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การเพิ่มคุณค่าในงาน  เป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานท่ีมีพืน้ฐานส าคญัมาจากแนวคิด
ของ Frederick Herzberb ในปี 1950 และ 1960 ผู้ ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ต่อมา 
Hackman และ Oldham ได้น ามาศึกษาต่อ มุง่เน้นไปที่คณุลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model) ซึง่เป็นกรอบ
แนวคิดพืน้ฐานท่ีส าคญัของ Job Enrichment  ดงันัน้แนวคิดของเคร่ืองมือการพฒันาบคุลากร “Job Enrichment” จึงเป็น
กิจกรรมด้านการบริหารจดัการท่ีเน้นการออกแบบลกัษณะงาน เป็นงานท่ีแตกตา่งจากเดิมที่เคยปฏิบตัิ เน้นให้พนกังานเกิด
ความช านาญในงานท่ีหลากหลายขึน้ (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลกัษณะงาน
ที่มีความส าคญั (Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจดัการงานนัน้ด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมลู
ป้อนกลบัจากผู้บงัคบับญัชา (Feedback) เป็นระยะอยา่งตอ่เนื่อง  

พบวา่เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์หลกัของการออกแบบงานในลกัษณะของ Job Enrichment ได้แก่ 

1. Renewal – การท าให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย โดยการเปลี่ยนแปลง 
ลกัษณะงาน บคุคลที่จะต้องติดตอ่ประสานงานด้วย เปลีย่นมมุมองหรือความคิดจากงานเดิม 

2. Exploration – การพฒันาและการแสวงหาทกัษะความช านาญที่มากขึน้ พฒันาสมัพนัธภาพที่เกิดขึน้จาก
การท างานใหม ่ๆ 

3. Specialization – การช านาญในงานเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจดัการงานนัน้ที่ลึก
ขึน้ ยากและท้าทายมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออกแบบงานในลกัษณะของ Job Enrichment จะมีประโยชน์กับพนักงาน แต่มี
พนกังานบางกลุม่ที่ต่อต้าน ปฏิเสธไมย่อมรับงานท่ีต้องเพิ่มมากขึน้ พวกเขาจะมองวา่เป็นการสญูเสยีเวลาที่จะต้องบริหาร
จัดการงานที่ เพิ่มมากขึน้ ดังนัน้หากผู้ บังคับบัญชาต้องการที่จะมอบหมายงานให้พนักงานยากและท้าทายขึ ้น 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องชีแ้จงวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clarity) เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพ โดยให้
ค าแนะน า/กรอบแนวทางปฏิบตัิ ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลีย้งแก่พนกังานในการบริหารจดัการกบังานท่ีเพิ่มมากขึน้ (Introduction) 
เพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจในตวัพนกังานว่าพวกเขาสามารถบริหารงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added) ที่
มากขึน้และยากกว่าเดิมได้ พบวา่เคร่ืองมือการออกแบบงานที่เน้นการเพิ่มคณุค่าในงานหรือ Job Enrichment จึงเหมาะ



กบัการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้กบัพนกังาน เพื่อช่วยเตรียมพนกังานให้สามารถรับผิดชอบงานท่ี
เพิ่มขึน้ในต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

รูปแบบของการเพิ่ มคุณค่าในงาน  – พบว่า Job Enrichment ที่นิยมใช้อยู่ในองค์การนัน้มี 2 รูปแบบที่
แตกตา่งกนัตามลกัษณะงานท่ีมอบหมายให้พนกังานรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มคุณค่างานในงานที่มีระดับหรือค่างานเช่นเดียวกับงานที่พนักงานได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน หมายถึง การเพิ่มคณุคา่งานให้กบัพนกังานได้ท างานท่ีมีระดบังานท่ีเทา่กบังานปัจจบุนั เป็นงานท่ี
มีความหลากหลายท าให้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ หรือเป็นการท างานท่ีท้าทาย โดยอาจเป็นการ
ท างานเชิงเทคนิคมากขึน้ 

2. การเพิ่มคุณค่างานในงานที่ มีระดับหรือค่างานสูงกว่างานที่พนักงานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 
หมายถึง การเพิ่มคณุค่างานโดยมอบหมายให้พนกังานท างานในขอบเขตงานท่ีสงูมากขึน้ และพนกังานมี
โอกาสในการตดัสนิใจมากขึน้ ซึง่การเพิ่มคณุคา่งานในลกัษณะนีเ้ป็นการช่วยกระตุ้น สง่เสริมให้พนกังานมี
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได้ 

ขัน้ตอนการเพิ่มคุณค่าในงาน– การเพิ่มคณุคา่งานมีขัน้ตอนและหลกัปฏิบตัิในรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้ตอนการส ารวจ – ผู้บงัคบับญัชาจะต้องตรวจสอบว่าพนกังานมีขอบเขตความรับผิดชอบงาน ปัจจบุนั
อะไรบ้าง โดยดจูาก Job Description (JD) หรือ ใบก าหนดหน้าที่งานของต าแหน่งงาน หรืออาจสอบถาม
พนกังานว่าในการท างานปัจจุบนั อะไรจะท าให้งานมีความท้าทายและน่าสนใจมากยิ่งขึน้ กระบวนการนี ้
จะท าให้ผู้บงัคบับญัชาออกแบบการเพิ่มคณุคา่งานให้พนกังานได้ถกูต้อง และเหมาะสมมากที่สดุ 

2. ขัน้ตอนการรวบรวมงาน – ผู้บังคับบัญชารวบรวมจัดหมวดหมู่งานที่เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับงาน
ปัจจบุนัท่ีพนกังานรับผิดชอบ และพิจารณาคดัเลอืกงานท่ีจะมอบหมายให้พนกังาน ประกอบกบัน าข้อมลูที่
ได้สอบถามจากพนกังานมาใช้ประกอบการพิจารณามอบหมายงานท่ียากขึน้ให้กบัพนกังาน 

3. ขัน้ตอนการสื่อสาร และให้ค าแนะน า – ผู้บงัคบับญัชาจะต้องสื่อสารกบัพนกังาน โดยบอกจุดประสงค์
และเป้าหมายที่ชดัเจน และควรให้ค าแนะน าแก่พนกังานถึงแนวทางปฏิบตัิในการบริหารงานให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึง่ผู้บงัคบับญัชาต้องแจ้งเป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ต้องการให้พนกังานทราบ โดย
เช่ือมโยงกบัความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพของพนกังานแตล่ะคน 

4. ขัน้ตอนการน าไปปฏิบัติ – ผู้บงัคบับญัชาควรติดตามการท างานพนกังาน และสอบถามพนกังานอย่าง
สม ่าเสมอ เพราะพนกังานจะต้องปรับตวักบังานใหม่ ๆ ผู้บงัคบับญัชาจึงจะต้องเป็นพี่เลีย้งให้กบัพนกังาน
ในช่วงที่พนกังานยงัต้องรับผิดชอบงานท่ียากและท้าทายขึน้กวา่เดิม 

5. ขัน้ตอนการประเมินและสรุปผล – ผู้บงัคบับญัชาจะต้องตรวจสอบและประเมินผลความส าเร็จในการ
พฒันาความสามารถของพนกังานจากการมอบหมายงานท่ีเพิ่มคณุคา่มากขึน้ พร้อมทัง้สรุปผลและแจ้งผล
ให้พนกังานรับรู้วา่พนกังานสามารถบริหารงานท่ีมอบหมายให้ได้มากน้อยแคไ่หน 



กลุ่มเป้าหมาย – กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถด้วยวิธีการเพิ่มคุณค่าในงานคือ
พนกังานท่ีท างานเดิม ๆ ซ า้ ๆ มาป็นระยะเวลานาน เป็นการท างานที่ใช้ทกัษะซ า้ ไมม่ีโอกาสคิดสร้างสรรค์การท างานและ
กระบวนการท างานใหม่ ๆ หรืองานที่รับผิดชอบไม่มีความท้าทาย ซึ่งการเพิ่มคุณค่าในงานจะช่วยกระตุ้ นความคิด
สร้างสรรค์ของพนกังาน และสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานรู้รอบ รู้กว้างขึน้ และเมื่อ
พนกังานได้มีโอกาสเรียนรู้งานท่ีกว้าง และระดบัสงูกว่างานปัจจุบนั หรือได้ท างานจนครบกระบวนการแล้ว ย่อมสง่ผลให้
พนกังานมีโอกาสเติบโตหรือมีความก้าวหนาในสายอาชีพตอ่ไป 

สรุปว่าเคร่ืองมือการเพิ่มคุณค่างานเป็นอีกเคร่ืองมือการพฒันาที่ผู้บงัคบับญัชาสามารถเลือกน ามาใช้ในการ
พฒันาความสามารถของพนกังานได้ อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือดงักลา่วนีจ้ะเกิดประสิทธิภาพได้นัน้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับ
เคร่ืองมือการพฒันาอื่น ๆ ด้วย เช่น การสอนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมลูป้อนกลบั เป็นต้น โดยองค์การ
จะต้องจดัอบรมถึงวธีิการและเทคนิคในการใช้เคร่ืองมอืการพฒันาความสามารถอื่น ๆ เหลา่นัน้ไปพร้อมกบัการเพิ่มคณุคา่
ในงาน 


