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Abstract 
 This article intends to introduce the textbook named “Workplace learning and development : delivering 

competitive advantage for your organization” which aims to present the concepts of workplace learning inclusively 

such as the context of workplace, fundamental and scope of operating the learning activities, analyzing learning 

needs, learning methods and selecting the right methods, evaluation of learning activities and impact on   

the organization. Additionally it also show a best practices to implement the workplace learning in the organization. 

This book is benefit for Top-Level management, middle manager and human resource development unit;   

to understand the methods; and to create the human resource development strategies that fit to job description   

of any position and the organizational behavior. It also benefit to researchers who are finding the research topics   

of human resource development; It can be applied in the aspect of policy research or developing  learning model   

to boost up the competitive for organization.  

 This book begins with Chapter 1 which attempt to understand the context of workplace;  mention about   

the necessaries of workplace learning; and explain the definition to clarify the meaning between training, learning 

and development. Chapter 2 presents the methods to assess the learning needs which include the organization 

needs and personal needs of staff. Chapter 3 presents the linkage between the workplace learning which develop 

from adult learning perspective and the direction to motivate adult to learn. Chapter 4 presents the 25 learning 

methods which can be use in the workplace. Chapter 5 presents the to selecting the right learning methods that fit 

to the various  missions and problems in the workplace. Chapter 6 presents the guideline to plan for human 

resource development projects. Chapter 6 presents the methods to evaluate workplace learning such as the staff’s 

reflection, the changing behavior and the impact on the organization. The last chapters provide the reader to 

evaluate and prepare themselves to use the concepts of workplace learning to implement in their organization.      
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พสชนัน นิรมิตรไชยนนท**  
 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อแนะนำหนังสือ “การเรียนรูและพัฒนาในสถานประกอบการ : การสรางขีดความ

สามารถในการแขงขันใหกับองคกร” (Workplace learning and development : delivering competitive advantage 

for your organization) เปนหนังสือท่ีนำเสนอถึงแนวคิดการเรียนรูในสถานประกอบการไดอยางละเอียดทุกแงมุม 

ตั้งแตทำความเขาใจกับบริบทของสถานประกอบการ พ้ืนฐานและขอบเขตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทาง

การวิเคราะหความตองการทางการเรียนรู การเลือกและวิธีการจัดการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรูและผลกระทบ

ตอองคการ รวมถึงมีการยกกรณีศึกษา ท่ีประสบความสำเร็จเพื่อเปนแนวทางสูการนำไปปฏิบัติจริงในองคการ 

หนังสือเลมน้ีจึงเปนประโยชนตอทั้งผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และสวนงานท่ีรับผิดชอบดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในการทำความเขาใจและการวางกลยุทธการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับลักษณะงานแตละ

ตำแหนงและพฤติกรรมในองคการ รวมถึงนักวิจัยที่กำลังมองหาประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ทั้งในเชิงนโยบายและการพัฒนารูปแบบการเรียนรูตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหองคการ 

 หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาจำนวน 8 บท โดยในบทแรกเปนการกลาวถึงทำความเขาใจกับบริบทและ

ความจำเปนในการจัดการเรียนรูสถานประกอบการ และการนิยามศัพทเพื่อใหผูอานมองเห็นความแตกตางระหวาง

การฝกอบรม การเรียนรูและการพัฒนา บทท่ี 2 กลาวถึงแนวทางการวิเคราะหความตองการทางการเรียนรู  

ทั้งความตองการขององคการและความตองการ สวนบุคคลของบุคลากร บทที่ 3 เปนการเช่ือมโยงถึงแนวคิดพื้นฐาน

ของการเรียนรูในสถานประกอบการวาพัฒนาขึ้นจากปรัชญาพื้นฐานการเรียนรูผูใหญ และแนวทางในสรางแรงจูงใจ

ใหกับผูเรียนที่เปนผูใหญ บทท่ี 4 กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูในสถานประกอบการอยางครอบคลุมถึงจำนวน 25 วิธี 

บทท่ี 5 กลาวถึงการเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในสถานประกอบการที่มีพันธกิจและปญหาแตกตางกันไป 

*  เขียนโดย Jackie Cliffore และ Sara Thorpe  
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บทนำ 
 ในยุคแหงสังคมความรู การดำเนินกิจกรรม 

ทุกประเภทถูกขับเคลื่อนโดยใชความรูเปนฐาน การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนประเด็นที่หลายฝาย  

ใหความสนใจ พิจารณาไดจากปรากฏการณของ   

การเรียนรูที่แตกตางกันไปและมีรูปแบบเฉพาะ   

ในแตละบริบท ในบริบทของอาชีพซึ่ ง มีความ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและลักษณะการปฏิบัติ

งานอยางรวดเร็ว อีกทั้ งมีงานวิจัยสนับสนุนวา

ประสบการณที่ติดตัวบุคลากรที่มาจากการศึกษา    

ในระบบโรงเรียนนั้นไมเพียงพอและครอบคลุมความรู

และทักษะที่สถานประกอบการตองการ (Tynjälä, 
2008)   

 สถานประกอบการเปนบริบทหนึ่งที่เห็นได

อยางชัดเจนผานรูปแบบการเรียนรูที่เรียกวา การ

เรียนรูในสถานประกอบการ (Workplace learning) 

อันเปนกระบวนการเสริมสรางทักษะหนึ่งๆ ที่ดำเนิน

อยางตอเนื่องทั้งในขณะที่บุคคลเขาทำงานไปจนถึง

เกษียณอายุงาน โดยมีการผนวกวิธีการเรียนรู ความ

สามารถทางปญญา และประสบการณของบุคคลเขา

มาใชในกระบวนการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอม 

การทำงานที่เอื้อใหการเรียนรูเกิดขึ้น ซึ่งมีเปาหมาย

หลักเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีขึ้น 

รวมถึงการปรับความตองการของบุคลากรและ  

สถานประกอบการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให

มีการสรางองคความรู การถายโยงการเรียนรูในสถาน

ประกอบการ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค 

เชิงรุกภายในสถานประกอบการ (Ashton & Sung, 

2002; Rothwell; Lindholm; & Wallick, 2003)    

 ในชวงหลายปที่ผานมามีหนังสือทางดาน  

การบริหารจัดการจำนวนมากที่พยายามเสนอ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หากแตนำเสนอ

ไมครอบคลุมในทุกรูปแบบ สงผลใหหลายๆ องคการ

มีความเขาใจคลาดเคล่ือนในการประยุกตใช ไมวาจะ

เปนการพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนนเพียงที่การฝกอบรม 

ในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว การใหบุคลากรเรียนรู

เนื้อหาจำนวนมากโดยไมมีการประเมินความตองการ

ทางการเรียนรู (Learning need assessment) ของ

บุคลากร การมุงลดคาใชจายในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยใชเพียงการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 

(On-the- job t ra in ing) หรือใชระบบพี่ เลี้ ยง 

(Mentoring) เปนตน ดังนั้น เงินและเวลาที่ลงทุน 

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงไมประสบผลสำเร็จ

เทาที่ควร ซึ่งแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

ในปจจุบันไดเปล่ียนจุดเนนจากการฝกอบรมเปนการ

เรียนรูและการพัฒนา 

 หนัง สือ “Workplace learn ing and 

development : delivering competitive advantage 

for your organization” โดยคลิฟฟอรและโธรบ 

(Cliffore & Thorpe, 2007) เปนหนังสือที่นำเสนอ  

ถึงแนวคิดการเรียนรูในสถานประกอบการไดอยาง

บทที่ 6 กลาวถึงการวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ บทที่ 7 กลาวถึงการประเมินผลการเรียนรู

ในสถานประกอบการ ใน 3 ดาน ไดแก ปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคลากร พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากไดเรียนรู 

และผลกระทบในภาพรวมตอองคการที่เปนตัวเลข แสดงถึงความคุมคาของเงินที่ลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร และบทที่ 8 

เปนการใหผูอานประเมินผลตนเองถึงสิ่งที่ไดจากการอานหนังสือเลมนี้ และการนำแนวคิดในหนังสือไปประยุกต  

ใชกับองคการของตนเอง 

 

คำสำคัญ :    การเรียนรูในสถานประกอบการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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ละเอียดทุกแงมุม ตั้งแตทำความเขาใจกับบริบทของ

สถานประกอบการ พ้ืนฐาน และขอบเขตของการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางการวิเคราะหความ

ตองการทางการเรียนรู การเลือกและวิธีการจัดการ

เรียนรู การประเมินผลการเรียนรูและผลกระทบตอ

องคการ รวมถึงมีการยกกรณีศึกษาที่ประสบความ

สำเร็จเพื่อเปนแนวทางสูการนำไปปฏิบัติจริงในองคการ  

หนังสือเลมนี้จึงเปนประโยชนตอทั้งผูบริหารระดับสูง 

ระดับกลาง และบุคลากรที่รับผิดชอบดานทรัพยากร

มนุษย ใชในการศึกษาและทำความเขาใจแนวทาง

และการวางกลยุทธการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง

กับลักษณะงานแตละตำแหนง รวมถึงนักวิจัยดาน 

การจัดการองคการท่ีกำลังมองหาประเด็นวิจัย    

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในเชิงนโยบายและ  

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขันใหองคการตอไป 

 

เน้ือหา 
 หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาจำนวน      

8 บท  โดยในบทแรกเปนการกลาวถึงทำความเขาใจ

กับบริบทและความจำเปนในการจัดการเรียนรูสถาน

ประกอบการ ขอบเขตของการจัดการเรียนรูสถาน

ประกอบการ การนิยามศัพทเพื่อใหผูอานมองเห็น

ความแตกตางระหวางการฝกอบรม การเรียนรูและ

การพัฒนา  

  ในบทที่ 2 กลาวถึงแนวทางการวิเคราะห 

ความตองการทางการเรียนรูและการพัฒนา ภายใต

ความเชื่อท่ีวาบุคลากรทุกคนมีความสามารถ หาก 

แตขาดทักษะ ความรูหรือพฤติกรรมเชิงเทคนิคบาง

อยางที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่วางไว  

โดยความจำเปนในการเรียนรูพิจารณาได 3 ประเด็น

ไดแก ความเปลี่ยนแปลงกระทบตอสถานประกอบการ 

ซึ่งสงผลใหบุคลากรตองไดรับการพัฒนาใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผลการ

ปฏิบัติงานแลวพบวายังไมไดมาตรฐานตามท่ีสถาน

ประกอบการตองการ และแรงจูงใจในการเรียนรูของ

บุคลากร ท่ีตองการเรียนรูเพื่อยกระดับความรู ทักษะ

และพฤติกรรมของตนเอง 

  ในบทที่ 3 เปนการเชื่อมโยงถึงแนวคิดพื้นฐาน

ของการเรียนรูในสถานประกอบการวาพัฒนาขึ้นจาก

ปรัชญาพื้นฐานการเรียนรูผูใหญ การทำความเขาใจ

กับธรรมชาติของผู ใหญและแนวทางในการสราง  

แรงจูงใจใหกับผูเรียนที่เปนผูใหญใน 3 ดาน ไดแก 

การเรียนรูที่เกี่ยวของกับงาน การเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และการใหการศึกษา   

 ในบทที่ 4 กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูใน

สถานประกอบการอยางครอบคลุมถึงจำนวน 25 วิธี  

ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติ (action learning) 

การฝกงาน (apprent iceships) การสอนงาน  

(coaching) การมอบหมายงาน (delegation) การ

อภิปรายกลุม (discussion boards and groups)  

การเรียนรูทางไกล (distance learning) การเรียนรู

โดยใชการแสดงเปนฐาน (drama-based learning) 

การเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส (e-learning) การสอน

งานจากผูบริหาร (executive coaching) การเปน   

พี่เลี้ยง (mentoring) การสรางเครือขาย (networking)  

การฝกอบรมในงาน (on-the-job-training) การ

ทัศนศึกษาและการดูงานนอกสถานท่ี (outdoor 

education/ learning) การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ  

(professional membership) การดูแลวิชาชีพ  

(professional supervision) การทำโครงการ  

(projects) การเรียนรูที่ไดรับคุณวุฒิทางการศึกษา  

(qualification) การสะทอนจากการลงมือปฏิบัติ  

(reflective practice) การหมุนเวียนงาน (second- 

ment) การเรียนดวยตนเอง (self-study) การติดตาม

สังเกตบุคลากรอ่ืน (shadowing) การเลื่อนตำแหนง

งานช่ัวคราว (temporary promotion) การจัด

นิทรรศการ (trade exhibition) หลักสูตรการฝกอบรม  

(training courses) และการเรียนรูในระดับองคการ  

(organizational learning methods)    



Journal of Behavioral Science Vol. 16  No. 2  July 2010 117

 ในบทที่ 5 กลาวถึงการเลือกวิธีการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมในสถานประกอบการท่ีมีพันธกิจ

และปญหาแตกตางกันไป โดยพิจารณาจากผลลัพธ        

ที่ตองการ การวางตัวบุคลากรท่ีควรไดรับการพัฒนา  

ระยะเวลาในการพัฒนา ปจจัยดานองคการที่    

ความสำคัญ ผูมีสวนได เสีย งบประมาณและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู 

 ในบทที่ 6 กลาวถึงการวางแผนโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ซึ่งประกอบดวย  

6 ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ไดแก การทบทวน

เปาหมายของสถานประกอบการ ความตองการทาง

การเรียนรู หนวยงานและจำนวนบุคลากรที่ตองการ

ไดรับการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาและวิธีการ

จัดการเรียนรู ผูรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาการ

ดำเนินการและงบประมาณ โดยมีการยกกรณีศึกษา 

ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกตใชแนวคิดการ

เรียนรูในสถานประกอบการ 

 ในบทที่ 7 กลาวถึงการประเมินผลการเรียนรู

ในสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากการประเมินผล 

ดานทักษะและความรู ยังตองใหความสำคัญกับการ

ประเมินผลดานการนำไปในการนำไปใชในสถานการณ 

การทำงานจริงและวิธีการเรียนรูของบุคลากร โดยวัด

จาก 3 ประเด็น ไดแก การวัดปฏิกิริยาการตอบสนอง

ของบุคลากรในการนำสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกต 

ใชในการทำงาน การวัดที่พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลัง

จากไดเรียนรูโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมกอนการ

เรียนรู และการวัดผลกระทบในภาพรวมตอสถาน

ประกอบการเปนตัวเลขในดานความคุมคาของเงิน  

ที่ลงทุนโดยเวนระยะหลังจากการเรียนรูชวงเวลาหนึ่ง   

 ในบทท่ี 8 สะทอนใหผูอานประเมินผลตนเอง

ถึงสิ่งที่ไดจากการอานหนังสือเลมนี้ และการนำแนว

คิดในหนังสือไปประยุกตใชกบัองคการของตนเอง 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะในการนำไปใช 
 สรุปไดวา หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาครอบคลุม

แนวคิดการเรียนรู ในสถานประกอบการทั้งในดาน   

รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรู

และการบริหารจัดการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ซึ่งผูเขียนใชวิธีการนำเสนอและภาษาที่เขาใจงาย  

และสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ และการ     

ทำวิจัยในองคการ ดังนี้ 

 1. ด านการ พัฒนาท รัพยากรมนุษย ใ น

องคการ ซึ่งใชไดกับองคการทุกประเภทท้ังราชการ 

รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร 

ระดับกลาง และสวนงานที่รับผิดชอบดานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสามารถนำแนวคิดการเรียนรู      

ในสถานประกอบการ ไปเปนแนวทางและวางกลยุทธ

ระบบการพัฒนาบุคลากรไดอยางครอบคลุมทั่ว     

ทั้งองคการ โดยระยะเริ่มตนของโครงการ นักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตองทำใหผูบริหารระดับสูงและ 

ระดับกลาง เห็นความสำคัญของการเรียนรูในสถาน

ประกอบการ เพื่อที่ผูบริหารระดับสูงจะเขามามีสวน

รวมและใหการสนับสนุนงบประมาณซึ่งถือเปนกาว

แรกที่สำคัญของโครงการ เม่ือผูบริหารระดับสูงเห็น

ความสำคัญ ผูบริหารระดับกลางยอมสงเสริมใหผูใต

บังคับบัญชาเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในโครงการ  

รวมถึงแสดงบทบาทในการเปนผูอำนวยความสะดวก 

ในการเรียนรูบางวิธี เชน การสอนงาน การหมุนเวียน 

งาน เปนตน เมื่อเขาสูกระบวนการดำเนินการจัดการ

เรียนรู ในสถานประกอบการ นักพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตองมีการวิเคราะหความตองการทางการเรียนรู

ทั้งในระดับบุคคลและองคการ การพัฒนารูปแบบ  

หลักสูตรที่สอดคลองกับชองวางที่เปนอยูในปจจุบัน

กับเปาหมายขององคการรวมถึงมีความสอดคลองกับ
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ลักษณะงานแตละตำแหนงและความตองการสวน

บุคคลของบุคลากร การเลือกวิธีการการเรียนรูที่

เหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อสงตอความรูและทักษะที่

ตองการพัฒนา และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจาก

กิจกรรมการพัฒนาและวิธีการประเมินผล ดังนั้น   

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองพิจารณาถึงประเด็น

เหลานี้อยางถี่ถวน เนื่องจากการบริหารจดัการผูเรียน

ผูใหญนั้น เปนภารกิจที่ทาทาย เน่ืองจากธรรมชาติ

ของผู เรียนผู ใหญจะตองการเรียนรู เฉพาะสิ่ งที่

สอดคลองกับภาระงานของตนเอง เพื่อนำสิ่งท่ีไดจาก

การเรียนรูไปใชไดจริง อีกทั้งยังยึดติดประสบการณเดิม 

และตองการนำตนเองในการเรียนรู นอกจากน้ีเมื่อมี

การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบแลว นักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตองทำงานรวมกับผูบริหารระดับกลาง 

ในการมอบหมายงานที่ทาทายและไดใชสิ่งที่เรียนรู   

มีการสรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพสำหรับ

บุคลากร  

 2. ดานการวิจัยและพัฒนา โดยนักวิจัยดาน

การจัดการองคการที่กำลังมองประเด็นวิจัยเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สามารถนำแนวคิดการเรียนรู     

ในสถานประกอบการมาเปนแนวคิดพื้นฐานในการ

คนหาคำตอบและนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่สอดคลองกับลักษณะของงานและองคการ

แตละประเภท ไมวาจะเปนการวิจัยในเชิงนโยบาย

องคการ และการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในงานและองคการ ดังตัวอยางงานวิจัย

ที่ศึกษา เชน การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมผูนำ 

(Train the trainer) ในการสอนงานที่ชวยใหหัวหนา

งานกลายเปนศูนยกลางในการพัฒนาเรียนรูใหแก

บุคลากร (Bougae, 2005) การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูของเครือขายแบบออนไลนที่หลากหลายและ 

สงเสริมใหผู เรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน  

เพื่อการคิดและสรางความรู ใหม (Char lot te; 

Kayleigh; & Lowe, 2001) การวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดล

เชิงสาเหตุและผลของการเรียนรูในสถานประกอบการ

ของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสชนัน 

นิรมิตไชยนนท. 2552) การพัฒนารูปแบบการ     

ฝกอบรมผานเว็บเพจแบบมีสวนรวมตามแนวคิด  

การเรียนรูดวยการนำตนเอง โดยผูเรียนสามารถ

แสวงหาความรูผานทางเว็บไซด หนังสือตำรา ขอคำ

ปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในท่ีทำงาน และบางคนยัง

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เปดสอนแบบ

ชั้นเรียนปกติ (รังสรรค สุกันทา, 2546) หรือการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดศูนยการเรียนรู ในสถาน

ประกอบการ ซ่ึงปจจัยที่สงผลใหการดำเนินงาน  

ศูนยการเรียนรูประสบผลสำเร็จ คือ นโยบายของ   

ผูบริหาร บทบาทของผูบังคับบัญชาและแหลง

ทรัพยากรเรียนรู (สมชัย วรานุกูลรักษ, 2545)     

รวมทั้งการประยุกตรูปแบบกระบวนการเรียนรู      

ในสถานประกอบการมาออกแบบโปรแกรมการ    

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในองคการ 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได (พัชรี ดวงจันทร, 2553) 

เปนตน 
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