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บทคัดย่อ

	 นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู	้ความสามารถ	และมทีกัษะเหมาะสมตามสายวชิาชพี
ของแต่ละต�าแหน่งงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	บทความนี้น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และ
วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อใช้พัฒนาบุคคลากรในองค์กร	ผู้แต่งน�าเสนอเงื่อนไข	องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่จ�าเป็นต่อการจัดระบบ
ความคดิและซึง่น�าไปสูก่ารปฏบิตัใินแบบทีค่วรจะเป็น	โดยยดึหลกัการคดิทีห่ลากหลายผสมผสานกบัแนวคดิทางพทุธศาสตร์ให้เหมาะสม		

Abstract

 Human resource developers have an important role in the development of knowledge, ability and skills of personnel 
which are appropriate for their jobs and positions in order to achieve organizational goals.  This article describes the 
concepts regarding the role of Human Resources Developers and Systematic Thinking approach.  The author proposes the 
conditions, components and environment necessary for the organization of Systematic Thinking which results in appropriate 
practices.  Various concepts were combined with an emphasis in the Buddhism ideology.

บทน�ำ

	 สงัคมในยคุปัจจบุนัสิง่ต่างๆ	มคีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ซึง่มอีทิธพิลจากสภาพเศษฐกจิ	การเมอืงและสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรม	จนท�าให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ความคิดอยู่ในแนวทางสัมมาทิฏฐิ	คือ	ความเห็นชอบ	เพื่อให้
ปฏิบัติตนเพื่อได้มาซึ่งอ�านาจอย่างชอบธรรมทางการบริหาร	 และด�าเนินชีวิตให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อความอยู่รอดของบุคคลและองค์กร	
สิ่งที่ท�าให้มนุษย์ประสบความส�าเร็จหรือความล้มเหลวก็	คือ	“ความคิด”	นั้นเอง	ถ้าคิดดี	มีการจัดสรรความคิดที่เป็นระบบถี่ถ้วนจะท�าให้
โอกาสในการบริหารหรือการกระท�ากิจกรรมต่างๆ	 ประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ	 ดังนั้น	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ต้อง	
เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในองค์กร	โดยใช้หลกัการคดิด้วยความถกูต้องจากการศกึษาหาข้อมลูและวางแผน
การท�างานอยู่เสมอ	เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม	ทั้งนี	้ปัญหาบาง
เรื่องมีความซับซ้อนจนไม่อาจน�าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ดังนั้น	วิธีคิดและวิธี
แก้ปัญหาต้องเปลีย่นแปลงไปตามสภาพและสถานการณ์	ด้วยเหตผุลของความซบัซ้อนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	มมุมองและวธิคีดิทีแ่ตกต่าง
กัน	รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ที่คิดต่างกัน	จึงจ�าเป็นต้องมีการประมวลความคิดและฝึกปฏิบัติวิธีการต่างๆ	เพื่อที่จะสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล	ซึ่ง	Gilley	และ	Eggland	(1989,	247)		สรุปว่า	อนาคตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้น�านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหาร	หรือมีหน้าที่ในการตัดสิน
ความส�าเรจ็และความล้มเหลวขององค์กร	นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์จงึควรเตรยีมความพร้อมและจดัระบบความคดิไปในทางทีถ่กูทีค่วร	
ดงัที	่Toffler	(1990)	ให้แนวคดิว่า	มนษุย์เป็นผลติผลของอ�านาจ	ซึง่โดยปกตแิล้วค�าว่า	“อ�านาจ”	มกัท�าให้เกดิความรูส้กึในทางลบ	เนือ่งจาก
อ�านาจมกัถกูน�าไปใช้อย่างไม่ถกูต้องอยูเ่สมอ	ความจรงิ	“อ�านาจ”	ไม่ใช่ทัง้สิง่ทีด่หีรอืสิง่ทีไ่ม่ดทีีป่รากฏอยู	่และมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธ์
ทุกอย่างที่มนุษย์มีต่อกัน	การหลีกเลี่ยงการใช้อ�านาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั้น	ต้องอาศัยวิธีการคิดที่เป็นระเบียบแบบแผน	เพื่อที่จะไม่คิด
ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง	 การจัดระบบความคิดให้อยู่ภายใต้หลักการที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมจะน�าไปสู่การปฏิบัติในทางบวก	 และ					
สามารถบูรณาการเป็นองค์ความรู้	เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงสร้างสรรค์	
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บทบำทนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

	 การทีก่ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรจะประสบความ
ส�าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จส�าคัญประการ
หนึ่งคือ	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง	 เนื่องจากนักพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัต่อองค์กร	เริม่ตัง้แต่เป็นผู้
ที่มีหน้าที่และบทบาทในการวิเคราะห์คน	วิเคราะห์งาน	วิเคราะห์
องค์กร	วางแผน	ออกแบบ	และพัฒนาโปรแกรมในการพัฒนาให้
แก่พนักงานทั้งองค์กร	ตลอดจนออกแบบการประเมินและติดตาม
ผล	เพือ่ให้พนกังานทัง้องค์กรมทีกัษะ	มคีวามรู	้และความสามารถ
เหมาะสมตามสายวชิาชพีของแต่ละต�าแหน่งงาน	รวมทัง้มทีศันคติ
ที่ดีตามความคาดหวังขององค์กรด้วย	 ทั้งนี้	 หากนักพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรขาดบทบาทและขาดคณุลกัษณะทีเ่หมาะ
สมแล้ว	องค์กรนั้นย่อมเกิดปัญหาในการพัฒนาพนักงาน	ถ้าหาก
นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์ไม่มคีวามรู	้และไม่มคีวามสามารถ	อาจ
เป็นสาเหตุให้คนในองค์กรขาดคุณภาพ	 ตามความคาดหวังและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้	 และที่ส�าคัญกว่านั้นคือ	 องค์กร
เสียงบประมาณในการลงทุน		
	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทและหน้าที่รับผิด
ชอบโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อผลประโยชน์แก่
บุคคลในองค์กร	 และต้องวิเคราะห์และประเมินองค์กร	 รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อพัฒนาให้บุคลากร
ในองค์กรมแีนวคดิทีด่แีละมรีะบบ	เพราะถอืเป็นหน้าทีท่ีส่�าคญัของ
นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ในการท�าให้มนษุย์ในองค์กรอยูร่่วมกนั
อย่างเป็นสุข	โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายแบบเดียวกัน		เพื่อ
ประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม	Pace	 (1991)	 กล่าวไว้ว่า									
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทดังต่อไปนี้
	 (1)	บทบาทด้านการวิเคราะห์	(analytical	role)	โดยต้อง
วิเคราะห์สิ่งต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับคนในองค์กร	 เช่น	 วิเคราะห์ความ
ต้องการ	(need	analysis)	โดยต้องรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบังานต่างๆ	
ของพนักงานในองค์กร	 ระบบขององค์กร	 และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 บทบาท			
ผูว้เิคราะห์ความต้องการนี	้จะท�าหน้าทีเ่ป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไข	หรอื
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	เพือ่บอกให้ได้ว่า	สาเหตขุองปัญหาคอื
อะไร	และรวบรวมข้อมลูเพือ่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป		
เช่น	
	 	 1.1	นักวิจัย	(researcher)	ที่ต้องระบุการพัฒนา	หรือ
การทดสอบข้อมูลใหม่ๆ	 ด้านทฤษฎี	 วิจัย	 แนวคิด	 แบบจ�าลอง	
และอืน่ๆ	เพือ่ค้นหาว่าสอดคล้องกบัทฤษฎไีหนเพือ่สามารถอธบิาย
ได้ว่า	เกิดอะไรขึ้นในองค์กร	และควรใช้วิธีการหรือเทคนิคไหนใน
การตดัสนิใจ	น�าเสนอเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	เพือ่น�ามาปรบัปรงุ
ผลการท�าติงานของพนักงาน	และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 	 1.2	 นักประเมินผล	 (evaluator)	 ต้องประเมินผล
กิจกรรมในด้านการพัฒนาให้แก่พนักงานว่าบรรลุผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน	การประเมินผลนั้น	สามารถ
ออกแบบให้เหมาะกบัแต่ละหลกัสตูร	ตัง้แต่ประเมนิความพงึพอใจ	
สภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้	การน�าไปประยกุต์ใช้	รวมทัง้ประเมนิ
ผลกระทบต่อองค์กรได้ด้วย		
	 (2)	บทบาทด้านการพฒันา	(developer	role)	เป็นรากฐาน
ที่ส�าคัญในการวางแผน	เช่น	
	 	 2.1	นักออกแบบโปรแกรม	(program	designer)	ต้อง
เป็นนักวางแผน	และสร้างสรรค์	รวมทั้งออกแบบโปรแกรมส�าหรับ
การฝึกอบรมและพัฒนา	ตั้งแต่ก�าหนดวัตถุประสงค์	 เลือกเครื่อง
มอืต่างๆ	การจดัล�าดบัเนือ้หา	กจิกรรม	และการประเมนิผล	ตลอด
จนพิจารณาทักษะที่จ�าเป็นในการถ่ายทอดความรู้	เพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง	
	 	 2.2	นักพัฒนาอุปกรณ์	(materials	developer)	 เป็น		
ผู้ก�าหนดความต้องการและเลือกใช้อุปกรณ์ในการฝึกอบรมและ
พัฒนา	 รวมทั้งจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้		
ทันสมัยอยู่เสมอ																						
	 (3)	บทบาทด ้ านการ เปลี่ ยนแปลงหรือการพัฒนา	
(instrumental	 role)	 เป็นบทบาทที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กร	ประกอบไปด้วย	
	 	 3.1	ผู้สอนหรือผู้อ�านวยความสะดวก	(instructor	role)	
ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้ผู้รับการอบรมและพัฒนาได้เรียนรู้	 และ
พัฒนาให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 บทบาทนี้จะเป็น							
ผู้เสนอความรู้	 ชี้น�าประสบการณ์ในการเรียนรู้	 เช่น	 จัดอภิปราย
กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 เป็น
ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับองค์กร	(organization	change	
agent)	 บทบาทนี้ เชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร	 กับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน	 โดยการเปลี่ยนแปลงความ
สมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและวธิกีาร	การเปลีย่นแปลงด้านการด�าเนนิ
งานและเทคโนโลยี	และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร	
	 	 3.2	 นักการตลาด	(marketer)	 หากจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง	 นักการตลาดจะต้องสร้างภาพพจน์ของงานด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกเกิด			
การยอมรับ	
	 (4)	บทบาทด้านการประสานความต้องการ	(mediation	
role)	บทบาทนีต้้องเกีย่วข้องกบัผูอ้ืน่ในองค์กร	ต้องประสานความ
ต้องการด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร	การวางแผนก�าลังคน	ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร	 โดยต้องมีทักษะในการแก้
ปัญหา	 มีทักษะในการจูงใจผู ้คน	 มีความเป็นผู ้น�า	 และเป็น										
ผู้ประสานงานในสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้เป็นอย่างดี	 เพื่อให้การ
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ประสานความต้องการนี้ประสบความส�าเร็จ	ต้องประกอบด้วย	
	 4.1	ผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (manager	of	
HRD)	 มีหน้าที่ในการวางแผน	 (planning)	 การจัดองค์กร	
(organizing)	 การจัดการด้านพนักงาน	(staffing)	 การสั่งการ	
(directing)	และการควบคมุงาน	(controlling)	โดยเป็นผูเ้ชือ่มโยง
ทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร	และเป้าหมายของพนักงาน	
	 4.2	 ผู้แนะน�าด้านอาชีพแก่บุคคล	(individual	career	
development	advisor)	 บทบาทนี้ต้องมีความเข้าใจแผนอาชีพ
ของพนักงานเพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนที่ต้องการ	 ซึ่ง
พนกังานบางคนอาจจะมแีผนอาชพีและบางคนอาจจะไม่มี	ดงันัน้	
การแนะน�าด้านอาชีพแก่พนักงานคือ	 ต้องช่วยให้พนักงานค้นพบ
แนวทางของตนเอง	และช่วยแนะน�า	รวมทั้งพัฒนาให้พนักงานมี
ความสามารถ	 ทักษะ	 ความรู้	 และทัศนคติที่เหมาะสมกับแผน
อาชีพ		
	 4.3	ผูบ้รหิารโปรแกรม	(program	administrator)	มบีทบาท
วางแผน	และด�าเนนิการตามแผน	ทีว่างไว้	รวมทัง้ประเมนิผลแต่ละ
โปรแกรมจากการด�าเนินโครงการ	เพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบ
ความส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	
	 นอกจากนี	้Nadler	และ	Nadler	(cited	in	Gilley,	Eggland,	
&	Gilley,	2002,	227-237)	สรุปว่า	นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ควร
มี	3	 บทบาทดังนี้	 (1)	 บทบาทผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้โดยต้องมี
บทบาทรองเป็นผู้อ�านวยการเรียนรู	้ ออกแบบแผนการเรียนรู้และ
พัฒนายุทธศาสตร์การสอน	(2)	 บทบาทผู้เชี่ยวชาญหน่วยงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีบทบาทรองเป็นผู้ควบคุมแผนงาน			
ผู้รักษาความสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคคลผู้ปฏิบัติงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดสถานที่และการเงิน	(3)	 บทบาทผู้ให้
ค�าปรึกษา	 ต้องมีบทบาทรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ให้ค�าแนะน�า									
ผูก้ระตุน้	และผูน้�าการเปลีย่นแปลง		นอกจากนี	้Pace,	Smith	และ
คนอื่นๆ	(อ้างถึงใน	จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2553,	666-667)	สรุปว่า			
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ควรมีบทบาทดังนี้	 (1)	 ผู ้บริหาร	
(Administrators)	มบีทบาทในการจดัเตรยีม	การประสานงานและ
สนบัสนนุการบรกิารโครงการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	(2)	ผูป้ระเมนิ
ผล	(Evaluator)		มบีทบาทในการระบผุลกระทบจากการแทรกแซง
ประสิทธิผลองคนในองค์กร	 (3)	 ที่ปรึกษาการพัฒนาอาชีพราย
บุคคล	(individual	career	development	advisor)	มีบทบาทที่
จะช่วยพนักงานประเมินสมรรถนะ	 ค่านิยม	 เป้าหมายและชี้แจง	
วางแผน	 พัฒนาและด�าเนินการเกี่ยวกับงานอาชีพ	(4)	 ผู้จัดการ	
(HRD	Manager)	มบีทบาทในการสนบัสนนุและผูน้�าในการท�างาน
เป็นกลุ่มและเชื่อมสัมพันธ์ให้บุคลากรท�างานร่วมกันเพื่อองค์กร		
(5)	ผู้สอน	/	ผู้อ�านวยความสะดวก	(instructor	/	facilitator)	มี
บทบาทในการน�าเสนอข้อมลูสารสนเทศ	บอกหน้าที	่ประสบการณ์

การเรียนรู ้	 และบริหารกระบวนการกลุ ่ม	 (6)	 นักการตลาด	
(marketer)	 ก�านดข้อตกลงและการตลาดเกี่ยวกับข้อคิดเห็น	
โครงการและการบริการ	 (7)	 นักพัฒนาอุปกรณ์	 (materials	
developer)	 มีบทบาทในการเตรียมและเลือกสื่อและอุปกรณ์					
(8)	นักวิเคราะห์ความต้องการ	(needs	analyst)	มีบทบาทในการ
ชีแ้จงแนวคดิ	การปฏบิตังิาน	เงือ่นไขการปฏบิตังิานและตดัสนิเหตุ
ของความขัดแย้ง	 (9)	 ผู้เปลี่ยนแปลงองค์กร	 (organization	
change	agent)	 มีบทบาทในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	
พฤตกิรรมองค์กร	(10)	นกัออกแบบโครงการ	(program	designer)	
มีบทบาทในการก�าหนดวัตถุประสงค์	 เนื้อหา	 เลือกกิจกรรม	 สื่อ
ต่างๆ	การประเมินผล	และ	(11)	นักวิจัย	(researcher)	มีบทบาท
ในการพัฒนา	 ทดสอบทฤษฎีการเรียนรู ้	 แนวคิด	 เทคโนโลยี								
รูปแบบ	 อุปกรณ์	 และน�าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและองค์กร	
	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน
กลยุทธ์ขององค์กร	 พัฒนาบุคคล	(individual	development)		
พฒันาอาชพี	(career	development)	พฒันาองค์กร	(organization	
development)	 และบริหารผลการปฏิบัติงาน	(performance	
management)	 ต้องเป็นที่ปรึกษาของพนักงาน	 (internal	
consultant)	 รู้หลักการประเมินความต้องการของพนักงาน	 การ
วางแผนวิธีการพัฒนาพนักงาน	 พัฒนาโครงการฝึกอบรม	 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้	 ประเมินผลโครงการ	 และต้องเป็นผู้พัฒนา
องค์กรในระยะยาว	ทกุสิง่ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นการชีใ้ห้เหน็ว่านกัพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง	นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในปัจจุบันนั้นต้องรู ้วิธี	 การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร	(build	corporate	culture)	 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง	(change	management)	 การท�าให้องค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้	(learning	organization)	หรือการบริหาร
จัดการสมรรถนะของพนักงาน	(competency	management)	
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	จึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้
สอดคล้องกับบทบาทใหม่ต่างๆ	 เหล่านี้ให้ได้	 การบริหารคนเก่ง	
(talent	management)	เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ให้องค์กร
และนกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์ต้องพฒันาความรูค้วามสามารถให้
สอดคล้องกบับทบาทใหม่ต่างๆ	เหล่านี	้นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทาง	 การวิเคราะห์	 การ
พัฒนา	 การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะน�าไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ	 ต้องใฝ่หาความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	 เพื่อใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด	 มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานในองค์กร	 เข้าใจ
สภาพปัญหาขององค์กรและตระหนักต่อการท�างานในองค์กร	 ที่
ส�าคัญของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือการเป็นนักคิดและ						
นักวิเคราะห์	
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กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ

	 Toffler	(1990)	 เสนอแนวความคิดว่า	 การที่จะเข้าใจและ
คดิอย่างเป็นระบบต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	ต้องมองให้ชดัเจน
ว่า	ความเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์
ต่อกันอย่างไรบ้าง	
	 จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 การคิดเป็น	 คือ	 การ
แสวงหาแนวทางที่เป็นระบบ	 แก้ไข	 หาทางออกของปัญหาโดย
การน�าข้อมูล	 ความรู้	 ประสบการณ์ต่างๆ	 ที่มีอยู่จากอดีตและ
ปัจจุบัน	 มาศึกษาจัดให้เป็นกระบวนการคิดอย่างเหมาะสม	 เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีที่สุด	และจัดเป็นมิติทางความ
คิด	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(2548)	สรุปความคิดเป็น	10	มิติ	
ดังนี้
	 1.	 การคิดเชิงวิพากษ์	(critical	thinking)	หมายถึง	การ
ไม่เห็นคล้อยตามเหตุผลหรือข้อกล่าวอ้าง	 แต่ท้าทายข้ออ้างและ	
โต้แย้งข้อสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลที่โยงความคิดเหล่านั้น	
เป็นการเปิดแนวทางความคิดสู่ทางต่างๆ	 ที่แตกต่างจากการ
ยอมรับข้อเสนอแต่เพียงฝ่ายเดียว
	 2.	 การคิดเชิงวิเคราะห์	(analytical	thinking)	หมายถึง	
ความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อตอบค�าถามเกี่ยวกับ		
บางสิ่ง	 โดยการตีความ	(interpretation)	 การจ�าแนกแยกแยะ	
(classification)	ท�าความเข้าใจ	(understanding)	กบัองค์ประกอบ
แต่ละส่วนของสิ่งนั้น	 และองค์ประกอบอื่นที่สัมพันธ์กัน	(causal	
relationship)	ด้วยเหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ
	 3.	 การคิดเชิงสังเคราะห์	 (synthesis-type	 thinking)		
หมายถึง	ความสามารถในการรวมองค์ประกอบที่แยกส่วนกัน	มา
หลอมรวมภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม
	 4.	 การคิดเชิงเปรียบเทียบ	 (comparative	 thinking)		
หมายถึง	 การค้นหาความเหมือนและ	/	 หรือความแตกต่างของ
องค์ประกอบตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป	 เพื่อใช้ในการอธิบาย
เรื่องหนึ่งบนฐานของอีกเรื่องหนึ่งโดยมีมาตรการ	(criteria)	 บาง
อย่างซึง่สามารถปรบัมาใช้เทยีบกนั	เพือ่รูถ้งึความแตกต่างระหว่าง
ของสองสิ่ง
	 5.	 การคิดเชิงมโนทัศน์	(conceptual	thinking)	 ความ
สามารถในการประสานข้อมลูทัง้หมดทีอ่ยูเ่กีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	
แล้วน�ามาสร้างเป็นกรอบความคดิใหม่ขึน้มา	เพือ่น�ามาใช้เป็นเลนส์
การมองโลก	 ในการตีความข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ	 ตามกรอบความ
คดินีไ้ด้หรอืเพือ่สรา้งเป็นกรอบความคดิใหมโ่ดยสามารถสื่อความ
หมายเป็นเชิงนามธรรมได้
	 6.	 การคิดเชิงสร้างสรรค์	(creative	thinking)	 หมายถึง	
การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่	
เป็นความคิดเชิงบวก	 กล้าที่จะฝ่าวงล้อมจากสิ่งเก่าๆ	 การแหวก
ม่านประเพณีที่เรายึดปฏิบัติอยู่

	 7.	 การคิดเชิงประยุกต์	(applicative	thinking)	หมายถึง	
ความสามารถในการน�าสิ่งต่างๆ	 ที่มีอยู่เดิมไปใช้ประโยชน์ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ได้	 สามารถเปลี่ยนนามจากนามธรรมเป็น							
รูปธรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถปรับใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมให้
เข้ากับบุคคล	สถานที่	เวลา	หรือเงื่อนไขใหม่ได้อย่างเหมาะสม	
	 8.	 การคดิเชงิกลยทุธ์	(strategic	thinking)	หมายถงึ	ความ
สามารถในการก�าหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ากัด
ต่างๆ	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
	 9.	 ความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ	(integrative	
thinking)	หมายถงึ	ความสามารถในการเชือ่มโยงเรือ่งในมมุต่างๆ	
เข้ากับเรื่องหลักๆ	ได้อย่างเหมาะสม
	 10.	การคดิเชงิอนาคต	(futuristic	thinking)	หมายถงึ	ความ
สามารถในการคาดการณ์	 และประมาณการ	 ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตโดยการใช้เหตผุลทางตรรกวทิยา	
สมมตฐิานข้อมลู	และความสมัพนัธ์ต่างๆ	ของในอดตี	และปัจจบุนั	
เพื่อคาดการณ์ทิศทาง	หรือขอบเขตทางเลือกที่เหมาะสม	อีกทั้งมี
พลวัตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 ส่วนการคดิตามแนวพทุธธรรม	เสฐยีรพงษ์	วรรณปก	(2547)	
ได้สรุปวิธีคิดไว้ถึง	10	 วิธีดังนี้	(1)	คิดสืบสาวเหตุปัจจัย	(2)	คิด
แยกแยะส่วนประกอบ	(3)	คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา	(4)	คิดแบบ
แก้ปัญหา	(5)	 คิดแบบหลักการและความมุ่งหมาย	(6)	 คิดแบบ
คุณโทษและทางออก	(7)	 คิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม	(8)	 คิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม	(9)	 คิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 และ			
(10)	คิดแบบวิภัชชวาท	และเพื่อให้เข้าใจง่ายได้สรุปวิธีคิดข้างต้น
ไว้เป็น	4	 ข้อคือ	(1)	 ความคิดเป็นนั้นจะต้องคิดอย่างมีระเบียบ			
(2)	ความคิดเป็นนั้น	จะต้องคิดอย่างถูกวิธี	(3)	ความคิดเป็นนั้น
จะต้องคดิเป็นเหตเุป็นผล	และ	(4)	ความคดิเป็นนัน้จะต้องคดิแล้ว
เกิดการกระท�าที่เป็นกุศลหรือก็คือ	“คิดสร้างสรรค์”
	 Senge	(1990)	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 การคิดอย่าง
เป็นระบบ	(systematic	thinking)	ไว้ว่า	“วนิยัของการมองเหน็ภาพ
โดยรวม	 เห็นทั้งหมด	 มีกรอบที่มองเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กันมากกว่าที่จะเห็นแค่เชิงเหตุเชิงผล	 เห็นแนวโน้มรูปแบบของ
ความเปลีย่นแปลงมากกว่าจะเหน็แค่ฉาบฉวยหรอืผวิเผนิ”	ลกัษณะ
ของการคิดอย่างเป็นระบบที่ดี	คือ	(1)	คิดเป็นกลยุทธ์		ชัดเจนใน
เป้าหมาย	มแีนวทางทีห่ลากหลาย	แน่วแน่ในเป้าหมาย	มวีสิยัทศัน์		
(2)	 คิดทันการณ์ไม่ช้าเกินการณ์	 มองให้เห็นความจริง	 บางทีชิง
ปฏิบัติก่อนปัญหาจะเกิด	และ	(3)	เล็งเห็นโอกาส	ในทุกปัญหามี
โอกาส	ไม่ย่อท้อ	สร้างประโยชน์	มองให้ได้ประโยชน์
	 พรพรรณ	ภูมิภู	(2555)	สรุปว่า	การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
มองภาพรวมทีเ่ป็นระบบ	และมส่ีวนประกอบย่อยๆ	โดยอาศยัการ
คดิรปูแบบโดยตรงและโดยทางอ้อม	การคดิระบบโดยอ้อม	คอื	การ
คิดเชิงระบบโดยอาศัยพื้นฐานแห่งการคิด	เช่น	การวิเคราะห์	การ
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อปุมาอปุมยั	การคดิสงัเคราะห์	การคดิสร้างสรรค์	การประเมนิค่า	
ฯลฯ	การคิดระบบโดยทางตรง	คือ	การคิดที่มุ่งกระท�าโดยตรงมี
เป้าหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ไม่จ�าแนกรูปแบบการคิดตามพื้นฐาน
ของมนุษย์	 แต่แยกรูปแบบการคิดโดยมุ ่งที่ เป ้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์	
	 การคิดเชิงระบบควรมองภาพรวม	องค์ประกอบ	และต้อง
ใช้พื้นฐานแห่งการคิดเช่น	 การวิเคราะห์	 การเปรียบเทียบ	 การ
สร้างสรรค์	ฯลฯ	นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถน�าระบบ
การคิดมาใช้ปฏิบัติจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพในการ
บรหิาร	การจะเลอืกใช้แนวคดิใดมาด�าเนนิการปรบัเปลีย่นดดัแปลง
เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร	 ต้องค�านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์	และปัญหาทีเ่กดิขึน้ขององค์กรในขณะนัน้และน�าการ
คิดแบบแก้ปัญหา	การคิดเชิงประยุกต์	การคิดเชิงบูรณาการ	และ
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร	 ซึ่ง	Rossett	
(1990,	 36)	 สรุปว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้								
(1)	คิดก่อนท�า	(2)	ฟังนายจ้างอย่างระมัดระวัง	(3)	กลั่นกรองข้อ
เสนอแนะและค�าแนะน�าโดยใช้ปรชัญาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์					
(4)	เข้าใจบทบาทของตนในองค์กร	(5)	กล้าทีจ่ะปฏเิสธ	(6)	ใช้การ
ขอร้องมากกว่าใช้ค�าสั่ง	 และ	(7)	 รักษาความร่วมมือซึ่งเป็นหลัก
ในการสร้างความน่าเชื่อถือ		
	 นอกจากนี้	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องค�านึง
ถึงความเป็นไปได้	 โอกาส	 สภาพการณ์และเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุ
ของปัญหากับการปฏิบัติงานหรือองค์กรเพื่อที่จะน�าเอาแนวคิด
แต่ละแนวคิดมาปฏิบัติ	หรืออาจประยุกต์	ใช้หลายๆ	ทฤษฎี	หรือ
หลายๆ	แนวคดิในเวลาเดยีวกนั	แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บั	การน�าเสนอ
และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและถูกเวลาในสถานการณ์
ที่เอื้อประโยชน์	ต้องคิดทันต่อเหตุการณ์และคิดเชิงอนาคตเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคตและเพือ่ประโยชน์
สูงสุดขององค์กร	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จะน�าทฤษฎี
หรอืแนวคดิข้างต้นมาใช้ควรจดัระบบความคดิของตนให้เป็นระบบ
อยู่ในกรอบความคิดดังนี้
	 1.	 คดิอย่างเป็นระบบโดยเริม่จากมองภาพรวมขององค์กร
และเป้าหมายขององค์กร	
	 2.	 วเิคราะห์คน	วเิคราะห์งาน	วเิคราะห์องค์กรและปัญหา	
	 3.	 คดิสบืสาวหาเหตแุละปัจจยัเพือ่มาใช้เป็นองค์ประกอบ
สนับสนุนความคิดให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์	
	 4.	 คดิเชงิประยกุต์	น�าสิง่ต่างๆ	ทีม่อียูเ่ดมิไปใช้ประโยชน์
ในวัตถุประสงค์ใหม่
	 5.	 คิดเชิงกลยุทธ์	ก�าหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไข
ข้อจ�ากัดต่างๆ	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
	 6.	 คิดเชิงอนาคต	 คิดให ้ทันการณ์	 และทันความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการใช้เหตุผล

ทางตรรกวิทยา	 สมมติฐานข้อมูล	 และความสัมพันธ์ต่างๆ	 ของ
อดีต	และปัจจุบัน	เพื่อคาดการณ์ทิศทาง	หรือขอบเขตทางเลือกที่
เหมาะสม	 อีกทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
		 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องน�าแนวคิดสู่การปฏิบัติโดย
ใช้ทั้งเหตุและผลและการศึกษาหาความรู้มาเป็นองค์ประกอบใน
การปฏิบัติให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของความคิด	 คือ	 คิดแล้วต้องลงมือ
ปฏิบัติจึงเกิดการพัฒนา	กรอบแนวคิดทั้ง	5	ประการต้องมีความ
สัมพันธ์	และมีเป้าหมาย	เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบความ
คิดอย่างสมบูรณ์	 ท�าให้เกิดการพัฒนาความรู้เดิม	 และก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่	ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความคิดที่สมบูรณ์	และ
สามารถน�ามาใช้ในแก้ปัญหา	การวางแผน	ด�าเนนิงาน	การพฒันา	
การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	เกดิประโยชน์สงูสดุต่อตนเอง	
และองค์กร	วิธีคิดอย่างเป็นระบบก็คือ	การจัดระบบของความคิด	
โดยยึดหลักทฤษฎี	 และแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับการคิดที่หลาก
หลาย	 ซึ่งมีผู้น�าความคิดเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงาน	 ผสม
ผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม		

บทสรุป

	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ควรเป็นบุคคลที่มีความ
รู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ	 ที่จะน�าไปปฏิบัติงานได้
อย่างมคีณุภาพ	มกีารใฝ่หาความรูใ้นงานทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ	
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและ
นโยบายใหม่ๆ	 เพื่อใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด	อีกทั้งต้องปฏิบัติตน	และยึดมั่นอยู่ในคุณธรรม	
จริยธรรม	และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	อุทิศตนในการปฏิบัติงาน	
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน	 มี
ความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น	 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีซ่ือ่สตัย์ยอมรบัความผดิอย่างกล้าหาญ	มทีศันคตทิีด่ต่ีอการ
ท�างานในองค์กร	 เข้าใจสภาพปัญหาขององค์กรและตระหนักต่อ
การท�างานในองค์กรโดยการมีส่วนร่วม	นอกจากนี้	 ต้องคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ	 คิดดี	 คิดอย่างเป็นระบบ	 คิดด้วยความรู้ที่เป็น				
สหวิชาการโดยใช้ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์	 และ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์ยคุใหม่คอื	การพฒันาบคุคลทีป่ฏบิตังิานในระบบ
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญา	 และการเรียนรู้	 โดยใช้การคิดอย่างเป็น
ระบบ	(system	thinking)	ในการหาความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ	จาก
ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ	มาบูรณาการ	ความรู้ที่มีอยู่	เพื่อพัฒนา
มนษุย์ให้รูจ้กัคดิเพือ่การด�าเนนิชวีติ	และการปฏบิตังิาน	การพฒันา
มนุษย์นั้น	 จ�าเป็นจะต้องท�าต่อเนื่องโดยอาศัยเครื่องมือหลาย						
รปูแบบ	เช่น	การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ช่วยจดัการกบัข้อมลู



Executive Journal 79

เพื่อสนับสนุนการพัฒนามนุษย์และองค์กรให้มีการเรียนรู้ปรับปรุง
ได้อย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิผลสูง	 การพัฒนาระบบความคิด	
ถอืเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัอย่างมากในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ใน
องค์กร	 ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพควรเรียนรู้การ
คิดเชิงกลยุทธ์	เป็นผู้ที่มีความสุขุมคิดก่อนท�า	โดยต้องตรวจสอบ
หลกัฐาน	สมัภาษณ์	เตรยีมค�าถามก่อนการประชมุ	จงูใจเพือ่นร่วม
งาน	 เพื่อหาข้อมูลที่จะตัดสินใจและเสนอแนะ	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องแสดงให้เห็นว่ามีศิลปการ
คิดเชิงระบบ	 ต้องน�าวิธีคิดและความคิดที่เป็นระบบมาใช้พัฒนา
บคุคลากรในองค์กรโดยต้องค�านงึถงึเงือ่นไขและองค์ประกอบเบือ้ง
ต้นของระบบความคิด	มาเป็นพื้นฐานเพื่อจะได้จัดระบบความคิด
ได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	คือ	(1)	 มีความยินดีพอใจใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	การพัฒนา	การปรับปรุงตัวเองให้ดี
ขึน้ในเชงิสร้างสรรค์		(2)	การท�าความคดิของตนให้สมบรูณ์	เพิม่พนู
ศักยภาพของตนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที	่ เชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเอง	(3)	การท�าความเห็นให้ถึงพร้อมโดยการมอง
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง	 ปรับค่านิยม	 ทัศนคติ	 ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับความเป็นจริงในสังคม	(4)	การไม่ประมาท	โดยการ	
เตรยีมพร้อมยอมรบัความเปลีย่นแปลง	พฒันาความคดิ	ตืน่ตวัอยู่
ตลอด	 รู ้จักให้อภัยและโอกาสแก่เพื่อนร่วมงานเสมอ	 และ											
(5)	การรู้จักคิด	คิดเป็น	คิดถูก	คิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
หาเหตุและผลมาสนับสนุนในความคิดที่เป็นระบบ	 การคิดที่เป็น
ระบบนัน้ถอืเป็นหลกัส�าคญัในการด�าเนนิชวีติ	หรอือาจสรปุเป็นค�า
จ�ากดัความโดยมคีวามหมายอกีนยัหนึง่ว่า	“คดิให้เป็นสมัมาทฏิฐ”ิ	
ก็คือ	คิดดี	เมื่อคิดดีแล้ว	ผลออกมาก็จะท�าดีด้วย	เพราะคิดดีท�า
ดีเป็นคุณธรรมส�าหรับผู้เจริญใช้มาโดยตลอด	 เพื่อให้ตนเองอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข	ด้วยเหตุนี้เองเรื่องคิดดีท�าดีจึงเป็นมรดก
คุณธรรมอันล�้าค่าส�าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า	
	 การจะคิดดีท�าดีนั้น	 ต้องมีความรู้เรื่องความคิดและวิธี
บรหิารความคดิ	หรอืคดิอย่างเป็นระบบนัน่เอง	เป็นวธิกีารทีง่่ายๆ	
แต่ต้องมีความเพียรในการฝึกมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีท�าดี
อย่างต่อเนือ่ง	เพราะความคดิเป็นตวัก�าหนดการกระท�าต่างๆ	ดงันัน้	
เมือ่คดิด	ีย่อมพดูด	ีท�าด	ีจติใจมคีวามบรสิทุธิผ่์องใส	และมคีวาม
สขุสงบ	 การจะท�าให้ปัญหาต่างๆ	 ในสงัคมและองค์กรลดลงหรอื
หมดไปได้นั้น	 ต้องพัฒนาให้คนในสังคมและองค์กรเริ่มคิดดีท�าดี	
การจะคดิดที�าดไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดปัญหาต่างๆ	ลงนัน้	
ต้องรูจ้กัวธิบีรหิารความคดิ	ซึง่วธิบีรหิารความคดิหรอืคดิอย่างเป็น
ระบบนัน้	 ต้องศกึษาเรือ่งคดิดที�าดใีห้เข้าใจเสยีก่อน	 โดย	(1)	คดิ
อย่างไร	(2)	หาประเดน็ทีส่นใจ	(3)	การหาข้อมลู	และ	(4)	ข้อมลู
สะสมและประสบการณ์	 แล้วจงึฝึกควบคมุความคดิ	 ให้คดิดที�าดี
อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจ�าวัน	 ต้องจัดระบบความคิดของคนใน
องค์กรให้ด	ี เพราะหน้าทีส่�าคญัของนกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์คอื

การเป็นผูน้�าในการพฒันาระบบความคดิทีเ่ป็นระบบ	สิง่ทีข่าดไม่ได้
ส�าหรบันกัพฒันาทรพัยากรมนษุย์กค็อื	คดิแล้วต้องลงมอืปฏบิตัจิงึ
เกิดการพัฒนา	 ความรู้และความสามารถในการคิดดีท�าดีก็จะ
เพิม่พนูมากขึน้	และข้อมลูเหล่านีก้จ็ะถกูน�ามาใช้ควบคมุความคดิ
ให้เป็นระบบ	 และจะท�าให้เป็นคนคิดดีท�าดีอย่างต่อเนื่องจนเป็น
อุปนิสัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการด�าเนินชีวิต	 รวมถึงการ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมในปัจจบุนัและอนาคตต่อไป
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