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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้	ความสามารถ	และมีสมรรถนะในการ
แข่งขนั	ซึง่เป็นปัจจยัส่งเสรมิให้องค์กรบรรลเุป้าหมายตามกลยทุธ์ทีว่างไว้	เป็นปัจจยัในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั	รวมทัง้เป็น
ปัจจัยต่อการพัฒนาองค์กร	การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถให้การแข่งขัน	ต้องมีการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์	โดยสร้าง
กลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน	ประกอบด้วย	(1)	การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีอย่างมีระบบ	(2)	การสร้าง
คุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์	(3)	การท�าให้ทรัพยากรมนุษย์หายาก	และ	(4)	การท�าให้ทรัพยากรมนุษย์เลียนแบบได้ยาก	องค์ประกอบสี่
ประการนีจ้ะช่วยในการพฒันาทนุมนษุย์ในองค์กรเพือ่ให้มสีมรรถนะในการแข่งขนัได้เป็นอย่างด	ีดงันัน้	การพฒันาทนุมนษุย์ให้มสีมรรถนะ
ในการแข่งขันเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาความรู้	ทักษะ	และสร้างศักยภาพให้แก่ตนเองซึ่งส่งผลให้องค์กร
อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Abstract

 This academic paper purposes the approach to develop human capital of  organizations. Human resources should 
be developed to become knowledgeable, capable, and competent. These are the important factors contributing to the 
development of organizations as a whole. The development of human capital should be planned strategically. Firstly, there 
is a need to develop the human resources systematically. Secondly, the values of human resources should be enhanced. 
Thirdly, human resources should be rare. Fourthly, their competencies should be difficult to imitate. These four components 
could enhance the competitive advantage of the organization. The potentials of human resources should be developed 
in order to comply with the aim for growth and sustainability of the organization.    
 
บทน�ำ

	 การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้องค์กรต่างๆ	 ต้องสรรหากลยุทธ์มาสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขนัให้กบัองค์กรของตนเอง	สร้างจดุแขง็และก�าจดัจดุอ่อนให้เหลอืน้อยทีส่ดุ	ปรบัตวัให้ทนัต่อปัจจยัแวดล้อมภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา	พร้อมทั้งหลบหลีกภัยคุกคามที่เกิดขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลง		เศรษฐกิจที่ผกผัน		การเมืองที่ไม่แน่นอน		เพื่อ
ให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน	ก้าวขึน้เป็นองค์กรชัน้น�าทีไ่ด้รบัการยอมรบั	และสามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คงยัง่ยนืตลอด
ไป	ความมุ่งหวังขององค์กรธุรกิจต่างๆ	จะสัมฤทธิ์ผลได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการประกอบกัน	อาทิ	เงินทุนมาก		เครื่องมือเครื่องจักร
ทันสมัย	ข้อมูลข่าวสารที่มากเพียงพอ	กลยุทธการบริหารธุรกิจ	วิสัยทัศน์ผู้น�า	นวัตกรรมที่แตกต่าง	และที่ส�าคัญที่สุดคือการมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้	ทักษะ	ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ
	 ความส�าเร็จขององค์กรธุรกิจเกิดจากมนุษย์	 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญต่อองค์กร	 และมนุษย์แตกต่างจากทรัพยากร
ประเภทอื่น	เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีชีวิต	มีจิตใจ	ไม่สามารถสั่งการได้ถ้ารู้สึกไม่พอใจ	จึงต้องมีการโน้มน้าว	จูงใจ	เพื่อให้มนุษย์
เกิดความ	 พึงพอใจก่อน	 เมื่อมนุษย์มีความพึงพอใจ	 มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้น�าและต่อองค์กร	 จะตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด			
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	 องค์กรในปัจจบุนัต่างขบัเคลือ่นด้วยมนษุย์	สร้างมนษุย์ให้
เป็นจุดแข็งขององค์กร	ใช้มนุษย์เป็นแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความ
ส�าเรจ็	เป็นองค์กรชัน้น�าทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก	เมือ่
ทกุองค์กรต่างเหน็พ้องต้องกนัว่าคนเป็นหวัใจส�าคญัขององค์กร	มี
คณุค่าและพฒันาให้เป็น	“ทนุ”	ได้	ด้วยวธิกีารสร้างมลูค่าเพิม่โดย
การส่งไปฝึกอบรม	 การศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น	 การ
สนับสนุนให้ท�างานที่ตรงกับความสามารถ	 การหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงสายงานเพือ่ให้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้	การเพิม่ความสามารถ
โดยการมอบอ�านาจแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดในการด�าเนนิงานเพือ่ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพิ่มขึ้น		ท�าให้มีความช�านาญ
เฉพาะทางได้	ซึง่การสร้างคณุค่าเพิม่ให้แก่ทรพัยากรมนษุย์คอืการ
แปลงทรพัยากรมนษุย์ให้เป็นทนุมนษุย์	ซึง่จะท�าให้องค์กรสามารถ
แข่งขันกับองค์กรอื่นได้		
	 มนษุย์เมือ่ได้รบัการพฒันาจะมคีวามรูเ้พิม่ขึน้มคีวามคดิที่
ก้าวไกล	เข้าใจตนเองและเข้าใจองค์กร	ปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของตน	 และสังคมโดยรวม	 น�าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development)	มนุษย์อยู่คู่องค์กร	
องค์กรปรบัตวัตอบสนองต่อสงัคม	อยูร่่วมกนัเกือ้กลูกนัอย่างสมดลุ
	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development)	 คือ	
นโยบายที่สนองตอบความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน	 โดย
ไม่ท�าลายทรัพยากร	 ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต	(พระพรหม
คุณากรณ์	(ป.อ.ปยุตโต),	2551)	

ควำมหมำยของทุนมนุษย์ 

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ฉบับปี	 พ.ศ.	2552	
(2546)	ได้ให้ความหมายของทนุว่า	ของเดมิ	หรอืเงนิเดมิทีม่ไีว้	ลง
ไว้	ก�าหนดไว้	จัดตั้งไว้	เพื่อประโยชน์	ให้งอกงาม	เช่น	มีความรู้
เป็นทุน	มีเงินเป็นทุน	เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ	ที่ตั้งไว้ส�าหรับด�าเนิน
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ฉบับปี	 พ.ศ.	2552	
(2546)		ได้ให้ความหมายของมนุษย์	ว่า	สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล	สัตว์
ที่มีจิตใจสูง	คน
	 ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	 หมายถึง	 ความรู้	 ทักษะ	
ความสามารถของพนกังาน	ซึง่มคีณุค่าในการสร้างศกัยภาพให้แก่
องค์การ	(Bateman	&	Snell,	2009)
	 ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	คือ	มิติใหม่เข้ามาเปลี่ยน
แนวคดิของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้ดงึความสามารถของคน	
(Human	Competency)	ออกมาสร้างมลูค่าเพิม่ของทนุทางปัญญา	
(Intellectual	Capital		Value)	สิง่เหล่านีก้�าลงัเปลีย่นแปลงในเรือ่ง
ของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resource		Development:	
HRD)	(ดนัย		เทียนพุฒ,	2551)

	 จากค�าอธิบายเบื้องต้นพอสรุปความหมายของทุนมนุษย์
ได้ว่าทนุมนษุย์	(Human	Capital)	หมายถงึ	ความรู	้	ทกัษะ	ความ
สามารถ	ความช�านาญ	และประสบการณ์	ที่คนแต่ละคนได้สั่งสม
ในตวัเอง	ซึง่สามารถน�ามาสร้างคณุค่าให้กบัองค์กรท�าให้องค์กรมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ควำมส�ำคัญของทุนมนุษย์ต่อองค์กร

	 ทนุมนษุย์มคีวามส�าคญัส�าหรบัองค์กร	ดงันัน้แต่ละองค์กร
จะต้องหาวธิกีารพฒันาทนุมนษุย์ให้เหมาะสมกบัองค์กรของตนเอง	
ปัจจัยส�าคัญของทุนมนุษย์ในองค์กรมีดังนี้
	 1.	 ปัจจยัทีส่่งเสรมิให้องค์กรบรรลเุป้าหมายตามกลยทุธ์ที่
วางไว้	โดยคนในองค์กรใช้ความรู	้และความสามารถทีเ่ป็นทนุของ
ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานให้
ส�าเร็จลุล่วง	และท�างานประสานกับเพื่อนร่วมงาน	ซึ่งต่างคนก็ใช้
ทุนที่มีอยู่เพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายได้
	 2.	ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดย
ทุนมนุษย์ที่มีอยู่มีความรู้	ความสามารถ		ความช�านาญ		สามารถ
น�ามาใช้เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรท�าให้เกิดความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
	 3.	 ปัจจยัต่อการพฒันาองค์กร	โดยสร้างความอยูร่อด	และ
เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวคิดกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ในองค์กร

	 องค์กรต้องมกีารพฒันาทนุมนษุย์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์		
เป้าหมาย	 วิสัยทัศน์	 หรือสอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะความ
สามารถ	(Competency)	ของคนในองค์กร	จะช่วยให้องค์กรเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 เป็นที่รู้จักเชื่อถือได้	 และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล
	 การปรับแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ท�าให้สามารถ
อธิบายแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรได้หลายประการ
ดังนี้
	 1.	การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรจะต้องตอบสนองต่อ
กลยุทธ์	 และเป้าหมายขององค์กร	 เช่น	 ถ้าองค์กรมีเป้าหมายจะ
ต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนโดยระบุจ�านวนครั้ง	ในการเข้า
ฝึกอบรมเพือ่เป็นตวัชีว้ดัศกัยภาพของพนกังาน	กจ็�าเป็นต้องจดัการ
ฝึกอบรมให้พนักงานตามความจ�าเป็น	และตามจ�านวนที่ก�าหนด
	 2.	การเก็บรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู ่กับ
องค์กร	โดยเน้นการท�างานให้ตรงตามความสามารถ	ตรงตามสาขา
ที่ได้ศึกษามา	เป็นการพัฒนาตัวของพนักงานเอง
	 3.	การสร้างคุณค่าแก่ทุนมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้น	 โดยการ
สร้างสมรรถนะความสามารถ	(Competency)	ให้แก่บุคลากรใน
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องค์กร		ด้วยการศกึษาหาความรูใ้นงานทีร่บัผดิชอบ	เกดิเป็นความ
รอบรู้ในการท�างาน	 การอ่าน	 การฟัง	 เพื่อรับความรู้ใหม่ๆ	 การ
สร้างทักษะโดยการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ	ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน	ความคล่องแคล่ว	รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	และ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	 ท�าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงาน
ให้ประสบความส�าเร็จ	 ความขยันหมั่นเพียร	 ความซื่อสัตย์ที่จะ
ท�าให้เป็นพนักงานที่ได้รับความไว้วางใจ	 และได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร
	 4.	การธ�ารงรกัษาทนุมนษุย์ให้อยูก่บัองค์กรนานทีส่ดุ	โดย
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาเรยีนรูส้ิง่ใหม่	น�ามาปรบัใช้ในการท�างาน
ให้ส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย	 จึงท�าให้ได้รับโอกาสในการเติบโตใน
หน้าที่การงาน	เลื่อนต�าแหน่งตามความเหมาะสม	เป็นสิ่งจูงใจให้
บุคลากรจงรักภักดี	และธ�ารงอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน
	 5.	การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย์	 โดย
ส�ารวจความสามารถของพนักงาน	และให้ท�างานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ	 และพัฒนาศักยภาพโดยการส่งไปฝึกอบรม	 เกิด
คุณค่าในตัวพนักงานจะท�าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
บรรลุเป้าหมายของทั้งพนักงานเอง	 และบรรลุเป้าหมายองค์กร	
องค์กรสามารถลดต้นทุนได้เนื่องจากพนักงานมีความสามารถ
ท�างานไม่ผิดพลาด	 ได้ผลงานตามที่ก�าหนด	 องค์กรจึงได้รับผล
ก�าไรเพิ่มขึ้น	ถือเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ลงทุนไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์

กำรพัฒนำทุนมนุษย์ ให้มีสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

	 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะความ
สามารถ	 (Competency)	 เริ่มจากการก�าหนดลักษณะงาน	
กิจกรรม	ความรับผิดชอบแต่ละต�าแหน่งงานขึ้นไว้ล่วงหน้า	เมื่อมี
คนมาด�ารงต�าแหน่งงานตามที่ก�าหนด	 จะสามารถปฏิบัติได้ตาม
ลกัษณะงานความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมกบังานทีท่�ากถ็อืได้ว่า
คนผู้นั้นมีสมรรถนะความสามารถเหมาะสมกับงานในต�าแหน่ง
 สมรรถนะควำมสำมำรถ	 (Competency)	 หมายถึง	
สมรรถนะ	ความรู้	ทักษะ	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	รวมถึง
คณุลกัษณะของบคุคลทีน่�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่าง
เหมาะสม	เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน
	 การก�าหนดประเภทของสมรรถนะความสามารถ	
(Competency)	สามารถก�าหนดได้	2		ประเภทประกอบด้วย
	 1.	สมรรถนะความสามารถหลัก	(Core	Competency)	
หมายถงึ	คณุลกัษณะสมรรถนะความสามารถหลกัทีอ่งค์กรก�าหนด
ให้พนักงานทุกคนจะต้องมี	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้	 เช่น	
ความมีจิตส�านึกในความรับผิดชอบ	 ความเป็นผู้น�าในการท�างาน	
ความใฝ่เรียนรู้

	 2.	สมรรถนะในหน ้ าที่ รั บผิดชอบ	 (Func t iona l	
Competency)	หมายถึง	คุณลักษณะ	สมรรถนะ	ความสามารถ
ในต�าแหน่งนั้นๆ	เพื่อให้สามารถท�างานตามต�าแหน่งงานได้อย่าง
ประสบความส�าเร็จ	แตกต่างกันไปตามต�าแหน่งงาน	ได้แก่	ความ
รู้	(Knowledge:	K)	ในการท�างาน	ทักษะ	(Skill:	S)	ความช�านาญ
ที่เกิดจากการฝึกฝนจนส�าเร็จ	คุณลักษณะ	(Attribute:	A)	อุปนิสัย	
ความคิด	ทัศนคติ	 เช่น	ความรู้และทักษะทางด้านบัญชี	ความรู้
เรือ่งภาษี		ทกัษะในการประสานงาน		ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์	
สมรรถนะความสามารถทั้งสองประเภทจะช่วยให้สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์	 และสร้างความได้
เปรยีบในการแข่งขนัให้องค์กรเอาชนะเหนอืคูแ่ข่ง	สมรรถนะความ
สามารถของคนถ้าปรับใช้อย่างเหมาะสมจะท�าให้เกิดความได้
เปรียบในการแข่งขัน
	 กล่าวได้ว่าองค์กรจะมคีนเก่งคดิ	เก่งงาน	เก่งเรยีนรู	้	พฒันา
ตนเองอยูต่ลอดเวลา	 เรยีนรูต้ลอดชวีติ	 ท�าให้เกดิความแตกต่างใน
ด้านนวตักรรมทางความคดิในการท�างาน	นวตักรรมในกระบวนการ
ท�างาน	นวตักรรมในสนิค้าหรอืบรกิาร	ได้เปรยีบในเชงิคณุภาพการ
ท�างานทีร่วดเรว็ทนัเหตกุารณ์	ไม่มคีวามผดิพลาด	ของเสยีเป็นศนูย์	
ช่วยลดต้นทุนให้องค์กร	 องค์กรปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อ
สถานการณ์	ท�าให้ผูบ้รโิภคพอใจ	เหตผุลหลายประการเหล่านีพ้อจะ
ชีใ้ห้เหน็ถงึความได้เปรยีบในการแข่งขนัจากการพฒันาทนุมนษุย์ให้
มสีมรรถนะความสามารถในการแข่งขนั	 โดยเริม่จากตวัคน	 หรอื
พนกังานมสีมรรถนะความสามารถก่อน	 และจะส่งผลต่อองค์กรมี
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัตามมา
	 การสร้างสมรรถนะความสามารถให้แก่ทุนมนุษย์จะต้อง
น�ากลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถเพื่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 มาปรับใช้กับองค์กรให้เหมาะสม	
โดยให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ที่จะใช้จัดการคนในองค์กร	 สร้าง
โอกาสให้กบับคุลากร	สร้างสมรรถนะ	ความสามารถในการแข่งขนั
จนทุนมนุษย์ขององค์กรเป็นผู้รู ้มีความช�านาญเก่งกล้ากว่าทุน
มนุษย์ขององค์กรอื่น	 เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นผู้น�า
ทางธุรกิจ
 
กลยุทธ์กำรพัฒนำทุนมนุษย์ ให้มีสมรรถนะควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 
	 กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถ
เพือ่ความได้เปรยีบในการแข่งขนั		เป็นวธิกีารทีม่คีวามจ�าเป็น	และ
ส�าคัญอย่างมากต่อองค์กรในปัจจุบัน	 เนื่องจากมนุษย์มีความ
ส�าคญั	และแตกต่างจากทรพัยากรประเภทอืน่ขององค์กร	สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม	 เพื่อให้มีความสามารถ	 มีทักษะ	 มีการสะสม
ประสบการณ์	 จนกลายเป็นความช�านาญ	 เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะ
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	 สรุปได้ว่าประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นในการเลือกทรัพยากร
มนุษย์ที่ลอกเลียนแบบได้ยากแล้วน�ามาพัฒนาจะท�าให้พนักงาน
จงรักภักดีต่อองค์กร	 ซื่อสัตย์	 และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีที่จะ
ช่วยสนับสนุนกิจการงานต่างๆ	 ขององค์กร	 มาท�างานเป็นปกติ	
สม�่าเสมอ	ก็ถือได้ว่าองค์กรมีบุคลากรที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ	
ซึ่งองค์กรอื่นไม่สามารถเปรียบเทียบได้
 ประกำรที่สี่ กำรวำงแผนระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์ที่ดี (Organize) 

	 การวางแผนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี	 โดย
ท�าการวิเคราะห์งาน	(Job	Analysis)	 ในต�าแหน่งงานที่ต้องการ
ตัง้แต่กระบวนการแรกเพือ่จะมาก�าหนดวธิกีารสรรหา	และการคดั
เลือกได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการทั้งคุณสมบัติ	 และ	
ท�างานได้ตามลักษณะงานที่ก�าหนด	 เมื่อได้คนเก่งก็จัดการสร้าง
ทีมงาน	(Teamwork)	เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น	แลกเปลี่ยน
ข้อมลู	แบ่งปันความรูร้ะหว่างกนั	สร้างสงัคมแห่งการอ�านวยความ
สะดวกซึ่งกันและกัน	 ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น	 สนับสนุน	 และส่งเสริมเมื่อมีการร้องขอ
ความช่วยเหลือ	การอภิปรายถกแถลงกันอย่างมีเหตุผล	ประเด็น
ต่างๆ	 เหล่านี้ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น	 และเกิด
บรรยากาศที่ดี	มีการประสานร่วมมือกันท�าให้งานบรรลุเป้าหมาย
โดยเร็ว	ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจ	เพื่อให้เกิดผลก�าไรมากยิ่งขึ้น
	 สรุปได้ว่า	 การวางแผนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีม	 และมีการประสานร่วมมือกัน	
เป็นการเปิดโอกาสให้คนท�างานแต่ละคนได้แสดงความคดิเหน็ร่วม
กัน	 มีการเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน	 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้	
ประสบการณ์		เกดิมมุมองใหม่ทีแ่ตกต่าง	เกดิความเชือ่ถอืไว้วางใจ
ซึง่กนัและกนั	ส่งผลต่อการน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานให้
ง่ายขึ้น
	 กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถ
ในการแข่งขัน	ทั้ง		4	ประการ	เป็นแนวทางที่ช่วยชี้ให้องค์กรหัน
มาให้ความสนใจกับมนุษย์	ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อองค์กร	โดย
การใช้กลยทุธ์ทัง้สีป่ระการ	เป็นเครือ่งมอืในการสัง่สมทนุให้มนษุย์
ที่เป็นบุคลากรขององค์การ	 เรียกได้ว่าเป็น	 ทุนมนุษย์	 (Human	
Capital)	ที่มีความส�าคัญต่อองค์การ

สรุป

	 ทรพัยากรมนษุย์ทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่งจะช่วยให้
เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ทกัษะ	สมรรถนะความสามารถ	มคีณุค่า	และมี
ความช�านาญ	 จนกลายเป็นทนุมนษุย์ขององค์กร	 ให้องค์กรใช้ทนุ
มนษุย์ไปแข่งขนั	การพฒันาทนุมนษุย์ให้ม	ีCompetency	กเ็ท่ากบั
ช่วยให้พนกังานมคีวามใฝ่เรยีนรู	้มคีวามเป็นผูน้�า		มคีวามคดิรเิริม่

สร้างสรรค์	กล้าคดิ	กล้าท�า	กล้าตดัสนิใจ	สร้างความ	ได้เปรยีบใน
การแข่งขนัท�าให้องค์การอยูร่อด	และเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืตลอดไป
	 ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	สร้างได้จากการส่งเสริมให้
มนษุย์ในองค์กรมมีลูค่าเพิม่	มคีวามสามารถเพิม่	โดยการฝึกอบรม
จนเชี่ยวชาญ	 เกิดทักษะความช�านาญ	 เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา	
เกิดการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์เป็นตัวช่วยสร้างการจัดการ
ความรู้ในองค์กร	(Knowledge	Management)	 เกิดการแลก
เปลี่ยนถ่ายโอน	แชร์ความรู้กันได้	กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	
(Learning	Organization:		LO)		เป็นความส�าเรจ็ทีอ่งค์กรสามารถ
สร้างทุนมนุษย์ไปแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างสมศักดิ์ศรี
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