»การพัฒนาบุคลากร
เป็ นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล เนื่องจากความเจริ ญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเป็ นคน
ที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่อยู่
เสมอ ไม่วา่ วิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้เปลี่ยนแปลงไป

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคําว่า Development of Personnel
พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานประสิ ทธิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมจะเพิ่มขึ้นจากการที่ระบบโรงเรี ยนให้
โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนาวิจยั ความสามารถที่มีอยูใ่ นตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากรเป็ นกิจกรรมที่จะต้อง
กระทําตั้งแต่แรกเข้ามาทํางานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2528 : 132) ได้สรุ ปแนวคิดของนักวิชาการบริ หารต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
หมายถึง กระบวนการที่จะเสริ มสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็ นผลให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและการพัฒนาตนเอง
สมาน รังสิ โยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็ นการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทกั ษะในการทํางานดีข้ ึนตลอดจนมีทศั นคติที่ดีในการทํางานอันจะเป็ นผลให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้นหรื ออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการที่จะสร้างเสริ มและ
เปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอัน
จะนําไปสู่ ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็ นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้แนวความคิดใหม่ในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีข้ ึน

กล่ าวโดยสรุป
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็ นไปทางที่ดีข้ ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบตั ิงานได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ความสํ าคัญของการพัฒนาบุคลากร
เบตส์ (ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์. 2531 : 4 ; อ้างอิงมาจาก Betts. 1977) ได้ให้ความคิดแก่นกั บริ หารว่า
การบริ หารบุคลากร หมายถึง การบริ หารคนหรื อแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะว่าความสําเร็ จในการร่ วมมือกันทํางาน
เกิดจากการเสริ มพลังความรู้ความสามารถจากแรงงานทุกระดับ ตั้งแต่แรงงานไร้ฝีมือแรงงานฝี มือปานกลาง แรงงาน
ชํานาญงาน แรงงานเทคนิคและแรงงานวิชาชีพ ความบกพร่ องในคุณภาพของแรงงานเพียงส่ วนเดียวอาจส่ งผลต่อ
คุณภาพผลผลิตและประสิ ทธิภาพของงานได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผูบ้ ริ หารการศึกษาที่บกพร่ องในคุณภาพ (ด้านความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มโนทัศน์เกี่ยวกับงาน) กําหนดให้ครู อาจารย์ประจํารายวิชาภาษาอังกฤษ ไปปฏิบตั ิการสอนใน
รายวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่ งครู ผนู้ ้ นั ไม่เคยศึกษาอบรมมาก่อน อาจส่ งผลต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนและอาจสร้าง
เจตคติที่ผดิ พลาดบางประการแก่ผเู้ รี ยนรุ่ นนั้นได้กรณี ดงั กล่าวอาจประเมินได้วา่ บุคลากรขององค์การที่ควรได้รับการ
พัฒนา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารการศึกษา และครู อาจารย์
»

ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร
»
สมพงค์ เกษมสิ น (2513 : 534-535) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ 2 ประการ คือ
1. ความมุ่งหมายขององค์การ (institutional objectives) เป็ นความมุ่งหมายที่เน้นหนักในแง่ของ
ส่ วนรวม ได้แก่
1.1 เพื่อสร้างความสนใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
1.2 เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุด
1.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ได้ผลสู งสุ ด
1.4 เพื่อลดความสิ้ นเปลืองและป้ องกันอุบตั ิเหตุในการทํางาน
1.5 เพื่อจัดวางมาตรฐานในการทํางาน
1.6 เพื่อพัฒนาฝี มือในการทํางานของบุคคล
1.7 เพื่อพัฒนาการบริ หารโดยเฉพาะการบริ หารด้านบุคคลให้มีความพอใจ
1.8 ฝึ กฝนคนไว้เพื่อความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์การ
1.9 สนองบริ การอันมีประสิ ทธิ ภาพแก่สาธารณะและ/หรื อผูม้ าติดต่อ
2. ความมุ่งหมายส่ วนบุคคล (employee objectives) หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นองค์การหรื อหน่วยงาน ความมุ่งหมายส่ วนบุคคลนี้ ได้แก่
2.1 เพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
2.2 เพื่อพัฒนาท่าที บุคลิกภาพในการทํางาน
2.3 เพื่อพัฒนาฝี มือในการทํางานโดยการทดลองปฏิบตั ิ
2.4 เพื่อฝึ กฝนการใช้พินิศจัยในการตัดสิ นใจ
2.5 เพื่อเรี ยนรู ้งานและลดการเสี่ ยงอันตรายในการทํางาน
2.6 เพื่อปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ดีข้ ึน
2.7 เพื่อส่ งเสริ มและสร้างขวัญในการทํางาน
2.8 เพื่อเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
2.9 เพื่อให้มีความพอใจในการปฏิบตั ิงาน
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 213) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า
1. เพื่อแก้ไขการทํางานที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพ เช่น ใช้วธิ ี การที่ผดิ ปฏิบตั ิงานล่าช้า หย่อนคุณภาพมีทศั นคติต่อ
งานในทางที่ผดิ
2. เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน เช่น หลักการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุ งการทํางาน
ให้ดีกว่าที่เป็ นอยู่
3. เพื่อเตรี ยมบุคคลให้พร้อมที่จะรับตําแหน่งสู งขึ้นหรื อสําหรับงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต
4. เพื่อสร้างความเข้าใจ การสื่ อสารในหลักการสําหรับคนในระดับเดียวกันหรื อต่างระดับ ให้เกิดการ
ประสานงานและร่ วมมือกันทํางานได้ดีข้ ึน
หลักการพัฒนาบุคลากร
»
เมธี ปิ ลันธนานนท์ (2529 : 107-108) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ผลของระบบงานขึ้นอยูก่ บั ทักษะของสมาชิก ของคณะบุคคลในองค์การประสิ ทธิ ผลของปั จเจก
บุคคลจะเพิ่มขึ้น ถ้าระบบงานให้โอกาสหรื อจัดการพัฒนาความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาเป็ นกิจกรรม ที่เริ่ มตั้งแต่การรับบรรจุเข้าทํางาน ไปจนกระทัง่ การปลดเกษียณการพัฒนาเป็ น

ความต้องการที่บุคลากรทุกคนต้องการให้มีอยูต่ ลอดไป
3. ระบบงานจะต้องให้โอกาสแก่บุคลากรได้พฒ
ั นาประสบการณ์อย่างกว้างขวางและในหลาย ๆ โปรแกรม
เพื่อสมาชิกทุนคนในระบบงาน
4. โปรแกรมต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคคลจัดทําขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่ปัจเจกบุคคลได้พฒ
ั นาตนเอง
5. ความมุ่งประสงค์เบื้องต้นของโปรแกรมพัฒนา ก็เพื่อให้ระบบโรงเรี ยนสามารถบรรลุเป้ าประสงค์ โดยมุ่งที่
การเรี ยนรู้ของบุคลากรในอันที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิผลของตน เพื่องานที่ได้รับมอบหมาย
6. การพัฒนาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปั จเจกบุคคล ซึ่ งจะทําให้บุคคลสามารถและตั้งใจที่
จะเสี ยสละตนให้กบั เป้ าประสงค์ของระบบโรงเรี ยน อันจะเป็ นการจูงใจบุคคลให้ทราบว่าการพัฒนาเป็ นทางที่
ก่อให้เกิดความพอใจที่ตอ้ งการ
7. โปรแกรมการพัฒนามุ่งที่จะให้ได้รับความต้องการในการพัฒนาของระบบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นหน่วย กลุ่ม
หรื อปัจเจกบุคคล ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาจะต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนทบบาทขององค์การ บทบาทของแต่ละ
หน่วยงาน และบทบาทของแต่ละบุคคลในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งวิธีการที่จะให้หน่วยงานแต่ละหน่วยก้าวหน้ากว่าที่
เป็ นอยู่ จนไปถึงบทบาทในอุดมคติดว้ ย
8. ระบบโรงเรี ยนในอนาคตจะต้องมีการกระจายอํานาจมากขึ้น โดยมุ่งที่จะสร้างให้ปัจเจกบุคคลมี
ประสิ ทธิผลในงานที่จะได้รับมอบหมายให้ทาํ และอุทิศตนให้กบั เป้ าประสงค์ของหน่วยงาน
9. ระบบโรงเรี ยนมีความต้องการที่จะต้องจัดให้มีการวางแผนกําลังคน เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีอยูแ่ ละบุคคลที่
สรรหาใหม่

สรุปได้ ว่า หลักการพัฒนาบุคลากร จะต้ องคํานึงถึงสิ่ งต่ อไปนี้
1. ควรตอบสนองความต้องการขององค์การ
2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
3. ควรตอบสนองความต้องการของบุคลากร
4. ควรสนองความต้องการของชุมชนที่องค์การนั้นตั้งอยู่

การพัฒนาบุคลากร นับเป็ นกระบวนการที่มีความจําเป็ นมากในการบริ หารงานบุคลากรและเป็ นกระบวนการที่
จะต้องกระทําต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่องค์การดําเนินอยูซ่ ่ ึ งมีวธิ ีการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันออกไปในแต่
ละหน่วยงาน

กระบวนการพัฒนาบุคลากร
»กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรนั้น สามารถแบ่งการดําเนิ นการเป็ นขั้นตอนได้ 4 ขั้นตอน คือ
1. การหาความจําเป็ นในการพัฒนาบุคคล หรื อหาปั ญหาที่ตอ้ งแก้โดยวิธีการพัฒนาบุคคล
2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล
3. การดําเนิ นการในการพัฒนาบุคคล
4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล

ซึ่ งกระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั้นตอนนี้เป็ นกระบวนการดําเนินการที่สาํ คัญและจําเป็ นที่จะต้อง
ดําเนินการ จะขาดเสี ยมิได้และในการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กนั อย่างครบวงจร โดยเริ่ มจากการหาความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การหาความจําเป็ น ในการพัฒนาบุคลากร หรื อหาปั ญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร การสํารวจความต้องการ

บุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 : 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึงกระทําเป็ นระยะเพื่อทราบระดับความ
ต้องการว่าสูงพอนําไปทําโปรแกรมขึ้นหรื อไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากรได้ร่วมในการพัฒนาบุคลากรอยูด่ ว้ ย ซึ่ ง
แนวโน้มจะเกิดความพึงพอใจสู งและมีระดับขวัญสูงในการปฏิบตั ิงานตามมา
่ ลาย
2. การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ตอ้ งกําหนดในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยูห
ประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่ องอะไรควรอยูใ่ นการวางแผนระยะยาว อะไรเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
รี บทํา สิ่ งที่อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามแผนที่มีอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะมีวิธีการขจัดปัญหานั้น
อย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริ หาร การพัฒนาบุคลากรการกําหนดตัวบุคลากรที่
จะรับผิดชอบ การวางแผนในการพัฒนาบุคคลนั้นโดยทัว่ ไปจะดําเนินการ ดังนี้
2.1 การกําหนดขอบข่ายของการพัฒนากําลังคน โดยกําหนดว่าจะพัฒนากําลังคนโดยวิธีการใดบ้าง
เพื่อที่จะแก้ปัญหาของหน่วยงานโดยกําหนดเป็ นงานหรื อโครงการ เช่น การฝึ กอบรม การส่ งบุคคลไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนาทีมงานหรื อพัฒนาองค์การ
2.2 การวางแผนดําเนิ นการพัฒนาบุคคล ในแต่ละวิธีหรื อในแต่ละเรื่ อง กําหนดวัตถุประสงค์เป้ าหมาย
ขั้นตอนในการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่าจะดําเนินการเมื่อไร
2.3 กําหนดผูร้ ับผิดชอบว่ามีผใู ้ ดรับผิดชอบงานใด อย่างไร
2.4 กําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายว่า ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละเรื่ องหรื อแต่ละโครงการจะใช้
งบประมาณจากหมวดไหน จํานวนเท่าไร
2.5 กําหนดระบบ วิธีการติดตาม และประเมินผล ในการพัฒนาบุคคลว่าจะติดตามผลและประเมินผล
อย่างไร
2.6 จัดทําโครงการและเสนอผลมีอาํ นาจเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
3. การดําเนิ นการพัฒนาบุคคล เป็ นการดําเนิ นการพัฒนาบุคคลตามที่ได้วางแผนไว้ตามระยะเวลา หรื อ
ปฏิทินการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด
4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนวิธีต่าง ๆ ตามแผนที่กาํ หนดไว้
ว่าได้ดาํ เนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้แค่ไหน การติดตามและประเมินผลงานนั้น
อาจดําเนินการได้เป็ นสามระยะคือ
4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการดําเนิ นการพัฒนาบุคลากร
4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็ จสิ้ นการพัฒนาบุคลากร หรื อหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการ
4.3 การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากที่บุคคลนั้นเสร็ จสิ้ นจากการกลับไปปฏิบตั ิงานในระยะ
หนึ่ง เพื่อจะได้ทราบว่าผูน้ ้ นั ได้นาํ ผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไรบ้าง
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็ นไปในลักษณะของกระบวนการบริ หารงานบุคคล
หรื อการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ทัว่ ไป แต่ได้มีบางขั้นตอนที่แยกออกมาให้เด่นชัดขึ้น เพื่อจะดําเนินการได้ดียงิ่ ขึ้น

แนวทางการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีแนวทางการปฏิบตั ิอยูส่ องแนวทางคือ การฝึ กอบรม (training) และ
การศึกษา (education or further study)
พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 32) ได้อธิบายถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการฝึ กอบรม เน้นความสามารถเฉพาะ
อย่างในการปฏิบตั ิงานส่ วนการศึกษาเป็ นการเน้นถึงความพยายามที่จะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจหรื อเจตคติของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของงานได้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาความหมายของการศึกษา
อย่างกว้างขวางแล้วการฝึ กอบรมก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
»

สุ รศักดิ์ นานานุกลู และคนอื่น ๆ (2527 :179) ได้อธิบายความแตกต่างของการฝึ กอบรมกับการศึกษาไว้วา่
การฝึ กอบรมเป็ นกรรมวิธีที่จดั ขึ้นในช่วงเวลาที่ส้ ันกว่าการใช้การศึกษา ส่ วนการศึกษาเป็ นกรรมวิธีที่จดั ขึ้นในช่วงเวลา
ยาวนานเป็ นการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงทบวง หรื อสภาการศึกษาแห่งชาติ และมิได้มุ่งฝึ ก
ทักษะให้มีประสบการณ์เพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการศึกษายังจะมุ่งจัดประสบการณ์หลายอย่างให้กบั
ผูเ้ รี ยนอีกด้วย
อุทยั หิ รัญโต (2531 : 108) กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ การพัฒนาบุคลากรไม่วา่ แนวทางใดมีความมุ่งหมายเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตขององค์การให้เพิ่มขึ้น เมื่อองค์การมีผลผลิตมากขึ้น บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์มากขึ้นด้วย

วิธีการต่ าง ๆ ทีอ่ งค์ การใช้ ในการพัฒนาบุคลากร
วิธีการพัฒนาบุคลากร มีวธิ ีการอยูห่ ลายวิธีซ่ ึ งมีผใู้ ห้แนวคิดไว้หลายคน ขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานหรื อองค์การจะ
เลือกใช้วธิ ีใดตามโอกาสและความเหมาะสมดังนี้
ภิญโญ สาธร (2519 : 164-166) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สาํ คัญมี 7 วิธี คือ
1. วิธีศึกษางานไปพร้อม ๆ กับการปฏิบตั ิงาน (on - the - job - study) เป็ นวิธีสะดวกและง่าย เช่น ครู
บรรจุใหม่ยงั ไม่รู้จกั งานดีพอ ก็ให้ศึกษาจากครู ที่บรรจุมาก่อนหรื อเป็ นครู พี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนํา เป็ นต้น
2. การปฐมนิ เทศ (vestibule training or orientation) เป็ นวิธีก่อนที่จะบรรจุครู จะมีการแนะนํา
ระเบียบการปฏิบตั ิต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ ผูบ้ ริ หารการศึกษาหรื อครู ใหญ่จะเป็ นผูท้ าํ การปฐมนิเทศก็
3. วิธีทาํ งานในฐานะลูกมือ หรื อเป็ นผูช้ ่วยไปพลางก่อน (apprenticeship training) เช่น การให้เป็ น
ผูช้ ่วยครู ใหญ่ เป็ นต้น
4. วิธีฝึกงานต่อจากทฤษฎี (internship training) วิธีน้ ี เป็ นวิธีร่วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนวิชาชีพหรื อ
สถาบันการศึกษาเฉพาะกับหน่วยงานวิชาชีพนั้น ๆ เช่น วิทยาลัยครู กบั โรงเรี ยนประถมศึกษาในการฝึ กสอนหลังจากที่
จบจากวิทยาลัยครู แล้ว
5. วิธีฝึกระยะสั้น (learner training) เวลาโรงเรี ยนขาดครู กระทันหัน เช่น การฝึ กอบรมครู ประชาบาล
ระยะสั้น
6. วิธีให้ไปศึกษาในสถานศึกษาบางแห่ งนอกเวลาทํางานหรื อใช้เวลาบางส่ วนของการทํางานไปรับการศึกษา
(outside courses) คือ การที่โรงเรี ยนอนุญาตให้ครู ไปศึกษาวิชาที่โรงเรี ยนต้องการ เช่น ส่ งครู ไปเรี ยนวิชาครู
เพิ่มเติม
7. วิธีให้ไปศึกษาใหม่หรื อศึกษาต่อเพิ่มเติม (retraining or upgrading) วิธีน้ ี เป็ นการเพิ่มวุฒิของครู ให้มี
ความรู้ดีข้ ึนอาจจะส่ งไปศึกษาต่อตามวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 จากเว็บไซต์ http://supervis-nited.blogspot.com

»การพัฒนาความสามารถของนักพัฒนาบุคลากร (HRD)
ขีดความสามารถหรื อ competency นั้นเป็ นปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลการทํางานของพนักงาน ซึ่ ง
ปั จจุบนั การวัดผลงานนั้นจะวัดไปที่ปัจจัยวัดผลการดําเนินงานหลัก หรื อ Key Performance Indicators-KPIs ทั้งนี้ competency ของแต่ละฟั งก์ชน
ั่ มีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกัน และงานพัฒนาหรื อ Human Resource
Development เป็ นอีกฟั งก์ชน
ั่ หนึ่งที่สาํ คัญซึ่ งผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในด้านนี้ยอ่ มต้องการ competency เฉพาะด้านที่
แตกต่างไปจากงานอื่น ๆ เช่นเดียวกัน จะเห็นได้วา่ การที่จะเป็ นนัก HRD ที่ดีน้ นั พวกเขาจะต้องมี competency ที่
สําคัญใน 4 เรื่ องหลักด้วยกัน ได้แก่

1.ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ (technical competency)

นัก HRD ที่ดีจะต้องมีขีดความสามารถในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานวิชาชีพนั้นถือได้วา่ เป็ นงานทางเทคนิคที่
ไม่เหมือนสายงานอื่น ๆ ทั้งนี้สมาคมเพื่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American for
Training Development--ASTD) โดย McLagan ได้ทาํ การศึกษาถึงรู ปแบบของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(models for HRD practice) ซึ่ งผลจากการศึกษาดังกล่าวทําให้ได้ขอ้ กําหนดของ technical competency
ซึ่ งหมายถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิหน้าที่
พบว่าขีดความสามารถในงานเทคนิคเฉพาะด้านนี้ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั HRD จะต้องเรี ยนรู้ รักที่จะแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นเสมือนความสามารถขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญและจําเป็ นของนัก
HRD ที่มีความต้องการที่จะก้าวเข้าสู่ นกั HRD มืออาชีพ ซึ่ งความรู ้ความสามารถทั้ง 11 ประการนี้ จะส่ งผลให้นกั
HRD เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ (Administration Expert) ด้านงานพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือ และตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ จากพนักงานได้
2.ความสามารถด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (interpersonal competency)
นอกจากความรู้ในวิชาชีพที่นกั HRD จะต้องมีแล้ว ความสามารถอีกด้านหนึ่งที่สาํ คัญมากก็คือ ความสามารถ
ในด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรื อ interpersonal competency เนื่องจากนัก HRD ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกบั
พนักงานทุกระดับ ย่อมจะทําให้พวกเขาได้รับความร่ วมมือ ความช่วยเหลือจากพนักงานเหล่านั้น และสัมพันธภาพที่ดี
ย่อมจะทําให้พนักงานพร้อมที่จะเปิ ดใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ได้รับจากพนักงานทุกระดับนั้นจะ
นําไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การต่อไป
พบว่าความสามารถในด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนั้นจะประกอบด้วย competency ย่อย ๆ อีก 8 ข้อตาม
ผลการศึกษาของสมาคมเพื่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American for Training
Development--ASTD) โดย McLagan
ดังนั้นขีดความสามารถดังกล่าวจะช่วยทําให้นกั HRD สามารถเข้าถึงพนักงานได้ง่าย และส่ งผลต่อไปยัง
บทบาทของการเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ หาร (employee champion) ที่นกั HRD จะต้องสื่ อสารพูดคุยกับ
พนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของพนักงานที่มีต่อระดับจัดการ
3.ความสามารถด้านสติปัญญา (intellectual competency)
ความสามารถอีกด้านหนึ่ งที่ช่วยทําให้นกั HRD ได้รับการยอมรับจากฝ่ ายบริ หารจัดการนัน่ ก็คือ ความสามารถ
ในการด้านสติปัญญา (intellectual competency) ที่เน้นทักษะในด้านความคิดเป็ นหลัก เป็ นการคิดและการ
คาดการณ์ถึงอนาคตไปข้างหน้า ความสามารถในด้านนี้จึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์การ ซึ่ งนัก HRD ที่
ดีจะต้องกล้าเปลี่ยน กล้าคิดและนําระบบงานใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่ งความสามารถในการด้านสติปัญญา
จะส่ งผลให้นกั HRD สามารถเป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง (change agent) ที่ดีให้กบั องค์การต่อไปได้
ค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 จากเว็บไซต์ http://www.peoplevalue.co.th
นุชนาฏ บันทึกการเข้า .by นุชนาฏการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ช่วยองค์การรอดพ้นจากปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ
»การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ช่วยให้องค์การรอดพ้นจากปั ญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไร
กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบนั มีจุดเน้นการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคคล้องกับธุรกิจ ของ
องค์การและมุ่งสู่การเจริ ญเติบโตของกําลังและความเจริ ญเติบโตของธุรกิจที่อาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ น
เครื่ องมือสําคัญ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจต่ อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปั ญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2540 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ
1. ปั ญหาทางด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ององค์การ งบประมาณด้านการพัฒนาบุคคล ถูก
ตัดลง หรื อชะลอการใช้จ่ายลง ดังนั้นโครงการฝึ กอบรมต่าง ๆ จะถูกระงับหรื อขยายเวลาออกไป
2. องค์การโดยทัว่ ไปมักจะวางแผนการพัฒนาบุคคลหรื อการพัฒนาสายอาชีพ (career development)
ของพนักงานไว้รองรับความเจริ ญเติบโตขององค์การ แต่มกั จะลืมหรื อไม่เห็นความสําคัญของการวางแผนพัฒนา
กําลังคนสําหรับในช่วงที่มีการลดขนาดขององค์การ หรื อกําลังคน เป้ าหมาย หรื อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพที่ถกู วาง
ไว้ อาจจะถูกยกเลิก ไม่อาจจะทําให้เกิดผลได้ตามแผนงาน การระงับการเลื่อนตําแหน่งพนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
หรื อมีกาํ ลังคนที่เหมาะสมกับกําลังการผลิต หากพนักงานไม่เข้าใจในสถานการณ์ ไม่รอคอยเวลา ก็อาจจะลาออกจาก
งานไป ทําให้สูญเสี ยคนเก่ง ที่ควรจะนํามาช่วยในการพัฒนาองค์การให้ผา่ นภาวะวิกฤติไปได้
3. การลดขนาดองค์การ หรื อการปรับโครงสร้างองค์การให้เป็ นแบบแบนราบ (flat organization) ทําให้
ระดับของตําแหน่งในหน่วยงานน้อยลง สายการบังคับบัญชาสั้นลง อาจจะมีผลกระทบในด้านความรู้สึกของพนักงาน
ว่าจะมีความก้าวหน้าน้อยลง แต่มองในทางกลับกัน จะทําให้พนักงานที่มีความสามารถ ก้าวสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นได้เร็ ว
กว่าเดิม เพราะระดับการบังคับบัญชามีนอ้ ยลงกว่าเดิม

ความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากรในภาวะวิกฤติ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําให้องค์การมีแนวคิดในการจํากัดหรื อควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและ
การพัฒนาสายอาชีพ แต่ความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากร คือ
1. องค์การที่ประสบปั ญหาภาวะวิกฤติ อาจจะต้องลดกําลังคน ไม่วา่ จะโดยการคัดเลือกออก สมัครใจลาออก
ทําให้กาํ ลังคนในบางหน่วยงานอาจจะน้อยลง จําเป็ นต้องเกลี่ยกําลังคน จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจจะมีกาํ ลังคนเกิน เข้า
ไปทํางานแทน การที่พนักงานได้รับมอบหมายงาน ในหน่วยงานใหม่ จึงกลายเป็ นความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
2. องค์การที่มีการเลิกจ้างคน ทําให้กาํ ลังคนน้อยลง จําเป็ นต้องให้กาํ ลังคนที่อยูม่ ีความรู ้ความสามารถในการ
ทํางานสูงกว่าเดิม สามารถทํางานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น จึงต้องทําการฝึ กอบรม โดยอาจจะจัดให้มีหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิ ทธิผลในการทํางาน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาบุคลากรที่ดาํ เนิ นการควบคู่กบั มาตรการทางด้ายแรงงานสัมพันธ์ คือเน้นด้านการสื่ อสารไปยัง
พนักงาน หน่วยงานฝึ กอบรมอาจจะจัดให้มีหลักสูตรฝึ กอบรมเกี่ยวเทคนิคการสื่ อสาร ให้ท้ งั หัวหน้างาน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ฯลฯ เพื่อทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการ
สื่ อสารไปยังพนักงาน ในขณะที่บางองค์การที่ไม่มีหน่วยแรงงานสัมพันธ์ อาจจะกําหนดให้หน่วยงานการฝึ กอบรมทํา
หน้าที่การจัดประชุมพนักงานเพื่อสื่ อสารความเข้าใจ
4. บางองค์การอาจจะเตรี ยมฝึ กฝนพัฒนาความรู ้ให้พนักงาน แต่อาจจะไม่ใช่งานปั จจุบน
ั แต่หากเป็ นงานใน
อนาคต ที่ลกู จ้างควรจะมีความรู้ และไปสมัครงานที่อื่น ๆ หรื อประกอบอาชีพอิสระ และการปรับตัวของพนักงาน
หลังจากถูกเลิกจ้าง การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
»

การใช้ วกิ ฤติให้ เป็ นโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารองค์การ แม้จะมีผลให้โครงการฝึ กอบรมพัฒนาบุคคล ถูกควบคุมหรื อ

ถูกจํากัดด้านขนาดของการดําเนินการ แต่กส็ ่ งผลในทางบวกที่ถือว่าเป็ นโอกาส
ที่ดีคือ
1. การที่กาํ ลังการผลิตมีนอ้ ย ปริ มาณงานก็มีนอ้ ยลง อาจจะทําให้มีเวลาสําหรับการฝึ กอบรมมากขึ้น องค์การ
ควรใช้เป็ นโอกาสในการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และพนักงาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านกําลังคนไว้สาํ หรับ
การฟื้ นตัวหรื อขยายงานในอนาคต
2. การเลิกจ้างกําลังคนบางส่ วน ทําให้ตอ้ งพัฒนากําลังคนที่มีอยูข่ ้ ึนมาทดแทน

3. การที่มีเวลาว่างมากขึ้น เกิดประโยชน์ในการดําเนิ นกิจกรรมคุณภาพ เช่น กิจกรรมกลุ่ม QCC /ไคเซ็น /

กิจกรรม5 ส ฯลฯ ซึ่ งในช่วงที่งานการผลิตมีเต็มที่ องค์การหรื อพนักงานอาจจะไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมเหล่านี้
แต่โดยที่กิจกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้องค์การมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์การจึงต้องมีโครงการกิจกรรมเหล่านี้และใช้การฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมือการสนับสนุนที่
สําคัญ
4. บางองค์การอาจจะให้มีโครงการฝึ กอบรมอาชีพเสริ มให้แก่พนักงาน เพราะเนื่ องจากปริ มาณงานน้อยลง
อาจจะให้พนักงานทํางานน้อยลงด้วย เช่น ให้ทาํ งานสัปดาห์ละ 4 วัน หรื อหากองค์การใดปรับลดค่าตอบแทน สิ ทธิ
ประโยชน์ของพนักงานควบคู่ไปด้วย การที่พนักงานมีรายได้นอ้ ยลง ประสบความเดือดร้อน ดังนั้นการที่พนักงานมี
เวลาที่เหลือจึงเป็ นช่องทางให้พนักงานไปหารายได้เสริ มเพิ่มเติม เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อบรรเทาปัญหารายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย
5. นอกจากนี้ บางองค์การที่มีภาวะผันผวนทางด้านการตลาดมาก โดยขึ้นอยูก่ บั คําสั่งซื้ อหรื อยอดขายที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วทําให้การผลิตที่ลดลงกระทันหัน องค์การ อาจจะกําหนดให้มีโครงการฝึ กอบรมพนักงาน มา
จัดเตรี ยมไว้ เมื่อเกิดการหยุดทํางาน หรื อการผลิตโดยกระทันหัน ก็จะสามารถจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน
ได้

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรในภาวะวิกฤติ
ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ องค์การจะปรับลดด้านงบประมาณ ดังนั้นขนาดของการพัฒนาบุคลากร อาจจะไม่
ใหญ่โตหรื อมีปริ มาณมากเท่าเดิม แต่เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสามารถขับเคลื่อนไปได้ องค์การอาจจะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร เช่น
1. หันมาใช้การพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิทยากรภายใน หรื อการแลกเปลี่ยนวิทยากรกับบริ ษทั ลูกค้าหรื อธุ รกิจ
เครื อข่าย เพื่อให้สามารถใช้วทิ ยากรภายนอกได้
2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร จากองค์การภาครัฐ เช่นหน่วยงานของกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3. การส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมภายนอก (public training) และนํามาสร้างเป็ นหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมภายใน (in house training)
4. แม้จะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง แต่จะต้องมีการประเมินผลงาน เป็ นปกติ และนําข้อบกพร่ องหรื อ
ประเด็นความจําเป็ นในการฝึ กอบรม มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
จากแนวคิดที่ได้นาํ เสนอมา ทําให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังมีความสําคัญ ถือว่ามีความจําเป็ น เพราะ
ทําให้บุคลากรที่มีอยูม่ ีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ทํางานได้มากขึ้น ทําให้เพิ่มยอดขาย และลดรายจ่ายได้ ซึ่ งถือว่าเป็ น
ประโยชน์ที่จะช่วยให้องค์การรอดพ้นจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได้
ที่มา http://gotoknow.org/blog/rung11/282107

