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รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในองคการ

รองศาสตราจารย ดร. สุนันทา เลาหนันทน

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

บทนํา
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดรับการพูดถึงวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

และความอยูรอดขององคการ โดยเฉพาะอยางยิง่ภายใตสภาพแวดลอมปจจบุนัขณะทีส่งัคมไทยกาํลงัจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป 2558 อาจกลาวไดวา แตละองคการไดรับผลกระทบ เชน จากกระแสโลกาภิวัตน การ

เขามาของคูแขงรายใหม ระบบการผลิตสมัยใหม การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการที่เปล่ียนไปของลูกคา และความ

ตองการของแรงงาน เปนตน กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนเครื่องมือชวยใหองคการมีความพรอมในทรัพยากรมนุษย

ที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญในหนาที่หรือในงาน อันจะสงเสริมขีดความสามารถและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

(Competitive advantage) ใหกบัองคการ ทาํใหทรพัยากรบุคคลเปนทนุ ในการสรางคุณคาใหกบัองคการ โดยเฉพาะอยางยิง่กบัเศรษฐกจิ

ฐานความรู (Knowledge based economy) เชน ในปจจบุนั ซึง่ทาํใหทนุมนษุย (Human capital) เปนสนิทรพัยทีท่รงคาทีสุ่ดขององคการ 

เพราะคนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค ซึ่งองคกรที่ประสบความสําเร็จในยุคปจจุบัน และในอนาคตตางมุงเนนไปที่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจุดนี้อาจเปนจุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพดวยการใหทรัพยากรมนุษยขององคการไดพัฒนาทักษะ 

ความรู ความเชี่ยวชาญและระดับสมรรถนะใหดีขึ้น นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 ในบทความนีมุ้งนาํเสนอใหผูสนใจไดเขาใจความหมาย เปาหมาย ความมุงหมาย ปรชัญา และองคประกอบของการพฒันาทรพัยากร

มนุษยเชิงกลยุทธ เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในลักษณะตางๆ ไดอยางเขาใจและมีประสิทธิภาพตอไป

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
 โดยทั่วไปคนสวนใหญจะรูจักคําวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในองคการ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Human Resource 

Development หรือ HRD สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกล

ยุทธจะใช Strategic Human Resource Development หรือ 

SHRD ซึง่ผูสนใจดานน้ีกาํลงัไดยนิมากขึน้เรือ่ยๆ นกัวชิาการไดนยิาม

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไวดังนี้

 Harrison (2000) ไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ เปนการพัฒนาองครวมของบุคคลดานความรู ทักษะ 

สมรรถนะ และการปฏิบัติงานภายในกรอบของโครงสรางของ

แผนกลยุทธตามความตองการขององคการ

 Armstrong และ Baron (2002) ไดนิยามความหมายของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธวา เปนการพัฒนาความรู 

ทกัษะ และศกัยภาพของบคุคล โดยมคีวามสอดคลองกบักลยทุธของ

องคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธใน

ระยะยาวได

 McCracken และ Wallace (2000 Cited in Analoui, 

2007) ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

ไววา เปนการจดัการวฒันธรรมการเรยีนรูของพนกังานในระยะยาว 

ซึ่งตองมีความเชื่อมโยง และบูรณาการกับกลยุทธขององคการและ

กลยุทธของธุรกิจ

 จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

ดงักลาวขางตนสามารถสรปุไดวา การพฒันาทรัพยากรมนุษยเชงิกล

ยุทธเปนกระบวนการออกแบบการพัฒนาความรู ทักษะ ความ

สามารถ และสมรรถนะของทรพัยากรมนษุยในองคการ โดยมคีวาม

เชื่อมโยงกับกลยุทธขององคการและกลยุทธธุรกิจ เพื่อใหองคการ

สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการไดอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ และจะเห็นไดวาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิง

กลยุทธจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานในนโยบายและการ

ปฏิบัติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุนใหองคการ

บรรลุซึ่งเปาหมายในระยะยาว

เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
 การพฒันาทรพัยากรมนษุยเปนการสรางโอกาสใหทรพัยากร

มนุษยหรือพนักงานแตละคนในการเพิ่มทักษะความรู  ความ
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เชีย่วชาญ และระดบัสมรรถนะใหดขีึน้ อยางไรกต็าม พชิติ เทพวรรณ 

(2554) ไดสรปุเปาหมายของการพฒันาทรพัยากรมนษุยเชิงกลยทุธ

ในองคการไวดังนี้

 1. การสรางความไดเปรยีบทางการแขงขนั (Competitive 

Advantage) ขององคการ โดยการมีทรัพยากรมนุษยที่มีความรู 

ความสามารถ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาการกอ

ใหเกิดความเชื่อมโยง บูรณาการ สอดคลอง และครอบคลุมการ

พฒันาทรพัยากรมนษุยกบักลยทุธเชิงธรุกจิขององคการ และกลยทุธ

การเรียนรูของแตละบุคคล

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยขององคการ 

เน่ืองจากทรัพยากรมนษุยเปนทรพัยากรหลกัทีจ่ะเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขัน ดังนั้นการพัฒนาทั้งความรู สติปญญา และจริยธรรม

ของทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตออนาคตขององคการเปน

อยางมาก

 นอกจากเปาหมายดังกลาวขางตนแลว นโยบาย ในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource 

Development) จะตองมคีวามเกีย่วของและเชือ่มโยงกบัทศิทางใน

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human 

Resource Management) ขององคการ ซึ่งจะมีความเกี่ยวของกับ

การลงทุนในทรัพยากรมนุษย (Human Resource Investment) 

และการพัฒนาทุนมนุษย ขององค การ (Human Capital 

Management) อีกดวย

ความมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 โดยทั่ วไปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ในองค การมี

จดุมุงหมายทีจ่ะเพ่ิมพนูความรูความสามารถ ความชาํนาญ และรวม

ถึงการปรับทัศนคติใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเหมาะสมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม

ขององคการ อันจะกอใหเกิดผลดีตอองคการเองและตอพนักงาน 

องคการจะมีความไดเปรียบในการแขงขันจากผลลัพทที่เพิ่มขึ้น 

สวนพนักงานจะไดประโยชนในดานความเจริญกาวหนาในเสนทาง

อาชีพ (Career Path)

 นอกจากจุดมุ  งหมายดังกล าวข างต นแล ว สุนันทา 

เลาหนันทน (2556) ไดอธิบาย ความมุงหมายของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในองคการไว ดังนี้

 1. เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพดานผลผลติของพนกังานและ

เพิ่มผลกําไรใหแกองคการ ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางความ

อยูรอดทางเศรษฐกิจและผลผลิตขององคการในทศวรรษนี้เดนชัด

ขึ้น ยังผลใหการเพิ่มผลผลิต ไดกลายเปนเปาหมายเชิงกลยุทธของ

บริษัทแทบทุกบริษัท วิธีการที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะ

ชวยพัฒนาทักษะในดานปฏิบัติงาน กระตุนใหมีแรงจูงใจในการ

ทํางาน ที่นําไปสูการปรับปรุงดานผลผลิตของพนักงานและมีการ

ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหผลกําไรของบริษัทสูงตามขึ้นไปดวย

 2. เพ่ือหลีกเล่ียงการใชวิธีการ ทักษะ และเทคโนโลยีท่ี

ลาสมัยในการปฏิบัติงานของทุกระดับในองคการ โปรแกรมการ

พฒันาทรพัยากรมนษุยจะชวยพฒันาทกัษะ ในการทาํงานตามความ

ถนัดและความสนใจของพนักงานทุกระดับใหทันสมัยควบคูไปกับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนไป และบรรลุวตัถปุระสงคทาง

ธุรกิจขององคการ

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหกาวหนาไปดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้นในสายงาน โดยการสนับสนุนและสงเสริมให

พนกังานทีม่คีวามสามารถไดพฒันาใหมคีวามรู ในงานสูงขึน้ตามขดี

ศักยภาพสูงที่มีอยู ตลอดจนใหมีทัศนคติท่ีเอ้ืออํานวยตอการไป

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นกวาเดิม

 โดยสรุป ความมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

จะมุงใหเกดิประโยชนทัง้สองฝาย กลาวคือ ตัวพนกังานจะไดรบัการ

ตอบสนองในความหวังที่จะเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน สวน

องคการก็จะไดผลกําไรเพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะ

ของธรุกจิทีม่กีารใชเทคโนโลยใีนการดําเนนิงานเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็

ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
 เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนําไปสูการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันขององคการได จึงตองมีความเขาใจในหลัก

ปรัชญาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่เปน

พืน้ฐานของการกาํหนดกลยทุธ พชิิต เทพวรรณ (2554) และสนุนัทา 

เลาหนันทน (2556) ไดกลาวถึงปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธไวดังนี้

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธกอใหเกิดการ

สนบัสนุน เพือ่ใหการดาํเนนิงานนาํไปสูความสําเรจ็ตามวตัถปุระสงค

เชิงกลยุทธทางธุรกิจขององคการ

 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธควรจะใชในการ

ประสานความรวมมือ โดยการแสวงหาพลังรวม (Synergy) และ

สนับสนุนความสําเร็จธุรกิจโดยเนนถึงประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให

สามารถกําหนดและปรับปรุงลักษณะของการปฏิบัติงานในดาน

ตางๆ ไดแก การทํางาน ในลักษณะเปนกลุม การทํางานในลักษณะ

ของเอกัตบุคคล และควรจะมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาใน

ทุกระดับขององคการ

 3. การพฒันาทรัพยากรมนษุยเชงิกลยทุธเปนการสนบัสนนุ

ใหทรัพยากรมนุษยทุกคนซึ่งเปนสินทรัพยอันทรงคุณคา (Asset) 

ขององคการใหมโีอกาสในการพฒันาทกัษะ และสมรรถนะทางอาชีพ

และความสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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 4. การพฒันาทรพัยากรมนษุยเชงิกลยทุธควรสรางหลักสูตร

ในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเงื่อนไข ซ่ึงจะใหความ

สําคัญไปที่การจัดการในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และควร

จะมีการสนับสนุนโดยผูฝกสอน รวมถึงผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา 

และมีรูปแบบการสอน (Coaching) ที่เหมาะสม

 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธตองไดรับการ

สนบัสนนุทางดานงบประมาณในการเรยีนรูและพฒันาจากผูบรหิาร 

โดยจะตองมีผูรับผิดชอบอยูในหนวยงานซ่ึงจะเปนผูท่ีสามารถให

คําแนะนําและสนับสนุนทั้งในการบริหารจัดการและปฏิบัติการ

 ทั้งนี้โดยปรัชญาที่กลาวมาขางตน จะเกี่ยวของกับการสราง

วฒันธรรมในการเรยีนรู โดยคณุลกัษณะเฉพาะสาํคญัทีอ่งคการควร

จะสรางใหเกิดขึน้นัน้ควรจะเปนการเรยีนรูดวยตนเอง ไมใชเปนการ

ปฏิบัติตามคําสั่ง ซึ่งจะสงผลใหองคการ มีการพัฒนาอยางยั่งยืนใน

ระยะยาว ไมใชเปนเพียงแคการแกไขขอบกพรองชั่วคราวในระยะ

สัน้ และยงัถอืวาเปนการมอบความรับผดิชอบใหแกทรพัยากรมนษุย

แตละคนในองคการ ซึ่งไมไดเปนแคเพียงการดูแลจากฝายบริหาร

เพียงฝายเดียว

องคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนษุยเชงิ กลยุทธ
 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนกลยุทธหลักที่

องคการควรใหความสําคัญ เนื่องจากสภาพของการทํางานยุคนี้

ซึง่เปนโลกยคุดจิติอล องคการสวนใหญตางนําเทคโนโลยสีารสนเทศ

เขามาประยุกตใชในการทํางาน ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของฝายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่จะตองเขามา มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนความ

รู ความเขาใจและทัศนคติของพนักงาน เพื่อใหสามารถปรับตัวและ

ยอมรบักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยางรวดเรว็และอยางตอเนือ่ง

ในองคการได

 Analoui (2007) ไดเสนอวา การที่องคการจะมีทรัพยากร

มนุษยที่ทรงคุณคา มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

สมรรถนะ องคการจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 4 ดาน ไดแก การฝกอบรม (Training) 

การศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และ

การเรียนรู (Learning) (ดังแสดงในรูป)

แตละองคประกอบมีสาระสังเขป ดังนี้

 1. การฝกอบรม (Training)

  Kossek and Block (2000) อธิบายวา การฝกอบรม 

(Training) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนทางการในการพัฒนา

พนักงานสําหรับการปฏิบัติงานที่ทําอยูในปจจุบัน (Present Job) 

ยกตัวอยางเชน การสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใหมที่

จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือการปฐมนิเทศ

พนกังานใหมในเรือ่งของนโยบาย สิทธปิระโยชน ความคาดหวงัของ

องคการ และเสนทางอาชพี นอกจากนัน้การฝกอบรมยงัเปนการจัด

เตรียมพนักงานในการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม

เรือ่งภาวะผูนาํและการสรางทีมงาน เพือ่ใหพนกังานไดรบัการพฒันา

ทางดานการบริหารจัดการไดอยางมีศักยภาพ นอกจากน้ีการฝก

อบรมยังเปนการเพิ่มคุณคาในการปฏิบัติงานใหกับองคการ รวมถึง

การเตบิโตทัง้ในระดบับคุคลและในระดบัมอือาชีพ จะเหน็ไดวาการ

ฝกอบรมจะเกดิประสทิธภิาพมาก หากมคีวามเชือ่มโยงใหสอดคลอง

กับเปาหมายเชิงกลยุทธขององคการ

 2. การศึกษา (Education)

  Nadler and Nadler (1980) กลาววา การศึกษา 

(Education) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู สําหรับงานใน

อนาคต เปนการเตรียมคนสําหรับการเลื่อนตําแหนง (Promotion) 

และการพฒันาสายงานอาชพี (Career Development) เพ่ือปองกนั

การสูญเสียบุคลากร องคการควรสนับสนุนใหพนักงานที่สําเร็จการ

ศึกษาแลวไดมีโอกาสใชความรูที่เรียนมาอยางเต็มที่และโดยเร็ว 

เพื่อความทันสมัยและความเปนปจจุบันขององคความรู

  Miller (1994) กลาววา การศึกษาเปนกิจกรรมสําหรับ

การเรียนรูหรือระบบการประมวลขอมูลขาวสารใหมๆ เพื่อสราง

ความมั่นใจในการดําเนินการของบุคลากร ในองคการทางดาน

เทคโนโลยี เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณต างๆ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการศึกษา อาจหมายถึงการ

สงเสรมิใหมกีารดงูานหรือศึกษาตอ (Continuing Education หรอื 

Up–Grading) ซึง่เปนกจิกรรมทีช่วย ในการเพิม่คณุวุฒขิองบคุลากร 

รวมทั้งยังชวยใหบุคลากรมีความรูดีขึ้น หรือไดรับความรู ใหม

ทันกับการเปล่ียนแปลง ที่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้นหนวยงานจึงมีความจําเปนที่

จะตองสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้กิจกรรม

การศึกษา ยังเปนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ

พรอมสําหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงและการพัฒนาสายอาชีพ

  กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีมี

ความมุงหมายในการที่จะเสริมสรางความรู ความชํานาญ คานิยม

4
การเรียนรู 

(Learning)

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

2
การศึกษา

(Education)

1
การฝกอบรม 
(Training)

3
การพัฒนา 

(Development)
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ทางศีลธรรม และความเขาใจ ที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต 

เพือ่ใหผูรบัการศกึษาสามารถดํารงชวีติและทาํประโยชนตอสงัคมได 

จุดเนนของการจัดการศึกษา คือ การเตรียมบุคคลใหมีความพรอม

ในการทํางานตามความตองการขององคการในอนาคต

 3. การพัฒนา (Development)

  Miller (1994) กลาววา การพัฒนา (Development) 

คอื กระบวนการสาํหรบัการเจรญิเตบิโตขององคการในลกัษณะของ

การขยายขอบเขตการดําเนินงานและสรางความทันสมัยใหเกิดขึ้น 

ในทํานองเดียวกัน Mondy and Noe (2005) ไดอธิบายวา 

การพัฒนา เปนการเรียนรูนอกเหนืองานในปจจุบัน ซึ่งเปนการ

เตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

ในระยะยาว

  กลาวโดยสรุป การพัฒนา เปนการกระทําที่เปนเหตุให

องคการเจริญเติบโต หรือขยายออกเพ่ือใหดีขึ้นกวาเดิม และการ

พัฒนานั้นอาจจะเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม หรือมนุษยก็ได ในที่นี้มุง

เนนเร่ืองการพัฒนาคน เพือ่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีด่ข้ึีนในเรือ่ง

ความสามารถ และสมรรถภาพในการดําเนนิชวีติ ความมีอสิระ และ

เสรีภาพในการตัดสินใจ เปนตน

  สําหรับการพัฒนานั้น สุจิตรา ธนานันท (2550) ไดตั้ง

ขอสงัเกตวาจะมุงไปในองคการทีม่จีดุเนนของการพฒันาเพือ่ใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลง ความตองการขององคการท่ีตองการเจริญเติบโต

และมีการเปลี่ยนแปลงไมหยุดน่ิง ดังน้ันการพัฒนาจึงมีความ

เกีย่วของกบัการจดักจิกรรมเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูและประสบการณ

แกบุคลากรขององคการ เพื่อใหมีความพรอมท่ีจะปรับปรุง

เปลีย่นแปลงความตองการขององคการ การพฒันานบัเปนการลงทนุ

ในระยะยาวขององคการเพือ่หวงัผลในอนาคต ซ่ึงอาจจะตองใชเวลา

นานและเปนไปอยางเชือ่งชา จงึเปนการยากทีจ่ะทาํการประเมนิผล 

และมีความเสี่ยงสูงตอความลมเหลว 

 4. การเรียนรู (Learning)

  Buchanan and Huczyunski (1997 อางถึงใน 

Leopold, 2002) อธิบายวา การเรียนรู (Learning) หมายถึง 

กระบวนการของการไดมา ซึง่ความรู โดยผานประสบการณ ทีน่าํไป

สูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร

  Rollinson et al (1998 อางถึงใน Leopold, 2002) 

กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการ ท่ีไดมาจากประสบการณ

อันเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางถาวรของแตละบุคคล 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงคานยิมพืน้ฐานของพฤตกิรรม เพือ่ใหบคุคล

นั้นสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

  Robbins (2001) ไดสรุปอยางกะทัดรัดวา การเรียนรู 

คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณ

  โดยสรุป รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิง

กลยุทธในองคการ ซึ่งไดแก การฝกอบรม (Training) การศึกษา 

(Education) การพัฒนา (Development) และการเรียนรู  

(Learning) กลาวคอื ประการแรก การฝกอบรม (Training) เปนการ

พัฒนาพนักงานเพื่อไวใชปฏิบัติงานในปจจุบัน (Present Job) 

ประการที่สอง การศึกษา (Education) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ

การเรียนรูสําหรับงานในอนาคต (Future Job) ประการที่สาม การ

พัฒนา (Development) จะมุงเนนการพัฒนาทั้งคนและงานใน

อนาคต เชน การพัฒนางานอาชีพ (Career Development) และ

การพฒันาองคการ (Organization Development) เปนการพฒันา

ในภาพรวม เพื่อเตรียมการและรองรับตอการเปลี่ยนแปลง และใน

ประการสดุทาย การเรยีนรู (Learning) ถอืเปนกระบวนการของการ

ไดมาซึ่งความรูโดยผานประสบการณที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลอยางถาวร เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในองคการ

ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และกาวไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางยั่งยืน 
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