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ตําราโดยสงสํานักพิมพจะไดเปนประโยชนทางวิชาการในวงกวางตอไป  
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ชื่อวิชา รหัส และหนวยกิต 
 
ชื่อวิชาภาษาไทย   กระบวนทัศนการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชนในองคกร 
ชื่อวิชาภาษาองักฤษ  Human and Community Resource Development Paradigm in Organizations  
รหัสวิชา  02190551    
จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต     

 

คําอธิบายรายวิชา (course description) 
 

ทฤษฎีและแนวคิดของการพฒันาองคกร  ความสัมพันธระหวางกระบวนทัศนการพฒันา
ทรัพยากรมนษุยและชุมชนกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยในกระบวนการพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศในการดําเนินงานดวยความรบัผิดชอบตอสังคม  กรณีศึกษา  

Theories and concepts of organizational development.  Relationship between human and 
community resource development paradigm and human resource management concept in 
organizational development process toward corporate excellence with social responsibility.   
Case studies. 

 
จุดประสงคของวิชา 

 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงฐานคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในกระบวนการ 

พัฒนาองคกร 
 

วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

การบรรยาย  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การศึกษาคนควาดวยตนเองจากการ
อานหนังสือหรือสืบคนขอมูลจากระบบอนิเตอรเน็ท  การจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย การวิเคราะหสังเคราะหและนําเสนอ   
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อุปกรณส่ือการสอน 
 
 หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่ออินเตอรเน็ต   
 

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 

1. นําเสนอทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาองคกร/การพัฒนาทรัพยากรมนษุย     30 % 
2. นําเสนอบทความเกีย่วกับการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชน      30 % 
3. การเขารวมและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        10 % 
4. สอบปลายภาค             30 % 
 รวม        100 % 

 

การประเมินผลการเรียน 
  

การประเมินผลการเรียน ใชเกณฑดังนี้   
  80  คะแนนขึ้นไป ไดเกรด     A 
  75-79 คะแนน  ไดเกรด     B+ 
  70-74 คะแนน  ไดเกรด     B 
  65-69 คะแนน  ไดเกรด     C+ 
  60-64 คะแนน  ไดเกรด     C 
  55-59 คะแนน  ไดเกรด     D+ 
  50-54 คะแนน  ไดเกรด     D 
  49  คะแนน  ไดเกรด     F 
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สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
    

ขอท่ี รายเอียดคําถาม 5 4 3 2 1 เฉลี่ย 

จรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย มก. 

1 อาจารยตรงตอเวลาและเขาสอนสม่ําเสมอครบตามชั่วโมงที่กําหนด  14 0 0 0 0 5.00 

2 อาจารยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน  10 3 1 0 0 4.64 

3 อาจารยใชวาจาที่สุภาพกับนิสิต  12 2 0 0 0 4.86 

4 อาจารยใหเกียรติและยกยองชมเชยนสิิตอยางเหมาะสม  10 3 1 0 0 4.64 

5 อาจารยเปดโอกาสใหนิสิตซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม  12 2 0 0 0 4.86 

6 อาจารยปฏิบัติตนตอนิสิตอยางเสมอภาคและไมมีอคติตอนิสิต  10 4 0 0 0 4.71 

7 อาจารยมีความรับผิดชอบ และมีความมุงมั่นในการชวยเหลือนิสิตอยางเต็มกําลังความสามารถ  13 1 0 0 0 4.93 

8 อาจารยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูสอน  12 2 0 0 0 4.86 

บทบาทของอาจารยผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

9 อาจารยไดชี้แจงวัตถุประสงครายวิชาวา มุงใหไดรับความรู ความคิด ความสามารถ เจตคติ  13 1 0 0 0 4.93 

10 เนื้อหาที่อาจารยจัดใหครอบคลุมคําอธบิายรายวิชาและวัตถุประสงคที่กําหนด  10 3 1 0 0 4.64 

11 อาจารยเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  13 1 0 0 0 4.93 

12 อาจารยจัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู  13 1 0 0 0 4.93 

13 
อาจารยใหโอกาสนิสิตเลือกกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับความสามารถและพัฒนาการของ
นิสิต  

7 7 0 0 0 4.50 

14 อาจารยกระตุนใหนิสิตคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง  12 2 0 0 0 4.86 

15 
อาจารยใชสื่อที่หลากหลาย และเหมาะสมทําใหนิสิตเกิดการเรียนรูสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของรายวิชา  

6 6 2 0 0 4.29 

16 อาจารยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  6 7 1 0 0 4.36 

17 อาจารยมีการประเมินการเรียนที่หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่นิสิตไดรับ  7 7 0 0 0 4.50 

18 
อาจารยมีการแจงผลประเมินการเรียน และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียน
และการสอนในระหวางเรียน  

11 3 0 0 0 4.79 

รวมคาเฉลี่ย 4.73 
ความคิดเห็น 

1. อยากใหเพิ่มเนื้อหาในสวนของการพัฒนาองคกรและพัฒนารายบุคคลใหมากขึ้นเพราะสามารถนําไปปรับใชไดทั้งตนเองและองคกร ขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสงูที่มีความอดทนกบัพวกเราและกระตุนใหเกิดการทํา กิจกรรมรวมกัน 

2. อาจารยไดวางฐานการทํางานวิจัยไวสูงมาก เปนประโยชนอยางยิ่ง พวกเราไดเรียนรูและฝกปฏิบัติผานหัวขอ/ งานที่อาจารยมอบหมาย ทําใหเกิดการ
ตื่นตัวเพื่อการเรียนรู เพราะตองคนควา และนํามาเสนอและไดนํามาแลกเปลี่ยน อยากใหเนนใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น (ทุกคน) 
ขอบคุณสําหรับการกระตุนเตือนในทุกๆเร่ืองโดยเฉาพะงานวิจัย 

3. อาจารยมีการเปดโอกาสใหนิสิตทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางมากคะ ทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึง 

4. อาจารยเปดประเด็นใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นดีมากคะ เปนวิชาที่ทุกคนไดระบายความรูสึก ขัดของใจจากการเปนสวนหนึ่งขององคกร ทําให
ไดแงคิด มุมมอง ปญหาที่หลากหลาย เพื่อหาแนวทางใหกับการอยูรวมกัน การเปนสวนหนึ่งขององคกร 

5. เรียนวิชานี้แลว ไดความคิดที่หลากหลายมุมมองเพิ่มขึ้น อาจารยเขาใจนิสิต วาทํางานดวยเรียนดวย ชอบชอบ ขอบคุณคะ 
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หัวขอบรรยายและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
สัปดาหท่ี เนื้อหา หนังสืออานประกอบ 

1 แนะนํารายวิชา/หนังสือ โดยใหนิสิตรวมพจิารณา 
ความรูทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

จําเนียร เลม 1 หนา 1-55,95-100 
ชาญชัย เลม 2 หนา 1-65 
อาวรณ  หนา 17-41 
สุมิตร หนา 5-21 

2 แนวคดิการพฒันาองคกร 
3 เทคนิคการพฒันาองคกร 

ประภัสสร หนา 1-33,407-421,425-454 
จําเนียร เลม 1 หนา 100-106 
จําเนียร เลม 2 หนา 164-202 
สมยศ  หนา 30-31,151-241,262-283 
ชาญชัย เลม1 หนา 74, 84-92,113-115, 135-172 
สุมิตร หนา 22-54 

4 การบริหารทรัพยากรมนษุยในองคกร 
5 การบริหารทรัพยากรมนษุยในองคกร 

สัมฤทธิ์ หนา 16-25 
สุมิตร หนา 73-76 

6 กลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 

อาวรณ 
สมเกียรติ หนา 1-146 

7 กระบวนทัศนในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน สุมิตร หนา 76-91 

8-13 นําเสนอทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาองคกร/ 
การพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชน 

สมยศ หนา 48-49, 284-294, 353-416 
อาวรณ หนา 95-120 
จําเนียร เลม 1 หนา 142-162,188-204 
ประภัสสร หนา 455-456 
สุมิตร หนา 55-72, 92-111 

14-15 นําเสนอบทความเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
และชุมชน กรณีศึกษา  

วารสารทรัพยากรมนุษย ธรรมศาสตร 
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นิดา 
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รามคําแหง 

16 สอบปลายภาค 
 



เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

บทที่ 1 
ความรูทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 
โดยปกติทั่วไปหากพูดถึงคําวา “HRD” คนสวนใหญมักจะนึกถึงการทํางานของฝาย

บุคคลในองคกรที่เร่ิมตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การบรรจุเขาทํางาน การพัฒนาฝกอบรม การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน จนไปถึงการออกจากงาน  การเขาใจในลักษณะนี้เปนความเขาใจคลาดเคลื่อน 
กระบวนการที่กลาวตองเรียกวา การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ “HRM” จึงจะถูกตอง ซ่ึงไมได
มุงเนนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตอาจกลาวถึงบางในขั้นตอนของการพัฒนาและฝกอบรม 
ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมใชแคการฝกอบรม เพียงแตการฝกอบรมเปนเพียงวิธีการ
หรือกลยุทธหนึ่งที่นิยมใชกันมากที่สุด โดยที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความหมายและขอบเขต
ที่กวางกวาการฝกอบรม ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
คําจํากัดความ  

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภาษาอังกฤษใชคําวา Human Resource Development

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหคําจํากัดความการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยมีคําหลักอยู 3 คํา คือ “การพัฒนา”  “ทรัพยากร”  “มนุษย”  แปลความได ดังนี้ 

การพัฒนา ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Development  โดยแปลคําวา “การ” หมายถึง งาน ส่ิง
หรือเร่ืองที่ทํา และคําวา “พัฒนา” หมายถึง ทําใหเจริญ ดังนั้น “การพัฒนา” จึงหมายถึง “การทําให
เจริญ” ซ่ึงอาจจะอธิบายความหมายแบบกวาง ๆ ไดวา การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น และ Merriam-Webster's Dictionary ไดใหคําจํากัดความและคําที่มีความหมายใกลเคียง ดังนี้ 

Text: progressive advance from a lower or simpler to a higher or more complex 
form <development of a seed into a plant> <development of an industry> 

Synonyms : evolution, evolvement, flowering, growth, progress, progression, 
unfolding, upgrowth 

Related Word : advance, advancement, ongoing 
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ทรัพยากร ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Resource หมายถึง ส่ิงทั้งปวงอันเปนทรัพย และ 
Merriam-Webster's Dictionary ไดใหคําจํากัดความและคําที่มีความหมายใกลเคียง ดังนี้ 

Text: 1. resources plural Synonyms MEAN 3, assets, capital, wealth 
 2. resources plural Synonyms WEALTH 2, fortune, property, riches, 

substance, worth 
 3. something to which one turns for assistance in difficulty or need in the 

absence of a usual means or source of supply <has exhausted every 
resource he can think of> 

Synonyms : dernier ressort, expediency, expedient, makeshift, recourse, 
refuge, resort, shift, stopgap, string, substitute, surrogate 

Related Word : contraption, contrivance, device, lash-up; creation, invention; 
fashion, manner, method, mode, system, way; means, measure, step; 
artifice, dodge, stratagem, subterfuge; hope, opportunity,  possibility 

มนุษย ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Human หมายถึง สัตวที่รูจักใชเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง คน 
และ Merriam-Webster's Dictionary ไดใหคําจํากัดความและคําที่มีความหมายใกลเคียง ดังนี้ 

Text: a member of the human race <every human has a right to live> 
Synonyms : being, body, ||character, creature, individual, life, man, mortal, party, 

person, personage, soul, wight; MAN 3, MANKIND 
 
ความเปนมาและความหมาย   

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ใชอักษรยอวา “HRD” โดย

คํานี้นาจะปรากฏครั้งแรกในราวป ค.ศ.1964 หรือ พ.ศ.2507 โดย Harbison and Myers และเริ่มมี
เอกสารตีพิมพใหความหมายในประเทศแถบตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา ไปในประเทศตาง ๆ ของ
ยุโรป จนกระทั่งในปจจุบันไดมีความพยายามที่จะใหขอบเขตนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ไปในระดับชาติ (National Human Resource Development : NHRD) (McLagan, 1989; 
Weinberger, 1998; McLean, 2001; Lynham, Paprock, & Cunningham, 2006; McLean, Osman-
Gani, & Cho, 2004 cited in Xiaohui Wang & Mclean G.N., 2007) นอกจากนี้คําวา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดถูกแนะนําใหรูจักโดย Leonard Nadler ในการประชุม “Miami Conference of 
the American Society of Training and Development : ASTD” เมื่อป ค.ศ.1969 และในป ค.ศ.1970 
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ถึงแมวาคําวา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” จะยังมีความหมายที่คลุมเครือ แตก็มีนักวิชาการได
พยายามใหความหมายกันไวดังนี้ 

แน็ดเลอร และ แน็ดเลอร (Nadler and Nadler,1990 cited in Wilson, John P., 2005: 
10) ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา คือ การจัดประสบการณการเรียนรู
ภายในชวงเวลาที่กําหนด เพื่อเพิ่มความเปนไปไดในการปรับปรุงการทํางานให
เจริญเติบโต (organised learning experiences in a definite time period to increase 
the possibility of improving job performance growth) 
 
ชารลอฟสกี (Chalofsky,1992 cited in Wilson, John P., 2005: 10) ใหความหมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา คือ การเรียนและการฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการเรียนรูของบุคคล กลุม สวนรวม และองคกร มุงไปสูการพัฒนาและการใช
ใหเปนประโยชนโดยมีการเรียนรูเปนฐานเพื่อวัตถุประสงคทําใหเปนมนุษยที่
สมบูรณและการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพขององคกร (Human Resource 
Development is the study and practice of increasing the learning capacity of 
individuals, groups, collectives, and organizations through the development and 
application of learning-based interventions for purpose of optimising human and 
organization growth and effectiveness) 
 
สตีวาท และ แมคโกลิค (Stewart and McGoldrick, 1996 cited in Wilson, John P., 
2005: 10) ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา คือ กิจกรรมที่รวมกันไว
และกระบวนการที่มีเจตนาใหเกิดผลตอองคกรและการเรียนรูของบุคคล (Human 
Resource Development encompasses activities and processes which are intended 
to have impact on organizational and individual learning) 
 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2549: 232) ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ  

การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษยซ่ึงเปนสมาชิกหรือพนักงานเจาหนาที่องคการใหมีความรู ทักษะ และ
ทัศนคติ หรือเรียกโดยรวมวา ศักยภาพของพนักงานใหเปนประโยชนตอองคการ ซ่ึงก็คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ  
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ดนัย  เทียนพุฒ (2541: 150) ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การบูรณาการ
เพื่อใชการฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ สําหรับปรับปรุงบุคคล ทีมงาน และ
ประสิทธิผลขององคการ  

สุนันทา  เลาหนันทน (2546 อางใน สัมฤทธ์ิ  ยศสมบัติ, 2549: 197) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย หมายถึง กระบวนการที่ไดออกแบบไวอยางมีเปาหมายเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเรียนรู
โดยการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เปนการเพิ่มพูนความรูและศักยภาพในการทํางาน 
รวมทั้งปรับพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคการและมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น  

ชูชัย  สมิทธิไกร (2541 : 34) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการอยางเปน
ระบบเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงใหบุคลากรมีความรู มีทักษะ และความสามารถในการทํางาน 
ที่เหมาะสม  มีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (ม.ป.ป. : 26) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแยกออกไดดังนี้  
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  =  การพัฒนา + ทรัพยากรมนุษย 
 
คําวา “การพัฒนา” หมายถึง กระบวนการของการเรียนรูอยางกระฉับกระเฉงจาก

ประสบการณ นําไปสูการพัฒนาบุคคลอยางเปนระบบและเต็มไปดวยวัตถุประสงคในดานรางกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ การพัฒนารวมมโนทัศนของการพัฒนาที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญงอกงาม การฝกอบรม และการพัฒนาองคกร สวนคําวา “ทรัพยากรมนุษย” ความเฉลียวฉลาด
และพลังของคนที่ใหกับองคกรในฐานะที่ทําประโยชนอยางมีศักยภาพเพื่อสรางพันธกิจ วิสัยทัศน 
คุณคา เปาหมาย และทําใหบรรลุความสําเร็จ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนการใช 
การฝกอบรม การพัฒนาองคกร และการพัฒนาอาชีพอยางผสมผสานเพื่อปรับปรุงกลุมและ
ประสิทธิภาพขององคกร 

นอกจากนั้น นงนุช วงษสุวรรณ (2546 อางใน สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2549: 196)  
ใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานรัฐศาสตร หมายถึง การเตรียมประชาชนสําหรับ
การมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานเศรษฐศาสตร หมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษยและการลงทุนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
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สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ (2549: 198) ใชคําวา การพัฒนาพนักงานที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเทียบเคียงกับความหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการวา หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผน
ดําเนินการอยางเปนระบบในการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานใน
องคการใหสามารถปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหองคการเจริญกาวหนา สามารถ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแขงขันในอนาคต ซ่ึงนักวิชาการอื่น ๆ อาจใชคําอื่นที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน เชน การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาองคการ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผูบริหาร เปนตน 

หนังสือเร่ือง Principle of Human Resource Development ของ Jerry W.Gilley (2002  
อางใน อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2551) ไดนําเสนอหลักการในการพิจารณาองคประกอบของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (HRD) โดยใชตาราง matrix เปนตัวแบบในการนําเสนอใน 2 มิติ คือ มิติทางดาน
จุดเนน (focus) และมิติดานผลลัพธ (results) ของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา การ
พัฒนาองคกร (OD) เปนหนึ่งในองคประกอบของงานดาน HRD ดังนี้  

 

 

1. การพัฒนารายบุคคล 

(individual development) 

 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(performance development) 

2. การพัฒนาสายอาชีพ 

(career development) 

 

4. การพัฒนาองคกร 

(organization development) 

 บุคคล องคกร 

 

 
 

ผล
ลัพ

ธ (
res

ult
s) 

 
ระยะสั้น 

 
 
ระยะยาว 

 

การมุงเนน (focus) 
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หากพิจารณา matrix ขางบนจะเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบสําคัญ  
4 ดาน ดังนี้ 

1. การพัฒนารายบุคคล (individual development) เปนงานที่มุงเนนในสวนบุคคลและ
เกิดผลลัพธในระยะสั้น การพัฒนาความรู ทักษะ และปรับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรแตละ
คนในองคกรเพื่อใหสามารถทํางานปจจุบันที่ตนรับผิดชอบได โดยผานเครื่องมือที่มักจะนิยมใช 
กันมาก นั่น คือ การฝกอบรม 

2. การพัฒนาสายอาชีพ (career development) เปนงานที่มุงเนนสวนบุคคลและเกิดผลลัพธ
ในระยะยาว ซ่ึงหมายถึงการวิเคราะหความจําเปนรายบุคคลตามความสนใจ คานิยม ความสามารถ 
เพื่อจะนําขอมูลที่ไดรับ ไปใชในการวางแผนพัฒนาใหพนักงานมีความรูและทักษะในการทํางาน
เพื่องานในอนาคต 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance development) เปนงานที่มุงเนนภาพรวมของ
ทั้งองคกรและเกิดผลในระยะสั้น ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงผลงานขององคกร โดยมีเปาหมายเพื่อ
ประกันหรือรับรองวาบุคลากรจะมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และมีสภาพแวดลอมที่ดีในการ
สนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

4. การพัฒนาองคกร (organization development) เปนงานที่มุงเนนภาพรวมขององคกรและ
เกิดผลในระยะยาว ซ่ึงหมายถึงการแกไขปญหาขององคกร การปรับปรุงหรือวางระบบโครงสราง
องคกร การสรางวัฒนธรรมองคกร การกําหนดกลยุทธ และการสรางภาวะผูนํา 

ในระยะหลัง ๆ กลาวคือ ในราวป ค.ศ.1990 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงองคการ
สหประชาชาติ  (United Nations Development Programme: UNDP) ไดใหความสนใจเรื่อง 
การพัฒนาคนของโลก โดยใชคําวา “การพัฒนามนุษย” หรือ “Human Development” มากกวา
การใชคําวา  “ทรัพยากรมนุษย” และได เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ ถือประชาชน 
เปนศูนยกลาง (People Centered) ซ่ึงในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป 2550 ไดกลาวถึง 
การพัฒนาคน คือ การสงเสริมใหคนมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น สามารถใชชีวิตอยางเต็มศักยภาพ  
มีสุขภาพดีและมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งนี้ยอมตอง
อาศัยสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ และ
สามารถเขาถึงเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มสมรรถนะของตนเอง ไดแก ความรู ทรัพยากรและการมี
สวนรวมในชุมชนหรือสังคม ในขณะที่พุทธศาสนานั้นไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนามนุษยหรือ 
การพัฒนาคนมานานกวา 2500 ป  พระพรหมคุณาภรณ (2550) ไดกลาวถึงคําวา “ทรัพยากรมนุษย” 
ในวงวิชาการเพราะมองวา มนุษยเปนทรัพยากร เปนทุน เปนแรงงาน ซ่ึงเปนหนึ่งในปจจัยการผลิต
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ทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  ทําอยางไรจะใหไปเปนกําลังหรือเปนทุนที่มีคุณภาพเพื่อสนอง 
ความตองการของสังคมใหไดผลดียิ่งขึ้น การมองมนุษยเปนทรัพยากรนั้น เปนแนวคิดที่เสี่ยงเพราะ
ถาเพลินไปก็เทากับเอามนุษยเปนทุนไปสนองความตองการของสังคม สังคมกําลังตองการกําลังคน
ดานนี้ก็ใหมหาวิทยาลัยผลิตผูสําเร็จวิชาชีพดานนี้มาให การมองมนุษยนั้นมองไดหลายอยาง มนุษย
ตองมีปญญาที่จะทําการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือแกไขปญหาของสังคมจึงเปนมนุษยที่ดี เราจึง
ตองการใหมนุษยเปนผูที่คอยสรางสรรคสังคม แตในเวลานี้มนุษยคือตัวบุคคลอยูในฐานะที่เปน
ผูถูกกระทํา สังคมเปนฝายหลอหลอม คนไมเปนตัวของตัวเอง และไมไดพัฒนาตัวใหสามารถที่จะ
มารับรูสังคมและนําสังคม การพัฒนาคนจะตองพัฒนาจนถึงขั้นเปนผูขึ้นไปอยูเหนือกระแสสังคม 

นอกจากความหมายในวงกวางทางสังคม “ทรัพยากรมนุษย” ยังเปนปจจัยช้ีวัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาประเทศและการธํารงสังคม รวมไปถึงการสรางสรรคคุณภาพชีวิตตาง ๆ อีกดวย  
ซ่ึงความสําเร็จในการพัฒนาแบบใด ๆ ไมวาจะดานเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี หากกระทําโดยมิให
ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยอยางถูกตองหรือมีการจัดการเพียงในขอบเขตและความหมายที่
แคบเกินไป แมจะสามารถสรางความสําเร็จในทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งทางวัตถุไดอยางสูง 
ก็ตาม แตผลเสียที่เปนมุมกลับ คือ ปญหาดานแรงงาน ปญหาจริยธรรม ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
ปญหาคุณภาพชีวิต จะเกิดตามมามากกวา และจะกลายเปนตัวบั่นทอนความสําเร็จทางเศรษฐกิจได 
มนุษยจะมีคุณภาพตองไดรับการเตรียมการและพัฒนามาตั้งแตเยาววัย ตองไดรับการอบรมบมเพาะ
นิสัยดวยระบบการศึกษาและสภาพทางสังคมที่ดี เมื่อเขาสูวัยทํางานเปนปจจัยการผลิตก็ตองไดรับ
การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง จนเปนทรัพยากรการผลิตการทํางานที่มีประสิทธิภาพในองคกร 
(Productivity)  และมีสวนรวมในการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพสังคม รวมไปถึงการ
ธํารงคุณธรรมตาง ๆ เพื่อสรางสันติสุขใหแกตนเองและสังคม เปาหมายสุดทายก็คือ การทําให
สังคมมนุษยอยูดีกินดีมีคุณภาพนั่นเอง (ธงชัย สันติวงษ, 2539) 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความหมายกวางขวางขึ้นเรื่อย ๆ 
ตั้งแตการพัฒนาในระดับบุคคล การพัฒนาในระดับองคกร การพัฒนาในระดับชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ซ่ึงแตละระดับก็มีความสัมพันธเกี่ยวของกันในลักษณะของการเปนสมาชิกหรือ 
อาจเรียกในทางคณิตศาสตรวา สับเซต (subsets) ดังภาพ 

 
 
                 บุคคล   องคกร    ประเทศ 
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อยางไรก็ตาม หากไดอานหนังสือภาษาอังกฤษที่ใชคําวา “Human Development” จะพบวา
เนื้อหาในหนังสือมักจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของมนุษยในแตละวัย ตั้งแตอยูในครรภ
จนกระทั่งตายมากกวาวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความหมายที่กลาวไวใน
ขางตน 
 
เหตุผลและความจําเปน  
 
 โลกมนุษยหรือสังคมมนุษยมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง 
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่สามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดทุกที่ มนุษยทุกคนหรือทุกประเทศ 
จึงประพฤติปฏิบัติเปนไปในแบบเดียวกันทั่วโลกหรือโลกาภิวัตน (globalization) อยางที่ภาษาลาว
เขาพูดวา “ฟาบอาจกั้น”  โดยปกติมนุษยที่เกิดมาตางก็มีความตองการที่จะดํารงชีวิตอยู เร่ิมตั้งแต
ตองการสิ่งจําเปนที่ขาดมิไดหรือปจจัยส่ี อันประกอบดวย อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษา
โรค รวมไปถึงการมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในชีวิตไมวาจะเปนรถยนต โทรศัพทมือถือ 
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ตลอดจนการมีเงินเยอะ ๆ เพราะเปนสิ่งที่พวกมนุษยเราทุกคนใชเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการใหไดมาซึ่งสิ่งตาง ๆ ที่เราเชื่อวาเปนความสุขในชีวิตมนุษย  
ดังนั้นมนุษยเราจะทําอยางไรกันดี คําตอบที่ใชกันทั่วโลก คือ “ทํางาน” เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่เรา
ตองการนั่นเอง จนเกิดเปนระบบเศรษฐกิจในปจจุบันที่เรียกวา ทุนนิยม (capitalism) โดยเนน 
การผลิตและการบริโภคเยอะ ๆ เพื่อใหเกิดสิ่งที่เรียกวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 
growth) ดังนั้นเราจึงตองมีการแขงขันกันทั้งในระดับบุคคล องคกรหรือบริษัท และประเทศ 
ประกอบกับโลกในปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (information technology) 
เนื่องจากมนุษยมีความสามารถในการประดิษฐคิดคนมากมาย โดยอาศัยกระบวนการศึกษาคนควา
ทางวิทยาศาสตร เชน เครื่องคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ดาวเทียม ทําใหมนุษยเราสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น มนุษยจึงตองไดรับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองเพื่อให
สามารถแขงขันหรือดํารงชีวิตอยูได 

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงสถาบัน
นานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute for Management Development : IMD) ไดจัดอันดับไวในป  
พ.ศ.2549 พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 32 จาก 60 ประเทศ โดยพิจารณาจากปจจัยหลัก 4 กลุม 
คือ เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐบาล ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน ประเทศที่
ไดรับการจัดลําดับใหมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 ลําดับแรกในดานเศรษฐกิจ คือ 
สหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร ไอซแลนด และเดนมารก ตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548) นอกจากนี้ สํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติประจําประเทศไทย (2550) ไดทําการประเมินสถานภาพการพัฒนาคนในป พ.ศ.2546 
โดยพัฒนาดัชนีวัดความกาวหนาของคน (Human Achievement Index: HAI) มีองคประกอบ 8 ดาน 
จากตัวช้ีวัด 40 ตัว ซ่ึงแสดงวงจรชีวิตของคน เร่ิมตั้งแตสุขภาพเมื่อมนุษยลืมตาดูโลก ตอจากนั้นคือ
เร่ืองการศึกษา  เมื่อสําเร็จการศึกษา  คนเราจะตองทํางานเพื่อใหมีรายได มีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมที่ดี มีครอบครัวและชุมชนที่ดี มีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และมีสวนรวมในฐานะ
สมาชิกของสังคม สรุปความกาวหนาในการพัฒนาคนแตละดาน ไดดังนี้ 

1.  สุขภาพ ในภาพรวมคนไทยมีสุขภาพที่ดี อายุเฉลี่ยสําหรับชายไทยเพิ่มขึ้นเปน 68 ป และ 
หญิงไทย 75 ป ประชากรสวนใหญสามารถเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากรัฐบาลไดริเร่ิมหลักประกันสุขภาพภายใตโครงการ “สามสิบบาทรักษาทุกโรค” แตยังมี
ปญหาสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ประชากรบางกลุมเปนกลุมดอยโอกาส เพราะออนไหว
เปราะบาง เนื่องดวยสาเหตุความยากจนหรือปญหาพิเศษ เชน สูงอายุ พิการ ประการที่สอง คนไทย
ถูกคุกคามจากปญหาสุขภาพทั้งเกาและใหม ซ่ึงเปนผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
โลกาภิวัตน เชน ไขหวัดนก เอดส โรคอวน การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี ประการที่สาม 
สังคมไทยยังขาดความเสมอภาคดานบริการสุขภาพ 

2.  การศึกษา การขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 9 ป มีผลใหเด็กไทยไดเขาเรียนมากขึ้นและ
นานขึ้น ในป พ.ศ.2548 คนไทยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 8.5 ป แตยังมีคําถามเกี่ยวกับโอกาส 
ในการเขาถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาแรงงานไทย และความไมสอดคลองกัน
ระหวางการศึกษากับตลาดแรงงาน รวมถึงการขยายการศึกษาระดับสูง  เชน ระดับอุดมศึกษา ทําให
เกิดผลกระทบทางลบตอการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนที่ตองการและขาดแคลนมากที่สุด 
ในภาคอุตสาหกรรม 

3.  ชีวิตการงาน เศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางตอเนื่องมีผลทําใหอัตราการวางงานในป พ.ศ.2548 
ลดลงเหลือรอยละ 1.3 และอัตราการมีงานทําต่ํากวาระดับอยูที่รอยละ 1.7 ผูหญิงไทยมีสวนรวม 
ในตลาดแรงงานคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ระบบประกันสังคมไดขยายขอบเขต 
ใหครอบคลุมมากขึ้น แคแรงงานนอกระบบยังไมไดรับการคุมครอง แรงงานในภาคเกษตร 
มีสารเคมีในระดบัที่เปนอันตราย เนื่องจากการใชยากําจัดศัตรูพืช 

4.  รายได ความยากจน และหนี้สิน การฟนตัวของเศรษฐกิจทําใหคนไทยมีรายไดเพิ่มขึ้น
เปน 14,963 บาทตอครัวเรือนตอเดือน ในป พ.ศ.2547 แตยังมีคนจํานวนไมนอยกอหนี้เพิ่มขึ้นมาก 
รวมทั้งการกระจายรายไดยังมีความเหลื่อมลํ้าคอนขางสูง โดยประชากรกลุมที่มีรายไดมากที่สุด 
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รอยละ 20 มีสวนแบงรายได รอยละ 55.2 ของรายไดทั้งหมด ในขณะที่ประชากรกลุมที่มีรายไดนอย
ที่สุด รอยละ 20 มีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 4.3  

5.  ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม การถือครองบานและที่ดินในเขตชนบทสูงกวาเขตเมือง
รอยละ 99 ของครัวเรือน มีสวมที่ถูกสุขอนามัย น้ําดื่มสะอาด และมีไฟฟาใช ครัวเรือนสวนใหญ 
มีเครื่องใชในบานที่จําเปน ไดแก ตูเย็น เตาไฟฟาหรือเตากาซ แตตามครัวเรือนไทยยังประสบปญหา
ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มลพิษ และภัยธรรมชาติซ่ึงเพิ่ม
ความถี่และความรุนแรงขึ้น 

6.  ชีวิตครอบครัวและชุมชน ในป 2545 ประเทศไทยมีผูสูงอายุ 6 ลานคน และรอยละ 6.3
ตองใชชีวิตอยูตามลําพัง แตสถานการณนี้อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุในสังคม
เพิ่มขึ้น ปญหาสําคัญมีสาเหตุมาจากการยายถ่ินของประชากร ครอบครัวของประชากรจํานวนมาก
ตองแยกกันอยูเมื่อสมาชิกตองยายถ่ินเพื่อหางานทํา และชุมชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตขาดความมั่นคงและไมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูอยางปกติ 

7.  การคมนาคมและการสื่อสาร ในภาพรวมมีโครงสรางการคมนาคมที่ดี มีเครือขายถนน 
ที่คอนขางครอบคลุม อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายที่สําคัญที่สุดในป 2546 ในดานการสื่อสาร 
ครัวเรือนกวารอยละ 93 มีโทรทัศน แตรายการเพื่อการศึกษาและบันเทิงมีคุณภาพนอย มีการใช
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 2548 ประชากรอายุ 6 ป 
ขึ้นไป รอยละ 36.7 ใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 24.5 ใชคอมพิวเตอร และรอยละ 12 ใชอินเตอรเน็ต  

8.  การมีสวนรวม คนไทยมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อมีการกระจายอํานาจและมีองคกรที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น ในป 2548 คนไทยไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง ถึงรอยละ 72.5 นอกจากนั้นยังมีความตื่นตัวที่จะไปใชสิทธิทางการเมืองหลายรูปแบบ 
มีประสบการณทางการเมืองใหม ๆ จากการรณรงคทางการเมือง การยื่นขอเรียกรองเชิงนโยบาย 
และการอภิปรายโตเถียงเกี่ยวกับการเมืองและรัฐธรรมนูญ และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
ในการนําประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและนโยบายสําคัญเขาสูกระบวนการของศาลปกครองและ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ.2548 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดจัดทํา
รายงานการพัฒนาคนของประเทศตาง ๆ พบวา ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาปานกลาง โดยมีดัชนี
การพัฒนาคนอยูในลําดับที่ 73 จากทั้งหมด 177 ประเทศ และในป พ.ศ.2550 พบวา ประเทศไทย
เปนประเทศที่มีรายไดระดับกลาง ความยากจนลดลง อัตราเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑลดลงกวาครึ่ง 
เด็กไทยสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อัตราการติดเชื้อเอชไอวีลดลงกวารอยละ 80 
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หญิงและชายมีความเสมอภาคกันมากขึ้น ชุมชนแออัดมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น แตมีชองวางของการ
พัฒนาที่นาเปนหวง คือ ความกาวหนาตาง ๆ นั้นมิไดเกิดขึ้นกับคนทุกกลุมทุกพื้นที่ เมืองใหญ
เจริญเติบโตเร็วกวาพื้นที่ชนบทและความยากจนยังกระจุกตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และจังหวัดชายแดนภาคใต เงินออมภาคครัวเรือนลดลง ในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น 
แมวาเด็กสวนใหญจะไดเขาโรงเรียน คุณภาพการศึกษาและแรงงานที่ขาดทักษะก็เปนอุปสรรค
สําคัญตอการที่ประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวประโยชนจากเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน และบั่นทอนโอกาส
ในการพัฒนาคน การเขาถึงสุขภาพยังมีความเหลื่อมลํ้าสูง อัตราการตายของมารดายังสูงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีประชากรสวนใหญเปนมุสลิม ภาวะทุพโภชนาการในเด็กยังเปนปญหาสําหรับ
ประชากรบนพื้นที่สูงภาคเหนือ แรงงานภาคอุตสาหกรรมประสบปญหาความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน การใชยาฆาแมลงอยางกวางขวางทําใหเกิดภัยคุกคามทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ชนบทหลายแหง มลพิษและภัยธรรมชาติเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับองคกร ซ่ึงหากองคกรใดไดคนที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนทั้งคนดีและคนเกง องคกรนั้นก็จะเจริญกาวหนา หากเปนองคกร
ธุรกิจก็จะสรางกําไรใหอยางมหาศาล เชน บริษัทไมโครซอฟ ของนายบิลเกต หรือ บริษัท 
ปูนซีเมนตไทย จํากัด ที่ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และบริษัทยังใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยให
ทุนการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกจนจบปริญญาเอก เพื่อกลับมาสรางความเจริญใหกับ
บริษัท ในขณะที่องคกรราชการไทยกลับเปนไปในทางตรงกันขามที่คนดีคนเกงไมเขาสูระบบ
ราชการ การทํางานเกิดความลาชา ไมมีประสิทธิภาพ มีการทุจริตคอรรัปชั่น   

 ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร จึงมีเปาหมายหลัก  4  ประการ คือ (ชาญชัย  
อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 34) 

 1. การกอใหเกิดประสิทธิผลองคกร  เพื่อประกันวาจํานวนบุคคลที่มีพื้นฐานและ
ประสบการณทางอุตสาหกรรมทั้งพนักงานทั่วไปและพนักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ นิเทศงาน และบริหาร มีเพียงพอเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลองคกร การกระตุนความ
หลากหลายในแรงงานชวยในการสงเสริมสิ่งแวดลอมที่มีสวนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พนักงานตองการเปนสวนหนึ่งขององคกร ไมวาพวกเขาจะมาจากพื้นเพเดิมหรือวัฒนธรรมอะไร 
เขาก็เหมือนกับผูนําของเขา นั่นคือ ตองการทําประโยชน มีสวนรวมในกําไร และเปนแรงงาน 
ที่เคลื่อนไหวอยูเสมอ 
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 2. การสงเสริมผลิตภาพและคุณภาพ  เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ใหพนักงานไดรับโอกาสอยางเสมอภาคภายใตพื้นฐานของการปฏิบัติงานและความสามารถของเขา 
อันจะเปนการสงเสริมผลิตภาพและคุณภาพ  

 3. การสงเสริมความเจริญงอกงามและการพัฒนาบุคคล พนักงานตองมีความมั่นใจ 
ในหลักการบริหารงานบุคคล นโยบายตองยุติธรรม เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามและการพัฒนา
บุคคล 

 4. การผสมผสานเขากับธุรกิจ ควรขยายและเพิ่มเนื้อหาของงาน เพื่อจะไดทํางานที่สงเสริม
ทีมงาน ใหโอกาสแกพนักงานในการเรียนรูทักษะใหม ๆ ที่หลากหลาย ทําใหเขามีความพอใจมาก
ขึ้น และงานก็จะมีความหมายมากขึ้น  

ที่กลาวมาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในมุมมองทางโลกในระดับชาติและในระดับ
องคกร ในขณะที่มุมมองทางธรรมหรือพุทธศาสนาซึ่งเปนระดับบุคคล มองวา มนุษยเปนสัตวที่ฝก
หรือพัฒนาได ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนและพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวมนุษยจะสามารถ
เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน 
ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลภาพ หากมนุษยยังไมพัฒนามักจะทําใหเกิดความแตกตางกลายเปน
ความขัดแยงหรือเกิดความสับสน ศักยภาพของการพัฒนา คือ การทําใหคนสามารถทําให 
ความขัดแยง มีความหมายเปนการประสานเสริม การพัฒนามนุษยจะตองประยุกตใหเขากับ
สภาพแวดลอม ซ่ึงพระธรรมปฎก (2542 : 188) กลาวไววา การพัฒนามนุษยหรือการพัฒนาคนนั้น
จะตองทําใน 3 เร่ือง ไดแก  

1. พฤติกรรม ไดแก การทํามาหาเลี้ยงชีพ และวิธีปฏิบัติในการผลิตและบริโภค แบงปน
และอยูรวมกับสิ่งแวดลอม 

2. จิตใจ ไดแก คุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ เชน ความสุข ความพอใจ
ความสดชื่นเบิกบาน 

3. ปญญาหรือปรีชาญาณ ไดแก ความรูเขาใจเหตุผล การเขาถึงความจริง ความเชื่อ ทัศนคติ
คานิยมและแนวความคิดตาง ๆ 
 
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยในตางประเทศ  
 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีรากฐานมาจากการพัฒนาองคกร (Organization 
Development : OD) ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการจัดการเดิมไปสูแนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ 
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ที่มีผูนํา ไดแก เชสเตอร เบอรนารด (Chester Bernard) แมรี่ พารคเกอร  ฟอลเลทท (Marry Parker 
Follett) เฟดเดอริค โรทลิสเบอรเกอร (Frederick Roethlisberger) และเอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
ในป ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ไดพบวาแนวคิดมนุษยสัมพันธมีผลกระทบตอสภาพการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้มีการใชสังคมศาสตรประยุกตที่ตระหนักถึงความซับซอนของปจเจกบุคคล 
โดยเร่ิมตระหนักวาบุคคลมีคุณคาเทากับทุนดานอื่น เชน ที่ดิน เครื่องจักร และวัสดุ โดยคารล  
โรเจอร (Carl Roger) ไดริเร่ิมการใหคําปรึกษาแบบลูกคาเปนศูนยกลาง อับราฮัม มาสโลว 
(Abraham Maslow) พัฒนาลําดับขั้นความตองการของมนุษย ไซริล ฮูล และ มัลคอลม โนเวิลส 
(Cyril Houle and Malcolm Knowles) ผูที่เนนการเรียนรูของผูใหญ และดักลาส แมคเกรเกอร 
(Douglas McGreger) ผูพัฒนาทฤษฎี X ทฤษฎี Y ในป ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) เปนตนมา การพัฒนา
องคกรที่มุงเนนเรื่องประสิทธิผลโดยผานปจเจกบุคคลมาเปนแบบองครวมและระบบเปดมากขึ้น 
ในราวป ค.ศ.1980 – 1990 (พ.ศ.2523 – 2533) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมาก เนื่องจาก 
โลกาภิวัตน ซ่ึงองคกรตาง ๆ พัฒนาโครงสรางองคกรใหแบนราบและมีลําดับชั้นนอยลง มีการ
ปรับปรุงงานและวิธีการทํางาน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการฝกอบรมและการพัฒนา
พนักงาน มีการลดตนทุนโดยประหยัดแรงงานดวยการใชเทคโนโลยีแทน เนื่องจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี มีการติดตอส่ือสารอยางทันทวงที คนงานก็จะตองปรับปรุงความรูและทักษะของ
ตนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา (จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป.: 100 – 102) ดังนั้นแนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงเกิดขึ้นตามวิวัฒนาการขางตน ซ่ึงปรากฏคํานี้คร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในราวป ค.ศ.1964 (พ.ศ.2507) โดย Harbison and Myers และไดถูกแนะนําใหรูจักโดย Leonard 
Nadler ในการประชุม “Miami Conference of the American Society of Training and Development 
: ASTD” เมื่อป ค.ศ.1969 และในป ค.ศ.1970 (McLagan, 1989; Weinberger, 1998; McLean, 2001; 
Lynham, Paprock, & Cunningham, 2006; McLean, Osman-Gani, & Cho, 2004 cited in Xiaohui 
Wang & Mclean G.N., 2007) 

 
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยในประเทศไทย  
 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยมีพัฒนาการมาโดยลําดับ ซ่ึงหาก
พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในภาพรวม จะพบวามีเปาหมายสูงสุดเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศในทุก ๆ เร่ืองไมวาจะเปนเรื่องการเพิ่มรายได  
การจางงาน การกระจายรายได การลดความเหลื่อมลํ้าของรายได การศึกษา สุขอนามัย เปนตน  
ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514) ไดใหความสําคัญในดาน
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การพัฒนากําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 
ดานกําลังคน มีโครงการเรงรัดพัฒนาการศึกษาทุกระดับและการฝกอบรมชางฝมือประเภทตาง ๆ 
ตามความตองการของการพัฒนาประเทศ จัดใหมีงานทําอยางเพียงพอกับจํานวนประชากรวัยทํางาน
ที่เพิ่มขึ้น การสงเสริมใหประชากรในชนบทมีงานทําเต็มที่ยิ่งขึ้นและการพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพสูงขึ้นใหเหมาะสมกับความตองการอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ตอมาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 7  (พ.ศ.2534 - 2539) ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคหลักของ
แผนไว 3 ประการ ซ่ึงประการหนึ่งตองการใหเรงรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต 
สวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ก็ไดกําหนดให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประการหนึ่ง คือ เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของคนทุกคนทั้งในดานรางกายจิตใจและสติปญญาใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
มีความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) 

ในปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  
ไดกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทย โดยมุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness 
Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี นอกจากนั้น 
ยังกําหนด เปาหมายการพัฒนาคนเอาไวดังนี้ 

 1. คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 
จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

 2. เพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มี
คุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 10 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาเปน 10 คน ตอประชากร 10,000 คน 

 3. อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการ
เจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด
สมองและมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลในระยะยาว 
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 จําเนียร  จวงตระกูล (ม.ป.ป., 25 - 30) ไดกลาวถึงคานิยมหรือวัฒนธรรมที่คนไทยยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมาซึ่งไมเหมาะสมหรือใชเพื่อประโยชนที่มิชอบบางอยางหรือโดยคน 
บางกลุม จะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

 1. การคลั่งไคลไหลหลงในใบปริญญาบัตร สังคมไทยในปจจุบันใหความสําคัญกับใบ
ปริญญาบัตรมาก โดยมีความเชื่อวาถาใครจบปริญญาแลวจะมีเกียรติยศ มีช่ือเสียง จะไดทํางานดี 
มีคาตอบแทนสูง มีหนามีตาในสังคม ทุกคนจึงมุงที่จะใหไดปริญญา พอไดปริญญามาแลวก็ไมได
ทํางานตรงตามที่ไดเรียนมา ความคลั่งไคลนี้มิไดอยูเฉพาะในกลุมเด็ก ผูใหญบางคนทั้งนักธุรกิจ 
นักการเมือง พยายามแสวงหาปริญญามาประดับตัวทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก มีการใช 
“ดร.” นําหนาชื่อกันจนอาจทําใหคุณภาพของวุฒิเสื่อมทรามลง  

 2. ความมักงายรักสบายรักสนุกมีความสุขโดยไมตองทํางาน สังคมไทยไมไดสงเสริมให
คนไดทํางานหนักเพื่อที่จะไดในสิ่งที่ตนเองตองการและสมควรได แตสงเสริมใหคนเห็นแกตัว 
หลงงมงายในสิ่งที่พิสูจนไมได เชน การบนบานสานกลาวโดยไมพยายามทําใหสําเร็จ การขอหวย
เพื่อรวยทางลัด ตองการเกรดเอ แตไมอยากเรียนหนังสือหรือไมทํางานตามที่ครูบาอาจารยสอน
หรือไมอยากอานหนังสือ  

 3. การรังเกียจงานที่ทําดวยมือ โดยถือวาเปนงานชั้นต่ําเปนงานที่ไมมีเกียรติ คนไทยชอบ
ทํางานนั่งเกาอี้แบบรับราชการ เพราะถือเปนเจานาย ซ่ึงสะทอนออกมาอยางชัดเจนเมื่อผูใหญใหพร
แกเด็ก เชน “ขอใหไดเปนเจาคนนายคน” หรือคําพังเพยแตโบราณ เชน “สิบพอคาไมเทาพญาเลี้ยง” 
ถึงแมคานิยมในปจจุบันในเรื่องการรับราชการจะเปลี่ยนไปมากในสังคมเมือง แตในสังคมชนบท
เชื่อไดวายังมีอยูแนนอน 

นอกจากนั้นการทํางานของคนไทยในมุมมองของตางชาติ พบวา คนไทยมีทัศนคติตอการ
เปลี่ยนแปลง กลาวคือ คนไทยมักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิม ๆ เคยทํามาอยางไรก็จะทําอยู
อยางนั้น ไมคอยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง และถาฝร่ังเอาวิธีใหม ๆ เขามาทําใหพวกเขาตอง 
ทําอะไรที่ตางไปจากเดิม ก็จะถูกมองวาเปนการสรางความรําคาญใหพวกเขา มักจะไมคอยไดรับ
ความรวมมืออยางเต็มที่หรือไมก็ถึงกับถูกตอตานก็มี สวนในเรื่องของคําพูดที่ติดปากคนไทยทุกคน 
ทําใหเวลามีปญหาก็จะไมมีใครรับผิดชอบและจะไมคอยหาตัวคนทําผิดดวยเพราะเกรงใจกัน แตจะ
ใชคําวา “ไมเปนไร” มาแกปญหาแทน ในเรื่องของความซื่อสัตยชาวตางชาติมองวาพนักงานคน
ไทยควรจะมีความซื่อสัตยและตรงไปตรงมามากกวานี้ หลายครั้งที่ชอบโกหกในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 
เชน มาสายหรือขาดงานโดยอางวาปวย และชอบออกไปขางนอกในเวลางาน และประการหนึ่ง 
ที่นาสนใจ คือ ระบบพวกพอง คนไทยมักจะนําเพื่อนฝูงมาเกี่ยวของกับธุรกิจเสมอ เชน การจัดซื้อ
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ขาวของภายในสํานักงาน พวกเขามักจะแนะนําเพื่อน ๆ มากอนโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนที่
บริษัทควรจะไดรับ การใหความชวยเหลือเพื่อนไมใชเร่ืองแปลก แตการที่ไมคํานึงถึงผลประโยชน
ของบริษัทเลยเปนอะไรที่แยมาก และเมื่อพบวาเพื่อนพนักงานดวยกันทุจริต คนไทยก็จะชวยกัน
ปกปอง และทําใหไมรูไมเห็นจนกวาผูบริหารจะตรวจสอบไดเอง (มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.) 

ในทํานองเดียวกัน Herbert  Phillips (อางใน จุรี วิจิตรวาทการ, 2552) ไดศึกษาพฤติกรรม
ของคนที่หมูบานบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตอนนั้นถือเปนเขตชนบทของไทย และ
เขียนเปนหนังสือช่ือ  Thai  Person  Personality  สรุปไดวา 

1. คนไทยชอบปฏิสัมพันธกัน 
2. ชอบความราบรื่นกลมกลืนทางสังคม 
3. หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา 
4. ไมแสดงความรูสึกลึก ๆ ตอกัน  ตอหนากันจะยิ้มใหกนัตลอด แตบอกไมไดวาคิดอะไร 
5. มีความอดทนสูง  เก็บความรูสึกเกง 
6. ปจเจกนิยมสูง 
7. เกรงใจ 
8. รักสนุก 
9. ไมชอบผูกมัดในระยะยาว  ชอบกิจกรรมเฉพาะกจิ 
10. ไมชอบออกเสียงแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงในที่ประชุม ประหนึง่วายอมรับ 

ความคิดเหน็  แตพอทํางานจริงทําไปตามทางของตนเอง  ไมเกิดการทํางานเปนทีม 

ในภาพรวมของสังคมไทยเปนโครงสรางหลวม (loose structure) มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. มีความเปนปจเจกชนนิยมสูง (individualism) ลักษณะตัวใครตัวมัน อิสระชน ไมชอบถูก

บังคับ ไมคอยมีวินัย สอดคลองกับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก 
2. ไมชอบผูกมัด  ไมชอบวางแผนในระยะยาว  ไมชอบปองกันปญหา  เปนพวกปฏิบัตินิยม  

ชอบทํางานเฉพาะกิจ  ทําใหพลังในการรวมกลุมทางสังคมในระยะยาว 
3. มีความยืดหยุนสูง (flexibility)  เปลี่ยนอะไรไดงาย  ไมชอบปองกันปญหาแตแกปญหา

เกง แกไขสถานการณได มีพลวัตร ปรับตัวเกง เขาใจกฎระเบียบและกติกาทางสังคมดี รูวาเปน
หนาที่ใครแตมักจะละเมิด แสดงวาเรามีกระบวนการทางสังคมดี แตสังคมไมมีการลงโทษผูละเมิด 
การลงโทษทางสังคมไมเขมแข็ง เบาบางมาก ไมจริงจัง ทําใหไมมีความกระตือรือรนที่จะทําความดี 
ความถูกตอง เชน การเลี้ยงดูพอแมเปนสิ่งที่ดี แตลูกที่ไมเล้ียงดูพอแมก็ไมถูกสังคมลงโทษและลูกที่
ดูแลพอแมก็ไมไดหมายความวาจะไดรับความรักหรือการยกยองมากกวาลูกที่ไมดูแล เปนลักษณะ
อยูแบบถอยทีถอยอาศัยแลวแตกรรมเวร 
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คําถามทายบท 
 

1. ทานเขาใจคําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ที่ใชอักษร
ยอวา “HRD” อยางไร จงอธิบาย 
 

2. คําวาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) หรือ “HRM” 
แตกตางจาก  “HRD” อยางไร จงอธิบาย 
 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจแบงระดับหรือมุมมองออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
ระดับองคกร และระดับชาติ จงอธิบายความหมายและความแตกตาง 
 

4. ทานคิดวามีประเด็นอะไรที่สําคัญและควรเรงดําเนินการมากที่สุดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย 
 

5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคานิยมหรือวัฒนธรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกัน เชน  
การคลั่งไคลไหลหลงในใบปริญญาบัตร การเชื่อถือโชคลาง การแทงหวย รวมถึงพฤติกรรม 
ความมักงาย รักสบาย รักสนุก โดยไมตองทํางานหนัก  
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บทที่ 2 
การพัฒนาองคกร 

 
ความเปนมาและความหมาย  
 
 เคิรท ลูวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เชื้อสายเยอรมัน มีชีวิตอยูในชวงป  
ค.ศ.1898 – 1947 ผูที่เร่ิมตนศึกษาการพัฒนาองคกร (Organization Development : OD) เปนผูที่
กวางขวางในฐานะบิดาของการพัฒนาองคกร ในราวป ค.ศ.1950  
เมื่อเขาเสียชีวิตไปแลวผลงานของเขาไดกลายเปนแบบอยางในสังคม 
การพัฒนาองคกรถูกเสนอในฐานะที่เปนเรื่องของการวางแผนจากบน
ลงลาง (top-down) ซ่ึงองคกรที่กวางขวางใหญมีความพยายามในระยะ
ยาวที่จะทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรและความสุขสบาย 
รวมทั้งการปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาขององคกรและการเปลี่ยนแปลง
ใหม โดยเฉพาะการจัดการที่มีประสิทธิภาพและตองอาศัยความ
รวมมือภายใตวัฒนธรรมองคกร ผูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจะตอง
ใชทฤษฎีและเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับวิชาทางดานพฤติกรรม
ศาสตร (Wikipedia, 2009)   

 แนวคิดการพัฒนาองคกรเริ่มเผยแพรเขาสูประเทศไทย ประมาณ พ.ศ.2519 – 2520 โดยมี
หนังสือและบทความทางวิชาการตีพิมพเผยแพรจํานวนหนึ่ง เชน  

• หลักในการพัฒนาองคกร  ของมนูญ วงศนารี  

• แนวความคิดในการพัฒนาองคกรกับการฝกอบรม  ของวิเชียร สัตยธรรม  

• การพัฒนาองคกร : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ  ของโสภณ ปภาพจน 

• การพัฒนาองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคกร : การสรางและพัฒนา
ทีมงาน ของอรุณ รักธรรม  

การพัฒนาองคกรในประเทศไทยที่ผานมามุงเนนการฝกอบรมเปนหลัก จนมีผูเขาใจผิดวา 
การพัฒนาองคกร คือ การฝกอบรม ในระยะหลังมีการเลี่ยงไปใชคําวา การปรับปรุงประสิทธิผล
ขององคกร เปนตน จําเนียร จวงตระกูล ไดกลาววา บริษัทที่ปรึกษาที่ใชการพัฒนาองคกรในทาง
ปฏิบัติอยางเดนชัดที่สุด คือ กลุมบริษัทบีแอลซีไอ (BLCI) ซ่ึงเนนการจัดการแบบมีสวนรวม  
มีการสอดแทรกดวย  

Kurt Lewin 
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1) กระบวนการมนุษยกับการฝกอบรมและความสัมพันธระหวางกลุม  
2) การจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเนนที่ความอยูดีมีสุขของพนักงาน  
3) ยุทธศาสตรโดยใชอุตสาหกรรมสัมพันธเปนตัวนําและผนวกเขากับยุทธศาสตรของ

องคกร 

จําเนียร จวงตระกูล (ม.ป.ป.: 164) ไดสรุปความหมายของการพัฒนาองคกรจากนักวิชาการ
หลายทานไวดังนี้ 

เบนิส (Benis, 1969) การพัฒนาองคกร คือ การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร
ที่ซับซอนของการศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และโครงสรางของ
องคกร เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับเทคโนโลยีใหม ตลาด ส่ิงทาทายและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วใหดีขึ้นกวาเดิม 

เบล็ค และ มูตั้น (Blake & Mouton, 1969) การพัฒนาองคกร คือ การทําใหสวนตาง ๆ ของ
องคกรมีความยั่งยืนดวยตนเองจากบนลงลางและทั่วทั้งองคกร ใชทฤษฎีเปนฐาน มุงเนนที่ทีมและ
การชวยตนเอง โดยการพึ่งพาทักษะและภาวะผูนําจากภายในใหมากที่สุด เปนการกระทําโดย
ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการในสายงานและพนักงานฝายสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนามุงเนน 
ที่ระบบ การปฏิบัติที่ผานมาเปนขนบธรรมเนียมประเพณีและกลายเปนวัฒนธรรมองคกร ดังนั้น  
จึงตองรวมปจเจกบุคคล ทีม และหนวยอ่ืน ๆ ขององคกร บูรณาการดวยวิทยาศาสตร การจัดการ 
ตรรกทางธุรกิจและพฤติกรรมขององคกรที่พึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งมวล  

เฟร็นช และ เบลล (French & Bell, 1978) การพัฒนาองคกรเปนความพยายามในระยะยาว
ที่จะปรับปรังปรุงแกไขปญหาขององคกรและกระบวนการปรับเปลี่ยนองคกรใหม โดยเฉพาะตอง
ผานวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิผลและการจัดการแบบรวมมือกันมากขึ้นดวยความชวยเหลือ
ของผูเปนสื่อนําการเปลี่ยนแปลง โดยใชทฤษฎีและเทคโนโลยีของพฤติกรรมศาสตรประยุกต 
รวมทั้งการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

แมคลาแกน (Mc Lagan, 1989) การพัฒนาองคกร คือ การประกันสุขภาพ ความสัมพันธ
ภายในและระหวางหนวยงาน ชวยใหกลุมริเร่ิมและจัดการเปลี่ยนแปลง  มีจุดเนนเบื้องตน 
ที่ความสัมพันธและกระบวนการระหวางและทามกลางปจเจกบุคคลและกลุม เพื่อกระทบและมีผล
ตอองคกรในฐานะที่เปนระบบ 
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คัมมิ่งส และวอรล่ี (Cummings & Worley, 1993) การพัฒนาองคกรเปนการนําความรูทาง
พฤติกรรมศาสตรมาใชทั่วทั้งระบบ  เพื่อพัฒนาและเสริมแรงยุทธศาสตร โครงสราง  และ
กระบวนการขององคกร โดยการวางแผนไวลวงหนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร 

สวอนสัน และ ฮอรตัน (Swanson & Holton, 2001) การพัฒนาองคกรเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ควบคูไปกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล  เพื่อปลดปลอย 
ความเชี่ยวชาญของมนุษย ทําใหเกิดการปรับปรุงในระดับองคกร กระบวนการ กลุมงานและบุคคล 
อันเปนผลใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น 

 สุนันทา เลาหนันท (2542 อางใน ประภัสสร บุญมี, 2550) การพัฒนาองคกร คือ  
ความตองการที่จะใหองคกรมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่กาวหนาขึ้นในอนาคต โดยใชความรูและ
เทคนิคทางพฤติกรรมศาสตรประยุกตเปนหลักและทิศทางที่กาวหนาขององคกรในอนาคตนั้น  
จะเปนระบบที่องคกรไดจัดรูปแบบใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาบุคคล และสรางกลุมทํางานที่มี
ประสิทธิภาพใหทํางานไดอยางมีประสิทธิผลใหกับองคกร 

ประภัสสร บุญมี (2550) การพัฒนาองคกร เปนกระบวนการนําเอาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ของการทําการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแลวมาสูองคกร ใชทักษะดานขบวนการที่จัดขึ้น 
ในสถานที่ทํางาน โดยยึดหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การทํางาน พัฒนาวิธีการใหมที่เขาถึงปญหาขององคกรและจัดสิ่งตาง ๆ ไวเพื่อชีวิตที่ดีทั้งรางกาย
และจิตใจของสมาชิกในองคกร เพื่อเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูภาวะใหมที่ดีขึ้น และดีขึ้นตลอดเวลา 

 
สาเหตุและสิ่งทาทายในการพัฒนาองคกร 
 

ประวัติศาสตรของมนุษยชาติอาจแบงไดออกเปน 4 ยุค ยุคแรกมนุษยดํารงชีวิตดวยการเก็บ
ของปาและการลาสัตว ไมมีการสรางความมั่งคั่ง ยุคที่สองมนุษยเร่ิมเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวหรือ
ยุคเกษตรกรรม ซ่ึงอัลวิน ทอฟเลอร (Alvin Toffler) เรียกวา คล่ืนลูกที่ 1 มนุษยเร่ิมสะสมความมัง่คัง่
ซ่ึงมักตกอยูกับผูมีที่ดินเพื่อทําการเกษตร ยุคที่สามเปนยุคอุตสาหกรรมหรือคล่ืนลูกที่ 2 เมื่อความรู
และเทคโนโลยีใหม ๆ นําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความมั่งคั่งตกอยูกับผูเปนเจาของและ
ผูบริหารจัดการของบริษัทอุตสาหกรรมใหญ ๆ จนกระทั่งในปจจุบันความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
นําไปสูความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผนดินอีกครั้ง เรียกวา ยุคขาวสารขอมูลหรือคล่ืนลูกที่ 3 
สามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดทั่วโลกภายในระยะเวลาอันสั้น และเปนที่ยอมรับกันวาปจจัยหลัก
ของการผลิตสินคาและบริการ คือ ภูมิปญญา การบริหารจัดการองคกรหรือธุรกิจแบบเกาเริ่ม
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ประสบปญหารายแรง หลายแหงประสบกับความลมสลาย สวนธุรกิจที่เปลี่ยนการบริหารไดเหมาะ
กับสถานการณ เร่ิมไดรับความสําเร็จอยางสูง สรางความมั่งคั่งอยางมหาศาลใหแกผูประกอบการ
และเจาของ ระบบเศรษฐกิจของโลกเปนไปในลักษณะตลาดเสรี ทําใหเกิดความสับสนสําหรับ
ผูบริหารที่เต็มไปดวยการแขงขันและความไมแนนอน 

 วอรเนอร เบิรค (Warner Burke, 1992 อางใน ประภัสสร บุญมี, 2550 : 11 ) ไดกลาวถึง
สาเหตุและสิ่งทายทาย 5 ประการที่เปล่ียนแปลงวิถีองคกรในทางปฏิบัติ 

 1. การเคลื่อนไหวมาสูความเจริญในศตวรรษที่ 20 ช้ีใหเห็นวาเปนไปในดานอุตสาหกรรม
แบบอเมริกัน ซ่ึงสวนมากไดเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบของการรวมบริษัทโดยเฉพาะการควบกิจการ
เขาเปนปกแผน 

 2. องคกรที่ เคยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปดวยความเร็วขนาดกลาง  ตอไปนี้ก็ตอง
เคลื่อนไหวเร็วขึ้นกวาเดิม ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาไปอยางรวดเร็วเกินกวาคนทั่วไปจะ
สามารถเรียนรูที่ใชมันเสียอีก ตัวอยางเชน การสงมอบสินคาเพียงชั่วขามคืน (อีเมลล) และ
นวัตกรรมอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน ปจจุบันองคกรตองการจัดการที่ตัดสินใจไดรวดเร็วกวาแตกอน 
เพื่อใหสามารถทันตอเหตุการณและการแขงขันกับธุรกิจอื่นได องคกรที่เชื่องชาจะอยูไมได 
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหไหลเลื่อนจนทะลุปรุโปรงในดานเทคโนโลยี แมการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะมีผลกระทบตอโครงสรางขององคกรและสัมพันธภาพทางสังคมภายในสถานที่ทํางานดวย 
ก็ตาม  

 3. องคกรไดกลายเปนสถานที่ที่เพิ่มความยุงยากซับซอน องคกรไดหมุนเวียนเปลี่ยนผันไป 
นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแลว ความยุติธรรมในการออกกฎระเบียบตาง ๆ ที่มี
ผลตอกลุมคนที่หลากหลาย ทั้งยังคงมีกลุมคนที่จากบานเพื่อไปรับจางหรือแสวงหาตําแหนงการจาง
งานที่ใชฝมือตามความสามารถ ปรากฏการณเชนนี้เพิ่มความยุงยากซับซอนในการบริหารงาน 
นอกจากนั้นผูจัดการจะตองเผชิญกับการทาทายจากการเปลี่ยนแปลงของการจางแรงงานตางชาติ 

 4. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงจําเปนที่จะตองหาคําตอบในการแกปญหาอยางรวดเร็วดวย 
ในการวางจางนักปฏิบัติการพัฒนาองคกรเขามาตรวจสอบวินิจฉัยปญหาขององคกรและเสนอแนะ
ในการแกไขปญหา บอยคร้ังที่การสอดแทรกการพัฒนาองคกรไมประจักษผลงาน จนกระทั่งเวลา
ผานไปหลายเดือนหลังจากที่ผูนําการพัฒนาจากไปแลวจึงปรากฏประสิทธิผลในเวลาตอมา 

 5. ในปจจุบันองคกรไดใหความสําคัญและสนใจในประเด็นจริยธรรมและคุณธรรม บริษัท
ตองเกี่ยวของเรื่องสิทธิของลูกจางเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันตองแกไขปญหาอยางรีบดวนของ
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ปจเจกชน หากปราศจากการคํานึงถึงการพิจารณาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมักจะไมประสบ
ความสําเร็จในการสอดแทรก   
 
ประเภทองคกร  
 
 องคกรอาจแบงตามความมุงหมายไดหลายลักษณะ ดังนี้ (สมยศ  นาวีการ, 2540 : 30) 

1. องคกรที่มุงกําไรและองคกรที่ไมมุงกําไร องคกรที่มุงกําไร คือ องคกรที่ดํารงอยูเพื่อการ
ทําเงินใหแกเจาของ ดังนั้น เงินหรือกําไร คือ เปาหมายที่ตองการ มีตั้งแตเจาของคนเดียวหรือหลาย
คนโดยผูถือหุน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญระดับโลก สวนองคกรที่ไมมุงหวังกําไรจะมีเปาหมาย
ในทางสังคม วัฒนธรรมหรือการเมือง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เชน มูลนิธิ 
สมาคม สหภาพแรงงาน 

2. องคกรภาคเอกชนและองคกรภาครัฐ การแบงองคกรประเภทนี้แยกตามลักษณะความ
เปนเจาของ องคกรภาคเอกชนมีบุคคลเปนเจาของ สวนองคกรภาครัฐเปนของรัฐหรือประเทศ
ควบคุมโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หรือตามระบอบการปกครองในลักษณะอื่น ๆ ก็ตาม 

3. องคกรผลิตและองคกรบริการ องคกรผลิตจะใชวัตถุดิบผลิตสินคาในสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งแลวจัดสงไปยังรานจําหนาย ซ่ึงองคกรผลิตมักใหบริการสินคาที่ผลิตขึ้นมาดวย สวนองคกร
บริการก็จะใหบริการกิจกรรมที่ใหคุณคาบางอยางแกผูใชบริการ เชน ธนาคาร ใหบริการเกี่ยวกับ
การเงิน สถานพยาบาลใหบริการในการรักษาสุขภาพ  

4. องคกรที่เปนทางการและองคกรที่ไมเปนทางการ ความเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
ขึ้นอยูกับการจัดโครงสรางกันเอาไว องคกรที่เปนทางการจะมีโครงสรางที่ถูกออกแบบไวอยาง
ชัดเจนที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาหรือชองทางการสื่อสาร 
รวมทั้งตําแหนงหนาที่และคาตอบแทนของสมาชิกทุกคนในองคกร องคกรที่ไมเปนทางการจะไม
กําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่หรือการติดตอส่ือสารที่ชัดเจนระหวางสมาชิก เชน กลุมเพื่อน  
กลุมผลประโยชนตาง ๆ ซ่ึงความสัมพันธอยางไมเปนทางการนี้จะมีผลกระทบหรืออิทธิพลตอ 
การตัดสินใจและกิจกรรมขององคกรที่เปนทางการ 
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วัฒนธรรมองคกร   
 
 สมยศ  นาวีการ (2540 : 78) วัฒนธรรมองคกร คือ ความเชื่อ คานิยม งานพิธี เร่ืองราว 
ตํานาน ภาษาพิเศษที่กระตุนความรูสึกผูกพันระหวางสมาชิกขององคกรเขาดวยกันโดยจะหยั่งราก
ลึกในอดีต แตสงผลกระทบในปจจุบันและความคาดหวังในอนาคต จนกลายเปนบรรทัดฐานที่
ยึดถือรวมกันเปนรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหาร  

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป. ) วัฒนธรรมองคกร หมายถึง สมมติฐาน คานิยม และความ
เชื่อที่ถาวรและยากตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผูนําแบบปฏิรูปจะดลใจ (inspiration) ใหผูตามทําเพื่อ
ประโยชนขององคกรและมีผลตอพวกเขาเปนอยางมาก ทําใหมีผลการปฏิบัติงานสูง และทายสุด
กอใหเกิดกําไร ในอดีตที่ผานมาองคกรมีวัฒนธรรมเดียวกันมานาน คือ การจัดระเบียบงานตามสาย
การบังคับบัญชา เรียกวา วัฒนธรรมเชิงหนาที่ ในขณะที่เทคโนโลยีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
องคกรตองขับเคลื่อนออกจากการทํางานแบบเกาหรือวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ เพื่อทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด และยังตองแสวงหาแนวทางการทํางานอื่น ๆ เพื่อลดคาใชจาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ รวมทั้งบริการใหม ๆ สูตลาดโลกในอัตราที่เร็วข้ึนกวากอน  

ตัวอยางวัฒนธรรมองคกรของทหารในเรื่องระบบอาวุโสที่รุนนองใหความเคารพนับถือ 
รุนพี่อยางมาก สวนรุนพี่เองก็จะตองดูแลรุนนอง ซ่ึงในการทํางานนั้นรุนนองแทบจะไมมีโอกาส
ดํารงตําแหนงที่สูงกวารุนพี่เลย โดยเฉพาะในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน ในกองทัพอากาศญี่ปุน 
พบวา หากรุนนองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารอากาศ ในขณะที่รุนพี่บางคน
ยังไมเกษียณอายุราชการพวกเขาก็จะลาออกกอนกําหนด วัฒนธรรมองคกรของบริษัทไมโครซอพท  
จะถูกเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับวีรบุรุษของพวกเขา คือ บิลล เกต พนักงานสามารถเขาหาบิลล เกต 
ไดโดยผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสเมลของบริษัท และเขาจะพยายามตอบคําถามแตละขอภายใน
วันที่เขาไดรับ วัฒนธรรมสามารถเปนไดทั้งจุดแข็งและจุดออนขององคกร วัฒนธรรมจะเปนจุดแขง็
เมื่อทําใหการติดตอส่ือสารประหยัดและงาย เอื้ออํานวยตอการตัดสินใจและการควบคุม สงเสริม
การวางแผนและการดําเนินกลยุทธ สรางระดับของความรวมมือและความผูกพันที่สูงภายในองคกร 
ในขณะเดียวกันจะเปนจุดออนเมื่อความเชื่อและคานิยมนั้นแทรกแซงความตองการขององคกร  
กลยุทธของบริษัท และบุคคลที่ทํางานในองคกร 

วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งจะมีหนาที่ 4 ประการ คือ (สมยศ  นาวีการ, 2540 : 81) 
 1. วัฒนธรรมจะใหความรูสึกที่เปนเอกลักษณ 
 2. วัฒนธรรมจะกระตุนความรูสึกผูกพันรวมกัน 
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 3. วัฒนธรรมจะสงเสริมความมั่นคงของระบบสังคม 
 4. วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลเขาใจเหตุผลส่ิงแวดลอมได 

นอกจากนั้นวัฒนธรรมองคกรที่ดีจะตองแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะตอไปนี้  
 1. มุงการกระทํา มีความเปนทางการนอย มีความคลองตัวสูง 
 2. อยูใกลชิดกับลูกคาและการบริการ 
 3. สงเสริมความเปนอิสระและความคิดสรางสรรค 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพโดยคน รักษาบรรยากาศที่ไววางใจและการติดตอส่ือสารแบบสองทาง 
 5. การบริหารแบบสัมผัสและผลักดันดวยคานิยม 
 6. กระจายธุรกิจอยางระมัดระวัง หลีกเลี่ยงธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ 
 7. โครงสรางที่เรียบงาย มีระดับหรือสายงานการบริหารสั้น 
 8. การควบคุมอยางเขมงวด ในขณะเดียวกันก็ผอนปรน มีความเปนอิสระ 
 
 วัฒนธรรมองคกรที่ดีจะเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน ตัวอยางวัฒนธรรมของ สตูว  
เลียวนารด (Stew Leonard, 2008) รานขายนมที่ใหญที่สุดในโลก มีนโยบายที่แถลงไวอยางชัดเจน 
เพื่อควบคุมพนักงานใหรักษาความพอใจของลูกคาวา  
 Rule 1: The customer is always right หมายถึง ลูกคาถูกเสมอ 
 Rule 2: If, The customer is ever wrong reread role 1 ถาลูกคาผิดใหอานขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา http://www.stewleonards.com/StewPix/stewpix.cfm 
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วัฒนธรรมองคกรไมสามารถสังเกตและอธิบายไดโดยตรง แตสามารถพบไดใน 4 อยาง
ตอไปนี้  

1. เร่ืองราว คือ การเลาซ้ําอยูบอยคร้ังบนพื้นฐานของเหตุการณจริง โดยเรื่องราวจะถูกเลา
แกพนักงานในระหวางการฝกอบรมและเลาซ้ําไปยังลูกคาในฐานะที่เปนวิธีการอยางหนึ่งของการ
ติดตอส่ือสาร 

2. สัญลักษณ คือ วัตถุ การกระทําหรือเหตุการณที่ติดตอส่ือสารความหมายไปยังบุคคลอื่น 
รวมทั้งพนักงานและลูกคา เชน โลโก รางวัล โปสเตอร 

3. งานพิธี คือ กิจกรรมที่วางแผนไวตามเหตุการณหรือโอกาสพิเศษ สามารถเสริมแรง
คานิยมขององคกร การใหรางวัลแกพนักงานที่บรรลุเปาหมายขององคกรและสรางประสบการณ
รวมที่จะกลายเปนขอผูกพันระหวางพนักงานได 

4. คําขวัญขององคกร คือ วลีหรือโวหารที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่สําคัญขององคกร 
 
เมื่อพนักงานใหมเขาทํางานจะไมคุนเคยกับวัฒนธรรมองคกร ชวงที่สําคัญที่สุด คือ เวลา

การเขาสูองคกร ซ่ึงองคกรตองชวยพนักงานใหมเพื่อใหปรับตัวเขากับวัฒนธรรม เพื่อหลอหลอม
บุคคลภายนอกใหเปนพนักงาน กระบวนการปรับตัวนี้เรียกวา สังคมประกิต ขั้นตอนสังคมประกิต
มี 3 ขั้นตอน คือ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 147 )  

1. ขั้นกอนมาถึง เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกอนที่พนักงานใหมจะเขารวมงานกับองคกร 
ความสําเร็จขึ้นอยูกับระดับที่พนักงานใหมคาดการณอยางถูกตองในความคาดหวังและความ
ตองการของสมาชิก  

2. ขั้นเผชิญหนา เปนขั้นตอนที่พนักงานใหมมองวาจริง ๆ แลวองคกรเปนอยางไรและ
ยกเลิกขอสมติฐานกอน ๆ แลวแทนดวยส่ิงที่องคกรตองการ 

3. ขั้นเปลี่ยนแปลง เมื่อวัฒนธรรมองคกรถูกสรางขึ้นอาจตองใชเวลาพอสมควรในการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงพนักงานมักจะยอมรับวัฒนธรรมองคกร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกิดขึ้นไดจาก
ภายในองคกรหรืออิทธิพลที่ไดรับจากภายนอก 
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ความเปนผูนํา  
 
 ความเปนผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลของผูนําตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ผูตาม) 
กระทําบางสิ่งบางอยางที่เขาตองการ ซ่ึงผูนํามีอิทธิพลตอความคิด ความรูสึก และการกระทําของ 
ผูตามนอกเหนือไปจากอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ สวนผูบริหาร คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปน
ทางการ มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย สามารถใหรางวัลหรือลงโทษผูใตบังคับบัญชาได บางทาน 
มีความเชื่อวาผูนํากับผูบริหารมีความหมายเดียวกัน แตในความจริงผูบริหารอาจขาดความเปนผูนํา
และผูนําอาจไมไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ในการบริหารงานแบบเปนทางการก็ได ซ่ึงผูนาํ
อาจแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ (สมยศ  นาวีการ, 2540 : 155)  

 1. ผูนําแบบเผด็จการ (autocratic leader) คือ บุคคลที่ส่ังการใหผูที่อยูใตการบังคับบัญชา
ตองกระทําและคาดหวังการเชื่อฟงโดยไมมีขอสงสัย  

 2. ผูนําแบบมีสวนรวม (participative leader) คือ บุคคลที่ยอมใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวน
รวมภายในการตัดสินใจ แตอาจรักษาอํานาจหนาที่ของการตัดสินใจในที่สุดเอาไว  

 3. ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leader) คือ บุคคลที่ไดพยายามจะทําสิ่งที่อยู
ผูใตบังคับบัญชาสวนใหญตองการ  

 4. ผูนําแบบเสรีนิยม (laissez-faire leader) คือ บุคคลที่ไมไดมีสวนรวมกับการดําเนินงาน
ของผูอยูใตบังคับบัญชาเลย ซ่ึงผูอยูใตบังคับบัญชาในลักษณะนี้จะเปนผูเชี่ยวชาญที่มีแรงจูงใจสูง  

ผูนําแบบเผด็จการ คือ บุคคลที่ยอมรับขอสมมุติของทฤษฎี X ของแมคเกรเกอร สวนผูนํา
แบบมีสวนรวมและแบบประชาธิปไตยจะยอมรับขอสมมุติของทฤษฎี Y 

 ความเปนผูนําที่เปนทางการ (formal leadership) จะเกิดขึ้นเมื่อผูบริหารเปนผูนําโดยการใช
อํานาจ หนาที่ที่เปนทางการ บุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการบริหารมีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะ
ใชความเปนผูนําอยางเปนทางการในความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารที่มีความเขาใจที่ดี
ตออํานาจหนาที่และความสัมพันธอยางเปนทางการกับผูใตบังคับบัญชาจะเปนผูนําที่ดี 

 ความเปนผูนําที่ไมเปนทางการ (informal leadership) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ไมมีอํานาจ
หนาที่ที่เปนทางการสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นได แมวาเขาจะไมไดรับการ
แตงตั้งอยางเปนทางการ แตสามารถดึงดูดสวนบุคคลได 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

31 

 การศึกษาความเปนผูนําที่สําคัญประกอบดวย 3 ทฤษฎี คือ (สมยศ  นาวีการ, 2540)  

 1. ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาบางคนเกิดมาเพื่อการเปนผูนํา 
ใชหรือไม โดยผูนําที่ยิ่งใหญจะมีคุณลักษณะที่สําคัญที่ทําใหเขาแตกตางจากบุคคลอื่น เชน 
สติปญญา บารมี ความเด็ดขาด ความกระตือรือรน ความเขมแข็ง ความกลาหาญ ความซื่อสัตย  
ความเชื่อมั่นในตนเอง และอื่น ๆ  

 2. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories) ทฤษฎีนี้มุงศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมเพื่อดู
รูปแบบความเปนผูนําและพยายามชี้วาความเปนผูนําแบบไหนดีที่สุด เชน ผูนําแบบเผด็จการกับ
ผูนําแบบประชาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ผูนําแบบมุงคนกับผูนําแบบมุงงาน ของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน  

 3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ  (Situational Theories) ทฤษฎีนี้กลาววา ความเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับสถานการณ ภายในสถานการณบางอยางความเปนผูนําอยางหนึ่งอาจจะดี
ที่สุด ในสถานการณอ่ืนความเปนผูนําอีกยางหนึ่งอาจดีที่สุด ไมมีวิธีการที่ดีที่สุดเพียงอยางเดียวของ
การเปนผูนํา 
 
การพัฒนาโครงสรางองคกรในอนาคต  
 
 ปญหาขององคกรในตางประเทศ ที่กําลังเผชิญอยู ไมใชเพราะความซบเซาทางเศรษฐกิจ 
แตมาจากความลาหลังขององคกร ซ่ึงองคกรสมัยใหมตองเผชิญกับปญหาที่ซับซอนของโลก
ปจจุบันได จากการศึกษาของเดนอยส โรบี้ และ คาโรล ชาเลส (Robey & Sales, 1994 อางใน 
ประภัสสร บุญมี, 2550) กลาวไววา แรงผลักดัน 3 ประการ ที่มีผลตอโครงสรางองคกรในอนาคต
ขางหนา ไดแก  

1. องคกรในอนาคตตองไมกอให เกิดความเสียหายหรือมลพิษและไมกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัตถุดิบตาง ๆ เชน ปาไม แรธาตุ น้ํามันเชื้อเพลิง  เปนตน  

2. ความเจริญกาวหนาดานการขนสงและการคมนาคมที่ใชเวลานอยลงในการเดินทางและ
การติดตอส่ือสารระหวางประเทศ  โอกาสทางการตลาด การใชเทคโนโลยีในการผลิต  

3. ตลาดแรงงานและตลาดผลิตภัณฑ ซ่ึงมีการขยายตัวขึ้นตอไปเรื่อย ๆ จนเปนตัวแปร 
ในการเปลี่ยนแปลงพรอมกัน วัฒนธรรมที่แตกตางกันในองคกร มีความสําคัญในการสนับสนุน
องคกร อัตราสวนของผูหญิงเขามาทํางานในหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 
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 วิลเล่ียม เบอรกเควส (William Bergquist, 1993 อางใน ประภัสสร บุญมี, 2550) กลาวไววา 
องคกรในยุคเกาจะเกี่ยวของกับเกษตรกรรมหรืองานฝมือ มักมีขนาดเล็ก จัดโครงสรางองคกรแบบ
งาย ๆ เติบโตอยางชา ๆ ไมชัดเจนในขอบเขตและภารกิจ สมาชิกในองคกรจะใชการสื่อสารเปน
ภาษาพูด แตในขณะที่โลกเขาสูยุคการพัฒนา (ยุคความทันสมัย) องคกรมีความสลับซับซอนและมี
ขนาดใหญขึ้น มีขอบเขตที่ชัดเจน การติดตอส่ือสารเปนทางการโดยใชการเขียน ในขณะที่องคกร
ยุคหลังการพัฒนา  จะมีขนาดเล็กหรือปานกลาง  โครงสร างองคกรจะมีความยืดหยุน  
การติดตอส่ือสารจะผานระบบอิเลคทรอนิคส พนักงานอาจทํางานที่บานโดยใชคอมพิวเตอรติดตอ
กับพนักงานหรือผูบริหาร ซ่ึงจะเปนทางเลือกหนึ่งในการลดพื้นที่ขององคกรและลดตนทุน
อสังหาริมทรัพย แตก็พบขอจํากัด เชน พนักงานใหมเสียประโยชนที่จะไดทํางานรวมกับพนักงาน
เกาที่จะเปนตนแบบในการทํางาน อาจนําไปสูความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานได 
หรือปญหาดานเทคนิค เชน สายโทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร โมเดม 

 โครงสรางองคกรที่พัฒนาแลวควรจะเปลี่ยนจากลําดับชั้นเปนแบนราบ ดังแผนภาพ (ดนัย 
เทียนพุฒ, 2540 : 100) 
 
            
                          อนุมัติ  
                       ตรวจ  
           พิจารณา 
             ดําเนินการ 
                 รับเรื่อง 

 
ภาพแสดงโครงสรางองคกรตามลําดับชั้นเปลี่ยนเปนแบนราบ 

 
จริยธรรมกับการพัฒนาองคกร  
 
 จริยธรรม (ethic) เปนเรื่องเกี่ยวกับความดีงามทางสังคมมนุษย อาจจะอธิบายอยางงาย ๆ  
ไดวา การแยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว ความหมายตามพจนานุกรมไทย หมายถึง ธรรมที่เปน 
ขอประพฤติ ศีลธรรมอันดี ซ่ึงเทรวิโนและนิลสัน (Trevino and Nelson, 1995 อางใน ประภัสสร 
บุญมี, 2550 : 411) ไดใหคําจํากัดความของจริยธรรมวา เปนสถานการณความขัดแยงเกี่ยวกับ
ความถูกหรือความผิดที่ยึดถือหลักการ บรรทัดฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติดูแลบุคคลหรือกลุม 
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รวมทั้งการชวยเหลือหรือสรางคุณประโยชน บางครั้งมาตรฐานการควบคุมความประพฤติของ
บุคคลอาจอยูในสถานการณที่คลุมเครือหรือยากลําบากตอการแยกแยะ เชน ความยุติธรรมกับ 
ความเมตตา ความจริงกับความจงรักภักดี ในขณะที่การปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรมมักจะเกิดขึ้น
บอยครั้ง เชน การใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ การพูดโกหกกับพนักงานและลูกคา การทําลาย
สภาพแวดลอม การทิ้งของเสียลงในแมน้ํา เปนตน 

การพัฒนาองคกรจะตองรักษาไวซ่ึงความซื่อสัตยสุจริต เพื่อลดปญหาความยุงยาก 
ในองคกร ในขณะเดียวกันก็ตองประสานงานกับลูกคาและผูประกอบการ เพื่อช้ีแจงใหเขาใจถึง 
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนและขาดไมไดในการพัฒนาองคกร บางครั้งถาธุรกิจอยูในภาวะ
อันตรายอาจจะตองตัดสินใจคัดคนงานออกดวยหรือไม การยกเลิกการจางแรงงานมักจะสราง 
ความเจ็บปวดใหกับผูใชแรงงาน แตเปนการคงไวไมใหธุรกิจหรือองคกรลมละลาย ซ่ึงคิดเลอร 
(Kidder, 1995 อางใน ประภัสสร บุญมี, 2550 : 417) ใหแนวทางการตัดสินใจในการแกปญหา 3 ขอ 

1. ทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนหมูมาก (หลักขอสุดทายของการตัดสินใจ) 
2. ทําตามหลักที่รูสึกวาเปนไปได (หลักแนวคิดที่มีกฎเกณฑ) 
3. ทําสิ่งที่เราอยากใหผูอ่ืนทําตอเรา (เอาใจเขามาใสใจเรา) 

 นอกจากนั้น ไบเยอส (Bayles, 1981 อางใน ประภัสสร บุญมี, 2550 : 418) ไดเขียน
จรรยาบรรณของผูชํานาญการพัฒนาองคกร ดังนี้ 
 1. ความซื่อสัตย ไมลักขโมยสิ่งตางๆ ของลูกคา ไมปฏิเสธลูกคา ไมใหส่ิงที่ลูกคาไมตองการ 
 2. เปดเผยและแสดงความจริงใจ รวมไปถึงการอธิบายอยางชัดเจน ซ่ึงในบางครั้งการ
เปดเผยจริงใจอาจทําใหเกิดการขัดแยงกับความลับ 
 3. ทํางานที่สามารถทําได ไมควรมอบหมายงานในระหวางกระบวนการเรียนรู 
 4. ความขยัน ทํางานอยางรวดเร็วและทันที ไมควรจะทํางานมากกวาเวลาที่จะทําไดดี  
 5. ความภักดี ตรวจสอบความขัดแยงเรื่องผลประโยชนที่มีอยูและซื่อสัตยตอลูกคา 
 6. คํานึงถึงสิทธิและความเปนสวนตัวของลูกคา  

 ตัวอยางพฤติกรรมทางการเมืองที่มีจริยธรรม สามารถตั้งเปนคําถามที่สําคัญได 3 ขอ  
หากตอบวาใชแสดงวามีจริยธรรมทางการเมือง และหากตอบวาไมใชแสดงวาขาดจริยธรรม (สมยศ  
นาวีการ, 2540)  
 คําถามขอที่ 1 กลอุบายทางการเมืองสงเสริมผลประโยชนสวนรวม ใชหรือไม 
 คําถามขอที่ 2 กิจกรรมทางการเมืองเคารพตอสิทธิของบุคคล ใชหรือไม 
 คําถามขอที่ 3 กิจกรรมทางการเมืองมีความเสมอภาคและมีความยุติธรรม ใชหรือไม  



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

34 

การพัฒนาองคกรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชมุชน  
 
 การพัฒนาองคกรเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ในอดีตการพัฒนาองคกรมักมุงเนนการพัฒนาบุคคลโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหคนไปเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองคกร ซ่ึงการพัฒนาองคกรมีจุดมุงหมายพื้นฐานที่ระบบโครงสรางและหนาที่ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประสิทธิผล โดยพนักงานจะตองปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง  
การพัฒนาองคกรจึงถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคูไปกับการฝกอบรม
และพัฒนาบุคคล อันที่จริงการพัฒนาองคกรสามารถพิจารณาไดหลายรูปแบบ อาจแบงออกไดเปน 
4 ระดับ (Swanson & Holton, 2001 อางใน จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป. : 207) 
 1. การพัฒนาองคกรที่เนนองคกร เกี่ยวของกับยุทธศาสตรและวัฒนธรรมขององคกร 
 2. การพัฒนาองคกรที่เนนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
 3. การพัฒนาองคกรที่เนนกลุม การสรางทีมงานตางวัฒนธรรม การแกไขความขัดแยง 
 4. การพัฒนาองคกรที่เนนตัวบุคคล มีการปอนขอมูลยอนกลับ 360 องศา การพัฒนาอาชีพ  
 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาองคกรจะมีลักษณะเปนพลวัตร (dynamics) ซ่ึงจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย และ 
ที่สําคัญที่สุด การพัฒนาองคกรจะตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคูไปดวยเสมอ  
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คําถามทายบท 
 

1. ทานสามารถอธิบายแนวคิดของการพัฒนาองคกรไดอยางไร และมีความสัมพันธกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร 
 

2. องคกรแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบายและยกตัวอยางมาพอเขาใจ 
 

3. วัฒนธรรมองคกร คืออะไร ใหยกตัวอยางวัฒนธรรมองคกรที่ดีและไมดี พรอมทั้งอธิบาย
และเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
 

4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับวัฒนธรรมองคกรของ สตูว เลียวนารด (Stew Leonard) 
ในกฎ 2 ขอ คือ Rule 1: The customer is always right หมายถึง ลูกคาถูกเสมอ 
  Rule 2: If, The customer is ever wrong reread role 1 ถาลูกคาผิดใหอานขอ 1 
 

5. ลักษณะผูนําแตละแบบมีขอดีขอเสียอยางไร และทานคิดวาลักษณะผูนําแบบใดที่จะ
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดมากที่สุด  
 

6. จงอธิบายโครงสรางองคกรของระบบราชการไทยเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรค
อะไร พรอมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
 

7. ทานสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองคกรไดอยางไร จงยกตัวอยางและ
อธิบาย 
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บทที่ 3 
เทคนิคการพัฒนาองคกร  

 
 โลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันสูง องคกรที่ไมปรับตัว 
จะอยู ลําบากทั้งในดานตนทุนสินคา  คุณภาพสินคา  และการบริการ  ฝายบริหารตองปรับ
กระบวนการบริหารจัดการองคกรใหม อาจเลือกใชเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งดังตอไปนี้ 

• การปรับร้ือระบบ (Reengineering)  

• การคิดใหม (Rethinking)  

• การออกแบบใหม (Redesign)  

• การปรับโครงสรางองคกรใหม (Reorganization)   

• การเทียบเคยีงมาตรฐาน (Benchmarking)  

• การมอบอํานาจ (Empowering)  

• การบริหารคุณภาพโดยสวนรวม (Total Quality Management) 
 
การปรับรื้อระบบ (Reengineering)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Hammer   James Champy 
 
มิเชล แฮมเมอร และ เจมส แชมปป (Michael Hammer and James Champy, 1993) ไดเขียน

หนังสือเร่ือง “Re-engineering the corporation: A manifesto for business revolution” โดยบอกวา 
การปรับร้ือระบบ คือ พื้นฐานในการคิดใหม และการออกแบบใหมอยางถอนรากถอนโคน 
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ในกระบวนการธุรกิจเพื่อที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วกะทันหัน เชน 
ราคา คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว  

รุง แกวแดง (2539 : 2) บอกวา รีเอ็นจิเนียร่ิง ความหมายที่เขาใจไดงาย โดยจับประเด็น
คําหลัก 2 คํา คือ การพิจารณาทบทวน (rethinking) และการออกแบบใหม (redesign) เร่ิมตั้งแต 
การกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ปฏิรูปงานใหเหลือเฉพาะภารกิจหลักที่ตองทําเอง นอกจากนั้น
งานบางอยางอาจใชวิธีจางเอกชนทํารวมกับสถาบันอื่น งานใดมีผลกระทบตอผูรับบริการมากที่สุด
ก็เลือกมาปฏิรูปโดยลดขั้นตอนใหสั้นลงหรือออกแบบใหมใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีการ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางใดอยางหนึ่งมาใชเพื่อชวยใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
พรอมกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน จากนั้นจึงปรับโครงสรางองคกร ฝกอบรม
บุคลากรใหสามารถทํางานแบบวิธีใหมได 

 จุฑา  เทียนไชย (2538 : 129) บอกวา รีเอ็นจิเนียร่ิง หมายถึง การรื้อระบบเดิมออกแลวคิด
ระบบหรือวิธีการทํางานในรูปแบบใหมเขามาแทนที่ 

 ดนัย  เทียนพุฒ (2540 : 28) บอกวา รีเอ็นจิเนียร่ิง หมายถึง การสรางวิธีการทํางานใหมโดย
วิธีนวัตกรรม (innovation) หรือโดยวิธีการออกแบบใหมซ่ึงแตกตางไปจากวิธีการเดิมอยางขุดราก
ถอนโคน ในเรื่องขบวนการทํางาน กิจกรรม โครงสรางองคกร ระบบการจัดการ ทรัพยากร 
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม เปนการดิ้นรนแสวงหาระดับการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 
หลุดพนจากความคิดเดิม ๆ และขอกําหนดของหนวยงานตาง ๆ โดยมองใหกวางถึงความสัมพันธ
ของงานที่มีตอกัน  อีกทั้งตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบงานใหม มีวิธีการ 3 วิธี คือ  
การปรับคน การปรับเทคโนโลยี การปรับกระบวนการ 

 ศิริพงษ  วิทยวิโรจน (2537 : 33) บอกวา  รีเอ็นจิเนียร่ิง หมายถึง การยกเครื่องธุรกิจ คือ  
การสรางขึ้นมาใหม โดยโยงโครงสรางและกระบวนการทํางานเกา ๆ ทิ้งไปใหหมด ไมใชแค 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไมใชการปรับโครงสราง (restructure) ไมใชการจัดองคกรใหม 
(reorganization) และการลดขนาด (downsizing) 

 ศิริชัย  สายพัฒนา (2538 : 59) บอกวา รีเอ็นจิเนียร่ิง หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานในองคการ มีสวนประกอบ  3 สวน 
 1. Hard Ware  หมายถึง การปรับโครงสรางองคการ (restructure) โดยการจัดสิ่งอํานวยการ
ลงทุนตาง ๆ พรอมสิ่งสนับสนุนในการผลิตและการบริหาร เชน อาคาร เครื่องมือ การพัฒนา  
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพและลดตนทุน 
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 2. Soft Ware หมายถึง การจัดขบวนการทํางาน (reprocess) โดยการสรางระบบการทํางาน 
วิธีการทํางาน กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน ขั้นตอนการไหลของงานใหงานเสร็จตามกําหนด 
มีระเบียบวินัยและขวัญที่ดีในการทํางาน ใหคาตอบแทนที่เหมาะสม 

 3. People  Ware  หมายถึง  บุคลากร  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคการ โดยการสราง
วัฒนธรรมใหมของบุคลากรใหมีทัศนคติ (attitude) ที่ดีเกี่ยวกับการบริการ ใหมีความรู (knowledge) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใหบุคลากรมีความสามารถและความชํานาญ (skill) มีการ
บริการที่ดี 

สรุปไดวา การรีเอ็นจีเนียร่ิง หมายถึง การปรับระบบการทํางานใหม ไดแก โครงสราง
องคกร การบริหารจัดการ วัฒนธรรม รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อและคานิยมตาง ๆ เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 กระบวนการปรับร้ือระบบ  แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ (รุง  แกวแดง, 2538 : 150) 
 ขั้นที่ 1  ระดมพลัง 
  1. สรางรูปแบบของกระบวนการธุรกิจใหม 
  2. ตั้งผูรับผิดชอบ/เจาของคณะทํางานรื้อระบบ 
  3. กําหนดยุทธศาสตร 
  4. กําหนดสาระสําคัญของกระบวนการ 
 ขั้นที่ 2  วิเคราะห 
  1. กําหนดขอบเขตและทิศทาง 
  2. ศึกษาความตองการของลูกคา 
  3. ศึกษากระบวนการปจจุบัน 
  4. หาจุดออนของระบบปจจุบัน 
  5. กําหนดเปาหมายของระบบใหม 
 ขั้นที่ 3  การออกแบบใหม 
  1. กําหนด concept  ของกระบวนการ 
  2. ออกแบบใหมทั้งหมด 
  3. พัฒนารายละเอียดของระบบใหม 
  4. สรางแบบเพื่อทดสอบ 
  5. ทดสอบและดูแลงานของการทดลอง 
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 ขั้นที่ 4  นําไปใช 
  1. ทดลองนําไปใชโดยนํารอง 
  2. เรียนรูจากผลของโครงการนํารอง 
  3. ปรับปรุงระบบธุรกิจ 
  4. พัฒนาระบบสนับสนุนพื้นฐาน 
  5. นําระบบใหมมาใชทั้งหมด 

 
 ดังนั้นองคกรหลังดําเนินการรีเอ็นจิเนียร่ิง จะมีลักษณะดังนี้ (ดนัย เทียนพุฒ, 2540 : 100) 
 1. งานจํานวนมากจะถูกรวมเปนงานเดียว  มีคนรับผิดชอบเพียงคนเดียว 
 2. พนักงานจะเปนผูตัดสินใจ 
 3. ขั้นตอนในกระบวนการไมจําเปนตองทบทวนใหมทุกขั้นตอน  ทําใหยืดหยุน 
 4. งานถูกดําเนินการโดยทันที 
 5. การตรวจสอบและการควบคุมจะลดลง การควบคุมจะทําในตอนเริ่มตนและสิ้นสุดของ
หนาที่แตละงานแลว 
 6. การไกลเกลีย่แทบจะไมเกดิขึ้น องคกรไดเพิ่มการเปดใจและมวีุฒิภาวะ ทําใหคนทํางาน
ดวยความซื่อสัตย 
 7. งานเปลี่ยนจากกิจกรรมงาย ๆ ไปยังงานที่มีหลายมิติและเพิ่มความลึกของงานมากขึ้น 
 8. มุงการวัดผลและคาตอบแทนเปลี่ยนจากกิจกรรมไปที่ผลลัพธ 
 9. ผูจัดการเปลี่ยนจากกํากับเปนผูช้ีแนะ 
 10. โครงสรางองคกรตามลําดับชั้นเปลี่ยนเปนแบนราบ   

 
 กระบวนการทํางานที่ไดรับการปฏิรูปแลว งานหนึ่งงานจะมีผูรับผิดชอบ 1 คน รับผิดชอบ
ดําเนินการทั้งหมด  ตั้งแตการรับเรื่อง การพิจารณา กําหนดราคา ตรวจสอบ และอนุญาตโดยไดรับ
การชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานอาวุโสและผูบังคับบัญชาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาตัดสินใจ
และใหขอมูลตาง ๆ จากกระบวนการสารสนเทศที่อยูในคอมพิวเตอร ดังนี้ (รุง แกวแดง, 2538 : 
156) 
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     ที่ปรึกษา 1       ที่ปรึกษา 2  
 
        ขอมูลทางคอมพิวเตอร 
  คําขออนุญาต          ผูปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
ภาพแสดงกระบวนการทํางานที่ไดรับการปฏิรูปแลว 

 
การคิดใหม (Rethinking)  

 
 โรวัน กิ๊บสัน (Rowan Gibson) ไดเขียนหนังสือ เร่ือง 

“Rethinking the Future” พิมพคร้ังแรกในอังกฤษเมื่อป พ.ศ.
2539 และไดรับการแปลเปนภาษาไทยวา “คิดใหมเพื่ออนาคต” 
โดย ธันยวัชร ไชยตระกูล เมื่อป พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนหนังสือที่ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  
ไดเขียนคํานิยมและแนะนําใหคนไทยอาน หนังสือเลมนี้ได
รวมแนวคิดของปรมาจารยทางดานการบริหารจัดการ 16 คน  
ที่มีตอโลกยุคใหมโดยแบงออกเปน 6 ดาน สรุปไดดังนี้  

                 Rowan Gibson 
1. ดานหลักการ (rethinking principles) มองหลักการในวิถีทางที่แตกตาง ซ่ึงนําองคกร 

สังคมและชีวิตสวนตัวของเรา ทําใหเราตระหนักวาพวกเรามีอํานาจในการสรางอนาคต เรากําลัง
สรางสรรคอะไรและทําไม โดยเนนไปที่ความรูสึกในโลกที่ไมแนนอน คนหาเสนทางใหมในความ
ขัดแยงที่มีอยู  

2. ดานการแขงขัน (rethinking competition) เนนการใชยุทธศาสตรเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน เพราะในวันขางหนาบริษัทที่มียุทธศาสตรอันเหมาะสมเทานั้นจึงจะอยูรอด 
หัวใจของยุทธศาสตรอยูที่ความมีเอกลักษณ ทําอยางไรจึงจะไมมีใครสามารถเลียนแบบได บริษัท
จะหยุดนิ่งไมได จะตองเรียนรูใหมและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของตนตลอดเวลา การคิดสราง
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สินคาและวางกฎกติกาของการแขงขันขึ้นใหมจะสรางความมั่งคั่งและจะเปนผูชนะการแขงขัน 
ความสะดวกของการแขงขันขามพรมแดนในยุคนี้ มีผลใหความไดเปรียบทางดานตําแหนง 
แหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของกิจการบางอยางเริ่มหดหายไป ขณะเดียวกันการเกาะกลุมของกิจการ 
ที่มีสวนเกี่ยวเนื่องกัน ในสถานที่ใกลเคียงกันจะกอใหเกิดความไดเปรียบ  

3. ดานการควบคุมและความสลับซับซอน (rethinking control & complexity) การบริหาร
องคกรสมัยใหม จะตองไมเปนแบบรูปเจดียหรือพีระมิดที่ผูบริหารอยูตรงยอดและคนงานอยูตรง
ฐาน หากเปนการแยกคนงานออกเปนกลุม ๆ แตละกลุมสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วภายใน
ขอบเขตงานของตน ไมตองรอคําสั่งจากเบื้องบนดังแตกอน ในองคกรแบบนี้หนาที่ของผูบริหาร 
จะเปลี่ยนไปจากการเปนเจานายผูออกคําสั่งและควบคุมการทํางานของพนักงานไปเปนผูให
คําแนะนํา ใหความสนับสนุนและเอื้อใหทุกอยางลื่นไหลไปตามแนวทางที่วางไวอยางรวดเร็ว 
นอกจากนั้นคนงานจะเลื่อนไปทํางานที่ใชความเชี่ยวชาญมากขึ้นตามลําดับ ไมกระโดดไปเปน
ผูบริหาร ซ่ึงจะเปนสายงานที่แยกเปนอีกแขนงหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงจากตางจากในสมัยกอนที่คนงาน
ทํางานนานขึ้นและเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็จะไดเล่ือนขั้นไปจนไดเปนผูบริหาร องคกรแบบนี้
จะดีสําหรับวัฒนธรรมตะวันตก ซ่ึงมักมีคนใฝรูอยูตลอดเวลาและมีการศึกษาสูง มีความคิด
สรางสรรค ความรับผิดชอบและความรวมมือสูง แตจะเปนอุปสรรคสําหรับประเทศที่ยังมี
วัฒนธรรมแบบเจาขุนมูลนาย ไมกลาคิดนอกกรอบ ไมกลาออกความเห็น  

4. ดานความเปนผูนํา (rethinking leadership) ผูนําที่คิดวาตัวเองเกงแตเพียงผูเดียว หรือ
องคกรของตนยอดเยี่ยมแลว จะพาองคกรไปพบจุดจบอยางรวดเร็ว ผูบริหารที่มีความสามารถ 
ในการสรางความสมดุล คือ ยอดผูนํา ซ่ึงจะตองมีทั้งคุณลักษณะพิเศษและความสามารถพิเศษหลาย
อยาง ซ่ึงอาจแยกเปน 2 สวน งายๆ ไดแก จรรยาบรรณ กับ มันสมอง ในดานคุณลักษณะ ผูที่จะเปน
ยอดผูนําไดจะตองเปนผูยึดมั่นในจรรยาหรือหลักของความถูกตอง มีความเขาใจและความมั่นคง
พอที่จะยอมรับวาตัวเองไมรอบรูหมดทุกอยาง พรอมที่จะรับฟงผูอ่ืน เรียนรูอยูตลอดเวลาและนําสิ่ง
ที่เรียนรูใหมมาปรับเปลี่ยนตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สวนในดานของ
ความสามารถพิเศษ ยอดผูนําจะตองมีมันสมองปราดเปรื่องพอที่จะสามารถสรางหนทางระยะยาว
ขององคกร หรือวิสัยทัศน ไดอยางชัดเจน พรอมทั้งสามารถสื่อใหสมาชิกขององคกรเขาใจอยาง
แจมแจงและเกิดศรัทธาที่จะเดินไปตามทางนั้นอยางปราศจากความเคลือบแคลง โดยวิธีที่จะชวยให
สมาชิกเขาใจและรวมเดินไปตามวิสัยทัศนของผูนําดวยความศรัทธา ไดแก การสรางขั้นตอนของ
การเดินและผลตอบแทนของแตละขั้นขึ้นอยางชัดเจน นอกจากนั้นผูนําจะตองทุมเททุกอยาง 
เพื่อเดินไปตามทางที่วางไว เปนคนเสมอตนเสมอปลาย มีความจริงใจและไมทําอะไรแบบหนาไหว
หลังหลอก หรือแบบมือถือสากปากถือศีล 
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5. ดานตลาด (rethinking markets) จุดมุงหมายสําคัญของการตลาด คือ การจุดประกายหรือ
สรางความฝงใจใหแกลูกคาวา สินคายี่หอนี้หรือบริษัทชื่อนี้มีอะไรเดน ผูบริหารสูงสุด หรือซีอีโอ 
จึงตองลงเลนในกระบวนการทางการตลาดดวย ไมปลอยใหเปนหนาที่ของผูจัดการดานตลาดเพียง 
ผูเดียว ในยุคใหมความตองการดานบันเทิงจะเปนสวนประกอบสําคัญของการหาตลาดเพราะคน
สวนมากตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ควบคูไปกับการทํากิจกรรมทุกอยาง ไมวาจะเปน
ระหวางการทํางาน การออกกําลังกาย การเรียนหนังสือ การหาซื้อสินคา หรือวาการบริโภค ผูขาย
สินคาและบริการจําเปนตองพยายามนําแนวโนมนี้ไปประกอบการแสวงหาและยึดลูกคาไวกับตน 
แนวโนมอีกดานหนึ่ง คือ ระดับและการกระจายของรายได ผูบริโภคจะแยกเปนกลุมคนรวยและ
กลุมคนจนอยางเดนชัดยิ่งขึ้นในขณะที่สัดสวนของชนชั้นกลางจะลดลง ผูผลิตสินคาและบริการ
จําเปนตองแยกแยะใหแนนอนและเจาะตลาดใหตรงเปาโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ เชน กลุมคนรวย
มักจะเปนผูที่มีการศึกษาดานเทคนิคสูงเปนพิเศษ ตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง มีเวลา
นอยจึงตองการสินคาที่ประหยัดเวลาและใหความสะดวก นอกจากนั้นคนกลุมนี้มักจูจี้และเลือกเฟน
เปนพิเศษ ตองการสินคาและบริการซึ่งออกแบบตรงกับความตองการของตนอยางเหมาะเหม็ง
เทานั้น ปจจัยเหลานี้จะนําไปสูการซื้อหาทางอินเทอรเน็ต การบริการเปนสวนตัว สินคาที่มีการ
บริการเปนสวนประกอบสําคัญแนบอยูดวย การไมเกี่ยงราคาแตวาคุณภาพตองยอดเยี่ยมหรือการ
เลือกซื้อสินคาและบริการที่แทรกจิตวิญญาณของความหวงใยในสังคมไว เชน การแบงผลกําไร 
ใหการกุศล การชวยคนจนซึ่งไรที่อยูอาศัยและการไมทําลายสิ่งแวดลอม กลุมคนจนอาจจะประกอบ 
2 กลุมยอย คือ จนเพราะไมมีทางเลือกกับจนเพราะตองการจน เนื่องจากไมตองการทํางานมากไป
กวาเพื่อหาเงินมาใชซ้ือปจจัยที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น กลุมนี้ตองการสินคาและบริการเบื้องตนใน
ราคาที่ต่ําที่สุด ดังนั้น การลดตนทุนมีความสําคัญเปนพิเศษ อยางไรก็ตาม กลุมนี้ยังอาจแยกแยะ
ออกไปไดตามปจจัยตาง ๆ ดังกลุมอื่น เชน ตามการศึกษา ตามอาชีพและตามแนวการดําเนินชีวิต 
วิวัฒนาการใหมในการลดตนทุนในยุคโลกไรพรมแดน คือ การสงงานไปใหคนภายนอกทํา 
(outsourcing)  

6. ดานโลกกวาง (rethinking the world) ในยุคหนา แมเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกันทั่วทั้งโลก 
แตจะไมถูกครอบงําดวยบริษัทขามชาติขนาดยักษ บทบาทนั้นจะกลายเปนของเครือขายของ
ผูประกอบการอิสระและบริษัทขนาดเล็ก ซ่ึงมีความปราดเปรียวสูง ในโลกใหมบริษัทใหญ ๆ 
จะตองลดความอุยอายของตนลงดวยการปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนเสมือนเครือขายของ
ผูประกอบการอิสระและบริษัทเล็ก ๆ ยกเวนในธุรกิจบางอยาง เชน การสรางเครื่องบิน ซ่ึงยัง
ตองการบริษัทขนาดยักษ ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจะยายไปอยูทางทวีป
เอเชียอีกครั้ง พรอมกับการเกิดแนวโนมใหญ ๆ ไดแก เครือขายของบุคคลจะเขามามีบทบาทแทน
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ประเทศ โดยเฉพาะเครือขายของชาวจีนโพนทะเลซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชียแทนประเทศ
ญ่ีปุน การบริโภคภายในจะมีบทบาทแทนการสงออก วีถีเอเชียจะแทนวิถีตะวันตก ตลาดจะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนรัฐบาล ผูคนจะอพยพเขาเมืองเพื่อทํางานดานอุตสาหกรรมและบริการ  
ทําใหเกิดมหานครเพิ่มขึ้น ในขณะที่หมูบานและการเกษตรคอย ๆ หายไป แรงงานทางปญญาจะเขา
มาแทนที่แรงงานทางกําลังกาย และหญิงกับชายจะมีบทบาทเทาเทียมกันมากขึ้น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและยุโรป ซ่ึงเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะรวมมือกันในบางดาน เชน  
ตั้งกติกาการแขงขันและปกปองสิ่งแวดลอม แตก็จะแขงขันกันอยางเขมขนดวย ผูชนะจะวางกติกา
สําหรับอนาคต ประเทศที่มีระบบการศึกษาออนแอ ขาดการวิจัยและพัฒนา และมีปจจัยพื้นฐานต่ํา
แทบจะไมมีโอกาสเลยเพราะในยุคขาวสารขอมูล การไดเปรียบเสียเปรียบกันในดานตําแหนงที่ตั้ง
ของประเทศและดานการมีทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไป ความไดเปรียบเสียเปรียบจะขึ้นอยูกับ
พลังทางปญญา ซึ่งจะอยู ณ จุดไหนของโลกก็ได  
 
การออกแบบใหม (Redesign)  
 
 การออกแบบใหม (redesign) หมายถึง วิธีรวมงานเพื่อทําใหเกิดงานที่สมบูรณ การ
ออกแบบงานเปนกระบวนการผสมผสานเนื้อหาของงาน (งาน หนาที่ ความสัมพันธ) รางวัล และ
คุณสมบัติที่จําเปน (ทักษะความรู ความสามารถ) สําหรับแตละงานในแนวทางที่ตอบสนองตอ 
ความตองการของพนักงานและองคกร โดยงานที่แตกตางกันรวมเขาดวยกัน การรวมกันที่แตกตาง
สรางการออกแบบงานที่หลากหลายในองคกร ซ่ึงการออกแบบงานใหมมีจุดประสงค 3 ประการ คอื 
(ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 85) 
 1. เพื่อตอบสนองตอขอกําหนดขององคกร เชน ผลิตภาพที่สูง ประสิทธิภาพในการทํางาน 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการ  
 2. เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานแตละคน เชน ความสนใจ ความทาทาย 
ผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพื่อผสมผสานความตองการของปจเจกบุคคลตอขอกําหนดขององคกร 

 การออกแบบงานมีผลกระทบที่สําคัญตอพนักงานและองคกร งานที่ออกแบบมาไมดี 
มักกอใหเกิดความเบื่อหนายและผลที่ตามมา คือ การลาออก แรงจูงใจที่ลดลง ความพอใจในระดับ
ต่ํา และการเพิ่มคาใชจายในองคกร  
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 เทคนิคการออกแบบงานใหม ไดแก 
 1. การทํางานใหงาย 
 2. การหมุนเวียนงาน 
 3. การขยายเนื้อหาของงาน 
 4. การจัดโครงสรางของงาน 
 5. การปรับปรุงงานโดยขจัดความซ้ําซอนและสภาพการทํางาน 
 
การปรับโครงสรางองคกรใหม (Reorganization)  
 
 การปรับโครงสรางองคกรใหม เปนวิธีการทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งลูกคา พนักงานใน
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนความอยูรอดขององคกร อาจใชทางเลือกตอไปนี้ 
(ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 168) 

1. การลดขนาด (downsizing) คือ การทําใหองคกรมีขนาดเล็กลงหรือเหมาะสม เพื่อความ
อยูรอดขององคกร ซ่ึงเกี่ยวของการลดจํานวนพนักงานลงเพื่อลดคาใชจาย การปรับขนาดการผลิต
ใหเหมาะกับยอดที่ลดต่ําลง รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเอกชน (privatization) และโครงการ
เกษียณกอนอายุ (early retirement) นอกจากนั้นยังเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองคกร 
ในขณะเดียวกันอาจนําไปสูความเสียหายในทางสังคม เชน การวางงาน ดังนั้นการลดขนาด
จําเปนตองไดรับการตรวจสอบทั้งจากลางขึ้นบน (bottom-up) และจากบนลงลาง (top-down)  

  2. การยกเลิกระดับชั้น คือ การทําใหสายการบังคับบัญชา (chain of command) ส้ันลง 
องคกรจะมีลักษณะแบนราบมากขึ้น ทําใหทุกคนสามารถสื่อความหมายโดยตรงกับทุกคน ไมตอง
ใชเอกสารมากมาย โดยการนําเทคโนโลยี เชน เครื่องคอมพิวเตอร มารวบรวมขาวสารขอมูล 
ถายทอด และจัดกระทํากับขอมูลใหเปนประโยชนมีความรวดเร็วขึ้น หรือการใชอีเมลล (E-mails) 
นํามาซึ่งการลดเวลาในการทํางาน การเพิ่มผลิตผลและกําไร อยางไรก็ตามการยกเลิกระดับชั้น 
โดยทําใหแบนราบก็ทําใหโอกาสของพนักงานในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นลดลงหรือชะงักงัน  

3. การลดกฎระเบียบ (deregulation) คือ การยกเลิกกฎเกณฑตาง ๆ ทําใหงานคลองตัวหรือ
การลดการควบคุมทางกฎหมายจากรัฐในการเปนผูอนุญาต อนุมัติเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการคา
และธุรกิจของเอกชน เปนการกํากับดูแลเทานั้น เนื่องจากการรออนุมัติทําใหเกิดความลาชาและอาจ
เกิดการทุจริต เรียกรองผลประโยชนตาง ๆ  
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การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking)  
 
การเทียบเคียงมาตรฐานถูกแนะนําโดยบริษัทซีรอกซ ในป พ.ศ.2522 ซ่ึงไดใหความหมาย

วาเปนกระบวนการของการวัดผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการอยางตอเนื่องเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
ที่เขมแข็งที่สุด หรือบริษัทที่ถูกยอมรับวาเปนผูนําอุตสาหกรรม (สมยศ  นาวีการ, 2540 : 72)  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (ม.ป.ป. : 113) ใหความหมายในทํานองเดียวกันวา หมายถึง 
กระบวนการเปรียบเทียบงานและบริการกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เพื่อวัตถุประสงค
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกวา เปนการคนหาวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
โดยการวัดชองวางระหวางสิ่งนั้นกับของตนเองแลวปดชองวาง 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวไววา การเทียบเคียง
มาตรฐาน (Benchmarking) เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการและวิธีปฏิบัติกับ
องคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง
เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ซ่ึงจากความหมายนี้ สรุปไดวาการทํา Benchmarking ประกอบดวย 2 สวน
หลัก ๆ ไดแก 

 1.  การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซ่ึงในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัดหรือที่เรียกวา Key 
Performance Indicator (KPIs) วาจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด 

 2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําไดดีกวา 
โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดใหรูถึงผูที่ทําไดดีกวา และเขาไปเรียนรู
วิธีการปฏิบัติซ่ึงทําใหประสบความสําเร็จหรือมีคา Benchmark สูง เพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกรของ
ตนเอง  

คา Benchmark เปนตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น การปรับปรุงองคกร
โดยการเปรียบเทียบวัดและเรียนรูจากผูที่ทําไดดีกวาจึงตองมีการทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
เนื่องจากผูที่ทําไดดีกวาก็ยอมมีการปรับปรุงตลอดเวลา วิธีปฏิบัติของผูที่ทําไดดีกวาหรือเปนเลิศ 
(Best Practices) เปนขอมูลสําคัญที่นําไปสูการปรับปรุงองคกร ในการทํา Benchmarking ยังมีความ
สับสนกับคําวา “best” ของ best practices โดยคิดวาเปนการยากที่จะพูดวาเปนวิธีปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด” 
ทําใหหลายองคกรที่ทํา Benchmarking ใชคําวา good practices หรือ better practices แทน อยางไร 
ก็ตาม ในที่นี้ best practices หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือวิธีปฏิบัติที่นํา
องคกรไปสูความเปนเลิศซึ่งเหมาะสมกับองคกรนั้น ๆ โดยไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สามารถทําได
หรือเหมาะสมกับทุกองคกรก็จะทําใหสามารถใชคําวา best practices ได ดังนั้นในการเรียนรู 
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Best Practices จากผูที่ทําไดดีกวา เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง ผูใชตอง
นํามาประยุกตใหเหมาะกับองคกรของตนเองดวย 

ประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถูกตองในการทํา Benchmarking คือ 

1. การปรับปรุงตนเองดวยการเรียนรูจากผู อ่ืนไมใชการลอกเลียนแบบ  เนื่องจาก 
แตละองคกรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน สภาพธุรกิจและปจจัยภายในองคกรที่แตกตางกัน ดังนั้น 
Benchmarking จึงตองเปนการเรียนรูเพื่อนํา best practices ที่ไดไปประยุกตใชในองคกร 

 2. การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํา Benchmarking ตองทําอยางเปนระบบ ไดรับการ
ยอมรับและเต็มใจจากองคกรตนแบบไมเปดเผยขอมูลหรือนําไปใชผิดวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ในการทํา ซึ่งในสวนนี้จะมีจรรยาบรรณ  (code of conduct) ควบคุม เพื่อใหการทํา 
Benchmarking ยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ 

1) หลักการดานกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทาํความผิด หรือใชวิธีการไมเหมาะสม
ในการไดมาซึ่งความลับทางธุรกิจ 

2) หลักการดานการแลกเปลี่ยนขอมูล :  เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และใหขอมูล
ที่เปนจริง 

3) หลักการดานความลับ : รักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อและ
ขอมูลกอนไดรับการยินยอมจากองคกรที่ใหขอมูล 

4) หลักการดานการใชขอมูล : ใชขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
5) หลักการดานการติดตอ : ติดตอผานชองทางหรือบุคคลที่กําหนด และไม

เปดเผยชื่อบุคคลกอนไดรับการยินยอม 
6) หลักการดานการเตรียมตัว : เตรียมตัวใหพรอมในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
7) หลักการดานการทาํใหสําเร็จ : ปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวใหลุลวงทันเวลา 
8) หลักการดานความเขาใจและการปฏิบัติ : ปฏิบัติตอผูที่ทํา Benchmarking 

ตามที่เขาตองการ 

3. เปาหมายที่แทจริง (ultimate purpose) ของ Benchmarking คือ การศึกษา best practices 
ปรับปรุงตนเอง มิใช การมุงเนนเพียงการเปรียบเทียบวัดเทานั้น ซ่ึงเทียบเปนสัดสวนระหวางตัววัด
และ best practices เปน 10% - 20% : 80% - 90% 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

47 

ประโยชนของการทํา Benchmarking 

 Benchmarking เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงองคกรที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มากในปจจุบัน  เนื ่องจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดดจึงขยายผลอยาง
ตอเนื ่อง จนกระทั่งปจจุบันมีการทํา  Benchmarking ทั่วทั ้งองคกร ปจจุบัน  Benchmarking 
ไดรับการยอมรับและนํามาใชมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

 1. เพื่อความยั่งยืนขององคกร สภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น การที่องคกรจะยั่งยืน
จําเปนตองรักษาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อใหแขงขันได จึงตองมีการเรียนรู
และปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่องโดยเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชคือ Benchmarking 

 2. เพื่อการปรับปรุงอยางกาวกระโดด ความเร็วในการปรับปรุงตนเองเปนเงื่อนไข
สําคัญขอความไดเปรียบในการแขงขัน Benchmarking เปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนนวัตกรรม 
(innovation) ในองคกร ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้น
เนื่องจากเปนการเรียนรู วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกองคกรทําใหสามารถ “เรียนลัด” เพื่อ
กาวใหทันองคกรอื่น ๆ จึงเปนการปรับปรุงแบบกาวกระโดด 

 
กระบวนการทํา Benchmarking 

 กระบวนการทํา Benchmarking มีการพัฒนาและนําไปใชอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับวา
องคกรตนแบบที่นําไปใชนั้นตองการเนนรายละเอียดในดานใด อยางไรก็ตาม ทุกกระบวนการหรือ
รูปแบบที่ทําก็ยังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ซ่ึงรูปแบบที่ไดรับความนิยมของบริษัทชั้นนําในระดับโลก 
ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก และ 10 ขั้นตอนยอยดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (planning stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

1.1  การกําหนดหัวขอการทํา Benchmarking สามารถทําไดหลายวิธี แตว ิธ ีที่
เหมาะสมที ่สุด  ควรเริ ่มจากการวิเคราะหกระบวนการตนเองกอน  ซึ่งมองได 2 ดาน  คือ 
มุมมองภายในที่เปนเรื่องสําคัญที่ตองการปรับปรุงในองคกร และมุมมองภายนอกที่มาจากสิ่ง
ที่ลูกคาตองการ ในปจจุบันสวนใหญเร่ิมจากมุมมองลูกคากอน (standpoint of customer) โดย
วิเคราะหวาลูกคาคาดหวังในเรื่องใด เชน คุณภาพ ราคาหรือบริการ จากนั้นจึงพิจารณาวา
กระบวนการทํางานใดที่มีผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา จัดลําดับหรือเกณฑในการพิจารณา
เพื่อคัดเลือกหัวขอหรือกระบวนการนั้น ๆ เพื่อนํามาทํา Benchmarking  
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 1.2  การกําหนดองคกรเปรียบเทียบ การคัดเลือกผูที ่องคกรตองการเทียบเคียง
หรือคูเปรียบเทียบ Benchmarking Partner มีแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ คือ การจัดทํารายชื่อ
องคกรที ่ต องการเปรียบเทียบและคัดเลือกองคกร  ซึ่งตองมีการกําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกที ่ชัดเจน  เพื ่อใชในการคัดเลือกองคกรในการทํา  Benchmarking ดวย  ทั้งนี ้อาจ
พิจารณาจากขนาดโครงสรางองคกร ประเภทสินคาหรือบริการ ประเภทอุตสาหกรรม ระดับ
เทคโนโลยี สถานที่ตั้ง และการไดรับการยอมรับ เปนตน เพื่อเลือกองคกรที่เหมาะสมในการทํา 
Benchmarking 

1.3  การกําหนดวิธีการเก็บและการเก็บขอมูล การไดมาซึ่งขอมูลเปนอีกหนึ่งกิจกรรม 
ที่มีความสําคัญ โดยทั่วไปองคกรจะสามารถไดขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แตส่ิงที่สําคัญ
ที่สุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวมขอมูล คือ องคกรตองศึกษากระบวนการของตนเอง
อยางถองแท เพื่อพิจารณาวาควรปรับปรุงในรายละเอียดเรื่องใด และนําสิ่งที่ตองการปรับปรุงนั้น ๆ 
ไปสรางเปนแบบสอบถามหรือประเด็นคําถาม เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลที่ตองการจาก 
Benchmarking Partner  

2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล (analysis stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

2.1  การวิเคราะหชวงหางระหวางเรากับ Benchmarking Partner เปนการวิเคราะห
เพื่อใหทราบถึงความแตกตางของประสิทธิภาพหรือความสามารถขององคกรเราและ 
Benchmarking Partner ในปจจุบันและคาดคะเนความแตกตางในอนาคต นอกจากนั้นในการ
วิเคราะหมุงเนนคนหาและตอบคําถามใหไดวา Benchmarking Partner นั้น ๆ ทําอยางไรจึงสามารถ
สราง best practices ในองคกรไดและมี enabler ที่สนับสนุนอยางไรบาง ผลจากการวิเคราะห 
ชวงหาง (gap analysis) จะทําใหเราตอบคําถามไดวามี gap เทาไร และ practices ใดบางที่เราเรียนรู
และสามารถนํามาประยุกตใชกับเราได 

2.2  การคาดคะเนชวงหางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนการประมาณการ gap ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประมาณไดวาเมื่อใดเราจึงจะสามารถปดชวงหางและเขยิบตนเองได หรืออาจ
กลาววาสามารถปรับปรุงตนเองใหดีเทาหรือสูงกวาคูเปรียบเทียบได 

3. ขั้นตอนการบูรณาการ (integration stage) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

3.1  การสื่อสารผลใหผูเกี่ยวของทราบและสรางการยอมรับ เปนขั้นตอนการสื่อสาร
ผลจากการทํา Benchmark ใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อใหเกิดการยอมรับและการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงองคกร โดยตองการกําหนดกลุมเปาหมายวาตองสื่อสารใหใครรับรูบาง วิธีการและ
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ชองทางในการสื่อสารขึ้นอยูกับเนื้อเร่ืองที่ตองการสื่อ และกลุมผูที่ รับสื่อ โดยตองเลือกให
เหมาะสม เชน ผูบริหารระดับสูง ใชการรายงานผลสรุป การประชุม เปนตน 

3.2  การตั้งเปาหมาย เปนการนําผลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลมาใช
พิจารณาตั้งเปาหมายที่เปนอยูในปจจุบันและกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต เพื่อให
แขงขันได ทั้งนี้ การตั้งเปาหมายตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหาร และไดรับการยอมรับจาก 
ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงดวย ดังนั้น จะตองเปนการกําหนดเปาหมายโดย
ความเห็นชอบรวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของและมีผลกระทบในการปรับปรุง 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (action stage) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

4.1  การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการนําผลการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซ่ึงตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน กิจกรรม ระยะเวลา
ของแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบผูดําเนินการงบประมาณและการติดตามผล ทั้งนี้ แผนดังกลาว 
ควรไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกอนนําไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

4.2  การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ขั้นตอนนี้เปนการนําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวและไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวไป
ปฏิบัติ (implementation) และควบคุมหรือกํากับความคืบหนาของการดําเนินการ ในการนําแผนไป
ปฏิบัติผูบริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ แลวขยายผลไปสูหนวยงานอื่น ๆ และทั่วทั้งองคกร 
หลังจากดําเนินการตามแผนแลวควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานใหผูบริหารทราบทุกครั้ง 

4.3  การทบทวนผลโดยเทียบคากับผูที่ดีที่สุดหรือคูเปรียบเทียบหลักจากดําเนินงาน
ตามแผนแลวองคกรตองทบทวนผลการดําเนินการโดยตอบคําถามวา องคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม Benchmarking ดีขึ้นหรือไมส่ิงที่เรียนรูจากการทํา 
Benchmarking คร้ังนี้คืออะไร และหากจะทําอีกครั้งในคราวหนาควรปรับปรุงเรื่องใดบาง อยางไร 
ก็ตาม อาจกลาวไดวาผลสําเร็จของการดําเนินการเรื่องได ๆ ก็ตาม การยอมรับและสนับสนุนจาก
ผูนําองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การทํา Benchmarking ก็เชนเดียวกันทางปฏิบัติ
ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประโยชนที่จะไดรับ และ
กระบวนการทําใหเขาใจอยางถองแท รวมทั้งใหความสนับสนุนดานทรัพยากร เชน บุคลากร
งบประมาณ เวลา และเครื่องมือตาง ๆ ดังนั้น การเตรียมความพรอมกอนการทํา Benchmarking  
จึงเปนอีกขั้นตอนที่มีความสําคัญ ดังนั้น กอนเริ่มดําเนินการทํา Benchmarking ควรมีการเตรียม
ความพรอมขององคกร เชน  แตงตั้งผู รับผิดชอบระดับสูง  (Benchmarking Sponsor) การจัด 
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Benchmarking Team การฝกอบรมใหความรู เปนตน เพื่อใหทีมงานเขาใจและสามารถทํา 
Benchmarking ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
การมอบอํานาจ (Empowering) 
  

การมอบอํานาจ (Empowering) คือ อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจภายในขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานของบุคคล โดยไมตองขอการยินยอมจากใครอีก กระบวนการดังกลาวคลาย ๆ กับการ
มอบอํานาจหนาที่ที่มีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 114) 

1. บุคลากรไดรับการสงเสริมใหใชการริเร่ิมของเขา 
2. พนักงานไมเพียงแตไดรับอํานาจหนาที่เทานั้น แตยังไดรับทรัพยากรดวย จึงสามารถ

ตัดสินใจและนําออกมาใชได  
  

ตัวอยางเชน ถาลูกคาโทรมาบอกวาโทรศัพทมือถือที่ซ้ือไปใชไมได พนักงานขายที่ไดรับ
มอบอํานาจ จะเปลี่ยนเครื่องใหมใหกับลูกคาและเอาเครื่องเกากลับมา เพราะเขามีความรูสึกวา
จําเปนตองประกันการบริการดังกลาว ในการมอบอํานาจมีเงื่อนไขเบื้องตนเพื่อใหเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร ดงันี้ 

 1. การมีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหคนไดปรับปรุงกระบวนการทํางานประจําวันและ
ความสัมพันธ การมอบอํานาจจะชวยในการตัดสินใจ 

 2. นวัตกรรม การมอบอํานาจสงเสริมนวัตกรรม เพราะพนักงานมีอํานาจในการทดลอง
แนวความคิดใหม  ๆ และการตัดสินใจ เชน วิศวกรที่พยายามพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ 
ออกสูตลาด 

 3. การเขาถึงขาวสารขอมูล เมื่อพนักงานไดเขาถึงขาวสารขอมูล ความเต็มใจของเขาที่จะให
ความรวมมือและการใชการมอบอํานาจของเขาไดรับการสงเสริม  

 4. ความรับผิดชอบ ไมมีเจตนาที่จะลงโทษ แตเขาจะใหความพยามยามที่ดีที่สุดและกระทํา
ดวยความรับผิดชอบ  
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การบริหารคุณภาพโดยสวนรวม (Total Quality Management)  
 

 การบริหารคุณภาพโดยสวนรวม (Total Quality 
Management) ใชคํายอ TQM โดย วิลเล่ียม เอ็ดวารด เด็มมิ่ง (William 
Edwards Deming) ชาวอเมริกัน ไดแนะนําผูบริหารญี่ปุนระดับสูงวา
พวกเขาจะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้นไดอยางไร หัวใจ
ของวิธีการบริหารของเขา คือ การใชสถิติเพื่อวิเคราะหการผันแปรใน
กระบวนการผลิต ในขณะที่การบริหารถูกผลักดันใหปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงหลักการของ 
TQM มี 5 ประการ คือ (สมยศ นาวีการ, 2540 : 68) 
 

1. การคนหาความตองการของลูกคา ซ่ึงไมเพียงแตบุคคลที่จะซื้อผลิตภัณฑหรือบริการของ
บริษัทเทานั้น รวมถึงลูกคาภายในดวย เชน พนักงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวพันกับบุคคลอื่นภายนอก
องคกร 

2. การใหความสําคัญกับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง คําพูดวา “ดีมาก” ยังไมดีพอ คุณภาพยัง
สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดเสมอ  

3. การปรับปรุงคุณภาพของทุกสิ่งทุกอยาง ไมใชแคผลิตภัณฑสุดทายเทานั้น รวมถึงการสง
มอบสินคา การตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคาอยางรวดเร็ว การตอบคําถามทางโทรศัพทอยาง
สุภาพ และอื่น ๆ ดวย 

4. การวัดอยางถูกตองจะใชวิธีการทางสถิติ โดยวัดปจจัยทุกตัวภายในการดําเนินงานของ
บริษัท ปจจัยเหลานี้จะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อจะระบุปญหา คนหาสาเหตุของปญหา และ
กําจัดสาเหตุของปญหา 

5. การใหอํานาจแกบุคคลในการมีสวนรวมการปรับปรุงใหดีขึ้น ทีมงานจะถูกใชอยาง
กวางขวางเพื่อการคนหาและการแกปญหา  

 
ภายใต TQM ไมเพียงแต “ลูกคาคือพระเจา” เทานั้น บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของเปนสวนสําคัญ

ของ TQM คานิยมรวมที่บุคคลทุกคนในองคกรจะตองมี คือ 
1. ลูกคาภายในสําคัญเทากับลูกคาภายนอก 
2. การตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาทุกคนภายในวันนั้น  
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3. การรับโทรศัพทที่เสียงดังไมเกิน 2 คร้ัง 
4. ลูกคาถูกตองเสมอ 
5. บุคคลทุกคนตองเกี่ยวของกับคุณภาพ 
6. การตอบสนองตอขอเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพของบุคคลทุกคน  
7. การไมเคยพอใจกับคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  
8. ทีมงานและความรวมมือจะสําคัญกวาบุคคล 
 
การบริหารคุณภาพของเด็มมิ่ง ไดถูกพัฒนาเรียกวา วงจรเด็มมิ่งหรือวัฏจักร PDCA มี

ภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan – P)  
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D)  
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ (Check – C)  
ขั้นที่ 4 การแกไขปญหา (Action – A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  http://www.hci.com.au/hcisite2/toolkit/pdcacycl.htm 
 
การนํา TQM มาใชในการปรับปรุงการบริหารภาครัฐ 

 เรวัตร  ชาตรีวิศิษฏ (2552) ไดกลาวถึงการนําแนวความคิด TQM มาเปนสวนหนึ่งของ
ขอพิจารณาในการปรับปรุงระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อใหระบบราชการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความพึงพอใจและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชาชนโดย
สวนรวม มีแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ ดังนี้ 
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 1. การสํารวจหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน 
 2. การคนหาจุดบกพรองที่ควรแกไข 
 3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 4. การสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นในวัฒนธรรมองคการ 
 5. การนํา TQM  ไปปฏิบัติในหนวยงานบริการภาครัฐ 
 6. การติดตามและประเมินผล 

 
การปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับการแปรเปลี่ยนทางสังคมนั้นเปน

ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหองคการสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการแขงขันเชน
ในปจจุบัน การบริการของภาครัฐซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ นั้น จําเปน
จะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเชนเดียวกัน  
การปรับปรุงบริการภาครัฐนอกจากจะถือวาเปนผลงานของรัฐบาลแลว ประชาชนผูรับบริการ 
ในสวนตาง ๆ ก็จะไดรับประโยชนจากการปรับปรุงดวย กลาวคือ ไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
เสียเวลานอยลง เสียคาใชจายนอยลง และ มีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐมากขึ้น 

 การนํา TQM มาใชในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ จะเปนแนวทางหนึ่งที่เอื้ออํานวยให
สวนราชการสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบังเกิดผลที่พงึประสงคไดโดยไมยากนัก อยางไรก็ตามการ
นํา TQM ไปปฏิบัติก็หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงเขาไปในองคการ ซ่ึงเปนธรรมดาที่จะตอง
ไดรับการตอตานจากขาราชการบางไมมากก็นอย ซ่ึงความลมเหลวของ TQM มักเกิดจาก 
 1. บุคลากรไมรูจริง 
 2. ขาดความจริงจังตอเนื่อง 
 3. งานประจําลนมือ 
 4. คนไทยใจรอน 
 5. คนไทยเบื่องาย 
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คําถามทายบท 
 

1. จงอธิบายเทคนิคการพัฒนาองคกรตอไปนี้ มาพอเขาใจ 
1.1 การปรับร้ือระบบ (Reengineering)  
1.2 การคิดใหม (Rethinking)  
1.3 การออกแบบใหม (Redesign)  
1.4 การปรับโครงสรางองคกรใหม (Reorganization)   
1.5 การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking)  
1.6 การมอบอํานาจ (Empowering)  
1.7 การบริหารคุณภาพโดยสวนรวม (Total Quality Management) 

 
2. เทคนิคการพัฒนาองคกรตาง ๆ ที่กลาวมาสวนใหญเปนแนวคิดจากโลกตะวันตก ทานคิดวา

ประสบความสําเร็จในประเทศไทยหรือไม อยางไร เพราะอะไร 
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บทที่ 4   
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 

 
ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิมไดเร่ิมแตปลายศตวรรษที่ 19 ซ่ึงสภาพแวดลอมของสังคมยุคนั้น

เปนสังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม จึงมีโครงสรางที่แนนอน มีการกําหนดกฎเกณฑ
และเวลาอยางมีระเบียบแบบแผน มุงใหผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effective and 
efficient productivity) เสมือนมนุษยเปนเครื่องจักรกล (mechanistic) มุงเนนเฉพาะความเปน
ทางการ มีรูปแบบ (formal organization) อยูบนพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไดแก การแบงระดับชั้น
สายการบังคับบัญชา การแบงงาน ชวงการควบคุม และเอกภาพในการบริหารงาน เชน การบริหาร
แบบวิทยาศาสตร (scientific management) ของเฟรดเดอรลิค เทยเลอร (Frederick W. Taylor) 
ระบบราชการ (Bureaucracy) ของแมกซ วีเบอร (Max Weber) ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิมไดถูก
พัฒนามาเปนทฤษฎีองคการสมัยใหม โดยพัฒนามาพรอมกับวิชาการดานสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่
เ ร่ิมมองเห็นความสํ าคัญและคุณค าของมนุษย  เชน  การศึกษาที่ ฮอรธอรน  (Hawthorne 
Studies) ตั้งแต   ค.ศ. 1924 – 1932 โดยเอลตัน เมโย (Elton Mayo) ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญใน
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรและแนวคิดดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations Movement) 
นําไปสูทฤษฎีองคการสมัยใหมที่มุงใหความสนใจดานความตองการของสมาชิกในองคการเพิ่มขึ้น 

การนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรในบทนี้ ไดแก ทฤษฎีระบบ
ราชการ ซ่ึงเปนทฤษฎีองคกรสมัยดั้งเดิม ตอจากนั้นจะเปนทฤษฎีองคกรสมัยใหม ไดแก ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธ ประกอบดวย การจูงใจ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว ทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮอรซเบอรก ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร ดังตอไปนี้ 
 
ทฤษฎีระบบราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

Max Weber 
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แมกซ วีเบอร (Max Weber) นักเศรษฐศาสตรการเมืองและนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน  
ผูกอตั้งวิชาสังคมวิทยาสมัยใหมและรัฐประศาสนศาสตร ไดเสียชีวิตในป ค.ศ.1920 โดยเขาไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรแบบระบบราชการ ซ่ึงเปนทฤษฎีองคกรสมัยดั้งเดิม โดยมี 
ขอสมมติฐานวาองคกรแบบระบบราชการเปนองคการที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัดที่สุด เปนรูปแบบองคกรที่ใชหลักเหตุผล (logic) และประสิทธิภาพ (efficient) โดยมี
อํานาจหนาที่ตามระเบียบ (order) และตามกฎหมาย (legitimate authority) ซ่ึงมีลักษณะ 5 ประการ 
คือ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2538 : 60) 

1. การแบงงานกันทํา (division of labor) ตามความชํานาญเฉพาะดานซึ่งไดผานการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรดวยระบบคุณธรรม (merit system) 

2. มีสายบังคับบัญชาเปนลําดับหนาที่ (hierarchy of authority) มีลําดับขั้นของการบังคับ
บัญชาอยางชัดเจนตามตําแหนงหนาที่ 

3. มีกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติอยางเปนทางการ (formal rules and procedure) เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางเดียวกัน หากทําผิดก็จะมีบทลงโทษชัดเจน 

4. ความไมเปนสวนตัว (impersonality) ผูบริหารจะมีระยะหางทางสังคมกับผูใตบังคับ 
บัญชาพอสมควร ไมมีพวกพองหรือญาติพี่นอง 

5. ความกาวหนาในงานอาชีพตามหลักคุณภาพ (careers based on merit) ทุกคนจะกาวหนา
ตามความรูความสามารถของตนเอง โดยยึดระบบคุณธรรม ไมถูกไลออกจากงานโดยไมมีเหตุผล 
  

ในขณะที่ระบบราชการไทยไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการตั้งสวนราชการระดับกระทรวง 
ทบวง กรม มากมาย  แตตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมายตั้งแตความลาชา การทํางานไร
ประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทขององคกรไมชัดเจน คาใชจายตอหนวยดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เปนระบบศูนยรวมอํานาจ อํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลางไมสามารถสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินได อีกทั้งยังมีแนวโนมวาคนรุนใหมโดยเฉพาะคนดีคนเกงไมเขาสูระบบ
ราชการ แตนิยมเขาทํางานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีรายไดนอยกวาภาคเอกชนมาก 
ซ่ึงตางจากอดีตที่คนไทยเชื่อวา “สิบพอคายังไมเทาหนึ่งพญาเล้ียง” (รุง แกวแดง, 2538)  
ในขณะเดียวกันนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวถึงปญหาของระบบราชการไทย ดังนี้ 
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ประเวศ  วะสี (2538) ไดวิเคราะหวาระบบราชการ คือ มะเร็งรายของประเทศ โดยช้ีใหเห็น
วาระบบราชการไทยมีปญหา คือ  
 1. ผูบริหารระดับสูงไมมีเวลาศึกษาหาความรูใหม ๆ ตองเซ็นตหนังสือมาก 
 2. ระบบราชการมีเสนทางการเดินหนังสือที่ยาวมาก  กําหนดงานไวหลายขั้นตอน 
 3. ไมมีการกระจายอํานาจ  งานทุกเรื่องตองขึ้นมาขางบนตลอดเวลา 
 4. เติบโตอยางรวดเร็ว  มีการเพิ่มสวนราชการตลอดเวลา 

ชัยอนันต  สมุทวณิช (2537) ไดสรุปปญหาหลักของระบบราชการไว 4 ประการ คือ  

 1. เปาหมายนโยบายขาดความแนนอนและชัดเจน 

 2. โครงสรางมีการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง  ทําใหงานลาชา  มีสายการบังคับบัญชา
(Hierarchy) ที่ยาว การจัดองคกรไมชัดเจน ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง การขยาย
ขอบเขตอํานาจหนวยงานเพื่อผลประโยชนของคนในองคกรมากกวาผลประโยชนของราชการ 
ขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและขาดการประสานระหวางหนวยงานดวยกัน 

 3. การบริหารงานบุคคล การจัดอัตรากําลังไมเหมาะสม ขาดความสมดุลระหวางงานกับ
บุคลากร พฤติกรรมทางการบริหารราชการไมเอื้ออํานวยตอการบริหาร เชน การเลนพรรคเลนพวก
สงผลใหระบบการสรรหาบุคลากรไมมีประสิทธิภาพ ขาดหลักการประเมินเพื่อโยกยายแตงตั้งและ
การพิจารณาความดีความชอบ นอกจากนี้ขาราชการยังใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชามากกวา
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทําใหการปฏิบัติงานไมตอบสนองนโยบายของรัฐและ
ความตองการของประชาชน และขาราชการมีปญหาเรื่องรายไดไมพอกับคาครองชีพขาดจริยธรรม 
สงผลใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง ขวัญกําลังใจของขาราชการคอนขางต่ํา 

 4. กฎระเบียบวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนมากทําใหขาดความคลองตัวมาก  กฎหมายหลายฉบับ
ลาสมัย  ไมเหมาะกับสภาพการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้ 
กฎระเบียบบางอยางมีชองวางใหขาราชการหาผลประโยชนสวนตัว (corruption) ได 

 วรเดช  จันทรศร (2540 : 59) บอกวา ระบบบริหารราชการแผนดินของไทยไดมีการ
บริหารงานโดยเนนการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางไปยังกระทรวง ทบวง กรม ไมมีการแกไขให
สอดคลองกับความเจริญของเอกชน ความเจริญของประชาคมโลกและระบอบประชาธิปไตย 
ปญหาหลักก็คือ 

1. ภาคราชการรวมอํานาจ ขยายอํานาจ ขยายฐานกําลัง สรางกฎระเบียบที่เนนการควบคุม
และดําเนินการโดยภาคราชการ ทําใหเกิดความเปนองคกรขนาดใหญที่สลับซับซอน ยากตอการ
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แกไขเพราะมีปญหายึดโยงเชื่อมไปทั้งระบบผูกขาดและยัดเยียดความคิด ขาดการมีสวนรวมจาก
ประชาชนและภาคเอกชน ตลอดจนผูปฏิบัติหรือกลไกตาง ๆ ในภาคราชการดวยกันเองเปนลักษณะ
ที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการประชาธิปไตย 

 2. กลไกตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการบริหารและการปฏิรูปงานของรัฐใหมีคุณภาพ เกิดสภาพ
ปญหาสะสมและลุกลามเปนลูกโซ ไดแก โครงสรางและรูปแบบองคกรของรัฐในระดับตาง ๆ 
ระบบการเงินและงบประมาณ การวางกฎเกณฑการบริหาร การใชอํานาจและการตัดสินใจ
เจาหนาที่ของรัฐ ระบบการควบคุมการตรวจสอบการทํางาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการบริหารงานบุคคล  จรรยาวิชาชีพ คานิยมและวัฒนธรรม 

3. การควบคุมจากฝายบริหารที่มีมากเกินไปทําใหงานเกิดความลาชา (Red  Tape) 
 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (อางใน รุง  แกวแดง, 2538 : 59) ไดสรุป
ปญหาความไมมีประสิทธิภาพของระบบราชการไว  9 ประการ คือ 
 1. การขยายตัวของสวนราชการมากเกินไป 
 2. การเพิ่มจํานวนขาราชการมากเกินไป 
 3. ระบบวิธีการทํางานไมเหมาะสมกับยุคสมัย 
 4. การรวมอํานาจไวที่สวนกลาง 
 5. กฎ ระเบียบ ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา 
 6. การสูญเสียขาราชการที่มีคุณภาพ 
 7. คาตอบแทนต่ําไมสอดคลองกับระดับความสามารถและอัตราการจางในตลาดแรงงาน 
 8. การทุจริตประพฤติมชิอบและไมอุทิศตนใหแกราชการ 
 9. ระบบบริหารงานบุคคลไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 
 กลาวโดยสรุปปญหาระบบราชการที่สําคัญตรงกัน 5 ประเด็น คือ 
 1. ความไมมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรมากในการปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ ผลงานไมดี 
 2. การดําเนินงานลาชา มีขั้นตอนมากมาย 
 3. คุณภาพการดําเนินการไมดี ไมประทับใจ เปนระบบอํานาจนิยมไมสนใจจะใหบริการ 
 4. สายการบังคับบัญชายาว (hierarchy)  
 5. ไมใชเทคโนโลยี เนนการใชแรงงานคนมากกวา โดยเฉพาะดานการศึกษา 
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ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ 
 

ทฤษฎีองคการไดมีการพัฒนาการมาเปนลําดับหลังจากที่มีขอโตแยงและปฏิเสธทฤษฎี
ดั้งเดิม ไมวาจะเปนกลุมทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมศาสตรที่มุงเนนสงเสริมความเขาใจในบุคคล 
พฤติกรรมของกลุมความสัมพันธระหวางบุคคลภายในสถานที่ทํางาน การจูงใจ การใหความสําคัญ
กับคนงาน การติดตอส่ือสาร ภาวะผูนํา การแกไขปญหาความขัดแยง ความพึงพอใจในการทํางาน 
ความรวมมือ ตลอดจนอิทธิพลของส่ิงแวดลอมและสิ่งที่กระทบตอพฤติกรรม ซ่ึงจะกลาวถึง 
ในหัวขอถัดไป (Wikipedia, 2009) ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relation Theory) เปนหนึ่งใน
ทฤษฎีองคกรสมัยใหม นักวิชาการที่มีช่ือเสียง ไดแก เอลตัน เมโย (Elton Mayo) อับราฮัม มาสโลว 
(Abraham Maslow) ดักลาส แมคเกรเกอร (Douglas McGregor) เฟรดเดอริค เฮอรซเบอรก 
(Frederick Heizberg) เปนตน ซ่ึงพวกเขามีแนวคิดวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกนึกคิด  
มีอารมณ มีคานิยม มีความตองการ มีความเชื่อที่แตกตางกัน โดยมนุษยสามารถทําอะไรที่ไมมี 
เหตุผลได ไมไดมุงหวังผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจเทานั้น ไมใชเครื่องจักรที่ผูบริหารจะสามารถ
ส่ังหรือใชใหทําอะไรก็ไดตามใจชอบเสมอไป และเรื่องของมนุษยเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอนที่
ผูบริหารตองใหความสําคัญไมนอยไปกวาโครงสราง ดังนั้นแนวคิดของทฤษฎีมนุษยสัมพันธ 
อาจแบงเปน 2 สวน คือ  

1. สวนที่เกี่ยวของกับทัศนคติหรือความรูสึกที่มีตองาน ตอองคกร ตอเพื่อนรวมงาน  
ตลอดจนพฤติกรรมหรือการกระทําของคนที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยเชื่อวา “ถาคนมีความรูสึกที่ดี
ตองาน มีความสุขที่ไดทํางาน จะสงผลใหมีความตั้งใจที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จไดอยางดี” 

2. สวนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ  โดยเชื่อวา “การมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการจูงใจ จะชวยใหเราสามารถเขาใจความรูสึกของผูที่ทํางานได” 
 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการสรางมนษุยสัมพันธ 

หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาที่เกิดมากอนทฤษฎีมนุษยสัมพันธ ซ่ึงสามารถใชเปน
แนวทางการอยูรวมกันของคนในสังคมหรืออาจเรียกวาเปนหลักในการสรางมนุษยสัมพันธ เชน   

1. สังคหวัตถุธรรม  4  ประกอบดวย   
- ทาน คือ การใหความรกั  ความเมตตา  ใหอภัย  ใหความเปนมิตร  
- ปยวาจา คือ การมวีาจาสภุาพ  ออนนอมตอคูสนทนา  
- อัตถจริยา คือ ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชน  เกื้อกูลกนัชวยเหลือซ่ึงกันและกัน      
- สมานัตตา คอื การวางตัวสม่ําเสมอ ใหความเปนธรรม  ความเสมอภาคตอทุก ๆ คน  
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2. พรหมวิหาร 4   ประกอบดวย 
- เมตตา  คือ ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน  คิดที่จะใหผูอ่ืนมีความสุข  
- กรุณา คือ  ความเอ็นดู  คิดชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ  คิดที่จะชวยผูที่มีทุกขใหพนทกุข   
- มุทิตา คือ ยนิดีเมื่อผูอ่ืนไดดีหรือประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา    
- อุเบกขา คือ การวางเฉย วางตัวเปนกลาง  ไมมีอคติตอผูใด 

 
การสรางมนุษยสัมพันธตามหลักพุทธศาสนานั้นจะตองรูจักตน รูคน รูจักงาน จริงใจ เขาใจ

ธรรมชาติของคน เห็นใจตอผูรวมงาน ใหความชวยเหลือ ใหความเสมอภาคแกผูรวมงานใหการ
ยอมรับความคิดเห็นและคารวะธรรม รักษาน้ําใจ รักษาสัจจะ ส่ือสารใหถูก ประสานงานใหได     
ตัดสินใจใหเปน ใหความรวมมือตอผูรวมงาน ใหความยุติธรรมตอทุก ๆ คน ซ่ึงผูมีมนุษยสัมพันธดี  
ก็จะมีความสุขในการทํางาน  ผูรวมงานก็มีความสุข  และองคกรจะตองเกิดประสิทธิภาพ  
 
การจูงใจ (Motivation) 
 
 การศึกษาการจูงใจมีมุมมองที่แตกตางกัน 3 มุมมอง มีวิวัฒนาการ ดังนี้ (สมยศ  นาวีการ, 
2540 : 291) 

วิธีการจูงใจในสมัยเดิม เร่ิมตนจาก เฟรดเดอรลิค เทยเลอร (Frederick W. Taylor, 1911) ได
ใชวิธีการที่เรียกวา “การบริหารเชิงวิทยาศาสตร” (scientific management) เขาไดศึกษาลักษณะและ
ผลกระทบของแรงจูงใจ ภายใตความเชื่อที่วาบุคคลจะถูกจูงใจดวย
เงินเกือบจะอยางเดียว โดยจายผลตอบแทนใหกับคนงานมากขึ้นเมื่อ
พวกเขาสามารถผลิตไดมากขึ้น วิธีการจูงใจแบบนี้คนงานจะถูกมอง
เชิงเครื่องจักร คนงานจะถูกจูงใจดวยคาจางที่สูงมากกวาบริษัทอื่น 
แตวิธีการนี้ผูผลิตจะจํากัดรายไดของคนงาน ซ่ึงถึงแมวาผลผลิตจะ
เพิ่มสูงขึ้นแตรายไดของคนงานกลับไมไดเพิ่มตามสัดสวนของ
ผลผลิต  ในขณะเดียวกันคนงานกลับถูกใชนอยลง การถูกปลดออก
จากงานกลายเปนปญหาที่พวกเขากังวล ทําใหเกิดการจูงใจดวย
วิธีการใหม เรียกวา “วิธีการเชิงมนุษยสัมพันธ” (human relations 
approach)                 Frederick W. Taylor 
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เอลตัน เมโย (Elton Mayo, 1930) ไดศึกษาวิธีการเชิง
มนุษยสัมพันธหรือที่เรียกวา “Hawthorne Studies” ณ โรงงาน
ฮอธอรน ของบริษัทเวสเทิรนอิเล็คทริค ระหวางป ค.ศ.1924 – 
1927 โดยศึกษาการพัฒนาองคกรในลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่ทํางานดวยกันและการจูงใจ  
 
 

 
เขาไดแสดงใหเห็นวา  ผลตอบแทนที่ไม เปนตัวเงินมีความสําคัญตอคนงานไมแพ

ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ซ่ึงทําใหนักบริหารมุงความสนใจไปถึงปญหาที่เกี่ยวกับขวัญของ 
พนักงานวามีความเปนมาอยางไรและมีความสัมพันธกับวิธีการจูงใจหรือไม และจะมีผลกระทบตอ
ผลผลิตอยางไรบาง ขอสรุปที่ปรากฏคอนขางแนชัดก็คือ การจูงใจ ขวัญของคนงาน และผลผลิต  
จะมีความสัมพันธกันเสมอ ถาหากขวัญของคนงานดีหรืออยูสูงแลวก็จะทําใหผลผลิตสูงขึ้นดวย 
กลาวคือ ถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดมองเห็นชองทางหรือโอกาสที่ตนจะสามารถตอบสนองสิ่งจูงใจ
ที่ตนมีอยูแลวก็จะทําใหขวัญของเขาดี ดังนั้น การที่จัดใหคนงานไดมีโอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจของ
ตนแลว ขวัญของพนักงานก็จะสูง ผลผลิตก็จะสูงและดีตามไปดวย จนกระทั่งปจจุบันการวัดผลของ
การทํางานโดยการพิจารณาเรื่องขวัญของคนงานไดกลายเปนหลักยึดถือสําหรับการประเมิน
ผลสําเร็จของการใชหลักมนุษยสัมพันธอยูตลอดเวลา  
  

ในสมัยตอมาการศึกษาการจูงใจไดใชวิธีการศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Approach) โดยมองวา บุคคลมีความซับซอนและถูกจูงใจดวยปจจัยหลายอยาง ไมใชรางวัลทางการ
เงินและรางวัลทางสังคมเทานั้น เชน ดักลาส แมคเกรเกอร (Douglas  McGregor, 1960) ไดเสนอ
ทฤษฎี X  ที่เปนมุมมองการบริหารสมัยเดิมที่มองวาบุคคลเกียจคราน ไมสนใจงาน ตองกระตุนให
ทํางาน และในทางกลับกัน ทฤษฎี Y มองวา บุคคลสรางสรรค ซับซอน (รายละเอียดจะกลาวถึงใน
หัวขอถัดไป) เขาเชื่อวา  ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมบุคคลจะเต็มใจใชความสามารถทํางาน
อยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนขององคกร  ผูบริหารตองจูงใจดวยการใหโอกาส  ในการใช
ความสามารถอยางเต็มที่และใหความเปนอิสระ บทบาทของผูบริหารจะไมจัดการกับบุคล แตจะ
วางแนวทางความตองการของบุคคลใหตรงกับความตองการขององคกร  
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Douglas  McGregor 
 
นอกจากนั้น สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2546) ไดกลาวไววา การจูงใจเปนการกระทําใหคน

มีพฤติกรรมแสดงความสามารถทั้งทางกายและทางใจเพื่อปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จมากที่สุด 
พฤติกรรมทุกรูปแบบที่มนุษยแสดงออกเกิดจากการจูงใจทั้งสิ้น ดังนั้นการจูงใจจึงเกี่ยวของกับ
ส่ิงจูงใจ (incentive) คือ การใชส่ิงหนึ่งสิ่งใดผลักดันจากภายนอกและทําใหคนทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ส่ิงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญของการจูงใจ หากเปรียบการจูงใจเหมือนการตกปลาแลว
ส่ิงจูงใจก็เปรียบไดกับเหยื่อที่ใชในการตกปลา อยางไรก็ตาม ส่ิงจูงใจอาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือไม
อาจจับตองได เราสามารถสรุปไดวาสิ่งจูงใจเปนวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ที่สามารถเราใหเกิดการจูงใจ
ได เชน ส่ิงแวดลอมที่ดี งานที่ทาทาย ความรับผิดชอบที่เหมาะสม และการมีสวนรวมในการทํางาน 
เปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะขึ้นอยูกับปจจัย 3 อยาง คือ ความสามารถ 

สภาพแวดลอม และแรงจูงใจ ดังแผนภาพ (สมยศ  นาวีการ, 2540 : 289) 
 
ความสามารถ    x     สภาพแวดลอม     x          แรงจูงใจ            =      ผลการปฏิบัติงาน 
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ประเภทของการจูงใจ 

 วิธีการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งนั้น อาจมีแนวทางหรือกลวิธีหลายอยาง
ตางกันสุดแตผูบริหารหรือหัวหนางานจะเลือกสรรใชใหเหมาะสมกับลักษณะของบุคคล ลักษณะ
ของงานและบรรยากาศแหงการปฏิบัติงานนั้น ๆ  อยางไรก็ดี เราอาจจําแนกวิธีจูงใจออกเปน
ประเภทใหญ ๆ  ได 2 ประเภท คือ (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) 

1.  การจูงใจทางบวก  (positive motivation)  การจูงใจแบบนี้เปนการใชไมนวม  กลาวคือ  
จูงใจใหบุคคลหรือผูรวมงานโดยวิธีการใหรางวัลหรือสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน การให
รางวัลเมื่อปฏิบัติงานดี  เล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนง  ตลอดจนการจัดสภาพการปฏิบัติงานใหดีและการ
ยกยองชมเชยการปฏิบัติงาน เปนตน 

 2.  การจูงใจทางลบ (negative motivation) การจูงใจแบบนี้เปนการใชไมแข็ง ซ่ึงเปนการ 
จูงใจบุคคลหรือผูรวมงานโดยวิธีขูเข็ญบังคับและลงโทษ  เพื่อใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตาม โดย
อาศัยความเกรงกลัวเปนพื้นฐาน  เชน  การลงโทษทางวินัย  การโยกยาย  การตัดอัตราคาจางและ
เงินเดือน เปนตน 

จากที่กลาวมายอมเปนที่ประจักษแจงแลววา ส่ิงจูงใจเปนปฐมเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ ใน
พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการบริหารงานที่ดีจึงควรจัดใหมีระบบการจูงใจที่ดี ซ่ึงตอง
อาศัยส่ิงจูงใจที่ดีถูกตองและเหมาะสมดวย  ประเภทของสิ่งจูงใจอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ  คือ 

1.  ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน (financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทนี้มีลักษณะที่เห็นไดงาย และมี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงสิ่งจูงใจที่เปนเงินนี้ยังจําแนกออกได
เปน 2 ชนิด  คือ 

1.1  ส่ิงจูงใจทางตรง  เปนสิ่งจูงใจที่มีผลโดยตรงตอผลของการปฏิบัติงาน เชน การจาย
คาจางใหสูงขึ้นในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาระดับมาตรฐานที่กําหนดไว 

1.2  ส่ิงจูงใจทางออม  เปนสิ่งจูงใจที่มีผลในการสนับสนุนหรือสงเสริมใหพนักงาน
เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานดีขึ้น มีกําลังใจ รักงานมากขึ้น เชน การจายบําเหน็จ บํานาญ และ
คารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน 

2.  ส่ิงจูงใจที่มิใชเงิน ส่ิงจูงใจประเภทนี้สวนใหญมักเปนเรื่องที่จะสามารถสนองตอบตอ
ความตองการทางจิตใจ  เชน  การยกยองชมเชย การยอมรับวาบุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  
โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันและความมั่นคงในงาน  เปนตน 
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การสรางแรงจูงใจ 

1.  การดําเนินการอยางเด็ดขาดใชวิธีบังคับใหทํางาน  หากไมทํางานก็ใหไลออกไปถือวา
การที่บุคคลไดเงินเดือนเปนการสนองความตองการของคนงานแลว  วิธีการนี้ใชการขูเข็ญและการ
ลงโทษอยางรุนแรง เปนเครื่องมือจูงใจ 

2.  การดําเนินการอยางละมนุละมอม  ใชวิธีสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา  องคการสนองความตองการพื้นฐานของผูปฏิบัติงานและการจัดสวัสดิการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.  การดําเนินการแบบตอรอง นั่นคือ การตอรองบนพื้นฐานแหงความเปนจริงและ
ความสามารถที่พึงปฏิบัติได  ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจและจูงใจใหผูปฏิบัติงานไดอุทิศแรงกาย 
และแรงใจใหแกงานอยางเต็มที่ 

4.  การดําเนินการโดยการแขงขัน  องคการจะกําหนดวิธีการวัดผลและแจงใหผูรวมงาน
ทราบถึงวิธีการวัดและผลที่จะมอบใหเมื่อปฏิบัติงานไดผลดี  การแขงขันอาจทําเปนกลุมแตวิธีนี้
ผูบริหารควรระวังขอขัดแยง 

5.  การดําเนินการแบบใหจูงใจตนเอง โดยจูงใจใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวน
รับผิดชอบรวมกัน  สรางใหเกิดการรวมใจและความรวมมือ สรางทาทีในการเปนพวกพองเดียวกัน  
ใหผูรวมงานไดมีสวนในการปฏิบัติงาน 
 

ประโยชนของการจูงใจ 

1.  เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแตละบุคคลในองคการและหมูคณะซึ่งเปนการ
สรางพลังกลุม 

2.  สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมใหหมูคณะแกคนงาน พนักงาน และเจาหนาทีใ่น
องคการ 

3.  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกพนักงาน  คนงาน หรือบุคลากรในองคการ 
4.  ชวยเสริมสรางใหเกดิความจงรักภกัดีตอองคการ 
5.  ชวยใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่นอยูในกรอบแหงระเบียบวินยัและมี

ศีลธรรมอันดีงาม  ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 
6.  เกื้อหนนุและจูงใจใหสมาชิกขององคการ  เกิดความคดิสรางสรรคในกจิการตาง ๆ ของ

องคการ ซ่ึงเปนการสรางความกาวหนาใหแกพนกังานและองคการ 
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7.  ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู 
8.  ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว   
 

 อับราฮัม มาสโลว (Abraham H.Maslow, 1943) ไดเสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย 
เรียกวา “A Theory of Human Motivation” เขาไดแบงแรงจูงใจคน
ไวตามลําดับขั้นและไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไว 
ดังนี้ 

1. มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมี
ที่ส้ินสุด แตส่ิงที่มนุษยตองการนั้นขึ้นอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นแลว
หรือยัง ขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  จะไมเปนสิง่จูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 
3. ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับขั้นตามความสําคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการใน

ระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 
 
ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว มี 5 ขั้น เรียกวา Maslow’s hierarchy of needs โดย

แบงเปนความตองการในระดับต่ํา 3 ขั้น และความตองการในระดับสูง 2 ขั้น ดังแผนภูมิ (John R. 
Schemerhorn, James G. Hunt and Richard N. , 1991) 

 
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคดิ  
    (self-actualization) 

ความตองการในระดบัสูง 
(higher order needs) 

4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสงัคม (esteem needs) 
3. ความตองการยอมรับนับถือ  (belonging needs) 
2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) 

ความตองการในระดบัต่ํา 
(lower order needs) 

1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs) 
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แผนภูมแิสดงลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) 
ท่ีมา http://images.google.co.th/ 
 
เขามีความเห็นวา มนุษยมีความตองการหลายระดับโดยเรียงจากลําดับต่ํากวาไปหาลําดับที่

สูงกวา ซ่ึงเมื่อใดความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว มนุษยก็จะเขยิบไปมี
ความตองการในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป ลําดับความตองการจะมีอยู 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย 
และเปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต รางกายจะตองไดรับการตอบสนองภายในชวง
ระยะเวลาและสม่ําเสมอ  ถารางกายไมไดรับการตอบสนองแลวชีวิตก็ดํารงอยูไมได ความตองการ
เหลานี้  ไดแก  อาหาร  อากาศ  น้ําดื่ม  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุมหม  ยารักษาโรค  ความตองการพักผอน
และความตองการทางเพศ  ฯลฯ  ในขั้นแรกนี้  องคการทุกแหงมักจะตอบสนองความตองการของ 
แตละคนโดยการจายคาจางเพื่อคนงานหรือลูกจางจะไดนําเงินไปใชจายในการแสวงหาสิ่งจําเปน
ขั้นมูลฐานของชีวิตและการดํารงชีพของแตละบุคคล 

2. ความตองการความมั่นคงความปลอดภัย (safety needs) ความตองการนี้เปนสิ่งสําคัญเมื่อ
ความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเขา
มามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย ความตองการนี้จะเกี่ยวกับทางดานรางกาย และความปลอดภัย
จากอันตราย เพื่อจะใหชีวิตเรามีความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน ความมั่นคงในชีวิตทรัพยสิน ตลอดจนการ
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ไดรับการคุมครองปกปองตามการคุกคามทั้งทางรางกาย และจิตใจ รวมถึงความมั่นคงในการ
ทํางานดวย 

3. ความตองการการยอมรับนับถือ (belonging needs) เปนความตองการที่ไดผานความ
ตองการ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็เร่ิมจะมีความตองการทางสังคม 
โดยการเขาเปนสมาชิกขององคการตาง ๆ หวังที่จะใหไดรับการยอมรับ ความรัก ความเปนมิตร 
ความรูสึกที่มีพรรคพวก ความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกมีสวนรวมและอยูรวมกัน รวมทั้งจะคบหา
สมาคมกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อใหสังคมตอบสนองความตองการของตน      

4. ความตองการไดรับการยกยองทางสังคม (esteem needs) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางสังคมก็จะมุงหาทางตอบสนองความตองการในลําดับที่สูงขึ้นไปอีก เปนความ
ตองการไดรับการยกยองนับถือตน และรูสึกวาตนมีคาใหคนอื่นยกยองใหเกียรติ และเห็น
ความสําคัญของตน ตองการความมีช่ือเสียงดีเดนในสังคม ตองการใหตนดีเดนกวาบุคคลอื่นใน
สังคมเดียวกัน ตองการยกระดับสถานภาพของตนใหสูงยิ่งขึ้น จะทําใหเกิดความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในความรูความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น  

5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เปนความตองการขั้น
สุดทายและเปนความตองการขั้นสูงสุดในชีวิตของมนุษย คือ ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ
ตามความนึกคิดหรือนึกฝนที่อยากจะประสบความสําเร็จ เปนความประสบความสําเร็จในสิ่งที่
ตนเองตองการหรือเปนความปรารถนาสูงสุด ซ่ึงความตองการขั้นสุดทายที่บุคคลแตละคนอาจจะ
ไปสูจุดมุงหมาย แตบางคนอาจจะไปไมถึงจุดมุงหมายในชีวิตก็เปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพของ
แตละบุคคลนั้นเปนสําคัญ 
 
 ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงความตองการของมนุษยไวเชนเดียวกัน  
เรียกวา  อิจฐารมณ ประกอบดวย 

1. ลาภ ไดแก ทรัพยศฤงคารเงินทองตาง ๆ   
2. ยศ ไดแก  ตําแหนง หนาที่ เหรียญตรา และปริญญาบัตร   
3. สรรเสริญ ไดแก  ความเคารพนับถือและรักใครจากบุคคลอื่น   
4. สุข ไดแก ความสุขทั้งกายและใจ 
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ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร 
 
ดักลาส แมคเกรเกอร (Douglas  McGregor, 1960 อางใน สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546) 

ไดเสนอทฤษฎี X ทฤษฎี Y ซ่ึงเปนทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมที่นิยมอางอิงกันมาก เขาไดเนน
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย โดยเชื่อวาคนมีลักษะที่สําคัญอยู 2 พวก 
คือ พวกแรกเกียจคราน ไมชอบทํางานและพยายามหลีกเลี่ยงการทํางาน สวนพวกที่สอง ตองการ
ทํางาน ปรารถนาความสําเร็จและมีความรับผิดชอบ มีรายละเอียด ดังนี้  

ทฤษฎี  X  เปนการมองคนงานและการทํางานวา คนเปนผูเกียจครานหลีกเลี่ยงการทํางาน
ผูบริหารจึงตองใชขนมและไมเรียวเพื่อจูงใจคนทํางาน โดยธรรมชาติทั่วไปคนมักเกียจคราน ขาด
ความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยยึดตัวเองเปนศูนยกลางไมเอาใจใสตอความตองการ
ขององคการนอกจากจะไดรับการจูงใจที่ เหมาะสมและพึงพอใจ ซ่ึงคนงานมักตอตานการ
เปลี่ยนแปลง เปนคนเซอซา ไมฉลาดเฉียบแหลม เปนคนลอลวงปล้ินปลอน และตั้งตัวเปนหัวหนา
คนโดยวิธีลอหลอก 

ทฤษฎี Y เปนการตั้งสมมติฐานวาคนตองการทํางาน ปรารถนาความสําเร็จและความ
รับผิดชอบ  และพยายามไปใหถึงความตองการระดับ 5 ของมาสโลว คือ ความตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จตามความนึกคิด (self-actualization) หรือมองในแงทฤษฎีของเฮอรซเบอรก คนงาน
ตองการปจจัยกระตุน (motivator factors) จากการทํางาน  ซ่ึงจะไดกลาวถึงในภายหลัง 
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ลักษณะของคนตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y แสดงใหเห็นไดดังนี้ 
 

ทฤษฎี  X ทฤษฎี  Y 
1. มนุษยเปนสัตวชนิดหนึ่ง 
2. ความชั่วรายเปนมรดกทีม่นุษยไดรับมา 
    ตามธรรมชาติ 
3. มนุษยถูกผลักดันใหกระทําสิ่งตาง ๆ ดวย 
    ความตองการทางรางกาย 
4. ส่ิงจูงใจของมนุษยคือการใชอํานาจขูเขญ็ 
    บังคับ 
5. การชิงดีชิงเดนเปนรากฐานของมนุษยในการ 
    ปฏิบัติตอกัน 
6. หนวยสังคมที่สําคัญของมนุษย คือ ตนเอง 
 
7. การมองโลกในแงรายเปนทัศนคติของมนุษย 
    โดยทั่วไป 

1. มนุษยรูจกัประมาณขีดความสามารถของตนเอง 
2. ความดีเปนมรดกที่มนุษยไดรับมา 
    ตามธรรมชาติ 
3. มนุษยถูกผลักดันใหกระทําในสิ่งตาง ๆ ก็เพราะ 
    คุณคาของความเปนคน 
4. การใหความรวมมือดวยความสมัครใจ 
    เปนผลการจูงใจของมนษุย 
5. การใหความรวมมือรวมใจเปนรากฐานของ 
    มนุษยในการปฏิบัติตอกัน 
6. หนวยที่สําคญัของมนุษย คือ การทํางานรวมกนั  
    เปนกลุม 
7. การมองโลกในแงดี เปนเจตคติของมนษุย 
    โดยทั่วไป 

 
การประยุกตใชทฤษฎี  X และทฤษฎี Y นั้น ในกรณีที่ผูบริหารตองการใหการดําเนินงาน

บังเกิดผลดีและเชื่อวาคนในองคการมีลักษณะอยางทฤษฎี X ก็จําเปนตองกําหนดกฎเกณฑ 
ที่เหมาะสมในการจูงใจใหคนทํางาน การควบคุมและแกไขพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงมีวิธีการอยูสองวิธี 
คือ  การใชไมแข็งซึ่งเปนการใชอํานาจเผด็จการแบบบังคับขูเข็ญ และการใชไมนวม ซ่ึงเปนการใช
มนุษย สัมพันธในการบริหาร  ทั้ งสองวิ ธี เนนที่การชักจูงการใหรางวัลและการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชา  การมองคนในองคการมีลักษณะอยางทฤษฎี Y จึงไมจําเปนตองบังคับใหทํางาน  
ผูบริหารเพียงแตใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางานอยางเต็ม
ความรูความสามารถเทานั้น 
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ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 
 
เฟรดเดอริค เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg, 1968) ได

พัฒนาทฤษฎีการจูงใจขึ้นมา คือ ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor 
Theory) หรือที่รูจักกัน คือ Motivator-Hygiene Theory โดยปจจัยที่
พอใจ เชน งานที่มีความทาทายและความรูสึกทางความสําเร็จ 
เรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivator factors) สวนปจจัยที่ไมพอใจ เชน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การบังคับบัญชา เรียกวา ปจจัยอนามัย 
(hygiene factor) ซ่ึงสิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546) ไดสรุปแนวคิด
สําคัญบางประการเปนขอ ๆ ไดดังนี้            Frederick Herzberg 

1.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจูงใจมีอยูสองตัว ไดแก องคประกอบจูงใจและองค 
ประกอบสงเสริม  

2.  องคประกอบสงเสริม (hygiene factors) เปนองคประกอบที่สามารถเปนเหตุใหเกิด
ความไมพอใจหรือเปนองคประกอบที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจได หมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ 
เชน เงินเดือนและคาจาง ผลประโยชน สภาพแวดลอมในการทํางานทางดานกายภาพ นโยบายและ
การบริหาร เปนตน หากผูบริหารดูแลและเอาใจใสส่ิงตาง ๆ เหลานั้นอยางพอเพียง ความไมพอใจ
จะลดลงหรือหมดไป องคประกอบสงเสริมจะไมทําหนาที่จูงใจใหบุคลากรทํางานใหมีผลผลิตหรือ
ใหบริการในระดับสูงขึ้นได 

3.  องคประกอบจูงใจ (motivator factors) เปนองคประกอบที่นําไปสูการพัฒนาเจตคติ
ทางดานบวกและจูงใจใหบุคคลทํางาน ซ่ึงไดแก การไดรับการยกยองความรูสึกของการไดรับ
ผลสําเร็จในการทํางาน การมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน ความรับผิดชอบงาน งานที่ทาทาย
ความสามารถและความรูสึกวางานที่ตนเองทําอยูมีความสําคัญ 

เฮอรซเบอรก เชื่อวา หากผูบริหารใชแตองคประกอบสงเสริมจูงใจใหคนทํางานไดอยาง
ถูกตองและสมบูรณ  ความสําเร็จที่เกิดขึ้น คือ การปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน
เทานั้น  และจะไมมีผลในการจูงใจใหคนทํางานเกินกวาระดับปานกลาง  ผูบริหารจึงควรใช
องคประกอบจูงใจกระตุนใหคนทํางานมากที่สุด เพื่อผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปาหมายของ
องคการ นอกจากนี้ เฮอรซเบอรก ยังไดศึกษาเจตคติตอการทํางานของวิศวกรและนักบัญชี จํานวน 
203 คน  ณ  เมือง Pittsburgh ซ่ึงใชวิธีสัมภาษณ ไดสรุปวา ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ 
ในงานที่ทํา มาจากปจจัยที่แตกตางกัน กลาวคือ มีปจจัยประเภทหนึ่งทําใหเกิดความพอใจในงานที่ทํา 
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เรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivator) และมีปจจัยอีกประเภทหนึ่งที่ทําใหเกิดความ ไมพอใจในงานที่ทํา 
เรียกวา ปจจัยอนามัย (hygiene) คําตอบที่วิศวกรและนักบัญชี บอกวา สาเหตุที่ทําใหเขาพึงพอใจ 
ในงานที่ทํานั้น มักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน การไดรับการยกยอง ความกาวหนา 
ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบสิ่งเหลานี้เปนเนื้อหาของงาน (content) และเปนปจจัยจูงใจ
ใหอยากทํางาน ในขณะที่คําตอบตอคําถามที่วา อะไรเปนเรื่องใหเขาไมพึงพอใจในงานที่เขาทํา
มักจะไดคําตอบวาการบริหาร นโยบายองคการ การบังคับบัญชา  สภาพแวดลอมของงาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือน สถานภาพ และความมั่นคง อันเปนปจจัยที่เกี่ยวกับบริษัท 
(context) หรือสภาพแวดลอมของงาน เมื่อปจจัยเหลานี้สมบูรณก็มิไดหมายความวา บุคคลจะมี
ความพอใจในงาน เพียงแตระงับความไมพึงพอใจเอาไวเทานั้น เพราะเหตุวาความพอใจในงาน
ขึ้นอยูกับปจจัยจูงใจดังที่ไดกลาวไปแลว แตเมื่อขาดปจจัยเหลานี้ หรือปจจัยเหลานี้มีไมเพียงพอเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่ อ่ืน บุคคลจะเกิดความรูสึกไมพึงพอใจในการทํางานของตนขึ้นมา และจะ
กลายเปนสาเหตุใหบุคคลขาดแรงจูงใจที่จะทํางานตอไป จะเห็นวาแทที่จริงปจจัยอนามัยมิไดเปน
ส่ิงที่นําไปสูความพอใจในงานเลย เปนเพียงแตชวยลดหรือเพิ่มความไมพอใจเทานั้น 
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คําถามทายบท 
 

1. ใหอภิปรายระบบราชการไทยตามแนวคิดทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) ของ
แมกซ วีเบอร (Max Weber)  
 

2. จงสรุปหลักการและแนวคิดที่สําคัญโดยสังเขปเกี่ยวกับทฤษฎีองคกรสมัยใหม ไดแก 
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ การจูงใจ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว ทฤษฎีสองปจจัยของ 
เฮอรซเบอรก ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร  
 

3. ทฤษฎีองคการสมัยใหมสามารถนํามาอธิบายเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางไร
จงยกตัวอยางใหเห็นภาพ  
 

4. คานิยมหรือพฤติกรรมในการทํางานของคนไทยตามที่ไดเคยกลาวไวในบทที่ 1 เชน 
ความมักงาย รักสบาย รักสนุก ไมอยากทํางานหนัก ทานคิดวาจะประยุกตใชทฤษฎีองคการใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด อาจอธิบายไดมากกวา 1 ทฤษฎี  
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บทที่ 5 
กระบวนทัศนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
ความหมายของกระบวนทัศน  
 

คําวา กระบวนทัศน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา paradigm หมายถึง กรอบความคิดหรือ
แนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก หรือหมายถึง ระบบคิด วิธีคิด หรือแบบของการคิดที่ใชเปน
แนวในการศึกษาวิจัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือเปนแนวในการจัดระบบในสังคม (ราชบัณฑิตสถาน, 
2542) 

The Merriam-Webster Online dictionary defines this usage as “a philosophical and 
theoretical framework of a scientific school or discipline within which theories, laws, and 
generalizations and the experiments performed in support of them are formulated; broadly : a 
philosophical or theoretical framework of any kind.” (Wikipedia, 2009) 

Paradigm เปนวิธีการหรือมุมมองตอปรากฏการณที่แสดงความสัมพันธ ซ่ึงนําไปสูการ
วิจัยและการปฏิบัติ ชวยใหเราเขาใจปรากฏการณ ประเด็นปญหา แนวทางแกไขและเกณฑ ในการ
พิสูจนขอสันนิษฐาน paradigm ประกอบดวยทฤษฎีและวิธีการ (NovaAcc, 2009) 

สวอนสัน และ โฮลตั้น (Swanson & Holton, 2001 อางใน จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป.) ได
กลาวถึงกระบวนทัศนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา กระบวนทัศนเปนตัวแทนของ
ความเห็นพื้นฐานที่แตกตางกันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงรวมทั้งเปาหมาย จุดมุงหมาย 
คานิยม และแนวทางการปฏิบัติ กระบวนทัศนเปนสิ่งสําคัญที่เราจะตองทําความเขาใจ เพราะ
กระบวนทัศนแตละอยางอาจนําไปสูแนวปฏิบัติที่แตกตางกันไปในการแกปญหา นอกจากนี้เขาได
แสดงความคิดเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของงานดานทรัพยากรมนุษย (HR) 
โดยคนสวนใหญมักจะสับสนระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) และการจัดการทรัพยากร
มนุษย (HRM) ซ่ึงงานดานทรัพยากรมนุษยสวนใหญมิไดเนนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
แตจะเนนดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนหลัก โดยวงรอบหรือกิจกรรมมักเกี่ยวของ ไดแก 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและ 
การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล 
สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ ตลอดจนการพัฒนาองคการ (สุนันทา 
เลาหนันทน, อางใน สัมฤทธิ์  ยศสมบัติ, 2549: 19) 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ม.ป.ป. : 62) 

 
1. การวิเคราะหและการออกแบบงาน 

องคกรจะบรรลุผลสําเร็จไดตองมีกระบวนการแบงงานและหนาที่ตาง ๆ มีแรงงานเพียงพอ
และมีความสามารถตอการจัดงานและหนาที่เหลานี้ ตองใชทรัพยากรมนุษยชนิดใดเพื่อใหไดผล
การปฏิบัติงานสูงสุดซึ่งจําเปนตองมีการวิเคราะหงานและการจัดคนเขาทํางาน การวิเคราะหงาน
เปนกระบวนการและระเบียบแบบแผนที่ใชรวบรวมและจําแนกเกี่ยวกับงานขององคกร  
มีขอกําหนดเฉพาะตําแหนง (job specifications) ที่ระบุคุณลักษณะของพนักงานที่จําเปนสําหรับ
งานนั้น 

 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนหนาที่สําคัญที่สุดขององคกร มีความสําคัญตอความสําเร็จ 
เปนกระบวนการใหคนที่มีความสามารถและการจูงใจเพื่อดําเนินตามพันธกิจและกลยุทธของ
องคกร ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการไดมาและ 
การใชทรัพยากรมนุษย เปนองคประกอบที่สําคัญในหนาที่การจัดคนเขาทํางาน ซ่ึงประกอบดวย 
การเลือกสรร (recruitment) การคัดเลือก (selection) สังคมประกิต (socialization) 

 กิจกรรมการวางแผนมีความจําเปนตอการมีจํานวนคน และทักษะที่เหมาะสม ในสถานที่
และเวลาที่เหมาะสมมันเกี่ยวของกับการคาดการณความตองการของพนักงาน การคาดการณจํานวน
พนักงาน และการวางแผนโปรแกรมเพื่อประกันวา องคกรมีจํานวนพนักงานที่เหมาะสมซึ่งมีทักษะ
ที่จําเปน 

 
3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน 

 การสรรหาเปนกระบวนการดึงดูดบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อสมัครงาน ขั้นตอนการ
สรรหามีดังนี้ 

1) ประกาศตําแหนงวาง 
2) การติดตอกบัผูสมัครใจในขั้นตน 
3) การตรวจสอบในขั้นตนเพื่อรวมผูสมัครเขาดวยกัน 
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 หลังจากไดรวมใบสมัครเขาดวยกันแลวก็ดําเนินการคัดเลือก ซ่ึงเริ่มตั้งแตการตรวจสอบ
ผูสมัครจนถึงการวาจางในขั้นสุดทาย ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบดูใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ 
2) ดําเนนิการสัมภาษณ 
3) ดําเนนิการทดสอบตามที่จําเปน 
4) สํารวจพื้นเพเดิม 
5) ตัดสินใจวาจาง 

 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการเรียนรู การฝกอบรม และการพัฒนาพนักงาน
ผานวิธีการจัดระเบียบและเปนระบบเพื่อทําใหประสบความสําเร็จในความเปนเลิศขององคการ 

 
5. การบริหารการปฏิบตัิงาน 

 การบริหารการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหลายขั้นตอนในการทําใหพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร เปนกระบวนการสรางสิ่งแวดลอมของ
การทํางานที่คนสามารถปฏิบัติงานไดดีที่สุดดวยความสามารถของเขา ซ่ึงขึ้นอยูกับหลักการบริหาร 
โดยความเห็นพองตองกันแทนที่จะเปนการบริหารโดยสั่งการ ระบบการบริหารการปฏิบัติงานเปน
เครื่องมือในการนําการวางแผนเชิงกลยุทธออกใชและทําใหการปรับปรุงอยางตอเนื่องของทุกระดับ
ในองคกรใหบรรลุความสําเร็จ ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
2) การวิเคราะหการปฏิบัติงาน 
3) การประเมนิการปฏิบัติงาน 
4) การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
5) การตรวจสอบการบริหารการปฏิบัติงาน 

 
6. การบริหารคาทดแทน 

การบริหารคาทดแทนเปนกระบวนการเชิงกลยุทธในการวิเคราะห พัฒนา และประเมินคา
ทดแทนทั้งหมดสําหรับพนักงานทุกกลุมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเปาหมายขององคกร 
สนับสนุนกระบวนการสรรหาโดยดึงดูดมืออาชีพที่ดีที่สุดและรักษาคนที่มีความสามารถพิเศษ
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เอาไว การออกแบบคาทดแทนที่เหมาะสมมีความจําเปนเพื่อการจูงใจพนักงาน สรางความพอใจ
ใหกับพนักงาน และใหพนักงานทําประโยชนใหกับองคกร กลยุทธหรือการออกแบบคาทดแทน
และกลยุทธธุรกิจขององคกรเปนผลทําใหพนักงานและการปฏิบัติงานขององคกรดีขึ้น 

 
7. การบริหารความปลอดภยัและสุขภาพ 

การบริหารความปลอดภัยและสุขภาพเปนกระบวนการวิเคราะห พัฒนา และการนําไปใช
เพื่อสงเสริมและรักษาความผาสุกทางกายและจิตใจของปจเจกบุคคลในสถานที่ทํางานจากการ
กระทําที่ไมปลอดภัย สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย การเสี่ยงและโรค ระบบการบริหารความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ถูกตอง ชวยองคการใหรักษาไวซ่ึงแรงงานที่มีความพอใจ มีประโยชนและมี
ความสามารถ 

 
8. แรงงานสัมพันธ 

แรงงานสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางพนักงานกับฝายบริหาร มีผลกระทบตอ 
พนักงาน องคกรผู เสียภาษีและลูกคา เพื่อรักษาแรงงานสัมพันธใหผสมผสานกลมกลืนกัน  
จึงจําเปนตองสรางความสมดุลของประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมระหวางผลประโยชนหรือ
ความตองการของฝายบริหารกับพนักงาน แรงงานสัมพันธที่ดีชวยใหฝายบริหารรักษาคาใชจายใน
การผลิตต่ําและสามารถปรับปรุงคุณภาพการผลิตได 
 
ขอบขายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 เมื่อไดศึกษาถึงสาขาหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถมอง
ไดเปน 3 ระดับ กลาวคือ (จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป. : 77) 

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับชาติ เปนการพัฒนาในระดับมหภาคตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย ซ่ึงพิจารณามนุษยในฐานะที่เปนทรัพยากรหนึ่งในปจจัยการผลิต 
สามารถสรางมูลคาในทางเศรษฐกิจ โดยขอบขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมหภาคนี้
มักจะคํานึงถึงดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานแรงงาน และการยายถ่ิน  

 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับองคกร เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมี
ความรูความสามารถสูงขึ้นและนําความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งขึ้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระดับนี้จะเนนการฝกอบรม การพัฒนารายบุคคล และการพัฒนาองคกร  
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 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับบุคคล เปนการพัฒนาที่มุงเนนใหบุคคลไดตระหนัก
ถึงความจําเปนในการพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญงอกงาม มีความสามารถในการเรียนรูสูงขึ้นและมี
ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นดวย  

 
 สวอนสัน และ โฮลตั้น (Swanson & Holton) ไดเสนอกระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 2 กระบวนทัศน คือ กระบวนทัศนการเรียนรู (learning paradigm) และกระบวนทัศนผลการ
ปฏิบัติงาน (performance paradigm) ดังจะกลาวตอไปนี้ (Richard A. Swanson Elwood F. Holton , 
2001 อางใน จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป.) 

 
 
 
 
 
 

Richard A. Swanson   Elwood F. Holton  
 
กระบวนทัศนการเรียนรู 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีรากเหงามาจากการเรียนรูของปจเจกบุคคล กระบวนทัศน 

การเรียนรูในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของปจเจกบุคคล
ใหมีจิตสํานึกและเอาชนะอุปสรรคได โดยนักวิชาการดานการเรียนรูมีสมมุติฐาน ดังตอไปนี้  

1. การศึกษา การเจริญเติบโต การเรียนรูและการพัฒนาของปจเจกบุคคลเปนสิ่งที่ดี 
2. บุคคลควรจะไดรับการใหคุณคา ไมใชเพียงแตเปนทรัพยากรที่นําไปสูผลลัพธเทานั้น  
3. ความประสงคเบื้องตนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การพัฒนาของปจเจกบุคคล

ความตองการ การเรียนรูและการพัฒนาของปจเจกบุคคลควรมีความสําคัญกวาความตองการของ
องคกรหรืออยางนอยควรมีความสําคัญเทากัน 

4. ผลลัพธเบื้องตนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การเรียนรูและการพัฒนา 
5. องคกรจะกาวหนาที่สุดถามีปจเจกบุคคลที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ 
6. ปจเจกบุคคลควรเปนผูควบคุมกระบวนการเรียนรูของตนเอง เพราะบุคคลมีสมรรถนะ

และแรงจูงใจในการเรียนรูที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกตนเอง 
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7. การพัฒนาปจเจกบุคคลควรเปนแบบองครวม ไมเพียงแตเฉพาะทักษะบางอยางหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเทานั้น 

8. องคกรจะตองจัดหาหนทางเพื่อใหบุคคลบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย โดยผานงานที่
มีความหมาย 

9. การเนนย้ําที่ผลการปฏิบัติงานหรือผลประโยชนขององคกรเปนการสรางทัศนะการมอง
บุคคลแบบเครื่องจักรซึ่งขวางกั้นบุคคลไมใหกาวไปสูศักยภาพสูงสุด  

 
กระบวนทัศนการเรียนรูเปนกระบวนทัศนที่มีอิทธิพลมากในสหรัฐอเมริกา แบงออกเปน 

3 ดาน คือ  
1. การเรียนรูของปจเจกบุคคล (individual learning) มุงเนนการเรียนรูของปจเจกบุคคล 
2. การเรียนรูโดยใชผลการปฏิบัติงานเปนฐาน มุงเนนผลการปฏิบัติงานของปจเจกบุคคล

โดยการเรียนรู  
3. การเรียนรูแบบระบบรวมทั้งหมด (whole systems learning) มุงเนนผลการปฏิบัติงาน

หลายระดับ โดยผานการเรียนรู ทั้งปจเจกบุคคล ทีม และองคกร ซ่ึงระบบขององคกรสนับสนุน
การเรียนรู มุมมองที่เดนชัดที่สุด คือ ทฤษฎีองคกรและการเรียนรู 

 
การเรียนรูของบุคคล  

กระบวนการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นจากความสัมพันธกันของ  4  ขั้นตอนที่สําคัญ  คือ     
1. ความตองการในการเรียนรูวาเขาตองการจะเรียนอะไร  ตองการประสบความสําเร็จ 

ในสิ่งใด  ตองการคนหาคําตอบหรือแกปญหาในเรื่องใด  
2. การรวบรวมขอมูล บุคคลจะเก็บรวบรวมจากการเรียนในระบบโรงเรียน การเรียนรูตาม

อัธยาศัยหรือการเรียนรูอยางไมเปนทางการจากที่บานหรือสถานที่ทํางาน เชน การอานหนังสือพิมพ 
การเลนกีฬาหรือดนตรี การชมโทรทัศน รับฟงรายการวิทยุ เปนตน 

3. การทดสอบและผลสะทอนจากการพยายามเรียนเรื่องใดในการเรียนของบุคคล เชน 
การทดสอบฝมือทางดานอาชีพตาง ๆ   

4. การประยุกตขอมูลที่ผูเรียนไดจากสถานการณตาง ๆ ไปสูการเรียนรูใหม ๆ เชน การขับ
รถไดดวยตนเอง  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทํางานไดดวยตนเอง  เปนตน 

 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

79 

การเรียนรูของผูใหญ 

การเรียนรูของผูใหญมีขอสมมุติฐานที่สําคัญ 6 ประการ คือ  
1. ผูใหญจําเปนตองรูวาทําไมเขาถึงตองเรียนบางสิ่งบางอยาง 
2. แนวความคดิของผูใหญจะเคลื่อนไหวไปสูทิศทางของตนเอง 
3. ประสบการณเดิมของผูเรียนเปนทรพัยากรที่มีคุณคาสําหรับการเรียนรู 
4. ผูใหญมีความพรอมที่จะเรยีนรูเมื่อเขาเผชิญกับความจาํเปนในชวีิตและการปฏิบัติงาน 
5. การเรียนรูของผูใหญ คือ การใชชีวิตเปนศูนยกลางและเหน็วาการศึกษาเปน

กระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความสามารถใหบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน 
6. แรงจูงใจผูเรียนที่เปนผูใหญ คือ แรงจูงใจภายในมากกวาภายนอก 

ดังนั้นการออกแบบการเรยีนรูของผูใหญ ประกอบดวย 8 ขั้นตอน 
1. เตรียมผูเรียนใหพรอมทีจ่ะเรียน เชน ใหขาวสาร ชวยพฒันาความคาดหวังใหเปนจรงิ 
2. สรางบรรยากาศที่เหมาะสม เชน เปนกันเอง ผอนคลาย มีความเคารพซึ่งกันและกัน  
3. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการวางแผนการเรียน 
4. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการวินิจฉัยความจําเปนในการเรียนของตน 
5. ใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนของตนโดยการเจรจาตอรอง 
6. ใหผูเรียนจดัแผนการเรยีนรูของตน 
7. ใหผูเรียนดําเนินการตามแผนการเรียนรูของตน เชน การศึกษาอิสระ ใชประสบการณ 
8. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของตน  
 
การเรียนรูโดยประสบการณ 

การเรียนรูโดยประสบการณ เปนกระบวนการเรียนรูโดยการผานประสบการณที่มาจากการ
สังเกตและการสะทอนจากหลายมุมมอง จนสรางเปนแนวคิดและนําไปใชทําการตัดสินใจและ
แกไขปญหาในสถานการณใหม ๆ  

 
การเรียนรูแบบไมเปนทางการหรือโดยบังเอิญ 

การเรียนรูอยางไมเปนทางการเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันปกติของเราทั้งที่
ตั้งใจและไมตั้งใจ อาจเกิดขึ้นในสถาบันระหวางการเรียนรูแบบเปนทางการหรืออาจเกิดขึ้นโดย
บังเอิญ เชน การทํางาน การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การรับรูวัฒนธรรมองคกร การลองผิด 
ลองถูก เปนตน โดยนักวิชาการที่กลาวถึงเรื่องนี้ ไดแก ลินเดแมน (Lindeman) ดิวอ้ี (Dewey)  
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การเรียนรูขององคกร 

การเรียนรูขององคกร เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระบบมากกวาระดับบุคคลเพื่อแปลงโฉม
องคกรไปในทิศทางที่จะเพิ่มความพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง 

 
องคกรแหงการเรียนรู  

 ปเตอร เซงเก (Peter Senge, 1990) ไดเสนอแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู โดยกลาววา
องคกรจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดตองพัฒนาหลักความสามารถ 5 ประการ คือ  

1. การจัดการตนเอง  
2. แบบจําลองทางปญญา  
3. วิสัยทัศนรวม  
4. การเรียนรูของทีม  
5. การคิดอยางเปนระบบ 

 
 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) 

การเรียนรู คือ กระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด คนสามารถ
เรียนไดจากการไดยิน การสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญ 
จะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม สวนผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่มี
อยู แตการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียน ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูที่จะใหเกิดขึ้น
เปนรูปแบบใดก็ได เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย  
ส่ิงเหลานี้ผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตอง
พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน (วิกิพีเดีย, 2553) 
 

การเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy) เขาไดแบงการเรียนรูเปน 6 ระดับ 
1. ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซ่ึงเปนระดับลางสุด  
2. ความเขาใจ (comprehend)  
3. การประยกุต (application)  
4. การวิเคราะห (analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได  
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5. การสังเคราะห (synthesis) สามารถนําสวนตาง ๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมได 
ใหแตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม  

6. การประเมินคา (evaluation) วัดไดและตดัสินไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ
ตัดสินใจบนพืน้ฐานของเหตผุลและเกณฑที่แนชัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเรียนรู 6 ระดบัตามทฤษฎีของ Bloom 
ท่ีมา http://blogs.wsd1.org/etr/files/blooms_taxonomy.jpg 

 
การเรียนรูตามทฤษฎีของบรูเนอร (Bruner) 
1. ความรูถูกสรางหรือหลอหลอมโดยประสบการณ  
2. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน  
3. ผูเรียนเปนผูสรางความหมายขึ้นมาจากแงมุมตาง ๆ  
4. ผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เปนจริง  
5. ผูเรียนเลือกเนือ้หาและกิจกรรมเอง  
6. เนื้อหาควรถูกสรางในภาพรวม  
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การเรียนรูตามทฤษฎีของไทเลอร (Tylor) 
1. ความตอเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ตองเปดโอกาสใหมีการฝกทักษะ 

ในกิจกรรมและประสบการณบอย ๆ และตอเนื่องกัน  
2. การจัดชวงลําดับ (sequence) หมายถึง การจัดสิ่งที่มีความงายไปสูส่ิงที่มีความยาก

ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ ใหมีการเรียงลําดับกอนหลัง เพื่อใหไดเรียน
เนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

3. บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณจึงควรเปนในลักษณะที่ชวยให
ผูเรียน ไดเพิ่มพูนความคิดเห็นและไดแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกัน เนื้อหาที่เรียน
เปนการเพิ่มความสามารถทั้งหมด  ของผู เ รียนที่จะไดใชประสบการณไดใน
สถานการณตางๆ กัน ประสบการณการเรียนรู จึงเปนแบบแผนของปฏิสัมพันธ 
(interaction) ระหวางผูเรียนกับสถานการณที่แวดลอม 

 
การเรียนรู 8 ขัน้ ตามทฤษฎีของกาเย (Gagne ) 
1. การจูงใจ (motivation phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู  
2. การรับรูตามเปาหมายที่ตั้งไว (apprehending phase) ผูเรียนจะรับรูส่ิงที่สอดคลองกับ

ความตั้งใจ  
3. การปรุงแตงสิ่งที่รับรูไวเปนความจํา (acquisition phase) เพื่อใหเกิดความจําระยะสั้น

และระยะยาว  
4. ความสามารถในการจํา (retention phase)  
5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว (recall phase )  
6. การนําไปประยุกตใชกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว (generalization phase)  
7. การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู (performance phase)  
8. การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน (feedback phase) ผูเรียนไดรับทราบผลเร็ว 

จะทําใหมีผลดีและประสิทธิภาพสูง  

องคประกอบที่สําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูจากแนวคิดของกาเย (Gagne) คือ 
1. ผูเรียน (learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู  
2. ส่ิงเรา (stimulus) คือ สถานการณตาง ๆ ทีเ่ปนสิ่งเราใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู  
3. การตอบสนอง (response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  
 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

83 

การสอนดวยส่ือตามแนวคดิของกาเย (Gagne) 
1. เราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน เชน ใช การตูน หรือ 

กราฟกที่ดึงดูดสายตา  
2. ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจในบทเรียน การตั้งคําถามก็เปน

อีกสิ่งหนึ่ง  
3. บอกวัตถุประสงค ผูเรียนควรทราบถึงวัตถุประสงคใหผูเรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให

ทราบวาบทเรียนเกี่ยวกับอะไร  
4. กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอน 

เพราะส่ิงนี้สามารถทําใหเกิดความทรงจําในระยะยาวไดเมื่อไดโยงถึงประสบการณ
ผูเรียน โดยการตั้งคําถามเกี่ยวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้น ๆ  

5. เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเปนการอธิบายเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยใชส่ือชนิดตาง ๆ  
ในรูปกราฟกหรือเสียงวิดีโอ  

6. การยกตัวอยาง สามารถทําไดโดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อใหเขาใจได
ซาบซึ้ง  

7. การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะหรือพฤติกรรม เปนการวัดความเขาใจวาผูเรียนได
เรียนถูกตอง เพื่อใหเกิดการอธิบายซ้ําเมื่อรับสิ่งที่ผิด  

8. การใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน การทําแบบฝกหัด โดยมีคําแนะนํา  
9. การสอบ เพื่อวัดระดับความเขาใจ  
10. การนําไปใชกับงานที่ทําในการทําสื่อควรมี เนื้อหาเพิ่มเติม หรือหัวขอตาง ๆ ที่ควรจะ

รูเพิ่มเติม  
 
กระบวนทัศนผลการปฏบิัตงิาน  
 

กระบวนทัศนผลการปฏิบัติงาน (performance paradigm) มีหลักการที่วา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหเกิดความกาวหนาของภารกิจ ปรับปรุงสมรรถนะของ
ปจเจกบุคคลที่ทํางานในระบบ รวมทั้งการปรับปรุงระบบดวย โดยมีขอสมมติฐาน ดังนี้ (จําเนียร 
จวงตระกูล, ม.ป.ป.) 

1. ปจเจกบุคคลผูที่ทํางานภายในระบบผลการปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติงาน เพื่อใหอยูรอด
และเจริญกาวหนา ถาหากประสงคจะกาวหนาในอาชีพและรักษาการจางงานหรือสมาชิกภาพเอาไว  



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

84 

2. ความประสงคขั้นสุดทายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานที่ปจเจกบุคคลอาศัยอยู  

3. ผลลัพธขั้นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมเพียงแคการเรียนรูเทานั้น แตยัง
รวมถึงผลการปฏิบัติงานดวย 

4. ศักยภาพของมนุษยในองคกรตองไดรับการทะนุถนอม ไดรับการยอมรับนับถือและ
พัฒนา การเนนผลการปฏิบัติงานไมเปนการทําใหศักยภาพของมนุษยหมดความหมายลงแตอยางใด 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองสงเสริมผลการฏิบัติงานปจจุบันและสรางสมรรถภาพ
เพื่อประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานในอนาคต โดยสรางผลการปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงอยาง
ยั่งยืน  

6. ผูประกอบวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมและ
ศีลธรรม เพื่อใหแนใจวาการบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรมิไดมีการใชพนักงานไปในทางที่ผิด 

7. กิจกรรมการฝกอบรมและการเรียนรูไมสามารถแยกออกจากสวนอื่นของระบบผลการ
ปฏิบัติงาน และสามารถรวมเขากันไดกับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

8. ระบบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลเปนรางวัลใหแกปจเจกบุคคลและองคกร  
9. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งระบบดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณคาของการเรียนรูใน

องคกร  
10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองเปนหุนสวนกับฝายตาง ๆ เพื่อบรรลุผลสําเร็จของ

เปาหมายผลการปฏิบัติงาน 
11. การถายทอดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติงานเปนความสําคัญชั้นตน ตัวแปรตามในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบเนนผลการปฏิบัติงานไมใชเฉพาะการเรียนรูเทานั้น แตรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานของปจเจกบุคคลและองคกร 

 
ผุสดี  รุมาคม (2551) ไดใหความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 

appraisal) คือ กระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องในการประเมินและการบริหารพฤติกรรม และ
ผลที่ได (outcomes) จากการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนเครื่องมือที่เปนทางการในการบริหาร 
ซ่ึงถูกนําไปใชในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชน คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง และการใหออก
จากงาน เปนตน นอกจากนั้นยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
สงเสริมความกาวหนาของอาชีพในอนาคต ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมเนนการ
ควบคุม (control) เปนสําคัญ โดยมีหัวหนางานที่เปนผูบังคับบัญชาเปนผูทําการประเมินพนักงานที่
เปนผูใตบังคับบัญชาโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองเปนใหญ โดยประเมินพฤติกรรมหรือ
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คุณลักษณะของบุคคลที่คาดหวังวาจะทําใหการปฏิบัติงานมีความสําเร็จมาเปนเกณฑหรือเครื่อง 
ช้ีวัด เชน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความจงรักภักดี วิธีการประเมินในแบบนี้ที่นิยมใชกัน 
คือ แบบมาตราสวน (rating scale) มีการใหคะแนนเปนระดับจากนอยที่สุดไปหามากที่สุด ซ่ึงมี
ขอจํากัดที่เกิดจากความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา ทําใหการประเมินมีความลําเอียงเปนผลทําให 
การประเมินเชื่อถือไมไดและไมมีประสิทธิภาพในการแยกผูที่มีผลงานดีออกจากผูที่มีผลงานไมดี 
และไมไดชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ในระยะตอมาไดมีการหาวิธีการประเมินใหม ๆ ที่มี
ความสลับซับซอนมากขึ้น เชน การจัดลําดับที่ การใหน้ําหนักคะแนน การประเมินจากเหตุการณ
สําคัญ ตลอดจนการประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานหรือองคกร  โดยมีผูประเมินจากหลายแหลง  ไดแก  หัวหนางาน 
ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาหัวหนางานอีกหนึ่งระดับ เพื่อนรวมงาน คณะกรรมการ ประเมินตนเอง 
ผูใตบังคับบัญชา ลูกคาหรือผูรับบริการ การประเมินในแบบนี้ เรียกวา การประเมินแบบ 360 องศา 
(360 degree appraisal) เปนวิธีการประเมินเพื่อแกไขจุดออนของการประเมินแบบดั้งเดิมที่ผู
ประเมินมีอํานาจเด็ดขาด ทําใหพนักงานไมพอใจ โดยกรอบแนวคิดของการประเมินแบบ 360 องศา 
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Edwards, Mark R., & Ewen, Ann J. , 1996) 

ขั้นท่ี 1 การระบุเปาหมายวาประเมินแบบ 360 องศาไปทําไม เพื่อรองรับเปาหมายใดของ
องคกรและจะไปสูเปาหมายที่วานี้ไดดวยวิธีการใด ซ่ึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนบรรยากาศ
การทํางานที่เปนประชาธิปไตย นอกจากนี้จะทําอยางไรที่จะใหทุกคนในองคกรไดเขามามีสวนรวม
ในการที่จะกาวไปใหถึงจุดหมาย 

ขั้นท่ี 2 การระบุสมรรถนะวาจะพัฒนาสมรรถนะใดของกลุมบุคคลเปาหมายที่จะไดรับการ
ประเมิน พนักงานควรมีทักษะความรูความสามารถในดานใด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
ในทางที่ดีควรใชวิธีวิเคราะหงาน (job analysis) เพื่อระบุสมรรถนะที่จําเปนและเหมาะสมกับ 
ตําแหนง 

ขั้นท่ี 3 การออกแบบเครื่องมือ ควรที่จะใหผูบริหารระดับสูงไดเขาใจและเห็นคุณคาของ
เครื่องมือ เพื่อที่จะนําไปพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน นอกจากนี้อาจจะใหผูบริหารมีสวนรวมใน
การกําหนด สราง ระบุรายการสมรรถนะที่ตองการพัฒนา ซ่ึงในขั้นที่ 3 ควรพิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

3.1 การสนับสนุนการมีสวนรวมผลักดันอยางจริงจังของฝายบริหาร เพราะการ
ประเมินแบบ 360 องศา เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการประเมิน บางคนไมกลาประเมินเจานาย 
กลัวผลสะทอนกลับ 
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3.2  องคกรมีแผนการที่จะใชการประเมิน 360 องศา กับกลุ มเปาหมายที่
เฉพาะเจาะจงอยางชัดเจนเพื่อการพัฒนา 

3.3 มีแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและครบวงจรมีระบบการดําเนินการการรักษา 
ความลับ มีกฎกติกาอยางชัดเจน  

3.4 สรางบรรยากาศของความไวเนื้อเชื่อใจ เปนประชาธิปไตย ขจัดขอสงสัยระหวาง
กันได  

3.5 การกําหนดแนวทางการนําผลที่ไดไปใช แนววิธีการแจงผล ซ่ึงอาจจะอยูในรูป
ของ 1 ตอ 1  หรือเปนกลุม  

3.6 ระบุและสามารถอธิบายแนวทางการวัดผลไดอยางชัดเจนและนาเชื่อถือ วัดใน
ส่ิงที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน คาน้ําหนักของผลการประเมินตามแหลงผูประเมิน
การใหคะแนน เปนตน    

3.7 กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ที่จําเปนของการประเมินผลไวอยางชัดเจนและ
นาเชื่อถือ และมีการสื่อสารกันอยางทั่วถึง เชน ทั้งพนักงานและองคกรตางมีมาตรการปฏิบัติงาน
ของตนที่ควรรวมกันยึดมั่นตอมาตรฐานนั่นอยางเครงครัด หลักของการรับทราบผลการปฏิบัติของ
ตน จุดเดน จุดบกพรอง การประเมินอยางเปนระบบและตอเนื่องในรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ 

 ขั้นท่ี 4 การแจงผล ขั้นนี้เปนคุณคาที่แทจริงของการประเมินแบบ 360 องศา การแจงผลอาจ
ทําเปนแบบ 1 ตอ 1 หรือแจงผลเปนทีม เปนระดับตําแหนงหนาที่ โดยใชกราฟหรือการรายงานแบบ
บรรยายก็ได 
 

ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงกรอบแนวคดิของการประเมินแบบ 360 องศา 

ระบุ
เปาหมาย 

ระบุสมรรถนะ
ที่จําเปนและ
เหมาะสมกับ
ตําแหนง 

ออกแบบ
เครื่องมือการ
ประเมิน 

การแจงผล
และการ
ประยุกตผล
ไปใช 
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อยางไรก็ตาม แมวาการประเมินแบบ 360 องศา จะใหผลการประเมินที่มีความยุติธรรม
มากกวาแบบดั้งเดิม แตก็พบปญหาที่ตองใชเวลาและคาใชจายมากทั้งในเรื่องเอกสารและการ
ดําเนินการ นอกจากนั้นอาจมีอุปสรรคและปญหาของการประยุกตใช ดังนี้ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 
ม.ป.ป.) 

1. ปญหาการใหคะแนนสูงเกินจริงหรือการกดคะแนน และปญหาการ “ฮ้ัว” กันในการให
คะแนน   

2. อคติที่เกิดจากการประเมิน ไมวาจะเปนอคติทางเพศ อคติดานอายุ ซ่ึงปญหาดังกลาว 
อาจลุกลามไปถึงขั้นเกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกันในองคกร และเกิดการตอตานจาก
ผูเกี่ยวของกับกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับ  

3. ปญหาเรื่องการเก็บรักษาความลับในการประเมิน  
4. ใชเวลาดําเนินการมากในการเก็บและการวิเคราะหขอมูล จนบางครั้งถูกมองเปนการ

เพิ่มภาระงานนอกเหนือจากงานประจํา  
5. ความไมชัดเจนของนโยบายผูบริหารระดับสูงและนโยบายดาน HR ที่มีตอกิจกรรมการ

ใหขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา  
 6. ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย เชน ระบบอุปถัมภ การนับถือผูอาวุโส การรักพวก

พอง การใชระบบพระคุณ และประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิม ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการประยุกตใช 
อาจสะทอนใหเห็นในรูปแบบการใหคะแนนไมตรงกับความเปนจริงหรือออกมาในรูปแบบของ
การ “ฮ้ัว” คะแนนกัน  

7. การขาดการสื่อสารทําความเขาใจและการใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา ใหแกพนักงาน ซ่ึงสงผลใหพนักงานมีทัศนคติในแงลบตอระบบ ดังเชน 
การที่พนักงานระดับลางซึ่งไมไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและถูกตองอาจเกิดความคับของใจในการ
ประเมินและอาจสงผลตอสภาวะขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 
โดยปจจยัแหงความสําเร็จในการใชระบบการประเมินแบบ 360 องศา สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ระยะแรกเริ่ม ควรนําไปใชกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกับกลุมผูมีวุฒิสามารถสูง 
หรือตําแหนงที่สําคัญที่สุดขององคกรกอน  

2. กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการใชงานอยางชัดเจน มีการจัดเตรียมวัฒนธรรม
องคกรใหพรอม มีการจัดทําหลักสูตรพัฒนาเพื่อรองรับหลังการประเมิน มีการวางระบบการติดตาม
ผลอยางเปนทางการ   
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3. ใหความสําคัญกับทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแตกระบวนการคัดเลือกผูประเมินที่อาจใหผูรับ
การประเมินมีสวนในการคัดเลือกผูประเมินและเตรียมการฝกอบรมลวงหนา โดยการรักษา
ความลับในทุก ๆ ขั้นตอน  

4. ผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นถึงความสําคัญโดยใหการสนับสนุนและเอาใจใส และคอย
ติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน ภายหลังจากที่ไดรับทราบผลการประเมิน
ยอนกลับแลว  

5. หัวหนางานมีการสอนแนะงานใหแกผูถูกประเมิน เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมิน 
และแบบแผนการปฏิบัติที่ดี  

6. องคกรตองวางระบบการติดตามผลการดําเนินการอยางเปนทางการ มีนโยบายที่
ตอเนื่องและชัดเจน มีการประเมินความคุมคาและพิจารณาแนวโนมเพื่อสรางคุณคาใหเพิ่มมากขึ้น 

 
แหลงขอมูลเพื่อการประเมินการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปจะมีอยู 2 แบบ ไดแก 
1. ขอมูลผลงาน เปนการประเมินการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินโดยพิจารณาจากความถี่

และมูลคา เชน การวัดจากจํานวนชิ้นงานที่ผลิตไดในแตละคาบเวลา แตละวันหรือสัปดาห เปนตน  
2. ขอมูลบุคลากร เปนการประเมินจากขอมูลสวนบุคคล โดยดูจากแฟมบันทึกของฝาย

ทรัพยากรบุคคล เชน อัตราการขาดลามาสาย การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
 
ตัวแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ (ผุสดี  รุมาคม, 2551) 
1. การกําหนดเกณฑการประเมินผล โดยทั่วไปเกณฑที่ถูกนํามาใชมักจะมีหลายเกณฑ 

ไดแก ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงหลักการ
สําคัญในการกําหนดเกณฑการประเมินนั้นตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร
และใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ  

2. การวัด เปนการตกลงรวมกันกอนที่จะถึงชวงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปน
การจูงใจและชวยใหการประเมินไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ การจะเลือกใชเครื่องมือ
ประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน ประเภทของงาน และวิธีการประเมิน โดย
ตองคํานึงถึงรูปแบบการบริหาร วัฒนธรรมและคุณลักษณะอื่น ๆ ในองคกรดวย 

3. การบริหาร เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ผูบริหารจะตองนําขอมูลไปใชใน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3 ดาน ไดแก 

3.1 การตัดสินใจทางการบริหาร 3 เร่ือง คือ เร่ืองเงินเดือน เร่ืองการเลื่อนตําแหนง และ
เร่ืองการใหออกจากงาน 
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3.2 การจัดทําแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
3.3 การบริหารปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อาจทําโดยการฝกอบรม การใหคําปรึกษา

แนะนํา การดําเนินการทางวินัย  
  

ขอควรพิจารณาในการเลือกวิธีการกระเมินผลการปฏิบัติงาน  
 1. ความสะดวกในการนําไปใช วิธีการประเมินควรใหขอมูลที่งาย และควรจะประเมินเปน
ตัวเลขเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินของผูปฏิบัติงานคนอื่น  
 2. การประหยัดคาใชจาย วิธีประเมินจะตองเสียเวลาและคาใชจายนอยทั้งในเรื่องการคิดคน
กําหนดเกณฑ การออกแบบการประเมิน และแบบฟอรมการประเมิน  
 3. ความเที่ยงตรง วิธีการประเมินตองมีความเที่ยงตรง สามารถวัดในสิ่งที่ตองการได 
รวมทั้งสามารถลดการอคติและความลําเอียงของผูประเมิน 

ผูเขียนมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับอุปสรรคและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการประยุกตใชการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องอคติของผูประเมิน เชน ชอบกันมากเพราะเปนพวกเดียวกัน หรือ
เกลียดกันมากเพราะมีขอขัดแยงกันอยางรุนแรง โดยการตัดคนกลุมนี้ออกจากระบบการประเมิน 
หมายความวา เรียงลําดับขอมูลแลวทําการตัดหัวตัดทายสําหรับผูมีอคติออกไมนํามาคิดคะแนนการ
ประเมิน ประมาณรอยละ 10 ของผูประเมิน สวนในเรื่องการประหยัดคาใชจายที่ตองใชเอกสารและ
ระยะเวลาในการดําเนินการมาก อาจแกไขดวยการใชระบบสารสนเทศโดยการประเมินออนไลน 
แตก็อาจมีขอจํากัดในเรื่องของคาใชจายในการดําเนินการที่ตองลงทุนมาก องคกรขนาดเล็กที่ไมมี
งบประมาณจะทําไดลําบาก 

 
ทฤษฎีผลการปฏิบตัิงาน 

 ทฤษฎีผลการปฏิบัติงานเปนทฤษฎีคอนขางใหม  มีความหลากหลายมากกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรู ผลการปฏิบัติงานไดรับความสนใจจากหลายสาขาวิชา ไมเพียงแต
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเทานั้น เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา 
จิตวิทยา ซ่ึงแตละสาขาจะใหคําจํากัดความของผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สาขาวิชาของตนหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงคของตน ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจึงตองระมัดระวัง
ในการพิจารณาวามองจากมุมมองของสาขาวิชาใด ในขณะเดียวกันตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานยังมี
ความสับสน มิไดมีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยตรง แตมักจะวัดคุณลักษณะของบุคคลมากกวา 
(Richard A. Swanson Elwood F. Holton, 2001) ซ่ึงตัวแบบผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของ 
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แคมปเบลล (Campbell’s Taxonomy of Individual Performance) ที่ไดนําเสนอในป ค.ศ.1990 อาศัย
ทฤษฎีทางจิตวิทยา แบงออกเปน 3 สวน คือ (จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป.) 

1. สวนประกอบของผลการปฏิบัติงาน 
2. ตัวกําหนดผลการปฏิบัติงาน 
3. ตัวทํานายผลการปฏิบัติงาน 

เขาไดเสนอสวนประกอบสําคัญที่จะอธิบายผลการปฏิบัติงานในทุกงานที่ปรากฏใน
พจนานุกรมตําแหนงงานอาชีพ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการปฏิบัติช้ินงานที่เฉพาะเจาะจงในงานของตน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติช้ินงานที่ไมอยูเฉพาะเจาะจงในงานของตน 
3. การสื่อสารโดยการเขียนหรือการพูดที่ถูกตองในเนื้อเร่ือง 
4. ความพยายามของบุคคลในการทํางานแตละวัน 
5. การรักษาวนิัยในตนเอง โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เปนลบ เชน การดืม่สุรา การทําผิด

กฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ  
6. การอํานวยการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงานและทีมงาน 
7. การบังคับบัญชาที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของผูใตบงัคับบัญชา 
8. การบริหารจัดการที่มีผลตอเปาหมายของหนวยงาน 

 
โดยสรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะมีการบูรณาการกระบวนทัศนการเรียนรูและ

กระบวนทัศนผลการปฏิบัติงานเขาดวยกัน ทฤษฎีการเรียนรูในฐานะที่ตองพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของมนุษยเพื่อใหองคกรสามารถแขงขันไดและมีประสิทธิผลในทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ปจเจก
บุคคลอยูในระบบขององคกร ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองเขาใจระบบและผลกระทบที่มี
ตอปจเจกบุคคล การมองในมุมที่กวางทําใหเห็นการสงเสริมผลการปฏิบัติงานของมนุษย หมายถึง 
การทํางานในระบบและการทํางานเพื่อการพัฒนาปจเจกบุคคลไปดวยกัน 
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คําถามทายบท 
 

1. กระบวนทัศน (paradigm) คืออะไร จงอธิบายกระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งสอง กระบวนทัศน คือ กระบวนทัศนการเรียนรู (learning paradigm) และกระบวนทัศนผลการ
ปฏิบัติงาน (performance paradigm) แตกตางกันอยางไร 
 

2. ประเด็นปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐคืออะไร ใหอภิปราย 
ในกระบวนทัศนการเรียนรูและกระบวนทัศนผลการปฏิบัติงาน 
 

3. ใหออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีการเรียนรูจะตองดําเนินการอยางไร 
 

4. ใหออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีผลการปฏิบัติงานจะตองดําเนินการ
อยางไร 
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บทที่ 6 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
ในปจจุบันจะเห็นวาสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมมีทฤษฎีเปนของตนเอง ซ่ึงเปน

ส่ิงจําเปนที่จะชวยใหวิชาชีพนี้มีความสมบูรณและไดรับการยอมรับมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเปนที่
ยอมรับกันวาทฤษฎีที่เปนรากฐานหรือเปนกรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใน
องคกร เกิดจากการผสมผสานแนวคิดหลัก 3 ดาน ไดแก ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร (Economic 
Theory) ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) และทฤษฎีระบบ (System Theory)  
ดังแผนภาพ (Richard A. Swanson Elwood F. Holton , 2001 อางใน จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป. : 
143)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงทฤษฎีที่เปนรากฐานของการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
ท่ีมา : Richard A. Swanson Elwood F. Holton , 2001 

 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร  

 
การพัฒนาองคกรหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวนใหญมักจะกลาวถึงแนวคิด 

ดานจิตวิทยาและทฤษฎีระบบที่มุงเนนถึงความเขาใจและการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในองคกร 
ในขณะที่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรก็มีความสําคัญมาก แตกลับไมไดนํามาพูดถึง เนื่องจากนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยหลายคนยังไมเขาใจหรือไมอยากทําความเขาใจ เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ยาก  
ตองเกี่ยวของกับตัวเลข การคิดคํานวณ การใชสูตรสถิติ การวิจัย การประมวลผลและแปลผล แตใน
โลกปจจุบันจําเปนจะตองศึกษาและวิเคราะหดวยทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรใหมากขึ้น เนื่องจาก
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องคกรตาง ๆ ไดลงทุนพัฒนาบุคคลและทีมงาน โดยหวังวาผลการปฏิบัติงานขององคกรจะเพิ่มขึ้น 
การศึกษาถึงตนทุนในการพัฒนาบุคลากรที่ไดทําไปกับผลตอบแทนที่รับวาคุมคาหรือไม เพราะนั่น
คือ รายได รายจาย กําไร ขาดทุน และความอยูรอดขององคกร ดังนั้นหนาที่ของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย จึงมิใชเพียงแคกําหนดแนวทางการฝกอบรม หรือการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับ
นโยบายขององคกรเทานั้น ยังตองวิเคราะหผลสําเร็จดวยวาสามารถชวยใหผลประกอบการของ
องคกรดีขึ้นหรือไม คุมคาในการลงทุนหรือไม ถาไมดีขึ้นจะตองทําอยางไรตอไป  สําหรับทฤษฎี
ทางดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย (จําเนียร จวงตระกูล, 
ม.ป.ป. : 146 และอาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2551 : 65)  
 

1. ทฤษฎีทรัพยากรที่จํากัด (Scarce Resource Theory)  

ทฤษฎีนี้กลาวถึงการทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ อาจเผชิญกับขอจํากัดหรือปญหา
ทรัพยากรไมเพียงพอทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ เวลา และอื่นๆ ผูตัดสินใจตองเลือกทรัพยากรอื่น
มาทดแทนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงอาจทําใหความคิดริเร่ิมตาง ๆ ที่มีคุณคาและมีผลดีมาก
ที่สุดที่อยากจะกระทําไมสามารถกระทําตอไปได ขอเสนอในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองหา
เหตุผลอธิบายการใชทรัพยากรที่จํากัดหรือขาดแคลน โดยการคาดการณและคาดคะเนถึงทรัพยากร
ที่ถูกใชไปกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงคา ROI : Return on Investment  

 
2. ทฤษฎีทรัพยากรอยางยั่งยนื (Sustainable Resource Theory) 

ทฤษฎีนี้จะมุงเนนผลตอบแทนที่ไดรับโดยมองถึงเปาหมายระยะยาวในอนาคตมากกวา
เปาหมายระยะสั้น การลงทุนจะตองคํานึงถึงขอไดเปรียบของการแขงขันอยางยั่งยืนโดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการทํางาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น ซ่ึงอุตสาหกรรมใหมในอนาคตจะขึ้นอยูกับพลังสมองที่มนุษยสรางขึ้น มากกวา
ความไดเปรียบในการแขงขันที่เปนการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ ขอเสนอในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตองเพิ่มมูลคาเพื่อการสรางผลการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

 
3.  ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory) 

ทฤษฎีทุนมนุษย เปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ถูกนํามาใชมากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ผลผลิตที่ไดรับจากพนักงาน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรมและ
การศึกษา เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (Cost-effectiveness Analysis) ทฤษฎีนี้แสดง
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ความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นกับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ซ่ึงเมื่อ
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนที่พนักงานจะไดรับยอมเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน เพราะผลผลิตของ
พนักงานที่สูงขึ้น จะนําไปสูผลผลิตและผลประกอบขององคกรที่เพิ่มสูงขึ้น ทฤษฎีนี้จึงเปนการ
วิเคราะหจากแนวคิดของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ หรือ Cost-benefit Analysis และวิเคราะห
บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือ ROI : Return on Investment ซ่ึงกิจกรรม
หรือโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึง
การเพิ่มมูลคาของมนุษยที่เปนพนักงานในองคกร โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการ
พัฒนาตาง ๆ นําไปสูผลลัพธหรือผลผลิตที่องคกรตองการ ดังภาพแสดงความสัมพันธตอไปนี้ 

 

ภาพแสดงแบบจําลองทฤษฎีทุนมนุษย 
ท่ีมา : http://www.auditddc.org/images/1157514376/HR%20Development.doc 

  
 จุดเริ่มตนแนวคิดมาจาก อดัม สมิท (Adam Smith) และไดมีนักวิชาการหลายทานที่
กลาวถึงเรื่องทุนมนุษย เชน ปโก (Cecil Pigou, 1960) ไดกลาววา ทุนมนุษยเปนการลงทุนในมนุษย
เชนเดียวกับการลงทุนทางวัตถุ ในบทความชื่อ Investment in Human Capital Personal Income 
Distribution ในวารสาร The Journal of Political Economy ตอมาแกรี่ เบคเกอร (Gary Becker, 
1968) เปนผูนําในการพัฒนาทฤษฎีทุนมนุษย เขียนหนังสือเร่ือง “Human Capital” และไดรับรางวัล
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โนเบลในป ค.ศ.1992 เขาไดกลาววา แรงงานเปนทุนเปนสินคาชนิดหนึ่งที่สามารถซื้อหามาและขาย
ไปได ทําใหเกิดขอโตแยงวิพากษวิจารณจนถึงปจจุบัน แนวคิดเรื่องการลงทุนมนุษยไดนําไป
ปรับปรุงโครงสรางในสวนนโยบายของประเทศ โดยการสงเสริมแรงงานในตลาดแรงงานและการ
ยกระดับฝมือแรงงาน มีการเพิ่มการลงทุนทางการศึกษาและการฝกอบรมแรงงาน โดยมุงเนนการ
เพิ่มคุณคาในทุนมนุษยใหสูงขึ้น (เทือน ทองแกว, 2552) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adam Smith  Gary Becker 
 
 นอกจากนี้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomic Theory) ที่อธิบายถึงผลการปฏิบัติงานในระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมด อุปสงคและอุปทาน ซ่ึงเกี่ยวของกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน เชน 
คาจาง การลงทุน สินคา การกระจายรายได เปนตน ในขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 
(Microeconomic Theory) ซ่ึงเนนผูบริโภคเปนรายบุคคล ครอบครัว หรือบริษัท เชน คาจาง ดอกเบี้ย 
ทฤษฎีการคัดสรรของการศึกษา (Screening Theory of Education) เสนอวา การศึกษาทําหนาที่ใน
การคัดสรรปจเจกบุคคลที่ถูกจัดอันดับโดยความสามารถ ระดับของผลสําเร็จ และคะแนน จากที่
กลาวมาจะเห็นไดวาขอเสนอของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะวนเวียน
อยูที่การจัดการทรัพยากรที่หายาก คนสวนใหญจะพูดถึงผลการปฏิบัติงานที่สามารถเปลี่ยนไปสู
การเงินได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีทั้งตนทุนและผลประโยชน (จําเนียร จวงตระกูล, ม.ป.ป.)   
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ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของหรือนํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีอยูมากมาย 
ที่กลาวมากอนหนานี้แลว เชน ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ 
มาสโลว  เปนตน ในสวนที่กลาวตอไปนี้เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาในมุมมองกระบวนทัศนการเรียนรู 
ประกอบดวย ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavism Theory) ทฤษฎีพุทธินิยมหรือปญญานิยม 
(Cognitivism Theory) ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism Theory) และทฤษฎีคอนสตัคทิวิสซึม 
(Constructivism Theory) 

 
1. ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม (Behavism Theory) 

ทฤษฎีนี้ไดผานการศึกษาคนควาทดลองทางวิทยาศาสตรที่เปนรูปธรรม มีแบบแผนการ
ดําเนินงาน มีขั้นตอนที่แนนอน และมีการควบคุมเปนอยางดี แบงเปน 2 แนวคิดใหญ ๆ ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมนิยมแบบคลาสสิก (Classical Learning 
Theory) เจาของทฤษฎี คือ พาพลอฟ (Ivan Pavlov) นักจิตวิทยาชาว
รัสเซีย ไดทําการทดลองในสุนัข โดยใชอาหาร เสียงกระดิ่ง และดู
ปฏิกิริยาน้ําลายไหล ซ่ึงทายที่สุดจะพัฒนาไปสูการวางเงื่อนไขทาง
พฤติกรรม เชนเดียวกับคนใชยาเสพติดที่เกิดความพึงพอใจในการไดรับ
ผลจากการเสพ ซ่ึงหากอยูในสภาพแวดลอมหรือเงื่อนไขทางสังคมใน
สภาพเดิม ๆ เชน กลุมเพื่อน อุปกรณการเสพ สภาพอารมณ สถานที่ จะ
ทําใหเกิดความรูสึกอยากใชยาเสพติดขึ้นมาในระบบความคิดและหาก
ไมสามารถที่จะหยุดความคิดไดก็จะใชยาเสพติดอีก          Ivan Pavlov 

1.2 พฤติกรรมนิยมแบบลงมือกระทํา (Operant-Condition 
Theory) ผูบุกเบิกทฤษฎีนี้ คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) เปนทาง
จิตวิทยาวาดวยการลงมือกระทํา เขาเห็นดวยกับ Ivan Pavlov ในเรื่อง
ของการเรียนรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคล แตไม
เห็นดวยในเรื่องที่วาสิ่งภายนอกเปนตัวกําหนดพฤติกรรม เขาเชื่อวา ส่ิง
เราภายในบุคคลเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย เชน ความหิว ความ
กระหาย  ความสุข ความทุกข ซ่ึงนําไปสูการสรางพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพในตัวบุคคล โดยไดทําการทดลองในหนูกับอาหาร       B.F. Skinner 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

97 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญกับการเรียนรู (learning) และการปฎิสัมพันธตอ
ส่ิงแวดลอม (interactive) ของมนุษยวามีสวนในการกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย 
เพราะมนุษยเกิดมาพรอมดวยสมรรถภาพที่จะเรียนรูถาสิ่งแวดลอมอํานวย ดังนั้นภายใตเงื่อนไข 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยาง และภายใตกฎเกณฑแหงการเสริมแรง มนุษยสามารถเรียนรู
อะไร ๆ ได เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ได หรือควบคุมพฤติกรรมใด ๆ ได ดังที่ตัวเราและผูอ่ืน
ประสงค นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับประสบการณในอดีตวามีผลตอแรงจูงใจของบุคคลเปน
อยางมาก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับอิทธิพลที่เปนแรงจูงใจมา
จากประสบการณในอดีตเปนสวนมาก โดยประสบการณในดานดีจะกลายเปนแรงจูงใจทางบวก 
ที่สงผลเราใหมนุษยมีความตองการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้น (วิกิพีเดีย, 2552) 

 
2. ทฤษฎีพุทธินิยมหรือปญญานิยม (Cognitivism Theory) 

ทฤษฎีพุทธินิยมหรือปญญานิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ เปนกลุมที่เนนกระบวนการ
ทางปญญาหรือความคิด ผูที่เสนอแนวคิดนี้ คือ ชอมสกี้ (Noam Chomsky) เขาที่ไมเห็นดวยกับ 
สกินเนอร (Skinner) เขาเชื่อวา พฤติกรรมมนุษยเปนเรื่องของภายในจิตใจ ไมใชผาขาวที่เมื่อใสสี
อะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษยมีความนึกคิด มีอารมณ มีจิตใจและมีความรูสึกภายใน 
ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายใน
ของมนุษยดวย 

ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยไมใชเร่ืองของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการ
ตอบสนองตอส่ิงเราเพียงเทานั้น การเรียนรูของมนุษยมีความซับซอนยิ่งไปกวานั้น การเรียนรูเปน
กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมายและความสัมพันธของ
ขอมูล การดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตาง ๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทาง
สติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง (Wikipedia, 2010) 

 
 
 

Noam Chomsky  
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3. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism Theory)  

มนุษยนิยม ยืนยันถึงความสงางามและคุณคาของมนุษยทุกคน โดยอาศัยหลักความสามารถ
ของบุคคลนั้นในการบงชี้ไดดวยตนเองวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด โดยไดการยอมรับโดยมนุษยทั่วไปที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพเชิงตรรกะหรือเชิงเหตุผล มีการวางเงื่อนไขไวใหมีการคนหาความจริง
และศีลธรรมในวิธีการที่มนุษยจะนํามาใชสนองความตองการของมนุษยดวยกัน เมื่อมองไปที่ 
ความสามารถในการกําหนดและตัดสินไดดวยตนเอง มนุษยนิยมจะไมรับการชั่งใจและตัดสินใจ
โดยสิ่งที่อยูเหนือความเขาใจ เชน การตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับความเชื่อที่ปราศจากเหตุผล ส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ หรือดวยคําทํานายที่อางไวในคัมภีรใด ๆ มนุษยนิยมสนับสนุนจริยธรรมสากล (universal 
morality) ที่อยูพื้นฐานของมนุษยทั่วไปที่มีความเปนอยูธรรมดา ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา การแกปญหา
ในสังคมมนุษยและปญหาทางวัฒนธรรมของมนุษยจะใชแนวทางเฉพาะกลุมชนแคบ ๆ กลุมใด
กลุมหนึ่งไมได (วิกิพีเดีย, 25523) 

นักคิดที่สําคัญในกลุมนี้ คือ มาสโลว (Abraham Maslow) และคารล โรเจอร (Carl Rogers) 
ความเชื่อเบื้องตนของกลุมจิตวิทยามนุษยนิยม มีดังนี้ 

1. มนุษยมีจิตใจ ตองการความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ทั้งยังมีขีดความสามารถ
เฉพาะตัว ไมใชจะกําหนดใหเปนอะไรก็ไดตามใจชอบของคนอื่น ซ่ึงตรงขามกับแนวคิดของกลุม
พฤติกรรมที่เห็นวาเราสามารถกําหนดพฤติกรรมของมนุษยดวยกันได 

2. มนุษยแตละคนเปนผูซ่ึงพยายามที่จะรูจักเขาใจตนเองและตองการบรรลุศักยภาพสูงสุด
ของตน (self actualization) จึงไมยากนักที่จะเสริมสรางใหบุคคลคิดวิเคราะห เขาใจตน และนําจุดดี
มาใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง 

3. ขอบังคับและระเบียบวินัยไมสูจําเปนนักสําหรับผูพัฒนาแลว ทุกคนตางมุงสรางความ
เปนมนุษยที่สมบูรณใหแกตนถาเขาไดรับการยอมรับ ดังนั้นจุดเริ่มตนของการพัฒนาตนจึงอยูที่การ
ยอมรับตนเองและผูอ่ืนใหไดกอน 

4. บุคคลที่พรอมตอการปรับปรุงตนเอง  ควรจะไดมีสิทธิเลือกการกระทําเลือก
ประสบการณ กําหนดความตองการและตัดสินใจเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเอง เปนการออกแบบชีวิต
ที่เหมาะสมตามทิศทางของเขา 

5. วิธีการแสวงหาความรูหรือขอเท็จจริง สําคัญกวาตัวความรูหรือตัวขอเท็จจริง เพราะโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตัวของความรูหรือตัวขอเท็จจริงจะไมใชส่ิงตายตัว ดังนั้นสิ่งที่เปน
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ประโยชนตออนาคตของบุคคลมากที่สุดก็คือกรรมวิธีในการเสาะแสวงหาความรู ไมใชเนนที่ตัว
ความรูเพียงอยางเดียว 

มาสโลว (Maslow) ไดอธิบายถึงลําดับความตองการของมนุษย โดยที่ความตองการจะเปน 
ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสูความตองการนั้น  

 
โรเจอร (Carl Rogers) เชื่อวา มนุษยมีธรรมชาติที่ดี 

มีแรงจูงใจในดานบวก เปนผูที่มีเหตุผล (rational) เปนผูที่สามารถ
ไดรับการขัดเกลา (socialized) สามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของ
ตนเองได ถามีอิสระเพียงพอและมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวย ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและพัฒนาไปสูทิศทาง 
ที่เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล อันจะนําไปสูการ
ตระหนักรูในตนเองอยางแทจริง (self-actualization) 

Carl Rogers 

โรเจอรเห็นวาโครงสรางบุคลิกภาพ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 

1. อินทรีย (The organism) หมายถึง ทั้งหมดที่เปนตัวบุคคล รวมถึงทางรางกายหรือทาง
สรีระที่ประกอบดวย ความคิด ความรูสึกที่แสดงปฏิกิริยาตอบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเปนการแสดง
พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล โดยแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล และทําใหมนุษยมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองไปสูการรูจักตนเองอยางแทจริง (self-
actualization) นอกจากนี้ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมโดยการนําเอาประสบการณเดิมบางอยางที่เขา
ใหความหมายหรือใหความสําคัญที่เกิดจากการเรียนรู และนําเอาประสบการณเหลานี้มาเปน
สัญลักษณในจิตสํานึกของเขา ดังนั้นผูที่มีความสามารถรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และให 
ความหมายของประสบการณที่ถูกตองกับความเปนจริงมากที่สุดจะเปนผูที่สามารถพัฒนาได
ตามปกติ  

2. ประสบการณทั้งหมดของบุคคล (Phenomenology Field) ที่เปนสิ่งที่บุคคลจะรูเฉพาะตน
เทานั้น โดยประสบการณของบุคคลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลา ซ่ึงมนุษยอยู
ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่มีตนเองเปนศูนยกลางเปนประสบการณที่อาจเกิดจากสิ่งเราภายนอก
และส่ิงเราภายในตัวบุคคล สามารถแบงออกเปนประสบการณทั้งสวนที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกและ
จิตใตสํานึกของบุคคลที่ผานเขามาในชีวิตของเขา ทั้งเปนสิ่งที่ส่ือสารไดและส่ือสารไมได ซ่ึงเปน
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พลังกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ โดยทั่วไปแลวบุคคลจะใหความหมายและเลือกรับรู
เฉพาะประสบการณที่สําคัญ  

3. ตัวตน (The Self ) เปนศูนยกลางของบุคลิกภาพที่เปนสวนของการรับรูและคานิยม
เกี่ยวกับตัวเรา ตัวตนพัฒนามาจากการที่อินทรียมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม เปนประสบการณ
เฉพาะตนในการพัฒนาตัวตนของบุคคลนั้น ซ่ึงมีบางสวนที่คลายและบางสวนที่แตกตางไปจาก
ผูอ่ืน ตัวตนเปนสวนที่ทําใหพฤติกรรมของบุคคลมีความคงเสนคงวาและประสบการณใดที่ชวย
ยืนยันความคิดรวบยอดของตนที่บุคคลมีอยู บุคคลจะรับรูและผสมผสานประสบการณนั้นเขามาสู
ตนเองไดอยางไมมีความคับของใจ แตประสบการณที่ทําใหบุคคลรูสึกวาอัตมโนทัศนที่มีอยู
เบี่ยงเบนไปจะทําใหบุคคลเกิดความคับของใจที่จะยอมรับประสบการณนั้น ความคิดรวบยอดของ
ตนเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะบุคคลจะตองอยูในโลกแหงความเปลี่ยนแปลงโดย
มีตัวเองเปนศูนยกลางในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  

 
4. ทฤษฎีคอนสตัคทิวิสซึม (Constructivism Theory) 
ทฤษฎีคอนสตัคทิวิสซึมหรือทฤษฎีการสรางองคความรูดวย

ตนเอง เปนทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย ซีมัวร พารเพิรท 
(Seymour Papert) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองค
ความรูดวยตนเอง มีสาระสําคัญที่วา ความรูไมใชมาจากการสอน
ของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึ้นและสรางขึ้น
โดยผูเรียนเอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนไดลงมือ
กระทําดวยตนเอง (learning by doing)  

นอกจากนั้นหากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนรูซ่ึงจะมีมากกวาการ
ไดลงมือปฏิบัติส่ิงใดสิ่งหนึ่งเทานั้น แตยังรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตัวของผูเรียนเอง 
ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอก หมายความวา ผูเรียนจะสามารถเก็บขอมูลจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกและเก็บเขาไปเปนโครงสรางของความรูภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เอาความรูภายในที่ตนเองมีอยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกได ซ่ึงจะเกิดเปน
วงจรตอไปเรื่อย ๆ ได ดังนั้นในการลงมือปฏิบัติดวยตนเองจะไดผลดีถาหากวาผูเรียนเขาใจใน
ตนเอง มองเห็นความสําคัญในสิ่งที่เรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับ
ความรูเกาและสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมา ซ่ึงทั้งหมดจะอยูภายใตประสบการณและบรรยากาศ
ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูนั่นเอง (Wikipedia, 2010) 

Seymour Papert 
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ลักษณะการเรยีนรูอยางมีความสุขควรอยูภายใตเงื่อนไข 3 ประการ คือ  
1. ผูเรียนไดลงมือประกอบกจิกรรมดวยตนเองตามความสนใจ ความชอบหรือความถนัด

ของแตละบุคคล  
2. ผูเรียนไดอยูในบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ด ีมีทางเลือกในการเรียนรูที่

หลากหลายและเหมาะสําหรับการสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
3. มีเครื่องมืออุปกรณในการประกอบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม โดยเครื่องมือนั้น

จะตองใชสรางงานอยางสอดคลองกับ 2 ขอที่ไดกลาวมา  

ดังนั้นในกระบวนการสอนของครูจึงควรใหผูเรียนไดสรางองคความรูจากสิ่งที่เขามีอยูและ
พัฒนาตอยอดไปดวยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเปนศูนยกลางควรจะตองปรับเปลี่ยน 
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเนนที่ตัวผูเรียนเปนหลัก การสอนแบบยัดเยียดความรูจะทําให
ผูเรียนเรียนรูไดนอยกวาการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง อยางไรก็ตามครูควรจะตองมี
เปาหมายและวัตถุประสงคในการสอนของตนเองแตละครั้งใหชัดเจน พิจารณาเนื้อหาสาระที่จะ
สอนและวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว และควรใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูมากที่สุดหรืออยางนอยก็ไดมีโอกาสคิดพิจารณาดวยตัวของเขาเอง เพื่อใหความรูที่สอน
นั้นมีความหมายกับตัวผูเรียนเอง 
 
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 
 
 
 
 
 
 

 
Ludwig von Bertalanffy 

 
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดหลายสาขา มีลักษณะ

เปนสหวิทยาการ เปนระบบที่ซับซอนทั้งในธรรมชาติ สังคม และวิทยาศาสตร มีจุดเริ่มตนในสาขา
ชีววิทยา ประมาณป ค.ศ.1920 โดยเบอรทาแลนฟ (Ludwig von Bertalanffy) ชาวออสเตรีย  
เพื่ออธิบายวาเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งจะสงผลกระทบตออีกสิ่งหนึ่งภายใตขอบเขตที่กําหนด เชน รางกาย 
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แบงออกเปนระบบสมอง ระบบหู คอ จมูก ระบบตา ในป ค.ศ.1976 เขาไดเขียนหนังสือเร่ือง 
“General System Theory: Foundations, Development, Applications” และในระยะตอมาทฤษฎีนี้ได
ถูกนํามาใชในสาขาอื่น ๆ เชน สังคมวิทยา อาทิ ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ของทัลคอตต พารสันส 
(Talcott Parsons) เพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคมวาทําไมจึงเกิดสภาพเชนนั้น (Wikipedia, 
2010) ทฤษฎีระบบไดถูกนําไปประยุกตใชในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในปจจุบันและ
อนาคต โดยมุงเนนที่กระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอน 
ประกอบดวย ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) ทฤษฎีความโกลาหล (Chaos Theory) 
และทฤษฎีมุงสูอนาคต (Future Theory) (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2551 : 111) 

 
1. ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ที่มีอยูในองคกร การคิด
อยางมีระบบเปนการมองโลกอยางเปนองครวม ทฤษฎีระบบมีแนวคิดที่สําคัญ 5 ประการ คือ  

 1. ระบบใหญไมใชผลรวมของสวนประกอบยอย แตเปนคุณภาพใหมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ
ขององคประกอบยอย ซ่ึงไมสามารถเขาใจจากการแยกศึกษาทีละสวนประกอบได  

2. ระบบมีโครงสรางที่ซอนกันอยูเปนชั้น ๆ (hierarchy) เชน คนประกอบดวยสวนยอย คือ
เซลที่รวมกันเปนระบบ แตคนก็เปนองคประกอบยอยของระบบนิเวศน ระบบซับซอนจะซอนกัน
เปนชั้น และทุกอยางสามารถเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด  

3. การจะเขาใจระบบนั้นตองมองบริบท (context) หรือปจจัยแวดลอมโดยรอบดวย 
โดยเฉพาะระบบเปดที่มีชีวิตนั้น ไมอาจมองเปนเสนตรงได ตองมองอยางเชื่อมโยงและสัมพันธกัน
ทั้งหมด  

4. ตองเขาใจความสัมพันธและปฏิสัมพันธ (feedback) การจะเขาใจปรากฏการณใดตอง
เขาใจถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ  

5. การยายวิธีคิดแบบโครงสราง (structure) มาสูกระบวนการ (process) ถาประยุกตใชใน
เชิงสังคม การมองแบบโครงสรางเราจะเห็นกรอบอันเขมแข็ง ยากจะเปลี่ยนแปลง แตถาหันมามอง  
กระบวนการ เราจะเห็นจุดออน ชองทางของความสัมพันธที่จะเขาไปปรับเปลี่ยนได  

 



 

เอกสารคําสอน วิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) 

 

103 

ทฤษฎีระบบในแนวความคิดของการบริหารจัดการ มององคกรเปนระบบตามหนาที่ที่
สัมพันธกับสภาพแวดลอม ประกอบไปดวย 4 สวน คือ  

1. ปจจัยนําเขาสูระบบ (inputs) คือ ขอมูล วัสดุอุปกรณ เงิน บุคลากร เครื่องจักร เทคโนโลยี
ตาง ๆ เปนตน 

2. กระบวนการ  (process) คือ  ความสามารถขององคกรในการบริหารและการใช
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสิ่งที่นําเขาสูระบบใหเปนผลผลิตตามที่ตองการ  

3. ผลผลิตหรือส่ิงที่ออกจากระบบ (outputs) คือ สินคาหรือบริการที่ออกจากองคกรสําหรับ
มอบใหกับลูกคาหรือผูที่มารับบริการ  

4. ขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่แสดงผลการดําเนินงานและสถานะขององคกรที่
เกิดขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานรับรู เพื่อใหเกิดการปรับปรุงหรือเปนปจจัยนําเขาไปสูกระบวนการที่
เหมาะสมตอไป  ซ่ึงเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
 

 
   ปจจัยนําเขา  กระบวนการ       ผลผลิต 
    (Input)                  (Process)                  (Outputs) 
 
     สภาพแวดลอม 
     (Environment)  
 
     ขอมูลยอนกลับ 
     (Feedback)  

 
แผนภาพแสดงการทํางานของทฤษฎีระบบ 

ท่ีมา : เฉลียว  บุรีรักษ, 2539 :135  
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ในกรณีขององคกรธุรกิจ ถาหากนําเอาแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบบเขามาใชศึกษาจะเห็น
วา องคกรธุรกิจเปรียบเสมือนเปนระบบหนึ่งซึ่งเปนระบบที่ทําหนาที่แปรสภาพ (process) โดย
เร่ิมตนดวยการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ นําเขาสูระบบ (inputs) เชน ตัวบุคคล วัตถุดิบ เงินทุน และ
ความรู รวมท้ังขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นองคกรจะทําหนาที่แปรสภาพสิ่งที่นําเขา
เหลานี้ใหออกมา (outputs) ในรูปของสิ่งตาง ๆ ไมวาสินคาและบริการ หรือผลตอบแทนทั้งที่เปน
ตัวเงินและความพอใจที่จะใหแกสมาชิกผูมีสวนรวม ในขณะที่ภายในระบบขององคกรเองก็จะ
ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ เชน ระบบการผลิต ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการ
บริหารงานบุคคล ระบบการคนควาวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตางก็ทําหนาที่ของตนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
 

 นอกจากนั้นในทางการศึกษา คูมส (Philip  H. Coombs) ไดนําแนวทางการวิเคราะหเชิง
ระบบมาวิเคราะหภาวะวิกฤตทางการศึกษา และบัลเลนไทน (Jeanne  H. Ballantine) ไดนํามา
วิเคราะหการศึกษาในเชิงสังคมวิทยา ซ่ึงการที่จะสรางผูสําเร็จการศึกษาไดตรงตามความตองการ
ของสังคมนั้น การศึกษาจะตองเปดรับสภาพแวดลอมภายนอกเปนระบบเปด ซ่ึงเขาไดเสนอแนวคิด
เปนแผนภาพ  ดังนี้ 
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            องคกรทางการศึกษา 
                (Educational  Organization) 
       1. โครงสราง : แบบทางการ-ไมทางการ 
                  ความสัมพันธของบทบาท 
                  โครงสรางอื่น 
 ปจจัยปอน     2. เปาหมาย (การหนาที)่        ผลผลิต 
   (Input)     3. โปรแกรม : เนื้อหา        (Output) 
     1. นักเรียน :                     หลักสูตร            1. ผูสําเร็จการศึกษา 
 ภูมิหลัง                 โปรแกรมการเรียน           2. ความรูใหม 
 ครอบครัว                การทดสอบ            3. วัฒนธรรมใหม 
 กลุมเพื่อน     4. กระบวนการภายในระบบ :             4. ขาวสารขอมูล 
 กลุมวัฒนธรรม   การขัดเกลาทางสังคม 
     2. บุคลากร :                 การเรียนการสอน 
 ครู   การตัดสินใจ 
 ผูบริหาร  ระบบการสื่อสาร 
 บุคลากรอื่น ๆ  ระเบียบวินยั 
    การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
       5. องคกรไมเปนทางการ : โครงสราง  
    สภาพแวดลอม (Environment) 
  สภาโรงเรียน  เทคโนโลยี ศาสนา 
  กฎระเบยีบราชการ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความเชื่อ 
  กลุมอิทธิพล  การเมือง ความเคลื่อนไหวทางสังคม 
       ผลยอนกลับ (Feedback) 

 
แผนภาพแสดงการวิเคราะหระบบการศึกษา 

ท่ีมา : จีน เอช. บัลเลนไทน (อางใน ชนิตา   รักษพลเมือง, 2534 : 32) 
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บัลเลนไทน (Jeanne H. Ballantine อางใน ชนิตา รักษพลเมือง, 2534) ไดวิเคราะห
การศึกษาในฐานะระบบสังคม มีขั้นตอนในการวิเคราะห 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคกร (Organization) หมายถึง สังคมโดยสวนรวม สถาบัน หรือ
ระบบยอย เชน หองเรียน รวมถึงกระบวนการระบบในระบบนั้น ๆ ตลอดจนความสัมพันธแบบไม
เปนทางการที่เกิดขึ้นดวย 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environment) เนื่องจากการศึกษาเปนระบบเปด 
(Open System) มีปฏิสัมพันธระหวางองคกรกับสภาพแวดลอมองคกร ซ่ึงครอบคลุมทุกอยางที่อยู
รอบ ๆ องคกร และอิทธิพลที่สงมาถึง เชน เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงทัศนคติ คานิยม  
บรรทัดฐาน การเปลี่ยนแปลงในสังคม เปนตน 

 ขั้นที่ 3 ศึกษาปจจัยปอน (input) ที่องคกรไดรับจากสภาพแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ เชน 
บุคลากร วัตถุดิบ ขาวสารขอมูล เงิน และความคิดใหม ๆ  

 ขั้นที่ 4 ศึกษาผลผลิต (output) หมายถึง ส่ิงที่ออกไปจากองคกรทั้งวัตถุและไมใชวัตถุ เชน 
ผูที่สําเร็จการศึกษา ขอมูล วัฒนธรรมใหม เทคโนโลยี และในที่สุดผลผลิตนี้จะกลับมาเปนปจจัย
ปอน (input) ขององคกรใหมไดในบางครั้ง 

 ขั้นที่ 5 ศึกษากระบวนการยอนกลับ (feedback) ทั้งนี้ดวยความเชื่อวาองคกรจะตองปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสภาพแวดลอม   

 
นอกจากนั้นเขาไดสรุปการวิเคราะหเชิงระบบเพื่อใชวิเคราะหระบบใหญเชนสังคม และ

ระบบยอยเชนระบบการศึกษาหรือโรงเรียน โดยเห็นวามีประเด็นที่ตองวิเคราะห 4 ระดับ คือ  
1. ระดับบุคคล (the individual level) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นโดยหรือมุงไปสู

บุคคลที่มีบทบาทตาง ๆ ภายในระบบ สําหรับในระบบโรงเรียน หมายถึง ครู นักเรียน เปนตน 
2. ระดับองคกร (the organization level) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน เชน 

อาจมีการนํารูปแบบหลักสูตรใหม มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบทบาทของโรงเรียน 
3. ระดับสถาบันหรือสังคม (the institutional or societal level) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ระบบใหญ ซ่ึงโดยปกติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสวนตาง ๆ ของสังคม อาทิ การเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันและโครงสรางทางการเมืองของประเทศ ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
การศึกษา 

4. ระดับวัฒนธรรม (the cultural level) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและคานิยม
ของสังคม ซ่ึงสวนนี้เปนสวนที่เปลี่ยนแปลงไดชาที่สุด 
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2. ทฤษฎีความโกลาหล (Chaos Theory)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Edward  Lorenz James A. Yorke 
 
ทฤษฎีความโกลาหลหรือทฤษฎีความอลวนหรือทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) เปน

ทฤษฎีในกลุมของทฤษฎีระบบ ซ่ึงเอ็ดเวิรด ลอเรนซ (Edward Lorenz) เปนผูริเร่ิมบุกเบิก โดยในป 
ค.ศ. 1961 เขาไดสังเกตพฤติกรรมความอลวน ในขณะทําการทดลองทางดานการพยากรณอากาศ 
ลอเรนซใชคอมพิวเตอรซิมูเลชันแบบจําลองสภาพอากาศ ซ่ึงในการคํานวณครั้งถัดมาเขาไมตองการ
เร่ิมซิมูเลชันจากจุดเริ่มตนใหม เพื่อประหยัดเวลาในการคํานวณ เขาจึงใชขอมูลในการคํานวณกอน
หนานี้เพื่อเปนคาเริ่มตน ปรากฏวาคาที่คํานวณไดมีความแตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง เขาพบวา 
สาเหตุเกิดจากการปดเศษของคาที่พิมพออกมาจากคาที่ใชในคอมพิวเตอร ซ่ึงมีคานอยมาก  
แตสามารถนําไปสูความแตกตางอยางมากมาย เรียกวา ไวตอสภาวะเริ่มตน ทฤษฎีนี้อธิบายถึง
ลักษณะพฤติกรรมของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ เปล่ียนไป ลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะมีลักษณะที่ปนปวนไมเปนเสนตรง (nonlinear system) ไมสามารถทํานายได 
ในระยะยาว แตพอจะทํานายไดบางในระยะสั้น โดยตองใหความสําคัญตอความแตกตางกันของ
จุดเริ่มตนแมเพียงเล็กนอย ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระยะยาว เนื่องจากปจจัย 
ที่เกี่ยวของที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังปรากฏการณที่เรียกวา “ผีเสื้อขยับปก” (butterfly effect)  
ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศ   คร้ันเมื่อเวลาผานไปชั้นบรรยากาศนั้น 
อาจแปรเปลี่ยนกลายเปนพายุใหญในเดือนตอมาได เชน ผีเสื้อขยับปกที่ประเทศบราซิลเปนผลให
บรรยากาศโลกเคลื่อนไหวในรูปแบบที่อาจทําใหเกิดพายุทอรนาโดไดในเท็กซัส จนเปนคําพูดที่
นิยมพูดกันอยางกวางขวางวา “เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว” สวนคํา “chaos” (เค-ออส) บัญญัติ
ขึ้นโดยนักคณิตศาสตรประยุกต เจมส  ยอรค (James A. Yorke) (วิกิพีเดีย, 2553)  
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ภาพแสดงแนวโคจรของตัวดึงดูดลอเรนซที่มีรูปรางคลายผีเสื้อ 

ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory 
 
ทฤษฎีความโกลาหลกับระบบสังคมโลกที่มีวิวัฒนาการเปนชวง ๆ มีตัวขับเคลื่อนสูความ

วิกฤตหรือความโกลาหล 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานระบบนิเวศ ซ่ึงในแตละดาน
ไมมีทางนําไปสูความยั่งยืนได (ไสว  บุญมา และนภาพร  ลิมปปยากร, 2550) 

1. ดานเศรษฐกิจ มีการกระจายทรัพยสินในโลกอยางไมเปนธรรม การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตกอยูกับคนรวยเกือบทั้งหมดปลอยใหคนจนจํานวนมากอดอยากตอไป โดยมีตัวเลขวา
มหาเศรษฐีของโลก 500 คน มีทรัพยสินเทากับของชาวโลกที่มีทรัพยสินนอยถึงกวา 3,000 ลานคน  
และกลุมคนที่รํ่ารวย 20% ในโลกมีรายไดสูงถึง 90 เทาของกลุมที่มีรายไดนอย 20% ความไมเปน
ธรรมนี้เปนเสมือนระเบิดที่รอวันจุดชนวน นอกจากนั้นการบริโภคแบบสุดโตงของกลุมคนที่มี
ทรัพยมีความโลภอยางไมมีที่ส้ินสุด ใชทรัพยากรแบบสูญเปลาเพิ่มขึ้น และบริโภคสิ่งที่ไมจําเปน
มากขึ้น จนทําใหเกิดความอวนจนถึงขั้นอันตราย สวนกลุมคนที่ไมมีทรัพยมากพอก็พยายาม
เลียนแบบโดยทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งจําเปนและความตองการ จนโลกนี้ไมมี
ทรัพยากรมากพอที่จะสนับสนุนได 

2. ดานสังคม การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศดอยพัฒนาจะทําใหประชาชนอดอยาก  
สวนประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนสูงวัยจะเพิ่มขึ้นจนเกินผูที่อยูในวัยทํางานจะสนับสนุนได 
นอกจากนั้นโครงสรางทางสังคมจะพบกับปญหาตาง ๆ เชน ความลมสลายในครอบครัว การใช
ความรุนแรงเมื่อมีความขัดแยง ความนิยมมีเพศสัมพันธแบบชั่วคราว การใชแรงงานเด็ก การคา
ประเวณี สิงเหลานี้กําลังนําสังคมไปสูความลมสลาย  
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3. ดานระบบนิเวศ  เนื่องจากมนุษยใชทรัพยากรบนโลกเพิ่มขึ้นทุกวันในขณะที่ทรัพยากร
เหลานั้นคอย ๆ หมดไป ในขณะที่จํานวนคนมากขึ้น นําไปสูความขาดแคลนและความไมสมดุล 
ในทุกดานทั้งในเรื่องของการขาดแคลนน้ํา ปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศลดลงเนื่องจากการ
เผาถานหิน ในขณะที่กาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น อันเปนตนเหตุของ
ภาวะโลกรอนซึ่งสรางปญหาตามมาอีกมากมาย เชน ความแหงแลง พายุรุนแรง ฝนตกหนัก น้ําทวม 
แผนดินพังทลาย และโรคระบาด  

 
หากมองตามทฤษฎีนี้ที่วาจักรวาลมีความเชื่อมโยงกัน ไมมีอะไรอยูไดอิสระ ผูเขียนได

เสนอใหละทิ้งความเชื่อแบบเกา ๆ ที่นาสนใจ เชน  
- การตีคาทุกอยางเปนตัวเงินรวมทั้งชีวิตมนุษยดวย  
- การผลิตอะไรก็ไดที่มีคนตองการ  
- เทคโนโลยีสามารถแกปญหาไดทุกอยาง 
- ของใหมยอมดีกวาของเกาที่มีอยูแลว 
- ยิ่งบริโภคเทาไรหรือมีความเปนอยูที่หรูหราเทาไร ทําใหตนมีคามากขึ้นเทานั้น 
- ยิ่งมีเงินมากเทาไร ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเทานั้น 
- ไมจําเปนตองกังวลกับปญหาของอนาคตซึ่งเปนความรับผิดชอบของคนรุนตอไป 
- ประเทศของตนดีกวาประเทศอื่นและเปนฝายถูกเสมอ 
- กําลังทหารมีความจําเปนสําหรับความกาวหนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  
ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองทําความเขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและ

พรอมที่จะเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เชน การตอตานของ
พนักงาน โดยสรุปหัวใจของทฤษฎีนี้อยูที่วาสภาพการของสังคมนั้นเปราะบาง เหตุเล็ก ๆ ที่เรา
ไมไดสังเกต ไมไดเอาใจใส ถาเกิดขึ้นซ้ําซากมานานเหตุเล็ก ๆ เหลานั้น สามารถกลายเปนเรื่องใหญ
ไดโดยคาดไมถึง อาจพลิกผันเปนสถานการณอ่ืนได ทฤษฎีนี้สอนใหเปนคนไมประมาทตองให
ความสนใจเรื่องตาง ๆ ที่เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอองคกร แมจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ไมควร
มองขามหรือละเลย จนบางเรื่องสะสมเปนเรื่องใหญ (สถาบันทรัพยากรมนุษย, 2553) 
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3. ทฤษฎีมุงสูอนาคต (Future Theory) 

ทฤษฎีนี้มุงเนนไปที่การวางแผนเพื่ออนาคตขางหนา เนื่องจากอนาคตไมสามารถคาดเดาได 
อยูบนเงื่อนไขของความไมแนนอน ซ่ึงองคกรตองเผชิญกับความไมแนนอนที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่องคกรจะตองตระหนัก คือ จะทําอยางไร 
ใหองคกรพรอมที่จะเผชิญกับปญหาที่จะเกิดขึ้นใหได และจะทําอยางไรใหไดเปรียบในการแขงขัน
ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองวิเคราะหสถานการณและ
แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น กลยุทธตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นจะเปนเสมือนแนวทาง 
แผนงาน หรือทิศทางเพื่อออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่จะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต (อาภรณ  ภูวิทยพันธุ, 2551 : 115) 
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คําถามทายบท 
 

1. ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีทางจิตวิทยา และทฤษฎีระบบ สนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางไร 
 

2. หากจะกลาวถึงปญหาหรือปรากฏการณในสังคมไทยหรือสังคมมนุษย เชน เด็กติดเกมส 
การขายบริการทางเพศ การเลนการพนัน จะใชแนวคิดทฤษฎีใดมาอธิบายไดเหมาะสมที่สุด 
เพื่อประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

3. จงวิเคราะหระบบการศึกษาไทยโดยใชทฤษฎีระบบ ภายใตแนวความคิดที่วาการศึกษา
จัดเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดหรือสําคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

4. หากมองตามทฤษฎีความโกลาหล (Chaos Theory) ที่วาจักรวาลมีความเชื่อมโยงกัน 
ความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจะกอใหเกิดผลใหญหลวง โลกกําลังเขาสูภาวะวิกฤตหรือความ
โกลาหล โดยมีตัวขับเคลื่อน 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานระบบนิเวศ ทานมี
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร 
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บทที่ 7 
กรณีศึกษา 

 
 ภายหลังจากการบรรยายและนําเสนองานจากการศึกษาคนควาเสร็จสิ้น ไดมอบหมายให
นิสิตจัดทําโครงการฝกอบรม เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผูนําในการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง” 
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติจริงในการจัดทําโครงการฝกอบรมสําหรับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และมีวัตถุประสงครอง เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสศึกษาเรียนรู
วิถีชีวิตในชุมชน การฝกปฏิบัติการจัดทําโครงการฝกอบรมในครั้งนี้ไดใชงบประมาณจาก 
“โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” โดยกลุมบริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
(ปตท.) และใชพื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปน
ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและเปนพื้นที่ฝกปฏิบัติการทางสังคมศาสตร (social 
lap) ของนิสิตปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  
 
 ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเปนผูนําชุมชนตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 55 คน ประกอบดวย ผูนําฝายปกครอง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนํา 
ฝายบริหาร ไดแก นายก อบต. และสมาชิก อบต. และผูนํากลุมองคกรตางๆ ไดแก อสม. อพปร. 
สถานีอนามัย โรงเรียน เปนตน สําหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ใชเวลา 2 วัน โดยแบง
ผูเขารับการอบรมและนิสิตปริญญาโท ออกเปน 5 กลุม ๆ ละประมาณ 10 – 13 คน เพื่อศึกษาขอมูล
ความรูในจุดตาง ๆ ไดแก สถาบันองคกรการเงินชุมชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูการ
ทําปุยหมักชีวภาพ โรงงานผลิตปุยอินทรีย หลังจากนั้นทําการสรุปรวบรวมขอมูลที่ไดจาก 
การเรียนรู แลวนํามาเสนอเพื่อสะทอนความคิดเห็นและแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 
 
  

ภาพแสดงการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรม 
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กลุมท่ี 1 เร่ือง “การจัดการ การเงินชุมชน สวัสดิการและธนาคารความดี”  
ณ สถาบันการเงินชุมชน 
 

สิ่งท่ีไดรับจากการเรียนรู 
การสรางการมีสวนรวมของชุมชนหนองสาหรายที่มีการพัฒนาอยางบูรณาการและพรอม

ถายทอดความรูและประสบการณในการพัฒนาดานตาง ๆ ของตําบลหนองสาหรายใหกับชุมชน
ตําบลทามะนาว ซ่ึงผูนําตําบลทามะนาวมีความตั้งใจในการเรียนรูอยางจริงจัง ทําใหเกิดการยอมรับ
ซ่ึงกันและกันของ 2 ชุมชน 
 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
1. การมีผูนําของชุมชนที่ด ี 
2. การมีจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
3. การมีสวนรวมของคนชุมชน 
4. การยอมรับและแลกเปลีย่นความคิดเห็นของคนชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ในการพัฒนาชุมชน 
5. การใหโอกาสคนในชุมชนมีบทบาทและหนาทีใ่นชุมชน 
6. ความรักและสามัคคีของคนในชุมชน 

 
การนําความรูไปประยุกตใชกับชุมชน 
1. ควรบริหารจัดการคนในชมุชนใหรูจกัและรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง 
2. เสริมสรางจิตสาธารณะของคนในองคกรและชุมชนใหมีสวนรวมกบัการพัฒนาชุมชน 
3. สรางแบบแผนและกระบวนการทํางานในองคกรใหมคีวามตอเนื่อง เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหกับคนในชุมชน 
4. การรับฟงความเหน็ของทกุคนในชุมชน เพื่อนํามาคิด วิเคราะห สรุปผล เพื่อนําไปใช 

ในการบริหารจัดการในชุมชน 
5. ควรสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดในชุมชน เพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวใหเกิดใน

ชุมชน ซ่ึงจะเปนพลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 
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ภาพแสดงบรรยากาศการเรยีนรู ณ สถาบันการเงินชุมชน 
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กลุมท่ี 2 เร่ือง “การจัดทําผลิตภัณฑในครัวเรือนเพื่อการพึ่งตนเอง ไดแก การสานตะกรา การทํา 
ไมกวาด การทําขนมทองมวน การทําน้ํายาซักผา น้ํายาลางจาน  
กลุมท่ี 3 เร่ือง “การพึ่งตนองดานพลังงาน ไดแก การทํากาซชีวภาพ การทําเตาถาน 200 ลิตร  
พรอมน้ําสมควันไม  
ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สิ่งท่ีไดรับจากจุดเรียนรู 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการฝกอบรมอาชีพ การสาน

ตะกรา การทําไมกวาด ขนมทองมวน น้ํายาซักผา น้ํายาลางจาน การทําเตาถาน น้ําสมควันไม  
ซ่ึงเปนการเรียนรูที่ผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจริง  ทําใหทราบถึงขั้นตอนกระบวนการ การนํา
ทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผลผลิตจากชุมชนที่ไดสามารถนําไปใช
ประโยชนกับครัวเรือนและชีวิตประจําวัน  อีกทั้งยังสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพสรางรายได
ใหแกสมาชิกในชุมชน  

 
ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
1. การมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 
2. การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
3. วิทยากรหรอืบุคลากรมีการถายทอดความรูดวยความจริงใจ 
4. การวางแผนการตลาดที่ด ี
5. สินคามีคุณภาพ 
6. การบริหารจัดการที่เปนไปอยางตอเนื่อง ถึงจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือผูบริหาร  

 
การนําความรูไปประยุกตใชกับชุมชน 
ผู เขาอบรมจากชุมชนทามะนาว  มีความสนใจที่จะนําไปปฏิบัติใชกับชุมชนตนเอง 

เนื่องจากมีทรัพยากรในชุมชนเหมือนกัน เชน การทําไมกวาด ซ่ึงมีวัตถุดิบ คือ ตนมะพราวอยูใน
พื้นที่หรือการทําน้ํายาลางจาน ซ่ึงชุมชนทามะนาวมีการทําอยูกอนแลว แตหลังจากไดเขารับการ
ฝกอบรมจากชุมชนหนองสาหราย จึงไดรับเทคนิคความรูเพิ่มเติมซึ่งแตกตางจากที่เคยทําอยูจึงคิด
จะนําไปประยุกตใชดวยเชนกัน 
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กลุมท่ี 4 เร่ือง “การผลิตปุยอินทรีย”  
ณ โรงงานผลิตปุยอินทรีย 
 

สิ่งท่ีไดรับจากจุดเรียนรู 
 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในชุมชน ซ่ึงเกษตรกรชุมชน
หนองสาหรายสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการใชปุยเคมีมาเปนปุยอินทรียไดนั้น เปนผลมา
จากผูนําชุมชนที่ปฏิบัติตนเปนตนแบบ มีการรวมมือกันจนกระทั่งจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย  
โดยใหชาวบานในชุมชนมีสวนรวมในการระดมหุนจากเงินทุนของชาวบานเอง สวนวิธีการผลิต 
เปนการเรียนรูจากประสบการณจนไดสูตรวิธีการผลิตที่เหมาะสม ซ่ึงเปนการนําวัตถุดิบจากทองถ่ิน
มาใชใหเกิดประโยชน เชน มูลเปด มูลคางคาว มูลสุกร ปุยน้ําหมักชีวภาพ เปนตน โดยผลผลิตที่ได
นอกจากจะใชกับแปลงเกษตรกรในชุมชนแลว ยังเปนการสรางรายได คือ มีการผลิตเพื่อนําขายไป
ยังพื้นที่ใกลเคียงอยาง จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร   
 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
1. การมีผูนําชุมชนที่มีวิสัยทศันกวางไกล 
2. การมีทัศนคติที่ดีของชาวบานในชุมชน 
3. หลักการบรหิารจัดการทีด่เีปนระบบชัดเจน 
4. ไดเปรียบดานแรงงาน บคุลากรมีความพรอมทั้งในสวนการใหความรูและการผลิต 
5. มีความพรอมในดานอุปกรณและเครื่องมือ  

 
การนําความรูไปประยุกตใชกับชุมชน 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขารับการอบรมชุมชนทามะนาวกับวิทยากรชุมชนหนอง
สาหราย ทําใหทราบถึงปญหาของชุมชนทามะนาวที่มีความตั้งใจในการผลิตปุยอินทรียใชในชุมชน
เชนกัน แตขาดบุคลากร แรงงาน และกรรมวิธีในการผลิต ซ่ึงหลังจากไดเขารับการอบรมครั้งนี้ 
นอกจากจะไดรู ไดเห็นและไดสัมผัสจากการสาธิตใหดูแลว ยังสามารถเกิดเครือขายแลกเปลี่ยนรู
ระหวางชุมชนอีกดวย 
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กลุมท่ี 5 เร่ือง “การทําปุยน้าํหมักชีวภาพ และปุยแบบอื่นๆ”  
ณ ศูนยเรียนรูการทําปุยหมกัชีวภาพ  
 

สิ่งท่ีไดรับรูจากจุดเรียนรู 
 ศูนยการเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ ไดรับการถายทอดความรูและประสบการณจาก 
หมอดินประจําอําเภอ ทําใหทราบถึงประโยชนของการทําน้ําหมักชีวภาพ  
 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
1. มหีมอดินประจําอําเภอเปนแกนนํา ใหความรูและดูแลเกษตรกรในชมุชนอยางสม่ําเสมอ 
2. การนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน อยางเชน สมนุไพรพื้นบาน 
3. การจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูทีม่ีความพรอมในทุกๆ ดาน ทัง้วิทยากร ตัวอยางการฝกปฏบิัติ 

 
การนําความรูไปประยุกตใชกับชุมชน 

 1. การที่ไดความรูจากผูรูจริง (หมอดิน) ทําใหไดประสบการณตรงไมตองรอประสบการณ
ดวยตัวเอง สามารถมาประยุกตใชกับกรณีที่เราประสบปญหาที่มีลักษณะคลายเหมือนกับที่หมอดิน
แนะนํา 

2. การใชปุยและเรียนรูวิธีการทําปุยดวยตัวเอง จะเปนการจําสูตร วิธีลัดและนําเอาไป
ปฏิบัติ เปนการลดมลพิษและรูจักนําสิ่งเหลือใชที่เราคิดวาไมมีประโยชนนํากลับมาใชประโยชนได
ใหมอยางคุมคาและประหยัดคาใชจายในการซื้อปุยเคมี อีกทั้งยังไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมทําลาย
สุขภาพของเกษตรกร อันเนื่องมาจากการใชสารเคมีอีกดวย ทําใหมีแหลงน้ําสะอาด อากาศบริสุทธิ์ 
ผูคนมีสุขภาพจิตดี ไมครํ่าเครงกับการตองสูญเสียเงิน รายไดไมพอกับรายจาย 
  3. การที่ผูฝกอบรมนําสูตรการทําปุยไปใชกับชุมชนของตัวเองจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
ทําใหประชาชนมีรายไดมากขึ้น รูจักพัฒนาถิ่นที่อยูอาศัยใหเปนเศรษฐกิจพอเพยีง 
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สิ่งท่ีไดรับจากการจัดโครงการฝกอบรม 
 

1. ดานการเปนผูดาํเนินงานในการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

• ไดเรียนรูกระบวนการฝกอบรมตั้งแตการหาความตองการในการฝกอบรม การเขียน
โครงการ การประสานงาน การเตรียมการกอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรม 
และหลังการฝกอบรม ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 

• ไดฝกปฏิบัติในการเขียนโครงการฝกอบรมมีแนวทางในการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมไปประยุกตใชกับงานที่ทํา อีกทั้งยังสามารถตอยอดใชในการเรียนและการ
ทํางานในอนาคต (สําหรับผูที่ยังไมมีประสบการณในการทํางาน) 

• เกิดทักษะในการบริหารจัดการทีมงานเพื่อการบริหารจัดการโครงการฝกอบรมและ
เกิดทักษะในการทํางานรวมกันเปนทีม 

• ไดฝกปฏิบัติในฐานะการเปนผูดําเนินงานในการจดัฝกอบรม โดยไดรับทราบ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน  แนวทางและวธีิปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการจัด   

• เกิดประสบการณจริง ไดเรียนรูในสถานการณที่เกิดขึน้ เกิดทักษะในการแกปญหา
และตัดสินใจเพื่อทําใหโครงการสามารถดําเนินการตอและบรรลตุามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว 

• การคัดเลือกหรือการจัดผูเขารับการฝกอบรมในเรื่องที่ตรงตอความสนใจของผูเขา
รับการอบรมนั้น เพื่อกอใหเกิดการเรยีนรูและนํากลับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• ไดแลกเปลีย่นเรียนรูกระบวนการทํางาน แนวคิด และการปฏิบัติงานรวมกันในดาน
การทํางานของนิสิตเอง การทํางานของผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนเจาของพื้นที ่

• การแกไขปญหาเฉพาะหนาสําหรับการดําเนินการจดัฝกอบรม เชน  เวลาในการ
ดําเนินการ การปรับจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามความสนใจในกจิกรรม  
การปรับวิธีการดําเนินการทํากิจกรรม  เพือ่ใหกระบวนการเรียนรูสมบูรณที่สุดและ
ใชผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู 

• เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันตลอดเวลาในกลุมนิสิต รวมถึงกลุม
ผูเขารวมสัมมนา  ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน   

• การสรางกระบวนการทํางานที่ยืดหยุน ทีส่ามารถปรับเปลี่ยนใหเขากบัสถานการณ 
เวลาและบริบทตาง ๆ  เพื่อทําใหการทํางานบรรลุตามเปาหมายและวตัถุประสงค 

• เทคนิคในการสรางความคุนเคยของกลุมผูเขาอบรมโดยการละลายพฤติกรรมของ 
ผูเขาฝกอบรม  
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• การสรางการสื่อสารที่ดีในการทํางานรวมกัน และการโนมนาวชกัจูงเพื่อใหเกิด
ความรวมมือรวมใจของทีมงาน 

• ฝกปฏิบัติในกระบวนการสนทนากลุม (focus group) เพือ่เปนพื้นฐานใน
กระบวนการทาํวิทยานิพนธของตนเอง  

• ไดรับทราบแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรูและการถายทอดความรูของ
ชุมชน  เพื่อใหเกิดภาพการทาํงานในการพฒันาทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

• การเตรียมการศึกษาขอมูลพืน้ที่ ขอมูลผูเขารับการอบรม เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากเรา
ในฐานะของผูประสานงานเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจอันดี สามารถตอบโจทยความคาดหวงัของผูเขารับการฝกอบรมได ซ่ึงสิ่งนี้จะ
เปนประโยชนสูงสุดในการฝกอบรม 

 
2. ดานของการเปนนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

• นักพัฒนาทีด่ีควรพรอมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ บริบทของชุมชน 

• การสรางแนวทางการบริหารจัดการคนในชุมชน  โดยทีห่นองสาหราย จะแบงคน
ออกเปน 3 กลุม  (กลุมหวัไวใจสู เรียกวา ทนุชุมชน  กลุมขอดูทีทา เรียกวา 
ทรัพยากรในชมุชน และกลุมเบิ่งตาลังเล) ซ่ึงทั้งสามกลุมนี้มีความสําคญักับชุมชน  
จึงมีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญกับคนทุกกลุม
และจะไมทิ้ง ถึงแมวาจะไมไดรวมทําประโยชนแกชุมชน แตก็ถือเปนหนึ่งใน
ทรัพยากรของชุมชนแตพยายามที่สรางการมีสวนรวมใหมากขึ้น  และหาวิธีสราง
แรงจูงใจใหเกดิการมีสวนรวมกับชุมชน 

• การมีผูนําของชุมชนดีและมคีวามตอเนื่องในการบริหารจัดการ จะสงผลดีตอการ
บริหารและพฒันาชุมชนและเปนแบบอยางใหกับคนในชุมชน 

• ความสําคัญของการศึกษาและการเรียนรูอยูตลอดเวลาของผูนําและคณะกรรมการ
บริหารจัดการของชุมชน สงผลตอการพัฒนาในทกุ ๆ ดาน 

• การยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอ่ืนเพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนา 

• ความทุมเท ความเสียสละ  ความอดทนตออุปสรรคของคณะกรรมการในการ
บริหารจัดการตอชุมชนที่นํามาซึ่งความสาํเร็จ 

• การปรับเปลี่ยนแนวคิดของผูนําและผูตามในชุมชนมกีารดําเนินการอยางตอเนื่อง 

• การสรางการมีสวนรวมและการสรางองคความรูที่มีอยูถายทอดใหซ่ึงกันและกันจน
สามารถทํางานหรือทําบทบาทการเปนวิทยากรแทนกันได 
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• การใหเกียรติ  การยองยอง  การใหความสําคัญตอทีมงานทุกคนอยางเทาเทียมกนัซึ่ง
เปนจุดแข็งในการดําเนนิงานของชุมชน 

• ความสําคัญที่เกื้อกูลกันของการพัฒนาคนไปพรอม ๆ กับการพัฒนาชมุชน เนื่องจาก
คนเปนสวนหนึ่งของชุมชนและชุมชนเปนสวนหนึ่งของชีวิตคน 

• การเปดโอกาสใหคนในชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากชุมชนอื่นเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและริเร่ิมพัฒนาชุมชนของตนเอง 

• การเปดกวางรบัสิ่งใหม ๆ  การศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา ของผูนําชุมชน เพื่อใหคน
ในชุมชนกลาที่จะเปลี่ยนแปลง  

• การเปนนกัพฒันาตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไมใชมแีตทฤษฎี และตองผาฟน
แกปญหา ลองผิดลองถูกดวยตัวเอง หรือเปนปญหาที่ตองแกไขในชุมชนนั้น ๆ 

• ความรัก ความเขาใจ ความสามัคคีในการทาํงานของทุกคน และการสรางจิต
สาธารณะ 

• การสรางและสะสมบารมี เพื่อใหเกิดความนาเชื่อเถือของนักพัฒนา เพราะนั่นจะทํา
ใหชาวบานปฏิบัติตามไดอยางดี และเชื่อมั่นในตวัเรา 

• การทํางานในทุก ๆ อยางไมใชเพียงแตสักวาจะทํา แตตองรูจักเรียนรูถึงสิ่งที่เราจะลง
มือทําใหเกดิความรูอยางแทจริง รูลึก รูจริง เพื่อปองกันปญหาและสามารถบริหาร
จัดการแกปญหาในเรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางดี 

• การเปนสวนหนึ่งในชุมชนทีเ่ราเขาไป การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ความเปนกันเอง 
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางคนในและคนนอก (นกัพัฒนา) อยางแทจริง 

• กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดี ควรมาจากรากเหงาของชุมชนมากกวา 
การนําแบบแผนสําเร็จรูปจากที่อ่ืนมาใช 
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ตัวอยางการเขยีนโครงการฝกอบรม  
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผูนําในการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง” 

 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ทําใหเกิดปญหาที่สงผล
กระทบตอชุมชนในดานตางๆ อาทิเชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหชุมชนและคน
ในชุมชนมักตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนจากความไมพรอมของชุมชน จึงเปนเรื่อง
จําเปนอยางยิ่งที่คนในชุมชนจะตองเรียนรู เขาใจ และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูให
สอดประสานกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการ
วางแผนแกไขปญหาของชุมชน ตามศักยภาพและความตองการของประชาชนในชุมชน ทําใหคน
ในชุมชนไดรวมกันศึกษาเรียนรู สถานการณทั้งภายในและภายนอก มีการคนหาปญหาผลกระทบ 
วิเคราะหสาเหตุแนวทางตามความตองการที่แทจริงของชุมชน ทําใหเกิดกระบวนการแกไขปญหา 
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในชุมชน  

 เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยงานที่มีความ
พรอม ประสบความสําเร็จในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการ จนกระทั่งสามารถเปน
ชุมชนตนแบบสําหรับชุมชนอื่นๆ ในการเอื้อเฟอ แบงปน และถายทอดประสบการณเพื่อใหเกิดการ
พัฒนารวมกันภายในประเทศ กลุมนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ซ่ึงกําลังศึกษาวิชากระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนในองคกร (02190551) จึงได
ประสานความรวมมือกับคณะทํางานโครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลทา
มะนาว โดยกลุม ปตท. จัดทําโครงการฝกอบรมในหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพผูนําในการบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็ง” ขึ้น ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อใหเกิดการเรียนรูของแกนนําเรื่องการบริหารจัดการชุมชนไปสูการจัดการตนเองและ
คนในชุมชน ตําบลทามะนาว  
 2. เพื่อใหเกิดคนตนแบบเรื่องการจัดการตนเองอยางครบวงจร  
 3. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถนํามาประยุกตใชได 

 อยางไรก็ตาม การจัดทําโครงการฝกอบรมดังกลาวนี้นอกจากจะเปนประโยชนกับชุมชน
โดยตรง ยังทําใหนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ไดมีโอกาส
เรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง และยังเปนงานบริการวิชาการของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร อีกโครงการหนึ่งดวย 
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รูปแบบของการจัดการฝกอบรม 
 สวนที่ 1 การเรียนรูภายในหองเรียน เปนการเรียนรูประสบการณการทํางานของพื้นที่ 
ตําบลหนองสาหราย โดยการสะทอนความคิดเห็นจากความรูที่ได ดวยการแบงกลุม โดยแบงกลุม
ยอยประมาณ 5 กลุม กลุมละประมาณ 11 คน 

 สวนที่ 2 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลความรูจากกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ไดแก สถาบัน
องคกรการเงินชุมชน กลุมผูผลิตปุยหมัก และการจัดการขยะในชุมชนอยางครบวงจร พรอมสรุป
รวบรวมขอมูลที่ไดแลวนํามาเสนอเวทีกลาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 
ระยะเวลาการจัดการฝกอบรม 
 ระยะเวลาการจัดการฝกอบรม 2 วัน ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 2553 
 
สถานที่จัดการฝกอบรม 
 เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี 
 
ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม  
 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับโครงการรักษปาสรางคน 
84 ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลทามะนาว โดยกลุม ปตท. และภาคีเครือขาย 
 
ผูเขารวมโครงการฝกอบรม 
 1. ผูนําชุมชนตําบลทามะนาว อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบุรี จํานวน 55 คน ไดแก  

1.1 ผูนําฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน จํานวน 20 คน 
1.2 ผูนําฝายบริหาร นายก อบต. และสมาชิก อบต. จํานวน 20 คน 
1.3 ผูนํากลุมองคกรตางๆ ไดแก อสม. อพปร. สถานีอนามัย โรงเรียน จํานวน 15 คน 

 2. นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 16 คน 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ชุมชนตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี 

 1.1 ไดเพิ่มพนูทักษะในการจดัการชุมชนใหกับผูนํา 
 1.2 เกิดแนวทาง แผนการทํางานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม 
 1.3 เกิดแนวคดิในการจัดตั้งธนาคารความดี การจัดตั้งองคกรการเงินในชุมชน สามารถ

แกไขปญหาหนี้สินได 

2. นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการ 
ทักษะ ในการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม 
 
ประมาณการคาใชจาย 
 สวนที่ 1  โครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง โดยกลุม ปตท.  70,000 บาท 
 สวนที่ 2   โครงการหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   9,990  บาท 
 มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คาที่พัก (100 บาท/ คืน / 17 คน) 1,700 บาท 
 2. คาอาหาร (70 บาท/ 4 มื้อ / 17 คน ) 4,760 บาท 
 3. คาอาหารวาง (30 บาท/ 3 มื้อ / 17 คน)  1,530 บาท 

 4. คาวัสด ุ 1,000 บาท 
 5. คาใชสอย 1,000 บาท 

 รวม 9,990 บาท 
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สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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