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เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรพบว่าผู้บริ หารหลายท่านมักคิดถึงการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน (Classroom
Training) ที่ถือว่าเป็ นวิธีการหนึง่ ที่จด
ุ ประกายให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ทักษะ และมีทศั นคติที่ดี ขึ ้นภายหลังจากการฝึ กอบรม
สิ ้นสุดลงแต่ต้องยอมรับความเป็ นจริ งที่วา่ สิง่ ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้จะอยูต่ ิดตัว ผู้เรี ยนไม่นานหรื อโดยประมาณ 1-2 สัปดาห์
เท่านันหากผู
้
้ บริ หารและพนักงานคิดถึงแต่การพัฒนา ความสามารถของบุคลากรด้ วยวิธีการฝึ กอบรมอย่างเดียวนัน้
แน่นอนว่าย่อมนาไปสูค่ า่ ใช้ จ่ายจานวนมากและการพัฒนาจะไม่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องหากค่าใช้ จ่ายมีจานวนจากัด พบว่า
การจุดประกายให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถที่ดีขึ ้นนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนเพียงวิธีการเดียว แต่ยงั มี
รูปแบบการพัฒนาด้ วยวิธีการอื่น ๆ ที่ทาให้ พนักงานเกิดการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองนัน่ ก็คือ
“การหมุนเวียนเปลีย่ นงาน”
การหมุนเวียนเปลีย่ นงาน (Job Rotation) เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการพัฒนาที่เน้ นให้ พนักงานสามารถเรี ยนรู้งาน
ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อนได้ อีกทังยั
้ งเป็ นวิธีการหนึง่ ของการวางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ ( Career Plan)
เพื่อให้ พนักงานได้ ทดลองทางานจริ งก่อนการเลือ่ นตาแหน่งงานไปยังตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น

การหมุนเวียนงานไม่ใช่การโอนย้ ายงาน ผู้บริ หารหลายท่านมักมีคาถามว่า “Job Rotation ต่างกับ Job
Transfer อย่างไร” คาทังสองนี
้
้มีนยั ที่ตา่ งกันตรงที่ Job Rotation เน้ นให้ เกิดการพัฒนาและการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
การเลือ่ นตาแหน่งงาน ซึง่ ตาแหน่งงาน เงินเดือนและสวัสดิการไม่เปลีย่ นต่างกับการโอนย้ ายงาน ( Job Transfer) ที่
ตาแหน่ง เงินเดือนและสวัสดิการเปลีย่ นไปตามโครงสร้ างหน่วยงานที่ถกู ย้ ายไปการโอนย้ ายเป็ นวิธีการหนึง่ ของ
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ทาให้ พนักงานมีทางเลือกในสายอาชีพของตนเองมากขึ ้น

ดังนันการพั
้
ฒนาบุคลากรด้ วยการหมุนเวียนงานจึงเป็ นอีกวิธีการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจทีอ่ งค์การหลายแห่งควรจะ
นาไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยต้ องมีการวางแผนการหมุนเวียนงานในระยะยาวไม่ใช่ทาขึ ้นเพียงแค่ปีต่อปี
เท่านัน้ หรื อที่เรี ยกว่าการจัดวางเส้ นทางหรื อผังการหมุนเวียนงานระยะยาว ( Job Rotation Roadmap) ประมาณ 3 ปี
เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีขนตอนหลั
ั้
ก ๆ ในการจัดทา Job Rotation Roadmap
ดังต่อไปนี ้

ขัน้ ตอนที่ 1 : ก่ อนการหมุนเวียนงาน
ขัน้ ตอนที่ 2 : ระหว่ างการหมุนเวียนงาน
ขัน้ ตอนที่ 3 : หลังการหมุนเวียนงาน
ก่ อนการหมุนเวียนงาน
1. การจัดตังคณะท
้
างาน คณะทางานประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของแต่ละสายงานที่ต้องร่วมกัน
พิจารณาถึงกลุม่ บุคคลที่ต้องหมุนเวียนงานเพื่อเรี ยนรู้งานภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงมีบทบาท
หน้ าที่ในการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาของกลุม่ บุคคลเหล่านี ้ว่าสามารถเรี ยนรู้งานได้ จริ ง
หรื อไม่
2. การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย เป็ นการกาหนดรายชื่อของบุคคลที่ต้องหมุนเวียนงานด้ วยการคัดสรร
จากบุคคลที่มีผลงานดีและมีศกั ยภาพ (Talented People) หรื อจัดทาขึ ้นเป็ น Talent Poolเป็ น
บุคคลที่มีความพร้ อมและต้ องการเรี ยนรู้งานใหม่ ๆ และต้ องการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
3. การกาหนดระยะเวลา กาหนดระยะเวลาในการหมุนเวียนงานในแต่ละงานโดยระยะเวลาจะไม่เท่ากัน
ในแต่ละคนโดยกาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้งานแต่ละครัง้ ว่าพนักงานต้ องเรี ยนรู้งานอะไรบ้ างใน
แต่ละช่วงเวลาซึง่ การหมุนเวียนงานจะต้ องพิจารณาจากความเป็ นไปได้ ของกลุม่ งานที่จะย้ ายไปโดย
พิจารณาจากลักษณะงานที่ใช้ ความสามารถใกล้ เคียงกันหรื อสามารถเรี ยนรู้ ได้ ไม่ยากนัก
ตัวอย่างเช่น
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งงาน
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หมายเหตุ : ปี 2553 ไตรมาสที่ 3-4 และปี 2555 ไตรมาสที่ 1-4 คุณแนนนี่กลับไปทางานเดิม ตาแหน่งผู้จดั การแผนกบัญชี
: ปี 2553-4 ไตรมาสที่ 4/1-2 และปี 2555 ไตรมาสที่ 2-4 คุณแม็กกี ้กลับไปทางานเดิม ตาแหน่งผู้จด
ั การแผนก

การตลาด

ระหว่ างการหมุนเวียนงาน
1.

การจัดเตรียมแหล่ งค้ นคว้ าหาความรู้ ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้งานใหม่จะเกิดขึ ้นได้ นนั ้
องค์การ
จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสาร รายงาน คูม่ ือ หรื อหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับงาน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการทางานกับผู้
ที่ต้องเรี ยนรู้งานนัน้ ๆ รวมถึงการจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในงานมากขึ ้น

2.

การติดตามและให้ คาปรึกษาเป็ นระยะ การติดตามและให้ คาปรึกษาจะทาให้ พนักงานเกิดความผ่อนคลายและ
สามารถปรับตัวกับงานใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อนได้ โดยจัดให้ มีพี่เลี ้ยง (Mentor) ทาหน้ าที่ติดตามตรวจสอบ
และให้ คาปรึกษากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

หลังการหมุนเวียนงาน
1.

2.

การจัดทารายงานสรุป เมื่อพนักงานได้ หมุนเวียนเปลีย่ นงานเพื่อเรี ยนรู้งานใหม่แล้ วขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการ
จัดทารายงานสรุปผลจากงานที่ได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาในรายงานนันจะต้
้ องประกอบด้ วย ขอบเขตงานที่ได้ เรี ยนรู้
ความสามารถที่เพิ่มขึ ้นจากงานใหม่ที่เรี ยนรู้ และการนาไปปรับใช้ กบั งานที่รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบนั
การตรวจสอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้ องทาหน้ าที่ตรวจสอบการเรี ยนรู้ ของพนักงานว่าสามารถ
เรี ยนรู้งานที่หมุนเวียนไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่พร้ อมทังการทบทวนแผนการหมุ
้
นเวียนงานระยะยาว
ต่อไปว่าจะต้ องเรี ยนรู้งานใดเพิ่มเติม และให้ คาปรึกษาแนะนาสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมในการหมุนเวียน
งานต่อไป

สรุปว่าการหมุนเวียนงาน ( Job Rotation) เป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่ช่วยให้ พนักงานในองค์การเกิดการพัฒนา
ตนเอง และทาให้ พนักงานไม่เกิดความรู้สกึ เบื่อหน่ายกับงานที่รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างไรก็ตามการหมุนเวียนงาน
ต้ องทาขึ ้นอย่างมีแผนการและดาเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มิใช่วา่ อยากหมุนเวียนงานใครก็ทาได้ โดยไม่มีการ
วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า ซึง่ การจัดทา Job Rotation Roadmap จึงเป็ นอีกแผนงานหนึง่ ที่สามารถใช้ เป็ นกรอบหรื อแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกที่ต้องเตรี ยมการไว้ ก่อนว่าจะหมุนเวียนใครไปเรี ยนรู้งานใด และต้ องติดตามตรวจสอบจาก
คณะกรรมการเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าบุคคลนันสามารถเรี
้
ยนรู้งานที่หมุนเวียนไปได้ อย่างแน่นอน

