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การ
ที่พนักงานท�างานอยู่ในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนานๆ มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ข้อดี คือ เกิดความช�านาญงานและรู้ปัญหาของ

งานได้ลึกซึ้ง เนื่องจากได้ฝึกฝนทักษะจนรู้รายละเอียดของงานจาก
ประสบการณ์ในงานที่ท�าอยู่ จนมีความชัดเจน ถึงจุดการเรียนรู้ที่จะ
ท�างานได้ดี ส่วนข้อเสีย คือ จะคุ้นเคยกับการท�างานด้วยวิธีเดิมๆ ที่ตน
ถนดั จนกลายเป็นความเคยชนิ จากความสะดวกสบายทีส่ามารถท�างาน
ได้โดยอตัโนมตั ิไม่ต้องคดิอะไรมากจนกลายเป็นการท�างานแบบกจิวตัร
ประจ�าวนั เป็นผลให้ยิง่ท�าหน้าทีใ่ด หน้าทีห่นึง่นานๆ ความสามารถแทนที่
จะเพิ่มขึ้นกลับเสื่อมถอยลง เพราะขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาจจะ
มบ้ีางแต่น้อยมาก เพราะกลวัการเปลีย่นแปลงและความยุ่งยากจากการ
เรียนรู้สิ่งใหม่

มผีูบ้รหิารบางทา่นเหน็วา่เมือ่หมนุเวยีนงานจะท�าใหค้นซึง่รูง้าน
เดมิของตนดอียูแ่ลว้ จะตอ้งไปเรยีนรูง้านใหม ่ซึง่ตอ้งใชเ้วลาจนกวา่จะมี
ความรู้ความช�านาญ จนถึงจุดการเรียนรู้ที่จะท�างานใหม่ได้ดี ทั้งจะเกิด
ปัญหาการต้องเรียนรู้งานใหม่กับทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโอนย้าย
งาน เป็นผลกระทบทั้งต่องานเดิมและงานใหม่ ที่กว่าจะได้ผลงานเท่า
เดิมก็เสียเวลาทั้ง 2 ด้าน

จากการทดลองท�าการหมุนเวียนงานหลายครั้ง พบว่าวิธีนี้ได้
ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ ถ้ามีการโอนย้ายอย่างมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาคนและพัฒนางาน ด้วยการจัดท�าเป็นระบบ

ข้อพิจารณาเบื้องต้น 

1. ท�าความเขา้ใจความหมายของการหมุนเวยีนงานให้ถอ่งแท้
2. ท�าความเขา้ใจความแตกตา่งของการหมุนเวยีนงานกบัการ

โอนย้าย
3. ท�าความเข้าใจความหมายของการหมุนเวียนงานกับการ

เลื่อนต�าแหน่ง
4.  มองเห็นความส�าคัญของการหมุนเวียนงาน
5.  พิจารณาถึงประโยชน์ของการหมุนเวียนงานต่อองค์กร
6.  พิจารณาถึงประโยชน์ของการหมุนเวียนงานต่อผู้บังคับ

บัญชา
7.  พิจารณาถึงประโยชน์ของการหมุนเวียนงานต่อผู้ได้รับการ

หมุนเวียน

หลักการของการหมุนเวียนงาน

8.  ต้องมุ่งกระท�าให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
9.  ต้องให้บรรลุผลในทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

10. ต้องให้บรรลุผลในทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและอธิบายให้แก่ผู้ได้รับการ

หมุนเวียนงาน

รายการ

ทบทวนเรื่อง

12. ต้องจัดท�าอย่างเป็นระบบ
13. ต้องจัดท�าแผนการเสนออนุมัติ
14. ต้องท�าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความก้าวหน้าของ

พนักงาน
15. ต้องพิจารณาโดยใช้แบบก�าหนดความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ เป็นแนวทางพิจารณา
16.  ต้องท�าให้เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่อง
17.  ตอ้งท�าใหเ้ปน็หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชา

ทุกคน

วิธีการดำาเนินการหมุนเวียนงาน

18.  ฝา่ยจดัการตอ้งก�าหนดเปน็นโยบายโดยชดัแจง้ว่างองคก์าร
จะน�าเทคนิคการหมุนเวียนงานมาใช้เพ่ือการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

19.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน
20.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพนักงานเพื่อพิจารณาเรื่องการ

หมุนเวียนงานระดับองค์การและการหมุนเวียนงานข้ามสายงาน หรือ
กลุ่มงาน

21.  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสนับสนุนและพิจารณาการจัดท�า
แบบก�าหนดทางก้าวหน้าของสายอาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณา
การหมุนเวียนงาน

22.  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูในสายงานเปน็ผูอ้นมุตัหิมนุเวยีนงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานของตน

23. ผูบ้งัคบับญัชาระดบักลาง เปน็ผูพิ้จารณาการหมนุเวยีนงาน 
โดยวางแผนงานและเสนอตัวบุคคลที่จะได้รับการหมุนเวียนงาน

แนวทางปฏิบัติในการหมุนเวียนงาน

24.  ผู้บังคับบัญชาปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเร่ืองการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม

25.  พิจารณาเป้าหมาย (Career goal) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
26.  ร่วมกันก�าหนดทางก้าวหน้าของอาชีพ (Career path) ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา
27.  จดัท�าโปรแกรมการหมนุเวยีนงาน หารอืกบัผูใ้ตบ้งัคบับัญชา
28.  เสนอโครงการโดยร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ 
29.  น�าโครงการที่ได้รับการอนุมัติบรรจุในแผนพัฒนาความ

ก้าวหน้าของพนักงาน (Career planning) 
30.  จัดท�าแผนทดแทนต�าแหน่ง (Replacement chart)
31.  จัดท�าก�าหนดการให้มีระยะเวลาของหมุนเวียนงาน สอด-

คล้องกับการเปลี่ยนแปลงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

“การหมุนเวียนงาน”สมิต สัชฌุกร

smitkorn@yahoo.com



October 2012 ●  No. 190

21TPA news

คิดนอกกรอบ

32.  ก�าหนดให้มีผู้ประสานงานรับผิดชอบปฏิบัติตามโปรแกรม
33.  จดัท�าโปรแกรมการสอนงานใหแ้กผู่ไ้ดร้บัการหมนุเวียนงาน
34.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงโปรแกรมและตอบข้อซักถาม
35.  ให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งแต่ละงานและรายงานให้ผู้รับ
ผิดชอบโครงการทราบ

36.  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท�ารายงานประเมินผล น�าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาพนักงาน เพื่อวินิจฉัยสั่งการ

ข้อควรคำานึงในการหมุนเวียนงาน

37. ความเข้าใจในแนวคิดของฝ่ายจัดการกับผู้รับผิดชอบ
โครงการ

38.  ฝ่ายจัดการยึดมั่นในหลักการตามที่ได้พิจารณาอนุมัติ
39.  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
40.  ผู้บังคับบัญชาของผู้ได้รับการหมุนเวียนยอมรับและเห็น

ด้วยในการปฏิบัติตามนโยบาย
41. พนักงานผู้ได้รับการหมุนเวียนงาน เต็มใจในการเปลี่ยน-

แปลงหน้าที่

ข้อพึงระวังในการหมุนเวียนงาน

42. พนักงานสูงอายุบางคน อาจไม่ต้องการเรียนรู้งานใหม่ แม้
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก

43.  จะมีการเปรียบเทียบระหว่างเดิมกับงานใหม่ในความยาก
ง่าย หนักเบา ความสะดวกสบายและผลประโยชน์

44.  อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในหน่วยงานใหม่ 
ด้วยความเข้าใจผิดหลายประการ

45.  งานในระดบัปฏบิตักิารบางต�าแหนง่ตอ้งการความช�านาญ
เฉพาะทางและการเรยีนรู ้ตอ้งใชเ้วลามาก ไมเ่หมาะแกก่ารโอนย้ายเพ่ือ
การหมุนเวียนงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

46.  อาจมขีอ้ผดิพลาดในการปฏิบัตงิานในหนา้ทีใ่หม่ ซึง่เปน็ผล
จากการขาดประสบการณ์

ข้อพิจารณาเลือกใช้การหมุนเวียนงาน 

47.  ตอ้งพจิารณาอยา่งถอ่งแทว้า่เปน็ประโยชนแ์กง่านในระยะยาว
48.  ตอ้งพจิารณาวา่งานทีอ่ยูใ่นโปรแกรมการหมนุเวยีนงาน จะ

ใช้ระยะเวลาเรียนรู้มากน้อยเท่าใด
49.  ต้องพิจารณาให้เหมาะสมแก่ผู้รับการหมุนเวียน
50.  ต้องเป็นงานที่ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายอย่างร้ายแรง เมื่อ

เกิดความผิดพลาดจากการขาดความช�านาญชัดเจน
51.  ต้องพิจารณาใหม้ผีลดตีอ่การพฒันาผูไ้ดร้บัการหมนุเวยีนงาน 
52.  ต้องไปให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของผู้ได้รับการ

หมุนเวียนงาน
53.  ตอ้งพจิารณาถึงความเหมาะสม ทัง้ดา้นสภาพรา่งกายและ

จิตใจของผู้ได้รับการหมุนเวียนงาน
54. ต้องพิจารณาศักยภาพของผู้ได้รับการหมุนเวียนงาน
55.  ต้องพิจารณาถึงความสามารถที่หลากหลาย (Capability)

ปัญหาและอุปสรรคของการหมุนเวียน

56.  การก�าหนดนโยบายการหมุนเวียนงานไม่ชัดเจน
57.  ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจัง

58.  ขาดการยอมรับในหมู่ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
59.  ขาดความเข้าใจของผู้รับการมอบหมุนเวียนงาน
60.  ผู้รับการหมุนเวียนงานบางคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ต�าแหน่งที่อยู่ในโปรแกรมหมุนเวียนงาน 
61.  แผนการไม่เหมาะสมและไม่รัดกุม
62.  แผนการไม่ได้ผ่านการพิจารณา เห็นชอบร่วมกันของทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
63.  แผนการจัดท�าขึ้นอย่างรีบเร่งและไม่รอบคอบ
64.  แผนการมุ่งประโยชน์ เพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่ค�านึง

ถึงปัญหาที่จะเกิดตามมา
65.  ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องปล่อยผู้รับกสนหมุนเวียน อาจไม่

เต็มใจเพราะสูญเสียคนมีความสามารถ
66.  ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องรับการหมุนเวียนงานอาจไม่เต็มใจ 

เพราะจะต้องมีภาระในการสานงาน
67.  ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในการหมุนเวียนงานอาจมีผู้ซึ่ง

ตนเองพอใจจะให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ อยู่แล้วอาจตั้งข้อรังเกียจ
68.  ผู้ได้รับการหมุนเวียนงานอาจติดนิสัยการท�างานใน

ลักษณะเดิมและไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้เหมาะสมกับงาน
ในต�าแหน่งใหม่

69.  ผูไ้ดร้บัการหมนุเวยีนงานขาดความถนดั (Aptitude) ในงาน
บางอย่าง จึงเรียนรู้งานช้า ไม่เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา

70.  ผูไ้ดร้บัการหมนุเวียนงานปรบัตวัเข้ากับสิง่แวดลอ้มในบาง
หน่วยงานที่หมุนเวียนไปด�ารงต�าแหน่งไม่ได้

71.  ผู้ได้รับการหมุนเวียนงาน ไม่สนใจที่จะเรียนรู้งานบาง
ต�าแหน่งอย่างจริงจัง จึงสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

72.  การหมุนเวียนไปในสถานที่ท�างานบางแห่งอาจสร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับการหมุนเวียนงานมากเกินไป

73. หนว่ยงานทีม่บีคุคลากรนอ้ยและมปีรมิาณงานมาเตม็ท่ีจะ
ไม่มีผู้ใดปลีกเวลามาร่วมในแผนการพัฒนาผู้ได้รับการหมุนเวียนงาน

74. ผูป้ฏบิตังิานเดมิในต�าแหนง่ทีห่มนุเวยีนงานไปไมเ่ตม็ใจให้
ข้อมูลสารสนเทศ 

75.  ผู้ปฏิบัติงานเดิมไม่ยอมถ่ายทอดความรู้และอาจถึงขั้น
ปิดบังจุดส�าคัญในการท�างานให้บรรลุผล

76.  การก�าหนดระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งแต่ละต�าแหน่ง
สั้นไปท�าให้ไม่ได้เรียนรู้งานอย่างแท้จริง ท�าให้การประเมินผลผิดพลาด

77.  การก�าหนดระยะเวลายาวเกินความจ�าเป็น ท�าให้ผู้ได้รับ
การหมุนเวียนงานเหนื่อยหน่าย เพราะต�าแหน่งงานบางต�าแหน่งงาน 
ไม่อยู่ในความคาดหวังของผู้นั้น

78. การก�าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม แต่ละต�าแหน่งอาจ
ไม่มีบันทึกข้อมูลจากการประเมินผลในการหมุนเวียนงานครั้งก่อนๆ 

ผูร้บัผดิชอบแผนการหมนุเวยีนงาน จะตอ้งคาดการณ์และหา
แนวทางปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาและอปุสรรค อนัจะเปน็ผลเสยีท�าใหก้าร
หมนุเวียนงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ทีต้่องการ ผู้เก่ียวขอ้งทกุฝา่ยและ
ทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมสนับสนุน ด้วยความเข้าใจและยอมรับการ
หมุนเวียนงาน จะน�ามาซึ่งผลดีต่อองค์การโดยส่วนรวมและไม่ค�านึง
ถึงแต่ประโยชน์ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น หากสามารถควบคุม
สถานการณไ์ดด้งักลา่ว การหมนุเวยีนงานกจ็ะเกดิผลดเีปน็ประโยชน์
แก่องค์กรและบุคคลได้ TPA
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