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          เมื่อกลา่วถงึการพฒันาบคุลากรพบวา่ผู้บริหารหลายทา่นมกัคดิถงึการฝึกอบรมในห้องเรียน  (Classroom 

Training) ที่ถือวา่เป็นวิธีการหนึง่ที่จดุประกายให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะ และมีทศันคติที่ดี  ขึน้ภายหลงัจากการฝึกอบรม

สิน้สดุลงแตต้่องยอมรับความเป็นจริงที่วา่สิง่ที่เกิดขึน้เหลา่นีจ้ะอยูต่ิดตวั  ผู้ เรียนไมน่านหรือโดยประมาณ 1-2 สปัดาห์

เทา่นัน้หากผู้บริหารและพนกังานคิดถึงแตก่ารพฒันา  ความสามารถของบคุลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมอยา่งเดียวนัน้ 

แนน่อนวา่ยอ่มน าไปสูค่า่ใช้จ่ายจ านวนมากและการพฒันาจะไมเ่กิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องหากคา่ใช้จ่ายมีจ านวนจ ากดั พบวา่

การจดุประกายให้ผู้ เรียนมีความสามารถที่ดีขึน้นัน้ ไมจ่ าเป็นต้องอาศยัการฝึกอบรมในห้องเรียนเพียงวิธีการเดียว แตย่งัมี

รูปแบบการพฒันาด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ท าให้พนกังานเกิดการปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองนัน่ก็คือ 

“การหมนุเวียนเปลีย่นงาน” 

   การหมนุเวียนเปลีย่นงาน (Job Rotation) เป็นรูปแบบหนึง่ของการพฒันาที่เน้นให้พนกังานสามารถเรียนรู้งาน

ใหม ่ๆ ที่ไมเ่คยปฏิบตัิมาก่อนได้ อีกทัง้ยงัเป็นวิธีการหนึง่ของการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Plan) 

เพื่อให้พนกังานได้ทดลองท างานจริงก่อนการเลือ่นต าแหนง่งานไปยงัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

    

          การหมนุเวยีนงานไมใ่ชก่ารโอนย้ายงาน ผู้บริหารหลายทา่นมกัมคี าถามวา่ “Job Rotation ตา่งกบั Job 

Transfer อยา่งไร” ค าทัง้สองนีม้ีนยัที่ตา่งกนัตรงที่ Job Rotation เน้นให้เกิดการพฒันาและการเตรียมความพร้อมก่อน

การเลือ่นต าแหนง่งาน ซึง่ต าแหนง่งาน เงินเดือนและสวสัดิการไมเ่ปลีย่นตา่งกบัการโอนย้ายงาน ( Job Transfer) ที่

ต าแหนง่ เงินเดือนและสวสัดิการเปลีย่นไปตามโครงสร้างหนว่ยงานท่ีถกูย้ายไปการโอนย้ายเป็นวิธีการหนึง่ของ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ท าให้พนกังานมีทางเลอืกในสายอาชีพของตนเองมากขึน้ 

    

          ดงันัน้การพฒันาบคุลากรด้วยการหมนุเวยีนงานจงึเป็นอีกวธีิการหนึง่ท่ีนา่สนใจท่ีองค์การหลายแหง่ควรจะ

น าไปใช้ปฏิบตัิอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง โดยต้องมีการวางแผนการหมนุเวียนงานในระยะยาวไมใ่ช่ท าขึน้เพียงแคปี่ตอ่ปี

เทา่นัน้ หรือที่เรียกวา่การจดัวางเส้นทางหรือผงัการหมนุเวียนงานระยะยาว ( Job Rotation Roadmap) ประมาณ 3 ปี 

เพื่อให้การพฒันาบคุลากรเกิดประโยชน์อยา่งเต็มที่ โดยมีขัน้ตอนหลกั ๆ ในการจดัท า Job Rotation Roadmap 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



          ขัน้ตอนที่ 1 : ก่อนการหมุนเวียนงาน 

          ขัน้ตอนที่ 2 : ระหว่างการหมุนเวียนงาน 

          ขัน้ตอนที่ 3 : หลังการหมุนเวียนงาน 

   ก่อนการหมุนเวียนงาน 

1. การจดัตัง้คณะท างาน คณะท างานประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของแตล่ะสายงานท่ีต้องร่วมกนั

พิจารณาถึงกลุม่บคุคลที่ต้องหมนุเวียนงานเพื่อเรียนรู้งานภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงมีบทบาท

หน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการพฒันาของกลุม่บคุคลเหลา่นีว้า่สามารถเรียนรู้งานได้จริง

หรือไม ่

2.  การคดัเลอืกกลุม่เป้าหมาย เป็นการก าหนดรายช่ือของบคุคลที่ต้องหมนุเวียนงานด้วยการคดัสรร

จากบคุคลที่มีผลงานดีและมีศกัยภาพ (Talented People) หรือจดัท าขึน้เป็น Talent Poolเป็น

บคุคลที่มีความพร้อมและต้องการเรียนรู้งานใหม ่ๆ และต้องการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

3. การก าหนดระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการหมนุเวียนงานในแตล่ะงานโดยระยะเวลาจะไมเ่ทา่กนั

ในแตล่ะคนโดยก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้งานแตล่ะครัง้วา่พนกังานต้องเรียนรู้งานอะไรบ้างใน

แตล่ะช่วงเวลาซึง่การหมนุเวียนงานจะต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ของกลุม่งานท่ีจะย้ายไปโดย

พิจารณาจากลกัษณะงานท่ีใช้ความสามารถใกล้เคียงกนัหรือสามารถเรียนรู้ ได้ไมย่ากนกั 

ตวัอยา่งเช่น 

 

  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่งงาน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. คณุแนนน่ี สดุเท่ห์ 
ผู้จดัการ 
แผนกบญัชี 

<--------> <-----------> <-------------> <-----------------> 

งานการเงิน งานบญัชี งานงบประมาณ งานบญัชี 

2. คณุแม็กกี ้ 
น่ารัก 

ผู้จดัการ 
แผนกการตลาด 

<-------------> <-------------> <-------------> <-----------> 

งานขาย งานการตลาด งานพฒันาธุรกิจ งานการตลาด 
 

 

หมายเหต ุ: ปี 2553 ไตรมาสที่ 3-4 และปี 2555 ไตรมาสที่ 1-4 คณุแนนน่ีกลบัไปท างานเดมิ ต าแหน่งผู้จดัการแผนกบญัชี 

        : ปี 2553-4 ไตรมาสที่ 4/1-2 และปี 2555 ไตรมาสที่ 2-4 คณุแม็กกีก้ลบัไปท างานเดมิ ต าแหน่งผู้จดัการแผนก

การตลาด 

   

ระหว่างการหมุนเวียนงาน 

1. การจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ประสทิธิภาพการเรียนรู้งานใหมจ่ะเกิดขึน้ได้นัน้ องค์การ

จะต้องจดัเตรียมเอกสาร รายงาน คูม่ือ หรือหนงัสอืที่เก่ียวข้องกบังาน เพื่อสร้างความมัน่ใจในการท างานกบัผู้

ที่ต้องเรียนรู้งานนัน้ ๆ รวมถึงการจดัฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานมากขึน้ 



2. การติดตามและให้ค าปรึกษาเป็นระยะ การติดตามและให้ค าปรึกษาจะท าให้พนกังานเกิดความผอ่นคลายและ

สามารถปรับตวักบังานใหมท่ี่ไมเ่คยท ามาก่อนได้ โดยจดัให้มีพี่เลีย้ง  (Mentor) ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ 

และให้ค าปรึกษากบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง    

หลังการหมุนเวียนงาน 

1. การจดัท ารายงานสรุป เมื่อพนกังานได้หมนุเวียนเปลีย่นงานเพื่อเรียนรู้งานใหมแ่ล้วขัน้ตอนสดุท้ายคือการ

จดัท ารายงานสรุปผลจากงานท่ีได้เรียนรู้ เนือ้หาในรายงานนัน้จะต้องประกอบด้วย ขอบเขตงานท่ีได้เรียนรู้ 

ความสามารถที่เพิ่มขึน้จากงานใหมท่ี่เรียนรู้ และการน าไปปรับใช้กบังานท่ีรับผิดชอบอยูใ่นปัจจบุนั 

2. การตรวจสอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบการเรียนรู้ ของพนกังานวา่สามารถ

เรียนรู้งานท่ีหมนุเวียนไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไมพ่ร้อมทัง้การทบทวนแผนการหมนุเวียนงานระยะยาว

ตอ่ไปวา่จะต้องเรียนรู้งานใดเพิ่มเติม และให้ค าปรึกษาแนะน าส าหรับการเตรียมความพร้อมในการหมนุเวียน

งานตอ่ไป 

    สรุปวา่การหมนุเวียนงาน ( Job Rotation) เป็นอีกวิธีการหนึง่ที่ช่วยให้พนกังานในองค์การเกิดการพฒันา

ตนเอง และท าให้พนกังานไมเ่กิดความรู้สกึเบื่อหนา่ยกบังานท่ีรับผิดชอบอยูใ่นปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามการหมนุเวียนงาน

ต้องท าขึน้อยา่งมีแผนการและด าเนินการในระยะยาวอยา่งตอ่เนื่อง มิใช่วา่อยากหมนุเวียนงานใครก็ท าได้โดยไมม่ีการ

วางแผนไว้ลว่งหน้า ซึง่การจดัท า Job Rotation Roadmap จึงเป็นอีกแผนงานหนึง่ที่สามารถใช้เป็นกรอบหรือแนวทางใน

การพฒันาบคุลากรเชิงรุกที่ต้องเตรียมการไว้ก่อนวา่จะหมนุเวียนใครไปเรียนรู้งานใด และต้องติดตามตรวจสอบจาก

คณะกรรมการเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่บคุคลนัน้สามารถเรียนรู้งานท่ีหมนุเวียนไปได้อยา่งแนน่อน 

    

 

 


