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คานา
ชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดด้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การกาหนดอานาจหน้าที่ในองค์การ การจัดกาลังคน การ
อานวยการ การประสานงาน และการควบคุม แนวคิดและบทบาทของการจัดการการปฏิบัติการ หน้าที่ของการ
ปฏิ บั ติ ก ารในระบบธุ ร กิ จ การเกษตร การวางแผนปฏิ บั ติ ก าร การวางแผนเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง การวางแผนผั ง
กระบวนการผลิต การจัดการด้านสินทรัพย์ วัสดุและบริการ การควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิ ตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคการ
จัดการโครงการทางธุรกิจการเกษตร แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบุคลากร การจัดการบุคคล
เข้าทางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน จรรยาวิชาชีพ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร โดยเนื้อหาในหน่วยที่ 12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร จะมุ่งให้ความรู้ด้าน
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร บุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
การเกษตร
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 94360 การจัดการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
(Operations and Human Resource Management in Agribusiness)
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดด้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การกาหนดอานาจหน้าที่ในองค์ก าร การจัดกาลังคน
การอานวยการ การประสานงาน และการควบคุม แนวคิดและบทบาทของการจัดการการปฏิบัติการ หน้าที่ของการ
ปฏิบัติการในระบบธุรกิจการเกษตร การวางแผนปฏิบัติการ การวางแผนเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การจัดการด้านสินทรัพย์ วัสดุและบริการ การควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคการจัดการโครงการทาง
ธุรกิจการเกษตร แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบุคลากร การจัดการบุคคลเข้าทางาน การพัฒนา
บุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน จรรยาวิชาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติการ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. เพื่อให้สามารถนาความรู้มาประยุกต์กับการดาเนินงานธุรกิจการเกษตร
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 2 การวางแผนและการควบคุมการปฎิบัติการในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 3 ระบบการผลิต การผลิตและการเลือกทาเลที่ตั้งในการผลิตในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 4 การวางผังสถานประกอบการในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 5 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 6 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 7 การบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 8 การจัดทาโครงการธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 9 ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 11 การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก และการบริหารค่าตอบแทนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
การเกษตร
หน่วยที่ 12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
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หน่วยที่ 13 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 14 การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
หน่วยที่ 15 คุณธรรมและจริยธรรมในธุรกิจการเกษตร
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

12.1.1 ความหมายและความสาคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1 แนวคิดการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจการเกษตร

12.1.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.3 ระบบและประเภทของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
12.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจ
การเกษตร

12.2 บุคลากรกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร

12.2.1 ผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
11.2.3 ความรับผิดชอบในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
12.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม

12.3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยการฝึกอบรม

12.3.2 การจัดการฝึกอบรม
12.3.3 เทคนิคการฝึกอบรม
12.4.1 การศึกษาและการจัดการความรู้

12.4 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ

12.4.2 การพัฒนาอาชีพ
12.4.3 การให้อานาจ
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 12.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
12.1.1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.3 ระบบและประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 12.2 บุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
12.2.1 ผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.2.2 ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 12.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
12.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
12.3.2 การจัดการฝึกอบรม
12.3.3 เทคนิคการฝึกอบรม
ตอนที่ 12.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ
12.4.1 การศึกษาและการจัดการความรู้
12.4.2 การพัฒนาอาชีพ
12.4.3 การให้อานาจ
แนวคิด
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์การ
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึง
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งก็คื อ ผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
3. การฝึ ก อบรมเป็ น วิ ธีก ารที่ มุ่ งให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ที่ ดี เพื่ อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ การฝึ กอบรมเป็ นเทคนิ คที่นิ ยมใช้ อย่างมากในองค์การ เนื่ องจากสามารถ
กาหนดหลักสูตรได้ตามความต้องการขององค์การ
4. นอกจาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมแล้วยังมีวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใช้ให้ เกิดผลตาม
ต้องการได้ วิธีการที่นิยมกัน ได้แก่ การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การให้อานาจ องค์การแห่งการเรียนรู้
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และการจัดการความรู้ ซึ่งผู้ บริหารองค์การจะต้องรู้จักเลือกและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ธุรกิจการเกษตรแต่ละกรณี
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรได้
2. อธิบายบุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรได้
3. อธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมได้
4. อธิบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ ได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1-12.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือดีวีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1.ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4.ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 12 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
วัตถุประสงค์
การเกษตร”
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
ก. ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์การ
ข. ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
ค. ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ง. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
จ. เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวบุคคลภายหลังจากได้รับการพัฒนา
2. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. การออกแบบ
ข. การกาหนดวัตถุประสงค์
ค. การประเมินความต้องการ
ง. การนาไปปฏิบัติ
จ. การประเมินผล
3. “ความรู้” จัดเป็นส่วนประกอบของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้อใด
ก. ปัจจัยนาเข้า
ข. ปัจจัยนาออก
ค. ผลลัพธ์
ง. กระบวนการ
จ. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. วัตถุประสงค์
ข. เนื้อหา
ค. สถานที่
ง. นโยบายองค์การ
จ. วิทยากร
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5. ผู้บริหารจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแนะนามากกว่าที่จะลงมือทาเอง ตรงกับสมรรถนะของผู้บริหารยุคใหม่ตามข้อใด
ก. ผู้ชานาญการด้านเทคโนโลยี
ข. นักการฑูต
ค. นักแก้ปัญหา
ง. ผู้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จ. นักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่
ก. กาหนดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข. ดาเนินโครงการโดยแบ่งสายงานการทางานตลอดจนผลักดันโครงการต่างๆ
ค. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
จ. การให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ก. ได้รับความรู้ ทักษะ หรือความสามารถตามต้องการ
ข. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนทาให้ผลงานเพิ่มขึ้น
ค. มีผลงานที่ได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ
ง. สามารถนามาใช้ในองค์การอื่นได้
จ. เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและถูกต้อง
8. “T” ตามหลักการของการฝึกอบรมมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข. การเสริมสร้างภาวะสมอง
ค. การรักษาระดับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ
ง. การเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อต่างๆ
จ. การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่จะฝึกอบรม
9. กระบวนการฝึกอบรมขั้นตอนใด เป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูลให้แก่ระบบการฝึกอบรม
ก. การวิเคราะห์
ข. การพัฒนา
ค. การปฏิบัติการ
ง. การรวบรวมข้อมูล
จ. การถ่ายทอด
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10. กิจกรรมข้อใด จัดเป็นเทคนิคการฝึกอบรมโดยวิธีการบอกกล่าว
ก. การบรรยาย
ข. การระดมสมอง
ค. การทดลองเรียนงาน
ง. การสอนแนะ
จ. การประชุมกลุ่มซินดิเคท
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ตอนที่ 12.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.1.1 ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.3 ระบบและประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการทาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าบุคลากรมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดีแล้วย่อมส่งผลต่อผลงานทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์การได้ในที่สุด ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ ทั้งต่อองค์การ และต่อตัวบุคลากรเอง
ด้วย
2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอนโดยทั่วไปมักเริ่มจากการศึกษาหาความต้องการและปัญหาต่าง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และไปสิ้นสุดที่ก ารติดตามและการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงระบบจะทาให้การจัดการดาเนินการง่ายขึ้นและมีประสิทธิผล
เนื่องจากเข้าใจถึงองค์ประกอบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและแต่ละปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร โดยที่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สามารถกระทาได้หลายวิธีการ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกรณีๆ
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาและคานึ งถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น วัตถุประสงค์ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เนื้อหา เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรพิจารณาและคานึงถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกด้วย อันได้แก่ นโยบายองค์การ ทัศนคติของผู้บริหาร หลักสูตร งบประมาณ สถานที่
วิทยากร ระยะเวลา อุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ดาเนินการ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อ1. บอกความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
2. อธิบายกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
3. อธิบายระบบและประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
4. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
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ตอนที่ 12.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
1. ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การทาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าบุคลากรมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดีแล้วย่อมส่งผลต่อผลงานทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การได้ในที่สุด ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ การเกษตรก็มีความหมายในลักษณะ
เช่นเดียวกัน
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาทารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อองค์การ คือ ช่วยพัฒนาองค์การ ช่วยสนับสนุนการ ทา
ให้ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้องค์การสามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การไว้ได้ และช่วยให้กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ
2) ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อบุคลากรในองค์การ คือ ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้
ค้ น พบศั ก ยภาพของตนเอง ท าให้ บุ ค ลากรมี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวบุคคลภายหลังจากได้รับการพัฒนา
2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถดาเนินการใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินความต้องการหรือความจาเป็น
ในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินการพัฒนา และการประเมินผล ซึ่งเรียกกระบวนการ
ดังกล่าวนี้ว่า A DimE Model
3. ระบบและประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงกับการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ระบบที่ เรี ย กว่า (Human Resource Development System) ซึ่งประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
1. ปัจจัยนาเข้า (input) เช่น คน (วิทยากร) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
2. กระบวนการ (process) เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
3. ปัจจัยนาออก (output) เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4. ผลลัพธ์ (outcome) เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
การจ าแนกประเภทของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์อาจจาแนกได้ 3 ประเภท ตามแนวคิดของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. การสั่ งสมประสบการณ์ เป็ น การเพิ่ มประสบการณ์ และการเรียนรู้ให้ แก่ทรัพ ยากรมนุษ ย์ด้ว ยวิธี การให้
การศึกษา (education) การฝึกอบรม (training) การพัฒนา (development)
2. การปรับปรุงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธี การพัฒ นาปัจเจกบุคคล
(individual development) การพั ฒ นาอาชี พ (career development) และการพั ฒ นาองค์ ก าร (organization
development)
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3. การพัฒ นาองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับงานเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องทั้งระดับ
บุคคล กลุ่ม และองค์การ
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาและคานึงถึง
ปัจ จั ย ที่ ใช้ในการเลื อกวิธีก ารในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และปั จจัยที่ท าให้ ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ป ระสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควรพิจารณาและคานึงถึงปัจจัยที่ใช้ในการเลือกวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ (objective) ต้องการจะให้บุคลากรขององค์การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมอย่างไร
1.2 ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (cost/budgeting) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินการ
1.3 เนื้อหา (content) เนื้อหาที่จะให้บุคลากรได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรม
1.4 ผู้รับการฝึกอบรม (trainee) ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมมีคุณสมบัติอย่างไร
1.5 วิทยากร (trainer) ผู้ที่จะมาทาหน้ าที่เป็นวิทยากร เป็นผู้ ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒ นาและ
ฝึกอบรมว่า มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ชื่อเสียงเป็นอย่างไร
1.6 ระยะเวลา (time) ปัจจัยในเรื่องของระยะเวลา ช่วงเวลา ที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1.7 สถานที่ (place) สถานที่ที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1.8 สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (facilities) สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ นโยบายองค์การ (policy) ทัศนคติของ
ฝ่ า ยบริ ห าร (management attitude) หลั ก สู ต รและเนื้ อ หา (curricurum and content) งบประมาณ (budget)
สถานที่ (place) วิทยากร (trainer/instructor) ระยะเวลา (time/period) อุปกรณ์ (equipment) ผู้เข้ารับการอบรม
(target group/trainee) และผู้ดาเนินการ (organizer)
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 12.1.1
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการให้ความหมายว่าอย่างไร
2. ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบุคลากรในองค์การมีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.1.1
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กิจกรรม 12.1.2
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.1.2

กิจกรรม 12.1.3
1. ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบใดบ้าง
2. ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 14.1.3
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ตอนที่ 12.2 บุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.2.1 ผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12.2.2 ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด
1. ผู้ บริห ารถือว่ามีความสาคัญกับ องค์การเป็นอย่างยิ่ง เพราะความสาเร็จและความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหาร ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นให้มีความพร้อมที่
จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
2. ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ ที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารของหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงาน
ภายในองค์การ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
2. อธิบายความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
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ตอนที่ 12.2 บุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
ผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทบาททั่วไปของผู้บริหาร องค์การขนาดใหญ่ ผู้บริหารที่ทาหน้าที่บริหารงานและควบคุมการดาเนินงานของ
องค์การ จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ผู้บริหารหรือกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่บริหารองค์การสามารถจาแนกได้หลายระดับ
ตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา คือ
1. ผู้บริหารระดับสูง (top manager) มีหน้าที่กาหนดเป้าหมายและชี้นาทิศทาง ตลอดจนการตัดสินใจ ซึ่งจะมี
ผลโดยตรงต่อองค์การ
2. ผู้บริหารระดับกลาง (middle manager) เป็นผู้ที่คอยเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับต้น
จึงมีหน้าที่ในการแปรวิสัยทัศน์และพันธกิจจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่ผู้บริหารระดับต้น
3. นักบริหารระดับต้นหรือหัวหน้างาน (supervisor) รับผิดชอบในการกากับ ควบคุม และมอบหมายงาน
รวมถึงการสื่อสารจูงใจบุคลากรให้ทางานเป็นทีมและทุ่มเทการทางานอย่างเต็มตามศักยภาพ
การพัฒนาผู้บริหาร
การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับจะเป็นการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้นา
ตระหนักในหน้าที่บทบาท สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและใช้ภาวะผู้นาได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถพัฒนาผู้บริหาร
ตามแนวทางดังนี้
1. การพัฒนาตามระบบองค์การ ได้แก่ การวางแผนการพัฒนาผู้บริหารโดยภาพรวม ให้การศึกษาโดยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ในการทางานจริง สร้างระบบการพัฒนา โดยการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และติดตามประเมินผล
2. การพัฒนาตนเอง การเป็นนายในบริบทการทางานของตนเอง ผู้นาจะต้อง “กล้าแสดงออกด้วยตนเอง ฟัง
ความคิดความรู้สึกตนเอง เรียนรู้จากพี่เลี้ยงที่เหมาะสม จดจาอยู่กับวิสัยทัศน์” เบนนิสเชื่อว่าผู้นาที่แท้จริงจะไม่ยอมให้
ผู้อื่นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่เลือกที่จะแปรเปลี่ยนตนเอง บุคคลต้องรู้จักตนเองและทาให้ชีวิตตนเองบรรลุศักยภาพ
แห่งการเป็นผู้นาอย่างเต็มที่ นั่นคือการรู้จักตนเอง (Self Knowledge) และการสร้างตนเอง (Self Invention)
3. ผู้นาการเปลี่ยนแปลง แนวทางสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี 8 ประการ ได้แก่
1) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
2) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3) ทบทวนภารกิจสม่าเสมอ
4) ริเริ่มและชี้นามากกว่าบริหาร
5) สร้างความเชื่อมั่น
6) เผชิญหน้ากับความเป็นจริง
7) อย่าหยุดขายความคิด และ
8) เป็นแบบอย่าง
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ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงาน
ภายในองค์การ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การดังนี้
1. ผู้บริหารของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องรับผิดชอบต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวในทุกๆ
2. เจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ช่วยในการบริหารโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การติดต่อวิทยากร การ
ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
3. หน่วยงานในองค์การ บทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจ
จาแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ บทบาทหน้าที่ในฐานะหน่วยงานบริหาร บทบาทในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาองค์การ
บทบาทในฐานะผู้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบทบาทในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 12.2.1
แนวทางการพัฒนาผู้บริหารมีแนวทางใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.2.1

กิจกรรม 12.2.2
1. ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ของใคร
2. บทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.2.2
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ตอนที่ 12.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
12.3.2 การจัดการฝึกอบรม
12.3.3 เทคนิคการฝึกอบรม
แนวคิด
1 . การฝึกอบรมเป็นประเภทหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งหวัง
ให้บุคลากรได้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี เพื่อให้เกิดเป้าหมายสุดท้ายก็คือผลงานทั้งในระดั บบุคคลและองค์การ อัน
จะทาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. การจัดการฝึกอบรมเป็นภารกิจที่สาคัญของผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการฝึกอบรมให้เกิดผลสาเร็จตามต้องการ
โดยจะต้องคานึงถึงหลักการฝึกอบรม รู้จักการประยุกต์ใช้กระบวนการฝึกอบรม คานึ งถึงระบบการฝึกอบรม และเข้าใจ
ประเภทของการฝึกอบรม จึงจะทาให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เทคนิคการฝึกอบรมอาจจะแบ่งได้หลายประเภทแตกต่างกันไปแต่ในเรื่องนี้สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
การบอกกล่าว การลงมือกระทา และการแสดง การนาเทคนิคการฝึกอบรมไปใช้นั้ นสามารนาเอาไปใช้หลายเทคนิค
ควบคู่กันไป ตามความเหมาะสมและข้อจากัดของโครงการฝึกอบรมแต่ละกรณี
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้
2. อธิบายการจัดการฝึกอบรมได้
3. อิบายเทคนิคการฝึกอบรมได้
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ตอนที่ 12.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การที่จะพยายามทาให้บุคลากรเกิดความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ
(attitude) ในการทางานของบุคลากร โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior) การทางานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การฝึกอบรมขององค์การมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น
3) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4) เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและถูกต้อง
5) เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงาน
การฝึกอบรมมีเป้าหมายสาคัญอยู่ 4 ประการด้วยกันคือ
1) ได้รับความรู้ ทักษะ หรือความสามารถตามต้องการ
2) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนทาให้ผลงานเพิ่มขึ้น
3) มีผลงานที่ได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ
4) สามารถนามาใช้ในองค์การอื่นได้
การจัดการฝึกอบรม
หลักการของการฝึกอบรม ในการจัดการด้านการฝึกอบรมให้บรรลุผลตามต้องการ ผู้ดาเนินการจัดการฝึกอบรม
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนควรจะต้องยึดหลักการที่สาคัญ 5 ประการ
1) การเสริมสร้างภาวะสมอง (think) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น พูดคุย หรือมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
2) การเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (respect)
3) การรักษาระดับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ (alert)
4) การเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อต่างๆ (image) ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมโดยเฉพาะผู้จัดการ
ฝึกอบรมควรจะต้องชี้แจงและสื่อสารให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นและหัวข้ อนั้นๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
การเริ่มต้นการฝึกอบรม
5) การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่จะฝึกอบรม (need understanding)
2. กระบวนการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน มีความคล่องแคล่ว มีความเชื่อมันในการทางาน รู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
เหมาะสม รู้จักการใช้เทคนิคแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีในการทางานตลอดจนรู้จักนาความรู้ แนวคิด วิธีการจาการอบรมมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิงขึ้น โดยกระบวนการฝึกอบรม มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การพัฒนา การปฏิบัติการ การถ่ายทอด และการประเมินผล
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เทคนิคการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่สาคัญต่อการจัดฝึกอบรมเป็นอย่างมากเพราะการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนสรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคคล ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอัน
จะทาให้สามารถนาสิ่งที่ฝึกอบรมให้นั้นไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงานจริง เทคนิคการฝึกอบรมสามารถแบ่งได้ 3 เทคนิค
ด้วยกัน คือ
1. วิธีการบอกกล่าว (telling method) เป็นเทคนิคที่วิทยากรหรือผู้ฝึกอบรมจะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
อธิบายและถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในหัวข้อการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเทคนิคดังกล่าว
ยังมีเทคนิคย่อยๆ 4 ประการด้วยกัน คือ การบรรยาย (lecture) การประชุมอภิปราย (conference) การศึกษากรณี
ตัวอย่าง (case study) และการสัมมนา (seminar)
2. วิธีการกระทา (doing method) เป็นวิธีที่ให้ความสาคัญกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ลงมือกระทาการต่างๆ เองโดยอยู่ภายใต้การดูแลของวิทยากรที่ได้มี การ
อธิบายอย่างดีจนกระทั่งเข้าใจแล้วจึงค่อยลงมือกระทา และอยู่ภายใต้การชี้แนะจากวิทยากร เทคนิคนี้มีเทคนิคย่อยอีก 4
ประการคือ การระดมสมอง (brainstorming) การทดลองเรียนงาน (understudies) การสอนแนะ (coaching) และ
การประชุมกลุ่มซินดิเคท (syndicate) เป็นเทคนิคที่มีลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบทบาทมากกว่า
วิทยากร โดยวิทยากรเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และคอยดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้น
3. วิธีการแสดง (showing method) เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นของจริงหรือเลียนแบบ โดย
มีการแสดงให้ดูซึ่งอาจจะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ วิทยากรจะมีบทบาทในการแสดงเพียง
เล็กน้อย และมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการแสดง รวมถึงการสรุปจบหลังจากที่มีการแสดง ซึ่งเทคนิคนี้
ประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ อีก 4 ประการคือ การสร้างสถานการณ์จาลอง (simulation) การแสดงบทบาทสมมติ (role
playing) การสาธิต (demonstration) และการดูงานนอกสถานที่ (field trip)
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 12.3.1
1. การฝึกอบรมมีความหมายว่าอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
3. การฝึกอบรมมีเป้าหมายอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 12.3.1
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กิจกรรม 12.3.2
1. หลักการของการฝึกอบรมที่มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ TRAIN แต่ละตัวหมายถึงอะไร
2. กระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.3.2

กิจกรรม 12.3.3
1. เทคนิคการฝึกอบรมที่เป็นที่นิยมมีเทคนิคใดบ้าง
2. เทคนิคการฝึกอบรมด้วยการแสดงกับเทคนิคการฝึกอบรมด้วยการบอกกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 12.3.3
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ตอนที่ 12.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ
โปรดอ่านหัว แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
12.4.1 การศึกษาและการจัดการความรู้
12.4.2 การพัฒนาอาชีพ
12.4.3 การให้อานาจ
แนวคิด
1. การศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้ บุคลากรพัฒนาด้านความสามารถ ทัศนคติ
และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะให้การศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยที่จะต้อง
สนใจและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้อันจะทาให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการจัดการความรู้ คือ ระบบการ
ใช้ป ระโยชน์ โดยเจตนาและการประสานงานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในองค์การ เทคโนโลยี กระบวนการการ
ปฏิ บั ติ ง าน และโครงสร้ า งองค์ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผ่ า นการน ากลั บ มาใช้ ใหม่ แ ละนวั ต กรรม ความส าเร็ จ ในการ
ประสานงานเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันร่วมกัน และการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจการเกษตรผ่านการ
เรียนรู้และการปฏิบัติที่ดีที่สุดในความทรงจาขององค์การ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาอาชีพเป็นวิธีการที่มุ่งให้บุคลากรได้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ขึ้น อยู่กับปั จจั ยที่สาคัญ ประการหนึ่ งคือบุ คลิกภาพ ขั้นของอาชีพมีห ลายขั้นด้วยกันซึ่งแต่ละขั้นก็เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละขั้น
3. การให้อานาจกับบุคลากรในองค์การเป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ บุคลากรได้มีโอกาส
ในการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งบุคลากรจะมีอานาจและอิสระใน
การดาเนินการตามที่กาหนด
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการศึกษาและการจัดการความรู้ได้
2. อธิบายการพัฒนาอาชีพได้
3. อธิบายการให้อานาจได้
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ตอนที่ 12.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ
การศึกษาและการจัดการความรู้
การศึกษา หมายถึงกระบวนการพยายามที่จะทาให้บุคลากรพัฒนาด้านความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งการให้การศึกษาอาจจะกระทาได้ตามรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือผสมกันทั้ง 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. การศึก ษาในระบบ (formal education) เป็น การศึกษาที่จัด อย่างเป็ น ระเบี ยบแบบแผน มีห ลั กสู ตรที่
แน่นอนชัดเจน การเรียนการสอนมีขั้นตอนที่แน่ชัด มีชั้นเรียน มีการประเมินผล และที่สาคัญก็คือ สถาบันหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน
2. การศึกษานอกระบบ (non-formal education) เป็นการศึกษาตลอดชีพ ไม่จากัดอายุและวิชาที่จะต้อง
ศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะมีผู้สอนก็ได้ในบางครั้ง
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) เป็นการศึกษาที่เกิดจากความสมัครใจจากสภาพแวดล้อม
ทั่วไป ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ตลอดเวลา
การศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธุ์กับการศึกษาและการฝึกอบรม การเรียนรู้มี
องค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ แรงขับ (drive) เป็นสิ่งเร้าที่ทาให้ผู้เรียนเกิดปฏิกิริยา สิ่งเร้า (stimulus)
เป็นสิ่งหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นมนุษย์ให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบ การตอบสนอง (response) เป็นปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
พฤติกรรมโต้ตอบที่มีต่อสิ่งเร้าเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า การเสริมแรง (reinforcement) เป็นสิ่งที่เพิ่มหรือเสริมอันทาให้
พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาที่แสดงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นและเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวรต่อไป
ซึง่ ระดับของเส้นโค้งของการเรียนรู้แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ
1. ระดับท้อแท้เบื่อหน่าย (discouraging first stage) เป็นระดับที่ผู้เรียนมีความรู้สึกอึดอัดเหนื่อยหน่ายที่จะ
รับทราบข่าวสารใหม่
2. ระดั บหวนพั ฒ นา (improved return) ระดับนี้ผู้ เรียนจะเริ่มมีค วามมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้
3. ระดับคิดกังวล (false plateau) ผู้เรียนต้องการพักความคิดหลังจากที่ได้ใช้ความคิดมาแล้วช่วงหนึ่ง
4. ระดับความสนใจสูงสุด (peak proficiency) ระดับของการเรียนรู้ก็จะสูงขึ้นและสูงสุดในระดับนี้
5. ระดับพ้นการเรียนรู้ (overlearning period) เป็นระดับสุดท้ายของการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนได้เข้าใจจนถ่อง
แท้และตกผลึกทางความชานาญ
การจัดการความรู้ คือ ระบบการใช้ประโยชน์โดยเจตนาและการประสานงานอย่างเป็นระบบของบุคลากรใน
องค์การ เทคโนโลยี กระบวนการการปฏิบัติงาน และโครงสร้างองค์การ เพื่ อเพิ่มมูลค่าผ่านการนากลับมาใช้ใหม่และ
นวัตกรรม ความสาเร็จ ในการประสานงานเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันร่วมกัน และการประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจการเกษตรผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติที่ดีที่สุดในความทรงจาขององค์การ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
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1. ความรู้ที่ซ้อนเล้นอยู่ในคน (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย
2. ความรู้ที่ชัด แจ้ง /เด่น ชัด (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่ านวิธี
ต่างๆ
ทุนทางปัญญา หรือ intellectual capital มีความหมายรวมถึง ความรู้ความสามารถของคนในองค์การ อัน
สามารถนามาใช้ในการก่อให้เกิด "มูลค่าเพิ่ม" โดยประกอบด้ วย ทุนทางด้านลูกค้า (customer capital) เป็นมูลค่าที่
เกิดขึ้นจากการที่องค์การได้สร้างและรักษาความสัมพันธุ์ที่ดีกับลูกค้า ทุนทางด้านองค์การ (organization capital) เป็น
มูลค่าที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขององค์การ ทุนมนุษย์ (human capital) เป็นมูลค่าที่สร้างและสะสมเพื่อ
ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ "Know - How" ของบุคลากรและองค์การ
การจัดการความรู้จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. คน (people) หมายถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การ
จัดการความรู้จะช่วยในการรวบรวมข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานต่อไป
2. สถานที่ (place) ก็คือสถานที่ที่คนในองค์การสามารถมาระดมความคิดเห็นร่วมกัน หรือเปิดประเด็นแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งๆ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ Web Board หรือ Video Conference
3. เนื้อหาความรู้ (thing) หมายถึง เนื้อหา ความรู้ ภูมิปัญญา หรือข่าวสารที่จะเก็บและต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่าย
กระบวนการจั ด การความรู้ เป็ น กระบวนการแบบหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารเข้ าใจถึ งขั้ น ตอนที่ ท าให้ เกิ ด
กระบวนการจัดการความรู้ หรือพั ฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์ก าร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การ
บ่งชี้ค วามรู้ (knowledge identification) การสร้างสรรค์ค วามรู้ (knowledge creation) การจัดองค์การความรู้
(knowledge organization) การประมวลความรู้ (knowledge codification) การเข้ า ถึ ง ความรู้ (knowledge
access) การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) การเรียนรู้ (knowledge learning)
การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง ความพยายามอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้บุคคลมีความก้าวหน้าในอาชีพขิงตนใน
องค์การ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการทั้งขององค์การและบุคคล
การพัฒนาอาชีพมีความสาคัญทั้งต่อองค์การและบุคคล ดังนี้
1.1 การพัฒ นาอาชีพมีความสาคั ญ ต่อองค์การ คือ ช่วยให้ องค์การสามารถดึงดูดและคงไว้ซึ่งทรัพยากรที่มี
ความสามารถ ช่วยให้บุคลากรและองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ
1.2 การพัฒนาอาชีพมีความสาคัญต่อบุคคล คือ เป็นหลักประกันว่าองค์การให้ความสาคัญกับบุคลากรภายใน
การพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมคนสาหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ช่วยลดความล้าสมัยของบุคลากร ช่วยเพิ่มโอกาส
แสวงหาความสาเร็จและนาไปสู่ความกระตือรือร้นของบุคลากร
บุคลิกภาพกับอาชีพ บุคลิกภาพของคนอาจจะแบ่งออกได้ 6 ประเภทด้วยกัน คือ ผู้นิยมความจริง (Realistic
หรือ R) เป็นบุคลิกภาพแบบนี้ที่มีความสามารถด้านกลไกและมีความแข็งแรง ผู้ชอบสืบค้น (Investigative หรือ I) เป็น
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บุคลิกภาพที่ชอบการสังเกต การเรียนรู้ การค้นหา การวิเคราะห์ การประเมิน และการแก้ปัญหา ผู้ชอบสังคม (Social
หรือ S) เป็นบุคลิกภาพที่มีความสนใจและทักษะเกี่ยวกับคาพูด ชอบทางานร่วมกับผู้อื่น นักอนุรักษ์ (Conventional
หรื อ C) เป็ น บุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ลั ก ษณะพอใจในเรื่ อ งการจั ด การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การเก็ บ เอกสาร ชอบที่ จ ะท างานใน
รายละเอียดหรือตามคู่ มือการทางาน นักลงทุน (Enterprising หรือ E) เป็นบุคลิกภาพที่ชอบที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
โดยการหว่ านล้ อ ม ชั ก จู ง การน า การด าเนิ น การ ผู้ นิ ย มศิ ล ปะ (Artistic หรือ A) เป็ น บุ ค ลิ ก ภาพแบบที่ นิ ย มการ
แสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึก การสร้างสรรค์ศิลปะและกิจกรรมในลักษณะส่วนบุคคล
ระยะของอาชีพกับลาดับความต้องการ จะพบว่าบุคลากรมีระยะของอาชีพ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางรากฐาน (establishment phase) เป็นระยะขั้นเริ่มแรกที่เริ่มเข้าสู่องค์การ
ระยะที่ 2 ความก้ า วหน้ า (advancement phase) เป็ น ระยะที่ บุ ค ลากรมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30 - 45 ปี ให้
ความสาคัญในเรื่องความสาเร็จ ความนิยมนับถือ และความเป็นอิสระ
ระยะที่ 3 การรักษาสถานภาพ (maintenance phase) เป็นระยะที่บุคลากรพยายามรักษาฐานงานให้ตนเอง
และมุ่งรักษาสภาพงานหรือการดารงตาแหน่งนั้นไว้
ระยะที่ 4 การปลดระวาง/เกษียณ (retirement phase) เป็นระยะที่บุคลากรประสบความสาเร็จในหน้าที่การ
งานและอาจจะมีการโยกย้ายไปยังองค์การอื่น
การให้อานาจ
การให้ อ านาจ หรื อ การให้ สิ ท ธิอ านาจ (empowerment) เป็ น แนวคิ ด ทางการจัดการสมั ยใหม่ที่ มุ่ งเน้ น ให้
บุคลากรมีอานาจมากขึ้น มีอิสระในการตัดสินใจ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองเพื่อดาเนินการให้สาเร็จผลตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
ประโยชน์ของการให้อานาจ คือ การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น ช่วยในการพัฒ นามุมมองของบุคลากร และช่วยให้
ผู้บริหารมีเวลามากขึ้น
องค์ประกอบหลักในการให้อานาจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมอบความรับผิดชอบ (assigning
responsibility) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามที่ ได้ อ านาจ การให้ อ านาจหน้ า ที่ (granting
authority) สามารถตั ด สิ น ใจตามที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ และก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าของตนเอง
(establishing accountability)
แนวทางการให้อานาจที่มีประสิทธิผล ในการให้อานาจบุคลากรนั้นอาจจะยึดแนวทางได้หลายกรณีด้วยกัน แต่
การให้อานาจที่ได้ผลควรจะยึดแนวทาง ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่จะให้อานาจ การ สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจ
การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน และการเลือกระดับในการมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 12.4.1
การเรียนรู้ของมนุษย์ที่เรียกว่าเส้นโค้งการเรียนรู้นั้นมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.4.1
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กิจกรรม 12.4.2
ระยะของอาชีพบุคลากรมีทั้งหมดกี่ระยะ อะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับลาดับความต้องการของบุคลากรอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 12.4.2

กิจกรรม 12.4.3
1. ประโยชน์ของการให้อานาจคืออะไร
2. องค์ประกอบหลักของการให้อานาจมีอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 12.4.3
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
ตอนที่ 12.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
แนวตอบกิจกรรม 12.1.1
1. การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การท าให้ บุ คลากรขององค์การมี คุณ ภาพและสามารถปรับ ตัว ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าบุคลากรมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดีแล้วย่อมส่งผลต่อ
ผลงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การได้ในที่สุด
2. ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบุคลากรในองค์การ มีดังนี้
1) ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
2) ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3) ยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
4) เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวบุคคลภายหลังจากได้รับการพัฒนา
แนวตอบกิจกรรม 12.1.2
กระบวนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมินความต้องการ 2. การ
ออกแบบ 3. การนาไปปฏิบัติ และ 4. การประเมินผล
แนวตอบกิจกรรม 12.1.3
1. ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
1) ปัจจัยนาเข้า (input) เช่น คน (วิทยากร) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
2) กระบวนการ (process) เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
3) ปัจจัยนาออก (output) เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
4) ผลลัพธ์ (outcome) เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
2. ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ การสั่งสมประสบการณ์ การปรับปรุง
พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
แนวตอบกิจกรรม 12.1.4
1. ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เนื้อหา ผู้รับการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ นโยบายองค์การ ทัศนคติของผู้บริหาร
หลักสูตร งบประมาณ สถานที่ วิทยากร ระยะเวลา อุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ดาเนินการ
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ตอนที่ 12.2 บุคลากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
แนวตอบกิจกรรม 12.2.1
แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ ได้แก่ 1) การพัฒนาตามระบบองค์การ ซึ่งองค์การ
สามารถจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนา และ 2) การพัฒนาตนเอง
แนวตอบกิจกรรม 12.2.2
1. ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานภายในองค์การ
2. บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานในองค์ก ารในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์อ าจจ าแนกได้เป็ น 4
ลักษณะ คือ
1. บทบาทหน้าที่ในฐานะหน่วยงานบริหาร
2. บทบาทในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาองค์การ
3. บทบาทในฐานะผู้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. บทบาทในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 12.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
แนวตอบกิจกรรม 12.3.1
1. การฝึกอบรม หมายถึง การที่จะพยายามทาให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการทางานของ
บุคลากร โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ
1) เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น
3) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
4) เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและถูกต้อง
5) เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงาน
3. การฝึกอบรมมีเป้าหมาย คือ
1) ได้รับความรู้ ทักษะ หรือความสามารถตามต้องการ
2) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนทาให้ผลงานเพิ่มขึ้น
3) มีผลงานที่ได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ
4) สามารถนามาใช้ในองค์การอื่นได้
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แนวตอบกิจกรรม 12.3.2
1. หลักการของการฝึกอบรมแต่ละตัวหมายถึง
1) think การเสริมสร้างภาวะสมอง
2) respect การเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) alert การรักษาระดับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ
4) image การเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อต่างๆ
5) need understanding การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่จะฝึกอบรม
2. กระบวนการฝึกอบรม มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอด และการประเมินผล
แนวตอบกิจกรรม 12.3.3
1. เทคนิ ค การฝึ ก อบรมที่ เป็ น ที่ นิ ย ม ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารบอกกล่ า ว (telling method) วิ ธี ก ารกระท า (doing
method) และวิธีการแสดง (showing method)
2. เทคนิ คการฝึกอบรมด้วยการบอกกล่าวนั้น วิทยากรจะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอธิบายหรือถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ วิทยากรเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย การสัมมนา เป็นต้ น ส่วน
เทคนิคการฝึกอบรมด้วยการแสดงจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากของจริงหรือสภาพการณ์ที่เลียนแบบ
ของจริง เช่น การสาธิต การดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
ตอนที่ 12.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอื่นๆ
แนวตอบกิจกรรม 12.4.1
การเรียนรู้นั้นมีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน คือ ระดับท้อแท้เบื่อหน่าย ระดับหวนพัฒ นา ระดับคิดกังวล ระดับ
ความสนใจสู งสุ ด และระดั บ พ้ น การเรี ย นรู้ ซึ่ งการเรี ย นรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมอั น จะท าให้
ผู้รับผิดชอบวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาสมและถูกต้องกับบริบทของการเรียนรู้ในแต่ละกรณี
แนวตอบกิจกรรม 12.4.2
ระยะของอาชีพมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะการวางรากฐาน ระยะความก้าวหน้า ระยะการรักษาสถานภาพ
และระยะการปลดระวาง/เกษียณ ซึ่งแต่ละระยะมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ในระยะการวางรากฐาน บุคลากรมี
ความต้องการในความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาอาชีพจึงควรที่จะคานึงถึงความต้องการในแต่ละระยะของอาชีพ
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แนวตอบกิจกรรม 12.4.3
1. การให้อานาจจะทาให้ธุรกิจมีผลผลิตที่สูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดรายจ่าย เกิดนวัตกรรมใหม่
การให้บริการลูกค้าดียิ่งขึ้น และบุคลากรรู้สึกผูกพันกับงานมากขึ้น ซึ่งการให้อานาจมีผลดีหลายประการที่สาคัญ คือ มี
การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น ช่วยในการพัฒนามุมมองของบุคลากร และช่วยให้ผู้บริหารมีเวลามากขึ้น
2. องค์ประกอบหลักในการให้อานาจมี 3 ประการด้วยกัน คือ การมอบความรับผิดชอบ การให้อานาจหน้าที่
และกาหนดความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
การเกษตร”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
ก. ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ข. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ค. ช่วยให้กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินไปอย่างเป็นระบบ
ง. เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวบุคคลภายหลังจากได้รับการพัฒนา
จ. ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
2. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. การออกแบบ
ข. การกาหนดวัตถุประสงค์
ค. การประเมินความต้องการ
ง. การนาไปปฏิบัติ
จ. การประเมินผล
3. “ทัศนคติ” จัดเป็นส่วนประกอบของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้อใด
ก. ปัจจัยนาเข้า
ข. ปัจจัยนาออก
ค. ผลลัพธ์
ง. กระบวนการ
จ. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. วัตถุประสงค์
ข. เนื้อหา
ค. สถานที่
ง. นโยบายองค์การ
จ. วิทยากร
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5. ผู้บริหารต้องหาโอกาสและหนทางใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตรงกับสมรรถนะของผู้บริหารยุคใหม่
ตามข้อใด
ก. ผู้ชานาญการด้านเทคโนโลยี
ข. นักการฑูต
ค. นักแก้ปัญหา
ง. ผู้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จ. นักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่
ก. การกาหนดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข. การเป็นผู้สอน
ค. การประสานงานในด้านต่างๆ
ง. การจัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จ. การให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ข้อใดไม่ใช่การฝึกอบรมมีเป้าหมาย
ก. ได้รับความรู้ ทักษะ หรือความสามารถตามต้องการ
ข. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนทาให้ผลงานเพิ่มขึ้น
ค. มีผลงานที่ได้มาตรฐานตามที่องค์การต้องการ
ง. สามารถนามาใช้ในองค์การอื่นได้
จ. เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงาน
8. “R” ตามหลักการของการฝึกอบรมมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข. การเสริมสร้างภาวะสมอง
ค. การรักษาระดับความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ
ง. การเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในประเด็นหัวข้อต่างๆ
จ. การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่จะฝึกอบรม
9. กระบวนการฝึกอบรมขั้นตอนใด เป็นขั้นที่เกี่ยวกับการจัดทาโครงการการฝึกอบรม
เพื่อตอบสนองความต้องการการฝึกอบรม
ก. การวิเคราะห์
ข. การพัฒนา
ค. การปฏิบัติการ
ง. การรวบรวมข้อมูล
จ. การถ่ายทอด
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10. กิจกรรมข้อใด ไม่จัดเป็นเทคนิคการฝึกอบรมโดยวิธีการกระทา
ก. การสัมมนา
ข. การระดมสมอง
ค. การทดลองเรียนงาน
ง. การสอนแนะ
จ. การประชุมกลุ่มซินดิเคท
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 12
ก่อนเรียน
1. ก.
2. ค.
3. ข.
4. ง.
5. จ.
6. จ.
7. จ.
8. ข.
9. ง.
10. ก.

หลังเรียน
1. ค.
2. จ.
3. ข.
4. ง.
5. ง.
6. ก.
7. จ.
8. ข.
9. ข.
10. ก.
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