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เหมาะสำหรับเปนตำราอางอิง

รวมเนื้อหาเขมขนและอัปเดตในดานการพัฒนา
และการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร

เหมาะกับบุคลากรฝาย HR หรือฝายการจัดการงานบุคคล
ของหนวยงาน บริษัท และองคกรตางๆ

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ
อาจารยผูสอนในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ศึกษาศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร
ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : ทฤษฎีและการปฏิบัติ เลมนี้ เขียนขึ้นโดยอาศัยประสบการณที่ไดทํางานดาน
ทรัพยากรมนุษยโดยตรงมาเกือบ 20 ป และไดทํางานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยในสถานภาพตางๆ หลายฐานะ 
กลาวคือ การเปนพนักงาน ผูปฏิบัติงาน การเปนเจาหนาที่ และผูบริหารงานทรัพยากรมนุษย การเปนหัวหนางาน
และผูจัดการในสายงาน การเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท การเปนนักวิชาการ และนักวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 
การเปนที่ปรึกษาระบบงานทรัพยากรมนุษย และอาจารยมหาวิทยาลัยที่สอนดานทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ียังได
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากงานวิชาการตางๆ รวมทั้งหนังสือ ตํารา บทความ และเอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย
และเอกสารอื�นๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมเีนือ้หาทัง้ดานทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีท่นัสมยั เนือ้หาม ี16 บท
เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเหมาะสําหรับเปน
แหลงอางอิงในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมสําหรับผูสนใจทั่วไปอีกดวย

ประวัติยอผูเขียน : ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร. จําเนียร จวงตระกูล (DBA., Ph.D.)

การศึกษา :
• สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration; DBA) จาก Curtin 

University, Australia และไดรบัปรญิญาเอกกติติมศกัด์ิสาขาธุรกจิ (Honorary Doctor of Philosophy in Business; 
Ph.D. in Business) จาก Far East University, South Korea 

การทํางาน : ปจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท Business Law Center International Company Limited (BLCI Group) ซึ่งเปนบริษัท

ที่ปรึกษาชั้นนําของประเทศไทย ดานกฎหมายธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย และการแรงงานสัมพันธ 
• ประธานกรรมการบริษัท Retail Training Company Limited (RETCO) เปนศาสตราจารยพิศิษฐ (Distinguished 

Professor) ประจํา Far East University, South Korea 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, กรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 กํากับดูแลแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแผนสรางสุขภาวะในองคกร กองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประสบการณการทํางาน
• ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (Institute of Human Resource Professional Development; IHPD) 
• ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand Human Resource Certification Institute; Thailand HRCI 
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• ศาสตราจารยสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย (Professor of Human Resource Management) ประจํา School of Global Business, 
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• ศาสตราจารยวุฒิคุณ (Adjunct Professor) ศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) และนักวิชาการวุฒิคุณอาวุโสดานอุตสาหกรรม 

(Adjunct Senior Fellow of Industry) ประจําบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ Curtin University, Australia 
• ประธานหลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ และอาจารยประจํา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) 
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ศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
• รองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
• ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
• ประธานคณะทาํงานพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลและสวสัดกิาร สถาบันคณุวฒิุวชิาชพี (องคการมหาชน)
• ฯลฯ

รางวัลที่ไดรับ
• ไดรับพระราชทานเครืÎองราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณมงกุฏไทย เมืÎอป 2555 
• เปน 1 ใน 4 คนที่ไดรับรางวัลนักบริหารบุคคลดีเดนเปนครั้งแรกของประเทศไทย เนืÎองในโอกาสการ

สถาปนาสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยครบรอบ 30 ป เมืÎอป 2538 - ประกาศเกยีรติคณุ 
เปนนักบริหารบุคคลผูทรงคุณคา โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคล 
แหงประเทศไทย เมืÎอป 2553 

• เปน 1 ใน 80 คนไดรับรางวัลโลเกียรติยศในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ครบรอบ 80 ป เมืÎอวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

• รางวัลผูมีผลงานดีเดนจาก Far East University, South Korea เมืÎอวันที่ 3 มีนาคม 2558
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ความดทีัง้หลายของหนงัสอืเลมนีข้อมอบใหแก Professor Dr. William O. Ahlborn ผูท่ีเปน

ทัง้หวัหนาทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ี(Role Model) ในการท�างานและการบรหิาร เปนครฝูก (Trainer) เปน

โคช (Coach) เปนพีเ่ลีย้ง (Mentor) ใหแกผมในระหวางท่ีท�างานอยูในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 

ซึง่ผมไดท�างานทีน่ีต่อเนื่องมาเปนเวลา 10 ปี ท�าใหผมไดรับการฝกอบรม ไดรับการศกึษา ไดเรียนรู

และมีประสบการณอยางแข็งแกรงทางดานทรพัยากรมนษุยทัง้ 3 ดานคอื ดานการพฒันาทรพัยากร

มนษุย ดานการแรงงานสมัพนัธ และดานการบรหิารทรพัยากรมนษุย ตลอดจนมคีวามเจรญิกาวหนา

ในอาชีพการงานและชีวิตอยางตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

 ศ.ดร. จ�าเนียร จวงตระกูล (DBA., Ph.D.)

 ศาสตราจารยพิศิษฐประจ�ามหาวิทยาลัยฟารอีสต 

 ประเทศเกาหลีใต้

ค�ำอุทิศ



ในการเขียนหนังสือเลมน้ีผมไดรับความชวยเหลือ และไดรับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย 

ท�าใหหนังสือเลมนี้ส�าเร็จลงไดดวยดีซึ่งผมขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ การท�างานวิชาการ

นั้นตองใชเวลาและสมาธิเปนอยางมาก ท�าใหผมตองใชเวลาที่สมควรจะเปนเวลาที่ได ใชรวมกับ

ครอบครวัตามปกตมิาใช ในการเขยีนหนงัสอืเลมนี ้เปนผลท�าใหผมตองบกพรองในการปฏบัิตหินาท่ี

ของสามีและพอท่ีดีไปบาง แตสมาชิกครอบครัวทุกคนก็เขาใจในเรื่องนี้เปนอยางดีจึงขอขอบคุณ 

คุณนงนุช จวงตระกูล ที่ท�าหนาที่ภรรยาและแมที่ดีของลูกๆ และขอบใจลูกๆ ทุกคนที่เขาใจและ

ใหก�าลังใจและใหความชวยเหลือดานตางๆ ตลอดเวลา ผมขอขอบคุณ คุณนันทิดา ใจอินสม และ

คุณพรภวิษช วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ชวยในการจัดรูปเลมและรูปแบบของหนังสือ ขอขอบคุณคณะ

ที่ปรึกษาและคณะผูบริหาร รวมทั้งเจาหนาที่ บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล จ�ากัด 

ทุกคนที่ใหการสนับสนุนและใหก�าลังใจตลอดเวลาในการเขียนหนังสือเลมนี้

 ศ.ดร. จ�าเนียร จวงตระกูล (DBA., Ph.D.)

 ศาสตราจารยพิศิษฐประจ�ามหาวิทยาลัยฟารอีสต 

 ประเทศเกาหลีใต้

กิตติกรรมประกำศ



หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:ทฤษฎีและการปฏิบัติ เลมนี้เขียนขึ้นโดยอาศัย

ประสบการณที่ไดท�างานดานทรพัยากรมนษุยโดยตรงอยูเปนเวลา 19 ปี และไดท�างานทีเ่กีย่วของ

กับทรัพยากรมนุษยในสถานภาพตางๆ หลายฐานะกลาวคอื การเปนพนกังานผูปฏบิตังิาน การเปน

เจาหนาที่และผูบริหารงานทรัพยากรมนุษย การเปนหัวหนางานและผูจัดการในสายงาน การเปน 

ผูบรหิารระดับสงูของบริษทั การเปนนักวิชาการและนกัวิจัยดานทรัพยากรมนษุย การเปนที่ปรึกษา

ระบบงานทรัพยากรมนุษย และอาจารยมหาวิทยาลัยที่สอนดานทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มตั้งแตปี 

2508 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากงานวิชาการตางๆ รวมทั้งหนังสือ 

ต�ารา บทความและเอกสารวิชาการ รายงานการวิจัยและเอกสารอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ โดยไดน�าเอาหนังสือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเลมที่ 1 เลมที่ 2 และเลมที่ 3 (จ�าเนียร 

จวงตระกูล 2548ก; ข; ค) มาแกไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติใหทัน

สมัยมากยิ่งขึ้นจากเดิมมีทั้งสิ้น 15 บท เปน 16 บท แลวน�ามารวมอยูในเลมเดียวกันเปนหนังสือ 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย:ทฤษฎแีละการปฏบัิต ิ(จ�าเนียร จวงตระกูล, 2553) ซ่ึงมกีารเผยแพรอยู

ในวงจ�ากดั และตอมาผมไดปรบัปรงุแกไขขอมลูบางสวนใหทันสมยัข้ึนในปี 2561 เปนหนังสอืเลมน้ี

จากการเขียนทีม่ลีกัษณะพเิศษ ทีอ่าศยัประสบการณในการปฏบิตัจิรงิผสมผสานกบัการศกึษา

คนควาขอมลูทางวชิาการจากแหลงตางๆ ดงักลาวขางตนมาใชประกอบ และอางองิในการเขียนจงึ

ท�าใหหนังสือเลมนี้มีลักษณะเดนที่ส�าคัญอยู 3 ประการคือ

ประการที่ 1 ในภาคที่ 1 ไดน�าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพื่อเปนการปูพื้นน�ารองกอนเพื่อใหผู ศึกษาไดมองเห็นรากฐานและภาพรวมของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และไดมีการน�าเสนอประเด็นส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในเรื่องของกระบวนทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มักขาดหายไปในการน�าเสนอเกี่ยว

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย

ประการที่ 2 เมื่อไดน�าเสนอภาคทฤษฎีเพื่อเปนการปูพื้นฐานแลวไดน�าเสนอภาคปฏิบัติโดย

น�าเอาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ไดน�าเสนอไว ในภาคที่ 2 มาเปนฐานในการน�าเสนอภาคปฏิบัติ

ค�ำน�ำ



6    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : ทฤษฎีและการปฏิบัติ

พรอมทั้งไดน�าเสนอนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยในแตละเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สามารถน�าไปเปนแนวทางในการน�าไปปรับใชปฏิบัติในองคการตางๆ ได 

ในนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทรพัยากรมนษุยในแตละเร่ืองน้ันไดมกีารก�าหนดวัตถุประสงค 

นโยบาย และระเบียบวธิปีฏบิตัอิยางเปนข้ันเปนตอนทีผู่ศกึษาสามารถใชเปนแนวทางในการปฏบิตัไิด 

ประการที่ 3 ในการน�าเสนอนั้นไดมีการน�าเสนอแบบผสมผสานคือ มีการอธิบายภาคทฤษฎี

ประกอบกับการอธิบายโดยอาศัยประสบการณจากการปฏิบัติจริงในสวนตางๆ ท�าใหผูศึกษามอง

เห็นภาพและเกิดความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาไดงายขึ้นและสะดวกขึ้น

อยางไรก็ตาม การน�าเสนอในหนังสือเลมนี ้มบีางสวนที่ไดน�าเสนอเปนภาษาองักฤษอยูดวย 

บางสวนไดอางองิเปนภาษาองักฤษและมกีารแปลเปนภาษาไทย บางสวนน�าเสนอเปนภาษาองักฤษ

แลวมีการอธิบายประกอบ แตบางสวนก็มีการอางอิงเปนภาษาอังกฤษโดยกลาวถึงเปนภาษาไทย

เพียงเล็กนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ผูศึกษาสามารถท�าความเขาใจในภาษาอังกฤษโดยตรง

ไดอยูแลว

ผมจงึหวงัเปนอยางยิง่วา หนงัสอื การพฒันาทรัพยากรมนุษย:ทฤษฎแีละการปฏบัิต ิ เลมน้ี 

จะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
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บทน�ำ

ประเทศไทยได้เริม่พฒันาประเทศอย่างจรงิจงัเมื่อปี พ.ศ.2504 โดยได้เริม่ใช้แผนพฒันาประเทศ

แผนแรกเริ่มต้นจากปี พ.ศ.2504–2510 และได้ ใช้แผนพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ช่วง

ละห้าปี ยกเว้นช่วงแรกเป็นแผนที่มีระยะเวลาหกปี การพัฒนาประเทศด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมุง่เปลีย่นแปลงประเทศไทยจากสงัคมแบบเกษตรกรรมไปเป็นสงัคมอตุสาหกรรม โดยคาดหวงัว่า

เม่ือพฒันาอตุสาหกรรมโดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เพื่อเอือ้อ�านวยความสะดวกให้เกดิการ

อตุสาหกรรมแล้วประชาชนคนไทยกจ็ะมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามไปด้วยการพฒันาแบบนี้ได้ด�าเนนิต่อ

เนื่องมาประมาณ 30 กว่าปี กล่าวคือ จากแผนฉบับแรกจนกระทั่งถึงแผนฉบับที่ 7 จึงได้เริ่มตระหนัก

ว่าการพฒันาท่ีได้ด�าเนนิการมานัน้เป็นการพฒันาที่ไม่สมดลุ คือเน้นการพฒันาเศรษฐกจิเป็นหลกั โดย

มิได้พัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมของคนให้รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ จนมีการตีความหมายของการ

พัฒนาว่า การพัฒนามีความหมายเท่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ (ธรรมรักษ์ การพิสิษฐ์ 2542) ความ

ตระหนักถึงความไม่สมดุลดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 

ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มมป. น. 3) นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาตฉิบบัที ่8 ยงัได้กล่าวถงึปัญหาของการพัฒนาทีผ่่านมา อนัเนื่องมาจากการละเลยการพฒันาคนจน

ท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดงักล่าวจงึต้องหนัมาพฒันาคนเพราะ

ได้ตระหนกัถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนืว่าการพฒันาทีย่ัง่ยนืน้ันต้องพฒันาคน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) 

2539) ค�าบรรยายส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 กล่าวไว้ดังต่อไปนี้

การพฒันาประเทศไทยในระยะทีผ่่านมามุง่เน้นการพฒันาเศรษฐกจิโดยใช้คนเป็นเครื่องมอื 

หรอืปัจจัยในการผลิต เพื่อสนองความต้องการการพฒันาให้เกดิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

โดยยังไม่ได้ค�านงึถงึคณุค่าของความเป็นมนษุย์และการพฒันาศกัยภาพของคนให้มคีวามรูค้วาม

สามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายด้านการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดียิ่ง แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีส�าคัญหลาย

ประการ โดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ

1
บทที่

บทเริ่มต้น : 

ความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



บทที่ 1 บทเริ่มต้น : ความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   15

ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศในระยะยาว

การพัฒนาศักยภาพของคนที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนทุกคนได้รับการพัฒนา

ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทักษะฝีมือเพื่อให้คนเป็นคน

ดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตส�านึกและมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยท�าให้การพัฒนา

ประเทศมีความสมดุล ยั่งยืนบนฐานของความเป็นไทย (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มมป. น. 11)

เป็นท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเราได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาคน 

หรือ “มนุษย์” เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เราต้องใช้เวลานานกว่า 30 ปี 

จงึจะคดิได้ ซึง่จากการพฒันาทีผ่่านมานัน้ปรากฏว่าเราได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตหิมดสิน้ไปเป็นอนัมาก 

ทรพัยากรบางอย่างไม่สามารถน�ากลบัมาสูส่ภาพเดมิได้ และบางอย่างอาจต้องใช้เวลาสองหรือสามเท่า

จึงจะฟื้นกลับคืนมาได้ เช่น ป่าไม้เป็นต้น ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน เราอาจจะต้อง

ใช้เวลาอีกมากกว่า 30 ปี คนไทยจึงสามารถก้าวตามทันโลกปัจจุบันได้ แต่โลกก็หมุนไปโดยไม่หยุดยั้ง 

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รอให้เราได้พัฒนาคนเสียก่อน เพราะได้เกิด

โศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นเสียก่อนในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 

เศรษฐกิจของประเทศไทยพังครืนลงมาเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเอเชียทั้งทวีปเรียกว่า “วิกฤต

ต้มย�ากุ้ง” และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วย (Cummings and Worley 2001) ผลพวงของการ

ล่มสลายทางเศรษฐกจิกระทบต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง ประชาชนชาวไทยประสบกบัปัญหาทกุด้าน 

ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมาก เกินกว่าที่จะพรรณนาในที่นี้ได้

การสนองตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถของคนไทย

ในการเผชิญกับปัญหาการเปล่ียนแปลง ซึง่ก็ได้พสิจูน์ข้อความทีป่รากฏอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 อย่างชัดแจ้งว่าเป็นจริงตามนั้นทุกประการ ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทาง

ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและการบรหิารมาอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจบุนัทีอ่ยูภ่ายใต้การพฒันาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง

ท�าให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง และในขณะน้ีก�าลังจัดท�าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งประเด็นปัญหาส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งก็คือประเด็นคุณภาพ

ของคนไทย กล่าวคือ “คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและ 

สติปัญญาของเด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงานต�า่ และประชาชนยังมีพฤติกรรมมการด�ารงชีวิตที่เสี่ยงต่อ

การเจ็บป่วย” (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553, น.17) ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องพัฒนาคนต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้

ในบทนี้เราจะได้ศึกษาถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ซึ่งเมื่อ

ได้ศึกษาแล้วผู้ศึกษาจะสามารถ

1. ระบุ อธิบายและอภิปรายพลังผลักดันส�าคัญที่ก่อให้เกิดความจ�าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ได้

2. ระบุ อธิบายและอภิปรายสถานการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้

3. ระบุ อธิบายและอภิปรายความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้

4. ระบุ อธิบายและอภิปรายประเด็นส�าคัญที่เป็นปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในประเทศไทยได้

5. ระบุ อธิบายและอภิปรายผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้

6. ระบุ อธิบายและอภิปรายโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ได้

พลังผลักดันส�ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

กฎทางฟิสิกส์ข้อแรกของ Sir Isaac Newton ที่ว่า “สิ่งที่อยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไป และสิ่ง

ที่เคลื่อนไหวก็จะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปในอัตราความเร็วท่ีคงท่ีเว้นเสียแต่จะถูกกระท�าโดยพลังจาก

ภายนอก (A body at rest remains at rest and a body in motion continues to move at a 

constant velocity unless acted upon by external force)” (Carter 2001, p. 523) โลกยคุปัจจบุนั

ไม่เหมือนในอดีตอีกแล้ว เพราะมีพลังจากภายนอกมากมายที่เข้ามากระทบต่อตัวของเรา ครอบครัว

ของเรา ชุมชนของเรา สังคมของเรา และประเทศไทยของเรา ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา เราจึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Hammer (2001) กล่าวว่า ช่วงเวลาการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก�าลังจะผ่านพ้นไป และวันแห่งความ

สุกใสดั่งทองค�ากลายมาเป็นเพียงความทรงจ�าเท่านั้น ซึ่งค�ากล่าวดังกล่าวนี้ก�าลังปรากฏเป็นจริงอัน

เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” ส่งผลกระทบทาง

เศรษฐกิจไปทั่วโลก ส�าหรับประเทศไทยของเราก็เป็นเช่นเดียวกัน วันแห่งความโชติช่วงชัชวาลได้

ผ่านพ้นไปแล้ว ยังคงอยู่แต่วันแห่งความพินาศที่เราจะต้องเผชิญอยู่ต่อไป จนกว่าคนไทยเราจะรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงดังที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กล่าวไว้

Cummings and Worley (2001; Cummings and Worley 2005; Cummings and Worley 

2009) ได้สรุปว่าแนวโน้มที่ส�าคัญที่เป็นแรงผลักดันหรือปรับเปล่ียนการเปล่ียนแปลงขององค์การมี

อยู่สามอย่างคือ โลกาภิวัตน์ (globalization) เทคโนโลยีข่าวสาร (information technology) และ

นวตักรรมทางการจดัการ (managerial innovation) แนวโน้มส�าคญัสามประการนีม้ใิช่จะเกดิผลกระทบ 
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ต่อองค์การเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย ใน

ส่วนนี้เราจะได้พิจารณาแนวโน้มทั้งสามอย่างนี้ตามล�าดับไป

โลกำภิวัตน์ (Globalization) 

ในทางเศรษฐศาสตร์นัน้นกัเศรษฐศาสตร์จะให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่าโลกาภวิตัน์ไว้ในขอบเขต

ท่ีแคบ คอืมุง่ท่ีกจิกรรมของสถานประกอบการข้ามชาต ิ(Sofo 2000) แต่ถ้ามองในมมุกว้างโลกาภวิตัน์ 

จะมีหลายมิติซึ่งเรียกว่าเป็น multi–dimensional ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนที่มีผลกระทบต่อมิติทาง

ปัญญา (intellectual) อารมณ์ (emotional) สงัคม (social) การเมอืง (political) เศรษฐกจิ (economic) 

และวัฒนธรรมของชีวิตของคนเราในโลกทั้งมวล (Sofo 2000) ซึ่งเป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร และสังคม การเมือง และกิจกรรมของมนุษย์ที่มีลักษณะที่เป็นสากลในแง่ของ

ขอบข่ายและลักษณะเป็นการขยายตัวของบริษัทไปทั่วโลก เช่น McDonald เป็นการเจริญเติบโตของ

ตลาดทนุในระดบัโลก ซึง่เราสามารถแลกเปล่ียนเงนิตราข้ามแดนได้อย่างง่ายดาย การเตบิโตของการ

ค้าระหว่างประเทศ การเติบโตของกฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอุตสาหกรรมและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น และการพัฒนาความเข้าใจร่วมกันใน

วิถีการด�ารงชีวิตและการท�าธุรกิจ โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก โลกาภิวัตน์

กลายมาเป็นค�ารวมๆ ที่อธิบายถึงแนวโน้มต่างๆ อย่างกว้างขวางและพลังต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนโลกซึ่ง

แนวโน้มบางอย่างไม่ใช่ของใหม่ เช่น การเปิดเสรีทางศลุกากร แต่ผลกระทบจะมกีว้างไกลมากกว่าเดมิ 

(Sofo 2000) ในขณะที่ Noe, Hollenbeck et al. (2000) มองว่าการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์เป็นการ

ขยายตลาดต่างประเทศและการเตรยีมตวัพนักงานให้พร้อมท่ีจะไปท�างานในต่างประเทศ Cummings 

and Worley (2009) เหน็ว่าโลกาภิวัตน์เป็นการเปลีย่นแปลงในตลาดและสภาพแวดล้อมท่ีองค์การตัง้

อยู่และด�าเนินการรวมถึงวิธีการท�างานขององค์การด้วย ซึ่งถ้าหากเราขยายองค์การออกไปสู่ชุมชน 

สังคม และประเทศแล้ว โลกาภิวัตน์จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน

Govindarajan and Gupta (1999, cited in Boyett and Boyett 2001) ได้สรุปความหมาย

ของโลกาภิวัตน์ไว้สี่ระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองระดับใด กล่าวคือ

ระดับโลก ในระดับโลกโลกาภิวัตน์หมายถึง การเติบโตของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศต่างๆ ท่ีสะท้อนในการเพิม่ขึน้ของการเคลื่อนไหวผ่านแดน (cross–border) ของสนิค้า บริการ 

ทุน และวิธีการ (know–how)

ระดับประเทศ ในระดับประเทศโลกาภิวัตน์หมายถึง ขอบข่ายของการเชื่อมโยงภายใน 

(Inter–linkages) ระหว่างเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งวัดได้

โดยสดัส่วนของการส่งออกและการน�าเข้าต่อผลผลติมวลรวมประชาชาต ิ(GDP) การไหลเข้าและไหล

ออกของการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศและช่องทางการลงทุน (portfolio investment) และการ

ไหลเข้าและไหลออกของการจ่ายค่า royalty เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ระดบัอตุสำหกรรม ในระดบัอตุสาหกรรมโลกาภวิตัน์หมายถงึ ระดบัต�าแหน่งของความสามารถ

ในการแข่งขันของบริษัทภายในอุตสาหกรรมน้ันในประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นอิสระจากอุตสาหกรรมนั้นใน

ประเทศอื่น ตัวชี้วัดที่ส�าคัญของโลกาภิวัตน์ของอุตสาหกรรมหน่ึงคือ ขอบข่ายของการค้าข้ามแดน

ภายในอตุสาหกรรมทีเ่ป็นสดัส่วนของการผลติรวมทัว่โลก ขอบข่ายของการลงทนุข้ามแดนทีเ่ป็นสดัส่วน

ต่อการลงทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรม และอัตราส่วนของรายได้ของอุตสาหกรรมที่ประกาศของบริษัท

ต่างๆ ที่แข่งขันกันในภูมิภาคใหญ่ๆ 

ระดับบริษัท ในระดับบริษัทโลกาภิวัตน์หมายถึง ขอบข่ายซึ่งบริษัทได้ขยายรายได้และฐาน

ของทรัพย์สินข้ามประเทศ และมีการไหลผ่านแดนของทุน สินค้า วิธีการ ผ่านบริษัทสาขา ตัวชี้วัดที่

ส�าคัญของโลกาภิวัตน์ของบริษัทคือ การกระจายในระดับระหว่างประเทศของยอดขาย ฐานทรัพย์สิน 

การค้าขายภายในบรษัิท ซึง่สินค้าชัน้กลางและสินค้าทีเ่ป็นผลผลติขัน้สดุท้าย และการไหลภายในของ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Boyett and Boyett (2001) ได้สรุปว่าหลักฐานส�าคัญที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจระดับโลก (Global 

economy) ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ (1) การขยายตัวของบริษัทใหญ่ที่สุดของโลกในการลงทุนในต่าง

ประเทศ (overseas operations) (2) การเคลื่อนย้ายทุนไปทั่วโลกทุกวัน (3) การส่งออกสินค้าและ

บริการทั่วโลก (4) การผลิตและการบริโภคของโลก (5) การขยายตัวของการส่งออกของโลก (6) การ

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Foreign direct investment) (7) การลงทุนในกองทุนของคนอเมริกัน 

และ (8) การขยายตวัของการขนส่งของโลก ปัจจยัต่างๆ เหล่านีม้กีารขยายตวัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้พอจะมองเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลมากเพียงใดต่อชีวิต

และความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ประชาชนพลเมืองของประเทศไทยก็มิได้เป็นข้อยกเว้นจากผล 

กระทบดังกล่าว แต่ในทางตรงข้ามประชาชนชาวไทยจะได้รับผลกระทบมากกว่าประชาชนในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วซ่ึงมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ได้มากกว่าคน

ไทย โลกาภิวัตน์จึงเป็นพลังผลักดันที่ส�าคัญที่ท�าให้จะต้องมีการพัฒนามนุษย์และทรัพยากรมนุษย์ใน

ประเทศไทย

เทคโนโลยีขำ่วสำร (Information Technology)

เทคโนโลยข่ีาวสารได้ปรบัเปลีย่นแบบจ�าลองทางธรุกจิโดยการเปลีย่นแปลงระบบการท�างาน การ

ใช้ความรู้ และการค�านวณต้นทุน เทคโนโลยีข่าวสารท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกธุรกิจ 

ซึง่น�าไปสูก่ารพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์หรอื Electronic Commerce (e–commerce) (Cummings and 

Worley 2009) เทคโนโลยีข่าวสารท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ความรู้ ในสมัยก่อนผู้บริหารใช้

ข่าวสารเป็นเครื่องมอืในการควบคมุองค์การ แต่ปัจจบุนันีค้นงานกบัผูบ้รหิารมข้ีอมลูเท่าเทยีมกนั ทกุคน

สามารถเข้าถงึข่าวสารได้อย่างเสรเีท่าเทยีมกนัผ่านเทคโนโลยข่ีาวสารต่างๆ เช่น internet ซึง่ internet 

และ World Wide Web ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การโดยการปรับลดขนาดองค์การ รวม
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ตลอดถงึการสร้างรปูแบบของการท�างานแบบใหม่ขึน้มาคอื telecommuting ซึง่เป็นองค์การท่ีสมาชกิ

ขององค์การสามารถท�างานได้ทกุสถานที ่เช่น ทีบ้่าน ในรถยนต์ โดยไม่จ�าเป็นต้องไปท�างานทีส่�านกังาน 

(Cummings and Worley 2009) ส่วน internet นั้นมีอิทธิพลมากขึ้น กระทั่ง Kawasaki เขียนไว้ว่า 

“ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรอดพ้นไปจากอินเทอร์เน็ตได้ขอให้ไปร่วมกันกับโรงงานผลิตน�้าแข็งที่คิดว่าตู้เย็น

นั้นไม่มีวันที่จะขายได้” (If you think you are safe from internet, join the ice factories that 

thought refrigerators would never sell.) (Kawasaki, cited in Boyett and Boyett 2001, p. 56)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–commerce) นั้นนับวันแต่จะมีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่ง Drucker ได้

เขียนไว้ ในปี ค.ศ.1829 ว่า “ทางรถไฟเป็นส่วนประกอบที่แท้จริงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดมิติใหม่ทางเศรษฐกิจ แต่ยังท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ทาง

ปัญญา (mental geography) อย่างรวดเร็ว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ได้มีการ

เคลื่อนไหวอย่างแท้จริง เป็นครั้งแรกที่แนวนอนของคนธรรมดาได้ขยายออกไป” (Drucker, 

cited in Boyett and Boyett 2001, p. 50) ส�าหรับในด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น 

Drucker เขียนไว้ว่า 

การพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์เป็นการปฏิวัตข่ิาวสารเช่นเดยีวกบัท่ีทางรถไฟได้กระท�าในการปฏวิตัิ

อุตสาหกรรม เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เป็นการพัฒนาที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน 

และท�านองเดียวกันกับทางรถไฟเมื่อ 170 ปีที่แล้ว การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังสร้างความเจริญ

แบบใหม่ท่ีแตกต่างออกไป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว ใน

ภมูศิาสตร์ทางปัญญาใหม่ทีส่ร้างข้ึนโดยทางรถไฟ มนษุย์ควบคมุระยะทางได้ ในภมูศิาสตร์ทางปัญญา

ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระยะทางได้ถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง จึงมีเพียงเศรษฐกิจเดียว และ

ตลาดเดียว (Drucker, cited in Boyett and Boyett 2001, p. 50)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังคุกคามธุรกิจแบบดั้งเดิม (brick and mortar) เป็นอย่างมาก 

เพราะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อได้เปรียบหลายประการ ท้ังในด้านการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับ

สนิค้าและบรกิาร ความหลากหลายของสนิค้าและบริการท่ีลกูค้าสามารถเลอืกได้ ลกูค้ามคีวามสะดวก

เพราะตดิต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถบรกิารลูกค้าได้โดยมสีนิค้าท่ีจดัท�าให้ตามท่ีลูกค้าต้องการ ซึง่

ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ท�าให้ต้นทุนด�าเนินการต�า่ลง และท�าให้ราคาต�่าลงด้วย นอกจากนี้

ยงัสามารถดงึกลุม่คนทีม่คีวามสนใจหรอืผลประโยชน์ร่วมกนัมารวมกนั สร้างความส�านึกแห่งชุมชนได้ 

นอกจากนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังเพิ่มความพอเพียงของสินค้า (internet increases apparent 

supply) และสามารถผูกราคาให้เข้ากับความต้องการของสินค้าได้ด้วย (tie the price closer to 

demand) อีกประการหนึ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธมูลค่าของสินค้าแบบดั้งเดิม กล่าวคือ 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าเลือกได้ แทบจะไม่มีข้อจ�ากัดและสามารถ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ซึ่งรวมทั้งวิธีการท�างาน ราคา และอื่นๆ ซึ่งจะมีอิทธิพล

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแบบยี่ห้อ (Boyett and Boyett 2001)
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การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–commerce) น้ีไม่ใช่การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการท�า

ธุรกรรมแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply–Chain) ของธุรกิจเท่านั้น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม

การท�าธุรกิจด้านต่างๆ หลายด้าน นับจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดไปยังการขาย การ

สั่งซื้อ การผลิต การจัดจ�าหน่าย การบริการลูกค้า การสนับสนุนหลังการขาย และการตรวจนับสินค้า 

(replenishment of inventory) (Boyett and Boyett 2001)

เนื่องจากธรุกจิเอกชนมบีทบาทส�าคัญต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน การเปลีย่นแปลงทาง

ธรุกจิจากการประกอบธรุกจิแบบดัง้เดมิไปสูก่ารประกอบธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์จงึมผีลกระทบต่อชวีติความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ จึงน�ามาซึ่งความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนามนุษย์และทรัพยากรมนุษย์ให้รู้เท่าทันและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้

นวัตกรรมทำงกำรจัดกำร (Managerial Innovation)

นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการจัดการเกิดขึ้นอันเป็นผลจากโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติเทคโนโลยี

ข่าวสาร องค์การในรูปแบบใหม่ๆ ปรากฏขึ้น เช่น องค์การระบบเครือข่าย (Network) องค์การแบบ

พนัธมติรทางยุทธศาสตร์ (strategic alliance) บรษิทัเสมอืน (virtual corporations) เป็นต้น องค์การ

รูปแบบใหม่ต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้องค์การได้พยายามคิดค้นว่าจะท�าการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Cummings and Worley 2009) ซึ่งองค์การรูป

แบบใหม่จะมาแทนองค์การแบบดั้งเดิม เพราะการจัดองค์การแบบดั้งเดิม (traditional) อาจจะไม่

สามารถใช้ได้อีกต่อไป กล่าวคือ หลักการดั้งเดิมคือหลัก 3C ที่เคยใช้ได้ดีคือ (1) การบังคับบัญชา 

(Command) (2) การควบคุม (Control) และ (3) การแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Compartmentalization) 

ก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ไปสู่การจดัองค์การแบบใหม่ ซึง่เป็นรปูแบบขององค์การในศตวรรษที่ 

21 เราสามารถเปรียบเทยีบกบัลักษณะขององค์การปัจจบุนัได้ดงัภาพแสดงที ่1.1 ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะ

มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Cascio 1995) 

กล่าวคอื เป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีจ้่างคนน้อยลง เปลีย่นแปลงจากการจดัล�าดบัชัน้ในแนวตัง้ไปเป็น

เครอืข่ายของผูช้�านาญการ (specialist) ช่างเทคนคิ (technicians) นับจากพนักงานซ่อมคอมพวิเตอร์

ไปจนถึงเจ้าหน้าท่ีบ�าบัดโดยรงัสี (radiation therapists) จะมาแทนทีค่นงานในแรงงานประกอบสนิค้า 

กลายเป็นคนงานชนชัน้มนัสมอง (worker elite) การจ่ายค่าจ้างจะผกูตดิกบัต�าแหน่งหรอือายงุานของ

บุคคลน้อยลง แต่จะผูกติดกับคุณค่าในตลาดของทักษะหรือฝีมือของคนนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงกรอบ

ความคิดหรือกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการท�าธุรกิจจากการท�าสินค้าไปเป็นการให้บริการ การ

ก�าหนดความหมายของงานใหม่ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (constant learning) มีความคิดใน

ระดับสูง (more higher–order thinking) เป็นประเภทที่เข้าท�างานตามเวลาน้อยลง (less nine to 

five) ซึ่งในปัจจุบันก็ปรากฏเป็นจริงตามที่ได้ท�านายไว้
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ภำพแสดงที่ 1.1 : เปรียบเทียบองค์การยุคปัจจุบันกับองค์การยุคศตวรรษที่ 21

องค์ประกอบ 
(Factors)

แบบจ�ำลองปัจจุบัน 
(Current Model)

รูปแบบองค์กำรในศตวรรษที่ 21 
(Twenty–first–century Prototype)

องค์การ (Organization) แบบล�าดับชั้น (Hierarchy) แบบเครือข่าย (Network)

โครงสร้าง (Structure) พึ่งตนเอง (Self–sufficient) พึ่งพาซึ่งกันและกัน  
(Interdependencies)

ความคาดหวังของคนงาน 
(Worker Expectations)

ความมั่นคง (Security) ความก้าวหน้าส่วนตัว  
(Personal Growth)

ก�าลังแรงงาน (Workforce) เป็นประเภทเดียวกัน  
(Homogeneous)

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
(Culturally Diverse)

งาน (Work) ท�าเป็นรายบุคคล (By Individuals) ท�าเป็นทีม (By Teams)

ตลาด (Markets) ตลาดในประเทศ (Domestic) ตลาดโลก (Global)

ข้อได้เปรียบ (Advantage) ต้นทุน (Cost) เวลา (Time)

จุดเน้น (Focus) ก�าไร (Profits) ลูกค้า (Customers)

ทรัพยากร (Resources) ทุน (Capital) ข้อมูลข่าวสาร (Information)

การบริหาร (Governance) คณะกรรมการ  
(Board of Directors)

กระจายไปตามท้องที่ต่างๆ  
(Varied Constituents)

คุณภาพ (Quality) เท่าที่สามารถท�าได้  
(What Affordable)

ไม่สามารถประนีประนอมได้  
(No Compromises)

ผู้น�า (Leadership) เผด็จการ (Autocratic) การกระตุ้น (Inspirational)

ที่มา : ดัดแปลงจาก Cascio 1995, p. 4.

ในขณะที ่Barner (cited in Kreitner 1998) ได้ท�านายการเปล่ียนแปลงขององค์การในศตวรรษ

ที่ 21 ไว้เจ็ดประการดังต่อไปนี้คือ

องค์กำรแบบเสมอืน (The virtual organization) เนื่องจากเทคโนโลยรีะบบสื่อสารโทรคมนาคม

สมยัใหม่และระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ท�าให้ความจ�าเป็นในการเดนิทางไปร่วมกนัท�างานยงัสถานท่ี 

ท�างานจะน้อยลง แม้การท�างานส่วนหนึ่งจะยังอยู่ที่โรงงานแต่งานส่วนอื่นๆ จะท�าได้ทุกสถานที่ โดย

ใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ไร้สาย อีเมล โทรสาร หรืออื่นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรูปแบบโครงสร้าง

องค์การจะเปลี่ยนไป ท�าให้การบริหารและการปฏิบัติงานเปลี่ยนรูปโฉมไปด้วย

กำรจ้ำงงำนแบบทันเวลำ (The just in time workforce) แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคือจะมีการ

จ้างงานแบบบางเวลา (Part–time) หรือการจ้างชั่วคราว คือการจ้างเมื่อจ�าเป็นต้องจ้างเท่านั้น ดังนั้น

ลักษณะการท�างาน การจ้างงาน การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไป
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พนักงำนเป็นพนักงำนที่มีควำมรู้ (The ascendancy of knowledge workers) เนื่องจาก

โลกก�าลังก้าวจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมข่าวสาร คนงานจึงต้องมีความรู้ตามเทคโนโลยี จึง

ต้องเป็นคนงานที่มีความรู้และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ท�าให้การบริหารจัดการ

เปลี่ยนแปลงไป

กำรโค้ชคอมพิวเตอร์และกำรก�ำกบัอเิลก็ทรอนกิส์ (Computerized coaching and electronic 

monitoring) มีการใช้คอมพิวเตอร์มากมายและต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์จะช่วยในการเรียนรู้ การตัดสิน

ใจ และการก�ากบัการปฏิบัตงิานโดยสามารถลดต้นทนุและเพิม่ผลติภาพได้ ปัญหาทางด้านสทิธใินความ

เป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นมาก (Privacy rights) ซึ่งจะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการที่ส�าคัญ

กำรเพิ่มของควำมหลำกหลำยของพนักงำน (The growth of worker diversity) คนงานจะ

ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ปัญหาการจัดการต่างวัฒนธรรม

จะมีมากขึ้น

ก�ำลงัแรงงำนจะเป็นผู้สงูอำย ุ(The aging workforce) คนงานผูส้งูอายจุะกลายเป็นทรพัยากร

ส�าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น จะต้องมีการขยายเวลาการท�างานให้ยาวนานขึ้น โดยจะต้องจัดการเรื่อง

การเกษียณอายุ และการประกันสังคมให้เหมาะสม

ก�ำลังแรงงำนที่เป็นพลวัต (The birth of dynamic workforce) อุตสาหกรรมใหม่ๆ จะ

เกิดขึ้น การวัดผลงานของผู้จัดการจะกระท�าโดยความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การโยกย้ายคนงานจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่งมีอยู่ตลอด

เวลา และจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าองค์การแบบระบบราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นรูปแบบองค์การที่ไม่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะยังถือปฏิบัติกัน

อยู่ทั่วไปก็ตาม Welch (cited in Kreitner 1998, p. 308) กล่าวว่า “องค์การแบบเก่าสร้างขึ้นมาจาก

การควบคมุ แต่โลกได้เปล่ียนไปแล้ว โลกก�าลังเปลีย่นไปในอตัราความเรว็ซึง่การควบคมุกลายเป็นข้อ

จ�ากัด ท�าให้เราช้าลงเราจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างอิสรภาพกับการควบคุม แต่เราก็จะต้องมีเสรีภาพ

มากขึ้นกว่าที่เคยคิดฝันมาก่อน” องค์การแบบระบบราชการจึงมีลักษณะที่แข็งขาดความยืดหยุ่นเป็น

แบบเครื่องจกัร (mechanistic) มากกว่าแบบอนิทรีย์ (organic) ซึง่มคีวามยดืหยุน่ตามสภาพแวดล้อม

และสถานการณ์ 

ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า การจัดองค์การแบบใหม่จะมีคุณลักษณะส�าคัญสามประการ (Kreitner 

1998) ดังต่อไปนี้

ระดบัชัน้จะลดน้อยลง (Fewer Layers) แนวโน้มนีป้รากฏให้เหน็อย่างชดัเจนจากการลดขนาด

องค์การ (Downsizing) ในบริษัทต่างๆ ทั้งนี้โดยการตัดต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับกลางออกไป ท�าให้

สายการบังคับบัญชาในองค์การต่างๆ สั้นลง
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กำรท�ำงำนแบบทมีมมีำกขึน้ (more teams) แนวโน้มนีอ้ธบิายโดย Drucker (cited in Kreitner 

1998) โดยระบวุ่าคณุลกัษณะส�าคญัสามประการขององค์การในอนาคตกค็อื มรีะดบัชัน้น้อยลง มข้ีอมลู

ข่าวสารเป็นฐาน และการจดัโครงสร้างเพื่อเอือ้ให้เกดิการท�างานเป็นทมี รปูแบบของทมีงานตามปกตจิะ

รวมถึงวงจรคุณภาพ ทีมงานข้ามสายงาน (cross functional team) และทีมงานที่จัดการด้วยตนเอง 

(self–managed team) การท�างานเป็นทมีจะต้องมกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล มคีวามเชื่อใจกนัระหว่าง

บุคคลสูง มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีการแก้ไขความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ

มคีวำมเลก็ในควำมใหญ่ (smallness within bigness) เรื่องขนาดขององค์การนัน้ในปัจจบุนั

ยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน แต่ปัญหาอยู่ที่ความซับซ้อน (complexity) เป็น

ส�าคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องพยายามสร้างสมดุล เพื่อใช้ประโยชน์จากขนาดขององค์การไม่ว่า

ใหญ่หรอืเลก็ แต่แนวโน้มทีเ่กดิข้ึนปรากฏดงัตวัอย่างใน Parker Hannifin Corporation ซึง่เป็นบรษิทั 

ผู้ผลิต hydraulic และเครื่องมือหนักต่างๆ กล่าวคือ เมื่อแผนกใดแผนกหนึ่งเติบโตขึ้นไปถึงจุดท่ี 

ผู้จัดการทั่วไปไม่สามารถมีความรู้และเข้าใจธุรกิจ และไม่สามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้ ก็จะแยกออก

เป็นหลายแผนก ซึ่งตามปกติแล้วก็หมายความว่าโรงงานแห่งหนึ่งจะมีคนงาน 300–400 คน แต่ก็

ไม่มีกฎตายตัวเสียทีเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าผู้จัดการสามารถจัดการกับความซับซ้อนขององค์การได้ดี

เพยีงใด และแนวโน้มอกีประการหนึง่กค็อืการจดัตัง้บรษิทัทีม่วีญิญาณของบรษิทัขนาดเลก็ในร่างของ

บริษัทขนาดใหญ่

ในด้านรูปแบบโครงสร้างขององค์การ (Configurations) นั้น (Kreitner 1998) เห็นว่าแนวโน้ม

ในอนาคตจะมกีารเปลีย่นแปลงจากโครงสร้างแบบพรีะมดิ ไปสูรู่ปแบบใหม่สามรูปแบบ ดงัแสดงไว้ใน

ภาพแสดงที่ 1.2 ซึ่งอธิบายสรุปได้ดังต่อไปนี้

ภำพแสดงที่ 1.2 : รูปแบบโครงสร้างขององค์การในอนาคต

องค์การแบบพีระมิดแบบดั้งเดิม
(Traditional Pyramid Organization)

องค์การแบบนาฬิกาทราย
(Hourglass Organization)

องค์การแบบกลุ่มก้อน
(Cluster Organization)

องค์การแบบเครือข่าย
(Network Organization)

ที่มา : แปลและดัดแปลงจาก Kreitner 1998, p. 309.
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องค์กำรแบบนำฬิกำทรำย (Hourglass) องค์การรูปแบบนี้ประกอบด้วยระดับชั้นเพียงสาม

ระดบั คอืผูบ้รหิารระดบัสงู (Strategic elite) เป็นผูก้�าหนดวสิยัทัศน์ขององค์การและท�าให้แน่ใจว่าเป็น

จริง ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ประสานงาน ส่วนระดับล่างจะเป็นกลุ่มช่างผู้ช�านาญการ (technical 

specialists) ซึ่งควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้แทนสหภาพแรงงานมักจะน�ามาเป็นข้อร้องเรียนว่า 

พนักงานท�าหน้าที่เหมือนผู้จัดการแต่ไม่ได้รับค่าจ้างผู้จัดการ

องค์กำรแบบกลุ่มก้อน (Cluster) การจัดองค์การรูปแบบนี้เป็นการท�างานเป็นทีม ซึ่ง Kanter 

(citedin Kreitner 1998) เรยีกว่า เป็นองค์การท�างานร่วมกันแบบใหม่ (new collaborative organiza–

tion) องค์การที่ท�างานร่วมกันแบบใหม่จะสามารถท�านายได้จากการมอบหมายงานที่ยืดหยุ่นและเป็น

เหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบแบบประจ�า เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและ

การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันสองด้าน ในทกุวนันีผู้จ้ดัการต้องเข้าใจองค์การรปูแบบใหม่

ที่เป็นกลุ่มของกิจกรรมไม่ใช่โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ผู้ที่ท�างานในองค์การแบบนี้เป็นผู้ที่มีทักษะหลาก

หลาย (multiskilled) ซึ่งโยกย้ายไปตามทีมงานต่างๆ ตามโครงการที่ก�าหนดขึ้น

องค์กำรแบบเครือข่ำย (Network) องค์การแบบนี้บางทีเรียกว่า “บริษัทเสมือน” (virtual 

corporation) การตั้งชื่อองค์การแบบนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าองค์การแบบนี้ท�างานเฉพาะด้านการ

ดูแลการบริหาร (administrative oversight) เท่านั้น มิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ขาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตและการตลาดกระท�าโดยบริษัทต่างๆ ที่ท�าสัญญาจ้างไว้ โดยองค์การเครือข่ายนี้ หรือถ้า

จะกล่าวให้ชัดก็คือ องค์การเครือข่ายเป็นผู้ซื้อสินค้าโดยมีชื่อของตนผลิตสินค้านั้นแล้วจ้างบริษัทอื่น

เป็นผู้ด�าเนินการขาย

นอกจากนีร้ายงานการจ้างงานโลก (World Employment Report 1998–99) (ILO 1998) ระบุ

ว่าโลกาภวิตัน์น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงการจดังาน (organization 

of work) ได้ก่อให้เกิดความต้องการคนงานที่มีฝีมือ (skilled labour) มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุง

การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

นวัตกรรมใหม่ทางการจัดการดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนและการท�างาน จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนามนุษย์และทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ นี้ด้วย

สถำนกำรณ์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศไทย

เราได้ศึกษาถึงพลังผลักดันที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน

ภาพรวมท้ังในด้านโลกาภวิตัน์ การปฏวิตัทิางเทคโนโลยข่ีาวสาร และนวตักรรมทางการจดัการ ซึง่ล้วน

แต่มผีลต่อชวีติและความเป็นอยูข่องมนษุย์ ในส่วนนีเ้ราจะได้พจิารณาสถานการณ์การพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความจ�าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ในระดบัต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป โดยจะได้ศกึษาจากข้อมลูแนวทางการพฒันาการเสริมสร้างพฒันา

ศักยภาพทุนมนุษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560–2564) ดังปรากฏ

ในกล่องที่ 1.1 ดังต่อไปนี้

กล่องที่ 1.1 : สถานการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

๓. แนวทำงกำรพัฒนำ

 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์

  ๓.๑.๑ ส่งเสรมิการเลีย้งดใูนครอบครวัทีเ่น้นการฝึกเดก็ให้รูจ้กัการพึง่พาตวัเอง มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิยั 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ�าวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิต

  ๓.๑.๒ ส่งเสรมิให้มกีจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรยีนทีส่อดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
ความมวีนิยั จติสาธารณะ รวมทัง้เร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศกึษาให้ปลอดจากอบายมขุ
อย่างจริงจัง

  ๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการด�ารงชีวิตตามหลักธรรมค�าสอนที่เข้าใจ
ง่ายสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงน�าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม

  ๓.๑.๔ เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในการมส่ีวนร่วมจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ จดัระเบียบ
ทางสังคม และก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม

  ๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และค่านยิมอนัดโีดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ผีูช้มมากทีส่ดุ และส่งเสรมิการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์สร้างความ
รู้ความเข้าใจในบทบาทสิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี

  ๓.๑.๖ ผลกัดนัให้มกีารน�าวฒันธรรมการท�างานทีพ่งึประสงค์ไปใช้ปฏบัิตจินให้เป็น คณุลักษณะทีส่�าคญั
ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยการท�างานเป็นทีม การเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างการท�างานอย่างกระตือรือร้น

 ๓.๒ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ

  ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

   (๑) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสมวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่
จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐–๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน

   (๒) ก�าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดู
บตุรได้ด้วยตนเอง ทัง้การจงูใจให้สถานประกอบการจดัให้มกีารจ้างงานทีย่ดืหยุน่ รณรงค์ให้ผูช้ายตระหนกัและ
มีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น

   (๓) พฒันาหลกัสตูรการสอนทีอ่งิผลงานวจิยัทางวชิาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน้นการพัฒนาทักษะส�าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด
ความจ�า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็น
มืออาชีพ
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   (๔) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ ในการเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษาอนามัยแม่และเด็กวิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม

   (๕) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนา ทักษะ การเรียนรู้
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสูร่ะบบการศึกษาการพัฒนาสขุภาพอนามยัให้มพีฒันาการทีส่มวยั และการเตรยีม 
ทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน

  ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท�างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

   (๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ

   (๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ�าเพ็ญประโยชน์ทางสังคมการดูแลสุขภาพการท�างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มการวางแผนชีวิต

   (๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

  ๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน

   (๑) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท�ามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมินระดับ
ทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ

   (๒) เร่งพฒันาระบบข้อมลูความต้องการและการผลติก�าลงัคนทีม่กีารบรูณาการ ระหว่างหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปใช้คาดประมาณความต้องการก�าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานใน
อนาคต

   (๓) จดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูและให้ค�าปรึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่และอาชพีอิสระ
ทัง้การจดัหาแหล่งเงนิทนุและการตลาดทีเ่หมาะสม และให้สถาบนัการศกึษาจดัท�าหลกัสตูรระยะสัน้พฒันาทกัษะ
พื้นฐานและทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับแรงงานกลุ่มนี้

   (๔) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการก�าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่
แรงงานและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ

  ๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น

   (๑) จัดท�าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย
ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในการท�างานร่วมกันระหว่างรุ่น

   (๒) สนบัสนนุมาตรการจงูใจทางการเงนิและการคลังให้ผูป้ระกอบการมกีารจ้างงานทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับผู้สูงอายุ

   (๓) สนับสนุนช่องทางการตลาดแหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบ
อาชีพส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
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 ๓.๓ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ๓.๓.๑ ปรบัระบบบรหิารจดัการสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่ขีนาดและจ�านวนผูเ้รยีนต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ให้มกีารจดัทรพัยากรร่วมกนัให้มขีนาดและจ�านวนทีเ่หมาะสมตามความจ�าเป็นของพืน้ที ่และโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

  ๓.๓.๒ ปรบัหลกัสตูรการผลติครทูีเ่น้นสมรรถนะ มจีติวญิญาณความเป็นครู เป็นผูแ้นะน�า และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง

  ๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

  ๓.๓.๔ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบ
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน

  ๓.๓.๕ ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท�าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น

  ๓.๓.๖ จดัท�าสื่อการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอปุกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกทั่วถึง ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก

  ๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงดำ้นสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ

  ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส�านึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรอง พฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย 
และก�ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  ๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมกีจิกรรมทางสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัวยัทัง้รูปแบบการออกก�าลังกาย โภชนาการที่
เหมาะสม และสนบัสนนุให้ชมุชนมกีารบรหิารจดัการพืน้ทีส่าธารณะ สิง่อ�านวยความสะดวก เพื่อการออกก�าลัง
กายและการเล่นกีฬา

  ๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษาที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการบนบรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

  ๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท�านโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุก
นโยบายห่วงใยสขุภาพทีเ่ชื่อมโยงตัง้แต่นโยบายระดบัชาต ิพืน้ทีแ่ละชมุชนทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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กลาวคือ การเปนพนักงาน ผูปฏิบัติงาน การเปนเจาหนาที่ และผูบริหารงานทรัพยากรมนุษย การเปนหัวหนางาน
และผูจัดการในสายงาน การเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท การเปนนักวิชาการ และนักวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 
การเปนที่ปรึกษาระบบงานทรัพยากรมนุษย และอาจารยมหาวิทยาลัยที่สอนดานทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ยังได
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากงานวิชาการตางๆ รวมทั้งหนังสือ ตํารา บทความ และเอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย
และเอกสารอื�นๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมเีนือ้หาทัง้ดานทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีท่นัสมยั เนือ้หาม ี16 บท
เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเหมาะสําหรับเปน
แหลงอางอิงในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมสําหรับผูสนใจทั่วไปอีกดวย

ประวัติยอผูเขียน : ศาสตราจารยพิศิษฐ ดร. จําเนียร จวงตระกูล (DBA., Ph.D.)

การศึกษา :
• สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration; DBA) จาก Curtin 

University, Australia และไดรบัปรญิญาเอกกติติมศกัด์ิสาขาธุรกจิ (Honorary Doctor of Philosophy in Business; 
Ph.D. in Business) จาก Far East University, South Korea 

การทํางาน : ปจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท Business Law Center International Company Limited (BLCI Group) ซึ่งเปนบริษัท

ที่ปรึกษาชั้นนําของประเทศไทย ดานกฎหมายธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย และการแรงงานสัมพันธ 
• ประธานกรรมการบริษัท Retail Training Company Limited (RETCO) เปนศาสตราจารยพิศิษฐ (Distinguished 

Professor) ประจํา Far East University, South Korea 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, กรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 กํากับดูแลแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแผนสรางสุขภาวะในองคกร กองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประสบการณการทํางาน
• ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (Institute of Human Resource Professional Development; IHPD) 
• ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand Human Resource Certification Institute; Thailand HRCI 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 
• นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 
• ศาสตราจารยสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย (Professor of Human Resource Management) ประจํา School of Global Business, 

Far East University, South Korea 
• ศาสตราจารยวุฒิคุณ (Adjunct Professor) ศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) และนักวิชาการวุฒิคุณอาวุโสดานอุตสาหกรรม 

(Adjunct Senior Fellow of Industry) ประจําบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ Curtin University, Australia 
• ประธานหลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ และอาจารยประจํา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) 
• ประธานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ศูนยบัณฑิต

ศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
• รองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยบูรพา 
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
• ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
• ประธานคณะทาํงานพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและสวสัดิการ สถาบันคณุวฒิุวชิาชพี (องคการมหาชน)
• ฯลฯ

รางวัลที่ไดรับ
• ไดรับพระราชทานเครืÎองราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณมงกุฏไทย เมืÎอป 2555 
• เปน 1 ใน 4 คนที่ไดรับรางวัลนักบริหารบุคคลดีเดนเปนครั้งแรกของประเทศไทย เนืÎองในโอกาสการ

สถาปนาสมาคมการจดัการงานบคุคลแหงประเทศไทยครบรอบ 30 ป เมืÎอป 2538 - ประกาศเกยีรติคณุ 
เปนนักบริหารบุคคลผูทรงคุณคา โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคล 
แหงประเทศไทย เมืÎอป 2553 

• เปน 1 ใน 80 คนไดรับรางวัลโลเกียรติยศในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ครบรอบ 80 ป เมืÎอวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

• รางวัลผูมีผลงานดีเดนจาก Far East University, South Korea เมืÎอวันที่ 3 มีนาคม 2558

คูมือเรียน-สอบ/อุดมศึกษา
 (บริหารธุรกิจ,พัฒนาทรัพยากรมนุษย,

บริหารงานบุคคล)

595 บาท

คูมือเรียน-สอบ/อุดมศึกษา
 (บริหารธุรกิจ,พ

ัฒ
นาทรัพ

ยากรมนุษย,
บริหารงานบุคคล)

595 บ
าท

ศาสตราจารยพ
ิศิษฐ ดร. จําเนียร จวงตระกูล (D

BA., Ph.D
.)
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