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การเพิ่มคุณค่ าในงาน เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีพื ้นฐานสาคัญมาจากแนวคิด
ของ Frederick Herzberb ในปี 1950 และ 1960 ผู้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในงาน (Job Satisfaction) ต่ อ มา
Hackman และ Oldham ได้ นามาศึกษาต่อ มุง่ เน้ นไปที่คณ
ุ ลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ซึง่ เป็ นกรอบ
แนวคิดพื ้นฐานที่สาคัญของ Job Enrichment ดังนันแนวคิ
้
ดของเครื่ องมือการพัฒนาบุคลากร “Job Enrichment” จึงเป็ น
กิจกรรมด้ านการบริ หารจัดการที่เน้ นการออกแบบลักษณะงาน เป็ นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบตั ิ เน้ นให้ พนักงานเกิด
ความชานาญในงานที่หลากหลายขึ ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็ นลักษณะงาน
ที่มีความสาคัญ (Task Significance) มีอิสระสามารถบริ หารจัดการงานนันด้
้ วยตนเอง (Autonomy) และการได้ รับข้ อมูล
ป้อนกลับจากผู้บงั คับบัญชา (Feedback) เป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
พบว่าเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบงานในลักษณะของ Job Enrichment ได้ แก่
1. Renewal – การท าให้ เกิ ด ความแปลกใหม่ ไม่ ให้ พ นัก งานเกิ ด ความเบื่ อ หน่า ย โดยการเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะงาน บุคคลที่จะต้ องติดต่อประสานงานด้ วย เปลีย่ นมุมมองหรื อความคิดจากงานเดิม
2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชานาญที่มากขึ ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ ้นจาก
การทางานใหม่ ๆ
3. Specialization – การชานาญในงานเป็ นพิเศษ ก่อให้ เกิดความสามารถในการบริ หารจัดการงานนันที
้ ่ลึก
ขึ ้น ยากและท้ าทายมากขึ ้น
อย่างไรก็ ตาม ถึงแม้ ว่าการออกแบบงานในลัก ษณะของ Job Enrichment จะมีป ระโยชน์ กับ พนักงาน แต่มี
พนักงานบางกลุม่ ที่ต่อต้ าน ปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่ต้องเพิ่มมากขึ ้น พวกเขาจะมองว่าเป็ นการสูญเสียเวลาที่จะต้ องบริ หาร
จัด การงานที่ เพิ่ ม มากขึ น้ ดัง นั น้ หากผู้ บัง คับ บัญ ชาต้ องการที่ จ ะมอบหมายงานให้ พนั ก งานยากและท้ าทายขึ ้น
ผู้บังคับบัญ ชาจะต้ องชี แ้ จงวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน (Clarity) เชื่ อมโยงกับความก้ าวหน้ าและเป้าหมายในอาชีพ โดยให้
คาแนะนา/กรอบแนวทางปฏิบตั ิ ทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงแก่พนักงานในการบริ หารจัดการกับงานที่เพิ่มมากขึ ้น (Introduction)
เพื่อช่วยสร้ างความมัน่ ใจในตัวพนักงานว่าพวกเขาสามารถบริ หารงานที่ก่อให้ เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added) ที่
มากขึ ้นและยากกว่าเดิมได้ พบว่าเครื่ องมือการออกแบบงานที่เน้ นการเพิ่มคุณค่าในงานหรื อ Job Enrichment จึงเหมาะ

กับการเตรี ยมความพร้ อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้ กบั พนักงาน เพื่อช่วยเตรี ยมพนักงานให้ สามารถรับผิดชอบงานที่
เพิ่มขึ ้นในตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
รู ป แบบของการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในงาน – พบว่า Job Enrichment ที่ นิ ย มใช้ อ ยู่ในองค์ ก ารนัน้ มี 2 รู ป แบบที่
แตกต่างกันตามลักษณะงานที่มอบหมายให้ พนักงานรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มคุณ ค่ างานในงานที่มีระดับหรื อค่ างานเช่ นเดียวกับงานที่พนั กงานได้ รับมอบหมายใน
ปั จจุบัน หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานให้ กบั พนักงานได้ ทางานที่มีระดับงานที่เท่ากับงานปั จจุบนั เป็ นงานที่
มีความหลากหลายทาให้ ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น หรื อเป็ นการทางานที่ท้าทาย โดยอาจเป็ นการ
ทางานเชิงเทคนิคมากขึ ้น
2. การเพิ่มคุณค่ างานในงานที่มีระดับหรื อค่ างานสูงกว่ างานที่พนักงานได้ รับมอบหมายในปั จจุบัน
หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานโดยมอบหมายให้ พนักงานทางานในขอบเขตงานที่สงู มากขึ ้น และพนักงานมี
โอกาสในการตัดสินใจมากขึ ้น ซึง่ การเพิ่มคุณค่างานในลักษณะนี ้เป็ นการช่วยกระตุ้น ส่งเสริ มให้ พนักงานมี
ความพร้ อมที่จะรับผิดชอบงานในตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นต่อไปได้
ขัน้ ตอนการเพิ่มคุณค่ าในงาน– การเพิ่มคุณค่างานมีขนตอนและหลั
ั้
กปฏิบตั ิในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนการสารวจ – ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องตรวจสอบว่าพนักงานมีขอบเขตความรับผิดชอบงาน ปั จจุบนั
อะไรบ้ าง โดยดูจาก Job Description (JD) หรื อ ใบกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน หรื ออาจสอบถาม
พนักงานว่าในการทางานปั จจุบนั อะไรจะทาให้ งานมีความท้ าทายและน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น กระบวนการนี ้
จะทาให้ ผ้ บู งั คับบัญชาออกแบบการเพิ่มคุณค่างานให้ พนักงานได้ ถกู ต้ อง และเหมาะสมมากที่สดุ
2. ขัน้ ตอนการรวบรวมงาน – ผู้บังคับ บัญ ชารวบรวมจัดหมวดหมู่งานที่เกี่ ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงกับ งาน
ปั จจุบนั ที่พนักงานรับผิดชอบ และพิจารณาคัดเลือกงานที่จะมอบหมายให้ พนักงาน ประกอบกับนาข้ อมูลที่
ได้ สอบถามจากพนักงานมาใช้ ประกอบการพิจารณามอบหมายงานที่ยากขึ ้นให้ กบั พนักงาน
3. ขัน้ ตอนการสื่อสาร และให้ คาแนะนา – ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องสื่อสารกับพนักงาน โดยบอกจุดประสงค์
และเป้าหมายที่ชดั เจน และควรให้ คาแนะนาแก่พนักงานถึงแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารงานให้ บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาต้ องแจ้ งเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ พนักงานทราบ โดย
เชื่อมโยงกับความก้ าวหน้ าและเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน
4. ขัน้ ตอนการนาไปปฏิบัติ – ผู้บงั คับบัญชาควรติดตามการทางานพนักงาน และสอบถามพนักงานอย่ าง
สม่าเสมอ เพราะพนักงานจะต้ องปรับตัวกับงานใหม่ ๆ ผู้บงั คับบัญชาจึงจะต้ องเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั พนักงาน
ในช่วงที่พนักงานยังต้ องรับผิดชอบงานที่ยากและท้ าทายขึ ้นกว่าเดิม
5. ขัน้ ตอนการประเมินและสรุ ปผล – ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องตรวจสอบและประเมินผลความสาเร็ จในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานจากการมอบหมายงานที่เพิ่มคุณค่ามากขึ ้น พร้ อมทังสรุ
้ ปผลและแจ้ งผล
ให้ พนักงานรับรู้วา่ พนักงานสามารถบริ หารงานที่มอบหมายให้ ได้ มากน้ อยแค่ไหน

กลุ่ ม เป้ าหมาย – กลุ่ม เป้าหมายที่ เหมาะสมในการพัฒ นาความสามารถด้ วยวิธีการเพิ่ ม คุณ ค่าในงานคื อ
พนักงานที่ทางานเดิม ๆ ซ ้า ๆ มาป็ นระยะเวลานาน เป็ นการทางานที่ใช้ ทกั ษะซ ้า ไม่มีโอกาสคิดสร้ างสรรค์การทางานและ
กระบวนการท างานใหม่ ๆ หรื องานที่รับ ผิด ชอบไม่มี ค วามท้ าทาย ซึ่งการเพิ่ ม คุณ ค่าในงานจะช่ วยกระตุ้นความคิ ด
สร้ างสรรค์ของพนักงาน และสร้ างความพึงพอใจในการทางานให้ กบั พนักงาน เพื่ อให้ พนักงานรู้ รอบ รู้ กว้ างขึ ้น และเมื่อ
พนักงานได้ มีโอกาสเรี ยนรู้งานที่กว้ าง และระดับสูงกว่างานปั จจุบนั หรื อได้ ทางานจนครบกระบวนการแล้ ว ย่อมส่งผลให้
พนักงานมีโอกาสเติบโตหรื อมีความก้ าวหนาในสายอาชีพต่อไป
สรุ ปว่าเครื่ องมือการเพิ่มคุณค่างานเป็ นอีกเครื่ องมือการพัฒ นาที่ผ้ บู งั คับบัญชาสามารถเลือกนามาใช้ ในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานได้ อย่างไรก็ตามเครื่ องมือดังกล่าวนี ้จะเกิดประสิทธิภาพได้ นนจะต้
ั้
องใช้ ควบคู่ไปกับ
เครื่ องมือการพัฒนาอื่น ๆ ด้ วย เช่น การสอนงาน การให้ คาปรึ กษาแนะนา การให้ ข้อมูลป้อนกลับ เป็ นต้ น โดยองค์การ
จะต้ องจัดอบรมถึงวิธีการและเทคนิคในการใช้ เครื่ องมือการพัฒนาความสามารถอื่น ๆ เหล่านันไปพร้
้
อมกับการเพิ่มคุณค่า
ในงาน

