาอุปสรรค แต่
ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ท่ีอาจเกิดย่อมมีทางแก ้หากผูบ้ริหารได้มีการวิเคราะห์พิจารณา ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีอาจเกิดจากการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดแนวทางและ
เตรียมการในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดงักล่าวเอาไวล่้วงหนา้ ปัญหาบางปัญหาอาจแกไ้ดใ้นระยะยาว 
และปัญหาบางปัญหาสามารถแกไ้ขไดใ้นระยะสั้น อยา่งไรก็ตาม หากไดมี้การพิจารณาปัญหาอยา่ง
ถ่องแท ้และไดมี้การเตรียมการในการแกปั้ญหาทุกแง่ทุกมุมท่ีสามารถมองเห็น ก็จะทาํให้ปัญหาท่ี
อาจเกิดกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์นอ้ย หรืออาจจะไม่มีเลยในท่ีสุด 
 
แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 
 เม่ือการเปล่ียนแปลงในสาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่อย่างไม่ขาดสาย จึงเกิด
แนวคิดต่าง ๆ ข้ึน เพื่อการพิจารณาและการดาํเนินงานโดยองคก์ารและปัจเจกบุคคลดงัท่ีจะอภิปราย
ต่อไปน้ี (ชาญชยั อาจินสมาจาร, มปป. หนา้ 49-52) 
 1. เช่ือมการพฒันากบักลยุทธ์ขององค์การ 
 ความสามารถของพนกังานในองคก์ารส่วนใหญ่กาํหนดความสามารถในการแข่งขนักนักบั
ตวัเอง ดงันั้น การพฒันาคนสามารถสร้างอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์การ การเช่ือมกบักลยุทธ์นาํ
ความเหมาะสมมาสู่การฝึกอบรมการเรียนรู้ และกระบวนการพฒันาโดยสังเกตความตอ้งการเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การเช่ือมเชิงกล
ยุทธ์ก่อให้เกิดการจดัลาํดับขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีสามารถทาํประโยชน์โดยตรงต่อพนัธกิจและ
จุดมุ่งหมายขององคก์าร 
 2. การเรียนรู้ในองค์การ 
 พนกังานติดต่อกบัลูกคา้และจดัหาสินคา้อยา่งใกลชิ้ด ดงันั้น เขาจึงมีความเขา้ใจท่ีดีกวา่ใน
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกและสามารถให้การหย ัง่เห็น (Insight) ท่ีดีกว่าสู่ประเด็นธุรกิจต่างๆ องค์การ
ควรให้โอกาสแก่พนกังานในการลบัทกัษะและความสามารถของเขาในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก และแปรรูปความผิดพลาดให้เป็นโอกาสการเรียนรู้ “หลักการห้าประการ (Five 
Disciplines)” ท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในองคก์ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

 ความรอบรู้ส่วนตวั 
 รูปแบบการคิด 
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 การมีส่วนร่วมในวสิัยทศัน์ 
 การเรียนรู้เป็นทีม 
 การคิดอยา่งเป็นระบบ 
การเรียนรู้ในองคก์ารเก่ียวขอ้งกบั 
 อุดมการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ 
 คุณลกัษณะการมีส่วนร่วม 
 การใหโ้อกาสการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง 
 ใชก้ารเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคลและองคก์าร 
 การเช่ือมการปฏิบติังานของปัจเจกบุคคลกบัขององคก์าร 
 การสนับสนุนการสอบถามและการสนทนาโดยให้คนไดมี้ส่วนร่วมอย่างเปิดเผย

และใชก้ารเส่ียง 
 การรับความตึงเครียดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแหล่งของพลงัและการฟ้ืนฟูองคก์าร 
 การตระหนกัอยูเ่สมอและมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

 3. ปรับปรุงการส่ือความหมายในองค์การ 
 การมีส่วนร่วมในปัญหา ข่าวสารขอ้มูล และความห่วงใยในองคก์ารระหวา่งพนกังานช่วย
พฒันาความรู้สึกของความเป็นเจา้ของ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ทาํประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์าร ดงันั้นการปรับปรุงการส่ือความหมายจึงช่วยสร้างพนัธะและการจูงใจในจิตใจและหวัใจ
ของพนกังาน 
 4. การเช่ือมการเรียนรู้กบังาน 
 การเช่ือมการเรียนรู้กบังานจะช่วยใหพ้นกังานคิดอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัความตอ้งการและการ
ดลใจของงานเพื่อจะไดเ้ร่ิมตน้ในส่ิงท่ีเราจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง เจตคติดงักล่าวมอบอาํนาจ
ให้พนกังานนาํผลลพัธ์ของการฝึกอบรม และการพฒันามายงัท่ีทาํงานของเขาด้วยประสิทธิผลท่ี
ดีกวา่เพื่อปรับปรุงผลลพัธ์ของธุรกิจ 
 5. การบริหารความรู้ 
 การบริหารความรู้เป็นกระบวนการท่ีองค์การก่อให้เกิดคุณค่าจากสินทรัพยท่ี์ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของสติปัญญาและความรู้ มนัเป็นแนวทางบริหารองค์การท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
การบริหารความรู้แสดงถึงการบริหารระบบการเรียนรู้และประสิทธิภาพของเขา 
 ความรู้เป็นส่วนผสมของขอ้มูล ค่านิยม ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญสําหรับองคก์าร 
ส่ิงเหล่านน้ีอยู่ในตวัพนักงาน และเป็นตวัแทนของแหล่งของความสร้างสรรค์ นวตักรรม และ
ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง ในเศรษฐกิจโลก ความรู้อาจจะเป็นความไดเ้ปรียบ
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ในการแข่งขนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในองค์การ ขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีย ัง่ยืน ใน
อนาคตอนัใกล ้การเรียนรู้จะถูกผสมผสานเขา้กบัระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานระดบัโลก 
 6. การโฟกัสไปยังการฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบในการ
แข่งขนั 
 วตัถุประสงคข์องธุรกิจใด ๆ ก็คือ การทาํให้ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสําเร็จ รักษาไวซ่ึ้ง
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่ระดบัปานกลาง และดาํเนินการอยา่งมีจริยธรรมและ
ถูกกฎหมาย โปรแกรมการฝึกอบรมและการพฒันาท่ีมีประสิทธิผลช่วยหรับปรุงพนกังานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสามารถสร้างความซ่ือสัตยต่์อแบรนด์ (Brand) เพื่อเอาชนะการ
เปล่ียนแปลง 
 7. มอบอ านาจให้พนักงาน 
 พนกังานส่วนใหญ่ท่ีติดต่อกบัลูกคา้และผูจ้ดัหาสินคา้เป็นพนกังานระดบัตํ่าท่ีแทบจุไม่มี
อาํนาจในการตดัสินใจเลย การมอบอาํนาจให้กบัพนกังานดงักล่าวช่วยให้พนกังานแกปั้ญหาลูกคา้
และผูจ้ดัหาสินคา้ ซ่ึงนาํมาซ่ึงความพอใจของลูกคา้ และช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกว่าของ
องคก์าร ทาํใหส้ามารถเพิ่มความซ่ือสัตยข์องลูกคา้มากข้ึน 
 8. ความรับผดิชอบของพนักงานในการเรียนรู้และพฒันาตัวเอง 
 องค์การตอ้งสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้ปัจเจกบุคคลไดใ้ช้เวลาตามลาํพงัเพื่อ
พิจารณาประเด็นการเรียนรู้และการพฒันาของตวัเอง แทนท่ีจะพึ่งพาตนเองแต่องคก์ารหรือหวัหนา้
ฝ่ายเดียว แต่ยงัสํารวจแหล่งอ่ืน ๆ ของการเรียนรู้ เช่น กลุ่มเพื่อน อินเทอร์เนต หนงัสือท่ีเรียนดว้ย
ตวัเอง นิตยสาร  
 9. การบริหารผู้มีความสามารถพเิศษและการพฒันาผู้น า 
 หน่ึงในการเปล่ียนแปลงท่ีเศรษฐกิจยุคใหม่นาํมาสู่องค์การก็คือ ความพยายามท่ีจะดึงดูด 
และคงไวซ่ึ้งอาชีพท่ีดีท่ีสุด มีการเปล่ียนแปลงจากตลาดแรงงานมาเป็นตลาดความตอ้งการแรงงานท่ี
แสวงหามืออาชีพท่ีดีท่ีสุด 
 การบริหารผูมี้ความสามารถส่งเสริมความคล่องแคล่ว การตอบสนอง และความสามารถ
เพื่อการแข่งขนัและไดรั้บความสาํเร็จจากธุรกิจในเศรษฐกิจโลก 
 ทรัพยากรท่ีมีนอ้ยท่ีสุดในโลกทุกวนัน้ีคือ ภาวะผูน้าํ ซ่ึงสามารถแปรรูปองคก์ารให้ประสบ
ชยัชนะในโลกของวนัพรุ่งน้ี จากอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเผชิญหน้าธุรกิจโลกของทุกวนัน้ี ความ
ตอ้งการผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงสามารถดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ท่ี
สาํคญัยิง่ต่อความสามารถในการแข่งขนั และความอยูร่อดขององคก์าร 
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 10. อี-เลิร์นน่ิงและการบูรณาการของเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 ในยุคโลกาภิวตัน์ของเศรษฐกิจและธุรกิจ มีการปฏิวติัในเทคโนโลยีข่าวสารขอ้มูล ขอ้มูล
มหาศาลและการดาํเนินธุรกิจเกิดข้ึน การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถถือเอาขอ้ไดเ้ปรียบในการ
ปฏิวติัเทคโนโลยีข่าวสารขอ้มูลดงักล่าว ทาํให้กระบวนการ โปรแกรม และระบบพฒันาทรัพยากร
มนุษยส์ามารถตอบสนองและพึ่งพาไดม้ากข้ึน โปรแกรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องการเรียนรู้ 
การฝึกอบรม ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ การประเมินการปฏิบติังาน  จะมีประสิทธิผลมากข้ึน โดยการใช้
เทคโนโลยขี่าวสารขอ้มูล 
 
ความท้าทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์าํเนินการในส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยความเส่ียงและ
ความทา้ทาย การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดม้ายืนอยู่ในแนวหนา้มากข้ึนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันได้ขององค์การผ่านการพัฒนาพนักงาน ความท้าทายท่ีสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ 
 1. ประชากรแรงงานทีเ่ปลีย่นแปลง 
 ธรรมชาติและองค์ประกอบของแรงงานมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในรูปของคุณสมบติั 
ทกัษะและคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน จากการขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนของการศึกษา คนหนุ่ม
สาวท่ีมีคุณสมบติัและทกัษะสูงไดเ้ขา้ร่วมในแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไม่เคยมีมาก่อน พวกเขามีแรงดล
ใจท่ีสูงกว่าและต้องการทาํให้เกิดความเป็นเลิศในช่วงเวลาสั้ น ๆ ในอีกด้านหน่ึง จาํนวนของ
พนกังานหญิงท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบเป็นสัดส่วนท่ีสําคญัของแรงงาน พนักงานกลุ่มดงักล่าวมีความ
ตอ้งการ แรงดลใจ และความประสงคพ์ิเศษ 
 เน่ืองจากการเป็นโลกาภิวตัน์ โลกของเราจึงไร้พรมแดน พนักงานขา้มชาติมีตาํแหน่งท่ี
สาํคญัในองคก์าร เขาไดน้าํค่านิยม จริยธรรม ระบบ วฒันธรรม ท่ีไม่เหมือนใครมากบัตวัเขาดว้ย ซ่ึง
มีผลต่อวฒันธรรมองค์การอย่างสําคญั การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อสู้กับความท้าทายทาง
ประชากรดงักล่าว โดยโฟกสัไปยงัการปรับตวัทางวฒันธรรมมากข้ึน การบริหารอาชีพท่ีดีกว่าและ
ใกลชิ้ดกบัคน 
 2. การแข่งขันในเศรษฐกจิโลก 
 โลกาภิวตัน์ได้เปล่ียนแปลงวิธีการท่ีองค์การเคยทาํธุรกิจมาก่อน ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความ
ซับซ้อนและการแข่งขนัสูงทาํให้องค์การต้องโฟกสัไปยงัแหล่งท่ีน่าเช่ือถือได้ล่าสุดของความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น ทรัพยากรมนุษย ์โปรแกรม/กลยุทธ์ กระบวนการพฒันาทรัพยากร
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มนุษย์ท่ีใหม่กว่าต้องพัฒนาความสามารถของมนุษย์อยู่อย่างต่อเน่ือง ทําให้คนปรับเข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีไม่แน่นอน และซบัซ้อนเพื่อประกนัถึงความสามารถในการแข่งขนัไดแ้ละ
ความอยูร่อดขององคก์าร 
 3. การก าจัดช่องว่างของทกัษะ 
 การเน้นลูกคา้มากขั้น เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้
ทกัษะของพนกังานลา้หลงั องค์การจึงตอ้งพฒันาและยกระดบัทกัษะของพนกังานเพื่อให้สามารถ
แข่งขนักบัคนอ่ืนได้ โดยผ่านโปรแกรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์าง ๆ ช่องว่างของทกัษะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจขององค์การในรูปของการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียตาํแหน่งผูน้าํใน
วงการอุตสาหกรรม 
 4. ความต้องการส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 ในเศรษฐกิจยุคใหม่น้ี ความรู้และความสร้างสรรค์คือกุญแจนาํไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขนัได ้องค์การให้คุณค่ากบัคนท่ีนาํความสามารถพิเศษมาสู่องค์การ การเรียนรู้ในองค์การมี
ความสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะและความสามารถอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมูลค่าเพิ่มต่อองคก์าร อยา่งไรก็
ตาม องคก์ารไม่สามารถตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของการเรียนรู้ทั้งหมดของพนกังาน ตวัพนกังาน
เองต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง การเรียนรู้ด้วยตัวเองมีประสิทธิผลมากกว่า มี
ความหมายและเน้นเป้าหมาย การเรียนรู้ให้ความรู้ ความรู้ให้ความฉลาด ความฉลาดให้ทิ ศทาง 
ทิศทางให้เป้าหมาย และเป้าหมายให้เจตจาํนงและทกัษะเพื่อทาํให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น 
พนกังานจึงทาํให้ทกัษะและเจตจาํนงสอดคลอ้งกนัเพื่อให้ผลต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเองอนัจะทาํให้
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 5. ความต้องการเพือ่การเรียนรู้ขององค์การ 
 ทุกองค์การตอ้งการแข่งขนัไดแ้ละมีความตอ้งการท่ีจะเป็นองคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงพนกังานทุก
วนัคือ ผูเ้รียน การเรียนรู้ขององคก์ารมีความจาํเป็นตอ้งให้เคร่ืองมือแก่พนกังานเพื่อปรับตวัให้เขา้
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในส่ิงแวดลอ้มจากภายในและภายนอกขององคก์าร เช่น กลยุทธ์ของ
คู่แข่ง ความคาดหวงัของลูกค้า ข้อกําหนดของผู ้จ ัดหาสินค้า คุณภาพและผลิตภาพ และการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและสังคม ดงันั้นการเรียนรู้ขององคก์ารจึงมีความจาํเป็นเพื่อให้อยูเ่ป็น 
“องคก์ร” 
 ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นบทบาทท่ีสําคญั ไม่เพียงแต่พฒันาทรัพยากร
มนุษย์เท่านั้น แต่ยงัทาํให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของ
องคก์ารเพื่อความเป็นเลิศ 
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สรุป 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการท่ีเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มผลงาน การ
เปล่ียนแปลงของมนุษย ์โดยผา่นกิจกรรมความคิดเร่ิมและกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน รวมทั้ งความจาํเป็นกับการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวั และเก่ียวขอ้งกบัการวิวฒันาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบัมหภาค และการพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบั
จุลภาค 
 จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ก็เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล
องค์การ การส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ การส่งเสริมการพฒันาบุคคล และความสําคญัและ
ประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ก็เพื่อประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์และ
ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
โดยการปฐมนิเทศ โดยการศึกษา โดยการพฒันาปัจเจกบุคคล โดยการพฒันาสายอาชีพ โดยการ
พฒันาองคก์าร และโดยการพฒันาตนเอง และแนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั และ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งคาํนึงถึงปัญหา อุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ความทา้
ทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 1. จงอธิบายความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาโดยละเอียด 
 2. จงอธิบายวฒันาการของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาพอเขา้ใจ 
 3. ขอบเขตของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความครอบคลุมถึงอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 4. จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 5. เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 6. ความสาํคญัและประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 7. จงอธิบายประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัต่อไปน้ี 
  7.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการปฐมนิเทศ 
  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา 
  7.3 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการฝึกอบรม 
  7.4 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาปัจเจกบุคคล 
  7.5 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาสายอาชีพ 
  7.6 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาองคก์าร 
  7.7 การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาตนเอง 
 8. ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 9. แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั มีแนวคิดอยา่งไรบา้ง 
 10. ความทา้ทายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คืออะไร จงอธิบาย 
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แบบบริหารการสอนประจ าบทที ่2 

 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) 
 3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 4. ทฤษฎีจิตวทิยา (Psychological Theory) 
 5. สรุป 
 6. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 7. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์  ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. สามารถอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได ้
 3. สามารถอธิบายทฤษฎีระบบได ้
 4. เขา้ใจทฤษฎีจิตวทิยา 
 
วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบ Power Point 
 2. ซกัถามปัญหาต่าง ๆ ในระหวา่งการบรรยาย 
 3. ยกตวัอยา่งจากสถานการณ์จริงประกอบการบรรยาย 
 
กจิกรรม 
 1. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต 
 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 3. การนาํเสนอผลงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
การเรียนการสอน 
 1. ขอ้มูลเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. Power Point ใหห้วัขอ้ท่ีบรรยาย 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตจากความเขา้ใจ การตอบคาํถาม 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ดา้นการพฒันาบุคลากรนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จ หากผูก้าํหนดไม่ไดเ้ขา้ใจถึง
หลกัปรัชญาท่ีเป็นแนวคิด เป็นทฤษฎีท่ีรองรับต่อรูปแบบของการพฒันาบุคลากรในองค์การ ซ่ึง
ปรัชญาและทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายไดถึ้งองค์ความรู้ท่ีผา่นการวิจยั การฝึกปฏิบติัเป็นระยะเวลา
ยาวนาน มีการพิสูจน์จากขอ้สมมติฐานท่ีไดก้าํหนดข้ึนไวแ้ลว้ 
 ดงันั้น กรอบของหลกัปรัชญาดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น จึงสามารถอธิบายไดด้ว้ย
หลกัการทางทฤษฎีท่ีมิใช่อธิบายไดเ้พียงแค่ทฤษฎีเดียวเท่านั้นแต่ ยงัพบวา่หลกัทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้น
การสนบัสนุนกรอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ดงัแสดงในภาพ 2.1 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
ท่ีมา : Richard A. Swomson และ Elwood F. Holton 111, 2001 (อา้งใน ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี,  
2556, หนา้ 96) 
 จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดว้่า กรอบแนวคิดรวมของการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น
จะต้องเกิดข้ึนจากการผสมผสานการบูรณาการจากแนวคิดหลักทั้ งสามด้าน ได้แก่ 1. ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) 2. ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ 3. ทฤษฎีจิตวิทยา 
(Psychological Theory) (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551, หนา้ 95-120) 
 Hummer และ Champy (1994) ไดย้กตวัอยา่งการอธิบายกรอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
บนพื้นฐานของทฤษฎีทั้ งสามด้านท่ีได้กล่าวถึงแล้วในช่วงต้นน้ี ดังตัวอย่างจากแนวคิดของ
กระบวนการร้ือปรับกระบวนการทางธุรกิจหรือท่ีเรียกว่า Reengineering ซ่ึงกระบวนการ 
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Reengineering น้ีจะมุ่ง เน้นให้พนักงานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ี เกิดข้ึน (ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์) การลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นให้น้อยลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงานมากยิ่งข้ึน (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนาํหลกัการทางจิตวิทยาเขา้มาใช้ในระหว่างการทาํ  
Reengineering (ทฤษฎีจิตวทิยา) 
 ทั้งน้ีทั้งสามทฤษฎีนั้นจะตอ้งผ่านการทดสอบ ทดลอง และการปฏิบติัจนกว่าจะสามารถ
ยืนยนัแนวคิดแต่ละด้านน้ีได้ พบว่าทฤษฎีแต่ละด้านเหล่าน้ีจะมีความหมาย องค์ประกอบ และ
ลกัษณะท่ีต่างกนัไป ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) 
 พบว่าในแง่มุมของการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงแนวคิดทางดา้น
จิตวิทยาท่ีมุ่งเน้นถึงความเขา้ใจหลกัการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษยใ์นองค์การ 
รวมถึงทฤษฎีระบบโดยมองถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ มากไปกวา่การกล่าวถึงทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ ต่อมาภายหลงัมีคาํถามท่ีเป็นโจทย์จากองค์การว่า ทาํอย่างไรในการเพิ่มผล
ประกอบขององค์การ (Organizational Performance) ไม่ว่าจะเป็นกาํไร รายได ้ยอดขาย นัน่ก็คือ
ความพยายามในการวดัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน หรือ Return On Investment : Roi เป็น
เหตุให้นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์จาํเป็นจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ถึงทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
การศึกษาถึงตน้ทุนท่ีไดล้งทุนไปแลว้สําหรับตวับุคคลกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บวา่คุม้ค่าหรือไม่ ตอ้ง
รู้และเขา้ใจถึงความตอ้งการขององค์การนั่นก็คือ กาํไร รายได้ และค่าตอบแทนท่ีได้รับ รวมถึง
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของตวับุคคล 
 และดว้ยเหตุน้ีเอง นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาและเขา้ใจ
ถึงหลกั ทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ให้มากข้ึน ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบสําหรับนกัพฒันา
บุคลากร มิใช่เพียงแค่การกาํหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพฒันาพนักงานให้สอดคล้องกบั
นโยบายธุรกิจขององค์การเท่านั้น ภาระหนา้ท่ีงานหลกัอีกเร่ืองก็คือ การวดัผลสําเร็จจากกลยุทธ์ท่ี
ออกแบบนั้นวา่สามารถช่วยให้ผลประกอบการขององคก์ารดีข้ึนบา้งหรือไม่ ถา้ไม่ดีข้ึนควรจะตอ้ง
ทาํอย่างไรต่อไป การศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะทาํให้นกัพฒันาบุคลากรเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจถึงการกาํหนดกรอบ แนวทาง และกลยทุธ์ในการพฒันาพนกังานในองคก์ารไดดี้ยิง่ข้ึน 
 หากพดูถึงแนวคิดทางดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มีนกัพฒันาบุคลากรหลายคนท่ียงัไม่เขา้ใจ 
หรือไม่อยากทาํความเขา้ใจถึงแนวคิดดงักล่าว เน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองยาก ตอ้งยุง่เก่ียวกบัตวัเลข 
การคิดคาํนวณมีการใชสู้ตรสถิติ มีการวจิยั ประมวลผล และการแปลงผลการวจิยั 
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 สําหรับผูท่ี้ชอบตวัเลขหรือเรียนมาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ จะมองวา่การประยุกตใ์ช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์กับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นไม่ยาก แต่สําหรับผูท่ี้ไม่เคยเรียน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และไม่ชอบตวัเลขด้วยแล้ว ยิ่งยากสําหรับพวกเขาท่ีจะตอ้งศึกษาแนวคิด
ดงักล่าวน้ีเพื่อนนาํมาปรับใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
 พบว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการพฒันาบุคลากรในองค์การนั้นสามารถ
ศึกษาและทาํความเขา้ใจไดง่้ายมาก มีทฤษฎีหลกั ๆ ในแง่มุมของหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีควรจะรู้และ
ใหค้วามสนใจก็คือ 
 1.1  Scarce Resource Theory : ทฤษฎกีารใช้ทรัพยากรทีจ่ ากดั 
 ทฤษฎีจะกล่าวถึงขอ้จาํกดัของการใชท้รัพยากรไม่วา่จะเป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เวลา 
และอ่ืน ๆ พบว่าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนมานั้นอาจจะเผชิญกับปัญหาการมี
ทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานเองจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงและตดัสินใจเลือกนาํ ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ทดแทนโดยการคาดการณ์และคาดคะเนถึงทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปกบัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ลงทุน หรือ พิจารณาถึงค่า Roi : Return On Investment วา่การเลือกใชท้รัพยากรนั้น ๆ จะคุม้ค่ากบั
การลงทุนหรือไม ่
 กรณีศึกษา : บริษทั Sme แห่งหน่ึงมีพนักงานประมาณ 250 คน มีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประมาณ 3 คน CEO ของบริษทัให้ความสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก แต่
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีจาํกดั จึงเป็นเหตุให้โครงการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นเร่ืองการวางแผนและดาํเนินการฝึกอบรมประจาํปีของบริษทัได้ให้บริษทัภายนอกเป็น
ผูด้ ําเนินการ (Outsourcing) ตั้ งแต่การกําหนดโปรแกรมการฝึกอบรม และการจดัการวิทยากร
สาํหรับการฝึกอบรมในแต่ละโปรแกรมท่ีกาํหนดข้ึน 
 1.2  Sustainable Resource Theory : ทฤษฎกีารใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื 
 ทฤษฎีน้ีจะมุ่งเน้นผลตอบแทนท่ีได้รับโดยมองถึงเป้าหมายระยะยาวในอนาคตมากกว่า
เป้าหมายระยะสั้ น การลงทุนท่ีเกิดข้ึนจะต้องคาํนึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Advantage) โดยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทาํงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน มากไปกว่าการพิจารณาเพียงแค่การนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้โดยไม่ไดม้องไปถึงการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง
ภายนอกในระยะยาว 
 กรณีศึกษา : บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีพนกังานเกือบ 
500 คน ผูบ้ริหารของบริษทัมีความตอ้งการเพิ่มยอดผลิตให้มากข้ึน เน่ืองจากได้ขยายตลาดไปยงั
ต่างประเทศแถบเอเชีย ดงันั้น เทคโนโลยีทางดา้นเคร่ืองจกัรในปัจจุบนัจึงไม่เพียงพอต่อการผลิต 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงไดส้ั่งซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใหท้นักบัการสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน 
 1.3  Human Capital Theory : ทฤษฎมีองมนุษย์ให้เป็นทุนหรือทุนมนุษย์ 
 แนวความคิดเร่ืองทุนมนุษย ์(Human Capital) ไม่ใช่หลกัการบริหารจดัการแนวทางใหม่ท่ี
เพิ่งเกิดข้ึน แต่เป็นคาํท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โดยนักเศรษฐศาสตร์ช่ือ อดมั สมิท ต่อมา 
Gary Becker ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญในศาสตร์ดา้นทุนมนุษยไ์ดศึ้กษา คน้คว้าและ
กาํหนดข้ึนมาเป็นทฤษฎีท่ีเรียกกนัว่า ทฤษฎีทุนมนุษยโ์ดยมุ่งเนน้การลงทุนไปท่ีขีดความสามารถ
และทกัษะในการทาํงานของบุคลากรในองคก์าร อนันาํมาซ่ึงผลประกอบการและผลการดาํเนินงาน
ท่ีดีขององคก์าร 
 ต่อมาแนวคิดและทฤษฎีดา้นทุนมนุษยน์ั้นไดมี้นกัวิชาการและผูรู้้ต่าง ๆ ต่างให้คาํนิยาม
ของทุนมนุษยไ์วแ้ตกต่างกนัไป โดย William R. Tracey ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง The Human Resources 
Glossary นิยามคาํวา่ทุนมนุษยไ์วว้า่ ผลตอบแทนท่ีองคก์ารไดรั้บจากความจงรักภกัดี ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ความพยายาม ความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนของบุคลากรในองคก์าร 
พบว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่การลงทุนในเคร่ืองจกัรและการลงทุนใน
เร่ืองการวจิยัและพฒันา 
 ดงันั้น ทฤษฎีทุนมนุษยจึ์งเป็นทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีไดถู้กนาํมาใช้มากท่ีสุด โดย
พิจารณาถึงผลผลิตท่ีได้รับจากพนักงานเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้ลงทุนไปในรูปแบบของการ
ฝึกอบรมและการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน หรือ Cost-Effectiveness 
Analysis ทฤษฎีน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนกบัผลผลิตของพนกังานท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนตามไปดว้ย และเม่ือผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน ผลตอบแทนท่ีพนกังานพึงจะไดรั้บยอ่มเพิ่มสูงข้ึน
ดว้ยเช่นเดียวกนั พบว่าผลผลิตของพนักงานท่ีสูงข้ึนจะนาํไปสู่ผลผลิตและผลประกอบการของ
หน่วยงานและขององคก์ารเพิ่มสูงข้ึนตามลาํดบั ดงัภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีทุนมนุษย ์
ท่ีมา : อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551, หนา้ 101 
 
 ทฤษฎีทุนมนุษย์จึงเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
(Cost-Benefit Analysis) และการวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน (Roi : 
Return On Investment) พบวา่กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
นั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษยท่ี์เป็นพนักงานในองค์การ ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันาต่าง ๆ อนันาํไปสู่ผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีองค์การ
ตอ้งการ 
 จะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์เป็นเร่ืองท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนในมนุษย์กับ
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรอบความคิดด้านทุนมนุษย์ได้เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไป จากกรอบความคิดในอดีตจนกระทัง่ในปัจจุบนัท่ีมีความแตกต่างกนัในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี (อา้งถึงในหนงัสือ Investing In Your Company’s Human Capital เขียนโดย Jack J. 
Phillips ปี 2005) 
 
 
 

ปัจจยันาํเขา้ : 
ทรัพยากรมนุษย ์
 

การลงทุน : 
การศึกษาและการ
ฝึกอบรม 

ผลลพัธ์ : 
การเรียนรู้ของ
พนกังาน 

ปัจจยันาํเขา้ : 
พนกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ผลลพัธ์ : ผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพ 
 

ผลลพัธ์ : 
ค่าตอบแทน ผล
ประกอบการเพ่ิม
สูงข้ึน 
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กรอบความคิดแบบเดิม กรอบความคิดแบบใหม่ 
ทุนมนุษยม์องไปท่ีค่าใชจ่้าย ถือวา่เป็นตน้ทุน 
(Cost) ท่ีเกิดข้ึน 

ทุนมนุษยม์องไปท่ีค่าใชจ่้าย ถือวา่เป็นการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value) ในตวัคนให้
เกิดข้ึน 

ฟังกช์นังานดา้นการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยถู์กผูรั้บรู้วา่เป็นงานสนบัสนุน 
(Support Function) 

ฟังกช์นังานดา้นการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยถู์กผูรั้บรู้วา่เป็นหุน้ส่วนทาง
กลยทุธ์ขององคก์าร (Strategic Partner) 

งบประมาณดา้นทรัพยากรมนุษยจ์ะถูกกาํหนด
ข้ึนจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด
งบประมาณดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ทุนมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งถูกบริหารจดัการ 
โดยหน่วยงานดา้นทรัพยากรบุคคลในองคก์าร 

ทุนมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งถูกบริหารจดัการ
โดยผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์าร 

มีความพยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจถึง
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน (Roi : 
Return On Investment) เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

Roi ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัโดยจะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุ
และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน (Cause-And-Effect 
Relationships) 

ทุนมนุษยจ์ะถูกวดัและประเมินไดจ้ากขอ้มูลท่ี
มีอยูเ่ท่านั้น 

ทุนมนุษยจ์ะถูกวดัและประเมินไดจ้ากขอ้มูลท่ี
จาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมให้มีข้ึน 

โปรแกรมดา้นการบริหารบุคลากรในองคก์าร
ถูกออกแบบข้ึน โดยไม่ไดค้าํนึงถึงการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์าร 

โปรแกรมดา้นการบริหารบุคลากรในองคก์าร
ถูกออกแบบข้ึน โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ
เฉพาะขององคก์าร ก่อนท่ีโปรแกรมนั้นจะถูก
นาํไปประยกุตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์าร 

โปรแกรมหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนมนุษยจ์ะ
ถูกรายงานผลจากส่ิงท่ีไดด้าํเนินการ โดย
มุ่งเนน้ท่ีปัจจยันาํเขา้ (Input) มากกวา่ 

โปรแกรมหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนมนุษย ์จะ
ถูกรายงานผลจากผลผลิตท่ีเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้
ไปท่ีปัจจยัดา้นผลลพัธ์ (Output) มากกวา่ 

 
 พบว่ากรอบแนวคิดเก่ียวกบัทุนมนุษยใ์นปัจจุบนัจะมุ่งเน้นไปท่ีผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนในตวับุคลากรในองค์การมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนในเร่ืองการบริหารจดัการความรู้ใน
ทรัพยากรมนุษย ์ยุคของทุนมนุษยถื์อวา่เป็นยุคของความรู้ (Knowledge Era) ท่ีเปล่ียนจากยุคดา้น
การเกษตรกรรมและยุคดา้นอุตสาหกรรม ทั้งน้ีการบริหารจดัการความรู้ในทรัพยากรบุคคลนั้นจะ
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มุ่งเนน้ไปท่ีสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Assets) มากกว่าสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้(Tangible 
Assets) ท่ีจะนาํองคก์ารไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัธุรกิจภายนอก 
 หากกล่าวถึงสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดน้ั้น สินทรัพยท์างปัญญา (Intellectual Capital) เป็น
เร่ืองท่ีองค์การหลาย ๆ แห่งให้ความสําคญัเป็นอยา่งมาก Thomas Stewart กล่าวว่าทุนมนุษยเ์ป็น
หน่ึงในองค์ประกอบของสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีประกอบไปด้วยการวดัต่าง ๆ ดงัน้ี (อ้างถึงใน
หนงัสือ Investing In Your Company’s Human Capital เขียนโดย Jack J. Phillips ปี 2005) 
 1. Collective Skills – เป็นทกัษะความชาํนาญท่ีถูกสั่งสมมาของแต่ละบุคคล ซ่ึงทกัษะท่ีมี
อยูใ่นตวับุคคลจะส่งผลถึงทกัษะความชาํนาญในการทาํงานของทีมงานและขององคก์ารในท่ีสุด 
 2. Communication Of Practices – หมายถึงชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงในแต่ละองค์การจะ
ประกอบไปดว้ยกลุ่มคนท่ีรวมกนั มีการพดูคุยปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่มคน การส่ือสารกนัภายใน
กลุ่มจะทาํใหเ้กิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ข้ึน 
 3. Social Capital – สังคมเป็นรูปแบบของการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั มีความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั มีความเขา้ใจกนัดว้ยดี การแลกเปล่ียนมุมมองคนในสังคม เนน้พฤติกรรมการทาํงาน
ร่วมกนัในสังคม 
 ดงันั้น ทุนมนุษยจึ์งเน้นไปท่ีการบริหารจดัการความรู้ของคน ทาํอย่างไรให้บุคลากรใน
องค์การมีความรู้มากข้ึน เน่ืองจากความรู้ท่ีมีจะนําไปสู่ทกัษะความชํานาญในการทาํงาน และ
นาํไปสู่ผลการดาํเนินงาน ทั้งในระดบับุคคล หน่วยงานหรือทีมงาน และระดบัองคก์าร 
 มีคาํถามถดัมาว่า จะท าอย่างไรในการวัดผลลัพธ์จากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลใน
องค์การ – การบริหารทุนมนุษยจ์ะสําเร็จลงได้จะตอ้งเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล 
เหตุคือส่ิงท่ีไดล้งทุนไป นัน่ก็คือ โปรแกรม โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินข้ึนต่อตวับุคลากร 
สาํหรับผลก็คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวธีิการในการวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดในองคก์าร แบ่งเป็น 
 Input Measures : ตัววดัปัจจัยน าเข้า – แสดงให้เห็นถึงปริมาณงาน กิจกรรม โครงการท่ีถูก
กาํหนดข้ึนในองคก์าร และถูกวดัจากความเก่ียวขอ้งของบุคลากรในกิจกรรม และโครงการนั้น ๆ 
โดยวดัออกมาเป็นจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมในโปรแกรมหรือโครงการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็น
ตน้ทุนท่ีวดัโดยจาํนวนและปริมาณกิจกรรม โครงการ และโปรแกรมท่ีถูกกาํหนดข้ึน 
 Cost Measures : ตัววดัต้นทุน – เนน้การวดัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในปัจจยันาํเขา้ไม่
วา่จะเป็นการลงทุนในโปรแกรม โครงการ และกิจกรรมงานต่าง ๆ ท่ีออกแบบข้ึนมาเพื่อช่วยในการ
พฒันาความรู้ / ทกัษะของบุคลากรในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 Reaction Measures :  ตัววัดด้านการตอบสนอง – เป็นการวดัปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดข้ึน
และการวดัระดบัความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ารท่ีมีต่อกิจกรรม โปรแกรม และโครงการต่าง 



52 
 

ๆ ท่ีถูกกาํหนดข้ึนมา ซ่ึงรวมถึงการวดัความผกูพนัและการมีส่วนร่วมของพนกังานต่อโครงการและ
โปรแกรมนั้น 
 Learning Measures : ตัววัดด้านการเรียนรู้ – เนน้การวดัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
ทกัษะและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร โดยวดัวา่พนกังานมีการเรียนรู้และการรับรู้เป็นอยา่งไร 
 Application / Implementation Measures : ตัววัดด้านการน าไปประยุกต์ใช้ – เป็นการวดัวา่
กิจกรรม โครงการ และโปรแกรมด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีถูกออกแบบข้ึนมาและได้
นาํมาใชใ้นองคก์ารแลว้นั้นมีประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหน 
 Impact Measures : ตัววดัด้านผลกระทบที่เกิดขึน้ – เป็นการวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนทั้งการวดัส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เห็นชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่น ยอดขาย จาํนวนผลผลิต คุณภาพงาน 
และระยะเวลาท่ีถูกไปใช้ เป็นตน้ รวมถึงส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถวดัออกมาเป็นมูลค่าหรือ
ตวัเลขได ้เช่น อตัราการลาออกของพนกังาน ความพึงพอใจในงาน ระดบัความเครียดและความ
ขดัแยง้ท่ีลดลง 
 Roi Measures (Return On Investment “Roi”) ตัววัดด้านผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน – 
เป็นการวดัโดยเปรียบเทียบตน้ทุนจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและไดล้งทุนไปแลว้ กบัผลตอบแทนในรูป
ของตวัเงิน ท่ีไดรั้บวา่คุม้ค่ามากนอ้ยแค่ไหน 
 ทุนมนุษยจึ์งเก่ียวขอ้งกบัการวดัทั้งหมดตามท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้และเพื่อทาํให้การวดัเกิด
ความชดัเจนและถูกนาํมาใช้จริงในองคก์าร Human Capital Scorecard จึงเกิดข้ึนโดยมุ่งเนน้ไปท่ี
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการบริหารจดัการขอ้มูลนั้นผา่นทาง Scorecard ท่ีถูกออกแบบข้ึนมา 
 เพื่อมิให้เกิดความเขา้ใจถึง Human Capital Scorecard วา่จริง ๆ แลว้หมายความถึงอะไร 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึง Scorecard ก่อน จากคาํนิยมของ The American Heritage 
Dictionary ไดก้าํหนดไวถึ้ง 2 มุมมอง ไดแ้ก่ 
 1. ตารางหรือบตัรท่ีถูกสร้างข้ึนมาเฉพาะโดยกาํหนดถึงผูเ้ล่น (Players) และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลหรือความกา้วหนา้ของเกมหรือการแข่งขนันั้น 
 2. บตัรเล็ก ๆ ท่ีถูกใช้ข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงานเฉพาะตวัผูเ้ล่นในกีฬา
ต่าง ๆ เช่น การเล่นกอลฟ์ เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้่า Scorecard จึงเป็นบตัรคะแนนท่ีถูกใช้ข้ึนเร่ิมตน้จากสนามการแข่งขนัหรือ
เกมกีฬา ต่อมาได้ถูกดัดแปลงและถูกออกแบบข้ึนเพื่อนํามาใช้วดัการดําเนินงานขององค์การ 
หน่วยงาน และตวับุคคล ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกในบตัรหรือตารางนั้นจะทาํใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรับทราบ
ถึงสถานะหรือผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนและท่ีผา่นมาในอดีต โดยสามารถแบ่งสถานะของผลการ
ดาํเนินงานเป็น 3 สถานะ โดยใชสี้จากสัญญาณไฟจราจรเขา้มาช่วยในการจดัแบ่งระดบั ไดแ้ก่ 
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 สีแดง – ผลการดาํเนินงานในบตัรคะแนนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กาํหนดข้ึน 
 สีเหลือง – ผลการดาํเนินงานในบตัรคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง เป็นไปตามาตรฐานท่ี
กาํหนดข้ึน 
 สีเขียว – ผลการดาํเนินงานในบตัรคะแนนเป็นท่ีน่าพอใจ เกินกวา่หรือสูงกว่ามาตรฐานท่ี
กาํหนดข้ึน 
 ดงันั้น Scorecard จึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ประสิทธิภาพของการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทาํให้รู้ถึงสถานะของการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไรบ้าง 
เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ืองอยูเ่สมอ โดยมีเทคนิค
วธีิการหลกั ๆ ในการใช ้Scorecard เพื่อการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์าร ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนที ่1 : คัดเลอืกตัวช้ีวดั (Select The Measures)  
 การคดัเลือกตวัช้ีวดัเป็นขั้นตอนแรกท่ีสําคญั ซ่ึงถูกกาํหนดข้ึน โดยผูบ้งัคบับญัชาและ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีจะตอ้งตกลงร่วมกนัวา่จะกาํหนดตวัช้ีวดัใด ทั้งน้ีมีเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ท่ีช่วยในการคดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมนั้น ไดแ้ก่ 
 ความสาํคญั (Important) – ตวัช้ีวดัท่ีถูกเลือกข้ึนมาตอ้งมีความสําคญัและมีผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจขององคก์าร 
 ความสมบูรณ์ (Complete) – สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่เฉพาะบางช่วง บาง
เวลาเท่านั้น 
 มีระยะเวลา (Timely) – มีการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 เห็นไดช้ดั (Visible) – ตวัช้ีวดัท่ีถูกเลือกข้ึนมานั้นตอ้งสามารถเห็นไดช้ดัเจน เป็นรูปธรรม 
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยได ้
 การควบคุม (Controllable) – ตอ้งสามารถควบคุมและบริหารจดัการขอ้มูลนั้นได ้
 วดัตน้ทุน – ผลลพัธ์ (Cost – Effective) – ตอ้งเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึง
ประสิทธิภาพในการทาํงาน เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีไดล้งทุนไป 
 งานไม่ยุง่ยาก  (Simplicity) – ตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดข้ึนจะตอ้งง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และการ
นาํไปใชป้ฏิบติั 
 เฉพาะเจาะจง (Specific) – ต้องเป็นการวดัท่ีเฉพาะเจาะจงกับขอบเขตภาระงานท่ีต้อง
รับผดิชอบ 
 เก็บรวบรวมได ้(Collectable) –ตอ้งสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้เพื่อพิจารณาถึงความ
คุม้ค่าของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
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 เนน้ทีมงาน (Team – Based) – ตวัช้ีวดัผลงานจะตอ้งสะทอ้นและสามารถแสดงให้เห็นถึง
ผลการทาํงานของทีมงานได ้
 น่าเช่ือถือได ้(Credibility) – ตวัช้ีวดัและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไดน้ั้นจะตอ้งมีความ
น่าเช่ือถือได ้เป็นจริง ถูกตอ้ง 
 ขั้นตอนที ่2 : ก าหนดเป้าหมาย (Set The Target) 
 เป้าหมายจะถูกกาํหนดข้ึนมาในแต่ละตวัช้ีวดั เป้าหมายควรเฉพาะเจาะจง แสดงถึงระดบั
ของผลงานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน (Performance Level) โดยเร่ิมตน้จากระดบัท่ี 1 เป็นระดบัท่ีตํ่ากว่า
มาตรฐานยอมรับได ้ไปจนกระทัง่ถึงระดบัท่ีมีผลงานดีเลิศ เป็นผลงานท่ีสูงหรือเกินกวา่มาตรฐานท่ี
กาํหนดข้ึน 
 การกาํหนดระดบัของเป้าหมายในแต่ละตวัช้ีวดันั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลจริงท่ี
เกิดข้ึนในอดีต หรือท่ีเรียกว่า Based Line Data เป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการคิดคาํนวณถึงระดบัของ
ผลงานท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละระดบั แต่สําหรับตวัช้ีวดัผลงานบางตวัท่ียงัไม่เคยมีการเก็บขอ้มูล
ในอดีตเลย ระดบัของงานสามารถกาํหนดข้ึนจากการพดูคุยตกลงร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือสามารถใช้ค่ามาตรฐานท่ีดีท่ีสุดจากองค์การชั้ นนําหรือจากองค์การ
เปรียบเทียบจากภายนอก (Benchmarking) มาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการกาํหนดความคาดหวงัของผลงาน
ในแต่ละระดบัของตวัช้ีวดัแต่ละตวัได ้
 ขั้นตอนที ่3 : การบริหารจัดการข้อมูล (Monitor The Data)  
 เม่ือกําหนดตัวช้ีวดัและเป้าหมายในแต่ละตัวช้ีวดัแล้ว ในระหว่างปีจะต้องมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึน (Actual Data) ในแต่ละตวัช้ีวดั โดยนาํส่งให้ผูบ้ริหารและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งรับรู้ถึงขอ้มูลจริงว่า ปัจจุบนัมีสถานะของผลงานเป็นอย่างไร เพื่อนาํไปสู่การวางแผน
จดัการจากขอ้มูลท่ีได้รับ การบริหารจดัการขอ้มูลดงักล่าวสามารถทาํได้หลากหลายวิธีการ เร่ิม
ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ก็คือ การสรุปขอ้มูลเป็นรายงาน หรือเป็นเอกสาร (Paper-Based) สําหรับการ
ทบทวนและการวิเคราะห์ต่อไป หรือการส่งขอ้มูลผ่านทางเมล์ หรือสามารถดูขอ้มูลได้จากทาง
เวบ็ไซตใ์นรูปแบบของอินทราเน็ตของบริษทัท่ีมีการนาํเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป 
 ขั้นตอนที ่4 : วเิคราะห์ช่องว่างผลงาน (Conduct A Gap Analysis) 
 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลงานนั้นเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ปัจจุบนัท่ีเก็บรวบรวมไดใ้นแต่ละตวัช้ีวดั กบัเป้าหมายหรือค่ามาตรฐานของผลงานท่ีกาํหนดข้ึนใน
แต่ละระดบัตามตวัช้ีวดันั้น ๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกนั้นจะแสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ปัจจุบนัหากผลงานตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดันั้นจะตอ้งเร่ิม
พิจารณาถึงสาเหตุท่ีทาํใหผ้ลงานท่ีเกิดข้ึนนอ้ยกวา่หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ 
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 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีทาํให้ผลการดาํเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
นั้น จะทาํให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์หาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่าแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมนั้นจะตอ้งถูก
นาํไปปฏิบติัเพื่อปรับปรุงผลการดาํเนินงานท่ีเป็นขอ้มูลซ่ึงปรากฎอยูใ่น Scorecard ตามตวัช้ีวดัท่ีถูก
กาํหนด 
 กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการกาํหนด Human Capital Scorecard นั้นจะเน้นไปท่ีการ
เช่ือมโยงถึงเหตุและผล หากผลลพัธ์หรือผลประกอบการไม่ดีไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึง
สามารถรับรู้ได้จากขอ้มูลท่ีกาํหนดข้ึนและเก็บรวบรวมได้ใน  ขอ้มูลดังกล่าวน้ีจะนําไปสู่การ
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู ้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้ น 
ผูป้ฏิบติังาน และนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการเพื่อปรับปรุงผล
การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึน 
 
2.  ทฤษฎรีะบบ (System Theory) 
 หากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีทางจิตวิทยาแลว้ ทฤษฎีระบบถือไดว้า่
เป็นองคค์วามรู้ยอ่ยส่วนหน่ึง (A Small Body Of Knowledge) ท่ีกล่าวถึงหลกัการทัว่ไป แนวคิด 
เคร่ืองมือ และวิธีการท่ีสัมพนัธ์และเช่ือมโยงต่อไปยงัระบบงานอ่ืน ๆ พบว่าทฤษฎีระบบได้ถูก
นาํไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งในปัจจุบนัและต่อเน่ืองไปยงัอนาคต 
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการและวธีิการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 
 ทฤษฎีระบบจะประกอบไปดว้ยทฤษฎียอ่ย ๆ ไดแ้ก่  
 1. ทฤษฎีระบบโดยทัว่ไป (General System Theory) 
 2. ทฤษฎีแห่งความโกลาหล (Chaos Theory) 
 3. ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต (Future Theory) 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ทฤษฎรีะบบโดยทัว่ไป (General System Theory) 
 นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบใหญ่ และระบบยอ่ย ๆ 
ท่ีมีอยู่ในองคก์ารทั้งท่ีเก่ียวเน่ืองและไม่เก่ียวเน่ืองกบัระบบใหญ่ พบวา่ลกัษณะพื้นฐานโดยทัว่ไป
ของทฤษฎีระบบ ไดแ้ก่ 
 1. ระบบจะตอ้งถูกออกแบบข้ึน เพื่อความสาํเร็จของเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 2. องคป์ระกอบยอ่ยของระบบนั้นจะตอ้งถูกกาํหนดข้ึนตามมา 
 3. มุ่งเนน้ใหเ้กิดความสัมพนัธ์ภายในตวับุคคลท่ีอยูใ่นระบบนั้น ๆ  
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 4. องค์ประกอบพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบหรือการเคล่ือนไหวของขอ้มูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบนั้น 
 5. วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การมีความสําคญัมากมากไปกว่าเป้าหมายของ
ระบบยอ่ย ๆ  
 ดังนั้ นการบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประสบความสําเร็จได้นั้ น 
นกัพฒันาบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีสาํคญัของระบบโดยเฉพาะการทาํให้
เป้าหมายขององคก์ารประสบความสําเร็จไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีการออกแบบระบบให้เกิดประสิทธิภาพ
ระบบนั้นควรถูกกาํหนดข้ึนมาเป็นระบบเปิด (Open System) มากกวา่ระบบปิด (Closed System) 
 ระบบปิด หมายถึง ระบบท่ีไม่สนใจหรือใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่รับรู้วา่คู่แข่ง
จะเป็นอย่างไร ไม่รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
รวมถึงไม่ตระหนกัถึงความตอ้งการของลูกคา้ต่อสินคา้หรือการบริการท่ีมีอยู่ เป็นเหตุให้องค์การ
ดาํเนินงานด้วยแนวคิด หลักการ วิธีการ และเคร่ืองมือแบบเดิม ๆ โดยไม่มีการปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 ระบบเปิด หมายถึง ระบบท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อสร้างการแข่งขนัและ
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจกบัคู่แข่งภายนอก ระบบงานมีการปรับเปล่ียน และการทาํงาน มีความ
ยืดหยุ่นตลอดเวลา ทั้งน้ีระบบเปิดจะต้องใส่ใจและคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์
ภายนอก อนันาํไปสู่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันา และปรับปรุงวิธีการหรือระบบงานย่อย 
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีรวมอยูใ่นระบบเปิด 
 จะเห็นไดว้่าโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์นกัพฒันาบุคลากร ได้ออกแบบข้ึนมานั้น 
เกือบทุกโครงการได้มุ่งเน้นไปท่ีระบบเปิด มากกว่าระบบปิด กล่าวคือ การให้ความสําคญัต่อ
สภาพแวดลอ้มภายนอก มุ่งเนน้ให้เกิดการปรับปรุง ปรับเปล่ียนและพฒันาการทาํงานของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีการพิจารณาออกแบบโครงการพฒันาบุคลากรตามแนวคิดของ
ระบบเปิดนั้น องค์ประกอบหรือคุณลักษณะท่ีสําคญัของระบบเปิดท่ีจะถูกออกแบบข้ึนมานั้ น 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของระบบท่ีประกอบไปดว้ย 
 Subsystems (ระบบย่อย) : ระบบยอ่ยเป็นส่วนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในระบบ และมีความสัมพนัธ์
และเก่ียวเน่ืองต่อไปยงัส่วนอ่ืนๆ เช่น การนาํเสนอระบบงานดา้นการพฒันาขีดความสามารถของ
ตําแหน่งงาน ซ่ึงเป็นระบบงานใหญ่หน่ึงระบบ โดยท่ีการนําเสนอระบบงานน้ีให้ประสบ
ความสําเร็จ ส่วนย่อย ๆ หรือระบบงานท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงคือ 1. บุคคลท่ีมีส่วนร่วม 2. วิธีการ
ดาํเนินงาน 3. ความคาดหวงัต่อเป้าหมายของระบบงานน้ี และ 4. ทรัพยากรท่ีจาํเป็นจะตอ้งใช ้



57 
 

 Synergy (ประสานพลัง) : การประสานพลงัหรือการบูรณาการ ส่วนงานอ่ืนๆ  เขา้ดว้ยกนั
อยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งสู่เป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น โครงการพฒันาขีดความสามารถ
ของตาํแหน่งงานจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือจากผูบ้ริหารระดับสูงขององค์การ ผูบ้ริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย ์และพนกังานทุกคน 
 Input/Output Model (ปัจจัยน าเข้า / ปัจจัยด้านผลลัพธ์) : ระบบเปิดจะตอ้งพิจารณาถึง
ปัจจยันาํเขา้ (Input) เช่น ขอ้มูล วสัดุ อุปกรณ์ เงิน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองจกัร 
เป็นตน้ และปัจจยัดา้นผลลพัธ์ (Output) เช่น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน สินคา้ท่ีนาํส่งหรือการบริการท่ีมอบ
ใหลู้กคา้ เป็นตน้ 
 Goal Seeking (การแสวงหาเป้าหมาย) : เป้าหมายท่ีสําคญัของระบบท่ีถูกออกแบบข้ึนมา
นั้น จะตอ้งพิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือ Outcome ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด เช่น การ
กาํหนดโครงการพฒันาขีดความสามารถข้ึนมานั้น เป้าหมายสูงสุดก็คือ ขีดความสามารถของ
พนกังานไดรั้บการพฒันา เป็น Outcome ท่ีประเมินจากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนของพนกังาน 
 Entropy (การเคลือ่นไหว การเปลีย่นแปลง) : ระบบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนและถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเร่ิมตน้นั้น อาจจะพบกบัความวุ่นวายบา้ง กล่าวคือ ระบบงานหรือ
วิธีการทาํงานอาจจะไม่ราบร่ืนเหมือนเช่นท่ีผ่าน ๆ มา ซ่ึงผูอ้อกแบบระบบงานดงักล่าวน้ีควรจะ
ยอมรับและทาํความเขา้ใจถึงสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 Steady State (สถานะ “มั่นคง”) : ความมัน่คงขององคก์ารจะเกิดข้ึนจากความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขัน ซ่ึงเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นฐานสําคัญให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานให้ดีข้ึน อนันาํไปสู่เป้าหมายหรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นเพื่อให้เกิดความมัน่คงในการ
ดาํเนินธุรกิจขององค์การ ส่ิงสําคญัท่ีองค์การจะตอ้งตระหนักเสมอ คือ การพร้อมในการพฒันา
ระบบงานดา้นการพฒันาบุคลากรใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 
 Feedback (การให้ข้อมูลป้อนกลับ): เป็นการช้ีแจงถึงผลงาน (Performance) ท่ีเกิดข้ึนให้
ผูป้ฏิบติังานรับรู้ ทั้งน้ีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัจะทาํให้เกิดการปรับปรุงและการปรับเปล่ียนปัจจยั
นาํเขา้ (Input) อนันาํไปสู่การปรับปรุงวธีิการ (Process) ใหเ้หมาะสมต่อไป 
  2.2 ทฤษฎแีห่งความโกลาหล (Chaos Theory) 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจนาํไปสู่การต่อตา้น (Resistance) เป็นความรู้สึกของความเห็น
ดว้ย การปฏิเสธ หรือการไม่ยอมรับ อนันาํไปสู่การแสดงออกหรือการมีพฤติกรรมท่ีไม่สนบัสนุน 
การไม่มีส่วนร่วม การชกัจูงใหผู้อ่ื้นปฏิเสธหรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี ดงันั้น โครงการ
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หรือกิจกรรมท่ีออกแบบข้ึนมาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ผูอ้อกแบบโปรแกรมต่าง ๆ น้ี
จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์ดงักล่าวน้ีได ้ตามแนวคิดของทฤษฎีความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนใน
องค์การ หากนกัพฒันาบุคลากรเขา้ใจถึงแก่นหรือหลกัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ย่อมทาํให้พวกเขา
เขา้ใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงและพร้อมเสมอท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหาอุปสรรคท่ีพร้อมจะ
เกิดข้ึนไดจ้ากการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ  
 พบวา่องคก์ารท่ีมกัจะเผชิญกบัความโกลาหลซ่ึงเป็นความรู้สึกต่อตา้นของพนกังานท่ีอยูใ่น
องค์การนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นองค์การท่ีมีคนรุ่นเก่าหรือเป็นลูกหมอ้ ทาํงานกบัองค์การ
นั้นๆ มานานแลว้ เป็นบุคคลท่ีไม่พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อนัเน่ืองจากความเคยชินกบั
ระบบและวิธีการทาํงานแบบเดิม ๆ พวกเขามีความรู้สึกวา่การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองยุง่ยาก มีความ
เช่ือว่าระบบงานเดิมท่ีเคยปฏิบติัดีอยู่แลว้ไม่เห็นจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียน ดีไม่ดีคนกลุ่มน้ีจะเป็นผูจุ้ด
ประกายทาํให้พนกังานคนอ่ืนมีความคิดเห็นคล้อยตามไปด้วย ดงันั้น นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์
จาํเป็นจะตอ้งยนืหยดัและมีจุดยนืของตนเอง มิใช่วา่จะมีความคิดเห็นคลอ้ยตามกบักลุ่มคนท่ีต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงนั้น 
 ไม่มีองค์การใดท่ีไม่เผชิญกบัปัญหาหรือความวุน่วายเม่ือมีการปรับเปล่ียนระบบงานหรือ
การนาํโปรแกรม / โครงการใหม่ ๆ มาใชใ้นองคก์าร ความทา้ทายของนกัพฒันาบุคลากรก็คือ จะทาํ
อยา่งไรให้สถานการณ์ความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนจากการต่อตา้นของคนท่ีอยูใ่นองคก์ารนั้นเห็นดว้ยมี
ส่วนร่วม และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี 
 2.3 ทฤษฎมุ่ีงสู่อนาคต (Future Theory) 
 ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมุ่งสู่อนาคตกบัแนวความคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การนั้น พบว่านกัพฒันาบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งวางแผนและออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรม
การพฒันาใหเ้หมาะสมและสามารถรองรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคตได ้
มิใช่มองเพียงแค่สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัเท่านั้น นกัพฒันาบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งมีวิสัยทศัน์โดย
การมองไปขา้งหนา้ 
 ทฤษฎีการมุ่งสู่อนาคตจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการวางแผนเพื่ออนาคตขา้งหนา้ เน่ืองจากอนาคตเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถคาดเดาได้ อยู่บนเง่ือนไขของความไม่แน่นอน ซ่ึงองค์การ
สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ของความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้สมอ ดงันั้นเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตขา้งหน้า ส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งตระหนกัเสมอก็คือ 
จะทาํอยา่งไรใหอ้งคก์ารพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาเหล่าน้ีได ้จะทาํอยา่งไรให้องคก์ารไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัท่ีอาจจะทวคีวามรุนแรงข้ึนต่อไปในอนาคตได ้
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 นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นจะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม หรือความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกนั กลยุทธ์จึงเป็นเสมือนแนวทาง แผนงาน และทิศทาง
เพื่อใหก้ารออกแบบ โปรแกรมการพฒันาบุคลากรไม่เพียงแต่จะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได้
แลว้ การออกแบบโปรแกรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งนาํไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัต่อไปในอนาคตไดด้ว้ยเช่นกนั 
 
3. ทฤษฎจิีตวทิยา (Psychological Theory) 
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาไดถู้กนาํมาใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การเป็นอย่างมาก 
ทฤษฎีดงักล่าวน้ีไดร้วมไปถึงแนวคิดการเรียนรู้ในองคก์ารเป็นอยา่งมาก ทฤษฎีดงักล่าวน้ีไดร้วมไป
ถึงแนวคิดการเรียนรู้ในองค์การ การจูงใจพนกังาน การประมวลขอ้มูลข่าวสารการบริหารจดัการ
กลุ่ม ทั้ งน้ีทฤษฎีทางจิตวิทยาถือได้ว่าเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการหรือสภาวะการ
เปล่ียนแปลงในดา้นจิตใจ และพฤติกรมการแสดงออก 
 พบวา่ทฤษฎีทางจิตวทิยาไดถู้กนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการตนเอง และกลุ่มคนทั้งท่ีอยูใ่น
หน่วยงานเดียวกนัและ/หรือต่างหน่วยงานกนัโดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง และการพฒันาผล
การดําเนินงาน (Performance) ทั้ งในระดับองค์การ หน่วยงาน และตัวบุคคลให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 จากแนวคิดดา้นจิตวทิยา ท่ีนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งทาํความเข้าใจถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและการแสดงออกของมนุษย ์ซ่ึงการออกแบบโปรแกรมการพฒันา
บุคลากรจึงถูกกาํหนดข้ึนมาเพื่อการปรับเปล่ียนการรับรู้ อารมณ์ ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในดา้น
ทศันคติ โดยมีเป้าหมายก็คือ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกินกวา่หรือเป็นไปตามความตอ้งการหรือ
ความคาดหวงัขององคก์าร และผูบ้งัคบับญัชาโดยมีความเช่ือวา่ เม่ือพฤติกรรมการทาํงานเปล่ียนผล
การดาํเนินงานยอ่มไดรั้บการปรับปรุงและการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาในองค์การนั้น พบว่าทฤษฎีดงักล่าวน้ีประกอบไปดว้ย
ทฤษฎียอ่ย ๆ อีก 3 ทฤษฎี ไดแ้ก่  
 1. จิตวทิยาเกสตลัท ์(Gestalt Psychology) 
 2. จิตวทิยาดา้นพฤติกรรม (Behavioral Psychology) 
 3. จิตวทิยาการรับรู้ (Cognitive Psychology) 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 



60 
 

 ทฤษฎจิีตวทิยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
 คาํว่า “เกสตลัท์” เป็นคาํท่ีมาจากภาษาเยอรมนั หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมดหรือโครงสร้าง
ทั้งหมด (Totality / Configuration)~ โดยกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดท่ีประกอบกนัข้ึนมา ให้มองเป็น
ภาพรวมใหญ่ไม่มองแยกเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา่การศึกษาคุณค่า / มูลค่าท่ี
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมมนุษยน์ั้นจะตอ้งศึกษาเป็นภาพรวม จะแยกศึกษาและวิเคราะห์ออกเป็นทีละ
เร่ืองไม่ได ้เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมบูรณาการ (Integrated Behavior) ท่ีเกิดข้ึน
จากการผสมผสานกนัระหวา่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป
ของแต่ละคน ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น นอกจากน้ีพฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษยย์อ่มสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน อนัเป็นผล
ทาํใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ทกัษะ และความสามารถเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ทฤษฎีน้ีจะเนน้ไปท่ีพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษยท่ี์เป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ คนเรามี
การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ารเรียนรู้และการแสดงออกแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงควรจะเนน้ไปท่ีภาพรวมของเร่ืองท่ีจะศึกษาก่อน แลว้จึงค่อยศึกษาเน้ือหายอ่ยในแต่ละ
เร่ืองทีละส่วนต่อไป 
 ดงันั้น นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงทฤษฎีเกสตลัท ์เน่ืองจากจะทาํให้
เกิดความเขา้ใจในแง่มุมของการเรียนรู้ของพนกังานในองค์การไดอ้ย่างชดัเจน พนกังานจะเรียนรู้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึง พวกเขาจะต้องทาํความเข้าใจถึงการเช่ือมโยงถึงเป้าหมายหรือผลงานของพนักงานกับ
เป้าหมายของหน่วยงานและองคก์ารดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ทฤษฎจิีตวทิยาด้านพฤติกรรม (Behavioral Psychology) 
 ทฤษฎีน้ีจะเนน้ไปท่ีพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยท่ี์สามารถสังเกตเห็นได ้การเรียนรู้
ของมนุษยเ์กิดข้ึนจากส่ิงเร้าหรือตวักระตุน้ท่ีถูกใส่เขา้มา และในทางกลบักนัมนุษยจ์ะหลีกเล่ียงการ
กระทาํในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากตวักระตุ้นท่ีถูกใส่เข้ามาด้วยเช่นกัน ทฤษฎีน้ีจึงมีความเช่ือว่า
พฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนจากการเสริมแรงโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การเสริมแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) และ 2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) ทั้งน้ี
กระบวนการเสริมแรงจะประกอบไปดว้ย 
  A   เงือนไขนาํ (Antecedents) 
  B   พฤติกรรม (Behavior) 
  C   ผลกรรม (Consequence)  
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 ตัวอย่างการเสริมแรงทางบวก : การอบรมหลกัสูตรจิตสํานึกของการให้บริการ (เง่ือนไข
นาํ) คุณสมศรีมกัจะตอบคาํถามจากท่านวทิยากร (พฤติกรรม –การตอบคาํถาม) เป็นเหตุให้วิทยากร
พอใจและให้รางวลัคุณสมศรีดว้ยการให้เพื่อนในห้องปรบมือให้ รวมถึงการให้ของรางวลัเล็ก ๆ
นอ้ย ๆแก่คุณสมศรี (ผลกรรม) หลงัจากนั้นคุณสมศรีจึงมกัชอบตอบคาํถามจากอาจารยใ์นห้องเรียน
เสมอ 
 การทาํความเขา้ใจถึงแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์น้ีจะทาํให้นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์
สามารถนํามาปรับใช้ในการออกแบบโปรแกรมหรือโครงการพฒันาบุคลากรในองค์ก ารให้
เหมาะสมได้ โดยพิจารณาว่าควรจะใช้การเสริมแรงทางบวกหรือทางลบเพื่อกระตุ้นให้คนใน
องคก์ารแสดงพฤติกรรมอยา่งท่ีตอ้งการ เช่น หากคนในองคก์ารไม่ชอบวิธีการโอน ยา้ย /หมุนเวียน
งาน (เง่ือนไขนาํ) คนส่วนใหญ่จะหลีกเล่ียงและปฏิเสธท่ีจะโอนยา้ยงาน (พฤติกรรม) เป็นเหตุให้ใน
องคก์ารไม่มีการโอนยา้ย / หมุนเวยีนงานเกิดข้ึน (ผลกรรม) ดงันั้นนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง
ใชก้ารเสริมแรงทางบวก โดยการกาํหนดให้การโอนยา้ย / หมุนเวียนงานเป็นปัจจยัหรือเกณฑ์หน่ึง
ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งงานของพนกังาน 
 ทฤษฎจิีตวทิยาการรับรู้ (Cognitive Psychology) 
 การรับรู้ (Cognition) มาจากภาษาลาติน แปลวา่ การรู้จกั (Knowing) ทฤษฎีน้ีจะมุ่งเนน้ไป
ไปท่ีความเขา้ใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศยัการกาํหนดรู้ (Perception) มาก่อน การ
รับรู้ท่ีถูกตอ้งจะนาํไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกท่ีถูกตอ้งเช่นเดียวกนั 
 ทฤษฎีน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีจิตวิทยาเกสตลัท์และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเขา้
ดว้ยกนั ทฤษฎีในกลุ่มน้ีอธิบายวา่ การเรียนรู้เป็นผลของกระบวนการคิด ความเขา้ใจ การรับรู้ส่ิงเร้า
ท่ีมากระตุน้ ผสมผสานกบัประสบการณ์ระหวา่งประสบการณ์ท่ีไดรั้บในปัจจุบนักบัประสบการณ์
ในอดีต จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญาเขา้มามีอิทธิพลในการเรียนรู้ดว้ย ทฤษฎีกลุ่มน้ีจึง
เนน้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์จาํเป็นจะต้องพยายามหาวิธีการเพื่อสร้างการรับรู้ท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เป็นภาพรวม ภาพใหญ่ ให้พนกังานเกิดความเขา้ใจ และเม่ือพนกังานมีการรับรู้ท่ี
ชดัเจนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ จะนาํไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็นดว้ย สนบัสนุน ไม่ต่อตา้น 
หรือปฏิเสธในการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมหรืองานโครงการดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ถูก
กาํหนดข้ึนมา 
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สรุป 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เกิดจากการผสมผสานการบูรณาการ
แนวคิดหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) ทฤษฎีระบบ (System 
Theory) และทฤษฏีจิตวทิยา (Psychological Theory) 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มีแง่มุมของหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีสําคญัคือ ทฤษฎีการใชท้รัพยากรท่ี
จาํกดั ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน ทฤษฎีมองมนุษยใ์ห้เป็นทุนหรือทุนมนุษย ์และเทคนิค
วิชาการหลกัในการใช ้Scorecard เพื่อการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์าร ไดแ้ก่ การคดัเลือกตวัช้ีวดั 
การกาํหนดเป้าหมาย การบริหารจดัการขอ้มูล และการวิเคราะห์ช่องวา่งผลงาน และทฤษฎีระบบ 
จะประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อย ๆ ได้แก่ ทฤษฎีระบบโดยทัว่ไป ทฤษฎีแห่งความโกลาหล และ
ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต และทฤษฎีจิตวิทยา จะประกอบไปดว้ยทฤษฎีย่อย ๆ อีก 3 ทฤษฎี คือ จิตวิทยา
เกสตลัท ์จิตวทิยาดา้นพฤติกรรม และจิตวทิยาการรับรู้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. จงอธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีทฤษฎีอะไรบา้ง 
 2. จงอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  ทฤษฎีการใชท้รัพยากรท่ีจาํกดั 
  2.2  ทฤษฎีการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
  2.3   ทฤษฎีมองมนุษยใ์หเ้ป็นทุนหรือทุนมนุษย ์
 3. จงอธิบายองคป์ระกอบการวดัสินทรัพยท์างปัญญา ดงัต่อไปน้ี 
  3.1  Collective Skills 
  3.2  Communication Of Practices 
  3.3 Social Capital 
 4. เทคนิควิธีในการใช ้Scorecard เพื่อการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์าร มีก่ีวิชา อะไรบา้ง 
จงอธิบาย 
 5. จงอธิบายทฤษฎีระบบ ดงัต่อไปน้ี 
  5.1  ทฤษฎีระบบโดยทัว่ไป 
  5.2  ทฤษฎีแห่งความโกลาหล 
  5.3  ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต 
 6. ทฤษฎีจิตวทิยา คืออะไร จงอธิบาย 
 7. ทฤษฎีจิตวทิยาเกสตลัท ์คืออะไร จงอธิบาย 
 8.  ทฤษฎีจิตวทิยาดา้นพฤติกรรม คืออะไร จงอธิบาย 
 9.  ทฤษฎีจิตวทิยาการรับรู้ คืออะไร จงอธิบาย  
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กรุงเทพฯ. 
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แผนบริหารการสอน ประจ าบทที ่3 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. ความสาํคญัของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. วตัถุประสงคข์องการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. ฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. รูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 6. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 7. ความสาํคญัของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 8. กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 9. ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ารในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 10. สรุป 
 11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 12. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์ ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. สามารถอธิบายความหมายของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 2. สามารถอธิบายความสําคญัและวตัถุประสงค์ของการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากร  
มนุษย ์
 3. สามารถอธิบายวตัถุประสงคข์องการจดัหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์
 4. เขา้ใจถึงฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. เขา้ใจถึงรูปแบบการจดัหน่วยงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
 6. สามารถอธิบายความสาํคญัของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 7. เขา้ใจถึงกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใน
องคก์าร 
 8. เขา้ใจความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ารในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 
 



66 
 

วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบเอกสารการสอน 
 2. บรรยายประกอบ Power Point ในหวัขอ้ต่าง ๆ  
 3. บรรยายสรุปเน้ือหาท่ีสาํคญั 
 
กจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ   
 2. คน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ต 
 3. คน้ควา้เพิ่มเติมในหวัขอ้ท่ีกาํหนดและนาํเสนอรายงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. Power Point ใหห้วัขอ้ท่ีบรรยาย 
 3. ตวัอยา่งขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
การวดัและการประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการตอบคาํถาม การตั้งใจเรียน 
 2. ประเมินจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่3 
องค์การและผู้รับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
ความหมายของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง องคก์ารท่ีรับผิดชอบหรือมีหนา้ท่ีในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ องค์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง รูปแบบของโครงสร้างหน่วยงาน
รับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีจดัข้ึนตามหลกัและวิธีการท่ีประกอบด้วยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกนัเพื่อดาํเนินกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ตามท่ี
กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ว ้การท่ีบุคคลมารวมกนัเพื่อดาํเนินกิจกรรมตอ้งมีการจดัระบบ
การอยูแ่ละประกอบกิจกรรมร่วมกนั คือ ตอ้งมีการจดัโครงสร้างองคก์าร จดัแบ่งหนา้ท่ีการงานให้
รับผิดชอบ โดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญของแต่ละคน แต่ละฝ่าย ซ่ึงองค์การหรือหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์หลากหลายรูปแบบดงัท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป องคก์ารขนาดใหญ่จะมีระดบั
การกระจายอาํนาจการจดัการลงสู่ระดบัต่าง ๆ สูงมาก (Highly Decentralization) อยา่งไรก็ตาม การ
จดัหน่วยงานหรือองคก์ารรับผดิชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์นมาโดยเฉพาะ เป็นการนาํเอางาน
ส่วนต่าง ๆ เก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มารวมกนักันในรูปของศูนย์รวม เพื่อให้การใช้
อาํนาจในการบริหารมีเอกภาพ และมีศูนยอ์าํนวยการให้งานพฒันาทรัพยากรมนุษยด์าํเนินการไป
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด โครงสร้างองคก์ารการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเกิดจากการจดักลุ่มงานการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั ตามวตัถุประสงคห์รือตามหนา้ท่ีการจดัการการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และมีสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นเอกภาพ ภายในโครงสร้างองค์การหรือหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์จึงประกอบดว้ยแผนกงานต่าง ๆ ท่ีรวมกลุ่มกิจกรรมท่ีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั โดย
อาศยัหลกัการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดั ดงันั้นการจดัโครงสร้างองค์การหรือหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจึ์งหมายถึงการจดัระเบียบกิจกรรมของหน่วยงานการจดัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นระบบ เพื่อความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด องคก์ารหรือหน่วยงานการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือส่ิงท่ีประกอบดว้ยคนท่ีมีความชาํนาญในงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่
ละอยา่งแตกต่างกนั ตามภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน ดงัจะเห็นไดจ้ากหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะดบักรม เช่นสถาบนัพระปกเกลา้ ระดบักอง เช่น สํานกัพฒันาทรัพยากร
บุคคล สาํนกังานพฒันาขา้ราชการพลเรือน ระดบัฝ่าย เช่นฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ และระดบัแผนกงานการพฒันาทรัพยากรบุคคล เช่น องค์การรับผิดชอบงานการ
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พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ในการจดัโครงสร้างองคก์ารนั้น ปีเตอร์ เอฟ ดรัก
เกอร์ (Peter F. Drucker) ปรมาจารยด์้านการจดัการไดต้ั้งขอ้สังเกตเป็นประเด็นคาํถามเก่ียวกบั
องคก์ารไว ้4 ประเด็นคือ (เชาว ์โรจนแสง, 2554, หนา้ 5-56) 
 1. หน่วยงาน (Unit) ในองคก์ารควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 2. ควรรวบรวมหน่วยงานใดเขา้ไวด้ว้ยกนั และควรแยกหน่วยงานใดออกจากกนั 
 3. หน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารควรมีขนาด (Size) และรูปร่าง (Shape) อยา่งไร 
 4. จะมีเกณฑใ์นการวางตาํแหน่งและกาํหนดความสัมพนัธ์ (Placement And Relationship) 
ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งไร 
 การจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีโครงสร้างองค์การรูปแบบระดบัข้ึนอยู่กบั
ภารกิจขององคก์าร อยา่งไรก็ตาม การจดัโครงสร้างองคก์ารการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามทฤษฎี
ระบบราชการ (Bureaucracy) ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญัดงัน้ี 
 1. การแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน (A Clear-Cut Division Of Labor) คือ การจดั
หน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยพิจารณาความเช่ียวชาญและความเป็นมืออาชีพ 
 2. สายการบังคับบัญชา (Chain Of Command) พิจารณาจากการกระจายอาํนาจ การสั่ง
การตามลาํดบัขั้นของการบงัคบับญัชา 
 3. กฎ ระเบียบที่ก าหนดอย่างเป็นทางการ (Rules Regulations And Prscedures) การจดั
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของแต่ละ
หน่วยงาน (ราชการ รัฐวสิาหกิจ ธุรกิจ และองคก์ารระหวา่งประเทศ) 
 4. มีบุคลากรฝ่ายบริหาร (Administrative Staff) การจดัหน่วยงานของราชการต้องมี
บุคคลฝ่ายบริหารทาํหน้าท่ีด้านการส่ือสารและประสานการปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
องคก์าร ตาํแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหารข้ึนอยูก่บัระดบัขององคก์าร ซ่ึงองคก์ารการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารมีหลายระดบัตามภารกิจท่ีรับผดิชอบของแต่ละองคก์าร 
 5. ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารทั้งกับผู้บังคับบัญชา ประชาชน หรือกับ
องค์การและบุคคลภายนอกอย่างเป็นทางการ การท่ีจะเป็นองคก์ารระดบัใดข้ึนอยูก่บัความกวา้งและ
ความลึกของความสัมพนัธ์ 
 6. ระบบการพิจารณาความดีความชอบ (Advancement System) ท่ียึดหลักคุณธรรม 
(Merit) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัการบริหารองคก์าร 
 การจดัโครงสร้างองค์การในระบบราชการ กล่าวไดว้่าเป็นการจดัโครงสร้างองค์การใน
รูปแบบโครงสร้างองคก์ารในแนวด่ิง การจดัองคก์ารหรือหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
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หน่วยงานราชการแบ่งออกไดเ้ป็นหลายระดบั การจดัองค์การพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรจะเป็น
ระดบัใดข้ึนอยูก่บัเกณฑห์รือองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการคือ 
 1. สายการบังคับบัญชา (Chain Of Command) พิจารณาจากการรายงานจากระดบัล่างสู่
ระดบับน ซ่ึงกาํหนดวา่ใครจะเป็นผูร้ายงานถึงผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด โดยธรรมเนียมปฏิบติัจะมีการ
รายงานตามลาํดับชั้น การท่ีจะบอกได้ว่าองค์การการพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะอยู่ในระดับใด 
พิจารณาไดจ้ากการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาในสายการบงัคบับญัชาวา่ตอ้งรายงานต่อใคร หากตอ้ง
รายงานข้ึนตรงต่อปลดักระทรวงก็ตอ้งเป็นระดบักรม เป็นตน้ 
 2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegation Of Authority) การกระจายอาํนาจของ
ผูบ้ริหารจะกระจายอาํนาจลดหลัน่กนัตามลาํดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา ระดบัตาํแหน่งสูงมี
หนา้ท่ีขอบเขตกวา้งขวางกวา่ระดบัล่าง อยา่งไรก็ตาม การจดัการในระบบราชการยงัมุ่งท่ีการมอบ
อาํนาจหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ โดยกาํหนดว่าตาํแหน่งใดควรมีอาํนาจหน้าท่ีอะไร แต่ละระดบัมี
อาํนาจในการตดัสินใจโดยไม่ตอ้งรอผูบ้ริหารในการตดัสินใจ อาจเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงระดบัของ
องคก์ารการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่อยูใ่นระดบัใดได ้
 3. การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ (Centralization And Decentralization) แม้
ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์การจะพยายามกระจายอาํนาจหน้าท่ีในการตดัสินใจและการปฏิบติั
บางอย่างให้แก่พนกังานก็ตาม ดว้ยการเป็นระบบราชการและการจดัองค์การในแนวด่ิง จึงยงัคงมี
การรวมอาํนาจในการตดัสินใจบางอยา่งท่ีสาํคญัไวท่ี้ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น การตดัสินใจท่ีจะอนุมติั
หรือไม่อนุมติัโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์ารพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัใด 
 4. ช่วงหรือขนาดของการจัดการ (Span Of Control) หมายถึง การปฏิบติังานร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดอยา่งไรระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ีผูบ้ริหารมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวน
มาก การใกล้ชิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะน้อย การบงัคบับญัชาอาจตอ้งอาศยันโยบาย แผนงาน 
และผูอ่ื้นในสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความจาํเป็นว่าหน่วยงานหรือองค์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นองคก์ารระดบัใด 
 5. ต าแหน่งหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา (Line And Staff) เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของการจัดองค์การในแนวด่ิงหรือระบบราชการ คือตาํแหน่งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายให้
คาํปรึกษา มีความแตกต่างในอาํนาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลสําเร็จของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายให้
คาํปรึกษาหรือสนบัสนุนจะทาํหน้าท่ีสนบัสนุนการบริหารพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ฎหมาย และ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือให้คาํแนะนําในการปฏิบติังานด้านเทคนิค ตาํแหน่งหน่วยงาน
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พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกไดว้า่หน่วยงานหรือองคก์ารพฒันาทรัพยากรมนุษย์
อยู่ในระดับใดในองค์การ การจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปอาจจัดได้ใน 2 
รูปแบบ คือ การจดัหน่วยงานโดยอาศยัหนา้ท่ีเป็นหลกั (By Functional) และการจดัหน่วยงานโดย
อาศยัจุดประสงค์เป็นหลกั (By Objective) การจดัหน่วยงานแต่ละแบบให้ผลท่ีแตกต่างกนัตาม
ความจาํเป็นของหน่วยงาน วา่หน่วยงานชนิดใดจะเหมาะสม 
 1. การจัดแผนกงานตามหน้าที ่ อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 แผนกงานที่ท าหน้าที่หลัก (Line) ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าท่ีท่ีมี
ความสําคญัต่อการดาํเนินงานขององคก์าร ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งทรัพยากรและรับผิดชอบงานสําคญัใน
ภาพหน้า เช่น หน่วยงานวางแผนโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานปฏิบติัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และหน่วยงานประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ
ในการตดัสินใจดาํเนินการเองไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด และมีอาํนาจอยูใ่นสายการบงัคบับญัชา 
  1.2 แผนกงานทีท่ าหน้าทีย่่อยหรือท่ีเรียกวา่หน่วยงานรองหรือสนบัสนุน หรือหน่วยงาน
ท่ีปรึกษา (Staff) เป็นกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสาํคญัแต่ไม่ใช่หนา้ท่ีหลกั ซ่ึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นหน้าท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีหลกัสามารถดาํเนินการได้ เช่น 
หน่วยงานศิลปกรรม หน่วยงานวเิคราะห์ขอ้มูล หน่วยงานจดัเตรียมเอกสาร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไม่มี
อาํนาจในการตัดสินใจในงานหลักเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่อย่างใด เป็นเพียง
หน่วยงานระดบัปฏิบติัการตามท่ีรับมอบหมายเท่านั้น 
 2. การจัดแผนกงานตามวัตถุประสงค์ การจดัแผนกงานตามลกัษณะน้ีถือเอาจุดประสงค์
ขององคก์ารเป็นเกณฑ์ คือเน้นท่ีกระบวนการทาํงานทั้งหมด รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่วิชาชีพ 
การจดัแผนกงานจดัตามผลผลิต เช่น แผนกพฒันาผูบ้ริหาร แผนกพฒันาฝ่ายปฏิบติัการ แผนกจดั
โครงการพฒันา แผนกจดัการความรู้ แผนกการศึกษา แผนกฝึกอบรมช่างเทคนิคและช่างฝีมือ เป็นตน้ 
การจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์อาจเหมาะสมกับการจดัองค์การหรือหน่วยงานตาม
วตัถุประสงค ์เพราะลกัษณะของการจดัการการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์วตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย
แตกต่างกนัตามโครงการ ซ่ึงหมายถึงโครงการต่าง ๆ ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
ความส าคัญของหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 โครงสร้างองค์การหรือหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสําคญั คือ เป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบติังานขององค์การไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด โครงสร้างหน่วยงานสามารถขจดั
ความคลุมเครือและความไม่แน่ชดัต่าง ๆ ของอาํนาจหน้าท่ี และสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
หน่วยงานทาํให้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความเป็นระเบียบ คาดการได้ และสามารถ
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จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารทุกคนในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีความเป็น
ผูน้าํ มีกระบวนการในการทาํงาน ผูบ้ริหารของหน่วยงานสามารถใชโ้ครงสร้างของหน่วยงานเป็น
เคร่ืองมือในการสั่งการดา้นต่าง ๆ โครงสร้างของหน่วยงานท่ีกาํหนดข้ึนจึงเป็นฐานสําคญัในการ
จดัการหนา้ท่ี การกาํหนดโครงสร้างหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ดงัน้ี 
 1. ในดา้นของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  1.1 ช่วยใหบ้ริหารงานไดง่้าย มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา รู้วา่ใครทาํอะไร รับผิดชอบ
ต่อใคร 
  1.2 ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหางานคัง่คา้ง ณ ท่ีจุดใด 
  1.3 ขจดัปัญหาการทาํงานซํ้ าซอ้น 
  1.4 เกิดความชดัเจนในการกาํหนดขอบเขต เขตอาํนาจ หน้าท่ี กฎ ระเบียบ มีบุคลากร
ตอ้งปฏิบติัตาม 
 2. ในดา้นขององคก์ารพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  2.1 ทาํใหอ้งคก์ารมีความพร้อมท่ีจะเติบโตตามความจาํเป็นของงานท่ีพึงมี 
  2.2 สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมได้ง่าย เพราะเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมอนัเน่ืองมาจากความชดัเจนในแต่ละแผนกงาน 
  2.3 สามารถจดัโครงสร้างใหม่ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  2.4 เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. ในดา้นพนกังานของหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  3.1 ช่วยใหพ้นกังานในแต่ฝ่ายรู้วา่อาํนาจหนา้ท่ีขอบข่ายของงานท่ีรับผดิชอบมีเพียงใด 
  3.2 ทาํใหพ้นกังานพึงพอใจโดยไม่รู้สึกวา่งานท่ีรับมอบหมายนั้นมากหรือนอ้ยไป 
  3.3 ทาํให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทาํงานได้อย่างเต็มท่ีภายในขอบเขตท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
  3.4 ทาํให้พนกังานเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อฝ่ายอ่ืน และทาํให้เกิดการประสานงาน 
ตลอดจนความร่วมมือภายในหน่วยงานมากข้ึน 
 การท่ีหน่วยรับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งในระดบัมหภาคและจุลภาคต่างมี
ความประสงคท่ี์จะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้
มีหน่วยงานทรัพยากรมนุษยรั์บผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความสอดคลอ้งกนัทั้ง
ระดบัประเทศ องค์การและหน่วยงาน ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าการจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความจาํเป็นดงัเหตุผลต่อไปน้ี 
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 1. เพื่อแบ่งแยกหนา้ท่ีใหเ้กิดความชาํนาญเฉพาะดา้น โดยการรวมงานท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละ
ลกัษณะการปฏิบติังานหรือกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบติังานเดียวกนัเขา้ไวใ้นหน่วยงานเดียวกนั เช่น 
การรวมงานดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน การพฒันางานดา้นการเกษตรไวใ้นหน่วยเดียวกนั เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของงาน และเป็นการรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญและทรัพยากรให้สามารถทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบ บทบาทและสภาพการเปล่ียนแปลงขององคก์าร
และหน่วยงานภายในองค์การ การจดัตั้งองค์การก็เพื่อสนองความตอ้งการในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงของสังคม และเม่ือความตอ้งการของสังคมเปล่ียนแปลง องคก์ารก็จะตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบและบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 3. เพื่อประโยชน์ในการสอดแทรกเทคนิคและวิธีการจดัการสมยัใหม่ เพื่อป้องกนัไม่ให้
การจดัการลา้สมยั เช่น การจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์ หรือการจดัตั้งหน่วยงาน
วางแผนองค์การเพื่อให้มีการจดัระบบขอ้มูลท่ีทนัสมยั ทาํให้ระบบการทาํงานและการให้บริการมี
ความรวดเร็วข้ึน 
 4. เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการทาํงาน และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการได้ เช่น หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์หากมีงานเพิ่มมากเกินกว่าท่ี
หน่วยงานเดียวจะรองรับได้ก็สามารถแบ่งหน่วยงานออกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือแยกออกเป็นหน่วยงานระดบัภาค ระดบัประเทศได้
ตามความจาํเป็นขององคก์ารในแต่ละช่วงเวลาได ้
 5. เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตและการดาํรงอยูข่องหน่วยงาน คือ มีการ
ปรับเปล่ียนหน่วยงานหรือการขยายหน่วยงานตามการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 
 หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัการให้ประสบการณ์
ในการเรียนรู้แก่ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกบัทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมี
ผลต่องานในการช่วยใหเ้กิดการปรับปรุงคุณลกัษณะต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวกบังาน เช่น 
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมในการทาํงาน รวมทั้งความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานยอ่ยในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีฐานะเป็นหน่วยงานสนบัสนุนหรือเป็นหน่วยงานรอง บางองคก์ารอาจกาํหนดให้เป็น
หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ เพราะหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์หนา้ท่ีในการสร้างและพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้กบัทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การให้สอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุได้ตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย พนัธกิจ และ
วสิัยทศัน์ขององคก์าร การท่ีองคก์ารจะสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น องคก์าร
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ต้องจัดให้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์แบบเช่ือมโยงและบูรณาการกับทุกหน่วยงานและทุกระดับในองค์การอย่าง
ต่อเน่ือง 
 โลกในปัจจุบันเต็มไป ด้วยข้อมูลข่าวสาร และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความสามารถในการเรียนรู้และการเรียนรู้เพื่อการพฒันาเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด ซ่ึงความรู้บางเร่ืองยงั
ไม่มีมาก่อนในอดีต หรือมีแต่ยงัไม่เป็นองค์ความรู้ ซ่ึงโลกในยุคต่อไปทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
พฒันาตนเองหรือไดรั้บการพฒันาในส่ิงต่อไปน้ี 
 1. เรียนรู้ส่ิงใหม่ และเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
 2. พฒันาทกัษะในเร่ืองใหม่ ๆ และเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Develop New Skills) จนมี
ความชาํนาญไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 3. ใชว้จิารณญาณกรองข่าวสาร (Data) แปรขอ้มูล (Information) 
 4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลไปสู่ความรู้ (Knowledge) มาเป็น
ประสบการณ์ (Experiences) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชส้ติควบคู่กบัคุณธรรมอนัดีงาม (Morality) เพื่อให้เกิด
ปัญญา (Wisdom) อันจะเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา วางแผน และนําไปสู่การสร้างสรรค์
นวตักรรม (Innovation) 
 การท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรมนุษย์
โดยมีแนวความคิดว่าทรัพยากรมนุษยท่ี์สําคญัและมีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรใด ๆ ขององค์การ 
เพราะทรัพยากรมนุษยคื์อ ศูนยก์ลางของการพฒันา ดงันั้นทรัพยากรมนุษยต์อ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อใหมี้ทกัษะ ความรู้ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคส์อดคลอ้งตามแผนกกลยุทธ์
และวสิัยทศัน์ขององคก์าร ดงันั้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นท่ีจะตอ้งมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ
ในลกัษณะการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ 
แลพฒันาหรือสร้างทรัพยากรมนุษยใ์ห้ตรงต่อความจาํเป็นและความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน 
ปัจจุบนัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการยกฐานะข้ึนมาเป็นหน่วยงานหลกั เพราะการท่ี
จะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละหน่วยงานให้สามารถปฏิบติังานสอดรับกนัในลกัษณะการบูร
ณาการโดยท่ีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัทุกหน่วยงานในองค์การได ้
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีบทบาทในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์สนองความตอ้งการ
ขององค์การในภาพรวมท่ีทาํให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีผลทาํให้สามารถสร้างความเป็นเลิศของทรัพยากรมนุษย ์ทาํ
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ให้สามารถบรรลุวฒันธรรมการทาํงานไดสู้งสุด เพิ่มตะกร้าคนเก่ง สร้างทางเดินสายอาชีพสู่ความ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และสร้างผูน้าํใหป้ระสบความสาํเร็จในระดบัสูงสุด 
วตัถุประสงค์ของการจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพฒันากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องกาํหนด
โครงสร้างพื้นฐานหรือหน่วยงานรับผิดชอบ การมีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะทาํให้
ผูรั้บผิดชอบดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสะดวก เห็นความชดัเจนในการปฏิบติังานมาก
ข้ึน เพราะทาํใหท้ราบไดว้า่ไดมี้การคิดและดาํเนินการอยา่งไรมาก่อน เกิดปัญหาอุปสรรคในเร่ืองใด 
ณ จุดใด หากหน่วยงานท่ีจดัข้ึนไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ จาํเป็นตอ้งพฒันาให้กา้วหนา้ไปไกล
กวา่ท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงอาจมองอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
กาํหนดไวใ้ห้มากท่ีสุด การกาํหนดโครงสร้างหรือหน่วยงานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรได้
พิจารณาถึงคาํถามดงัต่อไปน้ี 
 1. ภารกิจของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์ออะไร 
 2. นโยบายขององคก์ารท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งไร 
 3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งไร โดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อ
องคก์ารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง 
 4. ภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบนัเป็นอย่างไร ความต้องการด้านแรงงานและปริมาณ
แรงงานในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาท่ีตอ้งการมีความสมดุลกนัหรือไม่ 
 5. ขอ้กาํหนดด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างไร รวมทั้งด้านแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงานในปัจจุบนั 
 6. องคก์ารมีโครงสร้างหน่วยงานการจดัการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เอ้ือต่อการปฏิบติังาน
หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานตอ้งเป็นเสมือนขอบเขตงานทั้งหมดของ
องคก์ารท่ีคอยเช่ือมโยงและจดัสรรอาํนาจหนา้ท่ีดูแลทรัพยากรมนุษยใ์ห้เหมาะสมกบังาน โดยมีคาํ
บรรยายลกัษณะงาน กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีงานแต่ละตาํแหน่งของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน 
 7. โครงสร้างตาํแหน่งงานไดมี้การกาํหนดไวห้รือไม่ และมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
องคก์ารอยา่งไร 
 8. มีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้ นตอนในการปฏิบัติต่อทรัพยากรมนุษย์
สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานหรือไม่ 
 9. เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน เช่น ผงัการไหลของงานเป็นอยา่งไร 
 จากการพิจารณาคาํถามดงักล่าวเพื่อหาคาํตอบ ทาํให้ระบุไดว้า่วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรเป็นอย่างไร การกาํหนดวตัถุประสงค์ของหน่วยงานพฒันา
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ทรัพยากรมนุษยอ์าจมีความแตกต่างกนัไปตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขนาด
ขององคก์าร ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร แต่อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างหน่วยงาน
พื้นฐานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยถื์อวา่เป็นกรอบของการจดัการท่ีช่วยให้การพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์าํเนินการไดง่้ายข้ึน หากบุคคลหรือผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง
เพื่อการพฒันาและรับเอาแนวคิดใหม่ รวมทั้งวิธีปฏิบติัแบบใหม่เขา้มาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยอ์าจจะระบุอยา่งกวา้ง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถทาํงานในองคก์ารไดต้ามเป้าประสงค ์ทรัพยากร
มนุษยไ์ม่วา่จะไดรั้บการศึกษามาในระดบัสูงหรือไดรั้บการศึกษามาดว้ยคะแนนสูงสักปานใดก็ตาม 
ยงัไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานจริงไดอ้ย่างราบร่ืน เพราะขาดประสบการณ์และความรู้ในงานอนั
เน่ืองมาจากแต่ละหน่วยงานจะมีวิธีปฏิบติังานและใช้เทคโนโลยีแตกต่างกนั ผูจ้บการศึกษาอาจมี
ความรู้และความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีท่ีไม่ตรงกบัเทคโนโลยีท่ีไม่ตรงกบัเทคโนโลยีท่ีหน่วยงาน
นาํมาใช้ นอกจากนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ และวิชาความรู้ท่ีศึกษามาอาจไม่ทนัสมยั ไม่ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในธุรกิจและอุตสาหกรรม ผูท่ี้จบการศึกษาจาํนวนมากยงัไม่คุน้เคยกบั
สถานการณ์จริงในการปฏิบติังาน การท่ีจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความสามารถปฏิบติังานได้
ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได ้จึงจาํเป็นตอ้งผ่านการพฒันา พร้อมท่ีจะเขา้สู่
การปฏิบติังานจริง ดงันั้นองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีการดาํเนินการท่ีทนัสมยั เป็นระบบและสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจึงไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์นเพื่อดาํเนินการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งจริงจงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารในการท่ี
จะทาํใหส้ามารถบรรลุไดต้ามเป้าประสงค ์เช่น สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน บริษทั
ปูนซีเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน) บริษทัสหพฒันพิบูลย ์จาํกดั เป็นตน้ 
 2. เพื่อให้บุคลากรในองค์การเกิดความคุ้นเคย และเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและวสัดุ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ ท่ีองค์การเลือกใช้ และควรนาํมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน องค์การ
สมยัใหม่จะนาํเอาเทคโนโลยี วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล และวิธีการปฏิบติังานใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์าร องคก์ารจึงไดเ้ตรียมการทางดา้นทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้ความรู้ ความสามารถในการใชป้ระโยชน์และเกิดความคุน้เคยกบัส่ิงใหม่ ๆ ดงักล่าว จึง
เป็นความจาํเป็นท่ีองค์การจะตอ้งมีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงให้มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีพึงประสงค์ ทําให้การวางแผน การ
ดาํเนินการ และการควบคุม การดาํเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเน่ือง ราบร่ืน สามารถพฒันา
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ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นท่ีพึงประสงค์ขององค์การไดอ้ย่างแทจ้ริง และสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัใหก้บัองคก์ารไดใ้นท่ีสุด 
 3. เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ
รับผิดชอบต่องานใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน หรือเพื่อกา้วข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบสูงข้ึน ทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การเม่ือเขา้มาทาํงานกบัองค์การแต่ละบุคคลจะหวงัความกา้วหน้าในชีวิตการทาํงานของ
ตน และการดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัองค์การก็มีความตอ้งการท่ีจะขยายกิจการให้
เจริญเติบโตยิ่งข้ึน ความคาดหวงัทั้งในส่วนของทรัพยากรมนุษยแ์ละส่วนขององคก์ารต่างมีผลทาํ
ใหอ้งคก์ารตอ้งใหค้วามสนใจ และใหค้วามสาํคญัต่อการเตรียมบุคลากรให้สามารถดาํรงตาํแหน่งท่ี
มีความสนใจ และให้ความสําคญัต่อการเตรียมบุคลากรให้สามารถดาํรงตาํแหน่งท่ีมีความสนใจ 
และให้ความสําคญัต่อการเตรียมบุคลากรให้สามารถดาํรงตาํแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบสูงข้ึน มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะนาํพาให้องคก์ารเติบโตไดอ้ยา่งไม่หยุดย ั้ง มีประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์าร
ต่าง ๆ จึงมอบภาระความรับผดิชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้แก่หน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยรั์บผดิชอบโดยตรง เพราะมีความชาํนาญเฉพาะในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. เพื่อช่วยองค์การในการพฒันาการดาํเนินงานของหน่วยงานภายใน การท่ีองค์การไดมี้
การพฒันาและเจริญเติบโต มีหน่วยงานและภารกิจต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การไม่สามารถดาํเนินการเองไดใ้นหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ อนัเน่ืองมาจากภารกิจ
นบัวนัจะมีเพิ่มมากข้ึน หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะมีส่วนช่วยองคก์ารไม่เฉพาะ
แต่การเตรียมการและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความเหมาะสมต่อการดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ 
เท่านั้น แต่ยงัมีส่วนช่วยองคก์ารในดา้นการพฒันาหน่วยงานภายในอีกดว้ย 
 5. เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบติังานได้ในระดบัมาตรฐานท่ีองค์การตอ้งการ โดย
ปกติฝ่ายบริหารองค์การจะเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานงานหรือคุณภาพและปริมาณท่ีคาดหวงัจะให้
บุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ปฏิบติัให้ไดต้ามมาตรฐานเพื่อสะดวกต่อการควบคุมและประเมิน
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย ์โดยผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบโดยตรงในแต่ละหน่วยงานจะเป็น
ผูดู้แลให้ทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของตนปฏิบติัหน้าท่ีให้ไดต้ามระดบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
หากทรัพยากรมนุษยร์ายใดไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานจะ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้ช่วยกนัรับผิดชอบพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ดังกล่าวให้สามารถปฏิบติังานได้ในระดบัมาตรฐานท่ีองค์การกาํหนด และในบางกรณี
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจเขา้ไปรับผิดชอบในการประเมินมาตรฐานการทาํงานของ
ทรัพยากรมนุษย ์แลว้นาํผลการประเมินมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นลกัษณะ
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การเติมเต็มในส่ิงท่ีขาด การจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว เห็นได้
จากบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั บริษทัทีโอที จาํกดั บริษทัโทรคมนาคม จาํกดั เป็นตน้ 
 6. เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเพื่อสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงขององค์การ 
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เม่ือประสบปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษย ์
โดยเฉพาะเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานดังกล่าวไม่มี
ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะดาํเนินการพฒันาให้ไดท้รัพยากรมนุษยต์ามท่ีตอ้งการไดเ้อง จึงมกัท่ีจะร้อง
ขอให้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วย การจดัการพฒันา
บุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหก้บัหน่วยงาน และเม่ือใดก็ตามท่ีองคก์ารมีการเปล่ียนแปลง 
องคก์ารมกัจะประสบปัญหาท่ีบุคลากรไม่รู้วา่จะทาํงานใหม่ของตนไดอ้ยา่งไร และทาํให้ถูกตอ้งได้
หรือไม่ องค์การจึงมอบให้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยรั์บผิดชอบในการเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความพร้อมก่อนการเปล่ียนแปลง เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการ
เปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม ภารกิของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่มีเฉพาะเพียงแต่การ
พฒันาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการเปล่ียนแปลงเท่านั้น แมไ้ม่มีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
บุคลากร หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร องคก์ารก็ยงัจาํเป็นตอ้งจดัให้มีหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทาํหน้าท่ีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ทรัพยากรมนุษย์และสร้าง
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่ืนตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานใหสู้งยิง่ข้ึน 
 7. เพื่อรวบรวมทรัพยากรมนุษยท่ี์มีทกัษะและประสบการณ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว้
ดว้ยกนั ภารกิจการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัมีลกัษณะเช่นเดียวกบัด้านการศึกษา คือ มี
สภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การท่ีองคก์ารตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์มาทาํหน้าท่ีด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถจดัการ
โครงการและดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้บรรลุไดต้ามวตัถุประสงค์ขององค์การ การจดั
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะช่วยดึงดูดผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มาร่วมงานกบัองค์การ และมีความกา้วหน้าในวิชาชีพเช่นเดียวกบัทรัพยากร
มนุษยใ์นวิชาชีพอ่ืนในองค์การ การท่ีองค์การสามารถดึงดูดผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในการจดัการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีผลทาํให้การดาํเนินงานดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนองความตอ้งการขององค์การได้เกินกว่าท่ี
องคก์ารคาดหมาย ซ่ึงจะทาํใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารดาํเนินการไปไดอ้ยา่งทนัสมยั 
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และคิดคน้วธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์นาํการเปล่ียนแปลง อนัจะ
นาํมาซ่ึงภาพพจน์ท่ีดีขององคก์าร 
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 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีวตัถุประสงค์เพื่อ
เช่ือมโยงงานต่าง ๆ เป็นโครงข่ายและกาํหนดวิธีการทาํงานตลอดจนแสดงการไหลของงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกลขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือในสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของ
องค์การได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบติังานได้ในระดับ
มาตรฐานท่ีองค์การกาํหนด นาํพาองค์การไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัในท่ีสุด 
 
ฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 หน่วยงานในองค์การโดยทัว่ไปประกอบด้วยหน่วยงานหลักหรือหน่วยปฏิบติั (Line) 
หมายถึง หน่วยงานท่ีทาํกิจกรรมมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จของเป้าหมายขององค์การและ
หน่วยงานรองหรือหน่วยงานท่ีปรึกษา หรือบางกรณีเรียกว่าหน่วยงานสนับสนุน (Staff) คือ
หน่วยงานท่ีทาํกิจกรรมท่ีมีผลทางออ้มต่อความสําเร็จในเป้าหมายขององคก์าร โดยการสนบัสนุน
และช่วยหน่วยปฏิบติัในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ดัอยู่
ในหน่วยงานประเภทหน่วยงานรอง หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานท่ีปรึกษา จะเป็น
หน่วยงานท่ีช่วยลดภาระของผูบ้ริหาร งานท่ีฝ่ายบริหารมอบให้ฝ่ายท่ีปรึกษามกัจะเห็นไดจ้ากงาน
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์งานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละงานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ หรืองาน
การจดัซ้ือ เป็นตน้ 
 ความแตกต่างระหวา่งหน่วยปฏิบติัและหน่วยงานท่ีปรึกษาจะปรากฏชดัเจนเม่ือนาํแนวคิด
อาํนาจหน้าท่ีมาเป็นเกณฑ์ คือหน่วยปฏิบติัมีอาํนาจหน้าท่ีและสิทธิในการปฏิบติังาน การสั่งการ
และการตดัสินใจ ซ่ึงหน่วยงานสนบัสนุนมีอาํนาจในการให้คาํปรึกษาและแนะนาํการตดัสินใจ แต่
ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจเหมือนหน่วยปฏิบติั ดงันั้นหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งมีอาํนาจ
หน้าท่ีเพียงการให้คาํปรึกษาและแนะนาํการตดัสินใจว่าควรจะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ืองใด 
เม่ือใด ท่ีใด และอยา่งไร แต่ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว หากคาํแนะนาํไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของปฏิบติั หน่วยงานทรัพยากรมนุษยก์็ไม่สามารถทาํได ้
 ความรับผดิชอบของหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีแสดงความแตกร่าระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายท่ี
ปรึกษา ฝ่ายปฏิบติัการจะรับผิดชอบในการให้ไดม้าซ่ึงความสําเร็จตามเป้าหมายรวมขององค์การ 
ส่วนฝ่ายท่ีปรึกษาจะรับผิดชอบแต่เพียงการแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคและผูช้าํนาญการพิเศษ
มาช่วยปฏิบติัการ ซ่ึงหมายถึงหน่วยงานท่ีปรึกษามีความรับผิดชอบในการให้บริการแก่หน่วยงาน
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ปฏิบติัการนัน่เอง ดงัเช่น หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท์าํหน้าท่ีบริการทางดา้นให้คาํปรึกษา
แนะนําเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์แก่ฝ่ายปฏิบติัการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความสําเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร โดยฝ่ายท่ีปรึกษามีอาํนาจเพียงให้คาํปรึกษาเท่านั้น การตดัสินใจจะเป็นของ
ฝ่ายปฏิบติัการ 
 การแบ่งแยกหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการและหน่วยงานฝ่ายท่ีปรึกษาออกจากกนัอาจมีปัญหา
อุปสรรคอยูบ่า้งในการใชเ้กณฑอ์าํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงานมาเป็นส่ิงท่ีกาํหนด
ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายท่ีปรึกษา คือไม่สามารถใช้ไดก้บัทุกกรณี 
เพราะการจะพิจารณาวา่หน่วยงานใดมีผลงานโดยตรงต่อจุดหมายขององคก์าร และหน่วยงานใดมี
ผลงานทางออ้มต่อเป้าหมายขององคก์าร การใชเ้กณฑ์ดงักล่าวอาจมีความคลุมเครือ เช่น หน่วยงาน
การจดัการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงทาํหน้าท่ีให้บริการแนะนาํและให้คาํปรึกษาให้แก่ฝ่าย
ปฏิบติัการ บุคคลใดฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจเห็นว่างานของตนก็มีความสําคญัโดยตรงต่อ
เป้าหมายขององคก์ารโดยรวมดว้ยเช่นกนั การใชห้ลกัอาํนาจหนา้ท่ีแบ่งแยกระหวา่งหน่วยงานฝ่าย
ปฏิบติัและหน่วยงานท่ีปรึกษา คือ แทนท่ีอาํนาจของฝ่ายท่ีปรึกษาจะให้คาํปรึกษาเท่านั้น แต่ยงัมี
อาํนาจบางประการในฝ่ายปรึกษา เช่น การให้คาํแนะนาํปรึกษาของฝ่ายท่ีปรึกษาต่อหน่วยงานฝ่าย
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายท่ีปรึกษาอาจให้คาํแนะนาํปรึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่ควรจะพฒันาในดา้นใด ในเร่ืองใด จะพฒันาอยา่งไร จะพฒันาท่ีไหน จะ
พฒันาเม่ือไร  จะใช้งบประมาณเท่าใด หากการให้คาํปรึกษาดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการ หน่วยงานท่ีจะตอ้งนาํไปดาํเนินการก็คือหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดโครงการ ในกรณีท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ในทางปฏิบัติจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ แต่เน่ืองจากหน่วยงานฝ่าย
ปฏิบติัการจาํนวนมาอาจมองเห็นว่าเป็นหน้าท่ี หรือในบางกรณีอาจมอบหมายให้กบัหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นผูด้าํเนินการเองตั้งแต่ตน้ ดงันั้นการแบ่งแยกหน่วยงานปฏิบติัการและ
หน่วยงานสนับสนุนจึงนํามาซ่ึงความขดัแยง้ เพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าหน่วยงานของตนเป็น
หน่วยงานสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์ารบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการและหน่วยงานฝ่ายท่ีปรึกษา แม้จะมีความ
ยากลาํบากในการแบ่งแยกความแตกต่างในทางทฤษฎีแต่ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารสามารถช้ีได้
แน่ชดัวา่ใครมีอาํนาจอะไร พนกังานฝ่ายปฏิบติัการมกัจะเขา้ใจหนา้ท่ีของตนเองดี และฝ่ายท่ีปรึกษา
ก็เขา้ใจถึงสถานะของตนเองในองคก์ารดีเช่นเดียวกนั ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานฝ่าย
ปฏิบติัการและหน่วยงานฝ่ายท่ีปรึกษามกัเกิดจากเหตุผลสาํคญั 2 ประการ คือ 
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 1. ฝ่ายปฏิบติัการกบัฝ่ายให้คาํปรึกษามีพื้นฐานทางการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์
ต่างกนั จึงมองกิจกรรมขององคก์ารของแต่ละฝ่ายแตกต่างกนัจากสภาพความเป็นจริง 
 2. อาํนาจหน้าท่ีต่างกนัทาํให้ทั้งสองฝ่ายเล่นบทบาททางการเมืองต่อกนัเม่ือตอ้งทาํงาน
ร่วมกนั 
 จากการสังเกตโดยทัว่ไปจะเห็นวา่ฝ่ายให้คาํปรึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จะประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความทนัสมัย มีการศึกษาสูง มีประสบการณ์ สามารถส่ือ
ขอ้ความไดช้ดัเจน และมีการสงวนท่าทีมากกวา่ฝ่ายปฏิบติัการ ซ่ึงในบางคร้ังทาํให้ฝ่ายท่ีปรึกษามี
ความเช่ือมัน่อยา่งมงายวา่งานของตนมีผลอยา่งน่าพอใจต่อเป้าหมายขององคก์าร 
 จุดสําคญัท่ีทาํให้ฝ่ายท่ีปรึกษาไม่ค่อยจะสบายใจก็คือ การได้อาํนาจน้อยกว่าท่ีตอ้งการ 
แมว้า่จะมีโอกาสไดมี้อาํนาจสั่งฝ่ายปฏิบติัการไดใ้นบางโอกาส ก็ยงัมีความตอ้งการมากข้ึน มีหลาย
กรณีท่ีหน่วยงานฝ่ายท่ีปรึกษาไม่สามารถสั่งใหฝ่้ายปฏิบติัการนาํเอาคาํแนะนาํหรือความคิดของฝ่าย
ตนไปปฏิบติั เช่น การแนะนาํให้ฝ่ายปฏิบติัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของตนโดย
วิธีการให้การฝึกปฏิบติัในงาน (On The Job Training) โดยผูบ้งัคบับญัชาในสายงานโดยตรง จึงทาํ
ใหฝ่้ายท่ีปรึกษาตอ้งพึ่งพาหรือข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของฝ่ายปฏิบติัการ การท่ีจะนาํความคิดของ
ตนไปใชต้อ้งใชว้ธีิการชกัชวนหรือพยายามหวา่นลอ้มจูงใจให้หน่วยงานปฏิบติัการนาํความคิดของ
ตนไปปฏิบัติ จึงทําให้หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการมองว่าหน่วยงานฝ่ายท่ีปรึกษาเป็นท่ีมาของ
ความสาํคญัทั้งปวง และยงัมองวา่คาํแนะนาํของฝ่ายท่ีปรึกษามกัจะแนะนาํให้มีการเปล่ียนแปลงไป
จากสถานะเดิม โดยคาดหวงัผลในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ซ่ึงไม่ไดมี้การทดลองมาก่อน และตอ้งใชเ้วลา
มากเกินไป จึงทาํให้หน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการลงัเลไม่กลา้รับคาํแนะนาํของฝ่ายท่ีปรึกษา จึงทาํให้
เกิดแนวคิดในฝ่ายท่ีปรึกษาโดยทัว่ไปว่าหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการเป็นพวกด้ือร้น ไม่ตอ้งการการ
พฒันา ไม่ฉลาด และต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ในทางกลบักนั ความคิดทัว่ไปของหน่วยงานฝ่าย
ปฏิบติัการท่ีมีต่อฝ่ายท่ีปรึกษาว่าเป็นพวกก่อปัญหามากกว่าแก้ปัญหา ปัญหาเหล่าน้ีอาจเป็นขอ้ดี
สาํหรับองคก์ารในการท่ีจะกระตุน้ให้หน่วยงานท่ีปรึกษาตอ้งพยายามคน้ควา้ วิจยั ทดลองความคิด
ของตนให้แน่ชดัก่อนท่ีจะเสนอแนะหน่วยงานปฏิบติัการ และฝ่ายปฏิบติัการก็ถูกกระตุน้ให้ตอ้ง
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 
รูปแบบการจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 การจดัตั้งหน่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยรั์บผิดชอบงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์นอยู่กับ
ความจาํเป็นขององค์การแต่ละประเภทและระดบัความรับผิดชอบในองค์การ ผูรั้บผิดชอบงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยทั่วไปอาจจาํแนกได้เป็น 3 รูปแบบตามลักษณะความ
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รับผิดชอบของงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ รูปแบบท่ีผูบ้ริหารองค์การเป็นผูรั้บผิดชอบงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารโดยตรง รูปแบบท่ีจดัเป็นหน่วยงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์
และรูปแบบจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยรั์บผดิชอบโดยเฉพาะ 
 1. การจัดหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบที่ผู้บริหารองค์การเป็นผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยตรง องค์การรูปแบบการจดัหน่วยพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารลกัษณะน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์ารขนาดเล็กท่ีมีขอบเขตภารกิจไม่กวา้งขวางมาก 
และมีบุคลากรจาํนวนนอ้ยพอท่ีผูบ้ริหารองคก์ารจะควบคุมดูแลไดเ้องอย่างทัว่ถึง ผูบ้ริหารจึงชอบ
ทั้งงานฝ่ายปฏิบติัการและงานบริหารทรัพยากรมนุษยเ์สียเอง การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ส่วนใหญ่เป็นเพียงการฝึกอบรมระหวา่งปฏิบติังาน โดยมีผูบ้ริหารองคก์ารเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและ
สอนงาน และการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์การทาํงานจริง 
 2. การจัดหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบที่จัดเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยการเจา้หนา้ท่ีในราชการพลเรือน 
หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานการพนกังาน หรือหน่วยการเจา้หนา้ท่ี และหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษยใ์นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเอกชน เป็นตน้ ภารกิจ
ของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะรับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามกระบวนการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย การกาํหนดความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ การธํารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย ์และหน่วยการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะรับหน้าท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยโ์ดยเฉพาะด้านการฝึกอบรม โดยจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละการฝึกอบรมไวใ้นหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษย ์องค์การท่ีจดัหน่วยงานการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวมีตั้งแต่องคก์ารขนาดกลางไปจนถึงองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่าย 
องคก์ารยอ่ย หรือองคก์ารสาขาอยูใ่นความรับผดิชอบ และองคก์ารระดบัต่าง ๆ ภาครัฐ 
 รูปแบบของการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การภายใตห้น่วยงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์าจจาํแนกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 
  2.1 รูปแบบของการจดัหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ ไม่มีองค์การเครือข่าย 
รูปแบบดงักล่าวปรากฏอยู่ในองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีเฉพาะองค์การกลางแต่เพียง
แห่งเดียว ไม่มีองค์การย่อยหรือองค์การสาขาท่ีตั้งอยู่ต่างสถานท่ีกนักบัองค์การ รูปแบบการจดั
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารแสดงไดต้ามภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 รูปแบบของการจดัหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารท่ีไม่มีองคก์ารเครือข่าย 
ท่ีมา : เชาว ์โรจนแสง, 2554, หนา้ 17 
 การจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตามรูปแบบน้ี หน่วยงานการจัด
ทรัพยากรมนุษย์อาจแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์อ่ืน ๆ ท่ีมิใช่งาน
เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เช่น งานระเบียนและประวติัทรัพยากรมนุษย ์งานสวสัดิการ 
งานค่าจา้งและเงินเดือน เป็นตน้ ขณะเดียวกนัก็มีการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ยมารับผิดชอบงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารควบคู่ไปกบังานทรัพยากรมนุษยอ่ื์น ๆ ดว้ย 
  2.2 รูปแบบท่ีมีการจดัหน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารกลางโดยไม่มีการจดั
หน่วยงานในองคก์ารยอ่ยหรือองคก์ารสาขา องคก์ารดงักล่าวน้ีโดยทัว่ไปจะเป็นองคก์ารขนาดใหญ่
ท่ีมีองค์การสาขาหรือองค์การย่อยในเครือข่ายมากมาย องค์การดังกล่าวได้แก่ ธนาคารและ
หน่วยงานหรือบริษทัท่ีมีสาขาอยูใ่นต่างจงัหวดั เป็นตน้ รูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารรูปแบบน้ีปรากฏดงัภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์าร 

หน่วยงานจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์  

 

 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
ในองคก์าร 

งานพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

 

 
 

งานทรัพยากรมนุษย์
อ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 3.2  การจดัหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การกลาง   โดยไม่มีการจดัหน่วยงานใน
องคก์ารยอ่ย 
ท่ีมา : เชาว ์โรจนแสง, 2554, หนา้ 18 
 
 ตามภาพท่ี 3.2 หน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะมีอยูเ่ฉพาะท่ีองคก์ารกลางเท่านั้น  
องคก์ารยอ่ยจะไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ทั้งหมดจะอยู่ท่ีหน่วยงานการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารกลาง ซ่ึงจะแบ่งหน่วยงานภายในหน่วยงานการจดัการทรัพยากร
มนุษย์เป็นหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมทั้ ง
ทรัพยากรมนุษยท่ี์อยูใ่นองคก์ารกลางและองคก์ารยอ่ย โดยมีหน่วยการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
ผูรั้บผดิชอบ 
  2.3 รูปแบบการจดัหน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้งในองคก์ารกลางและองคก์ารยอ่ย 
การจัดหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวมักปรากฏในบริษัทเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีบริษัทหรือหน่วยงานย่อยในเครือข่ายหลายแห่ง แต่ละแห่งวางรูปแบบการจัด
องคก์ารของตนเอง แต่อยู่ภายใตอ้งค์การท่ีควบคุมทางดา้นนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
รูปแบบการจดัหน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวน้ีจะมีหน่วยงานยอ่ยรับผิดชอบงานพฒันา

องคก์ารกลาง 

หน่วยงานจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์  

 

 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

หน่วยงานพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

 

 
 

หน่วยท่ีรับผิดชอบ 
ทรัพยากรมนุษยอ่ื์นๆ 

องคก์ารยอ่ย 
ในเครือข่าย 

องคก์ารยอ่ย 
ในเครือข่าย 

องคก์ารยอ่ย 
ในเครือข่าย 
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ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารอยูภ่ายใตห้น่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้งในส่วนท่ีเป็นองคก์าร
กลางและองคก์ารยอ่ย รูปแบบของการจดัหน่วยงานดงัปรากฏในภาพท่ี 3.3 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3 แสดงองค์การท่ีจดัให้มีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์  ทั้งในองค์การกลางและ
องคก์ารยอ่ย 
ท่ีมา : เชาว ์โรจนแสง, 2554, หนา้ 19 
 
 สาํหรับการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร
ท่ีจดัหน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามภาพท่ี 3.3 อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  2.3.1 ลกัษณะท่ีแยกความรับผดิชอบออกจากกนัโดยเด็ดขาด กล่าวคือ หน่วยงานจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การกลางและองค์การย่อยต่างรับผิดชอบงานจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์ารเป็นการเฉพาะ หน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารกลางรับผดิชอบเฉพาะบุคลากร

องคก์ารกลาง 

หน่วยงานจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์  

 

 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

หน่วยงานพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

 

 
 

หน่วยท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการ
งานทรัพยากรมนุษยอ่ื์นๆ 

องคก์ารยอ่ย องคก์ารยอ่ย องคก์ารยอ่ย 

หน่วยงานองคก์ารยอ่ยท่ีทาํหนา้ท่ี 
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานองคก์ารยอ่ย
ท่ีทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ 

งานจดัการทรัพยากรมนุษย ์ งานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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ในองคก์ารกลาง มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารยอ่ย ส่วนหน่วยงานจดัการงาน
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารยอ่ยก็จะรับผดิชอบเฉพาะทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารยอ่ยเท่านั้น 
  2.3.2 ลกัษณะท่ีแบ่งประเภทความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานจดัการงานทรัพยากร
มนุษยใ์นองค์การกลางและองค์การย่อย ลกัษณะการจดัการทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว หน่วยงาน
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การกลางจะรับผิดชอบเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายดา้นทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์ารในส่วนรวมทั้งหมด ส่วนองค์การย่อยจะรับผิดชอบงานจดัการทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายรวม สําหรับงานดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ หน่วยงานการ
จดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารกลางจะรับผิดชอบงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบับริหาร
และทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นความตอ้งการร่วมขององค์การย่อยทั้งหมด ส่วนการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นความตอ้งการเฉพาะขององคก์ารยอ่ยจะอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงานจดัการงาน
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารยอ่ยแต่ละแห่ง 
 3. การจัดหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบจัดหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รับผดิชอบโดยเฉพาะ รูปแบบดงักล่าวหมายถึง รูปแบบท่ีมีการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แยกต่างหากจากหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละเป็นหน่วยงานระดบัเดียวกนั คือเป็น
หน่วยงานระดบักองเหมือนกนั 
 หน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยเฉพาะ มีช่ือเรียกกัน
หลากหลาย ท่ีเรียกกนัมากท่ีสุดคือหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บางองคก์ารเรียกวา่หน่วยงาน
ฝึกอบรมและพฒันา หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานพฒันาบุคลากร เป็นตน้ หน้าท่ี
ของหน่วยงานน้ีคือกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการดาํเนินงาน
และควบคุมการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
 การจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การข้ึนเป็นการเฉพาะดงักล่าวอาจจาํแนก
ออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 
  3.1 ลักษณะที่มีหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะในองค์การกลาง องค์การท่ีจดั
หน่วยงานในลกัษณะน้ีอาจมีองคก์ารเดียวโดยไม่มีองคก์ารยอ่ยหรือมีทั้งองคก์ารกลางและองคก์าร
ยอ่ย ลกัษณะสาํคญัของการจดัองคก์ารรูปแบบน้ีคือมีการจดัตั้งหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น
เฉพาะในองคก์ารกลางเท่านั้น ส่วนองคก์ารยอ่ยไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น 
องค์การท่ีจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวท่ีเป็นส่วนราชการ ไดแ้ก่ กรมการปกครอง
และกรมทางหลวง เป็นตน้ ส่วนธุรกิจภาคเอกชนไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้ 
รูปแบบของการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารลกัษณะน้ีปรากฏในภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4  การจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารกลางแยกต่างหากจากหน่วยงานการ
จดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยองคก์ารเครือข่ายไม่มีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์อง 
ท่ีมา : เชาว ์ โรจนแสง, 2544, หนา้ 20 
 
 จากภาพท่ี 3.4 หน่วยพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การกลางจะรับผิดชอบการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท์ั้งในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรมนุษยท์ั้งองคก์ารกลางและองคก์ารยอ่ย 
  3.2 ลกัษณะทีม่ีการจัดตั้งหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเฉพาะขึน้ในองค์การ
กลาง โดยในองค์การย่อย การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การอยู่รวมกบัหน่วยงานการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารยอ่ย คือ ในองคก์ารยอ่ยผูบ้ริหารหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษย์
จะรับผดิชอบทั้งงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละงานจดัการทรัพยากรมนุษยอ่ื์น ๆ ดงัภาพท่ี 3.5 
 สําหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารกลางและหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์อยูภ่ายใน
หน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององค์การย่อย โดยทัว่ไปแลว้หน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การกลางจะทาํหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีอยู่ภายใน
องคก์ารยอ่ย เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารยอ่ยจะรับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นส่วนท่ีเป็นความ
ตอ้งการเฉพาะขององคก์ารยอ่ยเอง 
 
 
 
 
 
 

องคก์าร 

หน่วยงานจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์  

 
หน่วยอ่ืนๆ หน่วยพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์าร 

องคก์ารยอ่ย องคก์ารยอ่ย องคก์ารยอ่ย 



87 
 

 
 
ภาพท่ี 3.5 องค์การท่ีจดัให้มีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การกลางแยกต่างหากจาก
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ลาง และรวมองค์การย่อยหรือองค์การเครือข่ายหน่วยงานทั้ง
สองรวมอยูด่ว้ยกนั 
ท่ีมา : เชาว ์โรจนแสง, 2544, หนา้ 21 
 
 สาํหรับรูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารตามภาพท่ี 3.5 จะมีการ
แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบกนัระหว่างหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การกลางและ
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์อยูภ่ายในหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารยอ่ย 
โดยทัว่ไปแล้วหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การกลางจะรับผิดชอบในการกาํหนด
นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร การพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะดบับริหารและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นความตอ้งการร่วมขององคก์ารในส่วนรวม ส่วนการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นความตอ้งการเฉพาะขององคก์ารยอ่ยจะอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารยอ่ย 
 รูปแบบการจดัองคก์ารหรือหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความหลากหลาย การ
จะเลือกใชห้น่วยงานรูปแบบใดข้ึนอยูก่บัการเลือกของผูบ้ริหารองคก์ารวา่อยูใ่นระดบัใดในองคก์าร 
เช่น ระดบัประเทศ ระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบักอง ระดบัฝ่าย หรือระดบัแผนกงาน รวมทั้ง

องคก์าร 

หน่วยงานจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์  

 
หน่วยงานอ่ืนๆ หน่วยงานพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย ์

องคก์ารเครือข่าย องคก์ารเครือข่าย องคก์ารเครือข่าย องคก์ารเครือข่าย 

 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ หน่วยพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยการจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี และขนาดขององค์การ รูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์นอกจากรูปแบบดงักล่าวมาแลว้อาจจดัโครงสร้างองคก์ารพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์ดใ้นรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1. การจัดโครงสร้างองค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวดิ่ง (Vertical Organization) 
ซ่ึงหมายถึงโครงสร้างท่ีเป็นระบบราชการ ซ่ึงมีสายการบงัคบับญัชาท่ียาว มีการรายงานข้ึนตรง
ตามลาํดบัชั้น 
 2. การจัดโครงสร้างองค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวนอน (Horizontal 
Organization) เป็นการจดัโครงสร้างองค์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีรวมกลุ่มของกิจกรรมท่ี
เหมือนกันเข้าด้วยกันตามกระบวนการภายใต้เกณฑ์การทาํงานร่วมกัน การจดัองค์การโดยใช้
จาํนวนพนักงานเป็นเกณฑ์ใช้เกณฑ์เวลา ใช้เกณฑ์ภูมิศาสตร์ ใช้เกณฑ์ตามลูกคา้ ใช้เกณฑ์ตาม
กระบวนการ และใช้เกณฑ์ตามหน้าท่ี ซ่ึงการจะเลือกใช้ เกณฑ์ใดข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 
 3. การจัดโครงสร้างองค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสม (Matrix Organization) 
เป็นการจดัโครงสร้างองค์การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งท่ีเป็นแผนกงานและเป็นโครงการในเวลา
เดียวกนั การจดัโครงสร้างองคก์ารในรูปแบบน้ี การบงัคบับญัชาตอ้งข้ึนอยูก่บัแผนกงานของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแนวด่ิง และโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแนวนอน การจดัการจะ
เป็นในรูปของการประสานงาน 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจดัหน่วยงานและผูรั้บผดิชอบพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีผูบ้ริหารองค์การเป็นผูรั้บผิดชอบงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การโดยตรง รูปแบบท่ีจดัเป็นหน่วยงานจัดการงานทรัพยากรมนุษย์และรูปแบบท่ีจดัเป็น
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การข้ึนเป็นการเฉพาะการจดัโครงสร้างองค์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์ความหลากหลายมาก การจะใชก้ารจดัรูปแบบโครงสร้างอยา่งไรข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์และความประสงค์ของผูบ้ริหาร รูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์บบอ่ืน ๆ คือการจดัโครงสร้างองคก์ารในแนวด่ิง แนวราบ และแบบผสม 
 
ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนองคก์ารหรือหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย คือเป็นผูรั้บผิดชอบในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้สนองความตอ้งการของหน่วยงานในองค์การโดยตรงและองค์การโดยรวม 
ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูท่ี้ปฏิบติังานท่ามกลางความกดดนัจากหน่วยงานทุก



89 
 

ระดบั ความเครียด ความกังวล และอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารในยุคโลกาภิวตัน์ในฐานะท่ีตอ้งรับผิดชอบ
บทบาทการนําย่อมต้องแบกรับภารกิจท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงไม่ได้มี
ความหมายเพียงเพื่อการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการช่วง
ชิงโอกาสก่อนใคร ๆ ดว้ยขอ้มูลท่ีมากกวา่ ดว้ยการตดัสินใจท่ีฉบัไวกวา่ ดว้ยสายตาท่ีกวา้งไกลกวา่
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทั้ งระดบัหน่วยงานและระดบัองค์การ หรือแม้แต่ระดบัประเทศ 
ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยน์บัไดว้่าเป็นผูคุ้มชะตากรรมขององค์การ จึงตอ้งเป็นผู ้
ตระหนกัและพยายามแสวงหายทุธวธีิในการรับมือกบัคล่ืนลูกใหม่ท่ีทา้ทาย สามารถปรับตวัไดร้อบ
ดา้น มีความแม่นยาํ ฉบัไว 
 ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยหน้าท่ีตามกระบวนการของการจดัการ
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การอาํนวยการและการสั่งการ และการควบคุมการ
ดาํเนินการของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามแผน กล่าวคือ 
 1. การวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้ง
มีการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และวิเคราะห์ความตอ้งการใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การและองค์การโดยรวม กาํหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคล้อง และสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานระดับหน้าท่ี ระดับธุรกิจ ระดับองค์การ และระดับประเทศ หากเป็นองค์การใน
ระดบัประเทศให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย พนัธกิจ และวิสัยทศัน์
ขององคก์ารและของประเทศดว้ย 
 2. การจดัการหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
มีหนา้ท่ีในการกาํหนดโครงสร้างหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประเภท คุณสมบติั และจาํนวน
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยคาํนึงถึงการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากการมีทรัพยากรท่ีจาํกดั 
 3. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หนา้ท่ีในการจดั
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมลงในตาํแหน่งตามโครงสร้างของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
กาํหนด 
 4. การอาํนวยการและการสั่งการ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในการจูงใจ ชกัจูงโน้มน้าวให้บุคลากรของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังานตามท่ีรับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความเป็นผูน้ํา ความสามารถในการตัดสินใจ การ
ประสานงาน การส่ือสาร และการมีมนุษยสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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 5. การควบคุมการดาํเนินการของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นไปตามแผน การ
ควบคุมการดาํเนินการของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการควบคุมก่อนดาํเนินการ 
การควบคุมขณะดาํเนินการ และการควบคุมหลงัดาํเนินการ 
 การดาํเนินการตามกระบวนการของการจดัการหรือตามหน้าท่ีการจดัการดงักล่าว ในทาง
ปฏิบติัมกักระทาํในลกัษณะแยกส่วน คือดาํเนินการเป็นส่วน ๆ ไม่ไดมี้การบูรณาการให้สอดรับไป
ในทิศทางเดียวกนั การจดัการหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์ตอ้งมีการจดัการ
ในเชิงรุกเพื่อความอยู่รอดและความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การโดยรวม ผูบ้ริหาร
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งดาํเนินกลยุทธ์ตามกระบวนการของการจดัการดว้ยการบูรณา
การทุกหนา้ท่ีไปพร้อมกนั และนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งพฒันาบทบาทใหม่ใน
การบริหารหน่วยงานดว้ยการกระจายอาํนาจเพื่อผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะไดมี้
เวลาไปคิดเชิงกลยุทธ์ กาํหนดนโยบาย กาํหนดทิศทางการทาํงาน และมีความรู้สึกว่างานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์ความทา้ทายมาก 
 ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัตอ้งมีบทบาทในการเปล่ียนวิธีการ
จัดการหน่วยงานจากการกํากับและควบคุมมาเป็นการสอน แนะนํางาน (Coching) หรือผูใ้ห้
คาํปรึกษา (Advisirs) ให้กบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บงัเกิดส่ิงต่อไปน้ีกับทีมงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์
 1. สร้างความชดัเจนในเป้าหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษยร่์วมกนั 
 2. มีความเขา้ใจหรือรู้กระบวนการ/ขั้นตอนในการทาํงานทั้งกระบวนการอย่างทะลุปรุ
โปร่ง 
 3. มีความสามารถท่ีจะสอนตามขั้นตอน / หรือกระบวนการในการทาํงาน 
 4. เขา้ใจพฤติกรรมและวธีิการท่ีทา้ทายใหท้รัพยากรมนุษยเ์รียนรู้และอยากทาํงาน 
 5. สามารถทบทวนการทาํงานตามกระบวนการได้ตั้ งแต่เร่ิมต้น ขณะดาํเนินการ และ
ส้ินสุดการดาํเนินการ 
 6. กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรับผดิชอบต่อตนเองและองคก์าร 
 7. มีทกัษะในการช้ีแจงการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์พึงมีแลว้ 
ยงัมีหนา้ท่ีในการสร้างทีมงานแบบสั่งการตนเอง (Self Direct Team) โดยเนน้ความรับผิดชอบ การ
ตดัสินใจ และการร่วมมือกนัทาํงานในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอนัท่ีจะพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้เป็นทรัพยากรท่ีพึงประสงค์ของหน่วยงานและองค์การโดยรวมท่ีครอบคลุมแรงจูงใจ 
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(Motive) คุณลกัษณะ (Trait) แนวคิดของตนเอง (Self Concept) และความคิด ทกัษะ พฤติกรรม
อยา่งมีเหตุผล (Cognitive Behavioral Skills) 
 การท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะมีบทบาทดงักล่าว และสามารถ
สนบัสนุนให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัตวัผูบ้ริหารและ
ทีมงานในหน่วยงาน ซ่ึงตอ้งมีทกัษะในการสร้างความสาํเร็จดงัน้ีคือ 
 1. ภาวะผูน้าํ 
 2. การส่ือสาร 
 3. การปรับปรุงวธีิการทาํงาน 
 4. การประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. การบริหารโครงการ 
 6. การบริหารความคิดท่ีแตกต่าง 
 7. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 8. การตดัสินใจแบบประชามติ 
 9. มนุษยสัมพนัธ์ 
 10. การแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วม 
 การท่ีผู ้บริหารหน่วยงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะมีบทบาทหรือ
ความสําคญัต่อความสําเร็จของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมากนอ้ยเพียงใด อยูท่ี่ความสามารถและ
จิตสํานึกของผูบ้ริหารเอง แต่โดยหน้าท่ีของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์แล้วมี
ความสาํคญัต่อองคก์ารโดยรวมมาก เพราะทุกหน่วยงานมีความคาดหวงัจากหน่วยงานและผูบ้ริหาร
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์งมาก และจากแนวคิดวา่ทรัพยากรมนุษยคื์อ ศูนยก์ลางของการ
พฒันา ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การในทุกหน่วยงานตอ้งมีคุณภาพตามท่ีหน่วยงานและ
องค์การตอ้งการ ซ่ึงหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเสริมเติมเต็มในส่ิงท่ีขาด และเตรียม
ทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่ความเจริญเติบโตขององคก์ารในอนาคต ความคาดหวงัจึงข้ึนอยูก่บัหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงขบัเคล่ือนโดยผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์ฉะนั้น การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไรข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยด์งัคาํกล่าวท่ีวา่ “หวัไม่ส่าย หางไม่กระดิก” 
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กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 การท่ีการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัยึดหลกัทรัพยากรมนุษยคื์อ ศูนยก์ลางของการ
พฒันา ทุกหน่วยงานในองคก์ารและองคก์ารโดยรวมไดฝ้ากความหวงัในความสําเร็จของหน่วยงาน
และองค์การเอาไวก้บัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ความสําเร็จของหน่วยงานและองค์การ
ข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีตอ้งการ การท่ีจะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษย์
ท่ีตอ้งการข้ึนอยูก่บัความรับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พราะการดาํเนินการของ
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีครอบคลุมถึงการประเมินความ
ตอ้งการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเตรียมแผนงาน การจดัทาํโครงการ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองอาํนวยความสะดวก การกาํหนดวิธีการ การระบุและสรรหาวิทยากร การวางแผนและ
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การทดสอบ
และประเมินผลการพฒันากระบวนการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ระทาํเป็นขั้นตอนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
คร้ังต่อไป กระบวนการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งัแสดงในภาพท่ี 3.6 
 

 
 
ภาพท่ี 3.6 แสดงกระบวนการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา : เชาว ์โรจนแสง, 2545 , หนา้ 27 
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 จากภาพท่ี 3.6 แสดงกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาจนาํมาพิจารณาวิเคราะห์ให้
เห็นถึงภารกิจและขั้นตอนการดาํเนินการท่ีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งรับผิดชอบการ
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. การประเมินความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดาํเนินการขั้นแรกของ
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์นองความตอ้งการทั้งในส่วน
บุคคล หน่วยงาน และในส่วนรวมขององคก์าร หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งดาํเนินการ
สํารวจและประเมินความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การดาํเนินการเพื่อให้การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองความต้องการขององค์การได้อย่างแท้จริง หน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์าจไดข้อ้มูลมาโดยการวิเคราะห์วตัถุประสงค ์นโยบาย และแผนงานขององคก์าร
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ความกา้วหนา้ทางวิชาการและสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนการขยายตวั
และการเติบโตขององค์การ ลกัษณะงานขององคก์าร องค์ประกอบเก่ียวกบับุคลากรขององค์การ 
รวมทั้งการสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบการประเมินความตอ้งการ การ
พฒันาส่วนบุคคลอาจกระทาํโดยการสอบถามจากบุคลากรในองคก์ารไดโ้ดยตรง 
 2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานในองค์การ การพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์จดัทาํในองคก์ารหรือท่ีองคก์ารสนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารไดรั้บการพฒันา
จะต้องเก่ียวข้องกับลักษณะงาน ภารกิจ ความรับผิดชอบ บทบาท ตลอดจนนโยบายและแผน
ดําเนินงานขององค์การ เพื่อให้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่บนพื้นฐานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้ง
ใช้การวิเคราะห์งาน (Job Or Task Analysis) เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานและลกัษณะงานท่ี
ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง ขอ้มูลดงักล่าวเม่ือนํามาพิจารณาประกอบกับ
มาตรฐานการทาํงานท่ีองค์การประสงคจ์ะให้ผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ปฏิบติับรรลุไดต้ามเป้าหมาย
แลว้จะไดค้วามจาํเป็นและความตอ้งการการพฒันาท่ีชดัเจน 
 3. การจัดท าแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงานในองค์การ เป็นส่ิงท่ี
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยน์าํมาใชใ้นการพิจารณากาํหนดแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
องค์การต้องรับผิดชอบดําเนินการทั้ งท่ีเป็นแผนระยะสั้ นและแผนระยะยาว แผนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีนําไปใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโครงการและกําหนด
งบประมาณการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. การพัฒนาโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาํเนินการตามภารกิจดงักล่าวเป็น
การนําแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาวิเคราะห์และจัดทําเป็ นโครงการท่ีมีการกําหนด
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วตัถุประสงค ์เน้ือหาหลกัสูตร และวิธีการกลุ่มทรัพยากรมนุษยเ์ป้าหมาย ค่าใชจ่้าย ระยะเวลา ผลท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ และผูรั้บผิดชอบโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการจดัทาํโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะตอ้งพิจารณา
ถึงลาํดบัความสําคญัเร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพื่อจดัระยะเวลาของการพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5. การก าหนดเกณฑ์และเคร่ืองมือในการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การ
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีวิธีการท่ีจะพิจารณาว่าโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
หน่วยงานรับผิดชอบดาํเนินการมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และบรรลุผลตามนโยบายและ
วตัถุประสงค์ขององค์การและของโครงการหรือไม่ การประเมินโครงการการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ต้องกําหนดเกณฑ์การพัฒนา ซ่ึงโดยปกติวดัจากความสําเร็จของผู ้เข้ารับการพัฒนา
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาวา่ผลสําเร็จท่ีวดัจากผูไ้ดรั้บการพฒันาระดบัใดจึงจะถือ
ว่าโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินผล
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะใช้เคร่ืองมือและวิธีการใด จะใช้แบบสอบถาม แบบท ดสอบ แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดลองปฏิบติังาน หรือวิธีการใดจึงจะได้รับผลดีท่ีสุด เกณฑ์และเคร่ืองมือการ
ประเมินโครงการเป็นส่ิงท่ีตอ้งจดัทาํก่อนท่ีจะนาํโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปปฏิบติั 
 6. การก าหนดหลักสูตรเนื้อหา และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดําเนินการใน
ขั้นตอนน้ีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะนาํวตัถุประสงคข์องโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
มาพิจารณาและกาํหนดพฤติกรรมท่ีผูไ้ด้รับการพฒันาควรจะมีภายหลงัการพฒันา ต่อจากนั้นจะ
พิจารณาพฤติกรรมท่ีประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูรั้บการพฒันา ผูรั้บการพฒันาควรไดรั้บความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ใด และมีลาํดบัขั้นตอนการไดรั้บการพฒันาก่อนหลงัอยา่งไรนั้น การดาํเนินการ
ในขั้นน้ีจะมีการกาํหนดเน้ือหาหลกัสูตรและลาํดบัขั้นของการพฒันาโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ เม่ือ
ไดเ้น้ือหาสาระและลาํดบัขั้นของเน้ือหาตามโครงสร้างหลกัสูตรแลว้ หน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์อ้งพิจารณาวา่แต่ละเน้ือหาตามหลกัสูตรจะตอ้งใชว้ิธีการพฒันาอยา่งไร วิธีการใดสามารถ
นาํไปปฏิบติัในโครงการพฒันาแต่ละโครงการไดผ้ล 
 7. การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีทดแทนหรือ
เพิ่มเติม เพื่อให้ผูรั้บการพฒันาไดรั้บประสบการณ์โดยตรงหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ทั้งจะเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงการอธิบายคาํพูดกบัส่ิงท่ีเห็นจริง หรือการเช่ือมโยงแนวคิดกบัการ
ปฏิบติัจริง นอกจากน้ียงัจะเป็นเคร่ืองกระตุน้และส่งเสริมให้ผูรั้บการพฒันาติดตามการพฒันาดว้ย
ความสนใจและกระตือรือร้นตลอดรายการ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการ
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พฒันาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่หลายประเภท เช่น วิทยุกระจายเสียง เทป ภาพทศัน์ วิทยุโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ สไลด ์แผน่ใส และเคร่ืองฉายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหอ้งจาํลอง การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์
อะไร อยา่งไร เป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการพฒันาและดาํเนินการไปตามเน้ือหาและวิธีการ
พฒันาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการพฒันานบัวนัจะมี
ความสําคญัและมีความจาํเป็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ากยิ่งข้ึน หน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยห์ลายแห่งไดจ้ดัแบ่งหน่วยงานยอ่ย และบรรจุบุคลากรทางดา้นโสตทศันูปกรณ์เพื่อทาํหนา้ท่ี
คดัเลือกผลิตส่ือและวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ 
 8. การผลิตเอกสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอกสารพฒันาท่ีจะตอ้งจดัทาํแจกผูรั้บการ
พฒันาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เอกสารดงักล่าวประกอบดว้ยโครงการและตารางการพฒันา ซ่ึงทาํให้ทราบ
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการท่ีจะนาํมาใช ้ตลอดจนช่วงระยะเวลาของการพฒันา 
 9. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการคัดเลอืกผู้เข้ารับการพฒันา การจดัทาํโครงการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละโครงการ หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งระบุถึงกลุ่มทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายและจาํนวนท่ีจะรับเขา้มาพฒันาไดใ้นแต่ละคร้ัง เม่ือโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บ
อนุมติัให้ดาํเนินการจะกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการพฒันาให้ชดัเจน เพื่อนาํไปใชเ้ป็นเกณฑ์
การคดัเลือกทรัพยากรมนุษยเ์ขา้รับการพฒันา ในกรณีท่ีทรัพยากรมนุษย ์เป้าหมาย มีจาํนวนเกินกวา่
ท่ีจะรับการพฒันาได้ทั้ งหมด หรือมีผูส้มคัรประสงค์จะเข้ารับการพฒันาเกินจาํนวนท่ีต้องการ 
วิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันา หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะแจง้คุณสมบติัและจาํนวนผู้
เขา้รับการพฒันาท่ีประสงคจ์ะให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาให้หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดย
มอบภาระการคดัเลือกไวใ้ห้แก่ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงาน ในบางกรณีท่ีรับผูเ้ขา้รับการ
พฒันาทัว่ไป หน่วยงานต่าง ๆ มกัจะส่งทรัพยากรมนุษยเ์กินจาํนวนท่ีจะเขา้รับการพฒันาได ้การ
คดัเลือกจะใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกคดัเฉพาะเท่าท่ีกาํหนดไว ้
 10. การคัดเลือกวิทยากรหรือผู้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผูด้าํเนินการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นปัจจยัสําคัญท่ีจะทาํให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพและ
สามารถดึงดูดผูเ้ขา้รับการพฒันาให้มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการพฒันาตลอดเวลา การสรรหา
และคดัเลือกผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการตามโครงการพฒันาทรัพยากร
มนุษยจึ์งเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ การจดัโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งมีการกาํหนดคุณสมบติัของ
ผูรั้บผิดชอบหรือผูท่ี้จะเป็นวิทยากรไวก่้อน เพื่อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกผูรั้บผิดชอบ
หรือวิทยากรท่ีเหมาะสม ฉะนั้ นจึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ต้องจดัทาํ



96 
 

ฐานขอ้มูล และมีการวางแผนโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์อาไวล่้วงหนา้ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขององคก์ารมากท่ีสุด 
 11. การอ านวยการและประสานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนของการนาํโครงการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปปฏิบติัจริง หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะรับผิดชอบการอาํนวยการ
และประสานงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน นับตั้ งแต่การประสานกับผู ้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเพื่อกาํหนดความตอ้งการ รูปแบบการพฒันา และเวลาท่ีจะทาํการ
พฒันาซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากมาก เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีงานประจาํท่ีจะตอ้งรับผิดชอบเต็มเวลาอยู่
แลว้ จึงตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัการจดัเตรียมสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ การจดัพิมพเ์อกสารตลอดจน
งานเลขานุการ ส่ิงท่ีปรากฏอยูเ่สมอวา่ระหวา่งการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์กัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติับางอย่าง เช่น ความไม่พร้อมของหน่วยงานและบุคลากรท่ีตอ้งรับการพฒันา เพราะมีงาน
เร่งด่วน ติดกิจกรรมท่ีสําคญั เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตอ้งมีความพร้อมท่ีจะ
แก้ปัญหา ดังนั้ น ในช่วงระยะเวลาของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหาร
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาได้จะตอ้ง
อาํนวยการและประสานการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา 
 12. การประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดาํเนินงานเพื่อให้ทราบวา่โครงการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาหรือไม่ หน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์อ้งรับผิดชอบการประเมินสมรรถภาพของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งในดา้น
การวางแผน เตรียมการ โครงสร้างหลกัสูตร เน้ือหา วิธีการ วิทยากร วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร ช่วง
ระยะเวลา สถานท่ี และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข
โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สาํหรับดชันีท่ีจะใชว้ดัความสาํเร็จและความลม้เหลวของโครงการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ เกณฑ์ในการประเมินโครงการดังท่ีกล่าว กระทาํได้โดยการออก
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบทดลอง 
 13. การติดตามผลรู้รับการพัฒนา เป็นการดาํเนินงานเพื่อให้ทราบวา่ผูรั้บการพฒันาไดน้าํ
ความรู้ ประสบการณ์และทกัษะท่ีได้จากการพฒันาไปใช้ในการปฏิบติังานได้มากน้อยเพียงใด 
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานภายหลงัการพฒันาแตกต่างจากก่อนการพฒันามากน้อยเพียงใด 
ผูบ้ริหารหน่วยงานได้มอบหมายงานให้ตรงกบัส่ิงท่ีได้รับการพฒันาหรือไม่ เพราะเหตุใด การ
ติดตามผลผูรั้บการพฒันาอาจกระทาํไดด้ว้ยการสอบถามตวัผูเ้ขา้รับการพฒันา ผูบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงานของเขา ขอ้มูลท่ีได้รับสามารถนํามาใช้ในการพิจารณากาํหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการ และวธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 
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 ดงันั้น ภารกิจและวิธีการดาํเนินงานของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์น้นการนาํเอา
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาจัดทําเป็นแนวปฏิบัติและวิธีดําเนินงาน เพื่อให้การ
ดาํเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์บรรลุผลตามนโยบายและแผนขององค์การ การดาํเนินงาน
ดงักล่าวมีรูปแบบเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed 
Back) เพื่อนาํไปใชพ้ิจารณาการเร่ิมดาํเนินการใหม่ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารองค์การในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การท่ีผูบ้ริหารองค์การมองว่าทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุด เป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันา ไม่ว่าจะพฒันาอะไรจะตอ้งเร่ิมท่ีมาพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นลาํดบัแรก ดงันั้น
ความคิดดั้ งเดิมในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ท่ีว่าองค์การสามารถหาทรัพยากรมนุษย์ตามท่ี
ตอ้งการไดต้ราบท่ีองค์การมีเงินจา้งนั้นไม่จริงอีกต่อไป เพราะการท่ีองค์การจะไดม้าซ่ึงทรัพยากร
มนุษยต์ามท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง องคก์ารจะตอ้งสร้างเอาเอง ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีในตลาดแรงงาน
จะมีคุณสมบติัดีสักปานใดก็ยงัไม่สามารถสนองความต้องการขององค์การได้ ดังนั้นผูบ้ริหาร
องคก์ารควรตอ้งปรับเปล่ียนแนวความคิดเก่ียวกบัการจดัองคก์ารเสียใหม่ โดยมองการจดัการให้มี
ความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ มองให้ทะลุ ครอบคลุมการไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีตอ้งการ
อย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี เพราะผูบ้ริหารองคก์ารเป็นผูก้าํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
นโยบาย และกลยทุธ์ขององคก์าร ผูบ้ริหารนอกจากจะทาํหนา้ท่ีทางการจดัการให้บรรลุไดต้ามกลยุทธ์ 
นโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ ซ่ึงในทางปฏิบติัมกัมีปัญหาดา้นทรัพยากร
มนุษย ์ทาํให้ไม่สามารถบรรลุได้ตามประเด็นกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวไ้ด้ ผูบ้ริหารองค์การทุกระดบั
โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารในปัจจุบนัจะมององค์การในภาพรวมและความเช่ือมโยง
ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององค์การ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วเดินไปในทิศทางท่ี
แข็งแกร่ง ในเร่ืองของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กาํหนดกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ การสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพนัต่อ
องคก์ารของทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกนอกจากจะรับผิดชอบหนา้ท่ีโดยตรง
ตามกระบวนการจดัการแลว้ ตอ้งรับรู้วา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นความรับผดิชอบโดยตรง กล
ยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์้องสอดคลอ้ง ลอ้ไปกบักลยุทธ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขององค์การ สายงาน และทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล เป็นภาพรวมของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถปฏิบติังานอย่างเต็มกาํลงั และไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงกลยุทธ์การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
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 1. เป็นกลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์าร 
 2. เป็นกลยทุธ์การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเนน้การพฒันาในทุกระดบั 
 3. เป็นกลยุทธ์การทบทวนความทนัสมยั ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ทนัสมยั ตรงกบั
ความตอ้งการขององคก์าร 
 กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือกลยทุธ์การสร้างทรัพยากรมนุษยมี์ความครอบคลุม 
6 กลยทุธ์ดงัน้ี 
 1. กลยทุธ์การเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ์
 2. กลยุทธ์การพฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบัการบริหาร
จดัการ 
 3. กลยุทธ์การเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมองค์การ สร้างให้ทรัพยากรมนุษยเ์ห็นคุณค่า
ของตนเองและองคก์ารเพื่อทาํใหอ้งคก์ารกา้วหนา้ไปสู่ความเป็นเลิศหรือชั้นนาํ 
 4. กลยุทธ์การสร้างความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวิตส่วนตวั (Quality Of Working 
Life And Commitment) 
 5. กลยทุธ์การสร้างความแขง็แกร่งของทรัพยากรมนุษย ์
 6. กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กับการจดัการความรู้ (Staff-Management And 
Knowledge Management) 
 การจัดการการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารขององค์การต้องนํา
เสนอแนะปลูกฝังความเช่ือและค่านิยมขององค์การให้เป็นหุ้นส่วนท่ีดี ทาํให้เกิดค่านิยมท่ีดี หรือ 
Better Partner Better Value ทรัพยากรมนุษยทุ์กคนตอ้งช่วยกนัออกแรง ออกความคิด ใชเ้วลา
ร่วมกนัคิดหาวธีิวา่จะทาํอยา่งไรใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตอ้งการเติบโตพร้อมองคก์าร 
 การท่ีผูบ้ริหารจะปลูกฝังหรือสร้างค่านิยมไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัความไวว้างใจของทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีต่อผูบ้ริหารองคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้ทรัพยากรมนุษยไ์วว้างใจได ้เช่ือมัน่ได ้เป็นผูท่ี้
อุดมไปดว้ยคุณธรรม การสร้างทรัพยากรมนุษยจึ์งหนีไม่พน้การสร้างตนเอง อย่างไรก็ตาม การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์จะมีผลเป็นอย่างไรอยู่ท่ีนโยบายและการให้ความสําคญักับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องผูบ้ริหาร องค์การหลายคนท่ีประสบความสําเร็จการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์พึง
ประสงค์ก็เพราะผูบ้ริหารองคก์ารเขา้มารับผิดชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีการวางแผนกลยุทธ์
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างจริงจงั สอดคลอ้งกบัเป้าหมายรวมขององค์การ เปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารและหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์าร เพราะการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะเก่ียวขอ้งกบัทุกเร่ืองในองคก์าร 
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 บางองค์การผู ้บริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ไม่ได้ให้
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัองค์การ ยกเวน้
รับผดิชอบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แลว้แต่จะเห็นสมควร แลว้แต่ผูบ้ริหารองคก์ารจะนึกอะไร
ไดก้็จะกระทาํในส่ิงนั้น ไม่ไดมี้การวิเคราะห์วา่องคก์ารส่วนไหนตอ้งการอะไร จึงทาํให้การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยป์ระสบความลม้เหลวมาตลอด 
 ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่จึงไดเ้ขา้มารับผิดชอบการจดัการ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งจริงจงั เป็นระบบ และท่ีสาํคญัคือการมองความเช่ือมโยงและปัญหา
ต่าง ๆ อย่างทะลุ จึงทําให้ทราบว่าองค์การขาดอะไร จะต้องทาํอะไร ผูบ้ริหารองค์การเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการขบัเคล่ือนใหก้ารจดัการการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์าํเนินไปในแนวทางท่ีพึงจะ
เป็น เพื่อความอยูร่อดขององคก์ารและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้แก่องคก์ารในท่ีสุด 
 การบริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจึงตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะและ
ประสบการณ์บริหารเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ต้องการทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีทักษะและ
ความสามารถพิเศษท่ีจะบริหารและรับผิดชอบงานท่ีมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานเพื่อให้
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทความรับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บทบาทความรับผดิชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจจาํแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ 
 1. บทบาทความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานบริหาร บทบาทความรับผิดชอบในฐานะ
หน่วยงานในฐานะน้ีหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การแจกจ่าย
งาน การอาํนวยการ และการควบคุมการดาํเนินงานตามหน้าท่ีของหน่วยงาน ผูบ้ริหารหน่วยงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
และดาํเนินการให้มีการนาํนโยบายไปปฏิบติัผ่านโครงการ ตลอดจนเจา้หน้าท่ีหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
 ด้านการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการ หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยผูบ้ริหาร
หน่วยงานจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาวา่จะดาํเนินการในเร่ืองอะไร ดว้ยวตัถุประสงคอ์ะไร 
จะเร่ิมพฒันากนัเม่ือไร 
 หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ลกัษณะทั้งเหมือนและแตกต่างกบัหน่วยงานอ่ืนดงัน้ี 
 ก. ลกัษณะท่ีเหมือนคือเป็นหน่วยงานบริหาร 
 ข. ลกัษณะท่ีต่างกนัคือมีบทบาทความรับผิดชอบเฉพาะในการกาํหนดว่าจะพฒันาใคร 
วธีิการประเมินความตอ้งการการพฒันาเป็นอยา่งไร ค่าใชจ่้ายในการพฒันาควรจะเป็นเท่าใด จะเร่ิม
ดาํเนินการเม่ือใด ผูเ้ขา้รับการพฒันาควรจะมีจาํนวนเท่าใด จะใช้วิธีใดคดัเลือกทรัพยากรมนุษยผ์ู ้
สมควรควรเขา้รับการพฒันา 
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 การตดัสินใจเพื่อการดาํเนินงานดงักล่าว ผูบ้ริหารหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
จะต้องทราบและเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมาย ปัญหา และวิธีดําเนินงานขององค์การอย่างแจ้งชัด 
ตลอดจนมีความสามารถในการคาดการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารเพื่อการวางแผนการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ในฐานะหน่วยงานบริหาร หน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มิใช่ทาํหน้าท่ีแต่เพียง
กาํหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น ยงัต้องรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานท่ีต้อง
ดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จึงต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผน รวมทั้งความสามารถในการพฒันา
นโยบายท่ีเสนอในรูปของนามธรรมให้ออกมาเป็นมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานท่ีสามาร ถ
นาํไปใช้ปฏิบติัไดจ้ริงตามภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน และเพื่อให้งานในความรับผิดชอบใน
ฐานะหน่วยงานบริหารดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความสามารถในดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การกาํหนดวตัถุประสงค ์การ
พฒันานโยบาย การวางแผนงานและการวางแผนโครงการ การเสนอรายงาน การติดตามประเมินผล 
การควบคุมงาน การมอบหมายงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การคาดการณ์ในอนาคต สําหรับ
ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ทกัษะและความสามารถดงักล่าวควรต้องมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารหน่วยงานอ่ืนโดยทัว่ไปในองคก์าร 
 2. บทบาทในฐานะหน่วยงานทีป่รึกษาขององค์การ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาของ
องค์การ หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์บทบาทในการช่วยหน่วยงานอ่ืน ๆ แกปั้ญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานนั้น ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่ง่ายสําหรับหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นการเสาะหาว่าทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีปัญหาอะไร เพราะ
ผูบ้ริหารหน่วยงานมกัจะไม่ค่อยยอมรับวา่คนในหน่วยงานของตนเองมีปัญหา 
 ในฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีทกัษะใน
การสอบถามและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลจริง และเม่ือสามารถคน้หาปัญหาได้
แลว้ หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจถูกร้องขอให้ช่วยแกไ้ขปัญหาให้ และในบางกรณีแมเ้กิน
ขอบเขตภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็อาจยงัจาํเป็นตอ้งเขา้ช่วยเหลือ 
 ในฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษาขององค์การ ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ประสิทธิภาพตอ้งคาํนึงอยู่เสมอว่าหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมิ์ใช่หน่วยงานท่ีจะเขา้ไปรับ
แกปั้ญหาทั้งหมดขององค์การ แต่จะทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารเท่านั้น ดงันั้นผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะใน
การสอบถามได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติงาน ทักษะการค้นหาและสนองตอบต่อ
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ความรู้สึกท่ีแสดงออก ความรู้สึกท่ีทรัพยากรมนุษยแ์สดงออกอาจเป็นส่วนหน่ึงของขอ้เท็จจริงของ
ปัญหา ทกัษะการหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการพฒันาองค์การ นอกจากนั้นยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา การวเิคราะห์งาน และการพฒันาองคก์ารดว้ย 
 3. บทบาทในฐานะผู้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เม่ือหน่วยพฒันา
ทรัพยากรมนุษยย์งัมีขนาดเล็ก ผูบ้ริหารและทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ทุกคนจะต้องเก่ียวข้องกับการกาํหนดโครงการและรูปแบบการพฒันา การผลิตบทเรียน วสัดุ 
อุปกรณ์ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีการเตรียมการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการขององค์การอย่างจริงจงั ประกอบกบัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์การขยาย
ใหญ่ข้ึน ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์อาํนาจหน้าท่ีเพียงให้คาํปรึกษาในการเลือก
วิธีการพฒันาแก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีทาํหน้าท่ีกาํหนดรูปแบบและหลักสูตรการพฒันาทรัพยากร
มนุษยต์ามความตอ้งการของหน่วยงานและองคก์าร ผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้ง
เน้นการทาํงานดา้นการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้ง สนองตอบต่อความตอ้งการ 
และสนบัสนุนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย พนัธกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์ารโดยรวม 
 ความรับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ผูบ้ริหารและบุคลากร
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ความเช่ือมโยงของงานต่าง ๆ ในองค์การ การไหลเวียนของงาน สามารถมองเห็นการ
ปฏิบติังานในกระบวนการจดัการในทุกหน้าท่ี และทั้งองค์การอย่างทะลุ จึงจะทาํให้ผูบ้ริหาร
หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถสนองความตอ้งการขององคก์ารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 4. บทบาทในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทในฐานนะ
หน่วยงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นบทบาทหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบ
ตั้งแต่การกาํหนดและวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการวางแผน
โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การดาํเนินการพฒันา การติดตามประเมินผลการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การดาํเนินการดงักล่าว ผูบ้ริหารและบุคลากรหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตอ้งการ
ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง ทกัษะการประสานงาน ทกัษะและความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การดําเนินการให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะการประสานงานและการหา
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารอยา่งครบถว้น 
 จากบทบาทดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่ หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยน์อกจากจะมีบทบาท
เป็นหน่วยงานบริหารเหมือนหน่วยงานอ่ืนแลว้ ยงัมีบทบาทเฉพาะตามลกัษณะภารกิจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีทกัษะและความสามารถเฉพาะท่ี
แตกต่างไปจากผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนในองคก์าร เพื่อให้สามารถดาํเนินภารกิจของ
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หน่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์องและขององคก์ารโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพทกัษะและความสามารถเฉพาะและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์จาํเป็นตามบทบาทดงักล่าวขา้งตน้อาจแสดงได้
ตามภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.7 แสดงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การใน
ฐานะต่าง ๆ   
ท่ีมา : การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร,  หนา้  175 

ฐานะหน่วยงานบริการ 

- กาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์
- กาํหนดนโยบายในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
- กาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
- การกาํหนดโครงการพฒันา 
- ขอบเขตของการให้บริการ 
 การพฒันา 
 การให้การศึกษา 
 การฝึกอบรม 
 ระบบการติดตามผล 
 การบริหารต่อเน่ือง 
 การจดัระบบงาน 
 การพฒันาองคก์าร 
- ขอบเขตของวิธีการท่ีเป็น
ประโยชน์ 
- การกาํหนดแผนงาน 
- การเลือกผูร่้วมงาน 
- เกณฑก์ารมีส่วนร่วม 
- เกณฑก์ารประเมินผล 
- นโยบายการติดต่อส่ือสาร 
- กาํหนดวตัถุประสงคโ์ครงการ 
- กาํหนดงบประมาณ 
- ควบคุมค่าใชจ่้าย 
- กาํหนดมาตรฐานวสัดุอุปกรณ์ 
- จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
- คดัเลือกบคุลากร 
- บริหารบุคลากร 
- พฒันาบุคลากร 
- การควบคุมการดาํเนินการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
- ประเมินผลงานดา้นการพฒันา 

ฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษา 

-  วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบติังาน 
- เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
 การศึกษาอบรม 
 การศึกษา 
 การพฒันา 
 ระบบการติดตามผล 
 การจดัระบบงาน 
 การพฒันาองคก์าร 
- กาํหนดเป้าหมายของโครงการ 
(ดาํเนินการร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่าย
ท่ีมาขอคาํปรึกษา) 
- ประเมินผลโครงการ 
- ช่วยเหลือการดาํเนินงานตาม
โครงการ 
- วางรูปแบบการให้คาํปรึกษา 

ฐานะหน่วยงานท่ีกาํหนดหลกัสูตร
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- คดัเลือกวิธีการพฒันา 
- คดัเลือกส่ือในการพฒันา 
- สงัเคราะห์วิธีการและส่ือให้เป็น
โครงการบูรณาการ 
- วางโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์
เพื่อดาํเนินงานตามโครงการ 
- ทดสอบการประเมิน 
- ปรับฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษา 

ฐานะหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

- คดัเลือกวิธีการพฒันา 
- คดัเลือกส่ือในการพฒันา 
- สงัเคราะห์วิธีการและส่ือให้เป็น
โครงการบูรณาการ 
- วางโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์
เพื่อดาํเนินงานตามโครงการ 
- ทดสอบการประเมิน 
- ปรับฐานะหน่วยงานท่ีปรึกษา 
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 ในองค์การโดยทัว่ไปจะมีบุคคล 2 กลุ่มท่ีรับผิดชอบและปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มแรกไดแ้ก่ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละผูบ้ริหารระดบั
ต่าง ๆ ในหน่วยงานนั้น กลุ่มท่ีสองไดแ้ก่ หัวหน้าหน่วยงานระดบัต่าง ๆ ในองค์การซ่ึงมีช่ือเรียก
แตกต่างกนัไป เช่น ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก็มีตั้งแต่ระดบัหวัหนา้แผนก หวัหนา้ฝ่าย 
หวัหนา้หรือผูอ้าํนวยการกอง รองอธิบดี อธิบดี รองผูว้่าการ ผูว้่าการ เป็นตน้ ธุรกิจเอกชนก็ตั้งแต่
ระดบัผูจ้ดัการหน่วยงานต่าง ๆ รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 
บุคคล กลุ่มท่ีสอง เข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เน่ืองจากจะต้อง
รับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยภ์ายใตค้วามรับผิดชอบให้ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหง้านท่ีรับผดิชอบบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 มนุษย์เป็นทรัพยากรบริหารประเภทหน่ึงซ่ึงมีลักษณะแตกต่างไปจากทรัพยากรอ่ืนท่ี
องคก์ารใช ้การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผูรั้บผดิชอบในองคก์ารจะตอ้งจดัระบบและ
วธีิการบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ์หากมีการ
บริหารท่ีไม่เหมาะสมแลว้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานจะลดตํ่าลงเร็วกวา่ทรัพยากร
อ่ืน ดงันั้นการลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษยจึ์งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลขององค์การ
มากกวา่ทรัพยากรอ่ืนใดทั้งหมด 
 ดว้ยเหตุน้ี หัวหน้าหน่วยงานระดบัต่าง ๆ นอกจากจะตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบดูแล
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือให้การปฏิบติังานเป็นอย่างดีแลว้ ยงัตอ้งใช้เวลาส่วนหน่ึงมาบริหารและ
ตรวจสอบดูแลทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของตน เม่ือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพใน
การทาํงานลดลง หัวหน้าหน่วยงานจะตอ้งศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขเช่นเดียวกนั วิธีการ
หน่ึงในการแกไ้ขปรับปรุงคือ การใช้กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงาน
อาจจะรับผิดชอบดาํเนินการเอง หากการพฒันานั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเฉพาะภารกิจในความ
รับผิดชอบของตน หรือมีปริมาณงานไม่กวา้งขวางและไม่ใช่เทคนิคการพฒันาท่ีซับซ้อนมากนัก 
หากเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการการพฒันาเป็นเวลานานและมีความซบัซ้อนในการพฒันาทั้งในดา้นเทคนิค 
วิธีการ และตอ้งการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานเหล่านั้นก็มกัจะขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ในหน่วยงานขนาดเล็กซ่ึงไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการ
เฉพาะ หัวหน้างานจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มท่ี โดยต้อง
รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน การดาํเนินงานพฒันา และการติดตามประเมินผลท่ีไดจ้ากการพฒันา 
เม่ือองค์การขยายใหญ่ข้ึน งานเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งงานการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยบ์างลกัษณะจะถูกแบ่งไปให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง การพฒันาและการ
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บริหารทรัพยากรมนุษยด์าํเนินการแทน อยา่งไรก็ตาม หวัหนา้หน่วยงานยงัตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยส่์วนหน่ึงอยูด่ว้ย โดยเฉพาะในส่วนการพฒันาทรัพยากรมนุษยส่์วนหน่ึง
อยู ่โดยเฉพาะในส่วนของการให้ทรัพยากรมนุษยส์ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะในหน่วยงานของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานพฒันานโยบายขององค์การหรือท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงาน หรือเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไปท่ีไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานใด ก็มกัจะเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และเม่ือองค์การขยายใหญ่ข้ึนงานการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์็จะมีลกัษณะซับซ้อนและตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะมากยิ่งข้ึน ด้วยความ
จาํเป็นดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้ึน ซ่ึงอาจจะอยู่รวมเป็น
หน่วยงานย่อยของหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืออาจจะจัดตั้ งเป็นหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากหน่วยงานจดัการทรัพยากรมนุษยก์็ได้ ทั้งน้ี สุด
แลว้แต่เหตุผลและความจาํเป็นของแต่ละองคก์าร 
 
สรุป 
 หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง องคก์ารท่ีรับผดิชอบ หรือมีหนา้ท่ีในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และความสําคญัของหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ใน
ด้านของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านพลังงานของหน่วยงานการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละวตัถุประสงค์ของการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเช่ือมโยงงาน
ต่าง ๆ เป็นโครงข่ายและกาํหนดวิธีการทาํงานตลอดจนแสดงการไหลของงานพฒันาทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์าร และฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะเป็นหน่วยงาน
รอง หรือหน่วยงานท่ีปรึกษา ท่ีจะช่วยลดภาระของผูบ้ริหาร  
 รูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จะเป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริหาร
องคก์ารเป็นผูรั้บผดิชอบพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง และเป็นรูปแบบท่ีจดัเป็นหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะมีบทบาทใน
การวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การอาํนวยการและการสั่งการ และการควบคุมดาํเนินการ นอกจากนั้นยงัตอ้ง
คาํนึงถึงกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และความ
รับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ารในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอี์กดว้ย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ต่างจากองค์การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างไร จง
อธิบาย 
 2. ความสาํคญัของหน่วยงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 3. วตัถุประสงคข์องการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง 
 4. จงอธิบายฐานะและบทบาทของหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาพอเขา้ใจ 
 5. รูปแบบการจดัหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร มีก่ีรูปแบบ 
 6. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
 7. จงอธิบายถึงความสาํคญัของผูบ้ริหารหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 8. จงอธิบายขั้นตอนกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงาน พฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์าร มาโดยละเอียด 
 9. ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ารในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. พฒันาการของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล 
 4. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. การเลือกใชว้ธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 6. สรุป 
 7. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 8. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์ ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจความหมายของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. สามารถอธิบายพฒันาการของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. สามารถอธิบายการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล 
 4. เขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวธีิการ และเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. เขา้ใจถึงการเลือกใชว้ธีิและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
 
วธีิสอน 
 1. บรรยาย ซกัถามประเด็นขอ้สงสัย 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ตอบคาํถามระหวา่งการบรรยาย 
 4. บรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 
กจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มใหท้าํกรณีศึกษา 
 2. นาํเสนอรายงานการทาํกรณีศึกษา 
 3. คน้ควา้หวัขอ้เน้ือหาเพิ่มเติม 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. Power Point ในหวัขอ้บรรยาย 
 3. กรณีศึกษาทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. หนงัสือศึกษาความรู้ทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการตอบคาํถาม ความสนใจในการสอน 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินผลจากงานท่ีใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 
 4. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่4 
วธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 การดาํเนินงานขององคก์ารใด ๆ ก็ตาม ลว้นแลว้แต่ปรารถนาจะให้บรรลุเป้าหมายทั้งส้ิน 
แต่การดาํเนินงานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ได้หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ ในบรรดาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานขององค์การน้ี ปัจจยัท่ี
สําคญัท่ีสุดก็คือการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การจดัการ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การนาํ และการควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management : Hrm) นั้น ผูบ้ริหาร
องค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีสําคญั 4 ประการ ได้แก่ การ
จดัหา การพฒันา การธาํรงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่การดาํเนินงานขององค์การ สําหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development : HRD) ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีของหน้าท่ีดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น ถือไดว้า่มี
ความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าท่ีทางดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นอ่ืน ๆ แต่
ประการใด ถา้ผูบ้ริหารองคก์ารสามารถทาํหนา้ท่ีดา้นน้ีไดค้รบถว้นสมบูรณ์แลว้ จะทาํให้องค์การ
ดาํเนินงานสัมฤทธิผล ดงันั้นในเร่ืองน้ีจะไดก้ล่าวถึงความหมายและความสําคญัของวิธีการและ
เทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาการของวิธีการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงขอบเขตและประเภทของวิธีการและเทคนิคการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ี จะไดก้ล่าวถึงเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 
ความหมายของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 มีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดใ้ห้ความหมายไวห้ลาย
นยัดว้ยกนั ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี (เฉลิมพงศ ์มีสมนยั, 2554, หนา้ 5-38) 
 Randy L. Desimone, Jon M. Werner และ David M. Harris ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
 “A Set Of Systematic And Planned Activation Designed By And Organization To 
Provide Its Members With The Opportunities To Learn Necessary Skill To Meet Current And 
Future Job Demands.” (Desimone, Werner And Harris, 2002 : 3) ซ่ึงอาจจะสรุปไดว้า่วิธีการและ
เทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น “กลุ่มกิจกรรมท่ีองคก์ารออกแบบไวอ้ยา่งเป็นระบบและมี
การวางแผนอย่างชดัเจนเพื่อพฒันาสมาชิกให้มีโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการ
ปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต” 
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 William G. Scott และ Terrence R. Mitchell เห็นวา่ วธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ป็น “กระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลก้าวหน้าไปใน
หน้าท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ช่วยให้มีความสัมพนัธ์กบัองค์การดีข้ึน รวมทั้งช่วยให้การปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปไดดี้” 
 R. Wayne Pace เห็นว่าวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น “วิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานให้ดีข้ึนอย่างเป็นระบบ 
นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงการฝึกฝนบุคคลให้รู้จกัวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และพฒันา
รวมทั้งปรับปรุงตนเองใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี วิธีการและเทคนิคการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยย์งัรวมถึงวิธีการและเทคนิคการพฒันาองคก์าร (Organization Development) และ
การพฒันาอาชีพ (Career Development) ของทรัพยากรมนุษยอี์กดว้ย” 
 F.H. Harbinson และ C.A. Myer เช่ือวา่ วิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น “กระบวนการ
ของกิจกรรมและกรรมวิธีในการเพิ่มพูนความรอบรู้ ทกัษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ในสังคม” นอกจากน้ี เขายงัเห็นว่าหากพิจารณาในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์แล้ว วิธีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง “วธีิการและเทคนิคท่ีใชใ้นการเพิ่มพนูคุณค่าของทุนมนุษยแ์ละการลงทุน
ในการพฒันาเศรษฐกิจ และถา้หากมองในแง่มุมของรัฐศาสตร์แลว้ วิธีการและเทคนิคในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง “กรรมวิธีในการเตรียมทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้และทกัษะทางการ
เมือง สาํหรับการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 
 สําหรับในมุมมองของนกัวิชาการในประเทศไทย ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งกบันกัวิชากร
ต่างประเทศโดยเฉพาะ อรุณ รักธรรม และสมคิด บางโม กล่าวคือ 
 อรุณ รักธรรม เห็นวา่วิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น “กระบวนการของกิจกรรมในการ
เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และความสามารถ (Competencies) ของบุคคลทั้งหมด
ในสังคมใดสังคมหน่ึง” 
 สมคิด บางโม เสนอวา่ วธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษยบุ์คคล หมายถึง “กรรมวิธีต่างๆ  ท่ีใช้
เพิ่มพูนความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนในหน่วยงานหน่ึงให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบได้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันา
ทศันคติของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางท่ีดี ให้มีกาํลงัใจ รักงาน และให้มีความคิดท่ีจะแสวงหา
แนวทางท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน” 
 นอกจากน้ียงัมีบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดใ้หค้วามหมายของวธีิการและเทคนิคไวเ้ป็นจาํนวนมาก ผูท่ี้
สนใจสามารถศึกษาไดจ้ากหนงัสือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือการฝึกอบรมท่ีมีอยูท่ ัว่ไปได ้
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 จากความหมายของวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องนักวิชาการต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ นกัวิชาการเหล่าน้ีมีแง่คิดและมุมมองเก่ียวกบัวิธีการและเทคนิคการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน 2 ระดับ ได้แก่ มุมมองในระดับมหภาค ซ่ึงเป็นการมองวิธีการและ
เทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในมิติของส่วนรวม ของสังคม ของประเทศ เช่น การให้
ความหมายของ Harbinson And Mayer และอรุณ รักธรรม เป็นตน้ สําหรับมุมมองในระดบัจุลภาค
นั้ น เป็นการมองวิธีการและเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับขององค์การหรือ
หน่วยงาน และตวับุคคลภายในองค์การ ดงันั้นการให้ความหมายจึงเน้นไปท่ีวิธีการและเทคนิค
ต่างๆ ในการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพของบุคคลในองค์การ เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะ และ
ทศันคติท่ีเหมาะสมสาํหรับการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัเช่นการใหค้วามหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์Desimone. Warner And Harris, ของ Scott 
And Michell. ของ Pace และของสมคิด บางโม เป็นตน้ 
 สําหรับเอกสารชุดน้ีจะให้ความสําคญักบัวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
ระดบัขององคก์ารหรือหน่วยงานและบุคคลภายในองคก์ารซ่ึงเป็นมุมมองในระดบัจุลภาคมากกว่า
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัสังคมและในระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นมุมมองในระดบัมหภาค 
ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะหมายถึง “กิจกรรมและกรรมวิธี
ในการเสริมสร้างและพฒันาบุคคลภายในองค์การทางดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต จนสามารถจะปฏิบติังานไดส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
ความส าคัญของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRD) ถือเป็นหนา้ท่ีหลกัหนา้ท่ีหน่ึงของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(Hrm) และการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์องเป็นหนา้ท่ีหน่ึงทางดา้นการบริหารองค์การ ดงันั้น
การทาํหนา้ท่ีทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดค้รบถว้นสมบูรณ์ดีแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ารและหน่วยงาน ผูบ้ริหารและตวัผูป้ฏิบติังาน กล่าวคือ 
 2.1 ความสาํคญัของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อองคก์ารและหน่วยงาน 
มีดงัน้ี 
  2.1.1 ทาํให้องค์การได้ผลงานเพิ่มข้ึนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งน้ี เพราะการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะทาํให้ผูป้ฏิบติังาน / พนกังานมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีเหมาะสมกบั
งานสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
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  2.1.2 ทาํให้การดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ไม่คัง่คา้งอยูท่ี่ผูบ้ริหารหรือ
ผูป้ฏิบติังาน / พนกังานคนใดคนหน่ึง 
  2.1.3 ช่วยใหอ้งคก์ารไดผ้ลจากงานผูป้ฏิบติังาน / พนกังานทุกคนในองคก์าร 
  2.1.4 เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้ทาํงานได้ดี
ข้ึน ถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 
  2.1.5 ช่วยใหอ้งคก์ารใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพราะผูป้ฏิบติังาน / 
พนักงานมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีพร้อมจะปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 2.2   ความสาํคญัของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อผูบ้งัคบับญัชา มีดงัน้ี 
  2.2.1 เป็นการแบ่งเบาภาระงานบางประเภท บางลักษณะท่ีสามารถจะสั่งการและ
มอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารับไปปฏิบติัแทนได ้
  2.2.2 เกิดความสะดวกและลดภาระในการสอนงาน การกาํกบั และการควบคุมงาน 
  2.2.3 ทําให้ทราบถึงความสามารถและสมรรถนะของผู ้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงจะมี
ผลประโยชน์ต่อการสั่งการ และมอบหมายงาน การโยกยา้ยสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย 
  2.2.4 ทาํให้ผูบ้ริหารมีเวลาในการสร้างสรรค ์พฒันา หรือริเร่ิมงานใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานหรือการบริหารจดัการ รวมทั้งการสร้างงานใหม่ ๆ ให้
เกิดข้ึน 
 2.3  ความสาํคญัของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อตวัผูป้ฏิบติังาน มีดงัน้ี 
  2.3.1 ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
  2.3.2 ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการทาํงานท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่รู้ การขาดความ
เขา้ใจ การขาดทกัษะในการทาํงาน 
  2.3.3 ช่วยลดอุบติัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานในสภาพการทาํงานท่ีเส่ียงภยัหรืออาจ
ไดรั้บอนัตรายจากอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน 
  2.3.4 ช่วยบาํรุงขวญัและเสริมสร้างกําลังใจผูป้ฏิบติังานให้เกิดความมัน่ใจเม่ือต้อง
ปฏิบติังานตามลาํพงั 
 โดยสรุป วิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กิจกรรมและกรรมวิธีใน
การเสริมสร้างและพฒันามนุษยท์างดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitude) 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จน
สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากน้ีวิธีการและเทคนิคการ
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พัฒนามีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้ งในระดับองค์การ ผู ้บริหาร และตัว
ผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งยิง่ 
 
พฒันาการของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 สําหรับพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ืองน้ีจะเป็นการมองการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแง่
ของวธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ เพิ่มพนูทกัษะ และปรับทศันคติให้
เหมาะสมมากกวา่ท่ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัววิฒันาการของการฝึกอบรมหรือการพฒันาในงาน 
 คาํวา่ พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development : HRD) ในรูปแบบท่ีรู้จกักนั
อยูใ่นปัจจุบนัน้ีนั้นไดเ้คยใชก้นัมาแลว้ตั้งแต่ทศวรรษ  1980  แต่อยา่งไรก็ตาม แนวคิดการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์ดมี้พฒันาการมานานมานั้น ซ่ึงจากการศึกษาของ Dsimone, Werher และ Harris  
พบวา่ พฒันาการของวธีิ การและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ดงัน้ี (Desimone. Werner And 
Harris : 4-7) 
 1. การฝึกอบรมโดยการฝึกงานในระยะแรก ในระยะน้ีเร่ิมตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 18 บรรดา
ร้านค้าขนาดเล็ก ๆ ท่ีดาํเนินการผลิตสินค้าท่ีใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เส้ือผา้ รองเท้า 
ประสบกบัปัญหาท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้จาํนวนมาก  แต่เจา้ของร้านไม่สามารถจะผลิตให้ไดท้นัตาม
ความตอ้งการ ดงันั้น เจา้ของร้านคา้จึงตอ้งจา้งคนงานเขา้มาช่วยทาํงาน จึงจะสามารถผลิตสินคา้ได้
ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม ในขณะนั้นยงัไม่มีโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโรงเรียน
ช่างเทคนิคท่ีจะผลิตบุคคลไดต้ามท่ีเจา้ของร้านคา้ตอ้งการ ดงันั้น เจา้ของร้านคา้จึงตอ้งให้การศึกษา
และฝึกอบรมคนงานของตนเองดว้ยตนเองในรูปแบบของการฝึกหดังาน (Apprenticeship) อาจใช้
เทคนิคสอนงาน (Coaching) หรือการเป็นพี่เล้ียง (Mentor) เพื่อให้ลูกจา้ง / พนกังานมีความรู้ มี
ทกัษะ และมีทศันคติใหเ้พียงพอท่ีจะผลิตช้ินงานไดเ้หมือนกบัเจา้ของร้าน ดงันั้นวิธีการและเทคนิค
การพฒันาทพัยากรมนุษย ์อยา่งเป็นทางการหรือมีรูปแบบดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัจึงยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาน้ี 
 2. การศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในระยะแรก ในปี ค.ศ. 1809 Dewitt Clinton ไดจ้ดัตั้งโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนข้ึนเป็นคร้ังแรกในเมืองนิวยอร์ก เป็นโรงเรียนท่ีสอนทางดา้นหตัถกรรม (Manual 
School) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหดัคนวยัหนุ่มท่ียงัไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานให้มีความรู้และ
ทกัษะเพียงพอท่ีจะสามารถประกอบอาชีพได้ สําหรับวิธีการและเทคนิคการพฒันาจะใช้การ
บรรยาย (Lecture) และการฝึกหดังานเป็นหลกั การดาํเนินงานของโรงเรียนแห่งน้ีเจริญกา้วหนา้โดย
ลาํดบั ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 สภาคองเกรสไดผ้า่นพระราชบญัญติัสมิทธ์-ฮิวจ ์(The Smith – Hughes 
Act) โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา เช่น 
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ทางดา้นการเกษตร คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม และครู  การศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาในช่วงน้ี
เป็นแหล่งในการฝึกหดับุคคลใหมี้ทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technical Skill) 
 3. โรงเรียนผลิตแรงงานเฉพาะด้านเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงของการปฏิวติั
อุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 เคร่ืองจักรกลได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการผลิตสินค้าทดแทน
แรงงานคนและเคร่ืองมือท่ีเคยใช้มาแต่เดิม ทาํให้โรงงานอุตสาหกรรมตอ้งการคนงานก่ึงชาํนาญ 
(Semiskilled Workers) เขา้มาควบคุมและใช้เคร่ืองจกัรกลในการผลิตสินคา้ ทาํให้สามารถผลิต
สินคา้ไดใ้นปริมาณมากข้ึน การดาํเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนอกจากตอ้งการคนงานใน
ระดับก่ึงชํานาญการแล้ว ยงัมีความต้องการวิศวกร ช่างเคร่ืองกลในการประกอบและซ่อม
เคร่ืองจกัรกล แต่ทว่าแรงงานประเภทน้ีมีน้อยในตลาดแรงงาน ทาํให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ร่วมมือกนัจดัตั้งโครงการฝึกอบรมช่างเคร่ืองกลข้ึน รู้จกักนัในช่ือของโรงเรียนผลิตแรงงานเฉพาะ
ดา้นเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมหรือ Factory School แห่งแรกในปี ค.ศ. 1872 โดยตั้งอยูท่ี่ Hoe 
And Company รัฐนิวยอร์ก ซ่ึงต่อมาโรงงานต่าง ๆ ก็ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนผลิตแรงงานเฉพาะดา้นข้ึนใน
สถานประกอบการของตนเอง เช่น General Electric And Baldwin Locomotive, International 
Harvester, Ford, Western Electric เป็นตน้ 
 4. การฝึกอบรมสําหรับพนกังานก่ึงทกัษะและไร้ทกัษะ แมว้่าจะไดมี้โครงการฝึกอบรม 
(Training) พนักงานให้มีความเช่ียวชาญในงาน และโรงเรียนผลิตแรงงานและเฉพาะด้านของ
โรงงานอุตสาหกรรม ดงัเช่น โรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดท่ีดาํเนินการผลิตรถยนต์ “Model T” ใน
รูปแบบของการผลิตแบบสายพาน (Assembly Lines Process) ซ่ึงเป็นวิธีการผลิตรถยนตท่ี์แต่ละคน
จะรับผิดชอบงานเฉพาะอยา่งและทาํงานร่วมกนัตามขั้นตอน เพื่อประกอบรถยนต ์Model T ป้อน
ตลาดซ่ึงในช่วงเวลานั้นมีความตอ้งการรถรุ่นน้ีสูงมาก ทาํให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จดัทาํ
โครงการเพื่อฝึกอบรมพนกังานก่ึงฝีมือเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดห้ลายลกัษณะและหลากหลาย
รูปแบบข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก สาํหรับวธีิการและเทคนิคการพฒันาไดเ้นน้การบรรยายในภาคทฤษฎี
และการฝึกปฏิบติัระหวา่งการทาํงาน (On The Job Training) ไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะในโรงงาน
ของผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น 
 5. การจดัการศึกษาตามแนวคิดของขบวนการมนุษยสัมพนัธ์ ผลจากการผลิตในระบบ
โรงงานทาํให้สถานประกอบการต่าง ๆ เอารัดเอาเปรียบผูใ้ชแ้รงงานท่ีไร้ฝีมือและแรงงานเด็ก โดย
จ่ายค่าจา้งตํ่าแต่ทว่ามีชัว่โมงการทาํงานยาวนาน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต ทาํให้สถาน
ประกอบการไดก้าํไรเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้ Mary Parker Follett และ Gilbreth  ไดอ้อกมาเรียกร้องให้
รัฐบาลเขา้ไปช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานเด็กให้พน้จากการถูกโรงงาน
อุตสาหกรรมเอารัดเอาเปรียบ การดาํเนินการเรียกร้องให้รัฐคุม้ครองแรงงานท่ีไร้ฝีมือและแรงงาน
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เด็กดงักล่าวน้ีไดมี้การดาํเนินการอยา่งเป็นขบวนการและต่อเน่ือง แมว้า่จะเขา้สู่ยุคสมยัของ Chester 
I. Barnard, Abraham Maslow ตลอดจนถึงนกัวชิาการทางดา้นการบริหารจดัการคนอ่ืน ๆ แลว้ก็ตาม 
พร้อมกนันั้นนกัวชิาการในกลุ่มขบวนการมนุษยสัมพนัธ์ก็ไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในการจดัการศึกษาท่ีเป็นทางการ (Formal) อยา่งเป็นระบบเพื่อให้สามารถผลิตแรงงานในวิชาชีพ
ต่าง ๆ และป้อนเขา้สู่ตลาดแรงงานใหท้นักบัความตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรม 
 6. การก่อตั้งสถาบนัฝึกอบรมระดบัวิชาชีพ ช่วงเวลาน้ีรัฐบาลกลางสหรัฐ (The Federal 
Government) ได้จัดตั้ งหน่วยงานในการให้บริการทางด้านการฝึกอบรมข้ึนในองค์การท่ี
ประกอบการดา้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และสหภาพแรงงาน เรียกวา่การฝึกอบรมภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือ Twt (Training Within Industry) เพื่อประสานงานระหวา่งโครงการฝึกอบรมใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือและสถานประกอบการต่าง ๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 ได้จดัตั้งสมาคม
อเมริกนัเพื่อผูอ้าํนวยการฝึกอบรม (American Society For Training Directors : Astd) ข้ึนเพื่อ
กําหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมระดับวิชาชีพและร่วมมือกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจัด
หลกัสูตรการผลิตกาํลงัคนเฉพาะด้านเขา้สู่ตลาดแรงงาน พร้อมกนัน้ียงัได้กาํหนดให้ผูท่ี้สําเร็จ
การศึกษาจะตอ้งเขา้อบรมในโครงการต่าง ๆ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ทาํงานจริง หรืออาจใชก้ารฝึกอบรมอยา่งเดียวโดยใชเ้วลา 5 ปี จึงจะเป็นสมาชิกของ Astd ได ้
 7. การเกิดข้ึนของวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ในช่วง
ทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 นกัฝึกอบรมวิชาชีพตระหนกัดีวา่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดใ้ชว้ิธีการ
และเทคนิคการฝึกอบรมแต่เฉพาะภายในห้องเรียนเป็นหลกั ทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมขาดการฝึกฝน
ประสบการณ์ตรงจากการทาํงาน ทาํให้ผูผ้่านการอบรมจาํเป็นตอ้งใช้เวลาช่วงหน่ึงเพื่อเรียนรู้การ
ทาํงานกบัองค์กรท่ีตนเป็นพนกังาน ทาํให้หน่วยงานและองค์การต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมีครูฝึกอบรม 
(Trainer) เพื่อท่ีจะสอนงานและให้คาํปรึกษาแก่พนกังาน ทาํให้ American Society For Training 
Directors เขา้มาดาํเนินการในเร่ืองน้ี และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น American Society For Training And 
Development สมาคมน้ีไดก้าํกบัควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
มาตรฐานทางวชิาชีพเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 
 สําหรับกรณีของประเทศไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลทางดา้นแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการและเทคนิค
การพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าจากสหรัฐอเมริกา และไดด้าํเนินการจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรอย่างกวา้งขวาง ทั้งในองคก์รภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี ยงัมีองค์กรเอกชนท่ีทาํธุรกิจ
ทางดา้นการจดัฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์กิดข้ึนเป็นอนัมากทั้งกิจการท่ีเป็นของคนไทย
และกิจการท่ีเป็นของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบนัท่ีให้บริการทางดา้นการฝึกอบรมก็มีเป็น
จาํนวนมากเช่นกนั 
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 สาํหรับองคก์รภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์สําคญัไดแ้ก่ สถาบนั
พฒันาข้าราชการพลเรือน นอกจากน้ีองค์การภาครัฐหลายแห่งได้จัดตั้ งหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ี
ทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์นภายในองคก์ารของตนดว้ยเช่นกนั 
 
หนา้ท่ีและประเภทของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 หน้าท่ีทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้ นสามารถท่ีจะแยกมาพิจารณาต่างหาก
โดยเฉพาะหรืออาจจะพิจารณาในฐานะท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกั  (Line  Functional)  ของหน่วยงานท่ีทาํ
หน้าท่ีทางด้านการจดัการทรัพยากรมนุษยก์็ได้  ในกรณีท่ีเป็นหน้าท่ีหลกัของหน่วยงานนั้นจาก
การศึกษาของ  Pat  McLagan  เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (HRD)  พบวา่มีความสัมพนัธ์
กบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (HRM)  แสดงไดด้งัภาพท่ี  4.1 

 
 
ภาพท่ี 4.1 วงลอ้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา : เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั, 2544, หนา้ 5-12 
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 หน้าท่ีทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกเป็นหน้าท่ี
ทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง กลุ่มท่ี 2 เป็นหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยอ์ยา่งใกลชิ้ด และกลุ่มท่ี 3 เป็นหนา้ท่ีเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กล่าวคือ 
 กลุ่มแรก หน้าท่ีทางด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มน้ีเป็นการบูรณาการหน้าท่ี
ทางด้านการฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล การพฒันาองค์การ และการพฒันาอาชีพเขา้ด้วยกนั 
เพื่อท่ีจะปรับปรุง พฒันาบุคคล กลุ่มและประสิทธิผลขององคก์ารใหดี้ข้ึน 
 กลุ่มท่ี 2 หน้าท่ีทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยอ์ย่างใกลชิ้ด ประกอบดว้ย การจดัองค์การ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
ระบบการจดัการผลการปฏิบติังาน และการคดัเลือกและจดัหาบุคคลเขา้สู่องคก์าร 
 กลุ่มท่ี 3 หน้าท่ีทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีไม่มีส่วนสัมพนัธ์กับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยม์ากนกั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน การช่วยเหลือ
สนบัสนุนพนกังาน สหภาพแรงงาน / แรงงานสัมพนัธ์ และการวิจยัทางดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย ์
 
1.  หน้าทีก่ารพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 หน้าท่ีทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 3 กลุ่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะหน้าท่ีกลุ่มแรก 
ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหน้าท่ีย่อย ๆ อีก 3 หน้าท่ี ไดแ้ก่ การฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคคล (Training And Development) การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development) และการพฒันาอาชีพ (Career Development) ซ่ึงแต่ละหนา้ท่ีมีสาระสําคญัโดยสรุป
ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 หน้าที่ทางด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล หน้าท่ีในดา้นการฝึกอบรมและการ
พฒันาบุคคลมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยมีความคลา้ยคลึงกนัในแง่ของวิธีการ
เสริมสร้างความรู้ เพิ่มพนูทกัษะและปรับทศันคติ แต่แตกต่างกนัในแง่ของจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ การ
ฝึกอบรมจะเน้นท่ีการสร้างเสริมความรู้ พฒันาทกัษะ และปรับเปล่ียนทศันคติให้แก่บุคคลให้
สามารถปฏิบติังานในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ในขณะท่ีการพฒันาจะมุ่งเนน้ท่ีการเสริมสร้าง
ความรู้ พฒันาทกัษะ และปรับเปล่ียนทศันคติสาํหรับงานท่ีบุคคลจะตอ้งรับผดิชอบในอนาคต 
 1.2 หน้าที่ด้านการพัฒนาองค์การ การพฒันาองค์การอาจพิจารณาไดท้ั้งในมิติของมหภาค
และมิติของจุลภาค หากพิจารณาการพฒันาองคก์ารในมิติของมหภาคแลว้ การพฒันาองคก์ารเป็น
กระบวนการปรับปรุงองค์การให้กลบัสู่สภาวะใหม่ท่ีเกือบจะเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยมุ่งท่ี
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ความกลา้ท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลง เน้นให้องค์การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะนาํเอาความ
ใหม่และนวตักรรมทั้ งทางด้านเทคนิค วิทยาการและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่ามาสู่องค์การ 
นอกจากน้ี หากพิจารณาการพฒันาองค์การในแง่ของจุลภาคแล้ว การพฒันาองค์การเป็นความ
พยายามอยา่งมีแบบแผนท่ีมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององคก์าร เป็นความพยายามท่ีจะ
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์การทั้งระบบ ทั้งท่ีเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ 
(Informal) โดยมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององคก์ารมากกวา่การเปล่ียนแปลงบุคคล แต่
การเปล่ียนแปลงของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเป็นผลพลอยจากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององคก์ารดว้ย
เช่นกนั 
 จากความหมายของการพฒันาองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 
 1. การพฒันาองคก์ารเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทั้งระบบใหญ่  มิใช่เปล่ียนแปลงเฉพาะ
ระบบย่อยบางระบบเท่านั้น ระบบย่อยต่าง ๆ ขององค์การได้แก่ ระบบด้านวตัถุประสงค์ ด้าน
สังคม-มนุษย ์ดา้นเทคโนโลย ีดา้นโครงการ และดา้นการประสานงานกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
 2. การพฒันาองคก์ารเป็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีต่อเน่ือง โดยเนน้การฝึกทกัษะดา้นการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล ไป
จนถึงระดบัองคก์าร 
 1.3 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การดํา เนินการในขั้ นตอนต่าง ๆ ของบุคลากรเพื่อ
ความกา้วหนา้ในองคก์าร การพฒันาอาชีพเป็นผลของการจดัการอาชีพ (Career Management) หรือ
กระบวนการท่ีทาํให้บุคคลไดต้ระหนกัรู้ถึงความสนใจของตนเก่ียวกบังาน รวมทั้งเขา้ใจถึงความมี
คุณค่าและจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับโอกาสก้าวหน้าในตาํแหน่งต่าง ๆ 
ภายในองค์การ ทาํให้สามารถระบุเป้าหมายอาชีพของตน และจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายอาชีพของตน 
 การพฒันาอาชีพเป็นส่ิงสําคญัต่อองค์การและบุคคล หากพิจารณาในแง่ขององค์การแลว้ 
จะเห็นไดว้่าการพฒันาอาชีพนั้น หากองค์การไม่สามารถท่ีจะจูงใจบุคลากรให้วางแผนและพฒันา
อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ อาจส่งผลให้องคก์ารเกิดการขาดแคลนบุคลากร ไม่สามารถจะจดัวาง
บุคคลลงในตาํแหน่งท่ีวางได ้นอกจากน้ียงัอาจทาํให้บุคลากรไม่มี หรือมีความผูกพนักบัองค์การ
นอ้ยลง เป็นตน้ ในส่วนของบุคลากรนั้นเอง ถา้ไม่ไดด้าํเนินการจดัการชีพของตนเอง หรือองคก์าร
ไม่ไดใ้ห้ความสนบัสนุนในการจดัการอาชีพแลว้ อาจทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกทอ้แทใ้นงาน รู้สึก
วา่องคก์ารไม่เห็นคุณค่าของตน และเม่ือใดท่ีจาํเป็นตอ้งสับเปล่ียนหมุนเวียนงานก็จะเกิดความสบ
สน มึนงง สงสัย หรือไม่ก็อาจตดัสินใจไดว้า่ตนเองควรจะรับตาํแหน่งงานท่ีองคก์ารมอบให้หรือไม่ 
นอกจากน้ี การท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีเป้าหมายหรือมี แต่ทว่าเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคตของตนเองใน
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องค์การคลุมเครือไม่ชดัเจนแลว้ จะทาํให้บุคคลขาดความมัน่ใจและลดความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้
องคก์ารประสบความสาํเร็จ ดงันั้นองคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้การ
จดัการอาชีพของตนเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน 
 จากหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้งการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล การพฒันา
องคก์าร และการพฒันาอาชีพดงักล่าวน้ีลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งส้ิน 
เพียงแต่หน่วยการสอนน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น 
 โดยสรุปการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งครอบคลุมใน 3 กิจกรรมหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) การ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคคล 2) การพฒันาองคก์าร และ 3) การพฒันาอาชีพ 
 
2.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมและการพฒันา 
 ในปัจจุบนัการดาํเนินงานขององคก์ารทุกประเภทตกอยูภ่ายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการ
แข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกวนั ทาํให้ทุกองคก์ารจาํเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องตนเอง 
โดยทาํให้ทุกคนภายในองค์การมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติท่ีเหมาะสม เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานหรือองคก์ารทั้งทางดา้น
ปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะมีผลทาํให้ผูป้ฏิบติังาน / พนกังานมีความพึงพอใจในงาน เกิดความรู้สึก
วา่ตนเองมีความหมาย มีคุณค่าต่อองคก์าร / หน่วยงาน มีความสาํคญัต่อองคก์ารและสังคมดว้ย 
 โดยทัว่ไปแลว้ การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถกระทาํไดห้ลายแนวทาง แต่แนวทางท่ี
นิยมทาํกนัเป็นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 1) การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการศึกษา 2) การพฒันาในงาน 
และ 3) การฝึกอบรม กล่าวคือ 
 2.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา (Education) หมายถึง การจดัส่งผูป้ฏิบติังาน 
/ พนกังานเขา้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษาในระดบัและหลกัสูตรการศึกษาต่าง ๆ  
 อน่ึง การให้การศึกษาอาจกระทาํไดโ้ดยใช้รูปแบบการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือ
หลายรูปแบบประกอบกันก็ได้ สําหรับรูปแบบการศึกษาท่ีสําคัญ ได้แก่ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั กล่าวคือ 
  2.1.1   การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีมีระเบียบ
แบบแผน มีหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นทางการ มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน และมีชั้นเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเป็นทางการ 
  2.1.2 การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เป็นการศึกษาตลอดชีพ ไม่จาํกดั
อายุผูเ้รียนและวิชาท่ีตอ้งการศึกษา ผูเ้รียนสามารถเรียนได้ดว้ยตนเอง เช่น การศึกษาตามระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
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  2.1.3 การศึกษาตามอธัยาศยั (Informal Education) เป็นการศึกษาตามความสมคัรใจของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้สรรพวิชาจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัผูเ้รียนจากการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั เช่น การรับฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียง รับชมรายการวิทยุโทรทศัน์ การอ่าน
จากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  
 2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาในงาน (Development) หมายถึง การท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผิดชอบอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายการพนักงานได้ทาํการสอนงาน (Coaching) การ
แนะนาํงาน การเพิ่มหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment) การหมุนเวียน (Job 
Rotation) ให้พนกังานไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการทาํงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ เป็น
การเพิ่มพนูความรู้และพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน 
 2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (Training) หมายถึง การจดัให้พนกังาน
ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม ไดฝึ้กฝนทกัษะ และปรับทศันคติในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีองค์การ/หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกไดก้าํหนดข้ึน โดยเป็นการมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และมีทศันคติท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน 
 การพฒันาทรัพยากรบุคคลทั้ง 3 วิธีน้ี แต่ละวิธีต่างไดรั้บความนิยมในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ในปัจจุบนัองค์การต่าง ๆ ได้ให้ความสําคญักับการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยการฝึกอบรมใน
สัดส่วนท่ีสูงกวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยศึกษาและการพฒันาในงาน 
 
3.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการพฒันาในงาน 
 ดงัท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วในตอนต้นว่าความแตกต่างท่ีสําคญัระหว่างการฝึกอบรมและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูท่ี่จุดมุ่งหมาย โดยการฝึกอบรมเป็นการมุ่งสร้างความรู้ พฒันาทกัษะและ
ปรับทศันคติของบุคคลให้สามารถปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีตามความรับผิดชอบในปัจจุบนัให้
ประสบผลสําเร็จ ในขณะท่ีการพฒันาบุคคลมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ พฒันาทกัษะ ปรับ
ทศันคติบุคคลสําหรับการทาํงานท่ีองค์การจะมอบหมายให้รับผิดชอบในอนาคต ฉะนั้ นเม่ือ
จุดมุ่งหมายแตกต่างกนั วิธีการและเทคนิคในการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทกัษะและปรับทศันคติ
นั้นมีทั้ง ส่วนท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างไปจากการฝึกอบรมก็ได ้แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะเหมือนกนั
หรือใกลเ้คียงกนั 
 3.1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรหมุนเวียน แมว้า่การฝึกอบรมกบัการพฒันาจะต่างกนัใน
แง่ของจุดมุ่งหมาย แต่วิธีการและเทคนิคในการพฒันามีลกัษณะท่ีเหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ี
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ทราบถึงวิธีการและเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรท่ีจะได้ทราบถึงตัวแบบของ
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์สียก่อน 
 โดยทัว่ไปแลว้การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะดาํเนินการใน 4 กิจกรรมหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) การ
ประเมินความตอ้งการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์2) การออกแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์3) 
การดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ 4) การประเมินผลการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ทั้งน้ี แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.2 

 
 
ภาพท่ี 4.2 ตวัแบบกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Desimone, Werner, And Harris.  Human Resource Development 3rd Ed.  Ohio 
South-West, 2002  หนา้ 127. 
 
 จากภาพท่ี 4.2 จะพบวา่กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสําคญั 
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประเมินความตอ้งการในการพฒันา 2) การออกแบบ 3) การดาํเนินการ 

การประเมินความ 
ตอ้งการในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

กาํหนด 
วตัถุประสงค ์

วางแผนสร้าง 
บทเรียน 

จดัทาํเอกสาร/วสัดุ
ประกอบบทเรียน 

การเลือกวิทยากร/ 
ผูน้าํการพฒันา 

การเลือกวิธีการและ
เทคนิคในการพฒันา 

การจดัทาํกาํหนดการ
พฒันา/เปล่ียน

พฤติกรรม 

การจดัลาํดบั 
ความตอ้งการ 
ในการพฒันา การดาํเนิน 

การพฒันา/ 
เปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม 
ทรัพยากร 

มนุษย ์

เลือกเกณฑ ์
ในการ 

ประเมินผล 

ออกแบบ 
เคร่ืองมือ 

การประเมินผล 

ประเมินผล 
การพฒันา/การ 

เปล่ียนพฤติกรรม 
ทรัพยากรมนุษย ์

การแปรผล 
การประเมิน 
การพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย ์

การประเมิน การออกแบบ การด าเนินการ การประเมินผล 
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และ 4) การประเมินผล ซ่ึงวิธีการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะอยู่ในส่วนของ
กิจกรรมการออกแบบโดยเป็นกิจกรรมยอ่ยท่ี 5 สาํหรับกิจกรรมต่าง ๆ  
 
4.  จิตวทิยาการเรียนรู้กบัวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การท่ีบุคคลเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาให้มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีเหมาะสมกบั
การปฏิบติังาน ได้เป็นผลสําเร็จนั้น วิทยากรและผูรั้บการพฒันาจะตอ้งมีความเขา้ใจและร่วมมือ
ระหว่างกัน กล่าวคือ วิทยากรต้องมีความตั้งใจและเลือกใช้วิธีการและเทคนิคในการพฒันาท่ี
เหมาะสมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ทกัษะท่ีตนเองมีไปให้แก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา ในขณะเดียวกนัผูเ้ขา้รับ
การพฒันาเองก็จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะรับรู้ กระตือรือร้นท่ีจะฝึกฝนทกัษะใหม่ และเปิดใจให้
กวา้งพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนทศันคติ อย่างไรก็ตาม การพฒันาผูป้ฏิบติังานจะประสบความสําเร็จ
หรือไม่ ทั้งวิทยากรผูใ้ห้การพฒันาและบุคคลผูเ้ขา้รับการพฒันาจะตอ้งเขา้ใจในจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ซ่ึงมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 
 4.1 ความหมายของการเรียนรู้ เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัแลว้ว่า “การเรียน” หมายถึง การศึกษา
เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีความชาํนาญการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนคาํ
วา่ “รู้” หมายถึง การแจง้กระจ่าง เขา้ใจ เม่ือนาํคาํทั้ง 2 มารวมกนัแลว้ การเรียนรู้จะหมายถึง “การได้
ศึกษาจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีความชาํนาญ สามารถทาํได ้ทาํเป็น ทาํใหบ้งัเกิดผลสาํเร็จได”้ 
 อน่ึง การเรียนรู้ของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น อาจเกิดจากการท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง หรืออาจใหบุ้คคลอ่ืน ๆ เช่น วทิยากรช่วยสอนให้ก็ได ้กล่าวคือ มีคนช่วยบอกเล่าวิชาความรู้
ให ้หรืออาจจะแสดง/สาธิต โดยทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งก็ได ้
 4.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบ
ท่ีสําคญัอย่างนอ้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) เน้ือหาความรู้ 2) ส่ิงท่ีทาํให้รู้ และ 3) ผูเ้รียนรู้ โดยทั้ง 3 ส่วนมี
ความสัมพนัธ์กนัแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
ท่ีมา : เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั,  2554,  หนา้  5-17 
 
 จากภาพท่ี 4.3 จะพบวา่ในการเรียนรู้ของบุคคลจะมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ 1) แหล่งความรู้ 2) เน้ือหาความรู้ และ 3) ผูเ้รียนรู้ โดยแต่ละองคป์ระกอบมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 1) แหล่งความรู้ หมายถึง ตน้กาํเนิดของการให้ความรู้หรือทกัษะแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
แหล่งความรู้มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ผูใ้ห้ความรู้ 2) ส่ือประเภทต่าง ๆ และ 3) เหตุการณ์หรือส่ิงท่ี
ปรากฏทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดป้ระสบพบเห็นและเกิดการเรียนรู้ 
 2) เน้ือหาความรู้ หมายถึง ประเด็นสาระสําคญัท่ีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากแหล่ง
ความรู้ เน้ือหาความรู้อาจเกิดจากการคิดวิเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ของผูรู้้ทั้งหลาย หรือผู ้
เข้ารับการอบรมมองได้สังเกตฝึกฝน ปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ จดจาํได้ดี เข้าใจดี และสามารถ
นาํมาใชไ้ดเ้ร็วและไว 
 3) ผูเ้รียนรู้ หมายถึง ผูเ้รียน ผูศึ้กษา ผูฝึ้กหดั ผูป้ฏิบติังาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ 
จาํได ้ทาํเป็น ปรับใชไ้ดจ้นสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
 ส่วนวิธีการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ถ่ายทอด
เน้ือหาความรู้จากผูใ้ห้ความรู้ไปยงัผูเ้รียนรู้ซ่ึงมีวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การสาธิต การฝึกปฏิบติั การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ  หากวิทยากรเลือกวิธีการและ

แหล่งความรู้ 

- วทิยากร/ครู/อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ 
- เอกสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 
- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทต่างๆ 

เนือ้หาความรู้ 

- วชิาการ 
- ทกัษะ 
- ทศันคติ 
 ฯลฯ 

ผู้เรียนรู้ 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
- ผูเ้รียน 

วธีิการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 

- การบรรยาย 
- การสาธิต 
- การฝึกปฏิบติั 
- การระดมสมอง 
- การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 
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เทคนิคเพื่อถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาความรู้และผูเ้รียนรู้แลว้ การเรียนรู้จะเกิดข้ึน
ภายในตวัผูเ้รียนรู้ไดง่้ายกวา่ 
 
การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล 
 การท่ีจะกาํหนดวา่ควรจะใชว้ธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้าง
ความรู้ พฒันาทกัษะ และปรับทศันคติผูป้ฏิบติังานให้เป็นไปตามท่ีองคก์ารพึงประสงคน์ั้น จะตอ้ง
เร่ิมจากการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างรอบคอบ รัดกุม และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบติัเสียก่อน ทั้งน้ี เพราะแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะระบุวตัถุประสงค์ โครงสร้างหลกัสูตร 
แนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ ของการดาํเนินการในการพฒันา ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีโดยเฉพาะ
หลกัสูตรจะเป็นตวักาํหนดวา่ควรจะใชว้ิธีการและเทคนิคใดจึงจะทาํให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
สัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคข์องการพฒันา 
1.  ประเภทของแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ การพฒันาทกัษะ และการ
ปรับทศันคติ จนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบติังานได้เป็นผลสําเร็จนั้นจาํเป็นจะตอ้งพฒันาทั้ง
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารโดยมีการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม รัดกุม อน่ึง กา
จาํแนกประเภทของแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีเกณฑใ์นการพิจารณาจาํแนกประเภทหลายเกณฑ์
ผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาไดจ้ากตาํราทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ัว่ไปไดโ้ดยตรง สําหรับ
หน่วยการสอนน้ีผูเ้ขียนไดแ้บ่งประเภทของการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกลุ่ม กบัการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
รายบุคคล ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะเนน้เฉพาะการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคลทั้งในระดบัผู ้
ปฏิบติัและผูบ้ริหารเท่านั้น ทั้งน้ี การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละประเภทมีสาระท่ีสําคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลุ่ม (Group Development Plan : Gdp) เป็น
แผนการพัฒนาท่ีองค์การจัดทําข้ึนหลังจากท่ีศึกษาความต้องการในการพัฒนาแล้วพบว่า 
ผูป้ฏิบติังาน/พนักงานขององค์การเป็นจาํนวนมากตอ้งการได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ หรือ
ทศันคติดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเหมือน ๆ กนั หรือคลา้ย ๆ กนั กรณีน้ีองคก์ารจะเตรียมการและกาํหนด
วธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล การ
วางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกลุ่มน้ีเกือบทั้งหมดเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการฝึกอบรม 
ทั้งน้ี จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของเร่ืองน้ีไวใ้นท่ีน้ี แต่สามารถจะศึกษาไดใ้นหน่วยท่ี 7 
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 1.2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : 
Idp) เป็นแผนท่ีบุคคลจดัทาํข้ึนภายหลงัจากการประเมินหาช่องวา่งการพฒันาโดยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งองคค์วามรู้ (Body Of Knowledge) ทกัษะ (Skill) สมรรถนะ (Competency)~ และทศันคติ 
(Attitude) ท่ีผูป้ฏิบติังานแต่ละคนควรจะมีในแต่ละช่วงเวลากบัองคค์วามรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ทศันคติท่ีเกิดข้ึนในรอบผลการปฏิบติังานนั้น ๆ อน่ึง แผนพฒันาผูป้ฏิบติังาน / พนักงานเป็น
รายบุคคลน้ีจะเป็นแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะช่วยลดช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่าง
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติของผูป้ฏิบติังาน /พนกังานท่ีควรจะตอ้งมีกบั
ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานมีอยู่จริงในปัจจุบนั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเตรียมการและกาํหนดวิธีและเทคนิคในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือผูป้ฏิบติังานให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.  แนวทางการจัดท าแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล 
 2.1 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล มีผูรู้้และนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงแนว
ทางการจดัทาํแผนพฒันาผูป้ฏิบติังานเฉพาะบุคคลไวค้่อนขา้งมากพอสมควร เช่น Rothwell เห็นวา่
การพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรจะตอ้งจดัทาํแผนพฒันาผูป้ฏิบติังานเฉพาะบุคคลตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ดงัภาพท่ี 4.4 (Rothwell, 2005:236-242) 
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ภาพท่ี 4.4 กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล 
ท่ีมา : เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั,  2554,  หนา้  5-12 
 
 ทั้งน้ี ในแต่ละขั้นตอนมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 1. การเลือกเป้าหมาย เป้าหมายในการพฒันาท่ีดีควรจะต้องตั้งอยู่บนหลักของ Smart 
กล่าวคือ เป้าหมายท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  S  :   Specific  มีเป้าหมายชดัเจนและเฉพาะเจาะจง 
  M  :  Measureable  สามารถวดัผลการพฒันาได ้
  A  : Attainable แผนนั้นตอ้งทาํใหบ้รรลุผลไดจ้ริง 
  R  : Relevant มีความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่องานและองคก์าร 
  T  : Time Bound ระบุเวลาในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
 ในการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลน้ีจะกาํหนดจาก
ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติท่ีผูป้ฏิบัติงานคนนั้น ๆ จะต้องได้รับการพฒันาเพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นผลสําเร็จในรอบระยะเวลาการปฏิบติัหน้าท่ีตามตาํแหน่งและภารกิจท่ี
องคก์ารไดม้อบหมายใหรั้บผดิชอบ 

การเลือกเป้าหมาย 

การพิจารณากรอบเวลา 

การวเิคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ 

การติดตามผล 

การทบทวนแผน 

การติดตามผล 

การทบทวนแผน 

กาํหนดวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และทรัพยากร 
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 2. การพจิารณากรอบเวลา หมายถึง ช่วงระยะเวลาระหวา่งเวลาท่ีใชใ้นการพฒันากบัเวลาท่ี
คาดหมายวา่ผูป้ฏิบติังานควรจะมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติในระดบัท่ี
สามารถจะปฏิบติังานได้เป็นผลสําเร็จ การกาํหนดกรอบเวลาได้อย่างลงตวัจะช่วยให้สามารถ
กิจกรรมการพฒันาและเลือกวธีิการและเทคนิคในการพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสม หาก
มีเวลามากย่อมจะมีเลือกกิจกรรม วิธีการและเทคนิคการพฒันาไดห้ลากหลายและเป็นจาํนวนมาก
ได้ ตรงกนัขา้ม หากมีเวลาจาํกดัเพียงระยะเวลาสั้ น ๆ ก็จะตอ้งเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีสําคญั ๆ ท่ี
จาํเป็นเท่านั้น ขอ้ควรระมดัระวงัก็คือจะตอ้งพิจารณาลาํดบัก่อนหลงัของกิจกรรมการพฒันาดว้ย
ความละเอียด รอบคอบเสมอ 
 3. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ กระทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์หาช่องวา่งระหวา่ง
ความรู้ ทักษะสมรรถนะ และทัศนคติท่ีผูป้ฏิบัติงานควรจะมีจึงจะสามารถปฏิบติังานได้เป็น
ผลสําเร็จกับความรู้ ทกัษะ  ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีควรจะต้องรู้กบัส่ิงท่ีรู้อยู่ใน
ปัจจุบนัน้ีจะบอกให้ทราบถึงความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ท่ีผูป้ฏิบติังานควรจะตอ้งไดรั้บการพฒันา 
ซ่ึงแต่ละคนอาจมีช่องวา่งทางดา้นความรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนัก็ได ้ถา้วเิคราะห์แลว้พบวา่
มีผูป้ฏิบติังานเป็นจาํนวนมากท่ีมีช่องวา่งดา้นใดดา้นหน่ึงเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัก็ควรจดัการ
พฒันาเป็นกลุ่ม ๆ โดยการฝึกอบรม ตรงกนัขา้ม หากผูป้ฏิบติังานมีช่องวา่งเฉพาะตวัก็จะตอ้งพฒันา
เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายดา้นไป 
 4. ก าหนดวัตถุประสงค์  กลยุทธ์  และทรัพยากร  ว ัต ถุประสงค์ในส่วนน้ีจะเป็น
วตัถุประสงค์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล สามารถจะใช้หลกัการ Smart กาํหนด
วตัถุประสงค์ในการพฒันาไดเ้ช่นกนั จากนั้นจะตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัการบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ 
Key Performance Indicators ไวด้ว้ยเสมอ เพื่อท่ีจะไดป้ระเมินผลไดว้่าผูป้ฏิบติังานแต่ละคนเม่ือ
ผ่านการพฒันาแล้วมีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติเพิ่มข้ึนหรือไม่ ดา้นใดบา้ง มากน้อย
เพียงใด 
 สําหรับกลยุทธ์นั้น หมายถึง การกาํหนดวิธีการและเทคนิคท่ีจะทาํให้การพฒันาความรู้ 
ทกัษะ สมรรถนะและทศันคติของผูป้ฏิบติังานเกิดข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ นัน่
คือ ควรจะเลือกใช้วิธีการและเทคนิคใด ในการพฒันาอะไร (ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ) ให้อย่าง
ถูกตอ้งดว้ย ในส่วนของทรัพยากรนั้นจะหมายถึง ทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้ ซ่ึงควรจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานคนนั้น ๆ ทรัพยากรต่างๆ 
ไดแ้ก่ เงิน วสัดุอุปกรณ์ เวลา ขอ้มูล เคร่ืองมือ องคค์วามรู้ และวทิยากร  
 5. การติดตามผล กิจกรรมน้ีจะทาํให้ทราบไดว้า่ผูป้ฏิบติังานท่ีผา่นการพฒันาแลว้เกิดการ
เรียนรู้ มีทกัษะเพิ่มพูนข้ึนหรือไม่ ทศันคติเปล่ียนไปอย่างไร ดงันั้นจึงตอ้งกาํหนดวิธีการท่ีจะใช้
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ติดตามผลการพัฒนาไว้ด้วยเสมอ ทั้ งน้ี วิธีการดังกล่าวจะใช้เพื่อการติดตามผลจากการท่ี
ผูป้ฏิบัติงานได้นําความรู้และส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการพฒันาไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้เป็น
ผลสําเร็จจะต้องชัดเจน สามารถจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องและเท่ียงตรง 
นอกจากน้ีจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผูใ้ห้ข้อมูลยอ้นกลับ เช่น ตวัผูบ้งัคบับัญชาของ
ผูป้ฏิบติังานคนนั้น ๆ ตวัผูป้ฏิบติังานเอง หรืออาจเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียก็ได ้
 โดยสรุปส่ิงท่ีจะตอ้งมีในแผนการพฒันาเป็นรายบุคคลในส่วนของการติดตามผลน้ีจะตอ้ง
ระบุไวใ้หช้ดัเจนวา่ 
  1) จะสามารถติดตามผลการพฒันาไดอ้ยา่งไร ควรใชว้ธีิการไหน 
  2) ใครจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เก่ียวกบัความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของ
ผูป้ฏิบติังาน 
  3) มีส่ิงใดท่ีจะแสดงผลการเรียนรู้ เช่น จะตอ้งมีการทดสอบผลการเรียนรู้หรือไม่ หรือ
จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานในรูปแบบใด 
 6. การทบทวนแผน ควรให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาพิจารณาแผนพฒันา
ผูป้ฏิบติังานเป็นรายบุคคลท่ีได้จดัทาํข้ึนพิจารณาก่อนด้วยทุกคร้ัง ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้จะพิจารณา
แผนการพฒันาได้อนุมติัแผน โดยเฉพาะส่วนท่ีสําคญั ๆ เช่น การกาํหนดวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้น
การท่ีจะนาํไปปฏิบติั 
 7. การน าไปปฏิบัติ เป็นข้ันตอนของการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการ
และเทคนิคต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึง หรือหลาย ๆ วธีิการร่วมกนัก็ได ้แลว้แต่วา่ส่ิงท่ี
ตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานรายนั้น ๆ เกิดการพฒันาอะไร อาจเป็นการพฒันาในด้านความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ สมรรถนะ และ/หรือทศันคติก็ได ้ 
 สําหรับวิธีการและเทคนิคท่ีอาจนําไปใช้ในการพฒันามนุษย์เป็นรายบุคคลท่ีสําคญั ๆ 
ไดแ้ก่ 
  1) การพฒันาดว้ยตนเอง 
  2) การพฒันาท่ีทาํร่วมกบัผูอ่ื้น 
  3) การรับมอบหมายอยา่งมีเป้าหมาย 
  4) แนะนาํหนงัสืออ่าน 
 8. การประเมินผลการเรียนรู้และผลลพัธ์ ควรจะไดมี้การกาํหนดระยะเวลาท่ีจะประเมินผล
การเรียนรู้และผลลพัธ์ของการพฒันาเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ี เพื่อจะไดท้าํการประเมินตามช่วงเวลาท่ีได้
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กาํหนดไวเ้พื่อท่ีจะทาํให้ทราบไดว้า่ผลการพฒันาผูป้ฏิบติังานกา้วหนา้ไปหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
มีส่ิงใดท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค และควรจะใชว้ธีิใดในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใหห้มดไป 
 สําหรับวิธีการท่ีอาจนาํมาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ก็คือ ควรจดัทาํแบบฟอร์มขอ้มูล
ยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการพฒันาเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรายงาน หรืออาจจดัทาํรายการตรวจสอบความ
สัมฤทธิผลของวตัถุประสงคใ์นการพฒันาผูป้ฏิบติังานก็ได ้(ดูตวัอย่างแบบประเมินผลการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต่์อไปน้ี) 
 สาํหรับตวัอยา่งของแบบฟอร์มแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคลมีดงัน้ี 
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คาํแนะนาํ : แบบฟอร์มน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือช่วยใหบุ้คคลเตรียมตวัสาํหรับความกา้วหนา้ในงาน ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
เป็นผูก้รอกแบบฟอร์มและหารือกบัผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นใตบ้งัคบับญัชาเพ่ือปรับตามความเหมาะสม 
............................................................................................................................................................. 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน............................................ ตาํแหน่งงาน ...................................................... 
แผนกงาน ............................................  ระยะเวลาในตาํแหน่ง ...................................................... 
วนัท่ี .................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาเร่ิมตน้ของแผนพฒันา ......................................................................................................... 
ระยะเวลาส้ินสุด ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
1. ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ ทศันคติท่ีมุ่งหวงัเพ่ือเตรียมผูป้ฏิบติังาน โดยระบุรายละเอียดของการพฒันาความรู้ 

ทกัษะใด ระยะเวลาในการพฒันานานเท่าใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ผูป้ฏิบติังานมีแผนพฒันา/วตัถุประสงคใ์ด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาไดแ้ก่วตัถุประสงคใ์ด (อาจใชว้ิธีเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถ/ทกัษะ/

เจตคติ ปัจจุบนักบัท่ีตอ้งการในอนาคต) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  จะใชก้ลยทุธ์ใดเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 
     วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้             กลยทุธ์          กาํหนดเวลา                 การบรรลุวตัถุประสงค ์
                                                                                                                         บรรลุ            ไม่บรรลุ 
...........................................................................................                                   (  )                  (  ) 
...........................................................................................                                   (  )                  (  ) 
...........................................................................................                                   (  )                  (  ) 

 
 
ภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งแผนพฒันาผูป้ฏิบติังานเป็นรายบุคคล 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ 2549 หนา้ 5-49 
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ช่ือผูป้ฏิบติังาน ………………………… ตาํแหน่ง ..................... ช่ือผูบ้งัคบับญัชา .......................... 
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ 
โปรดระบุจุดเด่นของท่านและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 
จุดเด่น (3 รายการ) 
1.  ....................................................................................................................................... 
2.  ....................................................................................................................................... 
3.  ....................................................................................................................................... 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง (3 รายการ) 
1.  ....................................................................................................................................... 
2.  ....................................................................................................................................... 
3.  ....................................................................................................................................... 
เป้าหมายการพฒันา 
โปรดกาํหนดเป้าหมาการพฒันาของท่าน 
เป้าหมายระยะยาว 
............................................................................................................................................................. 
เป้าหมายระยะสั้น 
............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน 
โปรดระบุตาํแหน่งงานหรืองานท่ีท่านมีโอกาสเขา้รับตาํแหน่งหรือเขา้ไปรับผิดชอบ (รวมทั้งกาํหนดเวลาเขา้รับ
ตาํแหน่ง) ท่ีจะช่วยใหท่้านไดพ้ฒันาสู่เป้าหมายของการพฒันาได ้
............................................................................................................................................................. 
การอบรมและพฒันาทีต้่องการ 
โปรดระบุกิจกรรมการอบรมและพฒันาท่ีจะช่วยพฒันาท่านให้มีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ ทศันคติท่ีสามารถจะ
ทาํงานไดส้าํเร็จ 
............................................................................................................................................................. 
ผูป้ฏิบติังาน ................................................................ วนัท่ี ............................................................... 
ผูบ้งัคบับญัชา ............................................................. วนัท่ี ............................................................... 
พ่ีเล้ียง .......................................................................... วนัท่ี ............................................................... 

 
 
ภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยส์าํหรับบุคคลทัว่ไป 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ 2549 หนา้ 5-51 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.  ช่ือ ........................ นามสกุล ....................................... ตาํแหน่ง ................................................. 
2.  ช่ือเร่ืองท่ีเขา้รับการพฒันา ............................................................................................................. 
3. วนัท่ี ..................... สถานท่ีจดั .................................................. งบประมาณ ......................... บาท 
4. กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ล าดับที ่ กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดา้นวชิาการและบริหาร   
2. พฒันาบุคลากรแบบอิงความสามารถเชิงสมรรถนะ   
3. พฒันาระบบสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้

ประสิทธิภาพ 
  

4. สนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ชุมชนนกัปฏิบติั   
5. ส่งเสริมใหมี้การใชม้าตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบติังาน 
  

5.  ส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันา (After Action Review : Aar) 
 5.1  ไดเ้รียนรู้จากอะไรบา้ง (ตามท่ีคาดหวงัไว)้  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5.2  ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจากอะไรบา้ง (ท่ีมากกวา่ความคาดหวงัไว)้  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5.3  อะไรบา้งท่ีจะนาํไปใช้ประโยชน์ และจะนาํไปใช้ประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมายใด ท่ี
ไหน เวลาใด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6.  การนาํมาใชป้ระโยชน์และการประเมิน (เฉพาะผูป้ระเมิน) 

ล าดับที ่ หัวข้อการน ามาใช้ประโยชน์ 
ระดับการประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
7.  ขอ้คิดเห็นของผูป้ระเมิน ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

       
ลงช่ือ..................................... หวัหนา้งาน/ผูป้ระเมิน 
  (.....................................)  

 
ภาพท่ี 4.7 แบบประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา : ปรับปรุงจากปภาวดี  ประจกัษศุ์ภนิติ,  2549,  หนา้  5-53 
 
 2.2  การพัฒนาผู้บริหาร การดาํเนินงานขององคก์ารจะบรรลุเป้าหมายได ้ทั้งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัตามบทบาท หน้าท่ี ฐานะ และตาํแหน่งของแต่ละฝ่าย ในส่วน
ของผูบ้ริหารนั้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเช่นเดียวกนักบัผูป้ฏิบติังาน โดยทัว่ไปแลว้การพฒันา
ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินการได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 1) การพฒันาโดยการศึกษา 2) การพฒันาโดยการสร้าง
ประสบการณ์ในงาน 3) การพฒันาโดยการประเมิน และ 4) การพฒันาโดยผ่านทางความสัมพนัธ์
บุคคล (ปภาวดี 2549 : 5-36 ถึง 5-41) ทั้งน้ี มีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 
 1) การพฒันาโดยการศึกษา (Formal Education) เป็นวิธีการพฒันาผูบ้ริหารโดยให้เขา้รับ
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในองคก์าร และ/หรือ
ภายนอกองคก์าร เช่น เขา้อบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกหรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
ไดจ้ดัข้ึน เป้าหมายการพฒันาโดยวิธีน้ีไดแ้ก่ การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงท่ี
เป็นความตอ้งการขององคก์ารในอนาคตแก่ผูบ้ริหาร 
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 2) การพฒันาโดยการสร้างประสบการณ์ในงาน (Job Experience) การพฒันาผูบ้ริหารดว้ย
วิธีการน้ี อาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการเรียนรู้จากการกระทาํ หรือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั 
(Action Learning) หลกัการสําคญัของการพฒันาผูบ้ริหารวิธีน้ีก็คือ บุคคลจะเกิดการพฒันาได้ก็
ต่อเม่ือ ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ หรือทศันคติท่ีมีอยู่เดิม ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติท่ี
จาํเป็นต้องใช้ในการทาํงานใหม่ไม่สอดคล้องกนั ทาํให้บุคคลจาํเป็นต้องพฒันาตนเองโดยการ
เรียนรู้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงความรู้ ทกัษะ  ท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถใช้กบังานท่ีมีความตอ้งการดา้น
ความรู้ ทกัษะ  ใหม่ ๆ ได ้อน่ึง องค์การสามารถพฒันาผูบ้ริหารดว้ยวิธีการสร้างประสบการณ์ใน
งาน เช่น วิธีการเพิ่มขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Enlarge The Current Job) โดยใชเ้ทคนิคการ
พฒันาผูบ้ริหาร เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงาน (Delegation) ชัว่คราวให้
ปฏิบัติในหน่วยงานอ่ืน การโอนย้าย (Transfer) การเล่ือนตําแหน่ง (Promotion) หรือการลด
ตาํแหน่ง (Demotion) เป็นตน้ 
 3) การพฒันาโดยการประเมิน (Assessment) วิธีการน้ีจะเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูบ้ริหารเก่ียวกบัพฤติกรรม บุคลิกภาพ สมรรถนะ และทกัษะในดา้นต่าง ๆ โดย
การระบุ จุดแข็งและจุดอ่อนของผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถจะใช้เป็นฐานขอ้มูลสําหรับการ
วางแผนพฒันาผูบ้ริหารเป็นรายบุคคลต่อไป สําหรับเทคนิคการพฒันาผูบ้ริหารดว้ยวิธีการน้ี ไดแ้ก่ 
การประเมินบุคลิกภาพโดยใช ้Myers-Briggs Type Indicator หรือ Mbti การประเมินโดยศูนยก์าร
ประเมินโดยศูนยก์ารประเมิน (Assessment Center) การพฒันาอาชีพผูบ้ริหาร (Career Development) 
และการประเมินแบบ 360 องศา เป็นตน้ 
 อน่ึง ในการพฒันาผูบ้ริหารโดยวิธีการน้ี องค์การควรจะต้องให้คาํแนะนาํเก่ียวกับการ
พฒันาเพื่อแกไ้ขจุดดอ้ย และเพิ่มเสริมจุดเด่นใหแ้ก่ผูบ้ริหารดว้ย 
 4) ความพัฒนาโดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 
การพฒันาผูบ้ริหารวิธีน้ีสามารถใช้เทคนิคในการพฒันาท่ีนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) 
คาํแนะนาํจากผูส้อนแนะผูบ้ริหาร (Executive Coaching) และ 2) การรับโอนปรึกษาหารือกบัพี่เล้ียง 
(Mentoring) 
 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 เม่ือกล่าวถึงวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คนทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่เป็นวิธีการ
และเทคนิคเดียวกบัการฝึกอบรม (Training) แต่ทว่าตามความเป็นจริงแลว้ วิธีการและเทคนิคการ
ฝึกอบรมเป็นเพียงวธีิการและเทคนิคประเภทหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น แต่ทวา่ยงัมี
วธีิการและเทคนิคอ่ืน ๆ อีกท่ีสามารถจะนาํมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้ 
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 ผลจากการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์นั้ น Development Dimension 
International หรือ Ddi พบว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งดาํเนินการเป็น
ขั้นตอนในลักษณะของกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 1. การประเมินหาช่องวา่ง (Gap) การพฒันา 
 2. กาํหนดวธีิการและเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างการเรียนรู้ และ/หรือการพฒันา 
 3. การนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงภายในองคก์าร 
 ทั้งน้ี กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวขา้งตน้มีกิจกรรมท่ีจะตอ้งดาํเนินการ
ตามลาํดบัก่อนหลงัซ่ึงแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.8 ทั้งน้ี จะเนน้เฉพาะองคป์ระกอบท่ี 2 เป็นหลกั  
 

 
 
ภาพท่ี 4.8 กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทางปฏิบติั 
ท่ีมา : เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั,  2549,  หนา้  5-28 
 
 จากภาพท่ี 4.8 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี
สาระสาํคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
 1. การประเมินหาช่องว่าง ในการพัฒนา เป็นการประเมินความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ทศันคติของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนท่ีควรจะมีในแต่ละช่วงเวลา กบัความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ทศันคติท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบระหวา่งความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะ และทศันคติท่ีมี กบัความรู้ ทกัษะสมรรถนะ และทศันคติท่ีควรจะมีน้ี เรียกวา่ช่องวา่งใน
การพฒันา ซ่ึงถ้าหากมีวิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะสมรรถนะ และทศันคติเพื่อเช่ือม
ช่องว่างให้ทดัเทียมกันได้แล้ว จะเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบติังานได้เป็น
ผลสาํเร็จ จากนั้นจะนาํขอ้มูลไปจดัทาํแผนพฒันาเฉพาะบุคคล 
 2. ก าหนดวธีิการและเทคนิคทีใ่ช้ในการสร้างการเรียนรู้ และ/หรือการพัฒนา จุดมุ่งหมายท่ี
สาํคญัประการหน่ึงของการพฒันาผูป้ฏิบติังานก็คือ การทาํใหค้วามรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติ
ของท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้เท่าเทียมกบัความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติท่ีองคก์ารคาดหวงัวา่จะ

1 
การประเมินหาช่องวา่ง 

ในการพฒันา 

2 
การกาํหนดวธีิการและเทคนิคเพ่ือ

การเรียนรู้และ/หรือการพฒันา 

3 
การนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน

จริงภายในองคก์าร 
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ได้จากตวัผูป้ฏิบติังาน และจะต้องเป็นความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติท่ีช่วยให้สามารถ
ปฏิบติังานไดส้ําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้นอาจตอ้งใช้วิธีการและ
เทคนิคท่ีแตกต่างกนัในการท่ีจะพฒันาผูป้ฏิบติังานแต่ละคนให้เกิดความรู้ การพฒันาทกัษะ และ
การปรับเปล่ียนทศันคติ 
 อยา่งไรก็ตาม บางกรณีการจะสร้างความรู้ การพฒันาทกัษะ หรือปรับทศันคติอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงให้เกิดข้ึนแก่ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน อาจตอ้งใช้วิธีการและเทคนิคการพฒันาหลาย ๆ วิธีการ
ร่วมกนัเพื่อทาํใหเ้กิดการพฒันาในส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการก็ได ้
 สําหรับวิธีการและเทคนิคในการพฒันาผูป้ฏิบติังานสามารถกระทาํได้หลายวิธี แต่วิธีท่ี
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่ 
  1.  การพฒันาดว้ยตนเอง 
  2.  การพฒันาท่ีเขา้ร่วมกบัผูอ่ื้น 
  3.  การรับมอบหมายงานอยา่งมีเป้าหมาย 
  4.  การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
  5.  การแนะนาํหนงัสือใหอ่้าน 
 ทั้งน้ี แต่ละวธีิมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 
  1.  การพฒันาด้วยตนเอง วิธีน้ีผูป้ฏิบติังานแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบดว้ยตวัเองท่ีจะพฒันา
ตนเอง ดงันั้นตวัผูป้ฏิบติังานเองจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีวิเคราะห์และกาํหนดความจาํเป็นในการ
พฒันาดว้ยตวัเอง อีกทั้งยงัจะตอ้งเลือกวิธีการและเทคนิคการพฒันาและประเมินผลหลงัการพฒันา
ดว้ยตนเองอีกเช่นกนั อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความมัน่ใจว่าตนเองสามารถท่ีจะ
พัฒนาตนเองได้นั้ น ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าผู ้บังคับบัญชา พี่ เ ล้ียง เพื่อนร่วมงาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ถา้มี) จะตอ้งให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือเพื่อท่ีจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานสามารถจะ
พฒันาตนเองใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
 อน่ึง หลกัการท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันาตนเองก็คือ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งตระหนกั
ว่าตนเองมี “ความรับผิดชอบ” ต่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง จริงอยู่แมว้่าตวัผูป้ฏิบติังานเอง
อาจจะมีหน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือพี่เล้ียงคอยดูแลให้การพฒันาพนกังานอยูบ่า้งแลว้ก็ตาม 
แต่ผูท่ี้รับผดิชอบหลกัในการพฒันาท่ีแทจ้ริงก็คือ ตวัผูป้ฏิบติังานเอง 
 สาํหรับกิจกรรมในการพฒันาตนเองนั้น บุคคลอาจเลือกใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  การเฝ้าสังเกตผูอ่ื้น 
  2.  การอ่านหนงัสือ 
  3.  การสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรู้ 
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  4.  การประเมินตนเอง และ 
  5.  การสมมติสถานการณ์วา่ตนเองไดเ้ขา้ไปอยูใ่นตาํแหน่งอ่ืน 
 กิจกรรมเหล่าน้ีผูป้ฏิบติังานสามารถจะเลือกใช้ไดต้ามความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะ
เรียนรู้ พฒันาทกัษะ และปรับทศันคติของตน 
 ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของกิจกรรมท่ีสามารถจะนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้
 วธีิการพฒันาตนเอง ควรดาํเนินการดงัน้ี 
  1.  จดัลาํดบัความสําคญัของงานแต่ละส่ิงท่ีพึงปฏิบติัตามลาํดบัความสําคญัก่อนหลงัให้
ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ผูป้ฏิบติังานสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนลาํดบัความสําคญัท่ีไดจ้ดัไวใ้หม่ไดต้าม
ความเหมาะสม หรืออาจจะตดังานบางอย่างออกเม่ือมีความจาํเป็น เช่น เม่ือมีขีดจาํกดัในเร่ืองของ
เวลาหรือเม่ือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ปล่ียนแปรไป 
  2.  ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีคาดคะเนวา่น่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต แผนปฏิบติัการท่ีจะตอ้งดาํเนินการ กาํหนดเวลาท่ีจะตอ้งส่งมอบงานให้แก่ผูท่ี้สั่งการ
หรือมอบหมายงานลูกคา้ และ/หรือผูรั้บบริการ โดยเฉพาะวนัท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จ 
  3.  ประเมินคาํขอ ประเมินงาน และเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน แล้วพิจารณาดูว่าส่ิงต่างๆ  
เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการทาํงานช้ินสําคญัท่ีไดรั้บการสั่งการและมอบหมายงานมา
หรือไม่ จากนั้นใหเ้ลือกท่ีจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามความเหมาะสม 
  4.  จดัวางวสัดุ เคร่ืองใช้สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ แฟ้มเอกสาร/แฟ้มงาน ตลอดจน
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในท่ีทาํงานใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังานใหส้ัมฤทธิผล 
  5.  จดัระบบการใช้โทรศพัท์ E-Mail ให้ลงตวั เช่น จะใช้เฉพาะช่วงเช้าตอนเร่ิมลงมือ
ทาํงานและช่วงใกลง้านเลิกตอนเยน็ หรืออาจจดัเวลาสําหรับโทรศพัท์  E-Mail, การคน้ขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต ไวโ้ดยเฉพาะช่วงใดช่วงหน่ึง และควรมีระยะเวลาในการใชท่ี้แน่นอน เช่น 30 นาที ใน
แต่ละวนั ทั้งน้ี เพื่อใหมี้สมาธิและจิตใจจดจ่ออยูก่บังาน ซ่ึงจะทาํให้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
จนเสร็จส้ิน 
  6.  การใช้โทรศพัท์นั้นแม้ว่าจะดีในแง่ของความรวดเร็วและทนัการณ์แต่ทว่าการใช้
โทรศพัท์พร่ําเพร่ือโดยไม่จาํกดัเวลาจะทาํให้เสียเวลาในการทาํงานมาก ดงันั้นพนกังานควรจะใช้
การฝากขอ้ความ (Voice Mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โทรสาร  ในการติดต่อส่ือสารแทน
การใชโ้ทรศพัท ์ทั้งน้ี เพื่อลดเวลาในการพดูคุยกนัเป็นเวลานาน 
  7.  ใช้สมุดบนัทึกกิจกรรม/งานท่ีไดป้ฏิบติั ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานให้สําเร็จ เวลาท่ี
สูญเสียไปโดยไม่ไดท้าํงาน สาเหตุท่ีทาํให้เวลาสูญเสียไป  ขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือนาํมาวิเคราะห์จะทาํให้
ทราบไดว้่ามีส่ิงใดบา้งท่ีมารบกวนหรือขดัจงัหวะการทาํงาน ส่ิงรบกวนเหล่านั้นเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
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หรือไม่ จากนั้นให้หาวิธีการท่ีจะลดส่ิงรบกวนทั้งหลายทั้งปวง หรือกาํจดัส่ิงรบกวนให้หมดส้ินไป 
ซ่ึงจะช่วยใหมี้เวลาในการทาํงานไดน้านและต่อเน่ืองมากข้ึนจนงานสาํเร็จ 
  8.  คน้หารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานในแต่ละวนั เช่น อาจกาํหนดระยะเวลาท่ี
งานช้ินหน่ึงจะแลว้เสร็จ เวลาพกั เวลารับประทานอาหารกลางวนั  และเปรียบเทียบการใชเ้วลาใน
การทาํงานใหส้าํเร็จกบัเส้นแสดงพลงัความสามารถในการปฏิบติังานในแต่ละวนั 
  9.  ศึกษา/ติดตาม/สํารวจอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีไดมี้การสร้างหรือพฒันาข้ึนมา
ใหม่และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้สามารถบริหารจดัการตารางการทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
สูงข้ึน โดยจดัหามาใชเ้พื่อเติมประสิทธิภาพในการทาํงานไปพร้อมกบัการลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดย
มิไดท้าํงานใหลุ้ล่วงไป 
  2.  การพฒันาทีเ่ข้าร่วมกบัผู้อืน่  วธีิการพฒันาความรู้ ทกัษะ และปรับทศันคติดว้ยวิธีการ
น้ีนั้น พนักงานจาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงาน หรือผูท่ี้ปฏิบติังานคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัตนไดถ่้ายทอดความรู้ ทกัษะ 
และทศันคติท่ีเหมาะสมให้แก่ตวัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํให้พนกังานเกิดการพฒันา สําหรับกิจกรรม
ในการพฒันาผูป้ฏิบติังานโดยการทาํร่วมกบัผูอ่ื้นน้ีไดแ้ก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น การ
รับขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  อน่ึง การพฒันาท่ีทาํร่วมกบัผูอ่ื้นน้ี นอกจากจะเป็นการถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะโดยตรงแลว้ ยงัมีผลพลอยไดท่ี้สําคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัเพิ่มข้ึนดว้ย 
  สําหรับตวัอยา่งของการพฒันาท่ีทาํร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทกัษะ และ
ปรับทศันคติของผูป้ฏิบติังาน มีดงัน้ี 
  1.  เม่ือผูป้ฏิบติังานเขา้ร่วมปฏิบติังานในแผนงาน/โครงการใดโครงการหน่ึงแลว้ ให้ขอ
ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังาน ผลงาน วิธีการแกไ้ขปัญหาของตน  เพื่อนาํมาเรียนรู้และ
พฒันาวธีิการผลงานหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาใหดี้ยิง่ข้ึนในอนาคต 
  2.  สังเกตวิธีการทาํงาน การพฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน วิธีการแก้ไขปัญหา  ของ
ทีมงาน คณะทํางาน เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานคนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้เวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจพบปะสนทนา พูดคุย อภิปราย แลกเปล่ียนทศันะกบับุคคลเหล่านั้น ถึงแนวคิด 
หลกัการ และวธีิการปฏิบติัท่ีบุคคลเหล่านั้นใชใ้นการทาํงานใหส้าํเร็จ 
  3.  เลือกท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ/แผนงานท่ีจะทาํให้ไดร่้วมงานบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษ หรือเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกนันั้น
ผูป้ฏิบติังานควรจะตอ้งขอขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัทกัษะในการบริหารเวลาของตวัผูป้ฏิบติังานเอง
เพื่อจะไดน้าํมาปรับปรุงการใชเ้วลาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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  4.  ทบทวนวิสัยทศัน์ ค่านิยม และคาํพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ซ่ึงจะให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคส่์วนตวัของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ี เพื่อใชเ้ป็น
รากฐานในการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของงาน 
  5.  ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนบา้งเป็นคร้ังคราวเม่ือเกิดขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา 
ทั้งน้ี เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถจะอุทิศเวลาในการทาํงานท่ีมีลาํดบัความสําคญัสูง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.  ควรจะสอบถามบุคคลจากหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลท่ีมีความรู้ด้านอ่ืน ๆ ว่าบุคคล
เหล่านั้นมีวธีิการจดัการกบัสถานการณ์และอุปสรรคหรือปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนักบั
ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานเผชิญอยู่ว่ามีวิธีการทาํอย่างไรจึงกา้วพน้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นไปและ
สามารถทาํงานไดส้าํเร็จ เพื่อท่ีจะไดน้าํมาใชใ้นการปฏิบติังานของตนเองบา้ง 
  3.  การรับมอบหมายงานอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งการพฒันาความรู้ 
ทักษะ ปรับทัศนคติ เกิดความมั่นใจว่าตนเองจะเกิดการพัฒนาท่ีถูกต้อง เป็นการพัฒนาท่ีมี
โครงสร้าง (Structure) และแนวทางการพฒันาท่ีเป็นทางการ (Formal) มากยิ่งข้ึน ผูป้ฏิบติังาน
สามารถท่ีจะขอให้ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายงานหรือให้โอกาสท่ีจะไดรั้บผิดชอบโครงการให้
ตนเองได้ทาํได้รับผิดชอบ ทั้งน้ี เพราะงานหรือโครงการท่ีผูบ้งัคับบัญชาได้มอบหมายให้ตัว
ผูป้ฏิบติังานไดท้าํหรือรับผิดชอบนั้นจาํเป็นตอ้งใช้ทรัพยากร (งบประมาณ ระยะเวลา) และเป็น
ภาระหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานเองท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
พนกังานอาจแสวงหาวิธีการดงักล่าวไดจ้ากการปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาในเร่ืองความคุม้ค่า
และประโยชน์ท่ีองคก์าร หน่วยงาน ทีมงาน หรือตวัผูป้ฏิบติังานเองจะไดรั้บ ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถ
เลือกวธีิการหรือแนวทางการพฒันาท่ีดีท่ีสุดร่วมกนั 
  สําหรับตวัอย่างของการรับมอบหมายงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการ
เรียนรู้ เพิ่มพนูทกัษะ และปรับทศันคติไดอ้ยา่งสัมฤทธิผล มีดงัน้ี 
   1. แจกแจงงานหลักของผูป้ฏิบัติงานออกมา โดยอาจจาํแนกออกเป็นงานย่อย ๆ 
จากนั้ นให้ลองตั้ งคาํถามในแง่มุมต่าง ๆ กับทุก ๆ รายละเอียดของงาน คาํตอบท่ีได้จะทาํให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถเลือกแนวทางและวธีิการท่ีจะทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน 
   2. อาสาสมคัรเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการงาน
ของหน่วยงานหรือองคก์าร 
   3. อาสาสมคัรเข้าร่วมดาํเนินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การหรือ
ภายนอกองคก์าร ทั้งน้ี เพราะวา่ประสบการณ์จากการเขา้ร่วมดาํเนินโครงการจะทาํให้ผูป้ฏิบติังาน
เกิดการพฒันาทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติเพิ่มเติมมากข้ึน 
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   4. เขา้ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างทกัษะใน
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
   5. ผูป้ฏิบติังานควรจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการ
ทาํงาน การบริหารเวลา การวางแผน/โครงการ และการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานตามท่ี
กาํหนดเป้าหมายและระยะเวลาไว ้
  4.   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทุกคร้ังท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการ
ยอ่มตอ้งมีเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนอยูแ่ลว้ นอกจากน้ีการประชุมเชิงปฏิบติัการยงัมีเน้ือหา
สาระท่ีสําคญัของหัวขอ้ การประชุมเชิงปฏิบติัการอยู่ดว้ย ดงันั้นผูป้ฏิบติังานอาจเลือกท่ีจะใช้การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นวิธีการในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และการปรับทศันคติของตนเองไดอี้ก
วธีิหน่ึง 
  อน่ึง ถา้ผูป้ฏิบติังานเลือกท่ีใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มความรู้ พฒันาทกัษะและ
ปรับทศันคติของตนแลว้ ผูป้ฏิบติังานควรจะเลือกการประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
   1. วธีิการจดัแบ่งเวลา 
   2. การจดัลาํดบัความสาํคญัของาน 
   3. การพัฒนากลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ท่ีถูกต้อง เหมาะสม อันจะนําไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
   4. การระบุปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีจะนาํไปสู่การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5. การระบุความจาํเป็นในการวางแผน การพฒันาแหล่งขอ้มูล/สารสนเทศ การจดัทาํ
เวลา/กาํหนดการปฏิบติังาน การลงมือปฏิบติังาน และการจดัเตรียมวิธีการท่ีจะจดัการกบัปัญหาให้
หมดส้ินไป 
   6. การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์
   7. กลยทุธ์ในการปรับเปล่ียนปัญหา/ภยัอุปสรรคใหก้ลายเป็นโอกาส (Opportunity) 
   8. การคิดหาวธีิการและแนวทางการดาํเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน 
  5.  การแนะน าหนังสือให้อ่าน วิธีการน้ีก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถจะนาํมาใชใ้นการ
พฒันาผูป้ฏิบติังานไดเ้ช่นกนั แต่วิธีน้ีมีขอ้จาํกดัอยู่บา้ง ทั้งน้ี เพราะการอ่านหนงัสือตามคาํแนะนาํ
อาจจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้สริมสร้างความรู้เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็
ตาม การแนะนาํหนงัสือใหอ่้านเป็นวธีิการพฒันาท่ีใหผ้ลทางดา้นการพฒันาทกัษะและปรับทศันคติ
ค่อนขา้งตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการอ่ืนๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 3. การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงภายในองค์การ อาจกล่าวไดว้่าเป็นการสูญเปล่าเป็น
อยา่งยิง่ ถา้หากผูป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันา ฝึกฝน หรือเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ
หรือทศันคติแลว้ ไม่ไดน้าํไปใช้ในปฏิบติังานอย่างจริงจงั การพฒันาในลกัษณะดงักล่าวไม่ถือว่า
เป็นการพฒันาท่ีครบทั้งกระบวนการ ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งบริบูรณ์ ควรท่ีผูป้ฏิบติังานจะ
ไดใ้ชค้วามรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติใหม่ ๆ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัจริง พร้อมกนันั้น
ควรจะต้องมีข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับผลการปฏิบติังานด้าย อย่างไรก็ตาม เม่ือผูป้ฏิบติังานได้มี
โอกาสในการนาํความรู้ ทกัษะ สมรรถนะใหม่ ๆ ไปปรับใช้กบัการทาํงานจริงแล้ว ควรจะตอ้ง
ทบทวนความรู้และทกัษะนั้น ๆ ว่าใชไ้ดผ้ลจริงในทางปฏิบติัหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลจาก
การทบทวนน้ีควรจะไดน้าํไปปรับปรุงการใชท้กัษะ ความรู้ สมรรถนะ ในดา้นนั้น ๆ ในโอกาสต่อๆ 
ไปดว้ย ทั้งน้ี เพราะทุกคร้ังท่ีมีการปรับใชท้กัษะและความรู้ทั้งหลายทั้งปวง จะทาํให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ทกัษะใหม่ ๆ แก่ผูป้ฏิบติังาน ฉะนั้นการปรับปรุงความรู้ ทกัษะหลาย ๆ คร้ัง อยา่งต่อเน่ือง
จะช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถจะนาํความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ไปใช้ในการ
ทาํงานไดอ้ยา่งจริงจงั ควรปฏิบติัตามแนวทางท่ีเป็นขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. สร้างโอกาสในการนาํส่ิงท่ีได้รับการพฒันามาปรับใช้ในการปฏิบติังานให้เกิดผลเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้วิธีการน้ีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบว่าส่ิงท่ีตนเองไดรั้บการพฒันามานั้น
เหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้ในการปฏิบติัจริงหรือไม่ การนาํความรู้ ทกัษะ มาปรับใช้ในการทาํงานน้ี   
จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความชาํนาญในการทาํงานเพิ่มสูงข้ึน สามารถจะใชค้วามรู้ไดก้วา้งขวางข้ึน 
มีศกัยภาพในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน วิธีการน้ีจะช่วยไม่ให้ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันา
สูญเปล่า 
 2. สร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความกา้วหน้า และการตรวจสอบความกา้วหนา้ของการ
พฒันาตามลาํดบั วิธีการน้ีจะช่วยให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าผูป้ฏิบติังานได้เกิดการพฒันาข้ึนจริง 
นอกจากน้ียงัจาํเป็นตอ้งติดตามผล (Follow Up) ความกา้วหนา้ของการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ย การ
ท่ีจะทราบวา่ผูป้ฏิบติังานจะเกิดการพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติจริงหรือไม่ ควรจะตอ้ง
กาํหนด “ตวัช้ีวดัความกา้วหน้า” (Lead Indicators) ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนไดท้ราบว่า
ตนเองทาํงานไดดี้เพียงใด เป็นไปตามท่ีองคก์ารมุ่งหวงัหรือไม่ 
 3. การกาํหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการวดัผลลพัธ์และทาํการวดัตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้การสร้าง
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัองคก์ารในเร่ืองผลลพัธ์ (Outcomes) ในการปฏิบติังานน้ีจะ
ช่วยให้องคก์ารไดติ้ดตาม ผลการนาํความรู้และทกัษะไปใช้ในการปฏิบติัจริงว่าไดผ้ลจริงหรือไม่
เพียงใด คุม้ค่ากบัเวลาและค่าใชจ่้ายในการพฒันาปฏิบติังานหรือไม่ ในการวดัผลลพัธ์น้ีถือไดว้า่เป็น 
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“ตวัช้ีวดัตาม” (Lag Indicators) ท่ีจะช่วยให้ทราบถึงผลกระทบของความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ทศันคติท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันาข้ึนใหม่น้ีว่าไดบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาหรือไม่ หรือ
ผูป้ฏิบติังานเองสามารถท่ีจะนาํความรู้ ทกัษะท่ีไดรั้บการพฒันาไปใชใ้นการทาํงานจริงไดห้รือไม่ 
มากนอ้ยเพียงใด 
 4. เร่ิมตน้จากการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติท่ีพฒันาไดง่้าย ๆ ก่อนเพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานว่าตนเองสามารถท่ีจะพฒันาได ้นาํมาใช้เป็น โดยปกติแลว้การ
พฒันาความรู้ ทกัษะสมรรถนะ ทศันคติท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานให้สัมฤทธิผลถือไดว้่าเป็น
ส่ิงจาํเป็น สําหรับส่ิงท่ีสําคญัก็คือ ทาํอย่างไรจะให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันาในส่ิงท่ีจาํเป็นให้
ประสบผลสําเร็จในทางปฏิบติันั้น การพฒันาผูป้ฏิบติังานในระยะแรกนั้น ควรให้เขาได้รับการ
พฒันาจนประสบความสําเร็จในระยะแรก ซ่ึงจะทาํให้เขาเกิดความมัน่ใจและเกิดแรงจูงใจในการ
พฒันาตนเองในดา้นอ่ืน ๆ หรือในระดบัท่ีสูง ๆ ข้ึนไปได ้
 5. คาดการณ์ไวล่้วงหน้าถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และวางแผนแก้ไขหรือ
กาํหนดมาตรการในการป้องกนัไวล่้วงหนา้ ส่ิงน้ีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้ง 
เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม แมว้า่องคก์ารจะไดว้างแผนการพฒันาไวอ้ยา่งเหมาะสม
เพียงไรก็ตาม แต่เม่ือดาํเนินการพฒันา ผูป้ฏิบติังานจริงอาจมีเหตุทาํให้ตอ้งสะดุดหยุดย ั้งได ้ถา้หาก
วา่เผชิญกบัปัญหาอุปสรรคหรือเกิดขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ เกิดข้ึน ดงันั้นการท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหน้าถึง
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนแกไ้ขไวจ้ะช่วยให้สามารถป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
ทาํใหส้ามารถพฒันาผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถจะเสริมสร้างความรู้ให้เกิดแก่เขาไดต้าม
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้
 6. ใช้โอกาสในการปรับความรู้ใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นข้อได้เปรียบ 
(Opportunity) โดยนําไปใช้ให้ เ กิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน อน่ึง การดําเนินการพัฒนา
ผูป้ฏิบติังานคราวละดา้นอยา่งต่อเน่ืองตามลาํดบั อาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็น
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ควรท่ีจะไดแ้สวงหาประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถมุ่งสู่เป้าหมายการ
พฒันาไดใ้นเวลาเดียวกนั 
 
การเลอืกใช้วธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 หลังจากท่ีได้ประเมินผูป้ฏิบติังานแล้ว พบว่ามีช่องว่าง (Gap) ระหว่างความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติท่ีบุคคลพึงมีเพื่อปฏิบติังานไดเ้ป็นผลสําเร็จกบัส่ิงท่ีมีในปัจจุบนั ส่ิงท่ีพบน้ีถือวา่เป็นความ
ต้องการในการพฒันาบุคคลให้มีความรู้ มีทกัษะเพิ่มพูนข้ึน แต่ความต้องการในการพฒันาจะ
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สัมฤทธิผลได้นั้นจาํเป็นตอ้งใช้วิธีการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมกับ
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีตอ้งการพฒันาผูป้ฏิบติังาน 
 สําหรับวิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น ผลจากการสํารวจของ
วารสารการฝึกอบรมของสหรัฐอเมริกาพบว่า วิธีการและเทคนิคการพฒันาบุคคลในองค์การทั้ง
องคก์าร ภาครัฐและเอกชนนิยม ใชส่้วนใหญ่เป็นวิธีการฝึกอบรมในชั้นเรียน (Classroom Program) 
นอกจากน้ี วธีิการอ่ืน ๆ ก็ไดถู้กนาํมาใชเ้ช่นกนั ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและวธีิการ/ส่ือท่ีใชใ้นการพฒันามนุษยใ์นองคก์าร 
ล าดับที ่ วธีิการ/ส่ือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 

1 การพฒันาบุคคลในชั้นเรียน 90 
2 ศึกษา/อ่านจากคู่มือปฏิบติังาน 74 
3 ศึกษาจากเทปวดีีโอ 69 
4 การสัมมนากลุ่มท่ีบุคคลมีความสนใจร่วมกนั 56 
5 การใชค้อมพิวเตอร์โดยผา่น Cd-Rom 54 
6 โปรแกรมการศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่ใชค้อมพิวเตอร์ 39 
7 การแสดงบทบาทสมมติ 37 
8 การฟังเทปเสียง 36 
9 อินเทอร์เน็ต 36 

10 กรณีศึกษา 37 
11 การศึกษาจากเอกสารดว้ยตนเอง 24 
12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกหน่วยงาน 23 
13 การประชุมกลุ่มผา่นวดีิโอ (Video Conferencing) 23 
14 การศึกษาผา่นดาวเทียม / วทิยโุทรทศัน์ 19 
15 การประชุมทางไกล (เฉพาะเสียง) 14 
16 โปรแกรมเสริมประสบการณ์จากการศึกษา/ดูงานภายนอก 9 
17 เกมคอมพิวเตอร์และการจาํลองสถานการณ์ 9 
18 การประชุมทางคอมพิวเตอร์ในท่ีทาํงาน 6 
19 การพฒันาเสมือนจริง (Virtual Reality) 2 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Industry Report 1999, Training,36(10), Pp37-81 
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 นอกจากน้ี ในปี ค.ศ. 1998 Astd ไดส้ํารวจองคก์ารกวา่ 500 แห่งทัว่ทั้งสหรัฐอเมริกาแสดง
ให้เห็นว่า องค์การเหล่านั้นร้อยละ 78.4 ใช้การพฒันาบุคคลในห้องเรียนโดยผูส้อน / วิทยากรทาํ
หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ทกัษะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาวิธีการพฒันาบุคคลโดยวิธีการน้ี
ค่อย ๆ เส่ือมความนิยมลงจนเหลือเพียงร้อยละ 64.5 ในปี ค.ศ. 2001 สําหรับวิธีการพฒันาท่ี
โครงการพฒันาบุคคลนิยมใชก้นัเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ วิธีการพฒันาผา่นทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการพฒันา การพฒันาโดยใช้ส่ือผสม รวมทั้งการพฒันาผ่านทาง Cd-
Rom และเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองคก์าร 
ประเภทของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ในหน่วยน้ีไดจ้ดัแบ่งวธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้ป็น 3 วธีิใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นขณะปฏิบติังาน (On The Job Training Method : OJT) และ 2) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นชั้นเรียน (Classroom Method) และ 3) การพฒันาตนเองตามความสามารถ (Self-
Paced) (Desimone Werner And Harris : 180-181) แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2  วธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

วธีิการพฒันา เทคนิคการพฒันา 
1.  การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นขณะปฏิบติังาน 

(On The Job Training Method) 
 การพฒันาโดยการช้ีแนะงาน  

(Job Instruction) 
 การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
 การสอนงาน (Coaching) 
 การใชพ้ี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา (Mentoring) 

1.  การพฒันาทรัพยากรมนุษยช์ั้นเรียน 
(Classroom Method) 

 การบรรยาย (Lecture) 
 การประชุม/การอภิปราย 

(Conference/Discussion)  
 การใชส่ื้อโสตทศัน์ (Audiovisual) 

1) ส่ือไม่เคล่ือนไหว (Dynamic Media)  
    เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย  
    หนงัสือ  
2) ส่ือเคล่ือนไหว (Dynamic Media)  
    เช่น  ภาพยนตร์ วดีีโอ ซีดี วซีีดี ดีวดีี 
3) การส่ือสารทางไกล   
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วธีิการพฒันา เทคนิคการพฒันา 
    (Telecommunication) เช่น การถ่ายทอด 
     สดผา่นดาวเทียม อินเทอร์เน็ต 

 เทคนิคท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ (Experiential 
Techniques) กรณีศึกษา เกมธุรกิจ บทบาท
สมมติ การเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior 
Modeling) 
 

1.  การพฒันาดว้ยตนเองตามความสามารถ 
(Self-Paced) 

 การใชค้อมพิวเตอร์ในการพฒันาบุคคล 
 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการพฒันา

บุคคล 
- การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   เช่น ส่ือผสม 
- Cd-Rom 
- อินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต 
- การใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ช่วยเหลือในการพฒันา  

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Desimone, Werner, And Harris หนา้ 193 
 
จากตารางท่ี 4.2 แบ่งวธีิการในการพฒันาเป็น 3 วธีิการ ประกอบดว้ย 
 1. การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน  เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างการทาํงาน
ตามปกติ วิธีการน้ีเป็นวิธีธรรมดา ๆ ท่ีทาํให้บุคคลไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะจากงานท่ีทาํ 
เป็นการฝึกฝนและการสอนงานระหวา่งการปฏิบติังาน เป็นการสอนระหวา่งผูส้อนกบัผูป้ฏิบติังาน 
หรือระหวา่งหวัหนา้งานกบัลูกนอ้ง 
 สําหรับเทคนิคต่าง ๆท่ีใช้ในการพฒันาบุคคลตามวิธีการน้ี ได้แก่ 1) การพฒันาโดยการ
ช้ีแนะงาน 2) การหมุนเวยีนงาน 3) การสอนงาน 4) การใชพ้ี่เล้ียง/ท่ีปรึกษา 
 2. การพฒันาในช้ันเรียน เป็นวธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เช่น การพฒันาในห้องประชุม 
ศูนยฝึ์กอบรม  ซ่ึงสามารถใชใ้นการพฒันากลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการความรู้ ทกัษะ  ท่ีเหมือน ๆ 
กนั หรือคลา้ย ๆ กนั วิธีน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ช่วยในการพฒันาได ้เช่น การศึกษาจากเทป
วดีิโอ การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ และการจาํลองสถานการณ์ 
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 สําหรับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาผูป้ฏิบติังาน ตามวิธีการน้ีไดแ้ก่ 1) การบรรยาย 2) 
การอภิปราย 3) ส่ือโสตทศัน์ประกอบการพฒันา 4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ และ 5) การพฒันา
ดว้ยตนเอง หรือการพฒันาโดยใชค้อมพิวเตอร์ 
 3. การพัฒนาด้วยตนเองตามความสามารถ เป็นวิธีการพฒันาท่ีเป็นอิสระจากบุคคลอ่ืน ๆ 
บุคคลสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได้ตามอธัยาศยัโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพฒันาทั้ ง
ทางดา้นความรู้และทกัษะ 
 สําหรับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามวิธีน้ี ได้แก่ 1) การพฒันา
ตนเองโดยใชค้อมพิวเตอร์ 2) การใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานในการพฒันาตนเอง  
 
การเลอืกใช้วธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การจะเลือกใชว้ิธีการและเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมกบัความตอ้งการในการพฒันาไม่วา่จะ
เป็นด้านความรู้ ทกัษะ และทศันคติในการพฒันาผูป้ฏิบติังานนั้น มีปัจจยัหลายประการท่ีควร
นาํมาใชใ้นการเลือกวิธีการและเทคนิคในการพฒันาบุคคล ไดแ้ก่ (Desimone Werner And Harris : 
180) 
 1. วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการพัฒนา ปัจจยัน้ีถือว่าสําคญัมากท่ีสุด เช่น ตอ้งการ
พฒันาผู ้ปฏิบัติงานให้มีทักษะเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ทาํให้ต้องเลือกวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเกิดการพฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
เช่น การดูเทปวิดีโอ วีซีดี ดีวีดี การแสดงบทบาทสมมติ  เป็นเทคนิคท่ีจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการพฒันา
เกิดทักษะดังกล่าวได้ดีกว่าการใช้วิธีการบรรยายในห้องเรียน หรือแม้แต่การพัฒนาโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 
 2. การมีเวลาและเงินค่าใช้จ่ายมากน้อยเพยีงใด ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลในลาํดบัรอง ๆ ลงมา เช่น 
ถา้มีเวลาสั้น ๆ มีงบประมาณไม่มากนกั จะทาํให้ตดัสินใจเลือกวิธีการพฒันาท่ีประหยดั เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย และกาํหนดหนังสือให้อ่านมากกว่าท่ีใช้วิธีการพฒันาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีดีกวา่ แต่ทวา่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงกวา่มาก 
 3. การมีทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการพัฒนามนุษย์หรือไม่ ทั้งน้ี ใน
การพฒันาผูป้ฏิบติังานทั้งในดา้นการเสริมสร้างความรู้ การพฒันาทกัษะ การปรับทศันคติบางอยา่ง  
จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรเหล่าน้ีในปริมาณมาก ทาํให้องคก์ารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชเ้ทคนิคในการ
พฒันาท่ีเสียค่าใชจ่้ายท่ีตํ่ากวา่ แมว้า่เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชท้รัพยากรปริมาณมากเหล่านั้นจะทาํให้บุคคล
ไดรั้บการพฒันาไดเ้ร็วกวา่และดีกวา่ก็ตาม 
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 4. ลักษณะพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนา จะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเลือกเทคนิค
และวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฉะนั้น การพฒันาบุคคลบางลกัษณะหากพิจารณาดว้ยหลกัแห่ง
เหตุผลแลว้จะพบวา่ เทคนิคการพฒันาวิธีน้ีท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ แต่ทวา่ผู ้
เข้ารับการพฒันาไม่ชอบ ไม่สนใจ จึงทาํให้ต้องเลือกวิธีการและเทคนิคท่ีตนเองชอบ ซ่ึงโดย
ขอ้เทจ็จริงแลว้อาจมีประสิทธิภาพในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ ํ่ากวา่ก็ตาม 
 
สรุป 
 วธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือกระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
สร้างเสริมใหแ้ต่ละบุคคลกา้วหนา้ไปในหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ช่วยให้มีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารดี
ข้ึน รวมทั้งช่วยให้การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปไดดี้ และพฒันาการของวิธีการและ
เทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ เพิ่มพูนทกัษะ และปรับ
ทศันคติให้เหมาะสม และหนา้ท่ีและประเภทของวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะ
เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยการฝึกอบรมและพฒันา การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการ
พฒันาในงาน 
 การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล จะมีขั้นตอนในการเลือกเป้าหมาย การ
พิจารณากรอบเวลา การวเิคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ การกาํหนดวตัถุประสงค ์กลยุทธ์ และ
ทรัพยากร การติดตามผล การทบทวนแผน และการนาํไปปฏิบติั และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิธีการ
และเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จะ
ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 องคป์ระกอบคือ การประเมินหาช่องทาง การกาํหนดวิธีการ
และเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างการเรียนรู้และการนาํไปใชก้ารปฏิบติังานจริงภายในองคก์าร และการ
เลือกใชว้ธีิการและเทคนิคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะแบ่งวธีิการเป็น 3 วิธีคือ การพฒันาขณะ
ปฏิบติังาน การพฒันาในชั้นเรียน และการพฒันาตนเองตามความสามารถ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. จงอธิบายความหมายของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าโดยละเอียด 
 2. จงอธิบายการพฒันาการของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าพอเขา้ใจ 
 3. หนา้ท่ีและประเภทของวธีิการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
จงอธิบาย 
 4. การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล มีขั้นตอนอยา่งไร จงอธิบาย 
 5. อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าโดย
ละเอียด 
 6. ประเภทของวธีิการพฒันาปัญหาขณะปฏิบติังาน มีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
 7. วธีิการพฒันาในชั้นเรียน มีวธีิการอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 8. จงอธิบายการพฒันาดว้ยตนเองตามความสามารถ มาโดยละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. เคร่ืองมือการบริหารบุคลากร 
 2. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Classroom Training) 
 3. เคร่ืองมือท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Non Classroom-Training) 
 4. ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพฒันา 
 5. สรุป 
 6. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 7. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์ ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน  
 1. สามารถอธิบายเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรได ้
 2. เขา้ใจการฝึกอบรมในหอ้งเรียน 
 3. สามารถระบุเคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 
 4. สามารถอธิบายลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองการพฒันาได ้
 
วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
 2. ซกัถามปัญหาต่างๆ ในระหวา่งการบรรยาย 
 3. ยกตวัอยา่งจากสภาพจริงประกอบการบรรยาย 
 
กจิกรรม 
 1. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต  
 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 3. การนาํเสนอรายงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ขอ้มูลจากเอกสารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. Power Point ในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากความเขา้ใจ การตอบคาํถาม 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่5 
การก าหนดเคร่ืองมอืการพฒันาบุคลากร 

 
เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 
 จากกระแสการพฒันาบุคลากรท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง จึงทาํให้ผูบ้งัคบับญัชามีความ
ปรารถนาท่ีจะพฒันาความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ่งข้ึน 
การประเมินช่องวา่งความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํ
ข้ึนเป็นประจาํทุกปีอย่างน้อยปีละคร้ัง ด้วยการวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของ
พนกังานเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร (Development Tools) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (อาภรณ์ 
ภู่วทิยพ์นัธ์ุ, 2552, หนา้ 128-260) 
 1. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Classroom Training) 
 2. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Non Classroom-Training) 
  2.1 การสอนงาน 
  2.2 การฝึกอบรมในขณะทาํงาน 
  2.3 โปรแกรมพี่เล้ียง 
  2.4 การเพิ่มคุณค่าในงาน 
  2.5 การเพิ่มปริมาณงาน 
  2.6 การมอบหมายโครงการ 
  2.7 การหมุนเวยีนงาน 
  2.8 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
  2.9 การติดตาม/สังเกต 
  2.10การทาํกิจกรรม 
  2.11การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  2.12การเป็นวทิยากรภายใน 
  2.13การดูงานนอกสถานท่ี 
  2.14การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
  2.15การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
  2.16การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ 
  2.17การประชุม/สัมมนา 
  2.18การใหทุ้นการศึกษา 
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การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
 การฝึกอบรมในหอ้งเรียน เป็นเคร่ืองมือการปรับปรุงและพฒันาความสามารถของพนกังาน
ท่ีเน้นให้เกิดความรู้ ทกัษะ ทศันคติ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปจากเดิม พบว่าโดยทัว่ไป
รูปแบบของการฝึกอบรมนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การฝึกอบรมภายในทีบ่ริษัทจัดให้มีขึน้ (In-House Training) ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจะเป็น
ผูป้ฏิบติังานอยู่ภายในองค์การเดียวกนั ทั้งน้ีวิทยากรสามารถเป็นบุคคลท่ีรับเชิญมาจากภายนอก
องค์การหรืออาจจะเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในองค์การนั้นๆ เป็นวิทยากรภายในท่ีตอ้งมีการ
ฝึกฝนและอบรมการสอนในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีองคก์ารมอบหมาย 
 2. การฝึกอบรมภายนอกที่หัวหน้างานส่งพนักงานหรือพนักงานขอเข้ารับการฝึกอบรม
จากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก (Public Training/Off-House Training) ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจะ
เป็นบุคคลท่ีมาจากหลากหลายองคก์ารท่ีแตกต่างกนั แต่มีความสนใจในหวัขอ้หรือเน้ือหาการอบรม
ท่ีเหมือนกนั 
 วัตถุประสงค์หลักของ Classroom Training การฝึกอบรมในห้องเรียนเป็นอีกเคร่ืองมือ
หน่ึงท่ีผูบ้งัคบับญัชามกัให้ความสนใจ และนาํเคร่ืองมือดังกล่าวน้ีมาใช้พฒันาความสามารถของ
พนกังาน ถือไดว้่าเป็นการเรียนรู้ระยะสั้ น (Short Term Leaning) โดยมีผูบ้งัคบับญัชาทาํหน้าท่ี
จดัส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมตามความสําคญัและความจาํเป็น ประโยชน์ท่ีพนกังานไดรั้บจาก
การฝึกอบรมในหอ้งเรียน ไดแ้ก่ 
 1. ปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้- การฝึกอบรมเป็นการปรับปรุงจุดอ่อนหรือขอ้ท่ีตอ้งพฒันา
ของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเม่ือพนกังานมีความสามารถในการทาํงานท่ีดีข้ึนยอ่ม
ส่งผลใหพ้นกังานทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้ข้ึนตามไปดว้ย 
 2. พัฒนาความสามารถให้มากขึ้น- การฝึกอบรมมิใช่เป็นเคร่ืองมือท่ีแกไ้ขเฉพาะจุดอ่อน
ของพนกังานเท่านั้น การฝึกอบรมไดน้าํไปสู่การพฒันาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของพนกังาน ถือ
ไดว้า่เป็นเคร่ืองมือเสริมจุดแขง็ทาํใหพ้นกังานมีความสามารถในเร่ืองนั้นดีข้ึนกวา่เดิม 
 3. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานที่สูงขึ้น- การฝึกอบรมในห้องเรียนเป็นอีก
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีผูบ้งัคบับญัชามกัจะใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของความสามรรถในการทาํงาน
สําหรับตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ทาํให้ผูบ้ ังคับบัญชาและพนักงานเกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถ
รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายเม่ือไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในอนาคต 
 4. ใช้เป็นเคร่ืองมือคัดเลือกพนักงานดาวเด่นหรือผู้สืบทอดต าแหน่งงาน- องคก์ารหลายๆ 
แห่งไดใ้ชก้ารฝึกอบรมในหอ้งเรียนเป็นเคร่ืองมือในการคดัสรรพนกังานดาวเด่น (Talented People) 
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ท่ีมีผลงานดีและศกัยภาพในการทาํงานสูง หรือถูกใช้สําหรับการคดัสรรผูสื้บทอดตาํแหน่งงาน 
(Successors) ท่ีจะกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งงานระดบับริหารต่อไป 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Classroom Training- การจดั Classroom Training มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
กรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมภายในองคก์าร 
1. วทิยากรสามารถเจาะลึกเน้ือหาและ

กรณีศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงตามท่ีองคก์าร
ตอ้งการได ้

2. ประหยดัค่าใชจ่้าย หากใชว้ทิยากรจาก
ภายในองคก์าร 

3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถ
ของพนกังาน ดว้ยการมอบหมายให้
วทิยากรภายใน 

4. เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน
เน่ืองจากผูเ้ขา้อบรมคุน้เคยกนั หรือทาํงาน
ร่วมกนั 

5. ประหยดัเวลาของผูบ้งัคบับญัชาในการ
พฒันาความสามารถของพนกังาน 

6. พฒันาความสามารถของพนกังานท่ีมี
จาํนวนมากไดภ้ายใตร้ะยะเวลาเดียวกนั 

1. หากเป็นการอบรมภายในองคก์าร อาจ
ส่งผลใหผู้เ้ขา้อบรมไม่เขา้ร่วมอบรมตามท่ี
แจง้ไว ้เพราะติดภาระงานท่ีตอ้งการ
รับผดิชอบ 

2. การสอนดว้ยวทิยากรจากภายใน อาจทาํให้
การมีส่วนร่วมในการเรียน และความ
เช่ือถือของผูเ้รียนต่อวทิยากรลดลง 

3. เกิดความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํกดัหากใช้
วทิยากรจากภายในสอนกนัเอง 

4. เพื่อใหไ้ดผ้ลในการฝึกอบรม 
ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นจะตอ้งมีการติดตาม
และประเมินผลความสาํเร็จของผูเ้ขา้อบรม 

5. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัสรรกาํลงัคน
ทดแทนเพื่อทาํหนา้ท่ีแทนกนั กรณีท่ี
พนกังานจะตอ้งเขา้อบรม 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
กรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมภายนอกองคก์าร 
1. ทาํใหรู้้จกัเพื่อนใหม่จากองคก์ารอ่ืนเป็น

การขยายเครือข่ายใหม้ากข้ึน 
2. สร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์าร เป็น

ช่องทางเปิดโอกาสใหอ้งคก์ารอ่ืนรู้จกัมาก
ข้ึน 

3. ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษา
ใหม่จากผูรู้้และเขา้อบรมจากองคก์ารต่างๆ 

4. ประหยดัเวลาของผูบ้งัคบับญัชาในการ
พฒันาความสามารถของพนกังาน 

5. เป็นการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ทาํใหพ้นกังานไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายกบั
บรรยากาศแบบเดิมๆ 

1. ความคาดหวงัของผูเ้รียนกบัเน้ือหาการ
อบรมอาจไม่ตรงกนั 

2. เพื่อใหไ้ดผ้ลในการฝึกอบรม 
ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นจะตอ้งมีการติดตาม
และประเมินผลความสาํเร็จของผูเ้ขา้อบรม 

3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัสรรกาํลงัคน
ทดแทนเพื่อทาํหนา้ท่ีแทนกนั กรณีท่ี
พนกังานจะตอ้งเขา้อบรม 

 
 ขั้นตอนของ Classroom Training การฝึกอบรมในห้องเรียนมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีสําคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการประเมินความสามารถของพนักงาน ขั้นตอนเร่ิมแรกของการจดัฝึกอบรม
ใหก้บัพนกังานก็คือ การประเมินระดบัความสามารถของพนกังานมีขอ้ใดท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน/ขอ้
ท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุง และขอ้ใดท่ีพนกังานทาํไดต้ามท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงั ซ่ึงผูป้ระเมินสามารถ
เป็นไดท้ั้งผูบ้งัคบับญัชาประเมินหรือการใช้วิธีการประเมินแบบ 180 องศา หมายถึงการประเมิน
โดยพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือการประเมินแบบ 360 องศา หมายถึงการประเมินจาก
ผูป้ระเมินหลากหลายกลุ่ม 
 2. ขั้นตอนการพิจารณาเลือกข้อที่ต้องพัฒนา- หลงัจากท่ีกระบวนการประเมินเสร็จส้ินลง
แลว้ ขั้นตอนถดัไปก็คือ การพิจารณาความสามารถท่ีเป็นจุดอ่อนของพนกังานนาํมาพฒันาก่อนเป็น
อนัดบัแรก เน่ืองจากจุดอ่อนของพนกังานจะส่งผลต่อการปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายปัจจุบนั 
 3. ข้ันตอนการช้ีแจง/ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน- ขั้นตอนน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
พฒันา ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัพนกังานวา่ความสามารถขอ้ใดท่ีเป็นจุดแข็ง 
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จุดอ่อน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน/ความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชารวมถึงการให้เหตุผลหรือการ
ระบุเหตุการณ์หลกั (Critical Incidents) เพื่อสนบัสนุนผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา 
 4. ขั้ นตอนการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม - เ ม่ือพนักงานทําความเข้าใจได้แล้วว่า
ความสามารถเร่ืองใดท่ีตอ้งพฒันาก่อน ขั้นตอนถดัไปก็คือการหาวิธีการหรือเคร่ืองมือในการพฒันา
ความสามารถของพนักงาน และองค์การหลายแห่งมักจะคิดถึงแต่เคร่ืองมือการฝึกอบรมใน
ห้องเรียนเท่านั้ น โดยผูบ้ ังคับบัญชาสามารถกําหนดหัวข้อในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถท่ีคาดหวงัได ้
 5. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล- ความสําเร็จของการฝึกอบรมอยู่ท่ีการพฒันา
พนกังานให้มีความสามารถ และประสิทธิภาพการทาํงานในการทาํงานให้ดีข้ึน ดงันั้นขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมจึงมีความสาํคญัมาก พบวา่ บ่อยคร้ังท่ีผูบ้งัคบับญัชามกัไม่ใส่ใจ
หรือให้ความสําคญัในการตรวจสอบถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรม ขาดการติดตามผลการ
ฝึกอบรมอยา่งจริงจงั จึงทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์ารมกัมีคาํถามวา่ การฝึกอบรมจะช่วย
ทาํใหพ้นกังานทาํงานดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนจริงหรือไม่ 
 ตวัอย่าง Classroom Training การฝึกอบรมในห้องเรียนท่ีวิเคราะห์จากความสามารถ 
(Competency) โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัความชาํนาญ ไดแ้ก่ ความสามารถในเร่ืองการบริหารเจา้หน้ี 
(Accounting Payable Management) ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั รายละเอยีดพฤตกิรรม หลกัสูตรการฝึกอบรมในห้องเรียน 
1 

พนกังาน 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ี

เ ก่ียวข้องกับงานบัญชีได้ตามกรอบท่ี
กาํหนด 

2. บนัทึกขอ้มูลบญัชีเจา้หน้ีไดต้ามหลกัการท่ี
กาํหนด 

1. ห ลัก ก า ร บ ริ ห า ร บัญ ชี เ จ้ า ห น้ี ลู ก ห น้ี
เบ้ืองตน้ 

2. ระบบบญัชีเจา้หน้ีและการรับวางบิล 

2 
หวัหนา้งาน 

1. จดัทาํรายงานการจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี 
2. ตอบข้อซักถามเก่ียวกับงานบัญชีได้ตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด 

1. เทคนิคการทาํบญัชีภาคปฏิบติั (ขั้นกลาง) 
2. แนวทางการวางระบบงานจดัซ้ือและบญัชี

เจา้หน้ีใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
3 

ผูจ้ดัการ 
1. พิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินให้

เจา้หน้ีแต่ละราย 
2. ให้คาํแนะนาํในการบริหารบญัชีเจา้หน้ีแก่

บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
3. สอนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจถึงวิธีการบริหารบัญชี

เจา้หน้ี 

1. เทคนิคการบริหารบญัชีเจา้หน้ี 
2. มาตรฐานการบัญชีและบรรทัดฐานท่ี

สาํคญัของผูท้าํบญัชี 
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 กลุ่มเป้าหมาย- เคร่ืองมือการฝึกอบรมในห้องเรียนไม่จาํกดักลุ่มเป้าหมาย พนกังานทุกคน
ทุกระดับความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอบรมท่ีจดัข้ึนภายในหรือ
ภายนอกองคก์าร นอกจากน้ีเคร่ืองมือดงักล่าวน้ียงัสามารถใชส้ําหรับพฒันาพนกังานดาวเด่น ผูสื้บ
ทอดตาํแหน่งงาน หรือพนกังานท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งงาน/เล่ือนระดบั ทั้งน้ีความแตกต่างกนัของการ
จดัหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ท่ีความเข้มข้นหรือเน้ือหาในเชิงลึก รวมถึงลักษณะกิจกรรมท่ีจัดใน
หอ้งเรียน 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การจดั Classroom Training จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูบ้ริหารระดับสูงในองค์การจะต้องเอาจริงเอาจงัและกาํหนดให้การฝึกอบรมเป็น
นโยบาย โดยผลักดันให้เกิดวฒันธรรมของการพฒันามีการกําหนดตัวช้ีวดัผลงานหลัก (Key 
Performance Indicators) ท่ีชดัเจนในการวดัจาํนวนชัว่โมงในการเขา้ฝึกอบรมของพนกังานเพื่อให้
พนกังานทุกคนตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ฝึกอบรม 
 2. การคดัเลือกกลุ่มคนท่ีตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีตอ้งการการพฒันา
ความสามารถจริงๆ ไม่ใช่เขา้อบรมดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ เช่น เขา้อบรมเพราะแทนคนอ่ืน หรือตอ้งการ
หลบเล่ียงงานจากผูบ้งัคบับญัชา 
 3. ฝ่ายบุคคลจะตอ้งออกแบบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เน่ืองจาก
วตัถุประสงคข์องการจดัฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงและพฒันาความสามารถและผลงานเป็นหลกั มิใช่จดั
หลกัสูตรอบรมเพียงเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดข้ึนเท่านั้น 
 4. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกพนกังานเขา้ฝึกอบรมรวมถึงการช้ีแจงส่ิงท่ี
คาดหวงัเป้าหมายท่ีตอ้งการ และวิธีการวดัและประเมินผลแก่พนกังานทุกคร้ังก่อนส่งเขา้ฝึกอบรม 
ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมภายในหรือภายนอกองคก์าร 
 
เคร่ืองมืออืน่ทีไ่ม่ใช้การฝึกอบรมในหลงัเรียน (Non Classroom-Training) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การสอนงาน (Coaching) 
 การสอนงาน เป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรแบบหน่ึงท่ีนาํมาใช้พฒันาความสามารถของ
พนกังาน ถือไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และความสามารถเฉพาะตวั (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือ
เทคนิคต่างๆ ท่ีวางแผนไวเ้ป็นอย่างดี ทาํการสอนให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดข้ึน จนกระทัง่
สามารถฝึกให้พนักงานปฏิบัติงานตามท่ีสอนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ โดยผ่าน
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) ระหว่างผูส้อนงานและพนกังานโดยมากการสอน



159 
 

งานมกัจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-On-One Relationship And Personal Support) ซ่ึงตอ้ง
อาศยัเวลาในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการสอนงานจึงเป็นเทคนิคหน่ึงในการพฒันาบุคลากร
หรือลูกน้องของตนเอง ซ่ึงจะเรียกผูส้อนงานว่า “Coach” โดยปกติผูเ้ป็น Coach สามารถเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management Level) เช่น ผูอ้าํนวยการอาวุโส ผูอ้าํนวยการ หรือเป็น
ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Management Level) เช่น ผูจ้ดัการอาวุโส ผูจ้ดัการฝ่ายหรือจะเป็น
ผูบ้ริหารระดบัตน้ (Low Management Level) เช่น ผูช่้วยผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และจะเรียกผูถู้กสอน
งานโดยปกติจะเป็นลูกนอ้งท่ีอยูใ่นทีมหรือกลุ่มเดียวกนัท่ีเรียกวา่ “Coachee” 
 การสอนงานเป็นเคร่ืองมือการออกแบบพฒันาความสามารถเฉพาะบุคคล มีการกาํหนด
เป้าหมายหรือผลงานท่ีผูส้อนงานตอ้งการหรือคาดหวงัให้เกิดข้ึน (Result-Oriented) ระหวา่งผูส้อน
งานและพนกังานท่ีจะตอ้งตกลงและยอมรับร่วมกนั (Collaborative) เป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือทางบวก (Positive Change) โดยอาศยักระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลบั (Feedback) ท่ีปราศจากอคติ มีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้พนกังานสามารถนาํส่ิง
ท่ีสอนไปใช้ต่อได้จริง ฝึกให้พนักงานคิดเป็น ทาํเป็น และแก้ปัญหาได้ ทั้ งน้ีการสอนงานนั้นมี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน- ผู ้สอนต้องทาํหน้าท่ีในการกระตุ้นด้วยการ
ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวทางแกไ้ข และใหพ้นกังานคิดแกไ้ขปัญหาต่อเอง 
 2. เพื่อพฒันาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนท่ีจะเล่ือนตาํแหน่ง- ผูส้อนจะตอ้งทบทวน
ผลงาน ความสามารถปัจจุบนัและกาํหนดเป้าหมายในการสอนงานโดยเนน้การพฒันาความสามารถ
ในตาํแหน่งท่ีพนกังานจะเล่ือนข้ึนไป 
 3. เพื่อปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน- ผูส้อนจะตอ้งทาํหน้าท่ีในการ
คน้หาความสามารถท่ีโดดเด่น/ความสามารถท่ีตอ้งปรับปรุงพนกังาน และจดัลาํดบัความสําคญัของ
ความสามารถท่ีจะพฒันา หรือตอ้งการเสริมและพฒันาตามลาํดบั 
 จะเห็นไดว้า่การสอนงานสามารถนาํไปใช้เพื่อพฒันาพนกังานไดทุ้กระดบั สามารถนาํไป
พฒันาไดห้ลายโอกาส การสอนงานจึงเป็นเทคนิคหน่ึงในการพฒันาพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายแทบทุกองคก์าร การสอนงานเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้พนกังานทาํงานและ
เรียนรู้งานไปด้วยในตวั โดยการสอนพนักงานให้มีความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน มีการ
ช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งทาํและวิธีการปฏิบติังาน ให้ขอ้แนะนาํต่างๆ โดยไม่ลืมท่ีจะติดตามผลและ
แก้ไขข้อผิดพลาด ดังนั้ นหากต้องการนําเทคนิคการสอนงานมาใช้พัฒนาความสามารถของ
พนกังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งไม่เพียงแค่สอนหรือแนะแนวทางให้ทาํงาน
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เป็นเท่านั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแนะวธีิการท่ีพนกังานจะใชพ้ฒันาตนเอง อนันาํไปสู่ความกา้วหนา้
ในอาชีพกบัองคก์ารต่อไปได ้
 ข้อดีและข้อจ ากัดของ Coaching- การสอนงานให้กบัพนกังานนั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ี
ควรพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นวิธีการกระตุน้ท่ีมีประสิทธิผลในการพฒันากาํลงัคนของ

หน่วยงาน ดว้ยการสนบัสนุนใหผู้ส้อนงานมอบหมายงานและ
กระจายงานไปยงัลูกนอ้ง 

2. ผูส้อนงานมีความใกล้ชิดกบัพนักงานมีการพูดคุย ตอบขอ้
ซักถาม ให้คาํปรึกษาแนะนํา และกําหนดแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

3. การสอนงานทําให้หน่วยงาน/องค์การสามารถประหยัด
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความสามารถของพนกังาน 

4. ยิ่งสอนบ่อย ย่อมส่งผลให้ผูส้อนงานมีทกัษะในการสอนงาน
พนกังานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

5. พนักงานมีโอกาสรับรู้ถึงสถานะและการเปล่ียนแปลงของ
องคก์าร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนภารกิจ
ต่างๆ ท่ีองค์การจะทาํในปัจจุบนัและตอ้งการจะทาํต่อไปใน
อนาคต 

6. สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงพนกังานจะไม่รู้สึกวา่
ตนเองทาํงานเพียงผูเ้ดียวหรือมีความรู้สึกวา่ผูส้อนงานทอดทิ้ง 
และไม่สนใจท่ีจะพฒันาความสามารถและศกัยภาพในการ
ทาํงานของพนกังาน 

1. การสอนงานเป็นความ
รับผิดชอบอย่างหน่ึงท่ี
ผู ้บ ริ ห า ร อ า จ จ ะ ข า ด
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ น ก า ร
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2. เ น้ น ก า ร ว า ง แ ผ น
ล่ ว ง ห น้ า เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ฝึ ก ส อ น เ ป็ น ไ ป ต า ม
ค วา ม ต้อง ก า รอย่า ง มี
ระบบ 

3. ผู้ส อ น ง า น จ ะ ต้อ ง ใ ห้
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่
ก าร ศึก ษ า ข้อมู ล  ก า ร
เตรียมข้อมูล การสอน
งานและติดตามผลการ
สอนงาน 

4. เพื่อให้ผูส้อนมีทกัษะใน
การสอนงานอย่างถูกวิธี 
องคก์ารควรจดัหลกัสูตร
อ บ ร ม ใ ห้ ผู ้บ ริ ห า ร มี
ทักษะในการสอนงาน
แก่ผูถู้กสอน 

 
 นอกจากน้ีในการสอนงาน ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนอาจจะไม่ใช่ผูส้อนงานท่ีดี บางคนทาํงาน
เก่งแต่สอนคนอ่ืนไม่เป็น หรือไม่ต้องการส่งต่อความรู้ของตนเองให้กบัคนอ่ืน นอกจากน้ียงัมี
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ปัญหาสําคญั คือ ความรู้และทกัษะในการทาํงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามีอยูอ่าจจะลา้สมยัไปแลว้ เพราะ
โลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ความรู้ก็ไม่หยุดน่ิงด้วยเช่นกัน ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอายุมากและ
ทาํงานมานานอาจจะติดตาม เทคนิคใหม่ๆ ในการทาํงานไม่ทนั บางหน่วยงานแกปั้ญหาเหล่าน้ีดว้ย
การจดัฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานให้กบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูส้อนงาน เพื่อท่ีจะนําความรู้ไป
ถ่ายทอดใหก้บัลูกนอ้งต่อไปได ้
 ขั้นตอนการทาํ Coaching- การสอนงานนั้น มีขั้นตอนปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงค-์ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนระยะเวลา
การสอนงาน ระบุความคาดหวงั แผนการดาํเนินงาน เป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และมีการตกลง
ร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็นหรือจุดเนน้ท่ีตอ้งการช้ีแนะร่วมกนั เน่ืองจากเคร่ืองมือการสอนงานนั้นจะ
เน้นไปท่ีการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง เป็นการทาํงานเชิงลึก (Deep Approach) และ
วางแผนร่วมกนัว่าในแต่ละคร้ังท่ีดาํเนินการสอนงานนั้น จะสอนงานลงลึกเฉพาะในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงเป็นพิเศษ 
 2. ขั้นตอนการส่ือสารและตกลงเป้าหมายร่วมกนั- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสํารวจงานท่ีตอ้ง
สอนให้กบัพนกังาน โดยจดัลาํดบัความสําคญัของงานท่ีควรสอนก่อน และพิจารณาร่วมกบัทกัษะ
และความสามารถท่ีจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างของพนกังานในการทาํงาน หลงัจากนั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง
ส่ือสารกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับรู้แนวทางในการสอนงานของผู ้บังคับบัญชา ทั้ ง น้ี
ผูบ้งัคบับญัชาควรตั้งคาํถามเพื่อจุดประกายให้พนกังานเห็นความสําคญัของการพฒันา ดงัตวัอยา่ง
ของคาํถามต่อไปน้ี 
  2.1 “คุณตอ้งการบรรลุเป้าหมายอะไรในอนาคต” 
  2.2“คุณมีความสามารถหรือขอ้ไดเ้ปรียบอะไรท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย/ส่ิงท่ีตอ้งการ
พฒันามีอะไรบา้ง” 
  2.3“คุณจะเร่ิมตน้อยา่งไร” 
  2.4“คุณกาํหนดช่วงเวลาอยา่งไร” 
 3. ขั้นตอนการเรียนรู้และการสอนจริง- กระบวนการสอนจริงเป็นกระบวนการให้
พนักงานได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะสอนประเด็นท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตระหนักและให้
ความสําคัญก็คือ การสอนพนักงานนั้ นจะต้องเลือกวิธีการสอนงานให้กับพนักงานตามความ
เหมาะสม พยายามให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูล สนใจสังเกตการณ์ทาํงานของ
พนักงานภายหลงัจากการสอนงาน และหมัน่สอบถามขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) จากพนักงาน
เสมอว่าเขา้ใจงานท่ีสอนหรือไม่ มีปัญหาสงสัยในเร่ืองใดทั้งน้ีในการสอนงานนั้น ผูบ้งัคบับญัชา
ควรยกตวัอยา่งประกอบการสอนงาน ใหข้อ้แนะนาํ และชมเชยเม่ือพนกังานทาํถูกตอ้งเสมอ 



162 
 

 4. ขั้นการติดตามและประเมินผลการสอน – ภายหลงัจากท่ีผูบ้งัคบับญัชาสอนพนักงาน
เสร็จแลว้ ขั้นตอนสุดทา้ยก็คือ การติดตามและประเมินการสอนงาน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระหว่าง
สอนเสร็จหรือช่วงภายหลงัจากการสอนงาน ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งติดตามการทาํงานของพนกังาน
และแจง้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ให้พนกังานรับทราบ ขั้นตอนน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งประเมิน
การสอนงานของตนเองดว้ยเช่นกนัเพื่อปรับปรุง และปรับเปล่ียนวิธีการสอนงานให้เหมาะสมหาก
พนกังานยงัไม่เขา้ใจ 
 ตวัอย่าง Coaching ผูเ้ขียนขอนําเสนอตัวอย่างแนวทางการสอนงานแบบรายบุคคล 
ตาํแหน่ง พนักงานตาํแหน่ง Training Administration Officer “เป้าหมาย ตอ้งการเป็น HRD 
Specialist” 
 ความสามารถท่ีตอ้งพฒันา (วเิคราะห์จากการประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของพนกังาน) 

1. ความรู้เก่ียวกบั HRD Management ต่างๆ อาทิ Competency. Individual Development 
Plan (IDP), Talent Management  

2. ทกัษะการเป็นผูน้าํ 
3. ทกัษะดา้นการวเิคราะห์ 
4. การเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
5. ทกัษะการนาํเสนองาน 
6. การรับฟังและใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

 จัดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากความสามารถของพนักงานปัจจุบัน (ตัวเลข) 
หมายถึงลาํดบัความสาํคญั 

1. ความรู้เก่ียวกบั HRD Management ต่างๆ อาทิ Competency, IDP, Talent Management 
(1) 

2. ทกัษะการเป็นผูน้าํ (4) 
3. ทกัษะดา้นการวเิคราะห์ (2) 
4. การเรียนรู้และพฒันาตนเอง (1) 
5. ทกัษะการนาํเสนองาน (5) 
6. การรับฟังและใหข้อ้มูลป้อนกลบั (3) 
การพิจารณาจากการจดัลาํดบัความสาํคญั 
1. ความรู้เก่ียวกบั HRD Management ต่างๆ อาทิ Competency, IDP, Talent Management 

(1) 
2. การเรียนรู้และพฒันาตนเอง (1) 
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 เน่ืองจากปัจจุบนัพนกังานทาํงานดา้นการฝึกอบรม ยงัไม่มีความรู้ดา้น HRD Management 
และเป็นความสามารถสาํคญัท่ีสุดท่ีพนกังานตอ้งพฒันาก่อนผูส้อนงานวางแผนเร่ืองท่ีจะสอน HRD 
Management ตามลาํดบัเช่น 
 1. เทคนิคการกาํหนดความสามารถของตาํแหน่งงาน (Competency) 
 2. เทคนิคการทาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 3. เทคนิคการบริหารคนเก่ง/คนดี (Talent Management) 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาดว้ยวิธีการสอนงานคือพนกังานทุก
ระดับตั้งแต่ระดับปฏิบติัการจนถึงระดับบริหาร เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวางแผนการ
นําไปใช้และนําไปพฒันาพนักงานได้อย่างสะดวก โดยผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องดําเนินการโดย
จดัลาํดับงานท่ีจะสอนตามความสําคัญ และจาํเป็นก่อน และสอนงานพนักงานทีละเร่ืองตาม
ความสาํคญั 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การทาํ Coaching จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. การสอนงานเป็นเคร่ืองมือพฒันาพนกังานให้พนกังานสามารถทาํงานไดใ้นระยะยาว 
ผูส้อนงานจึงตอ้งใช้เวลา วางแผนการสอนงาน และหมัน่แจง้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) กับ
พนกังานเสมอวา่เขา้ใจหรือไม่ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสอนงาน และความไม่เขา้ใจซ่ึงกนั
และกนั 
 2. ผูส้อนงานควรปรับเปล่ียนวิธีการสอนงานให้เหมาะสมกบัพนักงานเน่ืองจากวิธีการ
สอนงานแบบหน่ึง อาจไม่สามารถนาํไปใชใ้นการสอนงานใหพ้นกังานอีกคนได ้
 3. ผูส้อนงานควรกําหนดแนวทางในการทาํงานและลําดับในการสอนงานให้ชัดเจน 
เหมาะสม ยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือสถานการณ์เพื่อใหก้ารสอนงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ควรทบทวนความกา้วหน้าของพนกังาน และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมุ่งเน้นการชมเชยเม่ือ
พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวทางท่ีผูบ้งัคบับญัชาสอนไวเ้พื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานต่อไป นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใหก้าํลงัใจเม่ือพนกังานทาํงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามแนวทางการสอนงานของผูบ้งัคบับญัชา 
 
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training: OJT) 
 การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน เป็นเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบติัจริง 
จากสถานท่ีจริง เป็นการให้คาํแนะนาํเชิงปฏิบติัในลกัษณะตวัต่อตวั (One-on-One) หรือเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ในพื้นท่ีการทาํงานในช่วงเวลาการทาํงานปกติ ซ่ึง OJT นั้นจะออกแบบเพื่อเนน้ประสิทธิภาพ
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การทาํงานในลกัษณะการพฒันาทกัษะเป็นพื้นฐาน (Skill-Based) ให้พนักงานเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งองคก์ารสมยัใหม่มกัจะใชเ้คร่ืองมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการ
ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้ หรือท่ีเรียกวา่ Knowledge Sharing เพื่อลดช่องวา่ความรู้ของคนใน
องคก์ารใหม้ากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีการฝึกอบรมในขณะทาํงานสามารถดาํเนินการโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือพนักงานคน
อ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เคร่ืองมือพฒันาน้ีมกันาํมาใชส้าํหรับพนกังานใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มา
ทํางาน สับเปล่ียน โอนย้าย เ ล่ือนตําแหน่งมีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะมีหนา้ท่ีทาํ OJT ใหก้บัพนกังานตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบเพื่อสอนให้พนกังาน
ทราบและเรียนรู้เก่ียวกับคู่ มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) คู่มือการทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไวซ่ึ้งมาตรฐานการ
ทาํงาน แม้ว่าจะเปล่ียนพนักงานท่ีรับผิดชอบ แต่บริษทัยงัคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการ
ทาํงานต่อไปได ้ทาํใหบ้ริษทัมีการควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นตน้ พบวา่เคร่ืองมือ 
OJT มกันิยมใชก้นัมากในการพฒันาพนกังาน อีกทั้งผูต้รวจสอบ (Auditor) จากองคก์ารภายนอกมกั
สอบถามถึงแผนการพฒันาความสามารถของพนกังานดว้ยแนวทาง OJT ขององคก์ารเสมอ 
 รูปแบบของ On The Job Training- รูปแบบของการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานท่ีนิยมใช้
กนัในองคก์ารนั้น จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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รูปแบบ ลกัษณะ 

เป็นทางการ เป็นการจัดทาํแผนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานโดยระบุ
ขอบเขต วางแผนระยะเวลาไว้ชัดเจน ระบุความคาดหวัง
แผนการดาํเนินงาน เป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไวล่้วงหน้า มี
ระบบการประเมินผลการฝึกอบรม และมีการบนัทึกประวติัการ
ฝึกอบรมไวอ้ยา่งเป็นทางการ 

ไม่เป็นทางการ เป็นการฝึกอบรมในขณะทาํงานจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน
อย่างกะทนัหัน หรือพนกังานขอคาํปรึกษาเป็นคร้ังคราวไปใน
ขณะท่ีทํางาน จึงทําให้ผู ้ฝึกอบรมไม่มี เวลาเตรียมตัวและ
วางแผนในการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานไวก่้อนล่วงหนา้ 

 
 On The Job Training และ Coaching- บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารมกัจะมีคาํถามวา่การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบติังานและการสอนงานนั้นมีความเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร พบว่าคาํทั้ งสองน้ีมี
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัมากนัน่ก็คือ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้พนกังานมีความสามารถในการ
ทาํงานท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตามประเด็นท่ีต่างกนัของแนวคิดทั้งสองเร่ือง ไดแ้ก่ 
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On The Job Training Coaching 
1. เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานจริงใน

ภาคสนาม สถานท่ีจริง 
1. ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นการฝึกปฏิบติัใน

ภาคสนามเท่านั้น สามารถจาํลอง
สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อใหพ้นกังานได้
ฝึกฝนและฝึกปฏิบติั 

2. เคร่ืองมือน้ีจาํเป็นจะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการ
สอนงานเสมอ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 

2. เคร่ืองมือน้ีไม่จาํเป็นจะตอ้งใชค้วบคู่กบั 
OJT เป็นการสอนในลกัษณะ Off The Job 
Training ได ้นัน่ก็คือการสอนท่ีไม่ใช่
สถานท่ีหรือสถานการณ์จริง 

3. เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ (Skills) เกิดความ
ชาํนาญในการปฏิบติังานจริง 

3. เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skills) และทศันคติ (Attitudes) ท่ีดี
ข้ึนจากการสอนงาน 

4. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
จาํนวนกลุ่มคนไม่จาํเป็นตอ้งมากนกั เพราะ
ตอ้งใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริงจากสถานท่ีจริง 
โดยผูส้อนจะตอ้งติดตามเพื่อช้ีแนะวา่ขอ้ใด
พึงปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั 

4. สามารถทาํการสอนงานไดท้ั้งกลุ่มคนขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคใ์นการสอนงาน 

 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ On The Job Training- การทาํ OJT มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณาดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสฝึก

ปฏิบติังานจริงในงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. มีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัใหค้าํแนะนาํถึง

เร่ืองท่ีควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัจาก
ผูส้อนไดท้นัทีทนัใด 

3. เนน้การฝึกอบรมในแต่ละเร่ืองตาม
ความสามารถและตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
ตามความเหมาะสม 

4. เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาบุคลากร 

5. เสริมสร้างความสัมพนัธ์และบรรยากาศท่ีดี
ระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง เน่ืองจากมีความ
ใกลชิ้ดระหวา่งผูส้อนและผูถู้กสอนมากข้ึน 

6. ช่วยเสริมสร้างทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนในการ
ปฏิบติังานของหวัหนา้งานจากการฝึก
ปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
อนัเน่ืองมาจากการลองผดิลองถูกของ
พนกังาน 

8. ช่วยใหอ้งคค์วามรู้ในองคก์ารถูกถ่ายทอดไป
อยา่งถูกตอ้ง และต่อเน่ือง 

1. หวัหนา้งานท่ีทาํหนา้ท่ีในการควบคุมการ
ฝึกอบรมอาจขาดความรู้เร่ืองการถ่ายทอด 
จึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้ขา้อบรม 

2. เป็นการฝึกอบรมเฉพาะอยา่งเท่านั้น จึงทาํ
ใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจและ
ทกัษะเฉพาะเร่ืองท่ีฝึกอบรมเท่านั้น 

3. ผูส้อนตอ้งอุทิศเวลาในการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบติังาน เน่ืองจากใชเ้วลานาน และตอ้ง
ใจกวา้งไม่ปิดบงัความรู้ 

4. ผูส้อนจะตอ้งติดตามและประเมินการอบรม
ในขณะปฏิบติังานเป็นช่วงๆ และตอ้งให้
โอกาสลูกนอ้งไดฝึ้กปฏิบติัจริง เพื่อใหรู้้วา่
ส่ิงท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานจริงเป็น
อยา่งไร 

 
 ขั้นตอนการทาํ On The Job Training- การทาํ OJT มีขั้นตอนและหลกัปฏิบติัในรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการสํารวจ- ผูบ้งัคบับัญชาสํารวจและดูว่างานใดจาํเป็นต้องให้พนักงานมี
ความรู้เพื่อปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทกัษะใดจาํเป็นสําหรับการทาํงานนั้นๆ รวมทั้งสํารวจดูว่า
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานเป็นใคร เป็นพนักงานใหม่ หรือพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ทาํงานแลว้ 
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 2. ขั้นตอนการวางแผน- ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดขอบเขต วางแผน ระยะเวลา ระบุความ
คาดหวงั แผนการดาํเนินงาน เป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ สถานท่ีท่ีตอ้งการฝึกปฏิบติังานจริง 
รวมทั้งการจดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน 
 3. ขั้นตอนการส่ือสาร- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแจง้ให้พนักงานทราบถึงจุดประสงค์และ
เป้าหมายท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะมีการจดัฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานจริงเพื่อให้พนกังานไดศึ้กษาและ
จดัเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ และการสอบถามหรือซกัถามในประเด็นในส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจไว้
ล่วงหนา้ 
 4. ขั้นตอนการนาํไปปฏิบติั- ในช่วงการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานนั้นผูบ้งัคบับญัชาท่ีทาํ
หน้าท่ีสอนพนกังานจะตอ้งอธิบายขั้นตอนในรายละเอียดอยา่งชา้ๆ และมีการสาธิตวิธีการทาํงาน
อยา่งเป็นขั้นตอน 
 5. ขั้นตอนการประเมิน- ผูบ้งัคบับญัชาประเมิน ติดตามผลการทาํงานอย่างใกล้ชิด ให้
ขอ้มูลป้อนกลบักบัพนกังานทนัที และขอ้แนะนาํ หากเกิดความผดิพลาด 
 
ตัวอย่างการฝึกอบรมในขณะท างาน 
 1.  ตาํแหน่งพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (มีการเปล่ียนแปลงบริษัทท่ีเป็นตัวแทนขาย
วตัถุดิบ) 
  1.1 ผูบ้งัคบับญัชาระบุงานท่ีตอ้งฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานใหพ้นกังาน ดงัน้ี 
   1. การตรวจสอบวตัถุดิบ 
   2. การจดัการกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 
  1.2 ผู ้บังคับบัญชากําหนดระยะเวลา แผนการดําเนินการฝึกอบรมและจัดเตรียม
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีถูกส่งมาจาก Supplier 
  1.3 ผูบ้งัคบับญัชาแจง้กาํหนดการใหพ้นกังานท่ีจะถูกฝึกทราบและเตรียมตวั 
  1.4 ผูบ้งัคบับญัชาทาํการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานตามแผนท่ีไดว้างไวอ้ย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยฝึกปฏิบติัท่ีหนา้งานจริง 
  1.5 ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผล และใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน 
 2. ตาํแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต เคร่ืองจกัร A (พนกังานใหม่) 
  2.1 ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดงานท่ีตอ้งฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน ดงัน้ี 
   1. การควบคุมเคร่ืองจกัร 
   2. การเตรียมวตัถุดิบ 
   3. การตรวจสอบผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้จากการผลิต 
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  2.2 ผู ้บังคับบัญชากําหนดระยะเวลา แผนการดําเนินการฝึกอบรมและจัดเตรียม
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็น 
  2.3 ผูบ้งัคบับญัชาแจง้กาํหนดการใหพ้นกังานท่ีจะถูกฝึกทราบและเตรียมตวั 
  2.4 ผูบ้ ังคับบัญชาทําการฝึกอบรมตามแผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดย
ฝึกอบรมท่ีหนา้งานจริง 
  2.5 ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผล และใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับการพฒันาโดยใช้เคร่ืองมือการฝึกอบรม
ในขณะปฏิบติังานคือ พนกังานใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาทาํงานในองคก์าร ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะช่วยให้พนกังาน
รู้เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังาน ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานต่างๆ 
นอกจากน้ีองค์การสามารถเลือกเคร่ืองมือน้ีกบัพนักงานท่ีมีประสบการณ์แล้วท่ีต้องสับเปล่ียน 
โอนยา้ย เล่ือนตาํแหน่ง หรือตอ้งเรียนรู้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ทาํให้พนกังานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังาน ระเบียบปฏิบติัใหม่เพื่อให้พนกังานสามารถทาํงานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํ OJT จะประสบความสําเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัหรือ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อให้การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผูส้อนจะตอ้งจดัทาํ
เอกสาร คู่มือ หรือมาตรฐานการทาํงานท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ท่ีจะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบติังานภายหลงัจากการฝึกอบรบในขณะปฏิบติังานเสร็จส้ินลงแลว้ 
 2. องค์การจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมให้กบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีทาํหน้าท่ี
ฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน เพื่อให้มีทกัษะในการสอนงานท่ีดี สามารถกระตุน้จูงใจผูเ้รียน รวมถึง
ทาํให้ผูส้อนเขา้ใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการสอน การวิเคราะห์ผูเ้รียน การสอบถามความเขา้ใจ 
การติดตามและประเมินผลผูเ้รียน 
 3. การฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานจะตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท่ีมิใช่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบวา่ยงัมีหลายองคก์ารเขา้ใจผิดไดม้อบหมาย
หนา้ท่ีน้ีใหก้บัฝ่ายทรัพยากรบุคคลทาํหนา้ท่ีฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน 
 4. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน เพราะการฝึกอบรมในขณะทาํงานบางงานเป็นดา้นเทคนิค เช่น ทกัษะการใชเ้คร่ืองจกัร A, 
ทกัษะการจดัการ Data Mining เป็นตน้ การกาํหนดเกณฑ์วดัท่ีชดัเจนจะเป็นตวัช้ีวดัผลงานหลกัถึง
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานของผูส้อนไดอี้กดว้ย 
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โปรแกรมพีเ่ลีย้ง (Mentoring Program) 
 โปรแกรมพี่เล้ียง เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงของการพฒันาบุคลากรในองค์การท่ีได้รับความ
สนใจจากผูบ้ริหารและมีการนาํมาใชป้ฏิบติัแลว้ในหลายๆ องคก์ารซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวน้ีเนน้การ
พฒันาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จากบุคคลท่ีตอ้งทาํหน้าท่ีแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ขอ้มูลต่างๆ และมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัให้อีกฝ่ายมี
ความพร้อมในการทาํงาน พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตและมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการ
เป็นพี่เล้ียงจึงเป็นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกต่อการดาํเนินชีวิตปกติและประสบการณ์ใน
การทาํงานของอีกฝ่าย 
 โปรแกรมพี่เล้ียงจึงเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม 
การแกไ้ขปัญหาและการกาํหนดเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการ 
ซ่ึง John C.Crosby ไดก้ล่าววา่ “โปรแกรมการเป็นพี่เล้ียงหมายถึงโปรแกรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดในการ
วเิคราะห์ ใชหู้ในการรับฟัง และการนาํเสนอทิศทางท่ีถูกตอ้งให้กบัอีกฝ่าย” ดงันั้นรูปแบบของการ
เป็นพี่เล้ียงจึงเป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูท่ี้มีความรู้และความชาํนาญ
ในงานหรือท่ีเรียกว่า Mentor ให้กบัผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนกั หรือท่ี
เรียกวา่ Mentee นอกจากน้ี Nigel Maclennan ไดใ้ห้คาํนิยามของ Mentor และ Mentoring ไวว้่า 
Mentor คือผูท่ี้พร้อมช่วยใหผู้ป้ฏิบติัไดเ้กิดการเรียนรู้และ Mentoring หมายถึงกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีไดรั้บการมอบหมายใหพ้ฒันาผา่นเคร่ืองมือน้ี 
 ลกัษณะพิเศษของ Mentoring Program- ผูเ้ป็นพี่เล้ียงนั้นสามารถเป็นบุคคลอ่ืนไดไ้ม่จาํเป็น
จะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้โดยตรง ซ่ึงความหมายของการเป็นพี่เล้ียงนั้นรวมถึง การเป็น
ผูส้นบัสนุน (Advocate) คือ เป็นผูใ้หก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ การเป็นผูส้อนงาน (Coach) คือ
เป็นผูท้าํหน้าท่ีในบทบาทผูส้อนงานและการเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา (Consultant) โดยทาํหน้าท่ีให้
คาํแนะนาํ ดูแลทั้งการทาํงานและการวางแผนเป้าหมายในอาชีพให้กบัพนกังานเพื่อให้พนกังานมี
ความสามารถท่ีสูงข้ึน และการใชชี้วติส่วนตวั ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยบางองคก์าร
เรียกโปรแกรมเป็นพี่เล้ียงน้ีวา่ Mentoring Program หรือบางองคก์ารเรียกวา่ Buddy System เป็นตน้ 
 รูปแบบของ Mentoring Program- การเป็นพี่เล้ียงมีรูปแบบทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยแบ่งออกตามช่วงระยะเวลาของการเป็นพี่เล้ียง (เขียนโดย Shea, G.F. ปี 1992) 
ดงัต่อไปน้ี 
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ระยะเวลารูปแบบ ระยะส้ัน ระยะยาว 
เป็นทางการ Mentor พนกังานท่ีมีตาํแหน่งใน

ระดบัท่ีสูงกวา่ไดรั้บการมอบหมาย
ใหค้าํแนะนาํ แก่ Mentee ท่ีเป็น
พนกังานท่ีระดบัตํ่ากวา่ เช่นกรณี
การเป็นพี่เล้ียงพนกังานใหม่ 

การท่ีองคก์ารจดัโครงการ 
Mentoring Program และมอบหมาย
ผูท่ี้จะเป็น Mentor และ Mentee 
อยา่งชดัเจน โดยเป็นโครงการให้
คาํปรึกษาแนะนาํและสอนงาน 
เพื่อให ้Mentee มีทกัษะตามท่ี
องคก์ารตอ้งการ และมี
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

ไม่เป็นทางการ พนกังานท่ีระดบัตํ่ากวา่มาขอ
คาํแนะนาํจากพนกังานท่ีมีตาํแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงกวา่อยา่งไม่เป็น
ทางการจบในระยะเวลาสั้น ๆ จึงทาํ
ใหค้วามสัมพนัธ์ไม่เกิดความ
ต่อเน่ือง 

พนกังานท่ีระดบัตํ่ากวา่มาขอ
คาํแนะนาํจากพนกังานท่ีมีตาํแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงกวา่ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง และมีความสัมพนัธ์กนั
ยาวนาน 

 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Mentoring Program – การทาํ Mentoring Program มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เกิดการแลกเปล่ียนมุมมอง ความรู้การ

ดาํเนินชีวติ และประสบการณ์ในการ
ทาํงานจากผูเ้ป็นพี่เล้ียงในฐานะท่ีทาํงานอยู่
ในองคก์ารมาก่อน 

2. ช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจวฒันธรรมองคก์าร
มากข้ึน เกิดความคิดทางบวกต่อองคก์าร 
ไม่เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ Culture Shock 

3. สร้างทศันคติท่ีดีในการทาํงาน และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัของพนกังาน 
ทาํใหพ้นกังานไม่เครียดไม่วิตกกงัวลใน
การทาํงานท่ีมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

4. ช่วยใหพ้นกังานมีแนวทางในการ
เตรียมพร้อมสาํหรับการเติบโตในสาย
อาชีพในอนาคต 

5. เป็นเคร่ืองมือท่ีเนน้ดา้นจิตใจอารมณ์ 
ความรู้สึกของพนกังาน ทาํใหพ้นกังานมี
ความสุขในการทาํงาน อนัส่งผลใหอ้ตัรา
การลาออกของพนกังานลดลง 

1. พี่เล้ียงจะตอ้งมีเวลาเพียงพอในการพดูคุย
ใหค้าํปรึกษา และกระตุน้จูงใจพนกังาน 
รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ในการ
ทาํงานของพนกังาน 

2. ทศันคติ และความคิดของพี่เล้ียงมีผลต่อ
การพฒันาความสามารถของพนกังาน ซ่ึง
องคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึงผูเ้ป็นพี่เล้ียงท่ีตอ้ง
มีความคิดทางบวกต่อองคก์ารและการ
ทาํงาน 

3. พี่เล้ียงท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมการเป็นพี่
เล้ียงท่ีดี อาจทาํใหผู้เ้ป็นพี่เล้ียงไม่เขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ี และกระบวนการท่ีถูกตอ้ง
ของการเป็นพี่เล้ียง 

 
 ขั้นตอนของ Mentoring Program- การทาํ Mentoring Program มีขั้นตอนและหลกัปฏิบติั
ในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนก าหนดตัวพี่เลี้ยง- การใช้เคร่ืองมือ Mentoring Program นั้ นการคัดสรร
บุคลากรท่ีจะเป็นพี่เล้ียงท่ีเหมาะสมมีความสาํคญัมาก ลกัษณะพี่เล้ียงท่ีเหมาะสมควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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1. มีความพร้อม/ยนิดีท่ีจะเป็นพี่เล้ียง 
2. มีความคิดเชิงบวก 
3. อายตุวั/อายงุานมีความเหมาะสม 
4. เป็นผูรั้บฟังท่ีดี 
5. มีการส่ือสารท่ีดี 
6. รักษาความลบัได ้
7. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ชอบพบปะผูค้น 
8. บริหารเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. มีอารมณ์มัน่คง 
10. มีความอดทนและความรับผิดชอบ 
11. มีจริยธรรมท่ีดีในการทาํงาน 
12. มีทศันคติท่ีดีกบัองคก์าร 
13. เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพดา้นใดดา้นหน่ึง 
14. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทาํงาน 
15. มีทกัษะการบงัคบับญัชาท่ีดี 
16. มีความใฝ่เรียนรู้ ตอ้งการการพฒันาอยูเ่สมอ 

 
 2. ข้ันตอนส ารวจข้อมูลพนักงาน ผูเ้ป็นพี่เล้ียงท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งสํารวจขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัพนกังานท่ีเป็น Mentee ก่อน จากทะเบียนประวติัหรือใบสมคัรงานของพนกังาน เพื่อทาํ
ความเขา้ใจถึงตวัพนกังานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

พนักงานใหม่ พนักงานทีก่ าลงัจะปรับต าแหน่ง 
1. ประวติัการทาํงาน 1. ประวติัการฝึกอบรมและการพฒันาอ่ืนๆ 
2. ประวติัการศึกษา 2. ประวติัการเล่ือนระดบั/ตาํแหน่งงาน 
3. ประวติัครอบครัว 3. ผลการทาํงานท่ีผา่นมาในองคก์าร 
4. งานอดิเรก 4. จุดแขง็และจุดอ่อนของพนกังาน 

 
 3. ขั้นตอนการท าความเข้าใจ- ผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะต้องทาํความเข้าใจกับพนักงานก่อนถึง
วตัถุประสงค์ของการเป็นพี่เล้ียง ระยะเวลาในการเป็นพี่เล้ียงเป้าหมายหรือผลท่ีคาดหวงั บทบาท
หน้าท่ีของพี่เล้ียงและพนกังาน ช่วงระยะเวลาในการติดตามและให้ขอ้มูลป้อนกลบัระหว่างผูเ้ป็น        
พี่เล้ียงและพนักงาน ในขั้นตอนน้ีผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามขอ้สงสัย
เก่ียวกบัโปรแกรมพี่เล้ียง ทั้งน้ีผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งยินดีและรับฟังคาํถามหรือประเด็นต่างๆ จาก
พนกังาน รวมถึงการช้ีแจงเพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจถึงลกัษณะของโปรแกรมการเป็นพี่เล้ียงท่ีถูกตอ้ง 
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ- เน่ืองจากว่าโปรแกรมพี่เล้ียงเป็นรูปแบบใหม่ของการพฒันาท่ีทั้ง 
Mentor และ Mentee อาจจะไม่คุน้เคยกบัขั้นตอนหรือกระบวนการของการเป็นพี่เล้ียงเท่าไหร่นกั 
และเพื่อใหโ้ปรแกรมดงักล่าวน้ีเป็นไปดว้ยดี เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้ป็นพี่เล้ียงและพนกังาน 
ในขั้นน้ีผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ 5 ขอ้ ท่ีจาํเป็นในการผลกัดนัให้โปรแกรมดงักล่าวน้ี
ประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ 
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 Trust   ผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งสร้างบรรยากาศของความไวเ้น้ือเช่ือใจ การ
เปิดใจกนัระหวา่งพี่เล้ียงและพนกังาน 

 Self Esteem ผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งพยายามทาํให้พนกังานเกิดความภาคภูมิหรือ
ความรู้จกัคุณค่าในตนเอง เป็นการยอมรับในความสามารถของ
ตนเอง 

 Partnership Building ผู ้เป็นพี่ เ ล้ียงจะต้องสร้างความรู้สึก ความผูกพันร่วมกันใน
เป้าหมายและความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน 

 Time   ผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะต้องกาํหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลง
ร่วมกนัถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการใหป้ระสบความสาํเร็จเป็นระยะ 

 Respect  ผูเ้ป็นพี่เ ล้ียงจะต้องเคารพและยอมรับความคิดเห็นและการ
แสดงออกของพนกังานดว้ยความเตม็ใจและจริงใจ 

 5. ขั้นตอนการติดตามและประเมิน โปรแกรมพี่เล้ียงจะส้ินสุดตามกาํหนดเวลาท่ีตกลงกนั
ไวร้ะหว่างพี่เล้ียงกบัพนกังาน ขั้นตอนน้ีผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งประเมินผลการทาํงาน การรับรู้ และ
ทศันคติของพนกังานวา่ปรับเปล่ียนไปและสามารถปรับตวัต่อการทาํงานไดห้รือไม่ รวมถึงการเปิด
โอกาสให้พนักงานพูดคุยและสอบถามประเด็นท่ีสงสัย นอกจากน้ีผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะต้องทาํให้
พนกังานเกิดความมัน่ใจวา่ภายหลงัจากเสร็จส้ินโปรแกรมน้ีแลว้ พนกังานยงัสามารถพูดคุยหรือขอ
คาํปรึกษาจากพี่เล้ียงได ้เพื่อไม่ให้พนกังานเกิดความรู้สึกโดดเด่ียวหรือวิตกกงัวลใจในการทาํงาน
หรือการใชชี้วติอยูใ่นองคก์าร 
 ตัวอย่างของ Mentoring Program 
 1. Mentee : คุณสุดหล่อ ท่ีเพิ่งเขา้มารับตาํแหน่งงานเป็นเจา้หน้าท่ีประสานงานส่ือสาร
องคก์ร ฝ่ายส่ือสารองคก์ร สายงานการพฒันาธุรกิจ 
  Mentor : หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจองค์กร ฝ่ายวางแผนธุรกิจองค์กร สายงานการ
พฒันาธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง ในช่วงระยะสั้น (4 เดือน) อยา่งเป็นทางการให้แก่คุณสุดหล่อ โดย
จะทาํหนา้ท่ีพดูคุยและใหค้าํแนะนาํในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ารและลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้ 
 2. Mentee: คุณน่ารัก เป็นผู ้ช่วยหัวหน้างานซ่อมบํารุงไฟฟ้า ฝ่ายซ่อมบํารุงไฟฟ้า 
สายการผลิต (เตรียมปรับตาํแหน่งเป็นหวัหนา้แผนกซ่อมบาํรุงไฟฟ้า) 
  Mentor: ผูจ้ดัการส่วน ฝ่ายซ่อมบาํรุงไฟฟ้า สายการผลิต ทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ในช่วง
ระยะเวลายาว (1 ปี) อย่างเป็นทางการให้คุณน่ารักเพื่อเตรียมความพร้อมในความสามารถท่ีจะรับ
ตาํแหน่งใหม่ในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 
 กลุ่มเป้าหมาย – กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาโดยใชเ้คร่ืองมือการเป็นพี่เล้ียง คือ 
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 1. พนักงานใหม่ เคร่ืองมือน้ีจะช่วยดูแลและรักษาพนักงานใหม่ ให้สามารถปฏิบติังาน
ร่วมกบัทุกคนในองค์การไดอ้ย่างมีความสุข สามารถปรับตวัเขา้กบัองค์การ เพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีแตกต่างจากมหาวิทยาลยัหรือองค์การเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานใหม่ส่วนใหญ่ท่ีกา้วเขา้มาในองคก์าร ต่างมีทศันคติ ค่านิยม พฤติกรรม และ 
Life Style ท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมการทาํงานขององคก์าร หรือพนกังานซ่ึงอยูก่บัองคก์ารมานาน 
ดงันั้นการเป็นพี่เล้ียงจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานใหม่สามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์าร 
เป็นพนักงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีพี่เล้ียงทาํหน้าท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์ ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน รวมทั้งเป็นแบบอยา่ง (Role Model) ท่ีดีใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
 2. พนักงานที่ก าลังจะปรับต าแหน่ง ให้เติบโตข้ึนในองค์การ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งเป็น
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานและมีศกัยภาพในการทาํงานสูง (High Performance And High 
Potential) หรือท่ีเรียกวา่พนกังานดาวเด่นในองคก์าร พี่เล้ียงจะทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน
การทาํงานรวมถึงข้อควรระวงัและความขัดแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานใหม่ท่ีได้รับมอบหมาย 
นอกจากน้ีพี่เล้ียงยงัตอ้งทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัเป็นแบบอย่าง (Role 
Model) ท่ีดี ช่วยพนักงานในการวิเคราะห์จุดแข็ง และขอ้ท่ีควรพฒันาปรับปรุงเพื่อให้พนักงาน
สามารถพฒันาความสามารถของตนเองได้ อันส่งผลต่อเป้าหมายหรือความสําเร็จในงานท่ี
รับผดิชอบทั้งงานปัจจุบนัและงานใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั 
 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ- การทาํ Mentoring จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. องค์การควรมีระบบการคดัเลือก ทดสอบคุณสมบติั ระบบการประเมินผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีพี่เล้ียง เพื่อคน้หา และพฒันาพี่เล้ียงให้กบับุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการจดัระบบการ
ฝึกอบรมพฒันาความสามารถของการเป็นพี่เล้ียงท่ีดี ทาํให้พี่เล้ียงรู้บทบาทหน้าท่ี รู้วิธีการและ
ขั้นตอนการเป็นพี่เล้ียงท่ีดี 
 2. พี่เล้ียงจะตอ้งเป็นแบบอย่าง (Role Model) ท่ีดี มีความเหมาะสมเป็นท่ียอมรับกนัใน
องค์การ ซ่ึงการเลือกบุคคลท่ีจะเป็นพี่ เล้ียงจึงมีความสําคญัมาก ดงันั้นก่อนท่ีจะกาํหนดวา่ใครควร
จะเป็นพี่เล้ียงนั้นองคก์ารจะตอ้งกาํหนดเกณฑห์รือมาตรฐานในการพิจารณาหาบุคลากรท่ีเหมาะสม
ท่ีจะเป็นพี่เล้ียง 
 3. พี่เล้ียงต้องสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ และ
ตรงไปตรงมา รวมถึงจะต้องมีทักษะในการพูดคุยกับพนักงาน สามารถยกเหตุการณ์ท่ีเป็น
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในองค์การเพื่อให้เกิดความชดัเจน ซ่ึงอาจมาจากประสบการณ์ทาํงานจริง
ของพี่เล้ียงเองหรือจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น 
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 4. การเอาใจใส่ของพี่เล้ียงสําคญัมาก ผูเ้ป็นพี่เล้ียงจะตอ้งจดัสรรเวลาให้พนกังานไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี และสมํ่าเสมอ มีความต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นรูปแบบอยา่งเป็นทางการเช่นการประชุมพูดคุยกนั
ในช่วงเวลาทาํงาน หรืออยา่งไม่เป็นทางการ เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั หรือพูดคุย
ใหก้าํลงัใจผา่น E-Mail เป็นตน้ 
 5. ผูท่ี้เป็นพี่เล้ียงจะตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของบทบาท การวางตวั และขอบเขตการ
เป็นพี่เล้ียงท่ีชัดเจน โดยไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตวัของพนักงานมากจนเกินไป เวน้แต่พนักงาน
ตอ้งการขอคาํปรึกษาจากพี่เล้ียงเท่านั้น 
 
การเพิม่คุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
 การเพิ่มคุณค่าในงาน เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานท่ีมีพื้นฐาน
สําคญัมาจากแนวคิดของ Frederick Herzberb ในปี 1950 และ 1960 ผูศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) ต่อมา HacKMan และ Oldham ไดน้าํมาศึกษาต่อ มุ่งเนน้ไปท่ีคุณลกัษณะ
ของงาน (Job Characteristics Model) ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีสําคญัของ Job Enrichment 
ดงันั้นแนวคิดของเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร “Job Enrichment” จึงเป็นกิจกรรมดา้นการบริหาร
จดัการท่ีเนน้การออกแบบลกัษณะงาน เป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบติัเนน้ให้พนกังานเกิด
ความชาํนาญในงานท่ีหลากหลายข้ึน (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task 
Identity) เป็นลกัษณะงานท่ีมีความสาํคญั (Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจดัการงานนั้น
ด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับขอ้มูลป้อนกลับจากผูบ้งัคบับญัชา (Feedback) เป็นระยะ
อยา่งต่อเน่ือง 
 พบว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบงานในลักษณะของ Job 
Enrichment ไดแ้ก่ 
 1. Renewal- การทาํให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนกังานเกิดความเบ่ือหน่าย โดยการ
เปล่ียนแปลง ลกัษณะงาน บุคคลท่ีจะตอ้งติดต่อประสานงานดว้ย เปล่ียนมุมมองหรือความคิดจาก
งานเดิม 
 2. Exploration- การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชํานาญท่ีมากข้ึน พัฒนา
สัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานใหม่ๆ 
 3. Specialization – การชาํนาญในงานเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหาร
จดัการงานนั้นท่ีลึกข้ึน ยากและทา้ทายมากข้ึน 
 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การออกแบบงานในลกัษณะของ Job Enrichment จะมีประโยชน์กบั
พนกังาน แต่มีพนกังานบางกลุ่มท่ีต่อตา้น ปฏิเสธไม่ยอมรับงานท่ีตอ้งเพิ่มมากข้ึน พวกเขาจะมองวา่
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เป็นการสูญเสียเวลาท่ีจะตอ้งบริหารจดัการงานท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นหากผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการท่ีจะ
มอบหมายงานท่ียากและท้าทายข้ึน จะต้องช้ีแจงวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน (Clarity) เช่ือมโยงกับ
ความกา้วหนา้และเป้าหมายในอาชีพ โดยให้คาํแนะนาํ/กรอบแนวทางปฏิบติั ทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง
แก่พนกังานในการบริหารจดัการกบังานท่ีเพิ่มมากข้ึน (Introduction) เพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจใน
ตวัพนกังานวา่พวกเขาสามารถบริหารท่ีก่อให้เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added) ท่ีมากข้ึนและ
ยากกวา่เดิมได ้พบวา่เคร่ืองมือการออกแบบงานท่ีเนน้การเพิ่มคุณค่าในงานหรือ Job Enrichment จึง
เหมาะกบัการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ใหก้บัพนกังาน เพื่อช่วยเตรียมพนกังาน
ใหส้ามารถรับผดิชอบงานท่ีเพิ่มข้ึนในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
 รูปแบบของ Job Enrichment- พบว่า Job Enrichment ท่ีนิยมใช้อยู่ในองค์การนั้นมี 2 
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะงานท่ีมอบหมายใหพ้นกังานรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเพิ่มคุณค่างานในงานท่ีมีระดับหรือค่างานเช่นเดียวกับงานท่ีพนักงานได้รับ
มอบหมายในปัจจุบนั หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานให้กบัพนกังานไดท้าํงานท่ีมีระดบังานท่ีเท่ากบั
งานปัจจุบนั เป็นงานท่ีมีความหลากหลายทาํให้ตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน หรือเป็นการ
ทาํงานท่ีทา้ทาย โดยอาจเป็นการทาํงานเชิงเทคนิคมากข้ึน 
 2. การเพิ่มคุณค่างานในงานท่ีมีระดบัหรือค่างานสูงกวา่งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมายใน
ปัจจุบนั หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานโดยมอบหมายให้พนกังานทาํงานในขอบเขตงานท่ีสูงมากข้ึน
และพนักงานมีโอกาสในการตดัสินใจมากข้ึน ซ่ึงการเพิ่มคุณค่างานในลักษณะน้ีเป็นการช่วย
กระตุน้ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบงานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Job Enrichment- การทาํ Job Enrichment มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ี
ควรพิจารณา ดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้ใหพ้นกังานไม่เบ่ือ

หน่ายกบังานประจาํท่ีมอบหมายใหท้าํให้
พนกังานเกิดความสนุกกบัลกัษณะงานและ
บรรยากาศในการทาํงานใหม่ๆ 

2. ช่วยลดอตัราการตายของพนกังาน 
โดยเฉพาะพนกังานดาวเด่น ท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานและมีศกัยภาพในการทาํงานสูง 

3. ช่วยเตรียมพนกังานใหส้ามารถรับผดิชอบ
งานท่ีเพิ่มข้ึนในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน เป็น
การพฒันาใหพ้นกังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้
ในสายอาชีพ (Career Path) มากยิง่ข้ึน 

4. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างผูสื้บทอดตาํแหน่ง
งาน (Successors) ฝึกฝนใหบุ้คคลเหล่าน้ี
สามารถรับผิดชอบงานแทนผูบ้งัคบับญัชาได ้

5. ลดภาระการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากมีพนกังานท่ีมีความสามารถ และ
พร้อมท่ีจะบริหารงานท่ียากข้ึนได ้

1. พนกังานอาจรู้สึกกดดนั เกิดความเครียด
และวติกกงัวลกบัการรับผดิชอบงานท่ียาก
และทา้ทายมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะการทาํงานและความคิด
สร้างสรรคข์องพนกังานอาจถูกจาํกดัดว้ย
วฒันธรรมองคก์าร หรือทศันคติของ
ผูบ้งัคบับญัชา เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ีดี พนกังาน
อาจเบ่ือหน่ายท่ีจะทาํงานต่อไปได ้

3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณามอบงาน
ใหก้บัพนกังานท่ีมีผลงานดี มีความสามารถ
และศกัยภาพพอท่ีจะรับผิดชอบงานท่ียากข้ึน 

 
 ขั้นตอนการทํา Job Enrichment- การเพิ่มคุณค่างานมีขั้นตอนและหลักปฏิบัติใน
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการสํารวจ- ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องตรวจสอบว่าพนักงานมีขอบเขตความ
รับผิดชอบงานปัจจุบนัอะไรบา้ง โดยดูจาก Job Description (Jd) หรือใบกาํหนดหน้าท่ีงานของ
ตาํแหน่งงาน หรืออาจสอบถามพนกังานวา่ในการทาํงานปัจจุบนั อะไรจะทาํให้งานมีความทา้ทาย
และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน กระบวนการน้ีจะทาํให้ผูบ้ ังคับบญัชาออกแบบการเพิ่มคุณค่างานให้
พนกังานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. ขั้นตอนการรวบรวมงาน- ผูบ้ ังคับบัญชารวบรวมจดัหมวดหมู่งานท่ีเก่ียวข้องหรือ
ใกลเ้คียงกบังานปัจจุบนัท่ีพนกังานรับผิดชอบและพิจารณาคดัเลือกงานท่ีจะมอบหมายให้พนกังาน 
ประกอบกบันาํขอ้มูลท่ีไดส้อบถามจากพนกังานมาใชป้ระกอบการพิจารณามอบหมายงานท่ียากข้ึน
ใหก้บัพนกังาน 
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 3. ขั้นตอนการส่ือสารและให้คาํแนะนาํ- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังาน โดย
บอกจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีชดัเจนและควรให้คาํแนะนาํแก่พนกังานถึงแนวทางปฏิบติัในการ
บริหารงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งแจง้เป้าหมาย ผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการใหพ้นกังานทราบ โดยเช่ือมโยงกบัความกา้วหนา้และเป้าหมายในอาชีพของพนกังานแต่ละคน 
 4. ขั้นตอนการนําไปปฏิบติั- ผูบ้ ังคับบญัชาควรติดตามการทาํงานของพนักงาน และ
สอบถามพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพราะพนกังานจะตอ้งปรับตวักบังานใหม่ๆ ผูบ้งัคบับญัชาจึง
จะต้องเป็นพี่เล้ียงให้กบัพนักงานในช่วงท่ีพนักงานยงัต้องรับผิดชอบงานท่ียากและทา้ทายข้ึน
กวา่เดิม 
 5. ขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตรวจสอบและประเมินผล
ความสําเร็จในการพฒันาความสามารถของพนักงานจากการมอบหมายงานท่ีเพิ่มคุณค่ามากข้ึน 
พร้อมทั้งสรุปผลและแจง้ผลให้พนกังานรับรู้วา่พนกังานสามารถบริหารงานท่ีมอบหมายให้ไดม้าก
นอ้ยแค่ไหน 
 
ตัวอย่าง Job Enrichment 
 1. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีลู่กค้าสัมพนัธ์ (ทัว่ไป) 
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 
 - รับขอ้ร้องเรียน สอบถามขอ้มูลจากลูกคา้ทัว่ไป 
 - ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีลูกคา้สัมพนัธ์ (ดา้นเทคนิค) เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปัญหา กรณี
มีปัญหาดา้นเทคนิค 
 - จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํวนั 
 การเพิม่คุณค่างาน 
 - มอบหมายงานใหว้เิคราะห์หาสาเหตุของขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 - มอบหมายงานให้นาํเสนอประเด็นขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนในรายงาน โดยสรุปแยกเป็น
กราฟตามประเภทและชนิดของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
 2. ต าแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซ้ือ (ทัว่ไป) 
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 
 - ติดต่อ ต่อรองราคากับผูแ้ทนขาย (Supplier) เพื่อสั่งซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์สํานักงานและ
เคร่ืองเขียนต่างๆ 
 - ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในการจดัซ้ือ 
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 - ติดตามสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ และตรวจจบัสินคา้ใหถู้กตอ้งตามใบสั่งซ้ือ 
 การเพิม่คุณค่างาน 
 - มอบหมายงานใหว้างแผนปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - มอบหมายงานใหว้เิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานจดัซ้ือ 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการพฒันาความสามารถดว้ยวิธีการเพิ่มคุณค่า
ในงานคือพนักงานท่ีทาํงานเดิมๆ ซํ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานานเป็นการทาํงานท่ีใช้ทกัษะซํ้ า ไม่มี
โอกาสคิดสร้างสรรค์การทาํงานและกระบวนการทาํงานใหม่ๆ หรืองานท่ีรับผิดชอบไม่มีความ          
ทา้ทาย ซ่ึงการเพิ่มคุณค่าในงานจะช่วยกระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน และสร้างความพึง
พอใจในการทาํงานให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานรู้รอบ รู้กวา้งข้ึน และเม่ือพนกังานไดมี้โอกาส
เรียนรู้งานท่ีกวา้ง และระดบัสูงกวา่งานปัจจุบนั หรือไดท้าํงานจนครบกระบวนการแลว้ ยอ่มส่งผล
ใหพ้นกังานมีโอกาสเติบโตหรือมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพต่อไป 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การทาํ Job Enrichment จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. องค์การจะต้องให้ส่ือสารทาํความเข้าใจกับผูบ้งัคบับญัชาถึงประโยชน์ท่ีจะได้จาก
เคร่ืองมือการพฒันาความสามารถของพนักงาน ด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน เน่ืองจากอาจจะมี
ผูบ้งัคบับญัชาบางคนเขา้ใจผิดคิดว่าการเพิ่มคุณค่าในงานเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อลดบทบาท/อาํนาจ
ของตน มีผลทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน รวมถึง
การติดตามตรวจสอบผลงาน และการประเมินความสามารถของพนกังานเป็นระยะ 
 2. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตระหนกัไวเ้สมอวา่เคร่ืองมือการเพิ่มคุณค่าในงานไม่เหมาะกบัการ
พฒันาพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด 
ดงันั้นก่อนท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือน้ีทุกคร้ัง ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งระบุใหไ้ดก่้อนวา่พนกังานแต่ละคน
เป็นคนประเภทใด ซ่ึงบุคลท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาดว้ยเคร่ืองมือน้ีไดแ้ก่ พนกังานดาวเด่น ท่ีมีผล
การปฏิบติังานสูงและมีศกัยภาพสูง 
 3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังานอย่างชดัเจนถึงเป้าหมายและแนวทางในการ
บริหารงานท่ีมอบหมายให้ รวมถึงการหมัน่สังเกตผลงาน และสอบถามพนกังานเป็นระยะ เพื่อให้
พนกังานเกิดความพร้อมและความมัน่ใจในการทาํงานท่ีมอบหมายให้จนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
กาํหนด 
 4. เคร่ืองมือการเพิ่มคุณค่างานจะเกิดประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัเคร่ืองมือ
การพฒันาอ่ืนๆ ด้วย เช่น การสอนงาน การให้คาํปรึกษาแนะนํา การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดย
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องค์การจะตอ้งจดัอบรมถึงวิธีการและเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือการพฒันาความสามารถอ่ืนๆ 
เหล่านั้นไปพร้อมกบัการเพิ่มคุณค่าในงาน 
 5. การเพิ่มคุณค่างานจะตอ้งให้พนักงานท่ีรับมอบหมายงานนั้นเกิดความเต็มใจ ความ
พร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน ดังนั้ นผูบ้ ังคับบัญชาจึงไม่ควรบังคับให้พนักงานตกลงรับ
มอบหมายงานท่ียากข้ึน หากพนักงานย ังไม่พร้อมในการทํางานท่ีท้าทายข้ึนในปัจจุบัน 
ผูบ้งัคบับญัชาควรพฒันาความสามารถของพนกังานดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนไปดว้ย จนกวา่พนกังานจะเกิด
ความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบงานท่ียากข้ึนซ่ึงไม่เคยปฏิบติัมาก่อนในภายหลงัได ้
 
การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) 
 การเพิ่มปริมาณงาน เป็นเคร่ืองมือการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานอีกเคร่ืองมือ
หน่ึงท่ีน่าสนใจ เน้นการมอบหมายปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนด้วยลกัษณะงานท่ีมีมูลค่างาน (Job 
Value) ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบนั เพียงแต่ปริมาณของงานท่ีตอ้ง
รับผดิชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขตงานข้ึน ดงัตวัอยา่งเช่นคุณสมชาย ปัจจุบนัตาํแหน่งหวัหนา้งาน
ขายหนงัสือพิมพร์ายวนั สังกดัฝ่ายขายและการตลาด 
 หนา้ท่ีปัจจุบนั : ขายหนงัสือพิมพร์ายวนัในเขตกรุงเทพฯ และออกเยี่ยมเยียนลูกคา้รายเก่า 
รวมทั้งติดต่อหาลูกคา้รายใหม่ 
 การเพิ่มปริมาณงาน : 
 1. เพิ่มงานให้ขายส่ิงพิมพช์นิดอ่ืนท่ีบริษทัผลิต เช่น นิตยสารรายปักษ์ นิตยสารรายเดือน 
หรือ 
 2. เพิ่มงานให้ทาํงานเก่ียวกบัธุรการงานขายดว้ย ไดแ้ก่ จดัทาํรายงานการขายประจาํเดือน 
และจดัทาํใบแจง้เปิดและปิดการขาย หรือ 
 3. เพิ่มงานใหข้ายหนงัสือพิมพใ์นเขตปริมณฑล นอกเหนือจากเขตกรุงเทพฯ  
 จะเห็นไดว้า่การเพิ่มปริมาณงานนั้นสามารถเป็นไดท้ั้งการขยายงานท่ีมีความแตกต่างเฉพาะ
เร่ือง หรือเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มข้ึน หรือพื้นท่ีการดูแลรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีขั้นตอนการ
ทาํงานเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลงไป หรืออาจเป็นการขยายขอบเขตงานท่ีมากข้ึนกวา่เดิม แต่มูลค่า
ของงานนั้นยงัเหมือนกบังานเดิมท่ีเคยรับผดิชอบ 
 รูปแบบของ Job Enlargement- พบวา่รูปแบบการเพิ่มปริมาณงานท่ีใชป้ฏิบติัอยูใ่นองคก์าร
จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. การเพิ่มปริมาณงานภายในหน่วยงาน หมายถึง การเพิ่มปริมาณงานท่ีมีลกัษณะงานหรือ
มีมูลค่างานใกลเ้คียงกบังานเดิมท่ีเคยรับผดิชอบอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการทาํงานภายในหน่วยงานหรือ
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ฝ่ายเดียวกนั สภาพแวดล้อมการทาํงานเหมือนเดิม ซ่ึงการเพิ่มปริมาณงานในลกัษณะน้ีจะทาํให้
ผูบ้ ังคับบัญชาสะดวกในการมอบหมายงาน สามารถตรวจสอบงาน ติดตามและประ เมินผล
ความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานได ้
 2. การเพิ่มปริมาณงานภายนอกหน่วยงาน หมายถึง การเพิ่มปริมาณงานท่ีมีลกัษณะงาน
เดียวกนัหรือมีมูลค่างานใกล้เคียงกบังานท่ีเคยทาํอยู่ในปัจจุบนั แต่ต่างหน่วยงานหรือต่างฝ่ายกนั 
โดยปกติการมอบหมายงานในลกัษณะการเพิ่มปริมาณงานแบบน้ีมกัจะเป็นงานท่ีอยูใ่นสายงานหรือ
กลุ่มงานท่ีใกล้เคียงกัน เช่น พนักงานขาย เพิ่มปริมาณงานจากงานขายเดิม ตอ้งทาํงานด้านการ
ใหบ้ริการลูกคา้ภายหลงัจากการขายสินคา้เสร็จแลว้ เป็นการทาํงานสองงานทั้งงานของฝ่ายขายและ
ฝ่ายบริการลูกคา้ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาของทั้งสองฝ่ายจะตอ้งตกลงและเห็นชอบร่วมกนั 
 วตัถุประสงคห์ลกัของ Job Enlargement เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะการทาํงานให้กบัพนกังาน 
โดยเฉพาะทกัษะในดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competency) ท่ีเพิ่มข้ึนจากการบริหารงาน
ท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกวา่เดิมท่ีเคยปฏิบติั ไดแ้ก่ ทกัษะการวางแผน ทกัษะการบริหารเวลา ทกัษะการ
แกไ้ข ปัญหาและตดัสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและพฒันาทีมงาน พบวา่เม่ือพนกังานไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน ยอ่มทาํใหพ้นกังานตอ้งพยายามท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
ให้บรรลุผลสําเร็จ ดังนั้ นการเพิ่มปริมาณงานจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีทําให้พนักงานต้อง
กระตือรือร้น ตอ้งปรับตวัในการทาํงานอยู่เสมอ อนัส่งผลให้พนกังานเกิดความรู้สึกไม่เบ่ือหน่าย 
หรือซํ้ าซากจาํเจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 Job Enlargement และ Job Enrichment – พบวา่แนวคิดของเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 2 
เคร่ืองมือน้ี มกัมีการพูดถึงพร้อมกนัและเกิดความสับสนกนัอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือการ
พฒันาท่ีเนน้การมอบหมายงานท่ีเหมือนกนั อยา่งไรก็ตามนยัความแตกต่างของทั้งสองเคร่ืองมือน้ีก็
คือ กระบวนการหรือหลกัปฏิบติัของทั้งสองเคร่ืองมือน้ีท่ีมีแนวทางตรงกนัขา้มกนั จะเห็นไดว้า่ Job 
Enlargement เป็นการเพิ่มงานในระดบัแนวนอน หรือแนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซ่ึง
เป็นการขยายงานออกดา้นขา้ง เช่น เม่ือก่อนเคยทาํงานเพียง 1, 2, 3 หนา้ท่ี แต่ตอนน้ีเพิ่มเป็น 4, 5, 6 
หนา้ท่ี เป็นตน้ สําหรับ Job Enrichment เป็นการเพิ่มคุณค่างาน เป็นกระบวนการแนวตั้ง (Vertical 
Job Enrichment) เป็นการเพิ่มงานชนิดเดียวกนัใหมี้คุณค่างานมากข้ึน เป็นงานท่ียากและทา้ทายมาก
ข้ึน โดยผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ความคิดอย่าง
เป็นระบบในการทาํงานมากข้ึน 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Job Enlargement- การทาํ Job Enlargement มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ี
ควรพิจารณาดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. ทาํใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู้ทกัษะในดา้น

การบริหารจดัการงานท่ีเพิ่มข้ึนจากปริมาณ
งานท่ีเพิ่มข้ึน 

2. พนกังานเกิดความกระตือรือร้น เกิดพลงัท่ี
จะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนด
ข้ึน 

3. เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการเตรียมความพร้อม
ของกาํลงัคน กรณีท่ีมีคนลาออก จะทาํให้
องคก์ารมีกาํลงัคนท่ีสามารถปฏิบติังานแทน
กนัได ้

4. เป็นแนวทางหน่ึงท่ีทาํให้องคก์ารสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในเร่ืองกาํลงัคนได ้กรณีท่ี
องคก์ารไม่มีนโยบายรับบุคลากรเพิ่มข้ึน 

5. เป็นวธีิการหน่ึงในการเตรียมความพร้อม
ของผูบ้ริหารท่ีจะกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งงานท่ี
สูงข้ึน 

6. เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายใน
การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 

1. อาจเกิดความกดดนัต่อพนกังานในปริมาณ
งานท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายไดย้งัคงเท่าเดิม 

2. ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นตอ้งส่ือสารถึง
วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มปริมาณงานกบั
พนกังาน มีการติดตาม และใหค้าํแนะนาํกบั
พนกังานเป็นระยะ 

 
 ขั้นตอนการทาํ Job Enlargement- การเพิ่มปริมาณงานมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการส ารวจ- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตรวจสอบวา่พนกังานมีขอบเขตหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบในปัจจุบนัอะไรบา้ง โดยพิจารณาจาก Job Description (Jd) หรือ ใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน
ของตาํแหน่งงาน หรือใบพรรณนาขอบเขตงาน เพราะใน Jd จะเป็นเอกสารท่ีบ่งบอกลกัษณะงานท่ี
ตาํแหน่งงานนั้นตอ้งรับผดิชอบใหส้ําเร็จ ขั้นตอนน้ีจึงเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีทาํให้ผูบ้งัคบับญัชารับรู้
วา่พนกังานปัจจุบนัทาํงานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
 2. ขั้นตอนการวางแผน- ผูบ้งัคบับญัชาวางแผนเลือกงานท่ีจะเพิ่มปริมาณให้พนกังาน โดย
พิจารณาจากความเป็นไปไดท่ี้จะเพิ่มปริมาณงาน ซ่ึงจะเป็นงานในฝ่ายเดียวกนัหรือต่างฝ่ายกนั แต่
ควรจะเป็นงานท่ีมีมูลค่างานใกลเ้คียงกนั โดยสามารถพิจารณาจากกลุ่มงาน (Job Group) ท่ีใกลเ้คียง
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กนั ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งค่อยๆ แบ่งช่วงเวลาการเพิ่มปริมาณงาน ไม่ควรเร่งรีบท่ีจะเพิ่มปริมาณ
งานใหก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานปรับตวัและไดท้ดลองงานก่อน 
 3. ขั้ นตอนการส่ือสารและให้ค าแนะน า - ขั้ นตอนน้ีเป็นขั้ นตอนท่ีสําคัญมาก ซ่ึง
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังานทุกคร้ังก่อนเพิ่มปริมาณงาน เป้าหมายของการส่ือสารก็เพื่อ
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณงานเป็นการเพิ่มงานจากงานเดิม
ท่ีพนกังานทาํงานอยูแ่ลว้ พนกังานอาจจะรู้สึกวา่เป็นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบ ดงันั้นจึงจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังานท่ี
เพิ่มข้ึนจากงานเดิมท่ีรับผิดชอบเพื่อให้งานท่ีมอบหมายเพิ่มข้ึนนั้นประสบความสําเร็จ อย่างไรก็
ตามหากปริมาณงานท่ีเพิ่มเป็นงานท่ีพนกังานคุน้เคยและทาํเป็นประจาํอยูแ่ลว้ ผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่
ตอ้งใช้เวลาในการสอนงานมากนกั แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรเน้นก็คือ การให้คาํแนะนาํในการจดัสรร
เวลา และจดัลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเพื่อมิใหมี้ผลต่องานเดิมท่ีรับผิดชอบอยูใ่นปัจจุบนั 
 4. ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ- ผูบ้งัคบับญัชาควรติดตามการทาํงานพนกังานเป็นระยะ และ
สอบถามพนกังานอย่างใกลชิ้ดโดยเฉพาะในระยะแรก เพราะพนกังานจะตอ้งปรับตวักบัปริมาณท่ี
เพิ่มมากข้ึน ผูบ้ ังคบับญัชาจึงต้องทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในระยะเร่ิมแรกก่อนซ่ึงในระหว่างการ
ปฏิบติังานใหม่ท่ีรับผดิชอบเพิ่มข้ึนหากปฏิบติังานยงัไม่สามารถบริหารงานหรือวางแผนการทาํงาน
ท่ีเพิ่มข้ึนได้ผูบ้ ังคบับัญชาจะต้องทาํหน้าท่ีในการให้กําลังใจ พูดจูงใจให้พนักงานรู้สึกว่าตน
สามารถบริหารงานท่ีเพิ่มข้ึนนั้นได ้
 5. ขั้นตอนการประเมิน- ผูบ้งัคบับญัชาประเมินและตรวจสอบผลงานของพนกังานอย่าง
สมํ่าเสมอ เม่ือพนกังานสามารถควบคุม ดูแลงานใหส้าํเร็จไดต้ามระยะเวลา และถูกตอ้งทั้งหมดแลว้ 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจพิจารณาเพิ่มปริมาณงานในด้านอ่ืนๆ ท่ีพนักงานสามารถรับผิดชอบได้ต่อไป 
ดงันั้นการประเมินผลการทาํงานของพนกังานจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัผลการทาํงาน (Kpi: Key Performance Indicators) ท่ี
ชดัเจนและสามารถวดัออกมาเป็นรูปธรรม เป็นตวัเลขท่ีจบัตอ้งได ้เน่ืองจากการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
หรือการช้ีแจงหลงัจากท่ีผูบ้งัคบับญัชาเฝ้าติดตามพนกังานเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก เพื่อให้พนกังานไม่
เกิดขอ้ขอ้งใจถึงผลการประเมินท่ีเกิดข้ึน 
 
ตัวอย่าง Job Enlargement 
 1. ต าแหน่งเลขานุการผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 
 - รับโทรศพัท ์
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 - นดัหมาย 
 - บนัทึกการประชุม 
 การเพิม่ปริมาณงาน 
 - เพิ่มความรับผดิชอบช่วยเหลือผูดู้แลผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ 
 - เพิ่มความรับผดิชอบเป็นเลขานุการคณะทาํงานกิจกรรมพิเศษของบริษทั 
 2. ต าแหน่งหัวหน้างานฝึกอบรม 
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 
 - กาํหนดแผนการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานในบริษทัแม่ 
 - ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจดัฝึกอบรม 
 - คิดหาวธีิการประเมินผลการฝึกอบรม 
 - ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของพนกังานในองคก์าร 
 การเพิม่ปริมาณงาน 
 - เพิ่มความรับผดิชอบใหจ้ดัทาํแผน Training Roadmap 
 - เพิ่มความรับผดิชอบในงานใหศึ้กษาขอ้มูลในการนาํระบบ Kpis มาใชใ้นการอบรมและ
จดัทาํแผนนาํเสนอ Kpis มาใชใ้หเ้ป็นรูปธรรมในองคก์าร 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการเพิ่มปริมาณงานท่ีพนกังานท่ีทาํงานเดิมๆ 
ซํ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมกัมีอายุการทาํงานในองค์การเป็นระยะเวลานาน อาจเกิด
ความเบ่ือหน่ายในการทาํงานเดิมๆ อนัเน่ืองมาจากองค์กรมีลกัษณะเป็น Flat Organization โอกาส
ในการปรับตาํแหน่งมีนอ้ย และการท่ีพนกังานอยูก่บัองคก์ารเป็นระยะเวลานานอาจเกิดความเฉ่ือย
ชา และไม่มีโอกาสพฒันาศกัยภาพ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรดูแลพนักงานกลุ่มดงักล่าวอย่าง
ใกลชิ้ด พูดคุย และให้คาํแนะนาํพนักงานเป็นระยะและก่อนท่ีจะเพิ่มปริมาณงานควรส่ือสารกบั
พนกังานถึงวตัถุประสงคใ์นการมอบหมายปริมาณงานให้ชดัเจน นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มท่ี
สาํคญัไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี มีศกัยภาพในการทาํงานสูง ถือไดว้า่เป็นพนกังานดาว
เด่น หรือ Talented People ขององค์การ ซ่ึงคนกลุ่มดงักล่าวน้ีเป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน สามารถบริหารงานไดส้ําเร็จตรงตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้ ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจึงเป็น
กลุ่มคนท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบหมายปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนได้ แต่อย่างไรก็ตามผูบ้งัคบับญัชา
จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้คาํแนะนาํและเป็นพี่เล้ียงกบับุคคลเหล่าน้ีเพื่อให้งานท่ีมอบหมายเพิ่มข้ึน
บรรลุผลสาํเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํ Job Enlargement จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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 1. ตอ้งคาํนึงวา่ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้น พนกังานสามารถทาํไดซ่ึ้งหากปริมาณงานท่ี
พนกังานทาํอยู่มีจาํนวนมากอยูแ่ลว้ การทาํ Job Enlargement ก็ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ
พฒันาพนกังาน 
 2. ลกัษณะงานท่ีมอบหมายเพิ่มข้ึนนั้นไม่ควรเป็นงานท่ียากเกินความสามารถ และไม่ควร
จะเป็นงานท่ีแตกต่างจากลกัษณะงานเดิมท่ีมอบหมายให้ ดังนั้นทุกคร้ังท่ีมีการเพิ่มปริมาณงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตรวจสอบลกัษณะงานวา่อยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัหรือไม่ 
 3. ก่อนการเพิ่มปริมาณงานทุกคร้ัง ผูบ้งัคบับญัชาควรจะวางแผนพฒันาความสามารถของ
พนกังาน โดยเฉพาะทกัษะการวางแผนงาน การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน เพื่อให้พนกังานมัน่ใจ
วา่สามารถบริหารงานไดส้าํเร็จลุล่วงตามปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 4. ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องส่ือสารกับพนักงานให้ชัดเจน และหมั่นสังเกตผลงาน และ
สอบถามความคืบหนา้ในการทาํงานของพนกังานเป็นระยะ เพื่อไม่ให้พนกังานรู้สึกโดดเด่ียวหรือ
รู้สึกวติกกงัวลกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
 5. การเพิ่มปริมาณงานจะตอ้งไดรั้บความสมคัรใจจากพนกังานก่อนโดยผูบ้งัคบับญัชามี
ควรบงัคบัหรือข่มขู่ให้พนกังานรับงานท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีความสมคัรใจจะเกิดข้ึนจากการส่ือสารเพื่อ
แจง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจนจากผูบ้งัคบับญัชา 
 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
 การมอบหมายโครงการเป็นรูปแบบการพฒันาความสามารถของพนกังานอีกรูปแบบหน่ึง
ท่ีทาํได้ทั้ งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นเด่ียว ซ่ึงการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการ
มอบหมายโครงการให้พนกังานคนใดคนหน่ึงดาํเนินการจดัทาํเป็นโครงการท่ีมีขอบเขตไม่กวา้ง
มาก ระยะเวลาในการดําเนินงานสั้ น และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก แตกต่างกับการมอบหมาย
โครงการเป็นกลุ่มเป็นการมอบหมายโครงการให้กบัพนกังานหลายคนท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกนั
หรือต่างหน่วยงานกนัร่วมกนัจดัทาํโครงการท่ีมีขอบเขตโครงการท่ีกวา้งมีงานท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก 
รวมถึงเป็นโครงการท่ีตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย 
 ทั้งน้ีการมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเด่ียว ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
กาํหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนในการบริหารโครงการท่ีกาํหนดข้ึนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสําเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะ
ไม่เกิดประโยชน์หากผูบ้งัคบับญัชาขาดการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) การพูดคุยกบัพนกังาน
เป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึงแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) เพื่อให้
โครงการท่ีมอบหมายใหก้บัพนกังานประสบความสาํเร็จ 
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 วตัถุประสงคห์ลกัของ Project Assignment ก็คือ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของพนกังานจากโครงการท่ีมอบหมายให้พนกังานไปปฏิบติั ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีถือ
ได้ว่าเป็นเคร่ืองมือในการฝึกทกัษะในการทาํงาน (Skill-Based) โดยเฉพาะทกัษะเฉพาะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งในงานนั้น เช่น ทกัษะการผลิต ทกัษะการขาย ทกัษะการซ่อมบาํรุง เป็นตน้ นอกเหนือจาก
ทกัษะทางดา้นเทคนิคในงานแลว้ การมอบหมายโครงการสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ทกัษะการบริหารจดัการ เช่น การวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากร การ
แกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ การบริหารความขดัแยง้ การสร้างทีมงาน ความเป็นผูน้าํ วิสัยทศัน์เชิงกล
ยุทธ์ เป็นตน้ พบว่านอกเหนือจากการมอบหมายโครงการจะถูกนาํมาใช้ในการพฒันาทกัษะของ
พนกังานแลว้ มีองคก์ารหลายแห่งท่ีนาํเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีมาใชใ้นการเล่ือนระดบัตาํแหน่งงานการ
คัดเลือกหาพนักงานดาวเด่น (Talented People) และการหาผู ้สืบทอดทายาทตําแหน่งงาน 
(Successors) 
 Project Assignment และ Job Assignment- มีนกัพฒันาบุคลากรหลายคนตั้งขอ้สงสัยวา่การ
มอบหมายโครงการและการมอบหมายงานนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง จะเห็นไดว้า่เคร่ืองมือ
ทั้งสองน้ีเนน้การพฒันาความสามารถของพนกังานเหมือนกนั ต่างกนัตรงท่ีการมอบหมายโครงการ
นั้นจะมีช่วงเวลาท่ีนานกว่าการมอบหมายงาน เน่ืองจากการมอบหมายโครงการจะตอ้งมองเป็น
ระบบมีขั้นตอน กระบวนการตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการไปจนกระทัง่โครงการเสร็จส้ินลงไป มีการ
กําหนดช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนการทาํงานกําหนดผูรั้บผิดชอบ งบประมาณ
ดาํเนินการ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัในแต่ละช่วงเวลาโดยจะมีขอบข่ายท่ีกวา้งกว่าการมอบหมายงาน จะ
เห็นไดว้า่การมอบหมายงานจะเนน้ไปท่ีลกัษณะของกิจกรรมหรือขั้นตอนงานให้เสร็จส้ินเป็นงานๆ 
ไป อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือการพฒันาดว้ยการมอบหมายโครงการหรือการมอบหมาย
งาน พบวา่สองเคร่ืองมือน้ีจะช่วยกระตุน้ให้พนกังานไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน เพราะไม่
ตอ้งทาํงานท่ีซํ้ าซาก จาํเจ เป็นงานประจาํท่ีมีขั้นตอนงานท่ีเหมือนๆ เดิม เป็นการเปล่ียนลกัษณะงาน
จากงานประจาํเป็นงานโครงการหรืองานพิเศษท่ีเพิ่มข้ึนมา 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Project Assignment- การทาํ Project Assignment มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เปิดโอกาสใหพ้นกังานพฒันาความสามารถ

ของตนเอง จากโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ผูบ้งัคบับญัชาสามารถตรวจสอบติดตาม 

และประเมินผลสาํเร็จจากโครงการท่ี
มอบหมายไดง่้าย 

3. ทาํใหพ้นกังานรับรู้ผลการปฏิบติังานตาม
โครงการท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. เป็นการฝึกการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมาจาก
หน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานกนั 

5. เป็นเคร่ืองมือการพฒันาช่วยกระตุน้จูงใจให้
พนกังานเกิดความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน พนกังานไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายกบัการ
ทาํงานประจาํ 

6. เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายใน
การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 

1. ความรับผดิชอบหรือขอบเขตของโครงการ
อาจกวา้งหรือมากไป จนทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน
จะตอ้งหลีกเล่ียงงานประจาํเพื่อรับผิดชอบ
แต่งานโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

2. พนกังานอาจเกิดความคบัขอ้งใจหรือความ
กงัวลใจ เก่ียวกบัความสามารถของตนเอง
ในการทาํงานตามโครงการท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ระสบความสําเร็จ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัสรรเวลาในการเป็นท่ี
ปรึกษา ติดตามและประเมินผลความสาํเร็จ
ของโครงการท่ีมอบหมายให้เป็นระยะอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 ขั้นตอนการทาํ Project Assignment- การมอบหมายโครงการมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีสําคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกโครงการ 
 ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสมกบัพนักงาน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีคิด
ข้ึนมาใหม่หรือเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
หน่วยงานหรือองคก์าร ทั้งน้ีโครงการท่ีมอบหมายใหพ้นกังานนั้นควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1. โครงการจะตอ้งมีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีชดัเจน 
 2. เป็นโครงการท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 3. เป็นโครงการท่ีสามารถตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลความสาํเร็จได ้
 4. โครงการกาํหนดข้ึนมาจากขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 
 5. โครงการตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานได ้
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 ในการพิจารณาคดัเลือกโครงการนั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งประเมินทรัพยากรและการ
บริหารเบ้ืองต้นก่อนมอบหมายโครงการให้กับพนักงานเน่ืองจากบางโครงการต้องได้รับการ
สนบัสนุนทรัพยากร และการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 2. ขั้นตอนการหารือร่วมกบัพนกังาน 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปรึกษาหารือร่วมกบัพนกังาน ทั้งน้ีโครงการท่ีผูบ้งัคบับญัชาเสนอนั้น
พนกังานอาจไม่ถนดัหรือพนกังานอาจมีโครงการท่ีสนใจ รวมถึงการให้โอกาสแก่พนกังานในการ
สอบถามประเด็นท่ีสงสัยเพื่อท่ีว่าผูบ้งัคบับญัชาจะได้รับรู้ความสนใจของพนักงาน และความ
เป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานใหโ้ครงการนั้นประสบความสาํเร็จ 
 เม่ือสรุปช่ือโครงการท่ีต้องดําเนินการแล้ว ผู ้บังคับบัญชาจะต้องหารือวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และขอบเขตโครงการท่ีชดัเจนกบัพนกังาน 
 3. ขั้นตอนการจดัทาํร่างโครงการส่งผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบร่างโครงการของพนกังาน เพื่อสรุปความเขา้ใจและแนะนาํขอ้ท่ี
ควรพฒันาปรับปรุงเพิ่มเติมใหก้บัพนกังาน ซ่ึงการจดัทาํโครงการจะตอ้งมีรูปแบบการเขียนท่ีอาจมี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั โดยปกติจะมีหวัขอ้ท่ีเหมือนกนั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือโครงการ 
 2. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 3. หลกัการและเหตุผล 
 4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 5. วธีิดาํเนินการ 
 6. แผนปฏิบติังาน 
 7. ระยะเวลา 
 8. งบประมาณและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
 9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลการจดัทาํโครงการเป็นระยะ 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการท่ีมอบหมายให้เป็น
ระยะ เพื่อติดตามความสําเร็จ และแนะนําข้อท่ีควรพฒันาปรับปรุงแก่พนักงานอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
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ตัวอย่าง  Project Assignment 
 

 
 

โครงการสอนภาษาองักฤษเพือ่น 
 
1. ผู้รับผดิชอบ 
 นางสาวสายฝน สุขใจ 
 ตาํแหน่ง หวัหนา้แผนก ฝ่ายขายต่างประเทศ 
 
2. หลกัการและเหตุผล 
 บริษทั ส่งออกอาหารสาํเร็จรูป AAA จาํกดั ตอ้งมีการติดต่อกบัลูกคา้ชาวต่างชาติใน
หลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และมีการจดัทาํเอกสาร
เพื่อส่งออกสินคา้เป็นภาษาองักฤษ แต่ปัจจุบนัพนกังานท่ีจดัทาํเอกสารส่งออกสินคา้มีทกัษะ
ภาษาองักฤษค่อนขา้งน้อย มีผลทาํให้การส่ือสารและการจดัทาํเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ผิดพลาดเป็นประจาํ ทาํให้ลูกคา้ตาํหนิบ่อยคร้ัง นอกจากน้ียงัพบวา่พนกังานโดยส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงทําให้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
ภาษาองักฤษค่อนขา้งมาก 
 เพื่อให้พนักงานท่ีต้องติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ และพนักงานท่ีสนใจเรียน
ภาษาองักฤษไดเ้รียนภาษาองักฤษ โดยบริษทัไม่ตอ้งเสียงบประมาณจา้งอาจารยส์อนจาํนวน
มาก และสามารถจดัเวลาเรียนได้สะดวกกับเวลาทาํงานของพนักงาน จึงเห็นสมควรจดั
โครงการสอนภาษาองักฤษใหเ้พื่อน ซ่ึงผูรั้บผดิชอบจะไดน้าํทกัษะการใชภ้าษาองักฤษท่ีมีมา
สอนพนกังาน และพนกังานท่ีเรียนจะไดน้าํไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานต่อไป 
 
3. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
 1. เพื่อฝึกฝนทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษใหก้บัพนกังาน 
 2. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษท่ีถูกวธีิ 
 3. เพื่อให้พนกังานเกิดความมัน่ใจในการประยุกต์ใช้ภาษาองักฤษในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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4. วธีิด าเนินการ 
 1. การเตรียมการ 
  1.1 สาํรวจผูส้นใจเรียนในฝ่ายจดัทาํเอกสารส่งออก 
  1.2 สาํรวจผูส้นใจเรียนในฝ่ายอ่ืนๆ 
  1.3 สํารวจความสามารถดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียนเบ้ืองตน้ โดยการให้เขียน
แนะนาํตนเองเป็นภาษาองักฤษสั้นๆ 
  1.4 แจง้ฝ่ายฝึกอบรมเพื่อขอยมือุปกรณ์การฝึกอบรมท่ีจาํเป็น และจองหอ้งอบรม 
  1.5 จดัเตรียมแผนการสอน และเน้ือหาการสอน 
  1.6 แจง้กาํหนดการสอนเป็นแผนทั้งปี 
 2. การสอน 
  2.1 ช้ีแจงเง่ือนไขการเขา้เรียนและการวดัผลโครงการ 
  2.2 ช้ีแจงส่ือท่ีใชใ้นการสอน รูปแบบและวธีิการสอน 
  2.3 เนน้การสอนแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 3. การทดสอบพนกังาน 
  3.1 จดัสอบภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้ขา้เรียนทุกระดบัชั้น 
 4. การประเมินผลโครงการ 
  4.1 พนักงานฝ่ายจดัทาํเอกสารส่งออก สามารถจดัทาํเอกสารส่งออกโดยใช้
ภาษาองักฤษผดินอ้ยลง 
 5. แผนปฏิบติังาน 

กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกจิกรรม 
1. การเตรียมการ  

1.1 สาํรวจผูส้นใจเรียนในฝ่ายจดัทาํ
เอกสารส่งออก 

Email สอบถาม 

1.2 สาํรวจผูส้นใจเรียนในฝ่ายอ่ืนๆ Email สอบถาม 
1.3 สาํรวจความสามารถดา้น

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนเบ้ืองตน้ 
ใหพ้นกังานเขียนแนะนาํตวัเองเป็น
ภาษาองักฤษความยาว ½ หนา้ A4 และ
รวบรวมเอกสารท่ีพนกังานมกัใช้
ภาษาองักฤษผดิ 
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กจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกจิกรรม 
1.4 แจง้ฝ่ายฝึกอบรมเพื่อขอยืมอุปกรณ์

การฝึกอบรมท่ีจาํเป็นและจองหอ้งอบรม 
สาํรวจวา่มีอุปกรณ์ใดท่ีตอ้งใชบ้า้ง และ
ติดต่อฝ่ายฝึกอบรมขอยมือุปกรณ์ 

1.5 จดัเตรียมแผนการสอน และเน้ือหา
การสอน 

สาํรวจเน้ือหาหลกัสูตรท่ีตอ้งเรียนตาม
ระดบั Basic Intermediate และ Advance 
และจาํนวนชัว่โมงท่ีตอ้งสอน 

1.6 แจง้กาํหนดการสอนเป็นแผนทั้งปี Email แจง้ผูเ้รียนกาํหนดการสอน 
2. การสอน สอนตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
3. การทดสอบพนกังาน จดัทาํขอ้สอบ และจดัสอบ 
4. การประเมินผลโครงการ ติดตามความถูกตอ้งในการจดัทาํเอกสาร

ส่งออกท่ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

2008 2009 
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B 
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R 
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N 
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C 
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N 
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B 
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1 การเตรียมการ               
 1.1 สาํรวจผูส้นใจเรียน

ฝ่ายจดัทาํเอกสารส่งออก 
*              

 1.2 สาํรวจผูส้นใจเรียน
ฝ่ายอ่ืนๆ 

*              

 1.3 สาํรวจความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนเบ้ืองตน้ 

 *             

 1.4 แจง้ฝ่ายฝึกอบรมเพ่ือ
ขอยมือุปกรณ์การ
ฝึกอบรมท่ีจาํเป็น และจอง
ห้องอบรม 

 *             

 1.5 จดัเตรียมแผนการสอน
และเน้ือหาการสอน 

  *            

 1.6 แจง้กาํหนดการสอน
เป็นแผนทั้งปี 

  *            
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 กลุ่มเป้าหมาย- การมอบหมายโครงการเหมาะสมกบัพนกังานท่ีมีความสามารถ มีผลการ
ปฏิบติังานดี และมีศกัยภาพในการทาํงานสูง หรือท่ีเรียกวา่พนกังานดาวเด่น เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ี
สามารถเรียนรู้งานไดเ้ร็ว มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานให้บรรลุผลสําเร็จ ผูบ้งัคบับญัชาควรเลือกใช้
เคร่ืองมือดงักล่าวน้ีกบัพนกังานดาวเด่นเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย
กบังานประจาํ ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถจูงใจรักษาพนกังานดาวเด่น ลดอตัราการลาออกของกลุ่มคน
เหล่าน้ีลงไปได ้
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การมอบหมายโครงการจะประสบความสําเร็จไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหรือเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
 1. การคดัเลือกโครงการจะตอ้งเป็นโครงการท่ีสําคญัท่ีมีการกาํหนดช่วงระยะเวลาดาํเนิน
โครงการใหป้ระสบผลสาํเร็จท่ีแน่นอน ทั้งน้ีโครงการท่ีคดัเลือกข้ึนมาจะตอ้งสามารถตอบสนองต่อ
วสิัยทศัน์และเป้าหมายขององคก์ารและหน่วยงาน 

 

ขั้นตอน 

2008 2009 
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2 การสอน    * * * * * * * * * *  
3 การทดสอบพนกังาน             *  
4 การประเมินผลโครงการ              * 

 
7. งบประมาณและทรัพยากรทีต้่องใช้ 
 ใชอุ้ปกรณ์ฝึกอบรมจากฝ่ายฝึกอบรม เช่น Flip Chart, ปากกา, LCD และ Notebook 
 
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. ประเมินจาํนวนผูส้นใจเรียนก่อนเขา้เรียน 
 2. ประเมินผลการเขา้เรียนในเดือนท่ี 3 เดือนท่ี 6 และเดือนท่ี 10 
 3. ประเมินผลการทดสอบของพนกังาน จาํนวนท่ีผา่น/ไม่ผา่น 
 4. ประเมินผลความถูกตอ้งในการจดัทาํเอกสารส่งออกเป็นภาษาองักฤษ 
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 2. ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องช้ีแจงวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการมอบหมายโครงการให้กับ
พนกังาน รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานสอบถามถึงประเด็นท่ีสงสัย 
 3. ผูบ้ ังคบับัญชาจะต้องติดตามและประเมินผลความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ 
เพื่อใหโ้ครงการประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึน 
 4. การมอบหมายโครงการจะต้องกาํหนดเป็นนโยบาย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารของสายงานหรือกลุ่มงาน 
 5. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้เวลากบัพนกังานในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ไม่ควรเร่งรัด
ถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนภายในระยะเวลาอนัสั้นจากโครงการท่ีมอบหมายให ้
 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
 การหมุนเวียนงาน เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาขีดความสามารถในการทาํงานของ
บุคลากร ถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดทกัษะการทาํงานท่ีหลากหลายดา้น (Multi-Skill) ท่ีเน้น
การสลบัเปล่ียนงานในเชิงแนวนอน (Lateral Moves) จากงานหน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึง มากกวา่การ
เล่ือนตาํแหน่งงานท่ีเน้นการทาํงานท่ีสูงข้ึนตามตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน (Vertical Moves) การ
หมุนเวียนงานนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งการเปล่ียนตาํแหน่งงานและการเปล่ียนหน่วยงานภายใต้
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรดว้ยการหมุนเวยีนงานนั้นมกัจะถูกนาํมาใชใ้น
การพฒันาผูบ้ริหารระดบัต้น โดยเฉพาะกับพนักงานใหม่ท่ีจาํเป็นต้องพฒันาความรู้ของแต่ละ
ฟังกช์นังานในองคก์าร วธีิการน้ีจะทาํใหผู้บ้ริหารรับผดิชอบบทบาทการทาํงานท่ีหลากหลายข้ึนอนั
นาํไปสู่ความเขา้ใจในงานนั้นไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
 Job Rotation และ Job Enlargement- ดูเหมือนวา่แนวคิดของ Job Rotation จะคลา้ยคลึงกบั
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) พบวา่หลายคนกาํลงัสับสนอยูก่บัแนวคิดของสองเร่ืองน้ี ซ่ึง
ท่ีจริงแลว้ Job Rotation เป็นเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยบุคคลหน่ึงไปทาํงานของอีกคนหน่ึง เง่ือนไขก็
คือต้องมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานระหว่างพนักงานในช่วงเวลาท่ีกําหนดข้ึน สําหรับ Job 
Enlargement ถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานคนนั้นท่ีเน้นการเพิ่ม
ความหลากหลายของงาน เพิ่มบทบาทความรับผดิชอบในงานของพนกังานมากข้ึนโดยไม่ถือวา่เป็น
การเปล่ียนงาน เน่ืองจากยงัคงรับผิดชอบงานเหมือนเดิมแต่ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึนกวา่เดิม
เท่านั้ น ดังนั้ นการทาํ Job Rotation จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงาน การวางแผนและ
มอบหมายงานท่ีดี เพื่อท่ีวา่จะไดไ้ม่เกิดปัญหาในช่วงท่ีมีการสับเปล่ียนหมุนเวยีนงานเกิดข้ึน 
 รูปแบบ Job Rotation- การหมุนเวยีนงานท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารนั้นมีรูปแบบปฏิบติัท่ีแตกต่าง
กนัไป ดงัต่อไปน้ี 
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 1. การหมุนเวียนงานภายในหน่วยงาน หมายถึงการสับเปล่ียนงานของคนหน่ึงให้เรียนรู้
งานของอีกคนหน่ึงภายใตร้ะยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เป็นการเรียนรู้งานภายในหน่วยงานเดียวกนั 
ดงันั้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานจึงไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงการหมุนเวียนงานในลกัษณะน้ีจะไม่
ค่อยยุ่งยาก เน่ืองจากมีผูบ้ริหารเป็นคนเดียวกันท่ีทาํหน้าท่ีในการโยกยา้ยสับเปล่ียนงานของ
พนกังานท่ีดูแลรับผดิชอบ 
 2. การหมุนเวยีนงานภายนอกหน่วยงาน หมายถึงการสับเปล่ียนงานของพนกังานท่ีอยูต่่าง
หน่วยงานกัน มีผลทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มลูกคา้ รวมถึงลกัษณะงาน การหมุนเวียนงานใน
ลกัษณะน้ีจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจกันของผูบ้งัคบับญัชาทั้งสองหน่วยงาน ทั้งน้ีการ
หมุนเวยีนในลกัษณะดงักล่าวน้ีจะทาํใหพ้นกังานท่ีตอ้งหมุนเวียนงานเกิดความกงัวลใจมากกวา่การ
หมุนเวยีนงานภายในหน่วยงาน ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงจะตอ้งทาํหนา้ท่ีช้ีแจง ถึงเหตุผลความ
จาํเป็นและวตัถุประสงคห์ลกัในการสับเปล่ียนหมุนเวยีนงานใหก้บัพนกังาน 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Job Rotation- การทาํ Job Rotation มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณาดงัน้ี 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. ทาํใหพ้นกังานมีโอกาสขยายองคค์วามรู้ 

เพิ่มพนูทกัษะในการทาํงาน 
2. ช่วยใหพ้นกังานสามารถรับผิดชอบงานใน

ฝ่ายหรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้
3. ทาํใหพ้นกังานสามารถปรับปรุงทกัษะ

ความสามารถในการทาํงานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนใหพ้นกังาน
มีโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
(Career Advancement) ในแนวตั้งหรือการ
เล่ือนตาํแหน่งงานเม่ือพนกังานมีความ
พร้อมในการทาํงานท่ีหลากหลายมากข้ึน 

5. ช่วยทาํใหพ้นกังานสามารถสร้างเครือข่าย 
(Network) กบัพนกังานใหม่ กลุ่มลูกคา้ใหม่ 

1. การหมุนเวยีนงานตอ้งเป็นขอ้ตกลงท่ีสมคัร
ใจร่วมกนัของทั้งสองหน่วยงานเดิมของผู ้
ถูกหมุนเวยีนงาน และหน่วยงานท่ีตอ้งการ
สับเปล่ียนงาน 

2. อาจส่งผลใหห้น่วยงานท่ีมีการสับเปล่ียน
หมุนเวยีนงานขาดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายของหน่วยงานท่ี
กาํหนดข้ึน 

3. อาจทาํใหพ้นกังานเกิดสภาวะความเครียด 
และความกดดนัเน่ืองจากตอ้งเรียนรู้และ
พฒันาตนเองกบัลกัษณะงานใหม่ท่ี
รับผดิชอบ 

4. ระยะเวลาในการเรียนรู้งานใหม่ของ
พนกังานแต่ละคนไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะทาํให้
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
เพื่อนร่วมงานใหม่ และหวัหนา้งานใหม่ 

6. ทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ไม่ไดท้าํงานท่ีซํ้ าซาก
จาํเจ บรรยากาศการทาํงานเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบติั 

7. เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน
ของพนกังานใหม้ากข้ึน 

8. เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายใน
การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 

เกิดความยุง่ยากต่อผูบ้งัคบับญัชาในการ
กาํหนดช่วงเวลาในการหมุนเวยีนงาน 

 
 ขั้นตอนการทาํ Job Rotaion- การหมุนเวยีนงานมีขั้นตอนปฏิบติัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการสาํรวจ- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสํารวจตรวจสอบงานปัจจุบนัก่อนวา่พนกังาน
ท่ีต้องการให้สับเปล่ียนหมุนเวียนงานทาํงานอยู่ในหน่วยงานใด และพนักงานคนนั้นสามารถ
หมุนเวียนงานไปทาํงานในหน่วยงานใดในองคก์ารไดบ้า้ง โดยพิจารณาจากกลุ่มงาน (Job Group) 
ท่ีเหมือนกนัสามารถสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้งานระหวา่งกนัได ้ดงันั้นประเด็นท่ีสําคญั
ก่อนการทาํ Job Rotation ก็คือการจดัแบ่งกลุ่มงานและการพิจารณาว่าแต่ละกลุ่มงานสามารถ
หมุนเวยีนงานไปยงัหน่วยงานใด 
 2. ขั้นตอนการวางแผน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนในการเพิ่มพูนทกัษะ ความสามารถ
ของพนกังาน รวมถึงการวางแผนเพื่อให้พนกังานสามารถปรับตวักบัลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และสภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่วา่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานหรือแมก้ระทัง่
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างจากเดิมภายหลงัจากท่ีพนกังานสับเปล่ียนหมุนเวยีนงานแลว้ 
 3. ขั้นตอนการฝึกอบรม – ขั้นตอนการฝึกอบรมพนกังานเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัมากในการ
สร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานในช่วงท่ีมีการเปล่ียนงาน ซ่ึงการฝึกอบรมมิใช่จะเกิดข้ึนก่อนการ
หมุนเวียนงานเท่านั้น การฝึกอบรมควรจะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่างการสับเปล่ียนงาน 
เกิดข้ึนเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีการฝึกอบรมท่ีเพียงพอจะทาํให้พนกังานคลายความวิตกกงัวล
กบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั อีกทั้งยงัช่วยเสริมทกัษะ
ความสามารถของพนกังานในการรับผดิชอบกบัลกัษณะงานใหม่ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. ขั้นตอนการนาํไปใช้ปฏิบติั- มีโอกาสเป็นไปไดท่ี้พนกังานไม่สามารถทาํงานใหม่จาก
การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได ้มีผลทาํให้คุณภาพการทาํงานลดลง พนกังานไม่สามารถส่งมอบ
งานได้ตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนดไว ้โดยเฉพาะระยะเร่ิมแรกท่ีมีการหมุนเวียนงาน
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เกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งติดตามดูแลพนกังานอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํ 
และทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงกบัพนกังานเพื่อใหเ้ป็นการตรวจสอบยืนยนัวา่พนกังานสามารถรับผิดชอบ
งานท่ีเปล่ียนไปจากเดิมได ้
 5. ขั้นตอนการประเมินผลการดาํเนินงาน- การหมุนเวียนงานถือไดว้า่เป็นการทดลองงาน 
เป็นเสมือนการเรียนรู้แบบนาํร่อง (Pilot Project) โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้งานท่ีแน่นอน ดงันั้น
ผู ้บังคับบัญชาจึงไม่คาดหวังว่าพนักงานจะสามารถทํางานได้โดยไม่ มีข้อผิดพลาด ทั้ ง น้ี
ผูบ้งัคบับญัชาควรประเมินผลการทาํงานของพนกังานเป็นระยะ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและ
ปรับปรุงผลงานของพนกังานให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง
ด้วยเช่นเดียวกนั เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้รับรู้ถึงขอ้ท่ีควรปรับปรุงพฒันาจากผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึน 
 

ตัวอย่าง Job Rotation 
ตัวอย่างที ่1 

 
 
 ค าอธิบาย- คุณ ก ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขาย สับเปล่ียนหมุนเวียนงานไปทาํงานการตลาด 2 
ปี และหลงัจากนั้นไปทาํงานดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อีก 2 ปี ซ่ึงคุณ ก ตาํแหน่งงานไม่
เปล่ียน ยงัคงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขายแต่เปล่ียนเพียงลกัษณะงาน 
 
ตัวอย่างที ่2 

 
 

 คุณ ก : ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  งานการตลาด  งานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

2 ปี  2 ปี 

 คุณ ข : ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  งานซ่อมบาํรุง  งานวางแผนการผลิต 

1 ปี  1 ปี 
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 ค าอธิบาย- คุณ ข ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายผลิตสับเปล่ียนหมุนเวียนงานไปทาํงานด้านการ
ซ่อมบาํรุง 2 ปี และหลงัจากนั้นไปทาํงานดา้นการวางแผนการผลิตอีก 2 ปี ซ่ึงคุณ ข ตาํแหน่งงานไม่
เปล่ียน ยงัคงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายผลิต แต่เปล่ียนเพียงลกัษณะงาน 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการหมุนเวียนงานก็คือพนกังานท่ีเตรียมความ
พร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance And High Potential) ถือไดว้่าเป็นกลุ่มคนท่ีจะสามารถกา้วข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด
ตาํแหน่งงาน (Successors) ของผูบ้ริหารต่อไป ซ่ึงการหมุนเวียนงานมีวตัถุประสงค์หลักก็เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดการทํางานท่ีหลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของพนกังานให้เรียนรู้งานมากข้ึน การหมุนเวียนงานจึงถือไดว้า่เป็นช่องทางในการ
สร้างช่วงเวลาหรือโอกาสในการทดลองงานก่อนท่ีจะปรับตาํแหน่งงานหรือโอนยา้ยงานให้
พนกังานไปทาํงานในตาํแหน่งงานใหม่ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ตาํแหน่งงานปัจจุบนัได ้
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํ Job Rotation จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสับเปล่ียนงานตอ้งพิจารณาถึงกลุ่มงาน ซ่ึงตอ้งเป็นกลุ่มงานท่ีสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่
ยากจนเกินไป ทั้งน้ี องคก์รควรจดัทาํกลุ่มงาน (Job Group) ให้ชดัเจนก่อนเพื่อช่วยให้การพิจารณา
หมุนเวยีนงานไดง่้ายข้ึน โดยการหมุนเวียนงานจากกลุ่มงานหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มงานหน่ึงท่ีไม่ยากจน
เกินไป 
 2. ตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถและการเรียนรู้ของพนกังาน โดยผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมี
การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถของพนกังานก่อนการสับเปล่ียนหมุนเวยีนงานทุกคร้ัง 
 3. ตอ้งข้ึนอยู่กับความสมคัรใจของพนักงาน ไม่ควรบงัคบัฝืนใจพนักงานเป็นอนัขาด 
เพราะจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนรู้งานใหม่มีนอ้ยมาก 
 4. หากเป็นการหมุนเวียนงานขา้มหน่วยงาน ส่ิงสําคญัท่ีสุดก็คือผูบ้งัคบับญัชาของสอง
หน่วยงานจะต้องยินยอมพร้อมใจท่ีจะฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาทั้งคนเก่าและคนใหม่จะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและให้คาํปรึกษาแนะนาํในการ
ทาํงานอยา่งใกลชิ้ด 
 5. ตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นในการหมุนเวียนงานกนัพนกังานทุกคร้ัง พร้อมทั้งเปิด
โอกาสใหพ้นกังานซกัถามในประเด็นท่ีสงสัย ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งยินยอมพร้อมใจในการตอบ
ขอ้ซกัถามของพนกังาน 
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การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ เป็นเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมกัถูกนาํไปใช้
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน ดว้ยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน และนาํมา
กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึง
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อให้พนกังานมีแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้
 การให้คาํปรึกษาแนะนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะข้ึนอยู่กับผูท่ี้ดําเนินการให้คาํปรึกษา
แนะนาํ พบว่าโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาภายในหน่วยงานหรืออาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และความชาํนาญเป็นพิเศษในเร่ืองนั้นๆ จากภายในหรือภายนอกองค์การ 
ทั้งน้ีผูท่ี้ดาํเนินการใหค้าํปรึกษาแนะนาํจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. เป็นผูรั้บฟังท่ีดี 
2. มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี 
3. มีทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืน 
4. มีความน่าเช่ือถือ และสร้างความ

ไวว้างใจได ้
5. สามารถเก็บรักษาความลบั 
6. สามารถวเิคราะห์ปัญหาและแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7. มีทกัษะในการกระตุน้ และจูงใจ

พนกังานใหส้ามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดด้ว้ยตนเอง 

1. ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
2. มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร 
3. มีความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
4. มีภาวะความเป็นผูน้าํ 
5. มีความอดทนและรับผดิชอบสูง 
6. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทาํงาน เป็นท่ีทราบ

โดยทัว่ไปในองคก์าร 
7. เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทาํงานของพนกังาน 

 
 รูปแบบของ  Consulting- การให้คาํปรึกษาแนะนาํมีรูปแบบท่ีถูกนาํมาใช้ในองค์การ 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน- เป็นการให้คาํแนะนาํภายหลงัจากท่ีมีปัญหาเกิด
ข้ึนกบัตวัพนกังานเองหรือหน่วยงาน ซ่ึงพนักงานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงดว้ยตนเองได ้
จาํเป็นตอ้งมีการให้คาํปรึกษาแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูรู้้ท่ีมีความชาํนาญท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
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2. การป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน- เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน
ล่วงหน้า โดยการสํารวจ คาดการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผูบ้ ังคับบัญชาหรือ
ผูช้าํนาญการจะตอ้งทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์และคาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้โดยการคาํนึงถึงความสามารถ
ของพนกังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดว้ย และให้คาํปรึกษาแนะนาํพนกังานในการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

3. การส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะและความรู้ต่างๆ- เม่ือองคก์ารหรือหน่วยงานมี
การนาํเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ หรือเม่ือองค์การอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นคู่แข่งและไม่ใช่คู่แข่งเดียวกนัมี
การนาํเคร่ืองมือการบริหารจดัการใหม่ๆ มาใช้ ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้รับมอบหมาย
จะตอ้งทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบติัตนเพื่อเตรียมความพร้อมกบัการนาํเอาเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานสามารถตามทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงสามารถปฏิบติัตนในการนาํเคร่ืองมือและเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในองค์การหรือหน่วยงาน
ต่อไปได ้
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Consulting- การให้คาํปรึกษาแนะนาํมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณาดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นการพฒันาความสามารถของพนกังานจาก

ปัญหาเฉพาะเร่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการพฒันาท่ี
เนน้เฉพาะจุด/เร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหวา่งพนกังาน และ
ผูบ้งัคบับญัชาในช่วงท่ีมีการใหค้าํปรึกษา
แนะนาํ 

3. ทาํใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้เคล็ดลบัวธีิการและ
แนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานทาํให้
พนกังานรู้สึกอบอุ่นใจและมัน่ใจวา่จะไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา 

5. เป็นโอกาสอนัดีท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะไดถ่้ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงานให้
พนกังานในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

1. ผูบ้งัคบับญัชาควรมีทกัษะในการฟังการ
วเิคราะห์ปัญหา และสามารถเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานได ้

2. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหเ้วลาในการให้
คาํปรึกษา สังเกต และติดตามการตดัสินใจ
ในการแกไ้ขปัญหาของพนกังาน 

3. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้น พนกังานจะตอ้งเปิดใจเล่าปัญหาท่ี
เกิดข้ึน พร้อมทั้งเปิดใจรับฟังแนวความคิด
และวธีิปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ทาํ
หนา้ท่ีในการทาํใหค้าํปรึกษาแนะนาํกบั
พนกังาน 
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 ขั้นตอนการทาํ Consulting- การให้คาํปรึกษาแนะนาํท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการรวบรวมและสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกระตุน้จูงใจให้
พนกังานเปิดใจพร้อมท่ีจะเล่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน เพื่อช่วยพนักงานวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
หรือท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่าในขั้ นตอนน้ีถือได้ว่ามีความสําคัญมาก เ น่ืองจากถ้า
ผูบ้งัคบับญัชาวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาด ย่อมนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีผดิพลาดตามไปดว้ยเช่นกนั 
 2. ขั้นตอนกาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผน
และกาํหนดแนวทางเลือกปฏิบติัใหก้บัพนกังานภายหลงัจากท่ีรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ รวมถึงการ
กาํหนดเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกปฏิบติัตามแนวทางนั้น ทั้งน้ีในการกาํหนด
แนวทางปฏิบติัเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้ให้ทนักับ
เทคโนโลย/ีเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดแผนสํารองหรือแนว
ทางเลือกอ่ืน หากแนวทางเลือกแรกไม่ประสบผลสาํเร็จ 
 3. ขั้นตอนการส่ือสารเพื่อทาํความเขา้ใจท่ีตรงกนักบัพนกังาน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติและผลลัพธ์ ท่ี เ กิด ข้ึนจากการปฏิบัติตามแนวทางท่ี เสนอแนะ ในขณะท่ี
ผูบ้ ังคับบัญชาช้ีแจงกับพนักงาน จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้
พนกังานรู้สึกมัน่ใจในการปฏิบติัตามแนวทางท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนดข้ึน รวมถึงการเปิดโอกาสให้
พนกังานสอบถามประเด็นท่ีสงสัย ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเปิดใจยอมรับฟังและพร้อมท่ีจะตอบขอ้
ซกัถามจากพนกังาน 
 4. ขั้นตอนการติดตาม สรุป และประเมินผลการนาํไปปฏิบติั- ผูบ้งัคบับญัชาควรติดตาม
ดูแลการปฏิบติังานของพนกังานวา่ไดน้าํแนวทางท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํไปใชป้ฏิบติัหรือไม่ รวมถึง
การเป็นพี่เล้ียงดูแลการทาํงานของพนักงาน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาควรกาํหนดช่วงเวลาท่ีจะพูดคุยกบั
พนกังานถึงความคืบหน้าในการปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํจากผู ้บงัคบับญัชาหรือผูเ้ช่ียวชาญ พร้อม
ทั้งประเมินความสาํเร็จจากการนาํแนวทางท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํไปใชป้ฏิบติั 
 
ตัวอย่าง Consulting 
 นางสาวจริยา ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี Cashier รับชําระค่าสินค้า แผนกเคร่ืองประดับ ใน
หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง พบวา่ในเดือนท่ีผา่นมามีการนาํธนบตัร 100 บาทปลอมมาชาํระสินคา้ถึง 
2 คร้ัง ซ่ึงปกตินางสาวจริยามกัจะตรวจสอบธนบตัร 500 และ 1000 บาท กบัเคร่ืองตรวจสอบ
ธนบตัรเท่านั้น คุณจริยาจึงขอคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี 
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 ผูบ้งัคบับญัชา ใหค้าํปรึกษาแนะนาํคุณจริยาถึงแนวทางและวิธีการสังเกตลกัษณะของผูซ้ื้อ
สินคา้ การสังเกตลกัษณะธนบตัรปลอมจากคาํแนะนาํธนาคารแห่งประเทศไทย และแนะนาํให้
พนกังานตรวจสอบธนบตัรท่ีลูกคา้นาํมาชาํระกบัเคร่ืองตรวจสอบธนบตัรทุกคร้ัง 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการนาํเคร่ืองมือการให้คาํปรึกษาแนะนาํไปใช้
นั้น คือ พนักงานทุกระดับตาํแหน่งงานท่ีมีปัญหาหรือข้อสงสัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ซ่ึง
พนกังานสามารถขอคาํปรึกษาแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือจากผูรู้้ท่ีมีความเช่ียวชาญ มี
ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานโดยตรงท่ีเป็นบุคคลทั้งจากภายในหรือภายนอกองคก์ารซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาของตน 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การให้คาํปรึกษาแนะนาํจะประสบความสําเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กับ
ปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. องคก์ารจะตอ้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้พนกังานไม่กลวัท่ี
จะเล่าถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีความพร้อมและเปิดใจยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 2. ผูท่ี้ให้คาํปรึกษาแนะนําจะต้องได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางปฏิบัติตนในช่วงให้
คาํแนะนาํกบัพนกังาน การเป็นผูฟั้งและผูใ้ห้คาํแนะนาํท่ีดี พร้อมทั้งการเรียนรู้ถึงแนวทางกระตุน้จูงใจ
ใหพ้นกังานเกิดกาํลงัใจและเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชา 
 3. ความสําเร็จของการให้คาํปรึกษาแนะนาํส่วนหน่ึงมาจากผูใ้ห้คาํแนะนาํเองท่ีจะตอ้ง
จดัสรรเวลาให้กบัพนกังานอย่างเต็มท่ี ไม่ควรเร่งรีบในการรับฟังและให้ขอ้เสนอแนะกบัพนกังาน 
รวมถึงการจดัสรรเวลาท่ีจะพูดคุยกบัพนกังานเป็นระยะเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการปฏิบติั
ตนตามแนวทางท่ีไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชา 
 4. การเลือกผูท่ี้จะเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ บางคร้ังผูเ้ช่ียวชาญภายในอาจไม่เหมาะสม อาจ
จาํเป็นตอ้งว่าจา้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความชาํนาญ และประสบการณ์ท่ีมากกว่า เพื่อไม่ให้
ผูบ้งัคบับญัชาเสียเวลาในการทาํงานและการลองผิดลองถูก การจ้างท่ีปรึกษาภายนอกจะเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการเรียนลดัเพื่อขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์มาก่อน อยา่งไรก็ตาม
วธีิการน้ีอาจใชง้บประมาณค่อนขา้งมาก ซ่ึงองคก์ารควรจดัสรรงบประมาณจาํนวนหน่ึงในการจา้ง
ท่ีปรึกษาจากภายนอกไวด้ว้ย 
 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
 การติดตาม/สังเกต เป็นเคร่ืองมือพฒันาพนกังานอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้พนกังาน
ไดเ้รียนรู้ผ่านการติดตามการทาํงานกบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคลเป็นเทคนิคการสร้างและทาํตาม
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แบบอย่างแม่แบบ หรือ Role Model ท่ีเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้ นโดยไม่ตอ้งลงทุนมากนกั 
เพียงแค่อาศยัแม่แบบท่ีดีท่ีสามารถแสดงตวัอย่างให้พนักงานผูติ้ดตามรับรู้และเลียนแบบได้ใน
ระยะเวลาการทาํงานปกติ เพื่อให้พนักงานได้เห็นสภาพแวดล้อม ทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการ
ทาํงานขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ การจดัการงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและทศันคติของ
แม่แบบภายในระยะเวลาสั้ นๆ (Short-Term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หน่ึงวนัไปจนถึงเป็น
เดือนหรือเป็นปี ทั้งน้ีการติดตาม/เฝ้าสังเกตพฤติกรรม จากแม่แบบนั้นจะเกิดข้ึนจากความสนใจของ
พนกังานเอง หรือจะเป็นการมอบหมายงานอย่างหน่ึงของผูบ้งัคบับญัชาท่ีให้พนกังานติดตามและ
สังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ พบว่าเทคนิคดงักล่าวน้ีมกัจะถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาพนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (Talent) หรือการพฒันาคนเก่งให้ได้มีโอกาสติดตามผูบ้ริหารระหว่างปฏิบติังาน 
เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพฤติกรรม และวิธีการทาํงานของผู ้บริหารท่ีควรนํามาเป็นแบบอย่าง 
นอกจากน้ี Job Shadowing ยงันาํมาใชเ้พื่อให้พนกังานทัว่ไปไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานของผูอ่ื้น เพื่อ
นํามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีข้ึน และ Job Shadowing ยงัใช้เป็นเคร่ืองในการพฒันา
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังาน (Career Path) ไดอี้กดว้ย 
 รูปแบบของ Job Shadowing- การติดตามและสังเกตแม่แบบท่ีอาจจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูบ้ริหารในองคก์าร หรือผูเ้ช่ียวชาญในงานเฉพาะดา้นนั้นมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1. การติดตามแม่แบบจากภายในหน่วยงานเดียวกนั หมายถึง การติดตามงานกบัแม่แบบท่ี
เป็นตวัอย่างภายในฝ่ายหรือสังกดัเดียวกนั ทั้งน้ีแม่แบบดงักล่าวควรมีตาํแหน่งท่ีสูงกว่า หรือเป็น
ผูช้าํนาญการในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อให้พนกังานได้เรียนรู้การทาํงานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้เห็น
มุมมองและทศันคติในการทาํงานของแม่แบบ นอกจากน้ีการติดตามแม่แบบจากภายในหน่วยงาน
ยงัเป็นการเพิ่มทกัษะความชาํนาญในการทาํงานเชิงลึก พนกังานจะไดเ้รียนรู้วิธีการและขั้นตอน
ทาํงานของแม่แบบซ่ึงจะช่วยให้พนกังานมีมุมมองหรือแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงการทาํงาน
ของตนเอง 
 2. การติดตามแม่แบบจากภายนอกหน่วยงาน หมายถึง การติดตามการทาํงานกบัพนกังาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญในงานในตาํแหน่งเดียวกนัหรือตาํแหน่งท่ีสูงกวา่ แต่คนละฝ่ายงานกนัซ่ึงเป็นงาน
ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อประสานงานร่วมกนั เช่น งานขายกบังานตลาด งานผลิตกบั
งานซ่อมบาํรุง เป็นต้น เพื่อศึกษาการวางแผน และการตัดสินใจ ซ่ึงลักษณะของการติดตาม
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกน้ีมกันาํมาใช้ในการพฒันาพนกังานกลุ่ม Management Trainee และพฒันา
พนกังานทัว่ไปให้ไดมี้โอกาสเห็นการปรับปรุงการทาํงานจากภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้พนกังาน
เหล่าน้ีเข้าใจและรับรู้การทาํงานของหน่วยงานอ่ืน อนันําไปสู่การเพิ่มและขยายวิสัยทศัน์หรือ
มุมมองในการทาํงานใหม้ากข้ึน 
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 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Job Shadowing- การทาํ Job Shadowing มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณา ดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. พนกังานไดเ้ห็นการปฏิบติังานจริงของ

แม่แบบทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงานในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. ทาํใหพ้นกังานมีโอกาสสอบถามและ
ซกัถามขั้นตอนการทาํงานหรือมุมมองต่างๆ 
ของแม่แบบไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

3. ช่วยเตรียมพนกังานใหส้ามารถรับผดิชอบท่ี
เพิ่มข้ึนในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน เป็นการ
พฒันาใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเตรียมความ
พร้อมสาํหรับความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
(Career Path) ของตน 

4. เหมาะกบัผูบ้ริหารท่ีไม่มีเวลาในการสอน
งานหรือฝึกอบรมในขณะปฏิบติังานอยา่ง
ใกลชิ้ด เน่ืองจากการทาํ Job Shadowing ไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากนกั เพียงแค่ให้
พนกังานติดตามและสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานของแม่แบบ 

5. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีไม่
ตอ้งใชค้่าใชจ่้าย (Unpaid Experience) และ
ประหยดัเวลาทั้งผูส้อนและผูเ้รียน 

1. พนกังานเรียนรู้ผา่นวธีิการติดตาม/สังเกต
จากแม่แบบ ถือวา่เป็นการเรียนรู้อยา่งจาํกดั 
ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานไม่มีโอกาสทาํงานจริง 
ดงันั้นจึงควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
ทาํงานจริงดว้ย ภายหลงัจากการติดตาม/
สังเกตแม่แบบแลว้ 

2. บุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญใหพ้นกังานติดตาม
นั้น ควรเป็นแบบอยา่ง (Role Model) ท่ีดี 
และเป็นท่ียอมรับวา่มีทกัษะการทาํงาน และ
มีทศันคติท่ีดีในการทาํงานและกบัองคก์ร 

3. สภาพแวดลอ้มท่ีจะใหติ้ดตามผูเ้ช่ียวชาญ
อาจไม่เอ้ืออาํนวยหรือคบัแคบจนเกินไป 
อาจทาํใหพ้นกังานไม่สะดวกและรู้สึกอึดอดั
ใจ 

4. พนกังานท่ีเหมาะกบัการใชเ้คร่ืองมือน้ีก็คือ 
พนกังานดาวเด่นหรือพนกังานท่ีมีความ
ตั้งใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง 

 ขั้นตอนการท า Job Shadowing- การติดตามและสังเกตแม่แบบมีขั้นตอนปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการก าหนดงานและแม่แบบ - ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้
พนักงานติดตามและสังเกตการณ์ทาํงานในเร่ืองใด หลังจากนั้นจึงพิจารณาหาแม่แบบท่ีจะเป็น
ตวัอยา่งใหพ้นกังานติดตามและเรียนรู้การทาํงานของแม่แบบ ทั้งน้ีแม่แบบจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่
เพียงแค่เก่งงานหรือมีความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างดีแลว้ แม่แบบจะตอ้งเป็นคนดี เขา้กบั
ผูอ่ื้นไดเ้พื่อนๆ และบุคคลรอบขา้งยอมรับในการทาํงาน รวมถึงมีมุมมองหรือทศันคติต่อการใชชี้วิต
และต่อองคก์รในทางบวก 
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 2. ขั้นตอนการวางแผนการติดตาม/สังเกต - ผู ้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนว่าจะใช้
ระยะเวลาเท่าไหร่โดยการวางแผนร่วมกบัแม่แบบท่ีพนกังานจะติดตามการทาํงานดว้ย กรณีเป็น
แม่แบบท่ีไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาเอง และเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งแม่แบบและพนกังานท่ี
ตอ้งติดตาม ผูบ้งัคบับญัชาควรกาํหนดรายการความรู้ หรืองานท่ีพนกังานควรรู้จากแม่แบบ ดว้ยการ
จดัทาํเป็น Checklist และแจง้ใหแ้ม่แบบและพนกังานทราบก่อนเร่ิมการติดตาม/สังเกตการณ์ทาํงาน 
 3. ขั้นตอนการส่ือสารและให้ค าแนะน า- ก่อนการมอบหมายให้พนกังานติดตามและสังเกต
พฤติกรรมจากแม่แบบ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังาน โดยช้ีแจงถึงการปฏิบติัตนในช่วง
ระหว่างการติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ โดยเฉพาะการจดบันทึกขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน การพูด หรือมุมมองต่างๆ ท่ีไดจ้ากแม่แบบ นอกจากน้ีจะตอ้งแจง้ให้พนักงานรับรู้ถึง
วตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีชดัเจน และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากพนกังาน รวมถึงให้ขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์กบัพนกังานในช่วงการเฝ้าสังเกตการทาํงานจากแม่แบบ 
 4. ขั้นตอนการติดตาม/สังเกตแม่แบบ- ขั้นตอนน้ีพนกังานอาจจะเกิดความรู้สึกคบัขอ้งใจ 
วิตกกงัวลใจในช่วงการติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ ไม่รู้จะตอ้งปฏิบติัตนอย่างไร
เพื่อให้การเรียนรู้และความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้ห็นจากแม่แบบ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาและแม่แบบควร
จะหาช่วงเวลาในการพดูคุย ทบทวนความเขา้ใจในประเด็นท่ีไดเ้รียนรู้ พร้อมทั้งสอนแนะพนกังาน
ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในช่วงการสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบ 
 5. ขั้นตอนการติดตามและประเมิน- เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานได้เรียนรู้การทาํงานจาก
พฤติกรรมของแม่แบบ โดยเฉพาะความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้
โอกาสแก่พนกังานในการปฏิบติังานจริง ซ่ึงแม่แบบและผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งประเมินผลการฝึก
ปฏิบติัของพนกังานดว้ยเช่นกนั รวมถึงการให้คาํปรึกษาแนะนาํ และการช้ีแนะส่ิงท่ีควรปฏิบติัและ
ไม่ควรปฏิบติัภายหลงัจากการติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ 
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ตัวอย่าง Job Shadowing 
 
1. ต าแหน่ง Marketing Executives 
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 

1. กาํหนดกลยทุธ์ในการเพิ่มยอมขายใหก้บัสินคา้ของบริษทั 
2. กาํหนดกลยทุธ์ในการโฆษณาสินคา้ใหม่ 
3. วางแผนการพฒันาตราสินคา้ตามสถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั และวางแผนโดยการ

ประเมินสถานการณ์ในอนาคต 
4. คิด หา และเลือกใช้เคร่ืองมือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. สาํรวจความตอ้งการสินคา้ในตลาด 
การสังเกต/ติดตามแม่แบบ 
1. เขา้ร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารสายการตลาด หรือการประชุมระหว่าง Brand Manager 

สินคา้ประเภทต่างๆ ของบริษทั 
2. เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของผูบ้ริหารสายการตลาด 
3. เขา้ร่วมติดตามการทาํงานกบั Brand Manager ในสินคา้ประเภทอ่ืน เพื่อศึกษาการ

วางแผน และการตดัสินใจ 
2. ต าแหน่งหัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรโรงงาน A  
 หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 

1. วางแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรประจาํปี 
2. ติดตามการแกไ้ขปัญหาเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง และตรวจสอบการบนัทึกการแกไ้ขปัญหาใน

รายงานการซ่อมบาํรุง 
3. ประสานงานกับคู่ค้าเคร่ืองจักร และฝ่ายจัดซ้ือ ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เคร่ืองจกัรได ้และการสั่งซ้ืออะไหล่ใหม่ 
4. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรตามกาํหนดการตรวจสอบสภาพ 
การสังเกต/ติดตามแม่แบบ 
1. ติดตามการทาํงานของหัวหน้าแผนกซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรของบริษทัในเครือบริษทัใน

เครือ เพื่อดูแนวทางการทาํงาน การปรับปรุงงาน และการวางแผนการทาํงาน 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการใชเ้คร่ืองมือการติดตาม/สังเกตแม่แบบนั้น 
โดยส่วนใหญ่จะใชก้บัการพฒันาพนกังานท่ีมีผลงานและศกัยภาพสูง (Talented People) พร้อมท่ีจะ
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เติบโตในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต โดยมอบหมายพนกังานกลุ่มน้ีให้ติดตามดูการทาํงาน
ของผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นแม่แบบ เพื่อเรียนรู้การทาํงานจริงผา่นการสังเกตการณ์ รวมถึงเป็น
การเปิดโอกาสให้กบัพนกังาน ไดติ้ดตามการทาํงานกบัผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพของตน อาทิเช่น 
อาชีพดา้นเทคนิค หรืองานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสูง เพื่อติดตามดูการวางแผน การปรับปรุงงาน และ
รูปแบบการพฒันางานต่างๆ เพื่อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงงาน และพฒันางานของตนเองต่อไป 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํ Job Shadowing จะประสบความสําเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูท่ี้เป็นแม่แบบจะตอ้งเป็นบุคลากรในองค์การท่ีมีทศันคติทางบวกกบังานและองคก์าร 
เน่ืองจากแม่แบบจะเป็นตวัอยา่งให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และเลียนแบบส่ิงท่ีดีๆ ดงันั้นองคก์ารจะตอ้ง
พิจารณากาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกแม่แบบก่อน เพราะหากพนกังานได้แม่แบบท่ีไม่ดี ย่อมมี
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และรับรู้ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งจากแม่แบบได ้
 2. บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีเป็นแม่แบบจะตอ้งสอนพนักงานถึงเทคนิควิธีการสังเกตให้ชดัเจน 
อะไรบา้งท่ีควรดู ควรฟัง และจบัประเด็น และหลงัจากท่ีสังเกตการแสดงพฤติกรรมของแม่แบบ
แลว้ ส่ิงท่ีควรดาํเนินการทุกคร้ังก็คือ การจดบนัทึกพฤติกรรมท่ีแม่แบบแสดงออกเพราะส่ิงเหล่าน้ี
ถือวา่เป็นขอ้คน้พบท่ีพนกังานเรียนรู้ (Learning Point) จากแม่แบบของตน 
 3. ทุกคร้ังท่ีมีการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมของแม่แบบแลว้ แม่แบบควรจะติดตามผลการ
เรียนรู้ของพนักงานด้วย การสอบถามส่ิงท่ีพนักงานเรียนรู้ว่าพวกเขารับรู้และสามารถแสดง
พฤติกรรมใดบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์กบังานท่ีรับผิดชอบ ทั้งน้ีวิธีการน้ีจะทาํให้หัวหน้างานมีการ
ส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) กับพนักงานมากข้ึน หัวหน้างานสามารถ
เสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม นอกเหนือจากประเด็นท่ีพนกังานสังเกตและรับรู้พฤติกรรมนั้น 
 4. พนกังานควรมีโอกาสไดท้าํงานจริงภายหลงัจากการติดตามและสังเกตการณ์ปฏิบติังาน
กบัแม่แบบหรือผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ไดฝึ้กปฏิบติัจริง ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะไดป้ระเมินผลสําเร็จของ
การพฒันาดว้ยเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 5. สภาพแวดลอ้มท่ีจะใหพ้นกังานไดติ้ดตามแม่แบบหรือผูเ้ช่ียวชาญนั้นควรเอ้ืออาํนวยให้
พนกังานสามารถเขา้ไปสังเกตการทาํงานไดไ้ม่ควรมีระยะห่างหรือช่องวา่งของพื้นท่ีในการติดตาม
แม่แบบมากเกินไป ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของแม่แบบได ้
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การท ากจิกรรม (Activity) 
 การทาํกิจกรรม เป็นเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นให้พนกังานไดป้ฏิบติัจริงจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงผูบ้ ังคับบญัชาจะมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบกิจกรรมท่ี
แตกต่างกนัไป เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมขอ้เสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ เป็นตน้ โดย
มอบหมายใหพ้นกังานมีบทบาทหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจกรรมใหป้ระสบผลสําเร็จตามความสามารถ
ท่ีไม่เหมือนกนัของพนกังานแต่ละคน 
 วตัถุประสงค์ของการทาํกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเกิดความร่วมมือสามคัคีกนั เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองซ่ึงกนัและกนั ทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงยงัใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวญักําลังใจท่ีดีในการทํางาน ทาํให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานในระหวา่งวนัทาํงาน อนัส่งใหผ้ลผลิตหรือผลการปฏิบติังานเพิ่มสูงข้ึน และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนดข้ึน นอกจากน้ีการจดักิจกรรมในองคก์าร
ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังาน เน่ืองจากพนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร
และต่อเพื่อนสมาชิกท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนั 
 รูปแบบของ Activity- รูปแบบของการทาํกิจกรรมท่ีมกันิยมใชก้นัในองคก์ารนั้น แบ่งเป็น 
2 รูปแบบหลกัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
 1. การท ากจิกรรมภายในหน่วยงาน หมายถึงการมอบหมายใหพ้นกังานทาํกิจกรรมร่วมกบั
สมาชิกท่ีอยูภ่ายในหน่วยงานเดียวกนั ดงันั้นการทาํกิจกรรมในลกัษณะน้ีจะไม่ค่อยยุง่ยาก เน่ืองจาก
มีทีมทาํงานท่ีทาํหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน ทาํให้การประชุมนัดหมายเพื่อ
ปรึกษาหารือและทาํกิจกรรมร่วมกนัสะดวกข้ึน เช่น การทาํกิจกรรม Knowledge Sharing ภายใน
ฝ่ายขาย หรือการจดักิจกรรม Book Reading Club ภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจดั
กิจกรรม 5 ส ภายในฝ่ายผลิต เป็นตน้ 
 2. การท ากิจกรรมภายนอกหน่วยงานหรือกิจกรรมขององค์การ  หมายถึง การทาํกิจกรรม
ของพนักงานท่ีอยู่ต่างหน่วยงานกนั ซ่ึงการทาํกิจกรรมในลกัษณะน้ีเป็นการทาํกิจกรรมระหว่าง
หน่วยงาน เช่น การทาํกิจกรรมรวมกลุ่ม Taskforce เป็นการทาํกิจกรรมปรับปรุงและพฒันา
ประสิทธิภาพในการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ีต้องทาํงานอยู่ในพื้นท่ีทาํงานเดียวกัน หรือ
รับผิดชอบเคร่ืองจักรเคร่ืองเดียวกัน เช่น หน่วยงาน Maintenance กับหน่วยงาน Electrical 
Maintenance นอกจากการทาํกิจกรรมระหว่างหน่วยงานแลว้การทาํกิจกรรมรูปแบบน้ียงัรวมถึง 
การทาํกิจกรรมขององค์การหรือการทาํกิจกรรมของบริษทั เช่น กิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรม Big 
Cleaning Day หรือกิจกรรมสัปดาห์จริยธรรม เป็นตน้ 
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 ข้อดีและข้อจ ากดัของ Activity- การทาํ Activity มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 
ข้อดี ข้อจ ากดั 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 
ทาํใหเ้กิดความสมานสามคัคีกนั ร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจาก
สมาชิกในทีมีความสนิทสนมและใกลชิ้ด
กนัมากข้ึน 

2. สร้างความผกูพนัต่อองคก์ารและหน่วยงาน 
ทาํใหอ้ตัราการลาออกของพนกังานลดลง 
โดยเฉพาะพนกังานดาวเด่นท่ีเป็นกลุ่มคนท่ี
องคก์ารตอ้งการรักษาไว ้

3. กระตุน้ใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงาน พนกังานสามารถทาํงานไดต้รงตาม
เป้าหมายหรือความคาดหวงัของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

4. ผูบ้งัคบับญัชาสามารถใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่
พนกังานท่ีทาํกิจกรรมไดท้นัทีทนัใดทั้งราย
กลุ่มหรือรายบุคคล 

1. การทาํกิจกรรมท่ีมากเกินไป อาจเป็น
อุปสรรคหรือปัญหาต่อการทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายประจาํวนั 

2. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมอบหมายหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังานท่ี
รับผดิชอบทาํกิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใหเ้วลาในการติดตาม 
และประเมินความสามารถของพนกังานจาก
กิจกรรมท่ีมอบหมายให้ 

 
 ขั้นตอนการท า Activity- การทาํกิจกรรมมีขั้นตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการพิจารณากิจกรรม  : ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัพนกังาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีคิดข้ึนมาใหม่หรือเป็นกิจกรรมท่ีเคยทาํไปแลว้ โดยการ
ประเมินระยะเวลาทรัพยากร และการดาํเนินการเบ้ืองตน้ก่อนแจง้กิจกรรมให้กบัพนกังาน เน่ืองจาก
บางกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรและการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นแต่ละกิจกรรม 
 2. ขั้นตอนการหารือร่วมกบัพนักงาน : ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปรึกษาหารือร่วมกบัพนกังาน 
ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีผูบ้งัคบับญัชาเสนอนั้นพนกังานอาจไม่ถนดัหรือพนกังานอาจมีกิจกรรมท่ีสนใจอยู่
แลว้ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานนาํเสนอกิจกรรมท่ีสนใจเพื่อจะไดรั้บรู้ความสนใจ
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ของพนกังาน และความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการให้กิจกรรมท่ีมอบหมายนั้นประสบผลสําเร็จ 
จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งช้ีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และขอบเขตท่ีชดัเจนกบัพนกังาน 
 3. ขั้นตอนการติดตามผลการท ากิจกรรม : ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมของพนักงานแต่ละเร่ือง ทั้ ง น้ีในระหว่างการทํากิจกรรม ผู ้บังคับบัญชาจะต้อง
ควบคุมดูแล เป็นพี่เล้ียง คอยให้คาํปรึกษาแนะนาํ รวมถึงการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังานเป็น
ระยะ ซ่ึงในช่วงการทาํกิจกรรม พนกังานบางคนอาจสับสนเร่ืองการบริหารเวลากบัการบริหารงาน
ของตน การวางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน ขั้นตอนน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้คาํปรึกษา
แนะนาํและกระตุน้ให้กาํลงัใจแก่พนกังานในการบริหารงานประจาํวนัควบคู่ไปกบัการทาํกิจกรรม
ท่ีมอบหมายให ้
 4. ขั้นตอนการประเมินผลการจัดท ากิจกรรมเป็นระยะ  : ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งประเมินผล
ความสาํเร็จของกิจกรรมเป็นระยะรวมถึงการสรุปผลงานท่ีประสบผลสําเร็จและช้ีแจงส่ิงท่ีพนกังาน
จะตอ้งปรับปรุงต่อไปสําหรับการทาํกิจกรรมเดิมท่ีอาจจดัให้มีข้ึนภายหลงั หรือการนาํมาปรับใช้
สําหรับการจดักิจกรรมอ่ืนท่ีคิดข้ึนมาใหม่ อยา่งไรก็ตามในขั้นตอนสุดทา้ยน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามประเด็นหรือขอ้สงสัย รวมถึงความพร้อมในการตอบขอ้ซักถาม
ต่างๆ จากพนกังาน 
 ตัวอย่าง Activity – การทาํกิจกรรม 5 ส (ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสัย) 
 เป็นการจดัระเบียบของสถานท่ีทาํงาน ให้น่าอยู่น่าทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม มีความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานโดยมอบหมายให้คุณต่อศกัด์ิเป็น
หน่ึงในคณะกรรมการ 5 ส รับผดิชอบ ดาํเนินการต่อไปน้ี 
ล าดับ กจิกรรม ก าหนดเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

1 ประกาศเป็นนโยบายของบริษทั กุมภาพนัธ์ Hr 
2 อบรมใหค้วามรู้ ศึกษาดูงานแก่บุคลากรของ

บริษทั 
กุมภาพนัธ์ Hr 

3 จดัตั้งคณะกรรมการ 5 ส มีนาคม ทุกฝ่ายส่งตวัแทนคุณ
ต่อศกัด์ิ หน่ึงใน

คณะกรรมการ 5ส 
4 จดัแบ่งพื้นท่ีความรับผดิชอบ 5 ส มีนาคม 
5 ประชาสัมพนัธ์ทัว่หน่วยงาน เมษายน 
6 บนัทึกภาพก่อนทาํกิจกรรม 5 ส พฤษภาคม 
7 กาํหนดมาตรฐานและลงมือทาํ 5 ส พฤษภาคม 
8 ติดตามตรวจสอบภายหลงัดาํเนินกิจกรรม

แกไ้ขปรับปรุง 
ทุกเดือน 
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ล าดับ กจิกรรม ก าหนดเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 
9 รักษาสถานการณ์ดาํเนินการใหเ้ป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง 
ทุกเดือน 

10 วดัผลและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม ทุกเดือน 
 
 กลุ่มเป้าหมาย- การทาํกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถของพนักงานทั้ง
ระดบัปฏิบติัการและระดบับริหารท่ีมีความสามารถและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจาํของ
ตนเองและทาํกิจกรรมควบคู่ไปดว้ย เพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานรู้สึกเบ่ือหน่ายกบังานประจาํท่ีเคย
ทาํอยู่ เป็นการลดความซํ้ าซาก จาํเจ ทาํให้พนักงานรู้สึกคลายความตึงเครียด เน่ืองจากต้องทาํ
กิจกรรมร่วมกบัพนกังานคนอ่ืนๆ ทั้งท่ีอยูภ่ายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหรือองคก์าร 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํกิจกรรมจะประสบความสําเร็จไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
 1. กิจกรรมท่ีมอบหมายนั้นจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองต่อวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายหลกัขององคก์ารและหน่วยงาน 
 2. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม บทบาทหน้าท่ีของพนกังานท่ีมีต่อ
กิจกรรมนั้นๆ รวมถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการทาํกิจกรรม ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามถึงประเด็นท่ีสงสัยในการทาํกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกาํหนดข้ึน 
 3. ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในการทาํกิจกรรมของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ รวมถึงการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน ให้คาํแนะนาํและเป็นพี่
เล้ียงในการปฏิบติัตนเพื่อใหก้ารจดักิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนด 
 4. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้เวลากบัพนกังานในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ไม่ควรเร่งรัด
ถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนภายในระยะเวลาอนัสั้ น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนเพื่อกาํหนดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมภายหลังจาก
กิจกรรมท่ีมอบหมายใหเ้สร็จส้ินลงไปแลว้ 
 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นเทคนิควิธีการพฒันาบุคลากรขององค์การท่ีเน้นให้พนกังานมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน
เท่านั้น พนกังานสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นช่องทางการเรียนรู้และส่ือต่างๆ ท่ี
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ต้องการได้ ซ่ึงวิ ธีการน้ี เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และมีศักยภาพในการทาํงานสูง 
(Talented People) 
 พบวา่เคร่ืองมือการพฒันาดว้ยวิธีการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่
ไหนนั้น องค์การจะตอ้งกาํหนดส่ือหรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานเลือกส่ือต่างๆ สําหรับการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองไดง่้าย ดงัต่อไปน้ี 
 

1. หนงัสือภาษาไทย-ต่างประเทศ 
2. วารสาร/นิตยสารท่ีเก่ียวกบังาน 
3. หนงัสือพิมพ ์
4. แผน่พบั/ใบปลิว 
5. บทความ 
6. ผลงานวจิยั 

7. รายงานการประชุม 
8. คู่มือการปฏิบติังาน 
9. เอกสารในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. ตวัอยา่งช้ินงาน 
11. รายงานการปฏิบติังาน 
12. การเรียนผา่นดาวเทียม 

13. Cd/Vcd 
14. Vdo 
15. เทปบนัทึก 
16. Internet 
17. Intranet 
18. E-Learning 

 
 รูปแบบของ Self Learning- การเรียนรู้ดว้ยตนเองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Learning) หมายถึง การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการใชส่ื้อผา่นระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การดู Vcd หรือการคน้ควา้ผา่น Internet 
หรือ การเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้พนกังาน
สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี สะดวกในการจดัสรรเวลาผา่นการเรียนรู้ดว้ยส่ือท่ีทนัสมยั 
 2. การเรียนรู้โดยส่ืออ่ืนท่ีไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Non Computer-Based Learning) 
หมายถึง การเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีไม่ตอ้งเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนงัสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ตาํราเรียน เป็นตน้ ซ่ึงพนักงานสามารถศึกษาคน้ควา้ได้ด้วยตน เองแมไ้ม่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ท่ีง่ายสะดวก และสามารถเรียนไดทุ้กหนทุกแห่ง 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Self Learning- การทาํ Self Learning มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณา ดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามเวลา 

และสถานท่ีท่ีสะดวก โดยสามารถเลือกใช้
ส่ือท่ีหลากหลายตามความตอ้งการ 

2. ส่งเสริมและกระตุน้ใหพ้นกังานพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. สนบัสนุนใหเ้กิดการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป
พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของตนเอง
และหน่วยงาน 

4. การเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถทาํได้
ตลอดเวลา ไม่จาํเป็นตอ้งใชช่้วงเวลาในการ
ปฏิบติังาน ทาํใหพ้นกังานไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการทาํงานของตน 

5. เคร่ืองมือน้ีเหมาะกบัหวัหนา้งานท่ีมีเวลาไม่
มากนกัในการพฒันาความสามารถของ
พนกังาน 

6. เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจรักษาคนเก่งท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี ท่ีรักการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

7. ช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังาน
โดยเฉพาะพนกังานดาวเด่นท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดี 

1. หวัหนา้งานมีความใกลชิ้ดและพดูคุยกบั
พนกังานนอ้ยลง 

2. ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณสาํหรับส่ือบาง
ชนิดท่ีองคก์ารจดัเตรียมไวใ้ห้ 

3. พนกังานจะตอ้งมีวนิยัและมีความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองสูงมาก 

4. พนกังานอาจเขา้ใจผดิ ตีความผดิและใช้
เวลานาน เน่ืองจากไม่มีการแลกเปล่ียน และ
ขาดผูช้ี้แนะ 

5. เพื่อใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ หวัหนา้งานจะตอ้งมี
กระบวนการประเมินและติดตามผลการ
เรียนรู้จากพนกังาน 

 
 ขั้นตอนของ Self Learning- การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีขั้นตอนปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการสํารวจความตอ้งการของพนักงาน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสอบถามความ
คิดเห็นของพนกังานวา่สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดห้รือไม่ สนใจเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้ลกัษณะ
ใด รวมทั้งสํารวจส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การ ทั้งน้ีในการเรียนรู้ด้วยตนเองพนกังานสามารถ
เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้หลายอย่างพร้อมกนัได้ข้ึนอยู่กบัความพร้อม ความเหมาะสม และส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์าร 
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 2. ขั้นตอนการส่ือสารและให้คาํแนะนาํ- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังาน โดย
อธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน และควรให้คาํแนะนาํแก่พนกังานในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผ่านส่ือต่างๆ รวมถึงแนวทางการบริหารเวลาของตนเองในการเรียนรู้จากส่ือต่างๆ ท่ีเลือก
ข้ึนมา และการนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท่ีได้รับมอบหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง มีการสอบถามความคืบหนา้ในการเรียนรู้ของพนกังานเป็นระยะ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะ
ถึงเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้ร็ว ตลอดจนการกระตุน้ให้กาํลงัใจแก่พนกังานในช่วงของ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากพนกังานอาจยุง่อยูก่บัการบริหารงานของตนเอง จนทาํให้ไม่มีเวลา
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามส่ือท่ีเลือกข้ึนภายใตร้ะยะเวลาท่ีตกลงร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 
 4. ขั้นตอนการสรุปผล- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมหรือพูดคุยกับ
พนกังานถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อเป็นการติดตามวา่พนกังานไดเ้รียนรู้จากส่ือตามท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่ 
รวมถึงการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีได้รับกบัสมาชิกในทีมหรือผูท่ี้สนใจ ซ่ึงอาจจะ
จดัเป็นกิจกรรม Book Briefing หรือ Book Reading Club หรือ Book Sharing เพื่อนาํเร่ืองราวท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปบอกต่อใหก้บัผูอ่ื้น ถือวา่เป็นการถ่ายโยงความรู้ของตนไปสู่พนกังานคนอ่ืนๆ เกิด
เป็นการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) ข้ึนภายในองคก์าร 
 
ตัวอย่างของ Self Learning 
 1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที ่It Help Desk ฝ่ายคอมพวิเตอร์ 
  หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 

1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Network, การส่ือสาร Vdo Conference, Internet และ 
Email 

2. ประสานงานกบั User และช่างเทคนิคเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น Software และ Hardware 
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและนาํเสนอแนวทางเพื่อลดการเกิดซํ้ าของปัญหาใน

อนาคต 
4. พฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในสมํ่าเสมอ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1. ศึกษาคน้ควา้รูปแบบระบบการเก็บประวติัปัญหาและวธีิแกไ้ขเพื่อใชว้ิเคราะห์ปัญหา

ในอนาคตจาก Internet 
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2. ศึกษาระบบการรักษาความปลอดภยัให้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในจากหนงัสือและ
วารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ต าแหน่งพนักงานแรงงานสัมพนัธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  หน้าทีปั่จจุบันของพนักงาน 

1. ดูแลระเบียบวินยัของพนกังาน รวมถึงการพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ทาํงานของบริษทัฯ เช่น ออกหนงัสือเตือน, หนงัสือลงโทษ, หนงัสือเลิกจา้ง เป็นตน้ 

2. จดัทาํบนัทึกการลาของพนกังานแต่ละคนใน Time Attendance  
3. บนัทึก และตรวจเช็คขอ้มูลเก่ียวกบัเวลาเขา้-ออก ของพนกังาน 
4. แก้ปัญหาในเบ้ืองตน้ก่อน กรณีท่ีพนักงานยื่นร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

สาํนกังานสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงาน 
5. งานเก่ียวกบัสาํนกังานประกนัสังคม 
6. ใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมายแรงงาน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1. ศึกษาสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่โดยติดต่อ สอบถาม

เจา้หนา้ท่ีกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม และคน้ควา้จาก Internet 
2. ศึกษากรณีการฟ้องร้องระหวา่งพนกังานกบับริษทัในสาเหตุต่างๆ จากหนงัสือ หรือ

วารสาร และนาํมาวเิคราะห์ปัญหาการฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัในอนาคต 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองคือพนกังานทัว่ไป เป็น
การจดัการความรู้ หรือ Knowledge Management ด้วยตวัพนักงานเอง เน่ืองจากพนักงานอาจมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งทาํในช่วงเวลาทาํงานจาํนวนมาก ตอ้งประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งใน
เวลาทาํงานปกติ ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สะดวกท่ีจะใชเ้คร่ืองมือการพฒันาพนกังานอ่ืนๆ เช่น การ
ฝึกอบรม (Training) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และ
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) เป็นตน้ ซ่ึงการเรียนรู้ด้วยตนเองน้ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถ
มอบหมายให้พนักงานจดัสรรเวลาท่ีจะเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง เลือกส่ือการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมภายใตร้ะยะเวลาท่ีจาํกดัของพนกังานแต่ละคน 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การทาํ Self Learning จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ข้ึนภายในองค์การ (Organization 
Learning) เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความสนใจและใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือต่างๆ 
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 2. องคก์ารตอ้งเตรียมความพร้อมของส่ือต่างๆ เพื่อให้พนกังานท่ีสนใจเรียนรู้ดว้ยตนเอง
สามารถเลือกใช้ส่ือเหล่านั้นได้อย่างสะดวก ทั้งน้ีความพร้อมของส่ือจะหมายรวมถึงจาํนวนส่ือ 
ความหลากหลายและความทนัสมยัของส่ือการเรียนรู้ท่ีมี รวมทั้งความง่ายในการเขา้ถึงส่ือท่ีจดัไวใ้ห ้
 3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัพนกังานท่ีรักและชอบ
คน้ควา้ ชอบศึกษาขอ้มูล และเป็นบุคคลท่ีสามารถบริหารงานท่ีรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อไม่ทาํใหพ้นกังานเกิดความคบัขอ้งใจในการบริหารงานและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากส่ือท่ีมอบหมายให ้
 4. กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น ข้ึนอยู่กบัการ
ติดตามผลจากผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงการจดัเวทีให้พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ของตนกบั
ผูอ่ื้น เพื่อเป็นการถ่ายโยงความรู้ และเป็นการต่อยอดความรู้ของตนจากความคิดเห็นหรือมุมมอง
ของทีมงาน 
 
การเป็นวทิยากรภายใน (Internal Trainer) 
 การเป็นวิทยากรภายใน วิทยากรหมายถึงผู ้ท่ีมีความรู้ ทักษะ ความชํานาญ รวมทั้ ง
ประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดให้กบับุคคลต่างๆ ฟังได ้ทั้งน้ีรูปแบบ
ของการเป็นวทิยากรจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ กล่าวคือ 
 1. วิทยากรภายในหน่วยงาน (Internal Instructor) นัน่ก็คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับคนในหน่วยงานหรือองค์การเข้าใจได้ ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
บรรยายโดยวิทยากรภายในจะใช้งบประมาณไม่มากนัก เน่ืองจากมอบหมายให้บุคลากรท่ีเป็น
พนกังานภายในสอนกนัเอง 
 2. วิทยากรภายนอกหน่วยงาน (External Instructor) นัน่ก็คือเป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความชาํนาญในการทาํงานจนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กบัผูฟั้งท่ีมา
จากต่างองค์การกนัซ่ึงมีความประสงคท่ี์จะเขา้รับการอบรมเพื่อแลกเปล่ียนและรับรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ จากวทิยากรภายนอก ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายต่อคนสําหรับการอบรม
ในแต่ละคร้ัง 
 อย่างไรก็ตามการฝึกพนกังานให้เป็นวิทยากรภายในนั้นถือไดว้่าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ
การพฒันาบุคลากรท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกใช้รูปแบบดงักล่าวน้ีฝึกทกัษะความสามารถของ
พนักงานได้ โดยผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากร
ภายในสอนใหก้บัพนกังานดว้ยกนัเอง โดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูน
สร้างความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคลหรือนิสัย (Attribute) 
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ให้กบัพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานจะได้พฒันาทกัษะตนเองให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง ทาํใหอ้งคก์ารมีพนกังานท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญ
ในงานดา้นต่างๆ (Trainers Pool) ทาํให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัพนกังานคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป อนัเป็น
การแปลงความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) 
มีการจดัทาํเป็นส่ือการสอน การทาํเอกสารประกอบการบรรยาย ทาํให้เกิดการบริหารจดัการความรู้
ในองค์การ (Knowledge Management-KM) ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัองค์การทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะท่ีองคก์ารประสบปัญหาสมองไหล สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีตอ้ประหยดังบประมาณรายจ่าย 
ดงันั้นการเป็นวทิยากรภายในจึงเป็นการพฒันาตวัพนกังานเอง และรักษาองคค์วามรู้ในองคก์าร ซ่ึง
วทิยากรภายในเหล่าน้ีจะสร้างใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกัดในการพฒันาแบบ Internal Trainer- Internal Trainer มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณาดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. วทิยากรภายในจะมีความรู้ ความเขา้ใจใน

ธุรกิจขององคก์ารและคุน้เคยกบัวฒันธรรม
องคก์ารเป็นอยา่งดี 

2. ประหยดังบประมาณในการจา้งวทิยากร
ภายนอก 

3. หลกัสูตรท่ีไดอ้อกแบบข้ึนมานั้นเหมาะสม
กบัองคก์าร 

4. ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันา และรักษาองค์
ความรู้ขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

5. เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถ
ของพนกังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การคิด
วเิคราะห์ การแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ เป็น
ตน้ ท่ีนอกเหนือจากทกัษะการสอนเท่านั้น 

6. สร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน ทาํให้
พนกังานมีโอกาสหรือเวทีในการแสดง
ศกัยภาพ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานไม่เบ่ือกบังาน
ประจาํท่ีมอบหมายให้รับผดิชอบ 

1. การยอมรับในความรู้ และความเช่ียวชาญ
ของวทิยากรภายในจากพนกังานในองคก์าร
เดียวกนัไม่เท่ากบัวทิยากรภายนอก 

2. การมอบหมายใหพ้นกังานเป็นวทิยากรเป็น
การเพิ่มความรับผดิชอบใหพ้นกังาน
นอกเหนืองานประจาํ ผูบ้งัคบับญัชาจึงตอ้ง
ส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเป็นอยา่งดี 

3. วทิยากรภายในจะเห็นเพียงแค่เทคโนโลยี
ภายในบริษทั ซ่ึงอาจเป็นขอ้เสียเปรียบเม่ือ
เทียบกบัวทิยากรภายนอกท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 

4. บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นวทิยากร
จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ป็นวทิยากร
ภายในท่ีดีและพนกังานภายในองคก์าร
ยอมรับ 

5. บรรยากาศการแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์าร
ไม่เอ้ืออาํนวย 
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 ขั้นตอนของการเป็น Internal Trainer- การพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดย
มอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในนั้ น ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติของวทิยากร- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดคุณสมบติัของ
ผูท่ี้จะมาเป็นวิทยากรภายในในองค์การก่อน ทั้งน้ีการเป็นวิทยากรภายในให้ประสบผลสําเร็จจน
กลายเป็นวิทยากรมืออาชีพท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กบัผูอ่ื้นจน
ไดรั้บการยอมรับและความเล่ือมใสศรัทธาในคุณสมบติัของวิทยากรไดน้ั้น บุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น
วทิยากรภายในจาํเป็นตอ้งมีหวัใจของ “P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L” ดงัน้ี 
Presentation Skill     Strategic Thinking 
(ทกัษะในการนาํเสนอ)    (ความคิดเชิงกลยทุธ์ วางแผนท่ีดี) 
Reliability       Initiative 
(ความน่าไวว้างใจ มีบุคลิกภาพน่าเล่ือมใส)  (ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ) 
Oral Communication    Observation 
(การส่ือสารดว้ยวาจา)    (การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน) 
Friendliness      New Generation 
(ความเป็นมิตร)      (การเป็นคนรุ่นใหม่ กา้วทนัเหตุการณ์) 
Energetic       Achievement 
(ความกระตือรือร้นในการสอน)   (การมุ่งเนน้ความสาํเร็จ) 
Self Confidence     Listening Skill 
(ความมัน่ใจในตนเอง)    (ทกัษะในการรับฟัง) 
 2. ขั้นตอนการส ารวจความเช่ียวชาญของพนักงาน- ผูท่ี้จะเป็นวิทยากรนั้นควรมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะสอนเป็นอย่างดี ดังนั้นผูบ้งัคบับญัชาควรสํารวจว่าพนักงานมีความ
เช่ียวชาญเพียงพอหรือไม่ และท่ีสําคญัพนักงานมีความสนใจหรือเต็มใจท่ีจะพฒันาโดยการเป็น
วิทยากรหรือไม่ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งนาํเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีกาํหนดข้ึนของผูท่ี้จะมาเป็น
วิทยากรมาใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกพนกังานท่ีเหมาะสมในการเป็นวิทยากรให้กบัพนกังาน
ภายในองคก์าร 
 3. ข้ันตอนการออกแบบหลักสูตร- พนักงานท่ีได้รับคดัเลือกหรืออาสาท่ีจะเป็นวิทยากร
ภายในจะตอ้งกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะสอน (Course Outline) ข้ึนมาก่อนเพื่อหารือกบัผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี
เพื่อให้การสอนและการพฒันาตรงความวตัถุประสงค์ โดยวิทยากรภายในสามารถออกแบบ
หลกัสูตรโดยกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร (Course Profile) ตามหลกัการ 5 W 1 H ดงัน้ี 
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What (อะไร)  - อะไรคือหวัขอ้หรือเช่ือหลกัสูตรท่ีตอ้งสอน 
Why (ทาํไม)  - ทาํไมจดัหลกัสูตรน้ี หรือวตัถุประสงคข์องการเขา้อบรม 
Who (ใคร)   - กลุ่มเป้าหมายท่ีจะสอนเป็นใคร 
When (เม่ือไหร่) - หลกัสูตรท่ีสอนจะเร่ิมและส้ินสุดเม่ือไหร่ ใชร้ะยะเวลานานมากนอ้ยแค่ไหน 
Where (ท่ีไหน)  - สถานท่ีท่ีตอ้งการสอนเป็นภายในหรือภายนอกองคก์าร 
How (อยา่งไร)  - เน้ือหารายละเอียดและขอบเขตท่ีตอ้งการใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ 
 4. ขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นวิทยากร- พนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงบทบาทในการเป็น
วิทยากร รวมถึงหลกัการและศิลปะต่างๆ ในการเป็นวิทยากร ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนอย่างมากใน
ฝึกฝนและให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) รวมถึงการให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่พนกังานท่ีทาํหน้าท่ี
เป็นวทิยากรภายใน ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานไดป้รับปรุงและพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะในการสอนต่อไป 
 5. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล- ผูบ้งัคบับญัชาสามารถติดตามผลจากการประเมิน
วิทยากรไดจ้ากแบบประเมินผลการจดัฝึกอบรม และควรมีการพูดคุยตวัต่อตวักบัพนกังาน เพื่อให้
คาํแนะนํา และปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน รวมถึงการยกย่องชมเชยหากพนักงาน
สามารถเป็นวทิยากรไดดี้ 
 ตัวอย่างของ Internal Trainer 
 1. วิทยากรสอนหลกัสูตรทางดา้นเทคนิค เช่น Safety, Qc 7 Tools, KAizen, Iso 16949: 
2002, ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มและโรคเน่ืองจากการทาํงาน เป็นตน้ 
 2. วิทยากรสอนหลกัสูตรทัว่ไป เช่น เทคนิคการสอนงาน, เทคนิคการบริหารเวลาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ, การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร, เทคนิคการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ เป็นตน้ 
 กลุ่มเป้าหมาย- การเป็นวทิยากรภายในเป็นรูปแบบการพฒันาความสามารถของพนกังานท่ี
เหมาะสมสําหรับพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความ
ชาํนาญในงานเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีการมอบหมายพนกังานกลุ่มน้ีให้เป็นวิทยากรภายในจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจ และพฒันาความสามารถของพนักงาน อีกทั้งยงัเป็นโอกาสหรือเวทีท่ีจะช่วยให้
พนกังานไดแ้สดงผลงานจากการเป็นวทิยากรภายในใหก้บัพนกังานในองคก์าร นอกจากน้ีเคร่ืองมือ
การพฒันาความสามารถของพนักงานด้วยการเป็นวิทยากรภายในยงัเหมาะกับพนักงานระดับ
ผูจ้ ัดการหรือผูบ้ริหาร เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเป็นอาวุโสโดยตาํแหน่ง และต้องดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยปกติอยูแ่ลว้ การพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารดว้ยเคร่ืองมือน้ีจึง
เป็นโอกาสท่ีดีท่ีพนักงานระดับผูจ้ ัดการหรือผูบ้ริหารจะได้เป็นแบบอย่างการสอนงานให้กับ
พนกังานอ่ืนๆ ต่อไป 
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 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ- การพฒันาความสามารถของพนักงานด้วย Internal Trainer จะ
ประสบความสาํเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. การเป็นวิทยากรภายในไม่เพียงพอจะตอ้งรู้ลึก รู้จริงและเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะสอนเท่านั้น 
แต่ตอ้งตระหนกัวา่จะทาํอย่างไรให้ผูฟั้งเขา้ใจ และเช่ือในส่ิงท่ีกาํลงัเรียนอยู ่ดงันั้นองคก์ารจะตอ้ง
สร้างความมัน่ใจถึงแนวทางของการเป็นวิทยากรท่ีดีดว้ยการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญหรือส่งพนกังานไป
อบรมเทคนิคและวิธีการเป็นวิทยากรภายในท่ีดีดว้ยการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญหรือส่งพนกังานไปอบรม
เทคนิคและวธีิการเป็นวทิยากรภายในท่ีดี 
 2. การมอบหมายเป็นวิทยากรเป็นการเพิ่มภาระหนา้ท่ีให้กบัพนกังานนอกเหนือจากงาน
ประจาํ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรหาวิธีกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน อาทิ การยกย่อง
ชมเชยต่างๆ เพราะการเป็นวิทยากรพนักงานจะต้องมีความเสียสละร่วมด้วย การมอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่วิทยากรภายใน การนาํมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัผลงานของพนกังาน และ
บางองค์การไดมี้การจดัสรรค่าตอบแทนให้กบัวิทยากรภายในเป็นรายชัว่โมง แต่วิธีน้ีอาจไม่เกิด
ผลดีในระยะยาวเพราะจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมใหพ้นกังานคิดถึงแต่เพียงปัจจยัเร่ืองตวัเงินเท่านั้น 
 3. ทักษะการสอนของวิทยากร เพราะไม่ใช่ว่าพนักงานท่ีเช่ียวชาญในการทาํงานจะ
สามารถเป็นวิทยากรท่ีดีได ้หรือพนกังานระดบัผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารจะเป็นวิทยากรท่ีดีได ้ดงันั้น
ผูบ้ ังคับบัญชาควรคาํนึงถึงความเหมาะสม หรือให้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมให้กับ
พนกังาน 
 4. การคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นวทิยากรภายในสาํคญัมาก พื้นฐานสาํคญัของผูท่ี้จะมาเป็น
วิทยากรก็คือ จะต้องเป็นบุคคลท่ีชอบพฒันาตนเองและผูอ่ื้น เป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี ดังนั้ น
องคก์ารจะตอ้งใส่ใจกบัการคดัสรรตวัวทิยากรตามคุณสมบติัพื้นฐานและตามหลกัของ P-R-O-F-E-
S-S-I-O-N-A-L ท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 
การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit) 
 การดูงานนอกสถานท่ี เป็นเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรรูปแบบหน่ึงโดยมอบหมายให้
พนกังานไปสังเกตการณ์ การกระทาํ หรือบุคคลท่ีตอ้งการในสถานท่ีเฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึง เพื่อ
วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง ในช่วงเวลาสั้ นๆ ซ่ึงการดูงานนอกสถานท่ีมักนิยมใช้กับ
พนักงานในระดับบริหารจดัการ (Management Level) ข้ึนไป เป็นการดูงานท่ีมีขอบเขตงานท่ี
รับผดิชอบเหมือนกนัหรือเป็นการดูงานจากลกัษณะงานท่ีตอ้งทาํงานร่วมดว้ย 
 การดูงานนอกสถานท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พนกังานไดเ้ห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้
เห็นรูปแบบการทาํงานท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผูรั้บการพฒันาไดเ้รียนรู้เร่ือง
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ใหม่ๆ ท่ีดีจากองคก์ารภายนอก ซ่ึงวธีิการดงักล่าวน้ีจะทาํใหพ้นกังานสามารถนาํแนวคิดท่ีไดรั้บจาก
การดูงานนอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพฒันาความสามารถของตน อีกทั้ ง
พนักงานยงัสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีได้รับรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทาํงานให้ดีข้ึน ทั้งน้ีการดูงานนอกสถานท่ีโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยการดูงานภายในประเทศ
และการดูงานในต่างประเทศ 
 รูปแบบการดูงานนอกสถานที่- รูปแบบการดูงานนอกสถานท่ีประกอบด้วย 2 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การดูงานภายในบริษัทเดียวกันหรือบริษัทในเครือ : การดูงานลกัษณะน้ีเป็นการดูงาน
นอกสถานท่ีจากองคก์ารเดียวกนัหรือเป็นองคก์ารท่ีอยูใ่นกลุ่ม/เครือเดียวกนัทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อศึกษาดูงานเก่ียวกบัวิธี/รูปแบบการปฏิบติัท่ีดีเลิศ (Best Practice) สามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่ง
หรือแม่แบบในการทาํงานได ้ทั้งน้ีการดูงานในรูปแบบน้ีค่อนขา้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน
และการแลกเปล่ียนขอ้มูล เน่ืองจากเป็นการดูงานภายในบริษทัเดียวกนั และพนกังานอาจคุน้เคย
รู้จกักนัอยูแ่ลว้จึงทาํใหก้ารติดตามเพื่อขอดูงานไม่ยุง่ยาก 
ประโยชน์: การดูงานจากองคก์ารเดียวกนัจะทาํให้พนกังานเกิดความเขา้ใจในรูปแบบการทาํงานใน
เชิงลึกมากข้ึน ช่วยทาํให้พนกังานเกิดความเขา้ใจขั้นตอน การเช่ือมโยงการทาํงานของตนกบังาน
อ่ืนในเชิงลึก รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการทาํงาน
ของตนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีการดูงานจากองคก์ารเดียวกนัยงัช่วยใหเ้กิดการสร้างสัมพนัธภาพท่ี
ดีกบัพนกังานคนอ่ืนท่ีอยูใ่นบริษทัหรือเครือเดียวกนั 
 2. การดูงานภายนอกบริษัท: การดูงานภายนอกบริษทัเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับ
พนกังานไดเ้ป็นการทาํงานขององคก์ารภายนอกท่ีมีวิธีการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เป็น
วธีิการปฏิบติังานท่ีพนกังานไม่เคยเห็นมาก่อน ซ่ึงพนกังานสามารถนาํมุมมองท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้น
องคก์ารของตนได ้อยา่งไรก็ตามการดูงานภายนอกบริษทั พนกังานจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
โดยมีขั้นตอนการประสานงานไวล่้วงหนา้หลายขั้นตอน เช่น การติดต่อขอคิวจากองคก์ารภายนอก
เพื่อขอดูงาน การจดัเตรียมการเดินทางการจดัเตรียมของท่ีระลึก และการขออนุญาตล่วงหน้าหาก
ตอ้งการขอถ่ายรูปหรือบนัทึกเสียง เป็นตน้ 
 ประโยชน์ : การดูงานจากองคก์ารภายนอกจะช่วยทาํใหพ้นกังานเกิดมุมมองใหม่ๆ เป็นการ
เสริมสร้างแนวคิด หรือวิสัยทศัน์ในการทาํงาน ทาํให้พนกังานมีแนวคิดใหม่ๆ จากการปฏิบติังาน
ขององคก์ารภายนอก อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้จูงใจใหพ้นกังานเกิดความตระหนกัถึงความพร้อมใน
การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากไดเ้ห็นรูปแบบการทาํงานขององคก์ารอ่ืน อนันาํไปสู่การจุดประกายให้
พนกังานเกิดการเปรียบเทียบรูปแบบหรือขั้นตอนการทาํงานของตนเองกบัองคก์ารภายนอก 
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 ข้อดีและข้อจ ากัดในการ Site-Visit- การ Site Visit มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควรพิจารณา
ดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู้และพฒันา

ตนเองจากการดูงานนอกสถานท่ี เป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบหรือขั้นตอนการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ทั้งจากองคก์าร
เดียวกนัหรือต่างองคก์ารกนั 

2. พนกังานสามารถเห็นส่ิงต่างๆ เป็นรูปธรรม 
ไดเ้รียนรู้จากสภาพความเป็นจริง สร้าง
ประสบการณ์ตรงแก่พนกังาน 

3. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ
ในการพฒันาและปรับปรุงระบบการทาํงาน
ในปัจจุบนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายหรือ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานดว้ย
กนัเอง อนันาํไปสู่การใหค้วามร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือในการทาํงานต่อไป 

5. ส่งเสริมใหเ้กิดพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การลงทุนหรือการติดต่องานอ่ืน
เพิ่มข้ึน ภายหลงัจากการดูงานนอกสถานท่ี 

6. ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยความรวดเร็วเป็น
การเรียนทางลดัจากองคก์ารชั้นนาํหรือ
องคก์ารท่ีมีวธีิการปฏิบติังานท่ีดีเลิศ 

1. ควรวางแผนล่วงหนา้ เพื่อจะได้
ประสานงานล่วงหนา้ และบริษทัภายนอก
ไดเ้ตรียมความพร้อม 

2. ความร่วมมือ และความพร้อมจากภายนอก 
อาจเกิดความไม่สะดวกในการนดัหมายวนั
เวลาทั้งของผูเ้จา้ดูงานและองคก์ารท่ีใหเ้ขา้ดู
งาน 

3. ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายใน
การดูงานโดยเฉพาะการดูงานใน
ต่างประเทศ และการดูงานจากองคก์าร
ภายนอก 

4. กรณีไปดูงานในต่างประเทศ มีตน้ทุนสูง ใช้
เวลาการเดินทาง และอาจมีปัญหาดา้นภาษา/
การส่ือสาร 

5. บริษทัท่ีเขา้ดูงาน อาจไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ี
แทจ้ริงตามท่ีตอ้งการ ทาํใหพ้นกังานไดเ้ห็น
รูปแบบการทาํงานในภาพรวมเท่านั้น 

6. ผูดู้งานจะตอ้งมีทกัษะหรือความสามารถใน
การสอบถาม กรณีท่ีสงสัยหรือมีประเด็นท่ี
ไม่เขา้ใจจากระบบงานหรือขั้นตอนท่ี
องคก์ารขอเขา้ไปดูงาน 

 
 ขั้นตอนการ Site Visit- การดูงานนอกสถานท่ีนั้นมีขั้นตอนปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการส ารวจ- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตรวจสอบก่อนว่าตอ้งการเพิ่มความรู้และ
ทกัษะในเร่ืองใดของพนักงาน และความสามารถนั้นสามารถปรับปรุงและพฒันาได้ด้วยการใช้
วธีิการดูงานนอกสถานท่ี ไม่วา่จะเป็นการดูงานภายในบริษทัท่ีอยูใ่นสถานท่ีตั้งคนละแห่ง เช่นการ
ไปดูงานในโรงงาน หรือการดูงานกบับริษทัในเครือ หรือบริษทัภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 
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 2. ขั้นการวางแผน- ผูบ้งัคบับญัชาวางแผนการดูงานนอกสถานท่ีโดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่างๆ คือ 
  2.1 จุดประสงค ์เพื่อกาํหนดขอบเขตของการไปดูงานนอกสถานท่ีตามจุดประสงคห์ลกั
ท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อใหก้ารดูงานเสร็จตามเวลาท่ีตอ้งการ 
  2.2 จุดท่ีจะดูงาน เพราะในการไปดูงานจะตอ้งเลือกจุดท่ีจะไปท่ีดีท่ีสุด ใช้เกณฑ์การ
พิจารณาในดา้นความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ ให้ประโยชน์ และให้ประสบการณ์ดา้นใดบา้ง 
มากเพียงใด ตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 
  2.3 ควรแจง้วตัถุประสงค ์ความตอ้งการก่อนลวงเวลา เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานท่ีท่ีจะไปดู
งาน ไดมี้เวลาจดัเตรียมบุคลากรและวางแผนการตอ้นรับไดถู้กตอ้ง 
  2.4 ระยะเวลา ควรวางแผนการออกเดินทาง และระยะเวลาในการดูงาน 
 3. ขั้นการส่ือสาร- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนักงาน เพื่อทราบแนวทางในการดู
งาน โดยให้คาํแนะนาํ บอกถึงกิจกรรมอะไรท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัและวตัถุประสงค์ของการดูงาน 
เพื่อใหพ้นกังานทราบจุดมุ่งหมายในแนวทางเดียวกนั และไดมี้การตั้งคาํถามในส่ิงท่ีอยากสอบถาม
เพิ่มเติมไวล่้วงหนา้ 
 4. ขั้นการปฏิบัติ- พนักงานท่ีไปดูงานนอกสถานท่ีจะต้องจดบนัทึกรายละเอียด และ
สอบถามส่ิงท่ีตอ้งการทราบในระหวา่งท่ีดูงานนอกจากน้ีองคก์ารบางแห่งไดมี้การมอบของท่ีระลึก
ใหก้บัองคก์ารภายนอกภายหลงัเสร็จส้ินการดูงานแลว้ 
 5. ขั้นการประเมิน- ผูบ้งัคบับญัชาประเมิน และติดตามผลจากรายงานสรุปของพนกังาน 
โดยประเมินตามประเด็น ดงัน้ี 

1. ประเมินวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
2. ไดรั้บประโยชน์อะไรบา้ง 
3. รายละเอียด Best Practices ท่ีพบ และส่ิงท่ีพบสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไร 
4. ขอ้สังเกตอ่ืนๆ 
5. ความคิดเห็นของพนกังาน 

 ตวัอยา่งการดูงาน: พนกังานควรรายงานผลการดูงาน ตามประเด็นดงัน้ี 
 1. สถานท่ีท่ีดูงาน 
 2. วตัถุประสงคก์ารดูงาน 
 3. สรุป Best Practices ท่ีไดจ้ากการ Site Visit 
 4. ขอ้ดีท่ีเกิดข้ึนในการทาํ Site Visit 
 5. ขอ้ควรปรับปรุงท่ีพบ 
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 6. ขอ้สังเกตอ่ืนๆ 
 และควรมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อเน่ืองจากรายงาน ดงัน้ี 
 1. เปรียบเทียบ Practices ขององคก์ารตนเอง กบัองคก์ารภายนอกท่ีไปดูงาน 
 2. วเิคราะห์ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน 
 3. วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีทาํให้เกิด Best Practices ในองค์การไดห้รือทาํให้ Practices นั้น
ย ัง่ยนืในองคก์าร 
 4. พิจารณาวา่ เราจะนาํ Best Practices ท่ีไดรั้บมานั้นมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 
 ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรให้พนกังานดาํเนินการวิเคราะห์ผลดงักล่าวมาทาํ
แผนปรับปรุงองคก์าร (Action Plan) ต่อไป โดยประเด็นท่ีควรนาํเสนอใน Action Plan ไดแ้ก่ 
 1. หวัขอ้/เร่ืองท่ีตอ้งการปรับปรุง 
 2. วตัถุประสงคใ์นการปรับปรุง 
 3. เป้าหมาย งบประมาณ กาํหนดเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
 4. อ่ืนๆ 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือการพฒันาพนกังานโดยวิธีการดูงาน
นอกสถานท่ีคือ พนักงานตั้งแต่ระดบัจดัการ (Management Level) ข้ึนไปไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ ระดบักลางหรือระดบัสูง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถท่ีตอ้งการพฒันาของผูบ้ริหารในแต่
ละระดบั เน่ืองจากการดูงานนอกสถานท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถกาํหนดวตัถุประสงคก์ารดูงานได้
หลากหลาย และภายหลงัจากการดูงานพนกังานระดบัน้ีจะสามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการดู
งานมาวางแผนดาํเนินการ แผนปรับปรุงองคก์าร และถ่ายทอดใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดต่้อไป 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การดูงานนอกสถานท่ีจะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูบ้ริหารท่ีจะส่งพนกังานเขา้ไปดูงานภายนอกสถานท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ถึงความสามารถ
ท่ีตอ้งการให้พนักงานพฒันาก่อนไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึงกาํหนดเป้าหมายหรือความคาดหวงัจากการดูงานภายนอกสถานท่ีใหช้ดัเจน 
 2. การเตรียมความพร้อมของพนกังานก่อนดูงาน พนกังานตอ้งมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์
ของการดูงานเป็นอยา่งดี และการร่วมกนัช่วยตั้งคาํถามระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานก่อนไป
ดูงานซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานเขา้ใจขอบเขต และประเด็นท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการมากข้ึน 
 3. ความร่วมมือของสถานท่ีท่ีจะไปดูงาน เพื่อให้องค์การท่ีขอเขา้ไปดูงานจดัเตรียมขอ้มูล
ไดถู้กตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการขอเขา้ไปดูงาน จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งแจง้เป้าหมาย
ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการขอดูงานในเร่ืองใดและตอ้งการขอ้มูลเอกสารใดบา้งเพราะองคก์ารจะไดเ้ตรียม
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ขอ้มูลหรือเอกสารบางส่วนท่ีเปิดเผยกบัพนกังานท่ีขอเขา้มาดูงาน ทาํให้ไม่ตอ้งเสียเวลาคน้หาหรือ
รอเอกสาร 
 4. ภายหลงัจากการดูงานนอกสถานท่ีทุกคร้ัง ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งติดตามและดาํเนินการ
พฒันาต่อยอด โดยการนาํเคร่ืองมือการพฒันาด้วยวิธีการอ่ืนๆ มาใช้ปรับปรุงความสามารถของ
พนกังาน เช่น การมอบหมายงาน การมอบหมายโครงการ การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเติม เป็น
ตน้ ถือวา่เป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถท่ีนาํมาใชภ้ายหลงัจากการดูงานเสร็จส้ินลง 
 
การให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) 
 การให้ขอ้มูลป้อนกลับ เป็นกระบวนการหรือเคร่ืองมือการพฒันาพนักงานอย่างหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนจากการรับฟังขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทาํงานหรือเร่ืองทัว่ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของตวั
บุคคลหรือกลุ่มคน พบว่าการให้ขอ้มูลป้อนกลบันั้นสามารถทาํไดต้ลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงหลงั
การประเมินผลการฏิบติังานดว้ย ซ่ึงจะเรียนผูท่ี้ให้ขอ้มูลวา่ “ผูส่้งสาร” หรือ “ผูใ้ห้ขอ้มูลป้อนกลบั” 
และจะเรียกผูท่ี้รับฟังขอ้มูลวา่ “ผูรั้บสาร” หรือ “ผูรั้บฟังขอ้มูลป้อนกลบั” 
 การให้ขอ้มูลป้อนกลบันั้นสามารถเกิดข้ึนได้ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Informal 
Feedback) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลป้อนกลบัสามารถพูดคุยกบัผูรั้บฟังขอ้มูลป้อนกลบัในเวลาใดก็ได ้เกิดข้ึน
ได้ตลอดเวลา ถือว่าเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เช่น หัวหน้างานคุยกบั
ลูกน้องถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน หรือลูกนอ้งมาขอคาํปรึกษาเร่ืองส่วนตวัจากหัวหนา้งาน 
เป็นตน้ และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัอาจเกิดข้ึนไดใ้น สถานการณ์ท่ีเป็นทางการ (Formal Feedback) 
ซ่ึงถูกจดัข้ึนภายในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น หลงัการประเมินเสร็จส้ิน ส่วนใหญ่จะจดัข้ึนปีละ
หน่ึงหรือสองคร้ัง เพื่อแจง้ผลการปฏิบติังานว่าผลงานของพนกังานเป็นตามเกินกว่า หรือตํ่ากว่า
มาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
 รูปแบบของ Feedback- การให้ข้อมูลป้อนกลับมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี 

แบบแจง้และชกัจูง 
(Tell And Sell) 

ผู้บัง คับ บัญช า แจ้ง ผล ก าร ป ฏิ บัติ ง า น แล ะ คว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุง พร้อมทั้งชกัจูงหรือช้ีนาํให้
พนกังานยอมรับและปฏิบติัตาม ถือวา่เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบ
ทางเดียว (One-Way Communication) 

แบบแจง้และรับฟัง 
(Tell And Listen) 

ผู้บัง คับ บัญช า แจ้ง ผล ก าร ป ฏิ บัติ ง า น แล ะ คว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุง พร้อมทั้งให้พนกังานคิดหา
วิธีการปรับปรุงความสามารถของตนเอง ซ่ึงผูบ้งัคบับัญชาจะมี
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บทบาทเป็นเพียงผูรั้บฟังแผนงานการปรับปรุงความสามารถของ
พนักงาน ถือว่าเป็นลักษณะการส่ือสารแบบทางเดียว (One-Way 
Communication) 

แบบร่วมแกปั้ญหา 
(Problem Solving) 

ผู้บัง คับ บัญช า แจ้ง ผล ก าร ป ฏิ บัติ ง า น แล ะ คว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี
ผู ้ใ ต้บัง คับ บัญช า จ ะ ต้อ ง แ ก้ไ ข ป รับ ป รุ ง  พ ร้อ ม ทั้ ง ร่ วม กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจดัทาํแผนการพฒันาปรับปรุงความสามารถของ
พนักงาน ถือว่าเป็นลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way 
Communication) 

 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกัดของ Feedback- การให้ข้อมูลป้อนกลับมีทั้งขอ้ดีและข้อจาํกดัท่ีควร
พิจารณาดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. สร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน โดยเฉพาะเร่ือง
ผลการปฏิบติังานและความสามารถท่ีตอ้ง
พฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

2. ผูบ้งัคบับญัชาสามารถติดตามความคืบหนา้
ของงาน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่
พนกังาน 

3. สามารถกระตุน้จูงใจให้ผูรั้บฟังขอ้มูล
ป้อนกลบัเกิดกาํลงัใจและสร้างความหวงั
หรือความฝันใหม่ได ้

4. สร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน 

5. เป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถของ
พนกังานท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณ 

6. สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือการพฒันาอ่ืนๆ 
ได ้เช่น การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การสอน
งาน เป็นตน้ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาท่ีทาํหนา้ท่ีให้ขอ้มูลป้อนกลบั
ตอ้งมีทกัษะการฟังและใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
เพื่อไม่ใหเ้กิดการใหข้อ้มูลในเชิงลบ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเปิดใจรับฟังกรณีท่ี
พนกังานประสงคจ์ะใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

3. เป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถของ
พนกังานท่ีตอ้งใชเ้วลาดงันั้นผูใ้หข้อ้มูล
ป้อนกลบัควรเตรียมประเด็นและเผือ่เวลา
สาํหรับการใหแ้ละรับฟังขอ้มูลป้อนกลบั
จากพนกังาน 
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 ขั้นตอนการทาํ Feedback- การให้ขอ้มูลป้อนกลบัอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้งัคบับญัชา
หรือผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนก่อนการให้ขอ้มูลป้อนกลบั- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเตรียมประเด็นหรือหัวขอ้ท่ี
ตอ้งการให้ขอ้มูลป้อนกลบัก่อนท่ีจะเขา้ไปพูดคุยกบัพนกังาน โดยตรวจสอบถึงผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานว่าเป็นไปตามเกินกว่า หรือตํ่ากว่ามาตรฐาน รวมถึงเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบังานท่ีตอ้ง
ติดตามความคืบหน้า หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทาํงานเพื่อนาํข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีมาใช้
ประกอบในระหวา่งการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเตรียมหา
สถานท่ีและกาํหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังานแต่ละคนดว้ย 
 2. ขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับ- เทคนิคและวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีผูใ้ห้ข้อมูล
ป้อนกลบัพึงปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกั S-M-A-R-T ดงัต่อไปน้ี 
 S-Specify 
 ควรให้ขอ้มูลป้อนกลบัเฉพาะเจาะจงวา่จะพูดคุยถึงเร่ืองอะไรถา้เป็นเร่ืองงานควรกาํหนด
กิจกรรมหรือลกัษณะงานท่ีชดัเจน เช่น จะพูดถึงเป้ายอดขาย หรือผลของการจดัสัมมนาท่ีผ่านมา 
หรือความสามารถท่ีอยากให้ลูกนอ้งปรับปรุงตวัเอง เป็นตน้ และถา้ เป็นไปไดห้ากสามารถอา้งถึง
พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเกิดข้ึนได ้ยอ่มจะทาํใหผู้รั้บฟังขอ้มูลป้อนกลบัเขา้ใจและ
เห็นภาพอยา่งชดัเจน 
 M-Motivating People 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลป้อนกลบัควรมีความสามารถในการชกัจูง และโน้มน้าวจูงใจให้ผูรั้บฟังขอ้มูล
ป้อนกลบัเช่ือและเห็นดว้ยในส่ิงท่ีตนพดู ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัเองควรมีทกัษะของการวิเคราะห์
ลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูฟั้งวา่มีปฏิกิริยาเช่นไรในขณะท่ีกาํลงัรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัอยู ่ถา้ผูฟั้ง
ยิ่งดูสลดหดหู่และไม่สามารถยอมรับความจริงนั้นได ้ควรปรับเปล่ียนวิธีการพูด โดยการยกเร่ืองท่ี
ผูฟั้งรู้สึกประทบัใจหรือมีความรู้สึกดีๆ ในส่ิงนั้น เพื่อท่ีจะทาํใหผู้ฟั้งมีกาํลงัใจและอยากรับฟังในส่ิง
ท่ีกาํลงัจะพดูต่อไป 
 A-Achievement 
 ผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัตอ้งช้ีแจงเป้าหมายหรือผลสําเร็จท่ีอยากให้เกิดข้ึนภายหลงัจากการให้
ขอ้มูลป้อนกลบั มิใช่เป็นการพดูลอยๆ หรืออยากใหมี้คนรับฟังหรือเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ ผูใ้ห้
ขอ้มูลป้อนกลบัควรจะบอกให้ผูรั้บฟังขอ้มูลป้อนกลบัเขา้ใจได้ว่าอะไรคือส่ิงท่ีเขาจะได้รับหรือ
จะตอ้งปฏิบติัต่อไป รวมถึงการกระตุน้และสร้างพลงัใจให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าสามารถปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัไดอ้ยา่งแน่นอน 
 



228 
 

 R-Reality 
 ข้อมูลท่ีหยิบยกข้ึนมาในระหว่างท่ีกาํลังให้ข้อมูลป้อนกลับอยู่นั้ นควรจะเป็นข้อมูลท่ี
ถูกตอ้ง เป็นความจริงมิใช่แต่ข้ึนเองหรือคาดเดาเอาเอง หรือพูดโอเวอร์เกินไปทั้งๆ ท่ีเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไม่ได้ร้ายแรงอย่างท่ีคิดไว ้นอกจากน้ีขอ้มูลป้อนกลบัท่ีให้นั้นควรเป็นเร่ืองท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ป้อนกลบัสามารถทาํไดจ้ริง มีความรู้และความสามารถเพียงพอท่ีจะทาํในส่ิงท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลป้อนกลบั
เสนอแนะ 
 T-Tolerance 
 บ่อยคร้ังท่ีผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัตอ้งอดทนต่อพฤติกรรม สีหนา้หรือการแสดงออกดว้ยท่าที
ท่ีต่อตา้นหรือไม่เห็นดว้ยจากผูรั้บฟังขอ้มูลป้อนกลบั ผูใ้ห้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีดีควรอดทนและเปิดใจ
พร้อมท่ีจะรับฟังเหตุการณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในบางช่วงเวลาผูใ้ห้ข้อมูล
ป้อนกลบัจะตอ้งเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูรั้บฟังข้อมูลป้อนกลับเพื่อคน้หาว่าอะไรคือสาเหตุของ
ปัญหา และจะตอ้งแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร 
 3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการให้ขอ้มูลป้อนกลบั- ภายหลงัจากผูบ้งัคบับญัชาให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานแล้ว ขั้ นตอนถัดไปคือการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพของการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนของพนกังานแต่ละคนเพื่อประเมินว่าพนกังานสามารถทาํงานไดต้าม
มาตรฐานหรือความคาดหวงัท่ีกาํหนดไวไ้ดห้รือไม่ รวมถึงการกาํหนดช่วงเวลานดัหมายท่ีจะพูดคุย
เพื่อติดตามผลการทาํงานและการพฒันาตนเองภายหลงัจากท่ีรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัแลว้ 
 ตัวอย่างค าพูดในการ Feedback 
 สถานการณ์- พนักงานพูดจาไม่สุภาพ แสดงกริิยาและน า้เสียงทีไ่ม่เป็นมิตรกบัลูกค้า 

 คุณน้อยหน่า เท่าท่ีผสมสังเกต ผมช่ืนชมคุณนะท่ีคุณมาทาํงานแต่เช้าทุกวนั คุณมกัจะ
มาถึงสถานท่ีทาํงานก่อนเพื่อนคนอ่ืนๆ แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีผมมองวา่ถา้คุณพฒันาไดน้ะ คุณ
จะเป็นพนักงานท่ีดีของผมคนหน่ึงเลยละ เม่ือวานน้ีคุณจาํได้ไหมท่ีมีลูกค้าโทรมา
สอบถามราคาจากคุณ ผมสังเกตเห็นว่าคุณมวัแต่ทาํงานอ่ืนๆ จนทาํให้รับโทรศพัท์ช้า 
ดงัอยู่นานมากกวา่คุณจะรับสาย แลว้เวลาคุณรับสาย คุณก็พูดจาห้วนๆ ตอบปฏิเสธว่า
ไม่รู้อยา่งเดียว...คุณจาํไดห้รือไม่...จากการแสดงออกของคุณเม่ือวานน้ี ทาํให้ลูกคา้ราย
น้ีโทรศพัทม์าคุยกบัผมเลย และต่อวา่วา่ทาํไมพนกังานถึงพูดจาแบบน้ี เขาไม่พอใจมาก
เลยนะ...ท่ีผมบอกคุณก็ไม่ไดว้า่จะมาตาํหนิอะไรหรอกนะ แต่อยากจะบอกวา่ถา้ทาํแบบ
น้ีหน่วยงานเราจะมีแต่ขอ้ร้องเรียน และภาพพจน์ของฝ่ายจะดูไม่ดีเลย ผมเขา้ใจว่าคุณ
อาจจะงานยุง่ แต่ผมเสนอวา่ถา้มีโทรศพัทเ์ขา้มา ผมขอให้คุณวางมือจากงานอ่ืนๆ ก่อน 
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และรีบรับโทรศพัท์ หลงัจากนั้นคุณควรจะสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความ
สุภาพลงทา้ยดว้ยคะ ขา หน่อยก็จะดี...ผมเช่ือวา่ถา้คุณทาํไดแ้บบน้ีกบัลูกคา้ทุกราย คุณ
จะเป็นพนกังานรับโทรศพัทท่ี์ดีของผมคนหน่ึงเลยนะ 

 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมในการให้ขอ้มูลป้อนกลบันั้นคือพนกังานทุกคน 
ทุกระดับ เพราะผูบ้งัคบับญัชาสามารถนํามาใช้ในทุกสถานการณ์ทั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ แต่ก่อนท่ีจะใหข้อ้มูลป้อนกลบันั้น ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพิจารณาวา่ใหข้อ้มูลป้อนกลบักบัใคร 
และเลือกรูปแบบการให้ขอ้มูลป้อนกลบัไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น พนกังานระดบัปฏิบติัการ เม่ือให้
ขอ้มูลป้อนกลบั นอกจากจะแจง้วา่ทาํงานถูกตอ้งหรือไม่นั้น ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งบอกแนวทาง หรือ
วิธีท่ีดาํเนินการต่อไปอย่างละเอียดด้วย หรือกรณีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานใน
องค์การพอสมควรแล้ว ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นและให้
พนกังานไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

 องคก์ารควรสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการให้และการรับฟังขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อ
ไม่ทาํให้พนกังานเกิดความกลวั ความรู้สึกต่อตา้น และความคบัขอ้งใจเม่ือตอ้งรับฟัง
ขอ้มูลป้อนกลบั พนกังานบางคนอาจเขา้ใจผิดว่าตนเองทาํงานไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ
จนผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พวกเขา 

 องค์การจะต้องกาํหนดให้การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสําคญัในการ
พฒันาความสามารถและผลงานของพนกังานดว้ยการกาํหนดเป็นนโยบายและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทุกคนท่ีจะตอ้งใช้เคร่ืองมือน้ีในการปรับปรุงและพฒันา
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน 

 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีทกัษะการฟังขอ้มูลท่ีดี เพราะนอกจากการทาํหน้าท่ีให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีดีแล้ว ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํหน้าท่ีรับฟังขอ้มูลป้อนกลบัอีกด้วย ทั้งน้ี
องค์การควรจดัอบรมแก่ผูใ้ห้ข้อมูลป้อนกลับถึงเทคนิคและวิธีการรับฟังข้อมูลจาก
พนกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีดีจะเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นพฤติกรรมและ
ผลลพัธ์การทาํงานของพนกังาน ดงันั้นองค์การจะตอ้งมีนโยบายให้ผูบ้งัคบับญัชาทุก
คนจดัทาํสมุดบนัทึกพฤติกรรมและผลการทาํงานของพนกังาน เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลในการ
ประเมินตดัสินใจ และใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังาน 
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การฝึกงานกบัผู้เช่ียวชาญ (Counterpart) 
 การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ การฝึกงานจะทาํงานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้าํนาญการ เป็น
เคร่ืองมือพฒันาบุคลากรแบบหน่ึงท่ีเน้นให้พนักงานได้ร่วมฝึกงานและทาํงานกับผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีในบางองคก์ารอาจเรียกวา่ การพบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Briefing) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการมอบหมายให้เป็นผูฝึ้กงานนั้น คือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีทาํงานอยู ่หรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในทกัษะหลายๆ ดา้น และในท่ีน้ีไดร้วมถึงผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารไดอี้กดว้ย 
 พบวา่การพฒันาโดยการฝึกงานและทาํงานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญน้ีเป็นการพฒันาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเช่ียวชาญเจาะลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยตรง ทั้งน้ีองค์การอาจจะนาํวิธีการพฒันา
บุคลากรโดยมอบหมายให้พนกังานทาํงานประกบร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงอาจจะเป็นภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ เพื่อใหเ้รียนรู้ถึงเทคนิคและวธีิการจากผูเ้ช่ียวชาญนั้น เช่น พฒันาบุคลากรของฝ่าย
ผลิตโดยบริษทัส่งใหพ้นกังานเขา้ร่วมฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต ท่ีบริษทัแม่ในต่างประเทศ 
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีการฝึกงานและทาํงานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญสามารถนาํไปใชเ้พื่อพฒันาพนกังานใน
ระดับผูบ้ริหารระดับต้น (Low Management Level) ข้ึนไป เช่น ผูช่้วยผูจ้ดัการ หัวหน้างาน 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent) และพนกังานใหม่ในโครงการ Management Trainee เป็นตน้ 
 รูปแบบของ Counterpart- รูปแบบการฝึกงานและทาํงานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 
2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การฝึกงานและท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญภายใน การฝึกงานลกัษณะน้ีมกัใชใ้นองคก์าร
ส่วนใหญ่ โดยมอบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญภายในท่ีองคก์ารมีอยู่แลว้เป็นผูฝึ้กงานตามระยะเวลาท่ีได้
กาํหนดไว ้ซ่ึงการฝึกงานโดยรูปแบบน้ีค่าใชจ่้ายจะไม่สูงนกั เช่น การจดัโปรแกรมการฝึกงานให้กบั
พนกังานกลุ่ม Management Trainee หรือพนกังานกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent) เป็นตน้ 
 2. การฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญภายนอก การฝึกงานและทาํงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก เป็นการเชิญผูเ้ ช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาฝึกสอน หรือส่งพนักงานไปฝึกงานกับ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เช่น การส่งวิศวกรไปฝึกงานการวางแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรกับ
ผูเ้ช่ียวชาญบริษทัคู่ค้าท่ีประเทศอิตาลี การเชิญผูเ้ช่ียวชาญบริษัทคู่ค้าท่ีประเทศอิตาลี การเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญจากญ่ีปุ่นมาฝึกงานการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กบัพนกังาน R&D เป็นตน้ ทั้งน้ีรูปแบบ
การฝึกงานลกัษณะน้ีจะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงกวา่การเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายในองคก์าร 
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 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ Counterpart- การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นวธีิการพฒันาพนกังานจากบุคคลท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในงานนั้นอยา่ง
แทจ้ริง 

2. ประหยดัค่าใชจ่้าย และประหยดัเวลาหาก
องคก์ารมีผูเ้ช่ียวชาญอยูแ่ลว้ 

3. ทาํใหพ้นกังานเขา้ใจถึงขอบเขตหนา้ท่ีงาน
และเป้าหมายของงานท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งถ่อง
แท ้

4. สร้างความภาคภูมิใจในการทาํงานใหก้บั
พนกังานท่ีไดมี้โอกาสฝึกงานกบัผูบ้ริหาร
หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการยอมรับใน
องคก์าร 

5. ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพการ
ทาํงานไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง เป็นเร่ืองๆ ตรง
จุดและตรงประเด็น ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
อยา่งรวดเร็ว 

6. ฝึกทกัษะในการทาํงานและการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง จากเจา้ของเทคโนโลยี
โดยตรง 

7. มีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัไดท้นัทีทนัใดกรณี
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญพบขอ้ผดิพลาดของผูเ้รียน 

8. ทาํใหผู้เ้รียนเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงพร้อม
ทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

9. ผูเ้รียนสามารถนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของตนไดง่้าย 
เน่ืองจากมีส่วนร่วมปฏิบติังานจริงกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1. ผูเ้ช่ียวชาญอาจไม่ใช่ผูรู้้จริงและมีความ
ชาํนาญในงานนั้น ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งมี
ขั้นตอนในการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะทาํ
การฝึกงานใหก้บัพนกังาน 

2. ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองเวลา
ใหก้บัพนกังาน ไม่วา่ก่อนเร่ิมฝึกงาน ใน
ระหวา่งฝึกงาน และหลงัฝึกงานเสร็จ 

3. ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร 
การถ่ายทอด และมีความพร้อมท่ีจะสอน
และใหค้วามรู้ ประสบการณ์ต่างๆ แก่
พนกังาน 

4. การฝึกงานมกัมีการวางแผน กาํหนด
ระยะเวลาท่ีแน่นอน เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
การฝึกงาน หากพนกังานมีขอ้สงสัยอาจไม่
สะดวกในการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 

5. ผูเ้รียนจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงในการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะและความ
ชาํนาญในเร่ืองนั้น 

6. องคก์ารอาจจะตอ้งจดัสรรงบประมาณไว้
ส่วนหน่ึงสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะมาฝึกสอน
งานเฉพาะเร่ือง 

7. กรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญเป็นชาวต่างประเทศอาจ
ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร และความพร้อมของผูเ้รียน 
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 ขั้ นตอนของ  Counterpart- ก า ร ฝึ ก ง า นกับ ผู ้เ ช่ี ย วช า ญอย่า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภา พ นั้ น 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้หข้อ้มูลป้อนกลบัจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการส ารวจ- ผูบ้งัคบับญัชาสํารวจและจดัลาํดบัความสําคญัของเร่ืองท่ีจะฝึกงาน
ก่อน โดยการวิเคราะห์จากความสามารถท่ีต้องการพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมให้พนักงานมี
ความสามารถท่ีมากข้ึน ซ่ึงผู ้บังคับบัญชาจะต้องทําหน้าท่ีในการประเมินและวิเคราะห์ว่า
ความสามารถในเร่ืองใดท่ีตอ้งการพฒันาพนกังานดว้ยเคร่ืองมือการฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
 2. ขั้นตอนการวางแผนกับผู้เช่ียวชาญ- ผูบ้ ังคับบัญชาวางแผนระยะเวลาการฝึกงาน 
รวมทั้งติดต่อผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะฝึกงานให้กบัพนักงาน โดยแจง้ความคาดหวงั แผนการดาํเนินการ 
เป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีต้องการกับผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ งน้ีการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะฝึกงานให้กับ
พนกังานนั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญจากคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือจากพนกังานทัว่ไป 
2. เป็นท่ียอมรับในเร่ืองความรู้ความสามารถ 
3. มีความยนิดีท่ีจะไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น 
4. มีความอดทนและมีความคิดเป็นระบบ 
5. มีความเขา้ใจผูอ่ื้น 
6. มีความต่ืนตวัต่อการเรียนรู้เทคโนโลย ีและวทิยาการใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
7. มีทกัษะการส่ือสาร การพดูโนม้นา้วผูอ่ื้น 

 3. ขั้นตอนการท าความเข้าใจกับพนักงาน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังาน เพื่อ
ทาํความเข้าใจถึงความคาดหวงัท่ีต้องการจากการฝึกงานกับผู ้เช่ียวชาญ แผนการดําเนินการ 
เป้าหมาย และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ รวมทั้งคุณสมบติัของการเป็นผูเ้รียนท่ีดี ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
ช้ีแจงถึงพฤติกรรมการแสดงออกของพนกังานในช่วงการฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความคิดเชิงวเิคราะห์ 
2. มีความพยายามและความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้งาน 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกงานไปใช้กบังานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
4. สามารถปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืน และสภาพแวดลอ้มไดดี้ 
5. มีทกัษะการส่ือสารและรับฟังขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการฝึกงาน 

 4. ข้ันตอนการฝึกงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ- ผูเ้ช่ียวชาญฝึกงานให้กบัพนกังาน โดยตอ้งหา
วิธีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี
ผูเ้ ช่ียวชาญควรสนใจสังเกตพนักงานในขณะฝึกงาน หมั่นสอบถามและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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(Feedback) จากพนกังานเสมอวา่เขา้ใจหรือไม่ มีคาํถามหรือขอ้สงสัยท่ีตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมใน
เร่ืองใดและในทางกลบักนัพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูเ้รียนท่ีดี คอยสังเกตและบนัทึกความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งคอยสอบถามขอ้มูลหรือประเด็นท่ีสงสัยเพิ่มเติม 
ตลอดจนตอ้งคิดวิเคราะห์และรู้จกัประยุกต์ความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงานกบังานท่ีได้รับมอบหมาย
ต่อไป 
 5. ขั้นการประเมิน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํหนา้ท่ีประเมิน ติดตามผลการฝึกงานร่วมกบั
ผูเ้ช่ียวชาญของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรจะนดัหมายกบัพนกังานเป็นระยะเพื่อ
สอบถามความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงาน รวมถึงการให้คาํปรึกษาแนะนําแก่
พนกังานถึงการปฏิบติัตนในช่วงระหวา่งการฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
 ตัวอย่างการฝึกงานและท างานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญ 
 ตาํแหน่ง :  Management Trainee ดา้นวศิวกรรม 
 ระยะเวลา : 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) 
 สถานท่ี :  โรงงานผลิตอาหารแปรรูป A 
 ก าหนดการฝึกงาน และหน่วยงานทีรั่บผดิชอบจัดสรรผู้เช่ียวชาญในการฝึกงาน 
 เดือนท่ี 1  ฝึกงานท่ีฝ่ายการวางแผนการผลิต, ฝ่าย Production A, ฝ่าย Production B 
 เดือนท่ี 2  ฝึกงานท่ีฝ่ายควบคุมระบบ ฝ่ายจดัส่งและขนส่ง ฝ่ายซ่อมบาํรุงรักษา ฝ่าย

บริหารโครงการ 
 เดือนท่ี 3  ดูงานฝ่ายอ่ืนๆ อาทิ ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่าย R&D เป็นต้น จัดทํารายงานการ

ฝึกงาน และเสนอโครงการปรับปรุงการทาํงานจากการฝึกงานสรุปการ
เรียนรู้และประเมินผลการฝึกงานกบัผูบ้งัคบับญัชา 

 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกงาน
และทาํงานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ คือพนกังานในระดบัผูจ้ดัการ หัวหน้างาน พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง 
(Talent) และพนกังานใหม่ในโครงการ Management Trainee เพราะพนกังานกลุ่มน้ีมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดภ้ายในระยะเวลาท่ีจาํกดั เน่ืองจากการฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญนั้นมกั
ใช้ระยะเวลาจาํกัด และมีโปรแกรมท่ีกําหนดไวค้่อนข้างชัดเจน ดังนั้ นผู ้บังคับบัญชาจะต้อง
เลือกสรรพนักงานท่ีมีความสามารถในการรับรู้และพฒันาตนเองสูง และบุคคลเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัแทนของหน่วยงานในการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาถ่ายทอดให้กบัพนกังานคนอ่ืนๆ 
ต่อไปในองคก์าร 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การทาํ Counterpart จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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 1. ควรกําหนดแนวทางในการฝึกงานและลาํดับเร่ืองท่ีจะฝึกงานให้ชัดเจน เน่ืองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมกัมีเวลาในการฝึกงานให้พนกังานจาํกดั โดยเฉพาะการจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกท่ีมี
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง และมีคิวการฝึกงานใหก้บัองคก์ารภายนอกอ่ืนๆ จาํนวนมาก 
 2. การสรรหาคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก องคก์ารจะตอ้งกาํหนดคุณสมบติั
หรือเง่ือนไขในการพิจารณาหาผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพราะหากองค์การเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญไม่เหมาะสม อาจทาํใหพ้นกังานเสียเวลาในการฝึกงาน รวมถึงทาํให้พนกังานรับรู้ขอ้มูล
ท่ีไม่ถูกตอ้งในระหวา่งฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญคนนั้น 
 3. ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานตั้งแต่ก่อนเร่ิมฝึกงาน ระหว่าง
การฝึกงาน และหลงัการฝึกงาน รวมถึงการเป็นพี่เล้ียง ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และการให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัแก่พนกังานอยา่งใกลชิ้ด 
 4. ความสําเร็จของการฝึกงานก็คือ การติดตามและประเมินความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน 
ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรหาวิธีการในการตรวจสอบและติดตามความรู้ของพนกังานภายหลงัจาก
การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การมอบหมายให้พนกังานจดัทาํรายงานหรือโครงการภายหลงัจาก
การฝึกงานเพราะจะทาํใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้มากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
 
การเปรียบเทยีบคู่แข่ง/คู่เปรียบเทยีบ (Benchmarking) 
 การเปรียบเทียบคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ เป็น
เคร่ืองมือพฒันาบุคลากรแบบหน่ึง โดยใชว้ธีิการศึกษาดูงานของผูอ่ื้น แลว้นาํวิธีการเปรียบเทียบกบั
กระบวนการทาํงานหรือวิธีการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนั เพื่อหาวิธีการปฏิบติัต่างๆ ท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practices) นาํมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ และวธีิการปฏิบติัต่างๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื่อให้ได้เทียบเท่าหรือดีกว่า ซ่ึงการเปรียบเทียบน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองอย่างเป็น
ระบบต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมท่ีสามารถวดัและตรวจสอบได ้ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการปรับปรุงแบบ
กา้วกระโดดโดยไม่ตอ้งเสียเวลากบัความผิดพลาด และการเปรียบเทียบระหวา่งกนัจะทาํให้เห็นจุด
แตกต่างหรือช่องว่าง (Gap) ระหว่างความสามารถของพนกังานกบัผูท่ี้นาํมาเปรียบเทียบ แต่ทั้งน้ี
การปรับปรุงตนเองท่ีเกิดข้ึนนั้น จะตอ้งเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ เน่ืองจากแต่
ละหน่วยงานหรือองค์การมีสภาพแวดล้อม วฒันธรรม สภาพธุรกิจ และปัจจยัภายในองค์การท่ี
แตกต่างกนั 
 การทาํ Benchmarking จะตอ้งมีการกาํหนดตวัช้ีวดั หรือท่ีเรียกว่า Key Performance 
Indicators (Kpis) ว่าจะเปรียบเทียบกบัใคร ในเร่ืองใด และเขา้ไปเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีทาํให้
ประสบความสําเร็จเพื่อนาํมาใชป้รับปรุงทีมงาน ทั้งน้ีการทาํ Benchmarking ไม่ไดอ้ยู่ท่ีการรับรู้ว่า
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ตนเองมีจุดดอ้ยหรือขอ้ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพฒันาอยา่งไร หรือมีความสามารถห่างจากคู่แข่ง
อยา่งไร ซ่ึงการทาํ Benchmarking ทาํข้ึนเพื่อใหรู้้วา่คู่แข่งเหล่านั้นมีวิธีการปฏิบติัอยา่งไร จึงประสบ
ความสําเร็จในงานและมีผลงานจนเป็นท่ียอมรับ การเรียนรู้และพฒันาจากคู่แข่งเช่นน้ีจะทาํให้
พนักงานมีเป้าหมายท่ีท้าทาย อนันําไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อให้เป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนบรรลุ
วตัถุประสงค ์
 รูปแบบ Benchmarking- รูปแบบ Benchmarking ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การท า Benchmarking ภายในหน่วยงาน (Internal Benchmarking) โดยการ
เปรียบเทียบกนัภายในหน่วยงาน เพื่อทาํการศึกษาและวิเคราะห์ตวับุคคลหรือหน่วยงานท่ีประสบ
ความสาํเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อหาตน้แบบ (Role Model) ในการพฒันา 
 2. การ Benchmarking ภายนอกหน่วยงาน (External Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อคน้หาจุดอ่อน ความแตกต่างในความสามารถและ
ศกัยภาพ ตลอดจนวธีิการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ท่าเทียมหรือเหนือกวา่ ทั้งน้ีการ
ทาํ Benchmarking ภายนอกหน่วยงาน อาจรวมถึงการ Benchmarking กบัองคก์ารอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
หรือกระบวนการปฏิบติังานใกล้เคียงกนั เป็นบริษทัคู่แข่งโดยตรง หรืออาจจะเป็นบริษทัท่ีเป็น
แนวทางการคา้เหมือนกนักบัองคก์าร 
 ข้อดีและข้อจ ากัดในการ Benchmarking- การ Benchmarking มีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณา ดงัน้ี 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นการเปรียบเทียบลดัจากผูเ้ช่ียวชาญท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลต่างๆ ท่ีมีผลงาน
จนเป็นท่ีรับรู้ต่อบุคคล หน่วยงาน และ
องคก์ารทั้งภายในและภายนอก 

2. เป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถและ
ศกัยภาพของพนกังานท่ีไม่จาํเป็นจะตอ้งใช้
งบประมาณมาก 

3. ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเปรียบเทียบผลงาน
หรือความสามารถของตนเองกบัคู่
เปรียบเทียบ หรือคู่แข่งในรูปของตวับุคคล 
หน่วยงาน หรือองคก์าร 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง เกิดการปรับปรุง
ขั้นตอนและกระบวนการทาํงานไดอ้ยา่งกา้ว
กระโดด 

5. ประหยดัเวลาในการสอนหรือการฝึก
ปฏิบติังานจริงใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือการพฒันาท่ีเนน้ให้
พนกังานเรียนรู้และนาํจุดแข็งของผูอ่ื้นมา
ปรับปรุงและพฒันาตนเอง 

6. เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้จูงใจพนกังาน 
ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่ถึงเวลาท่ี
จะตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวธีิการ 
และความสามารถของตนเองใหมี้มาตรฐาน
เทียบเท่าหรือสูงกวา่คู่แข่ง 

1. เคร่ืองมือการพฒันาดว้ยการเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งนั้น จาํเป็นจะตอ้งหาคู่เปรียบเทียบท่ี
เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องคก์าร 

2. การคน้หาขอ้มูลของคู่แข่งในเชิงลึกจะตอ้ง
ใชเ้วลา ขอ้มูลบางเร่ืองหายากและตอ้ง
สืบคน้ขอ้มูลจากหลายๆ ช่องทาง 

3. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจเกิดความไม่เขา้ใจและ
รู้สึกทอ้ใจ เน่ืองจากผลงาน และ
ความสามารถของตนเองไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของคู่เปรียบเทียบ ดงันั้น
ผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจ
และติดตามการพฒันาตนเองของพนกังาน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ 

 
 ขั้นตอนการท า Benchmarking- การเปรียบเทียบคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบมีขั้นตอนและหลกั
ปฏิบติัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ขั้นตอนการสาํรวจ- ผูบ้งัคบับญัชาสํารวจงานหรือความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
จะทาํการ Benchmarking วา่เร่ืองใด รวมถึงการสํารวจคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบท่ีถูกคดัเลือกข้ึนมาให้
เป็นแม่แบบและเม่ือไดคู้่แข่งแลว้ควรทดลองตอบคาํถาม ตามตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านอยูใ่นตาํแหน่งไหนเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
2. ท่านทาํผลงานหรือมีความสามารถเป็นอยา่งไร 
3. ท่านมีเป้าหมายจะทาํไดดี้มากเท่าใด 
4. ใครทาํไดดี้ท่ีสุด และมีหลกัปฏิบติัหรือแนวทางการดาํเนินงานอยา่งไร 
5. ท่านจะนาํแนวทางปฏิบติันั้นมาปรับใช้กบัทีมงานหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้

หรือไม่ 
6. ท่านมีแนวทางปฏิบัติหรือการปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ได้ผลงานหรือมี

ความสามารถท่ีดีกวา่ 
 2. ขั้นการวางแผน- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผน สรุปหัวขอ้ Benchmarking กาํหนด
วตัถุประสงค์ ระยะเวลา ระบุความคาดหวงั แผนการดาํเนินการ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และท่ีสําคญั
แผนงานดงักล่าวจะตอ้งมีการกาํหนดประเด็นหรือจุดเนน้ท่ีตอ้งการช้ีแนะร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเป็นแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) ท่ีชดัเจนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
 3. ขั้นการส่ือสาร- ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องส่ือสารกับพนักงานถึงแผนงานท่ีกําหนดข้ึน 
เพื่อให้พนักงานทาํความเขา้ใจท่ีตรงกนัถึงเป้าหมายหรือความคาดหวงัของการพฒันาตนเองดว้ย
การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนท่ีเป็นคู่เปรียบเทียบของตน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนกังานสอบถาม
ประเด็นหรือขอ้มูลท่ีสงสัยจากผูบ้งัคบับญัชา 
 4. ขั้นการนาํไปปฏิบติั- เป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ได้
มาตรฐานหรือเป้าหมายตามท่ีคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบทาํได ้และในช่วงน้ีพนักงานอาจเกิดความ
สับสน เกิดภาวะความเครียด เกิดความทอ้ใจท่ีไม่สามารถพฒันาผลงานและ/หรือความสามารถของ
ตนเองใหท้ดัเทียมตามหรือสูงกวา่มาตรฐานของคู่เปรียบเทียบ ซ่ึงในขั้นตอนท่ีผูบ้งัคบับญัชาควรให้
คาํปรึกษาแนะนาํและดูแลพนกังานอยา่งใกลชิ้ด 
 5. ขั้นการประเมิน- ผู ้บังคับบัญชาจะต้องติดตามผล และประเมินผลงานและ/หรือ
ความสามารถของพนักงานภายหลังจากการพฒันาตนเองด้วยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งตามท่ี
กาํหนดไวเ้สร็จส้ินลงแลว้ ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) แก่พนักงาน 
พร้อมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํถึงแนวทางในการปรับปรุงผลงานและความสามารถของพนักงาน
ต่อไป 
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ตัวอย่างการ Benchmarking 
 
 การทาํ Benchmarking ของฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กบัสถาบนัจดัฝึกอบรมภายนอก 
หวัขอ้ :    การพฒันาทกัษะการจดัทาํส่ือ เพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรม 
วตัถุประสงค ์:   เพื่อพฒันาเร่ืองการส่ือสารหลกัสูตรฝึกอบรมขององค์การให้พนักงาน 

ภายในโดยการจดัทาํส่ือท่ีมีความน่าสนใจ ส่งให้พนกังานไดรั้บทราบ 2 
เดือน 

ระยะเวลา :    2 เดือน 
ความคาดหวงั :   พนกังานสามารถจดัทาํส่ือ หรือรูปแบบประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
แผนการดาํเนินการ : สัปดาห์ท่ี 1-2 สาํรวจรูปแบบการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรกบัสถาบนั 
       จดัฝึกอบรมภายนอก 
     สัปดาห์ท่ี 3 สรุปรูปแบบการใชส่ื้อทั้งหมด 
     สัปดาห์ท่ี 4 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ส่ือทั้งหมด กบัการทาํงาน

ปัจจุบนัของพนกังาน และสรุปเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม
นาํมาใชเ้ปรียบเทียบการทาํงานของพนกังาน 

     สัปดาห์ท่ี 5-6 ปรับปรุงส่ือหรือรูปแบบประชาสัมพนัธ์ 
     สัปดาห์ท่ี 7 นาํมาใชส่ื้อสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมภายใน 
     สัปดาห์ท่ี 8 ประเมินผล และสรุปผลการดาํเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาโดยการทาํ Benchmarking คือ 
พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือผูจ้ดัการข้ึนไป  เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพพร้อมศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลของคู่เปรียบเทียบหรือคู่แข่ง เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้การปรับปรุงงานหรือ
ความสามารถของตนเองให้ดีข้ึน นอกจากน้ีองค์การบางแห่งไดน้าํเคร่ืองมือการพฒันาตนเองดว้ย 
Benchmarking มาประยกุตใ์ชก้บัพนกังานท่ีมีผลงานดีและมีศกัยภาพสูง หรือท่ีเรียกวา่พนกังานดาว
เด่น (Talented People) ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเอง
ใหเ้ป็นไปตามหรือสูงกวา่มาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองคก์าร 
 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ- การทาํ Benchmarking จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. การกาํหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการคดัเลือกคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ ท่ีสามารถเป็น
ตน้แบบหรือตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังานเน่ืองจากมาตรฐานของคู่เปรียบเทียบจะกระตุน้ให้พนกังาน
เกิดการปรับปรุงและพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามหรือมีประสิทธิภาพมากกวา่หรือเหนือคู่แข่ง 
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 2. ทุกค ร้ัง ก่ อนท่ี จะนํา เค ร่ืองมือการพัฒนาด้วยก ารทํา  Benchmarking มาใ ช้นั้ น 
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งช้ีแจงและทาํความเขา้ใจถึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ก่อน รวมถึงแนวทาง
การปฏิบติัตนในระหวา่งการพฒันาตนเองดว้ยการทาํ Benchmarking 
 3. ความสาํเร็จของเคร่ืองมือการพฒันาตนเองดว้ยการทาํ Benchmarking นั้น ข้ึนอยูก่บัการ
ติดตาม และใหค้าํแนะนาํกบัพนกังานในช่วงนาํเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีไปปฏิบติั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
มีเทคนิคในการช้ีแจง ให้กาํลงัใจและให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่พนกังานถึงการพฒันาตนเองวา่เป็นไป
ตามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอยา่งไร 
 4. การคัดเลือกผูเ้รียนท่ีเหมาะสมกับการทาํ Benchmarking ในการพฒันาตนเองนั้ นมี
ความสําคญัมาก ไม่จาํเป็นจะตอ้งนาํเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีมาพฒันากบัพนักงานทุกคนในองค์การ 
เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียเวลากบัผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใส่ใจและ
ใหค้วามสาํคญักบัพิจารณาเลือกผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมดว้ยเช่นกนั 
 
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
 การประชุมสัมมนา การประชุมหรือสัมมนาเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิด
หรือผลงานใหญ่ๆ รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกนัในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง เช่น การเขา้
ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกาํหนดบทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดย
ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร และผูแ้ทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัในเครือทั้งหมดหรือการเขา้ร่วม
ประชุมและสัมมนาในหวัขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารท่ีสถาบนัภายนอกจดัใหมี้ข้ึน เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตามพบวา่การประชุม/สัมมนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สัมมนานั้น ควรเนน้การจดัประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบติัการเป็นการสัมมนาโดยจดั
ให้มีกิจกรรมกลุ่ม (WorKShop) ระดมสมอง (Brainstorming) หรือหารือเก่ียวกบักรณีศึกษาต่างๆ 
(Case Study) ท่ีเป็นเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในองค์การ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอความคิดของตน 
พร้อมทั้งใหเ้ห็นมุมมองท่ีหลากหลายจากสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 รูปแบบของ Meeting/Seminar- รูปแบบการประชุม/สัมมนา ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การประชุม/สัมมนาภายในบริษัทเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ- การประชุม/สัมมนา
ลกัษณะน้ีเป็นการประชุม/สัมมนาภายในองคก์าร ซ่ึงหวัหนา้งานสามารถสังเกตพฤติกรรมพนกังาน
ไดง่้ายและไม่ยุ่งยากในการจดัให้พนกังานเขา้ร่วมประชุม เน่ืองจากเป็นการประชุม/สัมมนาท่ีจดั
ภายในบริษทัเดียวกนั และพนกังานคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้ จึงทาํให้พนกังานกลา้และพร้อมท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการประชุม ตวัอย่างการประชุม/สัมมนาภายในองค์การ เช่น การประชุมเพื่อกาํหนดและ
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ทบทวนแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานประจาํปีการประชุมเพื่อรายงานผลการดาํเนินการไต รมาส
แรก การประชุมจดักิจกรรมพนกังานประจาํปี เป็นตน้ 
 2. การประชุมหรือสัมมนาภายนอกบริษัท- เป็นการประชุม/สัมมนาท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนั 
องคก์าร สมาคม หรือบริษทัภายนอก ทั้งน้ีการเขา้ร่วมของพนกังานอาจเป็นในนามตวัแทนบริษทั 
หรือไดรั้บการเชิญโดยตรง หรือเป็นการประชุม/สัมมนาทัว่ไปท่ีตอ้งจองและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน จะ
เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สัมมนาโดยส่วนใหญ่จะมาจากองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ไม่คุน้เคยรู้จกักนั
มาก่อน จึงทาํให้การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีไม่มากเท่ากบัการประชุม/สัมมนา ภายใน
องค์การ รวมถึงการยกตวัอย่างและการนําเสนอกรณีศึกษาท่ีไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
องคก์ารทุกแห่งท่ีเขา้ร่วมประชุมได ้
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัในการ Meeting/Seminar- การประชุม/สัมมนามีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ี
ควรพิจารณาดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. เป็นการเพิ่มมุมมอง ความรู้และโลกทศัน์

ใหก้บัพนกังานมากข้ึน เพื่อนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานในองคก์าร 

2. กระตุน้ใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์เพื่อคน้หา
คาํตอบของประเด็นคาํถามต่างๆ หรือทาํให้
เกิดการนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ 

3. ส่งเสริมบรรยากาศของการทาํงานแบบ
อบอุ่นและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นทีม 

4. การประชุม/สัมมนา หากเป็นรูปแบบเชิง
ปฏิบติัการ หรือมี WorKShop ระหวา่งการ
ประชุม/สัมมนาจะช่วยพฒันาพนกังานได้
มากยิง่ข้ึน 

5. พนกังานมีโอกาสสร้างเครือข่ายกบัผูร่้วม
การประชุม/สัมมนาจากบริษทัอ่ืนๆ 

6. เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมความคิดเห็น
และประสบการณ์ท่ีหลากหลายของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทาํใหผู้บ้งัคบับญัชาไม่
เสียเวลาในการคิดคน้หาคาํตอบเพียงลาํพงั 

1. หากผูน้าํการประชุม/สัมมนาไม่สามารถ
ควบคุมเวลาได ้อาจส่งผลทาํใหก้ารประชุม/
สัมมนาเกิดความยดืเยื้อไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดข้ึน 

2. ผูน้าํการประชุม/สัมมนาเกิดความยดืเยื้อไม่
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนดข้ึน 

3. ผูน้าํการประชุม/สัมมนาจาํเป็นตอ้งมีความรู้
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสามารถใน
การถ่ายทอดขอ้มูล 

4. องคก์ารอาจตอ้งเตรียมงบประมาณไวส่้วน
หน่ึง กรณีท่ีเป็นการประชุม/สัมมนา
ภายนอกสถานท่ี 

5. ประสิทธิภาพของการประชุม/สัมมนาก็คือ 
การไดมุ้มมองท่ีหลากหลายจากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม/สัมมนา ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
มีจิตวทิยาและทกัษะในการใหผู้เ้ขา้ประชุม/
สัมมนานาํเสนอความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
7. ไม่เสียเวลาในการคิดคน้หาคาํตอบในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะการประชุมทาํ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาไดแ้นวคิดในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากหลากหลายมุมมองจากผู ้
ปฏิบติัจริงท่ีเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา 

8. สร้างการยอมรับและความผกูพนัต่อ
เป้าหมายหรือผลลพัธ์ทั้งในเชิงพฤติกรรม
หรือตวัเลขร่วมกนั 

6. องคก์ารควรจดัอบรมใหค้วามรู้เทคนิคและ
วธีิการประชุม/สัมมนาแก่ผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ตอ้งมีบทบาทในการนาํประชุม/สัมมนา 

7. การประชุม/สัมมนาบางคร้ังเป็นการส่ือสาร
ทางเดียว หรือเป็นการประชุม/สัมมนาท่ีจดั
ข้ึนเพื่อใหผู้บ้ริหารพิจารณาประเด็นในบาง
เร่ือง ไม่ไดเ้ป็นการประชุม/สัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ (WorKShop) อาจทาํใหพ้นกังาน
ไม่มีส่วนร่วมในการนาํเสนอความคิดเห็น
เท่าท่ีควร 

8. พนกังานอาจเขา้ร่วมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
ทาํใหไ้ม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นได ้
โดยเฉพาะหากการประชุม/สัมมนานั้นมี
จาํนวนคนมาก 

 
 ขั้นตอนการ Meeting/Seminar- การประชุม/สัมมนานั้นมีขั้นตอนปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการกาํหนดหัวขอ้การประชุม/สัมมนาก่อน ทั้งน้ีหัวขอ้สามารถกาํหนดไดจ้าก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานหรือหน่วยงานในปัจจุบนั หรือจะเป็นหวัขอ้ท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาการดาํเนินงานและผลงานของพนกังานและหน่วยงานต่อไปในอนาคตได ้
 2. ขั้นตอนวางแผนการประชุม/สัมมนา- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนการประชุม/สัมมนา
ในประเด็นหลกัตามแนวคิดของ 5w -1H ต่อไปน้ี 
  2.1 What- ประเด็นยอ่ยๆ ของการประชุม/สัมมนา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดเน้ือหา
หรือหวัขอ้ยอ่ยของการประชุม/สัมมนา วา่ตอ้งการส่ือสารอะไรใหพ้นกังานรับรู้ 
  2.2 Who- ใครควรมีส่วนร่วมในการประชุม/สัมมนา ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องคดัเลือก
พนกังานท่ีจาํเป็นจะตอ้งเขา้ประชุม/สัมมนา โดยพิจารณาจากหวัขอ้ท่ีกาํหนดข้ึน 
  2.3 Where- สถานท่ีในการจดัประชุม/สัมมนา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัหาสถานท่ีท่ี
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์การ ทั้งน้ีสถานท่ีจะต้องไม่มีเสียงรบกวน และ
บรรยากาศจะตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเ้ขา้ประชุม/สัมมนา 
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  2.4 Where- ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจดัประชุม/สัมมนา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
กาํหนดช่วงเวลาและระยะเวลาท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ถา้เป็นไปได้ควรจดัประชุม/
สัมมนาช่วงเชา้ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความพร้อมท่ีจะนาํเสนอความคิดเห็นของ
ตนไดม้ากกวา่ช่วงบ่าย 
  2.5 Why- วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการประชุม/สัมมนา เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะ
เป็นผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมหรือผลลพัธ์เชิงตวัเลขท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งหา
ขอ้สรุปหรือมติร่วมกันภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม/สัมมนาตามเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนไว้
ล่วงหนา้ 
  2.6 How- ขั้นตอนหรือเทคนิคการประชุม/สัมมนา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเรียนรู้เทคนิค
และหลกัจิตวิทยาในการทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
ประเด็นหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3. ขั้นตอนการส่ือสาร- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนกังานเพื่อทราบแนวทางในการ
ประชุม/สัมมนา โดยให้คาํแนะนาํ บอกถึงกิจกรรมอะไรท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัและวตัถุประสงค์
ของการประชุม/สัมมนา เพื่อให้พนกังานทราบจุดมุ่งหมายในการพฒันาและกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ไม่ไดเ้ป็นผูน้าํการประชุมเอง ผูบ้งัคบับญัชาควรแจง้ผูด้าํเนินการประชุม/สัมมนาล่วงหนา้ดว้ยเพื่อ
ช่วยประเมินผลพนกังานและแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม/สัมมนา
ในแต่ละคร้ัง 
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ- ในช่วงการประชุม/สัมมนา ผู ้นําการประชุมจะต้องละลาย
พฤติกรรมของผูเ้ข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อให้ทุกคนเกิดความคุ้นเคยและพร้อมท่ีจะรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้นจึงนําการประชุมโดยแจ้งถึงวตัถุประสงค์ในการ
ประชุม/สัมมนา การกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การจดบนัทึกประเด็นสําคญั
ท่ีไดใ้นช่วงท่ีมีการนาํเสนอความคิดเห็น รวมถึงการหาขอ้สรุปร่วมกนัและให้ขอ้เสนอแนะในการ
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามมติหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการจากการประชุม/สัมมนา 
 5. ขั้นตอนการประเมิน- ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องประเมิน ติดตามผลจากการจัดทาํสรุป
รายงานของพนกังาน และพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินของผูน้าํการประชุม/สัมมนาท่ีไดส้ังเกต
พฤติกรรมถึงการมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ หรือการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ระหวา่งการประชุมการมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ หรือการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
ระหว่างการประชุม/สัมมนาของพนกังาน รวมถึงการติดตามพฤติกรรมของพนกังานว่าไดป้ฏิบติั
ตามมติของท่ีประชุมหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นไปตามท่ีคาดหวงัท่ีต้องการจากการประชุม/สัมมนา
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หรือไม่ พร้อมทั้งนดัหมายกบัพนกังานถึงแนวทางการพฒันาตนเองดว้ยการใชเ้คร่ืองมือการพฒันา
อ่ืนๆ ต่อไป 
 อย่างไรก็ตามเม่ือเสร็จส้ินการประชุม/สัมมนาแล้ว ควรมีการจดัทาํรายงานสรุปผลการ
ประชุม/สัมมนา เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. เร่ืองหรือหวัขอ้การประชุม/สัมมนา 
 2. วตัถุประสงค ์
 3. สรุปประเด็นสําคญัต่างๆ เร่ืองท่ีหารือ มติท่ีประชุม รวมถึงขอ้เสนอแนะ และคาํถามใน
ระหวา่งการประชุม 
 4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม หรือประเด็นท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการทาํงาน 
 
ตัวอย่างการจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม/สัมมนา 
เร่ือง   : การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ประจาํปีของสายทรัพยากรบุคคล 

และธุรการ 
วตัถุประสงค์  : เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินการของสายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทั้งน้ี

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร 
ผู้เข้าร่วมประชุม : ผูจ้ดัการส่วนสายทรัพยากรบุคคลและธุรการข้ึนไป 
ประเด็นส าคัญ :  
 1. แผนกลยทุธ์ประจาํปีของสายทรัพยากรบุคคล 
  “สนบัสนุนใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง” 
 2. แผนการดาํเนินงานหรือกลยทุธ์ยอ่ยเพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงคห์ลกัประจาํปี 

 พฒันาระบบ Knowledge Management (KM) ใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์รภายในปี 2552 
 พฒันาและเพิ่มความสามารถ (Competency) ใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ 

3. กิจกรรมเพื่อดาํเนินการสนบัสนุนวตัถุประสงค ์
 พฒันาระบบ Knowledge Management (KM) ใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์รภายในปี 2552 
 พฒันาระบบ Knowledge Management (KM) ในองคก์ร เพื่อเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้

ท่ีอยูคู่่กบัองคก์าร 
 สร้างนวตักรรม โดยแต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อทาํหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้

พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอนวตักรรม 
 พฒันาและเพิ่มความสามารถ (Competency) ใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ 
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 พฒันาพนกังานดา้นความรู้ ความสามารถ โดยวางแผนการพฒันาบุคลากรตาม Gap 
ท่ีประเมินไดจ้ากการทาํ Competency Assessment 

 ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และโท ในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์
ต่องานขององคก์ร 

 
 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่พนักงานเสนอความเห็น  : เสนอการจดัทาํ Website “KM 
Blog” เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล และเสนอให้จดัดูงานบริษทัท่ีเป็น Best Practice 
เก่ียวกบั KM 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาดว้ยเคร่ืองมือการประชุม/สัมมนา 
คือพนักงานทุกคนทุกระดับตั้ งแต่ระดับพนักงานทั่วไปจนถึงระดับบริหาร แตกต่างกันตาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ และในกรณีท่ีเป็นการประชุม/สัมมนาของพนักงานระดบั
ผูจ้ดัการข้ึนไป ผูน้าํการประชุมสามารถสลบัหมุนเวียนกันเป็นประธานในแต่ละคร้ังเพื่อฝึกให้
ผูจ้ดัการมีความกลา้แสดงออก กลา้พูด กลา้คิด และกลา้ทาํ รวมถึงการฝึกทกัษะการโนม้นา้วชกัจู ง
การวเิคราะห์และสรุปประเด็น ถือไดว้า่เป็นการฝึกความสามารถของการเป็นผูน้าํไปพร้อมกนัไดอี้ก
ดว้ย 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การประชุม/สัมมนา จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. บุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการประชุม ไม่วา่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมาย จะตอ้งเตรียมตวัและฝึกปฏิบติัตนมาเป็นอย่างดี ทั้งน้ีผูน้าํการประชุมจะตอ้งมี
ศาสตร์และศิลปะในการให้ขอ้มูล พูดจูงใจ และมีเทคนิคท่ีจะทาํให้พนกังานมีส่วนร่วม มีความ
พร้อมและความกลา้แสดงความคิดเห็นในช่วงการประชุม/สัมมนา 
 2. องค์การจะตอ้งจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนการประชุมแก่ผูน้าํการ
ประชุม อาจจะเป็นการจดัหาวิทยากรภายนอกมาสอนเทคนิคขั้นตอนการประชุม/สัมมนา กับ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการนาํประชุม หรือการส่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน
การนาํประชุม หรือการส่งผูบ้งัคบับญัชาบางคนไปอบรมกบัสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
เรียนรู้และเขา้ใจถึงเทคนิคและวธีิการนาํประชุม/สัมมนาท่ีถูกตอ้ง 
 3. ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององค์การจะตอ้งกระตุน้จูงใจให้ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัรองลง
ไปให้ความสําคญัและให้เวลากบัการประชุม/สัมมนา เน่ืองจากหัวหน้างานหลายๆ คนอาจจะไม่
เห็นดว้ยและไม่ให้เวลากบัการประชุม / สัมมนามากนกั  เพราะเห็นว่าจะเป้นเร่ืองเสียเวลา ดงันั้น
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ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งสร้างวฒันธรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และหน่ึงในวิธีการของ
การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนันัน่ก็คือการประชุม/สัมมนา 
 4. การเตรียมความพร้อมของพนกังานก่อนการประชุม/สัมมนาพนกังานตอ้งมีความเขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงค์ และเตรียมตวัมาอย่างดีอ่านรายงานประชุม ศึกษาขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะประชุมกนั 
เตรียมคาํถาม ความเห็นท่ีจะมีส่วนร่วม และระหวา่งการประชุมพนกังานจะตอ้งฟังอยา่งตั้งใจ และ
ท่ีสําคญัตอ้งเสนอความคิดเห็นในช่วงการประชุมร่วมกบัพนกังานคนอ่ืนดว้ย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา
จะต้องช้ีแจงถึงข้อความปฏิบติัในช่วงการประชุม/สัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
 การให้ทุนการศึกษาเป็นการพฒันาพนักงานให้พนกังานไดใ้ช้ช่วงเวลาทาํงานปกติ หรือ
นอกเวลาทาํงานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยศึกษาต่อในหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงานปัจจุบนัของพนกังานหรือการทาํงานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อการ
เล่ือนระดบัหรือตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต พบว่าการให้ทุนการศึกษาอาจเป็นการให้
ทุนการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น เช่น หลกัสูตรประกาศนียบตัรระยะเวลาเรียน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็น
ตน้ หรือหลกัสูตรระยะยาว เช่น หลกัสูตรระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก เป็นตน้ โดยศึกษากบั
มหาวทิยาลยั วทิยาลยั หรือสถาบนัภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 การให้ทุนการศึกษาในบางองค์การเป็นการให้ทุนการศึกษาโดยไม่ต้องทาํงานชดใช้
ทุนการศึกษาท่ีพนกังานไดรั้บ แต่ส่วนใหญ่องค์การมกักาํหนดเง่ือนไขการชดใช้ทุนการศึกษา ซ่ึง
พนกังานจะตอ้งกลบัมาทาํงานท่ีบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 1-3 เท่า ของระยะเวลาท่ีศึกษา หรือหากพนกังาน
มีความประสงคไ์ม่ตอ้งการกลบัมาทาํงานชดใชทุ้นท่ีไดรั้บจากองคก์าร พนกังานสามารถเลือกท่ีจะ
จ่ายเงินชดเชยทุนการศึกษาท่ีได้รับ อย่างไรก็ดีการให้ทุนการศึกษาถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
สาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของพนกังานให้มีความรู้ในการทาํงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความสามารถของพนกังานและองคก์ารไดป้ระโยชน์ในแง่ท่ีมีบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึน และยงัเป็นโอกาสอนัดีท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะ
มอบหมายโครงการสําคญัให้พนกังานไดท้าํการศึกษาในช่วงระหว่างการเรียนต่อจากการได้รับ
ทุนการศึกษาในรูปแบบของรายงานกลุ่ม หรือรายงานเด่ียว 
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 รูปแบบการให้ทุนการศึกษา- รูปแบบการใหทุ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การให้ทุนการศึกษาระยะส้ัน- การให้ทุนการศึกษาลกัษณะน้ีเป็นการให้ทุนการศึกษาท่ี
ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาไม่นาน มกัจะเป็นการศึกษาในรูปแบบของประกาศนียบตัร โดยส่วนใหญ่
การให้ทุนการศึกษาในรูปแบบน้ีมกัไม่จาํเป็นตอ้งกลบัมาใช้ทุนการศึกษาทั้งในรูปแบบของการ
กลบัมาทาํงานชดใชห้รือชดใชเ้ป็นเงินคืนใหก้บัองคก์าร 
 2. การให้ทุนการศึกษาระยะยาว- การให้ทุนการศึกษาระยะยาวมกัเป็นการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน และค่าใชจ่้ายมกัสูง
กว่ารูปแบบแรก ซ่ึงภายหลงัจากการรับทุนการศึกษาแล้ว พนกังานจะตอ้งกลบัมาทาํงานชดเชย 
หรือจ่ายเป็นเงินให้ในกรณีท่ีพนกังานไม่ตอ้งการทาํงานให้กบัองคก์ารตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญาขอรับทุนตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ท่ีพนกังานขอรับทุนการศึกษา 
 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัในการให้ Scholarship- การให้ทุนการศึกษามีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัท่ีควร
พิจารณาดงัน้ี 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
1. ขยายมุมมอง ความรู้และประสบการณ์ของ

พนกังานใหเ้พิ่มมากข้ึน 
2. เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระตุน้ใหเ้กิดการ

เรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
3. องคก์ารมีพนกังานท่ีมีความสามารถเพิ่มข้ึน 

และทาํงานร่วมกบับริษทัในระยะเวลาท่ี
นานข้ึนตามเง่ือนไขการชดใชทุ้นการศึกษา 

4. เป็นช่องทางใหพ้นกังานมีโอกาสไดส้ร้าง
เครือข่ายกบัอาจารยแ์ละผูเ้รียนดว้ยกนั เพื่อ
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนขอ้มูล และให้
คาํแนะนาํเก่ียวกบัความรู้ท่ีจะนาํมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในอนาคต 

5. เป็นองคก์ารท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ทาํให้
พนกังานภูมิใจ และบุคคลภายนอกช่ืนชม 

6. เป็นเคร่ืองมือในการรักษาและพฒันาคนเก่ง
และคนดี (Talented People) ทาํใหล้ดอตัรา
การลาออกของพนกังานกลุ่มน้ีลง 

1. งบประมาณท่ีใชส้าํหรับการใหทุ้นการศึกษา
ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการใหทุ้นการศึกษา
ระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ท่ี
สถาบนัการศึกษา 

2. องคก์ารขาดบุคลากรท่ีจะทาํงานใน
ระยะเวลาหน่ึง จึงควรตอ้งเตรียมผูท่ี้จะ
รับผดิชอบงานแทน 

3. อาจถูกมองวา่เป็นการพฒันาความสามารถ
ของพนกังานเฉพาะบางคนเท่านั้น และไม่
ทัว่ถึงทั้งองคก์าร 

4. การพฒันาดว้ยเคร่ืองมือน้ีจะตอ้งใชเ้วลา
ส่วนตวัของพนกังาน ดงันั้นการคดัเลือก
พนกังานท่ีมีเวลาและมีความสามารถ
เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 

5. เคร่ืองมือการใหทุ้นการศึกษาจะเกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี หากผูบ้งัคบับญัชาได้
ตกลงเง่ือนไขการรับทุนกบัพนกังานรวมถึง
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ข้อดี ข้อจ ากดั 
7. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผูบ้งัคบับญัชา

ประหยดัเวลาในการพฒันาความสามารถ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเน่ืองจากการให้
ทุนการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชเ้วลาการ
ทาํงานหรือเวลาส่วนตวัของผูเ้รียนเป็นหลกั 

การกาํหนดวธีิการในการนาํความรู้ท่ีไดรั้บ
มาแลกเปล่ียนใหก้บัพนกังานคนอ่ืนๆ ได้
รับรู้ร่วมกนั 

 
 ขั้นตอนการให้ Scholarship- การใหทุ้นการศึกษานั้นมีขั้นตอนปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการส ารวจ- ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาความสามารถของพนักงานภายในฝ่ายท่ี
สามารถพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ซ่ึงควรจะเป็นบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการศึกษาหาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง มีเวลาและความมุ่งมัน่ในการเรียนใหส้าํเร็จตามระยะเวลาการเปิดรับสมคัรทุนการศึกษา
ของบริษทั ในบางองค์การพนกังานอาจกาํลงัศึกษาอยู่แลว้แต่มาขอรับทุนการศึกษาภายหลงั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บันโยบายท่ีบริษทัจะพิจารณา 
 2. ขั้นตอนการวางแผน- ภายหลงัจากท่ีผูบ้งัคบับญัชาสาํรวจแลว้วา่พนกังานคนใดจะไดรั้บ
ทุนการศึกษาโดยพิจารณาว่ามีหลกัสูตรสาขาวิชา หรือทุนการศึกษาใดท่ีเหมาะสม หรือกรณีท่ี
พนกังานศึกษาอยู่แลว้ให้พิจารณาว่าหลกัสูตรหรือสาขาวิชานั้นเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน
และองค์การหรือไม่ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งวางแผนการทาํงานภายหลงัจากท่ีพนกังานเรียนสําเร็จ
แลว้ รวมทั้งการวางแผนเพื่อจดัสรรอตัรากาํลงัคนสํารองท่ีจะมารับผิดชอบหน้าท่ีแทน ในกรณีท่ี
พนกังานจะตอ้งลาไปศึกษาต่อในช่วงเวลาการทาํงาน 
 3. ขั้นตอนการส่ือสาร- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส่ือสารกบัพนักงาน เพื่อทาํความเขา้ใจใน
วตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายในการพฒันาดว้ยการให้ทุนการศึกษา และผูบ้งัคบับญัชาควรแจง้ส่ิง
ท่ีคาดหวงัจากพนกังานระหวา่งการศึกษา และภายหลงัสําเร็จการศึกษาแลว้ เช่น การมอบหมายให้
ศึกษาการจดัทาํผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) ในธุรกิจธนาคารขา้มชาติ ในรูปแบบ
ของวทิยานิพนธ์และเม่ือจบการศึกษาใหน้าํผลการศึกษามาปรับใชใ้นองคก์าร เป็นตน้ 
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ- ในระหว่างท่ีพนักงานกําลังศึกษาอยู่นั้ น ผู ้บังคับบัญชาควร
กาํหนดให้พนกังานรายงานผลการศึกษาเป็นประจาํทุกภาคการเรียน หรือการมอบหมายให้ศึกษา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพิ่มเติมด้วย ทั้ งน้ีเร่ืองท่ีให้พนักงานศึกษาควรจะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงาน ต่อหน่วยงาน และองคก์ารและเพื่อใหก้ารเรียนในช่วงรับทุนการศึกษาของ
พนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้งัคบับญัชาควรติดตามและนัดหมายพนักงานในการ
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สรุปผลการเรียน เน้ือหาวิชาท่ีได้เรียนรู้ และการจดัเวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ีได้รับจาก
การศึกษากบัเพื่อนสมาชิกในทีม 
 5. ขั้นตอนการประเมิน- เม่ือเสร็จส้ินช่วงเวลาการรับทุนการศึกษาแล้ว ผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการประเมินผลการรับทุนว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ รวมถึงผล
การเรียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกนัก่อนการรับทุนหรือไม่ ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการประเมินความพร้อมของตาํแหน่งงาน และความสามารถของพนกังานในการ
กลบัเขา้มาทาํงานตามเง่ือนไขของการรับทุน 
 

ตัวอย่างการให้ทุนการศึกษา 
  
 กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย (ท่ีมา : ธนาคารกสิกรไทย : ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท ณ 
สถาบนัการศึกษาในประเทศ ประจาํปี 2552, [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 8 มกราคม 2552. เขา้ถึงไดจ้าก 
Http://Www.KAsikornbank.Com) 
 1. จ านวนทุน :  9 ทุน 
 2. หลกัสูตรทีใ่ห้ทุน :  

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master Of Business Administration Program) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master Of Business Administration Program) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาองักฤษ (Master Of 
Science In Finance Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(Master Of Science Program In Information Technology In Business) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master Of Business Administration Program) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

6. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ (Master’s Of Business 
Administration Program- International Program: Imba) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



249 
 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ (Master Of 
Science In Finance Program : Mif) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. หลกัสูตรการตลาดมหาบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ (Master’s Of Science In Marketing- 
English Program: Mim) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

9. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master Of Business Administration Program) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (Asian Institute Of Technology) 

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผูท่ี้สถาบันการศึกษา ดังกล่าวตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ใน

หลกัสูตรตามขอ้ 2 
2. ตอ้งมีสัญชาติไทย เป็นโสด (กรณีผูส้มคัรเป็นบุคคลทัว่ไป อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

นบัถึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2552) ถา้เป็นชายตอ้งผา่นการเกณฑ์ทหาร หรือไดรั้บยกเวน้
การเกณฑท์หาร 

3. สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีไม่จาํกดัสาขาวชิา 
4. เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บทุนของธนาคารกสิกรไทยศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมาก่อน 
5. ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นพนักงานของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษทัในเครือ

ธนาคารกสิกรไทย แต่ไดพ้น้สภาพการเป็นพนกังานแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ไม่มี
สิทธ์ิสมคัรสอบแข่งขนั 

 4. หลกัฐานการขอรับทุน : 
1. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก หรือแวน่ตาดาํ ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว 

จาํนวน 3 รูป 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ชุด  
3. หลกัฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัฯ ให้เข้าศึกษาประจาํปี 2552 

หรือ 
4. หลกัฐานจากมหาวิทยาลยัเพื่อแสดงวา่กาํลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรท่ีกาํหนดในขอ้ 2 

พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาท่ีผา่นมาทั้งหมดและ
จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

5. หนงัสือรับรองตามแบบฟอร์มท่ีธนาคารกาํหนดจากสถานศึกษา หรือผูบ้งัคบับญัชา 
6. สาํเนาหนงัสือแสดงการยกเวน้ หรือผา่นการเกณฑท์หารจาํนวน 1 ชุด 
7. รายละเอียดของหลกัสูตร 
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 5. การรับสมัคร : 
 ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ี-16 มีนาคม 2552 และส่งใบสมคัรพร้อม
เอกสารตามขอ้ 4 มาท่ีฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
เลขท่ี 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ภายในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2552 ทั้งน้ี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล 
โทร.0 2470 3125 
 6. การสอบแข่งขัน : 
 บุคคลทัว่ไปจะตอ้งเขา้ทาํแบบสอบถามของธนาคารก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 หากผ่าน
เกณฑ์จะได้รับสิทธ์ิการสอบสัมภาษณ์ (กรณีผูส้มคัรเป็นพนักงานของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
หรือบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทยเขา้สอบเฉพาะสัมภาษณ์) 
 7. การตัดสินให้ทุน :  

1. การตดัสินผูใ้ดได้รับทุนจะถือผลสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตดัสิน และการตดัสินของ
คณะกรรมการใหถื้อเป็นเด็ดขาด 

2. การกาํหนดให้ผูส้มคัรสอบแข่งขนัได้รับทุนใด จะเป็นไปตามลาํดบัคะแนนสอบ
สัมภาษณ์และลาํดบัทุนท่ีเลือกไว ้

 8. เง่ือนไขในการรับทุน  
1. ผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัฯ กาํหนดไว ้
2. การได้รับเงินเดือนและเงินได้ระหว่างศึกษา สําหรับผูส้มคัรท่ีเป็นพนักงาน บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทย กรณีเรียนในเวลาทาํงาน 
- หากมีอายุงานตั้ งแต่ 2 ปีข้ึนไป นับถึงวนัปิดรับสมัครทุนการศึกษา จะได้รับ

เงินเดือน เงินไดต่้างๆ ระหวา่งศึกษาและนบัอายงุานต่อเน่ือง 
- หากมีอายุงานตํ่ากว่า 2 ปี นับถึงวนัปิดรับสมคัรทุนการศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิได้รับ

เงินเดือน เงินไดต่้างๆ ระหวา่งศึกษา แต่นบัอายงุานต่อเน่ือง 
3. การไดรั้บเงินช่วยเหลือพิเศษระหวา่งศึกษา 

- ผูส้มคัรท่ีเป็นพนกังาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทย 
o กรณีเรียนนอกเวลาทาํงาน ไดรั้บ 10,000 บาท/เดือนตลอดหลกัสูตร 
o กรณีเรียนในเวลาทาํงาน อายุงานตํ่ากวา่ 2 ปี นบัถึงวนัปิดรับสมคัรทุนการศึกษา จะ

ไดรั้บ 10,000 บาท/เดือน ตลอดหลกัสูตร 
- บุคคลทัว่ไป ไดรั้บ 10,000 บาท/เดือน ตลอดหลกัสูตร 
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 ทั้งน้ี การได้รับเงินดังกล่าวให้นับตั้ งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีผูไ้ด้รับทุนเข้ารับ
การศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัฯ กาํหนดไว ้

1. ผูไ้ดรั้บทุนจะตอ้งศึกษาใหค้รบทุกลกัษณะวชิาของหลกัสูตรปริญญาโท ภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัฯ กาํหนดไว ้

2. ผูไ้ดรั้บทุนจะตอ้งกลบัมาปฏิบติังานกบัธนาคารกสิกรไทย หรือบริษทัในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงจะไดรั้บการบรรจุตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

3. ผูรั้บไดทุ้นจะตอ้งหาบุคคลมาทาํสัญญาคํ้าประกนัและทาํสัญญาการรับทุนซ่ึงมี
ขอ้ความสําคญัตอนหน่ึงวา่ “หลงัจากจบการศึกษาฝึกงาน หรือดูงานแลว้ ผูไ้ดรั้บทุนจะตอ้งทาํงาน
กบัธนาคาร หรือบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกวา่ 2 เท่า ของระยะเวลาท่ีไป
ศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบติังานไม่ครบกาํหนดเวลาดงักล่าว
จะตอ้งชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดจ่้ายไปทั้งหมดเก่ียวกบัการศึกษารวมกบัค่าปรับอีก 2 เท่า” 

4. ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ผูไ้ดรั้บทุนจะตอ้งไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆ ท่ีจะ
ศึกษาหรือขอรับทุนเพื่อศึกษาสาขาวิชาอ่ืนอีก หรือศึกษาระดบัสูงกวา่ทุนท่ีไดรั้บไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ผูไ้ด้รับทุนจะตอ้งศึกษาให้สําเร็จโดยเร็วและมาปฏิบติังานกบัธนาคารทนัทีเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลว้ 
 กลุ่มเป้าหมาย- กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับการพฒันาโดยการให้ทุนการศึกษาคือ
พนักงานท่ีมีความพร้อมเร่ืองเวลา เป็นบุคคลท่ีมีวินัย รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลท่ี
สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในทีมและพนกังานในองคก์ารได ้โดยส่วนใหญ่
จะเป็นบุคลากรท่ีองคก์ารคดัเลือกให้เป็นพนกังานดาวเด่น (Star) หรือท่ีเรียกวา่ Talent พบวา่บุคคล
เหล่าน้ีจะเป็นพนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี (High Performance) และมีศกัยภาพสูง (High 
Potential) ถือไดว้า่เป็นบุคลากรสาํคญัท่ีองคก์ารจะตอ้งหาวธีิการจูงใจ รักษาพนกังานกลุ่มน้ีไว ้
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ- การให้ทุนการศึกษาจะประสบความสําเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยั
หรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. เน่ืองจากการใหทุ้นการศึกษาตอ้งใชค้่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก องคก์ารจึงควรพิจารณาวา่คุม้ค่า
กบัการใหทุ้นการศึกษาดงักล่าวหรือไม่ และจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใด 
 2. ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาหลกัสูตรหรือสาขาวิชาท่ีจะให้พนักงานเขา้รับการศึกษา 
ควรเป็นหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานและองค์การ เช่น กรณีพนักงานวิศวกร ควร
พิจารณาให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิศวกรเพื่อพฒันาความรู้เฉพาะทางให้กับ
พนกังาน และพนกังานระดบัผูจ้ดัการควรพิจารณาให้ทุนการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจเพื่อ
พฒันาทกัษะการบริหาร เป็นตน้ 
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 3. เน่ืองจากเป็นการพฒันาเฉพาะรายบุคคล องคก์ารควรมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
รับทุนการศึกษาท่ีชดัเจน และประกาศให้พนักงานทราบอย่างทัว่ถึง เพื่อให้องค์การได้มีโอกาส
เลือกพนกังานท่ีมีความสามารถอยา่งแทจ้ริง 
 4. ความสําเร็จของการให้ทุนการศึกษาไม่ได้ข้ึนอยู่กับการมอบทุนการศึกษาให้กับ
พนักงานเท่านั้น ความสําเร็จเกิดข้ึนจากผูบ้งัคบับญัชาจะต้องทาํขอ้ตกลงในการเรียนรู้ร่วมกับ
พนกังาน มีการติดตามและประเมินผลการเรียน รวมถึงการให้คาํปรึกษาแนะนาํถึงแนวทางปฏิบติั
ในระหวา่งรับทุนการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษามาปรับใชใ้นการ
ปรับปรุงผลงานของตนเอง หน่วยงาน และองคก์ารได ้
 
ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพฒันา 
 จากเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากรท่ีประกอบไปดว้ยการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 
Training) และเคร่ืองมือการพฒันาท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Classroom 
Training) รวมทั้งหมด 18 เคร่ืองมือท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ขา้งตน้นั้น เพื่อให้ทาํความเขา้ใจลกัษณะ
ของเคร่ืองมือต่างๆ ไดง่้ายข้ึน จึงไดส้รุปลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพฒันาทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 
 

เคร่ืองมือการพฒันา ลกัษณะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน  
(Classroom Training) 

เนน้การเรียนรู้จากผูเ้รียนหลากหลายกลุ่มงาน/ตาํแหน่งงาน 
โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทาํหน้าท่ีดาํเนินการจัด
อบรมให้หรือการจดัหาหลกัสูตรฝึกอบรมจากภายนอกท่ี
เหมาะสมใหก้บัพนกังาน 

2. การสอนงาน  
(Coaching) 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จาํเป็นจะต้องอยู่ใน
ภาคสนามเท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทาํหน้าท่ีสอนงาน
ใหก้บัพนกังาน 

3. การฝึกอบรมในขณะทาํงาน  
(On The Job Training : OJT) 

เนน้การฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบติัจริง โดยมีผูส้อนท่ี
เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหน้าท่ี
ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ ซ่ึง เค ร่ืองมือ น้ีจะ เกิด
ประโยชน์ไดถ้า้ใชคู้่กบัการสอนงาน 
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เคร่ืองมือการพฒันา ลกัษณะเฉพาะ 
4. โปรแกรมพี่เล้ียง  
(Mentoring Program) 

เน้นพฒันาเร่ืองจิตใจ การปรับตวั การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น
ภายในองคก์าร องคก์ารบางแห่งเรียก Buddy Program ซ่ึง
พนกังานจะมีพี่เล้ียงท่ีไดรั้บคดัเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พดูคุยกบัพนกังานอยา่งไม่เป็นทางการ 

5. การเพิ่มคุณค่าในงาน  
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก หรือท้าทายมากข้ึน ตอ้งใช้
ความคิดริเร่ิม การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกวา่
เดิม เน่ืองจากเป็นงานท่ีแตกต่างจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบติั 

6. การเพิ่มปริมาณงาน  
(Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เป็นงานท่ีมีขั้นตอนงาน
คลา้ยกบังานเดิมท่ีเคยปฏิบติัหรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่าง
จากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ แต่งานท่ีได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ตอ้งใชค้วามคิดเชิงวเิคราะห์มากนกั 

7. การมอบหมายโครงการ 
(Program Assignment) 

เน้นการมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบโครงการระยะ
ยาว ไม่สามารถทําให้เสร็จภายในวนัหรือสองวนั เป็น
โครงการพิเศษท่ีพนกังานจะตอ้งแยกตวัจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั
หรือเป็นโครงการท่ีเพิ่มข้ึนจากงานประจาํท่ีรับผิดชอบ 

8. การหมุนเวยีนงาน 
(Job Rotation) 

เน้นให้พนักงานเรียนงานจากงานหน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึง 
เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้ เ ป็น เคร่ืองมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผูบ้ริหารก่อนการปรับตาํแหน่ง/ระดบั 

9. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
(Consulting) 

เนน้การให้คาํปรึกษาแนะนาํเม่ือพนกังานมีปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากงานท่ีรับผิดชอบหัวหน้างานจะต้องทําหน้า ท่ีให้
แนวทางเคล็ดลบั และวธีิการเพื่อให้พนกังานสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้

10. การติดตาม/สังเกต 
(Job Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการติดตาม
หัวหน้างานหรือผูรู้้ในงานนั้นๆ เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งใช้
เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
เน่ืองจากพนกังานจะตอ้งทาํหนา้ท่ีสังเกตติดตามพฤติกรรม
ของหวัหนา้งาน 
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เคร่ืองมือการพฒันา ลกัษณะเฉพาะ 
11. การทาํกิจกรรม 
(Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้ น ไม่ต้องมีระยะเวลา
หรือขั้ นตอนการดํา เนินงานมากนัก ความสําเ ร็จของ
เคร่ืองมือดงักล่าวน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนกังานใน
การรับผดิชอบกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 

12. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self Learning) 

เน้นการฝึกฝนปฏิบติัด้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือคน้ควา้ข้อมูลผ่าน Internet หรือ
เรียนรู้จาก E-Learning หรือสอบถามผูรู้้ เป็นตน้ 

13. การเป็นวทิยากรภายใน 
(Internal Trainer) 

เนน้การสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอด รัก
การสอนและมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายให้
บุคคลเหล่าน้ีเป็นวทิยากรภายในองคก์ารทาํหนา้ท่ีจดัอบรม
ใหก้บัพนกังานในหน่วยงานต่าง 

14. การดูงานนอกสถานท่ี 
(Site Visit) 

เนน้การดูระบบและขั้นตอนงานจากองคก์ารท่ีเป็นตวัอยา่ง 
(Best Practice) ในเร่ืองท่ีตอ้งการดูงาน เพื่อให้พนกังาน
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ อัน
นาํไปสู่การปรับใชใ้นองคก์ารต่อไป 

15. การใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลหรือให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานปรับปรุง 
พฒันาประสิทธิภาพและความสามารถในการทาํงาน 

16. การฝึกงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
(Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบติัจริงกับผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ใน
เร่ืองนั้ น เป็นการฝึกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญให้เขา้มาฝึกงานกบัพนกังานภายใตร้ะบบเวลาท่ี
กาํหนด 

17. การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/คู่
เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

เนน้การนาํตวัอยา่งของขั้นตอนหรือระบบงานจากองคก์าร
อ่ืนท่ีเป็นตวัอยา่ง (Best Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับขั้ นตอนหรือระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจ
พนกังานให้เห็นถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกบัองคก์าร
ท่ีเป็น Best Practice 
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เคร่ืองมือการพฒันา ลกัษณะเฉพาะ 
18. การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการ
แลกเปล่ียนมุมมองท่ีหลากหลาย ผูน้าํการประชุม/สัมมนา
จึงมีบทบาทสําคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุม/สัมมนานาํเสนอความคิดเห็นร่วมกนั 

19. การใหทุ้นการศึกษา 
(Scholarship) 

เนน้การให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ประสบการณ์
มากข้ึนจากอาจารย์ผูส้อน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับ
ผู ้เรียนด้วยกัน ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการ
ทาํงานหรือเวลาส่วนตวัในการขอรับทุนจากองคก์าร 

 
สรุป 
 การกาํหนดเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํข้ึนเป็นประจาํ
ทุกปี เพื่อช่วยพฒันาบุคลากรใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
พนักงาน ซ่ึงพฒันาบุคลากร (Development Tools) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ การฝึกอบรมใน
ห้องเรียน (Classroom-Training) และเคร่ืองท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom-
Training) ไดแ้ก่ การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะทาํงาน โปรแกรมพี่เล้ียง การเพิ่มคุณค่าในงาน 
การเพิ่มปริมาณงาน การมอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การให้คาํปรึกษาแนะนํา การ
ติดตามและการสังเกต การทาํกิจกรรม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอก
สถานท่ี การให้ข้อมูลป้อนกลับ การฝึกงานกับผู ้เ ช่ียวชาญ การเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่
เปรียบเทียบ การประชุมสัมมนา และการให้ทุนการศึกษา และลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการ
พฒันาท่ีประกอบไปดว้ยการฝึกอบรมในห้องเรียน และการฝึกอบรมนอกห้องเรียน ก็จะเป็นการใช้
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละชนิดแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพื่อให้การทาํงานของพนกังานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการกาํหนดเคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร จงอธิบาย 
2. เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร หมายถึงอะไร จงอธิบายมาโดยละเอียด 
3. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน (Classroom-Training) คืออะไร จงอธิบาย 
4. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
5. ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพฒันาคืออะไร จงอธิบาย 
6. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน ควรใชเ้คร่ืองมือลกัษณะเฉพาะเป็นลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
7. การสอนงาน และโปรแกรมพี่เล้ียง ต่างกนัอยา่งไร และจะใชเ้คร่ืองมือลกัษณะเฉพาะอยา่งไร 

จงอธิบาย 
8. การเพิ่มคุณค่าในงานและการเพิ่มปริมาณงาน ต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
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เอกสารอ้างองิ 
  
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ. (2552). การจัดท าแผนพฒันาบุคลากร.  พิมพดี์การพิมพ.์ กรุงเทพฯ 
http://www.KAsikornbank.com 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 2. ความหมายของการจดัการความรู้ 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการจดัความรู้ 
 4. ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 5. กลยทุธ์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 6. กระบวนการจดัการความรู้ 
 7. เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
 8. องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้กบัองคก์ารต่างๆ ของไทย 
 9. ปัจจยัสนบัสนุนและตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 10. สรุป 
 11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 12. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์ ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน  
 1. เขา้ใจความหมาย ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ 
 2. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการความรู้ 
 3. เขา้ใจลกัษณะและกลยทุธ์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 4. เขา้ใจกระบวนการจดัการความรู้และเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
 5. สามารถอธิบายองคก์ารเรียนรู้และการจดัการความรู้กบัองคก์ารต่างๆ  ของไทย 
 6. เขา้ใจปัจจยัสนบัสนุนและตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการสร้างองคก์ารการจดัการเรียนรู้ 
 
วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
 2. ซกัถามปัญหาต่างๆ ในระหวา่งการบรรยาย 
 3. ยกตวัอยา่งจากสภาพจริงประกอบการบรรยาย 
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กจิกรรม 
 1. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต  
 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 3. การนาํเสนอรายงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ขอ้มูลจากเอกสารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. Power Point ในหวัขอ้ใหบ้รรยาย 
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากความเขา้ใจ การตอบคาํถาม 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่6 
องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 

 
ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ Lo) เป็นแนวคิดทางการบริหารท่ี
นกัวิชาการดา้นการบริหารในสหรัฐอเมริกาเร่ิมเผยแพร่แนวคิดไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1978 แต่เร่ิมเป็นท่ี
ยอมรับและมีหนงัสือบทความทางวิชาการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั Lo เป็นจาํนวน
มากตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา ทั้งน้ี นักวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั Lo และมีผลงานเผยแพร่คือ ปีเตอร์ เซ็งเง่ (Peter Senge) ศาสตราจารย์
ประจาํมหาวิทยาลยั Massachusette Institute Of Technology หรือ Mit ผูเ้ขียนตาํราช่ือ The Fifth 
Discipline : The Art Of Practice Of The Learning Organization และในหนงัสือเล่มน้ี Peter Senge 
ไดนิ้ยามความหมายของ Learning Organization ไวว้า่ (ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งเง่ 2540) (อาํนาจ ศรีพูนสุข, 
2553, หนา้ 5-54)  
 “องค์การแห่งการเรียนรู้คือองค์การท่ีขยายขีดความสามารถและเพิ่มศกัยภาพเพื่อสร้าง
ผลงานและสร้างอนาคตอยา่งต่อเน่ือง โดยคนในองคก์ารต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง” 
 นอกจากเซ็งเง่แลว้ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีกล่าวถึงและให้ความหมายของ Lo ไว ้
ดงัต่อไปน้ี  
 คิม (Kim, D., 1993) ใหค้วามหมายไวว้า่ 
 “เป็นการเพิ่มพนูความสามารถขององคก์ารเพื่อใหบ้งัเกิดการกระทาํท่ีมีประสิทธิผล” 
 การ์วนิ (Garvin, D., 2000) ใหค้าํจาํกดัความวา่ 
 “องค์การท่ีมีทกัษะในการสร้าง สรรหา และถ่ายโอนองค์ความรู้และสามารถปรับขยาย
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการหยัง่รู้และความรู้ใหม่ๆ” 
 บาร์เน็ต (Barnet, C.K.) ใหค้าํนิยมไวว้า่ (อา้งในวรีะพฒัน์ ปันนิตามยั 2540: 49) 
 “เป็นกระบวนการเชิงประสบการณ์ท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการ
กระทาํและผล จากนั้นนาํเขา้สู่กิจวตัรประจาํวนั ปลูกฝ่ังไวใ้น “ความทรงจาํ” ขององคก์าร เพื่อช่วย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้งหลายของผูเ้รียนรู้ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร” 
 โอฬาร ไชยประวติั อดีตกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผูบ้ริหารท่ีให้
ความสาํคญักบัการนาํแนวคิดเร่ือง Lo มาปฏิบติัในองคก์าร ไดก้ล่าวถึงความหมายขององคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ไวว้า่ (โอฬาร ไชยประวติั 2540) 
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 Learning Organization พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นองค์การ ท่ีแต่ละคนในองค์กรไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง แต่ละคนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และแต่ละคนเรียนรู้ดว้ยกนั ถา้องคก์ารไหนสามารถพฒันาไป
ในลกัษณะน้ีได ้องคก์ารนั้นจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จ” 
 จากนิยามขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีนาํเสนอไวข้า้งตน้แลว้ ทาํให้พอท่ีจะมองเห็นภาพ
ของแนวคิดเก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นเร่ืองแนวคิดทางการบริหารรูปแบบท่ีใช้เป็น
พื้นฐานในการกา้วไปสู่ความสําเร็จขององคก์ารไดทุ้กประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
ธุรกิจเอกชน โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกบัเทคนิค วิธีการบริหารรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็น
การพฒันาองค์การให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รวมถึงการดาํเนินการเพื่อให้
องค์การบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวมตลอดทั้งองค์การ และเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือการพฒันาองคก์ารเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการแข่งขนั
ในยุคท่ีโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงองค์การตามแนวคิดน้ี 
หวัใจหลกัอยู่ท่ีคน คนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นหัวใจของการปรับปรุง เปล่ียนแปลงองค์การ หรือท่ี
กล่าวกนัวา่ คนเป็นทุนทางปัญญาขององคก์าร รวมทั้งเป็นตวัช้ีวดัศกัยภาพและความสาํเร็จขององคก์าร 
 นับได้ว่าแนวคิดเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้น้ีสอดคล้องกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัท่ีมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเป็นสังคมบนฐานความรู้ หรือเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge 
Based Society หรือ Knowledge Based Economy) ซ่ึงทั้งบุคคลและองคก์ารจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ให้ทนั
กาล และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนขององค์การก็ตอ้งสร้างสมฐานความรู้ (Knowledge Based) 
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล ข่าวสาร องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินการ 
 
ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้แลว้วา่ผูท่ี้ริเร่ิมและนาํเสนอแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้คือ  
ปีเตอร์ เซ็งเง่ ศาสตราจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัเอ็มไอที เป็นผูท่ี้บอกวา่องคก์ารท่ีเจริญงอกงามหรือ
เอาตวัรอดไดคื้อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization เน่ืองจากองคก์ารก็มีสถานะ
เหมือนกบัส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัหรือมีพฒันาการตามสภาพหรือสถานการณ์
แวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติไม่วา่จะเป็นพืช สัตว ์หรือมนุษย ์ตอ้งปรับตวัเพื่อความอยูร่อด ตวัอยา่งท่ีมกัมีการ
หยบิยกมากล่าวถึงเสมอก็คือไดโนเสาร์ท่ีไม่มีการเรียนรู้และปรับตวัจึงสูญพนัธ์ุไป ในขณะท่ีแมลง
ทั้งหลาย อาทิ แมลงสาบ สามารถอยู่รอดมาได้หลายล้านปี มนุษยชาติก็เช่นเดียวกันท่ีมีความ
แตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนตรงท่ีมีความสามารถในการปรับตวัและเรียนรู้ส่ิงรอบตวั สั่งสม และ
ถ่ายทอดความรู้ตกทอดกนัมาเป็นลาํดบั แต่ชุมชนหรืออาณาจกัรใหญ่ของชนเผ่าต่างๆ ก็มีการล่ม
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สลายเพราะไม่สามารถปรับตวัเอาชนะศตัรูท่ีตอ้งเผชิญในหลายๆ ลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นภยัธรรมชาติ
หรือการรุกรานจากศตัรู อาทิ การสูญหายของเมืองปอมเปอีจากภูเขาไฟระเบิด การลม้ตายของผูค้น
จากโรคระบาด การล่มสลายของอาณาจกัรขอมหรือจามจากการรุกรานของศตัรู หรือการล่มสลาย
ของอาณาจกัรโรมนัท่ีเคยยิง่ใหญ่และเกรียงไกรในอดีต 
 องค์การก็เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การขนาดใหญ่ก็อาจล่มสลายเช่นเดียวกบั
อาณาจกัรโรมนัดว้ย สาเหตุทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร อาทิ องคก์ารธุรกิจท่ีประสบปัญหา
การขาดทุนสะสมจนตอ้งลม้ละลาย หรือองคก์ารธุรกิจบางแห่งถูกคู่แข่งควบรวมกิจการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง และ
สลบัซับซ้อนกว่าในอดีตมาก องคก์ารจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทนักบัสภาพแวดลอ้มและการ
เปล่ียนแปลง บริษทัใหญ่ๆ ยงัมีขอ้จาํกดัท่ีไม่อาจคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับตวัไดอ้ย่างคล่องแคล่ว
ตลอดเวลา องคก์ารธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จจะอายุสั้น จะถูกสร้างข้ึนมาให้ผลิตบางส่ิงท่ีมีคุณค่า 
และเม่ือคุณค่านั้นหมดไป บริษทัก็จะหายตวัไปดว้ย จนเกิดแนวคิดใหม่ข้ึนท่ีตรงกนัขา้มกบัความ
พยายามเพื่อดาํรงฐานะขององคก์าร/บริษทัใหอ้ยูร่อดวา่ เป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับองคก์ารธุรกิจ
น่าจะเป็นความสามารถในการสร้างมูลค่าอย่างน่าท่ึงในช่วงเวลาสั้ นๆ มากกว่าการดาํรงอยู่ตลอดไป
หรือไม่ 
 การด้ินรนเพื่อความอยู่รอดขององค์การจะเห็นได้อย่างเด่นชัดในองค์การธุรกิจท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัโดยคู่แข่งขนัในวงการธุรกิจเช่นเดียวกนัสูง แต่ใน
วงราชการแล้วแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรอบด้านแต่จะมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงท่ีชา้กว่าองคก์ารธุรกิจมาก องคก์รธุรกิจในต่างประเทศนบัวา่เป็นตวัอย่างท่ีดีของการ
ปรับตวัและอยูร่อดในธุรกิจ อาทิ บริษทัยกัษใ์หญ่ในวงการรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ จีเอ็ม 
ฟอร์ด ซ่ึงเดิมยิง่ใหญ่และเขม้แขง็ก็ถูกสั่นคลอนดว้ยบริษทัญ่ีปุ่นและเกาหลีคือฮอนดา้และฮุนได ทาํ
ให้บริษทัรถยนต์อเมริกนัตอ้งลดคนงานและปรับตวัคร้ังใหญ่ บริษทัไอบีเอ็มท่ีเคยครองวงการ
คอมพิวเตอร์ถูกบดบงัรัศมีโดยไมโครซอฟและอินเทล อุตสาหกรรมโทรทศัน์ท่ีเอ็นบีซีหรือซีบีเอส
เคยครอบครองวงการอยูก่็ถูกกิจการเคเบิลทีวอียา่งซีเอน็เอน็เขา้มายดึพื้นท่ีแทน 
 ตวับ่งช้ีสาํคญัท่ีช้ีให้เห็นถึงความลม้เหลวขององคก์ารธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาท่ี
นิตยสารฟอร์บส์เคยรายงานวา่ (ทอม ปีเตอร์ 2545: 35) 
 “ในบรรดา 100 บริษทัท่ีมัน่คงท่ีสุดในปี 1917 สาบสูญไป 61 แห่ง อีก 70 ปีต่อมา ใน
จาํนวน 39 แห่งท่ีดาํเนินการอยู่มีเพียง 18 แห่งเท่านั้นท่ียงัอยู่ในรายการบริษทัท่ีใหญ่ท่ีสุดของปี 
1987 และทั้ง 18 แห่งท่ีรอดชีวิตยงัมีผลประกอบการตํ่ากว่าในตลาดหุ้น 20 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 2 
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บริษทั คือ Ge และ Kodak เท่านั้นท่ีมีผลประกอบการสูงกวา่ในตลาดหุ้น แต่ในอีก 16 ปีต่อมาเราก็
เร่ิมโบกมือลา Kodak” 
 ขอ้มูลท่ีนาํเสนอขา้งตน้น้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษไ์ดว้า่องคก์ารธุรกิจมีความจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเพิ่มศกัยภาพตลอดเวลาเพื่อความอยูร่อด โดยเฉพาะในสภาพการณ์ท่ีมีการแข่งขนั
อย่างสูงในปัจจุบนั นอกจากความอยูร่อดแลว้ยงัตอ้งเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ย 
ทั้งน้ี การพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นบัเป็นกระบวนการบริหารจดัการเพื่อขยาย
ขีดความสามารถและเพิ่มศกัยภาพในการสร้างผลงาน สร้างอนาคตตลอดจนความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั โดยผูค้นในองค์การต่างก็ตอ้งเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และกล่าวกนัว่า
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนดว้ย
ความรู้และภูมิปัญญา 
 จากสถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ส่งผล
ใหต้อ้งเร่งปรับเปล่ียนหรือพฒันาองคก์าร ประกอบกบัผลสําเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาจากการ
นาํแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มาพฒันาองคก์ารดงักล่าว สามารถสรุปถึงเหตุผลความจาํเป็นท่ี
องคก์ารต่างๆ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของแนวคิดและการพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. มีบทสรุปหรือขอ้พิสูจน์ท่ีชดัเจนวา่ความรู้หรือทุนทางปัญญาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ี
ทาํใหอ้งคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 
 2. องค์การท่ีให้ความสําคญักับการเรียนรู้ของบุคลากรท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา และเรียนรู้
ร่วมกนัจะเป็นองค์การท่ีรู้เท่าทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ และ
สามารถปรับตัวอยู่รอดและประสบความสําเร็จมากกว่าองค์การท่ีไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได ้
 3. องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบั “คน” ดว้ยการให้คุณค่ากบัการ
พฒันาการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และมุ่งสร้างให้คนในองคก์ารเกิด
การนําความรู้ไปวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาในลักษณะท่ีเรียกว่าเป็น “ความคิดท่ีเป็นระบบ” 
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทางการบริหารอ่ืนๆ ท่ีให้ความสําคญักบัทุนมนุษยห์รือทุนทางปัญญา
ไม่วา่จะเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพทั้งองคก์าร (Total Quality Management หรือ Tqm) 
การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
รวมทั้งเทคนิควธีิการบริหารการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดว้ย 
 4. แมว้่าเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลสําคญัต่อการพฒันาและเปล่ียนแปลงระบบบริหารของ
องค์การต่างๆ แต่คนยงัคงมีความสําคญักว่าในฐานะท่ีเป็นผูเ้ลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกบัภารกิจและเป้าหมายขององคก์าร คนในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความคิดเชิงระบบ
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จะเขา้ใจกระบวนงาน หรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ทาํให้สามารถกาํหนดหรือ
สะทอ้นถึงความตอ้งการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัระบบงานไดดี้ (System Reflect Business Requirement) 
ทาํใหส้ามารถนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดอ้ยา่งมีสัมฤทธิผล 
 
ผลกระทบทีท่ าให้องค์การต้องให้ความส าคัญกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 นอกจากเหตุผลดงักล่าว อาจมีคาํถามว่า ทาํไมองค์การแห่งการเรียนรู้จึงมีความสําคญัถึง
เพียงนั้น การตอบคาํถามขา้งตน้คงตอ้งเร่ิมจากการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและ
รุนแรงของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบันท่ีทาํให้องค์การต่างๆ ทั่วโลกต้องต่ืนตัว
ตลอดเวลา ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีองคก์ารต่างๆ กาํลงัเผชิญอยูไ่ดแ้ก่ (มาร์ควอร์ท 2548: 11) 
 1. การปรับเปล่ียนองคก์ารทั้งในดา้นโครงสร้าง รูปแบบ วฒันธรรม ภาวะผูน้าํ การจดัการ
ทรัพยากรมนุษยต์ลอดจนการติดต่อส่ือสาร เพื่อมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ มิใช่เพียงแค่ความอยูร่อดเท่านั้น 
 2. ปัญหาการขาดแคลนทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสถานศึกษาต่างๆ ไม่ได้เตรียมคนให้
พร้อมสาํหรับการทาํงานในศตวรรษท่ี 21 ไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าในทุกๆ 2-3 ปี 
 4. การแข่งขนักบับรรดาบริษทัท่ีมีกาํลงัความสามารถมากท่ีสุดของโลก 
 5. ความรุดหนา้ทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีท่วมทน้ 
 6. ความตอ้งการขององคก์าร เพื่อท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
 ปัญหาขา้งตน้ทาํให้องค์การทัว่โลกตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ในสถานท่ีทาํงาน และใน
บรรดาพนกังานอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงกวา่เดิม เพราะการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ารและทัว่ทุกระบบจะทาํให้องคก์ารไม่เพียงแค่อยูร่อด แต่ยงัมีโอกาสท่ี
จะประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีการเรียนรู้ในองคก์ารจะนาํมาซ่ึงการบริหารการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้มีการกล่าวถึงกันเม่ือประมาณสิบกว่าปีท่ีผ่านมา 
(ประมาณ พ.ศ.2534) เม่ือปรมาจารยแ์ละผูบุ้กเบิกเร่ืองการจดัการความรู้ อิกูจิโร โนนากะ (Ikujiro 
NonaKA, 1995) กล่าวถึง ความสําคญัของความรู้ว่า “เป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน
ท่ีสุด” จากนั้นมาทาํให้องค์การต่างๆ หันมาสนใจในเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั และบุคคลท่ีได้รับการ
ยอมรับกนัวา่เป็นกลุ่มผูบุ้กเบิกทางดา้นความรู้อยา่งจริงจงัคือปีเตอร์ ตรักเกอร์ (Peter Drucker) อิกูจิ
โร โนนากะ และโทมสั ดาเวนพอร์ท (Thomas Davenport) 
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 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงความหมายของ “การจดัการความรู้” จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบั “ความรู้” ก่อน 
 มีนกัคิดและผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้าํนิยามไวห้ลากหลาย อาทิ 
 ฮิเดโอะ ยามาซากิ (อา้งในบุญดี บุญญากิจ 2547) ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการความรู้ชาวญ่ีปุ่นได้
ใหค้าํจาํกดัความของความรู้ในรูปของพีระมิด ดงัภาพท่ี 6.1 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 พีระมิดแสดงลาํดบัขั้นตอนของความรู้ 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ 2547: 14 
 
 โดยไดใ้ห้ความหมายของ ขอ้มูล วา่เป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลขต่างๆ ท่ียงัไม่ได้
ผา่นการแปลความ 
 ส่วน สารสนเทศ เป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์
ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ มีบริบทท่ีเกิดจากความเช่ือ สามญัสํานึก หรือประสบการณ์ของ
ผูใ้ชส้ารสนเทศนั้นๆ โดยมกัจะอยูใ่นรูปของขอ้มูลท่ีวดัได ้จบัตอ้งได ้อยา่งไรก็ตาม สารสนเทศอาจ
มีขอ้จาํกดัในเร่ืองช่วงเวลาท่ีใชแ้ละขอบข่ายของคนท่ีจะนาํมาใช ้
 ในขณะท่ี ความรู้ คือสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการผลิต เปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัความรู้
อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้
โดยไม่จาํกดัช่วงเวลา หรือกล่าวไดว้า่เป็นสารสนเทศท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการนาํไปใชง้าน 

ปัญญา 
(Wisdom) 

ความรู้ (Knowledge) 

สารสนเทศ (Information) 

ขอ้มูล (Data) 
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 และปัญญา คือ ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาํไปใช้เพื่อให้เขา้ใจ
มากยิง่ข้ึน 
 ในส่วนของ โทมัส ดาร์เวนพอร์ท ได้ให้นิยามความหมายของคํา 4 คํา คือ ข้อมูล 
สารสนเทศ ความรู้ และประสบการณ์ ดงัน้ี (ดาร์เวนพอร์ทและพรูเชด 2542 : 2-12) 
 ขอ้มูล คือชุดของขอ้เท็จจริงเชิงวตัถุ สามารถมองเห็นไดเ้ม่ือใชก้บับริบทของบริษทั คาํว่า
ขอ้มูลหมายถึงกิจกรรมทางธุรกรรมของบริษทันั้น เวลาลูกค้าคนหน่ึงแวะเจา้ป๊ัมนํ้ ามนัเพื่อเติม
นํ้ามนั กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายเป็นขอ้มูลไดคื้อ ลูกคา้รายนั้นเขา้มาซ้ือเม่ือไร ซ้ือก่ีแกลลอน 
และจ่ายเงินเท่าไร 
 สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญั สารสนเทศเป็น “สาส์น” ชนิดหน่ึงในรูปของเอกสาร
หรือส่ือด้านโสตทศัน์และวีดิทศัน์ ซ่ึงมีผูรั้บกับผูส่้งคู่กัน สารสนเทศมีเป้าหมายในการเปล่ียน
พฤติกรรมการรับรู้บางส่ิงบางอย่างของผูรั้บ หมายความว่า มนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บ และ
ผูรั้บเป็นผูต้ดัสินใจเองวา่สาส์นท่ีตนไดรั้บเป็นสารสนเทศหรือไม่ 
 ส่วนคาํวา่ ความรู้ นั้น คือการอบรมของการประสานระหวา่งประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้
ในบริบท และความรู้อยา่งชํ่าชอง เป็นการประสมประสานให้กรอบสําหรับการประเมินค่าและการ
นาํเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ๆ มาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั เกิดข้ึนและถูกนาํไปประยุกตใ์นใจ
ของคนท่ีรู้ สําหรับองคก์ารแลว้ความรู้มักจะสะสมอยู่ในรูปของเอกสารหรือแฟ้มกบัเอกสารต่างๆ 
รวมไปถึงส่ิงสะสมอยูใ่นการทาํงาน อยูใ่นกระบวนการ อยูใ่นการปฏิบติังานและอยูใ่นบรรทดัฐาน
ขององคก์ารนัน่เอง 
 ความรู้เกิดจากสารสนเทศและสารสนเทศเกิดจากขอ้มูล ดงันั้น ถา้ตอ้งการให้สารสนเทศ
เปล่ียนเป็นความรู้มนุษยจ์ะตอ้งเป็นคนจดัการเองทั้งหมด โดยการทาํกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 1. การเปรียบเทียบ หมายถึง สารสนเทศเก่ียวกบัสถานการณ์น้ีสามารถเปรียบเทียบกบั
สถานการณ์อ่ืนท่ีเคยรู้จกัอยูแ่ลว้ไดอ้ยา่งไร 
 2. การให้ผล หมายถึง สารสนเทศนั้นได้ช้ีแนะแนวทางต่อการตดัสินใจและการกระทาํ
อยา่งไรบา้ง 
 3. การเก่ียวขอ้ง หมายถึง ความรู้ชนิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัการความรู้ชนิดอ่ืนอยา่งไร 
 4. การสนทนา ไดแ้ก่ การท่ีคนอ่ืนเขาคิดอยา่งไรเก่ียวกบัสารสนเทศน้ี 
 ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดขา้งตน้เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในและระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัทั้งส้ิน 
 สุดทา้ย คาํวา่ ประสบการณ์ คือส่ิงท่ีเราไดก้ระทาํลงไปและส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเราในอดีต คาํวา่
ประสบการณ์เป็นคาํท่ีมีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงหมายถึงคนท่ีมีความรู้ลึกซ้ึงใน
แขนงใดแขนงหน่ึง โดยไดรั้บการทดสอบและฝึกฝนจากประสบการณ์นัน่เอง 
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 ประโยชน์ของประสบการณ์ประการหน่ึงคือการให้มุมมองประวติัศาสตร์สําหรับนาํมาใช้
เป็นฐานในการมองและเขา้ใจสถานการณ์กบัเหตุการณ์ใหม่ๆ โดยมีความเขา้ใจยิ่งข้ึน ความรู้ท่ีเกิด
จากประสบการณ์จะจดจาํรูปแบบต่างๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแลว้นาํมาเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัยอ้นไปยงัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต จึงมีการกล่าววา่ 
 “เม่ือบริษทัจา้งผูเ้ช่ียวชาญก็เท่ากบัวา่กาํลงัซ้ือความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์นัน่เอง” 
 เม่ือได้ทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัคาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ดงักล่าวขา้งตน้แล้ว 
ต่อไปจะไดน้าํเสนอถึงความหมายของการจดัการความรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 เรียวโก โทยาม่า (Ryoko Toyama, 1995) กล่าววา่การจดัการความรู้หมายถึงการจดัการเพื่อ
เอ้ือใหเ้กิดความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ละประสบการณ์ของคนในองคก์ารอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
พฒันานวตักรรมท่ีจะทาํใหมี้ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษทัท่ีปรึกษาอาร์เทอร์ แอนเดอสัน (Arthur Anderson Business Consulting) กล่าวว่า 
การจดัการความรู้เป็นการสนบัสนุนให้พนกังานในองคก์ารรวบรวม คน้หา แลกเปล่ียนความรู้และ
นาํมาใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์การ โดยเขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี (บุญดี บุญญากิจ 
2547) 
 

 
 
 ส่วน เดฟ สโนวเ์ด็น (Dave Snowden) กล่าวถึงความหมายและประเภทของการจดัความรู้
ไวว้่า องค์การตอ้งมีการจดัการความรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการตดัสินใจในองค์การ และ
เพื่อสร้างนวตักรรม ทั้งน้ี มีการจดัการความรู้อยู ่3 ประเภท คือ 
 1. Content Management คือการจดัการความรู้ประเภท Explicit โดยเนน้การจดัระเบียบ
เอกสารหรือโครงสร้าง (แฟ้มขอ้มูล) ต่างๆ 
 2. Narrative Management คือการจดัการความรู้โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีรู้จกั ภายใต้
แนวคิดท่ีว่าเราไม่สามารถเขียนทุกเร่ืองออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการ
เขียน ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “เรารู้มากกว่าท่ีเราพูด และเราพูดมากกว่าท่ีเราเขียน” การใช้เทคนิคน้ีตอ้ง
เช่ือมต่อระหวา่งวธีิการส่ือท่ีน่าสนใจและเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ 
 3. Context Management เป็นการจดัการความรู้โดยใชกิ้จกรรมท่ีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้
โดยเครือข่ายทางสังคม 

ความรู้ = (คน + ระบบสารสนเทศในการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล) 
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 การจดัการความรู้ในแนวคิดน้ีเน้นทั้งด้านการจดัการกบัสาระ การสร้างการแลกเปล่ียน
ไหลเวยีนของความรู้ ดงันั้น จะให้ความสําคญักบัการจดัการในลกัษณะ Content Management และ 
Narrative Management มากกวา่ Context Management 
 นอกจากน้ี ธนาคารโลกก็ได้ให้คาํนิยามของการจดัการความรู้ไวว้่าเป็นการรวบรวมวิธี
ปฏิบติัขององค์การและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การนาํมาใช ้และเผยแพร่ความรู้และ
บริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 
 สําหรับนกัวิชาการไทยท่ีศึกษาและเผยแพร่แนวคิดในเร่ืองน้ีคือนายแพทยว์ิจารณ์ พานิช 
กล่าวถึงการจดัการความรู้ว่าหมายถึงการยกระดบัความรู้ขององค์การเพื่อสร้างผลประโยชน์จาก
ตน้ทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและกวา้งขวาง ไม่สามารถใหนิ้ยามดว้ยถอ้ยคาํสั้นๆ 
 ส่วนศุภชยั ยาวะประภาษ และคณะ (2549) ไดนิ้ยามความหมายของการจดัการความรู้โดย
แยกตามกระบวนการจดัการความรู้ไวว้่า การจดัการความรู้คือกระบวนการ “จบั” ความรู้ท่ีมีอยูใ่น
องค์การเพื่อทาํการ “จดั” ความรู้ให้พร้อมท่ีจะ “แจกจ่าย” เพื่อให้บุคลากรนําไปใช้ประโยชน์
สาํหรับตนเองและองคก์รอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
 สํานักงาน ก.พ.ร. (2548) ซ่ึงรับผิดชอบและผลักดนัให้ส่วนราชการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ไดนิ้ยามความหมายของการจดัการความรู้ไวว้า่ หมายถึง “การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์ารสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด” 
 
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 คงไม่มีวิญํูชนคนใดท่ีปฏิเสธความสําคญัของ “ความรู้” ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้องค์ความรู้
ทั้ งหลายต่างล้วนเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้ งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม และองค์กร
ทั้งหลายในสังคม และสําหรับในระดบัขององคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน มีปัจจยัหลายประการท่ี
เป็นเหตุใหค้วามรู้เร่ิมไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปัจจุบนั แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ไดก้ลาย
มาเป็นส่ิงสําคญัอยา่งรวดเร็วนั้นเน่ืองมาจากการยอมรับความจริงท่ีวา่โลกกาํลงัมีการแข่งขนักนัใน
เร่ืองความรู้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วกบัการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมกนัเป็นเหตุให้องคก์ารทั้งภาครัฐและ
เอกชนจาํเป็นตอ้งแสวงหาความไดเ้ปรียบท่ีสามารถคงอยูถ่าวรเพื่อยกฐานะตวัเองใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง 
หรือเป็นท่ียอมรับมากกวา่ 



269 
 

 นอกจากน้ี แนวโนม้ของการปรับเปล่ียนเก่ียวกบัองคก์ารทั้งหลาย ไดแ้ก่ แนวโนม้ของการ
ลดขนาดองคก์ารก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้มีการให้ความสําคญัหรือสนใจกบัเร่ืองความรู้กนัมาก
ข้ึน เน่ืองจากการท่ีองค์การอาจตอ้งสูญเสียบุคลากรหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ให้กบัการลดขนาด
องค์การท่ีทําให้ต้องเสียความรู้อันทรงคุณค่าไปกับผู ้ท่ีออกไป ดังเช่น ตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนกับ 
บริษทัฟอร์ดมอเตอร์ จาํกดั ของสหรัฐอเมริกา ท่ีวิศวกรพฒันารถยนต์รุ่นฟอร์ดทอรัสซ่ึงเป็นรถ
ตน้แบบ แต่กลบัไม่มีการจาํหรือบนัทึกเหตุการณ์พิเศษในคร้ังนั้นไวเ้ลย 
 ขอ้ผิดพลาดท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงก็คือ บริษทับางแห่งได้ตั้ งสมมติฐานแบบผิดๆ ว่า
เทคโนโลยีสามารถทดแทนทกัษะและการตดัสินใจของพนักงานผู ้มีประสบการณ์ได้ ซ่ึงไม่เป็น
ความจริงทั้งหมด แต่ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
เกิดความสนใจเร่ืองความรู้และการจดัการความรู้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีทาํให้บุคคลมี
ช่องทางใหม่ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งไม่จาํกดั เม่ือประกอบ
กับการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทท่ีเรียกว่า กรุ๊ปแวร์ (Groupware) อาทิ โปรแกรม
โลกตสัโนต้ตลอดจนการพฒันาเวิร์ลด์ ไวด์ เวบ็ (World Wide Web หรือ Www) และการเกิดข้ึน
ของเวบ็ไซดท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ การพฒันาระบบสืบคน้ความรู้ (Search Engine) ให้บริการอยา่ง
แพร่หลาย ทาํใหค้วามรู้มีระเบียบแบบแผนและง่ายต่อการคน้หา เขา้ถึงและนาํออกมาแสดงบนหนา้
จอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูค้นสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในองค์การ
ของตนเอง ช่วยกระตุน้การแลกเปล่ียนและการให้ความสาํคญักบัการจดัการความรู้มากยิ่งข้ึนเป็นทวคูีณ 
 ในระดบัประเทศ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองกาํหนดเป้าหมายของการพฒันาไว้
วา่จะพฒันาไปสู่การเป็นสังคมแห่งความรู้ หรือสังคมบนฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
และจะพฒันาระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้เช่นเดียวกัน โดยจะเป็น
เศรษฐกิจท่ีอาศยัการสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัท่ีทาํให้เกิดความ
เติบโต ความมัง่คัง่ และการสร้างงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ดงันั้น การท่ีองค์การจะอยู่รอด
และสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในยุคสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้จะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์
และกระบวนการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) 
จากตน้ทุนทางปัญญามากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยี รวมทั้งความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคม์ากกวา่ตน้ทุนดา้นอ่ืนๆ ท่ีเคยใหค้วามสาํคญัในอดีต 
 ทั้งน้ี สามารถสรุปถึงความสาํคญัของการจดัการความรู้ไดด้งัน้ี 
 1. เน่ืองจากความสาํคญัของความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร รวมไปถึงชุมชน
และสังคม จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการรวบรวม จดัเก็บ ประมวล วิเคราะห์ จาํแนก และแจกจ่าย 
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หรือทาํให้บุคคลสามารถเขา้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด ทนัการใช้งานและการ
ตดัสินวนิิจฉยัปัญหาขององคก์ารไดถู้กตอ้ง 
 2. การจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง
ความรู้แลว้ ยงัเอ้ืออาํนวยใหส้ามารถเพิ่มพนูและปรับปรุงความรู้ใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนัเสมอดว้ย 
 3. พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการขอ้มูลความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบ
ของส่ือประสม (Multimedia) ประกอบกบัสมรรถนะท่ีสูงยิ่งของการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและไร้ขีดจาํกดั มีส่วนสนบัสนุนในการจดัการความรู้ให้เกิดการ คน้หา เขา้ถึง และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร้ขีดจาํกดัในลกัษณะ “ทุกท่ี ทุกเวลา 
 4. การจดัการความรู้มีส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยสามารถ
พฒันาคนและสังคมให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมบน
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
 5. การจดัการความรู้เป็นแนวคิดและวิธีการสําคญั กลยุทธ์และกระบวนการบริหารจดัการ
เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) ขององคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้น เม่ือความรู้เป็นสินทรัพยห์รือตน้ทุนท่ีมีค่าขององค์การ ทาํอย่างไรองค์การจึงจะ
สามารถใชแ้ละสร้างคุณค่าจากความรู้ท่ีมีอยู ่รวมทั้งสะสมและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ข้ึน สามารถนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ให้มากยิ่งข้ึน ในลกัษณะของการสร้างเป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุดท่ีเรียกวา่ “วงจร
การเรียนรู้” นัน่เอง 
 จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู้คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Process) โดย “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่ง
ความรู้และเป็นผูน้าํความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถ
คน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วข้ึน 
ส่วน “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจดัการเพื่อนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผูใ้ชเ้พื่อ
ทาํให้เกิดการปรับปรุงและสร้างนวตักรรมต่างๆ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนท่ีกล่าวแลว้น้ีจะตอ้ง
เช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล 
 ผลของการจัดการความรู้ต่อองค์การ 
 นอกจากความสาํคญัท่ีกล่าวแลว้ ยงัมีงานวจิยัหลายหลายฉบบัไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การจดัการความรู้ท่ีพบวา่การจดัการความรู้มีผลต่อองคก์ารธุรกิจต่างๆ ในหลายๆ รูปแบบ เช่น 
 1. สร้างนวตักรรม ซ่ึงส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด 
จึงทาํใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั การต่อรอง และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 2. เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) และ
กระบวนการทาํงานต่างๆ เกิดการร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน รวมทั้งเสริมสร้างและกระตุน้ให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
 3. เพิ่มศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต การแข่งขนั 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจในการวางแผนและปฏิบติังานในระดบัต่างๆ รวมถึงการ
ตดัสินใจในการลงทุนและแกปั้ญหา 
 5. สามารถนาํสินทรัพยค์วามรู้ท่ีมีอยูท่ ั้งในและนอกองคก์ารใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการใหมี้การจดัการความรู้ในส่วนราชการอยา่งจริงจงั ทั้งน้ี ไดมี้การบญัญติั
ไวใ้นกฎหมาย คือพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ในมาตรา 11 ความวา่ 
 “ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของ
ขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกนั...” 
 การผลกัดนัให้มีการดาํเนินการในเร่ืองน้ี สํานกังาน ก.พ.ร. ไดก้าํหนดกรอบแนวทางใน
เบ้ืองตน้ใหส่้วนราชการดาํเนินการดงัน้ี 
 1. สร้างระบบใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 2. ประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของ
ขา้ราชการเพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวิชาการสมยัใหม่ และปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม 
 4. สร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อพฒันางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. ยงัได้กาํหนดให้มีเร่ืองการบริหารความรู้ในองค์การเป็น
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการในมิติท่ี 4 (มิติดา้นการพฒันาองคก์ร) โดยให้ค่านํ้ าหนกั
ตวัช้ีวดัไวท่ี้ร้อยละ 5 โดยจะวดัท่ีร้อยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการของส่วน
ราชการในการพฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองคก์าร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัการจัดการความรู้ 
 เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้มีหลกัการพื้นฐาน 
เป้าหมาย และวิธีการดาํเนินท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั แต่อาจมีสาระสําคญัในรายละเอียดบาง
ประการท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง จึงขอสรุปเปรียบเทียบแนวคิดทั้งสองในประเด็นต่างๆ ดงัตารางท่ี 6.1 
 
ตารางท่ี 6.1 เปรียบเทียบแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ 
ประเด็น องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 

1. หลกัการ 1.1 เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองคก์ารท่ีมุ่งเนน้เร่ือง
คนเป็นหลกั มุ่งใหค้นในองคก์าร
เป็นคนท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา 

1.1 มุ่งเนน้ท่ีคนเป็นปัจจยัสาํคญัของการ
เปล่ียนแปลงองคก์ารเช่นเดียวกนั 

 1.2 ใหค้วามสาํคญักบัทฤษฎีแห่งการ
เรียนรู้และนาํความรู้มาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ โดยนาํความรู้ใหม่ๆ มา
วเิคราะห์และสรุปปัญหาและปลูกฝัง
ความรู้และประสบการณ์ไวใ้นตวัเอง 

1.2 ใหค้วามสาํคญักบัความรู้โดยถือวา่ความรู้เป็น
สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดข้ององคก์ารท่ีเรียกวา่ทุน
ทางปัญญา และความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่
รอดและเติบโตขององคก์าร 

 1.3 แนวคิดน้ีใหค้วามสาํคญักบั
วธีิการเรียนรู้และทกัษะในการ
เรียนรู้ของคนในองคก์ารมากกวา่ตวั
ความรู้ท่ีจะเรียนรู้ 

1.3 ในขณะท่ีการจดัการความรู้มุ่งไปท่ีการคน้หา
ความรู้หรือระบุถึงความรู้ท่ีองคก์ารจาํเป็นตอ้งมี
และองคก์ารยงัขาดแคลนความรู้อะไร จากนั้นจึง
ดาํเนินการตามขั้นตอนเป็นลาํดบั 

 1.4 มุ่งเนน้การสร้างวธีิการเรียนรู้ 
(Learning How To Learn) เพื่อทาํให้
เกิดการถ่ายโอนความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัจิตสาํนึก 
ภาวะทางจิต ทศันคติและความเช่ือ 
รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคก์าร 

1.4 มุ่งเนน้การรวบรวม ประมวล และแจกจ่าย
เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยท่ียงัมิไดมุ้่งเนน้การปรับ
ทศันคติ ความคิด หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ แต่
มุ่งแปลงความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคนไปเป็นความรู้ของ
องคก์าร 

 1.5 เก่ียวพนักบัการปรับเปล่ียนหรือ
แกไ้ขค่านิยมพื้นฐาน (Core Value) 
ขององคก์ารการสร้างวสิัยทศัน์ร่วม 

1.5 มุ่งหมายเพียงการนาํเอาผลจากการวเิคราะห์
ลกัษณะความรู้ในองคก์าร การจดัระบบและหา
เคร่ืองมือต่างๆ มาช่วยในการประมวลเผยแพร่
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ประเด็น องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
(Share Vision) รวมทั้งการปรับ
ระบบคิด หรือการมีความคิดท่ีเป็น
ระบบ (System Thinking) 

ความรู้ หรือจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ รวมไปถึง
การจดัใหมี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 

2. เทคนิค
วธีิการ 

2.1 การพฒันาไปสู่การเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้มีลกัษณะเป็น
กระบวนการท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ
อยา่งเป็นระบบ และบูรณาการอยา่ง
สมดุล รวมทั้งตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2.1 การจดัการความรู้ก็มีลกัษณะเป็นวงจรความรู้
ท่ีตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนสาํคญัๆ อยา่งเป็น
ระบบ และต่อเน่ืองเช่นกนั 

 2.2 มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหค้นในองคก์าร
สามารถแสวงหาขอ้มูล ความรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนสาํคญัในการ
จดัการความรู้นบัตั้งแต่การรวบรวมจดัเก็บ
ประมวล วเิคราะห์ จาํแนก/จดักลุ่ม คน้หา 
เผยแพร่ และนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน
เช่นเดียวกนั 

3. 
เป้าหมาย 

3.1 องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะ
สามารถอยูร่อดและเติบโตได้
ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่อาจคาดเดาไดใ้นอนาคต 
3.2 องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเป็น
องคก์ารท่ีมีศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 

3.1 และ 3.2 ความรู้จากแหล่งความรู้หรือ
ฐานขอ้มูลความรู้ในองคก์ารจะช่วยพฒันา
พนกังานและพฒันาองคก์ารใหมี้ศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
สามารถอยูร่อดและเติบโตเช่นเดียวกนั 

 3.3 องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็น
วธีิการและเป้าหมายของการพฒันา
องคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบบ
ราชการไทยไดก้าํหนดไวช้ดัเจนใน
กฎหมาย (มาตรา 11 แห่งพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธีิการ

3.3 เป็นวธีิการหรือกระบวนการท่ีทาํใหอ้งคก์าร
สามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายในการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
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ประเด็น องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546) 

 
ตารางท่ี 6.2 เปรียบเทียบแนวคิดในการพฒันาองค์การระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการ
จดัการความรู้ 

ความเหมือน ความแตกต่าง 
แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้
และการจดัการความรู้มีเหมือนกนัของ
แนวคิดทางการบริหารทั้ง 2 เร่ือง มี
ขอ้พิจารณาท่ีสาํคญัๆ ดงัน้ี 

ความแตกต่างระหวา่งแนวคิดขององคก์ารแห่งการ
เรียนรู้และการจดัการความรู้ดงักล่าวนั้นมี
ขอ้พิจารณาท่ีสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 

(1) เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามสาํคญั
กบัความรู้โดยถือวา่ความรู้เป็นสินทรัพย์
ท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้ององคก์ารท่ีเรียกวา่
ตน้ทุนทางปัญญา และความรู้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการอยูร่อดและเติบโตของ
องคก์าร ความรู้จะทาํใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมี
ความสามารถและความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้
ความสาํคญักบัวธีิการและความเร็วในการเรียนรู้ของ
คนในองคก์ารมากกวา่ตวัความรู้ท่ีกาํลงัจะเรียน อีก
ทั้งทกัษะในการเรียนรู้ก็จะสาํคญักวา่ขอ้มูล และ
คาํถามท่ีเฉียบคมก็จะสาํคญักวา่คาํตอบท่ีดี ในขณะท่ี
การจดัการความรู้มุ่งเนน้ท่ีกระบวนการความรู้ ซ่ึงมี
ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) การคน้หาความรู้วา่องคก์ารมี
ความรู้อะไรบา้งในรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร และความรู้
อะไรท่ีองคก์ารจาํเป็นตอ้งมี และองคก์ารยงัขาด
ความรู้อะไรบา้ง จากนั้นจึงดาํเนินการตามขั้นตอน
ตามลาํดบัคือ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) 
การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้หรือเผยแพร่
ความรู้ และ 6) การเรียนรู้ 

(2) คนเป็นองคป์ระกอบสาํคญั
เน่ืองจากคนเป็นแหล่งความรู้ เป็น
ผูส้ร้างและใชป้ระโยชน์จากความรู้โดยมี
องคก์ารเป็นผูส้นบัสนุนใหค้นใน
องคก์ารเรียนรู้จากการปฏิบติังานและ

(2) การสร้างและพฒันาองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างวธีิการเรียนรู้ 
(Learning How To Learn) ใหแ้ก่องคก์ารเพื่อทาํให้
เกิดการถ่ายโอนความรู้ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัจิตสาํนึก ภาวะทางจิต ทศันคติและความเช่ือ 
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ความเหมือน ความแตกต่าง 
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
กบัผูอ่ื้น ทั้งจากภายนอกและภายใน
องคก์ารเพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง
และพฒันาองคก์ารใหมี้ศกัยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ในขณะท่ี
การจดัความรู้มุ่งเนน้ท่ีการรวบรวมประมวล แจกจ่าย 
หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

(3) การพฒันาไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้มีลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการหรือ
เป็นวงจร (วงจรความรู้) ท่ีจาํเป็นตอ้งมี
การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีการ
บริหารจดัการท่ีตอ้งเช่ือมโยงและบูรณา
การอยา่งสมดุล และตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดไป 

(3) การเรียนรู้ขององคก์ารนั้นแตกต่างจากการ
นาํเอาผลการเรียนรู้ของแต่ละคนมารวมกนั องคก์าร
แห่งการเรียนรู้เป็นพลงัร่วมของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ความคิด ความเช่ือ องคค์วามรู้ ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในระบบและโครงสร้างของ
องคก์ารในท่ีสุด ในขณะท่ีการจดัการความรู้นั้นเป็น
ผลจากการวเิคราะห์ลกัษณะความรู้ในองคก์ารวา่มี
ความรู้ประเภทไหนมากกวา่กนั ระหวา่งความรู้ท่ีชดั
แจง้และความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้ ถา้มีความรู้ท่ีชดัแจง้
มากกวา่ก็จะมุ่งเนน้ไปท่ีการหาเคร่ืองมือต่างๆ อาทิ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการประมวล
เผยแพร่ความรู้ แต่ถา้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ท่ีฝัง
อยูใ่นตวับุคคลก็จะเนน้ไปท่ีการจดัใหมี้เวทีหรือ
ชุมชนแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
 

(4) มีการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสนบัสนุน
ใหค้นในองคก์ารสามารถเขา้ถึงความรู้
และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยในการจดัการความรู้ 
และเพิ่มพนูการเรียนรู้ของคนในองคก์าร

(4) การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้เก่ียวขอ้ง
กบัค่านิยมพื้นฐาน (Core Value) ขององคก์าร การ
พฒันาเพื่อใหอ้งคก์ารเป็นผูคิ้ดสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา 
บางทีตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่านิยมพื้นฐานของ
องคก์ารดว้ย รวมทั้งตอ้งมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรม
องคก์ารใหเ้อ้ือและสนบัสนุนการเรียนรู้ กล่าวไดว้า่ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการ
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ความเหมือน ความแตกต่าง 
ใหดี้ยิง่ข้ึน จดัการความรู้ โดยการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ

หรือองคป์ระกอบสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้
องคก์ารมีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่ง
สมํ่าเสมอและย ัง่ยนื 

ท่ีมา : อาํนาจ ศรีพนูสุข, 2553, หนา้ 19) 
 
 องคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการความรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างยิ่ง จึงมีผูท่ี้
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 เร่ืองน้ี วา่เปรียบเสมือน 2 ดา้นของเหรียญ โดย การ์วิน (David 
Garvin) ไดก้ล่าวไวว้่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นทกัษะในการสร้าง จดัหา และถ่ายทอดความรู้ 
รวมทั้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะมีผลต่อความรู้ใหม่ๆ ในทาํนองเดียวกนั การ
จดัการความรู้ก็เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และประยุกตใ์ชค้วามรู้รวมทั้งแปลงความรู้ของ
คนไปเป็นความรู้ขององคก์าร การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นตอ้งมีทกัษะใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
 2. การทดลองศึกษากบัแนวทางใหม่ๆ 
 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
 4. การเรียนรู้จากวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของคนอ่ืน 
 5. การถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์าร 
 ทั้งน้ี ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการวดัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
องคก์ารกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย องคก์ารตอ้งการหรือกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ให้เกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้ความเช่ือมโยงระหวา่งวิธีการจดัการความรู้ท่ีมีอยูก่บันวตักรรมการผลิต
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหมายถึงวา่ องค์การท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ควรมีนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์
หรือการบริการท่ีเด่นชัด ทั้งน้ี การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการเสาะหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะท่ีการจดัการความรู้เป็นการจดัการเพื่อให้มีการแลกเปล่ียน ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดัการความรู้และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้องค์การมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการทาํงานให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม นาํมาซ่ึงผล
การดาํเนินงานท่ีดีได ้
 จากความเห็นของนกัวิชาการทั้ง 2 คนขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ในแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการ
เรียนรู้นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ดว้ยการทาํให้คนในองคก์ารเรียนรู้ดว้ยปัจจยั
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง และการดาํเนินการของ
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องค์การเป็นการดาํเนินการเพื่อปรับเปล่ียนและคน้หาวิธีการใหม่ๆ ในการผลิตหรือบริการอนัจะ
นาํมาซ่ึงการเพิ่มประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององคก์าร และการท่ีองคก์ารจะสามารถเรียนรู้เพื่อ
พฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิผลนั้น จาํเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือสําคญัเพื่อขบัเคล่ือน
ใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง หรือย ัง่ยนื 
 
ลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 องค์การต่างๆ ท่ีมีความสนใจ ตกลงใจ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาองค์การให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น นอกจากการเร่ิมตน้ทาํความเขา้ใจวา่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้นแทจ้ริง
แลว้คืออะไรหรือเป็นอยา่งไร ตามท่ีกล่าวถึงในนิยามความหมายแลว้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจ
ต่อไปถึงหลกัการและลกัษณะสําคญัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงจะได้
นาํเสนอดงัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎแีละลกัษณะส าคัญองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ก่อนท่ีจะเสนอภาพใหเ้ห็นวา่องคก์ารใดมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ไดว้า่เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
นั้น ขอทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสําคญัหรือสาระหลกัของทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีปีเตอร์ 
เซ็งเง่ (Peter Senge) ผูบุ้กเบิกเร่ืองน้ีไดน้าํเสนอไว ้โดยหลกัสําคญัทั้ง 5 ประการท่ีเรียกวา่ The Five 
Discipline น้ีประกอบดว้ย 
  1.1 ลักษณะการเรียนรู้ของบุคคล หรือ Personal Mastery โดยพื้นฐานแลว้แต่บุคคลแต่ละ
คนจะมีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดและเรียนรู้ต่อเน่ืองไปอีกตลอดชีวิต สอดคลอ้งตามหลกัการของพุทธ
ศาสนาท่ีว่าปัจเจกบุคคลจะต้องพยายามเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
ความสามารถในการเรียนรู้และศึกษาทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัในฐานะปัจเจกบุคคล
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นคุณสมบติัสําคญัของสมาชิกขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีจะมีความเป็นตวัของ
ตวัเอง และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง เพื่อขยายเพิ่มความสามารถในระดบับุคคล 
และการสร้างสรรค์ให้บงัเกิดผลลัพธ์ท่ีปรารถนา และเป็นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของ
องคก์ารท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหส้มาชิกกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
  1.2 ความมีสติ หรือ Mental Model เป็นความสามารถของบุคคลในการท่ีจะสรุปขอ้มูล
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาในแต่ละวนั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และปรับเป็นขอ้สรุปง่ายๆ เป็นความคิด
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการท่ีจะดาํรงชีวิตประจาํวนัรวมทั้งในการปฏิบติังาน องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือสมาชิกขององค์การมีจิตสํานึกหรือมีสติท่ีเอ้ือต่อการสะทอ้นภาพท่ีถูกตอ้ง
และชัดเจน และมีการจาํแนกแยกแยะโดยมุ่งหวงัท่ีจะปรับปรุงความถูกตอ้งในการมองโลกและ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการทาํความเขา้ใจในวิธีการท่ีจะสร้างความกระจ่างชดัเพื่อการ
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ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากข้อมูล ข้อเท็จจริงในปัจจุบันมีเป็นจํานวนมากและมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา สมาชิกในองค์การจึงตอ้งสามารถปรับสภาพในสมองให้สอดคล้องกบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนใหม่จนมีขอ้สรุปใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทั้งในปัจจุบนั รวมถึงส่ิงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
  1.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม หรือ Shared Vision ในขณะท่ีองค์การมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์การสมาชิกขององค์การทุกคนตอ้งมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัหรือมีเป้าหมายร่วมกนัท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององค์การ และสมาชิกทุกคนจะตอ้งมีความตระหนกัและ
เขา้ใจในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนขององค์การ ซ่ึงทาํให้ตอ้งเปล่ียนแปลงหรือพฒันาวิสัยทศัน์
ร่วมใหม่ทั้งขององคก์ารและของสมาชิกในองคก์าร เพื่อท่ีจะสามารถเดินไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัทิศทางและเป้าหมายขององคก์าร 
  1.4 ทีมแห่งการเรียนรู้หรือการเรียนรู้เป็นทีม หรือ Team Learning นอกจากการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สมาชิกจะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม การเรียนรู้ในระดบัปัจเจกบุคคลอย่าง
เดียวยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งเอาความรู้ของหลายๆ คน ซ่ึงเป็นสมาชิกของทีมมาประกอบกนัท่ีจะทาํ
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ ซ่ึงการเรียนรู้ร่วมกนัน้ีมีตั้ งแต่การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน เรียนรู้จาก
ความสาํเร็จและความผดิพลาดของแต่ละคนเพื่อมิให้เกิดขอ้ผิดพลาดซํ้ าอีก องคก์ารเองก็จาํเป็นตอ้ง
มีกลวธีิหรือกลไกในการส่งเสริมใหส้มาชิกแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้และเรียนรู้ร่วมกนัตั้งแต่เร่ือง
เล็กๆ นอ้ยๆ ไปจนถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง หรือริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
  1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Systems Thinking เป็นวิธีการคิด การอธิบาย และการ
ทําความเข้าใจในปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการในการหา
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความรู้ท่ีเป็นสหวิทยาการ การคิดอยา่งเป็นระบบของ
สมาชิกและผูน้าํองคก์ารจะมีส่วนสําคญัต่อการสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานขององคก์าร 
 2. ลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ในการท่ีองค์การหน่ึงองค์การใดจะพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น 
จะตอ้งทาํความเขา้ใจต่อไปถึงลกัษณะภาพแห่งการเรียนรู้ (Learning Characters) เน่ืองจากลกัษณะ
ขององคก์ารท่ีมีการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหว ยืดหยุน่ เป็นพลวตัอยูเ่ป็นนิจ 
ไม่หยุดน่ิงหรือพึงพอใจกบัความสําเร็จท่ีมีอยู่ อีกทั้งสมาชิกขององค์การตอ้งมีการขวนขวายหา
ความรู้มาแบ่งปันเผยแพร่แก่กนั เพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะและหลกัการในการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองคก์าร รวมทั้งในส่วน



279 
 

อ่ืนๆ ของสายโซ่ธุรกิจของตนดว้ย ซ่ึงการรักษาระดบัของพลงัแห่งการเรียนรู้ก็อาจจะยากพอๆ กบั
การริเร่ิมกระบวนการในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 ทั้งน้ี มาร์ควอร์ทและเรยโ์นลด์ (Marquardt & Reynolds, 1994) ไดร้ะบุวา่องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้พึงมี 11 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  2.1 มีโครงสร้างที่เหมาะสม ไม่มีสายการบงัคบับญัชามากเกินไป มีลักษณะ “จ๋ิวแต่
แจ๋ว” ยดืหยุน่คล่องตวัมีคาํพรรณนาหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานในตาํแหน่งท่ียืดหยุน่ เอ้ือต่อการ
จดัตั้งทีมทาํงานได ้ซ่ึงในอนาคตตอ้งใชส้มรรถนะ (Competencies) แทน Job Description 
  2.2 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในองค์การแห่งการเรียนรู้จะไม่รู้จกัคาํว่า “ทดสอบแล้ว
ลม้เหลว” ตราบเท่าท่ีมีการศึกษาเรียนรู้จากการกระทาํนั้นๆ พนักงานจะมีนิสัยใฝ่รู้ ศึกษาคน้ควา้ 
และเผยแพร่ต่อกนัฉนัทมิ์ตร มีแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ และไดรั้บการสนบัสนุน
ทั้งการเงินและขวญักาํลงัใจจากผูบ้ริหาร 
  2.3 มีการเพิ่มอ านาจปฏิบัติ องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
เรียนรู้ มีอิสระในการตดัสินใจลดความรู้สึกพึ่งพิงผูอ่ื้นในการแกไ้ขปัญหา ขยายผลในการเรียนรู้
ของตนให้บงัเกิดผลงอกงาม สร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี เพิ่มความรับผิดชอบและการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาใหพ้นกังานระดบัล่างมากท่ีสุด 
  2.4 มีการตรวจสอบ คาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีท่ีจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
องค์การ ไหวตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง แสดงท่วงทีในธุรกิจของตนให้มีนัยสําคญัแก่สังคม 
เลือกเป้าหมายในสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ารมุ่งท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 
  2.5 ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ หนา้ท่ีการสร้างนวตักรรมองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
มิใช่เพียงหนา้ท่ีของ R&D (Research And Development) หรือ C&D (Copy & Development) ผู ้
ปฏิบติัทุกคนจะมีบทบาทเสริมสร้างความรู้ เรียนรู้จากส่วนอ่ืน ฝ่ายอ่ืน จากเครือข่ายสายสัมพนัธ์ 
ติดต่อกนัผา่นช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยต่ีางๆ มีการแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนั 
  2.6 มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้จะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการปฏิบติังานในการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง เพื่อให้มีการเก็บ-ประมวล-ถ่ายทอดขอ้มูลกนัได้อย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง สร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ มีการใชปั้ญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เทียบเคียงกบัการทาํงานของสมองมนุษยท์าํให้การฝึกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สั้ น
กระชบั เป็นท่ีน่าสนใจ และประยกุตใ์ชไ้ด ้
  2.7 มุ่งเน้นคุณภาพ องค์การแห่งการเรียนรู้จะพฒันาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของ
ผูรั้บบริการโดยไม่มีคาํวา่ต่อรองคุณภาพ เสมือนหน่ึงศาสนาท่ีจะไดรั้บการยอมรับโดยไม่มีขอ้กงัขา 
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  2.8 ย ้าเน้นความมีกลยุทธ์ กระบวนการเรียนรู้ขององค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นไป
อย่างมีกลยุทธ์ทั้งในดา้นของการยกร่าง การดาํเนินการและการประเมิน ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารจะเป็น
ผูท้าํหนา้ท่ีทดลองและเก้ือหนุนมากกวา่จะเป็นผูก้าํหนดแนวปฏิบติัหรือคาํตอบไวใ้ห ้
  2.9 มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานเพื่อให้ไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อดทนต่อความแตกต่าง ความ
หลากหลาย ใหค้วามเท่าเทียมกนั เสมอภาค ใหค้วามเป็นอิสระ สร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วม 
  2.10 มีการท างานเป็นทีม การทาํงานเป็นทีมจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการสร้าง
การแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วม (Synergy) เครือข่ายทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายในและระหวา่งทีมกบั
บุคคลภายนอกทีม สร้างพนัธมิตรในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ยดืหยุน่ข้ึนและฉลาดข้ึน 
  2.11 มีวสัิยทศัน์ร่วมกนั วสิัยทศัน์จะเป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานมุ่งเขา้สู่เป้าหมาย
อยา่งมีเจตจาํนงอยา่งผกูพนับนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่งผล
ใหมี้การร่วมกนัทาํกิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกนัในท่ีสุด 
 นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะโดดเด่นขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีควรกล่าวถึง ดงัน้ี (วีระวฒัน์ 
ปันนิตามยั 2540: 60-61) 
 1. เล็งเห็นโอกาสในความไม่แน่นอนเพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ 
 2. สร้างความเขา้ใจใหม่ๆ ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นกลาง ดว้ยการหยัง่รู้ คาดคะเน 
 3. สอดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงไดดี้ 
 4. สนับสนุนให้พนักงานในระดับล่างสุดมีความสามารถอธิบายถึงความคืบหน้า และ
อุปสรรคของงานได ้
 5. สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีเป็นผูช้ี้แนะ เป็นพี่เล้ียง เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูเ้ก้ือหนุนการ
เรียนรู้ 
 6. สร้างวฒันธรรมของการใหแ้รงเสริมและการเปิดเผย 
 7. มีมุมมองโดยภาพรวมและเป็นระบบท่ีเห็นและเข้าใจระบบ กระบวนการ และ
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ขององคก์าร 
 8. มีวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมกนัทัว่ทั้งองคก์าร 
 9. กระจายอาํนาจการตดัสินใจดว้ยการเพิ่มอาํนาจปฏิบติัแก่เหล่าผูป้ฏิบติั 
 10.  มีผูท่ี้เป็นแม่แบบเก่ียวกบัการกลา้เส่ียงท่ีคิดดีแลว้อยา่งรอบคอบ และกลา้ทดลอง 
 11. มีระบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั และใชป้ระโยชน์ของการเรียนรู้แก่ธุรกิจ 
 12. คาํนึงถึงความตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ 
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 13. มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
 14. โยงการพฒันาตนของพนกังานเขา้กบัการพฒันาองคก์ารโดยภาพรวม 
 15. สร้างเครือข่ายในองคก์ารดว้ยเทคโนโลย ี
 16. สร้างเครือข่ายธุรกิจของชุมชน 
 17. ใหโ้อกาสบ่อยคร้ัง ใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์ 
 18. คดัคา้นแนวปฏิบติัท่ีทาํใหง้านล่าชา้ 
 19. ใหร้างวลัความคิดริเร่ิม และจดัตั้งโครงสร้างรองรับ 
 20. ก่อใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจตลอดทัว่ทั้งองคก์าร 
 21. มุ่งสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 
 22. สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัตั้งทีมปฏิบติังานทุกรูปแบบ 
 23. ใชค้ณะทาํงานท่ีมีผูป้ฏิบติัมาจากหลายๆ ส่วนงาน 
 24. ใชร้ะบบการสาํรวจและประเมินสมรรถนะในการเรียนรู้ 
 25. มององคก์ารวา่เป็นองคาพยพ (Organism) ท่ีเรียนรู้และเติบโตได ้
 26. มองส่ิงท่ีไม่คาดคะเนไวม้าก่อนเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะเรียนรู้ 
 ลกัษณะสําคญัต่างๆ ท่ีนาํเสนอไวข้า้งตน้จะมีส่วนสําคญัท่ีจะให้องคก์ารมีการเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งองค์การ ทาํให้สมาชิกในองค์การมีการขวนขวายใฝ่รู้และแสวงหา
ความรู้มาแบ่งปันเผยแพร่กนั และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในการพฒันางานและพฒันา
องคก์ารโดยภาพรวมอยา่งย ัง่ยนื 
กลยุทธ์ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 แม้ว่าองค์การหลายแห่งซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองค์การภาคเอกชนจะได้มุ่งมัน่ในการพฒันา
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความกา้วหนา้และอาจเป็นตวัแบบให้องคก์ารท่ีสนใจไดศึ้กษาเรียนรู้เป็น
แบบอยา่งไดบ้า้ง แต่นกัวิชาการหลายท่านต่างให้ความเห็นว่าการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น
ไม่มีวธีิการใดท่ีจะรับประกนัไดว้า่จะทาํใหอ้งคก์ารกา้วหนา้สู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้แต่
ละองค์การจะตอ้งพฒันาโครงสร้างและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัทั้งบุคลากรความเป็นมา พื้นฐาน 
ทกัษะ ความรู้ เทคโนโลย ีพนัธกิจ และวฒันธรรมองคก์ารของตนใหม้ากท่ีสุด 
 แต่ก็พอจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางบางอย่างท่ีอาจเป็นประโยชน์สําหรับองค์การท่ีกาํลงั
พยายามจะกา้วไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะไดน้าํเสนอถึงขั้นตอน วิธีการ 
หรือกลยทุธ์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ 
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 องคก์ารหลายองคก์ารพยายามหาวิธีการสําเร็จรูปหรือช่องทางลดัในการสร้างองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ โดยให้ความสนใจกบัองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้เพียง 1-2 องค์ประกอบ 
เช่น การแสวงหาทกัษะใหม่ๆ และเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนุน ซ่ึงมกัจะทาํให้เกิดความลม้เหลว
มากกว่า เพราะการเรียนรู้ไม่สามารถเกิดข้ึนและคงอยู่ต่อไปได้ จากการศึกษาประสบการณ์จาก
องคก์ารแห่งการเรียนรู้กวา่ 100 องคก์าร มาร์ควอร์ท (2548 : 49-50) สรุปไวว้า่ การพฒันาองคก์าร
แห่งการเรียนรู้จะไม่ประสบผลสําเร็จหากปราศจากความเขา้ใจและการพฒันาระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์
กนัทั้ง 5 ระบบ ซ่ึงระบบยอ่ยเหล่าน้ีประกอบดว้ย การเรียนรู้ (Learning) องคก์าร (Organization) คน 
(People) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลย ี(Technology) ดงัภาพท่ี 6.2 
 

 
 
ภาพท่ี 6.2 ตวัแบบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ท่ีมา: มาร์คควอร์ท 2548: 50 
 
 มาร์ควอร์ทอธิบายวา่ ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร คน ความรู้ และเทคโนโลยี เป็นส่ิงจาํเป็นต่อ
การส่งเสริมและขยายการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้ (Leaning) จะเป็นระบบย่อยท่ีแทรกซึมเขา้ไปใน
ระบบยอ่ย 4 ท่ีเหลืออยู ่โดยระบบยอ่ยทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนประกอบในการสร้างและบาํรุงรักษา
การเรียนรู้ในองคก์ารท่ีจะขาดมิได ้ระบบยอ่ยทั้ง 5 น้ี มีความสัมพนัธ์กนัและเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั 
ถา้ระบบยอ่ยใดอ่อนแอหรือขาดหายไป ระบบยอ่ยอ่ืนๆ ก็จะไดรั้บความเสียหายตามไปดว้ย 
 จากระบบย่อยทั้ง ระบบดังกล่าว ระบบย่อยด้านการเรียนรู้นับเป็นระบบย่อยหลกัของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ โดยมีทกัษะท่ีสําคญัๆ เช่น การคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) ความมีสติ (Mental Model) การเรียนรู้ของบุคคล (Personal Mastery) การเรียนรู้

คน องคก์าร 

เทคโนโลย ีความรู้ 

การเรียนรู้ 
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แบบช้ีนาํตนเอง (Self-Directed Learning) และการเสวนา (Dialogue) โดยทกัษะสําคญัเหล่าน้ีจะ
เป็นแกนหลกัสนบัสนุนการเรียนรู้ขององค์การให้เกิดข้ึนอย่างเต็มท่ี ระบบย่อยดา้นการเรียนรู้จะ
เก่ียวขอ้งกบัระดบัและประเภทของการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับองค์การ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ของบุคคล 
การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม และการเรียนรู้ขององค์การ สําหรับประเภทของการเรียนรู้นั้นแบ่งได้
เป็น 1) การเรียนรู้เชิงปรับตวั 2) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ และ 3) การเรียนรู้เชิงปฏิบติั ความสัมพนัธ์
ของทกัษะ ระดบัและประเภทการเรียนรู้มีลกัษณะดงัภาพท่ี 6.3 
 

 
 
ภาพท่ี 6.3 ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ 
ท่ีมา : อาํนาจ ศรีพนูสุข, 2553, หนา้ 27 
 2. กลยุทธ์และวธีิการพฒันาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้วา่ วิธีการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นไม่มีสูตรสําเร็จตายตวั แต่
ในการดาํเนินการดังกล่าวอาจเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ
องค์การต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ีจะไดน้าํเสนอผลจากการวิเคราะห์วิธีสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมาร์ค
วอร์ท (2548) ได้นาํเสนอไวใ้นหนังสือ “การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้” (Building The 

ระดับ 
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Learning Organization) ซ่ึงสรุปไดว้่าวิธีการท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น
จะตอ้งดาํเนินการพฒันาองคป์ระกอบของระบบยอ่ยทั้ง 3 ระบบพร้อมกนัไปอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
  2.1 การสร้างพลวตัรของการเรียนรู้ เน่ืองจากระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้เป็นระบบหลกัท่ี
เป็นแกนกลางขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยท่ีความเร็ว คุณภาพ แรงส่งของกระบวนการเรียนรู้ 
และเน้ือหาหรือองคค์วามรู้ประกอบกนัเป็นตวักลางท่ีเสริม ประสาน สนบัสนุน และแผข่ยายไปใน
ระบบยอ่ยอ่ืนๆ ทั้งน้ี มีกลยทุธ์ในการดาํเนินการท่ีสาํคญั คือ 
   2.1.1 พฒันาเน้ือหาในการเรียนรู้ให้เป็นหน่วยยอ่ยต่างๆ ท่ีสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 
ตวัอย่างเช่น บริษทัชั้นนาํบางแห่งไดใ้ห้พนกังานกาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีจะตอ้งมีความรู้ดา้น
นโยบายธุรกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดโครงสร้างของความรู้แยกออกไปตามลกัษณะหนา้ท่ีการงานของแต่ละคน 
   2.1.2 เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ การพฒันาทกัษะวิธีการเรียนรู้จะ
เอ้ือใหผู้เ้รียนแต่ละคนสามารถกา้วนาํหนา้ความเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี ไดมี้การพฒันาโปรแกรมท่ีจะ
ช่วยใหค้นมีทกัษะสาํคญัในการเรียนรู้วธีิท่ีจะเรียนรู้ ดงัน้ี 
     1) วธีิถามคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลและความรู้ใหม่ๆ 
     2) วธีิวเิคราะห์งานและความคิดท่ีซบัซอ้นใหเ้ป็นหน่วยยอ่ยๆ 
     3) วธีิทดสอบวดัระดบัการเรียนรู้ของตนเอง 
     4) วธีิทาํใหก้ารเรียนรู้ของตนเองเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
     5) วธีิเร่งการเรียนรู้ใหเ้ร็วข้ึน 
   2.1.3 พฒันาวิธีการเสวนาภายในองคก์าร เร่ิมจากการมีวินยัในการเสวนา และการ
ท่ีสมาชิกในองคก์ารช่วยกนัสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเสวนา ไดแ้ก่ 
     1) การมองวา่ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน 
     2) มีความสนใจใฝ่รู้และซกัถาม 
     3) ชะลอการตดัสินใจเก่ียวกบัสมมติฐานหรือความแน่นอนต่างๆ 
     4) ให้ความสนใจกับผูส้ังเกตการณ์ (ในกรณีมีผูเ้ข้าร่วมสังเกตการณ์การ
เสวนา ควรใหค้วามสนใจหรือทาํใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองของผูส้ังเกตการณ์ดว้ย) 
     5) ซักถามไต่สวนให้ช้าลงกว่าเดิม (ไม่ควรเร่งรัดหรือซักถามในลกัษณะ
คาดคั้นผูต้อบคาํถามท่ีอาจทาํใหบ้รรยากาศการเสวนาตึงเครียดได)้ 
 นอกจากน้ียงัจาํเป็นตอ้งจดัรูปแบบการเสวนาในลกัษณะท่ีสร้างความรู้สึกท่ีเท่าเทียมกนัใน
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมเสวนา เช่นจดักลุ่มเป็นวงกลม 
   2.1.4 ออกแบบแผนการพฒันาในอาชีพตามลกัษณะการจา้งงาน เพื่อให้พนกังาน
แต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทุกคนจึงควรมีแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career 
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Development) ของตนเองอย่างชัดเจน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยมีกรอบเวลาท่ีชดัเจนดว้ย 
   2.1.5 สร้างโปรแกรมการพฒันาตนเอง หลายองคก์ารสนบัสนุนและออกค่าใชจ่้าย
ให้พนักงานเพื่อการพฒันาตนเอง อาทิ การเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือการฝึกอบรมในสาขา
วชิาชีพทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน จะมีส่วนช่วยกระตุน้ให้
พนกังานไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นท่ีคนสนใจ และเกิดความเพลิดเพลินกบัการเรียนรู้ 
   2.1.6 สร้างทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม องค์การตอ้งพยายามสร้างให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมโดยการดาํเนินการต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ดงัน้ี 
     1) กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของทีมในการเรียนรู้ 
     2) ใหร้างวลัแก่ทีมเม่ือส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
     3) พฒันาและฝึกฝนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
     4) สร้างทกัษะท่ีจะทาํใหเ้กิดสภาวะทีมท่ีมีความคิดและความรู้สึกในฐานะท่ี
เป็นกลุ่มๆ หน่ึงท่ีมีการสร้างวฒันธรรมร่วมกนั และทาํงานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
   2.1.7 กระตุน้และฝึกฝนการคิดเชิงระบบ การพฒันาทกัษะด้านความสามารถใน
การมองเห็นภาพรวมและทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การแยกแยะ และพยายามแกปั้ญหาเป็น
ส่วนๆ 
   2.1.8 นาํเอาการพินิจพิเคราะห์และสร้างแบบจาํลองสถานการณ์มาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับความเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยอาศยัวิธีการเรียนรู้เชิงคาดการณ์ 
(Anticipatory Learning) ดว้ยการจาํลองสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
   2.1.9 ขยายการเรียนรู้ในรูปแบบความคิดท่ีหลากหลายวฒันธรรม กับรูปแบบ
ความคิดระดับโลก เป็นการเปิดกวา้งต่อค่านิยม แนวความคิดและมุมมองของคนจาํนวนมาก 
เพื่อท่ีจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะความหลากลายจะก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดดี้
ท่ีสุด 
   2.1.10  เปล่ียนแปลงรูปแบบความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ เป็นความพยายามท่ีทาํให้
คนมีความรู้สึกทางบวกกบัการเรียนรู้ ทาํให้เห็นวา่การเรียนรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเคร่งเครียด และช่วยลดการ
ต่อตา้นการเรียนรู้และต่อตา้นการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
  2.2 การปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ เป็นวิธีการสําคญัอีกประการหน่ึง 
เน่ืองจากองคก์ารเป็นโครงสร้างและศูนยร์วมท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ต่างๆ ในทุกระดบั ดงันั้น การจะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การเอง
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อย่างเป็นรูปธรรมเสียก่อนโดยมุ่งไปท่ีการสร้างหรือปรับวิสัยทัศน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และ
โครงสร้างองคก์าร ดงัภาพท่ี 6.4 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6.4 ระบบยอ่ยดา้นองคก์าร 
ท่ีมา : อาํนาจ ศรีพนูสุข, 2553, หนา้ 29 
 
 ทั้งน้ี เร่ิมจากการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั เพื่อช้ีนาํและก่อใหเ้กิดศูนยร์วมและพลงัแห่งการเรียนรู้ 
จากนั้นองค์การจะตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยมดว้ยการให้คุณค่าและให้รางวลักบัการ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ช่ืนชม ยกยอ่ง และให้รางวลัแก่ผูเ้รียน รวมทั้งการ
ผลกัดนัใหทุ้กคนตอ้งรับผดิชอบในการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
 นอกจากน้ีในด้านของกลยุทธ์ องค์การอาจเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัองคก์าร ดงัน้ี 
 1. ให้การเรียนรู้ขององคก์ารสอดคลอ้งกนั ไปในทิศทางเดียวกนักบัความสําเร็จทางธุรกิจ
และความสาํเร็จของบุคคล 
 2. แทรกการเรียนรู้เขา้ไปในทุกการดาํเนินการ 
 3. พฒันานโยบายดา้นบุคลากรเพื่อสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 4. ใหก้ารยอมรับและใหร้างวลัแก่การเรียนรู้ 
 5. การวดัและการกระจายข่าวผลกระทบและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
 6. การสร้างโอกาสท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ 
 7. แบ่งเวลาเพื่อการเรียนรู้ 
 8. สร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. เรียนรู้จากการปฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด 

วสิัยทศัน์ 

กลยทุธ์ 

โครงสร้าง วฒันธรรม องคก์าร 
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 10.  เรียนรู้แบบ “ทนัเวลา” ไม่ใช่แบบ “เผือ่ไวร้อท่า” 
 ในส่วนของโครงสร้างองคก์าร ลกัษณะทางโครงสร้างขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ควรจะ
ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น ลดความเป็นองค์การแบบราชการ มีบรรยากาศท่ีเปิดเผย ความเป็น
อิสระและการใหโ้อกาส ซ่ึงระบบท่ีไม่มีการปิดกั้นตายตวัจะทาํให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูลและ
เปิดกวา้งให้องค์การได้รับประสบการณ์มากท่ีสุด และหลกัการบริหารงานขององค์การก็ควรจะ
ได้รับอิสระ สนับสนุน และให้ทรัพยากรแก่บุคคลท่ีตอ้งการความรู้ ทั้งน้ี เม่ืองานคนและความ
ตอ้งการเปล่ียนไป โครงสร้างขององคก์ารก็ควรจะเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 
  2.3 การเพิ่มอ านาจและสนับสนุนให้ผู้คนประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความแตกต่างท่ี
โดดเด่นเป็นพิเศษขององค์การแห่งการเรียนรู้มกัจะเกิดข้ึนจากความสามารถในการใช้ทุนมนุษย ์
(Human Capital) องค์การจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ด้านคน จาก “การจดัการความรู้” ไปสู่ 
“การจดัการกบัคนดว้ยความรู้” (Mannill, 2001) การท่ีคนมีความสําคญัต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็
เพราะว่า คนมีศกัยภาพและความสามารถท่ีจะเรียนรู้ คนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการกบัขอ้มูล
ข่าวสารใหก้ลายเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและองคก์าร ทั้งน้ี คนท่ีเก่ียวขอ้งจะประกอบดว้ย
ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือผูน้าํ พนกังาน ลูกคา้ หรือผูรั้บบริการ หุ้นส่วนและพนัธมิตร และชุมชน ซ่ึง
องค์การจาํเป็นตอ้งพิจารณาหาหนทางท่ีจะทาํให้แต่ละองค์ประกอบดา้นคนนั้นสามารถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ขององคก์ารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  ในส่วนของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการหรือผูน้าํจะตอ้งปรับบทบาทดว้นการลดการควบคุม โดย
การสั่งการให้น้อยลงและเป็นผูค้อยช่วยเหลือให้มากข้ึน และเพิ่มบทบาทการเป็นครูผูส้อน ผู ้
ฝึกสอน และพี่เล้ียง เป็นผูจ้ดัการความรู้ รวมทั้งเป็นผูร่้วมเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ 
นอกจากน้ียงัตอ้งทาํหนา้ท่ีในฐานผูอ้อกแบบ ผูป้ระสาน และผูส้นบัสนุนในกระบวนการเรียนรู้อีกดว้ย 
  ทางด้านของพนักงาน องค์การจะตอ้งมอบหมายและกระจายอาํนาจให้พนักงานให้
เพียงพอกบัความรับผดิชอบและกาํลงัความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล แต่ละทีม รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการพฒันากลยทุธ์ 
  สําหรับลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลและความคิดท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่อระบบการเรียนรู้เพราะจะเป็นผูส้ะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ตอ้งตระหนกัในความสาํคญัของขอ้มูลและความเห็นจากลูกคา้และผูรั้บบริการ รวมทั้งการให้
ความรู้กบัลูกคา้ ผูรั้บบริการเก่ียวกบัสินคา้และบริการขององคก์ารดว้ยวธีิการต่างๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 
นอกจากน้ีองคก์ารยงัจาํเป็นตอ้งเรียนรู้จากพนัธมิตร และเรียนรู้และใหค้วามรู้แก่ชุมชนดว้ย 
  2.4 การจัดการความรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการจดัการความรู้เป็น
เร่ืองสําคญัท่ีหลายองค์การยงัขาดความสามารถในดา้นน้ี ซ่ึงองค์การจาํเป็นตอ้งสามารถแยกแยะ
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ประเภทและคุณค่าของความรู้เพื่อท่ีจะพฒันาระบบฐานความรู้ขององคก์าร และดาํเนินการเปล่ียน
ผา่นความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่การใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ตามขั้นตอน ดงัภาพท่ี 6.5 
 

 
 
ภาพท่ี 6.5 ระบบยอ่ยดา้นความรู้ 
ท่ีมา: มาร์ควอร์ท 2548: 59 
 
 ระบบย่อยดา้นความรู้ดงักล่าวประกอบดว้ยการดาํเนินการใน 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหา
ความรู้ (Acquisition) การสร้างความรู้ (Creation) การจดัเก็บความรู้ (Storage) การวิเคราะห์และการ
ทาํเหมืองหรือชุมชนความรู้ (Analysis And Data Mining) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 
(Transfer And Dissemination) และการประยุกต์ใช้และการทาํให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง 
(Application And Validation) 
  2.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีจะมี
ส่วนสนบัสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 2 มิติหลกัๆ คือ 
   2.5.1 เทคโนโลยีส าหรับจัดการความรู้ เป็นการนาํเอาเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม กาํหนดรหัส ประมวลผล จดัเก็บ ถ่ายโอน สืบคน้ 
ออกรายงาน และประยกุตใ์ชข้อ้มูลระหวา่งเคร่ืองจกัร คน และองคก์าร 
   2.5.2 เทคโนโลยีส าหรับเพิ่มความเร็วและคุณภาพของการเรียนรู้ด้วยการใช้
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารและส่ือประเภทต่างๆ  เช่น วีดิทศัน์ โสตทศันูปกรณ์ ส่ือผสม ระบบ
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เวบ็ไซด์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ประเภท “กรุ๊ปแวร์” เช่น โลตสัโนต้ รวม

การแสวงหาความรู้ 

องคก์าร 

การสร้างความรู้ 

การประยกุตใ์ชแ้ละ
การทาํใหข้อ้มูล
ถูกตอ้งเท่ียงตรง 

การจดัเก็บความรู้ 

การถ่ายโอน 
และการเผยแพร่ความรู้ 

การวเิคราะห์ 
และการทาํเหมืองความรู้ 
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ไปถึงระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing) ระบบการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อการฝึกอบรม ส่งต่อ และแบ่งปันความรู้ รวมถึงทกัษะต่างๆ ไดใ้น
ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) 
 
กระบวนการจัดการความรู้ 
 จากสาระสาํคญัเก่ียวกบัความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้นั้ น จะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้เป็นหน่ึงในห้าของระบบย่อยท่ีจะต้อง
ดาํเนินการเพื่อใหอ้งคก์ารเกิดการเรียนรู้ การจดัการความรู้หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ KM คือเคร่ืองมือเพื่อ
ใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ เป้าหมายงาน เป้าหมายการ
พฒันา และสุดทา้ย คือ การพฒันาองค์การไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงันั้น สาระสําคญั
ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน โดยในเร่ืองแรกน้ีจะเร่ิมตน้จากการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการหรือขั้นตอนสําคญัในการจดัการความรู้ในองค์การ 
ดงัน้ี 
 1. ความรู้และการแบ่งประเภทของความรู้ 
 ก่อนอ่ืนคงจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของความรู้ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีการจดัการ
อย่างเป็นระบบ คนทัว่ไปยอมรับกันดีถึงคุณค่าของความรู้ท่ีมีท่ีมาจากการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบทและความรู้แจง้อยา่งชดัเจน ซ่ึงโดยทัว่ไปความรู้จะอยูใ่กลชิ้ด
กบักิจกรรมมากกวา่ขอ้มูลและสารสนเทศ สาํหรับในระดบัขององคก์ารก็เช่นกนั ความรู้คือสินคา้ท่ี
มีอยู่ทัว่ไปโดยไม่มีรูปภาพ และไม่มีวนัหมดไป ความรู้มีอยู่ทัว่ไประดบัขององค์การก็เช่นกัน 
ความรู้คือสินคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปโดยไม่มีรูปธรรม และไม่มีวนัหมดไป ความรู้มีอยูท่ ัว่ไปทุกหนทุกแห่ง 
สามารถดาํรงอยูไ่ดทุ้กสถานท่ีในเวลาเดียวกนั และความรู้ไม่สามารถเปล่ียนมือกนัได ้ไม่เหมือนกบั
สินคา้ 
 ทั้งน้ีนกัวชิาการดา้นน้ี คือ ไมเคิล โพลานิ และ อิกูจิโร โนนากะ (Michael Polani & Ikujiro 
NanaKA) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ 2548: 17) 
  1.1 ความรู้โดยนยั หรือความรู้แบบไม่ชดัแจง้ (Tacit หรือ Implicit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ียงัไม่สามารถอธิบายโดยใชค้าํพูด เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากการเก็บ
เก่ียวประสบการณ์ การศึกษา เรียนรู้ การสนทนา การฝึกอบรม ความเช่ือ เจตคติของแต่ละบุคคล 
เป็นความรู้บวกกบัสติปัญญาและประสบการณ์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์รวมของความรู้แต่ละบุคคล 
เป็นความรู้ท่ีไม่อยู่น่ิง จะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของการใช้ความรู้ของแต่ละคน ซ่ึงก็คือ
ความรู้ท่ีผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ท่ีถือวา่เม่ือคนเราปฏิบติังานนานๆ จนเกิดความชํ่าชอง 
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ความรู้ประเภทน้ีถือเป็นความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ จดัระบบหรือจดัหมวดหมู่ไม่ได้ แต่สามารถ
แลกเปล่ียนหรือนํามาเล่าสู่กันฟัง สามารถ่ายทอดแบ่งปันความรู้น้ีได้ และสามารถสังเกตและ
เลียนแบบได ้ซ่ึงองคก์ารตอ้งพยายามปรับเปล่ียนความรู้โดยนยัให้เป็นความรู้ท่ีปรากฎชดัแจง้เพื่อ
เป็นความรู้ท่ีฝังกบัองคก์าร (Embeded Knowledge) ไม่ยดึติดกบัตวับุคคล 
  1.2 ความรู้แบบชดัแขง้หรือความรู้ท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดรั้บ
การรวบรวมและถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของบนัทึกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงก็คือสารสนเทศ
นั่นเอง เช่น หนังสือ บทความ คู่มือเอกสารมาตรฐาน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า 
ความลบัทางการคา้ รายงานประจาํปี ส่ือโสตทศัน์ เช่น Vcd Cd Dvd ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซด์ E-BooKS/E-Journal ความรู้ท่ีปรากฎถือไดว้า่มีการ
ใชส้ัญลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อบนัทึกความรู้นั้นๆ ทาํให้คนเขา้ใจไดก้วา้งขวาง
และสะดวกยิง่ข้ึน ความรู้ท่ีมีการสะสมกนัมานานเป็นความรู้ท่ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบแลว้ 
  มีการจาํแนกความรู้ประเภทน้ีต่อไปอีกโดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ 
2548: 18) 
  1) ความรู้ท่ีมีเป้าหมาย (Object-Based) เป็นความรู้ท่ีสร้างข้ึน เช่น ข้อกาํหนด คู่มือ 
สิทธิบตัร โปรแกรมสาํเร็จรูป ฐานขอ้มูล การบนัทึกเสียง และฟิลม์ เป็นตน้ 
  2) ความรู้ท่ีเป็นกฎเกณฑ์ (Rule-Based) เป็นความรู้ท่ีมีการประมวลเป็นกฎเกณฑ ์
ระเบียบปฏิบติัหรืองานประจาํ 
 รวมทั้งได้มีการนาํเสนอประเภทของความรู้เพิ่มเติมอีก 1 ประเภท คือ ความรู้ท่ีเกิดจาก
วฒันธรรม (Culture Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากความเช่ือ ศรัทธา ซ่ึงจะเกิดจากผลสะทอ้น
กลบัของตวัความรู้และสภาพแวดลอ้ม องค์การท่ีพฒันามาเป็นระยะเวลานานจะมีการพฒันาความ
เช่ือร่วมกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติขององค์การ และความสามารถหลักขององค์การ (Core 
Competency) ซ่ึงก็คือวฒันธรรมขององคก์ารนัน่เอง 
 เม่ือพิจารณาเขา้ไปในแต่ละองค์การจะพบว่าความรู้ประเภท Implicit Knowledge มีอยู่
มากกว่าความรู้ประเภท Explicit Knowledge ในอตัราส่วน 80: 20 แต่ความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ี
สามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลา ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ซ่ึงจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 
โดยผา่นกระบวนการหรือวิธีการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือดดัแปลงหรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่
เพื่อนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัองค์การมากท่ีสุด ทั้งน้ี โนนากะ เป็นนักวิชาการผูห้น่ึงท่ีเสนอ
กระบวนการสร้างความรู้ท่ีเรียกวา่ Knowledge Spiral หรือ Seci Model ดงัภาพท่ี 6.6 
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ภาพท่ี 6.6 กระบวนการ Knowledge Spiral 
ท่ีมา : อาํนาจ ศรีพนูสุข, 2553, หนา้ 35 
  
 กระบวนการปรับเปล่ียนและสร้างความรู้ดงัภาพขา้งตน้จะเกิดข้ึนได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การอบรมหรือขดัเกลาทางสังคม หรือ Socialization คือการสร้างความรู้แบบไม่ชดัแจง้ 
โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง การฝึกอบรมและการแนะนํา อาทิ การท่ีหัวหน้าของ
หน่วยงานหน่ึงได้เรียนรู้ประสบการณ์ ความสําเร็จในการปฏิบติังานโดยการพูดคุยกับหัวหน้า
หน่วยงานท่ีประสบความสาํเร็จ 
 2. การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก หรือ Externalization คือการพูดหรือบรรยายความรู้แบบไม่
ชดัแจง้ใหเ้ป็นความรู้แบบชดัแจง้ดว้ยการสร้างและแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ท่ีมีและเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ ผูท่ี้นาํประสบการณ์จากการปฏิบติัหรือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดต่อมา
เขียนหรือเรียบเรียงเป็นหนงัสือ เอกสาร หรือรายงานต่างๆ 
 3. การผสมผสาน หรือ Combination เป็นการแปลงความรู้ประเภทชดัแจง้หรือ Explicit 
Knowledge จากความรู้แบบชดัแจง้หรือ Explicit Knowledge ดว้ยกนั โดยการรวบรวมหรือบูรณา
การความรู้ประเภท Explicit Knowledge ท่ีเรียนรู้มา สร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ อาทิ 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิควิธีการปฏิบติังานท่ีประสบความสําเร็จจากตาํราต่างๆ ท่ี
มีอยู่หลากหลายแลว้นาํมาสรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการปฏิบติังานใหม่ท่ีเกิดจากการรวบรวม
ความรู้จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเองประกอบกนั 

Tacit 

Tacit Explicit 

Explicit 

Socialization Externalization 

Internalization Combination 
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 4. การปรับเปล่ียนสู่ภายใน หรือ Internalization เป็นการแปลงความรู้แบบชัดแจง้ หรือ 
Explicit Knowledge ใหเ้ป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้หรือ Tacit Knowledge จากการนาํความรู้ท่ีเรียนรู้
จากการปฏิบัติหรือท่ีศึกษาจากคู่มือ เอกสาร แล้วฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ อาทิ การท่ีผู ้มี
ประสบการณ์ในเร่ืองเดียวกนัหลายๆ คนไดศึ้กษาเทคนิควิธีการจากตาํราแลว้นาํไปปรับใช้ในการ
ทาํงานจนเกิดทกัษะความชาํนาญจนกลายเป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้หรือ Tacit Knowledge ของ
ตนเองในท่ีสุด และเม่ือเกิดความรู้แล้วได้ไปแลกเปล่ียนกับผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งท่ีเป็นลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการ หัวหน้าหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์การเดียวกนัต่อไปก็จะเกิดกระบวนการอบรมขดัเกลา
หรือ Socialization ซ่ึงก็คือการแปลง Tacit Knowledge จากผูมี้ประสบการณ์นั้นๆ ไปเป็น Tacit 
Knowledge ของคนอ่ืนต่อไป 
 2. วธีิการจัดการความรู้ 
 การท่ีความรู้นั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทท่ีแตกต่างกนัคือความรู้ท่ีชัดแจง้ท่ีสามารถเขา้ถึง 
ตรวจสอบ และตีความได ้เม่ือนาํความรู้ไปใชแ้ลว้ก็จะเกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถนาํมาสรุปไวเ้พื่อใช้
อา้งอิงหรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงต่อไปได ้ส่วนความรู้อีกประเภทหน่ึงคือความรู้แบบไม่ชดัแจง้ท่ีซ่อนเร้น
อยูใ่นตวับุคคลผูป้ฏิบติังานในองคก์าร การจดัการความรู้ประเภทน้ีจะเนน้ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มี
การแบ่งปันความรู้ท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อนัจะนาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคน
สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป 
 มีผูเ้ปรียบเทียบวธีิการจดัการความรู้วา่เหมือนกบัปลาทูหน่ึงตวั หรือเรียกวา่ “โมเดลปลาทู” 
ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหวั ลาํตวั และหาง ดงัน้ี (ประพนธ์ ผาสุกยดึ 2547: 21) 
 
 
 
 



293 
 

   

 

 
 

ภาพท่ี 6.7 สามองคป์ระกอบหลกัของ KM 
ท่ีมา: ประพนธ์ ผาสุกยดื 2547: 21 
 
  2.1 ส่วน “หวัปลา” เปรียบไดก้บั Knowledge Vision เรียกโดยยอ่วา่ KV หมายถึง ส่วน
ท่ีเป็นวิสัยทศัน์หรือทิศทางของการจดัการความรู้ โดยก่อนท่ีจะลงมือทาํการจดัการความรู้จะตอ้ง
ตอบให้ไดว้า่ KM เพื่ออะไร จึงจะตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์วา่จะทาํ KM เพื่อมุ่งหน้าไปทางไหน ทั้งน้ี 
การกาํหนด KV ตอ้งสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ขององค์การ เน่ืองจาก KM มิใช่ตวัเป้าหมาย แต่เป็น
กระบวนการหรือกลยทุธ์ท่ีจะใหง้านบรรลุผลตามท่ีตอ้งการ โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน หรือเป็นปัจจยัท่ี
ท่ีทาํให้งานสําเร็จ เช่น 1) ทาํ KM เพื่อพฒันาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) 
หรือ 2) ทาํ KM เพื่อพฒันาคุณภาพให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน หรือ 3) ทาํ  KM เพื่อพฒันาขีด
ความสามารถในการบริหารงาน 
  2.2 ส่วนกลางลาํตวั หรือ “ตวัปลา” เปรียบไดก้บั Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า 
KS หมายถึง ส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Share And Learn) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสําคญั
ท่ีสุดและยากท่ีสุดในกระบวนการทาํ KM เพราะจะต้องสร้างวฒันธรรมองค์การให้คนยินยอม
พร้อมใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยไม่หวงวิชา ซ่ึงในการจดัการความรู้ในท่ีน้ีหมายถึง

Knowledge Assets (KA) ส่วนหางปลา 
คือการสร้างคลงัความรู้ท่ีเขม้แขง็ 

ดว้ย ICT 

Knowledge Vision (KV) ส่วนหวัปลา 
คือการกาํหนดทิศทางวา่จะไปทาง

ไหน ทาํ KM เพื่ออะไร 

Knowledge Sharing (KS) คือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกนั (Share and Learn) 

ส่วนกลางลาํตวัเป็นสาํคญั 



294 
 

การบริหารท่ีจะทาํให้เกิดเหตุปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้คนในองคก์ารพร้อม
ท่ีจะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกนั 
  2.3 ส่วนท่ีเป็น “หางปลา” เปรียบไดก้บั Knowledge Assets เรียกโดยยอ่วา่ KA หมายถึง
องค์ความรู้ท่ีองค์การไดเ้ก็บสะสมไว ้เป็นคลงัความรู้ซ่ึงมาจาก 2 ส่วน คือ 1) ความรู้ชดัแจง้ หรือ 
Explicit Knowledge และ 2) ความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้ การจดัการความรู้ในส่วนของ KA เป็นส่วนท่ีตอ้ง
พึ่งเทคโนโลยีสานสนเทศช่วยในการจดัเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการคน้หา การเรียกใช ้
และการปรับแต่งความรู้ให้ทนัสมยั (Update) อยู่เสมอ รวมทั้งการกาํจดัความรู้ท่ีไม่ใช้แลว้เพื่อให้
คลงัความรู้มีเฉพาะขอ้มูลความรู้ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
 โดยท่ีธรรมชาติของปลาแต่ละตวัจะมีขนาดหรือรูปร่างท่ีแตกต่างกนั การทาํ KM ของแต่ละ
หน่วยก็เช่นเดียวกนัท่ีย่อมจะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์ เป้าหมาย จุดเน้น ของหน่วยงาน
นั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเน้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึงส่วนลาํตวัปลาใหญ่กว่าส่วน
อ่ืน ในขณะท่ีบางหน่วยงานเนน้ท่ีส่วนท่ีเป็นคลงัความรู้และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแสดงว่า
หน่วยงานนั้นมีส่วนหางปลากใหญ่กวา่ส่วนอ่ืน การทาํ KM จึงข้ึนกบัลกัษณะเฉพาะของหน่วยงาน
เป็นสาํคญั 
 3. กระบวนการจัดการความรู้ 
 นกัวิชาการมีการแบ่งขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ไวแ้ตกต่างกนั อาทิ ดาร์เวน
พอร์ท และพรูเซต (2542: 82) พูดถึงกระบวนการของการจดัการความรู้วา่บริษทัใดก็ตามท่ีตอ้งการ
ความเป็นเลิศในการจดัการความรู้จะตอ้งปฏิบติัตาม “กระบวนการยอ่ย” ทั้ง 3 ประการน้ีให้ดีท่ีสุด 
กล่าวคือ 1) การสร้างความรู้ 2) การประมวลความรู้ และ 3) การถ่ายทอดความรู้ ส่วนเทอร์บนั (อา้ง
ในชชัวาล วงษป์ระเสริฐ 2548) แบ่งกระบวนการจดัการความรู้เป็น 6 ขั้นตอนหลกั คือ 1) การสร้าง
ความรู้ (Create) 2) การกาํหนดและรวบรวมขอ้มูล (Capture) 3) การนาํไปสู่การปฏิบติั (Refine) 4) 
การจดัเก็บความรู้ (Store) 5) การจดัการความรู้ (Manage) 6) การเผยแพร่ (Disseminate) 
 ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการมกักล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ใน 3 ขั้นตอน
หลกัๆ คือ 
  3.1 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) หรือการแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Acquisition) เป็นกิจกรรมท่ีองค์การท่ีจะจดัการความรู้ตอ้งดาํเนินการเพื่อคน้หาความรู้ท่ีมีอยู่ใน
องคก์ารแลว้หรือเพื่อสร้างความรู้ข้ึนใหม่ ทั้งน้ี วิธีการสร้างหรือปรับเปล่ียนความรู้วิธีการหน่ึงก็คือ 
วิธีการท่ีเรียกวา่ Knowledge Spiral หรือ Seci Model ท่ีกล่าวถึงแลว้ แต่องคก์ารอาจแสวงหาหรือ
สร้างความรู้โดยวธีิการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1) การซ้ือกิจการของบริษทัอ่ืน หรือจา้งคนท่ีมีความรู้เขา้มาเพิ่ม
ในองคก์าร 2) การให้เงินสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาหรือมหาวิทยาลยัทาํการวิจยัและพฒันา (R & 
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D) เพื่อเป็นเจา้ของสิทธิในการใช้ผลงานวิจยัเพื่อประโยชน์ขององค์การ 3) การตั้งหน่วยงานหรือ
แผนกด้านความรู้ หรือหน่วยท่ีเรียกว่าหน่วยวิจยัและพฒันาข้ึนเอง และจดัหานกัวิจยัเพื่อคน้ควา้
หรือคิดคน้ประดิษฐกรรมใหม่ๆ 4) การรวมกลุ่มคนท่ีมีมุมมองต่างกนัให้ทาํงานร่วมกนหรือร่วมกนั
แกปั้ญหา เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายในองคก์ร 5) แสวงหาพนกังานท่ีมีความ
พร้อมและใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นหัวใจสําคญัในการปรับตวัขององค์การ และ 6) 
การสร้างเครือข่ายภายในองคก์าร โดยอาจพฒันาจากเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการมาเป็นเครือข่ายท่ี
เป็นทางการเพื่อใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายน้ีในการแพร่กระจายความรู้ใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์าร 
  3.2 การประมวลความรู้ เป็นขั้นตอนในการทาํให้ความรู้อยู่ในรูปแบบท่ีผูใ้ช้สามารถ
เขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจ
เรียกกนัวา่เป็นขั้นตอนการกาํหนดหรือให้รหัสความรู้ (Codify) เพื่อให้ความรู้สามารถจดัเก็บและ
ประมวลผลทั้งโดยการจดัการกระทาํดว้ยมือ หรือการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลความรู้ 
  ดาร์เวนพอร์ทและพรูเซต (2542) กล่าวถึงหลกัการสําคญัในการประมวลความรู้ไว ้3 
ประการ คือ 1) การกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการประมวล 2) กาํหนดแหล่งท่ีมา
ของความรู้ดังกล่าว รวมทั้งระบุกลไกและส่ือสําหรับรวบรวมความรู้ เวลา และความถ่ีในการ
ประมวลและปรับปรุงให้ทนัสมยั และ 3) ระบุวิธีการและเคร่ืองมือในการเขา้ถึงและดึงความรู้ท่ีได้
ประมวลไว ้
  3.3 การถ่ายทอดหรือใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) หลงัจากท่ีองค์การไดด้าํเนิน
ความพยายามเพื่อสร้างแสวงหา และประมวลความรู้ให้อยู่ในสภาพท่ีสะดวกในการใช้งานแล้ว 
คุณค่าของความรู้ท่ีมีอยู่จะข้ึนอยู่กบัการนาํไปใช้หรือถ่ายทอดต่อๆ ไป โดยการนาํเอาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลและเพิ่มพูนศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน องค์การจึง
จาํเป็นตอ้งสนับสนุนและผลกัดนัให้มีการใช้ความรู้และถ่ายโอนความรู้ด้วยกลไกและวิธีการท่ี
เหมาะสม ทั้ งน้ี ถ้าเป็นความรู้แบบชัดแจ้งแล้วก็สามารถถ่ายโอนได้เร็ว โดยใช้ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร แต่ถา้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ก็อาจจดัเวทีให้มีการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์
ของบุคคลต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํไปสู่การซึมซบัหรือดูดซึมความรู้อยา่งมีประสิทธิผล 
 ในการดาํเนินการจดัการความรู้จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนหลกัๆ ทั้ง 3 ขั้นตอน 
ซ่ึงจะสัมพนัธ์กับการกําหนดวิสัยทัศน์ KM หรือเป้าหมายการทาํ KM รวมทั้ งการวิเคราะห์ว่า
องค์การมีลกัษณะของความรู้แบบชดัแจง้หรือแบบไม่ชดัแจง้มากกวา่กนั เพื่อท่ีจะเลือกดาํเนินการ
ตามกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมตามลกัษณะเฉพาะขององคก์ารต่อไป 
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เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
 องคก์ารหลายแห่งมีสินทรัพยค์วามรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้แบบชดัแจง้และความรู้แบบไม่ชดัแจง้
อยู่ในองค์การเป็นจาํนวนมากเก็บสะสมไวเ้ป็นเหมือนคลงัความรู้ ในการดาํเนินการเพื่อจดัการ
ความรู้นั้นก็ข้ึนอยู่กบัลักษณะของความรู้ หากเป็นความรู้แบบไม่ชัดแจ้งท่ีติดอยู่กับตวับุคคลก็
จาํเป็นตอ้งเน้นไปท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความคิดระหวา่งบุคคลในองค์การ แต่ถา้
เป็นความรู้แบบชดัแจง้ทั้งในเชิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา คู่มือการปฏิบติังาน การจดัการ
ความรู้ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีต้องพึ่ งเทคโนโลยีสานสนเทศ เพื่อช่วยในการจดัเก็บ เข้ารหัส จัด
หมวดหมู่ และจดัทาํโปรแกรมในการสืบคน้ ประมวลผล และปรับปรุงแกไ้ข (Update) ให้ทนัสมยั
อยู่ เสมอ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการติดต่อส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญใน
กระบวนการจดัการความรู้ในทุกขั้นตอน นับแต่การแสวงหาความรู้ การประมวลผล และการ
เผยแพร่หรือใชค้วามรู้ ซ่ึงในส่วนของการเผยแพร่ความรู้น้ี ระบบการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายทั้ง
ภายในองค์การหรืออินทราเน็ตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เขา้มามีส่วนสําคญัในการแลกเปล่ียน
และแบ่งปันความรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วเช่นกนั 
 ทั้งน้ี จะได้นาํเสนอถึงวิธีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
จดัการความรู้ในแต่ละลกัษณะ ตามแนวทางท่ีมาร์ควอร์ทแบ่งไว ้ดงัต่อไปน้ี (ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ 
2548) 
 1. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การรวบรวมและจัดการความรู้ที่ปรากฏ 
 หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสาํคญัก็คือระบบการจดัการความสัมพนัธ์ฐานขอ้มูล (Relation Database 
Management System หรือ Rdbms) เป็นโปรแกรมหรือชุดของคาํสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวม
ความรู้ท่ีเป็นสารสนเทศท่ีกระจดักระจายกนัอยูใ่ห้มาเก็บรวมไวใ้นท่ีเดียวกนัในรูปของแฟ้มขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัมีดชันีคน้หาและระบบช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
คน้หาขอ้มูล นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกในการปรับปรุงบาํรุงรักษาให้ข้อมูลสารสนเทศ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ อาทิ การสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ การเก็บเอกสารขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจการคา้ 
รวมถึงภูมิประเทศหรือภูมิอากาศ เป็นตน้ 
 นอกจากนั้นยงัสามารถใช้ประโยชน์จากระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
จดัการเอกสาร (Document Management System) โดยการเก็บรวบรวมเอกสารความรู้ หนังสือ 
ตาํรา รายงาน คู่มือ โดยการใช้โปรแกรมประมวลคาํ (Word Processor) หรือทาํการถ่ายภาพ หรือ
สแกน (Scan) เอกสารเพื่อแปลงเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จดัเก็บไวเ้พื่อสะดวกในการคน้และเขา้ถึง 
นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเสียง ภาพ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวดว้ย หรือประเภท 
Multimedia รวมไปถึงการแปลงสภาพหนงัสือ ตาํรา ให้อยู่ในรูปของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
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Book) ท่ีจดัเก็บไวด้ว้ยแผน่จานแม่เหล็ก (Cd-Rom หรือ Dvd) ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
ได้พฒันาอย่างรวดเร็วทาํให้สามารถสนองตอบความตอ้งการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วใน
หลายๆ รูปแบบดงักล่าวแลว้ 
 2. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเข้าถึงความรู้ทีป่รากฏ 
 แมว้า่ความรู้จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากและมีการเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีเร็วกวา่เดิม แต่
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนก็มีส่วนช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
  2.1 โปรแกรมประเภทกรุ๊ปแวร์ (Groupware) เป็นซอฟแวร์ (Software) ท่ีออกแบบ
ข้ึนมาเพื่อทาํให้กลุ่มคนเป็นจาํนวนมากสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนั รวมทั้งสามารถแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสาร และร่วมกนัทาํกิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ อาทิ โปรแกรมโลตสัโน้ต (Lotus 
Notes) Novell Group Wise และ Microsoft Exchange เป็นโปรกรมท่ีสนบัสนุนให้ผูใ้ชส้ร้างปฏิทิน
งาน กาํหนดการ นดัประชุมอภิปรายทางเครือข่าย รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว 
  2.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัทาํใหค้อมพิวเตอร์ลูกข่ายหลายร้อยลา้นเคร่ืองสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัได้
ตลอดเวลา ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ย่างสะดวกง่ายดายดว้ยการเปิดเขา้ไปดู
ในเวบ็ไซด์ (Website) ต่างๆ ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสารความรู้แทบทุกสาขา
วทิยาการ 
  2.3 โปรแกรมค้นหาหรือสืบค้น (Search Engine) เป็นนวตักรรมพฒันาโปรแกรมช่วย
ในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ท่ีตอ้งการจากอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างรวดเร็วในชัว่พริบตา แมว้่าจะมี
ขอ้มูลความรู้จาํนวนมากมายมหาศาล ทาํให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเรียนรู้ 
เพียงแค่เติมคาํหรือขอ้ความท่ีตอ้งการคน้ โปรแกรมก็จะประมวลและแสดงผลการคน้ให้ผูค้น้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  2.4 อนิทราเน็ต (Intranet) เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์าร ซ่ึงจะจาํ
จดัการใช้งานไวเ้ฉพาะผูอ้ยูใ่นองคก์ารเดียวกนั มีลกัษณะการพฒันาโปรแกรมบนเครือข่าย และมี
ช่องทางการเขา้ถึงโดยใชเ้วป็เบราเซอร์ (Web Brower) หรือท่ีบางคนเรียกวา่เป็นการพฒันาเวบ็ไซด์
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารและแบ่งปันความรู้ระหว่างผู ้ท่ีอยู่ใน
หน่วยงานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เช่นเดียวกนั 
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 นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาระบบสนบัสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิ ระบบการประชุมทางไกล
ผา่นจอภาพ (Video Conferencing) ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมทั้ง
ระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web Base Instruction หรือ Wbi) เป็นตน้ 
 3. เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนสนับสนุนกับการจัดการข้อมูล
สารสนเทศและความรู้ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก และทาํให้เราสามารถค้นหาและนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ไดใ้นหลายๆ ลกัษณะโดยการดาํเนินการ ดงัน้ี 
  3.1 หาเคร่ืองมือที่เช่ือมระหว่างผู้ใช้กับสารสนเทศ นอกเหนือจากการจดัหาโปรแกรม
ประเภทกรุ๊ปแวร์แลว้องคก์ารควรพิจารณาจดัการเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารความรู้ใน 3 ลกัษณะดงัน้ี 
   3.1.1 รวบรวมสารสนเทศในเน้ือหา (Content) ท่ีตอ้งการ เป็นตน้วา่ท่ีมาของแหล่ง
สารสนเทศ ผูท่ี้จะใชป้ระโยชน์หรือคน้หา การเปรียบเทียบและประเมินค่าแหล่งสารสนเทศเพื่อให้
แน่ใจว่ามีคุณภาพไวว้างใจได ้เน้ือหาจะไดม้าอย่างไร จะแน่ใจอย่างไรว่าเม่ือผูใ้ช้มีความตอ้งการ
เพิ่มข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป ทาํอยา่งไรจึงจะแสวงหาเน้ือหาท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
   3.1.2 การจดัการกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ โดยการแยกประเภท หมวดหมู่ และจดัให้มี
สารบญั และกาํหนดค่าท่ีจะใชเ้ป็นคาํคน้ (Keyword) 
   3.1.3 การคน้หาและการใช้เน้ือหา การออกแบบ เคร่ืองมือ หรือแผนท่ีของเคร่ือง
คน้หา (Search Engines)  
  3.2 การจัดหมวดหมู่ (Taxonomies) โดยจดัเป็นโครงสร้างลาํดับชั้นของความรู้ ทาํ
อยา่งไรจึงจะใหผู้ใ้ชง่้ายต่อการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ท่ีตอ้งการ 
  3.3 ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) เป็นทะเบียนศพัท์ท่ีรวบรวมคาํศพัท์จากเกสารหรือ
ศพัทท่ี์นกัวชิาการสาขานั้นบญัญติัข้ึน เป็นศพัทม์าตรฐานโดยการกาํหนดให้คาํศพัทค์าํหน่ึงมีหนา้ท่ี
ควบคุมคาํศพัทห์ลายๆ คาํ ท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั ทาํใหท้ราบถึงขอบข่ายของคาํศพัทท่ี์ตอ้งการ
สืบคน้ว่ามีขอบข่ายกวา้งขวางครอบคลุมเอกสารในเร่ืองใดบา้ง จึงสามารถใช้ศพัท์สัมพนัธ์เป็น
คาํคน้ในการสืบคน้สารสนเทศในระบบสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3.4 คลงัข้อมูล (Data Warehouse) เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งของ
ฐานขอ้มูล หรือขอ้มูลท่ีเกิดจากการทาํงานประจาํวนัจากนั้นก็แปลงขอ้มูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจดัเก็บและง่ายต่อการใช ้
  3.5 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือการคน้หาความรู้รากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 
คือการนาํสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าจากขอ้มูลท่ีเก็บอยู่ในฐานขอ้มูล
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ขนาดใหญ่ โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การจดัการฐานขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลในลกัษณะกราฟฟิก 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (ความรู้ทีอ่ยู่ในคน) 
 จากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล มีส่วนสําคญัในการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้แบบไม่ชัดแจง้ท่ียงัติดอยู่ท่ีตวั
บุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี 
  4.1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือการนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน
ส่งจดหมายมาใชป้ระโยชน์ โดยการส่งจดหมายหรือแทรกขอ้มูลเอกสารประเภทไฟล์เสียง รูปภาพ 
หรือวดิีทศัน์ไปดว้ย (Attach Files) 
  4.2 ระบบการประชุมผ่านจอภาพ (Video Conferencing) ใช้ในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยท่ีแต่ละคนไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นห้องหรือสถานท่ีเดียวกนั เป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอีกแบบหน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถ
เห็นหนา้กนัและกนัในระหวา่งพดูคุยโตต้อบกนั 
  4.3 กระดานอภิปราย (Discussion Board/Web Board) ช่วยให้เกิดการส่ือสารกนัอยา่ง
ไม่เป็นทางการ ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถส่งและตอบกลบัข่าวสารกบัผูท่ี้เขา้ร่วมวงสนทนา ทาํให้เกิดการ
ร้องขอคาํแนะนาํ ใหค้าํแนะนาํ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในหวัขอ้สนทนาท่ีสนใจ 
 ท่ีกล่าวแลว้ทั้งหมด จะเห็นไดว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศนั้นสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจดัการความรู้ในทุกขั้นตอน และอาํนวยประโยชน์ในการจดัการความรู้ทั้ง
แบบท่ีชัดแจ้งและความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง ก็ยงัสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ี พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยงัมีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถใช้
งานไดโ้ดยง่ายและสะดวกยิ่งข้ึนในลกัษณะท่ีเรียกว่าเป็น “มิตรกบัผูใ้ช”้ (User Friendly) จะยงั
ประโยชน์ต่อการจดัการความรู้ในส่วนของการเขา้ถึง การเผยแพร่ง และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงยิง่ข้ึน 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้กบัองค์การต่างๆ ของไทย 
 องค์การธุรกิจเอกชนของไทยก็ไม่ต่างจากองค์การธุรกิจในต่างประเทศท่ีต้องเผชิญกับ
สภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได ้รวมทั้งการแข่งขนัทางธุรกิจจากคู่แข่งทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ ทาํให้องค์การธุรกิจของไทยจาํเป็นตอ้ง
ด้ินร้นเพื่อความอยูร่อดและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมัน่คงดว้ยการรับเอาแนวคิดและเทคนิควิธีการ
บริหารสมยัใหม่มาประยุกตใ์ชเ้พื่อการพฒันาองคก์ารให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน มีการรับ
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เอาแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารท่ี
ไดรั้บการยอมรับในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั อาทิ Reengineering และ Tqm เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้จะมีความโดดเด่นในด้านท่ีให้ความสําคญักับการ
เรียนรู้หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั และพฒันาไปสู่การรู้จกัคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้สมาชิกขององค์การสามารถ
พฒันาเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าหรือเป็นทุนทางปัญญาขององคก์าร 
 ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้นั้นเขา้มามีอิทธิพลต่อองคก์ารธุรกิจเอกชน 
ภายหลงัในช่วงระยะเวลาประมาณ 5-7 ปี ท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นช่วงท่ีเทคโนโลยีสานสนเทศเขา้มามี
บทบาทสําคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดยบริษทัเอกชนชั้นนาํและธนาคารหลายแห่ง
เห็นถึงความสําคญัในการจดัการความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ การ
ปฏิบติังาน และการใหบ้ริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
 สําหรับหน่วยงานภาครัฐแมว้า่จะมีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในวารสารต่างๆ อาทิ วารสารขา้ราชการพลเรือน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 แต่มิไดมี้การผลกัดนั
ให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจงั ทั้งน้ี เพิ่งจะมีนโยบายและแนวทางการปฏิบติัให้ส่วนราชการจดัการ
ความรู้ในส่วนราชการเพื่อใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นตน้มา 
 ในเร่ืองน้ีจึงใคร่ขอนาํเสนอแนวทางและวธีิการประยกุตแ์นวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
การจดัการความรู้โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1. การประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์การเอกชนของไทย 
 สามารถกล่าวถึงโดยเป็น 2 ประเด็น ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1.1 การประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานภาคเอกชนท่ีได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นองค์การแรกๆ ท่ีนําแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มาดาํเนินการอย่างจริงจงัคือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยผูน้าํสูงสุดของธนาคารในขณะนั้น (พ.ศ.2539) คือ นาย
โอฬาร ไชยประวติั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดน้าํแนวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใช้เป็น
เทคนิคการบริหารธนาคารและจดัทาํโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองขององค์การแห่งการเรียนรู้
ให้กับพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากน้ียงัได้จัดตั้ งหน่วยงานใหม่ระดับฝ่าย คือ ฝ่าย
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อดาํเนินการผลิตส่ือความรู้ต่างๆ ซ่ึงในช่วงแรกได้ผลิตส่ือวีดีทศัน์เร่ือง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นส่ือประกอบการสอนของวทิยากรในการใหค้วามรู้แก่พนกังาน 
 ทั้งน้ี นายโอฬาร ไชยประวติั ไดใ้ห้ความสําคญักบัการผลกัดนัให้ธนาคารเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้และไดส้ละเวลาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดว้ย
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ตนเอง โดยไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในการบรรยายแก่พนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์ความตอนหน่ึงวา่ 
 “แนวคิดหลกัๆ ของทฤษฎีของการเรียนรู้ ทฤษฎีท่ีจะทาํให้องค์การของ เรามีการเรียนรู้
ตลอดเวลา ทฤษฎีท่ีจะทาํใหค้วามรู้ของพวกเขาแต่ละบุคคลท่ีสะสมกนัมา ความรู้ท่ีพวกเราในแต่ละ
ทีมเรียนรู้กนัมา ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูใ่นการพฒันาองคก์าร
ของเราให้เดินไปขา้งหนา้ ตามวิสัยทศัน์ท่ีมีร่วมกนัและทาํให้เราประสบความสําเร็จในการแข่งขนั
ในธุรกิจธนาคาร ซ่ึงทวีความเขม้ขน้ข้ึนทุกขณะ แต่เม่ือใดท่ีเราสามารถเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
เตม็ท่ี เม่ือนั้นเราก็สามารถท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนๆ ได ้และประสบผลสาํเร็จในการแข่งขนัอนาคต
เป็นส่ิงท่ียากท่ีเราจะทาํนายไดว้า่เป็นอยา่งไร แต่ถา้พลงัภายในของเราเขม้แข็งเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ถา้เรียนรู้โดยพวกเราแต่ละคน และรู้ร่วมกนัเป็นความรู้ขององคก์าร องคก์ารของ
เราก็สามารถท่ีจะเจริญกา้วหนา้ ประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองไปเป็นช่วงระยะเวลานาน” 
 ในการพฒันาธนาคารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดด้าํเนินการดงัน้ี 
  1) มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ว่าธนาคารจะตอ้งเป็นธนาคารท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 
เป็นธนาคารท่ีมีความสามารถท่ีจะมีผลประกอบการยอดเยีย่มอยา่งต่อเน่ือง 
  2) ผูบ้ริหารไดม้อบนโยบายและแนวปฏิบติัหนา้ท่ีชดัเจน โดยการประสานแนวคิดและ
วิธีการทาํงานรวม 4 ประการ พร้อมกนัไปตามโครงการจตุสัมพนัธ์ คือ 1) การปรับปรุงวิธีการ
ทาํงาน กระบวนการทาํงาน หรือการจดัการธุรกิจท่ียดึลูกคา้เป็นหลกั หรือ Customer-Based Process 
Management (Cbpm) 2) การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) การมุ่งเน้นเร่ืองการตลาด หรือ 
Marketing Focus เพื่อการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ และ 4) การพฒันาทกัษะในการติดต่อสัมพนัธ์
ใหแ้ก่พนกังาน (Interpersonal Skill) 
  3) จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และความสาํคญัและวธีิการเรียนรู้ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัทัว่ทั้งประเทศ 
  4) สนบัสนุนให้มีการจดัตั้งทีมงานหรือกลุ่มในการทาํงานร่วมกนัและเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม อาทิกลุ่มพนักงานสินเช่ือ หรือในสาขาท่ีมีพนักงานน้อยประมาณ 15 คน ก็อาจเรียนรู้
ดว้ยกนัโดยไม่แบ่งกลุ่ม 
  5) ในระดบัผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารมีการจดัประชุมผูจ้ดัการฝ่ายและฝ่ายจดัการทั้งหมด
ทุกสัปดาห์ เพื่อพูดคุยกนัถึงเร่ืองงานของแต่ละฝ่ายเป็นรายฝ่าย ให้เพื่อนร่วมงานระดบัผูจ้ดัการฟัง 
และซักถามกันว่าจะประสานกันในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นสาระของงานนั้นๆ อย่างไร เรียกว่าเป็น 
Management Forum สัปดาห์ละ 3 วนั โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 



302 
 

 การพฒันาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อาจจะต่างไปจากการพฒันาไปสู่การมี
มาตรฐานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล หรือ Iso ซ่ึงมีการรับรองคุณภาพของกิจกรรมหรือ
กระบวนงานวา่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่แต่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นไม่มีองคก์ารหรือ
สถาบนัใดเป็นผูรั้บรอง การมุ่งมัน่เพื่อพฒันาธนาคารไทยพาณิชยใ์ห้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น
อาจไม่มีการรับรองท่ีเป็นทางการว่าธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่ แต่
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ดัไดว้า่เป็นธนาคารชั้นนาํของไทย และเป็นธนาคารท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 
“ธนาคารแห่งปี” หลายคร้ังหลายหน อาจเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงผลสําเร็จซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการท่ี
ธนาคารไดใ้หค้วามสาํคญัและมุ่งมัน่พฒันาตามแนวคิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
นัน่เอง 
  1.2 การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ องค์กรธุรกิจชั้นนาํของไทยส่วน
ใหญ่ตระหนักถึงความสําคญัและรับเอาแนวคิดเก่ียวกับการจดัการความรู้มาประยุกต์ใช้อย่าง
กวา้งขวางเพื่อประโยชน์ของลูกคา้และผูรั้บบริการและผูป้ฏิบติังานในองค์การเอง ทั้งน้ี ในส่วนท่ี
ประชาชนทัว่ไปหรือผูรั้บบริการสามารถพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปไดแ้ก่ การพฒันาเวบ็ไซด์ขององคก์าร
ธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์สินคา้/บริการต่างๆ 
 นอกจากน้ี หน่วยงานหลายแห่งไดพ้ฒันาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนระบบลูกคา้สัมพนัธ์โดยการ
จดัสร้างฐานขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูล
เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคสินคา้/บริการต่างๆ รวมถึงรสนิยม/ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์/
สินคา้/บริการต่างๆ ท่ีสามารถประมวลผลแลว้นาํไปวิเคราะห์และใชป้ระโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
ในหลายหน่วยงานมีการจดัทาํฐานขอ้มูล ประมวลคาํถาม-คาํตอบ ท่ีลูกคา้/ผูรั้บบริการมกัสอบถาม
บ่อยๆ และมีการตอบข้อซักถามไวอ้ย่างชัดเจนแล้ว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการ
ใหบ้ริการตอบคาํถาม หรือส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้/ผูรั้บบริการ 
 เน่ืองจากองค์การธุรกิจส่วนใหญ่มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในลกัษณะท่ีเป็น
เครือข่ายเช่ือมโยงถึงกนัทัว่ทั้งองคก์ารอยูแ่ลว้ หลายหน่วยงานจึงมีการพฒันาระบบอินทราเน็ตเพื่อ
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งมีการพฒันาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
เพื่อถ่ายทอดชุดความรู้หรือเน้ือหาวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานนาํเสนอผ่านทาง
ระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนกังานสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดใ้นลกัษณะทุกท่ี ทุกเวลา นอกจากน้ี
ยงัมีการพฒันาส่ือในลกัษณะท่ีเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้
และตอบขอ้ซกัถาม หรือไขขอ้ขอ้งใจของพนกังานดว้ย 
 อาจกล่าวไดว้่า ในปัจจุบนัองค์กรธุรกิจของไทยส่วนใหญ่ต่ืนตวัและเห็นคุณค่าของการ
จดัการความรู้และมีการจดัการความรู้ดาํเนินการอยา่งกวา้งขวางและจริงจงั 
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 2. การประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในหน่วยงานของรัฐ 
 ระบบราชการไทยเร่ิมตระหนกัถึงความสําคญัขององค์การแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้เม่ือปี พ.ศ.2546 ซ่ึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีมีการบญัญติัถึงแนวคิดเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ไวใ้นมาตรา 11 ท่ีกาํหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 สํานกังาน ก.พ.ร. ไดเ้ร่ิมผลกัดนัให้ส่วนราชการต่างๆ ดาํเนินการในเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั เม่ือปี 
พ.ศ.2548 ตามโครงการพฒันาส่วนราชการให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ใน
ส่วนราชการโดย สาํนกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการดาํเนินการตามโครงการ 
 สาํนกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการ
จดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน พ.ศ.2548 เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการของการจดัการความรู้ และไดข้ยายผลจากการประชุมดงักล่าวจดัทาํเป็นคู่มือ
เพื่อใหส่้วนราชการดาํเนินการต่อไป 
 ทั้งน้ี ไดก้าํหนดใหส่้วนราชการดาํเนินการดงัน้ี 
  2.1 ก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ให้ส่วนราชการกาํหนด
ขอบเขตหรือหวัขอ้เร่ืองกวา้งๆ ของความรู้ท่ีจาํเป็น และสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงควรเป็นความรู้ท่ีจาํเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) ในขอ้เสนอการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่วนราชการไดน้าํเสนอสาํนกังาน ก.พ.ร. ไวใ้นปี พ.ศ.2548 
  2.2 ก าหนดเป้าหมาย KM (Desired State) เป็นผลจากการพิจารณาตดัสินใจเลือก
ขอบเขต KM ท่ีได้กาํหนดไวใ้นขอ้ 2.1 ซ่ึงเป็นหัวเร่ืองความรู้ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 
  ทั้งน้ี มีเกณฑก์ารพิจารณาเลือกดงัน้ี 
   2.2.1 ความสอดคลอ้งกบัทิศทางและยทุธศาสตร์ 
   2.2.2 ปรับปรุงแลว้เห็นไดช้ดัเจน (เป็นรูปธรรม) 
   2.2.3 มีโอกาสทาํไดส้าํเร็จสูง 
   2.2.4 ตอ้งทาํ : คนส่วนใหญ่ในองคก์ารตอ้งการ 
   2.2.5 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
   2.2.6 เป็นความรู้ท่ีตอ้งจดัการอยา่งเร่งด่วน 
   2.2.7 อ่ืนๆ (เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม) 
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 ทั้งน้ี ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกาํหนดขอบเขต KM และ
เป้าหมาย KM โดยการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารให้คะแนนคือ มาก = 6 ปานกลาง = 3 และนอ้ย = 1 
และใหส่้วนราชการระดบักรม/จงัหวดัคดัเลือกเป้าหมาย KM อยา่งนอ้ย 3 เป้าหมาย จากนั้นให้เลือก
เพียง 1 เป้าหมาย KM เพื่อจดัทาํแผนจดัการความรู้ต่อไป 
  2.3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นการจดัทาํแผนงานท่ีแสดงถึง
รายละเอียดการดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องคก์ารบรรลุผลตามเป้าหมาย KM ท่ีกาํหนด 
ในการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ดงักล่าว กาํหนดให้ส่วนราชการจดัทาํรายละเอียดกิจกรรม การ
ดาํเนินงานต่างๆ และช่วงระยะเวลาดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2549 ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด โดย
เร่ิมจาก 
   2.3.1 ทาํการประเมินองค์การตนเองในเร่ืองการจดัการความรู้ เพื่อให้ทราบว่า
องค์การมีจุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค ในการจดัการความรู้เร่ืองใดบา้ง ไดแ้ก่ กระบวนการ
จดัการความรู้ ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมในเร่ืองการจดัการความรู้ เทคโนโลยีการจดัการความรู้ และการ
วดัผลการจดัการความรู้ 
   2.3.2 ประเมินปัจจยัแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ในการวางระบบการ
จดัการความรู้และการนาํระบบไปปฏิบติั 
  2.4 ก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM ของหน่วยงาน ให้ส่วนราชการ/จงัหวดัแต่งตั้ ง
ทีมงาน KM และ Cko (Chief Knowledge Officer) โดยระบุรายละเอียดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ทีมงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
  2.5 ส่วนราชการ/จังหวัด ดาํเนินการตามกระบวนการจดัการความรู้ท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนการจดัการความรู้ 
  2.6 ประเมินผลการจัดการความรู้ตามตัวช้ีวดั และเกณฑต่์างๆ ท่ีระบุไวใ้นแผนงาน 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้ส่วนราชการ/จังหวดั ดําเนินการจัดทําแผนและ
ดาํเนินการตามกระบวนการจดัการความรู้ต่อเน่ืองต่อไปในปีงบประมาณ 2550 โดยให้ส่วนราชการ/
จงัหวดัเพิ่มขอบเขต KM และเป้าหมาย KM จาก 1 เป้าหมายเดิมอีก 2 เป้าหมาย เพื่อขยายผลการ
ดาํเนินงานใหก้วา้งขวางออกไปอีก 
 เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีเรียบเรียงหน่วยการสอนน้ียงัไม่มีรายงานผลการประเมิน
โครงการพฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ในส่วนราชการใน
ภาพรวม ทาํใหย้งัไม่สามารถสรุปผลความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินการได ้แต่
มีเสียงสะทอ้นจากขา้ราชการอยูบ่า้งในเร่ืองท่ียงัขาดความเขา้ใจในกระบวนการจดัการความรู้ และ
หลายหน่วยงานยงัไม่มีวฒันธรรมในเร่ืองการจดัการความรู้ 
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ปัจจัยสนับสนุนและตัวช้ีวดัความส าเร็จในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 นอกเหนือจากการทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทก้บัลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ การรู้
วธีิการ กลยทุธ์และการเลือกใชก้ลยทุธ์และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารแต่ละองคก์ารแลว้ ยงัตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยัสนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
รวมทั้งปัญญา อุปสรรคในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยสนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบสําคญัท่ีนับได้ว่าเป็นปัจจยัสนับสนุน (Facilitative Factors) ในการสร้าง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็คือโครงสร้างและกระบวนการท่ีจะเอ้ืออาํนวยให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนได ้และ
จาํนวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติัท่ีดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองกนัมา ทั้งน้ี ปัจจยัสนับสนุน
ดงักล่าวน้ี เนวิส เดอเบลล่า และโกลด์ (อา้งใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั 2540: 56-57) แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ขององคก์าร และกลุ่มท่ีสองคือปัจจยัสนบัสนุนการสร้าง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ขององคก์าร ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่ การเรียนรู้นั้นเป็นระบบ
ยอ่ยหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัใหอ้งคก์ารสามารถมุ่งมัน่พฒันา
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได ้ดงันั้น ในเบ้ืองตน้จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบย่อยดา้นการ
เรียนรู้ขององค์การซ่ึงมีปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้กระบวนการเรียนรู้และเน้ือหา หรือองค์ความรู้
สามารถเป็นตวักลางท่ีเสริม สนบัสนุนระบบยอ่ยอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงองคก์ารตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
   1.1.1 แหล่งความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยแหล่งความรู้ทั้งภายในหรือภายนอกองคก์าร ท่ี
องคก์ารอาจพิจารณาวา่จะประมวลความรู้ไดจ้ากเอกสาร คู่มือ ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน ความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ/คาํแนะนาํของบุคลากรภายในองคก์ารหรืออาจแสวงหาแนวคิดทางวิธีปฏิบติั
ใหม่ๆ จากภายนอกองคก์ารท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือการพฒันาองคก์าร 
   1.1.2 การแสวงหาความรู้ มุ่งเนน้ท่ีอะไรหรืออยา่งไร หมายถึง ในการท่ีองคก์ารจะ
แสวงหาหรือสะสมความรู้นั้น จะตอ้งพิจารณาก่อนว่าความรู้ท่ีจะแสวงหานั้นควรเป็นความรู้ใน
เร่ืองอะไร เช่นในเร่ืองเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือสินคา้ หรือบริการใหม่ๆ นอกจากน้ี ควร
พิจารณาต่อไปว่า ถา้จะผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการอย่างไรบา้ง เช่น มี
กระบวนการผลิตอยา่งไร 
   1.1.3 การเรียนรู้นั้น มุ่งท่ีความรู้ของคนแต่ละคน หรือมุ่งความรู้ท่ีเป็นของส่วนรวม 
องค์การจาํเป็นต้องพิจารณาว่าในการเรียนรู้นั้นควรมุ่งเน้นความรู้สําหรับบุคคลแต่ละคน หรือ
ความรู้ท่ีสามารถจะถ่ายทอดหรือประมวลไวเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารโดยส่วนรวม 
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   1.1.4 แนวทางการเผยแพร่ความรู้ในองค์การ สามารถจะดําเนินการแบบเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ หากองค์การจะดาํเนินการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการก็
จาํเป็นตอ้งกาํหนดวธีิการเผยแพร่ความรู้อยา่งเป็นทางการ เช่น การแจง้เวียนหรือนาํเสนอผา่นระบบ
อินทราเน็ตในวงกวา้ง กรณีท่ีจะเผยแพร่อยา่งไม่เป็นทางการอาจดาํเนินการถ่ายทอดผา่นพี่เล้ียง (ถา้
มีระบบพี่เล้ียง หรือ Mentor) หรือการพบปะพดูคุยในวงนํ้าชา กาแฟ เป็นตน้ 
   1.1.5 การพิจารณาเก่ียวกบัจุดเน้นของการเรียนรู้ องค์การจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ใน
ลกัษณะใด เช่น มุ่งเรียนรู้วิธีการ/เคร่ืองมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีองค์การเผชิญอยู่ หรือ
มุ่งเน้นเรียนรู้วิธีการแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อย หรือมุ่ง
เรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงองคก์ารแบบปฏิวติัใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน 
   1.1.6 องค์การให้ความสําคญักบัคุณค่าหรือคุณภาพ หากองค์การใส่ใจในคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์ก็จาํเป็นต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้เก่ียวกับนวตักรรม การออกแบบ การวิจยัและการ
พฒันา (R & D) หากไม่เน้นดา้นคุณค่าหรือคุณภาพผลิตภณัฑ์แต่มุ่งเอาใจตลาดก็จาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญักบัการวจิยัตลาดและระบบการจดัจาํหน่าย 
   1.1.7 องคก์ารจาํเป็นตอ้งพิจารณาดว้ยวา่จะมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้และทกัษะท่ีองคก์ารมุ่งเนน้ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ดว้ย 
  1.2 ปัจจยัสนบัสนุนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ปัจจยัสําคญัสนบัสนุนให้องคก์าร
ต่างๆ สามารถพิจารณาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
   1.2.1 การสํารวจสภาพแวดล้อม องค์การจาํเป็นต้องพฒันาทบทวนความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขการปฏิบติัภายนอกองค์การ 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์าร 
   1.2.2 พิจารณาความแตกต่างด้านการปฏิบัติ ในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างผลท่ีคาดหวงักับผลการปฏิบติัจริง จาํเป็นต้องมีการเรียนรู้จากความล้มเหลว โดยการ
ทดลองหรือสร้างทกัษะใหม่ๆ หรือพยายามนาํเสนอแต่ผลทางบวก ไม่กล่าวถึงผลทางลบ 
   1.2.3 การให้ความสําคญัในการวดัการประเมิน พยายามหาวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีชดัเจนเฉพาะเจาะจงเป็นตวัเลขบ่งช้ีวดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ไดโ้ดยเทียบกบัมาตรฐานหรือ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการภายใน/ภายนอกองคก์าร 
   1.2.4 การริเร่ิมฝึกทดลอง โดยองค์การจดัให้มีการทดลองส่ิงใหม่ๆ อยู่เร่ือยๆ ให้
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีกาํหนดไว ้ยอมรับความลม้เหลวหรือ “ผิดเป็นครู” ปรับเปล่ียนนโยบาย
แนวปฏิบติัในการใหโ้อกาสเรียนรู้ 
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   1.2.5 เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้สมาชิกองค์การ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล โดยการติดต่อส่ือสารทั้งแบบ 2 ทาง และการส่ือสารในแนวราบโดยทัว่ถึงทั้ง
องคก์าร การแบ่งปันให้รับรู้เก่ียวกบัปัญหาขอ้ผิดพลาด บทเรียนท่ีไดรั้บโดยไม่ปิดบงั ยอมรับวา่ใน
การแกไ้ขปัญหาอาจตอ้งมีการโตเ้ถียง/ขดัแยง้กนัอยูบ่า้ง 
   1.2.6 การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง องคก์ารมีความเช่ือมัน่ในการเรียนรู้มีการสนบัสนุน
ให้มีการใฝ่รู้คน้ควา้หาความรู้อยู่เป็นนิจ และพยายามฝึกให้สมาชิกแต่ละคนมี Personal Mastery 
หรือเป็นคนท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา 
   1.2.7 มีความหลากหลายของการปฏิบติั องค์การให้นิยามของสมรรถนะท่ีพึง
ประสงคด์ว้ยวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการท่ีหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง และเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการตีความ หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร 
   1.2.8 การใหก้ารสนบัสนุน องคก์ารแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับความคิดและวิธีการ
ใหม่ๆ ของพนักงานทุกระดับ และแสวงหาแนวร่วมในการยอมรับความคิดใหม่ๆ ซ่ึงจะมีส่วน
สนบัสนุนใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและเพิ่มจาํนวนไดม้ากยิง่ข้ึน 
   1.2.9 บทบาทของผูน้าํ ผูน้าํในองคก์ารตอ้งเห็นชอบ สนบัสนุน และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกบัสมาชิกในองคก์าร 
   1.2.10  การพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นระบบ องค์การจําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร มองภาพกวา้ง และมองให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และ
กระบวนการท่ีเช่ือมโยงหรือเก่ียวพนักนัอย่างเป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความตอ้งการของลูกคา้กบัเป้าหมายและวธีิการปฏิบติัขององคก์าร 
 2. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 องคก์ารท่ีมีเป้าหมายในการพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็คงอยากจะหาวิธีการท่ี
จะวดัหรือกาํหนดเกณฑห์รือดชันีช้ีวดัความสาํเร็จซ่ึงอาจแบ่งระดบัได ้โดยการวดัผลการเรียนรู้หรือ
ความสําเร็จในการเรียนรู้จากปัจจยัสําคญัๆ ทั้งปัจจยัภายนอก เช่น ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน
จาํนวนขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยลง 
 ส่วนการวดัความสําเร็จของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น อาจพิจารณาจากเป้าหมาย
ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ซ่ึงก็คือ การปรับปรุง พฒันาการปฏิบติังานของบุคคลท่ีจะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ตามพนัธกิจขององคก์าร เราอาจดู
ไดว้า่ บุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร ปฏิบติัหนา้ท่ีไดผ้ลไดดี้มากนอ้ยเพียงใด ไดผ้ลลพัธ์ใดบา้ง ซ่ึงอาจ
กาํหนดดชันีวดัไดด้งัน้ี (วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั 2541: 66) 
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  2.1 วดัระดบัความสําเร็จขององค์การ องค์การทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวม้ากน้อย
เพียงใด ความสาํเร็จในท่ีน้ีควรจะวดัผลลพัธ์เป็นสําคญั อาจจะวดัจาก Portfolio Analysis การเติบโต
ของยอดกาํไรสุทธิ ยอดขาย ผลิตภาพท่ีเพิ่มข้ึน ความคุม้ทุน เปอร์เซ็นตก์ารครองส่วนแบ่งตลาดใน
ธุรกิจนั้นๆ 
  2.2 วดัสุขภาพขององคก์าร สามารถวดัไดจ้ากการท่ีพนกังานมีสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง
และเป็นสุขก็ถือว่าเป็นดชันีช้ีวดัไดดี้ โดยพิจารณาจากระดบัความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือ 
การสร้างพลงั นอกจากน้ียงัสามารถวดัจากจาํนวนคร้ังของความขดัแยง้กนัไดอี้ก 
  2.3 วดัระดบัความเป็นผูน้าํขององคก์าร ในการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในองคก์าร
ท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เช่น งบประมาณท่ีจดัสรรให้กบัการส่งเสริมการเรียนรู้ นโยบายกบัการ
พฒันาความรู้ และสมรรถนะของผูป้ฏิบติั จาํนวนชัว่โมงท่ีพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา 
การส่งเสริมการเรียนแบบทีมทาํงาน การสร้างกลุ่มอิสระ (Self-Managed Team) และระดบัของการ
กระจายอาํนาจปฏิบติัและการตดัสินใจจากศูนยก์ลางไปยงัระดบัล่างสุด ตลอดจนแนวบริหารท่ีมุ่ง
คาํนึงถึงคุณภาพต่างๆ 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 เน่ืองจากการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นการปรับเปล่ียนระบบย่อยๆ ภายใน
องคก์ารหลายระบบไปพร้อมๆ กนั ทั้งในดา้นการเรียนรู้ โครงสร้างองคก์าร บุคคล วฒันธรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดงันั้น จึงมีความยากลาํบากในการดาํเนินความพยายามเพื่อผลกัดนัให้
บรรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไดด้งัน้ี 
  3.1 อุปสรรคจากรับความเป็นระบบราชการท่ีมีอยู่สูงมาก ในองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ 
(ทั้งภาครัฐและเอกชน) ซ่ึงมีการจดัโครงสร้างตามหน้าท่ี (Structural-Functional Theory) ท่ีมีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน และมีการกําหนดอาํนาจตามลําดับชั้ นการบังคับบญัชา มี
กฎระเบียบกาํกบัการปฏิบติังานเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดความแข็งตวั ไม่ยืดหยุ่น ซ่ึงขดัแยง้กบั
แนวคิดพื้นฐานของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเนน้การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม
โดยทีมงานท่ีมีอิสระ หรือการทาํงานในรูปแบบทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Teams) ยิ่ง
องค์การใดมีลกัษณะท่ีมีความเป็นระบบราชการมากก็ยิ่งทาํให้การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นไปไดย้ากลาํบากและล่าชา้ มากข้ึนเท่านั้น 
  3.2 ความเป็นผูน้าํ การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํท่ีเอาจริงเอาจงัและมุ่งมัน่ในการสร้าง สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรใน
องคก์าร 
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  3.3 การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ การส่ือสารและสร้างความไวว้างใจ 
รวมถึงวฒันธรรมการแบ่งปันความรู้ การพบปะพูดคุยเสวนากนัไดอ้ยา่งอิสระเป็นปัจจยัสําคญัมาก
ต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงองคก์ารส่วนใหญ่ยงัขาดช่องทางการส่ือสารในแนวระนาบ
หรือแนวนอนแบบทัว่ทั้งองค์การ (ส่วนใหญ่มีแต่การส่ือสารในแนวด่ิง) ท่ีจะทาํให้คนในองคก์าร
สามารถส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
  3.4 ข้อจาํกัดด้านผลการเรียนรู้ขององค์การท่ีเป็นส่ิงท่ีทราบได้ช้า ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นความรู้สึก ความเช่ือถือต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวใน
การเรียนรู้ขององคก์ารได ้
  3.5 สําหรับบทเรียนจากหน่วยงานในประเทศไทยท่ีมีการศึกษาไวบ้า้ง พบว่าปัญหา
อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อความสําเร็จไดแ้ก่ ความสามารถในการเลือกแนวทางและกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัองค์การ นอกจากนั้นยงัมีปัญหาเก่ียวกบัความร่วมมือและความแตกต่างใน
ดา้นความเขา้ใจเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีลกัษณะเป็นปรัชญาซ่ึงยงัมีลกัษณะท่ี
เป็นนามธรรมค่อนขา้งมาก ส่งผลใหก้ารนาํไปประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนัตามความเขา้ใจและการตีความ 
 
ปัจจัยทีท่ าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการจดัการความรู้ในองค์การ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการ
จดัการความรู้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยทีท่ าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจยัเอ้ือสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการความรู้ในองคก์ารประสบความสาํเร็จนั้นประกอบดว้ย 
  1.1 ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ (Leadership And Strategy) การจดัความรู้จะไม่ประสบ
ความสําเร็จอยา่งราบร่ืน ถา้ปราศจากการสนบัสนุนจากผูน้าํหรือผูบ้ริหารองคก์าร ซ่ึงจะตอ้งเขา้ใจ
แนวคิดและตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีองคก์ารจะไดรั้บจากการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถสร้าง
ความเขา้ใจ ส่ือสาร และผลกัดนัใหมี้การจดัการความรู้ในองคก์าร 
  นอกจากนั้นยงัมีอีกปัจจยัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุผลสาํเร็จในการจดัการความรู้
ไดก้็คือ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ีชดัเจนของการจดัการความรู้ หรือคาํตอบท่ีชดัเจนวา่จะจดัการความรู้
เพื่ออะไร รวมทั้งการมีกลยุทธ์ของการจดัการความรู้ท่ีสนับสนุนและสอดคล้องกบัทิศทางการ
ดาํเนินงานขององคก์ารเพื่อท่ีจะช่วยให้องคก์ารสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานหรือ
การแข่งขนัได ้
  1.2 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ดงัท่ีไดอ้า้งถึงคาํตอบของ บ็อบ บคั
แมน แลว้ว่า ส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้องค์การบรรลุผลสําเร็จในการจดัการความรู้ก็คือวฒันธรรมของ
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การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์การ แต่การปรับเปล่ียนวฒันธรรม 
รวมทั้งทศันคติท่ีขดัขวางการแบ่งปันความรู้เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา ซ่ึงองค์การต้องเข้าใจและ
พยายามหาวธีิการขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีขดัขวางไม่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้รวมทั้งเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้โดยผูบ้ริหารตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
  1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Technology) ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลกัดนัสําคญัท่ีช่วยให้การ
แลกเปล่ียนความรู้สามารถทาํให้ง่ายข้ึน รวมถึงระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมสืบคน้ (Search Engine) 
ท่ีทันสมัยยิ่งมีส่วนช่วยทาํให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แต่ส่ิงท่ีองค์การจะต้อง
ตระหนักก็คือ เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เกิดการติดต่อและเช่ือมโยงคนภายใน
องค์การเข้าด้วยกันเท่านั้ น เทคโนโลยีมิได้ช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ แต่ทําให้การ
แลกเปล่ียนความรู้เกิดไดร้วดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตาม “คน” ยงัเป็นผูท่ี้ทาํการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนัมิใช่เทคโนโลย ี
  1.4 การวดัผล (Measurement) กล่าวกนัวา่องคก์ารจะไม่สามารถปรับปรุงพฒันาไดเ้ลย
ถา้ไม่ทราบถึงสถานะปัจจุบนั และองค์การจะไม่มีทางทราบถึงสถานะปัจจุบนัถา้ไม่มีการวดัผล 
ดงันั้น การวดัผลของการจดัการความรู้จะช่วยให้องคก์ารสามารถทบทวน ประเมินผล และทาํการ
ปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการความรู้ได ้นอกจากนั้น
แล้ว ผลจากการวดัความสําเร็จของการจดัการความรู้จะช่วยโน้มน้าวให้บุคลากรทุกระดบัตั้งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการความรู้ของ
องคก์าร และสามารถบอกไดว้า่สถานะปัจจุบนัของการจดัการความรู้เป็นอยา่งไร การดาํเนินการมี
ความคืบหนา้เพียงใด และไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ อยา่งไร และการจดัการความรู้ส่งผลกระทบ
อะไรกบัองคก์ารบา้ง 
  1.5 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) องค์การจาํเป็นต้องปรับโครงสร้างและ
ระบบงานรองรับกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร ซ่ึงโครงสร้างดงักล่าวน้ีอาจหมายถึง
โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ สถานท่ี หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้บุคลากรได้
แลกเปล่ียนความรู้กนั หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น โครงสร้างหรือระบบงานท่ีเอ้ือให้เกิดสภาพท่ี
สนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ในชีวิตการทาํงานประจาํวนั รวมไปถึงการมีแผนกหรือหน่วยงาน
ท่ีจะรับผิดชอบในการจดัการความรู้ มีบุคลากรหรือผูรั้บผิดชอบท่ีเรียกวา่ “ผูจ้ดัการความรู้” (Chief 
Knowledge Officer หรือ Cko) รวมไปถึงการสนบัสนุนรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ การจดัตั้งทีมงานขา้มฝ่าย 
(Cross Functional Team) เพื่อใหบุ้คลากรจากทุกฝ่ายเขา้ร่วมกนัวางแผนและดาํเนินการในเร่ืองการ
จดัการความรู้ เป็นตน้ และส่ิงท่ีสาํคญัประการสุดทา้ยก็คือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ
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การประเมินผลงาน และระบบการยกย่องชมเชยและให้รางวลัท่ีตอ้งเอ้ือต่อการจดัการความรู้ของ
องคก์าร 
  1.6 เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) การจดัการประชุมหรือ
กิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลกัษณะอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกนั สามารถกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัได ้ซ่ึงอาจทาํไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น การสัมมนา และประชุมทางวิชาการท่ีจดัอยา่งสมํ่าเสมอ การใชเ้วลาก่อนและหลงัการประชุม
ต่างๆ เพื่อพูดคุยในเร่ืองต่างๆ เป็นตน้ รวมไปถึงการเสริมสร้างบรรยากาศในท่ีทาํงานก็มีส่วนช่วย
เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 
  ปัจจยัเอ้ือทั้ง 5 ประการแรก รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อเป็นเวทีการแลกเปล่ียนความรู้
อย่างสมํ่าเสมอเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถดาํเนินกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี คงไม่สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัใดจะ
มีความสําคญัท่ีสุด แต่ปัจจยัทั้งหมดต่างก็มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั และเก้ือกูลกนั หากองค์การ
สามารถบริหารจดัการปัจจยัเอ้ือทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัแลว้ การจดัการความรู้ในองค์การก็น่าจะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้
  ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่า การจดัการความรู้เป็นเพียงหน่ึงในองค์ประกอบสําคญัประการหน่ึง
ของการพฒันาองค์การ เพื่อไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดงันั้น การท่ีองค์การจะประสบ
ความสําเร็จและสามารถเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างย ั่งยืนนั้ น จ ํา เป็นต้องพัฒนา
องคป์ระกอบสาํคญัอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กนัดว้ย ตามวิธีการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การสร้างพลวตัการเรียนรู้ การปฏิรูปองคก์ารสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ การเอ้ืออาํนาจและ
สนบัสนุนผูค้นในองคก์ารประสบความสําเร็จ และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสําหรับสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
 2. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้ 
 ในการจดัการความรู้ท่ีเป็นความรู้แบบชดัแจง้นั้นกล่าวแลว้วา่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีส่วนสนบัสนุนอยา่งสําคญัในการรวบรวม ประมวลผลเพื่ออาํนวยความสะดวกในการคน้หา
และเผยแพร่นาํไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นยงัสามารถอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารเพื่อ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้จากผูรู้้ท่ีมีความรู้แบบไม่ชดัแจง้ แต่ถึงแมจ้ะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในเร่ืองน้ีก็ตาม ถา้หากผูท่ี้มีความรู้ไม่พร้อมหรือเต็มใจท่ีจะแบ่งปันแลว้ ระบบสารสนเทศท่ีลงทุน
จดัหาและติดตั้งไวส้นบัสนุนก็จะไม่เกิดประโยชน์ จากการศึกษาในกลุ่มองคก์ารส่วนใหญ่ท่ีไม่ค่อย
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ประสบความสาํเร็จในการแลกเปล่ียนความรู้พบวา่มีสาเหตุหลกั 3 ประการคือ (บูรชยั ศิริมหาสาคร 
2548) 
  2.1 ตัวบุคคล 
   2.1.1 มีทศันคติวา่ความรู้คืออาํนาจ จึงหวงความรู้ 
   2.1.2 ไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีตนรู้มีประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
   2.1.3 ไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูงใจของการแลกเปล่ียนความรู้ 
   2.1.4 ไม่มีความมุ่งมัน่เพียงพอในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
   2.1.5 ไม่มีความคุน้เคยเพียงพอกบับุคคลท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนความรู้ดว้ย (ยงัไม่ไว้
เน้ือเช่ือใจกนั) 
  2.2 ส่วนรวม หรือโครงสร้าง 
   2.2.1 ยงัไม่มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
   2.2.2 ผูบ้ริหารไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
   2.2.3 ระบบสารสนเทศไม่เอ้ือ 
   2.2.4 ยงัไม่มีระบบการยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัแก่ผูท่ี้แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอด
ความรู้ใหผู้อ่ื้น 
  2.3 ค่านิยม หรือวฒันธรรมองค์การ 
   2.3.1 มีการแข่งขนัภายในหน่วยงานสูง 
   2.3.2 บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหค้วามรู้ 
   2.3.3 ผูบ้ริหารไม่ยอมรับความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองส่ิงใหม่ๆ 
 จากอุปสรรคท่ีขดัขวางความสําเร็จทั้ง 3 ประการขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ อุปสรรค 2 ใน 3 ประการ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวับุคคลและส่ิงท่ีฝังอยู่ในตวับุคคลเช่นเดียวกนั นั้นก็คือค่านิยมและวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเป็นผลมาจากคนในองคก์ารนัน่เอง 
 
สรุป 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ คือองค์การท่ีขยายขีดความสามารถและเพิ่มศกัยภาพเพื่อสร้าง
ผลงานและสร้างอนาคตอยา่งต่อเน่ือง โดยคนในองคก์ารต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง และการจดัการความรู้ ก็คือกระบวนการจบัความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การเพื่อทาํการจดัการ
ความรู้ใหพ้ร้อมท่ีจะแจกจ่าย เพื่อใหบุ้คลากรนาํไปใชป้ระโยชน์สําหรับตนเองและองคก์รอยา่งเป็น
ระบบและย ัง่ยืน และความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์การแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการความรู้ ยงัมีความ
เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงลกัษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการ
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สร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กระบวนการจดัการความรู้ เป็นเร่ืองท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั ซ่ึง
สุดทา้ยจะตอ้งพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ จะมีหลายเคร่ืองมืออยู่ด้วยกัน คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการรวบรวมและจดัการความรู้ท่ีปรากฏเพื่อการเขา้ถึงความรู้ เพื่อการประยุกต์ใช้
ความรู้ และเพื่อการจดัการความรู้แบบไม่ชดัแจง้ (ท่ีอยู่ในตวัคน) และองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
การจดัการความรู้กบัองคก์ารต่างๆ ของไทย จะเป็นการประยุกตแ์นวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
การจดัการความรู้ในองคก์ารเอกชนของไทย และการจดัการความรู้ในหน่วยงานของรัฐ และปัจจยั
สนับสนุนและตวัช้ีวดัความสําเร็จในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัการ
สนบัสนุน และตวัช้ีวดัรวมทั้ง ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งปัจจยัท่ี
ทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาโดยละเอียด 
2. จงอธิบายความหมายของการจดัความรู้ มาโดยละเอียด 
3. จงเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ วา่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งไร 
4. จงอธิบายลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ มาโดยละเอียด 
5. กลยทุธ์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
6. กระบวนการจดัการความรู้ มีอะไรบา้ง 
7. เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ มีอะไรบา้ง 
8. องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้กับองค์การต่างๆ ของไทยมีลักษณะ

อยา่งไร จงอธิบาย 
9. ปัจจยัสนับสนุนและตวัช้ีวดัความสําเร็จในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มีปัจจยั

อะไรบา้ง จงอธิบาย 
10. จงอธิบายปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ มีปัจจยัอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 
 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายของสายอาชีพ 
 2. การวางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 3. แผนพฒันารายบุคคล 
 4. ความหมายของสมรรถนะ 
 5. ความสาํคญัของสมรรถนะ 
 6. การนาํหลกัสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
 7. ความเป็นมาของทุนมนุษย ์
 8. ความแตกต่างของทุนมนุษยก์บัทุนประเภทอ่ืน 
 9. การจดัการทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
 10. การพฒันาทุนมนุษย ์
 11.การประเมินผลการจดัการทุนมนุษย ์
 12. การตดัสินใจลงทุนในทุนมนุษย ์
 13.สรุป 
 14.แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 15. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์  ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจความหมายของสายอาชีพและการวางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 2. เขา้ใจแผนพฒันารายบุคคล 
 3. สามารถระบุความหมาย  ความสาํคญัของสรรถนะได ้
 4. สามารถระบุการนาํหลกัสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ 
 5. เขา้ใจความเป็นมาของมนุษย ์
 6. สามารถอธิบายความแตกต่างของทุนมนุษยก์บัทุนประเภทอ่ืนได ้
 7. เขา้ใจการจดัการทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
 8. สามารถระบุการพฒันาทุนมนุษยไ์ด ้
 9. สามารถอธิบายการประเมินผลการจดัการทุนมนุษยไ์ด ้
 10. เขา้ใจการตดัสินใจลงทุนในทุนมนุษย ์



318 
 

วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบ  Power  Point 
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 3. ยกตวัอยา่งจากสภาพจริงประกอบการบรรยาย 
 
กจิกรรม 
 1. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด  อินเตอร์เน็ต 
 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 3. การนาํเสนอรายงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ขอ้มูลเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 3. Power  Point  ในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากความเขา้ใจ  การตอบคาํถาม 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่7 
การพฒันาสายอาชีพ การพฒันาสมรรถนะ และการจัดการทุนมนุษย์ 

 
ความหมายของสายอาชีพ 
 ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533 (หนา้ 16-33) กล่าววา่ สายอาชีพ (Career Path) หมายถึงลาํดบั
การทาํงานของบุคคลในช่วงชีวิตงานซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะทาํงานหรือได้รับมอบหมายงานท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัหลายงาน องคก์ารส่วนใหญ่ใชเ้ส้นทางสายอาชีพในการวางแผนการพฒันาสาย
อาชีพ หรือประกอบการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งแก่บุคลากร โครงสร้างของเส้นทางสายอาชีพเป็น
กรอบสาํหรับการพิจารณา คาดการณ์ พยากรณ์ วางแผนกาํลงัคนในองคก์าร แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นขอ้มูล
ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริงและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสภาพความเป็นจริงดว้ย 
 การพฒันาสายอาชีพ 
 การพฒันาสายอาชีพ หมายถึง ความพยายามท่ีจะประเมินศักยภาพของบุคคล กําหนด
เส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสม วางแผน รวมทั้งดาํเนินการฝึกอบรมและเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียม
บุคคลสาํหรับความกา้วหนา้ในงานโดยมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง 
 การพฒันาสายอาชีพเป็นการเปิดโอกาสให้คนทาํงานแต่ละคนไดเ้ติบโตและกา้วหนา้ในงาน 
โดยมุ่งสู่เป้าหมายอาชีพท่ีตนถนดั มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตงาน และในส่วนขององค์การ
ย่อมหมายถึง จุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การโดยรวมด้วย การพฒันาสายอาชีพ
พิจารณาไดท้ั้งในแง่ของบุคคลและองค์การโดยในแง่ของบุคคล การพฒันาสายอาชีพเป็นการระบุ
เป้าหมายอาชีพในชีวิต พร้อมทั้ งตั้ งข้อกาํหนดวิธีดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในแง่ของ
องคก์าร การพฒันาสายอาชีพเป็นไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพหรือ “แวว” หรือแนวทางท่ีผูป้ฏิบติังาน
ทาํไดดี้ เพื่อจะไดใ้ชท้รัพยากรบุคคลไดต้รงความสามารถและเกิดประโยชน์แก่องคก์ารมากท่ีสุด 
 การพฒันาสายอาชีพต่างกบัการพฒันาบุคคล เพราะการพฒันาสายอาชีพเน้นประสิทธิภาพ
ของงานอาชีพในระยะยาว และมุ่งความสําเร็จของบุคคลเป็นสําคญั ส่วนการพฒันาบุคคลมุ่งเน้น
ความมีประสิทธิภาพของงานหรือการปฏิบติังานในทนัทีนั้นหรือในระยะสั้น พิจารณาจากจุดน้ี ส่ิง
ท่ีกาํหนดความแตกต่างก็คือกรอบเวลา (Time Frame) นัน่เอง 
 ความส าคัญของการพฒันาสายอาชีพ 
 การพฒันาสายอาชีพมีความสาํคญัดงัน้ี 
 1. ท าให้องค์การสามารถดึงดูดและคงไว้ซ่ึงทรัพยากรที่มีความสามารถ บุคลากรท่ีมี
ความสามารถเป็นทรัพยากรมีค่าท่ีอาจสูญเสียให้แก่องค์การคู่แข่งท่ีให้โอกาสการแสวงหา
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพมากกวา่ การพฒันาสายอาชีพเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีจะเพิ่ม
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คุณภาพชีวิตของบุคลากร ดงันั้นการทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์าร
มากข้ึนจึงเป็นส่ิงสําคญั ปัจจุบนัคนทาํงานล้วนแสวงหางานท่ีทา้ทายความสามารถ สร้างความ
รับผิดชอบ และเอ้ืออาํนวยโอกาสความนบัถือตนเอง การวางแผนอาชีพจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีองคก์าร
ควรจดัให้มีข้ึนเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวโน้มน้ี นอกเหนือไปจากนั้นค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ในระยะหลงั ทาํใหค้นทาํงานคาํนึงถึงงานมิใช่ลกัษณะโดดเด่ียวเป็นเอกเทศ แต่ในลกัษณะเป็นส่วน
หน่ึงของชีวติ ฉะนั้นการพฒันาสายอาชีพจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจส่วนตน และลกัษณะการ
ดาํเนินชีวติของครอบครัวดว้ย 
 2. ช่วยลดความล้าสมัยของบุคลากร การทาํงานตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงเป็นระยะเวลานาน
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะงานย่อมทาํให้บุคลากรขาดประสบการณ์ ขอบเขตความคิดแคบ 
ไม่เติบโต ขาดความกระตือรือร้นต่อส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งมีแรงจูงใจน้อยลง กลายเป็นคนลา้สมยั ไม่
สนใจจะพฒันาตนเองหรือแมติ้ดตามเร่ืองใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาซํ้ าเติมให้ไม่ความรู้
เพียงพอจะโยกยา้ยไปเติบโต ณ จุดอ่ืนต่อไปอีก การพฒันาสายอาชีพช่วยป้องกนัปัญหาน้ีไดเ้พราะ
กระตุน้การเตรียมตวัสาํหรับการกา้วไปสู่งานใหม่ของบุคลากร 
 3. เป็นหลักประกันว่าองค์การให้ความส าคัญแก่บุคลากรภายใน การพฒันาอาชีพเป็นการ
เตรียมคนสาํหรับความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงไม่วา่จะเป็นแนวราบหรือแนวด่ิงก็เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกมัน่คงในอาชีพงาน เพราะตนเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งทรัพยากรท่ีองค์การ
สนใจให้ความสําคญั เปิดโอกาสให้เติบโตและพร้อมจะลงทุนดว้ยเพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง
งานท่ีวา่งอยูแ่ทนการแสวงหาหรือคดัเลือกจากตลาดแรงงานภายนอก 
 4. ช่วยให้บุคลากรและองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน กิจกรรมหน่ึงในการดาํเนินการ
พฒันาอาชีพคือ การหาความต้องการขององค์การและความต้องการของบุคลากร แล้วกาํหนด
แผนการพฒันาสายอาชีพบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือความตอ้งการของทั้ง 2 ฝ่าย ดว้ย
วิธีน้ีองค์การจะสามารถขยายตวัเติบโตไปพร้อม ๆ กบัท่ีบุคลากรมีความกา้วหนา้ในอาชีพของตน 
เกิดเป็นวงจรท่ีกระตุน้ความสําเร็จของแต่ละฝ่ายไปอย่างต่อเน่ือง นัน่คือ นอกจากบุคลากรจะเกิด
ความพอใจแลว้ ยงัส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ และนาํมาซ่ึงความสาํเร็จขององคก์ารในรอบต่อไป 
 5. ช่วยเพิ่มโอกาสการแสวงหาความส าเร็จและน าไปสู่ความกระตือรือร้นของบุคลากร จาก
การศึกษาพบวา่ คนทาํงานท่ีไม่มีโอกาสแสวงหาเพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงความสาํเร็จในการทาํงานเป็นเวลา
ติดต่อกนันานหลายปี กลายเป็นคนเฉ่ือยชาขาดความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานทา้ทายท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลุผล ฉะนั้นโอกาสการแสวงหาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงเป็นส่ิง
สาํคญั เพราะช่วยให้บุคคลรู้สึกไดถึ้งความสําเร็จของการทาํงานมีระดบัความนบัถือตนเองเพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลไปสู่ความพยายามท่ีเพิ่มมากข้ึนและการกาํหนดเป้าหมายใหม่ท่ีทา้ทายอีก เพื่อให้
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ได้มาซ่ึงความรู้สึกประสบความสําเร็จและการเพิ่มระดับความนับถือตนเองมากข้ึนไปกว่าเดิม 
องคก์ารสามารถเขา้มามีบทบาทช่วยเสริมโอกาสของแต่ละบุคคลดว้ยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพฒันา
สายอาชีพใหค้นทาํงานสามารถเพิ่มระดบัความนบัถือตนเองไดใ้นท่ีสุด 
 วธีิการพฒันาสายอาชีพ 
 โดยทัว่ไป การพฒันาสายอาชีพทาํไดห้ลายวิธีการ ทั้งโดยตวับุคคลวางแผนพฒันาเอง โดย
บุคคลรับบริการจากหน่วยงานอิสระภายนอกองคก์าร โดยความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา และ
โดยความช่วยเหลือจากองคก์าร ดงัน้ี  
 1. โดยตัวบุคคลวางแผนพฒันาเอง ไดแ้ก่ การวางแผนพฒันาสายอาชีพของตนเอง ดว้ยวิธีน้ี
บุคลากรจะกาํหนดเป้าหมายอาชีพของตนโดยอาศยัขอ้มูลเท่าท่ีพึงหาได ้มีขอ้ดีคือไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาก ข้อเสียคือ บุคลากรไม่ได้รับข้อมูลยอ้นกลบัเพียงพอท่ีจะทาํให้ประเมินผลตนเองได้อย่าง
ถูกตอ้งและไม่มีกลไกตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสอาชีพหรือความ
เหมาะสมของการแกไ้ขปรับปรุงตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพตามท่ีวางเป้าหมายไว ้
 2. โดยบุคคลรับบริการจากหน่วยงานอสิระภายนอกองค์การ นอกจากการพิจารณาเป้าหมาย
และวางแผนพฒันาสายอาชีพด้วยตวัเอง บุคคลยงัอาจใช้บริการจากหน่วยงานอิสระท่ีให้บริการ
คาํปรึกษาดา้นอาชีพแก่บุคคลทัว่ไปอีกดว้ย โดยในการให้คาํปรึกษาหน่วยงานจะประเมินศกัยภาพ
ของบุคคลดว้ยวธีิต่าง ๆ พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาส อาชีพ ตลาดแรงงาน มี
ขอ้ดีคือ หากท่ีปรึกษามีความชาํนาญจะสามารถประเมินผูรั้บบริการไดอ้ยา่งค่อนขา้งเท่ียงตรง แต่
ขณะเดียวกนัก็มีขอ้เสียคือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก และบ่อยคร้ังท่ีปรึกษาไม่สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
อาชีพไดอ้ยา่งเพียงพอ แต่กลบัเนน้การประเมินความตอ้งการส่วนบุคคลเสียมากกวา่ 
 3. โดยความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีน้ีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํปรึกษา
แนะแนวอาชีพให้แก่บุคลากรโดยอาศยัผลการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นพื้นฐาน มีขอ้ดีคือ
ผูบ้งัคบับญัชามกัมีโอกาสดีท่ีสุด ท่ีจะสังเกตพฤติกรรม ความถนดั ทกัษะ และศกัยภาพของบุคลากร 
เป็นผูท่ี้รู้โอกาสสายอาชีพในองค์การและยงัสามารถมอบหมายงานเพื่อเสริมความถนดัหรือเพื่อ
ทดสอบศกัยภาพไดอี้กดว้ย ฉะนั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงจะเป็นผูท่ี้สามารถช่วยการวิเคราะห์ตนเองและ
แนะนาํสายอาชีพแก่บุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม วิธีการน้ีก็มีขอ้เสียเพราะการเฝ้าสังเกต
ติดตามพฤติกรรมการทาํงานอย่างเคร่งครัดอาจทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึกระวงัตวั ดงันั้นขอ้มูล
ยอ้นกลบัจากการสังเกตจึงอาจไม่ถูกตอ้ง 
 4. โดยความช่วยเหลอืจากองค์การ โดยวิธีน้ี บุคลากรจะไดรั้บการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
ทั้งดว้ยแบบทดสอบและการสัมภาษณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงทาํหนา้ท่ีสรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน 
หน่วยงานอาจจดัการประชุมปฏิบติัการเพื่อการวางแผนอาชีพแก่บุคลากรในหน่วยงานของตน 
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วิธีการน้ีเป็นการจดัในลกัษณะระบบโดยประสานกบัระบบอ่ืน ๆ ภายในองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่า
จะเป็นระบบขอ้มูล การบริหารงานบุคคล หรือการจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีขอ้ดีเพราะ
บุคลากรจะไดผ้ลการประเมินศกัยภาพท่ีใกลเ้คียงความจริงมากกว่าการอาศยับริการท่ีปรึกษาจาก
หน่วยงานอิสระภายนอกองค์การ เพราะองค์การย่อมมีระบบข้อมูลตวับุคคลและขอ้มูลโอกาส
ความกา้วหนา้ในงานท่ีพร้อมมากกวา่ นอกจากน้ีบุคลากรไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ และยงัมีโอกาส
ไดค้น้หาความตอ้งการของตวัเองอย่างกวา้งขวางโดยมีขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีถูกตอ้ง และการวางแผน
เป้าหมายอาชีพท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนยงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์การ ขอ้เสียไดแ้ก่ บุคลากร
อาจรู้สึกว่าถูก “จบัตามอง” อย่าง “หวงัผล” จากองค์การมากเกินไป จึงระมดัระวงัพฤติกรรมการ
ทาํงานมากข้ึน บุคลากรบางรายอาจไม่ไดรั้บการกระตุน้หรือแนะแนวอาชีพตรงตามความถนดัอยา่ง
แทจ้ริง เพราะแวดวงสายอาชีพในหน่วยงานมีจาํกดั 
สรุปวธีิดาํเนินการเพื่อพฒันาสายอาชีพและขอ้ดีของแต่ละวธีิในตารางท่ี 7.1 
ตารางท่ี 7.1 ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิการพฒันาสายอาชีพแต่ละวธีิ 

วธีิการ ข้อดี ข้อเสีย 
1. โดยตวับุคคล

วางแผน 
พฒันาเอง 

-ไม่เสียค่าใชจ่้ายมาก -ไม่ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั
เพียงพอ 

- ไม่มีกลไกตรวจสอบเพื่อ
การปรับปรุง 

2. โดยบุคคลรับบริการ
จากหน่วยงานอิสระ
ภายนอกองคก์าร 

-ความเช่ือถือไดข้องผลการประเมิน -เสียค่าใชจ่้ายสูง 
-ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพจาํกดั 

3. โดยความช่วยเหลือ
จากผูบ้งัคบับญัชา 

-ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัและคาํแนะนาํจาก
ผูท่ี้มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงาน 

-การแสดงพฤติกรรมอาจ
เป็นการเสแสร้ง ทาํให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัไร้ผล 

4. โดยความช่วยเหลือ
จากองคก์าร 

-ความเช่ือถือไดข้องผลการประเมิน 
-บุคลากรไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
- ความครบถว้นของขอ้มูลอ่ืน ๆ 

เก่ียวกบับุคคล 
-สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

องคก์าร 

-การระมดัระวงั/เสแสร้งของ
บุคลากร 

-ขอ้มูลอาชีพจาํกดัเฉพาะ
ภายในองคก์าร 

ท่ีมา : ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533 หนา้ 19 
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การวางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 ข้อมูลส าคัญในการวางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 การวางแผนพฒันาสายอาชีพบุคลากรในองคก์ารอาศยัขอ้มูลสําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เก่ียวกบัตวับุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางสายอาชีพท่ีองคก์ารจดัทาํข้ึน และขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล หมายถึง ขอ้มูลภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ การศึกษา ครอบครัว 
ประสบการณ์ เพื่อน แนวคิดส่วนบุคคล อิทธิพลจากลาํดบัขั้นพฒันาการเอาชีพในแต่ละช่วง กลไก
ทางจิตวิทยาซ่ึงไดแ้ก่ กระบวนการสั่งสมทศันคติ ความสนใจ ความเช่ือ และค่านิยมในเร่ืองต่าง ๆ 
รวมทั้งอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเลือกอาชีพ เช่น อิทธิพลของบุคลิกลกัษณะตามแนวคิด
ของฮอลแลนด ์เป็นตน้ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพที่องค์การจัดท าขึ้น ข้อมูลเส้นทางสายอาชีพแสดง
แผนผงัความกา้วหน้าในอาชีพท่ีเป็นไปได ้เส้นทางสายอาชีพแต่ละเส้นทางประกอบดว้ยงานใน
ลกัษณะต่าง ๆ หลายลักษณะเป็นลาํดบัขั้น ข้อมูลน้ีช่วยให้บุคลกรมีความเข้าใจท่ีดีและแจ่มชัด
เก่ียวกบังานและโอกาสความกา้วหนา้ของตน 
 3. ข้อมูลเกีย่วกบัองค์การ ประกอบดว้ยขอ้มูลความตอ้งการกาํลงัคนขององคก์ารในปัจจุบนั
และอนาคต การวางแผนกําลังคน การพยากรณ์ความต้องการแรงงาน การวิเคราะห์งานการ
ออกแบบงาน ในความเป็นจริงนั้น ความตอ้งการขององคก์ารในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกนั 
เช่น ในช่วงขยายงานองคก์ารยอ่มตอ้งการหวัหนา้งาน ผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มมากข้ึน ตรงขา้มกบัช่วงยบัย ั้ง
การขยายตวั ความตอ้งการบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ ย่อมลดน้อยลง สภาวการณ์เช่นน้ีมีผลต่อการ
วางแผนพฒันาอาชีพของบุคลากรในองคก์ารดว้ย 
 การด าเนินการเพือ่วางแผนพฒันาสายอาชีพ 
 การดาํเนินการเพื่อวางแผนพฒันาสายอาชีพประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประการ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากร ประเมินผลการปฏิบติังานและการให้คาํปรึกษา และการกาํหนด
แผนพฒันาสายอาชีพ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคล กิจกรรมในส่วนน้ีเป็นความรับผิดชอบของตวับุคคลเอง 
โดยบุคลากรจะตอ้งดาํเนินการต่อไปน้ี รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง ประเมินความสนใจ และ
ความสามารถของตนเอง รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสความกา้วหนา้และความเป็นไปไดท่ี้
จะขยบัขยายต่อไปในเส้นทางสายอาชีพ กล่าวไดว้า่ ประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มูลสําคญั 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ขอ้มูลทางจิตวิทยาและสังคม ขอ้มูลเก่ียวกับความถนัด ทกัษะ และประสบการณ์ ข้อมูล
ความเห็นจากครอบครัวและเพื่อน และขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสและขอ้จาํกดัของบุคคล 
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  1.1 ข้อมูลทางจิตวทิยาและสังคม เป็นการตอบคาํถามวา่ “ฉนัคือใคร” ตอ้งการอะไรจาก
ชีวติ “อะไรเป็นส่ิงสาํคญัในชีวติ” หรือความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาคืออะไร 
ปัจจยัเหล่าน้ีรวมไปถึงความชอบของบุคคลต่องานท่ีทาํแลว้ให้ความสบายใจและยงัมีความหมาย
รวมไปถึงรูปแบบของการดาํรงชีวติของบุคคลดว้ย 
  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความถนัด ทักษะ และประสบการณ์ หมายถึง ทักษะ ความถนัด 
ประสบการณ์ทั้ งด้านงานและชีวิต รวมทั้ งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของบุคคลซ่ึงมีส่วน             
อยา่งสาํคญัต่ออาชีพ เช่น สุขภาพท่ีไม่แขง็แรงไม่เอ้ืออาํนวยต่อลกัษณะงานท่ีตอ้งเดินทางอยูเ่ป็นนิจ 
เป็นตน้ 
  1.3 ข้อมูลความคิดเห็นจากครอบครัวและเพื่อน เป็นขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของบุคคล โดยเพื่อนหมายถึงเพื่อนร่วมงานและร่วมสถาบนั ความคิดเห็นของบุคคลเหล่าน้ีมีส่วน
อยา่งมากต่อความเห็นเก่ียวกบัอาชีพของบุคคล 
  1.4 ข้อมูลเกีย่วกบัโอกาสและข้อจ ากดัของบุคคล หมายถึงการรับรู้เก่ียวกบัโอกาสในงาน 
ความรู้สึก “มีโชค” หรือ “อบัโชค” ในงาน หรือขอ้จาํกดัดา้นเวลา ระยะทางหรือสถานท่ี รวมทั้ง
ความรู้สึกผกูพนัอยูก่บัส่ิงอ่ืนท่ีทาํใหค้วามคิดเก่ียวกบัอาชีพเบ่ียงเบน 
 ขอ้มูลแต่ละกลุ่มมีความเก่ียวโยงกนัและข้ึนแก่กนั ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสและขอ้จาํกดั
เก่ียวโยงกบัขอ้มูลความเห็นจากครอบครัวและเพื่อน ขณะเดียวกนัก็ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ตอ้งการในชีวติ ซ่ึงเป็นขอ้มูล กลุ่มท่ี 1 และขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะและประสบการณ์ในกลุ่มท่ี 2 
 ส่ิงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลของบุคคล ไดแ้ก่ 
  1. ความคิด ความรู้สึกของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัโอกาสของความสําเร็จในอาชีพ เป้าหมาย
อาชีพ และระดบัความคล่องตวัท่ีจะไปสู่เป้าหมาย 
  2. ความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์การของบุคคล ซ่ึงอาจจะมากข้ึนหรือลดน้อยลงหลงัการ
วเิคราะห์ 
  3. ความรู้สึกพอใจในงาน ซ่ึงมีผลต่อขวญั กาํลงัใจ และอาจมากข้ึนหรือลดตํ่าลงจากผล
การวเิคราะห์ 
  4. พฤติกรรมการทาํงานและผลิตภาพ โดยการวิเคราะห์อาจส่งผลทั้งทางบวกและลบต่อ
พฤติกรรมทํางาน โดยอาจขาดงานมากข้ึนหรือน้อยลง หรืออาจเฉ่ือยงาน หรืออาจมีความ
กระตือรือร้นและมีผลิตภาพสูงข้ึน 
 2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค าปรึกษา  เป็นการดาํเนินงานในส่วนของ
องคก์ารดงัน้ี 
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  2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีส่วนสําคญัเป็นอย่างมากต่อการกาํหนดเป้าหมาย
การพฒันาหรือวางแผนสายอาชีพ เพราะเป็นขอ้มูลสําคญัท่ีแสดงระดบัความสามารถ ความสนใจ 
บุคลิกภาพ และโอกาสความสําเร็จหรือศกัยภาพของบุคลากร ฝ่ายจดัการอาจเร่ิมสะสมขอ้มูลตั้งแต่
เม่ือแรกจ้างงานและรวบรวมจากการประเมินผลการปฏิบติังานในระยะต่อมา ซ่ึงควรเป็นการ
ประเมินท่ีมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 
   2.1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ
เล่ือนเงินเดือนมาประกอบการวางแผนสายอาชีพอาจใชผ้ลในดา้นของวามประหยดัแต่อาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพ เพราะวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายแตกต่างกนั การประเมินผลเพื่อการวางแผนและ
แนะแนวอาชีพเจาะจงทั้งจุดบกพร่องและจุดเด่นของผูถู้กประเมินโดยให้นํ้ าหนกัท่ีจุดบกพร่องหรือ
ขอ้ดอ้ย การทราบทั้งจุดดอ้ยและจุดเด่นช่วยใหส้ามารถวางแผนเพื่อลดจุดดอ้ยและเสริมสร้างจุดเด่น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัเป็นการประเมินเพื่อหาขอ้มูลในรายละเอียดเก่ียวกบัตวับุคคล มิใช่
ขอ้มูลกวา้ง ๆ ในลกัษณะของการประเมินเพื่อพิจารณาเงินเดือนแต่เป็นการเจาะลึกในส่วนปลีกยอ่ย
ของพฤติกรรมการปฏิบติังาน ซ่ึงในปัจจุบนัอาจไม่น่าสนใจ แต่อาจกลายเป็นพฤติกรรมสําคญัเม่ือ
บุคลากรไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในอนาคต 
   2.2.2 ประเมินการเปลีย่นแปลง ขอ้มูลอตัราความเร็วชา้ของการปรับปรุงตนเองหรือ
แนวโน้ม ความเส่ือมถอยของความกระตือรือร้นและความสามารถ เป็นข้อมูลสําคญัและเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนสายอาชีพ การวดัอตัราการเปล่ียนแปลงทาํได้โดยการเปรียบเทียบการ
ประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ และโดยวิธีการบริหารงานโดย
วตัถุประสงคซ่ึ์งมีจุดเนน้ย ํ้าท่ีอนาคต และเป็นกระบวนการส่ือสาร 2 ทาง ท่ีเปิดโอกาสให้เรียนรู้ถึง
ประเภทความสนใจของบุคลากร 
   ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ี องค์การอาจใช้วิธีศูนย์ประเมิน 
(Assessment Center) เพื่อการประเมินสําหรับการวางแผนสายอาชีพ ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์ 3 ประการ 
คือ ประการแรก การประเมินวิธีน้ีทาํให้สามารถพิจารณาพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรใน
องคก์ารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ประการท่ีสอง เป็นการประเมินบุคลากรเป้าหมายโดยใชผู้ป้ระเมินมากกวา่ 1 
คน ซ่ึงทาํให้เช่ือถือได้มากกว่า และประการท่ีสาม สามารถประเมินคุณสมบติัท่ีอาจไม่มีโอกาส
แสดงออกขณะปฏิบติังานจริงของบุคลากร ดว้ยประโยชน์ 3 ประการดงักล่าว การประเมินโดยวิธี
ศูนยป์ระเมินจึงจะเป็นผลดีแก่องคก์าร 
  2.2 การให้ค าปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการใน
การพิจารณาสายอาชีพ เพราะขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินจะนาํมาใช้ในการให้คาํปรึกษาแนะนาํ
เก่ียวกับสายอาชีพในกระบวนการให้ข้อมูลย ้อนกลับแก่บุคลากรในระยะเวลาต่อมาซ่ึงอาจ
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ดาํเนินการโดยผูบ้งัคบับญัชา ศูนยใ์ห้คาํปรึกษา แนะแนว หรือศูนยป์ระเมิน บางหน่วยงานจดัให้
บุคลากรชมวีดิทศัน์การปฏิบติังานของตนโดยมีนกัวิเคราะห์ช้ีจุดบกพร่องให้ทราบในขณะนั้น ซ่ึง
ทาํให้บุคลากรมีบทบาทร่วมในการพิจารณาวางแผนพฒันาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องด้วยตัวเอง 
โดยทัว่ไปการใหค้าํปรึกษาแนะแนวสายอาชีพประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัดงัน้ี 
   2.2.1 เป้าหมาย ความหวัง ความปรารถนา เก่ียวกบัสายอาชีพของบุคลากรในระยะ 
5 ปีข้ึนไป 
   2.2.2 ทรรศนะของผู้ให้ค าปรึกษา เก่ียวกบัโอกาสในอาชีพท่ีเป็นไปได้ โอกาสท่ี
เป็นความคาดหวงัจะเป็นจริงได ้การจบัคู่ความคาดหวงักบัโอกาสอาชีพท่ีเป็นจริง 
   2.2.3 ส่ิงที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติ เป็นการระบุส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในการพฒันาตนเอง
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัโอกาสในสายอาชีพท่ีเป็นจริง 
   2.2.4 การด าเนินการตามขั้นตอนในแผนพัฒนาสายอาชีพ  เป็นการระบุแนวทาง
ดาํเนินการเพื่อพฒันา ซ่ึงอาจเป็นการมอบหมายงานใหม่หรือการปฏิบติักิจกรรมใหม่ หรือการรับ
การฝึกอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเพื่อเตรียมบุคลากรสําหรับ
ความเติบโตของอาชีพในอนาคต 
 ส่ิงท่ีสําคญัในการให้คาํปรึกษาคือ หากบุคคลตั้งความหวงัท่ีเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได ้ผูใ้ห้
คาํปรึกษาจะตอ้งบอกและอธิบายดว้ยวา่เพราะเหตุใด โดยช้ีแจงบนพื้นฐานของขอ้มูลจริงเก่ียวกบั
ตวับุคลากรเอง ผลการให้คาํปรึกษาแนะนาํคือความเขา้ใจร่วมกนัและความคาดหวงัท่ีมีความเป็น
จริงเป็นพื้นฐาน ผูท้าํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาบางคนกลวัวา่การแจง้ขอ้เท็จจริงทุกอยา่งแก่บุคลากรจะทาํ
ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ แต่จากการศึกษากลบัพบวา่ขอ้มูลท่ีนอ้ยเกินไปมีผลต่ออตัราการเขา้
ออกงานและการทาํงานไม่เตม็ท่ีมากกวา่การใหข้อ้มูลทุกอยา่งทั้งหมดแก่บุคลากร 
 3. การก าหนดแผนพัฒนาสายอาชีพ ผลท่ีไดจ้ากการปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างบุคลากร
และตวัแทนฝ่ายบริหาร ซ่ึงอาจเป็นผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายแนะนาํแนวอาชีพ หรือศูนยป์ระเมิน ไดแ้ก่ 
รูปแบบความกา้วหนา้ของอาชีพท่ีเป็นจริงได ้เป้าหมาย รวมทั้งแผนในการพฒันาตวับุคคลเพื่อให้
สามารถปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นความกา้วหนา้ตามแบบแผนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจเป็นความกา้วหนา้
และแผนพฒันาในระยะสั้ นหรือระยะยาวก็ได ้ แผนการพฒันาน้ีจะกาํหนดช่วงเวลาท่ีควรให้การ
อบรมบุคลากร เน้ือหาสาระท่ีควรพฒันาในแต่ละช่วง เพื่อให้รับกบัตาํแหน่งงานหรือหน้าท่ีงาน
เป้าหมายในช่วงต่าง ๆ ทั้งน้ี แนวทางการวางแผนมีขอ้ควรคาํนึงดงัน้ี 
  3.1 ผลของงานทีท้่าทาย การปฏิบติังานท่ีทา้ทายใหส้าํเร็จยอ่มส่งผลไปยงัความสําเร็จใน
งานขั้นต่อไปตามแนวคิดวงจรความสาํเร็จ 
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  3.2 ความต้องการตามขั้นตอนอาชีพ  ความต้องการการพฒันาสายอาชีพในแต่ละ
ขั้นตอนของอาชีพจะแตกต่างกนั การวางแผนจึงตอ้งให้เป็นไปตามขั้นพฒันาสายอาชีพน้ี เช่น ขั้น
เรียนรู้เน้นการหมุนเวียนงานขั้นกา้วหน้าเน้นงานท่ีทา้ทายความสามารถ การพฒันาทกัษะ ความ
ชาํนาญ ความคิดสร้างสรรค์ ขั้นก่ึงกลางอาชีพเน้นทกัษะการบริหาร ขั้นปลายอาชีพหรือขั้นเส่ือม
ถอยเนน้ทกัษะการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่บุคลากรอ่ืน เป็นตน้ 
  3.3 การเคลื่อนที่ของอาชีพ ควรพิจารณาลกัษณะการเดินทาง 3 ประการของสายอาชีพ
ของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ทิศทางการเดินทาง ความเร็วของการเดินทาง และระยะทางการเดินทาง 
   3.3.1 ทิศทางการเดินทาง (Direction) โดยปกติบุคคลมีเป้าหมายหรือทิศทางท่ี
กาํหนดในเส้นทางสายอาชีพ เป้าหมายน้ีทาํให้เกิดขั้นตอน (Stage) การเคล่ือนท่ีเป็นลาํดบัไปตาม
ทิศทางท่ีกาํหนด 
   3.3.2 ความเร็วของการเดินทาง (Velocity) การเคล่ือนท่ีในอาชีพของบางคนเป็นไป
ในระดับความเร็วกว่าคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง 
(Promotion) หมายถึงความเร็วในการเคล่ือนท่ีเสมอไป เพราะหากไดรั้บการเล่ือนไปสู่ตาํแหน่งท่ี
เบ่ียงเบนออกจากทิศทาง ความเร็วในการเดินทางในอาชีพจะลดน้อยลง ตรงกันข้าม การ
เปล่ียนแปลงตาํแหน่งในแนวราบอาจช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินทางได ้หากภาระงานในตาํแหน่ง
นั้นเสริมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปสู่ทิศทางท่ีกาํหนด 
   3.3.3. ระยะทางการเดินทาง (Distance) หมายถึง ความลึกท่ีบุคคลเคล่ือนท่ีเขา้ไปใน
สายอาชีพ เช่น วิศวกรท่ีแสวงหาความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาและรับมอบหมายให้ศึกษางานนั้น ๆ 
อย่างลึกซ้ึงมากข้ึน ในลักษณะน้ีการเดินทางของบุคคลนั้นจะครอบคลุมด้านมิติของความลึก
มากกวา่ความเร็ว 
 ลักษณะทั้ ง 3 ประการเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาสายอาชีพของ
บุคลากร เพราะทาํใหไ้ดรู้้วา่บุคลากรอยูใ่นช่วงตอนใดของการเคล่ือนท่ี เร็วไป ชา้ไป หรือเบ่ียงเบน
ออกจากทิศทาง ควรสอดแทรกดว้ยแรงเสริมใดจึงจะทาํให้ผลไดท่ี้ปรากฏเป็นไปตามความตอ้งการ
ของทั้ง 2 ฝ่าย 
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 การดาํเนินการขององคก์ารเพื่อวางแผนพฒันาสายอาชีพ สรุปไดด้งัภาพท่ี 7.1 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1 การดาํเนินการเพื่อวางแผนพฒันาสายอาชีพโดยองคก์าร 
ท่ีมา : ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533 หนา้ 24 
  
 ส่ิงท่ีไดจ้ากการวางแผนพฒันาอาชีพ คือ แผนพฒันาสายอาชีพของแต่ละบุคคล หรือเรียกว่า 
แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan – Idp) ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปดงัน้ี 
 การพฒันาสายอาชีพเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ โดยทัว่ไป
แนวทางดาํเนินงานประกอบดว้ยกิจกรรมสาํคญัดงัน้ี 
 1. การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสายอาชีพ  องค์การควรกาํหนดนโยบายเก่ียวกบั
การพฒันาสายอาชีพบุคลากรอย่างชดัเจนและประกาศให้ทราบทัว่กนั ควรทาํความเขา้ใจว่าการ

ขอ้มูลทางจิตวทิยาและสงัคม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความถนดั ทกัษะ และประสบการณ์ 

ขอ้มูลความคิดเห็นจากครอบครัวและเพื่อน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสและขอ้จาํกดัของบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การใหค้าํปรึกษา 

ผลของความสาํเร็จจากงานท่ีทา้ทาย 

ความตอ้งการแต่ละขั้นอาชีพ 

การเคล่ือนท่ีของอาชีพ 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลของบุคคล 

 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 
และใหค้าํปรึกษา 

การกาํหนด 
แผนพฒันาสายอาชีพ 
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พฒันาสายอาชีพนั้นเน้นกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งบุคลากรและองค์การ โดยองคก์ารทาํหนา้ท่ีสร้าง
โอกาสท่ีเอ้ือการพฒันาสายอาชีพของบุคลากรตามภาวะความตอ้งการขององค์การ รวมทั้งสร้าง
รูปแบบหรือเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาํแผนพฒันาอาชีพของ
บุคลากร โดยบุคลากรทุกคนจะตอ้งมีความเท่าเทียมท่ีจะไดรั้บโอกาสการพิจารณาเขา้ร่วมในแผน
โดยตอ้งมีส่วนรับผิดชอบท่ีจะพิจารณาตนเอง ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีสนับสนุนโดยการให้
ขอ้มูลและช้ีแนะเพื่อให้แผนการพฒันาสายอาชีพของบุคลากรสอดคล้องกบัความต้องการของ
องคก์าร 
 2. การก าหนดรูปแบบสายอาชีพ องค์การจะตอ้งจดัทาํรูปแบบสายอาชีพซ่ึงมีองค์ประกอบ
สาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
  2.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  หมายถึง ทักษะหรือคุณลักษณะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อ
ความกา้วหนา้ของบุคลากรในแต่ละสายอาชีพ 
  2.2 การจ าแนกกลุ่มงาน หมายถึง การจดัแบ่งกลุ่มงานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกนัหรือ
สัมพนัธ์กนัแต่ละสายอาชีพ หรือจาํแนกกลุ่มตามตระกูลงาน เช่น สายอาชีพวิศวกรประกอบดว้ย
กลุ่มงานวศิวกรโรงงาน วศิวกรโครงการ วศิวกรซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 
  2.3 แนวทางเกี่ยวกับสายอาชีพ  หมายถึง การให้แนวคิดหรือแนวทางแก่บุคลากรว่า
อาชีพจะสามารถเคล่ือนท่ีในองคก์ารอยา่งไร ซ่ึงอาจเป็นการเคล่ือนท่ีในแนวราบ แนวด่ิง หรือแนว
ทแยง ทั้งน้ี เพื่อใหบุ้คลากรและผูบ้งัคบับญัชาใชป้ระกอบการวางแผนพฒันาสายอาชีพ และเพื่อให้
ชัดเจน แต่ละระดบัของสายอาชีพควรมีทกัษะและคุณลักษณะของระดบันั้น ๆ บ่งบอกไว ้เช่น 
ทกัษะทางการบริหาร ทกัษะทางวิชาการ คุณลกัษณะท่ีตอ้งการเป็นตน้ ภาพท่ี 7.2 และ 7.3 แสดง
ตวัอยา่งของเส้นทางเดินเคล่ือนท่ีของสายอาชีพ และทกัษะ/คุณลกัษณะท่ีตอ้งการของแต่ละระดบั 
  2.4 ตัวบ่งช้ีค่างานและทักษะที่จ าเป็น องค์การจะตอ้งกาํหนดตวับ่งช้ีงาน (Job Weight 
Indicators) เพื่อวดัคุณค่าของงานสําหรับเป็นมาตรฐานในการเปรียบค่าของงานในแต่ละระดบัของ
สายอาชีพ ตวับ่งช้ีความสะทอ้นทกัษะและคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของบุคลากรซ่ึงแตกต่างกนัตาม
ระดบัความรับผดิชอบของงานและความจาํเป็นของสายอาชีพ 
  2.5 แนวทางเลือกในการพัฒนา เป็นหน้าท่ีขององค์การท่ีจะตอ้งจดัทาํคู่มือหรือเอกสาร
แนวทางในการพฒันาในรูปแบบของการฝึกอบรมพฒันาหลกัสูตรต่าง ๆ ซ่ึงองคก์ารจดัข้ึนเพื่อให้
บุคลากรได้มีโอกาสเลือกว่าจะรับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดเม่ือใด เพื่อพฒันาทักษะและ
ความสามารถจาํเป็นได ้
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ตวัอยา่งทางเดินสายอาชีพวศิวกร 

13 
 

 
 

หน่วยงานอ่ืน 
นอกสายอาชีพ 

 
10-12 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8-9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-7 

  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 7.2 ตวัอยา่งเส้นทางเดินของสายอาชีพวศิวกร 

ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการส่วน 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

พฒันาเป็นผูบ้ริหารในกลุ่มงานท่ีมีศกัยภาพหรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
ในงานใดงานหน่ึงโดยตอ้งรอบรู้งานทั้งหมดภายในกลุ่มงานนั้นๆ 

งานวิศวกรรม งานโครงการ งานปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุง งานบริการเทคนิค 

ส่วนขาย 
อุตสาหกรรม 

ส่วนผสมระบบ 
คลงัและการจดัส่ง 

ฝ่ายระบบ 
สารสนเทศ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

ส่วนขาย 
อุตสาหกรรม 

ส่วนแผน 
ระบบคลงั 

ฝ่ายระบบ 
สารสนเทศ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

พฒันามาจากกลุ่มงานเดิม และโดยทัว่ไปควรมอบหมายโครงการพิเศษเพ่ือเพ่ิมพนู 
ทกัษะ/ความสามารถ หรือควรโยกยา้ยไปกลุ่มงานอ่ืนภายในสายวิศวกร นอกจากน้ี

อาจมีบางคนท่ียา้ยออกไปสายอาชีพอ่ืน เน่ืองจกมีทกัษะท่ีเอ้ือกบัสายอาชีพนั้น 
และพนกังานมีศกัยภาพสูงท่ีจะพฒันานอกสายอาชีพ 

งานวิศวกรรม งานโครงการ งานปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุง งานบริการเทคนิค 

งานวิศวกรรม งานโครงการ งานปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุง งานบริการเทคนิค 

เรียนรู้หลกัพ้ืนฐาน และอาจโยกยา้ยเพ่ือหากลุ่มงานท่ีตนมีความถนดัและสนใจ 

พนกังาน 
เร่ิมเขา้มา 
ในสาย 
อาชีพน้ี 

ท่ีมา : ปภาวดี  ประจกัษศุ์ภนิติ,  2553,  หนา้  27 
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ทางเดินสายอาชีพและทกัษะ/คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นของสายอาชีพวศิวกร 
 

13 ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการส่วน 
ทกัษะ/คุณลกัษณะ 

ท่ีจาํเป็น 
10-12   ความรอบรู้ในธุรกิจหลกั 

 การวางแผนและบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบ 

8-9   การวิเคราะห์ปัญหา 

 ภาวะผูน้าํ 

 การตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ 
และทนัเวลา 

 การแกไ้ขปัญหา 

 การนาํเสนองานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 การรักษาสมดุลระหวา่งงานและ
ชีวิต 

5-7   การแสดงความรู้และ
ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ 

 การบริหารเวลา 

 การทาํงานเป็นทีม 

 ความมุ่งมัน่และกระตือรือร้นใน
การทาํงาน 

 ความซ่ือสตัยย์ดึมัน่ในจริยธรรม
และค่านิยมท่ีถูกตอ้ง 

 การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 
ภาพท่ี 7.3 ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของแต่ละระดบั 
ท่ีมา : ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533, หนา้ 28 
 
 3. การก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีชัดเจน รวมทั้งจุดเด่นและข้อท่ีควรพฒันาของบุคลากร เพื่อนํามาใช้ประกอบการ
วางแผนพฒันาสายอาชีพ โดยทัว่ไปมกัใชก้ารประเมินผลแบบ 360 องศา ซ่ึงทาํให้ผูป้ระเมินผลการ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 

งานวิศวกรรม งานโครงการ งานปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุง งานบริการเทคนิค 

 
 
 

 
 พฒันามาจากกลุ่มงานเดิม 
 ควรมอบหมายงานโครงการพิเศษ หรือยา้ยภายในสายวิศวกร 
 ยา้ยไปสายอาชีพอ่ืน (จาํนวนน้อยมาก) 

งานวิศวกรรม งานโครงการ งานปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุง งานบริการเทคนิค 

 
 
 

 เรียนรู้หลกัพ้ืนฐาน/อาจโยกยา้ยเพ่ือหากลุ่มงานท่ีถนดัและสนใจ 
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ปฏิบติังานหรือผูบ้งัคบับญัชาไดข้อ้มูลเก่ียวกบับุคลากรจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ครบถว้นมากข้ึน ดงั
แสดงในภาพท่ี 7.4 
 

 
 
ภาพท่ี 7.4 การไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ของผูบ้งัคบับญัชา และการแจง้ผล รวมทั้งให้คาํแนะนาํ
ในการพฒันาแก่บุคลากร 
ท่ีมา : ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533,  หนา้ 29 
 
 ในการกาํหนดแนวทาง องค์การจะตอ้งมีความชัดเจนเก่ียวกบัหัวข้อท่ีใช้ในการประเมิน 
บุคคลท่ีให้ข้อมูลสําหรับการประเมิน และระดับผลการประเมิน องค์การควรจัดทาํคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงอธิบายแบบฟอร์มท่ีใช้ รวมทั้งแนวทางการนาํไปใช้เพื่อสร้างความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากร 
 องค์การจะตอ้งจดัส่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบติังานและแจง้แนวทางปฏิบติัให้
ส่วนงานต่าง ๆ ล่วงหน้า โดยผูบ้ ังคบับญัชาและบุคลากรในแต่ละส่วนงานจะร่วมกันกําหนด
เป้าหมายการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้ปีการประเมิน 
 4. การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องคา 
อาจกระทาํอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ผลการประเมินทาํให้ไดภ้าพสรุปรวมผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัตวับ่งช้ีค่างานก็จะทราบไดว้่าผลการสอดคลอ้งกบั
ระดบัท่ีตอ้งการในงานท่ีปฏิบติัอยูห่รือไม่ ผูท้าํหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา
และตวับุคลากรซ่ึงจะประเมินตนเองตามแบบฟอร์มท่ีองคก์ารกาํหนด 
 5. การพิจารณาแนวทางการพัฒนาสายอาชีพ  ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยกิจกรรมสําคญั 2 
ประดบั ได้แก่ 1) การพิจารณาร่วมกันระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากร 2) การพิจารณาของ
คณะกรรมการขององคก์าร 

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูรั้บการประเมิน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้งัคบับญัชา ลูกคา้ ผูร่้วมงาน 

- ผลการประเมิน 
- แนวทางการพฒันาบุคลากร 
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 ระดับแรก เป็นขั้นท่ีผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรพูดคุยเก่ียวกบัผลการประเมินการปฏิบติังาน 
จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากร แนะแนวโน้มในการพฒันาสายอาชีพของบุคลากร ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
บงัคบับญัชาจะกรอกในแบบฟอร์มของการประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการ
วางแผนพฒันาอาชีพทั้งระยะยาวและระยะสั้นของบุคลากรซ่ึงบุคลากรและผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนั
กาํหนด 
 ระดับที่สอง หมายถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาสายอาชีพขององค์การ เพื่อให้
ความเห็นชอบแผนพฒันาสายอาชีพของบุคลากรท่ีแต่ละส่วนงานนาํเสนอ หลงัจากนั้นจะแจง้ผลให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพื่อแจง้ผลการประเมินและแผนการพฒันาสายอาชีพใหบุ้คลากรทราบต่อไป 
 6. การดูแลติดตามผลการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงมกัเป็นฝ่ายพฒันาสายอาชีพ
ภายในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบติดตามผลการพฒันาตามแผนท่ีกําหนดของ
บุคลากร ทั้งน้ี โดยผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการติดตามความกา้วหน้า
ของการพฒันาสายอาชีพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล 
 การวางแผนพฒันาอาชีพนั้ นจะต้องมีลักษณะเป็นระบบตลอดทั้ งองค์การ โดยมีข้อมูล
สารสนเทศพร้อมเพียงพอและเช่ือมโยงกบัระบบบริหารขององคก์าร ความถูกตอ้งและเพียงพอของ
ขอ้มูลเป็นส่ิงสําคญัยิ่ง ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีองค์การต้องพฒันาอย่างรอบคอบ รวมทั้งต้อง
ทดสอบและปรับแต่งอยู่เสมอ ไม่วา่จะเป็นระบบขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลเส้นทางสายอาชีพ รวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงลว้นเป็นพื้นฐานสําคญัในการวางแผนพฒันา
สายอาชีพบุคลากร 
 จะเห็นไดว้า่การพฒันาสายอาชีพเป็นกิจกรรมท่ีทั้งบุคลากรและองค์การหรือผูบ้งัคบับญัชา
ต่างมีส่วนร่วมและตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในขั้นตอนการดูแลติดตามการ
พฒันาตามแผน ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งอุทิศเวลาเพื่อการดูแลและให้คาํปรึกษาเป็นระยะและอย่าง
ทัว่ถึงเพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บโอกาสการพฒันาสายอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั  
 สรุปความรับผิดชอบร่วมกนัในการพฒันาสายอาชีพระหว่างบุคลากรและผูบ้งัคบับญัชาดงั
ภาพท่ี 7.5 
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องคก์าร/ผูบ้งัคบับญัชา บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 7.5 ความรับผดิชอบขององคก์าร/ผูบ้งัคบับญัชา และบุคลากรในการพฒันาสายอาชีพ 
ท่ีมา : ปภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ, 2533,  หนา้ 29 
 
แผนพฒันารายบุคคล 
 แผนพฒันารายบุคคล คือ ผลท่ีได้จากวางแผนพฒันาสายอาชีพ โดยเฉพาะเป็นผลจากการ
พิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรหลงัการประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นแผนท่ี
บ่งบอกแนวทางการพฒันาเพื่อมุ่งสู่เส้นทางอาชีพท่ีบุคลากรต้องการ จะเป็นการสรุปบทบาท
รวมกันระหว่างองค์การ/ผูบ้ ังคบับญัชาและบุคลากรในการพฒันาสายอาชีพ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
แผนพฒันารายบุคคล และหลังจากนั้ นจะอธิบายแนวทางการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลของ
บุคลากรในองคก์าร 
 บทบาทร่วมกนัระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการพฒันาสายอาชีพ 
 การพฒันาสายอาชีพของบุคคลในองค์การเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างบุคคลและ
องค์การและ/หรือผู ้บังคับบัญชา โดยบทบาทรวมกันน้ีเร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการประเมินผลการ

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาสายอาชีพ 

กาํหนดรูปแบบสายอาชีพ 

กาํหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย บุคลากรเสนอช่ือผู ้
ประเมินบุคลากรประเมินตนเอง ผูบ้งัคบับญัชาประเมินบุคลากร ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ผลการประเมิน 

พิจารณาแนวทางในการพฒันาอาชีพ และนาํเสนอคณะกรรมการพฒันาสายอาชีพขององคก์าร 

ดูแลการปฏิบติัตามแผนและติดตามการพฒันา 
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ปฏิบติังานจนถึงขั้นการดูแลการปฏิบติัตามแผนและติดตามผลการพฒันา สามารถสรุปบทบาท
ร่วมกนัของทั้ง 2 ฝ่ายในแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 1. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1.1 บทบาทบุคลากร รับผิดชอบประเมินตนเองอย่างซ่ือสัตย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ความสนใจ ความถนดั รวมไปถึงเป้าหมายอาชีพ 
  1.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติังานตามความเป็น
จริง โดยหากเป็นการประเมินแบบ 360 องศา ผูบ้งัคบับญัชาจะรับผิดชอบการหาขอ้มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยเลือกจากรายช่ือท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชานาํเสนอ หลงัการประเมิน ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีแจง้
ผลแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล 
 2. ขั้นการพจิารณาแนวทางการพฒันาสายอาชีพ 
  2.1 บทบาทของบุคลากร รับผิดชอบท่ีจะพูดคุยปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบั
เป้าหมายอาชีพและแนวทางการพัฒนาอาชีพของตน โดยให้เหมาะสมกับทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร 
  2.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชา ผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบการให้คาํปรึกษาแนะนําให้
บุคลากรกาํหนดเป้าหมายของอาชีพไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดแ้ละตามความตอ้งการ
ขององคก์าร รวมทั้งช้ีแนะทางเลือกแก่บุคลากรตามขอ้มูลเส้นทางสายอาชีพท่ีองคก์ารจดัทาํข้ึน 
 3. ขั้นการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล  
  3.1 บทบาทของบุคลากร ส่ิงท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบติังานและการกาํหนด
แนวทางในการพฒันาสายอาชีพคือแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan – Idp) ซ่ึง
บุคลากรเป็นผูรั้บผดิชอบจดัทาํข้ึนตามรูปแบบท่ีองคก์ารกาํหนด โดยแผนจะระบุกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การพฒันาสายอาชีพ รวมทั้งกาํหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด 
 4. ข้ันตอนการดูแลการปฏิบัติตามแผนและติดตามผล 
  4.1 บทบาทของบุคลากร รับผิดชอบการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อพฒันาตามแผน โดยดูแล
ใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตกิจกรรมและระยะเวลาตามท่ีกาํหนด 
  4.2 บทบาทของผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการติดตามผลการพฒันาตามแผนพฒันา
รายบุคคลของบุคลากรให้เป็นไปตามขอบเขตกิจกรรมและระยะเวลา รวมทั้งให้คาํปรึกษา แนะนาํ
เพื่อปรับแผนตามความเหมาะสม 
 แนวทางการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล 
 แผนพฒันารายบุคคลเป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนตามรูปแบบท่ีองค์การกาํหนด โดยบุคลากรจดัทาํ
เองตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้คาํแนะนาํ หรือบุคลากรและผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงร่วมกนัจดัทาํโดย
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ปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวทางและความเป็นไปได้ในการพฒันา ขอ้มูลประกอบการจดัทาํได้แก่ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่น จุดดอ้ย ซ่ึงบุคลากรไดรั้บทราบจากผลการประเมินการปฏิบติังาน และขอ้มูล
เก่ียวกบัสายอาชีพในองค์การจากคู่มือสายอาชีพท่ีองค์การจดัทาํข้ึน จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถ
จดัทาํแผนพฒันารายบุคคลไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. การเลือกเป้าหมาย หมายถึง การเลือกว่ามีตาํแหน่งงานสําคญัใดบา้งท่ีเหมาะกบัทกัษะ
ความสามารถ โดยควรเลือกเป็นกลุ่มหรือตระกูลงาน (Family Of Key Positions) หรือคืองานท่ี
ตอ้งการความสามารถ / คุณลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยพิจารณาจากคู่มือสายอาชีพท่ีองคก์ารจดัทาํข้ึน 
 2. การพิจารณากรอบเวลา หมายถึงระยะห่างระหว่างปัจจุบนักบัเวลาท่ีคาดหมายว่าจะ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งต่อไปในสายอาชีพ เพราะจะทาํให้สามารถจดักิจกรรมการพฒันาไดอ้ย่าง
เหมาะสม หากมีเวลามากย่อมสามารถจัดกิจกรรมได้ยาก แต่ถ้ามีเวลาน้อยก็จะต้องคดัเฉพาะ
กิจกรรมสําคญั ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะตอ้งพิจารณาจดัลาํดบัก่อนหลงัของกิจกรรมการพฒันา
อย่างรอบคอบเสมอ ในขั้นน้ีบุคลากรสามารถเลือกกิจกรรมการพฒันาได้จากข้อมูลเก่ียวกับ
หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรขององคก์าร โดยพิจารณาใหต้รงกบัความสามารถหรือทกัษะท่ีตอ้งการ 
หรืออาจเลือกกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การดูแลงานนอกสถานท่ี การเตรียมตวัดว้ย
การศึกษาเพิ่มเติม 
 3. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบความสามารถ/คุณลกัษณะท่ี
มีอยู่กบัความสามารถ/คุณลกัษณะท่ีตอ้งการในอนาคต หรืออาจเปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักับ
ผลงานท่ีต้องการของตาํแหน่งงานท่ีคาดหมาย ผูบ้งัคบับญัชาควรให้คาํแนะนาํท่ีชัดเจนเพื่อให้
บุคลากรเขา้ใจ เพราะหากสามารถวเิคราะห์ความตอ้งการอยา่งมีคุณภาพ ยอ่มไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมี
ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
 4. การก าหนดวตัถุประสงค์ กลยทุธ์และทรัพยากร ควรกาํหนดวตัถุประสงคใ์นลกัษณะท่ีวดั
ได ้โดยเฉพาะตวัช้ีวดัการบรรลุวตัถุประสงค ์โดยควรระบุปัญหาอุปสรรคท่ีอาจทาํให้วตัถุประสงค์
ไม่สัมฤทธ์ิผลดว้ย ในส่วนของกลยทุธ์ หมายถึงการกาํหนดวิธีท่ีจะทาํให้วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้
บรรลุผล นัน่คือ กิจกรรมการเรียนรู้ใดเหมาะสมท่ีสุด ในส่วนของทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง
ทรัพยากรท่ีตอ้งการความสนบัสนุนจากองคก์ารในแง่ของคน เงิน เวลา เคร่ืองมือ และขอ้มูล 
 5. การก าหนดติดตามผล กาํหนดว่าจะสามารถติดตามผลการพฒันาไดอ้ยา่งไร ใครจะเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ สามารถแสดงหลกัฐานความกา้วหนา้ของ
การเรียนรู้ไดห้รือไม่ อยา่งไร ควรแยกการติดตามผลสาํหรับแต่ละวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
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 6. การทบทวนแผน  หมายถึงการพิจารณาตรวจสอบร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคลากรกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้ทาํหน้าท่ีพี่เล้ียง (Mentor) ท่ีองค์การมอบหมาย
เพื่อใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 หลงัจากจดัทาํ Idp หรือแผนพฒันารายบุคคลแลว้ แต่ละบุคคลจะนาํแผนไปปฏิบติัโดยอาจมี
การจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อให้แผนพฒันารายบุคคลมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ในการนาํไป
ปฏิบติันั้น ผูบ้ ังคับบญัชาจะต้องรับผิดชอบการตรวจสอบติดตาม อาจมีการประชุมเป็นระยะ
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบับุคลากรเพื่อพิจารณาวา่ไดมี้การปฏิบติัตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค
ใด ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้และผลลพัธ์เป็นระยะเพื่อพิจารณาผลการพฒันา อาจโดยการ
จดัทาํแบบฟอร์มข้อมูลยอ้นกลับเพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องรายงาน หรือจดัทาํรายการตรวจสอบความ
สัมฤทธ์ิผลของวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดในแผนพฒันาของแต่ละบุคคล 
 
ความหมายของสมรรถนะ 
 มานิต ศุทธสกุล (2553, หน้า 5-18) กล่าวว่า ตามความหมายของ “สมรรถนะ” ตามท่ี             
แมคคลีลแลนด์ (David C. Mcclelland) ระบุไวข้า้งตน้ “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะพืน้ฐานของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อการท างานระดับที่เหนือกว่าปกติ และสามารถวัด
ตามข้อพิจารณาที่ใช้อ้างอิงได้” หรืออาจแปลให้เขา้ใจง่ายข้ึนได้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะ
พื้นฐานของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการทํางานด้านใดด้านหน่ึงหรือในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่หรือระดบัท่ีเหนือกวา่ โดยมีขอ้พิจารณาท่ีสามารถวดัหรือ
อา้งอิงได”้ 
 1. คุณลักษณะพืน้ฐานของบุคคล (Underlying Characteristics) หมายความวา่ สมรรถนะ
เป็นส่วนท่ีอยูลึ่กลงไปในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีคงเส้นคงวาในบุคลิกภาพของบุคคล แสดงให้เห็นวา่
ไดผ้า่นแนวทางการปฏิบติัหรือแนวทางในการคิด หรือพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงมีต่อสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง และเกิดข้ึนหรือดาํรงอยู่ในช่วงเวลานานพอสมควร ทาํให้สามารถคาดการณ์ถึง
พฤติกรรมในสถานการณ์และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง คุณลกัษณะพื้นฐานดงักล่าว
อาจจาํแนกไดเ้ป็น 5 รูปแบบคือ 
  1.1 Motive (การจูงใจ) เป็น “ส่ิงท่ีคนมกัจะคาํนึงหรือตอ้งการอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็น
สาเหตุของการกระทาํ แรงจูงใจอาจเป็นแรงผลกัดนั ตวัช้ีนาํ หรือเง่ือนไขในการเลือกท่ีจะแสดง
พฤติกรรมท่ีมีต่อการกระทาํหรือเป้าหมายและแนวทางปฏิบติัอ่ืน ๆ”  เช่น ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
มกักาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายสําหรับตนเอง มีความรับผิดชอบของตนเองท่ีมุ่งบรรลุความสําเร็จ
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เป้าหมายนั้น และใชป้ระโยชน์จากผลยอ้นกลบั (Feed Back) ท่ีไดรั้บเพื่อดาํเนินการให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน
เสมอ 
  1.2 Traits (คุณลักษณะเฉพาะ) เป็น “คุณลกัษณะทางกายภาพ และปฏิกิริยาท่ีมีต่อ
สถานการณ์หรือข้อมูลข่าวสารซ่ึงเกิดข้ึนอย่างค่อนข้างสอดคล้องกนัและแน่นอน” เช่น ความ
ว่องไวในการมีปฏิกิริยาตอบสนอง การมีสายตาดีเป็นสมรรถนะทางกายภาย การควบคุมอารมณ์
ตนเองได ้การคิดริเร่ิมใหม่  เป็นสมรรถนะในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
  1.3 Self-Concept (แนวคิดเกีย่วกบัตนเอง) เป็น “ทศันคติ” คุณค่า หรือจินตภาพเก่ียวกบั
ตนเองหรือท่ีมีต่อตนเอง” เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเองผูท่ี้เช่ือวา่ตนเป็นผูมี้ประสิทธิภาพในเกือบทุก
สถานการณ์ถือเป็นแนวคิดเก่ียวกับตนเอง บางคนอาจมีแรงจูงใจเก่ียวกับความรับผิดชอบหรือ
ปฏิกิริยาท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ไดว้า่เขาจะลงมือกระทาํในช่วงเวลานั้น ๆ หรือในสถานการณ์นั้น ๆ 
ทั้งท่ีเป็นความรับผิดชอบของผูอ่ื้นก็ตาม เช่น ผูน้าํการจดัการ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน  
ดงัแสดงในภาพท่ี  7.6 
 

 
 
ภาพท่ี 7.6 รายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบหรือระดบัของสมรรถนะโดยอาศยัตวัแบบภูเขานํ้ าแข็ง (The 
Iceberg Model) 
ท่ีมา : มานิต ศุทธสกุล,  2553, หนา้ 6 
 
 2. ความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Casually Related) หมายความว่า สมรรถนะเป็น
สาเหตุสําคญัหรือใชใ้นการคาดการณ์พฤติกรรมและผลการปฏิบติังานของบุคคลได ้สมรรถนะจึง
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หมายรวมถึง “ความมุ่งมัน่ตั้งใจ” หรือ Internet ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัเฉพาะของแต่ละบุคคล (Trail 
Force) หรือแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการกระทาํ (Action) ท่ีนาํไปสู่ผลลพัธ์ (Outcome) 
 พฤติกรรมหรือการกระทาํใด ๆ ท่ีปราศจากความมุ่งมัน่ตั้งใจจึงไม่อาจระบุสมรรถนะได ้เช่น 
การบริหารโดยเดินตรวจตราไปทัว่ ๆ (Management By Walking Around) นั้น หากไม่ทราบว่า
ผูจ้ดัการผูน้ั้นเดินตรวจตราไปทัว่ ๆ เพื่ออะไรแลว้ เรายอ่มไม่อาจทราบไดว้า่เป็นการแสดงออกของ
สมรรถนะใด เพราะผูจ้ดัการผูน้ั้นอาจจะกาํลงัเบ่ือ เกิดอาการขาเป็นเหน็บชา การติดตามดูคุณภาพ
การทาํงาน หรือเพียงตอ้งการใหผู้ป้ฏิบติังานอยูม่องเห็นตนก็ได ้
 พฤติการณ์ของการกระทาํอาจหมายรวมถึงความคิดในความคิดนั้นสามารถคาดการณ์ไปถึง
พฤติกรรมได ้เช่น แรงจูงใจ (ตวัอย่างเช่น การคิดเก่ียวกบัการจะทาํส่ิงใดให้ดีข้ึน) การคิดวางแผน
หรือการคิดแกไ้ขปัญหาตวัแบบทางเดินของความเป็นเหตุเป็นผลอาจนาํมาใช้ในการวิเคราะห์การ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 7.7 องค์การท่ีไม่มีการเลือกสรร การ
พฒันา หรือกระตุน้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในตวัผูป้ฏิบติังานยอ่มคาดหวงัว่าจะเกิดการปรับปรุงดา้น
การเงินการคลงั การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพไดน้อ้ย และยิง่คาดหวงันอ้ยกวา่ในกรณีของผลิตภณัฑ์
หรือบริการใหม่ ๆ  
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ตวัแบบทางเดินของความเป็นเหตุเป็นผล 

ตวัอยา่ง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
 

 
 
ภาพท่ี 7.7 ตวัแบบทางเดินของความเป็นเหตุเป็นผล และตวัอยา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ท่ีมา : มานิต ศุทธสกุล ,2553, หนา้ 7 
 
 3. สามารถวัดตามข้อพิจารณาที่ใช้อ้างอิงได้ (Criterion-Referenced) ข้อพิจารณาท่ีใช้
อา้งอิงไดน้ั้นเป็นสาระสําคญัอีกคาํหน่ึงตามคาํนิยามของ “สมรรถนะ” คุณลกัษณะพื้นฐานดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่อาจนบัเป็นสมรรถนะไดห้ากไม่สามารถใชใ้นการทาํนายหรือคาดการณ์ไดใ้นทางปฏิบติั 
ซ่ึงแมคคลีลแลนดอ์า้งถึงคาํกล่าวของนกัจิตวทิยา วลิเลียม เจมส์ ท่ีกล่าวถึงกฎในทางวทิยาศาสตร์ไว้
วา่ “ขอ้แตกต่างท่ีไม่ไดก่้อให้เกิดความแตกต่างอะไรยอ่มไม่อาจถือเป็นขอ้แตกต่างได”้ และอธิบาย
ต่อไปว่าคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างในผลการปฏิบติังานไม่อาจ

คุณลกัษณะ 
ส่วนตวับุคคล 

พฤติกรรมท่ี 
แสดงออก 

ผลการ 
ปฏิบติังาน 

“ความตั้งใจ” “การกระทาํ” “ผลลพัธ์” 

 ทกัษะ  เหตุจูงใจ 
 ลกัษณะเฉพาะ 
 มโนภาพตวัตน 
 ความรู้ 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ทาํใหดี้กวา่โดยแข่งกบั 
มาตรฐานความเป็นเลิศเพื่อ
นาํไปสู่ความสาํเร็จท่ีภูมิใจ 

 การตั้งเป้า 
 ความรับผิดชอบท่ีถือ

เป็นของตนเอง 
 การใชข้อ้มูลป้อนกลบั 

การกลา้เส่ียง 
ท่ีผา่นการประเมินแลว้ 

นวตักรรม 
 คุณภาพบริการ 
 ผลิตผล 

ฯลฯ 

 

การปรับปรุง 
ใหดี้ข้ึน 

ตลอดเวลา 
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นาํมาใช้ในการประเมินบุคคลได ้โดยทัว่ไปขอ้พิจารณาท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะ
ไดแ้ก่ 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior Performance) ซ่ึงอาจอธิบายดว้ยค่าทาง
สถิติท่ีต่างจากคะแนนมาตรฐานของผลการปฏิบติังานโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 1 หรือพิจารณาอย่าง
หยาบ ๆ อาจได้แก่ ผูป้ฏิบติัสามารถทาํงานบรรลุผลสําเร็จเป็นอันดับแรกของคน 140 คนใน
สถานการณ์เดียวกนั 
  3.2 ประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน (Effective Performance) ซ่ึงถือเป็น
ประสิทธิภาพในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดของการทาํงานเท่าท่ีจะยอมรับได ้ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยกวา่น้ีจึงไม่อาจถือเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีสมรรถนะได ้
 รูปแบบหรือระดับของสมรรถนะ 
 ตามแผนภาพรูปแบบหรือระดบัของสมรรถนะอาจพิจารณาหรือจาํแนกให้เห็นโดยอาศยัตวั
แบบของภูเขานํ้ าแข็ง (The Iceberg Model) ยงัอาจพิจารณาจาํแนกสมรรถนะในฐานะท่ีเป็นเปลือก
นอก (Surface) และท่ีเป็นแก่นของบุคลิกภาพ (Core Personality) ดงัภาพท่ี 7.8 
 

 
 
ภาพท่ี 7.8 สมรรถนะในฐานะท่ีเป็นเปลือกนอก (Surface) และท่ีเป็นแก่นของบุคลิกภาพ (Core 
Competency) 
ท่ีมา : มานิต ศุทธสกุล,  2553, หนา้ 5-18 
 
 ตามรูปแบบหรือระดบัของสมรรถนะท่ีพิจารณาโดยอาศยัตวัแบบภูเขานํ้ าแข็ง ในภาพท่ี 7.8 
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้และทกัษะเป็นสมรรถนะท่ีสามารถมองเห็นได ้และ
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ถือเป็นคุณลักษณะท่ีอยู่เปลือกนอกของคน ในขณะท่ีสมรรถนะท่ีเป็นแนวคิดเก่ียวกับตนเอง 
คุณลักษณะเฉพาะ และแรงจูงใจ เป็นคุณลักษณะท่ีถูกซ่อนอยู่ลึกลงไปและถือเป็นแก่นของ
บุคลิกภาพ 
 สมรรถนะเก่ียวกบัความรู้และทกัษะท่ีเป็นเปลือกนอกของคนสามารถพฒันาไดง่้าย การใช้
วธีิการฝึกอบรมเป็นวธีิการสร้างความมัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถได้
อย่างคุม้ค่ามากท่ีสุด ในขณะท่ีสมรรถนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะและแรงจูงใจท่ีเป็นแก่นของ
บุคลิกภาพท่ีอยูท่ี่ฐานล่างของภูเขานํ้าแขง็จะประเมินและพฒันาไดย้ากมากกวา่ ดงันั้น การใชว้ิธีการ
สรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม จึงเป็นวธีิการท่ีคุม้ค่ามากท่ีสุด 
 องคก์ารหลาย ๆ แห่งมกัใชว้ธีิการเลือกสรรคนโดยวธีิการพิจารณาท่ีความรู้และทกัษะซ่ึงเป็น
สมรรถนะท่ีอยู่ เปลือกนอกของคน (เช่น การจ้างผู ้สํา เร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง) โดยสรุปเอาเองว่าการสรรหานั้นจะได้รับผูมี้สมรรถนะเก่ียวกบั
แรงจูงใจและคุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นคุณลักษณะพื้นฐานด้วยหรือเห็นว่าจะสามารถค่อย ๆ 
เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการไดโ้ดยอาศยัวิธีการจดัการท่ีดีได ้ทั้งท่ีใน
ทางตรงขา้มอาจคุม้ค่าไดม้ากกว่า หากองค์การนั้นจะสรรหาโดยพิจารณาจากสมรรถนะเก่ียวกบั
แรงจูงใจและคุณลักษณะเฉพาะก่อนท่ีจะสอนให้มีความรู้และทักษะท่ีต้องการสําหรับการ
ปฏิบติังานเฉพาะดา้นนั้น ๆ ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “คุณสามารถสอนไก่งวงให้ปีนตน้ไมไ้ด ้แต่จะไม่ง่าย
กวา่หรือถา้จะเปล่ียนเป็นการใชก้ระรอกใหปี้นตน้ไม”้ 
 นอกจากน้ี แมคคลีลแลนดย์งัไดจ้าํแนกกลุ่มของสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สมรรถนะขั้น
พื้นฐานและสมรรถนะท่ีบ่งช้ีใหเ้ห็นความแตกต่าง ดงัน้ี 
 1. สมรรถนะขั้นพืน้ฐาน หรือ Threshold Competencies เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานขั้นตํ่าท่ี
จาํเป็นซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนจาํเป็นตอ้งมี แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกให้เห็นความเหนือกวา่
ผูป้ฏิบัติงานโดยทั่วไป สมรรถนะขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ ได้แก่ ความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน เป็นตน้ 
 2. สมรรถนะที่บ่งช้ีให้เห็นความแตกต่างกัน หรือ Differentiating Competencies ปัจจยั
หรือสมรรถนะเหล่าน้ีสามารถบ่งช้ีหรือสะทอ้นให้เห็นความเหนือกวา่ผูป้ฏิบติังานคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
เช่น การมุ่งเน้นสัมฤทธ์ิท่ีแสดงให้เห็นในการกาํหนดเป้าหมายของบุคคลท่ีเหนือกว่า แนวคิด
เก่ียวกบัตนเองท่ีเช่ือวา่ตนเองสามารถปฏิบติัหรือทาํให้สําเร็จได ้ความรู้และทกัษะในการประสาน
ประโยชน์ การโน้มน้าวจูงใจ การใช้อิทธิพลหรือการนาํการบริหารหรือจดัการกบัความขดัแยง้         
เป็นตน้ 
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ความส าคัญของสมรรถนะ 
 ตามแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของสมรรถนะและรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสมรรถนะ จะ
เห็นไดว้่า ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสมรรถนะ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ยงัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมการบริหารอ่ืน 
ๆ เช่น การบริหารผลการปฏิบติังาน การพฒันาทางกา้วหน้าในอาชีพ รวมทั้งการวางแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่ง เป็นตน้ 
 โดยทัว่ไป เม่ือกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เรามกัพูดถึงหลกัการ “ใชค้นให้ตรงกบั
งาน” (Put The Right Man On The Right Job) แต่กลบัละเลยหรือไม่ไดพ้ิจารณาในรายละเอียดอยา่ง
แทจ้ริงวา่ “ตรง” อยา่งไร หรือ “อะไรท่ีตรง” นอกจากระบุถึงความสามารถหรือทกัษะและผลการ
ประเมินความรู้เชิงวิชาการ ระดับคุณภาพและทกัษะของสถานศึกษา ซ่ึงไม่อาจใช้คาดการณ์
ผลสําเร็จในการปฏิบติังาน หรือการประสบผลสําเร็จในชีวิต และบ่อยคร้ังท่ีมีอคติต่อชนกลุ่มนอ้ย 
สตรี หรือผู ้คนท่ีอยู่ในพื้นฐานทางเศรษฐสังคมท่ีค่อนข้างตํ่ า  หรือในกรณีการระบุเก่ียวกับ 
“คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง” ของตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัของไทยตามมาตรฐาน 
กาํหนดตาํแหน่งของ ก.พ. ก็กาํหนดไวเ้พียงคุณวุฒิ ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีตํ่ากว่า 
และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม อาจสรุปความสาํคญัของ “สมรรถนะ” ไดด้งัน้ี 
 1. “ความรู้” และ “ทกัษะ” ตามหลกัสมรรถนะ หมายถึงความรู้และทกัษะท่ีเป็นคุณลกัษณะ
สาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการปฏิบติังานท่ีเหนือกวา่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
ไม่ใช่ความรู้หรือทกัษะในเชิงวชิาการ หรือความรู้และทกัษะในลกัษณะท่ีเป็นเพียงคุณวุฒิการศึกษา
หรือการได้รับการฝึกอบรม ความรู้และทกัษะตามหลกัสมรรถนะน้ีจะช่วยให้สามารถคาดการณ์
หรือทาํนายไดว้่าผูมี้ความรู้และทกัษะตามหลกัสมรรถนะจะเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานในระดบัท่ี
เหนือกวา่ หรือเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในงานหรือในชีวิตการทาํงานนั้น ๆ ได ้
 2. สมรรถนะให้รายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบุคคลทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
(Motives) และคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) รวมทั้งคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Trait) ซ่ึง
เป็นคุณลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและซ่อนอยูใ่นส่วนลึกของแต่ละบุคคลและไม่อาจมองเห็น ตรวจวดั 
ทดสอบ หรือพิสูจน์ทราบไดอ้ยา่งผิวเผิน การมีขอ้มูลพื้นบานเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีพึงประสงคย์อ่ม
ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถสรรหาและเลือกสรร พฒันาหรือเสริมสร้างคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีพึง
ประสงค ์และตรงกรณีตามความตอ้งการขององคก์ารหรือลกัษณะงาน ตลอดจนสามารถระบุความ
แตกต่างของการมีหรือไม่มีสมรรถนะไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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 3. ตามแนวคิดและรายละเอียดของหลกัสมรรถนะท่ีเช่ือวา่สมรรถนะจะมีความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผล และสามารถวดัหรือบ่งช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน “สมรรถนะ” เป็น
หลกัฐานอา้งอิงและเป็นขอ้มูลข่าวสารพื้นฐานท่ีสําคญัในการดาํเนินงานประเมินผลการปฏิบติังาน 
การบริหารค่าตอบแทน การเล่ือนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่ง  ท่ีเป็นรูปธรรมและช่วยให้เป็นท่ี
ยอมรับขององคก์ารไดม้ากกวา่การคาํนึงถึงเพียงคุณวุฒิ การศึกษา สถาบนัการศึกษา และระยะเวลา
หรือประสบการณ์การปฏิบติังาน 
 4. นอกจากความสําคัญของ “สมรรถนะ” ท่ีมี ต่อกิจกรรมหลักต่าง ๆ ท่ีสําคัญของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวข้างต้นแล้ว ยงันับเป็นข้อมูลข่าวสารและพื้นฐาน
สาํคญัสาํหรับกิจกรรมและการดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลหรือ 
“ทรัพยากรมนุษย”์ อีกหลาย ๆ เร่ือง เช่น การบริหารผลการปฏิบติังาน การพฒันาทางกา้วหนา้ใน
อาชีพ การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เป็นตน้ ทั้งน้ี โดยพิจารณาและคาํนึงถึง “สมรรถนะ” ของ
บุคคลเป็นหลัก ทั้ งกรณีการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อใช้
ประกอบการวางแผน เตรียมการ รวมทั้งการให้การสนบัสนุนการพฒันาตนเองในการวางแผนทาง
กา้วหนา้ในอาชีพ และในการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งขององคก์าร 
 5. ในการบริหารจดัการสมยัใหม่ โดยเฉพาะการจดัการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจะตอ้งมีการประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคหรือภาวะคุกตามขององค์การ “สมรรถนะ” หรือการประเมิน
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สามารถนํามาใช้เป็นข้อพิจารณาในรายละเอียด
ประกอบการพิจารณากาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าองคก์ารจะกาํหนดหรือใชก้ลยุทธ์อะไรในการบริหารจดัการ
องค์การ ทรัพยากรมนุษยห์รือสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยข์ององค์การย่อมเป็นปัจจยัสําคญั
ประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของแผนกลยทุธ์อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 
การน าหลกัสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสมรรถนะดูจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เน้นความสนใจท่ีหลกัคุณวุฒิ หลกัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หรือ
ทกัษะในการปฏิบติังาน ทั้งท่ีปัจจยัดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการคาดการณ์สัมฤทธิผลในการ
ปฏิบติังานหรือความสาํเร็จในชีวติการทาํงานของคน และมกัมีอคติต่อชนกลุ่มนอ้ย สตรี และบุคคล
จากกลุ่มหรือชนชั้นท่ีมีสถานะดา้นเศรษฐสังคมท่ีตํ่ากวา่ โดยเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การภาครัฐของไทยซ่ึงมกัอ้างอิงและกล่าวอา้งว่ายึดถือ “หลักคุณธรรม” ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างกวา้งขวาง อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัทัว่ไปอาจกล่าวไดว้า่สังคมไทยไดใ้ช้
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แนวคิดเก่ียวกับ “ความรู้ “ทกัษะ” ท่ีต้องการสําหรับการปฏิบติังาน “แรงจูงใจ” และ “แนวคิด
เก่ียวกบัตนเอง” ตลอดจน “คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล” เป็นหลกัในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ผูป้ฏิบติังานมาแลว้ไม่มากก็นอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการเลือกสรรบุคคลเขา้ปฏิบติังานในภาคธุรกิจ 
เอกชน ในธุรกิจท่ีเป็นลกัษณะครอบครัว ในการเลือกสรรคนเพื่อให้ปฏิบติังานในครัวเรือน ซ่ึงแทบ
จะไม่มีการกาํหนดหรือพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาเป็นหลกั หากแต่เป็นการ
พูดคุย สอบถาม หรือพิจารณาท่ีความรู้และประสบการณ์ แรงจูงใจเก่ียวกบังาน เป้าหมายหรือแนว
ทางการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมากกว่า เช่น การพูดคุยและสอบถามว่าใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นหรือไม่ เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการทาํงานอะไร เล้ียงเด็กเป็นไหม เคยเล้ียงเด็กท่ี
ไหนมาก่อน ขบัรถประเภทไหนไดบ้า้ง เคยปฏิบติังานขบัรถยนตใ์ห้กบัใคร เหตุใดจึงสนใจสมคัร
งานท่ีน่ี คาดหวงัอะไรกบัการปฏิบติังานน้ีท่ีบริษทัน้ีหรือท่ีบา้นน้ี คาดหวงัอนาคตของตนเองในวนั
ขา้งหน้าอย่างไร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการแข่งขนัในธุรกิจอย่างไร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งอิทธิพลท่ีมีต่องานดา้นนั้น ๆ ตลอดจนแนวทางการพฒันาดา้นนั้น ๆ อยา่งไร 
พร้อมทั้งประสบการณ์หรือเหตุผลของแต่ละบุคคลว่ามีความเห็นเก่ียวกบัเด็กอย่างไร มีวิธีการ
จดัการอยา่งไร เม่ือ เด็กซน เด็กด้ือ เด็กท่ีขลาดอาย เป็นตน้ 
 การจะนาํหลกัสมรรถนะมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยห์รือการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีการพิจารณาและ
ดาํเนินการในกิจกรรมสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนท่ีองคก์ารหรือผูรั้บผดิชอบโดยตรงจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัสมรรถนะ และการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัสมรรถนะอยา่งถ่องแท ้โดยเฉพาะ
การเผยแพร่ ขายความคอด และแสวงหาความเห็นพ้องในระหว่างผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างกวา้งขวาง ก่อนท่ีจะวางแผนและดาํเนินโครงการจดัวางระบบและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในองคก์ารอยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอน 
 2. ขั้นการก าหนดสมรรถนะ วตัถุประสงค์สําคญัหรือเป้าหมายของหลกัสมรรถนะคือการ
คน้หาคุณลกัษณะหรือคุฯสมบติัท่ีบ่งช้ีและคาดการณ์ไดว้า่ผูมี้สมรรถนะตามท่ีกาํหนดไวผู้มี้ผลงาน 
ผลการปฏิบติังาน หรือพฤติกรรมการทาํงานท่ีเหนือกวา่ปกติอยา่งเป็นเหตุเป็นผลและสามารถวดัได ้
ดังนั้ นก่อนท่ีจะกําหนดว่าอะไรคือสมรรถนะท่ีต้องการ โอยเฉพาะการตรวจสอบทั้ งปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ารอยา่งครอบคลุมเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และกาํหนดแผน
ท่ีสมรรถนะ (Competency Mapping) การศึกษาช่องว่างของสมรรถนะบนพื้นฐานของขอ้ยุติ
เก่ียวกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของผลงาน การวดัผลงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารผลงาน
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ท่ีชดัเจนแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกาํหนดสมรรถนะขององค์การ (Organizational Competency) 
สมรรถนะหลกั (Core Competency) ตลอดจนสมรรถนะแต่ละลกัษณะงานหรือตาํแหน่งงาน 
(Functional Competency) ท่ีถูกตอ้ง ตรงกรณี และมีความชดัเจนต่อไป 
  2.1 สมรรถนะขององค์การ หรือ Organizational Competency คือ คุณลกัษณะท่ีเป็น
ผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบขององค์การและพนักงานในภาพรวม สมรรถนะขององค์การ
ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัสภาพแวดล้อมโดยตรง และมีส่วนสําคญัต่อการดาํรงอยู่และ
พฒันาการขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยทัว่ไป สมรรถนะขององคก์ารอาจก่อให้เกิดข้ึนไดจ้ากการ
พฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามขั้นตอนหรือระบบระเบียบภายในองค์การหรือการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ท่ีบรรลุสัมฤทธิผลในธํารงรักษาองค์ การให้อยู่รอดได้ในท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตวัอย่างสมรรถนะขององค์การ เช่น การเป็นท่ียอมรับในความ
เช่ียวชาญ ความซ่ือสัตย ์สุจริต ความเป็นท่ีเช่ือถือได ้ความรวดเร็วฉบัไว ความรับผิดชอบ ความเป็น
ท่ียอมรับในผลงานท่ีดีเด่น ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
  2.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือสมรรถนะท่ีเป็นแก่น เป็นสมรรถนะท่ี
สัมพนัธ์โดยตรงกบัสมรรถนะขององคก์าร สมรรถนะหลกัถือเป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญั เป็นพื้นบาน 
และมีความเช่ือมโยงหรือสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดกับคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะเป็น
สมรรถนะท่ีสมาชิกหรือผูป้ฏิบติังานอยู่ในองค์การทุกคนจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นผูมี้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบหรือเป็นผูป้ฏิบติัลกัษณะงานใดก็ตาม หรืออาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะคือสมรรถนะท่ี
สมาชิกทุก ๆ คนขององคก์ารจะขาดเสียมิไดเ้ลย เช่น ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นสมรรถนะหลกัของทุก
ตาํแหน่งงานหรือผูป้ฏิบติังานในทุกลกัษณะงานของสํานกังานศาลยุติธรรม เพราะสมรรถนะของ
องค์การหรือสํานกังานศาลยุติธรรมคือความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม ความเป็นผูมี้จิตให้บริการ 
เป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการทุก ๆคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในตาํแหน่งงานใด อยู่ใน
องค์การใด เพราะเหตุผลแห่งการมีองค์การภาครัฐหรือส่วนราชการคือการให้บริการประชาชน   
เป็นตน้ 
  2.3 สมรรถนะของแต่ละลักษณะงานหรือต าแหน่งงาน (Functional Competency) เป็น
คุณลกัษณะท่ีสาํคญั ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นหรือใชใ้นกาคาดการณ์ไดว้า่การมีสมรรถนะนั้น ๆ จะเป็น
ผูมี้พฤติกรรมการปฏิบติังานหรือผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ของแต่ละลกัษณะงาน
หรือตาํแหน่งงาน หรือเหนือกว่าผูอ่ื้นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เช่น การมีความรู้และ
ทักษะในการคํานวณเป็นสมรรถนะสําหรับงานด้านวิศวกรรม งานด้านการเงิน งานด้าน
เศรษฐศาสตร์  การมีแนวคิดเก่ียวกบัตนเองวา่จะสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ สามารถโนม้นา้วจูงใจ
ผูอ่ื้น สามารถแสวงหาความร่วมมือจากผูอ่ื้น สามารถประสานประโยชน์หรือแกไ้ขปัญหาความ
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ขดัแยง้ได้ดี เป็นสมรรถนะของลกัษณะงานหรือตาํแหน่งงานในฐานะท่ีเป็นผูน้าํ ผูจ้ดัการ หรือ
หวัหนา้งาน เป็นตน้ ทั้งน้ี แสดงไดด้งัภาพท่ี  7.9 
 

 
 
ภาพท่ี 7.9 กิจกรรมการกาํหนดสมรรถนะและความสัมพนัธ์ของสมรรถนะประเภทต่าง ๆ 
ท่ีมา : มานิต ศุทธสกุล, 2553, หนา้ 15 
 
 3. ขั้นก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของลักษณะงานหรือต าแหน่งงาน Spencer Jr. & Spencer 
เสนอวา่ มีแนวทางในการศึกษาและออกแบบสมรรถนะ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทางใหญ่ ๆ คือ การ
ออกแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยการใชต้วัอยา่งขอ้พิจารณา (The Classic Study Design Using 
Criterion Samples) การออกแบบการศึกษาแบบยอ่โดยการใชก้ารอภิปรายร่วมกนัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
(A Short Study Design Using Expert Panels) และการศึกษาจากผูด้าํรงตาํแหน่งเพียงคนเดียวกบั
งานในอนาคต กรณีทีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีมากพอสําหรับการให้ตวัอยา่งของผลการปฏิบติังานท่ี
เหนือกวา่กบัผลการปฏิบติังานในระดบัเฉล่ียทัว่ไป (Studies Of Single Incumbents And Future 
Jobs Where There Are Not Enough Jobholders To Offer Samples Of Superior And Average 

- ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
- ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
- วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
- สมัฤทธิผลขององคก์าร 
- ผลผลิตหรือบริการท่ีพึงประสงค ์

สมรรถนะขององคก์าร 

- พฤติกรรม 
- ค่านิยม 
- ความคิดเห็น ทศันคติ 
- ความรู้สึก 

- สมรรถนะหลกั 
- สมรรถนะตามลกัษณะงาน 

- การบริหารทรัพยากรมนุษยต์าม 
หลกัสมรรถนะ 
- การพฒันาสมรรถนะหรือ 
การเสริมสร้างสมรรถนะ 

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะ
ตรงตามสมรรถนะขององคก์าร 
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Performance) ในท่ีน้ีขอนาํเสนอขั้นตอนการออกแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยการใช้ตวัอย่าง
ขอ้พิจารณา (Using Criterion Sample) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั 6 ขั้นตอน คือ 
   - ขั้นตอนที ่1 การระบุข้อพจิารณาส าหรับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Define 
Performance Effectiveness Criteria) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีสําคญัท่ีสุดในการศึกษาสมรรถนะ 
ขั้นตอนน้ีเป็นการระบุขอ้พิจารณาหรือมาตรวดัซ่ึงใช้ในการระบุว่าอะไรคือผลการปฏิบติังานท่ี
เหนือกวา่หรือมีประสิทธิภาพมากกวา่สําหรับงานท่ีจะทาํการศึกษา เช่น “ความยาก” ของการวดัผล
ลัพธ์ สําหรับการวดัข้อมูลผลกําไรหรือข้อมูลเก่ียวกับการขายสําหรับผูเ้ป็นผูจ้ ัดการในธุรกิจ 
“ผลลพัธ์ท่ีผูรั้บบริการ” ในกรณีท่ีปรึกษาท่ีใหค้าํปรึกษาสาํหรับผูติ้ดสุรา เป็นตน้ 
   - ข้ันตอนที่ 2 การระบุตัวอย่างของข้อพิจารณา (Identity A Criterion Sample) 
ขอ้พิจารณาสาํหรับผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพในขั้นตอนท่ี 1 จะนาํมาใชใ้นการจาํแนกและ
ระบุให้ชัดเจนระหว่างกลุ่มท่ีเป็นดาวเด่นหรือเหนือกว่ากบักลุ่มของผูป้ฏิบติัในระดบัปานกลาง 
สาํหรับกลุ่มของผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานค่อนขา้งตํ่าก็อาจรวบรวมขอ้มูลไวเ้พื่อนาํมาสรุป
ไว ้ในกรณีท่ีมีวตัถุประสงค์จะระบุระดับของสมรรถนะท่ีมีผลสําเร็จน้อยหรือใช้เป็นคะแนน
สาํหรับการคดัทิ้งในการพิจารณาเก่ียวกบัการจา้ง 
   - ข้ันตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Collect Data) วิธีการรวบรวมขอ้มูลสําหรับ
การศึกษาสมรรถนะในการศึกษาแบบดั้งเดิมไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกพฤติกรรมและเหตุการณ์ 
(Behavioral Event Interview) การอภิปรายโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panel) การสํารวจ 
(Surveys) การใชฐ้านขอ้มูลรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model Database) การวิเคราะห์หนา้ท่ี
หรือช้ินงานของงานดา้นนั้น ๆ (Job Function/Task \Analysis) และการสัมภาษณ์โดยตรง (Direct 
Observation) 
   - ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาด้วยแบบของสมรรถนะ (Analyze 
Data And Develop A Competency Model) หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะตามวธีิการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลวธีิต่าง ๆในขั้นตอนท่ี 3 แลว้ 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการจาํแนกและกาํหนดสมรรถนะเก่ียวกบับุคลิกภาพและทกัษะต่าง ๆ ท่ีบ่งช้ีความ
แตกต่างระหว่างผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีเหนือกว่ากบัผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงาน
ระดบัปกติ โดยแยกแยะความแตกต่างของความรู้และทกัษะ แรงจูงใจ ตลอดจนคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ี
สะทอ้นให้เห็นจากผูมี้ผลงานในระดบัท่ีเหนือกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะของผูมี้ผลการ
ปฏิบติังานในระดบัปกติ ก่อนท่ีจะกลัน่กรองและบนัทึกรายละเอียดแต่ละสมรรถนะ ขอ้พิจารณาใน
การกาํหนดคะแนนของสมรรถนะระดบัต่าง ๆ พร้อมทั้งตวัอย่างพฤติกรรมท่ีไดม้าจากการศึกษา 
B.E.I. ในลกัษณะของ Behavioral Codebook โดย Behavioral Codebook น้ีจะเป็นตวัแบบ
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สมรรถนะของงานหรือตาํแหน่งงานต่าง ๆ  ซ่ึงนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรร การ
พฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน การวางแผนอาชีพ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนต่อไป 
   - ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแบบสมรรถนะ (Validate The 
Competency Model) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของตวัแบบสมรรถนะอาจดาํเนินการได ้3 วิธี 
ไดแ้ก่ วิธีการแรก “Concurrent Cross Validation” ดาํเนินการโดยรวบรวมตวัอยา่งขอ้พิจารณาตาม
ขั้นตอนท่ี 2 ประกอบกบัเร่ืองราวตามขอ้มูลท่ีไดจ้าก B.E.I. ในขั้นตอนท่ี 4 และขอ้พิจารณาหรือ
มาตรวดัในการระบุผลการปฏิบติังานท่ีเหนือกวา่หรือมีประสิทธิภาพมากกวา่ในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้
ในการตรวจสอบและพิจารณาร่วมกนัว่าสามารถใชใ้นการคาดการณ์ผลการปฏิบติังานในระดบัท่ี
เหนือกว่าของผูมี้สมรรถนะได้จริงหรือไม่ วิธีการท่ีสอง “Concurrent Construct Validation” 
ดาํเนินการโดยพฒันาการวดัสมรรถนะตามขอ้พิจารณาตวัแบบสมรรถนะของขั้นตอนท่ี 2 เพื่อ
พิจารณาและประเมินวา่ตวัแบบสมรรถนะและผลการตรวจสอบหรือประเมินนั้นมีความเท่ียงตรง
หรือไม่ ผูมี้ผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีเหนือกวา่ หรือ Superstars ไดรั้บผลการประเมินตามตวัแบบ
สมรรถนะเป็นผูไ้ด้คะแนนท่ีสูงกว่าหรือไม่ ถ้าได้ผลตรงก็หมายความว่าตวัแบบสมรรถนะหรือ
มาตรวดันั้นสามารถนาํมาใชใ้นการคาดการณ์วา่ผูมี้สมรรถนะตามตวัแบบสมรรถนะดงักล่าวจะเป็น
ผูมี้ผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีเหนือกว่า และวิธีการท่ีสาม เรียกว่า “Predictive Validity” เป็น
วธีิการท่ีน่าจะช่วยตรวจสอบความเท่ียงตรงของตวัแบบสมรรถนะไดช้ดัเจนมากท่ีสุด เพราะตวัแบบ
สมรรถนะมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชค้าดการณ์วา่ผูท่ี้มีสมรรถนะตรงจะเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานหรือ
ความสําเร็จในชีวิตในระดับท่ีเหนือกว่า ในขณะท่ีวิธีการพิจารณาแบบดั้ งเดิมท่ีคาํนึงถึงเพียง
การศึกษา หรือคะแนนสอบ และประสบการณ์การทาํงาน ไม่สามารถใชใ้นการคาดการณ์ได ้วิธีการ
น้ีดาํเนินการโดยการเลือกสรรหรือการอบรมบุคคลโดยการใชส้มรรถนะท่ีกาํหนดไว ้และติดตาม
ผลว่าในระยะต่อไปขา้งหนา้ ผูท่ี้ผา่นกระบวนการเลือกสรรหรือการฝึกอบรมตามหลกัสมรรถนะ
นั้นเป็นผูมี้พฤติกรรมและผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีเหนือกวา่หรือไม่ 
   - ข้ันตอนที่ 6 การเตรียมการประยุกต์ใช้ตัวแบบสมรรถนะ (Prepare Applications 
Of The Competency Model) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของตวัแบบสมรรถนะอาจดาํเนินการ
ไดห้ลาย ๆ วธีิดงักล่าวขา้งตน้ การนาํผลการศึกษาสมรรถนะไปใชใ้นทางปฏิบติัก็อาจดาํเนินการได้
อย่างกวา้งขวางเช่นเดียวกนั ทั้งในการเลือกสรร การสัมภาษณ์ การทดสอบ และการใช้ศูนยก์าร
ประเมิน (Assessment Centers) ในการเลือกสรร การกาํหนดทางก้าวหน้าในอาชีพ การบริหาร
ผลงาน (Performance Management) การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง การอบรมและพฒันา การ
จ่ายค่าตอบแทน และการจดัการระบบสารสนเทศ เช่น การพิจารณาวา่คุณลกัษณะใดท่ีพนกังานใหม่
จะตอ้งมี และถ้าไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัญหาในทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นคุณลักษณะท่ี
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สามารถเสริมสร้างหรือพฒันาให้เกิดข้ึนไดง่้าย ก็ใช้กาํหนดเป็นการอบรมให้มีสมรรถนะดงักล่าว
สาํหรับพนกังานใหม่เป็นลาํดบัแรก คุณลกัษณะใดท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัวา่จะเป็นสมรรถนะของผูท่ี้
มีผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในชีวิตท่ีเหนือกว่าระดับปกติ ซ่ึงสามารถสรรหามาเป็น
พนกังานได ้ในขณะท่ีเป็นสมรรถนะท่ียากจะพฒันาหรือเสริมสร้างให้เกิดข้ึนได ้ก็กาํหนดให้เป็น
สมรรถนะท่ีสําคญัเป็นลาํดบัแรกในการเลือกสรรบุคคล คุณลกัษณะใดท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชดัวา่จะ
เป็นสมรรถนะของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานหรือความสาํเร็จในชีวติท่ีเหนือกวา่ระดบัปกติ แต่ยากท่ีจะ
สรรหามาเป็นพนักงานใหม่ได้ ในขณะท่ีสมรรถนะท่ีสามารถพฒันาหรือเสริมสร้างข้ึนมาได้ ก็
กาํหนดให้เป็นการอบรมในหลักสูตรก้าวหน้าหรือหลกัสูตรระดบัสูง หรือคุณลกัษณะท่ียากจะ
คาดหวงัว่าจะสรรหาได้จากบุคคลท่ีเขา้มาเป็นพนักงานใหม่ ถา้ไม่มีคุณลกัษณะดงักล่าวจะเป็น
ปัญหาในทางปฏิบติั และเป็นคุณลกัษณะหรือสมรรถนะท่ียากจะพฒันาหรือเสริมสร้างให้เกิดข้ึนได ้
ก็อาจหันกลับไปพิจารณาท่ีตวังานหรือใช้วิธีการออกแบบงานใหม่ท่ีช่วยให้เป็นงานท่ีตอ้งการ
คุณลกัษณะหรือสมรรถนะท่ีไม่ซบัซอ้นหรือยุง่ยากขนาดนั้น เป็นตน้ 
 4. ขั้นการประเมินสมรรถนะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ เม่ือมีตวัแบบสมรรถนะ (Competency Model) ซ่ึงมีการพฒันาตามขั้นตอนต่าง ๆ อยา่ง
เป็นระบบดงักล่าวขั้นตน้แลว้ การดาํเนินการประเมินสมรรถนะในทางปฏิบติั องค์การจะตอ้งจดั
วางระบบและวธีิการประเมิน กาํหนดกลุ่มผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประเมินและการทบทวนผลการ
ประเมิน โดยเฉพาะการจดัทาํคู่มือรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะท่ีชดัเจนสําหรับการนาํหลกั
สมรรถนะไปใชใ้นการดาํเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์เช่น การระบุคาํนิยามสมรรถนะท่ีเห็นได้
อย่างชดัเจนว่าเป็นสมรรถนะของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานหรือความสําเร็จในชีวิตท่ีเหนือกวา่ระดบั
ปกติ การระบุจาํนวนระดบัหรืออนัดบัของแต่สมรรถนะ และคาํนิยามของแต่ละระดบัหรืออนัดบั 
ทั้งในระดบัท่ีเหนือกว่าปกติ ระดบัปกติ แลระดบัท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ พร้อมตวัอย่าง
มาตรฐานเชิงพฤติกรรมของแต่ละระดบัหรืออนัดบั ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประเมิน
สมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การเลือกสรรเพื่อเล่ือนตาํแหน่ง การวางแผนทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ และการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีได้ผลเป็นท่ียอมรับร่วมกนัได้ยาก 
ในขณะท่ีมีโอกาสนาํไปสู่ความขดัแยง้ภายในองคก์ารไดง่้าย หรือนาํไปสู่ความลม้เหลวในการนาํ
หลกัสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารไดใ้นท่ีสุด 
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ความเป็นมาของทุนมนุษย์ 
 ในอดีตคาํว่า “ทุนมนุษย์” อาจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายดงัเช่นใน
ปัจจุบนั แต่แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนมนุษยไ์ดเ้กิดข้ึนมานานแลว้ โดยแนวคิดแรก ๆ ไดเ้ร่ิมมาจาก
ความพยายามในการประเมินคุณค่าของความเป็นมนุษยอ์อกมาในรูปตวัเงิน ทั้งน้ี เพื่อใช้ในการ
ประเมินค่าอาํนาจของประเทศ รวมทั้งมีความพยายามประเมินมูลค่าความสูญเสียเป็นตวัเงินของ
ทหารท่ีเสียชีวิตในสงคราม และจากการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ ด้วยเหตุน้ีในการคาํนวณคร้ัง
แรกๆ จึงถือวา่แรงงานหรือมนุษยเ์ป็นทุนความมัน่คงของชาติ แลว้คาํนวณค่ามนุษยแ์ต่ละคนออกมา
เป็นตวัเงิน ต่อมาในปี ค.ศ. 1737 อดมั สมิธ (Adam Smith) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษไดก้ล่าวถึง
ทกัษะความสามารถของมนุษย์ว่าเป็นทุนอย่างหน่ึง กล่าวคือ ทักษะของมนุษย์เปรียบเสมือน
เคร่ืองจกัร ซ่ึงมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายอยูด่ว้ยส่วนหน่ึง และทกัษะดงักล่าวก่อให้เกิดผลไดใ้นรูปของกาํไร 
ในปี ค.ศ. 1853 วิลเล่ียม ฟาร์ (William Farr) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองระบบการเก็บภาษีเงินได้ของ
องักฤษ ไดส้รุปวา่ ในเม่ือมนุษยเ์ป็นผูผ้ลิตและอาจใชม้นุษยผ์ลิตอะไรก็ได ้ก็ควรจะถือวา่มนุษยน์ั้น
เป็นเสมือนสินทรัพยป์ระเภททุนอยา่งหน่ึง และควรมีการเก็บภาษีใหเ้หมือนสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ 
ดว้ย ปี ค.ศ. 1867 ธีโอดอร์ วทิสไตน์ (Theodore Wittstein) ยอมรับวา่มนุษยน์ั้นถือเป็นทุนอยา่งหน่ึง 
และใช้วิธีประเมินรายได้เป็นทุนมาใช้คาํนวณค่าเงินท่ีตอ้งจ่ายชดเชยให้กบัครอบครัวในกรณีท่ี
บุคคลหน่ึงตอ้งเสียชีวิตลงไป และเห็นว่ามนุษยทุ์กคนมีค่าเป็นศูนยเ์ม่ือแรกเกิดแลว้จึงค่อย ๆ มีค่า
เป็นตวัเงินเพิ่มสูงข้ึนตามเกณฑอ์าย ุ
 พฒันาการในแนวคิดท่ีพยายามประเมินค่ามนุษยเ์ป็นตวัเงินไดเ้ร่ิมกระจายเพิ่มข้ึนอีก  โดยใน
ปี ค.ศ. 1870 ฟรีดิช แคปป์ (Friedrick KApp) ไดป้ระเมินค่าผูอ้พยพเขา้ไปสู่สหรัฐอเมริกาออกมา
เป็นตัวเ งิน และพบว่าหากย ังมีผู ้อพยพเข้าไปสู่สหรัฐอเมริกาในจํานวนเท่าเดิมต่อไปอีก 
สหรัฐอเมริกาจะมีผลผลิตเพิ่มข้ึนถึงวนัละประมาณหน่ึงลา้นเหรียญ ในปี ค.ศ. 1883 เอิรส์น เองเจล 
(Ernst Engel) ไดป้ระเมินค่าของมนุษยไ์วล้ะเอียดยิ่งข้ึนโดยไดพ้ิจารณาถึงค่าใช้จ่ายท่ีบิดามารดา
ตอ้งใชจ่้ายไปในการเล้ียงดูบุตรทั้งหมดรวมเขา้ไวด้ว้ย 
 อย่างไรก็ตาม แมว้่านกัวิชาการหลายคนไดพ้ิจารณารวมเอามนุษย ์หรือความสามารถและ
ทกัษะของมนุษยเ์ขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของทุนดว้ยก็ตาม นกัวิชาการอีกหลายคนก็ไม่ไดค้าํนึงถึงเร่ือง
น้ีและไม่ได้คาํนึงถึงการลงทุนในมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นปัจจยัในการเพิ่มผลิตภาพของมนุษยน้ี์เลย 
และยงัมีปัญหาตามมาอีกวา่ส่ิงท่ีนบัรวมเขา้เป็นทุนประเภทหน่ึงนั้นจะถือเอาตวัมนุษยเ์องแต่ละคน 
หรือจะถือเฉพาะทกัษะและความสามารถของมนุษยแ์ต่ละคนเท่านั้น ในปี ค.ศ. 1897 เออร์วิง ฟิช
เชอร์ (Irving Fisher) ให้ความเห็นไวว้า่ ทุนนั้นหมายถึงวตัถุท่ีใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม และการ
ท่ีมนุษยก์็มีลกัษณะดงักล่าวจึงจดัรวมไวเ้ป็นทุนอย่างหน่ึงด้วย ยิ่งกว่านั้นทกัษะของแต่ละบุคคล
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ยอ่มไม่ใช่ทุนในตวัของมนัเอง แต่คนท่ีมีทกัษะเท่านั้นท่ีจะถูกจดัไวเ้ป็นทุนประเภทหน่ึง เฮนร่ี ซิดจ์
วิค (Henry Sidgwick) เห็นวา่ควรพิจารณามนุษยใ์นฐานะปัจจยัร่วม ร่วมกบัปัจจยัแรงงานในการ
สร้างผลผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัแรงงานอาจสร้างผลผลิตไดเ้พียงจาํนวนหน่ึงเท่านั้น การท่ีมีทกัษะ
และความสามารถเพิ่มเขา้ไปดว้ยจะเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนอีกได ้ดงันั้นจึงอาจตอ้งทาํความ
เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งคาํวา่ “ทุน” และ “แรงงาน” ใหดี้ 
 จอห์น สจว๊ต มิลล ์(John Stuart Mill) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษเห็นวา่ทุนเป็นเคร่ืองมือใน
การใชส้ร้างผลผลิตเท่านั้น จึงไม่นบัรวมมนุษยไ์วเ้ป็นสินทรัพยด์ว้ย เพราะมนุษยเ์ป็นเพียงตวักลาง
หรือส่ือท่ีทาํให้สินทรัพยมี์อยู ่ความสามารถและผลิตภาพมีอยูใ่นตวัมนุษยใ์นฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ทาํใหเ้กิดสินทรัพยข้ึ์น สําหรับนชัเชอร์ ซีเนียร์ (Nassau Senior) ไดใ้ห้ความเห็นไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1939 
ว่าควรพิจารณามนุษย์เป็นทุนประเภทหน่ึงด้วย โดยเฉพาะทกัษะและความสามารถของมนุษย ์
สําหรับในเร่ืองการศึกษานั้น ซีเนียร์เห็นว่าบางกรณีก็เป็นการลงทุนเพื่อหวงัผลได้เป็นตวัเงินใน
อนาคต แต่บางกรณีก็ไม่ถือวา่เป็นการลงทุนเพราะอาจไม่ไดห้วงัผลท่ีเป็นตวัเงิน เพียงแต่เป็นไปเพื่อ
ความอยากรู้อยากเห็นตามความสนใจหรือตอ้งการใหพ้่อแม่ช่ืนชมยินดีท่ีลูกมีการศึกษาดี ในปี ค.ศ. 
1959 อลัเฟร็ด มาร์แชล (Alfred Marshall) ไดส้รุปให้มนุษยเ์ป็นทุนประเภทหน่ึงเฉพาะแต่ในเชิง
คณิตศาสตร์และในเชิงนามธรรมเท่านั้น โดยถือวา่เป็นทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนท่ีแยกต่างหากจาก
ทุนในรูปของปัจจยัการผลิต (เทียนฉาย กีระนนัท ์2532) 
 จากความเป็นมาของแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นฐานะท่ีถือวา่เป็นทุนอยา่งหน่ึง จะเห็นได้
วา่ยงัไม่ไดมี้การใชค้าํวา่ “ทุนมนุษย”์ โดยตรงจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ไดเ้ร่ิมมีการนาํ
ศพัทค์าํวา่ “Human Capital” หรือท่ีเรียกกนัในภาษาไทยวา่ “ทุนมนุษย”์ มาใชใ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 
1961 (พ.ศ. 2504) โดย ธีโอดอร์ ดบัเบิลย ูชูลทช์ (Theodore W. Schultz) นกัเศรษฐศาสตร์รางวลั
โนเบลซ่ึงไดเ้ขียนบทความช่ือ “Investment In Human Capital” หรือ “การลงทุนในมนุษย”์ ใน
วารสารช่ือ อเมริกนั อีโคโนมิค ริววิ (American Economic Review) โดยชูลทช์ ไดช้ี้ให้เห็นวา่ทกัษะ
และความรู้ของมนุษยคื์อ รูปแบบของทุนอยา่งหน่ึงซ่ึงจะตอ้งมีการสร้างและพฒันาเพื่อให้เกิดเป็น
ทุนมนุษยท่ี์มีคุณค่า ต่อมาไดมี้นกัวิชาการจาํนวนมากไดใ้ชค้าํวา่ทุนมนุษยก์นัอย่างแพร่หลาย อาทิ 
แกร่ี เบคเกอร์ ซ่ึงเป็นนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลเช่นเดียวกนั ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าบุคลิกภาพ 
ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ก็นับว่าเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัของทุนมนุษยแ์ละได้พฒันาแนวคิด
เก่ียวกบัทุนมนุษยเ์พิ่มเติมโดยไดท้าํการวเิคราะห์ทุนมนุษยใ์น 3 ประเด็นหลกั คือ การศึกษาและการ
ฝึกอบรมท่ีมีผลต่อทุนมนุษย ์ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษย์กบัครอบครัว และความสัมพนัธ์
ระหว่างทุนมนุษย์กับการพฒันาเศรษฐกิจ และริชาร์ด ครอวฟ์อร์ด ท่ีปรึกษาด้านการจดัการได้
กล่าวถึงทุนมนุษย์ว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการศึกษา มีทักษะ และความชํานาญงาน นอกจาก
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นกัวชิาการต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ยงัมีนกัวิชาการท่านอ่ืน ๆ ท่ีให้ความสนใจศึกษาและให้อรรถาธิบาย
เก่ียวกบัทุนมนุษยไ์วอ้ยา่งหลากหลาย 
 
 ความหมายของทุนมนุษย์ 
 (จิระ ประทีป, 2553, หนา้ 6-31) ในการศึกษาเก่ียวกบัทุนมนุษยเ์พื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ
ได้ดียิ่งข้ึน ควรทาํความเข้าใจในความหมายของทุนมนุษย์ตามท่ีได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
อธิบายใหค้วามหมายไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
 ธีโอดอร์ ดับเบิลยู ชูลท์ซ (Theodore W. Schultz) นกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลซ่ึงเป็นผูท่ี้
ไดน้าํคาํวา่ “Human Capital” หรือ “ทุนมนุษย”์ มาใชเ้ป็นคนแรก ไดอ้ธิบายถึงทุนมนุษยส์รุปไดว้า่ 
หมายถึง “ทักษะและความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ซ่ึงมีความสําคญัต่อกระบวนการในการพฒันา
ประเทศเช่นเดียวกบัทุนในรูปอ่ืน ๆ” 
 แกร่ี เอส เบคเกอร์ (Gary S. Becker) นกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบลอีกท่านหน่ึงไดอ้ธิบาย
ถึงทุนมนุษยส์รุปไดว้า่ หมายถึง “ทกัษะ ความรู้ บุคลิกภาพ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการ
สร้างและพฒันาจากครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
ในการผลิตของแรงงานและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ” 
 เอียน เบียร์ดเวล และ เล็น โฮลเดน (Ian Beardwell And Len Holden) อธิบายทุนมนุษยใ์น
ความหมายท่ีแคบลงว่าหมายถึง “การศึกษาและฝึกอบรมท่ีสะสมไวใ้นตวัของพนกังานท่ีสามารถ
นาํไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขององคก์าร” 
 ธ ารงศักดิ์ คงคาสวสัดิ์ ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการและบริหารงานบุคคล ไดส้รุปความหมายของ
ทุนมนุษย์ว่า  หมายถึง “ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญ รวมถึง
ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีสั่งสมอยู่ในตวัเองและสามารถจะนาํส่ิงเหล่าน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนัจน
เกิดเป็นศกัยภาพขององค์การ หรือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคุณค่าซ่ึงจะทาํให้องค์การนั้นมี
ความสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั” 
 จิระ ประทีป กล่าวว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ว่า หมายถึง “ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และสุขภาพพลานามยัท่ีไดส้ร้าง พฒันา และสั่งสมไวใ้นตวัมนุษยซ่ึ์ง
จะเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชเ้พื่อเพิ่มผลิตภาพขององคก์ารและการพฒันาประเทศ” 
 ความส าคัญของทุนมนุษย์ 
 ทุนมนุษย์มีความสําคญัอย่างมากทั้งต่อบุคคล ต่อองค์การ และต่อประเทศชาติในหลาย
ประการ ดงัน้ี 
 



354 
 

 3.1 ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคล  มีดงัต่อไปน้ี 
  3.1.1 ทุนมนุษยท่ี์ไดส้ร้าง พฒันา และสั่งสมไวใ้นตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของ ทุนมนุษยจ์ะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการทาํงานทั้งการประกอบอาชีพส่วนตวั การทาํงานในภาครัฐ และการทาํงานใน
ภาคเอกชน ยิ่งบุคคลมีความรู้ ความสามารถมากก็ยิ่งมีโอกาสหางานทาํได้มาก และสามารถ
ประกอบอาชีพไดดี้กวา่บุคคลอ่ืน 
  3.1.2 การเพิ่มพนูความสามารถและเสริมทุนมนุษยใ์นตวับุคคล เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้
บุคคลมีโอกาสเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพการงานและประสบความสาํเร็จในการทาํงานในดา้นต่าง ๆ  
  3.1.3 การมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นทุนมนุษยจ์ะช่วยให้
บุคคลผูน้ั้นไดผ้ลตอบแทนทางการเงินท่ีดีทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง เงินโบนสั ค่าคอมมิชชัน่ 
ส่วนแบ่งกาํไร และรางวลัทางการเงินอ่ืน 
  3.1.4 การมีทุนมนุษยท่ี์ดีจะช่วยให้บุคคลไดรั้บความสุขใจในงานอย่างแทจ้ริงจากการ
ไดรั้บการยกยอ่ง การยอมรับ และมีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการไดรั้บความพึง
พอใจส่วนตวัจากการไดท้าํงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจ 
 3.2   ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อองค์การ มีดงัน้ี 
  3.2.1 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมายไดต้ามกลยุทธ์ท่ีวางไว ้
โดยหากคนในองค์การมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยใช้
ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะท่ีตวัเองมีอยู ่แลว้ประสานกนักบัเพื่อนร่วมงานท่ีมี
ทุนดา้นความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพท่ีเหมาะสมก็จะทาํให้องคก์ารนั้นประสานความร่วมมือ
ของทุนมนุษยทุ์กคนในองคก์ารและนาํไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไวไ้ด ้
  3.2.2 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยเพิ่มผลิตภาพขององคก์าร เม่ือองคก์ารมีการ
พฒันาทุนมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร
ก็จะทาํใหอ้งคก์ารสามารถผลิตสินคา้และบริการไดม้ากขน้ตามความสามารถท่ีเพิ่มข้ึน 
  3.2.3 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในองค์การ 
เม่ือองค์การมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะความสามารถท่ีเหมาะสมแลว้นาํมาประสานความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัจนบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์ารไดว้างไวแ้ลว้ องคก์ารก็จะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดใ้นทุก
สถานการณ์ 
  3.2.4 ทุนมนุษยท์าํให้องค์การมีการพฒันา เม่ือองค์การมีทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพในทุก
ระดบัทาํใหอ้งคก์ารสามารถพฒันาตนเองให้เจริญกา้วหนา้ไดม้ากข้ึน จากองคก์ารท่ีเคยมีผลงานตํ่า
กวา่มาตรฐานก็สามารถพฒันาให้มีผลงานไดต้ามมาตรฐาน หรือจากองค์การท่ีเคยมีผลงานไดต้าม
มาตรฐานอยูแ่ลว้ก็สามารถพฒันาใหมี้ผลงานสูงกวา่มาตรฐานได ้
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 3.3   ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อประเทศชาติ มีดงัน้ี 
  3.3.1 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
โดยในท่ามกลางการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีนบัวนัจะรุนแรงมากข้ึน การมีทุนมนุษยท่ี์
มีคุณภาพสูงในทุกระดับจะช่วยให้ประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการส่งไปจําหน่ายยงั
ต่างประเทศในคุณภาพและราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี 
  3.3.2 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการศึกษาของเอ็ดเวิร์ด เดนิสัน (Edward Danison) ในปี ค.ศ. 1985 พบวา่แรงงานและระดบั
การศึกษาของแรงงานมีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศถึงร้อยละ 34 และร้อยละ 13 
ตามลาํดบั แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของทุนมนุษยท่ี์มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวั
ไดอ้ยา่งมาก 
  3.3.3 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ท่ีประเทศชาติมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพพลานามยัท่ีดีจะส่งผลให้
ผลิตภาพโดยรวมของประเทศเพิ่มสูงข้ึน อนัจะทาํให้ประเทศเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกนัทุนมนุษยท่ี์ดีจะมีส่วนช่วยลดปัญหาสังคมในดา้นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการวา่งงาน และปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ทาํใหส้ังคมมีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 
 
ความแตกต่างของทุนมนุษย์กบัทุนประเภทอืน่ 
 จากความหมายของทุนมนุษยท่ี์หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
สุขภาพพลานามยัท่ีไดส้ร้าง พฒันา และสั่งสมไวใ้นตวัมนุษยซ่ึ์งจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปใช้
เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการพฒันาประเทศ จะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็น
นามธรรม จบัตอ้งไม่ได ้สัมผสัไม่ได ้มองไม่เห็น ซ่ึงแฝงหรือมีอยูใ่นตวัมนุษยล์ะคน และแต่ละคน
ก็มีทุนมนุษยน้ี์มากหรือนอ้ยแตกต่างกนัไป และในทุนมนุษยน้ี์เองยงัสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 
ส่วน คือ 
 1. ส่วนของทุนมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซ่ึงก็ยงัสามารถแบ่งแยกย่อยออกไดเ้ป็นอีก 2 
ส่วน คือ ทุนมนุษยส่์วนท่ีเป็นพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบิดา มารดา และทุนมนุษยส่์วน
ท่ีไดม้าจากการบาํรุงดูแลรักษาครรภข์องมารดาในระหวา่งการตั้งครรภจ์นถึงการผลิต 
 2. ส่วนของทุนมนุษย์ที่ได้รับการสร้าง พัฒนา และส่ังสมไว้ในตัวมนุษย์ภายหลังจากการ
คลอดออกมาแล้ว ซ่ึงก็คือการไดม้าจากการลงทุนในทุนมนุษย ์นบัตั้งแต่การเล้ียงดู อบรมบ่มนิสัย
ของบิดา มารดา และญาติในครอบครัว การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดไปจนถึงการศึกษา
อบรม การดูแลรักษาสุขภาพพลานามยั และอ่ืน ๆ  
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 ทุนมนุษย์ในความหมายท่ีเป็นนามธรรมน้ีจึงมีท่ีมาทั้งท่ีเป็นมาโดยธรรมชาติ และโดยท่ี
มนุษยเ์องไดส้ร้างเสริมเพิ่มเติมข้ึน และทั้งสองส่วนน้ีต่างก็มีอิทธิพลต่อทุนมนุษยใ์นขณะหน่ึง ๆ 
และสามารถมีการเปล่ียนแปลงค่าของทุนมนุษยไ์ด ้เม่ือเวลาและสภาวะแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 
(เทียนฉาย กีระนนัท ์2532) 
 ทุนมนุษยท่ี์แฝงอยู่ในตวัมนุษยซ่ึ์งแสดงถึงความสามารถในการผลิตของมนุษยมี์บทบาทท่ี
สาํคญัต่างหากจากตวัของมนุษยเ์อง แต่ไม่สามารถแยกต่างหากจากตวัมนุษยท่ี์เป็นเจา้ของทุนได ้จึง
เป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหทุ้นมนุษยมี์ลกัษณะท่ีแตกต่างจากทุนอ่ืน ซ่ึงพอจะอธิบายความแตกต่างของทุน
มนุษยก์บัทุนอ่ืนไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ทุนมนุษย์ไม่อาจขายสิทธ์ิตามกฎหมายได้ ซ่ึงแตกต่างจากทุนอ่ืนซ่ึงอาจซ้ือ ขาย โอน 
แลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากทุนมนุษยอ์ยู่ในรูปของนามธรรม ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ ซ่ึงไม่อาจซ้ือขายได ้โดยส่วนท่ีซ้ือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิไดน้ั้นเป็นส่วนของผลงาน
ท่ีเกิดจากความรู้ ความชาํนาญ หรือทกัษะต่าง ๆ ท่ีเป็นผลผลิตของทุนมนุษย ์ไม่ใช่ทุนมนุษยเ์อง 
 2. ทุนมนุษย์ ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของบุคคลมีลกัษณะท่ีไม่มีตวัตน 
จบัตอ้งไม่ได ้จึงแตกต่างจากทุนประเภทอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุหรือสินทรัพยท่ี์มีตวัตนและสัมผสั
จบัตอ้งได ้
 3. ทุนมนุษย์อยู่ในลกัษณะทีไ่ม่สามารถแยกออกต่างหากอย่างเด็ดขาดจากเจ้าของทุนมนุษย์
ได้ คือ ไม่อาจแยก “ทุน” ออกจาก “เจา้ของทุน” ได ้เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีแฝงหรือมีอยูใ่นตวัเจา้ของ
ทุนมนุษยเ์อง ซ่ึงแตกต่างจากทุนประเภทอ่ืน เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ท่ีสามารถแยกทุนออกจาก
เจา้ของทุนได ้หรือแยกเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ออกจากเจา้ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือได ้
 4. การลงทุนในทุนมนุษย์ เช่น การลงทุนเพื่อการศึกษาอาจเป็นทั้งการบริโภคและการลงทุน
โดยการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษา ซ่ึงมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของมนุษย์ให้สูงข้ึนจะถือเป็นการ
ลงทุน แต่การใชจ่้ายเงินเพื่อการศึกษาท่ีเป็นไปเพื่อความอยากรู้อยากเห็นตามความสนใจโดยไม่ได้
มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพแลว้ การศึกษานั้นก็ถือเป็นการบริโภค สําหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อซ้ือทุน
ประเภทอ่ืน เช่น อาคาร เคร่ืองจักร เคร่ืองมือต่าง ๆ โดยปกติจะถือเป็นการลงทุนแทบทั้ งส้ิน 
เน่ืองจากเป็นการใชจ่้ายเงินเพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลผลิต แต่จะมีบา้งซ่ึงก็นอ้ยมากท่ีจะมีการสร้าง
อาคารเพื่อให้บุคคลทัว่ไปช่ืนชมยินดีในผลงานดา้นสถาปัตยกรรม ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบแลว้การ
ใชจ่้ายในทุนของมนุษยจ์ะมีลกัษณะของการบริโภคอยูม่ากกวา่การใชจ่้ายในทุนประเภทอ่ืน  
 ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยา่งมากทั้งต่อตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของทุนมนุษยน์ั้นเอง มี
ความสาํคญัต่อองคก์ารท่ีใชป้ระโยชน์จากทุนมนุษยน์ั้น และมีความสาํคญัต่อประเทศชาติท่ีตอ้งการ
ใช้ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจยัช่วยให้เกิดการพฒันาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การจดัการทุน
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มนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีหลกัการและวิธีการดาํเนินการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนขององค์การซ่ึงจะตอ้งทาํหน้าท่ีจดัการทุนมนุษยใ์ห้สามารถดาํเนินภารกิจขององค์การให้
เป็นไปตามวสิัยทศัน์ท่ีไดก้าํหนดไว ้
 สําหรับหลกัการพื้นฐานในการจดัการทุนมนุษยท่ี์จะสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการ
จดัการทุนมนุษยข์ององคก์ารนั้น สํานกังานบญัชีกลางของสหรัฐอเมริกา (United States General 
Accounting Office – Gao) ไดท้าํการศึกษาและสํารวจแนวทางการจดัการทุนมนุษยข์ององคก์ารชั้น
นําหลายแห่งและพบว่าองค์การชั้ นนําเหล่านั้ นมีหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์ท่ี
เหมือนกนั 10 ประการ (ดนยั เทียนพุฒิ 2547) คือ 
 1. ใชก้ารจดัการทุนมนุษยเ์ป็นพื้นฐานของการจดัการกลยุทธ์ขององคก์าร โดยบูรณาการทุน
มนุษย ์ภารกิจ เป้าหมาย และคุณค่าร่วมขององคก์ารอยา่งเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 
 2. บูรณาการหน้าท่ีของทุนมนุษยใ์ห้เป็นส่วนหน่ึงในทีมผูบ้ริหารระดบัสูงและให้ผูน้าํดา้น
ทุนมนุษยเ์ขา้ร่วมอยูใ่นทีมผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย พร้อมทั้งขยายบทบาทเชิงกลยทุธ์ดา้นทุนมนุษยใ์ห้
มากข้ึนกวา่เดิม 
 3. ให้มีการเสริมความรู้และทักษะของผู ้ท ํางานด้านทุนมนุ ษย์ โดยนําท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมตามความจาํเป็น 
 4. กาํหนดคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีทาํให้องคก์ารประสบความสําเร็จ และมีการสร้างผูน้าํตาม
คุณลกัษณะดงักล่าวโดยการสรรหา ว่าจา้ง พฒันา และธาํรงรักษาผูน้าํท่ีมีลกัษณะเช่นนั้นไวใ้ห้อยู่
กบัองคก์าร 
 5. มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ของการสร้างทุนมนุษยใ์ห้ทุกคนในองคก์ารมีความเขม้ใจร่วมกนั
ในภารกิจและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ โดยเนน้การทาํงานเป็นทีมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 
 6. ให้มีการสร้างสมรรถนะท่ีจาํเป็นต่อการบรรจุผลงานระดับสูงและสร้างกลุ่มคนเก่ง 
(Talent Pool) ข้ึนในองคก์าร โดยการสรรหา วา่จา้ง พฒันา และธาํรงรักษา กลุ่มคนเหล่าน้ีไวต้าม
นโยบายขององคก์าร 
 7. จดัให้มีระบบรางวลัจูงใจแก่พนักงานเพื่อให้สามารถสร้างผลสําเร็จตามภารกิจและ
เป้าหมายขององคก์าร 
 8. ส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์การเพื่อให้พนกังานขององคก์ารสามารถเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั และสร้างผลงานร่วมกนัเป็นทีมโดยไม่ยดึติดกบัโครงสร้างหน่วยงาน 
 9. ให้พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการปฏิบติัด้านทุนมนุษยใ์นฐานะ
เป็นหุน้ส่วนของการพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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 10. ให้มีการวดัประสิทธิภาพของนโยบายและการดาํเนินงานดา้นทุนมนุษย ์และให้มีการ
กาํหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทุนในทุนมนุษย ์(Return On Human Capital Investment) 
 
การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการทุนมนุษย์ 
 การจดัการทุนมนุษยใ์นองค์การแมว้่าจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่
หน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษยก์็จะตอ้งเป็นหน่วยหลกัท่ีสําคญัในการทาํหนา้ท่ีจดัการทุนมนุษย ์จึง
มีความจาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้สามารถทาํหนา้ท่ีใน
การจัดการทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่            
องคก์ารได ้
 ในการดาํเนินการเตรียมความพร้อมของฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการจดัการ ทุนมนุษยจ์ะตอ้ง
พฒันาใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยมี์ความพร้อมในเร่ืองคุณสมบติัใน 4 ดา้นหลกั ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 มีความรู้ในเชิงธุรกิจ (Business Mastery) ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ในธุรกิจหรือภารกิจขององคก์ารท่ีตนเองทาํงานอยู ่โดยจะตอ้งมีความรอบรู้
ในสินค้าและบริการขององค์การเป็นอย่างดี หรือจะต้องมีความรอบรู้ในงานหรือภารกิจของ
องคก์ารอยา่งถ่องแทเ้พื่อใหส้ามารถจดัการทุนมนุษยไ์ดส้อดคลอ้งตรงตามความตอ้งการใชง้านของ
องคก์าร 
  1.2 มีความรอบรู้ในงานด้านทุนมนุษย์ (Hc Mastery) บุคคลทาํหนา้ท่ีในฝ่ายทรัพยากร
มนุษยจ์าํเป็นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในงานดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาทุนมนุษยเ์ป็น
อยา่งดี บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและววิฒันาการทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และองคก์ารเองก็จะตอ้งมี
บทบาทอยา่งสาํคญัในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีสมรรถนะใน
การทาํหนา้ท่ีในการจดัการดา้นทุนมนุษย ์
  1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ (Change Mastery) ผู้
ท่ีทาํงานดา้นทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีทกัษะในการโนม้นา้วใจหรือจูงใจคนใหส้ามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และรวมถึงตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ใน
งานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและโนม้นา้วให้ผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ร่วมมือในการดาํเนินงานตามส่ิง
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่นั้น 
  1.4 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (Personal Credibility) ผูท่ี้ทาํงานใน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีคุณสมบติัในเร่ืองของความน่าเช่ือถือ และมีคุณธรรมและจริยธรรม
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เพื่อใหผู้ร่้วมงานยอมรับ และควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานอ่ืนจึง
จะทาํใหง้านดา้นการจดัการทุนมนุษยป์ระสบความสาํเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 
 2. การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 การจดัการทุนมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ (SHCM : Strategic Human Capital Management) เป็นการ
ตดัสินเชิงกลยทุธ์ท่ีมีกรอบแนวคิดท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 
  2.1 การจัดวางกลยุทธ์ (Strategic Alignment) เป็นการกาํหนดนโยบายทุนมนุษยเ์พื่อ
สนบัสนุนความสาํเร็จของวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ขององคก์าร 
  2.2 ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competencies) เป็นการใชเ้ทคนิคการจดัการท่ี
จะช่วยเสริมสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การใช้ระบบการจัดการคนเก่ง (Talent 
Management System) ซ่ึงเป็นการสร้างคนในองคก์ารท่ีมีคุณสมบติัเด่นแลว้คดัเลือกไวเ้ป็นกลุ่มคน
เก่ง (Talent Pool) และดาํเนินการพฒันากลุ่มคนเหล่าน้ีให้มีความสามารถมากข้ึนและสนบัสนุนให้
เติบโตกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กบัองคก์าร นอกจากน้ียงัอาจตอ้งมีการสรรหาวา่จา้งคนเก่งจากภายนอก
เข้ามาเสริมความสามารถเชิงกลยุทธ์ซ่ึงจะพัฒนาไปสู่ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core 
Competencies) 
  2.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันความรู้ท่ีจะนาํไปสู่การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและนาํไปสู่การสะสมทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) และการจดัการ
เรียนรู้ (Knowledge Management)  
  2.4 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นการสนับสนุนการสร้างผูน้าํรุ่นใหม่ตามคุณลกัษณะ
ของผูน้าํท่ีกาํหนดไว ้
  2.5 พนักงานสัมพันธ์แบบใหม่ (New Employee Relations : New Erx) การจดัการทุน
มนุษยย์ุคใหม่เป็นลกัษณะของการใช้ทุนมนุษยท์ั้งจากภายในและภายนอกองค์การผ่านระบบการ
จา้งเหมาบุคคลภายนอก (Outsourcing) ระบบการจดัการทุนมนุษยจึ์งตอ้งมีการปรับเขา้สู่รูปแบบ
ของพนกังานสัมพนัธ์แบบใหม่ 
  2.6 การจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Result Management) เป็นการสร้าง
วฒันธรรมการทาํงานท่ีเน้นผลงาน (Performance Culture) และมีการบริหารค่าตอบแทนตาม
ผลสําเร็จ (Pay For Result) วดัผลการดาํเนินงานดา้ยตวัช้ีวดัหลกั (Key Performance Indicators : 
Kpls) ทั้งน้ี เพื่อผลงานท่ีมีคุณค่าสูงสุดต่อองคก์าร  
 
 
 



360 
 

การพฒันาทุนมนุษย์ 
 การพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นวิธีการท่ีทาํให้มนุษยซ่ึ์งเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัขององคก์ารและของ
สังคมมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถเพิ่มมากข้ึน และมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมากข้ึน 
การพฒันาทุนมนุษยส์ามารถดาํเนินการไดโ้ดยครอบครัว โดยบุคคล โดยองคก์าร และโดยรัฐ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. การพฒันาทุนมนุษย์โดยครอบครัว 
  ครอบครัวนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัในการพฒันาทุนมนุษย ์และผูท่ี้มีบทบาทาํสําคญัใน
การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยครอบครัวก็คือ บิดา มารดา การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยครอบครัวมีปัจจยัและ
วธีิดาํเนินการเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์ดงัน้ี 
  1.1 พันธุกรรม การพฒันามนุษยใ์ห้มีทุนมนุษยท่ี์ดีจะต้องเร่ิมตั้งแต่คุณภาพของบิดา 
มารดา ซ่ึงควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา คือมีลกัษณะของ
พนัธุกรรมท่ีดีท่ีสามารถถ่ายทอดไปยงัเด็กในครรภ์มารดาได้ และเด็กในครรภ์นั้นก็จะได้รับการ
สร้างทุนมนุษยท่ี์ดีตั้งแต่เร่ิมตน้ หากบิดา มารดา มีสภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาไม่สมบูรณ์ 
พนัธุกรรมท่ีถ่ายทอดไปยงัเด็กในครรภม์ารดาก็ไม่สามารถสร้างทุนมนุษยท่ี์ดีใหแ้ก่เด็กในครรภไ์ด ้
  1.2 การดูแลเด็กในครรภ์ ในระหว่างท่ีเด็กอยู่ในครรภ์มารดา บิดา มารดา จะตอ้งดูแล
และบาํรุงครรภ์ให้เด็กไดรั้บสารอาหารท่ีมีประโยชน์และเพียงพอในการช่วยให้เด็กในครรภมี์การ
พฒันาไดอ่้างดี พร้อมท่ีจะคลอดออกมาเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และในระหวา่งท่ีเด็ก
อยูใ่นครรภม์ารดา มารดาก็จะตอ้งดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง มิให้ป่วยเป็นโรคบาง
ชนิดท่ีอาจส่งผลไปถึงเด็กในครรภไ์ด ้เช่น หดัเยอรมนั และโรคอ่ืน ๆ  
  1.3 การอบรมเลีย้งดู เม่ือเด็กในครรภค์ลอดออกมาแลว้ ครอบครัวซ่ึงประกอบดว้ย บิดา 
มารดา ญาติพี่น้อง ก็จะตอ้งมีวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรให้เจริญเติบโตเป็นคนท่ีมีสุขภาพพลานามยั
สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพในการดาํรงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ และมีคุณภาพท่ีจะสามารถเติบโต
ไปเป็นทุนมนุษยท่ี์มีคุณค่าไดต่้อไป  
  1.4 การให้การศึกษา เม่ือเด็กเติบโตข้ึนถึงวยัท่ีจะตอ้งเข้ารับการศึกษา บิดา มารดาก็
จะตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาท่ีดีท่ีจะช่วยสร้าง พฒันา และสั่งสมความรู้ ความสามารถ
ใหแ้ก่เด็กท่ีจะเติบโตและพฒันาเป็นทุนมนุษยท่ี์มีคุณค่าไดต่้อไป 
  1.5 การพฒันาทกัษะความสามารถ การพฒันาเด็กใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ นอกจากการให้
ได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแล้ว ครอบครัวก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เ ด็กได้มี                     
การพฒันาทกัษะ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นกีฬา ดา้นดนตรี ดา้นการเขา้สังคม และดา้น
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การเรียนรู้ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีพฒันาการพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และมี
ทุนมนุษยท่ี์ดี 
 2. การพฒันาทุนมนุษย์โดยบุคคล 
  การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยบุคคลเป็นการพฒันาท่ีบุคคลแต่ละคนจะทาํหน้าท่ีดูและพฒันา
ตนเองนอกเหนือจากการไดรั้บการพฒันาโดยครอบครัวมาตั้งแต่วยัเด็ก โดยการพฒันาทุนมนุษย์
โดยบุคคลน้ี บุคคลแต่ละคนจะพยายามหาวิธีการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งพฒันาตนเองให้มีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่
เสมอ ซ่ึงวธีิการพฒันาทุนมนุษยน์ั้นบุคคลแต่ละคนสามารถพฒันาตนเองไดโ้ดยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1 การศึกษา บุคคลอาจได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแล สนับสนุน และ
ส่งเสริมของครอบครัวหรือได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนจน
สามารถสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพการงานได้ตามสมควรแล้ว บุคคลสามารถ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึนได้โดยการขวนขวายหาโอกาสเขา้รับการศึกษา
เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึนเป็นการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยใช้ความสามารถและการลงทุนของตนเอง 
และตนเองก็จะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์และผลตอบแทนจากการมีทุนมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการทาํงาน การหารายไดท่ี้มากข้ึน รวมทั้งการสร้างความสุขและความพึงพอใจส่วนตน
จากการไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน 
  2.2 การฝึกอบรม บุคคลสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนเองไดโ้ดยการเขา้
รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจ เพื่อเพิ่มทุนมนุษยใ์ห้แก่ตนเอง และสามารถ
นาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลิตภาพของตนเองทั้งในการประกอบธุรกิจส่วนตวัและใน
องคก์ารท่ีตนเองทาํงานอยู ่ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานไดม้ากข้ึน 
  2.3 การพัฒนาทักษะความสามารถ การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรงสามารถดาํเนินการได้
หลายวธีิ การพฒันาทกัษะความสามารถเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีบุคคลสามารถสร้าง พฒันา และสั่งสมทุน
มนุษยไ์ดด้ว้ยตนเองโดยการหาโอกาสเขา้รับการฝึกฝนทกัษะความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โอกาสอนัควร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ตนเองมีทกัษะความสามารถดา้นต่าง ๆ 
เพิ่มมากข้ึน 
  2.4 การพัฒนาสุขภาพพลานามัย การมีสุขภาพพลานามยัดีเป็นทุนมนุษยท่ี์สําคญัอย่าง
หน่ึงซ่ึงบุคคลแต่ละคนสามารถสร้างเสริมสุขภาพพลานามยัของตนเองดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การ
ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ การเขา้รับการตรวจร่างกายเป็นประจาํ การบาํรุงรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ เม่ือบุคคลมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ แข็งแรง ก็จะมีทุนมนุษยท่ี์ดี 
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สามารถประกอบอาชีพการงาน สร้างผลผลิตสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเอง องคก์าร และประเทศชาติได้
อยา่งมาก 
 3. การพฒันาทุนมนุษย์โดยองค์การ 
  ในการบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องคก์าร นอกจากองคก์ารจะตอ้งมีเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และระบบงานท่ีดีแลว้ องคก์ารยงัจะตอ้ง
มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีดีด้วย ยิ่งองค์การมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถมาก องค์การก็จะยิ่งสามารถพฒันาองค์การให้เจริญก้าวหน้า
ไดม้ากข้ึน องคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือตอ้งมีการพฒันาทุนมนุษยน์ัน่เอง 
วธีิการพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
  3.1 การศึกษา องค์การสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ได้โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติมโดยอาจจดัให้มีทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรเพื่อเขา้รับการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อให้สามารถนาํความรู้ท่ีได้มาพฒันาองค์การให้เจริญก้าวหน้ามากข้ึน หรือ
องค์การอาจจดัให้มี “โรงเรียนในโรงงาน” โดยการจดัให้มีสถานศึกษาข้ึนภายในโรงงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถเขา้รับการศึกษาเพิ่มเติมไดอ้ยา่งกวา้งขวางและสะดวกมากยิ่งข้ึน หรืออาจร่วมกบั
สถาบนัการศึกษาในการจดัให้มี “โรงงานในโรงเรียน” โดยองค์การอาจร่วมกบัสถาบนัการศึกษา
ลงทุนจัดสร้างโรงงานขนาดย่อมในสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีสถานท่ีฝึกงานจริง                 
และสามารถเป็นกาํลงัการผลิตให้แก่องคก์ารไดด้ว้ยส่วนหน่ึง และองคก์ารยงัสามารถส่งบุคลากร
เขา้ไปร่วมเป็นท่ีปรึกษา เป็นครูฝึกในโรงงานเพื่อเพิ่มพูนทกัษะของบุคลากรขององคก์ารไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย 
  3.2 การฝึกอบรม องคก์ารสามารถพฒันาทุนมนุษยข์ององค์การไดโ้ดยการจดัฝึกอบรม
ในหลกัสูตรและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในการ
จดัการฝึกอบรมองค์การสามารถจดัฝึกอบรมได้ทั้ งการฝึกอบรมทัว่ไปและการฝึกอบรมเฉพาะ 
ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและความต้องการท่ีจาํเป็นในการใช้งานขององค์การ 
สาํหรับรายละเอียดของวธีิการฝึกอบรมบุคลากรขององคก์ารสามารถศึกษาไดใ้นหน่วยต่อ ๆ ไป 
  3.3 การสอนงาน องคก์ารสามารถพฒันาทุนมนุษยไ์ดโ้ดยใชว้ิธีการสอนงาน (Coaching) 
ซ่ึงหัวหน้างานสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรในสายงานให้มีความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถเฉพาะตวัในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ระสบผลสําเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้ในการ
สอนงานหัวหน้างาน ผูส้อนจะร่วมกบัผูถู้กสอนกาํหนดวตัถุประสงค์ของการสอนงาน และผูส้อน
งานจะอธิบายขั้นตอนวธีิการปฏิบติังานและจะแสดงวิธีทาํให้ดูเป็นตวัอยา่งหรือยกตวัอยา่งของจริง
มาให้ดู แล้วให้ผูถู้กสอนงานลงมือปฏิบติัโดยผูส้อนงานจะคอยตรวจสอบดูความก้าวหน้า ให้
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กาํลงัใจ และติดตามประเมินผลการปฏิบติังานหลงัจากท่ีไดรั้บมอบหมายงานไปแลว้ องค์การท่ี
ตอ้งการก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ควรมีการปูพื้นฐาน
เก่ียวกบัการสอนงานเพราะการสอนงานจะนาํไปสู่การสร้างบรรยากาศการถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงจะทาํให้องค์การนั้นเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และถือเป็นการพฒันาทุนมนุษย์ใน
องคก์ารไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 
  3.4 การเป็นพีเ่ลีย้ง การพฒันาทุนมนุษยอี์กวิธีหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในองคก์ารคือการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) โดยบุคลากรท่ีเป็นรุ่นพี่หรือผู ้
ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งสูงกวา่จะช่วยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือแก่รุ่นนอ้งหรือผูท่ี้อยูใ่นระดบั
ตํ่ากวา่ เพื่อให้รุ่นนอ้งมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน มีศกัยภาพในการทาํงานท่ีจะ
สามารถไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนไดต่้อไป การเป็นพี่เล้ียงอาจทาํไดท้ั้งแบบคู่ คือ
จบัคู่กนัระหว่างพี่เล้ียง 1 คน กบัรุ่นน้อง 1 คน หรือแบบกลุ่ม คือมีพี่เล้ียง 1 คน ดูและรุ่นน้อง 2-6 
คนซ่ึงการเป็นพี่เล้ียงแบบกลุ่มจะช่วยแก้ปัญหาการมีพี่เล้ียงไม่เพียงพอได้ การเป็นพี่เล้ียงมีข้อ
แตกต่างจากการสอนงานคือ พี่เล้ียงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหวัหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง โดย
อาจเป็นบุคลากรรุ่นพี่ท่ีอยูห่น่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานกนัก็ได ้ถา้สามารถช่วยพฒันาให้รุ่น
นอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึนได ้
  3.5 การจัดการคนเ ก่ง  การพัฒนาทุนมนุษย์โดยวิ ธีการจัดการคนเก่ง  (Talent 
Management) เป็นการจดัการพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพให้เป็น
กาํลงัสําคญัขององคก์ารในอนาคต การจดัการคนเก่งอาจเร่ิมจากการท่ีองค์การแจง้ให้ผูบ้ริหารทุก
หน่วยพิจารณาคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นในหน่วยงานของตนเอง แลว้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลรวบรวมช่ือพนักงานกลุ่มนั้นเสนอท่ีประชุมผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกลุ่มคนเก่ง 
(Talent Pool) และให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบักลุ่มคนเก่งเพื่อให้ทราบถึง
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติั ขั้นต่อไปองคก์ารจะมีการกาํหนดแนวทางการ
พฒันากลุ่มคนเก่งดว้ยวิธีการต่าง ๆ และจะมีการสรุปผลการพฒันาและประเมินผลกลุ่มคนเก่งเป็น
รายบุคคล และพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง และพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยองค์การท่ีกล่าวถึงขา้งตน้เป็นตวัอย่างวิธีการท่ีสามารถนาํมาใช้ใน
การพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารได ้ซ่ึงยงัมีวธีิการพฒันาอีกหลายวธีิท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด ้อาทิ การ
สร้างการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ (Learning PacKAge) การมอบหมายให้ทาํโครงการพิเศษ (Special 
Project) การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การฝึกให้ตดัสินใจโดยมีการดูแลใกล้ชิด 
(Work Shadowing) และวธีิการอ่ืน ๆ 
 4. การพฒันาทุนมนุษย์โดยรัฐ 
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  มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีค่าของสังคม เป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตสินคา้และ
บริการประเภทต่าง ๆ และเป็นทุนประเภทหน่ึงท่ีสามารถใช้สร้างผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
ไม่เป็นตวัเงิน และยงัเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงมี
หน้าท่ีตอ้งเสริมสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง เพื่อใหเ้ป็นทุนมนุษยท่ี์จะนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้
ต่อไป การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรัฐสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
  4.1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  รัฐมีหน้าท่ีในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามยัดี สามารถเป็นกาํลงัสําคญัในการ
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป วิธีการพฒันาด้านสาธารณสุข รัฐ
จะตอ้งดาํเนินการให้ประชาชนทุกระดบัชั้นสามารถเขา้ถึงบริการไดส้ะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
โดยเฉพาะประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงรัฐ
เองก็ไดด้าํเนินการพฒันาทุนมนุษยใ์นดา้นน้ีมาไดอ้ยา่งดี อาทิ โครงการระบบประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ กองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ 
  4.2 การจัดการศึกษา รัฐสามารถพฒันาทุนมนุษย์ได้อย่างกวา้งขวางและครอบคลุม
ประชากรทั้งประเทศไดโ้ดยการจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเขา้รับการศึกษาใน
ระดบัต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ตามความสนใจ และตามขีดความสามารถของผูเ้รียน โดยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานรัฐจะจดัการศึกษาแบบให้เปล่าแก่ประชาชนทุกคน เพื่อให้มีความรู้ ความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีจะเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างดี สําหรับในการศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึนไป รัฐสามารถจดัการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยให้ผูเ้รียน
รับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนร่วมกบัรัฐบาลในฐานะท่ีผูเ้รียนเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการศึกษาใน
การนําความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพการงานสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงรัฐหรือสังคมในฐานะท่ีเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์อยู่ด้วยจากการท่ีสังคมมีผูท่ี้มีระดบั
การศึกษา มีความสามารถในการผลิต ทาํให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐหรือสังคมจึงตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในรูปของภาษีอาการ เพื่อจดัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
ให้แก่ประชาชน สําหรับรายละเอียดของการพฒันาทุนมนุษย์โดยการศึกษา สามารถศึกษา
รายละเอียดไดใ้นหน่วยต่อ ๆ ไป 
  4.3 การฝึกอบรม รัฐสามารถพฒันาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ
เพิ่มข้ึนไดโ้ดยการจดัการฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพ
ในด้านต่าง ๆ การฝึกอบรมด้านศิลปวฒันธรรม และวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถของประชาชนเพื่อใหส้ามารถเป็นกาํลงัการผลิตของประเทศต่อไปได ้
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การประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์ 
 การจดัการทุนมนุษยน์ั้นเม่ือไดมี้การดาํเนินการในระยะหน่ึง แลว้ก็ควรมีการประเมินผลการ
จดัการทุนมนุษยท่ี์ไดท้าํไปแล้ว เพื่อให้ทราบว่ามีผลการดาํเนินงานเป็นประการใด จะตอ้งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันากิจกรรมด้านใด อย่างไร เพื่อให้การจดัการทุนมนุษย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 การประเมินผลการจดัการทุนมนุษยส์ามารถดาํเนินการไดห้ลายวิธี แต่การประเมินผลการ
จดัการทุนมนุษย์วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีเป็นท่ีนิยมคือการประยุกต์ใช้หลักการ บาลาสซ์ สกอร์ก าร์ด 
(Balanced Scorecard) ท่ีเสนอโดย โรเบิร์ต เอส แคปเลน และเดวิด พี นอร์ตนั (Robert S. KAphan 
And David P. Norton)ทั้งสองท่านไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินผลองคก์ารเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีเนน้
เฉพาะด้านการเงินเพียงด้านเดียวเป็นหลกัมาเป็นการประเมินผลองค์การในหลาย ๆ ด้ าน อย่าง
สมดุลกนั โดยแคปแลนและนอร์ตนัไดเ้สนอมุมมองในการประเมินผลองคก์ารไว ้4 มุมมอง คือ 1) 
ดา้นการเงิน 2) ดา้นลูกคา้ 3) ดา้นกระบวนการภายใน และ 4) ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
 สําหรับการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์ ในท่ีน้ีจะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของ 
Balanced Scorecard และปรับปรุงพฒันาข้ึนใหม่โดย Dr. Jac Fitz-Enz เพื่อการประเมินผลการ
จดัการทุนมนุษย์ท่ีเรียกว่าการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์แบบสมดุล (Human Capital 
Scorecard หรือ Hc Scorecard) ซ่ึงไดมี้การกาํหนดมุมมองสาํหรับการประเมินผลไว ้4 ดา้น คือ 
 สําหรับการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์ ในท่ีน้ีจะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของ 
Balanced Scorecard และปรับปรุงพฒันาข้ึนใหม่โดย Dr. Jac Fitz-Enz เพื่อการประเมินผลการ
จดัการทุนมนุษยท่ี์เรียกกวา่การประเมินการจดัการทุนมนุษยแ์บบสมดุล (Human Capital Scorecard 
หรือ Hc Scorecard) ซ่ึงไดมี้การกาํหนดมุมมองสาํหรับการประเมินผลไว ้4 ดา้น คือ 
  1. ดา้นการสรรหาคดัเลือก (Acquiring) 
  2. ดา้นการดูแลสวสัดิการ (Maintaining) 
  3. ดา้นการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์าร (Developing) 
  4. ดา้นการธาํรงรักษาทุนมนุษย ์(Retaining) 
 ในการประเมินผลการจดัการทุนมนุษยแ์บบสมดุลทั้ง 4 ดา้นดงักล่าวนั้น ในแต่ละดา้นยงัตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อีก 5 ดา้นท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
  1. ค่าใชจ่้าย (Cost) 
  2. เวลา (Time) 
  3. ปริมาณ (Quantity) 
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  4. ขอ้ผดิพลาด (Error) 
  5. ผลตอบสนอง (Reaction) 
 จากมุมมองในการประเมินผลทั้ง 4 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัสําคญัอีก 5 ดา้น สามารถ
แสดงเป็นตารางการกาํหนดมุมมองการประเมินผลการจดัการทุนมนุษยใ์ห้สัมพนัธ์กบัปัจจยัสําคญั 
5 ดา้นไดด้งัตารางท่ี 7.2 
ตารางท่ี 7.2 การกําหนดมุมมองในการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์ให้สัมพนัธ์กับปัจจัย       
สาํคญั 5 ดา้น 
           มุมมอง 
ปัจจัย 

การสรรหา 
คัดเลอืก 

การดูแล 
สวสัดิการ 

การพฒันาทุน 
มนุษย์ในองค์การ 

การธ ารงรักษา 
ทุนมนุษย์ 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายในการ
จา้งงานต่อคน 

ค่าใชจ่้ายในการ
จา้งต่อค่าใชจ่้าย 
ดาํเนินการ 

ค่าใชจ่้ายในการ 
พฒันาต่อคน 

ค่าใชจ่้ายในการ
ลาออก 

เวลา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้น
การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

ระยะเวลา
ดาํเนินการตาม    
คาํร้องขอ 

ค่าใชจ่้ายต่อ        
จาํนวนชัว่โมง       
ในการพฒันา 

อายงุานของคน
ท่ีลาออก 

ปริมาณ 
จาํนวนพนกังานท่ี
สรรหาได ้

จาํนวนขอ้ร้องเรียน
ท่ีดาํเนินการแลว้ 

จาํนวนคนท่ีเขา้ 
รับการพฒันา 

จาํนวนคนท่ี
ลาออก 

ขอ้ผดิพลาด 
ผลการประเมินการ
ทดลองงาน 

อตัราการใหบ้ริการ
ท่ีผดิพลาด 

ทกัษะจากการ 
เรียนรู้ 

ระดบัของคนท่ี
ลาออก 

ผลตอบสนอง 
ความพึงพอใจของ
หวัหนา้งาน 

ความพึงพอใจของ
พนกังาน 

การนาํผลไปใช ้ 
และพนกังานพอใจ 

เหตุผลในการ
ลาออก 

ท่ีมา : จิระ  ประทีป, 2553, หนา้ 23 
 
 ตารางท่ี 7.2 เป็นตวัอย่างการกาํหนดมุมมองในการประเมินผลการจดัการทุนมนุษยแ์บบ
สมดุล (Hc Scorecard) ให้สัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีสําคญัทั้ง 5 ดา้น และนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อการจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์าร เพื่อให้ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนพฒันาทุนมนุษย์
ในองคก์ารไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของมุมมองและปัจจยัสําคญัตามตวัอยา่ง
ในตารางท่ี 2.1 ได ้ดงัน้ี 
 1. จากตารางตวัอย่างในช่องมุมมอง “การสรรหาคัดเลือก” กบัช่องปัจจยั “ค่าใช้จ่าย” จะมี
ตวัอย่างตวัช้ีวดัผลการจดัการทุนมนุษย ์คือ “ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานต่อคน” ซ่ึงหน่วยงานด้าน
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ทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัเลขค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีไว ้หากค่าใชจ่้ายในการจา้ง
งานต่อคนเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาก็อาจเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการดาํเนินงานได้
อยา่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งพยายามหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 2. การพิจารณาความสัมพนัธ์ของมุมมองและปัจจยัสําคญัในช่องถดัไป คือ ช่องมุมมอง 
“การสรรหาคัดเลือก” และช่องปัจจัย “เวลา” จะเห็นว่ามีตัวช้ีวดัผลการจัดการทุนมนุษย์คือ 
“ระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง” ซ่ึงหน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษยก์็ตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไวเ้ช่นเดียวกนั และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลตวัเลขวา่หน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษย์
ดาํเนินการจดัหาบุคลากรใหม่เขา้มาทดแทนคนเก่าท่ีลาออกไปได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด ก็จะ
สามารถประเมินผลการดาํเนินงานดา้นระยะเวลาในการสรรหาคดัเลือก หากระยะเวลาในการสรร
หาและคดัเลือกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการก็จะทาํให้มีบุคลากรเขา้มาทาํงาน
ทดแทนบุคลากรเดิมไดท้นัที ทาํให้งานไม่ล่าชา้หรือหยุดชะงกั ในทาํนองกลบักนั หากการสรรหา
และคดัเลือกใช้เวลานานก็จะทาํให้ขาดบุคลากรในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้การ
ดาํเนินงานตอ้งล่าชา้และอาจเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา หรือทาํให้องคก์ารตอ้งสูญเสียรายไดห้รือเสีย
ลูกคา้ไปก็อาจเป็นได ้
 3. การพิจารณาผลการประเมินในช่องถดัไปคือช่องมุมมอง “การสรรหาคัดเลือก” ซ่ึงยงัคง
เป็นช่องมุมมองเดิม แต่พิจารณาความสัมพนัธ์กบัปัจจยัช่องถดัไปคือ ช่องปัจจยัดา้น “ปริมาณ” จะ
เห็นตวัช่ีวดัการดาํเนินงานคือ “จ านวนพนักงานที่สรรหาได้” โดยพิจารณาดูจากขอ้มูลผลการ
ดาํเนินงานท่ีไดมี้การบนัทึกและเก็บรวบรวมไว ้หากจาํนวนพนกังานท่ีสรรหาไดเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการก็ทาํให้การดาํเนินงานขององค์การสามารถเป็นไปได้ตามแผนท่ีวางไว ้แต่หากจาํนวน
พนกังานท่ีสรรหาไดต้ํ่ากวา่ความตอ้งการก็อาจเกิดปัญหาในการดาํเนินงานขององคก์ารได ้
 4. ถดัไปเป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ของช่องมุมมอง “การสรรหาคัดเลือก” ช่องเดิมท่ี
สัมพนัธ์กบัช่องปัจจยัท่ีถดัลงมาคือ ช่องปัจจยั “ข้อผิดพลาด” จะเห็นตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานคือ 
“ผลการประเมินการทดลองงาน” เป็นการพิจารณาขอ้มูลผลการประเมินทดลองของบุคลากรท่ี
รับเขา้มาใหม่วา่ผา่นการประเมินการทดลองงานก่ีคน ไม่ผา่นการประเมินการทดลองงานก่ีคน จะ
ทาํให้ทราบถึงขอ้ผิดพลาดในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้า
หากมีผูผ้่านการทดลองงานทั้งหมดก็อาจประเมินได้ว่าการสรรหาและคดัเลือกมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน แต่ถา้หากมีบุคลากรท่ีรับเขา้มาใหม่ไม่ผ่านการทดลองงานหลายคนก็อาจประเมินไดว้่า
การสรรหาและการคดัเลือกยงัไม่ดีพอ และตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 5. การพิจารณาลาํดบัถดัไปคือ ช่องมุมมอง “การสรรหาคัดเลอืก” ท่ีสัมพนัธ์กบัช่องปัจจยัตวั
สุดทา้ยคือ ช่องปัจจยั “ผลตอบสนอง” จะมีตวัช้ีวดัผลการจดัการทุนมนุษยคื์อ “ความพึงพอใจของ
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หัวหน้างาน” ซ่ึงหน่วยงานทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีการสํารวจความพึงพอใจของหัวหน้างานท่ีมี
ต่อการสรรหาและคัดเลือกและความพึงพอใจในตวัพนักงานใหม่ท่ีส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองคก์าร หากหวัหนา้งานมีความพึงพอใจในระดบัท่ีสูงก็แสดงวา่การสรรหาและการคดัเลือก
ดาํเนินการไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปไดด้ว้ยดี 
 จากท่ีไดอ้ธิบายมาขา้งตน้นั้นเป็นตวัอย่างของการอ่านตารางการประเมินผลการจดัการทุน
มนุษยแ์บบสมดุล (Hc Scorecard) เฉพาะมุมมองดา้นการสรรหาคดัเลือกท่ีสัมพนัธ์กบัช่องปัจจยั
สําคญั 5 ด้าน โดยมีตวัช้ีวดัแต่ละช่องท่ีได้ยกเป็นตวัอย่างไวเ้พียงช่องละ 1 ตวัช้ีวดั ซ่ึงในการ
ประเมินผลจริงสามารถกาํหนดตวัช้ีวดัในแต่ละช่องได้หลายตวัช้ีวดั สําหรับการอ่านตาราง Hc 
Scorecard ในช่องมุมมองด้านอ่ืนอีก 4 ด้านท่ีสัมพนัธ์กับปัจจัยสําคัญทั้ ง 5 ด้านก็มีวิธีการ
เช่นเดียวกนักบัท่ีไดอ้ธิบายเป็นตวัอยา่งไวแ้ลว้ 
 ในการประเมินผลการจดัการทุนมนุษยแ์บบสมดุล หรือ Hc Scorecard ในการปฏิบติัจริงผูใ้ช้
สามารถปรับเปล่ียนการกาํหนดมุมมองและปัจจยัสําคญัได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
กาํหนดตวัช้ีวดัได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้มีความสมดุลกันทั้งปัจจยัเชิงปริมาณและปัจจยัเชิง
คุณภาพ 
 
การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์ 
 การลงทุนในทุนมนุษย์เป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
เสริมสร้างสุขภาพพลานามยัให้สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อให้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ผลผลิตให้แก่องคก์ารและประเทศชาติและสนองตอบความพึงพอใจของผูล้งทุน ซ่ึงการตดัสินใจ
ลงทุนมนุษยโ์ดยครอบครัว โดยบุคคล โดยองค์การ และโดยรัฐมีปัจจยั เหตุผล และความจาํเป็นท่ี
สาํคญัดงัน้ี 
 1. การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยครอบครัว 
  การลงทุนในทุนมนุษยเ์พื่อให้เป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ คือ มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์และสุขภาพพลานามยัท่ีดีท่ีจะสามารถนาํไปใชเ้พื่อเพิ่มผลิตภาพและพฒันาประเทศ
ได้ต่อไปนั้น ดงัไดก้ล่าวแล้วว่าจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่คุณภาพของบิดา มารดา ซ่ึงควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ คือมีสภาพของพนัธุกรรมท่ีดีท่ีจะสามารถถ่ายทอดไปยงั
เด็กท่ีอยูใ่นครรภไ์ด ้และในระหวา่งท่ีเด็กอยูใ่นครรภไ์ด ้และในระหวา่งท่ีเด็กอยูใ่นครรภข์องมารดา
นั้น หากมารดาไม่สามารถดูแลเด็กในครรภ์ไดอ้ย่างดี หรือมารดาท่ีกาํลงัตั้งครรภ์หากป่วยเป็นหัด
เยอรมนัเม่ือเด็กคลอดออกมาก็อาจพิการไดท้ั้งทางสมอง อวยัวะ และร่างกาย และเด็กคนน้ีก็จะไม่
สามารถเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพได ้และจะตอ้งกลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคมซ่ึงอาจจะ
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ตอ้งใช้จ่ายเงินทองและเวลาเป็นอนัมาก เพื่อการเล้ียงดูและให้การศึกษาอบรมเพื่อให้เป็นคนท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีสติปัญญาเท่ากบัคนปกติทัว่ไปซ่ึงก็อาจจะเป็นเร่ืองยาก หรือถา้หาก
เป็นไปไดก้็จะตอ้งลงทุนค่าใชจ่้ายในจาํนวนท่ีสูงมาก ในทางกลบักนัหากบิดา มารดาสามารถดูแล
ทาํนุบาํรุงเด็กในครรภใ์ห้ได้รับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน์ ก็จะทาํให้เด็กนั้นสามารถคลอดออกมา
เป็นเด็กท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี พร้อมท่ีจะไดรั้บการเล้ียงดูและพฒันาให้เติบโตเป็น
คนท่ีมีคุณภาพได้ต่อไป ทั้ งน้ี ก็ควรต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีต้องมีการสร้างให้เป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีดีจึงจะช่วยใหส้ามารถพฒันาเด็กใหเ้ป็นทุนมนุษยท่ี์ดีได ้
  การพฒันาทุนมนุษย์ตามแนวทางน้ี ศาสตราจารย์แอน อนาสตาซ่ี (Anne Anastasi) 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมได้อธิบายทฤษฎีสัมพนัธ์ระหว่างพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมว่าพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ทั้ ง
พนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอยู่เสมอและผลของการปฏิสัมพนัธ์จะเพิ่มพูนอยู่
เร่ือย ๆ พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม คือมีอิทธิพล
ต่อทรัพยากรมนุษยห์รือทุนมนุษยน์ัน่เอง 
  ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มขา้งตน้อาจสรุปไดด้งัน้ี 
  1. พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและพฒันาการของมนุษย ์
  2. พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มไม่ไดท้าํหนา้ท่ีแยกต่างหากจากกนั แต่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั
และกนัอยูต่ลอดมาตั้งแต่ปฏิสนธิ 
  3.  การปฏิสัมพนัธ์ของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มมีแต่เพิ่มพนูข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ  
  4. ปฏิสัมพนัธ์ของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีซับซ้อน ไม่สามารถแยกได้ว่า
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งใดจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยม์ากนอ้ยกวา่กนั 
 ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่คุณภาพของทุนมนุษยเ์ร่ิมตั้งแต่อยู่ในครรภข์องมารดาและไดรั้บการ
หล่อหลอมดว้ยผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม บิดา มารดา ครอบครัว 
สังคม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานศึกษาจะเป็นแหล่งท่ีจะสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 การตดัสินใจของครอบครัวเพื่อการลงทุนมนุษยข์องบุตรหลานจะเป็นไปในลกัษณะใด จะ
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในทุนมนุษยข์องครอบครัวมีดงัต่อไปน้ี  
  1. รายได้ของครอบครัว ครอบครัวท่ีมีรายไดสู้ง บิดา มารดา จะสามารถลงทุนในการส่ง
บุตรให้ได้รับการศึกษาในระดบัท่ีสูง และสามารถใช้จ่ายเงินในการดูแลรักษาสุขภาพได้ดี และ
มกัจะมีเวลาในการใหก้ารเล้ียงดู ใหค้วามรักและความอบอุ่นแก่บุตรไดม้าก ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมี
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รายไดน้อ้ยก็อาจจะมีปัญหาในดา้นค่าใชจ่้าย ทาํใหไ้ม่สามารถใชจ่้ายเพื่อการลงทุนในการศึกษาของ
บุตรและดูแลรักษาสุขภาพของบุตรไดดี้เท่าท่ีควร 
  2. อาชีพของบิดา มารดา ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจการลงทุนในการศึกษา
ของบุตรแตกต่างกนั เช่น บิดา มารดา ท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกรมกัจะให้บุตรเขา้รับการศึกษานอ้ยกวา่ 
บิดา มารดา ท่ีมีอาชีพรับราชการหรือพนกังานบริษทั หรือมารดาท่ีทาํงานจะให้บุตรเรียนหนงัสือ
มากกวา่มารดาท่ีไม่ไดท้าํงานเป็นตน้ 
  3. การศึกษาของบิดา มารดา บิดา มารดา ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้บุตรได้รับการศึกษาในระดบัสูง และยงัสามารถเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือในด้าน
การศึกษาของบุตรไดอ้ยา่งดี ในขณะท่ีบิดา มารดา ท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยก็จะมีโอกาสท่ีจะให้บุตร
ไดรั้บการศึกษาไดน้อ้ยกวา่บิดา มารดา ท่ีมีการศึกษาสูง 
  4. ทีอ่ยู่อาศัยของครอบครัว ครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมีแนวโนม้จะส่งบุตรเขา้รับ
การศึกษามากกวา่ครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นเขตชนบท เพราะในเขตเมืองมีสถานศึกษาและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ มากกว่าในเขตชนบท ทาํให้เด็กในเมืองมีโอกาสในการศึกษามากกว่าเด็กใน
ชนบท บิดา มารดา ท่ีอยู่ในเขตเมืองจึงตดัสินใจในการลงทุนให้เด็กได้เขา้เรียนได้มากกว่าบิดา 
มารดา ท่ีพกัอาศยัในเขตชนบท 
  5. จ านวนบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา ครอบครัวท่ีมีบุตรท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหลาย
คนอาจมีปัญหาในการตดัสินใจลงทุนให้บุตรไดรั้บการศึกษาในระดบัสูงไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะตอ้ง
ใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีบุตรน้อยหรือมีบุตรเพียงคนเดียวจะสามารถ
ลงทุนใหบุ้ตรไดรั้บการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากกวา่การมีบุตรหลายคน 
  6. ค่านิยมของบิดา มารดา บิดา มารดา ท่ีเห็นว่าการท่ีบุตรทุกคนในครอบครัวได้รับ
การศึกษาในระดบัสูงจะช่วยส่งเสริมให้บิดา มารดา มีหน้ามีตาในสังคมและเป็นท่ีกล่าวขวญัก็จะ
ยอมลงทุนใหบุ้ตรไดรั้บการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้
 2. การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยบุคคล 
  การลงทุนในทุนมนุษย์โดยบุคคลเป็นการลงทุนท่ีผูล้งทุนแต่ละคนจะตดัสินใจเลือก
วิธีการพฒันาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าในตนเองและเพิ่มโอกาสในดา้นต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง ใน
การตดัสินใจลงทุนในทุนมนุษยโ์ดยบุคคลมีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพื่อการ
ลงทุนดงัน้ี 
  2.1 รายได้ของบุคคล บุคคลท่ีมีรายได้มากหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะสามารถ
ตดัสินใจเลือกลงทุนเพื่อพฒันาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมาก ทั้งการลงทุนทางการศึกษาใน
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ระดบัท่ีสูงข้ึน การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถของ
ตนเอง รวมถึงการลงทุนใชจ่้ายเพื่อการดูแลรักษา สุขภาพพลานามยัให้สมบูรณ์ แข็งแรง ในขณะท่ี
บุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ย หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนกัอาจมีขอ้จาํกดัท่ีไม่สามารถเขา้รับการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือไม่สามารถใชจ่้ายเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถของตนเอง รวมทั้ งอาจมีข้อจาํกัดในการใช้จ่ายเงินเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
พลานามยัใหส้มบูรณ์ แขง็แรง ซ่ึงในหลายกรณีจะตอ้งใชค้่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนไม่นอ้ย 
  2.2 ผลตอบแทนทางการเงิน ในการตดัสินใจเลือกการลงทุนในทุนมนุษยโ์ดยบุคคล ผู ้
ลงทุนจะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินท่ีจะได้รับจากการใช้จ่ายเงินเพื่อการพฒันาตนเอง 
โดยเฉพาะการตดัสินใจลงทุนทางการศึกษาและการฝึกอบรม โดยผูล้งทุนจะยินยอมเสียค่าใชจ่้าย
จาํนวนมากในการเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูล้งทุน
ไดจ้าํนวนมาก ส่วนสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสร้างรายไดไ้ดม้ากเท่าท่ีควร ผูล้งทุนก็จะพยายามไม่เลือก
ลงทุน หรือไม่ตอ้งการเสียค่าใชจ่้ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวชิานั้น  ๆ 
  2.3 โอกาสในการท างาน  ในการลงทุนเพื่อพฒันาทุนมนุษย์โดยบุคคล ผู ้ลงทุนจะ
ตดัสินใจเลือกลงทุนหรือยอมเสียค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรมในสาขาวชิาชีพท่ีจะสามารถหางานทาํ
ได้ง่าย หรือสามารถนําความรู้ ความสามารถท่ีได้รับจากการลงทุนเพื่อการศึกษาอบรมไปใช้
ประกอบอาชีพส่วนตวัไดดี้ และจะไม่ลงทุนในการศึกษาฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีอาจหางานทาํได้
ยาก หรือไม่สามารถนาํความรู้ ความสามารถไปใชใ้นการประกอบอาชีพส่วนตวัได ้
  2.4 ความก้าวหน้าในการท างาน ผูล้งทุนบางรายอาจตดัสินใจลงทุนทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เช่น ในบางองค์การอาจมีการ
กาํหนดคุณสมบติัสําหรับผูด้าํรงตาํแหน่งบางตาํแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี หรือในบางตาํแหน่งอาจกาํหนดวุฒิการศึกษาไวใ้นระดบัปริญญาโทข้ึนไป และในบาง
องคก์ารมีการกาํหนดใหผู้มี้วฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไปสามารถไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไดเ้ร็วกวา่ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นตน้ และความกา้วหนา้ในงาน
ดงักล่าวอาจส่งผลใหบุ้คคลผูน้ั้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเพิ่มสูงข้ึนดว้ย ความกา้วหนา้ในการ
ทาํงานจึงเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจลงทุนเพื่อการพฒันาของบุคคล 
  2.5 ความสุขและความพึงพอใจส่วนตัว มีบุคคลจาํนวนไม่นอ้ยท่ียินยอมลงทุนหรือเสีย
ค่าใช้จ่ายจาํนวนมากเพื่อเขา้รับการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ี
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเองจาํนวนมาก เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั หรือมีความสุข ความพึง
พอใจท่ีไดรั้บความรู้มากข้ึน มีการศึกษามากข้ึน รวมทั้งการมีความสุข ความพึงพอใจส่วนตวัจาก
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การได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชย หรือมีหน้ามีตาในสังคมดีข้ึน การตดัสินใจใช้จ่ายเงินด้วย
เหตุผลน้ีอาจเรียกไดว้า่เป็นการลงทุนในทุนมนุษยไ์ดอ้ยา่งหน่ึง เน่ืองจากผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทน
ซ่ึงถึงแมจ้ะไม่ใช่ผลตอบแทนทางเงินแต่ก็เป็นผลตอบแทนทางสังคมท่ีทาํให้ผูล้งทุนยินยอมท่ีจะ
เสียค่าใชจ่้าย แต่อยา่งไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร์อาจพิจารณาวา่การใชจ่้ายเงินทางการศึกษาเพื่อ
ความสุขหรือความพึงพอใจส่วนตนไม่ถือวา่เป็นการลงทุน เน่ืองจากยากท่ีจะวดัอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนได ้และถือวา่การใชจ่้ายเงินทางการศึกษา เพื่อวตัถุประสงคด์า้นความสุขหรือความพึง
พอใจส่วนตนเป็นการบริโภคชนิดหน่ึง 
 3. การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยองค์การ 
  ในการดาํเนินงานขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัในการช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
องคก์ารจึงตอ้งมีการลงทุนพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ใหส้ามารถเป็นทุนมนุษยท่ี์ดีโดยมีเหตุผลและความจาํเป็นในการลงทุนในทุนมนุษยด์งัน้ี 
  3.1 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติสินค้าและบริการ ในการดาํเนินกิจการขององคก์าร 
องค์การจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาระบบและกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้
สามารถผลิตสินคา้และบริการให้มีปริมาณและคุณภาพท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยใชท้รัพยากรในการผลิต
น้อยลง ซ่ึงจะทาํให้การผลิตสินคา้และบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการปรับปรุงและพฒันา
ดงักล่าวนอกจากจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการผลิต
แล้ว องค์การจาํเป็นจะต้องมีการพฒันาทุนมนุษย์ในด้านความรู้ ทกัษะและความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดท้นัตามความตอ้งการ 
  3.2 เพือ่ลดความสูญเสียจากการท างาน ในการดาํเนินกิจการขององคก์ารบางแห่ง อาจมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ทาํให้การดาํเนินงานเกิดการสูญเสียในอตัราท่ีสูง องค์การจึงตอ้งมีการ
ลงทุนเพื่อพฒันาทุนมนุษยท์ั้งโดยการฝึกอบรมและการพฒันาเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะในการ
ทาํงาน เพื่อใหส้ามารถลดการสูญเสียของงานท่ีทาํลงได ้และหากมีการลงทุนฝึกอบรมและพฒันาท่ี
ดีและไดผ้ล จะทาํใหอ้งคก์ารสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลดการสูญเสียไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนฝึกอบรมและพฒันา ซ่ึงจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษยท่ี์คุม้ค่า 
  3.3 เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด  โดยท่ีตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง 
องค์การจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน รวมทั้งตอ้งพฒันาทุนมนุษยใ์น
องคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดและแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนได ้
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  3.4 เพือ่ให้บริการแก่สังคม ในบางกรณีองคก์ารอาจตอ้งมีการลงทุนเพื่อการพฒันาระบบ
การทาํงาน พฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ รวมทั้งการพฒันาทุนมนุษย์ในองค์การเพื่อให้สามารถ
บริการลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดดี้ยิ่งข้ึน และอาจตอ้งมีการลงทุนเพื่อการศึกษา และฝึกอบรมของ
พนกังานขององคก์ารใหมี้ความรู้ ความสามารถท่ีดีและสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น 
การให้ใช้โรงงานเป็นแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้ งการให้
พนกังานเขา้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกงานด้วย หรือการส่งวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญขององค์การ
ออกไปให้บริการทางวิชาการ และการให้ความรู้แก่ประชาชนและสังคม ซ่ึงจะช่วยให้องค์การมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคม และองค์การจะไดรั้บผลตอบแทนจากการมีลูกคา้และประชาชนเขา้มาใช้
สินคา้และบริการขององคก์ารเพิ่มมากข้ึน 
 4. การตัดสินใจลงทุนโดยทุนมนุษย์โดยรัฐ 
  จากการท่ีมนุษยถื์อว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของสังคม เป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัในภาค
การผลิตต่าง ๆ ของประเทศ เป็นทุนประเภทหน่ึงท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและท่ี
ไม่เป็นตวัเงิน และยงัเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสําคญักบัการลงทุนในทุนมนุษย ์ทั้งทางดา้นการให้การศึกษา การ
ฝึกอบรม และการดูแลป้องกนัและรักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ เพื่อให้กาํลงัคนของประเทศมีความรู้ 
ความสามารถในระดบัสูง และมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ แขง็แรง โดยมีเหตุผลและความจาํเป็นท่ี
รัฐตอ้งเขา้มาลงทุนในทุนมนุษยท่ี์สาํคญัดงัน้ี 
  4.1 การลงทุนในทุนมนุษย์เป็นบริการสาธารณะ รัฐสามารถทาํการลงทุนในทุนมนุษยไ์ด้
หลายวิธี อาทิ การจดัการศึกษา การฝึกอบรม การให้บริการป้องกนัและรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ในการ
ลงทุนดงักล่าว รัฐมีความจาํเป็นตอ้งเขา้มาเป็นผูด้าํเนินการลงทุนเพื่อให้ประชาชนซ่ึงจะเป็นกาํลงั
สําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดรั้บการศึกษาท่ีดีและทัว่ถึง ไดรั้บการดูแล
รักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ซ่ึงหากปล่อยให้เอกชนเป็นผู ้จ ัดการศึกษาและ
จดับริการสาธารณสุขเองก็จดับริการไดไ้ม่ทัว่ถึง ไม่เสมอภาค และไม่เป็นธรรม การลงทุนในทุน
มนุษยจึ์งมีความจาํเป็นและถือเป็นบริการสาธารณะท่ีสาํคญัท่ีรัฐบาลจะตอ้งจดัให้แก่ประชาชน 
  4.2 การลงทุนในทุนมนุษย์โดยรัฐช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ เน่ืองจากการลงทุนใน
ทุนมนุษยท์ั้งในดา้นการลงทุนเพื่อการศึกษา การฝึกอบรม และการลงทุนดา้นสาธารณสุข เป็นการ
ลงทุนท่ีมีค่าใช้จ่ายจาํนวนมาก ประชาชนผูมี้รายได้น้อยแจไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนดว้ยตนเองทั้งหมดได ้จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเขา้มาเป็นผูล้งทุนทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวจะเป็นการช่วยให้เกิด
การกระจายรายไดใ้นรูปแบบหน่ึง โดยประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยจะไดรั้บการอุดหนุนค่าใชจ่้ายดา้น
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การศึกษาและสาธารณสุขจากรัฐ ทาํใหผู้มี้รายได้นอ้ยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในดา้นน้ี และสามารถนาํ
รายจ่ายไดท่ี้ไดร้ะบุการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายน้ีไปใชใ้นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งอ่ืนได ้
  4.3 การลงทุนในทุนมนุษย์โดยรัฐเป็นการสนองความต้องการในการวางแผนก าลังคน 
การลงทุนดา้นการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รัฐสามารถกาํหนดแนวทางและเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาอบรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนในดา้นต่าง ๆ ตามนโยบายและ
แผนการพฒันาประเทศ เช่น การเพิ่มการลงทุนในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มกาํลงัคนท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็น
ความตอ้งการของประเทศอยา่งมาก 
  4.4 การลงทุนในทุนมนุษย์โดยรัฐเพือ่สนองความต้องการส่วนบุคคล ในบางกรณีรัฐอาจ
มีความจาํเป็นต้องเข้ามาลงทุนในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ 
ความสามารถเพิ่มเติมตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล และสามารถนาํความรู้ ความสามารถไป
ประกอบอาชีพตามความสนใจของบุคคล เช่น การท่ีรัฐเขา้ไปลงทุนจดัการฝึกอบรมวิชาชีพช่างยนต ์
ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ประชาชนผูส้นใจก็จะสามารถสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้
และสามารถนาํความรู้ ความสามารถท่ีไดรั้บการฝึกอบรมไปสมคัรเขา้ทาํงานหรือประกอบอาชีพ
ตามความรู้ ความสามารถนั้น ๆ ได ้
  4.5 การลงทุนในทุนมนุษย์โดยรัฐเพื่อสนองความต้องการทางด้านสังคม การลงทุนใน
ทุนมนุษยบ์างประเภทเป็นการลงทุนทางดา้นสังคมท่ีไม่อาจให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดช้ดัเจน 
แต่มีความสําคญัทางดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของสังคม รัฐจึง
จาํเป็นตอ้งเขา้มาเป็นผูล้งทุนในการจดัการศึกษาอบรม เช่น การฝึกอบรมดา้นศิลปวฒันธรรม การ
ฝึกอบรมวิชาชีพท่ีควรสงวนรักษาไว ้ซ่ึงการลงทุนประเภทน้ีหากให้เอกชนเป็นผูด้าํเนินการอาจจะ
ไดรั้บผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่คุม้กบัการลงทุน 
  4.6 การลงทุนในทุนมนุษย์โดยรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยท่ีใน
ปัจจุบนัการคา้ระหวา่งประเทศมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง การผลิตสินคา้และบริการไปจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาสินคา้และบริการให้มีคุณภาพดีและมีตน้ทุนท่ี
ตํ่าลงเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก รัฐบาลจึงมีความจาํเป็นต้องลงทุนจดัการศึกษา
ฝึกอบรมและพฒันาฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะเพิ่มมากข้ึน 
หากให้ภาคเอกชนเป็นผูล้งทุนอาจไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รัฐจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ไป
เป็นผูล้งทุนในทุนมนุษยน้ี์ 
 
สรุป 
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 สายอาชีพ (Career Path) หมายถึง ลาํดบัการทาํงานของบุคคลในช่วงชีวิตงาน ซ่ึงคนส่วน
ใหญ่มกัจะทาํงาน หรือได้รับมอบหมายงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกันหลายงาน และการวางแผน
พฒันาสายอาชีพ จะตอ้งมีการดาํเนินการเพื่อวางแผนพฒันาสายอาชีพ และแผนพฒันารายบุคคล 
จะตอ้งมีบทบาทร่วมระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรในการพฒันาสายอาชีพ มีแนวทางการ
จดัทาํแผนพฒันารายบุคคล มีการเลือกเป้าหมาย การพิจารณากรอบเวลา การ การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการในการเรียนรู้  การกาํหนดวตัถุประสงค ์กลยุทธ์และทรัพยากร การกาํหนดการติดตามผล 
และการทบทวนแผน 
 สมรรถนะ คือคุณลกัษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อการ
ทาํงานในระดบัท่ีเหนือกว่าปกติ และสามารถวดัตามขอ้พิจารณาท่ีใช้อา้งอิงได ้ โดยรูปแบบหรือ
ระดบัของสมรรถนะ จะจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  สมรรถนะขั้นพื้นฐาน และสมรรถนะท่ีบ่ง
ช้ีให้เห็นความแตกต่างกนั และการนาํหลกัสมรรถนะมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
โดยพิจารณาดาํเนินการในกิจกรรมตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นการกาํหนดสมรรถนะ ขั้นกาํหนด
มาตรฐานสมรรถนะของลกัษณะงานหรือตาํแหน่งงาน และขั้นการประเมินสมรรถนะ 
 ทุนมนุษย ์หมายถึง ทกัษะ ความรู้ บุคลิกภาพ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการสร้าง
และพฒันาจากครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพใน
การผลิตของแรงงาน และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และความแตกต่างของทุนมนุษยก์บัทุน
ประเภทอ่ืน จะแตกต่างในส่วนของทุนมนุษยท่ี์มีติดตวัมาตั้งแต่เกิด และในส่วนท่ีไดรั้บการสร้าง 
พฒันาและสั่งสมไวใ้นตวัมนุษย์และการจดัการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การพฒันาทุนมนุษย ์การ
ประเมินผลการจดัการทุนมนุษย ์การตดัสินใจลงทุนในมนุษย ์ลว้นมีปัจจยั เหตุผล และความจาํเป็น
ในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ เพื่อสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่
องคก์ารและประเทศชาติได ้
 
 
 
 
 
                                                               แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 1. จงอธิบายความหมายของสายอาชีพ มาโดยละเอียด 
 2. จงอธิบายการวางแผนเพื่อพฒันาสายอาชีพ ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล 
  2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางอาชีพท่ีองคก์ารจดัทาํข้ึน 
  2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร 
 3. แผนพฒันารายบุคคล คืออะไร จงอธิบายอยา่งละเอียด 
 4. สมรรถนะ คืออะไร จงอธิบายโดยละเอียด 
 5. การนําหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สา มารถนํามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไร จงอธิบาย 
 6. จงอธิบายความหมายของทุนมนุษย ์มาโดยละเอียด 
 7. จงอธิบายความแตกต่างของทุนมนุษยก์บัทุนประเภทอ่ืน มาพอเขา้ใจ 
 8. การจดัการทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
 9. จงอธิบายการพฒันาทุนมนุษย ์ดงัต่อไปน้ี 
  9.1 การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยครอบครัว 
  9.2 การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยบุคคล 
  9.3 การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยองคก์าร 
  9.4 การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรัฐ 
 10. จงอธิบายการตดัสินใจลงทุนในมนุษย ์มาโดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างองิ 
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หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 1. ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร 
 3. การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร 
 4. การเสริมสร้างทกัษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล 
 5. การกาํหนดขอ้ปฏิบติั จรรยาบรรณ หรือขอ้บงัคบัทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 6. การติดตามและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 7. การสร้างภาวะผูน้าํ คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 8. การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร 
 9. ตวัแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์าร 
 10. ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์าร 
 11.สรุป 
 12. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 13. เอกสารอา้งอิง 
 
วตัถุประสงค์  ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียน 
 1. สามารถอธิบายความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมได ้
 2. เขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร 
 3. เขา้ใจการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร 
 4. สามารถระบุการเสริมสร้างทกัษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลได ้
 5. เขา้ใจการกาํหนดขอ้ปฏิบติั จรรยาบรรณ หรือขอ้บงัคบัทางคุณธรรมและจริยธรรมใน
องคก์ารได ้
 6. สามารถระบุการติดตามและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ารได ้
 7. สามารถอธิบายการสร้างภาวะผูน้าํ คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ารได้ 
 8. เขา้ใจการเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร 
 9. เขา้ใจตวัแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์าร 
 10. อธิบายปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ารได้ 
 
วธีิสอน 
 1. บรรยายประกอบเอกสารการสอน 
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 2. บรรยายประกอบ Power Point ในหวัขอ้ต่าง ๆ  
 3. ตอบคาํถามระหวา่งการบรรยาย 
 4. บรรยายสรุปเน้ือหาท่ีสาํคญั 
 
กจิกรรม 
 1. แบ่งกลุ่มอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
 2. คน้ควา้เพิ่มเติมในหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ต 
 3. คน้ควา้เพิ่มเติมในหวัขอ้ท่ีกาํหนดและนาํเสนอรายงาน 
 4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. Power Point ในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 
 3. ตวัอยา่งขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
การวดัและการประเมินผล 
 1. สาเหตุจากการตอบคาํถาม การตั้งใจเรียน 
 2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
 3. ประเมินผลจากงานท่ีใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 
 4. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 
  
 
 
 
 
 
 

บทที ่8  
การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
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ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 ชลทิศ ธีระฐิติ (2553), หน้า 5-43 กล่าวว่า จริยธรรมมีความสําคญัทั้งต่อบุคคลและสังคม 
จริยธรรมสําหรับบุคคลนั้นเป็นหลกัแห่งการประพฤติปฏิบติัสําหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนั และ
จริยธรรมเป็นทั้งพื้นฐานอยูส่องมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม นัน่คือ “หลกัจริยธรรม” (Ethics) 
และ “ศีลธรรม” (Morality) หลกัจริยธรรมในความหมายเฉพาะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแผน
แห่งการประพฤติปฏิบติัท่ีดีของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหน่ึง อนัมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกับจารีต
ประเพณี (Custom) หรือวิถีแห่งการปฏิบติัของบุคคลทั้งหลายในสังคมนั้น หลกัการทางจริยธรรม
เป็นหลกัของแต่ละสังคมและไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นหลกัการท่ีตายตวั แต่จะมีพฒันาการไปตาม
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม ดงันั้น คนดีในสังคมจึงเป็นคนดีท่ีมีลกัษณะตามแบบแผนและ
ค่านิยมของสังคมนั้น 
 ศีลธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกหรือผดิ (Right Or Wrong) แห่งการประพฤติปฏิบติัท่ี
มีหลกัท่ีกาํหนดไวต้ายตวัเพื่อเป็นมาตรฐานในการตดัสินความดีหรือความชัว่ของความประพฤติ
ต่างๆ ของมนุษย ์หลกัการทางศีลธรรมเป็นหลกัท่ีเป็นสากล ตายตวั และถาวร (อยา่งนอ้ยก็สําหรับผู ้
ท่ีมีความเช่ือในหลกัการนั้น) และบางหลกัการอาจมีท่ีมาจากคาํสอนของศาสนาก็ได ้สําหรับคาํว่า 
“จริยธรรม” ท่ีจะใชใ้นหน่วยน้ีจะเป็นจริยธรรมในความหมายกวา้ง ในท่ีน้ีจะเป็นการรวมมโนทศัน์
ทั้งสองน้ีเขา้ดว้ยกนั  โดยเป็นหลกัแห่งการประพฤติปฏิบติัอนัเป็นเร่ืองความเหมาะสมพอดีท่ีมีทั้งท่ี
ตรงตามหลกัสากลและท่ีเป็นค่านิยมของสังคมมารวมกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ทาํให้บุคคล
และสังคมมีเกณฑใ์นการตดัสินความดีของการกระทาํต่าง ๆ ของมนุษย ์ทั้งน้ีโดยมีส่วนของค่านิยม
ท่ีเปิดให้ถูกตีความไดแ้ละทาํให้ประเด็นทางจริยธรรมเป็นปัญหาท่ีมนุษยใ์นสังคมวิเคราะห์หรือ
ถกเถียงกนัไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมในเบ้ืองตน้นั้นอาจจาํแนกตาม
องค์ประกอบของการกระทาํของมนุษย์ได้เป็น บุคคลผูก้ระทาํ ความ ตั้ งใจหรือเจตจาํนงของ     
ผูก้ระทาํ การกระทาํ และผลการกระทาํซ่ึงรวมถึงบุคคลผูรั้บผลจากการกระทาํดว้ย ดงัภาพท่ี 8.1 
และภาพท่ี 8.2 
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ภาพท่ี 8.1 จริยธรรมในความหมายกวา้ง 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 6 
 

 
 
ภาพท่ี 8.2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบทางจริยธรรมเบ้ืองตน้ 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 6 
 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า จริยธรรมเป็นเร่ืองของมนุษยแ์ละความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์้วยกนั 
ปัญหาทางจริยธรรมหรือพฤติกรรมท่ีผดิจริยธรรมมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนโดยท่ีผู ้
ปฏิบติันั้นขาดความสํานึกในศกัด์ิศรีและความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืนนั้น (องค์ประกอบด้าน
เจตจาํนง) หรือเม่ือมีการปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยการใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย 
(องค์ประกอบดา้นการกระทาํ) หรือเม่ือมีการปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนแล้วเกิดผลร้ายต่อบุคคลอ่ืนนั้น 
(องค์ประกอบดา้นผลของการกระทาํ) นัน่คือ การกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมจะเกิดข้ึน
เม่ือปัจเจกบุคคล (Individuals). ไม่ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นมนุษยค์นหน่ึง หรือไม่ไดถู้กให้

ศีลธรรม 
(Morality) 
 
กฎความดีสากล 
(ลาติน moralist) 

หลกัจริยธรรม 
(Ethics) 

 

ค่านิยมในสงัคม 
(กรีก : ethikos, 

customer) 

จริยธรรมใน 
ความหมาย 

กวา้ง 

เจตจาํนง/ความ
ตั้งใจ 

ผลการกระทาํ การกระทาํ 

ความดีมาจากปัจจยั 
ภายในตวับุคคลเอง 
หรือในองคก์ารเอง 

ความดีเป็นกระบวนการ 
และวธีิการประพฤติปฏิบติั 
ของบุคคลและองคก์าร 

ความดีส่งผลต่อปัจจยั 
ภายนอกตวับุคคล 
หรือองคก์าร 
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คุณค่าในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลหรือบุคคลหน่ึง แต่กลบัถูกตีค่าให้เป็นอยา่งอ่ืน เช่น เป็น “ตน้ทุน
ต่อหน่วย” หรือ หน่วยในการคาํนวณตน้ทุน นัน่คือ เป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษย ์ความมีจริยธรรมจึง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีรากฐานจากการมีความเคารพ (Respect) ในความเป็น “มนุษย”์ ของผูอ่ื้น 
 องคก์ารใดองคก์ารหน่ึงไม่อาจกล่าวไดว้า่เป็นองคก์ารท่ีมีจริยธรรม ถา้บุคลากรในองคก์ารนั้น
ขาดการมีความเคารพในความเป็นมนุษยข์องบุคคลอ่ืน แมว้่าองค์การเหล่าน้ีจะมีหลกัจริยธรรม
เขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีเน้นการเป็นองค์การท่ีมีจริยธรรมหรือ
ความรับผดิชอบต่อสังคมสักเพียงไรก็ตาม ประเด็นของความสัมพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมกบัองคก์าร
นั้นอาจพิจารณาไดห้ลายระดบั เช่น ท่ีระดบับนสุดขององคก์ารมีการให้ความสําคญักบัจริยธรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นนโยบายและกลยุทธ์ขององคก์ารดว้ยหรือไม่ ท่ีระดบัปฏิบติัการขององคก์ารมีระบบ
วิธีการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมมากน้อยเพียงไร และท่ีระดบับุคคลในองค์การมีพฤติกรรมท่ี
เรียกวา่ดีไดห้รือไม่ เช่นกนั 
 ความส าคัญของการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
 จริยธรรมองคก์ารเร่ิมตน้ท่ีการมีความเขา้ใจในการตดัสินใจในสภาวะท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่ง
ปัจจยักดดนัต่าง ๆ (Dilemma) หรือสภาวะท่ีเรียกว่า “หนีเสือปะจระเข้” ท่ีตอ้งเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังานประจาํวนัในองคก์าร ซ่ึงเป็นสถานการณ์ลาํบากและกดดนัให้บุคลากรในองค์การตอ้ง
ตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกท่ีไม่น่าเลือกทั้งสองทางหรือมากกวา่นั้น โดยท่ีทางเลือก
ดงักล่าวน้ีมีความสําคญัพอกนั มีความไม่น่าร่ืนรมยต่์อผูท่ี้ตอ้งตดัสินใจพอกนั และยงัอาจจะเป็น
ทางเลือกท่ีหาความถูกความผดิอยา่งชดัเจนไม่ไดพ้อกนั เช่น สภาวะของความขดัแยง้ระหวา่งความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบธุรกิจกบัการแสวงหาผลกาํไรขององค์การ สภาวะของความ
ขดัแยง้ระหว่างการลดตน้ทุนในการผลิตกบัการปกป้องส่ิงแวดล้อมจากการถูกทาํลายโดยธุรกิจ 
หรือ สภาวะความขดัแยง้ระหว่างความก้าวหน้าในอาชีพการทาํงานกับการปฏิบติัโดยยึดหลัก
จริยธรรมของบุคคลนั้น เป็นตน้ 
 ในส่วนของระดบัองคก์ารอยา่งเช่นองค์การธุรกิจหรือหน่วยงานภาคเอกชนนั้นจะมีประเด็น
ทางจริยธรรมอนัมีท่ีมาจากความขดัแยง้ในเร่ืองบทบาทขององคก์าร เน่ืองจากองคก์ารแสวงหากาํไร
จาํเป็นตอ้งมีผลกาํไรจากการประกอบท่ีน่าพึงพอใจซ่ึงในเชิงเศรษฐกิจมกัจะหมายถึงผลกาํไรท่ีสูง 
ตลอดจนการเติบโตของกิจการหรือธุรกิจท่ีดี ในทางตรงกันข้าม บทบาทท่ีอาจจะขัดแยง้คือ 
องคก์ารจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิธีการปฏิบติังานหรือ
ประกอบธุรกิจอนัมีความถูกตอ้งดีงามตามหลกัศีลธรรมและหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไป
ในทางเดียวกบัการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ประเด็นทางจริยธรรมต่าง ๆ ขององค์การ
แสดงถึงความรับผิดชอบท่ีองค์การมีต่อส่วนต่าง ๆ เช่น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริโภค แรงงานหรือพนกังาน 
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หรือรัฐบาล เป็นตน้ ความรับผิดชอบต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํให้เกิดความคาดหวงัมากมายต่อองคก์าร เช่น 
องค์การต้องมีความเติบโตและมีการขยายตวัทางธุรกิจ องค์การตอ้งสร้างงานหรือจ้างแรงงาน
เพิ่มข้ึน องค์การต้องร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมดีข้ึน องค์การตอ้งร่วมปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค 
องค์การตอ้งช่วยปกป้องส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การตอ้งช่วยประหยดัการใช้
พลงังาน และองคก์ารตอ้งมีความรับผดิชอบสาธารณะ เป็นตน้ 
 สภาวะความขดัแยง้จริยธรรม (Ethical Dilemma) ท่ีนาํไปสู่ความยากลาํบากในการตดัสินใจ
ของบุคคลนั้นเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบติังานในองค์การ ประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีบุคลากรเผชิญอาจมีหลายลกัษณะซ่ึงเป็นผลมาจากความขดัแยง้ระหวา่งปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
เช่น เป้าหมายทางภารกิจหรือทางธุรกิจขององคก์าร ความเช่ือส่วนบุคคล สิทธิและความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยมองค์การ และศีลธรรมของสังคม เป็นตน้ ความขดัแยง้
ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีซ่ึงเกิดข้ึนในชีวิตการทาํงานประจาํวนัของบุคลากรในองคก์ารจะส่งผล
ใหบุ้คคลผูน้ั้นตอ้งตดัสินใจเลือกกระทาํตามความเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา ในดา้นหน่ึงองคก์ารจะมี
จริยธรรมได้ก็ต่อเม่ือบุคลากรในองค์การนั้นปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม ในอีกด้านหน่ึง การท่ี
บุคลากรขององค์การจะตดัสินใจแก้ปัญหาเม่ือเกิดกรณีของความขดัแยง้ทางจริยธรรมได้นั้น ก็
จาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและปัจจยัสนบัสนุนต่าง ๆ รวมทั้งพื้นฐานของบุคคลผูน้ั้นเอง หน่ึงใน
ปัจจยัดงักล่าวก็คือ ความชดัเจนของนโยบายทางจริยธรรมขององคก์ารนั้นเอง ตวัอยา่งหน่ึงของการ
เผชิญกบัสภาวะการขดัแยง้ทางจริยธรรมของบุคคลในองคก์ารท่ีมกัจะไดรั้บการกล่าวถึงอยูเ่สมอก็
คือ กรณีของการคอร์รัปชัน่แบบกินเล็กกินนอ้ย (Petty Corruption) ของขา้ราชการ หรือท่ีมกัเรียก
กนัวา่ “การรับเงินใตโ้ตะ๊” หรือ “การกินตามนํ้า” 
 สภาวะความขดัแยง้ท่ีขา้ราชการะดบัล่างเผชิญอยูน่ั้นเป็นความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทของการ
ประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงดูตวัเองและครอบครัวกบับทบาทของการเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีดีของรัฐบาล
และใหบ้ริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและซ่ือสัตย ์ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาททั้งสองน้ีเกิด
จากอตัราเงินเดือนท่ีตํ่าของขา้ราชการ รวมทั้งการไดรั้บเงินค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีล่าชา้อนัสะทอ้น
ถึงความไม่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบราชการ การท่ีขา้ราชการระดบัล่างมีเงินเดือน
นอ้ยแต่มีภาระค่าใชจ่้ายเพื่อครอบครัวมาก ทาํให้มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหารายไดเ้พิ่มเติมซ่ึง
อาจจะอยูใ่นรูปของการประกอบอาชีพท่ีสองเพื่อหารายไดเ้สริมหรือการคอร์รัปชัน่ก็ได ้แต่ไม่วา่จะ
เป็นในรูปแบบใดก็ลว้นแลว้แต่ส่งผลอนัไม่ถูกไม่ควรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งนั้น ทั้งน้ี 
เพราะรูปแบบทั้งสองล้วนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบท่ีทาํให้รัฐเสียรายได้ท่ีพึงได้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มจากการเก็บภาษีอากร กรณีตวัอย่างน้ีช้ีให้เห็นว่าการแกปั้ญหาทางจริยธรรม
ของบุคลากรในองคก์ารนั้นไม่อาจกระทาํเป็นการเฉพาะท่ีระดบับุคคลเพียงระดบัเดียวได ้
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัระบบสังคมเศรษฐกิจในภาพรวมมีประเด็นทางจริยธรรมท่ี
เม่ือดูผวิเผนิอาจจะเป็นเร่ืองท่ีไกลจากความรับผดิชอบขององคก์าร เช่นคาํถามท่ีวา่ อะไรคือเกณฑ์ท่ี
ใช้วดัความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงคาํตอบอาจจะเป็นเพียงตวัช้ีวดัเชิง
ปริมาณ หรือวา่ควรจะรวมถึงปัจจยัท่ีวดัไดย้ากในเชิงคุณภาพดว้ย อยา่งเช่น สภาวะอยู่ดีมีสุขของ
สังคมโดยรวม หรือสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากองคก์ารในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงและดาํเนินการอยู่ภายในระบบสังคมเศรษฐกิจนั้นก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
สภาพการณ์ของระบบสังคมเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกนัองค์การก็สามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาสังคมได้เช่นกัน ดังนั้นองค์การจึงควรดาํเนินงาน ปฏิบติัภารกิจ หรือประกอบธุรกิจท่ีมี
ลกัษณะอนัส่งเสริมต่อการสร้างสรรค์บรรยากาศของสังคมท่ีมีจริยธรรมดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นเร่ือง
ใกลต้วัและอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารมากท่ีสุด อาทิ ในกรณีขององคก์ารภาคเอกชนก็ควร
มีการสร้างแนวทางหรือวธีิการในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ารให้เป็นไปในลกัษณะท่ีแสดงออกซ่ึง
วถีิแห่งความไม่เห็นแก่ตวัและไม่เห็นแก่กาํไรโดยไม่คาํนึงถึงผูบ้ริโภคหรือเป็นลกัษณะท่ีแสดงออก
ต่อสาธารณชนอย่างชดัแจง้ว่าตวัอยา่งท่ีดีของการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและความ
เคารพต่อสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร รวมทั้งต้องคาํนึงด้วยว่า ทศันคติและค่านิยมร่วมของ
องคก์ารนั้นมีลกัษณะท่ีมองไปในระยะยาวหรือมีลกัษณะท่ีเนน้ผลประโยชน์ระยะสั้น หรือในกรณี
องค์การภาครัฐนั้น ก็ควรกาํหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัภารกิจท่ีเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าการคาํนึงถึงแต่เร่ืองของผลประโยชน์ของขา้ราชการหรือผลประโยชน์ขององค์การของ
ตนเองมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาํนาจ เงิน ยศถาบรรดาศกัด์ิ เกียรติ รายไดพ้ิเศษ หรือการ
ไดรั้บอาํนวยความสะดวกจากหน่วยงานราชการดว้ยกนั เป็นตน้ 
 การสร้างความเขา้ใจในภาวะความขดัแยง้น้ีควรจะเป็นการริเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูงก่อน
ดว้ยการถ่ายทอดหรือการส่ือสารความคาดหวงัของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อบุคลากรในองคก์ารทั้งหมด
ในเร่ืองของแนวทางหรือนโยบายการปฏิบติัเม่ือเกิดสภาวะของความขดัแยง้ท่ีเป็นประเด็นปัญหา
ทางจริยธรรม นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารยงัควรจดัตั้งกระบวนการและขั้นตอนการ
เฝ้าระวงั ติดตาม และตรวจสอบ ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้คาํแนะนาํแก่บุคลากรในองคก์าร พร้อมกนัน้ียงัอาจจดัให้มีการทบทวนกลยุทธ์ โครงสร้าง 
และระบบหรือกระบวนงานขององคก์าร หากประเด็นท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมองคก์ารยงัไม่ไดรั้บการ
ยกข้ึนให้เป็นเร่ืองสําคญัขององค์การนั้น ในทางตรงกันข้าม หากองค์การมีผูน้ําหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีภาวะผูน้าํทางจริยธรรมและพร้อมท่ีจะผลกัดนั ขบัเคล่ือน และบริหารเชิงจริยธรรม 
แลว้การสร้างระบบจริยธรรมในองค์การก็จะดาํเนินไปไดดี้ยิ่งข้ึน สําหรับแนวทางปฏิบติัท่ีสําคญั
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สาํหรับองคก์ารในการเสริมสร้างจริยธรรมนั้นอาจสรุปไดว้า่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงและองคก์ารตอ้ง
ผลกัดนัคือ 
 ประการที่ 1 การให้ความสําคญักบัค่านิยมทางจริยธรรมและขอ้ปฏิบติัหลกั ๆ ขององค์การ
และใหมี้การนาํไปปรับใชใ้นทุกระดบัของการปฏิบติังาน 
 ประการที่ 2 การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมทางจริยธรรมกบัการวางกลยุทธ์หรือการ
วางแผนปฏิบัติการขององค์การ ระหว่างค่านิยมทางจริยธรรมกับการปฏิบัติงานขององค์การ 
ระหวา่งค่านิยมทางจริยธรรมกบัการสร้างวฒันธรรมขององค์การ และระหว่างการระบุและจดัการ
ค่านิยมทางจริยธรรมกบัปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร 
 ประการที่ 3 การฝึกฝนหรือฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพฒันากระบวนการคิดและการปฏิบติัจริง
เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมทางจริยธรรม และเตรียมให้บุคลากรนั้ นตระหนักถึงหน้าท่ีทาง
จริยธรรมในทุกลาํดบัชั้น รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารท่ีเอ้ือต่อการคิดและการปฏิบติังานเชิงจริยธรรม 
 ประการท่ี 4 การนาํวิธีการติดตามตรวจสอบมาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงองค์การ
เท่านั้น มิใช่เพื่อเป็นระบบการตรวจสอบหาความผดิหรือเพื่อคาดโทษ 
 แมว้า่ในระบบการเมือง การปกครอง ระบบราชการ และเศรษฐกิจตลาดเสรีจะมีกฎหมายและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีควบคุม กาํกบั หรือเฝ้าระวงัการดาํเนินการขององค์การประเภทต่าง ๆ 
แลว้ก็ตาม ซ่ึงอาจรวมถึงกฎหมายท่ีกาํหนดให้องค์การตอ้งกระทาํการต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรมและ
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมโดยท่ีมีการระบุบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน หากองคก์ารฝ่าฝืนหรือ
กระทาํการท่ีขดักบัหลกักฎหมายดงักล่าว แต่ก็จะเห็นไดโ้ดยทัว่ไปวา่การควบคุมดว้ยกฎหมายหรือ
ระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ เหล่าน้ียงัไม่เพียงพอ และเป็นเพียงกลไกการบงัคบัจากภายนอกเท่านั้น หาก
พิจารณาในเชิงของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางจริยธรรมเบ้ืองต้นนั้ นการเป็นองค์การท่ีมี
จริยธรรมนั้นจาํเป็นตอ้งมีกลไกการกาํกบัตนเองท่ีสําคญัคือ การมีค่านิยม (Values) หรือความเช่ือ 
(Beliefs) ทางจริยธรรมร่วมกนั เช่น ความซ่ือสัตย ์ความตรงไปตรงมา ความถูกตอ้งตามทาํนอง
คลองธรรม ความใส่ใจในการให้บริการผูอ่ื้น หรือความเคารพในความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น เป็นตน้ 
ค่านิยมทางจริยธรรมเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีจะทาํให้องคก์ารดาํเนินการต่าง ๆ อยา่งมีจริยธรรม หาก
บุคคลภายในองคก์ารยดึถือและปฏิบติัตามค่านิยมความเช่ือถือเหล่านั้น การควบคุมกาํกบัตนเองจาก
ภายในโดยการมีค่านิยมร่วมในองคก์ารก็จะเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างการประกอบการขององคก์ารควบคู่
ไปกบัการควบคุมดูแลจากกลไกภายนอกอ่ืน ๆ เช่นกนั 
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แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์การ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ขององคก์ารเป็นหน้าท่ีท่ีองคก์ารพึงมีต่อ
สังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมนั้น ทั้งน้ี ยงัหมายรวมไปถึงการเป็นสมาชิกของสังคมโลก
อีกดว้ย จะเห็นไดว้า่องคก์ารมีความสัมพนัธ์หลากหลายกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ใน
สังคม และองค์การก็มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในผลของการกระทาํหรือการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีจะ
ไปกระทบต่อวถีิชีวติและสภาพแวดลอ้มของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเหล่านั้น หากเป็นองคก์ารธุรกิจก็
จะมีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น หุน้ส่วน พนกังาน ผูรั้บบริการ ผูจ้ดัหา ชุมชนทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ และหน่วยงานสาธารณะ  ทั้ งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศและหากเป็น
องค์การภาครัฐ ผูส่้วนได้ส่วนเสียอาจจะมีตั้งแต่สาธารณชนในทุกระดบัไปจนถึงขา้ราชการหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเองก็ได ้
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจะเกิดข้ึนเม่ือองค์การให้ความสนใจอย่างแทจ้ริงต่อ
ผลกระทบท่ีองคก์ารนั้นมีต่อสังคม โดยวิธีการเร่ิมตน้ท่ีอาจกระทาํไดก้็คือ การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียขององคก์ารและจดัทาํตวัแบบของผลการวเิคราะห์น้ีข้ึนมา ดงัตวัอยา่งดงัภาพ 8.3 ตวัแบบผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Model) ดงักล่าวน้ีจะกระตุน้ให้องคก์ารแต่ละแห่งขบคิดอยา่งเป็น
ระบบถึงประเภทและกลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มท่ีกลุ่ม
ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะไดรั้บจากกิจกรรมหรือแผนงานขององคก์าร นอกจากน้ีตวัแบบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ยงัถือเป็นจุดเร่ิมตน้สาํคญัสาํหรับองคก์ารท่ีตอ้งการจะริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
ตวัแบบน้ีจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถพิจารณาถึงผลกระทบของแต่ละสาขาอาชีพหรือสายงานท่ีจะมี
ต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ อย่างไร กระบวนการดงักล่าวจะสามารถนาํไปสู่การพฒันา “หลกัปฏิบติั” 
(Code Of Conduct)ของวิชาชีพหรือสายงานแต่ละแขนงไดใ้นท่ีสุด นอกจากน้ี ตวัแบบผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียยงัสามารถช่วยองค์การในการทาํการวิเคราะห์ความเสียงทางจริยธรรม (Ethical Risk 
Analysis) เน่ืองจากตวัแบบดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือเร่ิมตน้ท่ีช้ีให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของหน่วยงานภายในองค์การ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ท่ีมีปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในด้วย
กนัเอง ซ่ึงจะช่วยเป็นส่วนสนบัสนุนใหก้ารเขา้ไปแกไ้ขทาํไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน 
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ภาพท่ี 8.3 ตวัแบบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ารภาครัฐ 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 12 
  
 ตวัอยา่งของคาํถามท่ีองคก์ารสามารถถามเพื่อประเมินตนเองได ้(Self-Assessment) และเพื่อ
ใช้ในการพิจารณาถึงความรับผิดชอบท่ีองคก์ารนั้นมีแต่ผูรั้บบริการหลากหลายกลุ่มอาจใชค้าํถาม
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 คาํถามท่ี 1องคก์ารของท่านรักษาสัญญาต่อผูรั้บบริการหรือไม่ หรือสัญญาท่ีองคก์ารของท่าน
ใหต่้อผูรั้บบริการนั้นเป็นสัญญาท่ีท่านทราบดีวา่ไม่อาจจะทาํไดจ้ริง 
 คาํถามท่ี 2องค์การของท่านมีความซ่ือสัตยใ์นการกาํหนดราคา ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย  หรือ
มาตรฐานคุณภาพของสินคา้และบริการขององคก์ารของท่านหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 3เม่ือผูรั้บบริการร้องเรียนหรือร้องทุกข์เร่ืองสินคา้หรือบริการ องค์การของท่าน
ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 4เม่ือองค์การของท่านไม่สามารถจดัส่งสินคา้และบริการ หรือไม่สามารถส่งมอบ
บริการได ้ท่านคาํนึงถึงความยุง่ยากและความรู้สึกของผูรั้บบริการหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 5องคก์ารของท่านมุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัย ัง่ยนืกบัผูรั้บบริการหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 6ท่านเป็นคนหน่ึงท่ีอยากเป็นลูกคา้หรืออยากรับบริการจากองคก์ารน้ีหรือไม่ 
 นอกจากน้ี องคก์ารยงัสามารถตั้งคาํถามต่อตนเองไดใ้นการพิจารณาถึงความรับผิดชอบของ
องคก์ารท่ีมีต่อผูจ้ดัหาหรือผูรั้บช่วงจดัทาํ (Suppliers) โดยใชต้วัอยา่งคาํถามดงัต่อไปน้ี 

สมาคม 

ส่วนราชการอ่ืน 

รัฐบาล 

ผูรั้บบริการ 

ภารกิจของ 
องคก์าร 

ประชาชนทัว่ไป 

องคก์าร 
ปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน ธุรกิจเอกชน 

ชุมชน 
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 คาํถามท่ี 1องคก์ารของท่านมีความซ่ือตรงจริงใจในการเจรจาธุรกิจหรือการจดัซ้ือจดัจา้งกบัผู ้
จดัหาหรือไม ่
 คาํถามท่ี 2องคก์ารของท่านจ่ายเงินใหผู้จ้ดัหาตรงตามเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 3ในการติดต่อทางธุรกิจหรือติดต่องานกบักลุ่มธุรกิจ หน่วยงาน หรือกิจการท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าท่าน ท่านได้ใช้อาํนาจอิทธิพลเพื่อบีบกลุ่มธุรกิจหรือหน่วยงานขนาดเล็กเหล่านั้น
หรือไม่ 
 คาํถามท่ี 4องค์การของท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูจ้ดัหา (Providers) ในเร่ืองการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 คาํถามท่ี 5องค์การของท่านปฏิบติัต่อผูจ้ดัหาอย่างเดียวกนักบัท่ีท่านตอ้งการให้ผูรั้บบริการ
ปฏิบติัต่อท่านหรือไม่ 
 ตวัอย่างของคาํถามท่ีองค์การสามารถตามตนเองได้ในการพิจารณาถึงความรับผิดชอบท่ี
องคก์ารนั้นมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
 คาํถามท่ี 1องคก์ารของท่าน (ถา้เป็นหน่วยผลิต) ไดผ้ลิตของเสียออกมามากนอ้ยเพียงใด 
 คาํถามท่ี 2องค์การของท่านมีก่อให้เกิดภาวะมลพิษกบัสภาพแวดล้อมหรือไม่ หากมี ท่าน
ดาํเนินการในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 
 คาํถามท่ี 3องคก์ารของท่านใชไ้ฟฟ้าและนํ้าประปาโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ 
 คาํถามท่ี 4องค์การของท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูจ้ดัหา (Providers) ในเร่ืองการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม ่
 คาํถามท่ี 5ในแผนงานขององค์การท่านมีการนาํหลักการเศรษฐศาสตร์เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ย ัง่ยนืมาปรับใชห้รือไม่ 
 ชุดคาํถามท่ีองคก์ารสามารถถามตนเองไดใ้นการวิเคราะห์ความรับผิดชอบทางสังคมท่ีมีต่อ
ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีองคก์ารนั้นไดเ้ขา้ไปปฏิบติัภารกิจหรือประกอบธุรกิจมีดงัน้ี 
 คาํถามท่ี 1องค์การของท่านมีอาณาบริเวณหรือส่ิงก่อสร้างท่ีทาํให้ชุมชนนั้นน่าอาศยัหรือมี
ความร่ืนรมยข้ึ์นบา้งหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 2กระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การของท่านอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ประชาชนในชุมชนนั้นหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 3องค์การของท่านสามารถร่วมมือกับองค์การอ่ืน ๆ ในชุมชนในการพัฒนา
โครงการสร้างแหล่งพกัผอ่นสาธารณะไดห้รือไม่ 
 คาํถามท่ี 4หากในชุมชนนั้นมีอตัราการวา่งงานในระดบัสูงโดยเฉพาะในหมู่เยาวชน องคก์าร
ของท่านสามารถสนบัสนุนใหมี้โครงการฝึกอบรมแก่เยาวชนเหล่านั้นไดห้รือไม่ 
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 คาํถามท่ี 5องคก์ารของท่านสามารถสนบัสนุนการจา้งงานคนพิการไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
 ชุดของคําถามท่ีผู ้บริหารขององค์การสามารถถามตนเองได้ในการพิจารณาถึงความ
รับผดิชอบทางสังคมท่ีองคก์ารนั้นควรมีต่อบุคลากรหรือพนกังานอาจมีคาํถามไดด้งัน้ี 
 คาํถามท่ี 1องค์การของท่ านมีควา มจริงใจในการแจ้งข้อมูล เ ก่ียวกับ องค์การหรือ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพของบุคลากรหรือพนกังานในองคก์ารหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 2องคก์ารของท่านจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้กบับุคลากรหรือพนกังานอยา่ง
ยติุธรรมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกบับุคลากรในระดบัเดียวกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 คําถามท่ี 3 องค์การของท่านปฏิบัติต่อบุคลากรหรือพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคล 
(Individual) และสนบัสนุนการพฒันาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นปัจเจกบุคคลนั้นหรือไม่ 
 คาํถามท่ี 4 องคก์ารของท่านรักษาสัญญาต่อบุคลากรหรือพนกังานทั้งในทางวาจาและท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ องค์การของท่านเคยเอาเปรียบบุคลากรหรือพนกังานของท่านเองเม่ือมี
โอกาสหรือไม ่
 คาํถามท่ี 5องค์การของท่านมีมาตรการดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คงของ
บุคลากรหรือพนกังานผูท่ี้ตอ้งทาํงานท่ีเส่ียงอนัตรายหรือไม่ อยา่งไร 
 หากองคก์ารมีผลการปฏิบติังานหรือการปฏิบติัภารกิจโดยท่ีคาํนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคมด้วยก็จะทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นผูรั้บบริการ ผูจ้ดัหา ชุมชนทอ้งถ่ิน เจา้ของกิจการ คู่แข่งทางธุรกิจ 
บุคลากรหรือลูกจา้งพนกังาน ผูคุ้มกฎระเบียบของรัฐ องคก์ารทางการเงิน ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
หรือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์  และทา้ยสุดก็จะทาํให้องค์การนั้นเป็นองค์การท่ีมีความรับผิดชอบทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมต่อสังคมสูงข้ึน 
 ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
 ความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้(Transparency And Accountability) เป็นแนวคิดหรือ
มโนทศัน์ท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มโดยส้ินเชิงกบัเร่ืองของการทุจริตและประพฤติชอบหรือการ
คอร์รัปชัน่ เสมือนความตรงขา้มระหวา่งความดีกบัความชัว่ นัน่คือจะมีการคอร์รัปชัน่ไม่ไดถ้า้การ
กระทาํนั้นมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นทุก ๆ ดา้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ความโปร่งใส
และการตรวจสอบไดน้ั้นเป็นสภาวะท่ียากจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ข้ึนได ้
 ความโปร่งใสตรวจสอบได้จะเกิดข้ึนบนพื้นฐานท่ีบุคลากรขององค์การนั้นได้ปฏิบติังาน
หรือประกอบธุรกรรมด้วยการมีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ และในการท่ีจะมีแนวทางการ
ประพฤติหรือการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพนั้นจะตอ้งอาศยัแนวทางการปฏิบติัท่ีอา้งอิงอยูก่บักรอบ
ทางจริยธรรม ดงัภาพท่ี 8.4 แนวคิดหลกั ๆ ของการสนบัสนุนให้องคก์ารมีความเป็นมืออาชีพก็คือ
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การสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองค์การ หากจาํแนกลงไปถึงวิธีการหรือกระบวนการในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กบัองค์การ สามารถแบ่งได้เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในระดบับุคคลหรือ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดใ้นระดบับุคคล (Personal Accountability) และการสร้างความ
น่าเช่ือถือในภาพรวมหรือความน่าเช่ือถือในระดบัหน่วยงาน (Collective Accountability) การสร้าง
ความน่าเช่ือถือ ทั้งสองระดบัน้ีจะตอ้งร่วมกนัไปเพื่อท่ีจะคงไวซ่ึ้งมาตรฐานในการปฏิบติังานหรือ
การประกอบธุรกิจขององคก์าร องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการสร้างความน่าเช่ือถือและ
การรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานในการปฏิบติังานขององคก์ารก็คือระบุค่านิยมในเร่ืองความเป็นมืออาชีพ
และค่านิยมองคก์ารนั้นทาํไดอ้ยา่งไร 
 

 
 
ภาพท่ี 8.4 กรอบแนวคิดเก่ียวกบัความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 15 
 
 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า องค์การใดท่ีมีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้นั้ นหมายถึง 
องคก์ารนั้นปราศจากการคอร์รัปชัน่ ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดจึ้งมีความสําคญัในฐานะท่ี
เป็นส่ิงบ่งช้ีว่าองค์การและสังคมนั้นจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนกบัสังคมและองคก์ารอนัเน่ืองมาจากความไม่โปร่งใสและปราศจาก
การตรวจสอบนั้นมีตวัอยา่งเช่น การบิดเบือนมติขององคก์ารหรือของสังคมเพื่อประโยชน์ให้กบัผูท่ี้
ให้อามิสสินจา้งมากกว่า การเพิ่มความรุ่งเรืองหรือความร่ํารวยให้กบัผูท่ี้อยู่ในฐานะดีอยู่แล้วใน

ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

สภาวะท่ีปราศจาก 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ความน่าเช่ือถือและ 
มาตรฐานการปฏิบติั 

ความเป็น 
มืออาชีพ 

กรอบอา้งอิงทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ระดบัองคก์าร 

ระดบับุคคล 

= 



391 
 

ขณะท่ีกิจกรรมเดียวกนันั้นจะไปเพิ่มความแร้นแคน้ให้กบัผูท่ี้ยากจนให้ประสบความลาํบากข้ึนไป
อีก การใหร้างวลัแก่คนโลภและคนท่ีไม่ซ่ือสัตย ์การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไปใชใ้นโครงการ
ท่ีมีความจาํเป็นน้อย การทาํโครงการใหญ่โตและส้ินเปลืองกว่าท่ีจาํเป็นทั้ง ๆ ท่ีโครงการท่ีใช้
ทรัพยากรและงบประมาณนอ้ยกวา่อาจจะมีความเหมาะสมท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าประสงคไ์ดม้ากกวา่ 
และการให้หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพน้อยกว่าเขา้มารับผิดชอบโครงการและนาํไปสู่ความไม่ยุติธรรม
ในการจดัซ้ือ จดัจา้ง เป็นตน้ อน่ึง ระดบัของการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การหรือการ
คอร์รัปชั่นน้ีสามารถแบ่งออกได้ในเบ้ืองตน้เป็น 3 ลกัษณะด้วยกนั คือ การทุจริตขนาดใหญ่ทั้ง
ระบบ การให้อามิสสินจา้งเป็นตวัเงิน และการกินเล็กกินนอ้ยในองคก์าร ซ่ึงต่างก็ก่อความเสียหาย
ต่อองคก์ารและสังคมทั้งส้ิน 
 
การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์การ 
 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การมีรากฐานอยู่ท่ีการปรับเปล่ียนบรรทดัฐาน (Norms) 
หลกัการสํานึกร่วมหรือความคิดความเช่ือร่วมกนัของคนในองคก์าร (Shared Belief) ซ่ึงอาจเรียก
โดยรวมว่าเป็น “ค่านิยม” ขององค์การ ค่านิยมอาจหมายถึงทางเลือกท่ีพึงประสงค์ในวิถีแห่งการ
ดาํรงอยู ่การประพฤติปฏิบติั และวิถีทางอนันาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายอนัเป็นความเช่ือท่ีหย ัง่ราก
ลึกและย ัง่ยืนอยูใ่นตวับุคคล ตวัอย่าง บุคคลหน่ึงอาจเช่ือในการใชชี้วิตอย่างมีเกียรติและมีศกัด์ิศรี 
บางคนอาจจะตอ้งการการใชชี้วิตอย่างมีอิสระ หรือบางคนอาจเช่ือในทรัพยสิ์นเงินทองและความ
เจริญรุ่งเรืองทางวตัถุ ทั้งเร่ืองของเกียรติและศกัด์ิศรี อิสระเสรี และความเจริญทางวตัถุเหล่าน้ี ลว้น
เป็นทางเลือกท่ีมีสถานะเท่ากนัทั้งหมด กล่าวคือ มีสภาพเป็น “ค่านิยม” 
 ค่านิยมมีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นทั้งแก่นและเป็นความหมายโดยตรงของจริยธรรมองคก์าร 
โดยท่ีอาจจะแสดงออกมาไดใ้นรูปของประมวลจริยธรรม หลกัจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม
ของแต่ละองคก์ารนั้นมีไดห้ลายรูปแบบ อนัมีลกัษณะร่วมกนัในฐานท่ีเป็นการจดัลาํดบัค่านิยม การ
จดัลาํดบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในองค์การและการจดัลาํดบัรูปแบบปัญหาหรือการประพฤติผิดใน
องค์การ แต่ประมวลจริยธรรมส่วนใหญ่มกัจดัทาํอยู่ในรูปของข้อกาํหนดทางจริยธรรม (Rule 
Book) ท่ีมุ่งเน้นการแจกแจงมาตรฐานหรือระเบียบในการประพฤติปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนในองค์การ อย่างไรก็ดี แม้ว่าประมวลจริยธรรมเหล่าน้ีจะมีการแจกแจงและ
จดัลาํดบัไวอ้ยา่งละเอียด แต่ถา้หากวา่หลกัการเหล่าน้ีมิไดอ้ยูบ่นค่านิยมหลกัหรือค่านิยมร่วมใดเลย
ก็จะเป็นการยากท่ีบุคลากรในองค์การจะสามารถเขา้ใจถึงสาระสําคญัของประมวลจริยธรรมของ
องค์การได ้นอกจากน้ี หากไม่มีการกาํหนด “ค่านิยมหลกั” (Core Values) ขององค์การไวอ้ย่าง
ชัดเจนแล้ว เม่ือเกิดสถานการณ์ความขดัแยง้ทางจริยธรรมข้ึนในองค์การ และหากในประมวล
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จริยธรรมก็มิไดเ้สนอแนะแนวทางในการตดัสินใจ ก็ยอ่มจะทาํให้เกิดปัญหายุง่ยากในการตดัสินใจ
ข้ึนได ้การท่ีนาํเอาค่านิยมหลกัเขา้มาเป็นฐานรองรับการจดัทาํและการร่างประมวลจริยธรรมหรือ
ขอ้ปฏิบติัทางจริยธรรมขององค์การนั้นจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเขา้ไปช่วยเพิ่มความหมายและ
สาระสําคญัของประมวลจริยธรรมให้เด่นชดัข้ึน ตวัอย่าง จากขอ้ความท่ีเขียนว่า “องค์การของเรา
มุ่งมัน่ท่ีจะมอบบริการชั้นเลิศให้กบัลูกคา้” นั้น อาจจะบอกเป็นนยัถึงค่านิยมหลกัขององค์การซ่ึง
อาจจะเป็นค่านิยมเก่ียวกบัการแข่งขนั ความเอ้ืออาทร และการรักษาคาํมัน่สัญญา เป็นตน้ 
 การทบทวน สํารวจ และเปล่ียนแปลงค่านิยมขององค์การจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เสริมสร้างจริยธรรมองค์การ เน่ืองจากประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสําคญัของตวัค่านิยมเอง
ควรจะตอ้งมีการพฒันาให้เหมาะสมตามยุคตามสมยั เช่น ค่านิยมขององคก์ารกบัผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ การทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง การเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคลากรในองค์การ การเปล่ียนแปลง
กระบวนงานและรูปแบบการทาํงาน การสนบัสนุนให้ยึดแนวทางปฏิบติัในการเสริมสร้างทางบวก
มากกว่าวิธีการท่ีเน้นการออกคาํสั่งห้ามในทางลบ หรือการให้ความสําคญัขั้นเร่งด่วนในการให้
ความรู้เร่ืองการสร้างค่านิยม เป็นตน้ และในอีกดา้นหน่ึง การนาํระบบจริยธรรมองค์การมาใช้ให้
เกิดสัมฤทธิผลไดน้ั้นจะมีรากฐานท่ีมาสําคญัจากภายในองคก์ารเอง นัน่คือองคก์ารจะสามารถตอบ
คาํถามหลกั ๆ ในเร่ืองจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน และในขณะเดียวกนัจะสามารถทบทวนพิจารณา
ปรับปรุงค่านิยมขององคก์ารท่ีสาํคญัตามการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัไดห้รือไม่ เพียงใด อีกดว้ย 
 นอกจากน้ี การนาํระบบจริยธรรมหรือการนาํประมวลจริยธรรมมาใช้ในองค์การ โดยมาก
แลว้มกัจะมีการกล่าวถึงจริยธรรมแบบทัว่ไป หรือในประเด็นทางจริยธรรมท่ีไดรั้บความนิยมใน
ขณะนั้น บางคร้ังก็เป็นไปตามความเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงเป็นคนกลุ่มน้อยในองค์การ แต่
ทว่าปัจจยัหลักประการหน่ึงของการนาํระบบจริยธรรมมาใช้ในองค์การนั้นก็คือการกลับไปท่ี
รากฐานเร่ือง “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) ขององคก์าร ซ่ึงมีความสําคญัและเป็นสาระสําคญัใน
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ ภายในสภาวะปัจจุบนัท่ีองค์การต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัปัญหา        
ทา้ทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลายรูปแบบ อนัเป็นผลให้องค์การเหล่าน้ีตอ้งหันมาให้
ความสาํคญักบัการตอกย ํ้าเร่ือง “ค่านิยมองคก์าร” (Corporate Values) ซ่ึงองคก์ารบางแห่งอาจนาํเอา
ค่านิยมองค์การน้ีไปจดัทาํประมวลจริยธรรมขององค์การท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เหตุผลประการ
หน่ึงท่ีองค์การหนัมาให้ความสําคญักบัค่านิยมขององค์การน้ีก็เพื่อท่ีจะให้บุคลากรภายในกรอบมี
ความคิดท่ีช่วยใหส้ามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดโ้ดยการปรับใชห้ลกัการค่านิยมท่ียึดถือ
กนัในองค์การเอง ทั้งน้ี การใช้กลไกของค่านิยมองค์การน้ี ต่างกบัการจดัทาํและการใช้ประมวล
จริยธรรม เน่ืองจากประมวลจริยธรรมนั้นเป็นหลกัท่ีร่างไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างละเอียดท่ี
กาํหนดขอ้ควรประพฤติปฏิบติัภายในองคก์าร ในขณะท่ีค่านิยมพื้นฐานขององคก์ารจะช่วยอาํนวย
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ใหบุ้คลากรภายในสามารถตดัสินใจและปฏิบติังานในเร่ืองท่ีไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรไดอ้ย่างเป็นไปเอง (Automatic) กล่าวคือ ค่านิยมพื้นฐานขององคก์ารเป็นหลกั ความเช่ือท่ี
รองรับหรือฐานรากใหก้บักฎเกณฑแ์ละแบบแผนท่ีใชป้ระพฤติปฏิบติักนัในองคก์าร 
 ความแตกต่างอีกประการหน่ึงระหว่างข้อกาํหนดทางจริยธรรมหรือเกณฑ์ในการปฏิบติั
ภายในองค์การ กบัค่านิยมองค์การก็คือค่านิยมเป็นส่ิงท่ีไร้พรมแดน มนุษยท่ี์ไม่ไดเ้ป็นคนชนชาติ
เดียวกนัก็อาจจะมีระบบความคิดความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้ในขณะท่ีขอ้กาํหนดทางจริยธรรมจะ
สะทอ้นเพียงแค่กฎเกณฑ ์กฎหมาย หรือประเพณีนิยมในสังคมท่ีขอ้กาํหนดนั้นถูกสร้างข้ึนมา แมว้า่
ในขณะท่ีบุคลากรอาจจะยดึถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางจริยธรรมขององคก์าร แต่บุคลากรเหล่านั้น
จะมีความเช่ือหรือความเห็นท่ีคลอ้ยตามกบักฎเกณฑ์ขอ้กาํหนดเหล่านั้นหรือไม่เป็นเร่ืองท่ีอาจจะ
ประเมินได้ยาก ในทางตรงกันข้าม การสร้างค่านิยมองค์การเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและ
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัมีความรู้สึกร่วมหรือการทุ่มเทเชิงอารมณ์ (Emotional Commitment) อนัเป็น
พื้นฐานใหบุ้คลากรทุกระดบัมีวธีิการคิดตดัสินใจและหลกัปฏิบติังานเพื่อองคก์ารท่ีมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีความเห็นอีกทางหน่ึงวา่ความเห็นพอ้งกนัในเร่ืองค่านิยมเป็นส่ิงท่ีไม่มีทางท่ี
จะเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากค่านิยมเป็นเร่ืองส่วนบุคคลและเป็นเร่ืองเฉพาะทางวฒันธรรม แต่ถึงกระนั้น
แม้ว่าในโลกน้ีจะมีความแตกต่างในเร่ืองวฒันธรรมและรายละเอียดของมุมมองต่าง ๆ ในการ
ดาํรงชีวติท่ีทาํใหช้นแต่ละชาติใหค้วามสาํคญัและจดัลาํดบัก่อนหลงัในแต่ละเร่ืองต่างกนัออกไป แต่
ก็ยงัมีค่านิยมท่ีมีความเป็นสากล เช่น ความซ่ือสัตย ์ความเคารพนบัถือในการมีชีวิตท่ีมีให้เห็นผา่น
พฤติกรรม    ต่าง ๆ โดยทัว่ไปและเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กชาติ ทุกวฒันธรรม และภาษายดึถือร่วมกนั 
 
การเสริมสร้างทกัษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล 
 เน้ือหาหรือประเด็นทางจริยธรรมในระดบับุคลากรขององค์การนั้นเป็นเร่ืองท่ีส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกับหน่วยงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการละเมิดกฎระเบียบขององคก์าร เช่น การไม่ตรงต่อเวลา การนาํสุราหรือของมึนเมาเขา้มา
ในอาคาร หรือการรับของกาํนลัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากผูจ้ดัหาหรือผูรั้บช่วงจดัทาํ ประเด็นท่ีควรจะตอ้ง
นาํมาพิจารณาเก่ียวกบัมุมมองทางจริยธรรมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการคือ 
 ประการแรก ตอ้งพิจารณาว่ากฎเกณฑ์หรือมาตรการท่ีวางไวเ้ป็นระเบียบขององค์การนั้น
สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งพิจารณาว่าประเด็นทางจริยธรรมดงักล่าวนั้นขดักบั
ขอ้กาํหนดทางจริยธรรมอย่างไร องคก์ารทุกแห่งควรจดัให้มีระบบการนาํประเด็นทางจริยธรรมท่ี
ขดัต่อขอ้กาํหนดขององคก์ารข้ึนมาตรวจสอบได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็สามารถปรับให้
เป็นกระบวนการแนะนาํปรับปรุงพฤติกรรมโดยไม่เนน้ท่ีการลงโทษหรือเอาผิด ส่ิงท่ีองคก์ารตอ้ง
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คาํนึงถึงขอ้หน่ึงคือ กฎเกณฑ์ไม่ใช่หลกัการ (Rules Are Not Principles) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ทั้ง
บุคลากรและองค์การมกัจะเขา้ใจว่าทั้งสองเร่ืองนั้นเป็นส่ิงเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้ม กฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบนั้นมีไวเ้พื่อทาํใหบุ้คลากรเขา้ใจในหลกัจริยธรรมขององคก์ารมากข้ึน และกฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบยอ่มตอ้งมีการประเมินและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 
 ประการที่สอง ตอ้งมีการพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมท่ีขดัต่อกฎระเบียบขององค์การ
ในขณะช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน และไม่ทอดเวลาหรือประวิงเวลาออกไปจนทาํให้กระบวนการพิจารณา
หรือตดัสินใจลงโทษหรือการดาํเนินการทางวินัยของบุคลากรต้องนําข้ึนไปเสนอต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเท่านั้น กล่าวคือ ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีจะสอบสวนความประพฤติของบุคลากรตอ้ง
กระชบั ชดัเจน และตรงไปตรงมา ท่ีสาํคญัเม่ือองคก์ารมีขนาดใหญ่มากข้ึน ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็น
ท่ีจะตอ้งเล็งเห็นความสาํคญัของการผนวกเอาหลกัทางจริยธรรมเขา้กบัขอ้กาํหนดและเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏิบติัของบุคลากรเพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่และมีมนุษยธรรมมากข้ึน 
 นอกจากประเด็นปัญหาและขอ้พิจารณาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีประเด็นของการไม่ยอมรับ
ในหลกัการเก่ียวกบัจริยธรรมอีกดว้ย ตวัอยา่งท่ีชดักบัมโนธรรมของคนทัว่ไปมากท่ีสุดก็คือขอ้อา้ง
หรือคาํแกต้วัท่ีบุคคลมีต่อกรณีการติดสินบนหรือการคอร์รัปชัน่ เช่น คาํพูดท่ีวา่ “ใคร ๆ ก็ทาํแบบ
น้ี” หรือ “เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม” เป็นตน้ การแกต้วัให้พฤติกรรมการคอร์รัปชัน่ดงักล่าว
มกัจะถูกนาํมาใช้หรือนาํมาอา้งโดยบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อระบบหรือองค์การนั้น 
การพูดแก้ตวัเช่นน้ีก็เพื่อทาํให้ตนเองรู้สึกผิดน้อยลง บางคร้ังก็จะกระทาํโดยบุคคลท่ีเช่ือว่าการ
นาํเอาค่านิยมแบบ “ตะวนัตก” มาใช้ในส่วนอ่ืนของโลก (เช่น ในสังคมตะวนัออกท่ีมองวา่การให้
ค่านํ้าร้อยนํ้าชาไม่น่าจะมีความผดิ) เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม บุคลากรบางส่วนมกัมองวา่จริยธรรมทาง
ธุรกิจ (Business Ethics) หรือจริยธรรมภาครัฐ (Public Sector Ethics) นั้นควรเป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนั
ในระดบัทฤษฎีและไม่ควรนาํมาปรับใช้อย่างจริงจงักบัภาคปฏิบติัภายในองค์การ บุคลากรเหล่าน้ี
โดยส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้วา่การทุจริตประพฤติชอบก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ทางจริยธรรมโดยรวมและในเชิงลึกอยา่งไร และท่ีสาํคญับุคคลเหล่าน้ีมกัมองไปท่ีปัญหาคอร์รัปชัน่
และคิดวา่นัน่คือ “เร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึน เราไม่มีทางเลือก” การเสริมสร้างจริยธรรมในระดบับุคคลใน
องค์การโดยให้ยึดถือหลักการหรือค่านิยมทางจริยธรรมท่ีถูกต้องนั้นจึงมีความสําคญัและเป็น
พื้นฐานสาํหรับการตดัสินใจและการกระทาํท่ีตั้งอยูบ่นความคิดคาํนึงถึงความถูกตอ้งเสมอไป 
 ผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ ขององค์การมกัจะพบกับสถานการณ์ท่ีต้องการการตัดสินใจเพื่อ
แกปั้ญหาความขดัแยง้เชิงจริยธรรม (Ethical Dilemma) อยูส่มอ ซ่ึงโดยมากจะเป็นความขดัแยง้กนั
ระหวา่งการดาํเนินการเพื่อให้ไดผ้ลในเชิงธุรกิจหรือเศรษฐกิจกบัการดาํเนินการขององคก์ารท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ีองค์การสามารถท่ีจะบรรลุซ่ึงผล
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กาํไรจากการประกอบการหรือผลงานตามนโยบายได ้แต่จะมีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียกบัองค์การบางกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบในเชิงลบหรือได้รับความเสียหาย กลุ่มคนท่ี
องคก์ารมีพนัธะรับผิดชอบดว้ยน้ีอาจประกอบดว้ย ผูรั้บบริการ ลูกคา้ ผูจ้ดัหาร จดัทาํ ผูจ้ดัจาํหน่าย 
ประชาชนในพื้นท่ี ผูถื้อหุ้น หรือบุคลากรขององคก์ารเอง เป็นตน้ เม่ือเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้
เชิงจริยธรรมหรือแมก้ระทัง่กบัความไม่แน่ใจวา่สถานการณ์ท่ีประสบอยูน่ั้นจะกลายเป็นปัญหาเชิง
จริยธรรมได้หรือไม่นั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริหารองค์การต้องกระทาํในฐานะท่ีเป็น “ผูบ้ริหาร” ก็คือ การ
ตดัสินใจท่ีโดยมากแลว้ผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรมจะตอ้งการแนวทางในการตดัสินใจท่ีสามารถสร้าง
สมดุลระหว่างผลการปฏิบติัการเชิงเศรษฐกิจกบัผลการปฏิบติัการเชิงสังคม หรือระหว่างการ
บรรลุผลงานตามภารกิจกับผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึงเม่ือกระทาํแล้วจะทาํให้
สามารถกล่าววา่เกิดความถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรมได ้
 เคร่ืองมือทางการบริหารชุดหน่ึงท่ีจะช่วยผูบ้ริหารทุกระดบัในการตดัสินใจแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้เชิงจริยธรรมไดก้็คือการใชว้ธีิการวเิคราะห์รูปผสมหลายแบบ ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 8.5 
 

 
 
ภาพท่ี 8.5 ตวัอยา่งการวเิคราะห์รูปแบบผสมเพื่อการตดัสินใจเชิงจริยธรรม 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 22 
 
 โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์ประเด็นความขดัแยง้ทางจริยธรรมนั้นในเชิงเศรษฐกิจก่อน จากนั้น
จึงวิเคราะห์ในเชิงนิติศาสตร์เพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์หรือขอ้กาํหนดทางกฎมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทา้ยสุดจึง
วเิคราะห์ตามหลกัการของแนวคิดทางศีลธรรมจริยธรรม การวิเคราะห์ผสมหลายรูปแบบน้ีก็เพื่อให้
ผูบ้ริหารหาความสมดุลหรือจุดท่ีเหมาะสมพอดีของการตดัสินใจหรือการดาํเนินการขององคก์ารใน

การวเิคราะห์ในเชิง 
เศรษฐกิจ 

ความสมดุล 

การวเิคราะห์ในเชิง 
นิติศาสตร์ 

การวเิคราะห์ในเชิง 
ศีลธรรม 
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ระหวา่งสองดา้นท่ีขดัแยง้กนัได ้คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัผลประโยชน์ทางสังคม แนวทาง
ท่ีสมดุลซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรม อนัเป็นผลมาจากการ
วเิคราะห์ดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
 ประการท่ี 1  เป็นการตดัสินใจหรือเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีผา่นการวิเคราะห์หรือพิจารณา
ปัจจยัหรือแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจครบถ้วนอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้ความรู้สึกและความชอบ
ส่วนตวัในกระบวนการวเิคราะห์ 
 ประการท่ี 2 เป็นการตดัสินใจหรือเลือกแนวการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
 ประการท่ี 3  เป็นการตดัสินใจหรือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
คนจาํนวนมาก 
 ประการท่ี 4  เป็นการกระทาํอนัเป็นท่ีคาดหวงัไดว้า่บุคคลอ่ืนก็จะปฏิบติัเช่นเดียวกนัเม่ือตอ้ง
เผชิญกบัทางเลือก สถานการณ์ และเง่ือนไขอยา่งเดียวกนั 
 ประการท่ี 5 เป็นการตดัสินใจหรือการกระทาํท่ีดี ในฐานะท่ีการกระทาํท่ีดีสามารถจูงใจหรือ
ดึงดูดให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมกนัอย่างเต็มใจกนัมากข้ึน อนัเป็นการขยายความร่วมมือร่วมใจเพื่อ
ประโยชน์สังคมมากข้ึน 
 ประการท่ี 6 เป็นการตดัสินใจหรือการกระทาํท่ีเปิดกวา้งในลกัษณะท่ีเอ้ืออาํนวยให้บุคคลอ่ืน
สามารถมีทางเลือกสาํกบัตนเองมากข้ึน 
 หากคาํตอบท่ีออกมาเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดน้ี ก็อาจกล่าวได้ว่าการตดัสินใจหรือการ
กระทาํเท่านั้นมีโอกาสท่ีจะมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรมไดม้าก โดยสามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจกบัประโยชน์ทางสังคมหรือส่วนรวมให้เกิดข้ึนได ้ 
หรือความสมดุลระหวา่งประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีขดัแยง้กนัได ้
 
การก าหนดข้อปฏิบัติ จรรยาบรรณ หรือข้อบังคับทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
 หลกัปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในองคก์ารนั้นอาจมีช่ือเรียก
ต่าง ๆ กนัไป เช่น ขอ้ควรปฏิบติั จรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัทางจริยธรรม หรือแมก้ระทัง่ส่ือชกัชวน
เก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมต่าง ๆ เป็นตน้ และยงัอาจเรียกไดต้ามลกัษณะของเน้ือหาเฉพาะ เช่น 
จรรยาบรรณวชิาชีพ จรรยาบรรณอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเฉพาะทาง จรรยาบรรณเฉพาะเร่ือง หรือ
ขอ้กาํหนดทางจริยธรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามจะเรียก
ทั้งหมดโดยรวมว่า “ประมวลจริยธรรม” โดยใชใ้นความหมายท่ีกวา้งเพื่อหมายถึงหลกัปฏิบติัทาง
จริยธรรมท่ีเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกประเภท 
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 คาํว่าประมวลจริยธรรมนั้นอาจให้ความหมายไดห้ลายลกัษณะเช่น หากพิจารณาในเชิงของ
ท่ีมา ดังภาพท่ี 8.6 ประมวลจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมาจากบรรทัดฐานและความเช่ือขององค์การ 
นอกจากน้ี ประมวลจริยธรรมยงัอาจจะหมายถึงความพยายามท่ีจะอธิบายวิธีการท่ีองคก์ารปฏิบติั
ภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยเนน้ให้เห็นอย่างชดัเจนว่า “อะไร” คือส่ิงท่ีไม่เป็นท่ียอมรับภายใน
องค์การนั้ น นอกจากน้ี ประมวลจริยธรรมยงัอาจหมายถึงความพยายามท่ีจะสร้างเกณฑ์ทาง
จริยธรรมขององค์การซ่ึงกระบวนการในการให้ไดม้าของเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น องค์การอาจจะจดัให้มี
การเสนอแนะ อภิปราย และการนิยามหลกัการหรือใจความสําคญัของประมวลจริยธรรมท่ีจะถือ
ปฏิบติัในองค์การ โดยส่วนใหญ่แลว้กระบวนการน้ีมกัจะริเร่ิมโดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์การ 
และเม่ือกระบวนการจดัทาํหรือสร้างประมวลจริยธรรมไดส้ําเร็จเสร็จส้ินลง องค์การก็จะทาํการ
จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปในหมู่บุคลากรภายในองคก์ารนั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 8.6 ท่ีมาของประมวลจริยธรรม 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 24 
 
 มโนทัศน์เร่ืองบรรทัดฐานน้ีมักจะเป็นท่ีเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า หมายถึงมาตรวดัหรือ
มาตรฐานของ “พฤติกรรม” (Standards Of Behaviors) กล่าวคือ เป็นขอ้กาํหนดหรือรูปแบบของ
ความประพฤติท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารจะคาดหวงัให้บุคลากรหรือพนกังานปฏิบติัในแต่ละ
สถานการณ์ บรรทดัฐานท่ีอยูใ่นประมวลจริยธรรมอาจจะมีความหมายแตกต่างไปจากบรรทดัฐาน

บรรทดัฐาน มาตรฐานของพฤติกรรม 

กระบวนการจดัทาํ กระบวนการจดัทาํ 

ความเช่ือ มาตรฐานของการคิด 

ประมวลจริยธรรม 
- จรรยาบรรณ 
- ขอ้ควรปฏิบติั 
- ขอ้บงัคบั 
- ชาร์เตอร์ 
- ส่ือชกัชวน 
 ฯลฯ 
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ทางสังคมทัว่ไป เพราะมกัจะถูกนาํข้ึนมาบญัญติัไวใ้นเชิงการห้ามปรามหรือเป็นมาตรการเชิงลบ 
เน่ืองจากการกาํหนดหลกัประพฤติปฏิบติัท่ีเป็น “ขอ้ห้าม” ออกมาเป็นรายขอ้นั้นจะทาํให้บุคลากร
เขา้ใจไดง่้ายวา่พฤติกรรมลกัษณะเช่นใดท่ีเป็นท่ีพึงประสงคแ์ละชนิดใดท่ีไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร
และเขา้ใจไดง่้ายกวา่การตั้งกฎเกณฑท่ี์บอกวา่ “ควรทาํส่ิงใด” หรือมาตรการเชิงบวก 
 ในขณะท่ีบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของพฤติกรรม ความเช่ือนั้นหมายถึงมาตรวดัหรือ
มาตรฐานของ “ความคิด” (Standards Of Thoughts) อีกนยัหน่ึง ความเช่ือคือรูปแบบหรือกระบวน
ความคิดท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงคาดหวงัวา่บุคลากรหรือพนกังานในองคก์ารสามารถคิดไดเ้องในแต่ละ
สถานการณ์ จุดมุ่งหมายของการสร้างมาตรฐานความคิดภายในองค์การคือความพยายามท่ีจะ
สนับสนุนการคิดหรือรูปแบบการคิดของบุคลากรซ่ึงจะนาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัอนัเป็นท่ีพึง
ปรารถนาขององคก์าร และการบญัญติัความเช่ือก็จะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบักรณีของบรรทดัฐาน 
การกาํหนดหลกัการคิดหรือรูปแบบความคิดในองคก์ารมกัจะเขียนไวใ้นลกัษณะของมาตรการเชิง
บวกวา่ “ควรคิดอยา่งไร”  ในสถานการณ์เช่นนั้น 
 ประมวลจริยธรรมจะมีประสิทธิภาพในการแนะแนวทางในการคิดและการปฏิบติัให้กับ
ผูบ้ริหารหรือบุคลากรในทุกระดบัได ้ถา้หากวา่ประมวลจริยธรรมดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความคาดหวงัของผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างเด่นชดัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลทางสังคมหรือ
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ และถา้หากว่ามีการเรียงลาํดบัความสําคญัก่อนหลงัอย่าง
ละเอียดของความคาดหวงัต่าง ๆ เก่ียวกบัประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ ประสิทธิผลทางสังคม และ
ประสิทธิผลอ่ืน ๆ ขององค์การ นอกจากน้ี ควรมีประสิทธิภาพของประมวลจริยธรรมจะมีข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงไปจนถึงบุคลากรผูป้ฏิบติังานในองค์การมีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัวา่ประมวลจริยธรรมนั้นจะไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัตาม แมว้า่สัมฤทธิผลทางสังคมหรือ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอนัจะเป็นผลท่ีมาจากการดาํเนินการตามประมวลจริยธรรมน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์เฉพาะขององคก์ารก็ตาม อยา่งเช่นในกรณี
ขององคก์ารภาคธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์หรือกาํไรท่ีเป็นตวัเงินอาจจะลดนอ้ยลงหากบริษทันั้นยึดมัน่
ในการเพิ่มสัมฤทธิผลทางสังคม เป็นตน้ 
 ปัจจัยอ่ืนประการหน่ึงท่ีทาํให้การนําประมวลจริยธรรมใช้อย่างได้ผลในองค์การก็คือ
มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นบรรทดัฐานหรือความเช่ือนั้นจะตอ้งนาํมาใช้กบับุคลากรทุก
ระดบั มิใช่เพียงแค่กบับุคลากรในระดบัปฏิบติัเท่านั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงก็ตอ้งเคารพในหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไวใ้นประมวลจริยธรรมด้วยเช่นกันในทางปฏิบติั ส่ิงท่ีต้องกระทาํอีกประการหน่ึงคือ 
ผูบ้ริหารระดับสูง เช่น ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ประธานบริษทั หรือกรรมการบริหาร  จะต้องให้
ความสําคญักบัการหยิบยกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในองค์การท่ีเกิดข้ึนในระดบัปฏิบติัข้ึนมา
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แกไ้ขอย่างจริงจงัและจริงใจ นอกจากน้ี อีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึงอยู่เสมอสําหรับการมีประมวล
จริยธรรมไวใ้ชใ้นองคก์ารก็คือจะตอ้งมีการปฏิบติัให้ไดอ้ยา่งท่ีเขียนเอาไว ้ทั้งน้ี ในการท่ีจะกาํหนด
หลกัการหรือค่านิยมในประมวลจริยธรรมนั้นมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาและประเมิน
แบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดีท่ีมีอยูจ่ริงเพื่อให้ประมวลจริยธรรมนั้นมีความน่าเช่ือถือและสามารถคงไว้
ซ่ึงหลกัจริยธรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่หลกัการหรือค่านิยมเหล่าน้ีเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบติัของมนุษย ์และประมวลจริยธรรมขององคก์ารก็อาจจะใชห้ลกัการและค่านิยมท่ี
มีความหมายครอบคลุมเป็นสากลและเป็นเกณฑป์ฏิบติัท่ีมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อกนัในสถานท่ีทาํงาน 
 ประมวลจริยธรรมหรือขอ้กาํหนดทางจริยธรรมท่ีเป็นกฎเกณฑ์ลายลกัษณ์อกัษรนั้น อาจแยก
พิจารณาตามคุณลกัษณะไดเ้ป็นสองประเภททั้งตามขอบเขตของการบงัคบัใชโ้ดยองคก์ารและตาม
ขอบเขตของการรับรู้ของสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code Of Professional Conduct) 
และ คาํสัญญาต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (Charter) สําหรับจรรยาบรรณวิชาชีพนั้ นจะมีขอบเขตท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพหน่ึง และอาจมีขอบเขตของการรับรู้โดย
สังคมท่ีไม่กวา้งขวางนกั กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมชนวิชาชีพหรือชุมชนอาชีพ 
และตอ้งมีพนัธสัญญาทางความคิดอย่างใดอย่างหน่ึงรวมกนั เช่น การมีค่านิยมร่วมกนัหรือการมี
หลกัการและแนวคิดในการทาํให้ชุมชนอาชีพท่ีตนเก่ียวขอ้งนั้นเป็นชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม ประมวลจริยธรรมท่ีเป็นเกณฑ์จาํเพาะเจาะจงสําหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา
อาชีพนั้นจะเป็นจรรยาบรรณหรือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีให้แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีใน
สาขาวิชานั้นเอง แต่ในบางสาขาอาชีพจรรยาบรรณท่ีเป็นแนวประพฤติปฏิบติัอาจจะยงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิกในชุมชนอาชีพนั้นดว้ยสาเหตุต่าง ๆ กนัไป ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมินและเฝ้า
ตรวจสอบแนวทางหรือข้อบัญญัติท่ีเป็นกฎเกณฑ์เหล่าน้ีอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อจะได้แน่ใจว่า
จรรยาบรรณท่ีกาํหนดไวจ้ะนาํไปสู่แนวทางการปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งตอ้งมีการสร้างค่านิยมร่วมกนัใน
ชุมชนวชิาชีพวา่การรับรู้เร่ืองจรรยาบรรณทางวชิาชีพจะยงัประโยชน์มาสู่ชุมชนอาชีพโดยรวม และ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ นั้นจะตอ้งเคารพกฎเกณฑ์และหลกัปฏิบติัท่ีระบุไว ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีท่ีมีบุคคลผูใ้ดท่ีละเมิดจรรยาบรรณนั้นจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเพื่อนร่วม
อาชีพเดียวกนั หลกัการในการตรวจสอบและประเมินตวัเอง (Self-Scrutiny) ในชุมชนอาชีพน้ีตั้งอยู่
บนหลกัการพื้นฐานคือ ความเคารพในวิชาชีพของตนเองและความตอ้งการท่ีจะปกป้องชุมชน
อาชีพนั้น 
 ส่วนคาํสัญญาต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือชาร์เตอร์ (Charter) นั้น เป็นคาํสรุปท่ียน่ยอ่แบบอยา่ง
การปฏิบติัท่ีดีและการระบุมาตรฐานส่ิงท่ีพึงปฏิบติัขา้มสาขาอาชีพ คาํสัญญาต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะ
มีขอบเขตการใช้และการรับรู้ท่ีครอบคลุมกวา้งกวา่จรรยาบรรณวิชาชีพ เน่ืองจากเป็นการกาํหนด
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กฎเกณฑ์และแนวปฏิบติัของชุมชนอาชีพหลาย ๆ กลุ่มดว้ยกนั นอกจากน้ีชาร์เตอร์ยงัจะทาํหนา้ท่ี
ประกาศยนืยนัหลกัการและค่านิยมพื้นฐานขององคก์าร ของกลุ่มธุรกิจ หรือของกลุ่มภารกิจนั้น จึง
อาจกล่าวไดว้า่คาํสัญญาต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือชาร์เตอร์น้ีเป็นคาํสัญญาต่อสาธารณชนท่ีองคก์าร
ประกาศต่อสังคมและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประเด็นท่ีควรคาํนึงถึงในการจดัทาํประมวลจริยธรรมนั้นไดแ้ก่ 
 ประการท่ี 1  ตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน องค์การหรือผูจ้ดัทาํตอ้งทราบอย่างหน่ึงว่าประมวล
จริยธรรมเหล่าน้ีจะจดัทาํไวเ้พื่อเหตุผลใด  
 ประการท่ี 2  ตอ้งให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากประมวลจริยธรรมนั้นเขา้มามีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็นในกระบวนการพฒันาประมวลจริยธรรม 
 ประการท่ี 3  ตอ้งมีความเขา้ใจวา่ประมวลจริยธรรมฉบบัก่อน ๆ มีเน้ือหาและหนา้ท่ีอยา่งไร 
 ประการท่ี 4  ตอ้งสามารถระบุได้ว่าค่านิยมหรือหลกัการท่ีสําคญัท่ีประมวลจริยธรรมนั้น
ตั้งอยูคื่ออะไร 
 ประการท่ี 5  ตอ้งเป็นประมวลจริยธรรมท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในองคก์าร 
 ประการท่ี 6  ตอ้งมีระบบส่ือสารและตอบรับแบบ “สองทาง” เพื่อช่วยในการส่ือสารทาํความ
เข้าใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรมนั้น และในขณะเดียวกันต้องสามารถนําข้อเสนอแนะกลบัมา
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมนั้นได ้
 ขอ้จาํกดัประการหน่ึงของกระบวนการจดัทาํประมวลจริยธรรมก็คือ ประมวลจริยธรรมจะไม่
มีผลในทางปฏิบติัจริงถา้หากวา่เป็นการจดัทาํโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและสั่งการลงมาจาก “เบ้ืองบน” 
(Top-Down) โดยท่ีบุคลากรในองคก์ารไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และ
ไม่ไดมี้ความรู้สึกเป็นเจา้ของประมวลจริยธรรมท่ีบญัญติัข้ึนมานั้น นอกจากน้ี ประมวลจริยธรรม
ความบญัญติัหรือพฒันาข้ึนบนพื้นฐานของการคน้ควา้วจิยัเป็นเบ้ืองตน้เพื่อคน้หาและทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัค่านิยม หลกัการ และความคิดพื้นฐานทางจริยธรรมในองคก์ารเอง รวมทั้งของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียขององคก์ารนั้น บางคร้ังการจดัทาํประมวลจริยธรรมอาจจะประสบกบัปัญหาอุปสรรคซ่ึง
เกิดจากประเด็นข้อขดัแยง้ระหว่างค่านิยมขององค์การและค่านิยมทางอาชีพ ในกรณีเช่นน้ีผูท่ี้
รับผิดชอบโดยตรงในการจดัทาํประมวลจริยธรรมในองค์การจาํเป็นท่ีจะต้องมีการส่ือสารกับ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพหรือสายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะไดท้ราบว่าหลกัการ ค่านิยม และกรอบ
ความคิดทางจริยธรรมใดบ้างท่ีองค์การและผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวข้องพึงมีร่วมกัน 
ประมวลจริยธรรมขององคก์ารนั้นควรจะนาํมาใชเ้พื่อส่งเสริมหรือเสริมสร้างแบบอยา่งการปฏิบติัท่ี
ดีและยกระดบัคุณธรรมและจริยธรรมทั้งของผูเ้ช่ียวชาญในสายงานนั้น ๆ และภายในองค์การไป
พร้อม ๆ กนั แต่อย่างไรก็ตาม มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุง
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ประมวลจริยธรรมขององค์การนั้นอย่างสมํ่าเสมอ และระบบท่ีใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมชุดใหม่ก็ตอ้งมีความน่าเช่ือถือและเขา้ถึงไดโ้ดยบุคลากรทุกส่วนขององคก์าร 
 
การติดตามและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
 การติดตามและตรวจสอบจริยธรรม (Ethical Audit) เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเสริมสร้าง
จริยธรรมในองคก์าร ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวธีิการติดตามและตรวจสอบท่ีสาํคญั 2 ชนิด คือ วิธีการอยา่ง
ไม่เป็นทางการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน และอีกวิธีหน่ึงคือวิธีการติดตามและตรวจสอบค่านิยม
และจริยธรรมในองคก์าร (Ethics And Values Audit : Eva) ในส่วนของวิธีการอยา่งไม่เป็นทางการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานนั้น โดยทัว่ไปมีขอ้จาํกดัประการหน่ึงคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงก็ตกอยู่
ภายใตโ้ครงสร้างและความกดดนัขององค์การเช่นเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน ดงันั้นการ
ตรวจสอบกนัเองภายในอย่างไม่เป็นทางการในเร่ืองจริยธรรมจึงมกัไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนัก 
ผูบ้ริหารระดบัสูงมกัจะเลือกทางออก เช่น การเสแสร้งทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็น หรือการหลีกเล่ียงไม่ยอม
เขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนท่ีตอ้งลงรายละเอียดของการตรวจสอบ ทั้งน้ี ก็เพื่อป้องกนัตนเองหากมี
ขอ้ผิดพลาดใดเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ดี บางองค์การก็สามารถนาํการตรวจสอบติดตามอย่างไม่เป็น
ทางการน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยองค์การจะริเร่ิมให้มีกระบวนการในการให้คาํปรึกษา
กบับุคลากรท่ีอยู่ในระดับอาํนวยการหรือระดับผูจ้ดัการของทุกส่วนของงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาและนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างสัมฤทธ์ิทางสังคมของ
องคก์าร หรือความขดัแยง้ระหว่างประโยชน์ของหน่วยงานภายในองคก์ารกบัประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การ ในกรณีดงักล่าวน้ี การนาํระบบการตรวจสอบติดตามอย่างไม่เป็นทางการมาใช้ใน
องคก์ารจะเป็นวิธีการทางออ้มท่ีไม่สร้างความรู้สึกถูกคุกคามในหมู่บุคลากรมากเกินไป และยงัทาํ
ให้องคก์ารไดรั้บคาํตอบท่ีตอ้งการจากผูบ้ริหารระดบัสูงในประเด็นทางจริยธรรม โดยเฉพาะความ
ขดัแยง้ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจและผลสัมฤทธ์ิทางสังคมขององคก์ารไดอี้กดว้ย 
 กระบวนการตรวจสอบติดตามอย่างไม่เป็นทางการน้ีจะต้องมีการแต่งตั้ง “ผูต้รวจการ” 
(Ombudsman)โดยตอ้งเป็นบุคลากรภายในองคก์ารเอง ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการท่ี
ใกล้เกษียณอายุ และเป็นผูท่ี้ไม่มีตาํแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัใด ๆ 
ในช่วงเวลาท่ีมีการตรวจสอบติดตามอย่างไม่เป็นทางการน้ี ผูต้รวจมกัจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจให้เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษากบับุคลากรหรือพนกังานรุ่นใหม่ ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความกา้วหน้า
ทางอาชีพ อุปสรรคในการปฏิบติังานในองค์การ หรือประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมในองค์การ 
นอกจากน้ี ผูต้รวจท่ีเป็นบุคลากรอาวุโสท่ีใกลเ้กษียณอายุซ่ึงโดยความอาวุโสและประสบการณ์ใน
การบริหารงานก็อาจจะเป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิดกบัผูบ้ริหารระดับสูงหรือประธานบริษทั รวมทั้ง
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กรรมการบริหารขององคก์าร และดว้ยปัจจยัท่ีเป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งนบัถือทัว่ไปในองคก์ารน้ีก็จะ
ช่วยให้ผูต้รวจสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขคล่ีคลายปัญหาความไม่เหมาะสมทางจริยธรรมผ่าน
กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งคอยกงัวลถึงผลท่ีจะตามมาในภายหลงั เน่ืองจาก
ตนเองก็กาํลงัจะหมดภาระในองคก์ารแลว้เช่นกนั 
 องคป์ระกอบสาํคญัของกระบวนการตรวจสอบติดตามอยา่งไม่เป็นทางการน้ีมิไดอ้ยูเ่พียงแค่
การสรรหาตวัผูต้รวจสอบท่ีเหมาะสมเท่านั้น กระบวนการน้ีจะใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือ
ตวัผูต้รวจการเองมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารให้ลาํดบัความสําคญักบั
สัมฤทธิผลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมก่อนหลงัอยา่งไร ซ่ึงลาํดบัก่อนหลงัน้ีจะถือว่าเป็นค่านิยม
หลกัขององค์การซ่ึงมกัจะไม่มีการระบุออกมาอยา่งชดัเจนหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบางคร้ัง
ผูบ้ริหารหลาย ๆ คนในองคก์ารก็อาจจะมิไดถื้อปฏิบติัตามค่านิยมร่วมนั้นแต่อยา่งใด ผูต้รวจสอบจึง
มีบทบาทในการเขา้มาแกไ้ขช่องวา่งขององค์การในส่วนน้ีโดยการหยิบยกประเด็นปัญหาทางดา้น
จริยธรรมข้ึนมาใหอ้ยูใ่นความสนใจของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ขององคก์าร อนัเป็นกระบวนการท่ีดึง
ให้ผูบ้ริหารเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างความกระจ่างในวิธีปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจริยธรรม
ภายในองคก์ารและค่านิยมขององคก์ารมากข้ึน 
 สาํหรับวธีิการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรมในองคก์าร หรือ Eva นั้นเป็นเคร่ืองมือ
หลกัทางการจดัการท่ีช่วยเอ้ืออาํนวยให้การตรวจสอบและระบุหลกัการและค่านิยมขององค์การมี
ความสะดวกและกระทาํได้ง่ายข้ึน วิธีการน้ียงัสามารถใช้เป็นกระบวนการขั้นตอนแรกในการ
บริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management) เพื่อการบริหารจดัการจริยธรรมในองค์การซ่ึง
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ และเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัในการสร้างกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองในการประเมินตวัเองทางจริยธรรม ซ่ึงกระบวนการการประเมินตวัเองดงักล่าวน้ีจาํเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้การติดตามตรวจสอบค่านิยมกับจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือหลักกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบน้ีจะตั้งคาํถามหลัก ๆ เพื่อค้นหาว่าภายในองค์การนั้นมีวฒันธรรมองค์การท่ี
เก่ียวกับจริยธรรมอยู่ในระดับท่ีสูงหรือไม่ และองค์การจะสามารถยึดมัน่กับค่านิยมจริยธรรม
ดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีกระแสภาวะกดดนัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรายลอ้มอยูไ่ดห้รือไม่ 
นอกจากน้ี สําหรับองค์การภาครัฐกระบวนการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรมยงัเน้นให้
เห็นความสาํคญัของพลงัตลาดเสรีท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการกดดนัหน่วยงานภาครัฐและทาํให้
เกิดความขดัแยง้ทางค่านิยมและการใหบ้ริการขององคก์าร หรือระหวา่งสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจกบั
สัมฤทธิผลทางสังคม องค์การจึงควรส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัและความเขา้ใจในประเด็นทาง
ค่านิยมและจริยธรรมอย่างเช่นเร่ืองระบบสองมาตรฐาน (Double Standard) เร่ืองผลกระทบจาก
ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกปัจจุบนั และเร่ืองความสําคญัของการมีสํานึกทาง
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จริยธรรมในสังคมยุคน้ี หน่วยงานภาครัฐจึงควรนาํวิธีการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรม
ในองคก์ารมาใช ้
 องค์ประกอบสําคญัในกระบวนการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรมในองคก์ารก็คือ
การระบุและคน้หาค่านิยมและหลกัหารปฏิบติัในองคก์าร วิธีการหลกัท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อการน้ี
ได้แก่การทาํการศึกษาวิจยัการทาํการวิเคราะห์ และการอภิปรายถกเถียงกนัเพื่อท่ีให้บุคลากรใน
องคก์ารไดร่้วมกนัคิดและหาทางในการพฒันาระบบและกระบวนการปฏิบติังานท่ีอิงหลกัจริยธรรม
ภายในองคก์าร กล่าวไดว้า่วิธีการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรม (Eva) ในองคก์ารนั้นเป็น
การดาํเนินงานโครงการวิจยัชนิดหน่ึง และโครงการวิจยัดงักล่าวน้ีควรตั้งอยู่บนแนวทางพื้นฐาน
สาํคญั 4 ประการดว้ยกนัคือ 
 ประการท่ี 1  การระบุค่านิยมท่ีเป็นหลกัในการดาํเนินงานขององคก์าร 
 ประการท่ี 2  ค่านิยมหลกันั้นมีการยดึถือปฏิบติัร่วมกนัโดยบุคลากรทุกระดบัภายในองคก์าร 
 ประการท่ี 3  บุคลากรภายในหน่วยงานและผูรั้บบริการของหน่วยงานนั้นมีความเขา้ใจใน
ค่านิยมขององคก์าร 
 ประการท่ี 4  องคก์ารสามารถนาํค่านิยมไปช่วยพฒันาสังคมโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของความ
รับผดิชอบขององคก์าร 
 สาํหรับวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินโครงการการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรม
ในองคก์ารน้ี ประกอบไปดว้ยเป้าหมาย 4 ประการดงัน้ีคือ 
 ประการท่ี 1  เพื่อใหส้ามารถสร้างตวัแบบท่ีระบุค่านิยมขององคก์ารท่ีอิงหลกัทางจริยธรรมได ้
 ประการท่ี 2  เพื่อให้สามารถตรวจสอบนโยบายในองคก์ารในความสัมพนัธ์กบัประเด็นทาง
จริยธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ประการท่ี 3  เพื่อสร้างทางเลือกในการพฒันานโยบายและการปฏิบติังานภายในองคก์ารอนั
ส่งเสริมการพฒันาจริยธรรมองคก์ารได ้
 ประการท่ี 4  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวางในประเด็นทางจริยธรรมในองคก์าร และ
สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ได ้
 กระบวนการหรือวิธีการในการติดตามตรวจสอบนั้ นอาจกระทําในลักษณะท่ีติดตาม
เหตุการณ์ประจาํวนัหรือจบัประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัภายในองค์การแล้วนาํมา
ประมวลเขา้ดว้ยกนั ผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากวธีิการติดตามตรวจสอบค่านิยมและจริยธรรมในองคก์ารจะ
ออกมาในรูปของ “รายงาน” (Report) ซ่ึงจะมีการนําส่งให้ผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อทราบและ
ดาํเนินการในส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 การติดตามตรวจสอบจริยธรรมในองคก์ารทั้งวธีิการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการน้ี สรุป
ไดด้งัภาพท่ี 8.7 
 

 
 
ภาพท่ี 8.7 เปรียบเทียบวธีิการติดตามตรวจสอบจริยธรรมในองคก์าร 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 30 
 
การสร้างภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
 ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบสําคญัประการหน่ึงคือ การคิดและ
ตดัสินใจกําหนดลําดับความสําคญัก่อน หลัง ระหว่างการสร้างสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจและ
สัมฤทธิผลทางสังคมขององค์การหรือระหว่างประโยชน์ขององค์การกับประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม องค์การท่ีประสบความสําเร็จจะต้องไม่โยนหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าวน้ีไปท่ี
บุคลากรระดบัล่างหรือระดบัผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารยงัมีหนา้ท่ีในการ

องคก์ารเลือก 
วธีิการ

ตรวจสอบ 

รายงานผล 

โครงการศึกษา 
ค่านิยมและจริยธรรม 

ในองคก์าร 

- ระบุค่านิยม 
- ติดตามตรวจสอบจริยธรรม 
- ตรวจสอบนโยบายและการ
ปฏิบติังานในเชิงจริยธรรม 
- ฯลฯ 

รายงานผล 

แต่งตั้ง “ผูต้รวจการ” จาก 
บุคคลท่ีมีอาวโุสสูงใน 

องคก์าร 

- ใหติ้ดตามตรวจสอบจริยธรรม 
- ใหค้าํแนะนาํ 
- ช่วยแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 
- ฯลฯ 

อยา่งไม่เป็นทางการ อยา่งเป็นทางการ 

การติดตามตรวจสอบจริยธรรมในองคก์าร 
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สร้างค่านิยมองค์การ โดยผลกัดนัให้บุคลากรทุกส่วนและทุกระดบัในองค์การมีความเข้าใจใน
ค่านิยมหลกัท่ีใชร่้วมกนัภายในองคก์าร ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่การสร้างค่านิยมองคก์ารมีประโยชน์
ประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคลากรในทุกระดบัสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ (Dilemma) ทางจริยธรรมและมิไดมี้การระบุเกณฑ์
การปฏิบติัขององค์การในเร่ืองนั้นไวอ้ย่างชดัเจน ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งมีความเป็นผูน้าํโดยมี
ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล (Effective Leadership) อนัรวมถึงการมีความรับผิดชอบทางจริยธรรม
ด้วย ทั้ งน้ี โดยทั่วไปแล้วผูบ้ริหารระดับสูงมักจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความรับผิดชอบทาง
จริยธรรมเม่ือยู่ภายใตส้ภาวะท่ีมีความขดัแยง้กนัในหมู่ผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจหลายคน 
หรือเป็นประเด็นท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของระดบัปฏิบติัการ ขอ้อา้งส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริหารทุกระดบั
มกัจะชอบใชเ้พื่อปฏิเสธความรับผดิชอบทางจริยธรรมของตนก็คือการย ํ้าวา่ปัญหาความขดัแยง้ทาง
จริยธรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นปัญหาใน “ระดบัปฏิบติั” ไม่ใช่ใน “ระดบันโยบาย” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่
โดยส่วนมากแล้วปัญหาทางด้านจริยธรรมมกัถูกลดความสําคญัลง และหากตอ้งเลือกระหว่าง
สัมฤทธิผลทางสังคมหรือความถูกตอ้งทางจริยธรรมในดา้นหน่ึงกบัสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจหรือ
ผลได้ขององค์การในอีกด้านหน่ึง ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบในการตดัสินใจมกัจะให้ความสําคญักบั
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากกว่า เน่ืองจากความเจริญกา้วหน้าในอาชีพของตนข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดั
และผลการปฏิบติังานในเชิงผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นท่ีตั้ง 
 สําหรับปัญหาหรือสภาวะดังกล่าวน้ีจาํเป็นต้องมีการตัดสินใจแก้ไขในระดับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง โดยถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ของ
องคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความตระหนกัตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ของการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
องค์การว่าปัญหาและผลกระทบท่ีมีความขดัแยง้เชิงจริยธรรมนั้นอาจเกิดข้ึนไดร้ะดบัปฏิบติังาน
และในหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การอนัอาจจะมาจากการปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ใหม่ท่ีผนวกเอา
แนวคิดดา้นจริยธรรมควบคู่ไปกบัผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งการสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นสังคมและผลสัมฤทธ์ิทางดา้นเศรษฐกิจจึงเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
แต่ในท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทั้งหลายนั้นก็มีส่ิงสําคญัท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงต้องสร้างความ
ชัดเจนออกมาให้เห็นเชิงประจกัษ์ด้วย คือเร่ืองค่านิยมองค์การและผลสัมฤทธ์ิประเภทใดท่ีเป็น
จุดมุ่งหมายหลักท่ีองค์การมุ่งไปสู่ ซ่ึงต้องอาศยัความกล้าหาญและศกัด์ิศรีความเป็นผูน้ําท่ีจะ
เผชิญหน้ากบัความขดัแยง้และความยากลาํบากในการแบกรับภาระหน้าท่ีโดยไม่หลีกเล่ียงความ
รับผดิชอบ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงยงัตอ้งมีความกลา้ท่ีจะประเมินทางเลือกหรือกลยุทธ์แต่ละ
ชนิดและตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีสะทอ้นค่านิยมองค์การ นัน่คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความเป็น
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ผูน้าํมากพอท่ีจะหยบิยกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมข้ึนมา และมีความกลา้ท่ีจะตดัสินใจจดัการกบั
ปัญหาดงักล่าวในองคก์าร 
 หากพอจะกล่าวใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงควรเร่ิมท่ีการวางแผน
ยุทธศาสตร์และสามารถระบุผลกระทบอนัอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการนาํแผนยุทธศาสตร์นั้นมาใช้ใน
ส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ กนัไปตามกลุ่ม
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การไม่ว่าจะเป็นผูม้ารับบริการ ผูจ้ดัหา/จดัทาํ เจา้ของกิจการ หรือ
บุคลากร  ความสําเร็จของการใช้แผนยุทธศาสตร์คือการท่ีผูบ้ริหารระดับสูงสามารถประสาน
ผลประโยชน์ระหวา่งการสร้างสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการสร้างสัมฤทธิผลทางสังคม 
และกาํหนดให้แนวคิดท่ีเป็นฐานของกฎเกณฑ์เหล่านั้นกลายมาเป็นค่านิยมขององค์การ แม้ว่า
กระบวนการคิดใหถ่ี้ถว้นและถ่องแทด้งัท่ีกล่าวมาน้ีจะมีความยากลาํบาก โดยเฉพาะในขั้นตอนของ
การเขา้ไปจดัการกบัความขดัแยง้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคม วิธีในการ
ท่ีจะเขา้ไปประสานประโยชน์ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก็มิใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะในประเด็น
ความขดัแยง้ในเร่ืองจริยธรรม 
 
การเสริมสร้างช่ือเสียงทีด่ีขององค์การ 
 การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์ารสามารถกระทาํไดโ้ดยการสร้างสถานะทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององคก์ารให้สูงข้ึนโดยการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในองคก์ารให้มีแนวปฏิบติั
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลจริยธรรมขององค์การ ซ่ึงในช่วงเวลาแห่งความเปล่ียนแปลงในโลก
ปัจจุบนันั้นพิจารณาได้ว่าช่ือเสียงท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการท่ีองค์การและผูท่ี้เก่ียวข้อง
โดยตรงในสาขาอาชีพหรือสายงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งหลายจะต้องตระหนักถึงประเด็นทางด้าน
จริยธรรมควบคู่ไปกับสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีองค์การยึดมั่นประพฤติปฏิบัติโดยผ่าน
กฎระเบียบตามท่ีไดก้าํหนดเอาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรขององค์การยอ่มจะเป็นหนทางหน่ึงซ่ึงนาํ
ค่านิยมมาตรฐาน บรรทดัฐาน ความเช่ือ และแนวคิดหลกัขององคก์ารมาสู่การปฏิบติัจริง 
 ช่ือเสียงท่ีดีขององค์การซ่ึงรวมถึงการเป็นองค์การท่ีมี คุณธรรมและจริยธรรมนั้ น มี
ความสําคญัในฐานะท่ีแสดงให้สาธารณะเห็นถึงอตัลกัษณ์และลกัษณะขององค์การ ( Corporate 
Identity And Personality) อนัจะมีผลในการดึงดูดความสนใจ ความตอ้งการ หรือความชอบของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือลูกคา้ท่ีมีต่อองค์การนั้นได ้ความสําเร็จทางธุรกิจหรือทางภารกิจขององค์การ
ส่วนหน่ึงจึงจะข้ึนอยู่กบัช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร และทาํให้หลายองคก์ารนาํหลกัการทางคุณธรรม
และจริยธรรมหรือค่านิยมท่ีดีงามต่าง ๆ มาบรรจุไวใ้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือเป้าประสงคห์ลกัของ
องคก์าร เพื่อแสดงความเป็นองคก์ารท่ียึดถือหลกัการหรือค่านิยมเหล่านั้น แต่ก็มีบางองคก์ารทั้งใน
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ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีปฏิบติัภารกิจหรือประกอบธุรกิจในทางท่ีตรงขา้มกบัหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเขียนประกาศไว ้(พูดอย่างแต่ทาํอีกอยา่ง) การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์ารซ่ึงนาํ
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของช่ือเสียงดว้ยนั้นจึงเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมไปพร้อมกนัด้วย โดยมุ่งไปท่ีช่ือเสียงท่ีดีอนัตอ้งมีระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงในทาง
ตรงกนัขา้ม กรณีของการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ภาพพจน์ขององค์การนั้นจะเป็นเพียงการ
แสดงออกหรือประกาศช่ือเสียงองคก์ารไดใ้นระยะสั้นท่ีอาจจะไม่สามารถทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ
ได ้อีกทั้งยงัไม่อาจจดัไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์ารอยา่งยาวนานเป็นกระบวนการท่ีกระทาํจากขา้งในแลว้
ผลกัดนัออกมาสู่ขา้งนอก (Inside-Out Process) เป็นกระบวนการท่ีองคก์ารตอ้งทาํการทบทวนและ
สํารวจตนเองขั้นพื้นฐานเก่ียวกับภารกิจหรือธุรกิจขององค์การและวิธีการท่ีองค์การใช้เพื่อให้
บรรลุผลท่ีตอ้งการ นัน่คือความชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายและความเช่ืองขององคก์ารนัน่เอง จากนั้น
ความชดัเจนน้ีก็จะถูกส่งผา่นไปยงัการปฏิบติังานของบุคลากรหรือพนกังานในองคก์าร จนในท่ีสุด
ก็ออกมาสู่ข้างนอกเป็นประสบการณ์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจาํนวนมากท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับ
องคก์าร และตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงจึงเกิดเป็นช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร 
 ขั้นตอนในการเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององค์การตามกระบวนการจากขา้งในออกมานั้น
ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ๆ 3 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ 
 ขั้นตอนแรก เป็นการสร้างความชัดเจนในเร่ืองเป้าหมายและค่านิยมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการทางภารกิจหรือทางธุรกิจและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ  จุดมุ่งหมายของการสร้างความชดัเจนใน
เร่ืองการกาํหนดเป้าหมายและค่านิยมขององค์การนั้นก็เพื่อจะได้มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในทาง
ปฏิบติั นาํไปเป็นหลกัในการปฏิบติังานหรือดาํเนินกิจกรรมประจาํวนัขององค์การ นอกจากน้ียงั
เป็นการทาํใหเ้ป้าหมายและค่านิยมมีแก่นสารและมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ขั้นตอนที่สอง  เป็นการประเมินช่ือเสียงในขณะนั้นขององค์การ โดยพิจารณาว่ามีความ
เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายและค่านิยมขององค์การหรือไม่ โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัทางการตลาดหรือ
การสํารวจพื้นฐานทัว่ไปซ่ึงสามารถนาํมาประเมินหาสภาพปัจจุบนัขององค์การในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ช่ือเสียงได ้บริษทัเอกชนต่าง ๆ หลายบริษทั โดยเฉพาะในต่างประเทศมกัจะสอบถามพนกังานและ
ผูม้าใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือประเมินช่ือเสียงองคก์ารน้ีสามารถทาํ
การปรับเปล่ียนเพื่อนาํมาวดัเป้าหมายและค่านิยมท่ีองคก์ารตั้งเอาไว ้พร้อม ๆ กบัท่ีสามารถนาํมาใช้
ประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยกนัเองหรือระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
องคก์ารก็ได ้วธีิการวดัอยา่งง่ายสามารถวดัจากเกณฑด์งัน้ี 
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 เกณฑ์ที่ 1  การวดัวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจดักลุ่ม “ประสบการณ์และความรู้สึก” ต่อช่ือเสียง
ขององคก์ารอยา่งไร โดยผา่นกิจกรรมและการใหบ้ริการขององคก์ารในสถานการณ์ปกติ 
 เกณฑ์ที่ 2  การวดัว่า “ประสบการณ์และความรู้สึก” ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีความ
ใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัโดยกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มเดียวกนัน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
 ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างระหว่างปัจจัยสองส่วนน้ีคือมาตรท่ีสามารถนํามาใช้วดัช่ือเสียงของ
องคก์าร โดยสรุปคือ 
 

ช่ือเสียงขององคก์าร  =  ประสบการณ์และความรู้สึก – ความคาดหวงั 
 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการกาํหนดหรือนิยามค่านิยมและกาํหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงช่ือเสียง
ขององคก์าร หมายถึง การใชก้ระบวนการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อกาํหนดเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การให้เป็นไปในทางเดียวกบัช่ือเสียงท่ีองคก์ารวาดเอาไว ้โดยตอ้งพิจารณาแง่มุม
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิบติังานขององค์การท่ีจะกระทบต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์แนว
ทางการเปล่ียนแปลงท่ีจะนาํมาปฏิบติัท่ีจะทาํให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจในเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ารมากท่ีสุด การใชก้ระบวนการศึกษาสํารวจความเห็นท่ีแตกต่างของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญั เน่ืองจากขอ้มูลเหล่านั้นสามารถเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในองค์การได้ทั้ งในระดับบริหาร ระดับอํานวยการ แลระดับปฏิบัติงาน แต่
กระบวนการและกลยุทธ์ดงักล่าวน้ีจะประสบผลไดก้็ต่อเม่ือองค์การมีนโยบายและมีเกณฑ์ในการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะเสริมสร้างข้ึนมา 
 
ตัวแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 
 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ารนั้นเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ มากมาย คือแนวคิดเร่ืองความขดัแยง้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์าร ความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร แนวทางปฏิบติั
เร่ืองการสร้างทกัษะและความเหมาะสมทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล การกาํหนดประมวล
จริยธรรม การติดตามตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมองค์การ การสร้างภาวะผูน้าํทางจริยธรรม
ขององคก์าร และการเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร แต่ทั้งหมดน้ีอาจสรุปไดว้า่ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในองค์การนั้นประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ 1) การกาํหนดนโยบาย
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์การ และ 2) การบริหารจดัการนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
องค์การตามท่ีไดก้าํหนดไวน้ั้น ทั้งน้ี โดยมีปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จของการเป็นองค์การท่ีมี
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คุณธรรมและจริยธรรมคือ การมีผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นผูริ้เร่ิมและ
ขบัเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ารอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และการใช้
กลไกของการส่ือสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์การ เพื่อผลกัดนัการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้นสู่ความสาํเร็จสรุปเป็นตวัแบบไดด้งัภาพท่ี 8.8 

 
 
ภาพท่ี 8.8 ตวัแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมองคก์าร 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 39 
 
 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ารนั้นจะตอ้งกระทาํไปพร้อมกนัทั้งในระดบั
องคก์ารโดยรวมและในระดบัส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความเขา้ใจท่ีวา่ประเด็นทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีบุคลากรจะประสบในการปฏิบติังานนั้นมีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง นัน่คือ คุณธรรมและ
จริยธรรมนั้นไม่ได้หมายความถึงการไม่กระทาํผิดหลักศีลธรรมเท่านั้น แต่ยงัเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจและเลือกกระทาํในท่ามกลางความขดัแยง้ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ และระหว่างขอ้เรียกร้อง

ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

 การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การบริหารจดัการ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

องคก์าร 

การ
ส่ือสา
รและ
การมี
ส่วน
ร่วม 

การกาํหนด 
นโยบายคุณธรรมและ 
จริยธรรมขององคก์าร 

 การประเมินความรับผดิชอบทางสงัคม 

 การประเมินความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได ้

 การสาํรวจ ทบทวน และกาํหนด
ค่านิยมองคก์าร 

 การบริหารการเปล่ียนแปลง 

 การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

 การสร้างทกัษะทางคุณธรรมและ
จริยธรรมส่วนบุคคล 

 การพฒันาประมวลจริยธรรม  

 การติดตามตรวจสอบค่านิยม 

 การสร้างภาวะผูน้าํ 

 การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร 
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หรือความตอ้งการท่ีมาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย การเป็นคนดีมีศีลธรรมเพียงอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารนั้นเป็นองคก์ารท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม และวิธีการท่ีมกัจะนิยม
กระทาํกนัโดยทัว่ไป เช่น การรณรงค์สร้างจิตสํานึก หรือการประชาสัมพนัธ์นั้นก็ไม่ใช่วิธีการท่ี
เพียงพอและไม่อาจจะทาํให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมอย่างย ัง่ยืนได้ แต่จะตอ้งนาํแนวทางและ
วิธีการในการกาํหนดและบริหารจัดการคุณธรรมและจริยธรรมหลายทางเข้ามาใช้ ซ่ึงรวมถึง
มาตรการ เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลายอีกดว้ย การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์การไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถกระทาํได้สําเร็จในระยะเวลาอนัสั้ น และความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนก็อาจดาํรงอยู่ได้ไม่นานหากไม่มีความพยายามท่ีจะรักษามาตรฐานทั้ งหลายนั้ นไวไ้ด ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพิจารณาวา่ยงัมีปัจจยัหลายชนิดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและรักษาไวซ่ึ้ง
คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 
 ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การท่ีสําคญัได้แก่ 
ความเครียด ความมุ่งมัน่ในผลสําเร็จมากเกินไป การขาดภาวะผูน้าํ การมีตวัอยา่งท่ีไม่ดีในองคก์าร 
การทาํงานในวฒันธรรมท่ีไม่คุ ้นเคย การกล่าวโทษกัน และความล้มเหลวในการสร้างสํานึก
รับผดิชอบในเร่ืองศีลธรรมของแต่ละบุคคล สรุปดงัภาพท่ี 8.9 

 
ภาพท่ี 8.9 ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 
ท่ีมา : ชลทิศ ธีระฐิติ, 2553, หนา้ 41 

อุปสรรคใน 
การพฒันาและรักษา 
จริยธรรมในองคก์าร 

บุคลากรขาด 
ศีลธรรม 

วฒันธรรมการ 
ทาํงานท่ีไร้คุณธรรม 

และจริยธรรม 

ความเครียดและการ
แข่งขนั 

ความมุ่งมัน่ 
เกินขอบเขต 

ตวัอยา่งท่ี 
ไม่ดีในองคก์าร 

องคก์ารขาด 
ภาวะผูน้าํ 
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 ปัจจยัแรกอนัเป็นเร่ืองความเครียดและการแข่งขันในองคก์ารนั้นมีไดห้ลายรูปแบบ ในภาวะ
ท่ีมีการแข่งขันสูงในองค์การ ความเครียดเป็นส่ิงทีหลีกเล่ียงไมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีมุ่งเนน้ผลสาํเร็จและการบรรลุเป้าหมาย แต่ส่ิงท่ีองคก์ารควรตระหนกั
อยูเ่สมอก็คือ ความเครียดมกัทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานและความสามารถในการตดัสินใจลด
นอ้ยลง ในสภาวะท่ีเคร่งเครียด บุคคลจะมีสภาพความพร้อมทางกายภาพท่ีลดลงไปอยา่งมาก และ
มกัจะมองไม่เห็นส่ิงไกลตวัหรือองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนสําคญัในการวิเคราะห์และตดัสินใจ 
ดว้ยเหตุท่ีวา่การตดัสินใจในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความรอบคอบใน
การพิจารณาเป้าประสงคแ์ละปัจจยัแวดลอ้มในระยะยาว รวมไปถึงปัจจยัและองค์ประกอบท่ีเห็นได้
ไม่ชดัแจง้อยา่งเช่น ผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ดงันั้นการวิเคราะห์หรือตดัสินใจในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรมจึงไม่สามารถจะกระทาํไดภ้ายใตส้ภาวะท่ีตึงเครียด 
 ความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าประสงค์หรือความส าเร็จมากเกินไป ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึง
นาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีขดัแยง้ต่อหลกัจริยธรรมองค์การ โดยทัว่ไปแล้วบุคลากรท่ีมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จหรือเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคข์ององคก์ารมกัจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความเป็น “มืออาชีพ” แต่การท่ีมุ่งหวงัในความสําเร็จหรือเพื่อบรรลุเป้าประสงคม์ากจนเกินไปนั้น
จะทาํให้บุคลากรในองค์การลืมพิจารณาปัจจยัแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีอาจมีความสาํคญัสาํหรับองคก์าร ส่ิงท่ีบุคลากรภายในองคก์ารควรตระหนกัอยูเ่สมอคือ 
อย่าให้ความสําเร็จกลายมาเป็นเจา้ของหรือควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเรามากจนเกินไป ในทาง
ตรงกันข้าม บุคคลต้องพยายามให้ตวัเองมีสติและรู้ตวัอยู่เสมอในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 การขาดภาวะผูน้ําในองค์การ เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้องค์การไม่สามารถสร้างระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมไดส้ําเร็จ หนา้ท่ีหลกัประการหน่ึงของผูบ้ริหารคือการระบุค่านิยมหลกัของ
องค์การและของผูป้ฏิบัติงานหรือบุคลากร ทั้ งน้ี จะต้องมีการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างโดย
ผูบ้ริหารเอง และจะตอ้งมีการแปลงค่านิยมเหล่านั้นใหก้ลายมาเป็นนโยบายท่ีเหมาะสมขององคก์าร 
หากผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจทางนโยบายนั้น “เลือก” ท่ีจะไม่ใชค้วามเป็น
ผูน้าํของตนใหเ้กิดประโยชน์ในขอ้น้ีก็จะนาํไปสู่ความเสียหายทางจริยธรรมได ้และเกิดพฤติกรรมท่ี
ขดัแยง้กบัหลกัจริยธรรมภายใตส้ถานการณ์หรือพลวตัรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเอง 
หากผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้าํ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์การคือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานจะเอาค่านิยมส่วนตวั
ของตนเองข้ึนมาใช้ และหากบุคลากรแต่ละคนมีค่านิยมและระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ียึดถือ
แตกต่างกนัออกไป ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์ารคือความขดัแยง้ดา้นค่านิยมซ่ึงอาจนาํไปสู่พฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดผลเสียทั้ งกับองค์การและผูร่้วมงาน ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดเช่น การขาดผูบ้ริหารหรือ
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บุคลากรท่ีจะเข้ามาทาํหน้าท่ีตรวจสอบหรือเป็นผูริ้เร่ิมในการสร้างค่านิยมขององค์การ หรือ
ตวัอย่างเช่น การโยนหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือโยนความผิดให้ผูอ่ื้น และในองค์การท่ีขาด
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํ บุคลากรจะมีการพฒันากลยุทธ์ส่วนบุคคลในการปกป้องตนเองและโยน
ความรับผดิชอบใหก้บัผูอ่ื้น แลว้ในท่ีสุด หนา้ท่ีการตดัสินจะไปอยูท่ี่บุคลากรในระดบัปฏิบติังานซ่ึง
จะตอ้งตดัสินใจภายในกรอบความคิดเฉพาะบุคคลท่ีจาํกดั ภาวะผูน้าํในองค์การจึงถูกแทนท่ีดว้ย
การตดัสินใจของผูช้าํนาญเฉพาะทางหรือผูมี้อิทธิพลเฉพาะกลุ่ม และไม่ใช่ผูบ้ริหารขององคก์ารซ่ึง
จะทาํใหค้่านิยมและเป้าหมายขององคก์ารนั้นสูญเสียไป 
 ตวัอย่างท่ีไม่ดีในองค์การเป็นอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์การ แมว้่าเราจะคิดว่าเราเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีความเป็นตวัของ
ตวัเอง มีเหตุผล และมีวุฒิภาวะแต่มนุษยก์็ยงัคงเป็นสัตวส์ังคมท่ีก็ยงัคงตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์และ
พลวตัรทางสังคมท่ีอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับช่วงเวลาท่ีทุกคนเป็นเด็กเล็กในโรงเรียน ในแง่น้ี 
สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานก็ไม่ต่างอะไรนกั ความกดดนัจากกลุ่มเพื่อนและการทาํตามอยา่ง
เป็นปัจจยัสําคญัอนัจะนาํไปสู่การประพฤติปฏิบติัท่ีอาจจะมีหรือไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมก็ได ้
ดงันั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจหรือผูบ้ริหารในองค์การจะเป็น
ตวัอยา่งท่ีสําคญัในการสร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบติัของบุคลากร และเป็นการ
ทาํใหค้่านิยมต่าง ๆ ซ่ึงมีความเป็นนามธรรมสูงใหมี้ความเป็นรูปธรรมข้ึนมาได ้
 การท่ีบุคลากรตอ้งปฏิบติังานในวฒันธรรมหรือสภาพแวดล้อมท่ีไม่คุน้เคย เป็นปัจจยัอีก
ประการหน่ึงท่ีทาํให้องคก์ารไม่สามารถสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ความพยายามในการคงไวซ่ึ้งระบบคุณธรรมและจริยธรรมและการสร้างค่านิยมร่วมภายในองคก์าร
ในสภาพปกติก็ เป็นส่ิงท่ียากอยู่แล้ว การเพิ่มภาระของผู ้ปฏิบัติงานให้ต้องปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมแปลกใหม่หรือกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหม่ ๆ ซ่ึงมีระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
ความเช่ือ และค่านิยม ท่ีต่างออกไปย่อมจะทาํให้การรักษาระบบหรือเกณฑ์ทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์การนั้นกระทาํได้ยากข้ึน แม้ว่าการเปิดกวา้งเพื่อรับค่านิยมทอ้งถ่ินจะเป็นส่ิง
สําคญั โดยเฉพาะกบัองค์การขา้มชาติท่ีมีการก่อตั้งสาขาในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศแม่ แต่
บางคร้ังระบบคุณธรรมและจริยธรรมอนัไม่ถูกตอ้งท่ีปฏิบติักนัเป็นปกติในทอ้งถ่ินนั้นอาจจะทาํให้
บุคลากรในองคก์ารรู้สึกวา่นัน่คือส่ิงท่ีกระทาํไดเ้ช่นกนั ขอ้อา้งท่ีวา่ “ใคร ใคร ก็ทาํ” จึงเป็นประโยค
แกต้วัท่ีมกัจะใชก้นัโดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีความไม่รู้และอคติท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้การกระทาํ
ของเราในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยไปกระทบกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการ
กล่าวโทษหรือทาํร้ายผูอ่ื้นเพราะความไม่รู้ดว้ยเช่นกนั 
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 ความลม้เหลวในการสร้างสํานึกรับผิดชอบในเร่ืองศีลธรรมของแต่ละบุคคล เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีทาํให้องค์การประสบความล้มเหลวในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โครงสร้าง
องคก์ารท่ีดีท่ีสุด ระบบการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสุด และกลยุทธ์หรือนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีจดัเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด ทั้งหมดน้ีก็ไม่อาจจะเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมองค์การ
ไดห้ากบุคลากรในองคก์ารเลือกท่ีจะละทิ้งศีลธรรมส่วนบุคคลและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากบุคลากร
ในองคก์ารเลือกท่ีจะเช่ือวา่วฒันธรรมหรือการประพฤติท่ีผดิจริยธรรมเป็นส่ิงท่ี “ไม่เป็นไร” หรือให้
อภยักนัไดง่้าย องคก์ารนั้นก็จะไม่มีทางท่ีจะพฒันาและสร้างความมัน่คงทางคุณธรรมและจริยธรรม
ได ้บุคลากรแต่ละคนก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความละอายและยดึมัน่อยูใ่นกรอบของศีลธรรมแมว้า่ตวัเอง
จะตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือว่าไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในส่วนขององค์การและในส่วนบุคคลจะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการ
พฒันาองค์การ สํานึกรับผิดชอบทางจริยธรรมส่วนบุคคลจึงตอ้งมีอยู่ควบคู่ไปกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์การท่ีตอ้งมีความพยายามในการพฒันาให้กรอบความประพฤติและค่านิยมท่ีดี
ต่าง ๆ นั้นกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ารในท่ีสุด โดยผา่นประสบการณ์จริงของการใหค้วามสนใจกบั
นโยบายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมขององค์การ และการเผชิญกับปัญหาทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีมีความขดัแยง้ของปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์ารอนัยากต่อการตดัสินใจ รวมทั้งการสั่งสม
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํในการแสดงความรับผดิชอบต่อปัญหาเหล่านั้น 
 
สรุป 
 คุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ มีความสําคญัทั้งต่อบุคคลและสังคม โดยเป็นหลกัแห่ง
การประพฤติปฏิบติัอนัเป็นเร่ืองความเหมาะสมพอดี ท่ีมีทั้งท่ีตรงตามหลกัสากล และท่ีเป็นค่านิยม
ของสังคมมารวมกนั และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และแนวคิดเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร (Social Responsibility) เป็นหนา้ท่ีท่ีองคก์ารพึงมีต่อสังคมใน
ฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และแนวคิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมี
ความหมายตรงกนัขา้มโดยส้ินเชิงกบัเร่ืองของการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชัน่ 
 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ เป็นรากฐานการปรับเปล่ียนบรรทดัฐาน (Norms) 
หลกัการสํานึกร่วมหรือความคิดความเช่ือร่วมกนัของคนในองคก์าร และการเสริมสร้างทกัษะทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล การกาํหนดขอ้ควรปฏิบติั จรรยาบรรณหรือขอ้บงัคบัคุณธรรม
และจริยธรรมในองคก์าร การติดตามและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร ลว้นเป็นส่ิง
ท่ีตอ้งคาํนึงถึง ตลอดจนการสร้างภาวะผูน้าํทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ ให้ผูบ้ริหาร
ระดับสูงมีความรับผิดชอบในการคิดและการตัดสินใจ รวมทั้งการเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีของ
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องค์การ และปัญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริย ธรรมในองค์การ ซ่ึงได้แก่ 
ความเครียด ความมุ่งมัน่ในความสําเร็จท่ีมากเกินไป การขาดภาวะผูน้าํ และความลม้เหลวในการ
สร้างสาํนึกคามรับผดิชอบในเร่ืองศีลธรรมของแต่ละบุคคล 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 1. จงอธิบายความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร คืออะไร จงอธิบาย 
 3. จงอธิบายความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้หมายถึงอะไร 
 4. การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร คืออะไร 
 5. การเสริมสร้างทกัษะทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 6. ขอ้กาํหนด ขอ้ควรปฏิบติั จรรยาบรรณ หรือขอ้บงัคบัทางคุณธรรม และจริยธรรมใน 
  องคก์าร มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 7. จงอธิบายถึงการติดตาม และตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรมในองค์การว่ามีลักษณะ

อยา่งไร 
 8. จงอธิบายการสร้างภาวะผูน้าํทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร วา่มีวธีิการอยา่งไร 
 9. การเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีขององคก์าร มีลกัษณะอยา่งไร 
 10. จงอธิบายปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร              

มาโดยละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่9 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

1. การบริหารการเปล่ียนแปลงใน 
2. สาเหตุท่ีพนกังานต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
3. พฤติกรรมของพนกังานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
4. การจดัทาํแผนการส่ือสาร 
5. ขั้นตอนการจดัทาํแผนการส่ือสารในองคก์าร 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํแผนการส่ือสาร 
7. ความหมายของความหลากหลาย 
8. ขอ้ดีของความหลากหลาย 
9. แนวโนม้ท่ีสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทย 
10. สรุป 
11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 
12. เอกสารอา้งอิง 

 
วตัถุประสงค์ ในบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พี่อใหผู้เ้รียน 

1. เขา้ใจการบริหารการเปล่ียนแปลงใน 
2. เขา้ในสาเหตุท่ีพนกังานต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
3. สามารถระบุพฤติกรรมของพนกังานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลงได ้
4. เขา้ใจการจดัทาํแผนการส่ือสาร 
5. สามารถอธิบายขั้นตอนการจดัทาํแผนการส่ือในองคก์ารได ้
6. อธิบายความหมายของความหลากหลายได ้
7. อธิบายความหมายของความหลากหลายได ้
8. เขา้ใจถึงขอ้ดีของความหลากหลาย 
9. อธิบายถึงแนวโนม้ท่ีสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทย 
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วธีิสอน 
1. บรรยาย ซกัถามประเด็นขอ้สาํคญั 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ตอบคาํถามระหวา่งการบรรยาย 
4. บรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

 
กจิกรรม 

1. แบ่งกลุ่มใหท้าํกรณีศึกษา 
2. นาํเสนอระบบงานการทาํกรณีศึกษา 
3. คน้ควา้หวัขอ้เน้ือหาเพิ่มเติม 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาทรัพย  ์
2. Power Point ในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 
3. กรณีศึกษาทางดา้นทรัพยฯ์ 
4. หนงัสือศึกษาความรู้ทางดา้นทรัพยฯ์ 

 
การวดัและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการตอบคาํถาม ความสนใจในการสอน 
2. ประเมินผลจากการนาํเสนอรายงาน 
3. ประเมินผล จากงานท่ีใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 
4. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่9 
ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
การบริหารการเปลีย่นแปลงในองค์การ 
 ไม่มีองค์การใดท่ีจะประสบความสําเร็จโดยไม่มีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั พบวา่ ทุกวนัน้ีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนองค์การต่างๆ ต่างตอ้งการ
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั ตอ้งการการเจริญเติบโตแบบยัง่ยืนและต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํ
ให้องค์การต่างแสวงหาเคร่ืองมือใดก็ตามในการพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและมี
ศกัยภาพในการทาํงานให้มากข้ึน ดงันั้นแนวคิดของงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งหลีกเล่ียงไม่ได้
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน หน้าท่ีของนัก HRD ก็คือทาํอย่างไรในการบริหารจดัการกบัการ
เปล่ียนแปลงในองคก์าร (Change Management) ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
 มีคาํถามจากองคก์ารหลายแห่งวา่ “จะทาํอยา่งไรใหก้ารบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารประสบความสาํเร็จ” พบวา่การบริหาร การเปล่ียนแปลงท่ีดีนั้นจะตอ้งทาํอยา่งมีศิลปะ นัน่ก็
คือ การนาํระบบหรือแนวคิดการพฒันาบุคลากรมาใชใ้นองคก์ารอยา่งไม่เร่งรีบ ในหน่ึงปีไม่ควรจะ
นาํเอาระบบงานด้าน HRD มาปรับใช้ในองค์การมากกว่า 3 ระบบ เพราะการเปล่ียนแปลงอย่าง
รีบเร่ง จะนาํไปสู่การต่อตา้นการเปล่ียนของพนกังานในขั้นรุนแรง ทั้งน้ีรูปแบบการบริหารการ
เปล่ียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะขอนาํเสนอ A-D-K-A-R โมเดล ท่ีคิดข้ึนโดย Prosci (1998) ท่ีไดท้าํ
การวิจยักบับริษทัมากกว่า 100 บริษทัจาก 59 ประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบงานต่างๆ ใน
องคก์ารโมเดลน้ีจะเนน้ไปท่ีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคลโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 
ดงัภาพท่ี 9.1 (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ. 2551, หนา้ 285-316) 

 
 
ภาพท่ี 9.1 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล 
ท่ีมา: อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551, หนา้ 286. 
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 1. Awareness หมายถึง การตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง ซ่ึงนกั HRD 
จะตอ้งคิดแลว้ว่าจะทาํอย่างไรให้พนกังานทุกคนทุกระดบัเห็นความสําคญัของการนาํระบบงาน
ใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ เพราะหากพนกังานไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาท่ีจะ
ตามมาก็คือ การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ดงันั้นนกั HRD จึงตอ้งทาํงานเชิงรุก (Proactive) โดยการ
พยายามช้ีแจงใหผู้บ้ริหารเร่ิมตระหนกัถึงความจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลง 
 2. Desire หมายถึง การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารในทุกๆ เร่ืองไม่วา่จะเป็นเร่ืองงบประมาณ เร่ืองเวลา เร่ืองบุคลากร ทั้งน้ีความสําเร็จของการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนจากการสนบัสนุนของกลุ่มบุคคลทั้งหมด 4 กลุ่มหลกัก็คือ  
  ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์าร - CEO, MD หรือ President ขององคก์าร 
  ผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละสายงาน- เป็นหวัหนา้งาน (Line Manager) ท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  พนกังาน - เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีทาํงานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
  ทีมงาน Hr - ตวัแทนของหน่วยงานบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการบริหารการเปล่ียนแปลงใน
องคก์าร 
 3. Knowledge หมายถึง การใหค้วามรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงนัก HRD จะต้องวางแผนก่อนว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีพนักงานจาํเป็นจะต้องรู้บ้าง และปัจจุบัน
พนกังานมีความรู้ในเร่ืองนั้นอยู่ในระดบัใด หลงัจากนั้นจึงหาวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ให้กบั
พนกังานต่างๆ ในองคก์าร ซ่ึงความรู้ไม่จาํเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนจากการจดัฝึกอบรมเท่านั้น ทั้งน้ีความรู้
สามารถเกิดข้ึนจากหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การติดบอร์ด การถ่ายทอดผ่านทาง Intranet ของ
องคก์าร และวารสารขององคก์าร เป็นตน้ 
 4. Ability หมายถึง การประยุกตใ์ชร้ะบบต่างๆ ในการพฒันาบุคลากร เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทกัษะใหม่ๆ ของพนักงานซ่ึงขั้นตอนน้ีนัก HRD จะตอ้งระบุให้
ชัดเจนว่าพฤติกรรมอะไรเป็นส่ิงท่ีองค์การปรารถนาหรือคาดหวังจะให้พนักงานเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในองค์การ และภายหลงัจากนาํระบบงานด้าน HRD มาเปล่ียนแปลงในองค์การ
แล้ว นัก HRD จะต้องร่วมกับหัวหน้างานของหน่วยงานต่างๆ ติดตาม ตรวจสอบว่าพนักงานมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปบา้งหรือไม่ 
 5. Reinforcement หมายถึง การนาํระบบงานในดา้น HRD ท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์าร
ทุกวนัน้ีก็คือ ระบบงาน HRD ถูกนาํมาใชโ้ดยขาดความต่อเน่ืององคก์ารบางแห่งนาํระบบงานดา้น 
HRD มาปรับใช้ เพราะทาํตามแฟชั่นเห็นองค์การอ่ืนทาํ จึงนําระบบงานนั้นมาประยุกต์ใช้ใน
องคก์ารบา้ง หรือองคก์ารบางแห่งนาํระบบงาน HRD มาใช้ในปีแรกๆ เท่านั้น ในปีถดัไปไม่ไดใ้ช้
เพราะทีมงานท่ีเคยทาํลาออกไป 
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 ดงันั้นแนวคิดของการเปล่ียนแปลงตาม A-D-K-A-R โมเดลจะช่วยทาํให้การเปล่ียนแปลง
ระบบงาน HRD สามารถตอบสนองต่อภารกิจและเป้าหมายสูงสุดขององค์การ ซ่ึงระบบงานดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้นจึงไม่ใช่การทาํงานเชิงตั้งรับ ท่ีเน้นการประจาํ โดยรับผิดชอบงาน
ตามท่ีผู ้บริหารองค์การต้องการเท่านั้ น ซ่ึงแนวโน้มและทิศทางของงานพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นจะตอ้งเป็นงานท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการขององค์การ เป็นการ
ทาํงานเชิงกลยุทธ์ท่ีเน้นไปท่ีการปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังานทุกคน เพราะ
หากทัศนคติหรือมุมมองของพนักงานเปล่ียนผลท่ีตามมาก็คือ พฤติกรรมของพนักงานย่อม
เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงท่ีองคก์ารคาดหวงัไวเ้ช่นกนั 
 
สาเหตุทีพ่นักงานต่อต้านการเปลีย่นแปลง 
 “ที่ใดมีการพัฒนา ที่น่ันย่อมต้องการการเปลี่ยนแปลง” พบว่าคาํกล่าวน้ีมกัจะเกิดข้ึนกับ
องคก์ารท่ีไม่ตอ้งการหยุดน่ิง ไม่ตอ้งการให้บุคลากรของตนเองเป็นคนทาํงานไม่เกิดประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้องค์การหลายแห่งคิดหาวิธีการหาเคร่ืองมือเพื่อการพฒันาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถมากข้ึนเพื่อนาํไปสู่การแข่งขนัและความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจ 
 อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีดี แต่ในความรู้สึกว่าพนกังานในองค์การ
กลบัมองวา่การเปล่ียนแปลงเป็นการทาํร้ายพวกเขา จะมีพนกังานงานสักก่ีคนในองคก์ารท่ียินดี และ
ยินยอมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากท่ีเคยทาํมาในอดีตมาเป็นพฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการ การ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึน สาเหตุท่ีทาํให้พนักงานต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจาก
หลากหลายสาเหตุดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมีมากกว่าการน่ิงอยู่เฉย ๆ  การเปล่ียนแปลงในส่ิง
ท่ีไม่เคยปฏิบติันั้นไม่สามารถประกนัและพิสูจน์ไดว้า่ส่ิงนั้นดีเสมอไป พนกังานรับรู้วา่การบริหาร
การเปล่ียนแปลงถือวา่เป็นการบริหารความเส่ียง และหากองคก์ารไม่สามารถช้ีแจงหรือขายไอเดีย
ใหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์ารเขา้ใจถึงเหตุผลความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลง ความสําเร็จของ
การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ และการปรับเปล่ียนทศันคติของพนกังานยอ่มไม่เกิดข้ึน ซ่ึงจะ
นาํไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกของพนกังานท่ีไม่แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั 
 2. ความรู้สึกยึดติดกับส่ิงที่เคยท าจนเป็นนิสัย  พฤติกรรมท่ีพนักงานกระทาํซํ้ าไปซํ้ ามา
แบบเดิม ๆ จนทาํให้เกิดการยึดติดหรือเกิดความเคยชินกบัส่ิงท่ีเคยปฏิบติั เป็นเหตุให้พนกังานไม่
อยากจะเปล่ียนแปลง เน่ืองจากวา่ส่ิงท่ีพวกเขาเคยแสดงออกมานั้นสามารถทาํนายผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดม้ากกว่าพฤติกรรมท่ีพวกเขาไม่เคยแสดงออก ความเคยชินจะทาํให้พนกังานเกิดความสบายใจ 
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เกิดความมัน่คงปลอดภยั จึงทาํใหพ้นกังานเกิดคาํถามวา่ “เราเคยทาํแบบน้ีมาก่อนในอดีต แลว้ทาํไม
เราจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปทาํแบบอ่ืนตามท่ีองคก์ารตอ้งการใหเ้ปล่ียนดว้ย” 
 3. ความรู้สึกสูญเสียการควบคุม และการปรับตัว  พนกังานรับรู้วา่การเปล่ียนแปลงจะทาํให้
พวกเขาสูญเสียอาํนาจ ความรับผิดชอบลดลง การสูญเสียการควบคุมในปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานรวมไปถึงความรู้สึกวา่พวกเขาจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัระบบงานใหม่ ทีมงานใหม่ท่ี
ประกอบไปด้วย ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและลูกคา้ท่ีไม่คุน้เคยกนัมาก่อน 
และลกัษณะงานความรับผดิชอบใหม่ พนกังานจะรู้สึกวา่สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ น้ีเองจะเป็นตน้เหตุ
ใหพ้นกังานสูญเสียอาํนาจหรือการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีไปได ้
 4. ขาดความเต็มใจในการเรียนรู้  พนกังานหลาย ๆ คนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงของ
ระบบงานพฒันาบุคลากร เน่ืองจากไม่ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพราะพวกเขาคิดวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงที
พวกเขารู้อยู่แล้ว จึงทําให้เกิดคําถามข้ึนมาว่า “ทาํไมต้องเรียนรู้ถึงระบบงานใหม่ ๆ นั้ นอีก 
ระบบงานนั้นเป็นส่ิงท่ีพนกังานรู้อยู่ก่อนหน้าน้ีแลว้” เป็นเหตุให้พนกังานไม่เห็นดว้ยกบัแนวทาง
ใหม่ ๆ ท่ีนาํมาใช้ปฏิบติัในองค์การรับรู้ว่าแนวทางใหม่ ๆ นั้นไม่สามารถนําผลประโยชน์มาสู่
องคก์ารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 5. ไม่มีตัวอย่างหรือแม่แบบ (Role Model)  ตวัแทนในการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ท่ี
ถูกกําหนดข้ึนมาในองค์การจะต้องทาํหน้าท่ีในการเป็นตัวอย่างหรือแม่แบบท่ีดีในการนําเอา
เคร่ืองมือในกาพฒันาบุคลากรมาใช้ปฏิบติัในองค์การ อย่างไรก็ตามพบว่าองค์การหลาย ๆ แห่ง
ไม่ไดก้าํหนดใหใ้ครเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นเหตุให้
พนกังานเกิดความไม่มัน่ใจวา่ ระบบงานใหม่ ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นองคก์ารนั้นจะประสบความสําเร็จ
ไดห้รือไม่ 
 6. ความรู้สึกว่าขีดความสามารถในงานลดลง  พนักงานเกรงว่าการเปล่ียนแปลงจะเป็น
ตน้เหตุให้พวกเขาขาดความสามารถหรือศกัยภาพในการทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีองค์การ
และหน่วยงานกําหนดข้ึน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเปล่ียนแปลง เป็นช่วงถ่วงโยงหรือ
ปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานจากแบบเดิมไปเป็นแบบใหม่ ซ่ึงช่วงน้ีพนกังานจะเกิดความรู้สึกวา่
ตนเองไม่มีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะทาํให้งานนั้น ๆ สําเร็จลุล่วงไปได้ พนักงานขาดความ
มัน่ใจ ความเช่ือมัน่ในขีดความสามารถของตนเอง 
 7. ความไม่เช่ือมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดส่ิงที่ดีขึ้นกว่าเดิม   เป็นความคิดว่า
เปล่ียนไปก็เท่านั้น ก่อนหน้าน้ีพวกเขาก็อยู่กนัได ้ดงันั้นเคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีนาํมาใช้ในการพฒันา
บุคลากรในองค์การนั้น พนกังานจึงขาดวามเช่ือถือว่าจะสามารถนาํมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และยิ่งพนกังานเคยเห็นตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงระบบงานในการพฒันาบุคลากรแลว้และไม่
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สามารถนาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ทาํแลว้หยุดไปยิ่งทาํให้พนกังานขาดความเช่ือมัน่ถึงผลลพัธ์ของการ
นาํระบบงานมาใชใ้นการเพิ่มขีดความสามารถของพนกังาน 
 8. ความเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงคือการลงทุนที่สูญเสีย  เน่ืองจากการนําเคร่ืองมือหรือ
ระบบงานใหม่ ๆ มาใชใ้นการพฒันาบุคลากรนั้น บางคร้ังจาํเป็นจะตอ้งใชท่ี้ปรึกษาจากภายนอกมา
ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่ท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์การ จึงทาํให้พนกังานมีทศันคติ
ต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบ เพราะเห็นว่าจะตอ้งมีการลงทุนท่ีมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเร่ือ
งบประมาณ เร่ืองเวลาท่ีสูญเสียไป และความคิดทางลบของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงใน
องคก์าร จึงทาํใหพ้นกังานไม่เห็นดว้ยและไม่ปฏิบติัตามระบบงานใหม่ ๆ นั้น 
 9. การเปลีย่นแปลงน ามาสู่ภาระงานทีเ่พิม่ขึน้  พนกังานมองวา่การเปล่ียนแปลงคือเกมอยา่ง
หน่ึงท่ีองคก์ารนาํมาเล่นในองคก์ารเป็นเกมใหม่ ๆ ท่ีผสมผสานกบัเกมเดิมท่ีพวกเขาเคยเล่นไปแลว้ 
การเปล่ียนแปลงทาํให้พนกังานตอ้งรับผิดชอบกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนและไม่
เหมือนจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั พนกังานจะตอ้งปรับตวัและปรับเปล่ียนแนวคิดการทาํงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างไปจากเดิม จึงเป็นเหตุใหพ้วกเขาไม่เห็นดว้ย และไม่รับรู้วา่การเปล่ียนแปลงจะ
ทาํใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีข้ึน 
 สรุปว่าการเปล่ียนแปลงระบบงานด้านการพฒันาบุคลากรในองค์การท่ีนํามาใช้และไม่
ประสบผลสําเร็จนั้น อนัเน่ืองมาจากว่าพนักงานยงัมีความเช่ือและความคิดท่ีไม่ถูกต้องกบัการ
เปล่ียนแปลง การรับรู้ท่ีผดิจึงทาํให้เกิดพฤติกรรมการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง พบวา่พฤติกรรมการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงมีการแสดงออกท่ีหลากหลายรูปแบบ จากรุนแรงนอ้ยท่ีสุดไปยงัรุนแรงมาก
ท่ีสุด ซ่ึงนักพฒันาบุคลากรจะต้องทาํความเข้าใจและหาวิธีการลดพฤติกรรมการต่อต้านจาก
พนกังานท่ีเกิดข้ึน 
 
พฤติกรรมของพนักงานทีต่่อต้านการเปลีย่นแปลง 
 จากคาํกล่าวท่ีว่า “ท่ีใดท่ีมีการเปล่ียนแปลง ท่ีนั่นต้องมีการต่อตา้นเกิดข้ึน” ซ่ึงคาํว่าการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงของพนักงานนั้น จะเกิดข้ึนจากความรู้สึกและการรับรู้ท่ีไม่มัน่ใจ ไม่
ปลอดภยั ความกลวัความหวาดวติกถึงสถานะของตนเองท่ีเกิดจากการนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใชใ้น
องคก์าร และจากความรู้สึกน้ีเองจึงเป็นเหตุให้พนกังานมีพฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางดา้นบวก
และดา้นลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
 พบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการต่อต้านการเปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีรุนแรงของพนักงาน เป็นพฤติกรรมท่ีปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม หรือการชักชวนให้
พนักงานคนอ่ืน ๆ ไม่เห็นด้วยกบัการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย จากโมเดลของ Prosci (1998) ท่ี
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อธิบายถึงแนวคิดการเปล่ียนแปลงดว้ยโมเดลของความเส่ียงและการต่อสู้ (The Flight And Risk 
Model) ของพนกังานโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ซ่ึงแกนแนวตั้งหมายถึงการเพิ่มข้ึนของความกลวัและการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง (Increasing Fear And Resistance) สําหรับแกนแนวนอนนั้นหมายถึง การ
ช่วงระยะเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Time) ในภาพท่ี 9.2 
 

 
 
ภาพท่ี 9.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมา : อาภรณ์  ภู่วทิยพ์นัธ์, 2551, หนา้ 294 
 
 จากภาพแสดงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกท่ีเรียกว่า ช่วงความมัน่คง ความปลอดภยั 
ความสบายใจ (Comfort/Security) พบว่า ช่วงน้ีพนกังานมีความรู้สึกกลวัไม่มาก การต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไม่มากเช่นกนั เป็นช่วงของการทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีปกติ (Normal Work 
Environment) พฤติกรรมท่ีพนกังานแสดงออกมาโดยส่วนใหญ่นั้นพนกังานจะยอมรับ ให้ความ
ร่วมมือ และมีความกระตือรือร้นในการนาํระบบงานใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาบุคลากรมาประยุกตใ์ช้
ในองคก์าร ช่วงน้ีหากเปรียบกบัสัญญาณไฟจราจรจะหมายถึงพื้นท่ีสีเขียว นัน่ก็คือ พฤติกรรมของ
พนักงานอยู่ในสภาพปกติมีการยอมรับและเข้าใจถึงความจําเป็นและความสําคัญของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 ช่วงที่สอง เป็นพื้นท่ีสีเหลืองท่ีพนกังานเร่ิมรู้สึกมีความกลวัมากข้ึนจึงเป็นเหตุให้พนกังานมี
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากพนกังานเกิดความรู้สึกวิตกกงัวล (Worry) ไม่มัน่ใจ 
(Uncertainty) ไม่แน่นอนกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในองค์การ โดยเฉพาะสถานะ บทบาท หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายในองคก์าร ทาํให้พนกังานขาดความสนใจและใส่ใจ
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ในหน้าท่ีงานท่ีได้รับโดยทาํงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้เท่านั้น ไม่ยอมเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ 
เน่ืองจากพนักงานเกิดความไม่พอใจในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผลก็คือผลการทาํงานของ
พนกังานลดลง (Productivity Loss) ถือไดว้า่เป็นลกัษณะของการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในเชิงรับ 
(Passive Resistance) ซ่ึงมีความรุนแรงของพนกังานไม่มากนกั 
 ช่วงท่ีสาม เป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีพนักงานเกิดความรู้สึกกลัวการเปล่ียนแปลงอย่างมาก อัน
นาํไปสู่การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากตามไปดว้ยเช่นกนั พบวา่ช่วงน้ีพนกังานจะรับรู้ถึง
ภาวะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ทาํให้เกิดการต่อสู้ (Risk/Flight) พนักงานจะไม่ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ ปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือกบัการนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใช้
ในองค์การ รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อหาสมาชิกในการปฏิเสธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
เกิดการรวมกลุ่มกนัหยดุงาน ประทว้งเพื่อปฏิเสธท่ีจะนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใช ้ซ่ึงขั้นน้ีเป็นขั้นการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในเชิงรุก (Active Resistance) พบว่าองค์การบางแห่งถึงขั้นจดัตั้งเป็น
คณะทาํงาน คณะกรรมการหรือสมาคมสมาพนัธ์ท่ีนาํไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
ข้ึน และจากการต่อตา้นท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินคา้และงานบริการต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกบัลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 จะเห็นไดว้่า การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง 3 ระดบั จากพื้นท่ีสีเขียวไปยงัพื้นท่ีสี
แดงนั้ น จะเกิดรุนแรงหรือไม่ข้ึนอยู่กับวฒันธรรมท่ีถูกปลูกฝังในองค์การ ลักษณะธุรกิจของ
องคก์าร และระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีองคก์ารนาํมาใช ้ดงันั้น เพื่อใหก้ารต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอยู่
ในขั้นของการยอมรับ การปฏิบติัตาม เห็นดว้ยและให้ความร่วมมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ประเด็นท่ีองคก์ารจะตอ้งพิจารณาถึงก็คือ 

 องคก์ารมีการจดัเตรียมแผนการส่ือสารหรือแนวทางการส่ือสารอยา่งไร แผนการส่ือสาร
จะตอ้งบ่งบอกให้ชัดเจนถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงนั้น
เกิดข้ึนเม่ือไหร่ พนักงานจะต้องเตรียมตวัอย่างไรต่อระบบงานใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ระบบงานท่ีจะนาํมาเปล่ียนแปลงในองคก์ารเป็นเร่ืองใดบา้ง 

 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์การ ซ่ึงความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะตอ้งมาจากการสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือจากผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัสูงสุด
ขององค์การผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัตน้ มีหนา้ท่ีดูแลและมอบหมายงาน
แก่พนกังานโดยตรง 

 พบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นเหตุให้พนกังานเกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงถึงข้ึนรุนแรง ก็
คือ องคก์ารไม่ไดจ้ดัเตรียมแผนการส่ือสารอย่างเป็นระบบ และมีการนาํมาใช้ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีแผนการส่ือสารไม่ใช่จดัทาํข้ึนแค่วนัหรือสองวนัเท่านั้น แผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
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จะตอ้งถูกจดัเตรียมข้ึนตลอดทั้งปี ในส่วนถดัไปจะนาํเสนอแนวทางการจดัทาํแผนการส่ือสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปล่ียนแนวคิด (Mindset) และพฤติกรรมของพนกังานทุก
ระดบัในองคก์าร 
 
การจัดท าแผนการส่ือสาร 
 ความหมายและประโยชน์ของแผนการส่ือสาร 
 แผนการส่ือสาร (Communication Plan) ท่ีมกัจะทาํควบคู่ไปกบักระบวนการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร จะเห็นไดว้า่ ท่ีใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบงานใหม่ ๆ เกิดข้ึน ท่ี
นัน่ย่อมตอ้งมีการต่อตา้นประเด็นคาํถามก็คือ องค์การตอ้งทาํอย่างไรเพื่อลดหรือบรรเทาให้การ
ต่อต้านเกิดข้ึนในระดับท่ีน้อยท่ีสุด คาํตอบก็คือ องค์การจะต้องมีการจดัทาํแผนการส่ือสารไว้
ล่วงหนา้ท่ีเนน้การส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 
 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการของการส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
โดยตรงไปยงัผูรั้บสารด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่า ขอ้มูลท่ีถูกส่งไปนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัความจาํเป็น 
ความปรารถนา การรับรู้ ความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ มีทั้งขอ้มูลทางดา้นบวกและทางดา้นลบ ซ่ึงการ
ส่ือสารอาจจะเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผูส่้งสาร หรือเกิดข้ึนอยา่งเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการผ่านช่องทางการส่ือสารในหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีรูปแบบการส่ือสารจะเกิดข้ึนจาก
การมีผูส่้งสาร (Sender) ทาํหนา้ท่ีในการหาช่องทางวิธีการในการนาํสารไปยงัผูรั้บสาร (Receiver) 
เม่ือผูรั้บสารได้รับรู้และตีความสารท่ีได้รับแล้ว พวกเขาจะมีปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ท่ี
แตกต่างกันไปตามความคิดและมุมมองของแต่ละคนภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อม 
(Environment) ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
 แผนการส่ือสาร จึงเป็นแผนงานท่ีเน้นการส่งสารจากจุดเร่ิมตน้ท่ีเหมือนกันมีการเตรียม
ขอ้มูลหรือสารในทางบวกไวล่้วงหนา้ มิเช่นนั้นแลว้ พนกังานแต่ละคนจะรับรู้ขอ้มูลจากผูส่้งสารท่ี
ไม่เหมือนกนั อนันาํไปสู่การแปลงสารท่ีผิด ซ่ึงจะทาํให้พนกังานเกิดความเขา้ใจผิดต่อระบบงาน
ใหม่ ๆ ในการพฒันาบุคลากรท่ีนาํมาเปล่ียนแปลงในองคก์าร พนกังานอาจเกิดความกลวั ความวิตก
กงัวล จนทาํให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลง แผนการส่ือสารจึงเป็นแผนงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับเปล่ียนจิตสํานึก (Mindset) 
ของพนกังานในองคก์ารใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเหมือน ๆ กนัจากการรับรู้ขอ้มูลจากผูส่้งสารคน
เดียวกนั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการแปลงสารท่ีผิด จนทาํให้เกิดการบอกต่อกบัพนกังานคนอ่ืน ๆ 
ในทางท่ีผดิไปดว้ยเช่นกนั จะเห็นไดว้า่ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของแผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
จะใหพ้นกังานค่อย ๆ เปล่ียนความคิด การรับรู้ และความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 
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รวมไปถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการสนบัสนุนให้
พนักงานคนอ่ืน ๆ เห็นด้วยและร่วมมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ การต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงลดนอ้ยลงในช่วงท่ีองคก์ารไดน้าํระบบงานใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 
 สรุปว่า แผนการส่ือสารเป็นแผนงานท่ีมีโครงสร้าง มีการกาํหนดรายละเอียดไวช้ดัเจนวา่จะ
ส่ือสารเร่ืองอะไร ดว้ยช่องทางไหน และผูส่้งสารหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ซ่ึงแผนงานดงักล่าวน้ี
ไดมุ้่งเนน้ใหเ้กิดการถ่ายทอดสารท่ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัจาก
ผูส่้งสารคนเดียวกัน และความเข้าใจท่ีเหมือนกันจะทาํให้สารท่ีส่งไม่เกิดความคลาดเคล่ือน 
แผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นจะต้องมีการวางแผนไว้ตลอดทั้ งปี เพื่อเปล่ียนมุมมอง 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของพนกังานต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการส่ือสารในองค์การ 
 ความสําเร็จของการนาํระบบงานดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรมาปรับใช้ในองค์การ
นั้น อยูท่ี่ความเอาจริงเอาจงักบัการทาํความเขา้ใจกบัพนกังานถึงความจาํเป็นและเหตุผลท่ีองคก์าร
ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนมากน้อยแค่ไหน แผนการส่ือสารจึงเป็นอีกปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการนาํระบบงานและขั้นตอนใหม่ ๆ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยม์าใช ้
 แผนการส่ือสารท่ีดีนั้นจาํเป็นจะตอ้งทาํข้ึนอยา่งเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํอยา่ง
เป็นระบบ และต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา มิใช่ทาํเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น นอกจากน้ีความสําเร็จของ
แผนการส่ือสารจะเกิดข้ึนได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหารระดับสูงสุดขององค์การ 
สนับสนุนในแง่ของงบประมาณและการผลกัดนัตรวจสอบและกระตุน้ให้ผูบ้ริหารของฝ่ายงาน
ต่างๆ ให้ความร่วมมือในการนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของการ
จดัทาํแผนการส่ือสาร นั่นก็คือ การเปล่ียนมุมมอง ความเช่ือ และจิตสํานึกของผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนท่ีมีต่อระบบงานในดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรท่ีนาํมาปรับใชใ้นองคก์าร 
 จะเห็นไดว้่าแผนการส่ือสารมีความสําคญัอย่างมากและเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสําคญัต่อการ
เปล่ียนแปลง ประเด็นถดัมาท่ีผูบ้ริหารและนกัพฒันาบุคลากรมกัจะถามก็คือ มีวิธีการอยา่งไรในการ
ทําให้แผนการส่ือสารในองค์การเกิดประสิทธิภาพ พบว่าแผนการส่ือสารท่ีดีนั้ นจะต้องมี
องคป์ระกอบหลกั ๆ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ 
 1. ช่องทางการส่ือสาร หรือช่องทางการเรียนรู้  จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารและนกัพฒันาบุคลากร
หลายคนเขา้ใจผิดคิดวา่แผนการส่ือสารก็คือ แผนการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนเท่านั้น จริงอยู่
ท่ีว่าการฝึกอบรมเป็นช่องทางหน่ึงของการส่ือสาร แต่มิใช่ว่ามีเพียงช่องทางการฝึกอบรมช่องทาง
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เดียวท่ีทาํให้คนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเขม้ใจถึงความสําคญัและสารท่ีจะส่ือ ทั้งน้ีช่องทางการ
ส่ือสารในองคก์ารมีหลากหลายวธีิการ ไดแ้ก่ 
  1.1 การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 
  1.2 วารสารภายในบริษทั 
  1.3 อินทราเน็ตภายในบริษทั 
  1.4 จดหมายเวยีน 
  1.5 กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน เช่น กีฬาสี กิจกรรมปีใหม่  
  1.6 ป้ายประกาศ 
  1.7 เสียงตามสาย 
  1.8 การประชุมของหน่วยงาน 
  1.9 การส่งเมลโ์ดยตรง 
  1.10 แผน่พบั หรือใบปลิว 
  1.11 บอร์ดติดตามบริเวณต่าง ๆ ในบริษทั เช่น หนา้ลิฟท ์บริเวณทางเดิน  
  1.12 หอ้งสมุด 
 เทคนิคการเลือกช่องทางการส่ือสารอย่างไรให้เหมาะสมนั้น ประเด็นสําคญัก็คือ จะตอ้ง
พิจารณาจากความเป็นไปไดข้ององคก์ารวา่ช่องทางใดท่ีเหมาะสมและมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
บางช่องทางอาจจะไม่เหมาะสม เช่น เสียงตามสาย เพราะจะทาํให้เกิดเสียงรบกวนข้ึนในบริษทั 
นอกจากความเหมาะสมและความเป็นไปไดแ้ลว้ อีกประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ การเตรียมเน้ือหรือสาร
วา่มีความยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนบา้ง รวมถึงงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารผ่านช่องทางการ
ส่ือสารแต่ละแบบ 
 2. ข้อความที่ใช้ในการส่ือสาร ขอ้ความ หมายถึง เน้ือหาหรือสาระสําคญัของสารท่ีตอ้งการ
ส่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานเกิดความเขา้ใจ ซ่ึงสารนั้นจะตอ้งถูกกาํหนดให้เหมาะสมกบัช่องทาง
การส่ือสารท่ีกาํหนดข้ึน เช่น ขอ้ความท่ีส่ือสารผา่นช่องทาง “บอร์ด” จะตอ้งเป็นขอ้ความท่ีกระชบั 
อ่านเขา้ใจง่าย ไม่เยิน่เยอ้ และตอ้งเป็นขอ้ความท่ีมีตวัอกัษรท่ีสามารถอ่านแลว้เกิดความสบายตาใน
การอ่าน ตวัอยา่งเช่น การส่ือสารเพื่อให้คนในองคก์ารเกิดความเขา้ใจถึง Competency ท่ีกาํหนดข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี 
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ส่ือสารผ่านทางบอร์ดภายในบริษัท 
Competency คืออะไรกนัแน่ 

Competency หมายถึง ทกัษะ ความรู้ และความสามารถ หรือ พฤติกรรม 
(Skill, Knowledge And Attribute) ของบุคลากรท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 
เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถทาํงานจนบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
งานนั้น 
ลกัษณะของ Competency 

1. Competency จะประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนหน่ึงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
คือ ทกัษะ และความรู้ และอีกส่วนหน่ึงท่ีซ่อนเร้นอยู ่คือ พฤติกรรม 
ท่ีสะทอ้นมาจากค่านิยม อุปนิสัย ทศันคติ และแรงขบั 

2. Competency ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงผลงาน 
3. ผลงานนัน่ก็คือ Key Performance Indicators เป็นตวัเลข จบัตอ้งได ้
4. Competency ตอ้งสามารถเรียนรู้และพฒันาได ้

 
ส่ือสารผ่านเสียงตามสาย 
 
ชมพู ่ สวสัดีค่ะเพื่อนพนักงานทุกท่าน วนัน้ีชมพู่จะขอนาํเสนอเคล็ดลบัสู่

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ดว้ยเคร่ืองมือสุดเด็กท่ีเรียกกนัว่า “ขีด
ความสามารถ หรือ Competency” ....ใครอยากรู้บา้งว่า  Competency 
น้ีคืออะไรกนัแน่ 

สมหวงั ผมขอเป็นตัวแทนของพนักงานนะครับ ขอถามพี่ชมพู่ครับว่า 
Competency คืออะไร ผมเคยไดย้ินหวัหนา้งานพูดถึงเร่ืองน้ี ผมยงัไม่
เขา้ใจสักเท่าไหร่เลย และ Competency น้ีจะช่วยใหผ้มพฒันาตนเองได ้
อยา่งไรละครับ 

ชมพู ่ พี่จะอธิบายแบบง่าย ๆ เลยนะ . . . .  ทําไมพี่ เ บิ ร์ดถึงได้ประสบ
ความสําเร็จในการเป็นนักร้อง สมหวงัรู้ไหม .... ก็เพราะพี่เบิร์ดมี
ทกัษะในการร้องเพลง ทกัษะการพูด พี่เบิร์ดเป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์
กบัคนดู และท่ีสาํคญัเคา้มีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้
นะ และส่ิงท่ีพี่ชอบเคา้มากก็คือ เคา้มกัจะพฒันาตนเองดว้ยท่าเตน้และ
ลีลาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน 
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สมหวงั ผมเห็นดว้ยครับ พี่เบิร์ดมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากนกัร้องคนอ่ืน .... 
พี่ชมพู่กาํลังจะบอกผมว่า Competency ก็คือพฤติกรรมของคนท่ีจะ
นาํไปสู่ เป้าหมาย หรือผลลพัธ์ท่ีดีใช่ไหมครับ .... แสดงวา่ถา้ผมอยาก
ให้ยอดขายท่ีผมต้องรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ผมก็ตอ้งมี Competency ใน
เร่ือง .... เออ .... 

ชมพู ่ เร่ืองทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง จิตสํานึกการให้บริการ การ
ควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพไงล่ะ สมหวงั .... เป็นไหมล่ะว่า 
Competencyไม่ใช่เร่ืองใหม่เลยนะ เป็นพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่เป้าหมายท่ี
เราต้องการไง .... หากสมหวงัอยากจะให้ตนเองมียอดขายเยอะ ๆ 
สมหวงัก็ตอ้งพฒันา Competency ของตนเอง .... พี่เช่ือว่าสักวนัหน่ึง
สมหวงัจะเป็นนกัขายชั้นเยีย่มของบริษทัเลยทีเดียว 

สมหวงั ขอบคุณครับพี่ชมพู่ .... ไวค้ราวหน้าพี่อธิบายให้ผมฟังต่อเก่ียวกับ 
Competency น้ีนะครับ ผมสนใจมาก ๆ เลย 

 
 ดงันั้น ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนรับรู้นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงแหล่งหรือช่อง
ทางการส่ือสารประกอบด้วยทุกคร้ัง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางการส่ือสารจากแหล่งใด 
ประเด็นท่ีสาํคญัของการกาํหนดตวัสารก็คือ สารนั้นจะตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการ
ใหพ้นกังานเปล่ียนแปลง ความคิด ความเช่ือ (Mindset) ท่ีมีต่อการนาํระบบงานดา้นการบริหารและ
พฒันาบุคลากรมาใช้ ทั้งน้ีแนวคิดและวิธีการกาํหนดเน้ือหาหรือตวัสารท่ีตอ้งการส่ือออกไปจะมี
หลกัการท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดโครงการหรือระบบงานหลัก  นกัพฒันาบุคลากรจะตอ้งกาํหนดให้ไดก่้อนว่า
โครงการหรือ ระบบงานใดท่ีตอ้งการนาํมาเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการทาํงานจากเดิมท่ีเคย
ปฏิบติัมาเป็นรูปแบบและวิธีการใหม่ ซ่ึงโครงการท่ีนาํเสนอนั้นจะตอ้งเช่ือมโยงและตอบโจทย ์     
กลยทุธ์และเป้าหมายขององคก์าร รวมถึงสามารถนาํมาพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานหน่วยงาน และองคก์ารใหดี้ข้ึน 
  2. ก าหนดเนื้อหาหรือเร่ืองที่ต้องการส่ือ   หลังจากนั้ นให้กาํหนดสารหรือประเด็นท่ี
ตอ้งการส่ือสาร ดว้ยการพิจารณาจากโครงการหรือระบบงานหลกัวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดบา้ง
ท่ีนักพฒันาบุคลากรจะตอ้งมีความรู้ในระบบงานด้วยนั้นการมองในภาพรวม มีการวิเคราะห์ถึง
เน้ือหาท่ีพนกังานในองคก์ารจะตอ้งรับรู้เก่ียวกบัระบบงานนั้น ๆ  
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  ตัวอย่างเช่น : การนาํโครงการจดัทาํผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) มาใชใ้น
องค์การ นกัพฒันาบุคลากรจะตอ้งพิจารณาว่าโครงการดงักล่าวน้ีมีเร่ืองอะไรบา้งท่ีพนักงานควร
รับรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปล่ียนความคิด ความเช่ือ (Mindset) ของพนกังานให้เกิดความเขา้ใจถึง
ความจาํเป็นของการนาํโครงการ Career Path มาใชใ้นองคก์าร พบวา่ประเด็นหรือสารท่ีควรส่ือสาร
ใหพ้นกังานรับรู้ ดงัแสดงในภาพท่ี 9.3 

 
 
ภาพท่ี 9.3 การจดัทาํผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
ท่ีมา : อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551, หนา้ 305 
 
  3. จัดเรียงล าดับความส าคัญของสาร  เม่ือกาํหนดไดแ้ลว้ว่าอะไรเป็นสารหรือเน้ือหาท่ี
ตอ้งการส่ือสารให้กับพนักงานได้รับรู้ ขั้นตอนถดัมาก็คือการจดัเรียงความสําคญัของสารโดย
พิจารณาความสาํคญัท่ีพนกังานควรจะรับรู้ก่อน ทั้งน้ีนกัพฒันาบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งกระบวนการและขั้นตอนของระบบงานหรือโครงการท่ีตอ้งการนาํเสนอ และ
จากตวัอย่างขา้งตน้ เม่ือกาํหนดไดแ้ล้วว่าเน้ือหาหรือประเด็นใดท่ีตอ้งการส่ือสารให้กบัพนกังาน
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบั Career Path นกัพฒันาบุคลากรจะตอ้งวางแผนวา่ เน้ือหาใด
ควรส่ือสารก่อนหลงั ดงัต่อไปน้ี 
   1.  ความหมายของ Career Path 
   2.  ประโยชน์ของการนาํ Career Path มาใชใ้นองคก์าร 
   3.  รูปแบบของผงั Career Path 
   4.  แนวคิดการเล่ือนตาํแหน่งงาน 
   5.  แนวคิดและประโยชน์ของการโอนยา้ยงาน 

Career Path 

ความหมาย 
การเล่ือน 

ตาํแหน่งงาน 

รูปแบบของผงั 
Career Path 

การจดัทาํแผน 
พฒันาตนเอง 

การโอนยา้ย ประโยชน์ 
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   6.  การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 
  4. เชิญชวนพนักงานให้สนใจในสารที่ต้องการส่ือ  โจทยท่ี์ทา้ทายของนกัพฒันาบุคลากร
ก็คือ จะทาํอยา่งไรใหพ้นกังานสนใจท่ีจะอ่านหรือรับฟังสารท่ีตอ้งการส่ือออกมา เพราะหลายคร้ังท่ี
แผนการส่ือสารไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากพนักงานไม่ใส่ใจ ไม่สนใจท่ีจะรับฟังหรืออ่าน
ขอ้มูลท่ีมีการนาํมาส่ือสารภายในองค์การ ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีท่ีสําคญัของนักพฒันาบุคลากรท่ี
จะตอ้งคิดหาวิธีการและรูปแบบในการนาํเสนอสารให้เกิดความน่าสนใจ และหน่ึงในวิธีการนั้นก็
คือ การใช้ภาษาเชิญชวนให้พนกังานสนใจและชวนติดตามเน้ือหาหรือสารนั้น ๆ ดงัตวัอย่างเช่น 
การนาํสารท่ีกาํหนดข้ึน เร่ือง Career Path ผา่นช่องทาง “บอร์ด” ภายในองคก์าร ซ่ึงหวัขอ้ของแต่ละ
เร่ืองจะตอ้งดึงดูดพนกังานพอสมควร ดงันั้นนกัพฒันาบุคลากรจะตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การคิดหาคาํพดูหรือประโยคท่ีสามารถจูงใจพนกังานในองคก์ารใหส้นใจต่อสารท่ีตอ้งการส่ือ เช่น 
  1. ความหมายของ Career Path 
   เปล่ียนเป็น : อะ๊ๆ .... Career Path คืออะไรกนัแน่ 
  2. ประโยชน์ของการนาํ Career Path มาใชใ้นองคก์าร 
   เปล่ียนเป็น :  Career Path สาํคญัไฉน !! 
  3. รูปแบบของผงั Career Path 
   เปล่ียนเป็น : เรามารู้จกัรูปแบบของ Career Path กนัเถอะ 
  4. แนวคิดการเล่ือนตาํแหน่งงาน 
   เปล่ียนเป็น : คุณพร้อมหรือยงัท่ีจะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง 
  5. แนวคิดและประโยชน์ของการโอนยา้ยงาน 
   เปล่ียนเป็น : การโอนยา้ย …. สร้างคุณประโยชน์ใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งไร 
  6. การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 
   เปล่ียนเป็น : พฒันาตนเองอยา่งไร .... ใหก้า้วหนา้ในสายอาชีพ 
 จากขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนในการกาํหนดเน้ือหาหรือสารท่ีตอ้งการส่ือสารผา่นช่องทาง
ส่ือสารแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํใหน้กัพฒันาบุคลากรสามารถตรวจสอบไดว้า่สารท่ีตอ้งการส่ือไปนั้นมี
ประเด็นครบถว้นสมบูรณ์หรือยงัขาดบางประเด็น ทั้งน้ีการกาํหนดสารออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ ในแต่
ละระบบงานหรือโครงการนั้น จะทาํให้การวางแผนงานท่ีชัดเจน มีทิศทางทาํให้กระบวนการ
ส่ือสารเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มิใช่ทาํการส่ือสารเพียงคร้ังเดียวเฉพาะช่วงเร่ิมตน้โครงการเท่านั้น 
พบวา่แผนการส่ือสารท่ีดีนั้นจาํเป็นจะตอ้งใชค้วามต่อเน่ืองเร่ิมตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้นาํระบบงานมาใช้
ช่วงระหว่าง และหลงัจากนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ ซ่ึงสารหรือเน้ือหาท่ีถูกกาํหนด
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ข้ึนมาอย่างชดัเจนจะเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จ (Key Success Factor) ท่ีสําคญัท่ีทาํให้แผนการ
ส่ือสารถูกนาํมาไปประยกุตใ์ชต่้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ช่วงเวลาในการส่ือสาร – เม่ือกาํหนดช่องทางการส่ือสารและสารหรือเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ
ในแต่ละช่องทางแลว้ ขั้นตอนถดัไปก็คือ การกาํหนดช่วงเวลาในการส่ือสารวา่มีระยะเวลาเร่ิมตน้
และส้ินสุดอย่างไร ทั้งน้ีผูเ้ขียนขอแนะนําการกาํหนดช่วงเวลาในการส่ือสารนั้นมีข้อพึงระวงั
ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผู้ส่งสาร : ผูส่้งสารเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีควร
พิจารณาประกอบไปกบัการกาํหนดช่วงเวลาในการส่งสาร ความสามารถของผูส่้งสารเป็นอยา่งไร 
และทีมงานของผูส่้งสารมีความพร้อมในเร่ืองเวลามากนอ้ยแค่ไหน ดงันั้นก่อนการกาํหนดช่วงเวลา
ในการส่ือสารในแต่ละช่องทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จดัทาํแผนการส่ือสารควรจะพิจารณาว่ามี
ใครบา้งท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีในการส่งสารไดบ้า้ง โดยพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีอยูท่ ั้งในการส่งสาร
ไดบ้า้ง โดยพิจารณาจากบุคลากรท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและภายนอกองคก์าร รวมถึงความพร้อมในเร่ือง
เวลาในการส่งสารของผูส่้งสารแต่ละคน เช่น การส่ือสารผ่านทางบทความท่ีเขียนลงในวารสาร
บริษทั ผูส่้งสารจะตอ้งมีความสามารถในการเขียน มีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเขียน และมีเวลาพอในการ
เขียนบทความท่ีจะส่ือสารผา่นทางวารสารของบริษทั เป็นตน้ 

3.2 ไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหรือติดภาระงานของผู้รับสาร : แผนการส่ือสารท่ีดี
จะตอ้งพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของผูรั้บสารประกอบไปดว้ย มิฉะนั้นแลว้จะทาํให้เกิดภาระ
งานของกลุ่มผูรั้บสาร ซ่ึงผูส่้งสารจะตอ้งสํารวจก่อนวา่ช่วงเวลาใดท่ีตอ้งหลีกเล่ียงบา้งเพราะผูรั้บ
สารติดภาระงาน กิจกรรมหรือการประชุมของหน่วยงาน ช่วงเวลาในการส่ือสารท่ีไม่ไดค้าํนึงถึง
กลุ่มผูรั้บสารจะทาํให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อรูปแบบการส่ือสารท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึน เช่น 
หากตอ้งการจดัอบรมใหก้บัพนกังานฝ่ายขาย เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงแนวคิดในการนาํเคร่ืองมือการ
พฒันาบุคลากรมาประยุกตใ์ช้ในองค์การ ไม่ควรจดัช่วงตน้เดือนและปลายเดือน เพราะเป็นช่วงท่ี
กาํลงัทาํยอดขาย และสรุปปิดยอดการขาย เป็นตน้ 
  ดงันั้นการจดัทาํแผนการส่ือสารท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสร้างจิตสํานึกและสร้างความเขา้ใจท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงระบบงานด้านการพฒันาบุคลากรในองค์การนั้ น แผนการส่ือสารท่ีดีจะต้อง
พิจารณาถึงช่วงเวลาในการส่ือสาร ควบคู่ไปกบัผูส่้งสารและผูรั้บสารในแต่ละช่องทางการส่ือสาร
ดว้ยเช่นกนั ดงัตวัอยา่งการจดัทาํแผนการส่ือสารเร่ือง Career Path ดงัต่อไปน้ี 
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ช่องทาง เร่ืองทีต้่องการส่ือสาร ระยะเวลา ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร หมายเหตุ 

บอร์ด
บริษทั 

อะ๊.... Career Path คือ
อะไรกนัแน่ 

ก.พ.-มี.ค. คุณสุดหล่อ 

ทีม Training 

พนกังานทุก
คนในบริษทั 

หลีกเล่ียงเดือน 
ม.ค. กบัเดือน 
ธ.ค. เพราะมี
งานบุคคลติด
ภาระงาน เช่น 
งานปีใหม่ งาน
กีฬาสี 

Career Path สาํคญัไฉน 
!! 

พ.ค.-มิ.ย. 

เรามารู้จกัรูปแบบของ 
Career Path กนัเถอะ 

ก.ค.-ส.ค. 

คุณพร้อมหรือยงัท่ีจะ
ไดรั้บการเล่ือน
ตาํแหน่ง 

ก.ย.-ต.ค. คุณงามตา 

ทีม Recruit 

การโอนยา้ย …. สร้าง
คุณประโยชน์ใหก้บั
พนกังานไดอ้ยา่งไร 

พ.ย. 

จดัอบรม ความสาํคญัและ
ประโยชน์ของ Career 
Path 

เสาร์ท่ี12 
มี.ค. 

วทิยากร 

ภายนอก 

หวัหนา้ขาย วนัเสาร์หวัหนา้
หนา้ขายสะดวก
ไม่ติดลูกคา้ เสาร์ท่ี18 

มี.ค. 
พุธท่ี 22 

มี.ค. 
หวัหนา้ผลิต วัน พุ ธ มี ย อ ด

การผลิตไม่มาก 

พุธท่ี 29 
มี.ค. 

 
 4. งบประมาณที่ใช้ในการส่ือสาร  แผนการส่ือสารจะตอ้งถูกกาํหนดข้ึนเป็นประจาํทุก ๆปี 
ผูเ้ขียนขอแนะนาํใหจ้ดัทาํแผนการส่ือสารก่อนปีงบประมาณถดัไป เน่ืองจากแผนการส่ือสารจะตอ้ง
กาํหนดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากช่องทางการส่ือสารแต่ละเร่ือง ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทาํ
แผนการส่ือสารจะตอ้งพิจารณาวา่อะไรเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนบา้ง ช่องทางการส่ือสารมีทั้งช่องทาง
ท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายกบัไม่มีค่าใชจ่้าย ตวัอยา่งเช่น 

ช่องทางท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย  : เสียงตามสาย การส่งบทความผ่านทางเมล์ จดหมายเวียน การ
ประชุมของหน่วยงาน เป็นตน้ 
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ช่องทางท่ีมีค่าใชจ่้าย      : การจัดอบรมภายใน การจัดกิจกรรมภายในบริษัท การจัด        
ทาํบอร์ด วารสารภายในบริษัทท่ีมีการตอบคาํถามชิงรางวลั     
เป็นตน้ 

 สําหรับช่องทางการส่ือสารท่ีตอ้งมีการกาํหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้น ผูรั้บผิดชอบจดัทาํ
แผนการส่ือสารจะตอ้งพิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงท่ีเห็นชดัมากกวา่ค่าใชจ่้ายทางออ้ม เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าของรางวลั ค่าจดับู ้ธเพื่อทาํกิจกรรม ค่าจัดทาํบอร์ดสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทางอ้อมนั้นจะยากต่อการกาํหนดเพราะเห็นไม่ชัดจน มีความยุ่งยากในการ
คาํนวณ 
 5. การวัดความส าเร็จของแผนการส่ือสาร  แผนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสามารถวดั
ได้จากความสําเร็จท่ีมีการส่ือสารตามแผนงานท่ีกาํหนดข้ึน เพราะหลายคร้ังท่ีกาํหนดแผนการ
ส่ือสารไวแ้ลว้แต่ทาํไม่สําเร็จตามแผนงานนั้น เขา้ทาํนอง Plan1 และน่ิง ดงันั้นผูรั้บผิดชอบจดัทาํ
แผนจะตอ้งมีการทบทวนความสําเร็จเป็นระยะ รวมถึงการพิจารณาปรับเปล่ียนแผนหากแผนงาน
นั้นไม่สามารถดาํเนินการไปไดต้ามช่วงเวลาท่ีกาํหนดข้ึน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหลากหลายประการ 
เช่น ผูส่้งสารมีงานด่วนท่ีเร่งกวา่ท่ีตอ้งทาํให้เสร็จ ผูส่้งสารลาออกจากองคก์ารไป ผูส่้งสารยา้ยงาน
ไปหน่วยงานอ่ืน หรือผูส่้งสารต่อตา้นและไม่ใหค้วามร่วมมือตามแผนการส่ือสารท่ีกาํหนดข้ึน หรือ
งบประมาณถูกใช้ในเร่ืองอ่ืนท่ีสําคญักว่า เป็นตน้ ซ่ึงผูรั้บผิดชอบทาํหน้าท่ีในการส่ือสารไม่ควร
กาํหนดเพียงแค่คนหรือสองคนเท่านั้น ผูเ้ขียนขอเสนอแนะวา่ควรกาํหนดข้ึนเป็นคณะกรรมการท่ี
ประกอบไปดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกนัวางแผนการส่ือสารให้ประสบความสําเร็จ
ทั้งน้ีความสําเร็จของแผนการส่ือสารจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไม่ให้ความร่วมมือ 
กระตุน้ส่งเสริม และผลกัดนัใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนสนใจ และให้ความร่วมมือกบัแผนการ
ส่ือสารท่ีกาํหนดข้ึนมา 
 อย่างไรก็ตาม มีคาํถามจากนักพฒันาบุคลากรหลายคนถามว่า “จะทาํอย่างไรในการวดั
ความสาํเร็จของแผนการส่ือสารในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจต่อเร่ืองหรือสารท่ีตอ้งการส่ือ” ซ่ึงการวดั
ความสําเร็จของแผนการส่ือสารจริง ๆ แลว้จะตอ้งวดัท่ีความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนต่อเร่ืองนั้น ๆ  ผูเ้ขียน
มองว่าเป็นเร่ืองท่ียาก และต้องอาศัยเวลาพอสมควร หากถามว่าจะวดัได้หรือไม่ ผู ้เขียนขอ
เสนอแนะว่าสามารถวัดได้โดยดูจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งสังเกตพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของพนกังานวา่มีทศันคติยอมรับ
หรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีมีข้ึนหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาสามารถใช้วิธีการสอบถาม 
พดูคุยและการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกบัการสังเกตพฤติกรรมของพนกังาน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนการส่ือสาร 
 แผนการส่ือสารถึงแมจ้ะเป็นตวัขบัเคล่ือนหรือกลไกเร่ิมตน้ใหพ้นกังานทุกคนเกิดความเขา้ใจ
ถึงความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลงระบบงานใหม่ ๆ ข้ึนในองค์การ พบว่ามีหลายองค์การท่ีจดัทาํ
แผนการส่ือสารข้ึนด้วยความมุ่งหวงัว่าจะเปล่ียนทศันคติ ความคิด ความเช่ือของผูบ้ริหาร และ
พนักงานต่อการนาํเอาระบบงานใหม่ ๆ ด้านการพฒันาบุคลากรมาประยุกต์ใช้ แผนการส่ือสาร
ดงักล่าวนั้นกลบัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เป็นแผนงานท่ีวางแผนไว ้แต่ขาดการนาํไปใช ้เขา้
ทาํนองท่ีวา่.... แพลนแลว้น่ิง 
 ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากองคก์ารต่าง ๆ  ท่ีทาํให้แผนการส่ือสารไม่ประสลผลสําเร็จ 
มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ขาดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนการส่ือสาร – แผนการส่ือสารท่ีไม่ได้ถูกจดัทาํข้ึน
เน่ืองจากทีมงานท่ีทาํหนา้ท่ีจดัทาํแผนการส่ือสารลาออก หรือโยกยา้ยงาน หรือติดภาระงานอ่ืน จึง
ทาํใหไ้ม่มีใครรับผดิชอบดูแลใหแ้ผนการส่ือสารถูกนาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  แนวทางแก้ไข – ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการในการร่วมจดัทาํแผนการส่ือสาร มิใช่เป็น
หน้าท่ีของพนกังานคนใดคนหน่ึงเท่านั้น คณะกรรมการควรจะประกอบไปดว้ยทีมงานจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นหลกั และมีตวัแทนของหน่วยงานอ่ืน ๆ เขา้ร่วมทีมด้วย ซ่ึงคณะกรรมการ
ทั้งหมดจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการส่งสารหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการส่ือและเพื่อป้องกนัมิให้
เกิดปัญหาว่าขาดบุคคลท่ีทาํหน้าท่ีส่งสารตามช่องทางการส่ือสารท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงการกาํหนดตวั
บุคคลผูรั้บผดิชอบหลกัและผูรั้บผดิชอบรองท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่งสาร เช่น 
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ช่องทาง เร่ืองทีต้่องการส่ือสาร ระยะเวลา ผู้ส่งสาร ผู้รับผดิชอบ
หลกั (ผู้ส่งสาร

หลกั) 

ผู้รับผดิชอบ
รอง (ผู้รับสาร

รอง) 
บอร์ด
บริษทั 

อะ๊.... Career Path คือ
อะไรกนัแน่ 

ก.พ.-มี.ค. คุณสุดหล่อ 

ทีม Training 

คุณสุดหล่อ 

 ทีม Training 

คุณแกว้  
ทีม Training 

Career Path สาํคญัไฉน 
!! 

พ.ค.-มิ.ย. 

เรามารู้จกัรูปแบบของ 
Career Path กนัเถอะ 

ก.ค.-ส.ค. 

คุณพร้อมหรือยงัท่ีจะ
ไดรั้บการเล่ือน
ตาํแหน่ง 

ก.ย.-ต.ค. คุณงามตา  
ทีม Recruit 

คุณงามตา 

ทีม Recruit 

คุณสุดสวย 

ทีม Recruit 

การโอนยา้ย …. สร้าง
คุณประโยชน์ใหก้บั
พนกังานไดอ้ยา่งไร 

พ.ย. 

   
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน  ช่องทางการส่ือสารบางอยา่งจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีงบประมาณ
สนบัสนุนซ่ึงแผนการส่ือสารท่ีไม่ประสบความสําเร็จส่วนหน่ึงเกิดจาก CEO ไม่อนุมติังบประมาณ 
มองว่าใช้งบประมาณส้ินเปลืองเกินไป โดยไม่สามารถเห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชดัเจนเป็น
รูปธรรม ดังนั้ น CEO จึงไม่เห็นด้วยกับการส่ือสารผ่านทางช่องทางการส่ือสารท่ีจะต้องใช้
งบประมาณขององคก์าร 
  แนวทางแก้ไข  ผูจ้ดัทาํแผนการส่ือสารจะตอ้งคิดหาช่องทางการส่ือสารและผูส่้งสารท่ีไม่
จาํเป็นจะตอ้งใชง้บประมาณขององคก์าร โดยกาํหนดเป็นทางเลือกของช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนมากนกั เช่น เปล่ียนจากการจดัฝึกอบรมท่ีตอ้งอาศยัวทิยากรภายนอกเป็นการไปดูระบบ
การทาํงานของ Best Practice จากองคก์ารอ่ืน สาํหรับผูส่้งสารท่ีตอ้งอาศยับุคลากรภายนอกท่ีตอ้งใช้
งบประมาณขององค์การ สามารถเปล่ียนเป็นผูส่้งสารจากบุคคลภายในท่ีสามารถเป็นวิทยากรใน
การทาํหน้าท่ีส่งสารเพื่อเปล่ียนจิตสํานึกในการเปล่ียนแปลงของพนักงานทุกคนในองค์การ ซ่ึง
ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาถึงก็คือ องค์การจะต้องมองหาบุคคลท่ีมีความรัก และความชอบในการ
ถ่ายทอด รวมถึงมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ พอสมควรท่ีจะสามารถอธิบาย ตอบขอ้ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นกบัผูเ้ขา้รับการอบรมได ้
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 3. พนักงานไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร  กลุ่มเป้าหมายไม่ใส่ใจไม่สนใจในการรับรู้ รับฟังสาร
หรือเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสาร สามารถเห็นไดจ้ากการแสดงออกหรือพฤติกรรมท่ีพนกังานตอบโต้
แตกต่างกนั เช่น พนกังานบางคนไม่เขา้ร่วมประชุมหรือเขา้อบรมในหวัขอ้เก่ียวกบัระบบงานดา้น
การพฒันาบุคลากรท่ีจะนาํมาใชใ้นองคก์ารพนกังานไม่สนใจท่ีจะอ่านบทความท่ีส่งมาจากผูส่้งสาร 
หรือพนักงานหลีกเล่ียงในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสร้างจิตสํานึกของการ
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 
  แนวทางแก้ไข  ความสําเร็จของแผนการส่ือสารสามารถวดัและประเมินไดจ้ากการรับรู้ 
ความเช่ือ และจิตสํานึกท่ีดีของพนกังาน ปัญหาท่ีมกัจะถูกถามจากนกัพฒันาบุคลากรบ่อยมากก็คือ 
จะทาํอยา่งไรใหพ้นกังานมีส่วนร่วมและเปิดใจรับฟังสารท่ีตอ้งการส่ือ ความสําเร็จส่วนหน่ึงเกิดข้ึน
จากการสนับสนุนและผลกัดนัของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและผูบ้ริหารของทุกหน่วยงาน ดว้ยการ
กาํหนดให้แผนการส่ือสารเป็นนโยบายหลกัท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัและเขา้ไปมีส่วนร่วม 
นอกจากน้ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้องกาํหนดวิธีการติดตามตรวจสอบ และประเมินว่า
พนักงานได้รับรู้ถึงสารหรือเน้ือหาท่ีส่ือสารในองค์การมากน้อยแค่ไหน เพื่อนาํผลท่ีได้จากการ
ประเมินรายงานต่อผูบ้ริหาร เพื่อใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลในการกระตุน้ให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมต่อ
แผนการส่ือสารนั้น 
 4. มีการเปลีย่นแปลงของ CEO  การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์าร ไม่วา่จะ
เป็น CEO, Md, Chairman ยอ่มมีผลต่อโครงการพฒันาบุคลากรท่ีตอ้งการนาํมาปรับใชใ้นองคก์าร 
พบว่า ความล้มเหลวของแผนการส่ือสารส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากการท่ี CEO คนใหม่ไม่เห็นด้วย
หรือไม่สนับสนุนต่อโครงการด้านการพฒันาบุคลากรท่ีนํามาใช้ จึงทาํให้ CEOไม่ผลักดัน ไม่
ส่งเสริม และไม่สนบัสนุนการดาํเนินงานทุกอยา่งตามท่ีกาํหนดข้ึนในแผนการส่ือสาร และดว้ยเหตุ
น้ีเองจึงทาํใหแ้ผนการส่ือสารท่ีจดัทาํข้ึนไม่ถูกนาํมาใชป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
  แนวทางแก้ไข  ปัญหาน้ีค่อนขา้งแก้ไขยาก เน่ืองจากสาเหตุเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารระดับ
สูงสุดขององค์การ ส่ิงท่ีนกัพฒันาบุคลากรสามารถทาํไดก้็คือ การช้ีประเด็นถึงความจาํเป็นในการ
นาํโครงการพฒันาบุคลากรมาปรับใชใ้นองคก์าร การรายงานความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวท่ี
มีการดาํเนินการไปแล้วจาก CEO คนเก่า รวมถึงการกระตุน้ให้ผูบ้ริหารของทุกส่วนงานเป็น
กระบอกเสียง ทาํหน้าท่ีสนบัสนุนให้ CEO คนใหม่ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการเปล่ียนแปลง 
และเม่ือ CEO เห็นดว้ยกบัการนาํระบบงานใหม่ ๆ มาใชใ้นการพฒันาบุคลากร ขั้นตอนถดัไปก็คือ
นกัพฒันาบุคลากรจะตอ้งช้ีแจงความจาํเป็นของการจดัทาํแผนการส่ือสาร เพื่อให้พนกังานทุกคน
เขา้ใจและมีส่วนร่วมต่อการเปล่ียนแปลงระบบงานใหม่ ๆ ในการพฒันาบุคลากรท่ีเกิดข้ึนหรือกาํลงั
จะเกิดข้ึนในองคก์าร 
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 สรุปว่า การจดัทาํแผนการส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัพฒันาบุคลากร
จะตอ้งจดัเตรียมแผนการส่ือสารไวต้ลอดทั้งปี ไม่จาํกดัเพียงแค่ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อยา่งไรก็ตาม
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการจดัทาํแผนการส่ือสารก็คือ แผนงานดังกล่าวไม่ถูก
นาํมาใช้อย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากขาดผูรั้บผิดชอบ ขาดงบประมาณ ขาดการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน และขาดการสนบัสนุนของ CEO ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป หาก
นกัพฒันาบุคลากรเอาใจใส่และแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ีอยา่งจริงจงั 
 
ความหมายของความหลากหลาย 
 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2556, หน้า 275 -287) กล่าวว่า ความหลากหลาย (Diversity) 
(H.Dolezalek, “The Path To Inclusion”, Training  (May 2008) : 52-54 Cited In Noe, 2010 : 405)  
คือความแตกต่างของบุคคลใดบุคคลหน่ึงกบับุคคลอ่ืนในมิติต่าง ๆ เช่น แตกต่างดา้นอายุ ชาติพนัธ์ุ 
เช้ือชาติ การศึกษา เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ รูปแบบและวิธีการทาํงาน และมิติอ่ืน ๆ การจดัการ
หรือการบริหารความหลากหลายในด้านกาํลงัคนเป็นประเด็นสําคญัของการบริหารองค์การและ
การบริหารทรัพยากร มนุษยใ์นสมยัน้ี เป้าหมายสําคญัคือ การประสานพลงั (Synergize) การขจดั
และป้องกนัการตีความแบบเหมารวม (Stereotyping) หรือการมีอคติล่วงหนา้ (Prejudice) อนัจะทาํ
ใหมี้การเลือกปฏิบติั การเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัท่ีมีต่อบุคลากร (Discrimination) ซ่ึงอาจจะมีผลสืบเน่ือง
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของทั้งบุคคลและขององค์การอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้
 การจดัการความหลากหลาย (The Management Of Diversity) มีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมให้บุคลากรไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์าร
และความเติบโตกา้วหนา้ของบุคลากร สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมถึงเง่ือนไขการพฒันาบุคลากร การ
ดูแลบุคลากรอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นไปในเชิงบวก ในการจัดการความหลากหลาย
จาํเป็นตอ้งกระทาํไปพร้อมกบัการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การ ปรับเปล่ียนปทสัถานหรือธรรมเนียม
ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเคยทาํตาม ๆ กนัมา แต่มีความไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 นกัวิชาการกลุ่มหน่ึงประกอบดว้ยล็อกวดู ค็อกซ์และเบลก (Lock-Wood, 2005 ; Cox, And 
Blake, 1991 Cited In Noe, 2010 : 406) ไดศึ้กษาถึงขอ้ดีของการจดัการความหลากหลายท่ีมีต่อ
องคก์าร ดงัท่ีโนว ์(Noe, 2010 : 406) ไดท้าํการสรุปไวใ้นตารางท่ี 9.1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 9.1 ขอ้เสนอและเหตุผลของการบริหารความหลากหลายท่ีเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร 
 
ประเด็น
ข้อเสนอ 
(Argume

nts) 

เหตุผล 
(Rationale) 

ดา้น
ตน้ทุน 
ค่าใชจ่้าย 
(Cost) 

การท่ีองค์การเปิดรับประเด็นความหลากหลาย มีการรับบุคลากรโดยคาํนึงถึงความ
หลากหลายในมิติต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ยอ่มจะทาํใหมี้ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัมาก
ยิง่ข้ึน 

ดา้นการ
สร้างพลงั
ดึงดูดให้
มีคน
ตอ้งการ
เขา้มา
ทาํงาน
และอยู่
กบั
องคก์าร
มากข้ึน 
(Employe
e 
Attractio
n And 
Retention
) 

องค์การท่ีมีการบริหารความหลากหลายท่ีมีประสิทธิผล ทาํให้สามารถสร้างช่ือเสียง
ให้กบัองค์การ เพราะองค์การเปิดกวา้งทาํให้มีคนประสงค์จะเขา้มาเป็นสมาชิกหรือ
เป็นพนกังานขององคก์ารพร้อมกบัความหลากหลายท่ีอยูใ่นตวัของเขามากข้ึน 

ดา้นการ
เพิ่มส่วน
แบ่งใน

ในกรณีขององค์การท่ีเป็นองค์การข้ามชาติ การมีพนักงานหรือสมาชิกท่ีมาจาก
หลากหลายเช้ือชาติ  ภาษา สังคม และวฒันธรรม จากหลากหลายภูมิภาค หรือ
หลากหลายถ่ินท่ีเกิด ยอ่มเป็นโอกาสขององคก์ารท่ีจะขยายช่องทางในการขยายตลาด
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เชิง
การตลาด 
(Market 
Share) 

ของธุรกิจหรือผลิตภณัฑข์ององคก์ารไดม้ากยิง่ข้ึน 

ดา้น
ความคิด
สร้างสรร
ค ์
(Creativit
y) 

การท่ีบุคคลมีทศันะคติท่ีมีความหลากหลาย แตกต่างกนั ยอ่มนาํไปสู่การเปิดกวา้งและ
กระตุน้ใหบุ้คคลคิดต่าง คิดหลากหลาย ซ่ึงนาํไปสู่ความคิดในเชิงสร้างสรรคไ์ด ้หากมี
การจดัการท่ีเหมาะสมและสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ 

ดา้นการ
แกไ้ข
ปัญหา 
(Problem 
Solving) 

ความแตกต่างในความคิด หรือการหาคาํตอบ หาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู ่
ยอ่มจะช่วยใหอ้งคก์ารไดค้าํตอบท่ีดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดจากตวัเลือกท่ีหลากหลาย
ในการแกไ้ขปัญหา เขา้ทาํนอง “หลายหวั ดีกวา่หวัเดียว” 

ดา้นความ
ยดืหยุน่ 
(Flexibili
ty) 

องคก์ารใดท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ก็ยอ่มเพิ่มขีดสมรรถนะและความสามารถ
ในการปรับตวัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยุคสมยัใหม่
ไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นการเพิ่มสมรรถนะในการปรับตวั (Adaptability) 

ท่ีมา : Noe, 2010 : 406 
 ดีลาฮาเย (Human Resource Development : Adult Learning And Knowledge Management} 
2005 : 67) กล่าวถึงประเด็นความหลากหลายกบัโลกาภิวตัน์ (Diversity And Globalization) ไวใ้น
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแนวโน้มด้านประชากรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ว่าจะมีแนวโน้ม
อตัราส่วนของวยัผูใ้หญ่หรือผูสู้งอายุท่ีมีความหลากหลายดา้นประสบการณ์ในประเทศทั้งสองมาก
ข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประเด็นความหลากหลาย เช่น ชาติพนัธ์ุ (Ethnocentricity : The Belief In 
The Intrinsic Superiority Of One’s Own Cultural Norms) ชาติพนัธ์ุจะสะทอ้นความเช่ือเก่ียวกบั
ความรู้สึกท่ีอยู่ภายใน ประเด็นเชิงวฒันธรรม ปทสัถาน และค่านิยมท่ีอาจจะนาํไปสู่การแบ่งแยก 
การเหยียดหยาม การมีอคติ และการเหมารวมทั้งโดยตรงและทางออ้ม นอกจากน้ีประเด็นเร่ืองการ
คุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการกดข่ีทางเพศ (Sex Or Gender 
Discrimination) อนัเป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน ทั้งเร่ืองการแบ่งแยก การเลือกปฏิบติั การกด
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ข่ีคุกคามทางเพศซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีถือว่าผิดกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
นอกจากประเด็นประสบการณ์ เช้ือชาติ ยงัมีประเด็นความหลากหลายอีกหลายมิติ ประกอบดว้ย 
ศาสนา อายุ เพศภาวะ ความคิด อุดมการณ์ ความถนดั การศึกษา ทศันคติ ความเช่ือ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม อารมณ์ ความสามารถ และอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจและจดัการอย่าง
เหมาะสมดว้ย 
 สําหรับสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายในหลายมิติเช่นเดียวกบัสังคมอ่ืน กล่าวคือ 
ทุก ๆ สังคมมกัมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
อายุ เพศ การศึกษา ฐานะ ค่านิยม ทศันคติ วฒันธรรม ประเพณี วีรบุรุษ เทพเจา้ หรือส่ิงท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนในสังคมนั้น ๆ แตกต่างกนัไปตามภูมิภาค แมแ้ต่
ความแตกต่างหลากหลายท่ีมาจากการใชส้ําเนียงภาษา กิริยาท่าทาง การส่ือความหมาย และอ่ืน ๆ 
ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่สังคมไทยก็เป็นสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์ และมีส่ิงท่ียึดเหน่ียว
เป็นแกนกลางร่วมกนัอยู่หลายอย่าง เช่น ภาษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม หรืออาจกล่าวไดว้่าใน
ความแตกต่างหลากหลายก็ยบัมีความเหมือนและความต่าง ๆ อาจกล่าวไดว้่า “ความหลากหลาย 
เป็นความแตกต่างท่ีทาํใหมี้พลงัร่วมและสามารถอยูร่่วมกนัได”้  
 สตีเฟน กิบบ ์(Stephen Gibb, Human Resource Development : Process, Practice, And 
Perspectives, 2008 : 293) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลเร่ืองความสัมพนัธ์และผลกระทบของความหลากหลาย
ท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งนอ้ย 3 ประการดงัน้ี 
  1. เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Reasons) การไดม้าและการใชป้ระโยชน์จากผูท่ี้ดี
ท่ีสุดในท่ามกลางความหลากหลาย ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ และในกระแสสากล นบัว่าเป็น
ขอ้ดีของการบริหารความหลากหลายท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เหตุผลเชิงการเมือง (Political Reasons) ประเด็นความหลากหลายปรากฏอยูใ่นรูปของ
กฎหมายและความเท่าเทียมเสมอภาคกนัในโอกาส คาํวา่การเลือกปฏิบติั (Discrimination) ความมี
อคติ (Prejudice) อาจจะกระทบต่อเพศหญิง ชนกลุ่มน้อย ผูพ้ิการ กลุ่มผูมี้อายุในวยัเด็ก หรือวยั
ผูสู้งอายุ กลุ่มทาํงานไม่เต็มเวลา กลุ่มผูมี้บุคลิกหรือคุณสมบติัแตกต่างจากผูอ่ื้น เช่น สีผิว ผม สีตา 
ไม่ควรเขา้มาเก่ียวขอ้งในการบริหารองคก์าร แต่ควรใหค้วามสาํคญักบัประเด็นความเท่าเทียมกนัใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากกวา่ 
 ในระดบัองค์การ ทุก ๆ องค์การย่อมประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงส่วน
หน่ึงอาจจะมาจากผลของการเคล่ือนยา้ยถ่ายเทของประชากร จากการพฒันาทางเทคโนโลยี และ
จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
สภาวการณ์ด้านการจ้างงานซ่ึงย่อมก่อให้เกิดความหลากหลายในมิติต่าง ๆ การบริหารความ
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หลากหลายจึงกลายมาเป็นประเด็นท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการบริหารองค์การ การนาํเอาความ
แตกต่างท่ีมีอยูม่าเป็นพลงัร่วม เพื่อสร้างทีมงานท่ีมีการผสมผสานกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน และจะเป็น
อีกส่วนหน่ึงภารกิจของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์นบัวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ 
  
ข้อดีของความหลากหลาย 
 ขอ้ดีของความหลากหลาย (The Advantages Of Diversity) องคก์ารใดสามารถจดัให้มีการ
จดัการความหลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัท่ีเดวิดสันและกริฟฟิน (Davidson, And Griffin, 2003 
Cited In Delahaye, 2005 : 70) ศึกษาถึงขอ้ดีไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. การบริหารความหลากหลายท่ีเหมาะสม ทาํให้ผลิตภาพหรือผลประกอบขององค์การ
สูงข้ึน ในขณะท่ีอตัราการลาออกและการขาดงานลดลง ซ่ึงทาํใหล้ดตน้ทุนไดด้ว้ย 
 2. การบริหารความหลากหลายท่ีเหมาะสมขององค์การ ทาํให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มสตรี 
ชนกลุ่มนอ้ย และเป็นหน่วยงานท่ีคนอยากเขา้มาทาํงาน การบริหารความหลากหลายท่ีเหมาะสม จึง
เป็นการช่วยใหก้ารสรรหาและคดัเลือกไดค้นเก่ง ๆ เขา้มาร่วมงานมากข้ึน 
 3. การมีคนจากหลากหลายพื้นท่ีเชิงภูมิศาสตร์เขา้มาร่วมงาน ทาํให้องค์การไดรู้้จกัแหล่งท่ี
จะเป็นตลาดขององคก์ารไดม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการตลาด 
 4. ความหลากหลายของสมาชิกองคก์ารท่ีมาทาํงานร่วมกนัทาํใหเ้กิดทศันะและความคิดเห็น
ท่ีหลากหลายตามไปดว้ย อนัจะนาํไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมใหม่ ๆ  
 5. การบริหารความหลากหลายท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ท่ีเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยให้องค์การมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 อายุ (Age) เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงของความหลากหลายท่ีมีนัย ความเป็นผู ้ใหญ่ 
(Adulthood) มกัจะเร่ิมเม่ืออายุครบ 18 ปี และมีช่วงของการพฒันาดา้นต่าง ๆ ในระยะเปล่ียนผ่าน
ไปตามวงจรชีวิต (Life Cycle) จากการศึกษาของเลวินสัน (Lavinson, 1996) และชีไฮ (Sheehy, 
1995 Cited In Delahaye, 2005 : 71) เสนอแนะวา่ ผูใ้หญ่จะเติบโตในดา้นต่าง ๆ ไปตามวงจรชีวิต 
แต่ละช่วงจะมีความต้องการเฉพาะ และแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนผ่านทั้งในเชิงการมองไป
ขา้งหน้าและการกระทาํต่าง ๆ ทาํให้เห็นความแตกต่างระหว่างกนัแมจ้ะเป็นส่ิงเดียวกนัในแต่ละ
ช่วงของวงจรชีวิต เช่น วิธีการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ อาจจะเป็นผล
เก่ียวเน่ืองกบัอายหุรือยคุสมยัท่ีเกิดดว้ย 
 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดการฝังใจ (Historical Embeddedness) จากการศึกษา
ของบาลเตส (Baltes, 1987 Cited In Delahaye, 2005 : 72) พบวา่ เหตุการณ์สําคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
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ห้วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสังคมวงกวา้ง แต่บุคคลมีโอกาสไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ จะมีผลกระทบ
ต่อการรับรู้ของบุคคลผูน้ั้ น ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น สงครามเวียดนาม การเกิดเหตุการณ์ทาง
การเมืองในประเทศต่าง ๆ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ ําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั ๆ ในสังคมท่ีบุคคลได้มีโอกาสรับรู้หรือเขา้ไปมีประสบการณ์ตรง เพื่อ
สามารถนาํเอาประสบการณ์และความรู้ท่ีไดม้าสร้างความเขา้ใจ และเป็นบทเรียนร่วมกนัไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายต่อสังคมเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ 
 การเรียนรู้กบัพนกังานอาวุโส (Learning And Older Employees) เบนนิงตนัและทาเรนู 
(Bennington, And Tharenou, 1998 Cited In Delahaye, 2005 : 72) ไดโ้ตแ้ยง้คาํกล่าวเหมารวม  
(Stereotypes) ว่า พนกังานอาวุโสหรือพนกังานสูงวยัมีความจาํและความสามารถทางสมองลดลง 
ผลงานตกตํ่าลง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์น้อยลง ในทางกลับกัน จากการศึกษาในระยะหลัง 
พบว่า ผูท่ี้มีอายุเกิน 50 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้และเช่ียวชาญดา้นการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
และมีความคุน้เคยต่อการเพิ่มพูนทกัษะของตนเองให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (PattricKSon, 
2003 Cited In Delahaye, 2005 : 72) นอกจากน้ีผูสู้งวยัยงัถูกหล่อหลอมใหมี้ความเขา้ใจวฒันธรรมท่ี
หลากหลายมาก่อน จึงเหมาะสําหรับการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยสามารถนาํเอาความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ของตนเองท่ีมีความหลากหลายมาใชไ้ดดี้ 
 ผูเ้รียนรู้ในช่วงวยัเยาว ์(Youth Learners) มีงานวิจยัท่ีพยายามศึกษาถึงความแตกต่างของการ
เรียนรู้ท่ีอยู่ในวยัเยาว ์(Youth Learners) และวยัผูใ้หญ่ (Adult Learners) เช่น ชอยและดีลาฮาเย 
(Choy, And Delahaye, 2003 Cited In Delahaye, 2005 : 73) ซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนรู้ท่ีอยูใ่นวยัเยาวห์รือ
วยัรุ่นจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1)  ชอบเรียนรู้จากส่ิงท่ีทาํใหมี้ความรู้สึกดี (Feel Good) เช่น บรรยากาศ ความสัมพนัธ์กบั
ผูส้อน แต่ไม่ตอ้งการเรียนรู้ของตนเองทั้งหมด 
  2) เคารพและยอมรับในครูและผูส้อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อความเช่ียวชาญในความรู้ของ
ครูในประเด็นท่ีจะสอน 
  3) ให้ความสําคญักบัผลลพัธ์ท่ีสําคญัท่ีสุดของการเรียนรู้ประการหน่ึงคือ ความเช่ือท่ี
นาํไปสู่การอา้งอิงต่อไป 
  4) ยงัมีการรับรู้ต่อตนเองในลักษณะท่ียงัซับซ้อนอยู่ และยอมรับว่าการเรียนรู้ท่ีเป็น
ทางการเป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวิต แต่ยงัมีบทบาทท่ีสําคัญอีก 2 ส่วน คือ บทบาททางสังคม 
(Social Life) และบทบาทในการทาํงานไม่เตม็เวลา (Part-Time Work) 
 ความเส่ือมถอย หรือความบกพร่องของสรีระ (Impairment)  คาํวา่ “Impairment” เป็นคาํใน
ภาษากฎหมาย ท่ีหมายถึง ความไม่สมบูรณ์หรือความบกพร่องไม่ว่าในเชิงกายภาพหรือสติปัญญา 
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(Physical Or Mental Disabilities) รวมทั้งเร่ืองสุขภาพดว้ย ซ่ึงเป็นธรรมชาติ เม่ือบุคคลมีอายุมากข้ึน 
สรีระก็ย่อมมีการเส่ือมถอยลงและยอ่มจะกระทบกบัสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการไดย้ิน
และสายตาตั้งแต่วยักลางคนข้ึนไป การโตต้อบอาจจะทาํไดช้้าลง รวมถึงระบบอ่ืน ๆ ของร่างกาย
ด้วย รวมความแล้ว การเส่ือมถอยของสรีระทั้งทางกายและจิตใจ เช่น อาจจะมีจุดอ่อนในเร่ือง
โรคภัยไข้เจ็บและอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในขณะทาํงาน เหล่าน้ีจัดว่าประเด็นความ
หลากหลายอีกประการหน่ึงท่ีองคก์ารจะตอ้งจดัการอยา่งเหมาะสม 
 เพศสภาพ (Gender) ในยุคก่อน ๆ มากกว่า 45 ปีมาแลว้ เพศสตรีท่ีสมรสแลว้ แทบจะไม่มี
โอกาสไดรั้บการจา้งงานในภาครัฐของออสเตรเลีย (Delahaye, 2005 : 75) นอกจากน้ีสตรียงัไดรั้บ
ค่าจา้งตอบแทนนอ้ยกวา่บุรุษเพศ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นงานท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัทุกประการ การปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัอั้นเน่ืองมาจากการให้ความสําคญัต่อเพศสภาพ (Sexual Orientations) ทาํให้เกิดการ
ต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิ ความรู้ความสามารถทางการศึกษา และ
สถานภาพในสังคม ในสถานท่ีทาํงาน รวมถึงความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน เป็นไปตาม
หลกัของสิทธิและความเสมอภาค โดยไนท์ (Knights, 1995 Cited In Delahaye, 2005 : 75) 
เสนอแนะไวว้่า นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาประเด็นของผูเ้รียนท่ีเป็นเพศหญิงให้
เหมาะสมกบัความรับผดิชอบในครอบครัวและชีวติส่วนตวัของเพศหญิงดว้ย 
 ภูมิหลงัทางวฒันธรรม (Cultural Backgrounds) โนว ์(Noe, 2002 Cited In Delahaye, 2005 : 
76) นิยามวฒันธรรมไวว้่า คือ ชุดของความคิดความเช่ือท่ีสมาชิกขององคก์ารมีความเขา้ใจร่วมกนั
เก่ียวกบัโลก สังคม และองค์การ และทราบวา่ทาํอย่างไรจึงจะให้ทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัได ้
ฮอฟสตีด (Hohstede, 1997 Cited In Delahaye, 2005 : 77) เสนอแนะวา่ วฒันธรรมมีหลากหลาย
รูปแบบ ตั้งแต่วฒันธรรมท่ีแสดงถึงระยะห่างของอาํนาจ (Power Distance) ความเป็นปัจเจก 
(Individualist) และการรวมกนัเป็นกลุ่ม (Collectivist) ลกัษณะท่ีหลากหลายของวฒันธรรมเป็นส่ิง
ท่ีนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งศึกษาเรียนรู้ เพื่อใหก้ารพฒันาหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 กล่าวโดยสรุป ในเร่ืองการจดัการกบัความหลากหลาย นักพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง
นาํเสนอต่อผูบ้ริหารให้เห็นถึงความสําคญัของประเด็นความหลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับ
และช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและส่งเสริมใหมี้การจดัการท่ีเหมาะสม ให้มีทศันะต่อความหลากหลาย
ในเชิงบวก (Value-In-Diversity Perspectives) สามารถมองเห็นโอกาส และใชป้ระโยชน์จากความ
หลากหลาย เพื่อใหมี้การออกแบบกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้ง
กบัประเด็นความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและของส่วนรวม 
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 โลกาภิวตัน์ (Globalization) การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัโลกาภิวตัน์ มีความเก่ียวเน่ืองกนั
ในประเด็นของความเช่ือมโยงกนัทั้งโลก ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือ “หมู่บา้นโลก” (Global Village) หมายถึง 
ปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ท่ีสามารถย่อโลกให้เข้าใกล้กันด้วยผลของการพัฒนา และนําเอา
เทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมเขา้มาช่วยในการเช่ือมโยงให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกเขา้มาเป็น
เครือข่ายใยแมงมุมและเช่ือมโยงถึงกนัทั้งโลก โลกาภิวตัน์ทาํให้ปราศจากพรมแดนหรืออาณาเขต 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้า การศึกษา การประกอบกิจการ การศึกษา 
วฒันธรรม 
 เทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารและโทรคมนาคมจะสามารถทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงทุกภาคส่วนให้เป็น
เครือข่ายเดียวกนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารถึงกนั และจะสามารถกระทาํได้ทนัทีทนัใด (Real Time) 
นอกจากน้ีการเดินทางขา้มไปมาระหวา่งชาติต่าง ๆ เพื่อทาํงานขา้มชาติของชาวต่างชิตก็เกิดข้ึนได้
ทัว่ทุกภูมิภาค (Expatriate - - A Person Living Outside His Or Her Native Country, Slang Called 
“Expat”; Repatriate - - A Returning Expatriable ; Inpatriate - - Word Used In Some Organizations 
For People From Other Countries Working In The Parent Country, Slang Called “Input” Cited In 
Donna Deeprose, Global Hr, 2002 : 79-81) ทาํความเขา้ใจถึงปรากฏการณ์น้ีอยา่งจริงจงั รวมทั้ง
ศึกษาเพื่อทาํให้ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบ การจดัให้มีกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกประเภท
สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีมากับกระแสโลกาภิวตัน์ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ ทั้งในเชิงรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Needs) ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย (Stakeholders) เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม (Environments) และสามารถนาํกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมมาใชไ้ด ้(Learning Strategies) 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวตัน์นั้น นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์จาํเป็นต้อง
คาํนึงถึงประเด็นสําคญั ๆ อยู่หลายประการ เช่น ตามท่ีแมมแมน (Mamman, 1994 Cited In 
Delahaye, 2005 : 81) เสนอไวด้งัน้ี 
 1. จดัให้มีกระบวนการส่ือสารถึงกนัดว้ยช่องทางและส่ือกลางท่ีหลากหลายในการเขา้ถึง
และใช้ซ่ึงความรู้ (Different Communicative Processes) การปรับปรุงทกัษะการอ่าน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว ได้กลบักลายมาเป็น
ประเด็นหลักท่ีมีความสําคญัมากกวาตวัเน้ือหา (Contents) ของส่ิงท่ีมนุษย์ส่ือสารกัน เช่น การ
ส่ือสารกนับนเครือข่ายออนไลน์ทางสังคมท่ีเรียกวา่ “Social Network” 
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 2. การเรียนรู้ในเร่ืองวฒันธรรมจะมีลกัษณะขา้มวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน เพราะปรากฏการณ์
โลกาภิวตัน์ทาํให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดน มีลกัษณะส่งเสริมให้การทาํงานของประชาชนท่ีเป็น
สมาชิกของหมู่บา้นโลกใบเดียวกนั (Global Village) มีมากยิ่งข้ึน โลกาภิวตัน์ทาํให้การเรียนรู้ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศหรือสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั และมีความแตกต่างกนัทั้งใน
เชิงภูมิศาสตร์  ชาติพนัธ์ุ ภาษา และวฒันธรรม ไดก้ลายมาเป็นประเด็นสําคญัในการสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงแผไ่ปทั้งโลกไดม้ากยิง่ข้ึน 
 3. จากความสําคญัของความหลากหลายท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในทุกวงการ เช่น ในการบริหาร
องคก์าร ในวงการบริหารประเทศ หรือวงการเมือง จะพบขอ้มูลเชิงประจกัษว์า่มีการให้ความสําคญั
ต่อบทบาทระหวา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีเท่าเทียมกนัเพิ่มมากข้ึน (Gender Empowerment) ซ่ึงพบ
เห็นไดใ้นหลาย ๆ ประเทศ  
 ดงันั้น การบริหารเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมนุษยจ์าํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจอย่างรอบด้านและ
ลึกซ้ึงเก่ียวกบัมนุษยใ์นทุก ๆ มิติ การจดัการกบัความหลากหลายจึงนับว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง
สําหรับการบริหารองคก์ารและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การคาํนึงถึงความหลากหลายในระดบั
องคก์ารทาํให้เกิดกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีการกาํหนดนโยบาย การสร้างแผนปฏิบติังาน 
การจดัการฝึกอบรมใหบุ้คลากรทุกคน การติดตามความกา้วหนา้ ทบทวนกระบวนการทาํงาน สร้าง
ตวัช้ีวดัหรือเกณฑ์ท่ีวดัได้ สํารวจทบทวนภาพลกัษณ์ขององค์การ ปรับวิธีการทาํงานให้มีความ
ยดืหยุน่มากข้ึน และพฒันาความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอกเพื่อเปิดรับมุมมองและวธีิการทาํงาน
ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน อนัจะทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ ๆ  
 
 
แนวโน้มทีส่ าคัญของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของไทย 
 ตามสภาพหรือลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน
ราชการไทยในระยะท่ีผ่านมา ซ่ึงได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบอย่างสูงจากบริบทหรือเง่ือนไข
แวดลอ้มดา้นต่าง ๆ เม่ือไดเ้ผชิญกบัอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ แนวคิด 
หลกัการ และรูปแบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในขณะน้ี อาจสรุปแนวโน้มท่ีสําคญัของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทย แนวทางการดาํเนินการสาํหรับผูรั้บผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระยะขา้งหนา้ได ้ดงัน้ี  (มานิต ศุทธสกุล,2553 หนา้ 27-29) 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระยะข้างหน้าจะต้องเป็นการบริหารงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยทุธ์ ไม่ใช่การดาํเนินงานตามแผนงาน – โครงการ หรือการดาํเนินงานในลกัษณะงานประจาํ 
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ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องจะต้องตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี โดยบูรณาการการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ข้าด้วยกันกบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การปฐมนิเทศกับกิจกรรมการสรรหาและเลือกสรร การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งการปฏิบติังานการพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อนเล่ือนตาํแหน่งกบัเง่ือนไขใน
การเลือกสรรบุคคลเพื่อเล่ือนตาํแหน่ง การพฒันาทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ การจดัระบบและวาง
แผนการสืบทอดตาํแหน่งในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ  บนพื้นฐานหรือเง่ือนไขท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษยห์รือ
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการบริหาร เป็นพลงัสําคญัในการขบัเคล่ือน
องคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดท าแผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Human Resource Development 
Master Plan) เม่ือมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือกรณีท่ีไม่อาจดาํเนินการ
จดัทาํแผนกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์องคก์ารอาจประสานงานและระดมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เพื่อจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งมีรายละเอียดครอบคลุมเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มเป้าหมายท่ีจาํเป็นตอ้งได้รับการพฒันาก็ได้วตัถุประสงค์ให้การเรียนรู้และเน้ือหาสาระท่ีจะ
พฒันา หลกัสูตร รูปแบบและวธีิการพฒันาท่ีใชใ้นการพฒันา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแต่
ละหลักสูตรตลอดจนช่วงเวลา ทรัพยากรบริหาร งบประมาณค่าใช้จ่าย และผูรั้บผิดชอบตาม
หลกัสูตรหรือโครงการ โดยใชเ้ป็นแผนแม่บทการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ แทนท่ีจะมี
เพียงแผนการปฏิบติังานประจาํปีซ่ึงขาดการพิจารณาในภาพรวมหรือไม่มีการเตรียมการอย่างเป็น
ระบบ 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Human Resource Development) 
เม่ือองคก์ารมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ท่ีชดัเจน หรือมีแผนแม่บทการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ารแลว้ การบริหารพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งคาํนึงถึงผลลพัธ์หรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมา
มากกว่าการพิจารณาเพียงกฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการและกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ จะต้องร่วมกนัพิจารณาและกาํหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการให้การสนับสนุน ทั้งในเชิงนโยบาย ทรัพยากรบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบติัตรงสาํหรับภารกิจ เวลาสาํหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะการเขม้งวดกวดขนั 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลลพัธ์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และหลกัสูตรหรือวิธีการ
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การอยา่งเป็นระบบ บนพื้นฐานของหลกัการ หลกัวิชา 
ตรงกรณี ความสมเหตุผลความประหยดั และความคุม้ค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ป 
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 4. การเน้นพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ (Competency Based Human Resource 
Development) การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์แนวโนม้ท่ีเปล่ียนจากการบริหารทรัพยากรมนุษยต์าม
หลักคุณวุฒิและประสบการณ์ไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นระยะขา้งหนา้จึงตอ้งเน้นท่ีการพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยแ์ทนการ
พฒันาเพื่อให้ทาํได้หรือทาํเป็นไปเป็นการเน้นท่ีการพฒันาสมรรถนะ โดยเฉพาะการพฒันา
สมรรถนะท่ีเป็นสมรรถนะหลกั คุณธรรมและจริยธรรมในการทาํงาน และสมรรถนะตามกลุ่มงาน
หรือลกัษณะงาน 
 5. การกระจายภาระงานหรือมอบหมายให้ผู้อื่นด าเนินการ (Outsourcing) เช่น สถาบนัการศึกษา 
บริษัทท่ีปรึกษา หรือนักวิชาการอิสระจาํนวนมากท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และความพร้อมมากกว่าหรือไม่น้อยกว่าองค์การหรือหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การ องค์การอาจพิจารณาคัดเลือกและกระจายภาระงานหรือมอบหมายงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หผู้อ่ื้นดาํเนินการ แทนท่ีตอ้งลงทุนในการสร้างนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาคาร
สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือหลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเอง การตดัสินใจ
กระจายภาระงานหรือมอบหมายงานให้ผูอ่ื้น นอกจากช่วยให้องค์การไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนและ
รับผิดชอบเก่ียวกับภาระงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์เองแล้ว ยงัเป็นโอกาสท่ีองค์การสามารถ
เลือกสรรหน่วยงานหรือพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ ทกัษะเก่ียวกบั
หลกัสูตรหรือเน้ือหาท่ีตรงตามความตอ้งการ จาํเป็นในการพฒันาขององค์การ และมีผลงานการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิผล โดยองคก์ารอาจกาํหนดให้ผูรั้บมอบหมายดาํเนินการอยา่ง
เป็นระบบ เขม้งวด หรือมีการประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจน ไม่ติดปัญหา “ลูบหนา้
ปะจมูก” ในระหว่างผูรั้บผิดชอบกบัผูรั้บการพฒันาท่ีอยู่ในองคก์ารเดียวกนั การกระจายภาระงาน
หรือมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นดาํเนินการน้ี องคก์ารอาจจดัส่งทรัพยากรมนุษยข์ององค์การไปเขา้รับ
การพฒันาร่วมกบัผูอ่ื้นตามหลกัสูตร เวลา สถานท่ีท่ีผูจ้ดักาํหนด หรือจดัให้มีการดาํเนินงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารในลกัษณะ In-House ก็ได ้
 6. การประยุกต์และจัดวางระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีการพฒันาอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว และสามารถประยุกตใ์ชใ้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารไดค้่อนขา้งกวา้งขวาง เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Learning) 
การศึกษาหรือการพฒันาในระบบทางไกล (Distant Learning) การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) เป็นตน้ องค์การจึงอาจประยุกตแ์ละจดัระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยอาศยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงประหยดั สะดวก มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หากองคก์าร
ไดก้าํหนดใหมี้ระบบและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีชดัเจน หรือมีระบบการตอบแทนผูมี้ผลการ
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เรียนรู้จากระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม เป็นธรรม และน่าสนใจ ก็จะเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างการใหค้วามสนใจและความรับผดิชอบต่อตนเองของผูรั้บการพฒันาดว้ย 
 
สรุป 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นหน้าท่ีของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งบริหารจดัการกบัการเปล่ียนแปลงในองค์การ (Change Management) ให้
ประสบผลสําเร็จ โดยมีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลอีกการตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ี
จะต้องเปล่ียนแปลง การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง การให้ความรู้ถึง
กระบวนการเปล่ียนแปลง การประยกุตใ์ชร้ะบบต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากร และการนาํระบบงาน
ในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าปรับใช้ นอกจากนั้นยงัจะต้องคาํนึงถึงสาเหตุท่ีพนักงาน
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมของหน่วยงานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 การจดัทาํแผนการส่ือสาร องคก์ารจะตอ้งมีการจัดทาํแผนการส่ือสาร เพื่อให้ลดหรือบรรเทา
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง โดยมีขั้นตอนการจดัทาํแผนการส่ือสารในองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 
และปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํแผนการส่ือสาร จะเกิดจากขาดผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
แผนการส่ือสาร ขาดงบประมาณสนบัสนุน พนกังานไม่มีส่วนร่วม และการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร 
การจดัการความหลากหลายของสังคมไทย ซ่ึงมีความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ความคิด 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาย ุเพศ การศึกษา ฐานะ ค่านิยม ทศันคติ วฒันธรรม ประเพณี 
หรือส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นความแตกต่างท่ีจะตอ้งทาํให้มีพลงัร่วมและสามารถอยู่ร่วมกนัได ้
และแนวโนม้ท่ีสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทย ก็คือการพฒันาทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ 
การจดัทาํแผนแม่บทพฒันาทรัพยากรขององค์การ การพฒันาทรัพยากรท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การเน้น
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์การกระจายภาระงานหรือมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นดาํเนินการ และ
การประยกุตแ์ละจดัวางระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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                                                           แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 1. จงอธิบายการบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์าร มาโดยละเอียด 
 2. สาเหตุของพนกังานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
 3. จงอธิบายพฤติกรรมของพนกังานท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง มาโดยละเอียด 
 4. การจดัทาํแผนการส่ือสาร หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
 5. ขั้นตอนการจดัทาํแผนการส่ือสารในองคก์าร มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
 6. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํแผนการส่ือสาร มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 7. การจดัการความหลากหลาย คืออะไร จงอธิบาย 
 8. จงอธิบายขอ้ดีของความหลากหลาย มาพอเขา้ใจ 
 9. แนวโน้มท่ีสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย มีแนวโน้มเป็นอย่างไร                

จงอธิบาย 
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