หน่ วยที่
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การพัฒนาและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
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หน่ วยที่ 8

การพัฒนาและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
ตอนที่ 8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
ตอนที่ 8.3
8.3.1
8.3.2

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปรัชญาและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการความรู้
แนวคิดการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ความหมายและความสาคัญของการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสหกรณ์ไปสู่พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ให้ ป ระสบความส าเร็จ ต้ องคานึ งถึง ปรัช ญาและหลั กการของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์มี 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยด้วยการ
ฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา และเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ
จัดการความรู้
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3. การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์คือ การทานุบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้อยู่กับสหกรณ์นาน ๆ
จนเกษียณอายุ การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ช่วยสร้างและรักษาความสมดุลทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้
ปฏิบัติงานในระดับพอเพียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์มี 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัว
แบบการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน และตัวแบบการพัฒนา
แรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. อธิบายเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. อธิบายแนวคิดการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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ตอนที่ 8.1

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 8.1.1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่ 8.1.2 ปรัชญาและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่ 8.1.3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ไปสู่คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการบริหารสหกรณ์สู่ความสาเร็จ 6 ประการ
ได้ แก่ ช่ วยท าให้ ระบบและวิธี ป ฏิบั ติ งานดี ยิ่ งขึ้น ช่ ว ยท าให้ เกิด การประหยั ด ลดความ
สิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้งานให้น้อยลง ช่วย
แบ่ งเบาภาระหน้ าที่ ของผู้ บั งคับ บั ญ ชาหรือหั วหน้ าหน่ วยงาน ช่ วยกระตุ้ น บุ คลากรให้
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ ก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน และช่วยทาให้ บุคลากรมี
โอกาสได้รับความรู้ความคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
2. ปรัชญาการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์มี 2 ประการคือ ปรัชญาเกี่ยวกับ คุณ ค่าการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และปรัชญาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 7 ประการ คือ หลักการสร้างความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับ
การพัฒนา หลักการรักษาระดับความสนใจของผู้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดั บสูงอยู่เสมอ
หลักการเสริมสร้างภาวะสมอง หลักการสร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่จะ
พัฒนา หลักการสร้างความเข้าใจในประเด็นของเรื่องที่จะพัฒนา หลักการเน้นหรือย้า และ
หลักการประเมินผลโครงการ
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3. กระบวนการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์มี 4 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้น ตอนแรก การสารวจความ
ต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สอง การวางแผนและการออกแบบการพัฒา
ทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สาม การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สี่ การ
ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
2. อธิบายปรัชญาและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
3. อธิบายกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
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เรื่องที่ 8.1.1 ความหมายและความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
1. ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นแนวคิดใหม่ที่ให้ความสาคัญ
ต่อทุนมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จะ
ส่งผลทาให้ผลการดาเนินงานขององค์การหรือสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นด้วย
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีนักวิชาการได้ให้นิยามไว้แตกต่างกัน ดังนี้
1.1 การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการการศึ กษาที่ ต่อเนื่ อง ลีโอนาร์ด แนดเลอร์
(Leonard Nadler) ได้เสนอแนวคิดว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการการศึกษาต่อเนื่องที่มนุษย์
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ ในระยะแรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมเป็น
สาคัญ ในปัจจุบันนี้แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ 3 กิจกรรมที่สาคัญ คือ (Leonard Nadler,
1992, p. 3)
1.1.1 การฝึกอบรม (training) เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการทางานในปัจจุบัน
1.1.2 การศึกษา (education) เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการทางานในอนาคต
1.1.3 การพั ฒ นา (development) เป็ น การเรีย นรู้ที่ มิ ได้ มุ่ ง เน้ น การท างาน แต่ มุ่ ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น
1.2 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ หมายถึงระบบปรั บปรุ งประสิทธิภาพของบุคลากร อาร์ เวเน พีช
(R. Wayne Pace) ได้ เสนอแนวคิด ว่ า การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ระบบปรับ ปรุง ประสิ ท ธิภ าพของ
บุคลากรในการทางานให้ดีขึ้น เมื่อใดก็ตามที่บุคลากรทางานมีประสิทธิภาพจะส่งผลทาให้กลุ่มและองค์การมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จึ งมี ขอบข่า ยครอบคลุ ม ถึง การพั ฒ นาบุ ค คล (individual
development) รวมทั้งการพัฒนาองค์การ (organization development) และการพัฒนาอาชีพ (career
development) (R. Wayne Pace, 1991, p. 20)
1.3 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ คือพัฒนา 3 มิติในตัวคน ไกรยุทธ์ ธีรตยาคีนันท์ ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า มิติในตัวคนมี 3 ประการ คือ
1.3.1 มิติด้านการศึกษา เป็นมิติที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในการทางานมากขึ้น
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1.3.2 มิ ติด้านสุ ขภาพ เป็นมิติเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ของคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งด้าน
กายภาพและจิตภาพ ก็จะมีคุณภาพดีกว่าคนที่มีความไม่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
1.3.3 มิติด้านทั ศนคติ เป็นมิติเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคน คนที่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตนเองเกี่ยวข้องกับผู้อื่น กลุ่มบุคคล และสังคมในลักษณะที่เป็นลบ ย่อมเป็นคนที่มีคุณภาพที่ด้อยกว่าคนที่มี
ความรู้สึกนึกคิดในลักษณะที่เป็นบวก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 มิติในตัวคน สามารถอธิบายได้ ดังภาพที่ 8.1
ทัศนคติ

การศึกษา
สุขภาพ

ระดับแนวความคิด
ระดับปฏิบัติ/กิจกรรม
สุขภาพ
ทัศนคติ
การศึกษา

ภาพที่ 8.1 ประเด็นสาคัญเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: ไกรยุทธ์ ธีรตยาคีนันท์ . (2531). แนวพระราชดาริ ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531, น. 5.

จากภาพที่ 8.1 อธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถดาเนินการได้ในสามมิติด้วยกัน คือ
ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสุ ข ภาพ และด้ า นทั ศ นคติ ทุ ก มิ ติ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบสองระดั บ ด้ ว ยกั น คื อ ระดั บ
แนวความคิด และระดับปฏิบัติหรือกิจกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือในแต่ละด้าน เช่น ด้านการศึกษาก็จะมีระดับ
แนวความคิดเกี่ยวกับด้านนั้น ๆ อันมีลักษณะเป็นนามธรรม และการประยุกต์หรือการนาระดับแนวความคิด
ในด้านการศึกษาไปแปรสภาพเป็นการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อแนวความคิด การศึกษานั้นอันมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ไกรยุทธ์ ธีรตยาคีนันท์ ได้นาเสนอว่า การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความสาคัญต่อ
ระบบทัศนคติในปั จเจกบุคคลเนื่ องจากทั ศนคติ คือสิ่งที่ อยู่ในตัวปัจเจกบุคคลที่ จัดเป็ นความคิด ความเชื่ อ
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ค่านิยม หลักปรัชญา แนวปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และมีอิทธิพลต่อกิจกรรมที่เลือกทาหรือไม่
เลือกทาในเรื่องต่าง ๆ โดยนาเสนอแนวคิดการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ยึด
หลักคิด 2 ประการ ประกอบด้วยระบบความคิดที่เน้นจุดศูนย์กลางที่ปัจเจกบุคคลและระบบความคิดที่เน้นจุด
ศูนย์กลางที่ส่วนรวม ซึ่งประมวลได้ ดังภาพที่ 8.2
ระบบทัศนคติในปัจเจกบุคคล

ระบบความคิดที่เน้นจุด
ศูนย์กลางที่ปัจเจกบุคคล

ระบบความคิดที่เน้นจุด
ศูนย์กลางที่ส่วนรวม

แกนความคิดรูจ้ ักทาชีวิตให้
ประสบความสาเร็จ

แกนความคิดร่วมมือกัน
เพื่อความเจริญของ
ประเทศ

วิธีการทางาน
ที่ได้ผล

คุณธรรมคนดี

แนวทางที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมเพื่อความ
สาเร็จส่วนรวม

บุคคลที่มีคุณภาพ
ภาพที่ 8.2 การพัฒนาบุคคลให้ มคี ุณภาพเพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ
ที่มา: ไกรยุทธ์ ธีรตยาคีนันท์ . (2531). แนวพระราชดาริ ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531, น. 12.

จากภาพที่ 8.2 อธิบ ายได้ ว่า ระบบทั ศนคติ ในปั จ เจกบุ ค คลต้ องมุ่ งเน้ น ระบบความคิด ที่ เน้ น จุ ด
ศูนย์กลางที่ปัจเจกบุคคลกับระบบความคิดที่เน้นจุดศูนย์กลางที่ส่วนรวม ดังนี้
1) ระบบความคิ ด ที่ เน้ น จุด ศู น ย์ ก ลางที่ ปั จเจกบุ ค คล มี แกนความคิ ด ให้ รู้จั กท าชี วิ ต ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จโดย
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1.1) วิ ธีการทางานที่ได้ ผล ประกอบด้วย การมีความรู้ความสามารถ การรู้จักประยุกต์ใช้ การ
คิดอย่างรอบคอบ การมีปัญญา การมีสติและความสงบสารวม การมีความจริงใจและสัจจะ การมีวินัย การรู้จัก
ประสานผู้อื่น การรู้จักสร้างสรรค์ การพัฒนา รวมทั้งการมีแผนการทางาน
1.2) คุณธรรมคนดี ประกอบด้วย ฉันทะและวิริยะ ความอดกลั้นและความเข้มแข็ง ความตั้งใจ
จริงและจริงใจ ความถูกต้องยุติธรรม ความเมตตาและความเสียสละ ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ความสุจริต
ความกตัญญู รวมทั้งการมีวินัย
2) ระบบความคิดที่เน้ นจุดศูนย์ กลางอยู่ที่ส่วนรวม มีแกนความคิดให้ร่วมมือกันเพื่อความเจริญของ
ประเทศโดย
2.1) แนวทางที่ สร้ างสรรค์ ประโยชน์ ส่วนรวม ประกอบด้วย ความร่วมมือสามัคคีกัน การ
แสวงหาความรู้และความมีเหตุมีผล
2.2) คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อความสาเร็ จของส่ วนรวม ประกอบด้วย
คุณธรรมชุดที่ 1 ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเองและการมีวินัย
คุณธรรมชุ ดที่ 2 ฉันทะ ความศรัทธา สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสานึกในหน้าที่และ
ความกตัญญู
คุณธรรมชุดที่ 3 ความมีสติ ความรอบคอบ ความตั้งจิตให้ดี
คุณธรรมชุ ดที่ 4 ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ความเอื้อเฟื้อ ความไม่เห็นแก่ตัว
ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และความอะลุ่มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย
กัน
จากความหมายของนักวิชาการทั้งสามคนสามารถสรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
2 ประการ ดังนี้
ประการแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในสหกรณ์ไปสู่
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ มี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงความรู้
(knowledge) การเปลี่ยนแปลงทักษะ (skill) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (attitude)
ในกรณีที่ทรัพยากรมนุษย์มีพฤติกรรมทั้ง 3 ด้ านที่ดีพร้อมและสามารถปฏิบัติงานมาตรฐานสูง (high
performance) เรีย กทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น ว่ ามี ส มรรถนะสู ง (high competency) ค าว่ า สมรรถนะสู ง จึ ง
ประกอบด้วยการมีความรู้ดี มีทักษะเยี่ยมและมีทัศนคติที่รักงานย่อมส่งผลการทางานให้ประสบความสาเร็จ
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ จึงอธิบายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์ให้มีการปฏิบัติงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพนั่นเอง
ประการที่ สอง การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ เป็ น เครื่องมื อในการบริหารสหกรณ์ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพมากขึ้นกล่าวคือ มีความ
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พร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม ก็จะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีการทางานที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลทาให้การบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป การ
บริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานทั้งรู้ลึกและ
รู้กว้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์

2. ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าในการบริหารสหกรณ์ใดก็ตาม ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่า เป็นปัจจัย
สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้สหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง หรือความเสื่อมโทรมได้ ถึงกับมีนักวิชาการบาง
คนเชื่อมั่นว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญเหนือกว่าปัจจัยทางบริหารอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็น
ปัจจัยประเภทพิเศษที่แตกต่างไปจากปัจจัย อื่น ๆ ในแง่ที่ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยที่มีหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัย
อื่น ๆ ทั้งหมดทั้งเงินหรืองบประมาณ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และวิธีการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการ
บริหารขึ้น นอกจากนี้มนุษย์ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลหรือไม่
อีกด้วย ซึ่งถ้าหากสหกรณ์ใดที่ทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
แล้ว สหกรณ์นั้นย่อมมีโอกาสที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ทุก
สหกรณ์จึงต้องการให้ทรัพยากรมนุษย์ของตนเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถสูง หรือสมรรถนะสูงและวิธีการ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อการบริหารสหกรณ์สู่ความสาเร็จใน 6 ประการ ดังนี้
2.1 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ช่วยทาให้ ระบบและวิธีปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงาน
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์
ให้ มีค วามส านึ กรับ ผิด ชอบในการปฏิบั ติหน้ าที่ ของตนให้ ได้ ผลดียิ่ งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได้ รับความรู้ใด จาก
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็ย่อมสามารถที่จะนาเอาความรู้นั้นไปใช้ปฏิบตั ิงานต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยทา
ให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ผลทาให้สหกรณ์ประสบความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด
2.2 การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ เป็ นวิธีก ารอย่ างหนึ่ งที่ จะช่ วยท าให้ เกิดการประหยัด ลดความ
สิ้ นเปลืองของวัสดุที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้ว ย่อม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะมีผลทาให้ สหกรณ์สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการทางานล่วงเวลาได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทางานล่วงเวลาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทางาน
ล่าช้า หรือความไม่เข้าใจในลักษณะของงานที่ต้อ งทา ทั้งนี้เนื่องจากว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยทา
ให้บุคคลมีความเข้าใจในระบบและวิธีการทางาน ตลอดจนลักษณะของงานที่ต้องทาเป็นอย่างดี ทาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2.3 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ช่วยลดระยะเวลาการเรี ยนรู้ งานให้ น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
เพิ่งเข้าทางานใหม่หรือเข้ารับตาแหน่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การทางานแบบลองผิดลองถูกอีกด้วย
2.4 การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ เป็ นการช่ วยแบ่ งเบาภาระหน้ าที่ของผู้บังคับบัญชาหรื อหั วหน้ า
หน่ วยงานต่ าง ๆ ในการตอบคาถามหรือให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน กล่าวคือ ในกรณีที่มีบุคลากร
เข้าทางานใหม่หรือเข้ารับตาแหน่งใหม่ในหน่วยงานใดของสหกรณ์ก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนั้น ย่อมจะมีความ
เข้าใจในลักษณะงานตามหน้าที่ใหม่ไม่มากนัก จึงมักจะต้องสอบถามหรือขอคาแนะนาจากหัวหน้าหน่ว ยงาน
นั้น ๆ หรือบุคคลอื่นใดก็ตามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องคอยตอบคาถามหรือ
ให้คาแนะนาอยู่เสมอ ดังนั้น ถ้าหากจัดให้มีโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่บุคคลเหล่านั้นเสียก่อน ก็ย่อมที่
จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะของงานที่ต้องปฏิ บัติตั้งแต่แรก ก็ย่อมที่จะไม่ต้องสอบถามบุคคลอื่น
อยู่ ต ลอดเวลา ท าให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ น ลดภาระในการตอบค าถามหรือ ให้ ค าแนะน าลงจะได้ มี เวลา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
2.5 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นวิธีการอย่ างหนึ่งที่จะช่ วยกระตุ้นบุคลากรต่ าง ๆ ให้ ปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่การงาน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
ใด ๆ ในสหกรณ์ก็ตาม มักจะคานึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับ
การเลื่อนขั้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการพัฒนา
2.6 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ยังช่ วยทาให้ บุคลากรนั้น ๆ มีโอกาสได้ รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ทาให้เป็นคนทันสมัยทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก การบริห ารงาน อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ในส านั ก งานซึ่ งมี ก ารคิ ด ค้ น และเสนอแนะสิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์
ประเด็นวิเคราะห์
ท่านคิดว่าวัตถุป ระสงค์ของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มีอะไรบ้ าง ความส าคัญ ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 6 ประการที่กล่าวมาแล้ว ท่านคิดว่ามีความสาคัญต่อสหกรณ์มากที่สุดคือข้อ
ใด

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.1.1 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.1.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่ องที่ 8.1.1
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เรื่ องที่ 8.1.2 ปรัชญาและหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสาเร็จเพื่อนาพาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาปรัชญาและหลักการของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เข้าใจชัดเจน

1. ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 2 ประการ คือ ปรัชญาเกี่ยวกับคุณค่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับปรัชญาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 ปรั ชญาเกี่ยวกับคุณค่ าการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใน
ปัจจุบันนี้ว่าการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่หรือภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งที่สหกรณ์ ทุกสหกรณ์ ต้อง
ปฏิบัติ มากบ้างน้อยบ้างตามนโยบายของแต่ละสหกรณ์ แต่ในระยะเริ่มแรกที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
มีปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แตกต่างตรงกันข้ามกัน 2 ปรัชญา คือ
1.1.1 ปรั ชญาแบบดั้งเดิม เป็นปรัชญาที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่ง
ไม่จาเป็นสาหรับสหกรณ์และมิใช่เป็นหน้าที่ที่สหกรณ์จะต้องจัดให้มีการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของตนแต่
อย่างใด สหกรณ์มีหน้าที่เฉพาะแต่เพียงบังคับบัญชาควบคุมให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ที่ตามคาสั่งหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าหากบุคคลใดต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนจะต้องดิ้นรนขวนขวาย
กันเองโดยลาพัง นอกจากนี้ ปรัชญาแบบนี้ไม่เชื่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป ในทางตรงกันข้ามปรัชญานี้เชื่อว่าสหกรณ์สามารถได้บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเสียตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่กับสหกรณ์ บุคคลนั้นย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกอย่าง
ตลอดไป โดยไม่จาเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมใด ๆ ดังนั้น สหกรณ์ที่มีพื้นฐานความเชื่อเช่นนี้ จึง มุ่งเน้น
ที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดมากกว่าที่จะดาเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของตน
1.1.2 ปรั ชญาแบบสมัยใหม่ เป็นปรัชญาที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับปรัชญาแรก กล่าวคือ เป็น
ปรัชญาที่เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ทสี่ าคัญและจาเป็นทีส่ หกรณ์ทุกสหกรณ์ต้องกระทาอย่าง
สม่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่สหกรณ์จะได้รับประโยชน์มากกว่า มี
เหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อเช่นนี้อยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ
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1) ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่ดีและสามารถได้ผู้มีความรู้
ความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ในทันทีและตลอดไป โดยปราศจากการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งหรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่น ย่อมมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็น
อย่างดีเสียก่อน
2) เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นและนาเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและอย่างแพร่หลาย จึงมีความจาเป็นที่บุค คลทุกคนจะต้องปรับปรุง
ตนเองให้ เป็ น ผู้ที่ มี ความรู้ความคิด ที่ ทั นสมั ย ก้าวทั นโลกอยู่ เสมอถึงจะไม่ เสีย เปรียบหรือล้ าหลังกว่ าผู้ อื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่ ต้องดาเนิ นงานแข่งขันกับ ผู้อื่น ย่อมมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของตนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของ
สหกรณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3) เนื่องจากการบริหารสหกรณ์สมัยใหม่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ จะต้องมี การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ในสหกรณ์ ให้มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ พยายามที่จะกระตุ้น ให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่ม ประดิษฐ์สิ่งใหม่สร้างสิ่งแปลกใหม่ก่อนผู้อื่น การสร้างพลังสติปัญญา ความเฉลียว
ฉลาดของทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องพัฒนา อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะกระตุ้นให้มีการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงที ละเล็กละน้อยเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่ การศึกษาดูงานสหกรณ์ ที่ดีเด่น (best
practice) แล้วนามาปรับใช้ในสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
4) เนื่องจากการบริหารสหกรณ์สมัยใหม่มุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แก่นสาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้มี
5 ประการ คือ ประการแรกมีบุคคลเป็นผู้รอบรู้ รู้จักวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเองแล้วสามารถ
กาหนดตาแหน่งของตนเอง เพื่อไปสู่ความสาเร็จได้ ไม่จาเป็นต้องลอกแบบผู้อื่นแต่ต้องวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็จได้ ประการที่สองมีบุคคลที่มีตัวแบบความคิดทางวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลสามารถพิสูจน์ได้
ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงประการที่สามมีบุคคลที่มีความคิดเชิงระบบ และคิดเชิงวิเคราะห์ ประการที่สี่มีการ
เรียนรู้ด้วยทีม การทางานเป็นทีมทาให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ระหว่า งกันมากขึ้น ประการที่ห้ามีวิสัยทัศน์ร่วม มี
การจินตนาการความฝันและสร้างภาพที่พึงประสงค์ร่วมกัน
1.2 ปรั ชญาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มี 2 แนวทาง ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2550, น. 23)
1.2.1 แนวอนุรักษ์ นิยม มุ่งพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมคือ ให้เป็น คนที่ศึกษาหาความรู้สูงและ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวนี้มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มสารนิยม และจริย-สุนทรีย
นิยม
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1) กลุ่ม สารนิ ย มหรือสารัต ถวาท มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ วยการให้ เป็ น ผู้ มี
ความรู้ดี กระบวนการพัฒนาจึงอยู่ที่การสอนให้อ่านออกเขียนได้และคิดคานวณได้ ผู้ที่พัฒนาดีแล้วคือ ผู้ที่ได้
เรียนและสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงโดยเป็นนักอ่านและนักเขียนจึงจะถือว่าเป็นผู้คงแก่
เรียน
2) กลุ่มจริย-สุนทรียนิยม หรือนิรันตรวาท ไม่ได้มุ่งพัฒนาความรู้ในวิทยาการ แต่มุ่งที่การ
พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และชื่นชมความสวยงามเพื่อที่จะได้บรรลุสภาวะสูงสุดตามที่บุคคล
ปรารถนา
1.2.2 แนวเสรี นิยม มิได้เน้นที่การมีความรู้ภาคทฤษฎีหรือการได้เล่าเรียนสูง แต่เน้นให้เป็นผู้มี
ประสบการณ์จากลงมือทาหรือการปฏิบัติมากขึ้นโดยที่บุคคลเป็นผู้กาหนดทิศทางการศึกษาหาความรู้และการ
พัฒนาตนเอง ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวทางนี้ มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพิพัฒนาการนิยม และ
กลุ่มสวภาพนิยม
1) กลุ่มพิพฒั นาการนิ ยมหรื อพิพฒั นวาท เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้ลงมือ
ฝึกฝนอย่างจริงจัง มิใช่เพียงแต่การอ่านมากฟังมาก แต่ต้องลงมือทาเองจนเกิดการเรียนรู้ในที่สุด ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านการฟังโดยปราศจากการปฏิบัติย่อมไม่ก่อประโยชน์เพราะบุคคลจะไม่สามารถ
เข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อหาสาระได้
2) กลุ่มสวภาพนิ ยมหรื ออัตภาววาท มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยตนเองโดยไม่ มี
ใครบังคับ หรือจัดโปรแกรมพัฒนาให้ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจะต้องช่วยให้บุคคลที่ต้องพัฒนาเห็นความ
จาเป็นหรือปัญ หาที่ตนจะต้องพัฒ นา แล้วลงมือศึกษาหาความรู้และแก้ปัญ หาเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเน้นการศึกษาด้วยตนเองในกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม ปรัชญาการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวเสรีนิ ยมยังสอดคล้องกับการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ใหม่ที่เรียกว่ากรวยแห่งการเรียนรู้ ดังภาพที่ 8.3
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พฤติกรรมไม่ถาวร

การเรียนรู้โดย
สัญลักษณ์
การเรียนรู้โดย
การสังเกต
การเรียนรู้โดย
การฝึกปฏิบัติ
พฤติกรรมถาวร
ภาพที่ 8.3 กรวยแห่ งการเรียนรู้

จากภาพที่ 8.3 อธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ให้
คนมีความรู้มากขึ้น ทักษะมากขึ้น และทัศนคติดีขึ้น แนวทางหรือวิธีการสร้างการเรียนรู้อย่างถาวรจาเป็นต้อ ง
ใช้วิธีการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ (Learning by Practice) ในปัจจุบันเรียกว่า การเรียนรู้โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Learning by Workshop) ซึ่งเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี การเรียนรู้ที่มีพฤติกรรมถาวร
แบบปานกลาง ได้ แก่ การเรีย นรู้โดยการสั ง เกต (Learning by Observation) เช่ น การสาธิ ต (Demonstration) ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยสังเกตที่ผู้เรียนสามารถรับรู้และสามารถจดจาได้อย่างถาวรปานกลาง
ในกรณีที่เรียนรู้เป็นแบบชั่วคราวพฤติกรรมไม่ถาวรที่ผู้เรียนไม่สามารถจดจาได้มากหลังการพัฒนา
คือ การเรียนรู้โดยสัญลักษณ์ (Learning by Symbolic) เช่น การใช้คาพูด ภาษาเขียนในการเรียนรู้ การจดจา
ย่อมน้อยกว่าการใช้แผนภาพ แผนผัง รูปภาพ ตัวแบบและแบบจาลอง
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์แนวเสรีนิยมจึงให้ความสาคัญ ต่อการ
เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้โดยการกระทา (Learning by Doing) นั่นเอง

2. หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ใดก็ตาม เพื่อที่จะให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับมอบหมายทุก
คนจะต้องคานึงถึงหลักการสาคัญ ๆ ของการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 ประการ คือ
2.1 หลักการเสริ มสร้ างความเชื่ อถือศรั ทธาของผู้เข้ ารั บการพัฒนา ในการจัดการโครงการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใด ๆ ก็ตาม ความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคลากรที่จะ
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เข้ารับ การพัฒนาว่า มีความเชื่อถือศรัทธาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ ถ้าหากบุคคลใดไม่มีความ
เชื่อถือศรัทธาเสียแล้ว ย่อมปฏิเสธที่ จะยอมรับ ความรู้ความคิดใหม่ ๆ และจะเป็ นมูลเหตุท าให้การพัฒ นา
บุคลากรล้มเหลวได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้าหมาย ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องพยายามสร้างความเชื่อถือศรัทธาในบรรดาผู้เข้ารับการ
พัฒนาเสียตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการพัฒนา โดยการชี้แจง ชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความ
สนใจ มีความต้องการเข้าใจ และยอมรับ ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความ
เชื่อถือศรัทธาแล้ว ก็ย่อมให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรนั้นอย่างเต็มที่ต่อไป การเสริมสร้างความรัก
และความศรัทธาในการพัฒนาจึงเป็นเรื่องจาเป็นและสาคัญ ในทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ต้องมุ่งไปสู่การเรียนรู้
อย่างมีความสุข เมื่อใดก็ตามที่มีความสุขในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าการเรียนรู้ (appreciation) ก็จะส่งผลทา
ให้มีความปรารถนาที่จะเข้ารับการพัฒนาต่อไป
2.2 หลักการรั กษาระดับความสนใจของผู้เข้ ารั บการพัฒนาให้ อยู่ในระดับสู งอยู่เสมอ โดยทั่วไป
แล้วในระยะเริ่มแรกที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่จะมีความกระตือรือร้น สนใจ
ใคร่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการพัฒนา แต่หลังจากที่ได้ดาเนินการพัฒนาไปแล้วระดับความสนใจจะเริ่ม
ลดลงตามลาดับ จนอาจจะหมดความสนใจต่อไปก็ได้ถ้าหากโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีร ะยะเวลา
ยาวนานมาก ดังนั้น เพื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้น จึงต้องมีการเร่งเร้าความสนใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนาให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ การดาเนินการเช่นนี้สามารถกระทาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น
2.2.1 โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเทคนิคของการพัฒนาบุคลากรอยู่ เสมอ ๆ เพื่อจะได้ไม่
เกิดความจาเจซ้าซาก จนเป็นที่น่าเบื่อหน่าย
2.2.2 โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับการ
พัฒนาบุคลากร
2.2.3 โดยการสร้างบรรยากาศในระหว่างดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปอย่างฉันท์มิตร เป็นกันเอง
และสนุกพอสมควร มิใช่เป็นบรรยากาศที่เคร่งขรึม ตึงเครียด จนเกิดความอึดอัดใจในที่สุด
2.2.4 โดยการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผู้สอนหรือวิท ยากรเป็นศูนย์กลาง
ไปสู่ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
2.2.5 โดยการนาเอาสื่อโสตทัศนูปกรณ์มาใช้มากขึ้น และให้มุ่งเน้นการใช้สื่อประสม อาทิ วีดิ
ทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.2.6 โดยการใช้ระบบการทางานเป็นทีมของผู้สอนหรือวิทยากร รวมทั้งมีการประสานทีมงาน
กับผู้จัดการฝึกอบรมและผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนามากขึ้น
2.3. หลักการเสริ มสร้ างภาวะสมอง โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะถือได้ว่าประสบผลสาเร็จได้
นั้น จะต้องเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พูดคุยหรือมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาไม่ว่าจะโดยรูปแบบหรือวิธีการ อย่างไรก็ตาม วิทยากรที่มีประสบการณ์มากและมี ความสามารถสูง
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ย่อมรู้จักวิธีการสร้างสถานการณ์ ที่ จะชักจู งให้ ผู้ เข้ารับ การพั ฒ นาทุกคนได้ แสดงออกซึ่งความคิด เห็ น หรือ
พฤติกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้สมองหรือสติปัญญา ส่วนวิธีการที่มักจะพบเห็นว่ามีการใช้กันโดยทั่วไป เช่น
2.3.1 โดยการป้อนคาถามหรือตั้งประเด็นปัญหาอย่างใดอย่ างหนึ่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบ
หรือแสดงความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ ตลอดการพัฒนา
2.3.2 โดยการสร้างสถานการณ์จาลองอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น แล้วให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคน
วิพากษ์วิจารณ์
2.3.3 โดยการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ โดยกาหนดบทบาทให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนเข้ามีส่ วน
ร่วมอย่างทั่วถึง
2.3.4 โดยการสร้างและพัฒ นากระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้คนคิดอย่างมีระบบและคิดแบบ
ริเริ่มสร้างสรรค์
2.4 หลักการเสริ มสร้ างภาพพจน์ ที่ดีในประเด็นหัวข้ อต่ าง ๆ ที่จะพัฒนา ก่อนที่จะมีการพัฒนาใน
ประเด็นหัวข้อหนึ่งหัวข้อใดก็ตาม วิทยากรหรือผู้ที่มีหน้ าที่จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรที่จะทาความ
เข้าใจเป็น เบื้องต้น เกี่ยวกับประเด็นหั วข้อนั้น ๆ แก่ผู้เข้ารับการพัฒ นาทุกคนเสียก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้
เพราะว่าการกระทาเช่นนั้นนอกจากจะทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ต่อไปแล้ว ยังเป็นการ
เริ่มต้นที่ดีและถูกต้องในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้สามารถจินตนาการในเรื่องนั้น ๆ ได้
ล่วงหน้า และตระเตรียมตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าถ้าหากโครงการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ใดที่ได้สร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อเรื่อ งที่จะพั ฒนาเสียแต่เริ่มแรกแล้วย่อม
เท่ากับว่าโครงการนั้นประสบผลสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ส่วนวิธีการที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีนั้นอาจกระทาได้หลายวิธี เช่น โดยการแจกเอกสารแนะแนวทาง
หรืออธิบายถึงขอบเขตของหัวข้อเรื่องที่จะพัฒนาให้ทราบก่อนล่วงหน้า หรือโดยการอธิบายสรุปเฉพาะเนื้อหา
สาระที่ ส าคัญ ๆ ของหั ว ข้อเรื่องนั้ น ๆ เพื่ อช่ ว ยให้ ผู้ เข้ารับ การพั ฒ นาเข้าใจดี ยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ อาจตั้ งชื่ อ
โครงการให้น่าสนใจ เช่น เส้นทางสู่ความสาเร็จ หลอมดวงใจสู่ความเป็นหนึ่ง สู่เส้นทางนักบริหาร ไต่บันไดการ
ขาย ศิลปะการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล การบริการสู่ความเป็นเลิศ คุณคือส่วนหนึ่งของความสาเร็จ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้า เป็นต้น
2.5 หลักการสร้ างความเข้ าใจในประเด็นของเรื่ องที่จะพัฒนา มักจะปรากฏอยู่เสมอว่า โครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความล้มเหลวนั้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการที่ ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนมากไม่
เข้าใจในประเด็นของเรื่องที่ทาการพัฒนา หรือมิฉะนั้นแต่ละคนมีความเข้าใจเรื่องเดียวกันไปกันคนละทาง ทา
ให้เกิดความสับสนวุ่นวายทั้งในการจัดการพัฒนาและในการสรุปผลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละข้อ ดังนั้น การ
สร้า งความเข้า ใจในทุ ก ๆ ประเด็ น ของเรื่องที่ จ ะพั ฒ นา จึ งเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยท าให้ โครงการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถบรรลุผลสาเร็จได้โดยง่ายซึ่งวิทยากรหรือผู้ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นจะต้องระลึกถึง
และยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอ
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วิธีการสร้างความเข้าใจในประเด็นของเรื่องที่จะพัฒนานั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น
2.5.1 โดยการอธิบายเน้นให้เข้าใจถึงแนวคิดและจุดมุ่งหมายสาคัญของหัวเรื่องที่นามาพัฒนาว่า
มีอยู่อย่างไรบ้าง จะได้ทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเล็งเห็นถึงความสาคัญ เกิดความสนใจและพยายามทาความ
เข้าใจเป็นเบื้องต้นเสียก่อนที่จะเขาถึงเนื้อหาสาระในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป
2.5.2 โดยการอธิบายความหมายและความสาคัญ ของประเด็นเรื่องนั้น ๆ ให้เข้ าใจเสียตั้งแต่
เริ่มแรก หากผู้เข้ารับการพัฒนามีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ควรจะอธิบายให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมได้จนหายข้องใจ
2.6 หลักการเน้ นหรื อยา้ การกล่าวเน้นหรือย้าในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เท่ากับเป็นการช่วยชี้นาให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่สาคัญ สมควรแก่การให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดการหลงประเด็นขึ้นได้ ดังนั้น การเน้นหรือย้าจึงเป็นหลักการสาคัญอีกประการ
หนึ่งของการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรประสบผลสาเร็จได้ง่าย อย่างไรก็ดี
การเน้นนั้นจะต้องไม่เป็นไปอย่างพร่าเพรื่อจนทาให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ส่วนวิธีการเน้นนั้น นอกจากจะกระทาโดยการอธิบายซ้าถึงประเด็นนั้นหลายครั้งหลายหนเพื่อชี้ถึง
ความสาคัญของเรื่อง ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ยังอาจกระทาได้โดยการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เข้า
ช่วยได้อีกด้วย เช่น ใช้แผนภูมิ รูปภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งโดยวิธีการเช่นนี้จะทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
สามารถจดจาได้โดยง่ายและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
2.7 หลักการประเมินผลโครงการ ผู้บ ริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการให้ความสาคัญกับการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการประเมินโครงการกระทาได้ 2 ตัวแบบ คือ
2.7.1 ตั วแบบซิ ป (CIPP Model) เป็ น การประเมิ น ผลโครงการทั้ งระบบซึ่ งประกอบไปด้ ว ย
สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการพัฒนา (Process) ผลผลิตของการ
พัฒนา (Product)
2.7.2 ตัวแบบอาร์ แอลบีอาร์ (RLBR Model) เป็นการประเมินผลใน 4 ด้าน คือ
ประการแรก ประเมิ นปฏิกิริย า (Reaction) โดยประเมิน ความพึ งพอใจต่ อวิทยากรหรือ
ผู้สอน เอกสาร อาหาร ที่พัก เป็นต้น
ประการที่สอง ประเมินการเรียนรู้ (Learning) โดยประเมินการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ
และทัศนคติว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
ประการที่ ส าม ประเมิ น พฤติ กรรม (Behavior) โดยประเมิ น ว่ า เมื่ อกลั บ ไปท างานแล้ ว
สามารถที่จะนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปใช้ในการทางานให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด
ประการที่สี่ ประเมินผลลัพธ์ (Result) โดยประเมินว่าการพัฒนามีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์
ต่อสหกรณ์มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายสหกรณ์มากน้อยเพียงใด

19

ประเด็นวิเคราะห์
ท่านคิดว่าหลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใดที่สามารถนาไปใช้ในสหกรณ์ได้มากที่สุด
เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.1.2 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.1.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่ องที่ 8.1.2

เรื่ องที่ 8.1.3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การสารวจความต้องการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สอง การวางแผนและการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่
สาม การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สี่ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ขั้นตอนแรกการสารวจความต้ องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การส ารวจความต้ องการการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ขั้น ตอนแรกในกระบวนการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กิจกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกาหนด
ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการกาหนดเป้าหมายคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 การวิเคราะห์ ความต้ องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพิจารณาในหลักการสาคัญว่า การปฏิบัตินั้นมีความต้องการใน
การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์หรือไม่ ในบางกรณี นั้ นการพั ฒ นาไม่ส ามารถที่ จะช่ วยแก้ปั ญ หานั้น ได้ เพราะ
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ระบบ และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ซึ่งถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างก็ต้องแก้ไข
โดยการปรับปรุงโครงสร้าง หรือถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบและวิธี การทางานก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีปรับระบบ
และวิธีการทางานเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่จะเป็นเครื่องชี้ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้ 1) ผลการทางานหรือ
ผลผลิ ต ของงานตกต่ า 2) วิธีการปฏิบั ติ บุ คลากรมี ความตั้งใจในการท างานน้ อย 3) อุ บั ติ เหตุเกิดขึ้น บ่ อ ย
ผิดปกติ 4) ระดับของการปฏิบัติงานมีการลาป่วย ลากิจ และขาดงานมาก (5) บริการที่ให้ผู้มาติดต่อชักช้า
สิ้น เปลื องเวลาและค่าใช้ จ่าย 6) ต้น ทุ น ในการปฏิบั ติ งานสู งขึ้น กว่า 7) ขวัญ ของบุ คลากรไม่ ดี 8) มี ความ
สั บ เปลี่ ย นหรื อ หมุ น เวี ย นในการปฏิ บั ติ ง านบ่ อ ย ๆ 9) วิ ธี ก ารควบคุ ม งานไม่ ดี 10) ขาดความร่ ว มมื อ
ประสานงาน 11) งานไม่เสร็จสิ้นตามกาหนด และ 12) การปฏิบัติงานล่าช้า เสียเวลามากเกินสมควร
สภาพการณ์ที่แสดงให้ทราบถึงความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจาแนก
ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) ความต้องการที่จะต้องเพิ่มความสามารถและฝีมือในการปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติอยู่หรือสาหรับ
ความก้าวหน้าในอนาคต
2) ความต้องการที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในสาขาที่ปฏิบัติอยู่
3) ความต้องการที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่
4) ความต้องการที่จะต้องพัฒนาทัศนคติ บุคลิกภาพ และท่าทีในการปฏิบัติงาน
1.2 การกาหนดความต้ องการการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ การกาหนดความต้องการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อาจกระทาได้ใน 5 วิธี คือ การกาหนดความต้องการด้วยการสังเกต การวิเคราะห์งาน การจัด
วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงาน และการสารวจ
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1.2.1 การกาหนดความต้ องการด้ วยการสังเกต คือ การสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผลงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการบริหารสหกรณ์ เพราะว่า
การสังเกตอาจกระทาได้โดยผู้ที่ถูกสังเกตไม่รู้ตัว ทาให้ได้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม นอกจากนี้การ
สังเกตทาให้เห็นสภาพของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เช่น สังเกตการไหลของงานว่ามีความเร็วหรือขัดข้องที่
ใด ณ จุดใด มีงานมากหรือคั่งค้างเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ การสังเกตกระทาได้โดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว ซึ่งจะ
เหมาะสาหรับการวิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการทางาน
1.2.2 การกาหนดความต้ องการด้ วยการวิเคราะห์ งาน คือ การวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับภาระหน้าที่
ลักษณะงาน วิธีการทางาน ผลการทางาน และความรับผิดชอบ เป็นต้น การวิเคราะห์งานจะทาให้เห็นถึง
สภาพกาลังคนในการท างานว่ามีลักษณะงานล้น คน คนล้นงานหรือไม่ จะช่วยในการวางแผนและพั ฒ นา
บุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ อาจมีการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์พฤติกรรมในการทางานของ
เจ้าหน้าที่หรือการวิเคราะห์สหกรณ์ด้วยก็ได้
1.2.3 การกาหนดความต้ องการด้ วยการจัดวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การพิจารณาว่าผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคลากร หรือผลงานของสหกรณ์ส่วนรวมเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
บรรลุ เป้ าหมายหรือถึงมาตรฐานที่ กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่ งในการกาหนดมาตรฐานของงานนั้ น มี หลักที่ ควร
คานึงถึง คือ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ในการประกอบกิจการงานนั้น ๆ ในกรณีที่
ต่ากว่ามาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ก็ควรจะต้องมีการพัฒนาซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
1.2.4 การกาหนดความต้ องการด้ วยการประเมินการปฏิบัติงาน คือ การพิจารณาหน้าที่ พันธกิจ
คุณ ภาพของงาน การวัดค่าของผลการปฏิ บัติงานว่าถูกต้อง และได้ผลเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ ใกล้เคียงหรือ
แตกต่างจากมาตรฐานเพียงใดหรือไม่ เหมาะสมและเพียงพอกับอัตราค่าจ้างที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด วิธีการ
ดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสหกรณ์ กรณีที่ผลการปฏิบัติงานต่า
กว่ามาตรฐานก็จะต้องมีการพัฒนาการวัดผลการปฏิบัติงานกระทาได้หลายวิธี เช่น วิธีกราฟ วิธีเปรียบเทียบ
วิธีกาหนดพฤติกรรมที่สาคัญและวิธีเน้นเหตุการณ์วิกฤต เป็นต้น
1.2.5 การกาหนดความต้ องการด้ วยการสารวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่จะแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้การดาเนินงานได้ผลถูกต้องยิ่งขึ้น การสารวจกระทาได้โดยการสัมภาษณ์ และ
การกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น การสัมภาษณ์ทาให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของบุคลากรในองค์การ
รวมกระทั่งทราบถึงขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากรด้วย อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์อาจกระทาได้
ในวงจากัด การใช้แบบสอบถามจึงทาได้ครอบคุลมกว้างขวางมากกว่า การจะใช้วิธีการใดสารวจนั้นขึ้นอยู่กับ
ว่าต้องการทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นสาคัญ
ดังนั้น ความต้ องการการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ก็คือ สภาพความแตกต่ างระหว่ างเป้ าหมายใน
การปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อใดผลการปฏิบัติงานต่ากว่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานมาก ความ
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ต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีมากนั่นคือ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขด้วยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
วิธีการอื่น
ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
ถ้าสมมติให้เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
=A
ผลการปฏิบัติงาน
=B
ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
=C
อาจเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
C=A-B

1.3 การกาหนดเป้ าหมายคุณภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มี 3 ระดับ คือ เป้าหมายโครงการ จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์การพัฒนา
1.3.1 เป้ าหมายโครงการ เป็นจุดประสงค์สูงสุดของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็น
ตัวกาหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์นั้นมีผลผลิต ผลงานใกล้เคียงหรือเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ เป้าหมายโครงการจะกาหนดไว้จากการวิเคราะห์ความต้องการ และเป็นความ
มุ่งหวังที่ปรารถนาให้เกิดหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานของโครงการ และเป้าหมายของโครงการนี้มักใช้เป็นชื่อ
ของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ๆ ซึ่งจะบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นการพัฒนาอะไร เพื่ออะไร สาหรับใคร
1.3.2 จุดประสงค์ ทั่วไป เป็นจุดประสงค์ระดับรองหรือย่อมลงจากเป้าหมายของโครงการพัฒนา
จะกาหนดขอบข่ายของทักษะความรู้ที่จาเป็นช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยระบุถึงความสามารถที่
ผู้รับการพัฒนาจะต้องทาได้ และจะต้องรู้จึงจะช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลผลิตของสหกรณ์ได้ จุดประสงค์
ทั่วไปที่จะนาไปสู่การกาหนดกิจกรรมและเนื้อหาที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
1.3.3 จุดประสงค์ ก ารพัฒ นา เป็ น จุด ประสงค์ย่อยสุ ด ที่ กาหนดความคาดหวังในพฤติ กรรม
ความสามารถที่จะพึงเกิดแก่ผู้รับการพัฒนาหลังจากผ่านกิจกรรมหรือเนื้อหาที่จัดขึ้นในการพัฒนาในครั้งนั้น ๆ
โดยที่ ค วามคาดหวังนั้ นถ้าเกิดขึ้น จริงย่อ มส่งผลต่อการบรรลุจุ ดประสงค์ทั่ วไป ในการพั ฒ นาทุ กโครงการ
จุด ประสงค์ การพั ฒ นาจะเป็ น จุ ด ประสงค์ป ลายทาง (Terminal Objective) ของการพั ฒ นา การฝึ กหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้รับการพัฒนาจึงจัดว่าเป็นจุดประสงค์ที่มีความสาคัญอย่างมากในการ
ดาเนินการพัฒนา เพราะจะทาให้ผู้ พัฒนา ผู้ให้การพัฒนาหรือผู้จัดกิจกรรมทราบเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติพันธกิจของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง จุดประสงค์การพัฒนาเป็นจุดประสงค์เฉพาะของการดาเนินการพัฒนา
ในแต่ละช่วงเวลาโดยจะช่วยให้ผู้ พัฒนาทราบว่า หลังการพัฒนาหรือการฝึกแต่ละครั้งแต่ละชั่วโมง ผู้รับการ
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พัฒนาจะสามารถปฏิบัติสิ่งใดได้หรือมีพฤติกรรมความสามารถอย่างไร จึงจะถือว่าการพัฒนาหรือการฝึกครั้ง
นั้น ๆ ได้ผลจริง
จุดประสงค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในปัจจุบันได้เป็น 4 แบบ คือ แบบแรกมีวัตถุประสงค์มุ่ง
ผู้สอน (Instructor-centered objectives) เป็นการกาหนดกิจกรรมผู้สอนว่าจะทาอะไรบ้าง เช่น เพื่ออธิบาย
วิธีการกลึงโลหะให้เป็นรูปทรงกลม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน เป็นต้น แบบ
ที่สองมีวัตถุประสงค์มุ่งเนื้อหาวิชา (Subjectmatter-centered objectives) เป็นการกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะ
สอนหรือถ่ายทอดให้ผู้รับการอบรมรู้ เช่น เพื่ออบรมวิชาความรู้คุณสมบัติ และพฤติกรรมของผู้บริหาร เพื่อ
อบรมวิชาความรู้การใช้โทรศัพท์แก่บุคลากรต้อนรับ เป็นต้น แบบที่สามมีวัตถุประสงค์มุ่งกิจกรรมของผู้รับการ
อบรม (Trainees Activity-centered objectives) เป็ น การก าหนดว่ า ระหว่ า งการฝึ ก อบรมได้ ฝึ ก วิ ธี ใช้
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมฝึกหัดการเป็นวิทยากร เป็นต้น แบบที่สี่มีวัตถุประสงค์มุ่งการ
ปฏิ บั ติ ของผู้ รับ การอบรม (Trainees-performance-centered objectives) เป็ น การกาหนดว่ า ผู้ รับ การ
อบรมจะต้องสามารถทาอะไรได้บ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว เช่น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถทาหน้าที่เป็น
วิทยากรทางด้านบริหารในโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เป็นต้น

2. ขั้นตอนทีส่ อง การวางแผนและการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนและการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนและการออกแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 2 กิจกรรมที่สาคัญ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดทาโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
ความจาเป็นของการพัฒนาเป็นเรื่องของการกาหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านใดบ้างกล่าวคือ ในกรณีที่มี
บุ ค ลากรในสหกรณ์ รู้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ย เซ็ ง ในการท างาน และมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชา ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งต่อผู้รับบริการ ถ้ามีปัญหาในลักษณะดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วิเคราะห์เจาะลึกไปให้ได้ว่าเป็นปัญหาด้านทัศนคติหรือเป็นปัญหาด้านเจตคติหรือไม่ กรณีที่ใช่ก็ให้ทาการแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรเหล่านั้นเป็นสาคัญ โดย
อาจจัดหลักสูตรดังนี้ รวมพลังสร้างความเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ คุณคือส่วนหนึ่งของความสาเร็จ สร้าง
สุขสนุกกับงาน การทางานเป็นทีม หลอมดวงใจสู่ความเป็นหนึ่ง การจัดหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวก็มุ่งแก้ไข
ด้านทัศนคติที่ไม่ดีไม่สอดคล้องนั่นเอง ในหลายหลักสูตรที่จัดไปแล้วก็ประสบผลสาเร็จทาให้บุคลากรมีความ
กระฉับกระเฉงตั้งใจในการทางาน พึงพอใจรักงานและพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งพึงพอใจในสหกรณ์
มากขึ้น
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ในกรณีที่มีบุคลากรที่ทาไม่เป็น อาทิ พูดไม่เป็น เขียนไม่เป็น ฟัง ไม่เป็น คิดไม่เป็น รวมทั้งบริหาร
จัดการไม่เป็น ก็ควรจะต้องมีการจัดหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะในด้านนั้น หลักสูตรที่มักนิยมจัดกัน เช่น การ
เขียนโครงการ การเป็นวิทยากรฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่
กับว่าเป็นปัญหาการขาดทักษะ หรือบกพร่องด้านทักษะในลักษณะในลักษณะใด
ในกรณีที่มีบุคลากรที่มีความรู้บกพร่อง ความรู้ไม่ทันสมัย และไม่รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดหลักสูตร เพื่อเสริมความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
อาทิ การจัดหลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) การบริหารในยุค
โลกาภิวัตน์ (Globalization) วิสัยทัศน์ทางการบริหาร (Vision) เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ นอกจากจะเป็น
ความรู้ด้านการบริหารการจัดการแล้ว ก็เป็นความรู้ในวิชาการวิชาชีพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น ความรู้ด้าน
สหกรณ์ ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านบัญ ชี ความรู้ด้ านการเมื องในสหกรณ์ ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์
ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้ด้ านการศึกษา และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากรใน
สหกรณ์ ทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคต รวมทั้ งความรู้ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาสหกรณ์ ในอนาคตด้ ว ย ฉะนั้ น การ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะทาให้มีการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า
ต้องการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ และด้านทัศนคติในลักษณะใดและมากน้อย
เพียงใด เมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้แล้วก็นาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมต่อไป
2.1.2 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ งพฤติ ก รรมเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เมื่ อ
วิ เคราะห์ วั ต ถุป ระสงค์ เชิ งพฤติ กรรมชั ด เจนแล้ ว ก็เข้า สู่ ขั้น การกาหนดวั ต ถุป ระสงค์ เชิ งพฤติ ก รรมต่ อ ไป
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีจะต้องระบุถึง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้
เรียนรู้ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
1) มีความสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา
2) มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นที่เข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายทั้งผู้ พัฒนาหรือวิทยากร ผู้เข้า
รับการพัฒนาและผู้จัดการพัฒนา
3) มีความเป็นไปได้
4) สามารถวัดและประเมินผลได้
5) มีการระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและเจาะจงมากที่สุด ควรระบุ
เงื่อนไขในการกระทาพฤติกรรมรวมนั้น เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ตลอดระยะเวลา สิ่งที่จะ
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนากระทาได้
6) ควรกาหนดในรูปพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได้และเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เช่น
1) เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการ
เทคนิค และกระบวนการสอนงานได้อย่างถูกต้อง
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2) เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้ด้ านการสอนงานไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
3) เมื่อเสร็จสิ้น การพั ฒ นาแล้ว ผู้เข้ารับการพั ฒ นาสามารถถ่ายทอดและสอนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4) เมื่อเสร็จสิ้นการพั ฒ นาแล้ว ผู้เข้ารับการพั ฒ นามีทั ศนคติที่ดีต่ อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อองค์การ ต่อลูกค้าและผู้รับบริการมากขึ้น
การเขียนวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมในแต่ ละด้ านมีตวั บ่ งชี้ ดังนี้
1) ด้ านความรู้หรื อพุทธิพสิ ัย (cognitive domain) มี 6 ระดับ ดังนี้
1.1) ความจา คาบ่งชี้ ได้แก่ บอก ชี้บ่ง บรรยาย ให้รายการ จับคู่ บอกหัวข้อ แยกประเภท ให้
คานิยาม
1.2) ความเข้ าใจ คาบ่งชี้ ได้แก่ แปล เปลี่ยนรูป ใช้คาพูดเป็นของตนเอง บอกความแตกต่าง
คล้ายคลึง ขยายความ ยกตัวอย่าง ทานาย ตีความหมาย อธิบาย คาดหมาย สรุป จัดใหม่ เรียบเรียงใหม่
1.3) การนาไปใช้ คาบ่งชี้ ได้แก่ ใช้ คานวณ สาธิต สร้าง เตรียม เสนอ แก้ปัญหา ดัดแปลง
1.4) การวิเคราะห์ คาบ่งชี้ ได้แก่ จาแนก ค้นหา เปรียบเทียบ ให้เหตุผล จัดประเภท
1.5) การสั งเคราะห์ คาบ่งชี้ ได้แก่ เขียน สร้าง แก้ไข วางแผน ออกแบบ แสดงเหตุผล วางโครงการ
ปรับปรุง ริเริ่ม
1.6) การประเมินค่ า คาบ่งชี้ ได้แก่ ประเมิน ตัดสิน โต้แย้ง ให้เกณฑ์ วิพากษ์วิจารณ์
2) ด้ านทักษะพิสัย (psychomotor domain) มี 5 ระดับ ได้แก่
2.1) การเลียนแบบ คาบ่งชี้ ได้แก่ ประกอบ ต่อ แต่ง เปลี่ยน
2.2) การทาตามแบบ คาบ่งชี้ ได้แก่ สร้าง ประดิษฐ์ ออกแบบ
2.3) การทาได้ถูกต้อง คาบ่งชี้ ได้แก่ ซ่อม เน้นย้า
2.4) การทาได้ต่อเนื่อง คาบ่งชี้ ได้แก่ คล่องแคล่ว ต่อเนื่อง
2.5) การทาได้ตามธรรมชาติ คาบ่งชี้ ได้แก่ กลมกลืน บูรณาการ ผสมผสาน
3) ด้ านทัศนคติหรื อเจตคติพสิ ัย (affective domain) มี 5 ระดับ ได้แก่
3.1) การรับรู้ คาบ่งชี้ ได้แก่ ถาม เลือก ยึด ตอบ คัดเลือก
3.2) การตอบสนอง คาบ่งชี้ ได้แก่ ช่วยเหลือ ทาให้เหมือน ยอมตาม ช่วย ตอบโต้
3.3) การสร้างคุณค่า คาบ่งชี้ ได้แก่ สาธิต อภิปราย ชี้แจง เชื้อเชิญ ให้เหตุผล
3.4) การจัดระบบความคิด คาบ่งชี้ ได้แก่ จัดแบ่ง รวม เปรียบเทียบ ทาให้สมบูรณ์
3.5) การสร้างลักษณะนิสัย คาบ่งชี้ ได้แก่ แสดงท่าทาง ปรับปรุง ปฏิบัติ นาเสนอ แก้ไข ตรวจสอบ
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2.1.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรมกับ การจัดกิจกรรมการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ ในมุมมองของผู้จัดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสาเร็จ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าทั้งหลักสูตร ทั้งโครงการเน้นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในด้านใดเป็นสาคัญ โดย
พยายามที่จะพิจารณาว่าเป็นร้อยละเท่าใด กล่าวคือ ในร้อยละ 100 ควรจะเน้นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่
ละด้านอย่างละเท่าใด เช่น หลักสูตรสู่เส้นทางนักบริหาร ในสหกรณ์ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ร้อยละ 30 เพิ่มพูนทักษะร้อยละ 50 และปรับเปลี่ยนทัศนคติร้อยละ 20 ซึ่งสรุปได้ ดังภาพที่
8.4

ความรู้
(30%)
ทัศนคติ
(20%)

ทักษะ
(50%)

ภาพที่ 8.4 องค์ ประกอบของวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมหลักสู ตรสู่ เส้ นทางนักบริหารในสหกรณ์

จากภาพที่ 8.4 เมื่อได้สัดส่วนของจุดเน้นในแต่ละด้านแล้วก็นามากาหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อวิชา และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา และวัตถุ ประสงค์ของโครงการและ
หลักสูตรต่อไป
โดยภาพรวมแล้วถ้ามุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะก็ต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกปฏิบัติมากขึ้น ถ้า
มุ่งเน้ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ก็ต้ องมี การจั ด กิจ กรรมในรูป แบบการบรรยาย อภิป รายมากขึ้น ถ้ามุ่ งเน้ น การ
ปรับ เปลี่ ย นทั ศนคติ ก็ต้ องมี การจั ด กิจกรรมในรูป แบบกรณี ตั วอย่ าง บทบาทสมมติ เกม และกิจ กรรมให้
บุคลากรเปลี่ยนความคิดความเชื่อให้ได้ เมื่อใดมีการเพิ่มพูนทักษะไม่ควรจัดกิจกรรมแบบบรรยายเป็นหลัก
เมื่อใดมีการเพิ่มพูนความรู้ก็ไม่ควรจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ดังนั้น การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จึง
เป็นไปเพื่อความกระจ่างชัดว่าเราต้องการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรียนรู้ในด้านใด มาก
น้อยเพียงใด วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีจะสัมพันธ์สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2 การจัดทาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 ความส าคั ญ ของโครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
ความสาคัญต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลสาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพราะโครงการต่าง ๆ ได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้มาเป็นอย่างดีเพียงพอ นอกจากนี้ แนวคิดในการบริหารได้เปลี่ยนจากการบริหาร
แบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารโครงการ ความสาคัญของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเสมือนกิจกรรมที่กาหนด
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ขึ้นมาเพื่อรองรับแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทาให้แผนงานดังกล่าวได้นาไปสู่การปฏิบัติ โครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อความสาเร็จของแผนงานด้ านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด
นอกจากนี้ โครงการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์มีความสาคัญ ในฐานะกิจกรรมพิเศษที่ เกิด ขึ้นมาเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะหน้า และแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะเวลานั้น อาทิ เมื่อสหกรณ์ปรับเปลี่ยนนโยบายจาเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องต่อนโยบายสหกรณ์

2.2.2 ลักษณะสาคัญของโครงการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มี 3 ประการคือ
1) มีขอบเขตวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน โครงการทุกโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะมีขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กาหนดชัดเจน คือ ขอบเขตวัตถุประสงค์ทั่วไป และวั ตถุประสงค์เฉพาะ โดย
วัตถุประสงค์ทั่วไป ได้แก่ การเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านทักษะ สาหรับวัตถุประสงค์
เฉพาะก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดในแต่ละด้าน เช่น ด้านการเรียนรู้ซึ่งจะมุ่งไปสู่ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์หรือการประเมินค่า เป็นต้น
2) มีข อบเขตการด าเนิ นงานที่ แน่ นอน โครงการทุ กโครงการด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากร
มุนษย์มีขอบเขตการดาเนินงานที่แน่นอน ขอบเขตนี้รวมถึงสถานที่การพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ มีขอบเขตดาเนินงานที่แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดาเนินงาน
ภายใต้หน่วยงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายก็คือ บุคลากรในหน่วยงาน
3) มีระยะเวลาที่ แน่ นอน โครงการแตกต่างจากงานประจา ก็คือ มีการกาหนดระยะเวลา
การด าเนิ น งานที่ แน่ น อน มี จุด เริ่ม ต้ น และสิ้ น สุ ด แน่ น อน โครงการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ส่ วนใหญ่ จ ะมี
ระยะเวลาไม่มากนักอาจเป็น 1 วัน 5 วัน 10 วัน หรือ 1 เดือน 5 เดือน ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัถตุประสงค์ และเนื้อหา
ของหลั ก สู ต รว่ า จะเป็ น เช่ น ใด การก าหนดระยะเวลาแน่ น อนท าให้ ส ะดวกต่ อ การควบคุ ม ติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
2.2.3 องค์ ประกอบของโครงการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 16 ประการที่สาคัญ คือ
1) ชื่อโครงการ
2) ประเภทโครงการ
ริเริ่ม
ต่อเนื่อง
เดิม
3) หลักการและเหตุผล
4) วัตถุประสงค์
5) ผลสัมฤทธิ์
5.1 ผลผลิต
5.2 ผลลัพธ์
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6) ระยะเวลาโครงการ
7) แผนปฏิบัติงาน
8) หลักสูตร
9) วิทยากร
10) ผู้รับผิดชอบโครงการ
11) กลุ่มเป้าหมาย
12) สถานที่ดาเนินงาน
13) งบประมาณ
14) ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน
15) การประเมินผล
16) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ มักจะมีองค์ประกอบไม่แตกต่างจากโครงการทั่วไปเพียงแต่ว่าจะมี
ลักษณะของการกาหนดรายการที่ครบถ้วนเพื่อนาไปสู่การดาเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ และต้องมี
การตอบคาถาม 6 ประการได้แก่
ประการแรก โครงการอะไร (what) ตั้งชื่อให้น่าสนใจเร้าใจชวนติดตาม
ประการที่ ส อง ท าไมต้ อ งมี โ ครงการนี้ (why) ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ส าคั ญ และเร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งกระท าและ
ความสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์การ
ประการที่สาม ใครเป็นผู้รับผิดชอบ (who) ระบุบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้ชัดเจน
ประการที่ สี่ ที่ ไหน (where) สถานที่ จะมี ความส าคัญ ต่อการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จัดที่ ส ถานที่
ทางาน หรือจัดที่โรงแรม หรือจัดที่สถาบันการศึกษา
ประการที่ห้า เมื่อไร (when) กาหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้มีการจัดทาแกนต์ชาร์ท หรื อแผนปฏิบัติงานก็จะทาให้ชัดเจนง่ายต่อการควบคุมติดตาม
ผลได้
ประการที่หก จะทาอย่างไร (how) ให้การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์นั้นสาเร็จ พัฒ นากลยุทธ์ วิธีการ
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มุ่ ง ไปสู่ ก ารมี ป ฏิ กิ ริ ย าที่ ดี (Reaction) มี ก ารเรีย นรู้ที่ ดี (Learning) มี
พฤติกรรมทีด่ ีติดตัวไปปฏิบัติงาน (Behavior) และมีการบรรลุซึ่งผลลัพธ์ (Result) ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้

3. ขั้นตอนทีส่ าม การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การกาหนดวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
กาหนดสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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3.1 การกาหนดวิธีการในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ การกาหนดวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ กล่าวคือ
กรณีที่มุ่งเน้นความรู้ก็จะต้องใช้วิธีการหนึ่ง กรณีที่เน้นทักษะก็ใช้วิธีการหนึ่ง เป็นต้น แต่ในบางครั้งวิธีการหนึ่ง
วิธีการสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ การรู้จักเลือกมาประยุกต์ใช้จึงเป็นเรื่องสาคัญ
การกาหนดวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจาแนกได้หลายแบบ เช่น รูปแบบที่จาแนก
ตามลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การบอกกล่าว การแสดงให้ดู และการลงมือปฏิบัติ รูปแบบจาแนกตามจานวน
ผู้รับการพัฒนา ได้แก่ ใช้รายบุคคล ใช้กับกลุ่มเล็ก และใช้กลุ่มใหญ่ รูปแบบจาแนกตามลักษณะของการมุ่งเน้น
ได้แก่ วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ และสื่อเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ ในที่นี้ขอเน้น 2 รูปแบบคือ วิทยากรเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผู้รับการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
3.1.1 วิธีการพัฒนาที่เน้ นวิทยากรเป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้
1) การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพูดหรือถ่ายทอด
ด้วยวาจาให้แก่ผู้รับการพัฒนา โดยไม่จากัดจานวน ผู้รับการพัฒนาอาจจะอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัยจาก
วิทยากรได้บ้างเมื่อพูดจบ แต่ไม่มีมากนักในทางปฏิบัติ และมักจะจากัดประเด็นอยู่แต่เฉพาะในเนื้อหาส่วนที่
วิทยากรได้พูดไปแล้ว
วิทยากรที่จะใช้วิธีนี้จะต้องหาข้อมูลให้แน่ชัดว่า อะไรคือวัตถุประสงค์ของการบรรยาย เนื้อหา
อะไรเป็นความต้องการที่แท้จริงแล้วนามาจัดเรียงลาดับให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะในการพูดให้มีความ
ชัดเจน น่าสนใจ โดยใช้ลักษณะท่าทางประกอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ ตัวอย่างคาถามที่จะใช้ประกอบเนื้อหาแต่
ละตอนตามความเหมาะสม
2) การบรรยายเป็ นชุด (Symposium) เป็นวิธีการที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความสนใจใน
หัวข้อนั้น ๆ จานวนหลาย ๆ คน ในแง่มุมต่าง ๆ กัน โดยจะไม่มีลักษณะเป็นการสนทนาระหว่างผู้บรรยาย
วิท ยากรแต่ ละคนจะบรรยายไปตามขอบเขตและแนวทางที่ ต นเองได้ จัด เตรีย มไว้ที ล ะคน ทั้ งนี้ ส าระอาจ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างจากกันและกัน วิท ยากรแต่ละคนจะใช้ ขั้นตอนในการเตรียมการ และขั้นตอนการ
บรรยายได้เหมือนวิธีการบรรยายทุกประการ ในวิธีการนี้ผู้ที่จะช่วยให้การดาเนินการพัฒนาราบรื่นคือ พิ ธีกร
หรือผู้ดาเนินรายการ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเตรียมขอบเขตเนื้อหาทั้งหมด ประสานงานกับวิทยากรทุกคนก่อน
การบรรยาย จัดลาดับวิทยากรที่จะบรรยายก่อนหลัง ดาเนินรายการระหว่างบรรยาย ผู้ทาหน้าที่นี้จะต้อง
ละเอียดรอบคอบ ทาตัวเป็นกลาง ให้ผู้ฟังหรือผู้รับการพัฒนาตัดสินด้วยตัวเขาเอง
3) การอภิ ปรายเป็ นคณะ (Panel Disscussion) เป็นวิธีการที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3-6
คน พูดในหัวข้อเรื่องที่กาหนดให้ โดยมีวิทยากรดาเนินรายการเช่นเดียวกับการบรรยายเป็นชุด แต่ต่างกัน
ตรงที่วิทยากรทั้งคณะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และอยู่บนเวทีพร้อมกัน แนวทางการอภิปราย
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นี้จะสอดคล้องต่อเนื่องกันไปโดยตลอดจนจบ โดยมุ่งวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เป็นวิธีการสร้างบรรยากาศฝึกได้
ดีและมีวิทยากรหลายคน
4) การอภิ ปรายแบบปุจฉาวิ สัชนา (Colloquy Method) เป็นวิธีการที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3-4 คน มาตอบปัญหาให้แก่ผู้ฟัง โดยมีพิธีกรเป็นตัวกลางในการเชื่อมปัญหา และมีตัวแทนผู้ฟัง
3-4 คน เช่นเดียวกับเป็นฝ่ายเสนอปัญหา การอภิปรายแบบนี้เหมาะสมสาหรับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือเป็น
ความรู้เฉพาะด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ฟังโดยตรง เพราะตัวแทนผู้ฟังจะถามจากความต้องการและความ
สนใจของตนเองในนามผู้ฟังทั้งหมด
5) การสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีการที่วิทยากรแสดง (ลงมือกระทา) ให้ผู้รับการพัฒนาดู
กระบวนการหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง วิทยากรไม่เพียงแต่บอกวิธีการทาเท่านั้น แต่ยังกระทาสาธิตให้ดู
อีกด้วยซึ่งจะทาให้ผู้รับการพัฒนาเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นทั้งต่อตัววิทยากรและต่อเนื้อหาที่เรียนรู้จากการ
สาธิตนั้น วิธีนี้จะให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้มาก เพราะผู้รับการพัฒนาสัมผัสเรียนรู้ได้หลายทาง โดยเฉพาะ
ทางตาและหูซึ่งจะทาให้เข้าใจชัดเจนและจาได้แม่นยามากขึ้น
3.1.2 วิธีการพัฒนาที่เน้ นผู้รับการพัฒนาเป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้
1) การฝึ กปฏิ บัติ (Practical Exercise) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดให้ผู้รับการพัฒนาลงมือปฏิบัติในสิ่ง
ที่เรียนรู้แล้วจากวิทยากร ทดลองทาด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ หรือทักษะในเรื่องนั้น ๆ การฝึก
ปฏิบัติกระทาได้หลายรูปแบบ เช่น ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนหรือบางขั้นตอนก็ได้
การฝึกปฏิบัติเป็นวิธีการที่นิยมเหมาะสาหรับให้ผู้รับการพัฒนามีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
แต่อาจสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมาก
2) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีการที่วิทยากรกระตุ้นให้ผู้รับการพัฒนารวมกลุ่ม เพื่อ
ใช้ความคิดร่วมกันในการหาคาตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเสรี โดยมุ่งปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน
เวลาจากัดโดยทั่วไปไม่เกิน 30 นาที การระดมสมองเป็นวิธีการที่เร้าความสนใจผู้รับการพัฒ นาได้ดี จนกระทั่ง
ผู้รับการพั ฒ นาได้มี โอกาสแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญ หาเชิ งสร้างสรรค์คาตอบที่ ได้ม านั้น จะน ามา
จัดระบบและหาความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง วิทยากรอาจเสริมแนวคาตอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ได้
3) บัสกรุ๊ ฟ (Buzz Group) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดแบ่งผู้รับการพัฒนาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยไม่
จาเป็นต้องเคลื่อนย้ายที่นั่ง โดยให้ผู้ที่นั่งใกล้ชิด ประมาณ 4 คน เป็น 1 กลุ่ม แล้ววิทยากรก็มอบหมายหัวข้อ
ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายในเวลาที่กาหนด หัวข้อที่วิทยากรมอบหมายอาจเป็นหัวข้อเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ เมื่อ
จบการอภิ ป รายแล้ ว จะต้องนาเสนอผลการอภิป รายในกลุ่ มใหญ่ อีกครั้งหนึ่ ง บั สกรุ๊ฟ เป็ น วิธีการหนึ่งที่ ใช้
ประกอบการบรรยายได้เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้รับการพัฒนาได้มีส่วนร่วมบ้าง
4) การอภิ ปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดแบ่งผู้รับการพัฒนาออกเป็นกลุ่ม
ย่อยระหว่าง 5-12 คน เพื่ออภิปรายกันในหัวข้อและเวลาที่กาหนดให้ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ที่สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มมีจนได้ผล สรุป ซึ่งการอภิปรายกลุ่มนี้ อาจดาเนินการโดยมีประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
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อย่ างเป็ น ทางการก็ได้ หั ว ข้อส าหรับ การอภิป รายควรเป็ น หั ว ข้อที่ มี ความส าคัญ ต่ อการเรียนรู้ มี ขอบเขต
กว้างขวางมากพอที่สมาชิกมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ การอภิปรายกลุ่มสามารถปรับใช้กับกลุ่มทุกระดับความรู้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกหัวข้ออภิปราย และทักษะของวิทยากรซึ่งต้องทาหน้าที่เหมือนกับผู้นาประชุมที่ต้อง
กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
5) การอภิ ปรายกลุ่มแบบซิ นดิ เคท (Syndicate) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดแบ่งกลุ่มซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ กัน เพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม วิธีการแบบซินดิเคทจะอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับการพัฒนาเป็นสาคัญ และจะจัดให้กลุ่มศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ มีวิทยากรที่ปรึกษาประจากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อจาเป็นอยู่ตลอดเวลา หัวข้อการอภิปรายแบบ
ซิน ดิเคทก็เหมือนอภิป รายกลุ่ม แต่ มุ่งเน้ น ทางวิช าการหรือหลักการมากกว่า มี การคัดเลื อกประธานและ
เลขานุการกลุ่ม และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานและเลขานุการ กรณีที่มีการประชุมหลายครั้ง
6) กรณี ศึกษา (Case Study) เป็นวิธีการที่วิทยากรนาเสนอเหตุการณ์ที่รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์
จริงให้ผู้รับการพัฒนาวิเคราะห์ อภิปราย และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในเหตุการณ์นั้ น การใช้วิธีการดังกล่าว
ต้องศึกษาข้อมูล ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ทัศนคติของผู้รับการพัฒนาเป็นสาคัญ กรณีศึกษาอาจมีลักษณะ
กรณี ศึกษาสมบูรณ์แบบ (Comprehensive Case) ซึ่งให้ข้อมูลมากทุกด้านกับกรณี ศึกษาเหตุการณ์ เฉพาะ
เรื่อง (Critical Incident Case) ซึ่งให้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาและมักจบลงด้วยปัญหา
หรือ ค าถามให้ ผู้ รับ การพั ฒ นาพิ จ ารณาหาค าตอบ กรณี ศึก ษาที่ ดี ต้ อ งมี ค วามทั น สมั ย ต่ อเหตุ ก ารณ์ แ ละ
สอดคล้องต่อผู้รับการพัฒนาจริง ๆ มิฉะนั้นจะเกิดการสูญเปล่าทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
7) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) เป็นวิธีการที่วิทยากรกาหนดให้ผู้รับการพัฒนาแสดง
บทบาทในสถานการณ์ ที่ เหมื อ นในชี วิ ต จริง โดยจะมี ก ารสั ง เกต ท าความเข้ า ใจ ประเมิ น และอภิ ป ราย
พฤติกรรมของผู้แสดงบทบาทในภายหลัง การกาหนดสถานการณ์ทาได้สองลักษณะคือ กาหนดสถานการณ์
อย่างละเอียด (Structured Role-Play) และกาหนดสถานการณ์อย่างคร่าว ๆ (Spontaneous Role-Play)
วิทยากรที่จะใช้วิธีการนี้ควรจะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะแสดงออกในบทบาท
ดังกล่าวได้
8) ฟิ ชโบล (Fish-Bone) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดแบ่งผู้รับการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม นั่งล้อมวงเป็น 2
วงซ้อน กลุ่มวงในจะได้รับการมอบหมายให้ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง กลุ่มวงนอกจะทาหน้าที่คอยสังเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มวงใน เป็นวิธีการที่ฝึกหัดการรู้จักสังเกต วิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบถึงข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น ถ้าจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนกันทั้งสองกลุ่มก็จะทาให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน
9) เกม (Game) เป็นวิธีการที่วิทยากรจัดกิจกรรมให้ผู้รับการพัฒนาลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วม ใน
ลักษณะของบรรยากาศ ของการแข่งขัน โดยอาจแข่งขันกับตัวเอง เวลา หรือกับผู้อื่นก็ได้แล้วแต่ลักษณะของ
กิจกรรมการใช้เกมเพื่อการพัฒนานั้นจะสร้างบรรยากาศเร้าใจสนุกสนานพอควร วิทยากรควบคุมการแข่งขันมิ
ให้เกิดความเครียดและแพ้ชนะกันอย่างจริงจัง แต่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหรือหลัก
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วิชาการ และวิทยากรจะต้องสรุปแนวคิดสาระรวบยอดไว้ด้วย มิฉะนั้นจะขาดความศรัทธาจากผู้รับการพัฒนา
ไป
นอกจากวิธีการที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการอื่น ๆ อีก เช่น การฝึกหัดปฏิบัติงานในสถานการณ์จาลองใน
เวลาจ ากั ด (Simulation) การท าโครงการจริ ง (Live Project) การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก แบบ
ห้ องทดลองพฤติ กรรม (Sensitivity Training) การสอนแนะ (coaching) และการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) เป็นต้น
3.2 การกาหนดสื่ อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระ กาหนดวัตถุประสงค์และ
รูปแบบวิธีการพัฒนาแล้ว ก็จะกาหนดสื่อที่ใช้ในการพัฒนาสื่อหลักที่จะต้องใช้กันมีอยู่ 4 ชนิด คือ เครื่อฉาย
ภาพข้ามศีรษะ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายสไลด์ คอมพิวเตอร์และวัสดุการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกรณี ที่ อยู่ในฐานะผู้จัด การพั ฒ นาก็จะต้องมีการกาหนดสื่อร่วมกัน กับวิท ยากรว่าจะใช้อะไรบ้ าง
วิทยากรบางท่านอาจเน้นการบรรยายประกอบ Power Point ก็จะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ วิทยากรบาง
ท่านอาจเน้นการใช้วีดิทัศน์หรือใช้สไลด์ประกอบการพัฒนา ก็จะต้องมีการเตรียมเครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉาย
สไลด์ไว้ด้วย นอกจากนี้วิท ยากรบางท่ านอาจจะใช้ แบบฟอร์ม แบบทดสอบ ตาราง แผนภูมิ และวัสดุ อื่น
ประกอบการพัฒนา การเตรียมการในเรื่องสื่อเพื่อการพัฒนาจึงเป็นเรื่องสาคัญ ในบางหลักสูตรผู้จัดการพัฒนา
มิได้เตรียมไว้ทาให้ การพัฒ นาสะดุดไม่ราบรื่น ซึ่งอาจจะมีผลต่ อการขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อการพั ฒ นา
หลักสูตรนั้น ๆ ก็ได้
การใช้สื่อในการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุดของการพัฒนา ผู้จัดการ
พัฒ นาและวิทยากรจะต้องได้รับ การฝึกฝนและฝึกปฏิบั ติในการใช้สื่อในแต่ละชนิด กล่าวคือ กรณี ที่ จะใช้
Power Point ประกอบกับ การพั ฒ นา จ าเป็ น จะต้ องท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลั ก การและประโยชน์ ของ
Power Point เมื่อเข้าใจหลักการแล้วก็จะต้องผลิต Power Point ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการใช้ Power
Point ให้ถูกต้องด้วย
การผลิต Power Point ควรคานึงถึงหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1) เนื้อหาไม่แน่นเกินไป ควรบรรจุเรื่องราว เพียงแนวคิดเดียว การใส่ภาพหรือตัวอักษรเต็มไปหมดจะ
ทาให้ผู้รับการพัฒนาสับสน
2) ภาพและตัวอักษรควรโตพอสมควร ถ้าหากใช้กับกลุ่มผู้รับการพัฒนาจานวนมากยิ่งต้องมีขนาดใหญ่
ขึ้น
3) ในแต่ ล ะเฟรมไม่ ควรบรรจุข้อความเกิน 8 บรรทั ด ควรเว้น ระยะห่ างระหว่ างบรรทั ด เพื่ อแยก
ข้อความหรือรูปภาพให้เห็นชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าสนใจ
4) ข้อความที่บรรจุลงเป็นข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย เป็นกลุ่มคาที่สื่อความหมายแทนเนื้อหาที่เสนอ
รายละเอียด ส่วนรายละเอียดนั้น ๆ วิทยากรจะบรรยายอธิบายเพิ่มเติม
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การดาเนินการผลิต Power Point กระทาได้หลายลักษณะ กล่าวคือ อาจผลิตเอง ข้อดีก็คือรวดเร็ว
ข้อเสียก็คือไม่น่าสนใจ หรืออาจจ้างมืออาชีพให้ผลิตก็ได้ กรณีที่ใช้มืออาชีพก็จะทาให้เนื้อหาที่นาเสนอมีคุณค่า
และน่าเชื่อถือมากขึ้น
นอกจากนี้ ความมีคุณ ค่าในเนื้ อหาสาระยังขึ้น อยู่กับ การอธิบาย และยกตั วอย่างเพิ่ม เติ มให้มี ความ
“คม” ในเนื้อหาและความ “ขา” ในเนื้ อหานั้ นเป็นสาคัญ ปั ญ หาของการน าเอา Power Point มาใช้ก็คือ
มักจะนามาใช้มากเกินไปและมิได้ขยายอธิบายเจาะลึกเพิ่มเติม จึงทาให้ผู้รับการพัฒนาประเมินการพัฒนาว่ามี
ลักษณะแบบ “นาเสนอตามสคริป”
ในการใช้สื่ออื่นก็เช่นกัน ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งการผลิตและการใช้สื่อนั้น ๆ ด้วย และอย่าลืมว่า
สื่อแต่ละชนิดมีคุณลักษณะพิเศษ การรู้จักประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งสาคัญ
3.3 การกาหนดบุ ค คลที่ เกี่ยวข้ องกับการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ บุคคลที่เกี่ย วข้องกับ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มี 3 กลุ่ม คือ วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์
3.3.1 วิทยากร วิทยากรคือใคร ได้มีนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์หลายท่านได้ให้ความหมาย
ต่างกัน บางท่านเน้นว่าวิทยากร คือ ผู้ทีทาหน้าที่ถ่ายทอดได้ดี บางท่านเน้นว่าวิทยากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ศาสตร์หรือองค์ความรู้นั้น บางท่านเน้นว่าวิทยากร คือ ผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้รับการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม ในหลายมุมมองก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ถ้านาเอาคาว่าวิทยากรรวมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก็จะได้หมายความว่า วิทยากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ผู้ที่จะทาหน้าที่ให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ กล่าวคือ ในกรณีของการเพิ่มพูนความรู้ วิทยากรจะต้องมี
องค์ความรู้ที่เพียงพอหรือเป็นผู้ ทรงความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ รวมทั้งต้องมีศิลปะการถ่ายทอดที่ดีด้วย ซึ่งการ
ถ่ายทอดที่ดีจะต้องใช้วิธีการพัฒนาที่ดีเหมาะสม รวมทั้งมีการใช้วัสดุอุปกรณ์การพัฒนาที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดีด้วย ตัวอย่างเช่น วิทยากรต้องรู้จักนาวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มาใช้ เช่น กรณีศึกษา การ
สาธิต การทดลอง การฝึกปฏิบัติ เมื่อใดก็ตามที่วิทยากรขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็จะเป็น
ปัญ หาอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ได้น อกจากนี้สื่อวัสดุอุป กรณ์ ก็สาคัญ ต่อการ
ถ่ายทอดเช่นกัน เมื่อใดใช้ Power Point วีดิทัศน์ สไลด์ ไม่ถูกต้องก็จะมีผลต่อการเรียนรู้และความเชื่อถือ
ศรัทธาของผู้รับการพัฒนาได้
นอกจากนี้ การเพิ่มพูนทักษะความชานาญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ก็เป็นภารกิจหนึ่งของวิทยากรเช่นกัน การรู้จักนาเอาวิธีการใหม่ของการพัฒนาและสื่อใหม่ข องการพัฒนามา
ประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งจาเป็น
3.3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับการพัฒนาเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่คาดหวังใน
การพัฒ นา โดยคาดหวังว่าจะรู้มากขึ้น จะเข้าใจมากขึ้น จะปฏิบัติการได้ดีมากขึ้น จะมีทักษะมากขึ้น จะมี
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ทัศนคติที่ดีขึ้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้วมักจะประสบปัญหาในการพัฒนาเกี่ยวกับตัวผู้รับการพัฒนาไม่ยอมรับการ
พัฒนาด้วยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสูญเปล่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ลงโทษบุคลากรในสหกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพักผ่อน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการเข้ามาเรียนในชั้นเรียน และมีวิทยากรทาหน้าที่เป็นครูสอน ในทัศนะนี้ก็
เชื่อว่า วิทยากรต้องสอนในเนื้อหาสาระ ถ่ายทอดด้วยวิธีการบรรยาย เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งในความเชื่อดังกล่าวจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้วิธีการใหม่ ๆ
มักจะใช้ไม่ได้ผล สื่อที่ใช้จึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย การทาความเข้าใจและเปลี่ยนความเชื่อใหม่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้รับการพัฒนาจึงเป็นสิ่งจาเป็น
3.3.3 ผู้จัดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เกี่ย วข้องกับความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่วิเคราะห์หาความจาเป็น
วางแผนจัดการพัฒนา ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่รู้ถึงวิธีการ เทคนิค และสื่อที่ใช้ในการ
พัฒนาเป็นอย่างดี เมื่อใดผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังมุ่งเน้น การจัดการพัฒนาแบบเดิม สไตล์เดิม รูป
แบบเดิมในลักษณะของการเน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แล้ว ก็จะมีผลได้ด้วยการเพิ่มพูนความรู้
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

4. ขั้นตอนทีส่ ี่ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การป ระเมิ นผลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ สี่ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวัดผลการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่ามีความสาเร็จมากน้อย
เพียงใด พร้อมนาผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงและยกเลิกโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
4.1 ความหมายของการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดาเนินการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และตัดสินใจเชิงคุณค่าว่าการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสาเร็จหรือไม่
มากน้อยเพียงใด สาหรับการวัดผลการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต้องจาเป็นต้องกาหนดตัวชี้วัด
ให้ชัดเจนว่าต้องการวัดในเรื่องใด เช่น ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดด้านปัจจัย
นาเข้า ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดด้านปฏิกิริยา ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ เป็นต้น
การตัดสินใจเชิงคุณค่า หมายถึง การตัดสินใจว่าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสาเร็จ
หรือล้มเหลว โดยใช้หลักการอิงเกณฑ์เป็นสาคัญ เช่น เกณฑ์แห่งความสาเร็จต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วพบว่าต่ากว่าร้อยละ 80 ก็ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จ แต่ถ้าพบว่าสูงกว่าร้อยละ
80 ก็ถือว่าประสบความสาเร็จ หลักการอิงเกณฑ์นิยมใช้เทียบกับร้อยละ และเทียบกับมาตรวัด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความสาเร็จในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความสาเร็จในระดับมาก
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ระดับ 3 หมายถึง ความสาเร็จในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความสาเร็จในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความสาเร็จในระดับน้อยที่สุด
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถสรุปนิยามเป็นสมการได้ ดังนี้
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = E (Evaluation)
การวัดผล = M (Measurement)
การตัดสินเชิงคุณค่าโดยใช้หลักอิงเกณฑ์ = VJ (Value Judgement)
E = M + VJ
4.2 ความสาคัญของการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไขการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนาและสหกรณ์มากที่สุด ความสาคัญของการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี ดังนี้
4.2.1 เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลของโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนาว่าได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่
4.2.2 เพื่อต้องการทราบข้อดี ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการจัด
ฝึกพัฒนาเพื่อนาไปแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
4.2.3 เพื่อทราบถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า คุณค่าหรือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนามากน้อยเพียงใด
4.2.4 เพื่อค้นหาจุดดีและจุดเสียของการพัฒ นาด้ านวิธีการนาเสนอ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และตารางเวลาการพัฒนา
4.2.5 เพื่อวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการพัฒนาคนใด กลุ่มใด ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และน้อยที่สุด
4.2.6 เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งจะช่วยในการจัดการพัฒนาในอนาคต เช่น เหตุผลที่เข้า รับการพัฒนา
ทราบข่าวสารการพัฒนาได้อย่างไร และจะแนะนาให้ผู้อื่นเข้าร่วมพัฒนาในอนาคตหรือไม่
4.2.7 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ควรดาเนินการจัดในหลักสูตรนั้น
ต่อไปหรือไม่ หรือควรอนุมัติ ควรตัดทอนงบประมาณในโครงการนั้นหรือไม่
4.3 รู ปแบบและกระบวนการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.3.1 รู ปแบบการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มี 2 ประการ คือ
รูปแบบที่ยึดถือความสาเร็จของโครงการ และรูปแบบที่ยึดถือการประเมินโครงการทั้งระบบ
ในการประเมินผลโดยรูปแบบที่ยึดความสาเร็จของโครงการมีตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
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1) การประเมินปฏิ กิริยา (Reaction) ประเมินว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความชอบ พึงพอใจ การ
พัฒนาดังกล่าวนี้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความพึงพอใจในตัววิทยากร ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาหาร ที่พักสถานที่เทคนิคและวิธีการพัฒนา เป็นต้น
2) การประเมิ น การเรี ย นรู้ (Learning) ประเมิ น ว่ า ผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นามี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย เจตคติพิสัย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของ
การพัฒนา
3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) ประเมินว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีพฤติกรรมการเรียนรู้ติด
ตัวไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ กล่าวคือ ได้มีการนาเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด มีการนาเอา
ทักษะที่ฝึกฝนช่วงการพัฒนาไปใช้มากน้อยเพียงใด ได้มีการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดี
ต่อสหกรณ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในงานมากน้อยเพียงใด
4) การประเมินผลลัพธ์ (Result) ประเมินว่าโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุ
เป้าหมายของสหกรณ์มากน้อยเพียงใด อาทิ โครงการพัฒนานี้ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทาให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทาให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ทาให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจหรือทาให้สหกรณ์เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ทาให้การบริการมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็น
ต้น
ในการประเมินโดยรูปแบบที่ยึดความสาเร็จของโครงการ 4 ประการ นี้เรียกว่า ตัวแบบ RLBR (RLBR
Model)
รูป แบบการประเมิน ผลโครงการที่ สองยึดถือ การประเมิน ผลโครงการทั้งระบบ (CIPP’Model) ซึ่ ง
พิจารณาตัวชี้วัดของระบบได้ 4 ประการคือ
1) การประเมิ นสภาพแวดล้ อม (Context) โดยพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ การพัฒนา
และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาว่ามีการกาหนดไว้อย่างไร
2) การประเมินปั จจัยเบือ้ งต้ น (Input) โดยพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งที่
เป็นคนและมิใช่คนว่ามีความพร้อมเหมาะสมและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การมีทรัพยากรพร้อมก็จะเป็น
หลักประกันให้การพัฒนาสาเร็จได้
3) การประเมินกระบวนการ (Process) โดยพิจารณาถึงกระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนาว่ามี
ความพร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการสารวจความต้องการ การวางแผนเตรียมการ การดาเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล
4) การประเมิ นผลผลิ ต (Product) โดยพิจารณาถึงผลของการพัฒนาจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
4.3.2 กระบวนการประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มี 4 ขั้นตอน ที่สาคัญดังนี้ คือ
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ขั้นตอนแรก การกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผล เป็นการประเมินว่าประเมินไปเพื่ ออะไร
โดยศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ทุ ก ชนิ ด เกี่ ย วกั บ โครงการที่ จ ะเป็ น การประเมิ น เช่ น ชื่ อ หลั ก การและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา วันเวลา สถานที่ งบประมาณ วิทยากร และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่สอง การวัดผล เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากับผู้เข้ารับการพัฒนา และผลที่เกิด
ขึ้นกับสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กาหนดข้อมูลที่จะวัดผลว่าข้อมูลอะไรและจะเก็บข้อมูลนั้น ๆ เมื่อใด
- การกาหนดแผนการรวบรวมข้อมูล
- การสร้างเครื่องมือวัด อาทิ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น
- ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ สาม การเปรียบเทียบผลการประเมินกับวั ตถุประสงค์เป็นการนาเอาผลที่เกิดจากการ
พัฒนาที่วัดได้จริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาวัดผลด้วยว่ามี
ความเบี่ ยงเบนไปจากวัต ถุป ระสงค์ม ากน้อยเพี ยงใด ในระดับ ที่ ยอมรับ ได้หรือไม่ อะไรคือสาเหตุของการ
เบี่ยงเบนและจะป้องกัน หรือแก้ไขอย่างไร
ขั้นตอนที่ สี่ การดาเนินการแก้ไขและจัดทารายงานในกรณีที่ผลการพัฒนาเบี่ยงเบนไปจากวัถตุ
ประสงค์ ผู้ประเมินต้องพิจารณาดูว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรวางมาตรการอะไรเพื่อป้องกันมิให้เ กิดการ
เบี่ยงเบน และจะต้องเสนอเป็นรายงานให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบต่อไป
ประเด็นวิเคราะห์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ควรกาหนดวิธีการพัฒนาแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ระหว่างวิทยากรเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.1.3 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.1.3
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่ องที่ 8.1.3
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ตอนที่ 8.2

เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่ อง
เรื่องที่ 8.2.1 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม
เรื่องที่ 8.2.2 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา
เรื่องที่ 8.2.3 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการความรู้

แนวคิด
1. เทคนิคการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทางาน
ปัจจุบันของบุคลากร โดยแก้ไขโรคพฤติกรรมบกพร่อง 3 ประการคือ โรคความรู้บกพร่อง
โรคทักษะบกพร่อง และโรคทัศนคติบกพร่อง
2. เทคนิคการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ด้วยการศึกษาเป็น การเรียนรู้ที่ มุ่งเน้ นการท างานใน
อนาคตของบุคลากรโดยการเตรียมพร้อมบุคลากรโดยวิธีการศึกษาในระบบ วิธีการศึกษา
นอกระบบ และวิธีการศึกษาตามอัธยาศัย
3. เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกิจกรรม
เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ ง ความรู้เพื่ อน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการท างานมาตรฐานสู ง อย่ างมื อ อาชี พ
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ การแบ่งปันความรู้ การเข้าถึงความรู้ การซึมซับ
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมได้
2. อธิบายเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาได้
3. อธิบายเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการความรู้ได้
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เรื่ องที่ 8.2.1 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการฝึ กอบรม
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมี 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา และเทคนิคการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการบริหารความรู้
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทางานในปัจจุบัน
ของบุ ค ลากรเป็ น การเรีย นรู้แบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็ น ที่ เกี่ย วข้องกับ การปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น การฝึกอบรม คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขโรคพฤติกรรม
การทางานบกพร่อง ทั้งโรคความรู้บกพร่อง โรคทักษะบกพร่อง และโรคทัศนคติบกพร่อง

1. วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 8 ประการ ดังนี้
1.1 เพื่อความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานของตน ทาให้มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้นไปได้ ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลใดก็ตามได้รับการฝึกอบรมแล้ว ย่อมสามารถนาเอาความรู้ความ
เข้าใจที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในหน้าที่ของตนได้ ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพให้ถูกต้องดีงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3 เพื่อพัฒนาทักษะหรือฝีมือในการทางานให้ดียิ่งขึ้น
1.4 เพื่อฝึกฝนความสามารถในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น
1.5 เพื่อเรียนรู้งานและลดการเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
1.6 เพื่ อ ปรับ ปรุง สภาพการท างานของตนให้ ดี และเหมาะสมยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง จะเอื้ อ อ านวยช่ ว ยการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 เพื่อให้เข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้ดียิ่งขึ้นจะได้สามารถ
ปฏิบัติตนและทางานได้อย่างถูกต้อง
1.8 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน

2. ประเภทของการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมสามารถจาแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 การฝึ กอบรมก่ อนเข้ าทางาน (Pre-service training) การฝึกอบรมประเภทนี้มีความหมายเป็น
2 นัยด้วยกัน คือ
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นัยแรก หมายถึง การฝึกอบรมบุ คคลหลังจากที่ ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว แต่ สหกรณ์
ต้องการให้บุคคลนั้นเข้ารับการฝึกอบรมเสียก่อนเข้าทางาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติได้
ด้วยดีเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว
นัยที่สอง การฝึกอบรมก่อนเข้าทางาน หมายถึง การศึกษาอบรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในสาขาวิ ช าชี พ ทั้ งหลาย เช่ น แพทยศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ นิ ติ ศาสตร์ การบั ญ ชี
การสหกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตระเตรียมบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพต่อไป
การฝึกอบรมก่อนเข้าทางานนี้ไม่ว่าจะมีความหมายโดยนัยใดก็ตาม มีวัตถุประสงค์สาคัญเช่นเดียวกัน
คือ มุ่ งต้ องการฝึ กฝนอบรมผู้ที่ ยังมิ ได้ เข้าท างานอยู่ กับ สหกรณ์ ใด ๆ มาก่อนเพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ลักษณะของงานในหน้ าที่ ที่ บุ คคลนั้ น จะต้ องปฏิ บั ติ ต่ อไป และเมื่ อบุ คคลใดที่ ได้ รับ การฝึ กอบรม
ประเภทนี้แล้ว ย่อมแสดงว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายต่อไปได้
2.2 การฝึ กอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) การฝึกอบรมประเภทที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ
ต้อนรับหรือแนะนาผู้ที่เพิ่งเข้าทางานใหม่ให้ทราบและเข้าใจถึงเรื่องราวต่า ง ๆ โดยทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ เช่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และนโยบายของสหกรณ์ ผลงานในอดีตและโครงการในอนาคต บุคคลสาคัญระดับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน สิทธิหรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับ ตลอดจนระเบียบวินัย กฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ ที่เพิ่งเข้าทางานใหม่เกิดความประทับใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์แต่
เริ่มแรก สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมใหม่ได้โดยง่ายและอย่างถูกต้อง
โดยทั่วไปแล้ว การฝึกอบรมประเภทนี้มีวิธีดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน คือ
1) การฝึ กอบรมปฐมนิ เทศขั้นต้น ลักษณะสาคัญของการฝึกอบรมปฐมนิเทศขั้นต้นคือ เป็นการ
ฝึกอบรมปฐมนิเทศเป็นรายบุคคลในระยะเริ่มต้นของการเข้าทางานใหม่หรือเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ใหม่ และมี
จานวนน้อย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมักจะกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศ โดยทาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนาในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด การฝึกอบรม
ปฐมนิ เทศขั้ น ต้ น นี้ มั ก จะกระท าในระยะเริ่ม แรกที่ เพิ่ งเข้ า ท างานหรือ รับ ต าแหน่ ง ใหม่ โดยมี ระยะเวลา
ไม่ยาวนานนัก และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ง่าย จึงควรกระทาในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือมีลักษณะเป็น
ส่วนตัวให้มากที่สุด
2) การฝึ กอบรมปฐมนิ เทศขั้นที่ ส อง เป็ น การฝึ กอบรมปฐมนิ เทศที่ กระท าเป็ น กลุ่ม และมี
ลักษณะเป็นพิธีการ หลังจากที่ได้จัดการปฐมนิเทศขั้นต้นเสร็จสิ้นแล้ว และจานวนผู้ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศ
ขั้นที่ สองนี้ มากพอสมควร มู ล เหตุ ที่ต้องจัด ปฐมนิเทศขั้น ที่ส องนี้ อีกครั้งหนึ่ง เนื่ องจากได้ค้น พบความจริง
ประการหนึ่งว่า ผู้ที่เข้าทางานใหม่หรือรับตาแหน่งใหม่ยังมีความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตนอีกเป็นจานวนมาก ถึงแม้ว่าจะได้ผ่านการปฐมนิเทศขั้นต้นแล้วก็ตาม จึงเป็นผลทาให้เกิดความ
ไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเกิดความผิดพลาดจากการทางานของตนขึ้นได้ นอกจากนี้การปฐมนิเทศ
ขั้นต้นก็กระทาภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีแนวทางและมาตรฐานที่แน่นอนจึงมีความจาเป็นจะต้องจัดการ
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ปฐมนิเทศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเข้าทางานหรือรับงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ในมาตรฐาน
เดียวกัน
2.3 การฝึ กอบรมหลังเข้ าทางานแล้ ว (In-service training) บุคคลใดก็ตามหลังจากที่ไ ด้ทางานอยู่
ในสหกรณ์มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ย่อมมีความจาเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการ
บริหารงานใด ๆ ขึ้นในสหกรณ์ย่อมเป็นการจาเป็นที่จะต้องให้บุคลากรได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบและวิธีการบริหารงานแบบใหม่ได้ ด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมหลังเข้าทางานแล้วจึงเป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้
ที่เป็นบุคลากรของสหกรณ์อยู่แล้วเทานั้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทางานอยู่กับสหกรณ์มานานแล้วเท่าใด ในปัจจุบัน
นี้การฝึกอบรมหลังเข้าทางานแลัวเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในแทบทุกสหกรณ์
การฝึกอบรมประเภทนี้สามารถจาแนกออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้หลายประเภท คือ
1) การฝึ กอบรมโดยให้ ลงมือปฏิ บัติงาน (On-the-job training) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งสอนให้
บุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานโดยการให้ลงมือทางานจริง ๆ ในสถานที่ที่ทางานอยู่จริง ทั้งนี้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแ ล และการแนะนาของผู้สอนงานหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมรูปแบบนี้
อาจจัดเป็นกลุ่มก็ได้ โดยในระยะแรกกาหนดให้ทุกคนรับฟังคาอธิบายเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติทั่ว ๆ ไป
พรัอมกันก่อน และอาจมีการแสดง สาธิตหรือทาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็ได้ หลังจากนั้นกาหนดให้แต่ละคน
แยกย้ายกันไปทดลองปฏิบัติด้วยตามลาพัง ภายใต้การติดตามดูแลของผู้สอนงาน ซึ่งถ้าหากพบความผิดพลาด
จะได้รับการแก้ไขและชี้แจงให้เข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นก็ให้ทดลองปฏิ บัติอีก ซ้ากันหลาย ๆ
ครั้ง จนมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทางานนั้นได้เองอย่างถูกต้องแล้วจึงจะถือได้ว่าการฝึกอบรม
นั้นเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมรูปแบบนี้มักนิยมใช้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทางานมา
นานแล้ ว ผู้ ที่ เพิ่ ง ท างานใหม่ หรือ ผู้ ที่ เพิ่ ง เข้ า รับ ต าแหน่ ง ใหม่ ก็ ต าม แต่ มั ก ไม่ นิ ย มใช้ กั บ บุ ค ลากรระดั บ
ผู้บังคับ บัญ ชาหรือผู้บ ริหาร นอกจากนี้ การฝึ กอบรมโดยให้ ลงมื อปฏิบัติ งานนี้ มักจะใช้ เฉพาะในกรณี การ
ฝึกอบรมส าหรับ ต าเเหน่ งหน้ าที่ ที่ มีลั กษณะ เฉพาะด้ า น และต้ องการความรู้ ความเชี่ย วชาญเฉพาะเรื่อง
มากกว่าตาแหน่งที่มีลักษณะทั่วไป
2) การฝึ กอบรมในห้ องทดลองปฏิ บัติการ (Vestibule training) เป็นการฝึกอบรมที่กระทาในห้อง
ทดลองปฏิบัติการ ซึ่งจาลองลักษณะให้คล้ายคลึงกับสภาพของสถานที่ทางานจริ ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้สึกเหมือนปฏิบัติงานอยู่อย่างแท้จริง เนื่องจากการจัดสร้างห้องทดลองปฏิบัติการต้องใช้
จ่ายเงินเป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงไม่สามารถสร้างได้เป็นจานวนมาก ด้วยเหตุนี้การฝึกกอบรมประเภทนี้จึง
มักจะจัดขึ้นเพื่อสอนแนะการทางานง่าย ๆ เช่น งานเสมียนพนักงาน งานการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ประจา
สานักงาน เป็นต้น และมักจะจัดภายในระยะเวลาสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถฝึกอบรมบุคลากรเป็นจานวน
มากได้ภายในเวลาอันจากัด
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3) การฝึ กอบรมนอกสถานที่ เป็นที่การฝึกอบรมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ที่ผู้เข้ารับ ฝึกอบรมทางานอยู่
เป็นประจา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะทาการอบรมพัฒนา ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พบเห็นสภาพการณ์ที่แท้จริงด้วยตนเอง
2.4 การฝึ กอบรมก่ อนได้ รับการเลื่อนตาแหน่ ง (Pre-promotional training) เป็น การฝึกอบรมที่
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตาเเหน่งให้สูงขึ้นหรือโอนย้ายไปสู่ตาเเหน่งใหม่ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ผิดแผกต่างไปจาก
ตาแหน่งหน้าที่เดิม เช่น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้ นกว่าเดิม เป็นต้น กรณีเช่นนี้ สหกรณ์
ต่าง ๆ จึงมักนิยมจัดโครงการฝึกอบรมประเภทนี้ขึ้นให้แก่ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจถึงลักษณะงานต่าง ๆ ของตาแหน่งใหม่เสียก่อนที่จะเข้ารับตาแหน่ง ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้
สหกรณ์ได้ว่า เมื่อบุคคลนั้นเข้ารับตาแหน่งใหม่แล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีต่อ
สหกรณ์ในที่สุด

3. เทคนิคการฝึ กอบรมเชิงระบบด้ วยทฤษฎีการเรียนรู้ เแนวใหม่
3.1 เทคนิคการฝึ กอบรมเชิงระบบ การฝึกอบรมในปัจจุบันมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงระบบ (System
Training) ที่ให้ความสาคัญกับหลักการ 5 ประการ ดังนี้ (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2552, น. 2-10)
3.1.1 มุ่งเน้ นผู้เข้ ารั บการอบรมเป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้ ในสมัยก่อนมุ่งเน้น วิทยากรเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้จึงจะทาให้การ
ฝึกอบรมเกิดผลสัมฤทธิ์ ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมที่เน้นวิทยากรเป็นศูนย์กลางกับผู้เข้ารับการอบรม
เป็นศูนย์กลาง สรุปได้ดังตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 เปรี ยบเทียบการฝึ กอบรมที่เน้ นวิทยากรเป็ นศู นย์ กลางแห่ งการเรียนรู้ กับผู้เข้ ารับการอบรมเป็ น
ศูนย์ กลางแห่ งการเรียนรู้
รู ปแบบการฝึ กอบรม
วิทยากรเป็ นศู นย์ กลางแห่ งการเรียนรู้
ประเด็น
หน่วยการเรียนรู้
จุดเน้น
บทบาทผู้เข้ารับการอบรม
บทบาทวิทยากร
บรรยากาศ

ผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นศู นย์ กลาง
แห่ งการเรียนรู้

คนเดียว
เนื้อหา
ฟัง จา ทดสอบ เงียบ เฉย
สอน บรรยาย บอก สั่ง ประเมิน

กลุ่ม/เดี่ยว
กระบวนการเรียนรู้
มีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์ กระตือรือร้น
อ าน วย ชี้ แ น ะ ร่ ว ม วางแ ผ น ให้
คาปรึกษาและประเมินแบบมีส่วนร่วม
เป็นทางการ ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ไม่เป็นทางการ ผ่อนคลายสนุก กระตุ้น
เน้นวิทยากร เน้นผู้ฟัง
ความคิ ดสร้ างสรรค์ เป็ นกัล ยาณมิต ร
เรียนรู้ร่วมกัน

3.1.2 ใช้ เทคนิ คการฝึ กอบรมที่ หลากหลาย ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ควรใช้เทคนิคการ
ฝึ ก อบรมที่ ห ลากหลาย ไม่ ค วรใช้ เทคนิ ค ใดเทคนิ ค หนึ่ ง ตลอดทั้ ง หลั ก สู ต ร เช่ น ใช้ เทคนิ ค การบรรยาย
ประกอบการซักถาม ใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้เทคนิคจาลองสถานการณ์ ใช้เทคนิคกรณีศึกษา ใช้
เทคนิคบทบาทสมมติ ใช้เทคนิคการอภิปรายสัมมนา เป็นต้น
3.1.3 ใช้ สื่อประสม ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ควรใช้สื่อการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เช่น
ใช้สื่อคอมพิ วเตอร์ ใช้ สื่อกระดาษฟลิป ชาร์ต (Flipchart) ใช้ สื่อ วัส ดุอุปกรณ์ จ ริ งที่ เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาการ
ฝึกอบรมและใช้สื่อแบบทดสอบ เป็นต้น
3.1.4 ใช้ เกมและกิ จกรรมสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้ ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ควร
นาเกมมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม การเตรียมความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจในการฝึกอบรม และการทางานเป็นทีม ซึ่งเกมการฝึกอบรมจะทาให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความสนุกในการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้ควรคิดค้นกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้จากกิจกรรมนั้นด้วย
3.1.5 มีการทางานเป็ นที มระหว่ างวิ ทยากร ผู้จัดการฝึกอบรมและผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้อง
บอก วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้จัดการฝึกอบรมเเละวิทยากรฝึกอบรมไป
ดาเนินการวางแผนเตรียมการและออกเเบบเนื้อหาสาระ วิธีการ สื่อและการประเมินผลให้สอดคล้องสั มพันธ์
กันแบบบูรณาการ
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3.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ แนวใหม่ การฝึกอบรมเชิงระบบให้ประสบความสาเร็จ ควรนาทฤษฎีการ
เรียนรู้เเนวใหม่ 5 ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิ ด ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรี ยภาพและลักษณะ
นิสยั (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั (การฝึกฝนกาย วาจา ใจ)
3.2.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ อย่ างมีความสุ ข การฝึกอบรมอย่างมีความสุขสามารถกระทาได้โดยมุ่ง
พยายามที่จะทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขในการเรียนรู้มากกว่ามีความทุ กข์ วิทยากรจึงจาเป็นที่ต้องมี
การโน้ม น้าวชักจูงใจให้ เห็ นคุณ ค่ าในสิ่ งที่ จะเรียนรู้ กล่าวคือ สิ่งที่ จะเรียนรู้นั้ นมี ประโยชน์ ต่อผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรมอย่างแท้จริง เช่น การอบรมเรื่องการฝึกอาชีพวิทยากรควรจะชี้ให้เห็นว่าการฝึกอาชีพมีประโยชน์และ
คุณค่าต่อบุคลากรอย่างไร ใครก็ตามที่ฝึกอาชีพไม่เป็นก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จในการทางานได้ ทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อการฝึกอบรมเชิงระบบประมวลได้ 7 ประการ ดังนี้
1) ผู้ เข้ ารั บการอบรมแต่ ละคนเป็ นคนที่ มีค วามรู้ และประสบการณ์ จะเห็ น ว่าในการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมแต่ ล ะท่ า นล้ ว นมี ค วามรู้ ม ากมายทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการ และ
เชิงวิชาชีพพร้อมนี้ยังมีประสบการณ์ในการทางานมายาวนาน ดังนั้น การที่วิทยากรจะใช้วิธีบอกกล่าว สั่งสอน
ก็ยากที่เขาเหล่านั้นจะยอมรับเชื่อถือและศรัทธาได้ การที่จะทาให้เขายอมรับเชื่อถือเเละศรัทธาได้นั้น วิทยากร
ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันมาประยุกต์ ใช้โดยยอมรับในความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เสนอข้อเด่นของวิทยากรในหัวข้อนั้นว่า วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์เช่นกันความเท่าเทียม
กันทั้งสองฝ่ายจะนามาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ผู้เข้ ารั บการอบรมแต่ ละคนไวต่ อความรู้ สึ กและมีความรู้ คิ ด เนื่ องจากผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นผู้ใหญ่ ย่อมมีวุฒิภาวะสูง การนาเสนอ การบรรยาย การถ่ายทอดต้องกระทาให้เหมาะสมกับกลุ่ม วัย
และประเภทของผู้เข้ารับการอบรม การชื่นชมด้วยการปรบมือ การให้กาลังใจว่าดีแล้ วจะส่งผลให้บรรยากาศ
การฝึกอบรมดีขึ้น เป็นกันเอง ซึ่งนาไปสู่ความสุขในการอบรมต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีตาหนิ ดุด่าว่า
กล่ าวอาจจะได้ รับ การตอบโต้ โต้ แย้ ง และท้ า ยที่ สุ ด น ามาซึ่ ง การไม่ ย อมรับ ไม่ อยากเข้าฟั งและไม่ อยาก
ฝึกอบรมในเรื่องนั้น และหลักสูตรนั้นต่อไป
3) วิ ท ยากรต้ อ งมี ค วามสุ ภ าพ อ่ อนโยน จริ งใจและเป็ นกั ลยาณมิ ต ร ในมุ ม มองของ
วิทยากรสามารถส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ ได้ ถ้าวิทยากรมีบุคลิกภาพที่สุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ ไม่
พูดจาโกหกหลอกลวง มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและพัฒนาผู้เข้ารับอบรมอย่างแท้จริง และที่สาคัญต้องทาตัว
เป็นเพื่อนที่ดีคอยให้คาปรึกษา ชี้แนะ ชี้นา และกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การ
เรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากตัวเขาเองมากกว่า การบอกกล่าวของวิทยากร
4) ผู้ เข้ า รั บ การอบรมเกิ ด ความรั ก และภาคภู มี ใจในตั วเอง ในการฝึ ก อบรมอย่ า งมี
ความสุขต้องทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรักและความภาคภูมิใจในตัวเองว่าตนเองก็สามารถพัฒนาเรียนรู้
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ได้เช่นกันไม่มีใครแก่เกินเรียนถ้าท่านรักที่จะพัฒนาและก้าวหน้าในอนาคตก็ควรที่จะรักตั วเอง เชื่อมั่นตัวเอง
และภูมิใจตัวเองว่าเราทาได้ แล้วเราก็จะทาได้
5) สร้ างบทเรี ยนสนุก แปลกใหม่ จูงใจและเร้ าใจตลอดเวลา วิทยากรจะต้องคิดค้นหาวิธี
ใหม่ ๆ เพื่อให้การฝึกอบรมในเรื่องนั้น ๆ สนุก ซึ่งการสนุกนั้นอาจกระทาได้ด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วม หรือ
การสร้างกิจกรรม แปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ไม่ซ้าแบบเดิม วิทยากรต้องมีการจูงใจและเร้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลา การสร้างความแปลกใหม่ในบทเรียนก็เป็นหัวใจสาคัญ
ที่จะเสริมการฝึกอบรมให้สนุก และมีความสุขในการฝึกอบรมต่อไป
6) สิ่ งที่ เรี ยนรู้ จากการฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ ในชี วิตการทางานได้ มีหลายครั้งที่การ
ฝึกอบรม เสริมเนื้อหาความรู้แน่นแต่ความรู้ดังกล่าวหาได้เป็นความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หาก
เป็นการฝึกอบรมตามแฟชั่น ดังนั้น วิทยากรจะต้องคัดสรรเนื้อหาและจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหานั้น ๆ ให้
สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมความสาเร็จในชีวิตการทางาน การเห็นคุณค่าทางการเรียนรู้จะนาไปสูค่ วามอยากรู้
อยากเห็ น และสุ ขที่ เรีย นรู้อยู่ ต ลอดเวลา เช่ น โครงการฝึ กอาชี พ โครงการฝึ กอบรมกฎหมายประชาชน
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นต้น
7) วิทยากรที่จะไปฝึ กอบรมต้ องรั ก ศรั ทธา และสุ ขในการที่จะฝึ กอบรมด้ วย ความสุขใน
การฝึกอบรมเกิดจากทั้งสองฝ่ายคือ วิทยากรมีความสุขที่จะอบรมกับผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขที่จะเรียนรู้
ตราบใดที่วิทยากรทาตัวน่าเบือ่ หน่าย เซ็ง และไม่รัก ศรัทธาในวิชาชีพการเป็นวิทยากรแล้วก็ยากที่จะก่อให้เกิด
ความสุขในการฝึกอบรมได้ เคยมีหลายครั้งที่วิทยากรกล่าวในที่ฝึกอบรมว่า “...ผมได้รับมอบหมายให้เป็น
วิท ยากรจากผู้บังคับบั ญ ชา จริง ๆ แล้วผมไม่อยากมา...ผมไม่ค่อยรู้ เรื่องนี้เท่ าไหร่...” ดังนั้ น ควรกล่าวว่า
“เรื่องนี้สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ผมได้ศึกษาและมีประสบการณ์โดยตรง ยินดีที่จะมา
บรรยายในครั้งนี้”
3.2.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม ความสาเร็จของการฝึกอบรมเชิงระบบนอกจากสร้าง
ความสุข ในการเรียนรู้แล้ว อีกประการหนึ่งที่จะต้องเน้นก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม ยิ่งมีการ
ปะทะสังสรรค์ทางความคิดกันมากเท่าใดก็ยิ่งจะทาให้ความรู้แตกฉานมากขึ้นเท่านั้น ในแนวคิดของการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมี ดังนี้
ประการแรก จิตใจเข้าร่ วมจึงเรี ยนรู ้ หลักของการเรียนรู้ที่สาคัญ คือ ต้องให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีส่วนร่วมและที่ว่ามีส่วนร่วมก็คือ จิตใจของเขาเข้าร่วม มิฉะนั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้ได้
ประการที่ สอง การมี ส่วนร่ วมส่ งเสริ มเป้ าหมายเก่ง ดี มี สุข นั่นหมายความว่าต้องการ
พัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีความเก่งเกิดขึ้นเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน มีความดีตามคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์และมีความสุขทั้งกายและใจ
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ประการที่สาม การมีส่วนร่ วมต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาใน
เรื่ องนั้น ๆ เป็ นสาคัญ วิธีการที่เสริมการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมได้ดีน่าจะเป็นวิธีฝึก อบรมแบบดาว 5 แฉก
ดังภาพที่ 8.5

ใช้คาถาม

การปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม
เสริม
จินตนาการ

ทากิจกรรม

เชื่อมโยง
ชีวิตจริง

ภาพที่ 8.5 การฝึ กอบรมแบบมีส่วนร่ วมวิธีดาว 5 แฉก

จากภาพที่ 8.5 อธิบ ายได้ว่าการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมให้ป ระสบความสาเร็จควรดาเนิ น การ
ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม มีการใช้คาถามเป็นสื่อกระตุ้นให้คิด ให้ผู้เข้ารับการอบรมทากิจกรรมและสร้างผลงาน มีการ
เสริมจินตนาการอยู่เสมอและมีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 3 วิธีการ ดังนี้
1) วิธีการใช้กระบวนการกลุ่ม การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไปมักจะใช้กระบวนการกลุ่ม
(Group Process) กลุ่มกิจกรรม (Group Activity) หรือกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความคิด การกระทาที่ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีแรงจูงใจร่วมกันในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่แต่ละคนใน
กลุ่มมีอิทธิพล และได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การใช้กระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มสัมพันธ์ ในการฝึกอบรมเป็น
การพัฒนา ทักษะ ความรู้ความสามารถ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้ ง
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) วิธีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์ความรู ้ การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)
เป็นแนวทางของความคิดเกี่ยวกับความรู้และมนุษย์ ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ใน 3 ประการ คือ
ประการแรก
ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเอง
ประการที่สอง ความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอาจผิดพลาดได้
ประการที่สาม ความรู้เป็นสิ่งที่เจริญงอกงามและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
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การฝึกอบรมให้ประสบความสาเร็จ ควรนาวิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ เป็น
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เข้าร้บการฝึกอบรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มิใช่ความรู้ที่
เกิดจากตารา
3) วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงร่ วมใจ การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning)
เป็นวิธีการที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมให้ได้เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
ที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน แต่ละคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสาเร็จของกลุ่ม
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปั นทรัพยากรเรียนรู้รวมทั้งการเป็นกาลั งใจแก่กันและกัน การ
เรียนรู้แบบร่วมแรงใจ ช่ว ยให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
เสริมสร้างทักษะในการบริหาร จัดการ การเป็นผู้นา การแก้ปั ญหาและตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อ
ความหมาย เป็น ต้น การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจที่สามารถมาประยุกต์ใช้การฝึกอบรมมีหลายวิธี การ เช่น
การเล่าเรื่องรอบวง (Round Robin) มุมสนทนา (Corners) คู่ตรวจสอบ (Check) คู่คิด (Think-Pair Share)
ปริศนาความคิด (Jigsaw) กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co¬op) การร่วมมือแข่งขัน (Team Games Tournament)
และร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) เป็นต้น
3.2.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนากระบวนการคิ ด การฝึกอบรมในปัจจุบันและอนาคตจะมุ่ง
ไปสู่การฝึกให้มนุษย์คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น ด้งนั้น การคิดเป็นจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญสาหรับผู้
เข้ารับ การฝึ กอบรม จะเห็ น ว่ าคาต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วกั บ การคิด (Thinking) มี จ านวนมากมายซึ่ ง สามารถแบ่ ง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 เป็น คาที่แสดงออกถึงการกระทา หรือพฤติกรรมซึ่ง ต้องใช้ความคิด เช่น การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจาแนกแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การตี ความ การจัดกลุ่มและ
หมวดหมู่ การสรุป เป็นต้น คาเหล่านี้ไม่มีคาว่า “คิด” อยู่ แต่มีความหมายอยู่ในตัวเรียกว่า ทักษะการคิด
กลุ่มที่ 2 เป็นคาที่แสดงลักษณะทางการคิดซึ่งใช้ ในลักษณะเป็นคาวิเศษณ์ เช่น คิดกว้าง
คิดถูก คิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดหลากหลาย เรียกว่า ลักษณะการคิด
กลุ่มที่ 3 เป็นคาที่ครอบคลุมพฤติกรรมหรือการกระทาหลายประการที่ สัมพันธ์กันเป็น
ล าดั บ ขั้น ตอน มี ลั ก ษณะซั บ ซ้ อนกว่ า ลั กษณะการคิ ด เรีย กว่ า กระบวนการคิด ซึ่ ง กระบวนการคิ ด ที่ ใช้
โดยทั่วไปมีหลาย ประการ อาทิ
• กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดหรือการคิดแบบมองภาพรวม
• กระบวนการคิดวิจารณญาณหรือการคิดแบบวิทยาศาสตร์
• กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
• กระบวนการสร้างเจตคติหรือทัศนคติที่ดี
• กระบวนการสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ถ้านาเอาทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดมาใช้ ในการฝึกอบรม สามารถ
สรุปเป็นมิติของการคิด 6 ด้าน ดังนี้
1) มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ ในการคิด ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งเเวดล้อม ข้อมูลวิชาการและวิชาชีพ เช่น การตั้งปณิธานของตนเองสู่ความสาเร็จ โดยการหาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่กระทบต่อตนเอง การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง นามาซึ่งการกาหนดกลยุทธ์สู่
ความสาเร็จในชีวิต การทางานและชีวิตครอบครัวได้
2) มิติด้านคุณสมบัติที่เอื้ออานวยต่อการคิด ซึ่งได้แก่ ใจกว้าง และเป็นธรรม กระตือรือร้น ใฝ่รู้
ช่างวิเคราะห์และผสมผสาน ขยันต่อสู้อดทน มั่นใจในตนเอง น่ารักน่าคบ
3) มิติด้านทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ ทักษะการคิดพื้นฐานประกอบด้วยทักษะการสื่อความหมาย
และทั กษะการคิด ทั่วไป ทักษะการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟั ง (listening) การอ่าน (reading) การรับ รู้
(perceiving) การทาให้กระจ่าง (clarifying) การพูด (speaking) และการเขียน (writing) เป็นต้น ทักษะการ
คิดทั่วไปที่เป็น แกน ได้แก่ การสังเกต (observing) การสารวจ (exploring) การใช้คาถาม (questioning)
การจาแนกแยกแยะ (discriminating) การเปรียบเทียบ (comparing) การจัดหมวดหมู่ (classifying) การ
แปล (translating) การตีความ (interpreting) เป็นต้น
นอกจากทักษะการคิดพื้นฐานแล้วยังประกอบด้วยทักษะการคิด ที่ซับซ้อน เช่น การให้คาจากัด
ความ (defining) การวิ เ คราะห์ (analyzing) การบู ร ณ าการ (integrating) การจั ด ระบบความคิ ด
(organizing) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ (constructing) การคาดคะเน (predicting) การตั้ ง สมมติ ฐ าน
(formulating hypothesis) การพิสูจน์ความจริง (verifying) และการประยุกตใช้ความรู้ (applying) เป็นต้น
4) มิติด้านลักษณะการคิด ประกอบด้วยลักษณะการคิดทั่วไป คือ คิดคล่อง คิดหลากหลาย
คิดละเอียด คิดชัดเจน ลักษณะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ คือ คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล และคิดอย่าง
มีเหตุผล
5) มิติด้านกระบวนการคิด เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล
ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างไกลลึกซึ้ง ผ่านการกลั่นกรอง ไตร่ตรอง ทั้งด้านคุณโทษ และคุณค่า
ที่แท้จริงของสิ่งนั้นมาแล้ว
6) มิติด้านการควบคุมและประเมินการคิดของคน เป็นการรู้ ตัวถึงความคิดของตนเองในการ
กระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประเมินการคิดของตนเอง และใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการ
กระท าของตนเอง การคิด ในลักษณะนี้ เรียกว่าการคิดอย่างมียุ ท ธศาสตร์ ซึ่ งครอบคลุ มการวางแผน การ
ควบคุมกากับการกระทาของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล
จะเห็นว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสามารถนามาประยุกต์ใช่ในการฝึกอบรมเชิง
ระบบได้โดยวิทยากรพยายามคิดสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด ทาอย่างไรให้เกิดความคิดริเริ่ม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง
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3.2.4 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาสุ นทรี ยภาพและลักษณะนิ สัย (ศิ ลปะ ดนตรี กีฬา) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมต้องเติมปัจจัยที่ห้า อันได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา จะเห็นว่าการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นการพัฒนาให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ พัฒนาทางร่างกาย พัฒ นาทางด้าน
จิตใจ มีจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส คนทุกคนต้องพัฒนาด้านสติปัญญา มีทักษะทางศิลปะ ทักษะในการเล่นดนตรี
และทักษะในการเล่น กีฬาเป็น
ในการฝึกอบรมสมัยใหม่ ได้มีการนาเอาเรื่องศิลปะ ดนตรี และกีฬา มาประยุกต์ ใช้โดยเฉพาะใน
เรื่องศิ ล ปะได้ มี ก ารใช้ เทคนิ คการวาดภาพมาใช้ ใ นการเรีย นรู้ อาทิ ให้ ผู้ เ ข้ า รับ การอบรมวาดภาพตั ว เอง
วาดภาพผู้นาที่พึงประสงค์ วาดภาพชุมชนที่พึงประสงค์ วาดภาพองค์การที่พึงประสงค์ วาดภาพการเมืองที่พึง
ประสงค์ วาดภาพสังคม ที่พึงประสงค์ เป็นต้น
การให้ผู้เข้ารับอบรมวาดภาพสร้างจินตนาการ ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารคิ ด ฝั น จิ น ตนาการที่ ไร้ข อบเขต ศิ ล ปะของการวาดภาพจะท าให้ เกิ ด ความสวยงามและ
สุนทรียภาพในจิตใจ พร้อมที่จะมีการคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ต่อไป เทคนิคที่ใช้ศิลปะของการ
วาดภาพก็ คื อ เทคนิ ค เอไอซี (AIC = Appreciation Influence Control) ซึ่ ง มี ก ารฝึ ก ฝนให้ ทุ ก คนมี
จินตนาการของตนเอง รวมทั้งการเข้ากลุ่ม เพื่อสร้างฝันและสานฝันแล้วนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ และนโยบาย
เพื่อนาไปปฏิบัติสู่ความสาเร็จต่อไป การใช้ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้นาให้มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้าง
ภาพในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ในกรณีทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านดนตรีนั้น ได้มีการนาดนตรี
หรือบทเพลงมาใช่ในการอบรม ดนตรีนอกจากจะช่วยคนให้มีความงามด้านจิตใจและอารมณ์ดีแล้ว ถ้านามาใช้
ในการอบรมก็จะทาให้ผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มบรรยากาศที่สดชื่นมากขึ้น ดนตรีในที่นี้หมายรวมถึง
เพลงประกอบดนตรีด้วย เช่น
เพลงยิม้
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ยิ้มมาหน้าตาหวานชื่น
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน
ใช้อบรมวิชา
สดชื่นอุราอย่ารีรอ
“มนุษยสัมพันธ์”
สดชื่นอุราอย่ารีรอ
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

เพลงมโหรีไล่ ยุง
เมื่อยุงกัดขา เมื่อยุงกัดขา

ใช้อบรมวิชา
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เมื่อยุงกัดขา เราอย่าไปตี
เมื่อยุงมันกัดและมาราวี
เราใช้วิธีตี..... (กลอง) ..... ไล่ยุง

“การทางานเป็นทีมและ
การบริหารแบบบูรณาการ”

นอกจากศิลปะ ดนตรีเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยแล้ว การเล่นกีฬาก็เป็นการฝึกให้คน
รู้จักคาว่าแพ้ชนะ และการให้อภัย การนาเอากีฬาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมก็คือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
การจัดกิจกรรมกายบริหารในตอนเช้า หรือตอนเย็นในกรณีที่มีการอบรมเข้มแบบพัก ค้างคืน หรือในกรณีการ
จัดกิจกรรม สันทนาการ หรือสาระสังสันทน์ในช่วงการฝึกอบรม เป็นต้น
3.2.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่ อพั ฒนาสุ นทรี ยภาพและลักษณะนิ สั ย (การฝึ กฝน กาย วาจา ใจ) ใน
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั โดยการฝึกฝน กาย วาจา ใจ นับว่ามีความสาคัญยิ่งที่
จะทาให้เป็นบุคคลมีคุณธรรมในจิตใจ มีความรู้ แต่เพียงอย่างเดียวแต่ขาดซึ่งคุณธรรมก็ยากที่จะเป็นคนที่พึง
ปรารถนาในสังคม การฝึกกายเป็นฐานเบื้องต้นนาไปสู่คุณ ธรรมในจิตใจ การฝึกกายในที่นี้จะหมายถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีที่พึ งประสงค์ของสังคม การฝึกความมีสติภาวนา เจริญสติเพื่อพัฒนาปัญญาจึงนาไปสู่
คุณธรรมบุคคลซึ่งทาให้มีบุคลิกภาพที่ดีต่อไป
การฝึ กวาจาเป็ น การฝึ กสั จ วาจา พู ด ไม่ โกหกหลอกลวง มธุรสวาจาที่ พู ด จาไพเราะน่ าฟั ง วจี มี
ประโยชน์ คาพูดมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบั ติ การฝึกพูดด้วยการโต้วาทีธรรมะ การใช้เกม
เลือกสีเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ควรเอาแต่ใจตนเอง ไม่เอาตัวรอด การคิดหาทางออกที่ชาญฉลาดด้วยเกมสหกรณ์ที่
ชี้ให้เห็นว่า ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันยากที่เราจะสาเร็จ เหมือนหลักการที่ว่ารวมกันเราอยู่แยกกันตายหมู่ หรือ
รวมกันช่วยเหลือกันทุกคน ได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองตามหลักการที่ว่า ชนะ-ชนะ (win-win concept)
การฝึกใจเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ถ้าเชื่อว่าทาได้จะทาได้ เชื่อว่าดี
จะดี การพัฒนาจิตพื้นฐานต้องมุ่งจิตใจมีคุณธรรมที่ดีงาม (ใจงาม) จิตใจมีความสามารถ (ใจสามารถ) จิตใจมี
สุขภาพดี (ใจดี) ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 8.2 (อาไพ สุจริตกุล, 2540, น. 150)
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ตารางที่ 8.2 การฝึ กฝนกายวาจาใจ
พฤติกรรม

กาย

วาจา

ใจ

ลาดับ
1
2

3

4
5

ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย

ไม่ใช้ถ้อยคาหยาบคาย ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ
สัม มาวาจา (ไม่ ล้ อเลี ย น เคารพย าเกรง-นบน้ อ ม
(เคารพ นบน้อม ให้เกียรติ)
รู้จักขอโทษ)
ต่ อ บิ ด า ม า ร ด า ค รู
อาจารย์ และผู้ใหญ่
ผู้ ดี ย่ อ มเป็ น ผู้ มี ส ง่า (กิริย า ผึ่ ง พูดจาชัดถ้อยชัดคา
รู้ จั ก ความงาม ความดี
ผายองอาจ)
และมีน้าใจเหมือนน้า (ไม่
หลง ไม่ดงึ ดัน)
ผู้ ดี ย่ อมเป็ น ผู้ ใจดี (พร้อ มที่ จ ะ ไม่ เย าะเย้ ย ถ าก ถ าง โ อ บ อ้ อ ม อ า รี แ ล ะ
ช่วยเหลือ)
ข่มขู่
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ผู้ ดี ย่ อ มรั ก ษ าความ ชื่ อ ตรง ไม่ ติ ด ปากด้ ว ยค าสบถ- ไม่ เป็ น ค น ห ล าย ห น้ า
สุจริต
มุสา
(เที่ยงตรง และมุ่งมั่น)

จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า การฝึ ก อบรมที่ ดี ค วรน าเอาเทคนิ ค การฝึ ก ฝนกายวาจาใจ เข้ า ไป
ประกอบด้วย เพราะนอกจากจะทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้ว การฝึกอบรมจนเกิดเป็นนิสัย จึงเป็น
สิ่งจาเป็นจึงไม่แปลกเลยที่ปัจจุบันนี้มีการนาเอาผู้เข้าอบรมไปฝึกโต้วาทีธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจ
นาผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกกายด้วยการลดสิ่งอานวยความสะดวกมีสิ่งของเครื่องใช้จากัด เพื่อ ฝึกความอดทน
ความเสียสละ ความมีวินัย นาผู้เข้าอบรมไปฝึกจิตด้วยการนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบ การฝึกฝนสม่าเสมอนาไปสู่
พฤติกรรมของคน ๆ นั้นจนกระทั่งกลายเป็นนิสัย ทาอย่างไรจึงจะให้คนมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือมีน้าใจต่อกัน ดังคากล่าวที่ว่า
น้าใจคือเอื้อเฟื้อ
ต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน
หมั่นทาทุก ๆ วัน
ความดีนนั่ น่าชมเชย

ประเด็นวิเคราะห์
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การฝึกอบรมแบบใหม่ให้ประสบความสาเร็จ ควรใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ อะไรบ้าง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.2.1 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่ องที่ 8.2.1
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เรื่ องที่ 8.2.2 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษา
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทางานในอนาคตของ
ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้แบบกว้าง ๆ ทั่ว ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง การศึกษาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์
รวมสองส่วนที่สาคัญคือกายกับใจ การศึกษาในระยะแรกจึงมุ่งสู่การสร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งกายใจ
ในระยะต่อมาแนวคิดการจัดการศึกษาได้แปรเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้ น 4 ด้าน ได้แก่ พั ฒ นาการทางร่างกาย
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางสติปัญญา

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การจัดการศึกษาในอดีต มุ่งเน้นครูเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนท่องจาและเรียนอย่างเฉื่อยชา
ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมได้ จาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เองอย่างมีความสุขจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี การให้การศึกษาใน
ปัจจุบันจึงมุ่งไปสู่ผู้เรียน เป้าหมายของการศึกษาจึงอยู่ที่การพัฒนาคุณ สมบัติของผู้เรียนให้ครบถ้วนและมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเป้าหมายดังกล่าวนั้น ได้แก่ ด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม หรือศีลธรรม
จรรยา วัตถุประสงค์ของการศึกษาสรุปได้ดังภาพที่ 8.6

วิชาการ
และวิชาชีพ
คุณธรรม

ภาพที่ 8.6 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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จากภาพที่ 8.6 อธิบายได้ว่าการศึกษานอกจากจะเน้นคนเก่งทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แล้ว ยัง
จะต้องเน้นการเป็นคนดีด้วยโดยมีคุณธรรมประจาใจ ดังแนวคิดในปัจจุบนั ที่ว่าความรู้ควบคู่คุณธรรม

2. รู ปแบบของการศึกษา
การศึกษาในปัจจุบันมี 3 รูปแบบที่สาคัญ (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) ได้แก่
2.1 การศึ กษาในระบบ (Formal Education) เป็ น การศึกษาที่ กาหนดจุ ดมุ่ งหมาย วิธีการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน เช่น
การศึกษาในระบบชั้น เรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไปควรจัดสภาพแวดล้อมเพื่ อให้มีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น ทฤษฎีการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งสู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยมี
จุดมุ่งหมายอยู่ที่เก่ง ดี มีสุข ด้วย วิธีการ ดังนี้
1) ครูรกั สนใจเข้าใจนักเรียน นักศึกษา
2) สร้างสรรค์จุดเด่น ซ่อมเสริมจุดด้อย
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ
4) บทเรียนฝึกฝนทักษะ ลักษณะ กระบวนการคิด
5) เลียนแบบ ริเริ่ม สร้างศิลป์ จินตนาการ
6) ฝึกซ้า นาแนวทางสร้างวินัย กล่อมเกลาจิตใจ
7) ฝึกสติ กิริยา วาจา พัฒนาปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม
8) เผชิญสถานการณ์ แก้ป้ญหาด้วยตนเอง
9) แก่นแท้ของการสอน คือการเรียนรู้ของผู้เรียน
10) ธรรมชาติและชีวิตช่วยให้เกิดการเรียนรู้
11) พัฒนารอบด้าน วัดประเมินรอบด้าน
12) กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย จัดได้ทุกเวลา
13) ปฏิสัมพันธ์ ทางานกลุ่ม
14) บรรยากาศรื่นรมย์ จูงใจ
2.2 การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
สาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลัก สูตรจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้ อ งการของบุ ค คลแต่ ล ะกลุ่ ม อาทิ การศึ ก ษาของกรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

55

2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ อาทิ สนใจเรื่องการเมือง ก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องการเมือง เป็นต้น
การศึกษาตามอัธยาศัยในบางกรณีเรียกว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นการเรียนรู้ไม่เน้นที่การ
ทางานมุ่งให้มนุษย์อยู่รอดและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมของ
สังคม เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย จากการเลียนแบบ การลองผิดลองถูก
และการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่สามารถจะหาได้
2.3.1 วัตถุประสงค์ ของการพั ฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์สร้า งสม
ความรู้ความสามารถ ทักษะความชานาญ และคุณธรรม โดยมีเป้าหมายที่การได้เครื่องมือในการประกอบ
อาชีพการดารงชีวิตตนเองและครอบครัว เพื่อให้สามารถอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามกฎเกณฑ์
ที่แต่ละสังคมกาหนด
1) จุ ด มุ่ งหมายในการพัฒ นาตนเอง ความรู้ความสามารถ ทั กษะความช านาญ และ
คุณธรรมพัฒนาได้ด้วยตนเองจากการได้ยินได้ฟัง การอ่าน การลงมือทาและการขัดกล่อมจิตใจ โดยการอาศัย
หลักของศาสนาหรือลัท ธิความเชื่ อที่ต นเคารพนั บถือ ผู้ที่มี การพั ฒ นาตนเองอยู่เสมอจึงมักเป็ นผู้ ที่ หูกว้าง
ตากว้าง และเปิ ดใจรับ ฟัง ความคิดเห็น ของคนอื่นอยู่ ตลอดเวลาไม่ เชื่อมั่น ตนเองสูงเกิน ไป หรือทาตนเป็ น
“ถ้วยชา” ที่เต็มแล้วด้วยชาเก่า ชาใหม่ก็เทลงไปไม่ได้ การเปิดใจกว้างจะทาให้รับฟังคาติชมหรือวิจารณ์ของ
คนอื่นที่เปรียบเสมือนกระจกเงาส่องให้เห็นสภาพที่แท้จริงของตน ดังคากล่าวที่ว่า “ผู้ที่คอยติติงเราคือผู้ที่ชี้
ขุมทรัพย์”ให้
2) เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ในการประกอบอาชีพ มนุษย์จาเป็นจะต้องมีวิชาความรู้
ในอาชี พ ที่ แต่ ล ะคนยึ ด ถื ออาชี พ ทั้ ง หลายพั ฒ นาขึ้น มาจากการลองผิ ด ลองถูก สั่ ง สม มวลประสบการณ์
กลายเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่สามารถนามาประมวลเป็น บทเรียน หรือตาราสั่งสอนกันในสถาบั นการศึกษา
ต่าง ๆ การพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ จึงหมายถึง การหาความรู้และประสบการณ์
ในอาชีพที่ตนเลือกจากการสังเกต ลงมือทา คิ ด พิจารณาและทดลองแม้จะได้ร่าเรียนวิชามาแล้วก็ไม่หยุดนิ่ง
ต้องพัฒนาต่อไป
2.3.2 วิธีการพัฒนาตนเอง แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
1) วิธีการพัฒ นาตนเองตามปกติ วิสัย การพั ฒ นาตนเองตามปกติ วิสั ยครอบคลุ ม การ
เลียนแบบการลองผิดลองถูก การอยากลองทาสิ่งที่แปลกใหม่ และความต้องการที่จะทาให้สิ่งที่ มีอยู่แล้วดีขึ้น
การเรียนรู้ตามปกติวิสัยเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้ผ่านสถาบันการศึกษา ไม่มีห ลักสูตรและเป็นไปโดยธรรมชาติ
การเลียนแบบเป็นวิธีการพัฒนาตนเองที่ถือเป็นพื้นฐานการสืบต่อการดารงชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒ นธรรม และวิถี ชีวิตที่มนุษย์ เรียนรู้จากการเลียนแบบ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเติบโต การเลียนแบบจึงเป็ น
จุดเริ่มต้นของการมีความคิ ดดัดแปลงและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในที่สุด เช่น เด็กเลียนแบบเสียงพูดแบบ
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พ่ อแม่ ญาติ มิ ต ร เพื่ อ นฝู งและสมาชิ กในสั งคม การเลี ย นแบบจะแนบเนี ย นและเหนื อชั้ น ขึ้น ตามวั ยและ
ประสบการณ์
การลองผิดลองถูกเป็นวิถีทางพัฒ นาตนเองที่ จะให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ได้ดีและคงทน
แม้ว่าอาจจะต้องลงทุนสูง บางครั้งก็แลกด้วยสิ่งมีค่าหรือด้วยชีวิต การอยากลองทาสิ่งแปลกใหม่เป็นวิธีการที่
ธรรมชาติให้มนุษย์และสัตว์มีความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองสิ่งที่ตนไม่เคยมี ในที่สุดก็นาไปสู่การค้นพบ
แนวคิด แนวทางใหม่และการค้นพบตนเองในที่สุด ความต้องการที่จะทาให้สิ่งที่มี อยู่แล้วดีขึ้นเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ไม่อยากอยู่กับที่ จึงประสงค์ที่จะทาสิ่งที่ไม่เคยทา เมื่อได้แล้วก็อยากทาให้ดีขึ้น ในเส้นทางแห่งการ
ปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นมนุษย์ก็ได้พัฒนาตนเองในที่สุด
2) วิธีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาจากแหล่งความรู ้ การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา
จากแหล่งความรู้เป็นวิธีการหาความรู้จากสถาบันศาสนา แหล่งวิทยบริการ และการสื่อสารมวลชน สถาบัน
ศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เป็นสถาบันพัฒนาจิตใจสาหรับศาสนิกชนเพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ได้ศึกษา
หลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ เช่น ชาวพุทธ ก็ได้ปฏิบัติสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจและเพื่อมรรคผลที่สูงกว่า
เป็นต้น
แหล่งวิท ยบริการ อาจอยู่ในที่ ท างานและในแหล่งชุ มชน แหล่ งวิ ท ยบริการในสถานที่
ทางานอยู่ในรูปห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้ องสารนิเทศและห้องสื่อสารไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ แหล่งวน
อุทยาน อุทยานการศึกษา ศูนย์ประวัติศาสตร์ที่ประมวลสรรพความรู้หรือความรู้เฉพาะด้านไว้ให้ผู้สนใจเข้าไป
ศึกษาหาความรู้ตามความสนใจ จะเห็นว่าการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสาเร็จได้อย่างดียิ่งจาเป็นที่จะต้องใฝ่
เรียนรู้ โดยพยายามพูดคุยกับคนเก่งต่างสาขาวิชาชีพ การพูด การฟัง การคิด การถาม การดู และการเขียนจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันและอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศึกษานอกระบบมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการศึ กษานอกโรงเรีย น และการศึก ษาทางไกลของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช ซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning for All) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียน
ทางไกลกับ มสธ.
ประเด็นวิเคราะห์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยรูปแบบการศึกษาใดต่อไปนี้เหมาะสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางฝ่ายจัดการ กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.2.2 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.2.2
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่ องที่ 8.2.2
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เรื่ องที่ 8.2.3 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้ วยการจัดการความรู้
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยเชื่อว่า มนุษย์ที่ทางานประสบความสาเร็จ
ต้องเป็ น บุ คลากรที่ ต้ องใช้ ความรู้ในการท างานที่เรีย กว่า บุ คลากรที่ มี ความรู้ (Knowledge Worker) การ
จัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกการบริหารสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป

1. แนวคิดของการจัดการความรู้
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับ
การจั ดการความรู้ “...มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้ าที่ พั ฒ นาความรู้ในส่ วนราชการเพื่ อให้ มี ลักษณะเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...”
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พบว่า
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐได้มีการปฏิบัติงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
1.2 ความหมายของความรู้ ความรู้ คือ สิ่ งที่ สั่ งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์ รวมทั้ งความสามารถเชิ ง ปฏิ บั ติ และทั ก ษะ ความเข้ า ใจ หรือ สารสนเทศที่ ไ ด้ รับ มาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ
ความรู้ คือบทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริงผ่านการพิสูจน์และทดสอบ สามารถตั้งเป็น
กฎนาไปปฏิบัติงานได้จริงหรือสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความหมายของ
คาว่า ความรู้ (Knowledge) ได้ ดังภาพที่ 8.7
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ปัญญา
ความรู้
สารสนเทศ
ข้อมูล

ภาพที่ 8.7 พีระมิดลาดับชั้นของความรู้

จากภาพที่ 8.7 อธิ บ ายได้ ว่ า ข้ อ มู ล (data) เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ส าหรั บ การจั ด ท าสารสนเทศ
(information) สารสนเทศนามาซึ่งความรู้ (knowledge) ความรู้นามาซึ่งปัญญา (wisdom) ปัญญานามาซึ่ง
การนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การสู่ความสาเร็จ ตัวอย่างเช่น
ข้ อมูล  สารวจข้อมูลของบุคลากรในองค์การ เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นต้น
สารสนเทศ  ประมวลข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เช่น ร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 20 เป็นผู้ชาย ร้อย
ละ 60 เป็นผู้มีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 30 เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 10 สูง
กว่าปริญญาตรี
ความรู้  คนในองค์การมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ปัญญา  นาความรู้ไปใช้โดยปรับสัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายให้ใกล้เคียงกัน เนื่ องจากองค์การทางาน
เชิงพื้น ที่ต้องการผู้ชายมากกว่า ดั งนั้น จึงต้องปรับ วิธีการสรรหาบุ คลากรใหม่ให้เน้ น
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง กรณีที่วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรีก็นาความรู้ ไปใช้
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยการเรียนทางไกลกับ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช หรือการฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับเทียบเท่าปริญญาตรี
ดังนั้น ความรู้ จึงเป็นสิ่ งสาคัญสาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐในการปฏิ บัติงาน ผู้ที่มีความรู้
มากกว่าย่อมนาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดการทางานที่ดีกว่าที่เรียกว่า ทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
1.3 การจัดการความรู้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ประมวลสรุปได้ ดังนี้
- การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใ นส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์การ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง การนามาใช้ และเผยแพร่ความรู้ เเละบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินองค์การหรือธุรกิจ
- การจัดการความรู้ หมายถึง วิธีการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์และกระบวนการในการจาแนก
จัดหาและนาความรู้มาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การจั ดการความรู้ หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้ เกิ ดความรู้ใหม่โดยใช้ความรู้ที่ มีอยู่ และ
ประสบการณ์ ของคนในองค์การอย่างเป็ นระบบ เพื่อพั ฒ นานวัตกรรมที่จะท าให้เกิดความได้เปรียบเหนื อ
คู่แข่งขัน
จากความหมายการจัดการความรูข้ ้างต้น อธิบายสรุปได้ ดังภาพที่ 8.8
แบ่งปันความรู้
(1)

ประยุกต์ใช้ความรู้
(4)

เข้าถึงความรู้
(2)

ซึมซับความรู้
(3)
ภาพที่ 8.8 ความหมายของการจัดการความรู้

จากภาพที่ 8.8 อธิบายได้ว่า การจัดการความรู้คือ การแบ่งปันความรู้ (share) ระหว่างกัน การเข้าถึง
ความรู้ (access) โดยจัดหาความรู้ไว้ ในห้องสมุด หรือศูนย์วิทยพัฒนาบริการ การซึมซับความรู้ (learn) ด้วย
การเสริมสร้างนิสัยการอ่าน และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (apply) ในการทางานมาตรฐานสูงอย่างมือ
อาชีพ
1.4 ประโยชน์ ของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
1.4.1 สร้างนวัตกรรมโดยการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
1.4.2 เพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าโดยการลดเวลาการตอบกลับ
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1.4.3 ลดอัตราการลาออกโดยการให้ความสาคัญกับความรู้ของบุคลากรและให้ค่าตอบแทน
และรางวัลที่เหมาะสม
1.4.4 ลดเวลาการบริการและลดค่าใช้จ่ายโดยกาจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน
1.4.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับทุกภาคส่วนขององค์การ

2. กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มี 7 ขั้นตอนที่สาคัญ ดังภาพที่
8.9
การบ่งชี้ความรู้ (1)
การสร้างและแสวงหาความรู้ (2)
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (3)
การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (4)
การเข้าถึงความรู้ (5)
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (6)
การเรียนรู้ (7)
ภาพที่ 8.9 กระบวนการจัดการความรู้

จากภาพที่ 8.9 อธิบายได้ ดังนี้
2.1 การบ่ งชี้ ค วามรู้ (Knowledge Indentification) เป็ น การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี เช่ น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายคืออะไร เพื่อบรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง ความรู้อยู่ในรูปแบบใด และความรู้อยู่ที่ใคร เป็นต้น
2.2 การสร้ างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) โดยสร้างความรู้ใหม่
แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า และกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
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2.3 การจั ด การความรู้ ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization) วางโครงสร้ า งความรู้ เพื่ อ
เตรียมพร้อมสาหรับเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) โดยปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
2.5 การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยหนังสือเวียน การฝึกอบรม บอร์ด (Board) และ
เว็บบอร์ด (Web Board)
2.6 การแข่ งขันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
2.6.1 ความรู้ ภายนอกตั ว คน (Explicit Knowledge) เช่ น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6.2 ความรู้ ภายในตัวคน (Tacit Knowledge) เช่น ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณ ภาพ
และนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงานการยืม
ตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
2.7 การเรี ย นรู้ (Learning) การเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ใ หม่ ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การต่อไป การเรียนรู้เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสมรรถนะในการทามาตรฐานสูงนั่นเอง

3. กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลงสู่ การจัดการความรู้
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการความรู้ (Change Management Process) มี 6
ขั้น ดังภาพที่ 8.10

การฝึกอบรมและ
การเรียนรู้
(4)

การวัดผล
(5)

การยกย่องชมเชย
และให้รางวัล
(6)

เป้าหมาย
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กระบวนการ
และเครื่องมือ (3)

การสื่อสาร
(2)

การเตรียมความพร้อม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1)

ภาพที่ 8.10 กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลงสู่ การจัดการความรู้

จากภาพที่ 8.10 จะเห็นไดัว่า กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการความรู้เริ่มดาเนินการ
ด้วยการตั้งเป้าหมายขององค์การให้กระจ่างชัด ภาพองค์การในอนาคตที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การเตรี ยมความพร้ อมและปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
ประกอบด้วย
3.1.1 การเตรี ยมความพร้ อม ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานองค์การ ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีกระบวนการติดตามและประเมินผล และ
กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
3.1.2 การปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรม ประกอบด้วย การทาให้คนอยากเปลี่ยนอยากคิดอยากทา
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี กฎระเบียบมีความยืดหยุ่น สร้างพฤติกรรมที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความ
คิดเห็น และส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
3.2 การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย
3.2.1 ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์การต้องการ
3.2.2 สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกคน
3.2.3 ให้แต่ละคนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น e-Mail จดหมายเวียน เสียง
ตามสาย Intranet เป็นต้น
3.3 กระบวนการและเครื่ องมือ (Process and Tools) การเลือกใช้ กระบวนการและเครื่องมื อ ให้
เหมาะสมดีพอกับประเด็นต่อไปนี้ คือ
3.3.1 ชนิดของความรู้
3.3.2 ลักษณะขององค์การ (ขนาดสถานที่ตั้ง)
3.3.3 ลักษณะการทางาน
3.3.4 ทรัพยากร
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3.4 การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ (Training and Learning) โดยการสร้างความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู้โดย
3.4.1 กาหนดเนื้อหา
3.4.2 ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
3.4.3 กาหนดวิธีการ
3.4.4 กาหนดการประเมินผลและการปรับปรุง
ตัวอย่างหลักสูตร เช่น KM Awareness & Concept KM Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
3.5 การวัดผล (Assessment) เป็นการวัดผลการดาเนินการว่าบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด
เพื่อนาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น และนาผลการวัดมาให้ในการสื่อสาร
กับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
3.6 การยกย่ องชมเชยและการให้ รางวัล (Recognition and Rewards) โดยการสร้างเเรงจูงใจให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของทางบุคลากรในทุกระดับ เช่น มอบรางวัลในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม KM Day ให้รางวัลตอบคาถามชิงรางวัลทุก 1 เดือน เป็นต้น
ประเด็นวิเคราะห์
ท่านคิดว่าการจัดการความรู้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.2.3 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.2.3
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่ องที่ 8.2.3

ตอนที่ 8.3

แนวคิดการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่ อง
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เรื่องที่ 8.3.1 ความหมายและความสาคัญของการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่ 8.3.2 ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด
1. การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การทานุบารุงรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่การ
หวงแหนให้อยู่ทางานกับสหกรณ์นาน ๆ จนเกษียณอายุ การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์มี
ความสาคัญในการสร้างและรักษาความสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้คงมีอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์มี 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการพัฒนาสุขภาพและ
ความปลอดภัย ตัวแบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตการทางาน ตั วแบบการพั ฒ นาแรงงาน
สัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ได้
2. อธิบายตัวแบบและประยุกต์ใช้ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ได้

เรื่ องที่ 8.3.1 ความหมายและความส าคั ญ ของการธ ารงรั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์
1. ความหมายของการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
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การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การทานุบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่การหวง
แหนให้ อยู่ท างานกับ สหกรณ์ น าน ๆ คืออยู่ จนเกษี ยณอายุ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุณ ค่าเป็ น สิ่งที่ หาได้ ย าก
ประกอบกับ สหกรณ์ ต้องลงทุนเรื่องทรัพ ยากรมนุษย์มาก โดยเฉพาะในระยะเริ่ มแรกของการรับคนเข้ามา
ทางานในสหกรณ์ เพราะในระยะเริ่มแรกที่เข้ามาทางานในสหกรณ์อาจยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดความรู้
และประสบการณ์ในการทางาน การทางานอาจมีความผิดพลาดทาให้ต้องสูญเสียเวลา วัตถุดิบ และอื่น ๆ ไป
มากจนกว่าจะมีความชานาญในการท างาน เมื่ อมีความชานาญในการปฏิบั ติงาน จะเป็ น ช่วงของการท า
ประโยชน์ สหกรณ์ก็ควรที่จะเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ไปนาน ๆ อย่างไรก็ตาม การธารงรักษาไม่ใช่
เพี ย งหาวิ ธี เก็ บ เขาไว้ กั บ เรานาน ๆ เท่ า นั้ น การธ ารงรัก ษาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ อ ยู่ น าน ๆ นั้ น ต้ อ งท านุ
บารุงรักษาให้เขามีสภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกาลังใจในการทางานและสร้างความพึ งพอใจในการทางานให้กับพวก
เขา ให้พวกเขาเข้าใจว่าเขาคือส่วนหนึ่งของสหกรณ์ และสหกรณ์คือส่วนหนึ่งของพวกเขา สร้างความรักด้วย
การให้การดูแลความเป็นอยู่ สภาพการทางานของพวกเขา และพัฒนาพวกเขาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่
เสมอ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้ อม ความเจริญทางสังคม และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
การทานุบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ควรยึดหลักที่ว่า “ยามดีเราใช้ ยามไข้ เรารั กษา” เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาในสาขาอาชีพ

2. ความสาคัญของการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
การธ ารงรักษาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น กระบวนการของการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ ส หกรณ์ มี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ต้องการทางานตลอดเวลา แม้ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมที่ทาให้ความต้องการทรัพยากรมนุษย์สูงมากขึ้น หากหน่วยงานมีนโยบายในการธารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์อย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานจะไม่กระทบต่อการขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์มากนัก หรืออาจจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด หากการดาเนินการด้านการธารงรักษา
เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมที่ทรัพยากรมนุษย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว และข้อเสนอที่ดีกว่าของหน่วยงานอื่น อาจไม่มีผลในการดึงดูดใจพวกทรัพยากร
มนุ ษ ย์ที่ มีคุณ ค่าก็ได้รับ หากได้รับ การท านุบ ารุงรักษาเป็ น อย่ างดีจ ากสหกรณ์ เดิม ของเขา การธารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์จะช่วยสร้าง และรักษาความสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณ ค่าให้คงมีอยู่ในสหกรณ์ใน
ระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การธารงรักษากระทาได้
โดยจัดให้มีการพัฒนาอาชีพ ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้เป็นที่พึงพอใจ และดาเนินการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ การดึงดูดและจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์อยู่ร่วมงานตลอดไป จึงควรจัดให้มี
การวางแผนอาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพของทรัพยากรมนุษย์ที่เขาจะยึดเป็นอาชีพเพื่อการดารงชีวิต
ให้โอกาสทรัพยากรมนุษย์ได้มีการพัฒนาระดับการศึกษา และที่สาคัญยิ่งก็ คือ ผู้บิรหารสหกรณ์ต้องยึดหลัก
คุณธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ซึ่งรวมทั้ง
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การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสวัสดิการด้วยการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ควรยึด
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ระบบคุณธรรม ตลอดจนทานุบารุงรักษา พัฒนา และจัดสวัสดิการที่
เป็นที่พึงพอใจของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เห็นว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมจาก
สหกรณ์ พวกเขามีโอกาสก้าวหน้า สามารถพัฒนาสถานภาพการดารงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ และได้รับ
การดู แ ลเป็ น อย่างดี การด าเนิ น การเช่ น นี้ น อกจากจะท าให้ สามารถธารงรักษาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ให้ อยู่ กับ
สหกรณ์แล้ว ยังสร้างภาพพจน์ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทรัพยากรมนุษย์ขององค์รวมอีกด้วย
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันให้ความสาคัญใน 3 เรื่องคือ สุขภาพและความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตในการทางาน และแรงงานสัมพันธ์
ประเด็นวิเคราะห์
ท่านคิดว่าสหกรณ์มีการนาแนวคิดการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้หรือไม่ อย่างไร

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 8.3.1 แล้ ว โปรดปฏิบัตกิ จิ กรรม 8.3.1
ในแนวการศึกษาหน่ วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่ องที่ 8.3.1

เรื่ องที่ 8.3.2 ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์มี 3 ตั วแบบ ได้แก่ ตั วแบบสุขภาพและความปลอดภัย
ตัวแบบคุณภาพชีวิตการทางานและตัวแบบแรงงานสัมพันธ์

1. ตัวแบบการพัฒนาสุ ขภาพและความปลอดภัย
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สุ ขภาพ (Health) หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมประกอบด้วย 4
มิติ ได้แก่ มิติด้านกาย มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคมและอารมณ์ และมิติด้านจิตวิญญาณ ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี
ต้องเป็นชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคมอารมณ์ และจิตวิญญาณ
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาพการณ์ อันปราศจากการประสบอันตรายอันเนื่องมาจาก
อุบัติภัย และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน ฉะนั้นผู้บริหารและบุคลากรต้องร่วมมือกันดาเนินการให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทางานในสหกรณ์
การที่บุคลากรมีสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์ ดังนี้
1.1 ผลผลิตเพิ่มขึ้น การทางานอย่างปลอดภัยในสหกรณ์ โดยมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอ ย่อมไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุน้อยมากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ขวัญ และกาลังใจในการท างานดีกว่าผู้ ปฏิบัติ งานที่ อยู่ในสหกรณ์ ที่ อันตรายหรือเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บ เมื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกปลอดภัย ความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลก็ลดลง การทางานก็จะเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วย
ความมั่นใจและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น
1.2 ต้ นทุนการผลิตลดลง โดยปกติแล้วสหกรณ์จะมีค่าใช้จ่ายในรูปของต้นทุนในการดาเนินการหรือ
ต้ น ทุ น ในการผลิ ต ซึ่ งจะมี ผ ลต่ อ การก าหนดราคาขายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรือ บริก ารที่ ส ถานประกอบการ
ดาเนินการอยู่ ถ้าหากสถานประกอบการนั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่ว่าจะ
เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น ก็จะมีผลทาให้ต้นทุนการดาเนินการ
หรือต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันถ้าหากสภาพการทางานมีความปลอดภัย ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ
สหกรณ์ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ก็จะทาให้ต้นทุนการดาเนินการหรือต้นทุนในการผลิตลดลง
1.3 กาไรมากขึ้น การทางานอย่างปลอดภัยนอกจากทาให้ผลผลิตสูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตแล้ว
โอกาสที่สินค้า และบริการของสหกรณ์จะแข่งขันด้านราคาในท้องตลาดก็สูงขึ้นด้วย ทาให้สหกรณ์ขายสินค้าได้
มากขึ้นและมีกาไรมากขึ้น อีกทั้งการมีความปลอดภัยยังส่งผลถึงชื่อ เสียงของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นผลดีอีกทาง
หนึ่งด้วย
1.4 เป็ นการสงวนรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเกิด อุ บั ติ เหตุ ทุ กครั้งมั กจะท าให้ คนงานบาดเจ็ บ
บางครั้งร้ายแรงถึงขั้นพิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เป็นผลให้สังคมโดยส่วนรวมต้องสูญเสียทรัพยากรที่สาคัญ
ไปโดยเฉพาะเมื่อผู้ บ าดเจ็ บ ล้ ม ตายนั้ น เป็ น แรงงานที่ มี ฝีมื อ มี ความช านาญงานจากการฝึ กฝนเรีย นรู้เป็ น
เวลานานการสูญเสียคนเหล่านั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง การทาให้สภาพการทางานมีความปลอดภัยจึงเป็นการ
สงวนรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของสังคม
1.5 เป็ นปัจจัยในการจูงใจ ความปลอดภัยในการดารงชีวิตและการทางานเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุ ษ ย์ ต ามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ การจั ดสภาพการท างานให้ ป ลอดภัย จึงเป็ น เครื่องมื อในการ
บริหารงานอย่างหนึ่ง เป็นการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความอยากทางานสหกรณ์นั้น ๆ มากขึ้น
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1.6 เพิม่ คุณภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรมีสุขภาพดีส่งผลให้มีการทางานอย่างมีความสุขสนุกในการ
ทางานปราศจากความเครียด ดังนั้น ความผิดพลาดในการทางานย่อมเกิดขึ้นน้อย ทาให้เกิดความรอบคอบ
ระมั ดระวั งมากขึ้น เป็ น การลดอุ บั ติ เหตุ ให้ เหลือน้ อยที่ สุ ดจนกล่ าวได้ ว่า ข้อบกพร่องต้องเป็ นศูน ย์ (Zero
Defect) ในปั จ จุบั น จึ งให้ ความสนใจต่ อการสร้า งองค์การสุ ขภาพสมบู รณ์ (Healthy Organization) และ
องค์การทางานอย่างสนุก (Joyful Organization)

ตัวแบบการพัฒนาสุ ขภาพของบุคลากรทีส่ มดุลมี 4 มิติ ดังนี้
มิติด้านร่ างกาย เกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกายอย่างดีด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกกาลังกายอย่างเป็นประจา
มิติ ด้านจิต ใจ เกี่ ย วกั บ การต่ ออายุ ให้ ส ดชื่ น เข้ม แข็งได้ ด้ วยการอ่ านและการเขีย นหนั ง สื อ หรือ
การศึกษาหาความรู้เพื่อฝึกฝนจิตใจให้รู้จักคิดและเข้าใจสถานการณ์รอบตัว สามารถจัดระเบียบและวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
มิติด้านจิตวิญญาณ เกี่ยวกับระบบศูนย์กลางของค่านิยมของมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วนตัว
ของบุคคลเป็นความจริงที่ปราศจากเงื่อนไขแห่งเวลาของมนุษยชาติ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีวิธีต่ออายุที่แตกต่าง
กัน เช่น การสวดมนต์ การทาสมาธิ การศึกษา การฟังดนตรี เป็นเพื่อให้เกิดความสงบและความสุขใจ
มิติด้านสั งคมและอารมณ์ เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์
กับผู้อื่นผ่านการติดต่อสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวังพร้อมที่จะให้บริการ มี
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจว่าทุกอย่างมีทางออก หรือทางเลือกที่สามเสมอ
วิธีการต่ออายุของบุคลากรเพื่อความสดชื่นและมีชีวิตชีวา สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 8-11 (ทอง
หล่อ เดชไชย, 2546, น. 6)
มิตดิ ้ านร่ างกาย
 การออกกาลังกาย
 โภชนาการ
 การจัดการความเครียด
มิตดิ ้ านจิตใจ
 การอ่าน
 การวางแผน
 การเขียน

มิตดิ ้ านสั งคม/อารมณ์
 การบริการ
 ความเห็นอกเห็นใจ
 การรวมพลัง
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 ความรู้สึกปลอดภัย
มิตดิ ้ านจิตวิญญาณ
 การระบุค่านิยม
 การตกลงยอมรับค่านิยม
 การทาสมาธิ
ภาพที่ 8.11 การต่ ออายุเพื่อเพิม่ ความมีชีวติ ในมิตชิ ีวติ ของบุคคล
จากภาพที่ 8.11 อธิบ ายได้ ว่า การพั ฒ นาสุ ขภาพมิติด้านร่ างกาย ควรมี การออกกาลังกายอย่า ง
สม่าเสมอ โดยองค์การเป็นผู้จัดกิจกรรมกายบริหารทุกเย็นหลังเลิกเวลาทางาน มีการจัดระบบโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย มีการจัดการความเครียดโดยสร้างบรรยากาศการทางานแบบจริงใจ และลดปัจจัยภายนอก
ด้านกายภาพ ชีววิทยา และเคมีที่มีผลต่อความเครียด มิติด้านสั งคมและอารมณ์ เติมเรื่องจิตมุ่งบริการสร้าง
ความเห็นเอกเห็นใจผู้อื่น มีการทางานเป็นทีมแบบรวมพลัง และสร้างความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการ
ทางาน มิติด้านจิตวิญญาณ เติมค่านิยม อุดมการณ์ ทางานเพื่อสาธารณะ มีการยอมรับค่านิยมอุดมการณ์
ร่วมกัน มีการทาสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา มิติด้านจิตใจ เติมสุนทรียภาพแห่งชีวิต เติมพลังจิตใจด้วยการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน การวางแผนและการเขียน จะทาให้มีจิตใจที่ดีงามมากขึ้น
ดังนั้น การพัฒนาสุขภาพของบุคลากรจาเป็นต้องมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ครบมิติการพัฒนา
ที่สมดุลเพื่อเป็นบุคลากรที่เก่งดีมีสุข พร้อมที่จะทางานอย่างมีคุณภาพบริการมาตรฐานสากล

2. ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน (Quality of Work Life) หรื อ QWL หมายถึ ง การประเมิ น สถานะใน
ลักษณะต่าง ๆ ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการ
ทางานจะให้ความสาคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคลและประสิทธิภาพของสหกรณ์และความพอใจของคนงาน
กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของสหกรณ์ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทางานจะมีผลกระทบต่อบุคคลและ
สหกรณ์ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คุณ ภาพชีวิตการทางานกลายเป็นประเด็น
สาคัญทางสังคมและเทคโนโลยี (Sociotechnical) ที่ทั้งบุคคลและสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องอยู่
ร่วมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อสหกรณ์มีดังนี้
1) การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
2) การสร้างความจงรักภักดี การมีส่วนร่วม และการเป็นหุ้นส่วนของสหกรณ์
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3) การพัฒนาผลิตภาพในการดาเนินงานของสหกรณ์ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับสหกรณ์
4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและสหกรณ์
5) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิกและสังคม
6) การเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการขยายสหกรณ์ผ่านความเชื่อถือและเชื่อใจของชุมชน
7) การช่วยลดปัญหาสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานบุคลากรมี 8 ประการคือ
1) มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
2) จัด สภาพแวดล้ อมในการท างานที่ ป ลอดภัยและถูกสุขลั กษณะ (Safe and Healthy Working
Conditions)
3) ให้โอกาสในการใช้และพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Opportunity to Use and Develop
Worker Capabilities)
4) สร้า งความมั่ น คงและโอกาสในการเจริญ เติ บ โต (Opportunity for Continue Growth and
Security)
5) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมภายในที่ทางาน (Social Environment of Work Place)
6) มีการปกป้องสิทธิของพนักงาน (Protection of Workers Rights)
7) สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งงานและกิ จ กรรมอื่ น ที่ อ ยู่ ภ ายนอกงาน (Balance of Work and
Nonwork Life)
8) สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของสหกรณ์ (Organizational Social Responsibility)

3. ตัวแบบการพัฒนาแรงงานสั มพันธ์
แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation) หมายถึง ความสัมพั นธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของ
สหกรณ์ แรงงานสัมพันธ์สามารถจาแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ
ความสั มพั นธ์ ในเชิ งบริ ห าร - ท าอย่างไรที่ผู้ บริหารและบุคลากรในสหกรณ์ เป็ นหุ้ น ส่วนเจ้าของ
สหกรณ์ร่วมกัน สหกรณ์เจริญก้าวหน้าบุคลากรในสหกรณ์ก็เจริญก้าวหน้าด้วย
ความสั มพันธ์ ในเชิ งการเมื อง – ทาอย่างไรจะประสานผลประโยชน์ให้ลงตัว ผู้บริหารต้องจัดสรร
ประโยชน์สวัสดิการอย่างเพียงพอ กรณีเกิดความขัดแย้งให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ความสั มพันธ์ ในเชิงกฎหมาย – ทาอย่างไรจะนากฎหมายแรงงานมาใช้อย่างยุติธรรมและเป็นธรรม
ตัวแบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมี 4 ประการดังนี้
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด การที่จะสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์การหลัก
พื้นฐานที่สาคัญที่สุดคือการที่ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายพนักงานปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานอย่าง
ครบถ้วนเพราะกฎหมายเหล่านี้ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายพนักงานจะยอมรับและถือ
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ปฏิบัติตามได้โดยไม่เป็นภาระมากนัก อย่างไรก็ดี สหกรณ์จะต้องมีการส่งเสริมให้ทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่าย
พนักงานได้มีการปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นประจา เมื่อเกิดปัญหาก็ใช้วิธีการหันหน้า
เข้าปรึกษากัน ในระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี โดยใช้หลักการปรึกษาหารือ (Consultation) เช่น มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง หรือมีคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นต้น ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องหลีกเลี่ยงระบบการ
เจรจาต่อรอง ซึ่งค่อนข้างจะเป็นการเผชิญหน้าของทั้ง 2 ฝ่ายในบางโอกาสที่ฝ่ายผู้บริหารมีปัญหา เช่น ประสบ
การขาดทุนหากมีการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีแล้วทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายพนักงานจะต้องเข้ามา
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะทาให้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่ างสันติวิธี แม้อาจจะ
ต้องถึงขั้นมีการปลดพนักงานออก พนักงานทั้งหมดก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมรับมาตรการนี้
3.2 การใช้ ท ฤษฎี ก ารจู งใจในการบริ ห ารงาน ผู้ บ ริหารจะต้ องศึ กษาวิ เคราะห์ รายละเอี ย ดของ
พนักงานในสหกรณ์ เช่น อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ฐานะความเป็นอยู่ ระดับตาแหน่ง ฯลฯ เพื่อนาข้อมูล
เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานกล่าวคือ พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่จะมี
รายได้น้อย แรงจูงใจที่สาคัญคือการสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น การให้เงินเดือนที่เพียงพอแก่การดารง
ชีพตามฐานะ ให้ความมั่นคงในการทางาน ส่วนพนักงานระดับสูงอาจเพิ่มผลประโยชน์เกื้อกูลขึ้น เช่น รถยนต์
ประจาตาแหน่งพนักงานขับรถ หรือค่าเลี้ยงรับรอง หรือในบางกรณีสหกรณ์มีพนักงานที่มีวัยตั้งแต่หนุ่มสาวไป
จนถึงสูงอายุ อาจแบ่งการจัดสวัสดิการในรูปแบบเลือกใช้ (Cafeteria Program) ซึ่งจะสามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งจะลดปัญหาความไม่พอใจของพนักงานบางกลุ่ม หรือ
อาจมีกรณีที่สหกรณ์มีพนักงานหลายประเภท เช่น พนักงานขายและพนักงานธุรการ สหกรณ์อาจจะให้มีระบบ
เงินเดือนที่แตกต่างกันโดยให้พนักงานขายได้รับเงินเดือนประจาน้อย แต่มีค่านายหน้าการขาย (Commission)
และเงินจูงใจ (Incentive) มาก ส่วนพนักงานธุรการได้รับแต่เงินเดือนประจาเพียงอย่างเดียว เป็นต้น หรืออาจ
มีกรณีที่สหกรณ์มีพนักงานหลายระดับการจัดฝึกอบรมถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่อาจแยกกลุ่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามระดั บ พนั กงานเพื่ อจะให้ พ นั กงานระดั บ สู งมีความรู้สึ กว่ามี ความแตกต่าง หรืออาจมี กรณี ที่
สหกรณ์จะต้องมีระบบการปูนบาเหน็จความชอบให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูงเป็นกรณี
พิเศษ โดยมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งให้แก่บุคคลเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ
3.3 ให้ ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์
ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วและเรียบร้อยในการปรับเปลี่ยนระบบการทางาน กระบวนการทางาน และทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายสหกรณ์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวผู้บริหารจะต้องมีความรู้
และทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) การให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยคานึงถึง
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้สื่อ มีช่วงเวลา และความถี่ในการส่งข่าวที่เหมาะสม เช่น การปรับโครงสร้าง
สหกรณ์และลดจานวนพนักงาน จะต้องสื่อสารให้พนักงานทราบถึงสถานการณ์ทางธุรกิจและทางการเงินของ
สหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร มีพัฒนาการในทางที่ไม่ดีตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง องค์การได้ดาเนินการ
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อย่างไรบ้างเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเลวร้ายเหล่านี้ ผลลัพธ์เป็นอย่างไรและหากสถานการณ์ ทรุดลงกว่านี้
สหกรณ์มีมาตรการเลือกที่จะดาเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง
2) การทาความเข้ าใจกับพนักงาน โดยผ่านระบบการสื่อสาร 2 ทาง เช่น การประชุมชี้แจง การ
ประชุมกลุ่มย่อย การส่งข้อมูลผ่านทาง Intranet และจะต้องมีการวัดผลว่าพนักงานมีความเข้าใจในเนื้อหา
สาระของเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น แม้พนักงานจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาเป็นลาดับ
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามเพื่อความกระจ่าง ดังนั้น วิธีการสื่อสารแบบ 2 ทางจึงช่วยให้พนักงานมี
ความเข้าใจมากขึ้น
3) การทาให้ พนักงานยอมรั บมาตรการที่สหกรณ์ จะต้ องดาเนินการ โดยฝ่ายจัดการจะต้องทา
ความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานและทาให้เกิดการยอมรับ หลังจากนั้นอาศัยผู้บังคับบัญชาตามสาย
งานช่ว ยท าความเข้าใจกับ พนั กงานในสั งกัดและทาให้พ นักงานในสั งกัด ยอมรับ ในมาตรการที่ ส หกรณ์ จ ะ
ดาเนินการในกรณีที่พนักงานไม่ยอมรับ ผู้บังคับบัญ ชาตามสายงานจะต้องชี้แจงเหตุผลความาเป็นของสหกรณ์
โดยอ้างอิงข้อมูลของสหกรณ์ และอาจจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปรับโครงสร้างสหกรณ์ และลด
จานวนพนักงาน การร่วมชี้แจงทาความเข้าใจกับพนักงานด้วยมาตรการที่จะทาให้พนักงานยอมรับได้โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง จะต้องโปร่งใสและเป็นธรรม การลดจานวนพนักงานจะใช้หลักอะไร ยึดหลักอายุสูงออกไปก่อน
หรืออายุงานมากออกไปก่อน หรืออายุงานน้อยออกไปก่อน มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ถูกปลดออกจากงาน
อย่างไร เช่น จ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีการให้เพิ่มพิเศษอีกต่างหาก
4) การให้ พนักงานปฏิบัติตามมาตรการของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์จาเป็นต้องปรับโครงสร้าง
สหกรณ์ โดยการลดจานวนพนั กงาน สหกรณ์ จะต้องดาเนินการตามมาตรการที่ ได้แจ้งแก่พนักงานไว้อย่าง
เคร่งครัด
3.4 การมีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ สึกนึกคิดของพนักงานอย่ างเพียงพอ แต่ละสหกรณ์ควรจะมีวิธีการ
และใช้เครื่องมือในการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามสภาพการณ์ แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการ
เสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่
1) ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
เป็นผู้นาที่มีความเป็นธรรม เข้าใจในนโยบายของสหกรณ์ สามารถอธิบายและทาความเข้าใจกับพนักงานใน
สังกัดได้อย่างดี
2) การจัดระบบการหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการ
จั ด ท า Employee Opinion Survey การจั ด ให้ มี ก ารไปเยี่ ย มหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ให้ ระบบการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์และระบบโทรศัพท์สายด่วน (Hotline) ฯลฯ
3) การกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานเมื่อทราบความเดือดร้อน
ของพนักงานก็จะต้องมีการแก้ไขโดยเร็ว หากแก้ไขไม่ได้จะต้องชี้แจงเหตุผลว่าทาไมจึงแก้ไขไม่ได้ และต้องจัด
ให้มีมาตรการผ่อนคลายความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วย
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4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายพนักงาน
เช่น การจัดโครงการ Family Day โครงการ Walk Rally การขายสินค้าราคาถูก สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ร้านค้า ฯลฯ
ประเด็นวิเคราะห์
ขอให้ยกตัวอย่าง ตัวแบบการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ มา 1 ตัวแบบ ว่าสามารถนาไปใช้ใน
สหกรณ์ได้หรือไม่ อย่างไร
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 8.3.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.2
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