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สาระส าคัญประจ าบทที่ 1 

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2. ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3. ประวัติและวิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4. ระบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

5. ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

6. หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7. การสร้างความได้เปรียบโดยอาศัยคน 

8. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

9. แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 1  

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้ามามีบทบาทในการท างานให้กับองค์การทุกขนาด โดยเริ่ม

กระบวนการตั้งแต่บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานในองค์การ  การวางแผนก าลังคนให้เพียงพอ

กับความต้องการ การขยายงาน การขยายสาขาขององค์การ จ าเป็นต้องมีการรองรับ เมืองมีความต้องการคน

มากสิ่งที่องค์การต้องเตรียมคือการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานภายในองค์การ ว่าควรมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การมากน้อยเพียงใด สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  หากรับเข้า

มาแล้วองค์การควรมีกระบวนการในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือรองรับการท างาน กับเครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีภายในองค์การ เพ่ือที่พนักงานจะสามารถใช้งานได้  การปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม

ภายใน ภายนอกขององค์การ  รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

ตามความเหมาะสม ประโยชน์และสวัสดิการ การให้บริการต่างๆ แก่พนักงาน โดยเน้นการบริหารงานที่เน้น

ความพึงพอใจทั้งฝ่ายนายจ้างและนายจ้าง  ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน

ร่วมกัน  ลดข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดจากการท างานในอนาคต      

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

เมื่อองค์การเริ่มมีก าไร องค์การจะเพ่ิมคนเพ่ือมาท างาน ในขณะเดียวกัน เมื่อองค์การมีก าไรลดลง ก็

จะเริ่มปลดคนงานออกจากงาน โดยไม่ค านึงถึงความชอบธรรม การร่วมทุกข์ร่วมสุข ของคนงานที่เคยท างาน

ร่วมกับองค์การมา ไม่สนใจคนงานว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงท าให้ เกิดความคิด

ในการบริหารองค์การในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้องค์การสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล ภายใต้นโยบายขององค์การ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ตั้ง  ซึ่งอาจมีผลกระทบอันเนื่องมาจาก 

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ไม่หยุดนิ่ง  มีการเริ่มน าเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานท าให้จ านวนคนที่ใช้แรงงานลดลง เปลี่ยนไปเป็น

เครื่องจักร  คนงานโดนทอดทิ้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงท าให้องค์การต้องตระหนักในการบริหารคนที่มีอยู่

ในองค์การ การเพ่ิม ลด คนในเวลาที่เหมาะสม และได้คนท างานที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์มาท างาน จึง

เป็นสิ่งส าคัญที่องค์การทั้งหลาย (วนิดา  วาดีเจริญ, อภิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล  ,และ สมบัติ  ทีฆทรัพย์, 
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2556, หน้า 11) ในการบริหารองค์การ  ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหาร คือ 4M  หรือที่เราเรียกกัน ว่า 

คน เงิน เครื่องจักร  วัตถุดิบ สิ่งของ หรือแม้แต่การบริหารจัดการ ในการบริหารบริหารองค์การ ในการบริหาร

จัดการถือว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดในกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมด  และใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เริ่มให้ความส าคัญกับการทรัพยากร

มนุษย์เช่นกัน  

การบริหารงานบุคคล (Personnel management) หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 

resource management) เป็นกระบวนที่ได้มาซึ่งการจัดหาก าลังคนที่เหมาะสมกับงานที่ท าในต าแหน่ง 

เพ่ือให้คนท างานได้มาท างานที่มีประสิทธิภาพ ท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและได้

ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ รวมถึงการบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การได้อย่างเหมาะสมและเป็น

ระบบมากยิ่งขึ้น 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management: HRM) แต่ก่อนใช้ค าว่าการ

บริหารงานบุคคล (Personnel management : PM) แต่ในความจริงสองค านี้มีความเหมือนกัน มีลักษณะ

หน้าที่ที่เหมือนกัน  แต่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมีความหมายกว้างกว่า มีการดูแล ธ ารงรักษาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตนั่นเอง  

ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอยู่ในองค์การทั้งหมด ให้

สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย กฎระเบียบขององค์การ และท างานอย่างทุ่มเทความสามารถให้กับองค์การ

อย่างเต็มที่  โดยที่องค์การอาจมีวิธีการการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์  บรรจุแต่งตั้ง ยึดหลักการใช้คนให้

เหมาะสมกับงาน และความสามารถในการท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่  ในทางกลับกัน องค์การก็ควรดูแล

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ซึ่งอาจเป็นในรูปตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน  

สิ่งจูงใจต่างๆ  เช่น  การจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการ โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ที่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ  เป็นต้น  รวมไปถึงการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และกฎหมายที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้พนักงานได้รับข้อมูล
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ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดจนการธ ารงรักษาพนักงาน ในการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานควรจะ

ได้รับตลอดอายุการท างานของพนักงานที่อยู่ในองค์การ (เชาว์  โรจนแสง, 2553, หน้า 7) 

ประวัติและวิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. 1900  ในอดีตการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

จะเป็นการเน้นการท างานที่ใช้แรงงานคน มากกว่าแรงงานของเครื่องจักร  จนกระทั่งได้มีวิวัฒนาการที่

เปลี่ยนแปลงไป มีปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอก

องค์การ  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์การโดยรวม  มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในภาคการผลิตสินค้าและบริการ ทรัพยากรมนุษย์เริ่มมีความรู้  มีทักษะ มีความช านาญ 

ประสบการณ์ สูงขึ้น  จึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การ 

เพ่ือให้การท างานในองค์การประสบความส าเร็จและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  จึงได้มีการน า

ทฤษฏีที่เกี่ยวการบริหารงานและสอดคล้องเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาบริหารจัดการ โดยใช้ทฤษฏี

ทางด้านการบริหารจัดการ 3 หลัก คือ 

หลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ของเฟรดเดอริค  วินสโลว์ เทย์เลอร์ 

เจ้าของทฤษฏีคือนายเฟรดเดอริค  วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor, 1856-1912)  

ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์  จากผลงานและประสบการณ์ที่เทย์เลอร์ได้รับ คือ การเป็น

ช่างฝีมือฝึกหัด พนักงาน โฟร์แมน นายช่างใหญ่  หัวหน้าวิศวกรโครงการ  จากการที่ได้เริ่มท างานในองค์การ

ตั้งแต่เป็นพนักงานฝึกหัดจนได้รับต าแหน่งสูงสุดคือหัวหน้าวิศวกร  ท าให้เขาได้ทราบถึงวิธีการการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะลดต้นทุนการท างานให้ต่ าลง และเพ่ิมก าไรให้กับองค์การมากขึ้น 

ภายใต้การท างานอย่างคิดสร้างสรรค์   
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หลักและวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์ มีหลักการ ดังนี้ 

 เน้นการท างานร่วมกันโดยใช้หลักเหตุผล มากกว่าการท างานระบบเจ้านายกับลูกน้อง ท าให้ทุกคน

กล้าเปิดใจในการท างาน รับฟัง รวบรวมงานและเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันเกิดความ

สามัคคีกัน คนงานมีความรักกลมกลืนเข้าใจกันมากขึ้น 

 หลีกเลี่ยงงานที่มีลักษณะซ้ าซ้อน โดยศึกษางานที่ท าอยู่ว่างานใดที่ซ้ าซ้อนกันก็จะท าการรวบรวม

ให้เป็นงานชนิดเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อน 

 ลดการบังคับ เข้มงวดกับพนักงาน ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ท าให้ผลผลิตได้คุณภาพ และ

ปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เน้นความส าเร็จในการท างานเกิดการท างานที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์การ เพ่ือให้พนักงานเกิดทักษะการท างานที่ดี

และน าไปปรับปรุงการท างานของตนเอง   

เฮนรี่ แอล. แกนท์ (Henry L. Gantt, 1861-1919)  เป็นชาวสหรัฐอเมริกา  ผลงานของเขาที่ท าให้

เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายคือ ตาราง  Gantt’s Chart แกนท์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม

วิศวกรรมเครื่องกล  ท างานอยู่ที่บริษัทมิเวลเหล็กกล้า จ ากัด ได้ท าการศึกษาการท างานโดยใช้แนวความคิดใน

การบริหารงานแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์มาประยุกต์ใช้ในบริษัทวิศวกรที่เขาท างานอยู่จนประสบ

ความส าเร็จ  วิธีการของแกนท์ คือการคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ให้ได้รับการอบรมและพัฒนาการ

ท างานอย่างสม่ าเสมอ จนงานที่ท าอยู่เกิดการพัฒนาดีขึ้น เกิดผลผลิตที่ได้จากการท างานที่ดีขึ้น แกนท์จึงให้

สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพ่ิมเติมด้วยการให้โบนัสแก่พนักงานที่ท างานดี 

หลักการจัดการ 14 ข้อ ของเฮนรี่ ฟาโยล 

เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, 1916) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่  และ

เป็นชาวฝรั่งเศส เขาได้เขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1916 ชื่อ Administration industrielle et 

générale หรือ หลักการบริหารอุตสาหกรรม และได้รับการขนานว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฏีการบริหารงานแบบ

ปฏิบัติการสมัยใหม่ (Father of modern operational management theory) 
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ผลงานของฟาโยลที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือการน าหลักทฤษฏีการบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้ามาท า

กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม  ภายใต้หลักการบริหารงาน 14 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การแบ่งงานกันท า (Division of work) การจัดแบ่งงานกันออกเป็นแผนก ฝ่าย ตามสายงานของ

องค์การระหว่างคนงานโดยใช้หลักความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกัน หรือที่เรียกว่า การบรรจุคนให้

เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job and the right  position)  

2. การแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) โดยการแบ่งอ านาจ

ในการจัดการ หรือการบริหารงาน เช่น ต าแหน่งผู้จัดการเป็นต าแหน่งที่ได้มาจากการแต่งตั้ง เป็นต้น และ

อ านาจส่วนบุคคล เป็นอ านาจที่ได้มาจากตัวของบุคคลเอง ซึ่งได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความ

ฉลาด ประสบการณ์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

3. วินัย (Discipline) การมีวินัยในการท างานของตนเอง ส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จและ

เป็นที่ยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงานหรือคนอื่นๆ ที่อยู่ในองค์การ โดยเฉพาะวินัยในเรื่องเวลาท างาน   

4. เอกภาพในการสั่งการ (Unity of command) มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาในสายงานเพ่ือ

มอบหมายและรับผิดชอบการท างานให้แก่พนักงานอย่างชัดเจน  

5. ทิศทางต้องมีเอกภาพ (Unity of direction) มีวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกันในทิศทาง

เดียวกัน ตามหลักการบริหารงานของแต่ละกลุ่ม 

6. ให้ความสนใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนในองค์การ  (Subordination of individual to general 

interest) ปฏิบัติแก่พนักงานทุกคนให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 

7. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration) การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่แรงงาน จะเน้นหลัก

ความยุติธรรม  และให้บริการด้วยความจริงใจ ก่อให้เกิดความพึงพอใจให้แก่นายจ้างลูกจ้างทั้งสองฝ่าย  

8. เป็นศูนย์กลางอ านาจ (Centralization) คือ การขยายขอบข่ายอ านาจหรือการกระจายอ านาจ

ให้กับผู้มีอ านาจหน้าที่ในองค์การ  พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการท างานของแต่ละ

คนในองค์การ เพ่ือความเหมาะสมในการท างานภายในองค์การ 

9. ความสัมพันธ์แบบขั้นบันได (Scale  chain) เป็นการบริหารจัดการแบบขั้นบันได โดยระดับที่

สูงสุด ระดับกลาง ไปจนระดับท่ีล่างสุด โดยเน้นหลักการปฏิบัติงานตามสายงานเป็นหลัก 
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10. ค าสั่ง (Order) การออกค าสั่งในกรณีท่ีมีกาสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ มาใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนค าสั่ง

ที่เก่ียวกับบุคคลขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมในการออกค าสั่งนั้น 

11. ความเสมอภาค (Equality) เน้นการให้ความเมตตาและความยุติธรรม ร่วมกันในองค์การ 

ก่อให้เกิดความจงรักภักดีแก่องค์การที่ตนเองท างานอยู่ 

12. ความมั่นคงในหน้าที่  (Stability of tenure) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่เกินความจ าเป็น หรือ

บ่อยครั้งจนเกินไปไม่มีเหตุผล   ท าให้พนักงานไม่มั่นใจในองค์การของตนเอง และส่งผลให้สถานการณ์ภายใน

องค์การเลวร้ายได้ 

13. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)  หากองค์การมีพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีให้กับ

องค์การ เกิดการท างานที่มีการวางแผนที่ดี เน้นการท างานร่วมกันและเสนอความคิดร่วมกันเท่าเทียมกันโดย

ไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา 

14. ความสามัคคี (Esprit de corps) ใช้หลักการในการท างานที่ว่า การให้สหภาพแรงงานมีความ

เข้มแข็ง แสดงให้เห็นเอกภาพในการสั่งการ และการท างานเป็นทีมขององค์การโดยเน้นการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์การเป็นส าคัญ   

 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากเราต้องท างานกับคนหลายคน และมี

วัตถุประสงค์เป้าหมายในการท างานร่วมกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า ปัจจัย  POCCC  ซึ่งประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติเป็น

ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่นการวางแผนโครงการต่างๆ ไม่ว่า

จะระยะสั้น หรือระยะยาว จะต้องมีการวางแผนงานเตรียมการไว้ 

2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดปัจจัยทรัพยากรต่างๆ รวมถึงบุคคลเข้าสู่โครงสร้างของ

การแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ก าหนดลักษณะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่

วางไว้ โดยการแบ่งงานกันออกตาม ฝ่าย แผนก ภายในองค์การตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน

องค์การ 
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3. การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding) คือ การมอบหมายสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติ

ภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างงานที่ก าหนด ใช้ความเป็นผู้น าสร้างอิทธิพล และจูงใจให้บุคลากรในองค์การ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และน ามาซึ่งผลของงานที่มอบหมายหรือสั่งการไว้ 

4. การประสานงาน (Coordinating) กระบวนการในการประสานภายในองค์การภายในฝ่าย หรือ

แผนกต่างๆ เพ่ือให้งานนั้นบรรลุตามแผนที่วางไว้ 

5. การควบคุม (Controlling)กระบวนการติดตามตรวจสอบ ก ากับ ดูแลแนะน าการแก้ไข ให้

บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมหรืองานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่พึงปรารถนาและให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายที่ต้องการ 

ระบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

เชาว์ โรจนแสง (2553, หน้า 12-15) ได้กล่าวถึง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ 3 

ระบบ คือ 

1. ระบบคุณธรรม (Merit system)  หรือที่เรียกอีกชื่อว่า หลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่  หลัก

ความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความม่ันคง หลักความเป็นกลางทางการเมือง  

2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เป็นส่วนตัว เช่น ญาติ 

พ่ีน้อง เพ่ือนฝูงหรือคนรู้จัก เป็นต้น 

3. ระบบอาวุโส (Senior system) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทย คือการให้ความ

เคารพต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ท างานนั้น ค าว่า อาวุโส อาจหมายความถึง อาวุโสที่อายุ

ของคน หรือ อาวุโสที่อายุของการท างานในองค์การนั้นๆ ก็ได้ 

ระบบคุณธรรม (Merit system)  

เป็นหลักการที่ไม่ควรน าการเมืองเข้ามายุ่งหรือเกี่ยวข้องในการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การ

โยกย้ายพนักงานเพ่ือให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น  โดยใช้หลักคุณธรรม 4 ประการ คือ 

1. หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) โดยเน้นหลักการที่ว่า คนที่จะเข้ามาใน

องค์การ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในต าแหน่งที่องค์การเปิดรับสมัคร โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา 
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ทั้งนี้บุคคลที่จะเข้ามาท างานจะต้องผ่านการคัดเลือกเข้ามา หากผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดองค์การก็สามารถที่

จะรับเข้ามาท างานได้ทันที เช่น กรณีการจัดสอบพนักงานสายการบิน บางแห่งมีเกณฑ์คะแนนที่ผ่านการ

ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือยื่นให้กับองค์การไม่น้อยกว่า 550 คะแนน เป็นต้น 

2. หลักความสามารถ (Competence)  การคัดเลือกคนเข้ามาท างานในองค์การ จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะจะต้องคัดเลือกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสามารถเป็นส าคัญ  องค์การจะต้องหาวิธีการที่จะให้

ได้มาซึ่งคนที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นอย่างเหมาะสมที่สุด  ซึ่งสามารถท าได้โดย

การรับสมัครหลายๆ ทาง ได้แก่ สถานศึกษา หนังสือพิมพ์ ส านักงานแรงงาน โทรทัศน์ วิทยุ  เป็นต้น ในการ

เลือกใช้สื่อที่จะรับสมัครงานควรเหมาะสมและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปด้วย เพราะหากประกาศรับสมัครไป

แล้วมีคนมาสมัครงานน้อยก็จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ  ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งเลือกใช้

อินเตอร์เน็ต รับสมัครคนเข้ามาท างาน หรือบริษัทรับจัดหางานช่วยในการคัดเลือกคนในขั้นต้นซึ่งจะช่วยให้ได้

คนที่มีความรู้ความสามารถในระดบัหนึ่ง 

3. หลักความม่ันคง (Security on tenure) การท างานใดก็ตาม ผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่หวังเป็น

อย่างยิ่งที่จะได้ท างานที่มั่นคง ไม่โดนไล่ออก โดยเฉพาะงานราชการซึ่งยังเป็นที่ใฝ่ฝันของนักศึกษาที่จบใหม่  

การรับราชการถือว่าเป็นงานที่มั่นคง ถึงเงินค่าตอบแทนจะน้อย แต่หลายๆ คนก็เลือกที่จะรับราชการ ใน

ท้องถิ่นงานราชการถือว่าเป็นที่น่าสนใจมาก พ่อแม่หลายคนจึงมุ่งหวังที่จะให้บุตรหลานของตนเองเข้ามา

ท างานไม่ว่างานนั้นจะเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือน รายปีก็ตาม ซึ่งเป็นค่านิยม งานรัฐวิสาหกิจก็เป็นงานอีก

ทางหนึ่งที่เป็นที่สนใจต่อคนสมัครงานเช่นกัน และเป็นงานที่มีความมั่นคงไม่น้อยกว่างานราชการ ต่างกับงาน

ภาคเอกชนที่ผู้สมัครสนใจท าเพ่ือรอรับงานราชการ หรืองานรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่  ในประเทศไทยก็มี

ภาคเอกชนหลายแห่งที่เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครโดยทั่วไปที่มีค่าตอบแทนสูง โบนัสและสวัสดิการดีไม่น้ อยกว่า

ระบบราชการ ได้แก่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  , บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จ ากัด ทั้งสอง

บริษัทนี้เป็นบริษัทต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่สนใจให้กับผู้สมัครไม่น้อยเช่นกัน  นอกเหนือจาก

สองบริษัทนี้ ก็ยังมีบริษัทภาคเอกชนที่เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครไม่น้อยมีโรงงานอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

ได้แก่ บริษัท อิชิตัน จ ากัด และอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมธนูลักษณ์ ได้แก่ โรงงานในกลุ่มสหพัฒน์พิบูลย์  (bsc) 

เป็นต้น 
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4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality)  ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการราชการ

เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะข้าราชการประจ าจะมีผลกระทบในทางที่เป็นบวกและเป็นลบ และมักโดนแทรกแซง

ทางการเมืองเป็นประจ า ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะประเทศไทยมักจะให้อ านาจแก่ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสภา

ผู้แทนราษฎร  หากฝ่ายใดได้รับการเลือกตั้งจะถือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลและบริหารประเทศโดยปริยาย กลไลหลัก

ของการขับเคลื่อนจึงอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลที่มีข้าราชการเป็นผู้เสนอนโยบายของประเทศเป็นหลัก ข้าราชการผู้ใดที่

ไม่ท างานสนองนโยบายของรัฐบาลอาจโดนย้ายออกนอกพ้ืนที่ หรือโดนกลั่นแกล้ง เพราะถือว่าคนที่ขัดขวาง

การท างานของรัฐบาลถือว่าเป็นปฏิปักษ์ และท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานหรือการขับเคลื่อนนโยบาย

ล่าช้า 

ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) 

เป็นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม  เพราะกลุ่มนี้จะเน้น

พวกพ้อง บุตรหลานของตนเอง หรือบุคคลที่มีความชอบกันเป็นการส่วนตัว เอ้ือผลประโยชน์จากการท างาน

ด้วยการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  ระบบอุปถัมภ์เป็นเสมือนสัญญาต่างต่างตอบแทนระหว่างผู้ที่มีต าแหน่งใน

องค์การ เช่น ผู้จัดการบริษัท เลื่อนต าแหน่งให้กับเพ่ือนพ้องของตนเองให้สูงขึ้น หรือหากเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น

การท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดีปราศจากข้อขัดแย้งใดจากผู้อ่ืน  

ระบบอาวุโส (Senior system) 

เป็นระบบการท างาน การเลื่อนต าแหน่งโดยใช้ความอาวุโส เป็นระบบที่ไม่เน้นในเรื่องความรู้

ความสามารถ แม้ผู้ที่ได้รับเลื่อนต าแหน่งซึ่งอยู่ในระบบราชการจะไม่มีวุฒิการศึกษาที่สูงก็ยังได้รับการเลื่อน

ต าแหน่งตามล าดับขั้นอยู่ดี  ระบบนี้จะน ามาใช้กับระบบราชกรในประเทศไทย  ซึ่งนับที่อายุราชการของ

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่มีอายุน้อยแต่มีความสามารถไม่ได้รับโอกาสเกิดความเบื่อหน่าย 

และลาออกไปในที่สุด  ส่วนภาคเอกชน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งจะเน้นที่คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถใน

การท างานที่สามารถวัดได้จากผลงานที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ เห็นผลงานในเชิงประจักษ์  ท าให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า

สามารถก้าวหน้า เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งได้ทันที  
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กล่าวโดยสรุป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ไม่มีระบบใดที่ดีที่สุด หรือเลวร้ายที่สุด ทั้งนี้ 

หากน ามาใช้ผสมผสานกันจะเกิดผลดีในการท างาน อย่างกรณีของระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ หาก

น าไปใช้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการท างานที่ดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  เมื่อได้รับการสนับสนุนก็จะส่งผลให้องค์การนั้นก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากน าระบบ

อุปถัมภ์ไปใช้กับคนที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความรู้ในการท างานก็จะส่งผลเสียหายให้แก่องค์การด้วยเช่นกัน 

ระบบอาวุโสเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในวงการราชการ เนื่องจากความอาวุโสหรือผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการท างานมาก ย่อมเป็นผู้ที่คอยให้ค าปรึกษาแก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี การท างานใดๆ ก็

ตาม เพราะผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสซึ่งถือเป็นเสาหลักส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้

เจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ 

ผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่ไม่ว่าในอดีต หรือปัจจุบัน มักไม่ค่อยให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ มอง

ว่าการจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานแล้วก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงพนักงานอาจไม่ต้องการเท่านั้น  เพราะ

พนักงานเป็นผู้มีชีวิตจิตใจ เมื่อโดนกระท าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  มนุษย์ก็จะเรียกร้องสิ่งที่ตนเองต้องการ

ให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเพ่ือให้ตนเองได้ 

ส าหรับในประเทศไทย  ถ้ามองเหตุการณ์ย้อนกลับไปที่ในอดีต จากประสบการณ์ การเผาโรงงานของ

บริษัท ซันโย (ประเทศไทย) จ ากัด เกิดจากการเรียกร้องขอโบนัสของพนักงาน จนกระทั่งมีการเผาโรงงาน 

สาเหตุเนื่องจากประท้วงชุมนุมไม่ให้ลดโบนัสจากที่เคยได้รับ  ถ้ามองในทางกลับกัน ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 

2540 เป็นช่วงเป็นเศรษฐกิจตกต่ า บริษัทขาดการวางแผนในเรื่องของก าลังคนที่เหมาะสม ผู้บริหารเมื่อมีก าไร

จะไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าเม่ือใดที่ตนเองขาดทุน จะมีเหตุผลในการมาลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานโดยไม่ได้

มีแนวทางป้องกันไว้ตั้งแต่แรก 

ด้านความปลอดภัย หรือดูแลพนักงานภายในองค์การให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามความเหมาะสม  

ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ที่จะต้องจัดหาให้  กรณีศึกษาที่เห็นได้จากโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์  จังหวัดนครปฐม เมื่อเกิดไฟ

ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว พนักงานหนีตายออกจากโรงงาน สาเหตุเนื่องจากบริษัทปิดประตูทางออก หรือทาง

หนีไฟ หลังจากที่พนักงานเข้าไปท างานในโรงงานประกอบกับเชื้อเพลิงเป็นเศษผ้า และใยโพลีเอสเตอร์ ท าให้
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ไฟลุกลามไ ปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ พนักงานตายเป็นจ านวนมาก เมื่อวันที่ 10  

พฤษภาคม พ.ศ. 2536  หลังจากนั้นจึงมีการท ากฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมขึ้นมา 

สถานประกอบการหลายๆ แห่ง ย่อมหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ นึกถึงแต่สิ่ง

ที่ตนเองจะได้รับ  แต่ขาดความรับผิดชอบต่อพนักงาน ขาดการวางแผนที่ดีจากการท างาน ในช่วงที่มีการน า

เครื่องจักรมาแทนที่ มิได้ท าการวางแผนอัตราก าลัง สุดท้ายมีการ Lay off พนักงานออกไป ไม่สนใจในเรื่อง

ของคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อพนักงาน  อย่างกรณีบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายชุด

ชั้นใน เป็นต้น 

ในยุคปัจจุบันเริ่มมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ามาใช้ในสถานประกอบการหลายๆ แห่งมากยิ่งขึ้น 

ผู้บริหารทุกคน รวมถึงพนักงานทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิธีการบริหารจัดการคน 

โดยเฉพาะ การวิเคราะห์งาน  การออกแบบงาน  การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การสื่อสารทางการบริหาร การจูงใจ การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอ

นามัย พนักงานสัมพันธ์  เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การมากขึ้น  มี

การประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงาน หรือสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  สถานประกอบการหลายแห่งเริ่มมีความกระตือรือร้น 

ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์การ เริ่มใส่ใจตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งไป

ถึงตอนโต เข้าสู่วัยท างาน คนมีความรู้ในการบริหาร การจัดการมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อ

องค์การในอนาคต 

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารงานบุคคล (Personnel management)  กับ  การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ (Human resource management)  

เราอาจได้ยิน หลายคนใช้ทั้งค าว่า การบริหารงานบุคคล และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สลับ

สับเปลี่ยนกันเสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน แม้ว่าความจริงแล้วผู้พูดกล่าวถึงสิ่งๆเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามใน

ความหมายเชิงลึกนั้น ให้ขอบเขตท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นถูกพัฒนามาจากค าว่า
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การบริหารงานบุคคล วนิดา วาดีเจริญ, อภิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล  ,สมบัติ  ทีฆทรัพย์ (2556, หน้า 12) 

กล่าวถึงความแตกต่างไว้ ดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล (Personnel management) 

จะเน้นกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดในตลาดแรงงานเข้ามาสู่องค์การ แล้ว

ใช้คนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพสูงสุด  จนกระท่ังคนๆ นั้นลาออก เกษียณ ตาย ไปจากองค์การ  โดยที่องค์การจะมี

การจ่ายค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการ บ าเหน็จ บ านาญ ถือว่าสิ้นสุดลง 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)   

จะมีความเป็นระบบและเน้นกระบวนการเหมือนกันกับ การบริหารงานบุคคล  แต่จะเน้นการ

พิจารณาในเรื่องของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม  การแข่งขันกับสภาวะเศรษฐกิจ

ตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลา การปรับลดโครงสร้างให้มีขนาดที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ า หรือ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ 

หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

เนื่องจากในองค์การมีจ านวนพนักงานที่เข้ามาท างานอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก  องค์การจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบวินัยต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคน การที่ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนเข้ามาท างานใน

องค์การ ด้วยการทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่ องค์การควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่

เหมาะสมภายใต้กฎระเบียบที่ได้วางไว้ โดยมีแนวทางยึดถือ ปฏิบัติร่วมกัน  เน้นการร่วมกันท างานเป็นทีม 

เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ (เชาว์  โรจนแสง, 2553, หน้า 9-11) 

ภายใต้การบริหารจัดการองค์การของผู้บริหารองค์การ   จึงต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่

ทันสมัย ให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา วิวัฒนาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จึงแบ่งออกเป็น 3 ทฤษฏี คือ 
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1. ทฤษฏีคลาสิก (Classic  theory) เป็นทฤษฏีที่เน้นประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ภายใต้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

2. ทฤษฏีนีโอคลาสิก (Neo  classic  theory)  เป็นทฤษฏีที่เน้นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่วน

ใหญ่ โดยให้ความส าคัญของมนุษย์ที่แตกต่างกัน  โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ในด้านมนุษย์สัมพันธ์  ขวัญ

และแรงจูงใจ  และเน้นการท างานเป็นทีม  

3. ทฤษฏีสมัยใหม่ (Modern  theory)  เป็นทฤษฏีที่เน้นทางด้านความต้องการขององค์การ ใน

หลายๆ ด้าน ที่สามารถคลอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงสิ่งที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของพนักงานทุกในองค์การ 

 การสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และบรรจุพนักงานโดยใช้หลักคุณธรรม   

 การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม 

 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับอย่างยุติธรรม โดย

ใช้หลักความสามารถในการจ่ายขององค์การ 

 พนักงานสัมพันธ์  

 การเพ่ิมผลผลิต โดยการจูงใจให้พนักงานท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 

รูปภาพที่ 1-1 ภาพแสดงวิวัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 ยุค 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 15) 
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จากการที่องค์การมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ต้อง

ค านึงถึงเป็นภารกิจที่ส าคัญหลักขององค์การ  โดยมุ่งเน้นที่เป้าประสงค์ขององค์การในลักษณะที่ส าคัญ คือ 

การบูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน คือ  สามารถเชื่อมโยงนโยบายทุกนโยบายทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกัน ให้สามารถสัมพันธ์และไปในทิศทางเดียวกันได้  เช่น นโยบายทางด้านการผลิต การตลาด การ

ขาย การเงินการบัญชี โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีภารกิจขององค์การเป็นหลัก เป็นต้น 

รูปแบบในการจัดการ  กิจการแต่ละกิจการอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การบริหารจัดการก็

ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย  โดยส่วนใหญ่องค์การที่รูปแบบการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเองจะมีจ านวนพนักงานน้อย

กว่าองค์การที่มีขนาดเล็ก  เนื่องจาองค์การที่มีขนาดใหญ่กับเน้นที่จะใช้การผลิตโดยใช้เครื่องจักรมาทดแทน

ก าลังคน เช่น บริษัท อิชิตัน จ ากัด ที่อยุธยา  เป็นโรงงานที่ขายผลิตภัณฑ์น้ าดื่มอันดับต้นของประเทศไทย   มี

พนักงานอยู่จ านวน 180 คน  

บุคลากรยังเป็นส่วนของระบบสังคม  นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแล้ว ยังต้องเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมด้วย เพราะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจน  เช่น ในบางธุรกิจที่ท าเกี่ยวกับเรื่องของการผลิต

ก๊าซธรรมชาติ การขุดเจาะน้ ามัน  ก็ต้องระวังในเรื่องของการตัดไม้ท าลายป่า เพ่ือให้องค์การตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

มีการประนีประนอมให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าหมายของกิจการกับของบุคคล โดยการธ ารงรักษา

คนดี มีความรู้ ความสามารถเอาไว้  หากผู้บริหารไม่มีส่วนรับรู้ในการบริหารหรือตัดสินใจร่วม อาจจะเสียมี

ความเสียหายเกิดขึ้นต่อองค์การเป็นอย่างมาก  

เกิดการตระหนักถึงพลวัตรของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  กล่าวคือ องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อาจมีผลกระทบต่อภายในและภายนอกองค์การ  สิ่งที่ส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย

การปรับเปลี่ยนก าลังคนเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์การ 
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การสร้างความได้เปรียบโดยอาศัยคน  

การที่องค์การหลายๆแห่งมีความเจริญก้าวหน้ามากอย่างรวดเร็ว  และในการสร้างความได้เปรียบของ

องค์การส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคน  ดังนั้น คนจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า และควรแก่การบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่าง

ดี ภายใต้เกณฑ์ 4 ข้อ คือ 

1. คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า กล่าวคือ การบริหารองค์การไม่ว่าจะเป็นด้านค่าใช้จ่าย การสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้า  ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเป็นส าคัญ เพราะค่าใช้จ่ายจะสูงหรือต่ า การ

บริการให้แก่ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคน ซึ่งขึ้นอยู่กับ การบริหารคุณภาพ

โดยรวม คุณภาพ และการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบริการ เป็นต้น 

2. คนเป็นทรัพยากรที่มีค่า  โดยเฉพาะคนที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการที่ฝึกฝน ตนเอง 

จากการได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาขององค์การ จะส่งผลต่อการท างานภายในองค์การให้มี

ความพร้อมและแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

3. คนเป็นทรัพยากรที่ยากต่อการเลียนแบบ  เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไป 

จึงไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกัน โดยเฉพาะในเรื่องทักษะ ความสามารถ ความรู้ วัฒนธรรมในการท างาน 

การวางแผนการท างานให้เป็นระบบ  นอกผู้มีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแล้ว ยังมีบางคนที่มี

ลักษณะแตกต่างจากผู้อ่ืน และมีความตั้งใจในการทุ่มเท ก าลังกาย ก าลังใจให้กับองค์การ มีความสามารถใน

การเรียนรู้วัฒนธรรมในองค์การ และพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ท าให้ยากแก่การที่จะ

เลียนแบบได ้  

4. คนเป็นทรัพยากรที่มีระเบียบ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ การที่เราสามารถดึงเอาความรู้ความฉลาดของ

คนแต่ละคนออกมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม    

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

ปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย  4 M  ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money) 

เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) และการบริหารจัดการ (Management)  ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้องค์การ

ไม่สามารถท่ีจะตัดอันใดอันหนึ่งออกได้ โดยเฉพาะคน เป็นตัวการส าคัญมากในการบริหารจัดการ เนื่องจากคน
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เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ หากบริหารจัดการไม่ดีคนก็จะลาออกเพ่ือแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า จนกว่าเขาจะ

ได้สิ่งที่เขาต้องการ (เชาว์  โรจนแสง, 2553, หน้า 31) 

ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นตัวการส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การเคลื่อนที่ โดยเฉพาะองค์การใดที่มี

คนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์การ ถือว่าองค์การนั้นได้เปรียบ

ด้านการแข่งขัน  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะหากองค์การไม่มีคนดีก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเกิดความ

เสียหายตามมาไม่น้อย  องค์การส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการขององค์การ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ตลอดเวลา 

ปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุดในองค์การที่จะให้

องค์การสามารถจัดทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ระบบในองค์การได้ นั่นคือ ระบบการบริหารจัดการ ขององค์การ 

ระบบการบริหารจัดการองค์การ POSDCORB 

ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 

1. การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนหรือวางโครงการระยะสั้น ระยะยาว ขึ้นอยู่กับว่า

องค์การนั้นจะประกอบธุรกิจประเภทไหน มีการด าเนินการในธุรกิจอย่างไร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่นโยบาย แนวปฏิบัติ

และวัตถปุระสงค์ขององค์การที่วางไว้   

2. การจัดหน่วยงาน (Organization) คือ การจัดรูปแบบโครงสร้างภายในองค์การ ซึ่งอาจแบ่งแยก

เป็น ฝ่าย หรือแผนก ต่างๆ ซึ่งภายในฝ่าย หรือแผนก แบ่งแยกย่อยตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในองค์การ ตั้งแต่ผู้มีอ านาจสูงสุดในองค์การ จนไปถึงพนักงานที่อยู่ระดับปฏิบัติการ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing)  คือ กระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และทดสอบคนเข้ามา

ท างาน จนกระทั่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขององค์การ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ท าหน้าที่บรรจุ

แต่งตั้ง การฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น   การสรร

หาทรัพยากรมนุษย์ จากภายในและภายนอกองค์การ ให้เข้ามาท างานภายในองค์การในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ 

ที่ได้จัดท าเป็นโครงสร้างไว้ ตั้งแต่ระดับบริหารสูงสุด จนถึงระดับล่างสุด หรือที่เรียกว่าระดับปฏิบัติการ   โดย
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่การจัดบุคลากร เตรียมการเกี่ยวกับคนมาให้กับฝ่ายหรือแผนกต่างๆ 

และผู้ที่ท าหน้าที่จัดสรรคนเข้าไปจะเป็นหัวหน้างานโดยตรงของฝ่ายหรือแผนกนั้นๆ   

4. การอ านวยการ (Direction) คือ การวินิจฉัยสั่งการ  โดยพิจารณาจากงานที่ท าอย่างรอบคอบ อีก

ทั้งยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่องค์การวางไว้ 

5. การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงาน ระหว่างฝ่าย แผนก ต่างๆ ที่อยู่ภายใน

องค์การ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้งในองค์การ ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน  และยังช่วย

ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้างานทุกฝ่ายทุกแผนก ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ

เป็นหลัก 

6. การรายงาน (Reporting) คือ การจัดท ารายงานเพื่อเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานหรือโครงการ

ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกระดับ ให้ทราบความเป็นไปของงานที่ได้รับมอบหมายนั้น  

หากไม่มีการรายงานความคืบหน้าย่อมส่งผลเสียหายแก่องค์การ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาจะไม่มีโอกาสทราบ

รายละเอียดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ บางองค์การอาจจัดให้มีการรายงานในที่ประชุมส าหรับโครงการที่พ่ึง

เริ่มต้นในระยะแรก อาจจะเป็นการประชุมทุกเช้า หรือประชุมทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการบริหาร

จัดการขององค์กร 

7. งบประมาณ (Budgeting) คือ การจัดท างบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมดูแลในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เพ่ือป้องกันการ

ทุจริต หรือการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นส าคัญ ส าหรับงบประมาณภาครัฐจะเป็นช่วงระหว่างเดือน 

กันยายน ถึง ตุลาคม ซึ่งจะเป็นงบประมาณเหลื่อมปี ส่วนงบประมาณส าหรับภาคเอกชนจะจัดท างบประมาณ 

เริ่มต้น มกราคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม ของทุกปี 

แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2548  ได้มีการจัดท าแนวปฏิบัติจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากร

มนุษย์ โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบันสมาคมและชมรมการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์(วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551)   
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ค านิยาม 

1. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล” คือประมวลความประพฤติที่ผู้

ประกอบวิชาชีพนี้ก าหนดขึ้นทั้งที่เป็นและไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ศักดิ์ศรี 

ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพนี้ 

2. “องค์การ” หมายถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน สมาคม สถาบันอิสระ ชมรม 

และกลุ่ม ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย 

หลักการทั่วไป 

1. จรรยาบรรณวิชาชีพนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดหลักการ และแนวทางความประพฤติท่ีพึงกระท าและไม่

พึงกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ประกอบวิชาชีพนี้ทุกระดับ 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพนี้จัดท าเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติกว้างๆ เท่านั้น ไม่สามารถระบุ

รายละเอียดหรือครอบคลุมการกระท าทุกกรณีได้ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพ่ือความกระจ่างได้ที่

องค์การที่ตนเองสังกัด หรือเก่ียวข้อง 

3. เชิญผู้แทนจากองค์การ / หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมนักบริหารงาน บุคคลต่างๆ 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กพ. สมาคมนักบริหารงานบุคคล รัฐวิสาหกิจฯลฯ 

4. ด าเนินการจัดท าร่างจรรยาบรรณวิชาชีพ HR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 48 

5. จัดสัมมนา Focus group 

6. น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการเสริมสร้างนักบริหารงานบุคคลให้เป็นมืออาชีพ พ.ย. 48 

7. น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือขอสัตยาบรรณต่อที่ประชุมใหญ่ ในงานสัมมนา ครบรอบ 40 ปี 

PMAT 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ 

1. พฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพ 

1.1 ด ารงตนอย่างเหมาะสมในสังคม 

1.2 ศรัทธาและเคารพต่อวิชาชีพของตน 
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1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการท างาน นโยบายและค าสั่งอันชอบธรรมของผู้มี

อ านาจสั่งการ 

1.4 ประกอบวิชาชีพด้วยเจตนารมณ์ที่ดีและเป็นธรรม โดยไม่ค านึงถึง เพศ ฐานะ เชื้อชาติ 

สัญชาติ ศาสนา สังคมและ การเมือง 

1.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และ สุจริต 

1.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงสิทธิขององค์การ สถาบัน และบุคคลอ่ืน 

1.7 รักษาและปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงกับสถาบันหรือบุคคลอื่น 

1.8 ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าถึง หรือใช้ช่องทางการสื่อสารขององค์การอย่างเคร่งครัด 

1.9 ใฝ่หาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1.10 พึงช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

1.11 ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง

แห่งวิชาชีพ 

 

2. ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์ 

2.1 พึงร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

องค์การที่สังกัด 

2.2 ไม่รับหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในองค์การที่ด าเนินการเพ่ือแสวงหาก าไร โดยมิได้รับความ

เห็นชอบจากองค์การ 

2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอ่ืนที่เป็นการ

แข่งขัน หรือขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การที่ตนสังกัดอยู่ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นทางการ 

2.4 ไม่รับของขวัญ รางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน 

2.5 ไม่เอ้ือประโยชน์แก่องค์การหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพ 

 

3. การใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ 

3.1 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจ้างงาน 
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3.2 ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์การโดยมิชอบ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติตาม

หน้าที่ หรือได้รับความเห็นชอบ 

3.3 ไม่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการเข้าถึงข้อมูลขององค์การ เนื่องจากการด ารง

ต าแหน่ง หรือหน้าที่งานของตนเอง 

3.4 พึงระมัดระวังและค านึงถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และองค์การแก่

ผู้อื่น 

 

 

4. การใช้ทรัพยากรองค์การ 

4.1 ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ

การท างาน 

4.2  ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 

5. ความรับผิดชอบเมื่อพ้นสภาพจากองค์การ 

5.1 ไม่แสวงประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งเพ่ือวางแผน หรือได้มาซึ่งต าแหน่งที่ดีกว่าใน

องค์การอื่นทีม่ีผลประโยชน์ขัดกัน 

5.2 ไม่เปิดเผยความลับและข้อมูลขององค์การเดิมในทางมิชอบ 

 

6. การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

6.1 การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนี้ อาจน าไปสู่การพิจารณาลงโทษสถานเบา หรือสถาน

หนักได้ดังนี้ 

 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ภาคทัณฑ์ 

 ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกสามัญหรือการเป็นตัวแทนของสมาชิกสถาบัน 

 พักใบประกอบวิชาชีพโดยมีก าหนดระยะเวลา (หากมีใบประกอบวิชาชีพ) 

 เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ (หากมี) 
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6.2 ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนี้ อาจต้องโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การที่สังกัด

หรือกฎหมายบ้านเมืองได้ 

หมายเหตุ: มาตรการและขั้นตอนการลงโทษโดยละเอียดจัดท าเป็นระเบียบต่างหาก 
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สรุป 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักการบริหารจัด 4 M ได้แก่ คน เงิน เครื่องมือ เครื่องจัก และ

การบริหารจัดการ ทั้ง 4 อย่างนี้ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  

ดังนั้น  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เข้ามาท างานในองค์การ โดยเน้น

หลักการบริหารจัดการองค์การแบบวิทยาศาสตร์  ของ เฟรดเดอริค  วินสโลว์  เทย์เลอร์  ผู้ที่ได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นบิดารแห่งวิทยาศาสตร์  และหลักการจัดการ 14 ข้อ ของเฮนรี่  ฟาโยล์  นักเศรษฐศาสร์และนักทฤษฏี

นิยมเสรีแนวใหม่  ผู้ที่ได้รับการขนาดนามว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฏีการบริหารงานแบบปฏิบัติการสมัยใหม่ โดย

การน าหลักทฤษฏีการบริหารจัดการใหม่เข้าท าการบริหารกิจการทางด้านอุตสาหกรรม  ระบบในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็น 2 ระบบ คือระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์  

ส่วนระบบอาวุโสเป็นระบบที่ 3 ที่เกิดขึ้น ระบบคุณธรรมจะเน้นหลักความรู้ความสามารถ ส่วนระบบ

อุปถัมภ์ หรือที่เรียกว่าอุปถัมภ์ค้ าจูน เป็นระบบที่เอ้ือให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิด  ญาติสนิท  มิตรสหายของตนเอง 

และระบบอาวุโส  เป็นระบบที่นับอายุงาน และอายุของผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อน

ต าแหน่งจะใช้วิธีนี้เป็นเกณฑ์พิจารณา  ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงควรน ามาผสมผสานกัน

เพ่ือให้ลงตัวอย่างเหมาะสม จะน ามาซึ่งขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อ

องค์การและน ามาซึ่งความก้าวหน้าขององค์การในอนาคต  

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ทฤษฏีคลาสิก นีโอคลาสิก และทฤษฏีสมัยใหม่  โดยมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการ

องค์การเป็นไปได้ด้วยดี ภายในหลักทฤษฏีที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการสร้างได้เปรียบด้านการแข่งขัน

ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถมาก ย่อมเป็นที่ต้องการ

การบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่จึงต้องใส่ใจเพราะมนุษย์ เป็นผู้มีจิตใจ รัก โลภ โกรธ หลง  มีความรู้ 

ทักษะ ความสามารถในการท างาน  องค์การที่ต้องดูแลรับผิดชอบทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน ามาปฏิบัติใช้ในทิศทางเดียวกันทั้ง

องค์การให้องค์การเจริญก้าวหน้าต่อไปภายใต้หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ค าถามท้ายบท  

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่าอย่างไร มีเนื้อหาขอบเขตอย่างไรบ้าง 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

3. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการอย่างไรบ้าง 

4. หน้าที่หรือกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง 

5. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อธิบายอย่างน้อย 5 

ปัจจัย 

6. ปัจจัยแวดล้อมภายในใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์   อธิบายอย่างน้อย 5 

ปัจจัย 

7. จงหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหนังสือพิมพ์ 1 ประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง

วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 2 

ขอบเขตหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. หน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2. นโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3. การจัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 2  

ขอบเขตหน้าที่ของจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่กระจายอยู่ไปทั่วทุกองค์การเพราะ

หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องใช้คนเข้ามาท างานภายในองค์การ และเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ที่จะด าเนินการจัดหาคนมาท างานภายในองค์การ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าหน้าที่จึงต้องมีความช านาญ 

และมีความรู้ความสามารถในการจัดหาคนมาท างานโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น การประกาศรับสมัคร

พนักงานใหม่ โดยใช้สื่อ หรือช่องทางต่างๆ การจัดท าแบบทดสอบเพ่ือใช้ในการคัดเลือกคนเข้ามาท างาน การ

ปฐมนิเทศและการบรรจุพนักงานหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองงาน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีอยู่องค์การอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากงานทางด้านคน ยังมีงานที่เป็นผู้ที่คอยให้ค าปรึกษา

แก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่เก่ียวข้องกับคนอีกด้วย 

หน้าที่ของจัดการทรัพยากรมนุษย์  

เนื่องจากงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอยู่เป็นงานที่มีลักษณะครอบคลุมอยู่ทั่วไปทุก

ฝ่ายทุกแผนกในองค์การ จึงท าให้ผลงานที่ออกมาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งบทบาทของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ในปัจจุบันเปลี่ยนไป และเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น หน้าที่ของหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่โดยตรง เพราะท างานในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าช่วยเหลือกับฝ่ายต่างๆ ที่

อยู่ในองค์การ  จึงได้มีการแบ่งแยกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง มีหน้าที่

เกี่ยวกับองค์การ และส่วนที่สอง มีหน้าที่เก่ียวข้องกับคนโดยตรง (เชาว์  โรจนแสง, 2553, หน้า 27) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การจะมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน หน้าที่ของฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ และส่วนที่เกี่ยวกับคนใน

องค์การ ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
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รูปภาพที่ 2-1 หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 30) 
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หน้าที่เกี่ยวกับองค์การ   

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือฝ่าย หรือแผนกต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์การ 

โดยจะท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับงำนทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  เป็นผู้ริเริ่ม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า กับ

ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและท างาน

ด้วยความราบรื่น  

2. กำรให้กำรแนะน ำ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  ในองค์การใน

เรื่องที่เกี่ยวการบริหารคน  เช่น ระเบียบวินัยในการท างานของพนักงาน การมาท างาน สาย ขาด ลา ของ

พนักงานภายในองค์การ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวตักเตือนเกี่ยวกับการท างานของ

พนักงานเมื่อมีการร้องขอ หรือสามารถกระท าได้ตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้  และท างานแบบมืออาชีพ เป็นต้น     

3. กำรให้บริกำร  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ในการให้บริการแก่ฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการสรรหา 

รับสมัครพนักงานจากภายในและภายนอกองค์การ น ามาคัดเลือกและทดสอบ เพ่ือหาพนักงานที่มีความรู้

ความสามารถให้กับฝ่าย หรือแผนกต่างๆ เมื่อมีความต้องการพนักงานเพ่ิมขึ้นอันเนื่องจากการขยายงาน หรือ

ทดแทนที่พนักงานมีการลาออกไป  ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร เนื่องจากจ านวนคนที่จะรับ

เพ่ิมเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามล้วนแต่น ามาซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

4. กำรควบคุม  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ในกรเปรียบเทียบงานควบคุมคุณภาพฝ่ายผลิต

สินค้าและบริการต่างๆ ของธุรกิจ  การวัดความแตกต่างของผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 2 ครั้ง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ

การประเมินให้กับผู้บริหารแต่ละฝ่าย และจัดท าสรุปผลการประเมินของพนักงานแต่ละคนน าเสนอให้

ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายน าไปใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน การขึ้น

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เป็นต้น  ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการประเมินของพนักงานทุกคนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งส่งผลต่อพนักงาน

และการท างานของทุกคนภายในองค์การ หากเกิดข้อผิดพลาดก็จะท าให้พนักงานเสียขวัญและก าลังใจในการ

ท างาน ท าให้พนักงานอาจตัดสินใจลาออกจากองค์การได้ 
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หน้าที่เกี่ยวกับคน 

เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ที่จะท าหน้าที่เก่ียวกับเรื่องของบุคลากรทุกคนในองค์การ 

ตั้งแต่เริ่มต้นรับเข้ามาท างานจนกระทั่งพนักงานออกจากองค์การไป ซึ่งหน้าที่ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท า

ได้แก่  

1. กำรวำงแผนทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  เป็นการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดย

การก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานในต าแหน่งนั้นให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามที่

ฝ่าย หรือแผนกต่างๆ ร้องขอ และการเตรียมการในการจัดหาก าลังคนเข้ามาท างานเพ่ิมขึ้นอันสืบเนื่องมาจาก

การขยายตัวของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่โต หรือขยายกิจการไปยังภูมิภาค หรือประเทศอ่ืนๆ เช่น บริษัท ซีพีออล 

จ ากัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจในประเทศไทยซึ่งได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม อาหาร และแฟนไชส์ -11 อ่ืนๆ  เป็นต้น 

องค์การจึงต้องมีหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการขององค์การดังกล่าว ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นจัดท ารูปแบบของสหกิจ

ศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนได้มีโอกาสท างานด้วยเรียนด้วย 

2. กำรวิเครำะห์งำนและกำรประเมินค่ำงำน  การวิเคราะห์งานเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์จะท าขึ้นก็ต่อเมื่อ องค์การมีการจัดรูปแบบองค์การใหม่ การก าหนดต าแหน่งงานขึ้นมาใหม่ และเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงลักษณะงานในต าแหน่ง ส่วนการประเมินค่างานเป็นการประเมินหาความยากง่ายของงานที่

ท าในต าแหน่งงานนั้นว่ามีค่างานเท่าไหร่ เพ่ือจะได้น าไปก าหนดค่าตอบแทนของงานในต าแหน่งงาน ในการ

ประเมินค่างานจะประกอบไปด้วยข้อมูล  ความรู้ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา และความรับผิดชอบงาน

ผู้ปฏิบัติงาน  

3. กำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ในการสรุปและรวบรวมจ านวนของ

บุคลากรที่แต่ละฝ่าย แผนกต่างๆ ในองค์การต้องการ  โดยข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานนี้จะได้มาจาก

ฝ่ายต่างๆ ที่ร้องขอในแบบฟอร์มเอกสาร น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือขออนุมัติ และล าดับต่อไปจึงจะน ามา

ซึ่งการสรรหาพนักงานโดยการประกาศจากแหล่งต่างๆ  กระบวนการการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จะสิ้นลง

ตรงที่ผู้สมัครจากแหล่งต่างๆ เข้ามาสมัครงานกับบริษัท ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาจากแห่ล่งภายใน

ภายนอกองค์การ ด้วยวิธีการทาง อินเตอร์เน็ต ปิดประกาศรับสมัครงาน ทางหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุ ส านักงานจัดหางานจังหวัด สถานศึกษา บริษัทจัดหางานเอกชน เป็นต้น  
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4. กำรคัดเลือก กำรทดสอบ และกำรสัมภำษณ์  เป็นขั้นตอนต่อจากการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ที่

เข้ามาสมัครงานในองค์การด้วยวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น   ซึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ในการหา

เครื่องมือในการทดสอบ และสัมภาษณ์คนเพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการท างาน

ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผู้สมัครส่วนใหญ่จะเป็นการท าทดสอบที่เป็นข้อเขียน 

ทางด้านจิตวิทยา และด้านความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการส าหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ และเป็นปฏิบัติงานระดับต้น    

หากต าแหน่งที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูง  องค์การจะใช้วิธีการสัมภาษณ์งานเพ่ือคัดเลือก

ผู้ปฏิบัติงานนั้น 

5. กำรโยกย้ำยเลื่อนต ำแหน่ง  โดยทั่วไปแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะก าหนดการโยกย้ายของพนักงานไว้

เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือการโยกย้ายใดก็ตาม ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์จะกระท าหน้าที่ตามความเหมาะสมของต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานที่จะท าการโยกย้าย 

เลื่อนต าแหน่ง  ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานที่จะย้ายมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ

หรือไม่ หากการโยกย้าย เลื่อนต าแหน่งพนักงานไม่เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปโดยไม่มีเหตุผล ก็จะ

ส่งผลต่อขวัญ  ก าลังใจ และทัศนคติของพนักงาน 

6. กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยตรงที่จะท า

หน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมและให้ความร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เมื่อมีการร้องขอ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่ในการจัดหาหลักสูตร ก าหนดวิธีการอบรมที่

เหมาะสมเพื่อให้ตรงตามที่ฝ่ายต่างๆ  ต้องการ  การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ

อย่างหนึ่งที่จะท าให้พนักงานในองค์การมีความรู้ และเกิดการพัฒนาตนเองน าไปใช้ในการปรับปรุงงานที่ท าอยู่

ในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน   หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คอยเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดด าเนินการส่งให้กับผู้บังคับบัญชาในฝ่าย แผนกต่างๆ เช่น เวลามาท างาน สาย 

ขาด ลา  ของผู้ปฏิบัติงาน  ส่วนผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานจะท าการประเมินการท างานของพนักงานใน

ฝ่าย หรือแผนกของตนเอง และแจ้งผลการปฏิบัติให้กับพนักงานทราบว่าตนเองได้ปฏิบัติงานตรงตามที่ตนเอง

ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงได้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่  ในการประเมินการปฏิบัติงาน เป็น

การประเมินเพ่ือหาจุดบกพร่องในการท างานของพนักงาน หากพบข้อพกพร่องควรแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงานนั้น
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ทราบทันทีเพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในรอบการประเมินครั้งต่อไป  ส่วนข้อดีของพนักงานท างาน

ควรพัฒนาและรักษาต่อไป  ส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนส่วน

ใหญ่จะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน บางองค์การอาจ

น าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้กับพนักงาน 

8. กำรบริหำรค่ำตอบแทน ในที่นี้อาจหมายถึง ค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานในรูปตัวเงิน และไม่ใช่

ตัวเงิน เป็นสัญญาต่างตอบแทนระหว่างเจ้าของกิจการกับพนักงาน  นายจ้างกับลูกจ้าง ทั้งนี้โดยฝ่ายนายจ้าง

ต้องการให้ลูกจ้างท างานหรือปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  ส่วนลูกจ้างก็หวังที่จะได้รับค่าตอบแทนจาก

นายจ้างในการท างานตามที่ได้ตกลงกันไว้  หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารค่าตอบแทน 

สวัสดิการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจัดหาให้กับพนักงานภายในองค์การอย่างเหมาะสม  

ค่าตอบแทนจึงถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญขององค์การ และเป็นเครื่องมือที่แสดงฐานะความเป็นอยู่

ของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินชีวิตได้ ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานควรถือหลักการจ่ายที่

เป็นธรรม  ตามหลักความรู้ความสามารถ หลักความยุติธรรม และหลักความสามารถในการจ่าย  หรือที่

เรียกว่า “งานเท่ากัน เงินเท่ากัน”  ทั้งนี้ หากองค์การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานมีความเหลื่อมล้ ากนก็จะ

ส่งผลให้พนักงานไม่พอใจ และเกิดการเฉื่อยงาน ไม่สนใจท างาน จนกระท่ังตัดสินใจลาออกไปในที่สุด 

9. สุขภำพและควำมปลอดภัยในที่ท ำงำน  การดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการซึ่ง

จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพนักงานโดยตรง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้คอยตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

และให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์การ ตั้งแต่งวันแรกที่เข้ามาท างานโดยการปฐมนิเทศให้พนักงานทันที 

การจัดเตรียมห้องพยาบาลให้กับพนักงานเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้เพียงพอกับสัดส่วนของพนักงานที่มีอยู่ สิ่งที่

ควรพิจารณาในองค์การจึงเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการท างานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายให้แก่พนักงานไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

10. ประโยชน์และบริกำรพนักงำน  หน้าที่ที่ส าคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้พนักงานได้รับ

ประโยชน์สูงสุดต่อตัวพนักงานและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรจัดให้

พนักงานได้รับสิทธิต่างๆ ที่เป็นผลดีต่อพนักงานเอง ได้แก่ การจัดประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน โดยบริษัท

เป็นผู้ออกให้ การจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้กับพนักงาน ส่วนใหญ่บ านาญจะเป็นของภาครัฐ ส่วนบ าเหน็จจะเป็น

ของภาคเอกชนที่ได้จากการจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  การรักษาพยาบาลด้วยการจัดให้มีคลินิก
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รักษาพยาบาลภายในสถานประกอบการถึงที่เป็นการลดการเสียเวลาจากการเดินทางไปสถานพยาบาล และ

อัตราการลาของพนักงานในแต่ละเดือน การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ าเป็นการช่วยเหลือ

พนักงานในกรณีที่พนักงานมีความเร่งด่วน และรายได้ที่ได้จากดอกเบี้ยจะน ามาบริหารจัดการให้กับพนักงานใน

ส่วนต่างๆ ได้อีก การให้ศึกษาต่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เพ่ิมเติมและน ามาพัฒนางานของตนเอง

และองค์การต่อไป 

11. กำรรักษำระเบียบวินัย  เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและติดตามผล

การปฏิบัติงานของตนเอง  พนักงานควรรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท างานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา

ปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการท างานในวัน

ปฐมนิเทศทันที ทั้งนี้หากพนักงานไม่เคารพต่อกฎระเบียบขององค์การ ก็จะท าให้เกิดความไม่เหมาะสมต่างๆ 

เกิดขึ้น  หากต้องมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยควรที่จะน าเสนอให้ผู้บริหารองค์การ

รับทราบทุกครั้ง ไม่ควรจัดท าระเบียบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง 

12. แรงงำนสัมพันธ์ หรือ พนักงานสัมพันธ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานของพนักงานภายใน

องค์การ  เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะด าเนินการเพ่ือลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหลายๆ 

สาเหตุ จึงควรจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ การท าสัญญาจ้าง การจ้างงาน  การตีความในสัญญา และการเจรจา

ต่อรองกับคนงาน โดยตรงและระหว่างฝ่ายนายจ้างกับสมาคมแรงงาน เพราะการจ้างงานได้กระท ากันในรูป

ของสัญญา  และต้อให้เป็นไปตามข้ันตอนกฎหมายที่ถูกต้อง 

13. กำรวำงแผนจัดองค์กำร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กรในฐานะที่เป็นงานทางด้านเทคนิค ทั้งนี้เพราะปัจจุบันขนาดขององค์การได้มีการขยาย 

เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งท าให้ต้องมีการจัดการแบ่ งงานกันท า ตามความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน โดยอาศัยความร่วมกันจากทุกฝ่าย ทุกแผนกภายในองค์การนั้น  ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์มีความเก่ียวข้องกับการจัดองค์การ โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งงานที่มีอยู่ในองค์การเพ่ือ

น าเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินการตัดสินใจ  หรืออธิบายโดยสรุปได้ว่า เป็นผู้จัดท าวางแผน

โครงสร้างภายในองค์การตามต าแหน่งงานที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ขององค์การ 

14. กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  ปัจจุบันงานวิจัยทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มีความส าคัญอย่าง

มากส าหรับธุรกิจ เพราะท าให้องค์การได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
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เช่น พฤติกรรมมนุษย์ การจูงใจ ความพึงพอใจในการท างาน  รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลใน

องค์การ  องค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลที่สงผลกระทบเพ่ือน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

ธุรกิจอย่างเหมาะสมต่อไป 

15. ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกข้อมูลของลูกจ้างหรือ

พนักงานในองค์การเพ่ือใช้ในด้านต่างๆ ในอดีตการเก็บบันทึกข้อมูลไม่ซับซ้อน เนื่องจากอาจมีปริมาณไม่มาก 

การเรียกข้อมูลมาใช้จึงไช้เวลาไม่นาน อีกทั้งไม่จ าเป็นต้องมีการรายงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มากมายนัก แต่ในปัจจุบัน งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายและ

หน่วยงานหลายหน่วยงานภายนอก ท าให้มีปริมาณของข้อมูลมาก อีกทั้งข้อมูลต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ การดึงข้อมูลมาใช้มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากร

มนุษย์มักจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการจัดเก็บ แก้ไข เลือกดึงข้อมูลมาใช้ และ

การรายงานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดอีกครั้งในบทที่ 13    

นโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

นโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์  ที่

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การจะต้องด าเนินการ ท าให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจหลักและปรัชญาในการ

ด าเนินงานขององค์การ  เพ่ือที่ทุกคนในองค์การจะได้ด าเนินงานตามเป้าประสงค์ขององค์การได้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น   เหตุผลที่องค์การจะต้องก าหนดนโยบายทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 

2558, หน้า 40) คือ 

1. เพ่ือให้เกิดลักษณะที่มีความเท่าเทียมกันทุกคนในองค์การ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่อ

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และใช้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายภายในองค์การ 

2. นโยบายเป็นเสมือนเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์การ  

3. นโยบายสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ วินิจฉัยปัญหาต่างที่เกิดขึ้นภายในองค์การอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม  
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4. การก าหนดนโยบายที่ดี จะช่วยให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และจงรักภักดีต่อองค์การของ

ตนเอง อีกท้ังยังสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

หลักพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นนโยบายเกี่ยวกับตัวของ

องค์การ ส่วนที่สองเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ   

1. ส่วนที่เกี่ยวกับองค์กำร  ปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึง

จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของโลก 

และรองรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ เช่น การปรับตัวสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

2. ส่วนของพนักงำน  ได้แก่  ค่าจ้างที่ยุติธรรม  สวัสดิการและผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมในการ

ท างานที่ดี   ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงาน  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานบริหาร  

ความก้าวหน้าในอาชีพ ความส าคัญของกลุ่ม   เป็นต้น   

การที่ผู้บริหารขององค์การให้ความสนใจ ใส่ใจในภาพรวมของนโยบายที่มุ่งพนักงานเป็นหลัก จะส่งผล

ให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะกระตือรือร้น ตั้งใจท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่  อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ชื่อเสียงให้กับองค์การ ท าให้คนที่อยู่ภายนอกได้รับรู้ด้วยกันระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานเองเป็นผู้บ่งบอก   

ในทางกลับกัน หากองค์การดังกล่าวได้จัดการเขียนนโยบายไว้ดีเลิศเลออย่างไรก็ตาม ก็มิใช่ว่าองค์การ

แห่งนั้นจะปฏิบัติตนเองตามนโยบายที่เขียนไว้ ซึ่งก็เท่ากับว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองความต้องการ

ให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  

ดังนั้น  นโยบายในการบริหารงานขององค์การจึงเปรียบเสมือนเครื่องหลักที่เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ด าเนินการขององค์การอย่างหนึ่ง  รูปแบบการเขียนนโยบายจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

รูปแบบ ขนาด ประเภทขององค์การ ทั้งนี้ อยู่ที่ว่าบุคลากรในองค์การจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่องค์การก าหนดมากน้อยเพียงใด  การเขียนนโยบายที่ดีจึงควรเป็นลายลักษณะอักษร เพ่ือแจ้งให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทราบ และไม่ควรเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้งจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการท างานของผู้ปฏิบัติงานได้ 
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การจัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ แต่ก่อนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ฝ่ายบุคคล หรือ แผนกบุคคล ไม่ได้มีบทบาท

มากเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะผู้บริหาร หรือคนส่วนใหญ่คิดว่าทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์การไม่มี

ความส าคัญมากนัก จึงไม่มีฝ่ายที่ชัดเจน แต่น าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไปแฝงไว้กับฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในองค์การ  

ส่วนใหญ่จะเป็นแผนกธุรการ แผนกบัญชีและการเงิน  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคิดว่าการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงินที่คอยบริหารจัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินจึงเป็นแม่งานหลักในการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การเป็นส่วนใหญ่ (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551, หน้า 10) 

ปัจจุบันการจัดทรัพยากรมนุษย์เริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นจึงได้แยกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ออกมาให้ชัดเจน โดยจัดแบ่งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นแผนกต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง  และท างานในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูง 

และผู้จัดการฝ่ายหรือแผนกต่างๆ เกี่ยวกับคนในองค์การ 

หน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ (Functional base)  เช่น การสรรหา 

การคัดเลือกและการทดสอบ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและ

ความปลอดภัยในการท างาน  แรงงานสัมพันธ์ (พนักงานสัมพันธ์) ระเบียบวินัยในการท างาน เป็นต้น 

 

รูปภาพที่ 2-2 โครงสร้างองค์การ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 38) 
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รูปภาพที่ 2-3 โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ  
ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 39) 
 

 

รูปภาพที่ 2-4 โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหน้าที่หลักภายในองค์การ 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 39) 
 

การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จะอยู่ภายในส่วนใดขององค์การย่อมขึ้นอยู่

กับขนาด ประเภท รูปแบบธุรกิจขององค์การ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-2 
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บริษัทขนาดใหญ่จะมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แยกออกเป็นเอกเทศภายใต้ฝ่ายบริหาร หรือหากเป็นบริษัท

ที่มีขนาดกลางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ก็จะอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารโดยแยกออกเป็นแผนกออกมาดังแสดงใน

รูปภาพที่ 2-3 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ในประกอบไปด้วยหน้าที่หลักๆในองค์การ ซึ่งการแบ่งหน้าที่ก็จะ

ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือองค์การเองด้วยว่า จะเน้นให้ความส าคัญกับหน้าที่หรืองานของการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ในด้านใด ดังตัวอย่างได้แสดงในรูปภาพที่ 2-4 เป็นต้น 

 

รูปภาพที่ 2-5 โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 40) 
 
 



41 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การที่บุคลากรภายในองค์การจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเกิดจากการก าหนดนโยบาย

หลักซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะส่งผลให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรม ซึ่งการก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน ควรประกอบด้วย 

1. บรรยำกำศในกำรท ำงำน การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกที่จะ

อยากมาท างานในองค์การ มีขวัญและก าลังใจ พร้อมที่จะทุ่มเทก าลังกาย ในการท างานเพ่ือองค์การ และส่งผล

ให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ในทางกลับการหากองค์การไม่สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อ

พนักงานในทางที่เป็นลบด้วยเช่นกัน 

2. เครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ เป็นตัวกระตุ้น

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือองค์การ  

3. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและผลประโยชน์ที่เป็นระบบและมีควำมยืดหยุ่น  การ

ประเมินค่างานในต าแหน่งงาน  ในการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน

องค์การ 

4. กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง เพ่ือให้พนักงานได้ทราบข้อดีและจุดบกพร่องของตนเองในการปฏิบัติงาน จะน ามาซึ่งการพัฒนาตัวเอง

ของพนักงานต่อไปในอนาคต หลักการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีควรมีความยุติธรรม และน าผลการประเมิน

การปฏิบัติงานมาใช้พัฒนาแท้จริง โดยใช้หลักที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน มากกว่าค่าขอบคน อยู่ที่คุณ

เป็นคนของใคร” 

5. กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  ควรเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไม่

ควรใช้เส้นสายในการเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน 
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สรุป 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับคนโดยตรง 

จะมีหน้าที่แบ่งเป็น 2 หน้าที่ คือ หน้าที่ที่เก่ียวกับองค์การ  และหน้าที่ที่เกี่ยวกับคน  หน้าที่ที่เกี่ยวกับองค์การ  

จะเป็นหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ค าแนะน า การให้บริการ และการ

ควบคุม  ส่วนหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับคน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน

และการประเมินค่างาน การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์  การ

โยกย้ายเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหาร

ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน ประโยชน์และบริการพนักงาน การรักษาระเบียบวินัย 

แรงงานสัมพันธ์ การวางแผนจัดองค์การ การวิจัยทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนนโยบายการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีบรรยากาศในการท างาน เครื่องมือ

ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย การได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์บริการอื่นๆที่พนักงานควรจะได้รับ  

การบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นต่อผู้ปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้รับการเลื่อน

ขั้นเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ซึ่งส่งผลต่อขวัญและก าลังใจที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 
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ค าถามท้ายบท 

1. จงบอกหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์การ และหน้าที่เกี่ยวกับคน 

พร้อมอธิบายโดยละเอียด 

2. สาเหตุผลที่องค์การต้องก าหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

3. การก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยทั่วไปควรประกอบด้วยอะไรบ้าง จง

อธิบายพร้อมบอกเหตุผล 

4. จงอธิบายภาพรวมของขั้นตอนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การโดยสรุป 

5. ให้ท่านจงยกตัวอย่างของโครงสร้างองค์การภาคเอกชนที่ท่านสนใจ และเพราะสาเหตุใดจึงเลือก

องค์การแห่งนี้ 

6. จงระบุถึงความเปลี่ยนแปลงของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ก าลังเผชิญกับปัญหา

ปัจจุบัน ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การโดยรวมและประเทศอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 3 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

1. ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

2. ปัจจัยสาเหตุที่องค์การต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

3. ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

4. ประโยชน์ของการวางแผนก าลังคน 

5. หลักในการประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ 

6. การประเมินทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

7. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผน 
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บทที่ 3  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะเกี่ยวข้องกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามา

ท างานในองค์การ โดยการส ารวจต าแหน่งที่ว่างลงในแต่ละปี อันอาจเนื่องมาจาก การลาออก การเกษียณ  

การสมัครใจลาออก หรือการตาย ซึ่งเป็นที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องคอยดูแล ท าหน้าที่ในการสรรหา

ทรัพยากรมนุษย์ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง  ปัจจุบัน สภาวะแวดล้อม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ

ประเทศไทยได้เปลี่ยนไป เกิดการแข่งขันเข้าสู่ยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ านวนของบุคลากรเริ่มมี

การโยกย้ายถิ่นฐานการท างาน จากประเทศอีกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ เป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์การทีจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การ

ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะเกิดจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการวางแผน

ก าลังคน  ปัญหาของการวางแผนก าลังคนที่มีอยู่ หากองค์การขาด 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551)   หมายถึง การคาดการณ์ หรือการ

พยากรณ์เกี่ยวกับจ านวนก าลังคนที่มีอยู่ในอนาคต ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานขององค์การ และ

ก าลังคนที่มีอยู่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามที่องค์การต้องการ หากไม่มีองค์การก็สามารถที่จะสรรหา

ก าลังคนมาให้พร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด ของกิจการที่ประกอบธุรกิจ หากองค์การที่มีการ

ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ หรือติดต่อระหว่างประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนสรรหาทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณภาพตามระบบที่วางไว้   

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

นโยบายและแผนขององค์การ เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์การ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่โตขึ้น  

ประเภทและขนาดของธุรกิจ  การที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ จะมีระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค่อนข้างเป็นระบบ มีการสรรหา การทดสอบเพ่ือคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาท างานในองค์การ
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อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสอบคัดเลือกคนโดยมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 

ของพนักงานสายการบิน ทั้งนี้ เพราะการท างานกับสายการบินจ าเป็นต้องมีภาษาอังกฤษส าหรับการ

ติดต่อสื่อสาร 

การคาดการหรือการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ องค์การจะใช้ก็ต่อเมื่อมียอดการผลิตสินค้า การ

บริการเพ่ิมเข้า หากช่วงไหนมีการสั่งซื้อ หรือยอดผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้น องค์การจ าเป็นที่จะต้องจัดหาแรงงานคน

มาให้เพียงพอกับการผลิตสินค้าทันตามที่ต้องการ หรือถ้าเป็นงานบริการก็ต้องเตรียมพนักงานด้วยการ

ฝึกอบรมให้ทันกับการบริการลูกค้า เพ่ือรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ 

ปัจจุบันการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ แรงงานคนเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการบริหารก าลังคนที่มีอยู่ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การ

ต้องการความรู้ความสามารถ ก าลังกาย ก าลังสมองจากพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานก็ต้องการ

ค่าตอบแทนที่องค์การจะจ่ายให้ องค์การจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการลดต้นทุนการ

ท างานของแรงงาน การเข้าออกของแรงงานก็ส่งผลต่อการผลิตสินค้า หากพนักงานลาออก หรือเข้าออกงาน

บ่อยๆ จะท าให้องค์การมีต้นทุนค่าแรงสูง  

ปัจจัยสาเหตุที่องค์การต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้า 75) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาเหตุที่ท าให้องค์การต้องมีการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้ 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  มีการแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง 

การได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องมีการวางแผนทรัพยากร

มนุษย์เพ่ือรองรับปัญหาที่จะตามอันเนื่องจากการเพ่ิม ลด อัตราก าลังคน ให้เหมาะสม โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มี

ขนาดใหญ่ หากต้องลดก าลังคนลงจะต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก 

2. โครงสร้างขององค์การ  ยิ่งโครงสร้างองค์การมีมากและสลับซับซ้อนเท่าไหร่ การบริหารจัดการยิ่ง

ท าได้ยากต่างกับองค์การที่มีขนาดเล็ก สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทันที อย่างกรณีของห้างสรรสินค้า 

หน่วยงานราชการ บางแห่งต้องรอนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลักจึงจะสามารถประสานงานต่อได้ 
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3. เทคโนโลยี  ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามาแทนที่แรงงานคนค่อนข้างมาก ธุรกิจยอม

ลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีราคาสูง เพ่ือลดปัญหาการเข้าออกงาน การลาออกของพนักงาน ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องฝึกอบรมและพัฒนาคนที่มีอยู่ในองค์การให้มีความรู้รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น 

โรงงานอิชิตัน ที่ผลิตน้ าดื่มหลากหลายชนิด น าเครื่องจักรมาแทนที่คน ท าให้สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้

อย่างรวดเร็ว และพัฒนาคนที่อยู่ในต าแหน่งต่างๆขององค์การให้รู้เรื่องขององค์การ เพ่ือรองรับการมาศึกษาดู

งานในองค์การอักทั้งยังเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การขึ้น 

4. กฎหมายค่าแรงขั้นต่่า  ปัจจุบันมีการก าหนดค่าแรงงานขั้นต่ าวันละ 300 บาทให้เท่ากันทั่วทุก

ภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ่ายค่าจ้างค่าแรงคนงานในอัตราที่สูง แต่จ านวนผลผลิตที่ได้กับไม่ดีเท่าที่ควร 

ท าให้บางแห่งต้องแบกรับภาระค่าแรงไว้สูงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะการจ่ายค่าแรงที่สูง ท าให้คนงานย้ายถิ่น

ฐานกลับมาท างานที่บ้านเกิดของตนเอง ในขณะที่แรงงานที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 

ได้รับผลกระทบจากการลาออกของคนงานอันเนื่องจากการจ่ายค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศอีกด้วย 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเครื่องจักร  ปัจจุบันได้มีการน าเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือทดแทนก าลังคนมากขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทรัพยากร

มนุษย์ให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตและยอดสั่งซื้อ  

6. การประเมินสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์   เป็นการประเมินถึงก าลังคนที่มีอยู่  โดยเฉพาะ

ตลาดแรงงาน แหล่งที่มีประชากรในวัยท างานอาศัยอยู่ จะมีผลต่อการผลิตสินค้า หากเราไปตั้งโรงงานในที่ที่ไม่

มีประชากรวัยแรงงานอยู่ จะส่งผลต่อการสรรหาก าลังคนที่ขาดแทนมาทดแทนทันที  

7. ระดับการศึกษา  เนื่องจากระดับการศึกษาของคนจากประชากรในวัยแรงงานเปลี่ยนแปลงไป คน

มีความรู้มากขึ้น การจบการศึกษาสูงขึ้นในระดับแรงงาน ท าให้ประชากรกลุ่มที่ใช้แรงงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

ประกอบกับประชากรในปัจจุบันที่ลดลงเนื่องจากการคุมก าเนิด  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีบุตร

เพ่ิมข้ึนด้วยการเพ่ิมอัตราค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรในกฎหมายประกันสังคม 

8. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากประเทศไทยมีการผันผวนทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา ท าให้

ต้องมีการวางแผนเพื่อคาดการณ์ พยากรณ์ก าลังคน ระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือป้องกันปัญหาอันเกิดจาก คน

ล้นงาน หรือ งานล้นงาน 
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9. การเข้าสู่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มแรงงานที่เป็นต่างด้าวเข้ามาท างานข้ามชาติกันมาก

ขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเข้ามาท างานเยอะ

มาก โดยเฉพาะประเทศลาว  และเวียตนาม เนื่องจากอยู่ใกล้สองประเทศนี้  ส่วนภาคกลางจะเป็นแรงงานต่าง

ด้าวที่มาจากประเทศพม่า มอญ เขมร เข้ามาท างานในโรงงานที่ผลิตสินค้า เป็นจ านวนมากเช่นกัน  จ านวนการ

หลั่งไหลของคนงานระดับการใช้แรงงาน จึงมาจากประเทศท่ีอยู่ใกล้กลับจังหวัดที่มีโอกาสลักลอบเข้ามาท างาน  

ส่วนใหญ่เข้ามาท างานตามร้านอาหาร หรือเป็นกรรมกรก่อสร้าง การดูแลของกฎหมายแรงงานควรมีความ

เข้มข้นเพ่ือรับการไหลทะลักของคนงานต่างด้าว สิ่งที่ภาครัฐควรบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว คือการจัดให้มี

การตรวจโรคที่เกิดจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวทุกประเทศ ก่อนที่จะให้มีการท างานในประเทศไทย  

ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์  

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2551) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการ วิเคราะห์งาน สรรหา คัดเลือก และทดสอบ คนเข้ามาท างานในองค์การ เพ่ือที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์จะได้ด าเนินการจัดหาคนที่เหมาะสม มีความรู้ สามารถพร้อมที่จะท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ จึงมี

ส่วนงานที่เกีย่วข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อยู่   4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการวิเคราะห์งาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะต้องรู้รายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่

จะมาสมัครงานทดแทนต าแหน่งที่ขาดแคลนลง ทั้งนี้ เพ่ือที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการสรรหาคนมาสมัครงาน 

แหล่งและสถานที่ที่จะจัดหางานควรมาจากแหล่งใดบ้าง จะช่วยให้ได้ตรงตามจ านวนที่ต้องการ 

2. ด้านสรรหา ด้านการคัดเลือก และทดสอบ  หลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานของ

ต าแหน่งงานที่ขาดแคลนลง จากฝ่ายต่างๆ ที่น าเสนอมาให้ หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็จะด าเนินการสรร

หาคนจากแหล่งภายใน ภายนอกองค์การ การเลือกกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในองค์กา หาก

มีคนเข้ามาสมัครถือว่าหน้าที่ของการสรรหาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นส่วนงานที่เกี่ยวกับการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษย์ จะท าหน้าที่โดยการทดสอบ หรือสัมภาษณ์งานเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าองค์การต้องการคนประ เภทใด 

หน้าที่ตรงกับการวิเคราะห์งานที่ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้จะน าเสนอให้กับฝ่ายต่างๆ ที่ร้องขอมาให้ท าการ

สัมภาษณ์กับพนักงานโดยหัวหน้างานโดยตรง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่กลั่นกรองในระดับต้นๆ เท่านั้ 
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3. ด้านการท่าสัญญาเพื่อเริ่มงาน  เมื่อสัมภาษณ์งานเสร็จสิ้นโดยการหัวหน้างานท าการสัมภาษณ์

เสร็จ และส่งเรื่องมายังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในขั้นตอนนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท า

สัญญา จะท าการติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาท าสัญญาระหว่างผู้สมัคร กับบริษัท  ทั้งนี้เพ่ือเป็น

การยืนยันว่าผู้สมัครงานได้ท างานที่องค์กาแห่งนี้แน่นอน อีกทั้งยังท าให้ผู้สมัครมั่นใจในองค์การมากขึ้น  หาก

ไม่มีเอกสารสัญญาผู้สมัครบางคนอาจไม่ตัดสินใจลาออกในทันที ที่เป็นเช่นนี้หากผู้สมัครตัดสินใจลาออกจาก

งานโดยไม่มีสัญญา องค์การที่เรียกมาสัมภาษณ์ก็อาจปฏิเสธเขาเนื่องจากข้ออ้างอ่ืนๆ เช่น ข้ออ้างว่ามีคนเดิม 

หรือ เด็กฝาก เข้ามาท างานในต าแหน่งนี้  ท าให้ผู้สมัครต้องตกงานเพราะ งานที่เดิมก็ไม่สามารถจะกลับไปท า

ได้เนื่องจากลาออกแล้ว  การท าสัญญาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้สมัครที่จะตอบตกลงหรือตัดสินใจในการ

ท างานร่วมกับองค์การเช่นกัน 

4. ด้านการปฐมนิเทศ และการเริ่มงาน  เมื่อกระบวนการในการท าสัญญาเสร็จสิ้นลง หน้าที่ต่อมา

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ก็จะด าเนินการนัดพนักงานมาปฐมนิเทศ และเริ่มงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานที่จะ

มาร่วมงานสามารถลาออกจากงานได้เมื่อไหร่ การปฐมนิเทศพนักงาน ควรจัดท าให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ทุก

คน โดยข้อมูลที่จะให้กับพนักงานควรเป็นเรื่องของ ประวัติองค์การ ผู้บริหารองค์การ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึง

ระบบการท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิต เช่น  ISO , TQM , 5 ส.  เป็นต้น   

ประโยชน์ของการวางแผนก าลังคน 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551) คือ จะช่วยในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ 

1. เกิดการจ้างงานที่แน่นอน  ทราบจ านวนแรงงานที่มีอยู่ในองค์การว่ามีแรงงานทั้งหมดเท่าไหร่ 

เพ่ือที่องค์การจะได้น ามาจัดเตรียมการจ่ายค่าแรงในแต่ละเดือน และเป็นการวางแผนค่าแรงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตได้ ค่าแรงจัดเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะน ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายในทาง

บัญชี ซึ่งได้แก่ ค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางอ้อม เป็นต้น ถ้าค่าแรงสูงเกินไปจะท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง และ

สินค้าท่ีขายมีราคาแพงขึ้น  

2. การวางแผนผลิตสินค้าและบริการ  ยอดการสั่งซื้อ การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ มีผลกระทบ

ต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กา  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางด้านก าลังคนขององค์การมีการการเพ่ิม-ลด  
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การเข้า-ออก ของพนักงานในองค์การอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายในการผลิต ยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า องค์การจะท าการลดจ านวนคนลงให้

สอดคล้องกับยอดการผลิตและการสั่งซื้อ  และในช่วงที่เศรษฐกิจดีขั้น มียอดการสั่งซื้อ ผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้น 

องค์การก็จะท าการเพิ่มจ านวนคนให้สอดคล้องกับยอดของการผลิตสินค้าและสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

3. ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นไปอย่างมีระบบ และกิจกรรมมีความต่อเนื่อง

สอดคล้องกันทั้งหมดภายในองค์การ  โดยเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การทดสอบ 

การสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศ และการเริ่มงาน ของพนักงานในองค์การ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมและดูแลสวัสดิการต่างๆ  ที่เก่ียวกับมนุษย์ทุกคนในองค์การ ต่อเนื่องไปจนกระทั่ง

เกษียณอายุการท างาน 

หลักในการประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ  

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การนั้น จะมีปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารระดับสูง  ทังนี้จะช่วยให้ฝ่ายบริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่

เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันการวางแผนการจัดหา

ก าลังคนที่มีอยู่อาจเกิดจากการขาดแคลน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  จึงมีหลักใน

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด จะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน

ด้วยกัน คือ (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551, หน้า 25) 

1. โครงสร้างขององค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงสร้าง 

ซึ่งได้แก่ จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในฝ่ายและแผนกต่างๆ ขององค์การ เพศ อายุคน อายุงาน อัตราเงินเดือน วุฒิ

การศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามภูมิล าเนา  รูปแบบของการจ้างงาน 

ได้แก่ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือราย 3 เดือน เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนเปลี่ยนแปลง

ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจ้างและการบรรจุคนเข้าท างาน ได้แก่  
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จ านวนการจ้างและการบรรจุพนักงานใหม่ต าแหน่งในฝ่ายที่บรรจุและแต่งตั้ง มีจ านวนมากน้อย

เพียงใด ควรระบุเป็นตัวเลขให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้ทันทีที่มีต าแหน่งว่างลง  

บางครั้งเราจะพบว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บางแห่งไม่สนใจที่จะอัพเดทข้อมูลของพนักงานในบริษัทตนเอง เวลา

ถามมักจะตอบว่าประมาณ ท าให้ผู้บริหารไม่ได้ข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการ

รับ เพ่ิมขึ้นคนขึ้นมา ข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารจะน าไปใช้ในการขยายกิจการในอนาคต หรือลดจ านวนคนลง

เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าลง 

การจ้างแบบแบบถาวรหรือชั่วคราว และมีการเตรียมแผนที่จะบรรจุกรณีใดบ้าง  เช่น มีเกณฑ์ที่จะ

บรรจุพนักงานชั่วคราว แทนต าแหน่งที่ว่างลงทันที โดยดูจากการมาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผลงานของ

พนักงานที่ปฏิบัติอยู่ในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน มีโอกาส

เติบโตในสายงานของตนเองแม้จะเป็นการจ้างชั่วคราวก็ตาม  ภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล ส่วนใหญ่จะ

พิจารณาพนักงานที่จากอัตราจ้างชั่วคราวให้มีโอกาสได้รับราชการ หรือบรรจุในต าแหน่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

งานของตนเอง เพราะองค์การมีความตระหนักถึงความเสียสละของพนักงานชั่วคราว แม้จะได้รับเงินเดือนและ

สวัสดิการที่น้อยแตกต่างจากพนักงานที่บรรจุประจ า ถาวร แต่ก็ยังรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่เพ่ือหวังผล

ความก้าวหน้าในอาชีพของตัวพนักงานเองนั่นเอง 

ส่วนที่ 2 วัน เดือน ปี ที่จ้างหรือบรรจุ  จะท าให้ทราบว่าพนักงานที่มาเริ่มงานกับองค์การท างานมา

นานมากน้อยเพียงใด  ท าให้องค์การทราบอายุงานของพนักงาน เพ่ือน ามาบริหารจัดการในของค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์และสวัสดิการๆ  ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจการท างานมากขึ้น เช่น การให้โบนัส ตาม

จ านวนอายุงาน , การให้วันหยุดพักผ่อนประจ าปีเพิ่มขึ้น เป็นต้น   

ส่วนที่ 3 อายุ และเพศของผู้ถูกจ้าง หรือบรรจุ จะน ามาบริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยภายในองค์การ ประวัติของความสูญเสีย บาดเจ็บของพนักงานในการท างาน เพศใดมีโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงในการท างาน เพ่ือที่จะได้หาแนวทางในการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ ทักษะ

ทางด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของตนเอง  

ส่วนที่ 4 คุณวุฒิและความช านาญงาน  จะช่วยให้พนักงานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ เป็นผู้ให้

ความรู้และถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงานเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ระหว่างกันภายในองค์การระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์และมีความช านาญในงานถ่ายทอดให้กับรุ่น
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น้องให้ได้รับโอกาสที่ดีข้ึน เช่น พนักงานต าแหน่งช่างภาพ ประจ าสถานีโทรทัศน์ ที่มีการพัฒนางานของตนเอง

ได้รับการฝึกอบรมเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากต าแหน่งช่างภาพสถานี ไปเป็นผู้ก ากับเวที และได้รับการเลื่อน

ขั้นสู่ต าแหน่งผู้ก ากับรายการ ซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งสูงสุดในสายงานนั้น เป็นต้น  นอกจากต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว 

ยังมีเงินประจ าต าแหน่งที่พนักงานได้รับจากผลตอบแทนเป็นเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้นตามอีกด้วย 

ส่วนที่ 5 วิธีการคัดเลือก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีการวางแผนในการสรรหาคัดเลือก ทดสอบคน ซึ่ง

จะข้ึนอยู่กับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  บางต าแหน่งอาจไม่มีการทดสอบเสมอไป โดยเฉพาะต าแหน่งที่ต้องการผู้

มีประสบการณ์และช านาญในอาชีพ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาประสบการณ์ ทัศนคติ และความสามารถ

ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้างานทุกคนที่จะเข้าสัมภาษณ์ด้วยกัน  ในขณะที่ต าแหน่ง

พนักงานระดับต้น อาจจะใช้วิธีทดสอบข้อเขียน แล้วจึงน ามาสู่การคัดเลือกคะแนนข้อสอบที่มีล าดับคะแนน

สูงสุด ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าองค์การจะได้พนักงานที่มีความรู้ในงานของตนเองจริง วิธีนี้องค์การอาจไม่ได้

พนักงานตามที่องค์การต้องการ แต่ก็เป็นวิธีการกลั่นกรองพนักงานในระดับหนึ่งเป็นทางเดียวที่จะท าให้

องค์การแน่ใจว่าเขามีระบบการคัดกรองพนักงานในระดับหนึ่ง อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการรับสมัครผู้

เข้าสอบ ก.พ. จะมีคนมาสมัครสอบเป็นจ านวนมาก ท าให้องค์การไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์คนได้ จึงได้จัดการ

สอบขึ้นมาเพ่ือคัดกรองคนในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนมา

ขอใช้บัญชีรายชื่อพนักงานตามล าดับคะแนนจากสูงลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กับผู้สมัครที่จะเลือกลงในส่วนงานหรือต าแหน่งที่ตนเองต้องการหรือไม่  

3. ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ  หากพนักงานในองค์การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การในเชิงบวก 

โดยเฉพาะองค์การที่มีขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง จะพบว่าองค์การนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยาย

กิจการออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถที่จะหาข้อมูลนี้จากการส ารวจทัศนคติของ

พนักงานที่มีอยู่ในองค์การ เพ่ือสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับองค์การ ซึ่ง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถที่น าไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน

ในองค์การ โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวพนักงานเอง หรือจากพนักงานโดยรวม เช่น ห้องน้ า มี

จ านวนน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้ช่วงเวลาพักกลางวัน,  ไม่มีห้องพยาบาลให้พนักงานกรณีที่มีการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน   การกู้ยืมเงินสวัสดิการฉุกเฉิน ส าหรับใช้จ่ายในยามที่จ าเป็น เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ฝ่ายทรัพยากร
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มนุษย์อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ส าหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการแล้วอาจเป็นสิ่งที่ส าคัญของเขาได้  

ปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรจะละเลยหรือมองข้ามไปแม้แต่เรื่องเดียว 

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

การพยากรณ์ การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งส าคัญที่ฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต้องดูแลเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการ เข้า -ออกจากงาน 

การเพ่ิมข้ึน – ลดลงของก าลังแรงงาน การสูญเสียก าลังคน เพื่อจัดหาคนมาทดแทนให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพขององค์การในปัจจุบัน ทั้งนี้ควรจะต้องมีการเตรียมแผนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อยู่เสมอ 

โดยจะมีสิ่งที่ควรพิจารณาในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อยู่ 5 ประเภทคือ (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 

367-371) 

ประเภทท่ี 1 การรายงานอัตราก าลังแรงงาน (Manpower reports) 

เป็นการรายงานยอดอัตราก าลังแรงงาน ที่มีอยู่โดยคิดค านวณจากอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน  ซึ่ง

สามารถค านวณได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าท างานหรือการออกจากงาน  ส าหรับระยะเวลาหนึ่ง

กับจ านวนคนงานเฉลี่ยในระยะเวลาเดียวกัน  

ตัวอย่าง  บริษัท BKK จ ากัด  มีคนงานเมื่อตอนต้นเดือน จ านวน 1,190  คน  และวันปลายเดือนมี

คนงานจ านวน 1,210 คน  ในเดือนนั้นมีคนงานเข้างานใหม่จ านวน 50 คน  และมีคนงานออกจากงาน 30 คน  

และมีคนงานเฉลี่ย คิดจาก  

= 1190 + 12102  

= 1200 

สูตร  อัตราการเข้างาน = (จ านวนพนักงานเข้าใหม่ x 100)/ก าลังคนงานเฉลี่ย 

       อัตราการเข้างาน =   (50 x 100)/1200  
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       อัตราการเข้างาน =   4.16 % 

สูตร  อัตราการออกจากงาน = (จ านวนพนักงานที่ลาออก x 100)/ก าลังคนงานเฉลี่ย 

       อัตราการเข้างาน =   (30*100)/1200  

       อัตราการเข้างาน =   2.5 % 

หมายเหตุ (ก าลังคนงานเฉลี่ย  = ก าลังคนงานต้นเดือน + ก าลังคนงานปลายเดือน) 

ประเภทท่ี 2 อัตราการขาดงาน (Absenteeism) 

สาเหตุโดยทั่วไปที่คนงานต้องขาดงาน มี 2 ประการ คือ การเจ็บป่วย และเกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง

เดินทางมาท างาน และหรืออยู่ในที่ท างาน  ท าให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท าให้งานไม่ส าเร็จตามแผนที่

วางไว้  การขาดงานก่อให้เกิดความเสียหายในแง่ของผลเสียที่จะท าให้องค์การจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นใน

ส่วนของค่าแรงซึ่งเป็นเรื่ององค์การมิควรจะเสีย ในขณะที่ผลผลิตที่ต้องการตามแผนลดลง  ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่

ควบคุมการท างานควรหาสาเหตุที่เกิดขึ้นของการขาดงานของแรงงาน โดยแบ่งแยกตามระดับอายุ เพศ อายุ

งานที่ปฏิบัติงาน  การวางแผนในเรื่องของการจ่ายค่าแรงให้กับคนงาน ในวันที่ขาดงาน  บางแห่งจะจ่ายให้

เฉพาะวันที่มาท างาน ส่วนวันที่ไม่ได้ท างานบริษัทจะไม่จ่ายให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องวางแผน

ในการจ่ายค่าแรงให้กับคนงานว่าเป็นประเภท รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมอายุงานของคนงานท่ีเข้างานด้วย ดังนั้นจึงได้มีวิธีการวัดการขาดงานเป็นการเปรียบเทียบเวลาที่ขาด

งานกับเวลาทั้งหมดท่ีคนจะต้องท างาน ดังนี้ 

อัตราการขาดงาน  =  จ านวนวันที่เสียไปเนื่องจากการขาดงานในระหว่างงวด  x 100 
                                 จ านวนวันที่คนท างาน x จ านวนวันที่คนขาดงาน 

ตัวอย่าง บริษัท  BKK  จ ากัด  มีจ านวนพนักงานเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคม จ านวน 437  คน  และมี

จ านวนพนักงานเมื่อปลายเดือนธันวาคม จ านวน 438  คน  รวมวันลาหยุดงานของพนักงานทั้งหมดใน 1 ปี 

เท่ากับ 300  วัน  และมีวันท างานในเดือนนั้น 25 วันท างาน  
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อัตราการขาดงาน  =       300       X       100 
[(437 + 438)/2] X 25  

=       30,000   
                               10,937.50 

=       2.74 % 

ประเภทท่ี 3 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  (Turnover rate) 

เป็นการรายงานอัตราการหมุนเวียนก าลังแรงงาน โดยพิจารณาจากการก าหนดอัตราก าลังคน ซึ่งจะ

เน้นปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียพนักงานโดยการปลดเกษียณ การลาออก การเลิกจ้าง เสียชีวิต  พักงาน การ

โยกย้าย การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  โดยเราจะต้องศึกษาถึงอัตราการหมุนเวียนของแต่ละเรื่อง  เพ่ือจะได้

เตรียมการวางแผนพนักงานไว้ทดแทนก าลังคนที่ขาดหายไป  จากการจดบันทึกที่ผ่านมาประกอบกับการศึกษา

จากประวัติการท างานของพนักงาน อาจคะคะเนได้ว่าในปีหนึ่งหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อัตราการหมุนเวียน

จะเป็นเท่าใด การค านวณหาอัตราการหมุนเวียนของแรงงานมักค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน  โดย

ค านวณจากจ านวนของพนักงานที่ลาออกหรือที่ถูกเลิกจ้าง  ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม  แล้วหารด้วยอัตรา

ถัวเฉลี่ยของพนักงานในระหว่างเดือน   

ตารางท่ี 3-1 ตัวอย่างจ านวนพนักงานที่ออกจากงานของ บริษัท  BKK  จ ากัด 

สาเหตุ จ่านวน (คน) 

ถูกไล่ออก 10 

ลาออกโดยสมัครใจ   9 

พักงานชั่วคราว ไม่มี 

เกษียณอายุงาน ไม่มี 

เสียชีวิต 1 

รวม 20 
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ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 57) 

ตารางท่ี 3-2 ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกประวัติการท างานของพนักงาน 

จ านวนพนักงาน จ านวน (คน) 

ต้นเดือน 436  

ปลายเดือน 430 

ถัวเฉลี่ย 433 

 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 58) 

                อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน      =  20 X 100 
                                                       433 

=  4.6 %  ต่อเดือน 

ประเภทท่ี 4 การจัดท าสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี (Yearly report) 

เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพนักงานเป็นรายปี  ข้อมูลที่ได้จาก อัตราก าลังคน อัตราการ

หมุนเวียนของพนักงาน อัตราการขาดงาน  หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเดือนสะสมมาเป็นปี  ในการ

ที่จะหาข้อมูลเฉลี่ยเพ่ือท าการวิเคราะห์งานวางแผนก าลังคนของหน่วยงานในปีต่อไป ดังนี้ 

ก าลังคนงานต้นงวด  =ก าลังคนงานปลายเดือนมกราคม 

ก าลังคนงานปลายงวด  =ก าลังคนงานปลายเดือนธันวาคม 

หมายเหตุ   สาเหตุที่ใช้ก าลังคนงานปลายเดือนมากราคม   เพราะก าลังคนงานเริ่มจะคงที่  เนื่องจาก

ช่วงต้นเดือนมกราคมมีการออกจากงานสูง สาเหตุเนื่องมาจาก คนงานรับโบนัสแล้วลาออก  ก าลังคนงานจะ
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เริ่มคงท่ีเมื่อพนักงานเหล่านี้ลาออกไปแล้ว และการที่ใช้ก าลังแรงงานปลายงวดเดือนธันวาคม เพราะก าลังแคน

งานในเดือนสุดท้ายของปีนั้นนั่นเอง  

 

สูตร  การหาก าลังคนงานเฉลี่ยทั้งปี   

 =  ก าลังคนงานปลายเดือนมกราคม + ก าลังคนงานปลายเดือนธันวาคม 
                                                                 2  

ส่วนอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการขาดงานก็ใช้วิธีเดียวกันคือ ใช้ก าลังคนงานโดย

เฉลี่ย ดังนี้ 

สูตร  อัตราการขาดงาน  = จ านวนรวมวันลาหยุดงานของพนักงานทั้งปี   X  100 
                                  ก าลังคนงานเฉลี่ยทั้งปี X จ านวนวันท างานทั้งปี 

จ านวนวันท างานทั้งปีในปีนี้  มาจาก จ านวนวันท างานจริงทั้งปี  (ที่ไม่รวมวันหยุดงานประจ าสัปดาห์

และวันหยุดตามประเพณี หรือวันนักขัตฤกษ์)  

ประเภทท่ี 5 อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

การหาอัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  ได้มีการบันทึกไว้ในปัจจุบัน ต่างกับในอดีต

หลายๆ บริษัท หรือองค์การต่างๆ ไม่ใส่ใจในเรื่องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอุบัติเหตุไว้ ซึ่งการบันทึกข้อมูล

การเกิดอุบัติเหตุ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานด้วย จึงได้มีวิธีการคิด

ค านวณหาอัตราความถ่ีและอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

1. วิธีค่านวณอัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ เราสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการ

บันทึกอุบัติเหตุโดยแบ่งแยกออกเป็น 2 อัตรา คือ  อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ (frequency rate) และ อัตรา

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (severity rate)    

อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ       =  จ านวนเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุ X  1,000,000 
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                                           จ านวนชั่วโมงของคนงานท้ังหมดที่ได้รับอันตราย 

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ =  จ านวนวันที่เสียไป  x 1,000,000   
                                       จ านวนชั่วโมงของคนงานท้ังหมดที่ได้รับอันตราย 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ          = จ านวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ  x 200,000 
                                     จ านวนชั่วโมงของคนงานท้ังหมดที่ได้รับอันตราย 

ตัวอย่าง  บริษัท BKK จ ากัด มีพนักงาน 427  คน  ท างานวันละ 8 ชั่วโมง  อาทิตย์ละ 6 วัน ปรากฏ

ว่ามีคนงานที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานจ านวน 3 ราย  ในจ านวนนี้เป็นอุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียเวลา

ท างานทั้งสิ้นเป็นเวลา 10  วัน  ดังนั้นชั่วโมงท างานรวม ค านวณจาก  427x8x26 = 88,816 

อัตราเกิดอุบัติเหตุ           =   3 x 200,000 =  6.75 
                                     88,816 

อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ =  3 x 1,000,000  =  33.77 
                                        88,816 

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ =   10 x 1,000,000    =  112.59 
                                            88,816 

หมายเหตุ 1,000,000  ชั่วโมงท างาน  คิดจากเวลาที่สูญเสียไปขณะเกิดอุบัติเหตุเป็นเวลาที่คนงานบางคนต้อง

เสียเวลาในการท างานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

วิทยา  ตันติเสวี (2556, หน้า 376) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

1. ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน การเพ่ิม- ลด  จ านวนคนงาน 

2. ท าให้การจัดสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานในองค์การเป็นไปในทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3. สามารถจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถพยากรณ์ และคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
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4. ใช้ก าหนดเป้าหมายในการ เพ่ิม ลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของคนงาน 

5. ใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรอง ในเรื่อง ข้อเรียกร้องที่ยังไม่จ าเป็น การเกษียณอายุ การ

รักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  

6. เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะน าเสนอให้กับผู้บริหาร หรือผู้เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

ความเป็นไปของพนักงานในองค์การ 

ตารางท่ี 3-3 สรุปการท าสถิติและรายงานในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

เรื่อง 
ข้อมูลเพ่ือการรายงาน 

รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน รายปี 

จ านวนพนักงาน     

เพศ     

อายุพนักงาน     

อายุงาน (ปี)     

ระดับการศึกษา     

สถานภาพการสมรส     

อัตราการหยุดงาน     

อัตราการออกจากงาน     

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ     

อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ     

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ     

การรายงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     

อัตราเฉลี่ยของค่าจ้าง     

 

ที่มา: (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 382) 
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ตารางท่ี 3-4 รายงานอัตราก าลัง บริษัท BKK  จ ากัด 

รายงานอัตราก าลังแรงงานประจ าเดือน ......................วันท่ี .................. เดือน..................... ปี.......................... 
ฝ่าย/แผนก พนักงาน 

จ้างพิเศษ 

พนักงานประจ า 

ยอดยกมา บรรจุใหม่ ลาออก โอนเข้า โอนออก รวม งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร         

  กรรมการผู้จัดการ  1 - - - - 1 - 

  ฝ่ายอ านวยการ  1 - - - - 1 - 

รวม  2 - - - - 2  

ผู้จัดการฝ่าย 
ผลิตภัณฑ ์

 1 - - - - 1 - 

  แผนกกวางแผน 
และออกแบบ 

 1 - - - - 1  

รวม  2 - - - - 2 - 

ฝ่ายผลิตสินค้า         

  ผู้จัดการโรงงาน  1 - - - - 1 - 

  แผนกผลติ 1  57 - - - - 57  

  แผนกผลติ 2  198 - - - - 198  

  แผนกผลติ 3  81 - - - - 81  

รวม  337 - - - - 337 - 

ฝ่ายวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพ 

        

  แผนก ก.  20 - - - - 20 - 

  แผนก ข.  8 - - - - 8 - 

รวม  28     28  

ฝ่ายซ่อมบ ารุง  1     1  

  แผนกซ่อม  
เครื่องจักร 

 2     2  

  แผนกซ่อมทั่วไป  2     2  

รวม  5     5  

รวมพนักงานทั้งสิ้น  374     374  

ที่มา: (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 385) 
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รูปภาพที่ 3-1 โครงสร้างองค์การแสดงก าลังคนในส่วนงานต่างๆ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 63) 
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สรุป 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญยิ่งไม่น้อยกว่ากิจกรรมหรือกระบวนการอ่ืนๆ ในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การทั้งหลายจะต้องจัดเตรียม

บุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการและมีไว้พร้อมเสมอ  โดยเฉพาะปัจจัยสาเหตุที่ท าให้องค์การต้องมีการ

วางแผนทรัพยากรมนุษย์มาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและ

รุนแรง  ขนาดของโครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนยิ่งท าให้การบริหารจัดการค่อนข้างยาก 

การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทดแทนก าลังคน ประกอบกับกฎหมายค่าแรงขั้น

ต่ าที่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าแรงขององค์การซึ่งจัดว่าเป็นต้นทุนที่สูง   

ด้านความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์งาน สรร

หา คัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์คนเข้ามาท างาน เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถ เหมาะสมกับองค์การมาก

ที่สุด  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงมีประโยชน์ก่อให้เกิดการจ้างงานที่แน่นอน  สามารถวางแผนการผลิต

สินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและทราบจ านวนการผลิตที่แน่นอน เพ่ือที่จะได้เตรียมตัวรองรับกับยอด

สั่งซื้อ  ขณะเดียวกันช่วงใดท่ียอดการสั่งผลิตลดลงองค์การก็ควรที่จะเตรียมลดจ านวนก าลังคน ด้วยการไม่รับ

คนเพ่ิม ในขณะที่คนเดิมก็ต้องท าการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือรองรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปใน

อนาคต 
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ค าถามท้ายบท 

1. การวางแผนก าลงัคนหรอืการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์หมายความว่าอยา่งไร 

2. ปจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ 

3. การวางแผนทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัต่อองคก์ารอยา่งไร 

4. องคก์ารมคีวามจ าเป็นอย่างไรจงึตอ้งท าการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ จงบอกสาเหตุความ

จ าเป็นดงักล่าว 

5. อธบิายกระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

6. เมือ่ขาดแคลนแรงงาน จงเสนอแนะวธิกีารแกไ้ข 

7. เมือ่แรงงานมมีากเกนิไป จงเสนอแนะวธิกีารแกไ้ข 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 4 

การวิเคราะห์งาน 

1. ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์งำน 

2. ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์งำน 

3. วิธีวิเครำะห์งำน 

4. ข้อมูลในกำรจัดท ำเอกสำรกำรวิเครำะห์งำน 

5. ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์งำน 

6. กำรแสดงรำยละเอียดงำนหรือกำรบรรยำยลักษณะงำน 

7. แนวทำงในกำรจัดท ำแบบแสดงรำยละเอียดของงำน 

8. กำรระบุลักษณะเฉพำะของงำน 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์งาน 

กำรวิเครำะห์งำน คือหน้ำที่ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรบริหำรเกระบวนกำรหลักส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรและเป็นงำนขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นหัวใจหลัก โดยมีเนื้อหำหลักที่

ประกอบไปด้วย รำยละเอียดของงำนที่แสดงให้คนอ่ืนเห็นว่ำพนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงไร  ซึ่งประกอบไปด้วย  

ชื่องำน สรุปงำน หน้ำที่งำน ส่วนคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่จะมำปฏิบัติงำน 

เพ่ือที่จะในกำรจัดเตรียมเครื่องมือที่จะน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของพนักงำน

ในองค์กำรที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกันออกไป ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน มีควำมเข้ำใจใน

ควำมรับผิดชอบของงำนตนเองอย่ำงชัดเจน และควำมสัมพันธ์ของงำนตนเองที่จะไปเกี่ยวข้องกับงำนอ่ืนๆ ที่มี

อยู่ในองค์กำรร่วมกับพนักงำนภำยในองค์กำร  ทั้งนี้ยังแสดงถึงรำยละเอียดของงำนที่แสดงถึงสิ่งที่ตนเองท ำอยู่

ให้หัวหน้ำงำนได้รับรู้ถึงเนื้อหำในงำนของตนเอง รวมถึงคุณสมบัติของคนที่จะท ำงำนในต ำแหน่งนั้นๆ เพ่ือที่ได้

น ำไปเป็นเครื่องมือในกำรสรรหำคนมำท ำงำนได้ตรงกับต ำแหน่งมำกขึ้น นอกจำกนั้นเรำยังใช้กำรวิเครำะห์งำน

เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรค่ำตอบแทนในกำรจัดท ำโครงสร้ำงและกำรประเมินค่ำงำนให้เหมำะสม รวมไปถึง

กำรน ำไปประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอีกด้วย 

ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน   คือ กระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

งำนที่ท ำของผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมช ำนำญในกำรท ำงำน 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนมีลักษณะเป็นอย่ำงไร มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัตถุดิบอะไรที่เป็นองค์ประกอบใน

กำรท ำงำน  รวมถึงควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่องำน และโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะน ำข้อมูลทั้งหมดมำจัดให้เป็นระบบ กำรท ำงำนไม่เกิดควำมซับซ้อนกันในต ำแหน่ง  

สำมำรถน ำกำรวิเครำะห์งำนไปใช้ในกิจกรรมกำรประเมินค่ำงำนของพนักงำน และน ำไปพัฒนำระบบกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่พนักงำนปฏิบัติ  รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

อย่ำงเป็นธรรม โดยเรำสำมำรถจัดแยกออกเป็นแบบแสดงรำยละเอียดของผู้ปฏิบัติงำน และคุณสมบัติของ

ผู้ปฏิบัติงำน 
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นอกจำกกำรวิเครำะห์งำนจะศึกษำในเรื่องรำยละเอียดและคุณสมบัติของงำนแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่เรำ

น ำกำรวิเครำะห์งำนไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของงำนทำงด้ำนวิศวกรรม ซึ่งอำจจะเพ่ิมเติมในเรื่องกำร

ไหลของงำน น ำมำปรับปรุงให้งำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันกับงำนอ่ืนอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น พนักงำนบริษัท

ขำยส่งมือถือ จะต้องจัดท ำเส้นทำงในกำรเดินรถไปส่งของตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งใกล้และไกลตำมเขตที่ตนเอง

รับผิดชอบ พนักงำนจะต้องท ำกำรวำงแผนกำรเดินทำงของตนเองในแต่ละวัน เพ่ือให้สินค้ำที่ลูกค้ำได้รับนั้นถึง

มืออย่ำงรวดเร็วที่สุด กำรวิเครำะห์งำนในส่วนนี้ก็จะดูในงำนกำรวำงแผนกำรเดินทำงในแต่ละวัน โดยใช้ค่ำ

ระยะทำงกิโลเมตรออกมำเป็นจัดกำรวำงแผนนั่นเอง 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน 

กำรวิเครำะห์งำนจะมีค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องในกำรจัดท ำเอกสำร โดยมี

ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป (จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 2558, หน้ำ 99; วิเชียร  วิทยอุดม, 2557, หน้ำ 8; 

เสนำะ  ติเยำว์ และ เสน่ห์  จุ้ยโต, 2553, หน้ำ 83) 

การวิเคราะห์งาน (Job analysis) คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นขอบเขตควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของ

ผู้ปฏิบัติงำน  รวมถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน ในกำรท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำร โดยใน

กำรวิเครำะห์งำน จะมีเนื้อหำที่เก่ียวข้องสอง ส่วนคือ 

1. รายละเอียดงาน (Job description) เป็นกำรแสดงถึงรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำนอย่ำงละเอียดท ำงำนของพนักงำน ซึ่งประกอบไปด้วย    

2. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  (Job specification) คุณสมบัติขั้นต่ ำที่พนักงำนจะสำมำรถ

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นๆได้ ไม่จ ำเป็นต้องจบสูงก็สำมำรถท ำงำนได้ เช่น เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล จบกำรศึกษำ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ไม่จ ำเป็นต้องใช้วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  แต่ถ้ำใช้กำรตรวจสอบหรือมีเรื่องของ

กำรวำงแผน ควำมรอบคอบในกำรท ำงำน อำจเพิ่มวุฒิกำรศึกษำให้สูงขึ้นตำมล ำดับ 

การประเมินค่างาน (Job evaluation)  เป็นกำรเปรียบเทียบต ำแหน่งงำนที่ท ำ โดยอำศัยข้อมูล

พ้ืนฐำนในกำรท ำงำนมำใช้ในกำรประเมินค่ำงำน  เช่น กำรประเมินค่ำงำนเลขำนุกำร กับต ำแหน่งบัญชี  ถ้ำ

เป็นส ำนักงำนท่ีท ำงำนด้ำนบัญชี จะให้ควำมส ำคัญกับอำชีพบัญชี  ต ำแหน่งเลขำนุกำรจะไม่ค่อยมีควำมส ำคัญ
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เท่ำท่ีควร และมีค่ำคะแนนน้อย  ในขณะเดียวกัน ถ้ำเป็นบริษัทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงำนภำยนอก ประสำนกับ

บริษัทภำยนอก และฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กำร  ก็จะให้ควำมส ำคัญกับต ำแหน่งเลขำนุกำรเป็นหลัก ทั้งนี้งำนที่

ท ำจะมีค่ำคะแนนสูงหรือต่ ำก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยเช่นกันว่ำประกอบกิจกำรทำงด้ำนไหนด้วย 

การแยกประเภทงาน (Job classification) กำรจัดงำนที่อยู่ร่วมกันออกมำแยกเป็นประเภท ตำม

ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบของงำนนั้นๆ โดยเฉพำะงำนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน โดยอำศัยมำตรฐำนใน

กำรท ำงำนเป็นตัวหลักในกำรแยก  

การออกแบบงาน (Job design) คือกระบวนกำรที่ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรท ำงำนโดยอำศัยคุณ

ลักษณะเฉพำะของงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนนั้น ให้มีควำมสัมพันธ์เคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กรณี

กำรให้บริกำรของพนักงำนขำยอำหำรประเภทสะดวกซื้อ จะจัดกำรล ำดับควำมเคลื่อนไหวของพนักงำนในกำร

รับใบสั่งสินค้ำแล้วค ำนวณเสร็จพนักงำนจะหันไปหยิบของให้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรหลังจำกนั้นพนักงำนก็น ำส่ง

ให้ลูกค้ำที่เคำเตอร์ ให้ลูกค้ำบริกำรตนเอง บริษัทจะค ำนวณเป็นวินำทีในกำรให้บริกำรออกมำและบันทึกเป็น

ค่ำคะแนน หำกมีควำมผิดปกติในควำมล่ำช้ำสินค้ำ ข้อมูลเวลำก็จะท ำกำรบันทึกไว้เช่นกันเพ่ือน ำมำปรับปรุง

งำนในอนำคต 

 

รูปภาพที่ 4-1 แสดงกำรออกแบบงำนรับใบสั่งซื้อของลูกค้ำร้ำนอำหำรสะดวกซ้ือ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 71) 
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การเพิ่มงาน (Job enrichment) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเนื้องำนและระดับควำมรับผิดชอบของงำนที่

ผู้ปฏิบัติงำนนั้นท ำอยู่ปกติให้ใช้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นจำกเดิม และปริมำณงำนควำมรับผิดชอบที่สูงขึ้น ท ำให้

เกิดควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน งำนที่ท ำนั้นจะยำกขึ้นกว่ำงำนเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ ำ เช่น ต ำแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่ครี เอทีพ  จะมีหน้ำที่ ในกำรคิดรำยกำรเมื่อเพียง 1 รำยกำรเท่ำนั้น  เมื่อเขำท ำไปได้จนมี

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรรำยกำร ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตรำยกำรทีวี ก็จะเพ่ิมรำยกำรให้เจ้ำที่ครีเอทีพคิดเพ่ิมอีก 

โดยเจ้ำหน้ำที่ 1 คนจะต้องรับผิดชอบรำยกำรทีวีไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำรขึ้นไป  งำนครีเอทีพ เป็นงำนที่ต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์งำนอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือที่จะให้รำยกำรนั้นไม่น่ำเบื่อหน่ำย  หรืออีกตัวอย่ำง

กำรรับช ำระเงินค่ำสินค้ำ ที่ให้บริกำรทั่วประเทศ บำงบริษัท อำจให้พนักงำนรับผิดชอบดูแลเพียงจุดเดียว แต่

เมื่อบริษัทได้ขยำยกิจกำรก็อำจจะเพ่ิมกำรดูแลจำกท่ีดูแลเพียงจุดเดียวเป็น 2-3 จุดเพิ่มข้ึน 

 

รูปภาพที่ 4-2 แสดงกำรขยำยกำรให้บริกำรของธุรกิจ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 72) 

 

ภำพแสดงกำรรับผิดชอบงำนจำกเดิมท่ีรับผิดชอบเพียงร้ำนเดียว ทำงร้ำนขยำยให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะรวมไป

ถึงควำมรับผิดชอบต่อจ ำนวนเงินของร้ำนในสำขำที่จะต้องโอนส่งให้กับทำงธนำคำรทุกวัน  กำรรับผิดชอบต่อ

พนักงำนภำยในร้ำนรับช ำระท่ีมีพนักงำนต่อร้ำน 5 คน จะเพ่ิมข้ึนเป็น 15 คน 
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การขยายงาน  (Job enlargement) คือกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกำรท ำงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนได้

ท ำอยู่ให้มีมำกขึ้น  โดยกำรเพ่ิมงำน จะเป็นกำรเพ่ิมงำนที่ท ำอยู่ ให้มีปริมำณมำกขึ้น แต่ควำมรับผิดชอบอยู่ใน

ขอบเขตของงำนเท่ำเดิม เป็นกำรขยำยงำนในแนวนอน 

 

รูปภาพที่ 4-3 แสดงกำรขยำยขอบเขตของงำนในแนวด่ิง 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 73) 
 
 

 

รูปภาพที่ 4-4 แสดงกำรขยำยงำนในแนวดิ่ง 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 73) 
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จำกภำพจะแสดงให้เห็นว่ำ  จ ำนวนพนักงำนจำกเดิม สำขำละ 10 เมื่อมีกำรขยำยสำขำมำกขึ้น 

จ ำนวนพนักงำนที่รับผิดชอบต่อสำขำก็มำกขึ้นตำมล ำดับ ลักษณะของงำนที่รับผิดชอบเป็นงำนเดิมที่ท ำอยู่ แต่

ขยำยควำมรับผิดชอบมำกขึ้นนั่นเอง 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 

จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 96) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรวิเครำะห์งำนไว้ ดังนี้  

1. กำรออกแบบงำน จะน ำกำรวิเครำะห์งำนมำใช้ในเรื่องของกำรออกแบบงำนในส่วนของ กำรรักษำ

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรท ำงำน ทั้งนี้เนื่องจำกข้อมูลในค ำบรรยำย

ลักษณะงำนจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีผลต่อกำรท ำงำน องค์กำรจึงต้องมีกำร

ออกแบบเพื่อกำรป้องกันอุบัติภัยในกำรท ำงำนด้วยเช่นกัน  

2. กำรก ำหนดโครงสร้ำงขององค์กำร  โดยผู้บริหำรจะน ำงำนทั้งหมดที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นแต่ละ

ระดับในองค์กำร  ตั้งแต่งำนที่มีควำมง่ำยมำกที่สุดไปจนถึงงำนที่มีควำมยำกมำกที่สุด หรืออำจใช้วิธีกำร

ก ำหนดตำมควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้ปฏิบัติงำนตั้งแต่งงำนที่เป็นแรงงำนไร้ฝีมือ จนกระทั่งไปจนถึง

แรงงำนที่ต้องใช้ฝีมือในกำรท ำงำน จนกระท่ังไปถึงหัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำรงำนตำมล ำดับ 

3. กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ เมื่อได้กำรก ำหนดโครงสร้ำงงำนแล้ว  หน้ำที่ต่อไปคือกำรเอำจ ำนวน

พนักงำนที่มีอยู่มำใส่ลงในโครงสร้ำงขององค์กำร จะท ำให้เห็นชัดว่ำงำนแต่ละคนควรใช้พนักงำนที่มีอยู่จ ำนวน

กี่คน และคนที่ท ำงำนแต่ละคนควรมีคุณสมบัติอย่ำงไร  

4. กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  เมื่อเรำได้ข้อมูลจำกกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จ ำนวนคน

ที่ต้องกำร  มำท ำกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตรงตำมรำยละเอียดของงำน รวมถึง

ขอบเขตควำมรับผิดชอบของงำนที่พนักงำนผู้ที่จะเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรจะได้รับกำรมอบหมำยงำนที่

เหมำะสม 

5. กำรจัดคนเข้ำท ำงำน  ท ำให้เรำสำมำรถจัดหำคนที่จะเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม 

โดยใช้เนื้อจำกจำกรำยละเอียดของงำน และคุณสมบัติของพนักงำนที่องค์กำรต้องกำร ท ำให้ได้พนักงำนที่จะ

มำท ำงำนได้ตรงกับต ำแหน่งที่องค์กำรต้องกำรที่สุด ตัวอย่ำงเช่น  ถ้ำเรำจะรับสมัครพนักงำนธุรกำรแผนก   

เรำจะตอ้งรู้คุณสมบัติพื้นฐำนของผู้ที่ปฏิบัติงำน วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  ควำมสำมำรถ
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ในกำรพิมพ์ดีด ไทย อังกฤษ ไม่ต่ ำกว่ำ 40 ค ำต่อนำที เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรสรรหำคนที่มีควำม

ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

6. กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  องค์กำรจะน ำกำรวิเครำะห์งำนมำใช้ในเรื่องกำร

ประเมินค่ำงำนเพ่ือตีรำคำออกมำเป็นรำคำค่ำงำน และแปลงค่ำงำนออกมำเป็นคะแนนเพ่ือมำก ำหนดกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนตำมควำมยำกง่ำยของงำน ตำมต ำแหน่งงำนที่พนักงำนได้ท ำอย่ำงถูกต้องและ

เหมำะสม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทุกครั้งที่มีกำรประเมินพนักงำนภำยในองค์กำร กำรวิเครำะห์งำนจะ

ท ำให้เรำเห็นรำยละเอียด หรือดัชนีชี้วัดที่พนักงำนได้ตั้งไว้ในกำรท ำงำนจะมีผลต่อกำรประเมินของพนักงำน 

ท ำให้เรำทรำบว่ำเขำท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่  เช่น พนักงำนแคชเชียร์ของบริษัทที่อยู่ตำมสำขำ

ต่ำงๆ จะต้องน ำเงินส่งเข้ำธนำคำรเวลำ 17: 00 น. ทุกวันหลังจำกงำนเสร็จสิ้น  หำกพนักงำนไม่สำมำรถท ำได้

ภำยในเวลำที่ก ำหนด ก็ถือจะว่ำในวันนั้นพนักงำนมีข้อผิดพลำด และจะต้องท ำกำรบันทึกรำยงำนแจ้งสำเหตุที่

ท ำให้เกิดข้อผิดพลำดดังกล่ำวเพ่ือที่จะได้น ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป   

7. กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ข้อมูลที่อยู่ในกำรวิเครำะห์งำนจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงชัดเจนทุกข้ันตอนกำรท ำงำน จึงท ำให้หน่วยงำนได้รับทรำบควำมรู้

ควำมสำมำรถที่น ำมำใช้ในกำรท ำงำนของพนักงำนว่ำ เขำเหล่ำนั้นมีจุดที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้ำง 

เพ่ือที่จะน ำไปพัฒนำเพ่ิมเติมในส่วนที่ขำด เช่น บำงครั้งองค์กำรพบว่ำพนักงำนขำดควำมช ำนำญในกำรใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ืองำนเอกสำร เนื่องจำกในกำรพิมพ์งำนจะท ำงำนค่อนข้ำงล่ำช้ำ องค์กำรก็อำจจะส่งเสริมด้วย

กำรให้พนักงำนเรียนรู้ทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมต่ำงๆ ได้มำกข้ึน  บำงครั้งเรำพบว่ำพนักงำนไม่เก่งในเรื่องของ

กำรใช้โปรแกรม Excel หรือพนักงำนใช้งำนไม่เหมำะสมกับเอกสำร เรำก็อำจจะเพ่ิมเติมในส่วนของกำรใช้งำน 

Excel ให้กับพนักงำน  งำนทำงด้ำนบุคลำกรส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่ต้อง Excel เป็นส่วนใหญ่  ส่วนงำน Word 

จะเป็นเรื่องงำนเอกสำรตอบจดหมำยหรือกำรบันทึกต่ำงๆ เป็นต้น 

8. แรงงำนสัมพันธ์และกฎหมำย  กระบวนกำรวิเครำะห์งำนสำมำรถน ำไปใช้ในเรื่องกำรร้องเรียนจำก

กำรท ำงำนที่ไม่เป็นธรรมของนำยจ้ำง เช่น นำยจ้ำงให้ท ำงำนนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของงำน 

หรือกำรจ่ำยค่ำจ้ำงท่ีไม่เป็นธรรมอีกด้วย 

9. สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กระบวนกำรวิเครำะห์งำนจะมีข้อมูลที่ระบุถึงสภำพกำร

ท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย พร้อมบอกถึงสำเหตุต่ำงๆ ในกำรท ำงำนด้วย  เช่น สภำพของอำกำศที่ร้อน
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อบอ้ำว  แสงที่จ้ำเกินไป อุณหภูมิในห้องท ำงำน  ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนของวิศวกรโครงกำรก่อสร้ำง  ที่

จะต้องระวังในเรื่องของเศษอิฐเศษปูนที่อำจหล่นลงมำใส่ศีรษะ วิศวกรจะต้องใส่ชุดที่พร้อมส ำหรับกำร

เตรียมพร้อมในกำรตรวจงำนด้วยเช่นกัน   

 

รูปภาพที่ 4-5 เครื่องมือขั้นพ้ืนฐำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 76) 
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วิธีการวิเคราะห์งาน 

จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 102) และ  เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุ้ยโต (2553, หน้ำ 87) 

ได้กล่ำวถึง วิธีวิเครำะห์งำนไว้หลำยวิธี ได้แก่ 

1. การออกแบบสอบถาม  (Questionnaires) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมำก และง่ำยต่อกำรจัดท ำมำก

ที่สุด อีกทั้งยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำที่ต่ ำ  เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถที่จะกรอกแบบสอบถำมโดยกำรใช้

เครื่องหมำย  หรือ  ลงในแบบสอบถำมได้ทันที ลักษณะของแบบสอบถำมควรมีเนื้อหำที่ครอบคลุมทุก

กิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงำนรับผิดชอบในองค์กำรหรือหน่วยงำนนั้นๆ ด้วย ข้อมูลในแบบสอบถำมควรประกอบด้วย

ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ชื่อต ำแหน่ง แผนก ฝ่ำย และผู้บังคับบัญชำ 

 หน้ำที่งำนโดยสรุป 

 สำยงำนบังคับบัญชำ และกำรควบคุมบังคับบัญชำ 

 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ท ำงำน 

 คู่มือปฏิบัติงำน หรือมำตรฐำนในกำรท ำงำน 

 กำรประสำนงำน ภำยใน และ ภำยนอกหน่วยงำน 

 อ ำนำจกำรตัดสินใจ คนเดียว หรือหลำยคน 

 ควำมรับผิดชอบในงำน และเป้ำหมำยที่จะท ำให้งำนนั้นส ำเร็จ 

 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของงำน 

 กำรเก็บบันทึกข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำน 

 สภำพร่ำงกำยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน 

 สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกที่มีผลต่อกำรท ำงำน 

 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนขั้นต่ ำ 

 กำรฝึกอบรมและพัฒนำตนเอง 
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2. การสังเกตโดยผู้วิเคราะห์งาน   (Observation) วิธีนี้เป็นวิธีที่จะต้องคอยสังเกตวิธีกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละวัน แล้วลงมือจดบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตโดยตัวผู้วิเครำะห์งำน ข้อมูลที่

ได้จำกกำรสังเกตจะใช้ได้กับงำนบำงอย่ำง โดยเฉพำะงำนทำงด้ำนช่ำงฝีมือ งำนที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญพิเศษ 

หรืองำนที่ไปสอบถำมแล้วยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงต้องใช้กำรสังเกตร่วมด้วยกำรให้เลือกรำยกำร  เหมำะ

ส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กำรที่มีขนำดใหญ่ มีพนักงำนเป็นจ ำนวนมำก  งำนที่ท ำมีลักษณะรูปแบบกำรท ำงำน

ที่คล้ำยคลึงกัน  จะท ำให้เรำสำมำรถแยกประเภทงำนออก มำท ำกำรวิเครำะห์เป็นกลุ่มงำนได้   

3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นเครื่องมือขั้นต้นของกำรรวบรวมข้อมูลเพรำะนอกจะท ำให้เรำได้

ทรำบถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงำนแล้วยังทรำบถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงำนได้ท ำ  วิธีกำรนี้จะใช้คน

ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มงำนประมำณ 2-3 คน เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกตัวแทนกลุ่มมำท ำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ

งำนที่ให้ข้อมูลนั้นถูกต้องจริง วิธีกำรสัมภำษณ์งำนที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังนี้ 

 

 

รูปภาพที่ 4-6 แสดงขั้นตอนกำรสัมภำษณ์กำรวิเครำะห์งำน 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 78) 
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4. การให้เลือกรายการ เหมำะส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กำรที่มีขนำดใหญ่ มีพนักงำนเป็นจ ำนวน

มำก  งำนที่ท ำมีลักษณะรูปแบบกำรท ำงำนที่คล้ำยคลึงกัน  จะท ำให้เรำสำมำรถแยกประเภทงำนออก มำท ำ

กำรวิเครำะห์เป็นกลุ่มงำนได้    

 
รูปภาพที่ 4-7 แบบเลือกรำยกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง ส่วนงำนภำยในองค์กำรและภำยนอกองค์กำร 
ที่มา: (ดัดแปลงจำก บริษัทบริษัท ฮอนด้ำมำฮ่ำ จ ำกัด, http://bestfaibeer.blogspot.com, 2557) 
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5. การเก็บบันทึกประจ าวัน หรือ การบันทึกการท างานของผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน  (Employee 

recording) โดยกำรเอำบันทึกประจ ำวันที่พนักงำนเขียนประจ ำวัน มำสรุปรวบรวมเป็นหัวข้อหรือประเภท

ของงำน งำนที่ซ้ ำกันมีลักษณะคล้ำยกันจะถือเป็นงำนหนึ่งงำน จะท ำให้ทรำบจ ำนวนงำนของพนักงำนที่

รับผิดชอบ และเห็นรำยละเอียดของงำนมำกขึ้น 

ตารางท่ี 4-1 แบบฟอร์มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ผู้จัดท ำ................……………………….   ต ำแหน่ง………………  รหัสงำน............... 

แผนก……………………  ฝ่ำย....................................................... 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมประจ ำวัน ปัญหำ ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชำ หมำยเหตุ 

      

      

      

      

      

      

 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 80) 
 

6. การสังเกตโดยผู้วิเคราะห์งาน   วิธีนี้เป็นวิธีที่จะต้องคอยสังเกตวิธีกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนใน

แต่ละวัน แล้วลงมือจดบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตโดยตัวผู้วิเครำะห์งำน ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตจะใช้ได้

กับงำนบำงอย่ำง โดยเฉพำะงำนทำงด้ำนช่ำงฝีมือ งำนที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญพิเศษ หรืองำนที่ไปสอบถำม

แล้วยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงต้องใช้กำรสังเกตร่วมด้วย 
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7. การประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญ  วิธีนี้จะท ำได้ดีต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ในงำนมำท ำกำร

วิเครำะห์ เพรำะถ้ำผู้เชี่ยวชำญไม่มีควำมรู้ในงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนเขียน และไม่ลึกซึ้งในงำนย่อมท ำให้กำรจัด

ระเบียบกำรวิเครำะห์งำนมีควำมผิดพลำดท ำให้เกิดควำมบกพร่องในงำนได้ 

8. Conducting job analysis ให้พนักงำนในองค์กำรได้มีพ่ีเลี้ยงในกำรจัดท ำเอง 

9. แบบผสม  (Combination of methods) โดยกำรน ำเอำวิธีกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นมำใช้ร่วมกัน 

เช่น กำรใช้กำรออกแบบสอบถำม ร่วมกับกำรสัมภำษณ์  เมื่อได้แบบสอบถำมมำแล้วอำจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

พนักงำนอำจกรอกให้ไม่ครบ เรำอำจเรียกตัวแทนพนักงำนมำท ำกำรสัมภำษณ์เพ่ือให้งำนที่ท ำได้ข้อมูล

ครบถ้วนมำกยิ่งข้ึน  

ข้อมูลในการจัดท าเอกสารการวิเคราะห์งาน 

กำรที่เรำจะน ำข้อมูลในกำรวิเครำะห์งำนไปใช้ในงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สิ่งส ำคัญคือ

หัวข้อที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีรำยละเอียดขอบเขตในกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง และคุณสมบัติของ

ผู้ปฏิบัติงำนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์กับงำนหรือไม่  ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์งำน เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือหัวข้อที่

ส ำคัญในกำรจัดเอกสำรกำรวิเครำะห์งำน จึงควรให้มีเนื้อหำที่หัวข้อ ดังต่อไปนี้ (เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุ้ย

โต, 2553, หน้ำ 86) 
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รูปภาพที่ 4-8 แสดงขั้นตอนกำรสัมภำษณ์กำรวิเครำะห์งำน 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 82) 
 

ขื่องาน หรือต าแหน่งงาน  หมำยถึง ชื่องำนที่เป็นมำตรฐำน เช่น งำนธุรกำร  งำนจัดซื้อ งำนขำย 

หรือบำงแห่งอำจใช้เป็นต ำแหน่งงำน เช่น ต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำย หรือผู้จัดกำรแผนก เป็นต้น 

สถานที่ตั้งขององค์การ  หมำยถึงสถำนที่ที่พนักงำนหรือบุคลำกรผู้นั้นปฏิบัติงำนอยู่ ซึ่งอำจเป็น 

ส ำนักงำนใหญ่  สำขำ โรงงำน หรือต่ำงจังหวัด เป็นต้น 

สรุปงาน  หมำยถึง งำนที่lสำมำรถท ำให้คนอ่ืนอ่ำนและเข้ำใจว่ำเรำท ำงำนอะไร  และงำนนั้นมี

ควำมส ำคัญอย่ำงไร โดยกำรเขียนสรุปสั้น และได้ใจควำม เช่น ผู้จัดกำรผลิตสินค้ำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร

จัดหำวัตถุดิบที่รำคำต้นทุนในกำรผลิตที่ต่ ำ และสำมำรถจัดหำวัตถุดิบส่งเข้ำคลังสินค้ำได้ตำมที่ก ำหนด รวมถึง

กำรดูในเรื่องของรำยละเอียดมำตรฐำนของตำมข้อก ำหนดของลูกค้ำต้องกำร 

หน้าที่งาน  หมำยถึง ลักษณะงำนที่มีลักษณะเป็นปกติ  หรือ เป็นงำนพิเศษ ซึ่งอำจจะเป็นกำร

เปลี่ยนแปลงบ้ำงเป็นครั้งครำว  เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใช้ระยะเวลำกี่ชั่วโมง และมีวิธีกำรท ำงำนนั้น
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อย่ำงไรบ้ำง  ลักษณะงำนจะเป็นงำนเกิดข้ึนบ่อยครั้งๆ หรือแต่งต่ำงกันบ้ำงตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เช่น กำรไป

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงกำรต่ำงๆ ที่นอกเหนือจำกงำนที่ท ำปกติ ถือเป็นงำนพิเศษ เป็นต้น 

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน  เป็นเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนของเรำ

โดยตรง และมีผลที่ท ำให้งำนของเรำนั้นส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  เช่น พนักงำนธุรกำร มีควำมจ ำเป็นที่จะ

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรบันทึกกำรท ำงำน หรือโปรแกรมต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงำนเอกสำร 

เพรำะถ้ำเรำไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะท ำงำนให้เรำล่ำช้ำ และเสร็จไม่ทันตำมก ำหนด 

วัตถุดิบสินค้าและบริการ  ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ให้ตรงกับกำรสั่งซื้อของลูกค้ำ 

ส่วนบริกำร เป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยเฉพำะธุรกิจที่ให้บริกำรเป็นหลัก เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร หรือร้ำน

สะดวกซื้อ เป็นต้น 

การควบคุม  แสดงให้เห็นถึงกำรควบคุม หรือกำรบังคับบัญชำของพนักงำนที่มีต่อองค์กำรว่ำตนเอง

ได้รับควำมอิสระ ควำมยืดหยุ่นมำกน้อยเพียงใด 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  เป็นข้อมูลที่แสดงว่ำผู้ปฏิบัติงำนนั้นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ส่งผล

ต่อกำรท ำงำนขององค์กำรโดยรวม  โดยที่งำนนั้นจะท ำให้แสดงเห็นถึงศักยภำพของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน

นั่นเอง  และผู้บริหำรมักจะเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนจำกควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ เพรำะผู้มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์มักจะมีกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเองอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เช่น  กำรที่ผู้ปฏิบัติงำน

สำมำรถคิดและวำงแผนงำนที่มีควำมสลับซับซ้อน ให้เป็นงำนที่ที่ง่ำยและสำมำรถจูงใจให้คนอ่ืนร่วมงำนโดย

ปรำศจำกควำมขัดแย้งในองค์กำร มีภำวะผู้น ำในกำรท ำงำนค่อนข้ำงสูง 

ความต้องการใช้ก าลังกาย  เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรของงำนที่ต้องกำรใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่

มี กำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำยที่เหมำะสมกับงำน หรือบุคลิกในกำรท ำงำน  เช่น พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน 

จะต้องมีมีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักบริกำร  และมีส่วนสูง 165 ขึ้นไป  เนื่องจำกจะต้องช่วยผู้โดยสำรใน

กำรน ำกระเปำ๋ขึ้นวำงไว้บนเพดำนเครื่องบินนั่นเอง 

ความช านาญในร่างกาย  เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมคล่องแคล่วในกำรท ำงำน และต้องกำรใช้

ร่ำงกำยในกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง  เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้มือและสำยตำมที่สัมพันธ์ของพนักงำน

คีย์ข้อมูล  หรือพนักงำนขับรถ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ  พนักงำนคีย์ข้อมูลจะต้องใช้มือในกำรพิมพ์สัมผัสกับ

แป้นพิมพ์ และสำยตำมองที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกำรพิมพ์สัมผัสนั้นเอง  ส่วนพนักงำนขับรถ จะต้องใช้สำยตำ
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ในกำรมอง และ ใช้เท้ำในกำรบังคับคันเร่ง ส่วนมือวำงไว้ที่เกียร์ ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ำพนักงำนต้องใ ช้ควำม

ช ำนำญในกำรท ำงำนโดยเฉพำะทักษะในกำรท ำงำนที่ส ำคัญเช่นกัน 

ความรับผิดชอบ  หมำยถึง ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินต่ำงๆ ภำยใต้ขอบเขตที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  เช่น  

กำรก ำหนดอ ำนำจให้สำมำรถเบิกจ่ำยเงินของผู้จัดกำรฝ่ำยทุกฝ่ำย สำมำรถอนุมัติวงเงินในกำรใช้จ่ำยครั้งละไม่

เกิน 5,000 บำท ซึ่งจะมีต้องกำรลงหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ชัดเจนว่ำแต่ละระดับควำมรับผิดชอบใน

วงเงินที่จ ำกัดอยู่เท่ำไหร่  

สภาพการท างาน  หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกสถำนที่ท ำงำนของพนักงำน ที่ส่งผลต่อ

กำรท ำงำนอำจท ำให้งำนนั้นมีควำมล่ำช้ำก็ได้  เช่น   อุณหภูมิ แสง สี เสียง ฝุ่นละออง เป็นต้น  ที่เป็นเช่นนี้

เพรำะถ้ำห้องท ำงำนร้อนอบอ้ำวเกินไป จะส่งผลต่ออำรมณ์ของพนักงำนในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง   โดย

เฉพำะงำนบริกำร  หรือกรณีต ำรวจจรำจร ที่ท ำงำนท่ำมกลำงควัน ต้องสูดดมควัน จะต้องได้รับกำรตรวจรักษำ

อย่ำงน้อย 6 เดือนครั้ง เป็นต้น 

อันตรายอันอาจเกิดจากการท างาน  เนื่องจำกพนักงำนขำดกำรอบรมทักษะ หรือกำรให้ควำมรู้ จะมี

ผลต่อกำรท ำให้เกิดจำกกำรประมำทจำกกำรใช้เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำน  เช่นกรณีที่พนักงำนขับรถส่งของ

พักผ่อนไม่พอ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหลับในขณะขับรถได้ เป็นต้น 

การศึกษา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนต้องมี และถ้ำไม่มี

จะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนทันที เช่น พนักงำนรับ จ่ำยเงิน ของบริษัทที่ท ำเกี่ยวกับกำรรับช ำระเงิน ควรมี

พ้ืนฐำนขั้นต่ ำทำงด้ำนบัญชีในระดับประกำศนียบัตรขั้นต้นก็พอต่อกำรท ำงำนในหน้ำที่ดังกล่ำวได้ 

ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม คือ กำรที่พนักงำนเคยได้รับกำรอบรมจำกสถำนศึกษำที่เคย

ศึกษำอยู่ หรือ กำรได้รับฝึกอบรมจำกสถำนประกอบกำรโดยวิธีกำรส่งไปฝึกอบรมในกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำ

ท ำงำน   

ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน   

ในกำรวิเครำะห์งำน แต่ละงำนเรำจะต้องทรำบถึงแหล่งข้อมูลที่จะน ำมำกำรวิเครำะห์งำน  ซึ่งในกำร

วิเครำะห์งำนจะมีงำนหลำยอย่ำงหลำยประเภท โดยผู้วิเครำะห์งำนจะต้องไปท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก

แหล่งต่ำงๆ หลำยแห่ง  ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่จะ
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น ำมำวิเครำะห์งำนทั้งสิ้น  โดยเรำมีขั้นตอนในกำรวิเครำะห์งำนเรำจะจัดท ำโดยอำศัยโครงสร้ำงในกำร

วิเครำะห์ ดังภำพต่อไปนี้ (เสนำะ  ติเยำว์, 2550, หน้ำ 158) 

 

รูปภาพที่ 4-9 แสดงขั้นตอนกำรวิเครำะห์งำน 
ที่มา: (ดัดแปลงจาก สุภาพร พิศาลบุตร, 2550, หน้า 69) 
 

ขั้นการบริหาร   เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องระบุว่ำเรำจะน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ในเรื่องใดบ้ำง  ควร

เลือกประเภทของงำนที่จะน ำมำวิเครำะห์ กำรก ำหนดขอบเขตและประเภทของข้อมูลที่จะต้องเก็บรวบรวม

ข้อมูล  และขอบเขตควำมรับผิดชอบของงำนที่จะน ำมำด ำเนินกิจกรรมแต่อย่ำงว่ำมีขอบเขตอยู่ในระดับใด 

ขั้นการออกแบบ  เป็นกำรก ำหนดแหล่งที่มำ หรือตัวแทนแหล่งข้อมูล กำรเลือกวิธีกำรในกำร

วิเครำะห์ระบบว่ำ เรำจะใช้แบบตรวจสอบรำยกำร หรือแบบสัมภำษณ์ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะไปอยู่กับองค์กำรแบบ
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ไหน  ส่วนกำรเลือกเทคนิคในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ควรใช้วิธีกำรที่มีควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับข้อมูลใน

องค์กำรที่มีอยู่ให้เหมำะสม 

ขั้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วยกิจกำร 3 อย่ำง คือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ต้องกำรตำมวิธีและกระบวนกำรที่ก ำหนดว่ำ กำรน ำงำนที่มีอยู่มำท ำกำรแยกประเภท จ ำแนก แยกปัจจัยออก

จำกกัน ควำมเกี่ยวข้องของข้อมูล จนกระทั่งถึงกำรน ำข้อมูลไปใช้ในกำรสังเครำะห์และแปลควำมหมำยออกมำ

เป็นเอกสำรเพ่ือน ำไปใช้งำนต่อไป 

ขั้นการก าหนดรูปแบบ  เป็นขั้นตอนที่แสดงรำยละเอียดงำนและคุณสมบัติของงำน เนื่องจำกจะต้อง

เอำไปใช้ในกำรประเมินค่ำงำน และท ำกำรแยกประเภทงำนนออกมำ โดยใช้บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญและ

เข้ำใจงำน เพรำะถ้ำไม่เข้ำใจงำน หรือใช้คนผิดพลำดก็จะท ำให้งำนนั้นผิดพลำดด้วยเช่นกัน ควรใช้ตัวแทนของ

งำนมำท ำกำรแยกประเภทร่วมกันจะดีที่สุด 

ขั้นประชุมและการแจกจ่ายเอกสาร  ก่อนที่จะน ำไปใช้ ควรจะมีกำรประชุมเพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับเอกสำร เพ่ือที่จะสำมำรถตอบค ำถำมปัญหำที่อำจเกิดขึ้น และให้มีควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน 

ป้องกันข้อบกพร่องที่อำจเกิดข้ึนก่อนน ำไปใช้งำนจริง 

ขั้นการควบคุม  ควรจัดให้มีผู้ที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมงำนให้เป็นไปแผนที่ก ำหนด  หำกไม่มีจำกทุก

ขั้นตอน จะท ำให้เกิดกำรเบี่ยงเบนประเด็นหรือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนข้อมูล เพรำะหำกข้อมูลส่วนใดไม่

สมบูรณ์ผู้ควบคุมจะเป็นที่จะเข้ำไปเปลี่ยนแปลงและปรับให้เหมำะสมได้ 

การแสดงรายละเอียดงานหรือการบรรยายลักษณะงาน  

กำรแสดงรำยละเอียดของงำนหรือกำรบรรยำยลักษณะงำน  (Job description) คือ เอกำสำรที่

ผู้ปฏิบัติงำนได้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของงำนที่ท ำในต ำแหน่งนั้นๆ โดยไม่

ยึดถือที่ตัวบุคคล จะเน้นที่ต ำแหน่งงำนเป็นหลัก  โดยจะน ำไปใช้ใน 2 ส่วน คือ(สุภำพร  พิศำลบุตร, 2550, 

หน้ำ 69)   
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รูปภาพที่ 4-10 กำรวิเครำะห์งำนประกอบด้วย 2 ส่วน 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก สุภาพร พิศาลบุตร, 2550, หน้า 61) 
 

การน าการวิเคราะห์งานไปใช้  กำรแสดงรำยละเอียดของงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรวิจัย

ทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำร โดยอำศัยข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวกับเนื้อหำงำน 3 เรื่องด้วยกันคือ 

เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับงำน โดยเฉพำะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนหลำยอย่ำง มีกิจกรรมหลักคือ 

กำรระบุลักษณะงำน มำตรฐำนกำรประเมินงำน กำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดค่ำปัจจัยในกำรท ำงำน ก ำหนด

มำตรฐำนในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินค่ำงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรแยกประเภทของงำน 

กำรออกแบบงำนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

เป็นข้อมูลเอกสำรที่จะน ำไปใช้โดยตรง โดยฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะน ำไปใช้ในเรื่อง ของ กำรวำงแผน

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  กำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำน  จะท ำให้ผู้บริหำร หรือ

หัวหน้ำงำนของพนักงำนได้ทรำบถึงควำมต้องกำรของพนักงำนที่จะมำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นตรงกับควำม

ต้องกำร และเป็นแนวทำงในกำรมอบหมำยงำนให้กับพนักงำนโดยตรงอีกด้วย 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเกี่ยวกับงำนโดยเฉพำะ ส ำหรับองค์กำรที่มีพนักงำนขนำดใหญ่ จ ำเป็นที่

จะต้องดูแลเอำใจใส่พนักงำนเป็นพิเศษ  ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยองค์กำรได้ดูแลพนักงำนก็คือกำรท ำวิจัย โดยใช้กำร

วิเครำะห์งำนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำร และควำมต้องกำรของพนักงำนอยู่เสมอ   

การแสดงส่วนประกอบของรายละเอียดงาน  แม้ว่ำงำนที่ท ำแต่ละแผนกหรือฝ่ำย จะมีลักษณะ

รำยละเอียดที่แตกต่ำงกันออกไป แต่สิ่งส ำคัญที่จะต้องท ำคือกำรก ำหนดหัวข้อในกำรเขียนรำยละเอียดไว้

เหมือนกันดังนี ้
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กำรระบุงำน ได้แก่  ชื่องำน ต ำแหน่งงำน รหัสของงตัวพนักงำน ฝ่ำย หรือแผนก สถำนที่ตั้งของ

หน่วยงำน โรงงำน ส ำนักงำน หรือสำขำ  รวมถึงกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ  เป็นต้น 

กำรสรุปลักษณะโดยย่อของงำน ควรเป็นกิจกรรม เนื้อหำที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยของกำรท ำงำน 

โดยเฉพำะผลผลิต หรืองำนบริกำร ที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำน  เป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของ

พนักงำน เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น 

วัตถุดิบที่ใช้ เป็นวัตถุดิบประเภทใด สิ้นเปลือง หรือใช้ไประหว่ำงท ำ  และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้

วัตถุดิบให้ชัดเจนว่ำใช้ไปอย่ำงไร 

เทคนิคและวิธีกำรท ำงำน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นกำรแปรสภำพวัตถุดิบไปเป็นสินค้ำหรือบริกำร ว่ำมี

วิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร และใช้เทคนิคอย่ำงไรให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

กำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมงำน  ควรเป็นกำรอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนเชิงปริมำณ หรือเชิง

คุณภำพ รวมถึงพฤติกรรมกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน ว่ำต้องบังคับบัญชำ ควบคุมมำกน้อยเพียงใด  และ

สำมำรถล ำดับควำมส ำคัญในกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  แสดงให้ถึงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนเชื่อมกับข้อมูล งำน คน และ

สิ่งของที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงข้อบกพร่องผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนในกำรท ำงำนด้วย 

สภำพแวดล้อมในงำน  สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน เช่นท ำงำนในที่อำกำศร้อนอบ

อ้ำว หรือมีเสียงดังมำกเกินไป กำรท ำงำนในที่มีฝุ่นละออง เป็นต้น 

อ่ืนๆ (ถ้ำมี) นอกเหนือจำกหัวข้อที่กล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถเพ่ิมเติมได้ในข้อนี้ และแสดงให้เห็นถึง

สำระที่ส ำคัญในกำรที่จะท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยมำกที่สุด 

แนวทางในการจัดท าแบบแสดงรายละเอียดงานของผู้ปฏิบัติงาน  

กำรจัดท ำกำรแสดงรำยละเอียดของงำนให้มีประสิทธิภำพ นั้น ควรมีแนวทำงดัง ต่อไปนี้ (เสนำะ  ติ

เยำว์, 2550, หน้ำ 161) 
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1. การแสดงรายละเอียดงานกับกฎหมาย  เพ่ือเป็นแนวทำงป้องกันในเรื่องของกำรร้องทุกข์ของ

พนักงำนเกี่ยวกับกำรท ำงำนในทำงกฎหมำยแรงงำน อีกทั้งยังเป็นเอกสำรที่สำมำรถใช้เป็นบรรทัดฐำนกำร

ตัดสินคดีควำมทำงด้ำนแรงงำน   

 ควรเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ชัดเจน  

 ควรเป็นลักษณะกว้ำง ครอบคลุมเนื้อหำในกำรท ำงำน 

 ควรมีสำระส ำคัญของงำนไว้อย่ำงชัดเจน เป็นกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ต้นจนจบ  

 เอกสำรรำยละเอียดของงำนเป็นเอกสำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินคดีควำมทำงด้ำน

แรงงำน ป้องกันกำรร้องทุกของพนักงำน  ควรมีกำรตรวจสอบทุกเนื้อหำก่อนที่จะมีกำรน ำไปใช้ 

2. ความละเอียดของเอกสาร  ปัญหำของกำรเขียนคือ ไม่แน่ใจว่ำควรเขียนในปริมำณเท่ำไหร่ มำก

น้อยเท่ำไหร่ เพ่ือที่จะให้เอกสำรนั้นมีควำมสมบูรณ์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน  

ถ้ำผู้ปฏิบัติงำนมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนน้อย โอกำสที่จะเขียนรำยละเอียดยิ่งน้อยลงตำม  จึงเป็นเรื่องยำก

ที่จะให้กำรแสดงรำยละเอียดของงำนมีควำมสมบูรณ์ บำงองค์กำรอำจมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนควบคู่   ไว้ส ำหรับ

อ้ำงอิงร่วมด้วย เช่น เอกสำรคู่มือปฏิบัติงำน  มำตรฐำนกำรท ำงำน ของ ISO 9000 เป็นต้น 

3. ค าอธิบายกับข้อก าหนด เปรียบเสมือนค ำสั่งที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนนั้นต้องท ำตำมท่ีก ำหนด  

การระบุลักษณะเฉพาะของงาน 

การแสดงรายละเอียดงานของผู้ปฏิบัติงาน  

กำรแสดงรำยละเอียดของงำน (Job description) คือ เอกำสำรที่ผู้ปฏิบัติงำนได้แสดงรำยละเอียด

เกี่ยวกับขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของงำนที่ท ำในต ำแหน่งนั้นๆ โดยไม่ยึดถือที่ตัวบุคคล จะเน้นที่

ต ำแหน่งงำนเป็นหลัก    และงำนนั้นจะต้องมีสภำพกำรท ำงำนที่มีลักษณะเป็นอย่ำงไร   

การจัดท ารายละเอียดงาน 

เพ่ือให้กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจขององค์กำร และมีกำรเชื่อมโยง ไปยัง

ส่วนงำนอื่นที่เก่ียวข้อง  กำรเขียนรำยละเอียดงำนจึงมีวิธีเริ่มต้นดังนี้ 
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1. วิสัยทัศน์ขององค์การ   สิ่งที่องค์กำรมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำนในองค์กำรสำมำรถไปถึงเป้ำหมำยได้  

ในระยะสั้น หรือระยะยำว 

2. ผังโครงสร้างองค์การ  เป็นสิ่งส ำคัญมำกในกำรเพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมสอดคล้องต่อเนื่องกัน จึง

ต้องจัดท ำโครงสร้ำงกำรท ำงำน และพนักก็ต้องรู้ต ำแหน่งของตนเองและกำรบังคับบัญชำของตนเองที่ชัดเจน 

ซึ่งเรำสำมำรถแยกโครงสร้ำงงำนออกเป็น กำรจัดโครงสร้ำงงำนตำมหน้ำที่งำนที่ท ำ   กำรจัดโครงสร้ำงแบบ

กลุ่มบริษัทแบบมีบริษัทในเครือ  และกำรจัดตำมแบบภูมิศำสตร์ เป็นต้น 

3. การจัดโครงสร้างตามหน้าที่ 

 

รูปภาพที่ 4-11 โครงสร้ำงองค์กำรตำมหน้ำที่ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 90) 
 

เมื่อได้โครงสร้ำงขององค์กำรแล้ว  ผู้บริหำรจะต้องมีนะโยบำยในกำรออกแบบโครงสร้ำงต ำแหน่งงำน 

ว่ำในแต่ละหน่วยงำน 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเพ่ือกำรจัดท ำกำรบรรยำยลักษณะงำน 

แบบสอบถำม  เพ่ือกำรจัดท ำกำรบรรยำยลักษณะงำน 

วันที่ 

บริษัท  

ชื่อ-นำมสกุล 

รหัสพนักงำน ต ำแหน่งงำน...........................แผนกฝ่ำย.................................... 

1.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนโดยสรุป 

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... ............................. 

........................................................................................................................... ......................................... 

...................................................................................................................................... .............................. 

2.  อธิบำยวิธีกำรท ำงำน (จำกข้อ 1) โดยละเอียด 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

3. โครงสร้ำงสำยงำนบังคับบัญชำ (Flow chart) 
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4.  สภำพกำรท ำงำน (Environment) 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ประเภท มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

ปริมำณฝุ่นละออง     

ระดับเสียง     

กำรใช้สำยตำ     

ควำมชื้น     

 

ชนิดของเครื่องมือ, อุปกรณ,์ เครื่องจักรที่ใช้ในต ำแหน่งงำน      

 

เครื่องมือ เครื่องจักร 

ปริมาณการใช้งาน 

ตลอดเวลา ใช้บ่อยๆ เป็นครั้งคราว 

เครื่องคอมพิวเตอร์    

เครื่องเคลือบบัตร    

เครื่องพิมพ์ดีด    

เครื่องคิดเลข    
 

5.  ระดับกำรศึกษำท่ีจ ำเป็นส ำหรับงำน 

  ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำ    มัธยมศึกษำ-+กำรศึกษำอ่ืนๆ อีก 2-3 ปี 

  มัธยมศึกษำ             ปริญญำตรี 4 ปี สำขำ............................ 

  มัธยมศึกษำ+ศึกษำเรื่องเฉพำะอีก 1 ปี   ปริญญำตรี และกำรศึกษำต่อด้ำนอื่นๆ (ถ้ำมี) 

6.  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนนี้ควรมีอย่ำงน้อยก่ีปี 

    ไม่จ ำเป็นต้องมี       1-3 ปี 

    น้อยกว่ำ 3 เดือน       3-5 ปี 

   3 เดือน ถึง 1 ปี       5-10 ปี 

   อ่ืนๆ (ถ้ำมี)........................................... 
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7.  คุณสมบัติของพนักงำน ข้อ 5 -6 ควรมีกำรศึกษำในระดับใดที่จะท ำงำนนี้ และต้องใช้

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเท่ำใด 

  ไม่ต้องม ี    1-3 ปี 

  น้อยกว่ำ 3 เดือน     3-5 ปี 

  3เดือนถึง 1 ปี       5-10 ปี        อ่ืนๆ.................... 

8.  ลักษณะกำรบังคับบัญชำ 

  ควบคุมเป็นประจ ำ      น้อยมำก 

  บ่อยครั้ง                  ต้องกำรเฉพำะเป้ำหมำยและแนวทำงกว้ำงๆ เท่ำนั้น 

  เป็นครั้งครำว             ไม่ต้องมีกำรควบคุมเลยหรือมีน้อยมำก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ที่มา: (เสนำะ  ติเยำว์, 2550, หน้ำ 209) 
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สรุป 

เอกสำรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำน ประกอบไปด้วย เอกสำรรำยละเอียดงำน เอกสำร คุณสมบัติของ

ผู้ปฏิบัติงำน  ทั้งสองอย่ำงนี้จะน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำนของพนักงำนที่รับผิดชอบงำนเพื่อตี

ค่ำออกมำเป็นค่ำคะแนน  น ำไปจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนตำมควำมยำกง่ำยของงำน  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิด

ควำมยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำร  ป้องกันปัญหำกำรร้องเรียนอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน 

รวมถึงค่ำตอบแทนที่ได้รับก็แตกต่ำงกันออกไปด้วย   

กำรวิเครำะห์งำนจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญ และเกี่ยวข้องกับคน 3 ฝ่ำย ซึ่งประกอบไปด้วย 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้ปฏิบัติงำน และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์   โดยผู้ท ำกำรบันทึกเป็นผู้ปฏิบัติงำน แล้วน ำส่งให้กับ

ผู้บังคับบัญชำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และน ำส่งให้กับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บบันทึก

ข้อมูลไว้ และจ ำท ำกำรปรับปรุงอย่ำงน้อย 2 ปีต่อครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กำร 

ปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในองค์กำร โดยประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนจะน ำไปใช้

ในกำร ก ำหนดโครงสร้ำงขององค์กำร กำรจัดคนเข้ำท ำงำน  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์ กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรออกแบบงำน กำร

ประเมินค่ำงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน งำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำน

ในองค์กำร และแรงงำนสัมพันธ์และกฎหมำยต่อไป 

 

 

 

 

 

  



95 

 

ค าถามท้ายบท 

1. กำรวิเครำะห์งำนหมำยถึงอะไร 

2. กำรวิเครำะห์งำนจัดท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์อะไร 

3. เอกสำรค ำบรรยำยลักษณะของงำน หมำยถึงอะไร  

4. เอกสำรค ำบรรยำยลักษณะของงำน มีเนื้อหำอะไรบ้ำง 

5. เอกสำรค ำบรรยำยคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงำน หมำยถึงอะไร  

6. เอกสำรค ำบรรยำยคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงำน มีเนื้อหำอะไรบ้ำง 

7. ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนนั้น ได้มำอย่ำงไร จำกแหล่งใดบ้ำง 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 5 

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์

2.  ระบบการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์

3. ความส าคัญของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

4. นโยบายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์

5. แหล่งที่มาในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

6. วิธีการสรรหาบุคลากร 
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บทที่ 5  

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

จากบทที่ 4  เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ   การสรรหาและการคัดเลือกเป็นเป็นนโยบายและขั้นตอน

หนึ่งในกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาและคัดเลือกคน

เข้ามาท างานโดยมีหลักการในการคัดเลือกคนที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างานภายในองค์การ โดย

ผ่านกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เขต  บริเวณ หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงที่

ท างานนัน้    

แนวคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใน

องค์การ  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด าเนินงาน

ภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ สุภาพร  พิศาลบุตร (2550, หน้า 23) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสรรหา

คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้  

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์  คือกระบวนการในการสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การ และเป็น

หน้าที่โดยตรงของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะด าเนินกิจกรรมในการดึงดูดให้บุคคลเข้ามาท างานในองค์การโดย

บุคลากรที่ได้รับการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์การภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  คือ กระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ โดยฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะท าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ แผนก ฝ่าย ขององค์การต้องการ 

และผู้ที่ท าการคัดเลือกจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานที่จะท าการคัดเลือกบุคลากรโดยการสัมภาษณ์ 

เพ่ือที่จะได้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การ   

ในกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาท างานภายในองค์การเป็นหน้าที่ที่

ส าคัญของหน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะเหนือจากการสรรหาคนเข้ามาท างานแล้วจะต้อง
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คัดเลือกคนที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่งานนั้นด้วย  เพราะถ้าหากองค์การสรรหาและคัดคนที่ไม่เหมาะสมก็

จะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ  และรวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากการท างานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นด้วย 

ระบบการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  

โดยทั่วไปจะระบบการสรรหาในประเทศจะมี 3 ระบบ (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, หน้า 141)   

ได้แก่ 

1. ระบบคุณธรรม (Merit System) 

2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 

3. ระบบอาวุโส (Seniority System) 

 

รูปภาพที่ 5-1 ระบบการสรรหา 3 ระบบ 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 100)    
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ระบบคุณธรรม อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น ระบบคุณวุฒิ ระบบความรู้ความสามารถ ระบบความดี  

ระบบนี้ต้องการให้ได้ผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ทัดเทียมกัน 

***ระบบนี้เป็นที่นิยมใช้ในการบริหารบุคคลกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่

พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  อังกฤษ  เป็นต้น 

***ระบบนี้ต้องการให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ทัดเทียมแนวคิดที่

ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ได้แก่ 

***ระบบคุณธรรม ประกอบด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ คือ 

หลักความสามารถ (Competence) ยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเข้า

ท างาน การสอบแข่งขัน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนขั้นเลื่อน

ต าแหน่ง 

หลักเสมอภาค (Equality of opportunity) เปิดโอกาสเท่าเทียมกันแก่ผู้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 

หลักความม่ันคง (Security on tenure) ต้องมีหลักประกันที่จะสามารถยึดถือเป็นอาชีพตลอดไป 

หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หลักข้อนี้ไม่มีความส าคัญส าหรับการ

บริหารธุรกิจ แต่ส าคัญมากส าหรับราชการ 

**ระบบคุณธรรมเน้นถึงค ากล่าวที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” 

ระบบนี้เป็นที่นิยมใช้ในการบริหารบุคคลกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นจ้าแห่งระบบคุณธรรม 

**ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นระบบที่ใช้ความพึงพอใจ ใช้ความชอบพอส่วนตัว เล่น

พรรคเล่นพวก ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในองค์การขนดใหญ่ องค์กรทางการเมือง
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เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง ทั้งในทางการเมืองและการบริหาร การแต่งตั้งระบบอุปถัมภ์จะใช้

เหตุผลดังนี้ 

เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนการช่วยเหลือทางการเมือง 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเมือง 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม 

*ระบบอุปถัมภ์แสดงให้เห็นในแง่ท่ีว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” 

ข้อดีของระบบนี้ คือ เหมาะส าหรับต าแหน่งงานที่ต้องการความไว้วางใจเป็นพิเศษ 

**ระบบอาวุโส (Seniority system) เป็นระบบที่พิจารณาจากประสบการณ์การท างาน หรืออายุการ

ท างานเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและการจ่ายโบนัส ซึ่งญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งระบบอาวุโส 

ความส าคัญของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  มีหลักและความจ าเป็นในการสรรหา 3 ประการ (สุภาพร  พิศาลบุตร, 

2550)    คือ  จากการขยายกิจการเพ่ิมเติม การลาออก เกษียณก่อนอายุ  การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือ

การโยกย้ายภายในองค์การ 

การขยายกิจการเป็นการเกิดจากการทีหน่วยงานหรือองค์การมีการจัดตั้งหน่วยงาน หรือองค์การ

ขึ้นมาใหม่  ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องสรรหาบุคลากรมาเพ่ิมเติม 

การลาออก การโยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เกษียณ หรือ การตายของพนักงาน  เป็นปัจจัย

สาเหตุหนึ่งจ าเป็นที่จะต้องหาคนมาด าเนินการท าหน้าที่ในต าแหน่งที่ว่างลง เพ่ือให้งานที่ท าด าเนินต่อไปได้ 
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รูปภาพที่ 5-2 กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 103)    

 

นโยบายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายเป็นแนวทางในการที่จะให้บุคลลากรทุกฝ่ายภายในองค์การเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่ระดับปฏิบัติการ  เพ่ือที่ให้ได้มาซึ่งบุคลากรตามจ านวนที่ต้องการอย่าง

เหมาะสม  โดยการก าหนดนโยบายฝ่ายบริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดแต่เพียงผู้เดียว ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จะเป็นผู้ที่รับนโยบายเพื่อน ามาปฏิบัติให้ได้ตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ในการที่จะด าเนินการสู่ภาคปฏิบัติ

การ การน าเอาข้อมูลมาแปรสภาพเป็นค าสั่ง หรือที่มาจากฝ่ายบริหารในการการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร

มนุษย์เข้ามาท างานในองค์การจะประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อองค์การทุก

ภาคส่วน  ดังนั้นหน่วยงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกคนเข้า

มาท างาน จะต้องหาวิธีการต่างๆ ที่ดึงดูด บุคลากรที่มีศักยภาพในการท างาน เพื่อมารับผิดชอบงานในต าแหน่ง

ที่เหมาะสมนั้น ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องท าหน้าที่ของตนเองด้วยความยุติธรรม มีมาตรฐานในการคัดเลือก 
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และมีหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการท างานขององค์การอย่างแท้จริง  ใน

การพิจารณาถึงปัจจัยที่จะใช้ในการก าหนดนโยบายขององค์การด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550)   

ค่าใช้จ่าย    องค์การจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นใน

กระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์   ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการสรรหา 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแบบทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร รวมถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ที่พนักงานจะได้รับหลังจากท่ีพนักงานได้เข้ามาท างานในองค์การแล้ว   

แหล่งที่มาของการสรรหา  โดยการสรรหาคนจากแหล่งภายในหรือภายนอกของ ซึ่งฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ จะเป็นผู้น าไปพิจารณาดูว่าควรจะหาจากแหล่งใดจึงจะเหมาะสม ไม่ว่าจะสรรหาจากแหล่งก็ตามล้วน

แต่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสรรหา 

ความยุติธรรม  กับการเมืองภายในองค์การ  การได้รับการเลือกเข้ามาท างานของพนักงานสิ่งส าคัญ

คือ ความยุติธรรมในการคัดเลือกคน โดยส่วนใหญ่หลายๆ องค์การอาจจะเลือกคนจากระบบอุปถัมภ์มี

ความสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว หรือเป็นพนักงานที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ท าให้มีโอกาสที่จะได้รับ

เลือกมากกว่าคนที่มาจากต่างสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจท าให้บริษัทอาจเสียโอกาสในการคัดเลือกคนดี ที่ตั้งใจ 

ทุ่มเทเสียสละมาสมัครงานกับองค์การ เกิดความรู้สึกไม่ดีและบอกต่อกันไปท าให้องค์การเสียชื่อเสียงได้ 

เกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน  การก าหนดมาตรฐานในการท างานให้กับ

คนในองค์การเป็นสิ่งส าคัญ องค์การควรมีการก าหนดมาตรฐานในการคัดเลือกคนที่ชัดเจน โดยทั่วไปมาตรฐาน

ที่จะใช้ก าหนดจะสัมพันธ์กับงานที่ท า การใช้เครื่องมือมาใช้ในการช่วยก าหนดมาตรฐานในการท างานจะลด

ความกังวลจากการคัดเลือกคนท างาน ซึ่งมาตรฐานที่น ามาก าหนดนั้น ได้แก่ การศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท างาน  ทักษะ  ความถนัด อายุ เพศ เป็นต้น  การรับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูลควร จะสร้างมาตรฐานการ

พิมพ์ดีด ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 35 ค าต่อหน้าที  หรือการรับสมัครงานทางบัญชี จ าเป็นจะต้องมี

ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบด้วย จะท าให้องค์การได้ศักยภาพในการ

ท างานของพนักงานเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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รูปภาพที่ 5-3 การก าหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 105)    

แหล่งที่มาในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

กระบวนการในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในองค์การเป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดค่อนข้างสูง 

การสรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ จะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มีการด าเนินการ คัดเลือกคนที่

เหมาะสมมาท าการสัมภาษณ์ จนกระทั่งผ่านการทดลองงาน รวมถึงการเตรียมการฝึกอบรมและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของบริษัท  ซึ่งจะมีกระบวนการไม่น้อยกว่า 4 

เดือนที่จะให้บริษัทได้พนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานหรือธุรกิจขององค์การ  ดังนั้นการที่องค์การ

จะเข้าถึงแหล่งที่จะสรรหาคนเข้ามาท างาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยทั่วไปการสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานจะ

พิจารณาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การสรรหาคนจากภายในและภายนอกองค์การ โดยแตะละวิธีจะมีหลักในการ

พิจารณาแตกต่างกันออกไป (วิเชียร  วิทยอุดม, 2557, หน้า 8) 
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การสรรหาคนจากแหล่งภายใน  

เป็นการสรรหาพนักงานจากการเลื่อนต าแหน่งจากคนที่อยู่ภายในเข้ามาแทนที่พนักงานที่ได้รับ

ต าแหน่งขึ้นไปเป็นทอด  ส่วนใหญ่การเลือนวิธีนี้จะเกิดจากที่องค์การมีการขยายสาขา เปิดสาขาเพ่ิม หรือเปิด

ต าแหน่งใหม่ เป็นต้น  

ข้อดีของการสรรหาคนจากภายใน 

1. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง

ศักยภาพของตนเองให้องค์การได้เห็น  ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท างานต่อไป   

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร  โดยสามารถคัดเลือกคนจากแฟ้มประวัติของพนักงาน

เพ่ือน ามาเสนอชื่อให้ได้รับการรับเลือกข้ึนมาท างานได้เลย 

3. กฎระเบียบของบริษัท  เป็นพนักงานของบริษัทอยู่แล้วท าให้องค์การไม่ต้องอบรมพนักงานใหม่ซึ่ง

จะเป็นการเสียเวลาในการเริ่มงาน เพราะพนักงานรู้ข้อมูลของบริษัทอยู่แล้ว   

ข้อบกพร่อง  

1. การรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาท างานองค์การอาจท าให้องค์การขาดคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ เพราะพนักงานส่วนใหญ่อยู่กับที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ภายนอก 

2. ขาดคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  บางองค์การเพียงแค่ส่งพนักงานไปฝึกอบรมเฉพาะงานที่จะให้

รับผิดชอบ ท าให้พนักงานรับรู้ขอบเขตของงานตนเองในวงแคบเท่านั้น ถึงจะอบรมให้ แต่ส่ วนใหญ่พนักงานก็

ยังวนเวียนท างานของตนเองอยู่เหมือนเดิม ส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า เป็นต้น 

3. การขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะองค์การที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  จะเกิดการขาดแคลน

การท างาน  การรับคนภายในอาจได้คนที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง เมื่อได้รับการเพ่ิมงานขึ้นมาพนักง านไม่

สามารถแบกรับภาระงานที่เพ่ิมข้ึน ท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันส่งผลให้พนักงานลาออกได้ และองค์การ

ก็ต้องหาคนใหม่มาท างานแทนไม่รู้จบ 
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การสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายนอก 

การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานจากภายนอกองค์การ ท าให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรง และ

เหมาะสมกับต าแหน่งที่เปิดรับได้ทันที โดยการสรรหาจากแหล่งภายนอกจะมีข้อพิจารณาดังนี้ 

ข้อดีของการสรรหาคนจากแหล่งภายนอก 

1. ความคิดริเริ่มแปลกใหม่และหลากหลาย ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในการท างานของพนักงานเอง 

ท าให้องค์การได้รับพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงศักยภาพต่างๆ การแก้ปัญหาของพนักงาน 

มีมุมมองในการท างานที่หลากหลายขึ้นและช่วยในการปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา 

2. สามารถเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและตรงกับสายงาน  สามารถที่จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารที่ขอมา แก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่ตรง  

3. ลดการแบ่งพรรคแบ่งพวกและแตกแยกภายในองค์การ ส่งผลท าให้งานขาดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสีย ของการสรรหาคนจากภายนอก 

1. การสรรหาคนจากแหล่งภายนอก ท าให้องค์การเสียค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ  ท าให้องค์การต้อง

สูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเนื่องจากต้องใช้สื่อโฆษณา เพ่ือรับสมัครงาน เป็นต้น นอกจาก

ค่าใช้จ่ายแล้วยังต้องเสียเวลา เนื่องจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอก จะต้องเตรียมหัวหน้างาน หรือ

ผู้เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์พนักงานที่จะมาท างานกับองค์การ  จนกว่าองค์การจะได้พนักงานใหม่มาแทนที่ใน

ต าแหน่งทีต่้องการนั่นเอง 

2. บรรยากาศในการท างาน ปัญหาที่พบเจอเป็นส่วนหนึ่ง เมื่อคนใหม่เข้ามาท างานในองค์การ จะต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ที่องค์การใหม่ พนักงานเก่าอาจไม่พอใจพนักงานใหม่ และไม่ให้ความร่วมมือใน

การท างาน ต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากัน  หลายครั้งที่ต้องพนักงานปรับตัว หากปรับตัวไม่ได้พนักงานก็อาจจะ

ลาออกไป ท าให้องค์การต้องสรรหาคนมาท างานใหม่ และเสียเวลาในการสรรหา อบรม ต่างๆ ขึ้นมาอีกเช่นกัน 

3. พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน ขาดโอกาสในการก้าวหน้าของสายงาน  
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เห็นว่าการสรรหาบุคลากรจากภายในหรือภายนอกองค์การนั้น 

ขึ้นอยู่กับว่าองค์การต้องการคนรุ่นใหม่ในบางต าแหน่งหรือคนรุ่นเก่าในต าแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งเป็นนโยบาย

ขององค์การ  เช่น งานด้านบริการอาจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความกระตือรือร้นต่อ

งาน บุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญ สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต าแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น องค์การก็เลือกสมัครพนักงาน

ใหม่ข้ึนมา  ส่วนต าแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรอบคอบและความไว้เนื้อเชื้อใจอาจต้องเลื่อนต าแหน่งพนักงาน

ขึ้นมาโดยการอบรมเพ่ิมเติม เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพตนเองให้องค์การได้เห็นว่าเขาสามารถท างานได้  

ซึ่งอาจมีข้อเสียบ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป  ในทางกลับกันหากองค์การไม่มีการเลื่อนต าแหน่งพนักงานขึ้นไป 

พนักงานอาจเก่าที่อยู่อาจเสียก าลังใจในการท างาน ท้อแท้ และส่งผลถึงการลาออกเพ่ือท างานใหม่ที่มีโอกาส 

มองอีกมุมจะเห็นว่าเหมือนกับพนักงานย้ายที่ท างานในสถานประกอบการเดียวกัน อย่างเช่น อยู่ในจังหวัด

เดียวกัน พนักงานร้านสะดวกซื้อ มีไม่กี่แห่ง พนักงานก็จะลาออกโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน นั่นเอง  

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่องค์การควรจะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก ไม่มาจะสรรหามาจากภายในหรือภายนอกก็ตาม 

องค์การบางแห่งต้องการพนักงานที่มาจากแหล่งสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่นงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะเชื่อว่าพนักงานที่มาจากหลายสถาบันการศึกษาเขาจะตั้งใจท างานและ

แข่งขันฝีมือการท างานกันเพ่ือแสดงให้เห็นศักยภาพในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายท าให้ได้

งานที่แตกต่างกันออกไป  แต่งานบางอย่างที่เคยเลือกพนักงานจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน สาขาวิชา

เดียวกันมาท างานร่วมกัน ความคิดของพนักงานก็ไม่หลากหลายเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบมาก็มีอาจารย์ที่

เหมือนกันนั่นเอง  

โดยทั่วไปการสรรหาพนักงานที่จะเข้ามาท างานในระดับปฏิบัติการ ไม่ใช้ศักยภาพมากจะสรรหา

ภายในองค์การ ส่วนระดับสูงส่วนใหญ่หลายๆองค์การเลือกท่ีจะสรรหาพนักงานจากภายนอกเข้ามามากกว่า 
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รูปภาพที่ 5-4 แหล่งที่มาของการสรรหา 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 109)  

 

วิธีการสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานจากภายนอกองค์การ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ความถนัดและประสบการณ์จากการท างาน มาท างานในองค์การของตนเอง แหล่งของ

แรงงานบางแห่งมีขนาดใหญ่ซับซ้อน และมีความหลากหลายของชนิดขององค์การที่แต่งต่างกันค่อนข้างมาก  

จึงท าให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องปรับตัวเพ่ือให้ได้พนักงานตามเป้าหมาย  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ (วนิดา  

วาดีเจริญ, อภิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล, และสมบัติ  ทีฆทรัพย์, 2556, หน้า63) 

 บุคลากรภายในองค์การ  เป็นผู้แนะน าให้ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนที่รู้จักเข้ามาสมัครงานยิ่งถ้าองค์การที่

มีภาพลักษณ์ดี ส่วนใหญ่บุคลากรจะเป็นผู้แนะน าให้ญาติพ่ีน้องของตนเองมาสมัครงานภายในองค์การเอง และ

เป็นผู้ให้ข้อมูลกับองค์การได้ดีท่ีสุด 

บุคลากรที่ลาออกไป  กรณีนี้เราอาจจะเลือกพนักงานที่ลาออกไปเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว  เช่น ดูแล

ครอบครัว  ย้ายงานตามครอบครัว หรือปัญหาอ่ืนๆ ก็ตาม แต่มีความรู้ความสามารถ และมีความภักดีต่อ
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องค์การ  องค์การก็อาจจะสอบถามไปยังตัวพนักงาน วิธีการนี้องค์การจะมีข้อมูลส่วนตัวของพนักงานอยู่แล้ว 

จะท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจ 

พนักงานเข้ามาสมัครเอง คือการเดินเข้าไปสมัครงานด้วยตนเอง โดยได้ข้อมูลจากบุคลากรในองค์การ

แนะน า ไม่จ าเป็นต้องให้องค์การประกาศรับสมัคร และองค์การก็มีการเปิดรับสมัครอยู่ตลอดเวลา  ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์จะเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติเพ่ือ เป็นวิธีที่ดีและเหมาะสม พนักงานเองก็ได้รู้จักองค์การ ส่วน

องค์การก็ได้เห็นพนักงานทันที  

ติดต่อสถาบันการศึกษา   ควรเป็นช่วงที่นักศึกษาจบใหม่ช่วงเดือน เมษายนเป็นต้นไป นักศึกษาจบ

ใหม่จะยื่นใบสมัคร  เป็นที่นิยมมาก เพราะจะท าให้ได้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่องค์การต้องการ  แต่อาจมี

ข้อเสียตรงที่บางครั้งองค์การไม่สามารถรอได้ เพราะช่วงเวลาไม่ตรงกัน  

สถาบันการศึกษา  ปัจจุบันหลายๆ สถานประกอบการเน้นการหางานจากสถาบันการศึกษา โดย

วิธีการสหกิจศึกษา เป็นการให้ทุกนกับนักเรียน นักศึกษาระหว่างที่เรียน เมื่อเรียนจบมาแล้ว สามารถที่จะมา

ท างานให้กับองค์การได้ทันที   

สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะแหล่งงานที่ต้องการด้านอาชีพโดยตรง อาจจะต้องไปสรรหา

พนักงานจากแหล่งงานในสายที่เกี่ยวข้อง  เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก บัญชี ครู นักบิน เป็นต้น  กลุ่มนี้จะมี

สาขาอาชีพเดียวกันมาพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว องค์การสามารถที่ติดต่อขอ

ความร่วมมือกับกลุ่มสมาคมวิชาชีพโดยตรง 

องค์การด้านแรงงาน  เป็นกลุ่มคล้ายคลึงกันในการจ้างงานและการปฏิบัติงาน  ได้แก่ สหภาพแรงงาน 

สมาพันธ์แรงงาน สมาคมแรงงาน เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นแรงงานที่มีแรงงานด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งองค์การจะมีข้อมูล

เกี่ยวกับประวัติสมาชิก เช่น ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน ความรู้ ความถนัด และสถานการณ์

ท างานในปัจจุบัน  

การดึงตัวมาจากคู่แข่ง  บางแห่งอาจจะใช้วิธีดึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาจากคู่แข่งโดย

วิธีการให้เงินประจ าต าแหน่งมากขึ้น  โดยเฉพาะต าแหน่งที่ขาดแคลนยิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงตัวมา ได้แก่ 
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ต าแหน่งนักการตลาด แพทย์ นักการเงิน  นักสารสนเทศ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐจะโดนดึงตัวโดย

มหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของตนเอง เป็นต้น 

การจ้างแรงงานชั่วคราว  แรงงานชั่วคราวนี้ได้แก่ พนักงานรายชั่วโมง  พนักงานรายวัน โดยการจ่าย

โดยคิดค านวณให้เป็นรายชั่วโมงที่พนักงานปฏิบัติงานได้ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร และบริการประเภท

สะดวกซื้อจะนิยม เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่าย สวัสดิการต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น แต่ก็มีข้อเสียคือพนักงานอาจขาด

ความรับผิดชอบ จะมาก็มา จะไปก็ไป เข้าออกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้องค์การต้องเสียเวลากับการอบรม

พนักงานเป็นอย่างมาก 

การสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  วิธีเริ่มเป็นที่นิยมมาก โดยบริษัทที่รับสมัครงานสามารถเขียนโปรแกรม

เพ่ือให้พนักงานที่ก าลังหางานอยู่เข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของตนเองไว้ และบริษัทจะท าการ

เรียกพนักงานเข้ามา วิธีนี้อาจได้พนักงานที่มาก ไม่ต้องลงทุน แต่มีข้อเสียว่าพนักงานที่ได้อาจไม่ตรงกับ

เป้าหมายเท่าที่ควร และบางครั้งพนักงานอาจได้งานแล้ว ก่อนหน้าที่เราจะเรียกตัวเข้ามาสัมภาษณ์ 

ติดต่อส าหนักงานจัดหางาน ตัวแทนหรือนายหน้าหางาน ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน ใน

ปัจจุบันมีอยู่มาก ส านักงานจัดหางานมักจะจัดหาคนงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเท่านั้น 

วิธีอ่ืน  อาจเป็นแรงงานที่มาจากต่างประเทศ หรือประเภทงานจ้างเหมา นักศึกษาที่เคยมาฝึกงานกับ

บริษัท เมื่อจบการศึกษาแล้วให้กรอกใบสมัครเพ่ือที่จะน าไปพิจารณาต าแหน่งที่เหมาะสม  วิธีนี้องค์การจะได้

เห็นพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างที่ฝึกงาน ความรับผิดชอบที่องค์การมอบหมายให้  
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รูปภาพที่ 5-5 แหล่งที่มาของการสรรหา 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 112)  
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สรุป 

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ระบบ คือระบบคุณธรรม และระบบ

อุปถัมภ์  ส าหรับประเทศไทยได้มีระบบอาวุโสเพิ่มข้ึนมาเพ่ือพิจารณาในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ความดี

ความชอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน  การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากสองแหล่ง 

คือ แหล่งภายใน  และแหล่งภายนอกองค์การ แหล่งภายในองค์การจะสรรหาจากเพ่ือนร่วมงาน ญาติ การ

ประกาศรับสมัครภายในองค์การ  และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส่วนการสรรหาจากแหล่ง

ภายนอกจะเป็นการสรรหาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การประกาศรับสมัครงานผ่านวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็ป

ไซต์บริษัท มหาวิทยาลัย ส านักงานจัดหางานภาคเอกชน และส านักงานแรงงานทุกจังหวัด ตลาดแรงงานที่อยู่

ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ได้ผู้สมัครจ านวนมากที่สุดน ามาผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบและสัมภาษณ์

งานในขั้นตอนต่อไป  กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีผู้มาสมัครงานได้จ านวนตาม

เป้าหมายที่องค์การต้องการ 
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ค าถามท้ายบท 

1. การสรรหาหมายความว่าอย่างไร ท าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

2. ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อการสรรหามีอะไรบ้าง อธิบาย 

3. อธิบายกระบวนการสรรหาว่ามีวิธีการอย่างไร 

4. เทคนิควิธีการสรรหามีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 

5. แหล่งสรรหาบุคลากร สรรหาจากแหล่งใดได้บ้าง 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 6 

การคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์งาน 

1. ความหมายของการคัดเลือกบุคลากร 

2. กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้ามาท างาน 

3. กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้ามาท างาน 

4. กระบวนการในการคัดเลือก 

5. ประเภทของการทดสอบ 

6. การเริ่มต้นงาน 
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บทที่ 6  

การคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์งาน 

ความหมายของการคัดเลือกบุคลากร 

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์  เป็นกระบวนการในการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่

ดีเข้ามาท างานในองค์การในต าแหน่งที่เหมาะสม   หรือที่เราเรียกว่า การหาคนให้เหมาะสมกับงานและ

ต าแหน่งงาน (Put the right man on the right job and the right position) รวมถึงวิธีการที่จะสรรหาคน

เข้ามาท างานจากแหล่งภายในหรือภายนอกองค์  เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาท างานอย่างแท้จริง   

กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้ามาท างาน 

การคัดเลือกเป็นกระบวนการที่ต่อจากการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาท างานในองค์การ  โดยการ

สรรหาจะท าการสรรหาจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ ตลาดแรงงาน หรือวิธีการต่างๆที่องค์การได้

ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้ได้พนักงานจ านวนมากที่สุดเพ่ือที่จะน ามาคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาท า งานในองค์การ 

ยิ่งมีคนเข้ามามากยิ่งท าให้องค์การมีโอกาสที่จะได้คัดเลือกคนมาก แต่ในขณะเดียวกันถ้าองค์การสรรหาคนมา

ได้จ านวนน้อย โอกาสที่จะเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาท างานก็เหลือน้อยลงเช่นกัน  

 

 

รูปภาพที่ 6-1 การคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์ 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 119) 
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การคัดเลือกพนักงานเพ่ือเข้ามาท างานในองค์การโดยทั่วไป จะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

การเริ่มต้นการรับสมัคร เป็นกระบวนการแรกที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าหน้าที่ในการต้อนรับผู้

มาสมัครงาน โดยเริ่มตั้งแต่การสอบถามความต้องการที่จะสมัครงานในต าแหน่งที่เขาสนใจ การให้ใบสมัครงาน

เพ่ือให้พนักงานกรอกใบสมัคร ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองลงในใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติของพนักงาน 

วิธีการกรอกใบสมัคร เอกสารส าคัญที่เป็นส าเนา และตัวจิรงเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะวุฒิ

การศึกษา  ขั้นตอนและระยะเวลาในการคัดเลือกคนเข้ามาท างาน เป็นต้น  นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้มาสมัคร เพราะหากท่านไม่ให้การต้อนรับที่ดี พนักงานที่เข้ามาสมัครจะเป็นผู้

ที่บอกต่อกับผู้อ่ืนในเรื่องเก่ียวกับการต้อนรับ หากท่านดูแลไม่ดี ก็ยากที่จะมีคนเดินเข้ามาสมัครงานในองค์การ

เช่นกัน 

การสัมภาษณ์ขั้นต้น  เป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการคัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเข้ามา

ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การได้ท าการคัดเลือกผู้ที่ดีที่สุดเข้ามาท างาน และเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา 

ให้ลดลงมากที่สุด  บางครั้งกิจกรรมในการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีความต้องการสูง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบยิ่ง  ซึ่งวิธีการ

สัมภาษณ์งานมีหลายวิธี  

การกรอกใบสมัคร  เป็นขั้นตอนที่รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้สมัครงาน  โดยให้ผู้สมัครงานที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานกรอกข้อมูล เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการอ้างอิงในการพิจารณาต่อไป  

ในการจัดท าแบบฟอร์มใบสมัคร อาจจะต้องประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครงานให้มากที่สุ ด 

และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ เข้าใจง่าย และกระชับ 

การสอบคัดเลือก  กระบวนการในการสอบคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างาน โดยเฉพาะองค์การที่มี

ขนาดใหญ่จะให้ความส าคัญเป็นส่วนมากกับการสอบคัดเลือก  เพราะเป็นการแสดงให้เห็นความรู้ 

ความสามารถขั้นต้นของพนักงานในการที่จะเข้ามาท างาน หรือท่ีเรียกว่าเป็นการกรองผู้สมัครในขั้นหนึ่งนั่นเอง  

ดังนั้น หน่วยงานจึงมีการออกแบบข้อสอบให้เหมาะสม และเตรียมการวางแผนในการจัดการสอบเป็นอย่างดี  
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โดยส่วนใหญ่ หน่วยงานจัดสอบ ก.พ. (ส านักงานข้าราชการและพลเรือน) จะท าการสอบคัดเลือกภาค 

ก. ให้กับพนักงานราชการ โดยจะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ทุกเขตภูมิภาค ในการสอบแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมสอบ

เป็นจ านวนมาก  โดยผู้เข้าสอบจะสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่สนใจที่จะส่งเอกสารหรือวุฒิการศึกษามา

พร้อม  และดาว์นโหลดข้อมูลออกมาหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะต้องน าเอกสารมาอ้างอิงใน

วันสอบ หากขาดเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการให้เข้าสอบ และขณะที่นั่งสอบท่านจะไม่สามารถที่

จะลุกออกจากห้องสอบจนกว่าจะมีประกาศจากส่วนกลางว่าให้ท่านออกจากห้องสอบได้เท่านั้น ถือว่าเป็นการ

สอบที่ค่อนข้างใหญ่มาก และสถานที่สอบจะต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ รวมถึงบุคลากรผู้คุมสอบ

จะต้องผ่านการอบรมก่อนที่จะถึงวันสอบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเอง 

การสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอน หรือกระบวนการต่างๆ ขององค์การแล้ว ขั้นต่อไปเป็น

การสอบสัมภาษณ์พนักงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่ท าความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้สมัครว่า มีความรู้เกี่ยวกับ

ที่มาสมัครในระดับใด เพราะการสอบข้อเขียน โดยงานส่วนใหญ่เป็นงาน ทางด้านบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

การธนาคาร หรือข้าราชการ เป็นต้น  บางครั้งการจัดสอบอาจไม่เพียงพอในการคัดกรองคน จึงต้องจัดให้มีการ

สัมภาษณ์พนักงานเพ่ือเป็นการทดสอบ ปฏิภาณ ไหวพริบของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย  

การตรวจสอบสุขภาพ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือกพนักงาน เพ่ือที่จะตรวจสอบว่าพนักงานมี

ความเหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่การท างานท างาน  เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและ

เวลาค่อนข้างมาก จึงน ามาไว้ในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือเหตุผลที่ว่า  

การคัดคนเข้ามาท างาน โดยเฉพาะคนที่มีสุขภาพไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง  มีปัญหาทางร่างกายเป็น

กรณีพิเศษ  

เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์การในอนาคต อันเนื่องมาจากสุขภาพที่ไม่แข็งแรง มีโรค

ประจ าตัว จะท าให้องค์การมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียเพ่ิมเติม หรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้

นั่นเอง 

ป้องการระบาดของโรค โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค  ซึ่งเป็นโรคที่ต้องห้ามผู้ป่วยในที่

ท างาน ซึ่งอาจท าให้พนักงานติดต่อกันได้ อาจมีผลต่อขวัญและก าลังใจของพนักงานในการท างาน หากมีผู้ใดผู้

หนึ่งในองค์การได้รับการติดต่อจากโรคท่ีร้ายแรง 
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การคัดเลือกขั้นสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่จะคัดเลือกโดยผู้ที่เป็นหัวหน้างานโดยตรง หรือผู้บริหารที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง หรือต าแหน่งที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือให้การตัดสินใจว่าจะรับบุคลากร เข้า

ปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ บุคลิกภาพ การศึกษา การได้รับการอบรม สติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะทางกายภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามลักษณะงาน ยิ่งถ้าเป็นพนักงานที่ต้องการมีระดับ

หรือต าแหน่งสูง ยิ่งต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมาร่วมในการคัดเลือกด้วย 

การรับเข้าท างาน  เมื่อองค์การสามารถตัดสินใจรับพนักงานเข้าท างานแล้ว  องค์การจะท าการจัด

พนักงานผู้นั้นเข้าท างานในต าแหน่งที่ร้องขอ ตามที่ต้องการ  โดยจะท าการทดลองงานในระยะแรกประมาณ 4 

เดือนเป็นอย่างน้อย จะท าการประเมินผลการปฏิบัติพนักงาน เพ่ือให้รู้ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งที่เขาสมัครมาได้หรือไม่ หากประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นที่พอใจ องค์การอาจจะขอเพ่ิม

ระยะเวลาเป็น 2 เดือนเพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานผู้นั้นปฏิบัติและเข้าในงานในต าแหน่งนั้นจริงๆ หากหลังจาก 6 

เดือนแล้ว พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นได้    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่จัดหางานที่

เหมาะสมภายในองค์การให้กับพนักงาน หลังจากผ่านการทดลองงาน  

 

 



 

 

122 

 

 

รูปภาพที่ 6-2 ภาพรวมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 119) 
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กระบวนการในการคัดเลือก  

กระบวนการในการคัดเลือกจะเริ่มตั้งแต่ องค์การมีต าแหน่งว่างลง ในแผนกหรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายใน

องค์การ อาจเกิดจาก การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย การลาออก การลาออกก่อนการเกษียณอายุ

งาน หรือการเกษียณโดยต าแหน่งของตนเอง  โดยภายในองค์การจะท าการสรรหาคนมาทดแทนพนักงานใน

ต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะสัมพันธ์กับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551, 

หน้า 56) ขั้นตอนในคัดเลือกประกอบไปด้วย 

1. การต้อนรับผู้สมัคร 

2. การสัมภาษณ์เบื้องต้น 

3. การกรอกใบสมัคร 

4. การสอบคัดเลือก 

5. การสอบสัมภาษณ์ 

6. การตรวจประวัติ 

7. การคัดเลือกขั้นสุดท้าย 

8. การท าสัญญา 

9. การตรวจสุขภาพ 

10. การทดลองงาน 

11. การปฐมนิเทศ 

12. การะเมินผลการปฏิบัติงาน 

การต้อนรับผู้สมัคร  เป็นกระบวนการขั้นต้น ที่ผู้สมัครจะได้พูดคุยเพ่ือสัมภาษณ์งานกับฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ภายในองค์การ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะใส่ใจและให้การต้อนรับผู้มาสมัคร  ซึ่งจะท าให้ผู้สมัครมี

ความประทับใจในองค์การที่ เขามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมงานด้วย  การต้อนรับผู้สมัคร ยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การทางอ้อมให้คนรู้จักและอยากเข้ามาสมัครงานในองค์การ  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

พนักงานที่เข้ามาในองค์การ 1 คน สามารถที่จะไปบอกต่อให้กับคนที่อยู่ภายนอกองค์การ และชักชวนให้มีคน
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มาสมัครเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปสรรหาคัดเลือกพนักงานตามแหล่งต่างๆ อีกด้วย  ใน

ขณะเดียวกันผู้สมัครงาน ก็มีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจ ในการคัดเลือกองค์การที่เขาจะท างาน ในการเดินทางมา

สมัครด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญของพนักงาน ซึ่งหมายถึงการส ารวจสภาพขององค์การก่อนที่เขาจะตัดสินใจ

เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน   

การต้อนรับผู้สมัคร องค์การหลายๆองค์การมักไม่ให้ความส าคัญกับพนักงานเท่าที่ควร มองว่าผู้มา

สมัครต้องการมาสมัครงานมีหน้าที่เพียงแค่ยื่นใบสมัครงานให้แล้วจบ  องค์การควรตะหนักในเรื่องของการมา

สมัครของผู้สมัคร  เนื่องจากผู้สมัครต้องเสียสละเวลาในการมาสมัครง และมุ่งมั่นที่จะได้ท างานร่วมกับองค์การ 

บางแห่งให้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้แจกใบสมัครให้กับผู้สมัครงาน และเขียนใบสมัครที่โรงอาหาร  ซึ่ง

เป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์การมีพนักงานที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลา จนองค์การต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยเป็นผู้รับเรื่องแทน ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่มีขนาดใหญ่    

การสัมภาษณ์เบื้องต้น  หลังจากที่ผ่านกระบวนการต้อนรับผู้สมัครงานแล้ว  ก็จะเข้าสู่การสัมภาษณ์

เบื้องต้น  เป็นการสอบถามถึงความสนใจในต าแหน่งที่ผู้สมัคร เพ่ือที่จะได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจใน

ต าแหน่งที่ผู้สมัครต้องการสมัคร และแนะน าต าแหน่งที่เหมาะสม  ผู้สมัครบางรายอาจไม่เข้าใจต าแหน่งงานที่

ตนเองมาสมัคร  และบางแห่งลักษณะงานที่ท าอาจมีความแตกต่างกัน เช่นต าแหน่งบัญชีเหมือนกัน แต่บาง

แห่งอาจเป็นบัญชีเฉพาะด้าน ซึ่งพนักงานอาจไม่มีความถนัดหรือความสามารถเพียงพอ เปรียบเสมือนว่า จบ

บัญชี แต่งานที่ท างานอาจไม่ได้ชอบบัญชี  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงควรแนะน าต าแหน่งที่เหมาะสมให้ผู้สมัคร 

โดยการชี้แจงให้ทราบถึงลักษณะงานที่องค์การต้องการรับพนักงานที่จะเข้ามาในต าแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติ 

และความสามารถท่ีเหมาะสมของพนักงานเอง ในต่างประเทศอาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การใช้วิดีโอใน

การสัมภาษณ์ผู้สมัคร  และคอมพิวเตอร์ในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้สมัครอีกทาง หรือในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย 

การกรอกใบสมัคร เมื่อผู้สมัครได้ผ่านการสัมภาษณ์ขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็จะให้

พนักงานท าการกรอบกใบสมัครงาน ซึ่งใบรับสมัครงาน ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลขึ้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ตัวผู้สมัครงาน  เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย  

ประวัติการท างานที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน งานอดิเรก ความถนัด ความสนใจนอกเหนือจากที่ตนเองได้
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ท างาน  เป็นต้น  ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือตรวจสอบถึงลักษณะความพร้อม บุคลิกภาพ 

ความสนใจของพนักงานต่อสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ  เช่น พนักงานบางคนอาจจะ

ใช้เวลาในช่วงเย็นไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะแสดงให้เห็นว่าพนักงานเป็นผู้มีความ

กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในงาน สามารถท างานสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ หรือพนักงานบางคน

อาจไปเล่นกีฬาประจ า เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ  พนักงานบาง

คนอาจใช้เวลาว่างในการเย็บปักถักร้อย อ่านหนังสือ แสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

มีสมาธิในการท างานอีกด้วย  

การสอบคัดเลือก ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการการคัดเลือกคนเข้ามาท างาน และ

เป็นที่ยอมรับกับบริษัท หรือองค์การที่มีขนาดใหญ่ ภาคเอกชน หรือภาครัฐ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการสอบ

คัดเลือกคนเข้ามาท างาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะองค์การแต่ละแห่งจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การที่กลั่นกรอง

ผู้สมัครเข้ามาท างานจึงเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ  การสอบคัดเลือกคน จึง

เป็นวิธีการคัดกรอบบุคลากร เพ่ือหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างาน จึงต้องดูว่าองค์การต้องการคนประเภทไหน

อย่างไร เช่น องค์การที่เป็นบริษัทข้ามชาติ มีการติดต่อระหว่างประเทศ หรือบริษัทที่มีสาขามาจากประเทศ

อ่ืนๆ ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ประเทศนั้นมา

เปิดท าการในประเทศไทย  

การสอบสัมภาษณ ์ กระบวนการนี้บางองค์การอาจข้ามจากการสอบคัดเลือก มาใช้การสอบสัมภาษณ์ 

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะต้องการที่จะรับสมัครพนักงานอย่างเร่งด่วน หรือพนักงานผู้นั้นมีประสบการณ์ในการท างาน

อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องสอบข้อเขียน แต่การสอบสัมภาษณ์ที่ดีก็สามมารถท่ีจะท าให้องค์การสามารถพูดคุยกับ

ผู้สมัคร บุคลิกภาพของผู้สมัครงาน  เช่น การสอบสัมภาษณ์ต าแหน่งเลขานุการ ผู้สัมภาษณ์อาจถูกถามเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบทางด้านภาษา หรือ ทดสอบบุคลิกภาพของตัวผู้สมัครไปในเวลาเดียวกันนั่นเอง เป็น

ต้น  การสอบสัมภาษณ์ที่ดีเพ่ือค้นหาพนักงานที่มีความเหมาะสมจึงจ าเป็นต้องสัมภาษณ์กันค่อนข้างนั้น

พอสมควร เพ่ือที่จะได้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

การตรวจประวัติ  เป็นการสอบประวัติการท างานของผู้สมัครว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร วุฒิ

การศึกษาหรือไม่ โดยการตรวจสอบประวัติอาจจะสามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาฉบับจริง 

ตอนที่พนักงานน ามายื่นใบสมัคร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาจของดูต้นฉบับเลยทันที ขณะเดียวกันก็น าไป
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ตรวจสอบกับแหล่งสถานศึกษาที่ผู้สมัครได้จบมา  จากประสบการณ์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บางครั้งเอกสาร

อาจโดนปลอมแปลงโดยเครื่องถ่ายเอกสารที่ค่อนข้างเหมือนจริง แต่เปลี่ยนภาพถ่ายถ่ายจากอีกคนหนึ่งไปยัง

อีกคนหนึ่ง ทั้งที่พนักงานผู้นั้นไม่ได้จบการศึกษาจาก แหล่งที่อ้างอิง วิธีนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรขอความ

อนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาเพ่ือตรวจสอบประวัติการศึกษาของผู้สมัคร ก่อนที่จะตอบตกลง ดีกว่าปล่อย

ให้เวลานานจนเกินไปซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทภายหลัง 

การคัดเลือกขั้นสุดท้าย  เป็นขั้นตอนที่จะต้องคัดเลือกพนักงานจากที่ได้ผ่านการสัมภาษณ์มาจากรอบ

แรกท่ีน ามาคัดเลือก 5-7 คน ให้เหลือ 3-4 คนเพ่ือทีจ่ะคัดให้เหลือเพียงคนเดียวที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งที่

องค์การต้องการ  ในการสัมภาษณ์ครั้งแรก จะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือ

กลั่นกรองผู้สมัครที่ได้จากการสรรหาพนักงานมากจากแหล่งต่างๆ เสียก่อน  หลังจากนั้นจนกระทั่งเหลือรอบ

คัดเลือกรอบสุดท้าย ผู้ที่จะท าการสัมภาษณ์งานควรเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น  เพราะหัวหน้างานโดยตรง

จะเป็นผู้ที่รู้ความต้องการของแผนกของตนเองว่าพนักงานที่จะมาท างานในต าแหน่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  

การสัมภาษณ์ในรอบนี้ จะดูคุณสมบัติเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานของ

ผู้สมัคร  รวมถึงการที่จะสามารถเข้าท างานร่วมกับคนอ่ืน   ประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน  และการ

สัมภาษณ์ไม่ควรจะใช้ค าถามท่ีซ้ ากับค าถามเดิมที่ผ่านมากจากการคัดเลือกรอบอื่นๆ 

การท าสัญญา  การนัดพนักงานมาท าสัญญากับบริษัท เป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานมีความมั่นใจในการรับ

พนักงานคนนี้แน่นอน  และเมื่อเขาได้ท าสัญญากับบริษัทแล้วเป็นตัวการันตีว่าเขาไม่ตกงาน หรือมีปัญหาจาก

การลาออกจากงานที่เดิม  เคยมีประสบการณ์ในการมาท างานกับบริษัทที่ตกลงเราไปท างาน แต่ไม่มีการท า

สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะเดียวกันตนเองก็ได้ลาออกจากบริษัทเดิมแล้ว ใกล้วันท างาน บริษัทโทรมา

ปฏิเสธว่า ที่นัดให้มาร่วมงานบริษัทขอยกเลิก เนื่องจากต้องรับพนักงานที่ฝากมาจากผู้จัดการแทนต าแหน่งที่

รับเราไว้  ทั้งทีเราได้บอกว่าเราลาออกจากบริษัทเดิมแล้ว แต่พนักงานผู้รับเรากลับไม่สนใจอ้างแต่ว่ารับหลาน

ผู้จัดการแทน  ดังนั้น สิ่งที่บริษัทไม่ควรเอาเปรียบผู้สมัครคือการท าสัญญาให้กับเขาเพ่ือแสดงความมั่นใจให้กับ

ผู้สมัครว่าเขาจะไม่ตกงาน หรือมีปัญหาในภายหลัง   

การตรวจสุขภาพ  ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กาบการท างานหรือไม่  ในขั้นตอนนี้หลายๆ คนอาจมองว่าไม่มีความส าคัญ แต่จริงๆแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น 

องค์การหรือหน่วยงานบางแห่งต้องท าสัญญาจ้างกับสถานที่ตรวจสุขภาพ และให้พนักงานที่จะเข้าท างานไป
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ตรวจร่างกายก่อนที่จะท าสัญญากับบริษัท ที่เป็นเช่นนี้ บางแห่งที่ไม่มีการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อพนักงาน

เข้าไปท างานแล้วตั้งครรภ์ขณะทดลองงาน ท าให้บริษัทต้องเสียโอกาสในการที่จะหาคนมาท างานอย่างทุ่มเท  

ถ้าจะให้พนักงานไม่ผ่านการทดลองงานซึ่งก็เป็นการยากตามหลักธรรมภิบาลของผู้ประกอบการ และท าให้เสีย

ชื่อเสียงในภายหลัง  จากประสบการณ์เมื่อพนักงานคลอดลูกแล้วหลังจากได้เลี้ยงดูทารกของตนเอง แม่ก็จะติด

และเป็นห่วงลูกของตนเองแล้วไม่อยากกลับมาท างาน สุดท้ายต้องยื่นใบลาออก องค์การก็ต้องมาจัดหา

พนักงานใหม่มาทดแทน  ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย และเป็นการหลีกเลี่ยงการมีปัญหาแก่

องค์การในภายหลัง ทางทีดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรจะด าเนินการก่อนในขั้นตอนนี้ก่อนที่พนักงานจะท าการ

สัญญากับบริษัท   

การปฐมนิเทศ   เป็นการแนะน าพนักงานใหม่ให้รู้จักกับองค์การ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ได้รู้จักพ่ีเลี้ยง เพ่ือนร่วมงานภายในองค์การ  หากไม่มีการปฐมนิเทศเกิดขึ้น

พนักงานที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่รู้จักและให้ความส าคัญกับองค์การเท่าที่ควร รวมถึงการวางตัวกับเพ่ือนร่วมงาน

ภายในองค์การ  โดยองค์การจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติขององค์การ ผู้บริหารเป็นใคร มีความส าคัญอย่างไร 

มีระเบียบในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการอย่างไรบ้างที่พนักงานควรจะได้รับหลังจากที่ตนเองได้เข้ามาร่วม

งานภายในองค์การแห่งนี้ จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทที่มีสาขาแม่ที่ต่างประเทศ ไม่

เคยได้รับการปฐมนิเทศจากองค์การ ท าให้ตนเองไม่ทราบเป้าหมายของการท างาน และคงท างานไปวันๆ และ

สุดท้ายได้ลาออกแล้วหางานใหม่ ทั้งที่ๆ บริษัทที่เราท าอยู่เป็นบริษัทท่ีมีความม่ันคงมาก     

การทดลองงาน  เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากที่ได้ตกลงสัญญาและเริ่มงานกับพนักงานมาท างานกับ

บริษัท ปัจจุบันบางหน่วยงานอาจไม่มีก าหนดในการทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน  แต่องค์การก็เลือกที่จะให้

พนักงานทดลองงานเพ่ือทดสอบว่าพนักงานสามารถท างานที่เขารับผิดชอบมอบหมายได้ดีมากน้อยเพียงใด ใน

ระยะเวลา 4 เดือน พนักงานต้องเรียนรู้งานที่เขาต้องปฏิบัติในต าแหน่งงานนั้นให้มากที่สุด หลังจากนั้นหัวหน้า

งานจะท าการประเมินการปฏิบัติของพนักงานเพ่ือที่พนักงานจะได้ทราบถึงความสามารถของตนเองว่ าอยู่ใน

ระดับไหน ดีมากน้อยเพียงใด จะได้น ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น     

การะเมินผลการปฏิบัติงาน  หลังจากที่ได้ทดลองงานไปในระยะหนึ่ง ประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับ

ว่างองค์การแต่ละแห่งจะมีแนวทางให้กับพนักงานใหม่ หากพนักงานไม่ผ่านการทดลองก็เป็นหน้าที่ของฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ที่จะดูแลพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานผ่านการทดลองงานไปแล้ว ต้องคอยประเมินและ
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ตรวจสอบการท างานของพนักงานจนได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุด  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากพนักงานที่เข้ามา

ท างานในองค์การกว่าจะเรียนรู้และเข้าใจ ระบบระเบียบในการปฏิบัติงานขององค์การจะต้องใช้เวลาในการ

เรียนรู้ค่อนข้างนานพอสมควร  หากพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ในการที่จะสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน แทนพนักงานที่ต้องออกไป เนื่องจากสาเหตุการไม่ผ่านการทดลอง

นั่นเอง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน และระยะเวลาที่สรรหาต้องใช้เวลามาก

พอสมควร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับ

พนักงานที่เข้ามาท างานในองค์การ 

 

รูปภาพที่ 6-3 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร 
ที่มา: (ดัดแปลงจาก  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, หน้า148) 
 
 



 

 

129 

 

ประเภทของการทดสอบ  

การทดสอบเป็นการวัดคุณสมบัติของผู้สมัคร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (วิเชียร วิทยอุดม,2557,หน้า 

4-17)  ได้แก่ 

 

รูปภาพที่ 6-4 การทดสอบ 4 ประเภท 
ที่มา (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, หน้า 198)   
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นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็นด้านย่อยๆ ตามความฉลาด ซึ่งนักวิชาการบางท่าน เช่น 

สุภาพร  พิศาลบุตร (2550) กล่าวว่า การทดสอบประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 

1. การทดสอบความสามารถด้านความเข้าใจ  (Test of cognitive abilities) 

2. การทดสอบด้านสติปัญญา (Intelligence test) 

3. การทดสอบด้านความเข้าใจเฉพาะด้าน (Specific cognitive abilities tests) 

4. การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality  tests) 

5. การทดสอบด้านความส าเร็จ (Work samples and simulations tests) 

6. การทดสอบความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Motor and physical abilities)  

7. การทดสอบด้านบุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and interests tests) 

8. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement tests)  

 

การทดสอบความสามารถด้านความเข้าใจ  (Test of cognitive abilities) เป็นการทดสอบที่

แสดงถึงการใช้เหตุผลโดยทั่วไป และเป็นการทดสอบทางด้านจิตใจ  กาใช้ความจ า การใช้เหตุและผลในการ

พิจารณา รวมถึงการใช้ความสามารถด้านความเข้าใจ ซึ่งได้แก่  

การทดสอบด้านสติปัญญา (Intelligence test)  หรือมีชื่อเรียกที่คนส่วนใหญ่จะรู้จัก  I.Q 

(Intelligence  quotient)  เป็นการทดสอบท่ีองค์การหลายๆ แหล่งเลือกใช้มากท่ีสุด การทดสอบโดยวิธีการนี้

เป็นการวัดความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ ความจ า การใช้เหตุผล ความคล่องแคล่วและบุคลิกวิธีการพูด 

การใช้ภาษาที่เหมาะสม  ในวิชาชีพด้านต่างๆ  งานที่ใช้วิธีการทดสอบแบบนี้ ได้แก่ งานธุรการ หัวหน้างาน 

ช่างซ่อมบ ารุงงาน  

การทดสอบด้านความเข้าใจเฉพาะด้าน (Specific cognitive abilities tests) เป็นการทดสอบที่

วัดความสามารถทางด้านจิตใจโดยเฉพาะ  โดยมีวิธีการวัดจัดจากการสังเกต การหาเหตุผลมาประกอบการ

พิจารณา ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน  

การวัดความถนัด (Aptitude test) เป็นการทดสอบที่ใช้ความแตกต่างของหน้าที่การงานคือ วัด

หน้าที่หลักต่างๆ  เพ่ือค้นหาความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินงานเป็นการวัดความถนัดของ
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งานที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  โดยก าหนดการทดสอบการเรียนรู้ ภายในเวลาที่ก าหนด ความถนัดในด้าน

ความรู้ทางภาษา ความรู้ด้านดนตรี  ความสามารถในการค านวณ  เป็นต้น 

การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality test) เมื่อดูว่าผู้สอบมีความสามารถเข้ากับคนอ่ืน และ

สามารถชักจูงบุคคลอ่ืนเพียงใด การทดสอบบุคลิกภาพเมื่อใด ด้านบุคลิกของผู้สมัคร เช่น  วัดความมั่นคง

ทางด้านจิตใจ  ความเป็นตัวของตัวเอง ความเข้าใจในการเข้าสังคม  วิธีการจูงใจ การปรับตัว การปฏิบัติงาน

ให้ประสบผลส าเร็จขึ้นกับบุคลิกภาพนี้  วิธีการใดให้ดูภาพไม่ชัดและให้คาดการและทางสิ่งนั้น  คนอ่านจะ

แสดงสิ่งซึ่งภายในของตัวเป็นค าตอบออกมา เป็นการแสดงออกเชิงทัศนคติของผู้อ่าน รวมทั้งอารมณ์  ความ

คิดเห็นของเขา  วิธีการทดสอบแบบนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุด  ในขั้นของการประเมินคือ ผู้ช านาญการจะประเมิน

ความคิดเห็นลักษณะท่าทีที่แสดงออกมานั่นเอง 

การทดสอบด้านความส าเร็จ (Work samples and simulations tests) 

แบบทดสอบความส าเร็จ  เหมาะส าหรับการวัดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความแตกต่างกัน  โดยจะท า

การแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1  เป็นการสอบข้อเขียน  และส่วนที่ 2  เป็นการลงมือปฏิบัติ  

ส่วนที่ 1  จะเป็นการใช้ข้อสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้องาน โดยการ

ลงมือข้อสอบเป็นแบบอัตนัย เพ่ือวัดว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่เขาสนใจสมัครจริง  ตัวอย่างเช่น  รั บ

สมัครพนักงานบัญชี  ผู้สมัครอาจจะต้องสอบข้อเขียนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาบัญชีโดยตรง และส่วนที่ 2  จะ

เป็นการทดสอบการลงมือปฏิบัติด้วยการให้ผู้สมัครลงมือทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์  โดยการใช้โปรแกรม  

Excel เป็นการวัดด้วยการวัดคุณสมบัติของคนที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ (Can do factors)  ได้แก่  ความรู้  

ความช านาญ  ความสามารถในการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  เช่น   รับ

สมัครพนักคีย์ข้อมูล  ผู้ปฏิบัติจะได้รับการทดสอบการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ

ทดสอบว่าเขาสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่   การวัดวิธีนี้  ผู้สมัครอาจจะมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ  

แต่ไม่สามารถท าข้อสอบได้  ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติงานไม่ได้เสมอไป  การทดสอบความสามารถทางด้านการ

เคลื่อนไหวทางร่างกาย (Motor and physical abilities)  หรือที่เรียกอีกว่าว่าการวัดความถนัด 

(Aptitude test) เป็นการทดสอบที่ใช้ความแตกต่างของหน้าที่การงานคือ วัดหน้าที่หลักต่างๆ  เพ่ือค้นหา

ความสามารถในการเข้าใจเก่ียวกับหลักการด าเนินงานเป็นการวัดความถนัดของงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์มา
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ก่อน  โดยก าหนดการทดสอบการเรียนรู้ ภายในเวลาที่ก าหนด ความถนัดในด้านความรู้ทางภาษา ความรู้ด้าน

ดนตรี  ความสามารถในการค านวณ  เป็นต้น (ธงชัย สมบูรณ์, 2549) 

การทดสอบด้านบุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and interests  tests) การทดสอบ

บุคลิกภาพ (Personality test) เมื่อดูว่าผู้สอบมีความสามารถเข้ากับคนอ่ืน และสามารถชักจูงบุคคลอ่ืน

เพียงใด การทดสอบบุคลิกภาพเม่ือใด ด้านบุคลิกของผู้สมัคร เช่น  วัดความมั่นคงทางด้านจิตใจ  ความเป็นตัว

ของตัวเอง ความเข้าใจในการเข้าสังคม  วิธีการจูงใจ การปรับตัว การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จขึ้นกับ

บุคลิกภาพนี้  วิธีการใดให้ดูภาพไม่ชัดและให้คาดการและทางสิ่งนั้น  คนอ่านจะแสดงสิ่งซึ่งภายในของตัวเป็น

ค าตอบออกมา เป็นการแสดงออกเชิงทัศนคติของผู้อ่าน รวมทั้งอารมณ์  ความคิดเห็นของเขา  วิธีการทดสอบ

แบบนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุด  ในขั้นของการประเมินคือ ผู้ช านาญการจะประเมินความคิดเห็นลักษณะท่าทีที่แสดง

ออกมานั่นเอง 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement tests)  การทดสอบความส าเร็จ (Test of achievement)  

การทดสอบความส าเร็จนี้ส่วนใหญ่คือ  ข้อสอบทั่วๆ ไป  เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ในแขนงต่างๆ ตามที่เรียน

มา  การทดสอบความส าเร็จนี้  เป็นที่นิยมทั้งในธุรกิจทั่วๆ ไป และด้านราชการ  เพ่ือให้ทราบความรู้ในเนื้อหา

เรื่องนั้นๆ  เพียงใด เช่น ด้านการจัดการ การตลาด ช่างเทคนิคต่างๆ  วิธีนี้ใช้วัดคุมสมบัติของบุคคลที่เคย

ท างานมาแล้ว  โดยดูจากใบสมัคร  บริษัทอาจท าการทดสอบว่าบุคคลนั้นมีความรู้เคยท างานมาแล้ว  โดยดู

จากใบสมัคร  บริษัทอาจท าการทดสอบว่าบุคคลนั้นมีความรู้เพียงใด  วิธีการอาจใช้ถามโดยตรงในตอน

สัมภาษณ์หรือขั้นการทดสอบข้อเขียนก็ได้หรือลงมือปฏิบัติจริง  การทดสอบจะท าให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้เข้าสอบได้ 

การทดสอบความช านาญในด้านฝีมือหรือกายภาพ  (Test of physical skill) การทดสอบ

ความสามารถทางด้านการใช้มือ และแขนในการเคลื่อนไหวต่อการท างาน เช่น งานในโรงงาน  ตัวอย่างที่

ส าคัญที่มีชื่อของการทดสอบชนิดนี้คือ “Stromberg dexterity test” เป็นการวัดความรวดเร็ว  และความถูก

ต้องของการใช้ดุลพินิจง่ายๆ ท านองเดียวกับความเร็วการใช้นิ้วมือและการใช้แขนในการเคลื่อนไหว  วิธีการ

ทดสอบแบบนี้ยังถูกน ามาใช้วัดความสามารถในการใช้สายตา  ตลอดจนการวัดความสามารถในการเห็นสี  

และเห็นระยะทางตลอดจนความชัดแจ้งของวัสดุที่มองด้วย 
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การทดสอบขนาดของความสนใจ (Vocational  Interest test)  เป็นการทดสอบเพ่ือมุ่งเป็นขนาด

ความสนใจของคนๆ หนึ่ง ที่มีต่ออาชีพเพ่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพเดียวกัน เช่น บัญชี วิศวกรรม หรือกลุ่ม

บริหาร การทดสอบขนาดความสนใจนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ทั้งนี้

เพราะคนทุกคนจะท างานในที่ตนสนใจ หรือชอบมาก ได้ดีเป็นพิเศษ  ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน  

ซึ่งการทดสอบวิธีนี้  เพื่อได้พนักงานที่มีคุณภาพมากท่ีสุด 

การเริ่มต้นงาน 

การเริ่มต้นงาน เป็นกระบวนการที่จะท าให้พนักงานที่เข้ามาท างานได้รับทราบถึงวัฒนธรรมในการ

ท างานองค์การ ซึ่งโดยส่วนใหญ่องค์การจะท าการเริ่มต้นงานให้กับพนักงานด้วยวิธีการปฐมนิเทศงาน  
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สรุป 

กระบวนการคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์งาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสรรหาคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย์  เมื่อได้ทรัพยากรมนุษย์มาจากแหล่งต่างๆ แล้ว หน้าที่ต่อไปที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการคือการน าผู้สมัครมาท าการทดสอบเพ่ือหาผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ มี

ศักยภาพที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร  การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์องค์การบางแห่งจะมี

กระบวนการในการทดสอบคัดเลือกพนักงานจากข้อสอบซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งได้เตรียมไว้ เช่น ถ้า

สมัครงานต าแหน่งบัญชี ผู้สมัครก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบัญชีด้วยการจัดข้อสอบบัญชีเพ่ือทดสอบ

ความรู้ให้กับผู้สมัคร  บางแห่งอาจมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทดสอบอันเนื่องมาจากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการ

ท างาน ใบผ่านงานที่น ามาแนบกับใบสมัครเพ่ือเป็นตัวรับรองตัวเอง  ส่วนการทดสอบจะเหมาะส าหรับผู้ที่จบ

การศึกษาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ

ทดสอบเป็นเครื่องมือคัดกรองผู้มาสมัคร เพ่ือแสดงความเชื่อมั่นว่าได้ผู้สมัครที่มีความสามารถมาร่วมงานกับ

บุคลากรในองค์การอย่างแท้จริง 
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ค าถามท้ายบท 

1. การคัดเลือก หมายความว่าอย่างไร 

2. อธิบายกระบวนการในการคัดเลือก 

3. การคัดเลือกมีเหตุผลความส าคัญอย่างไรต่อองค์การ 

4. เมื่อองค์การจะพิจารณารับบุคลากรเข้าท างาน องค์การมีหลักในการพิจารณาอย่างไร 

5. จงวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าท าไม่จึงเป็นเช่นนั้น 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 7 

การบริหารค่าตอบแทน 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารค่าตอบแทน 

2. ความหมายของค่าตอบแทน 

3. วัตถุประสงค์ในการให้ค่าตอบแทน 

4. หลักการก าหนดค่าตอบแทน 

5. ปัจจัยพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทน 

6. วิธีการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน 

7. วิธีการปรับค่าจ้าง 

8. สวัสดิการและประโยชน์ที่ให้แก่พนักงาน 

9. การส ารวจค่าตอบแทน 
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บทที่ 7   

การบริหารค่าตอบแทน 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทน เป็นสิ่งส าคัญขององค์การ  มีส่วนกระตุ้นและจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา

สมัครท างานในองค์การ  ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้กับพนักงานภายในองค์การ อาจอยู่รูปของค่าตอบแทน

ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  ซึ่งให้แก่พนักงานภายในองค์การไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม  จะต้อง

ให้กับพนักงานสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง  การที่องค์การหลายแห่งจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

พนักงานในจ านวนที่สูง ส่วนใหญ่แล้วก็เพ่ือต้องการให้พนักงานทุ่มเทก าลังกาย และก าลังใจในการท างาน มี

ความเสียสละให้กับองค์การ  ส่วนพนักงานเมื่อได้รับค่าตอบแทนในจ านวนที่สูง ก็ควรท างานให้กับองค์การ

อย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์การในอนาคต  ค่าตอบแทนจึงเปรียบเสมือน

ต้นทุนที่ส าคัญขององค์การ  การบริหารค่าตอบแทนจึงต้องยึดหลักความสามารถในการจ่ายขององค์การ 

ภายใต้การประเมินค่างานที่เหมาะสมกับการจ่ายนั่นเอง กิ่งพร  ทองใบ (2550, หน้า 1) ได้กล่าวเกี่ยวกับ

ความหมายของค่าตอบแทน ไว้ดังนี้ 

ความหมายของค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง  สิ่งจูงใจที่องค์การจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างภายใน

องค์การ ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน  และไม่ใช่ตัวเงิน  หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ  รางวัล  สิ่งของที่องค์การจ่ายให้ 

ถือเป็นค่าตอบแทนทั้งหมด  

ค่าตอบแทนให้องค์การจ่ายให้กับพนักงานจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่   ค่าตอบแทนที่เป็นตัว

เงิน และไม่ใช่ใช่ตัวเงิน   ทั้ง 2 ประเภท แตกต่างกันดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial  compensation) หมายถึง  ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ

องค์การในรูปของตัวเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ทางได้แก่ ค่าตอบแทนทางตรง  (Direct  financial  
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compensation)  และค่าตอบแทนทางอ้อม (Indirect  financial  compensation)  โดยทั้งสองอย่างมี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้  

 ค่าตอบแทนทางตรง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้พนักงานทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้กับการ

ท างานในองค์การ โดยจ่ายให้กับพนักงานรูปของ เงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   โบนัส คอมมิชชั่น 

และค่านายหน้า ที่ได้จากการขายสินค้า และบริการอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นที่จะด าเนินธุรกิจ   

 ค่าตอบแทนทางอ้อม หมายถึง  สิ่งจูงใจที่องค์การจ่ายให้กับพนักงานนอกเหนือจากการจ่าย

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง  ซึ่งได้แก่  ค่าประกันชีวิตกลุ่ม  ประกันสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจ าปี  ค่า

รักษาพยาบาล  ทุนการศึกษาให้กับบุตร หรือตัวพนักงานที่ต้องการจะศึกษาต่อ การลาป่วย ลากิจ โดย

พนักงานยังคงได้รับค่าจ้าง   ทั้งนี้  พนักงานในองค์การอาจจะไม่จ าเป็นจะต้องไปใช้บริการ แต่องค์การมีไว้

เพ่ือให้พนักงานมีความมั่นใจว่าองค์การมีการดูแลพนักงานภายใต้หลักพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial  compensation) ได้แก่ค่าตอบแทนที่องค์การจ่าย

ให้กับพนักงานในรูปของ งาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

งาน (The job) เป็นงานที่องค์การมอบหมายให้พนักงาน นอกเหนือจากงานประจ าที่เป็นอยู่  

โดยงานที่มอบหมายให้จะต้องมีลักษณะที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ  การแสดงฝีมือของตัวพนักงาน ทั้งนี้  

พนักงานจะรู้สึกภูมิใจแม่ว่าต าแหน่งที่ตนเองได้รับผิดชอบจะเป็นงานที่อยู่ในระดับไม่สูง แต่ถ้าต้องการให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมจึงควรจัดให้พนักงานได้รับมอบหมายงานที่น่าสนใจ  และมีความท้ายทายเอง  

ตัวอย่างเช่น  การให้พนักงานระดับแม่บ้านได้น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ าประหยัดไฟ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมของงาน (Job  environment)  รูปแบบของงานที่ท าให้พนักงานทุกคนใน

องค์การเกิดความพึงพอใจในการท างานมากที่สุด  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  และมีบรรยากาศในการ

ท างานที่ดี  เช่น  นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและชัดเจน เป็นมาตรฐานการจ่ายแบบ

เดียวกัน  การยืดหยุ่นในการบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานที่ดี และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตัดสินใจร่วมกัน  

การท างานเป็นทีม  ส่งเสริมให้องค์การให้รับก้าวหน้าและมีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น น ามาซึ่งความ

เจริญก้าวหน้าขององค์การต่อไป 
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รูปภาพที่ 7-1 องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก  กิ่งทอง  ทองใบ, 2550, หน้า 5)   

วัตถุประสงค์ในการให้ค่าตอบแทน  

เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภายในองค์การเป็นไปด้วยความเหมาะสม และตรงกับ

วัตถุประสงค์ขององค์การ เสนาะ  ติเยาว์ และ ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์ (2553, หน้า 195 กล่าวว่า การจ่าย

ค่าตอบแทนควรยึดหลักการ ดังต่อไปนี้  

1. ดึงดูดให้คนมาสมัครงาน  องค์การใดที่มีหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

สอดคล้องกับค่าครองชีพของพนักงาน  มักจะได้รับความสนใจจากผู้สมัครงานจากหลายแห่ง  ท าให้มีผู้มา

สมัครงานเป็นจ านวนมาก และท าให้โอกาสที่องค์การจะได้รับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

ศักยภาพในการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่องค์การได้เปิดรับ  กล่าวคือ ยิ่งมีผู้มาสมัครมากเท่าไร  

องค์การก็มีโอกาสได้เปรียบในเรื่องของการคัดเลือกคนมากเท่านั้น 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างเต็มความสามารถ  ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้พนักงานอย่าง

ยุติธรรม ถูกต้อง เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรับผิดชอบของพนักงาน ยิ่งสร้างความพึงพอใจให้พนักงานให้
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สามารถปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมากยิ่งข้ึน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างาน ท าให้ผลผลิตขององค์การสูงขึ้นน ามาซึ่งการขยายธุรกิจขององค์การในอนาคต 

3. เพ่ือควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย  ค่าตอบแทนเปรียบเสมือนต้นทุนที่ส าคัญขององค์การ  หากองค์การมี

การบริหารจัดการในการจ่ายตอบแทนที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้องค์การมีก าไรมาด าเนินการ และสามารถ

บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  การที่องค์การมีการจ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสมและยุติธรรม เป็นการลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานภายในองค์การด้วยกัน ไม่เกิดการร้องเรียน

เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้  อันเนื่องมาจากการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ยุติธรรมนั่นเอง 

หลักและนโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน  

ส าหรับหลักและนโยบายที่ดีเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่องค์การแต่ละแห่งจะให้กับผู้ปฏิบัติงาน (เสนาะ  ติ

เยาว ์และ ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์ (2553,หน้า 197) กล่าวว่า อาจขึ้นอยู่กับ ขนาด และรูปแบบของ

องค์การ ประเภทธุรกิจที่หลากหลายและแตกต่างกัน ภายใต้หลักและนโยบายดังต่อไปนี้ 

1. จ่ายค่าตอบแทนที่ให้ต้องต่ ากว่าอัตราทั่วไป  องค์การที่มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ยึด

หลักการจ่ายที่ต่ ากว่าอัตราขององค์การทั่วไป  โอกาสที่องค์การจะได้คนมีความรู้ความสามารถมาสมัครงานก็

จะมีน้อยกว่า  ทั้งนี้  โดยทั่วผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะค านึงถึงค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้เป็นองค์ประกอบที่จะ

ตัดสินใจในการมาสมัครงานกับองค์การ  ส่วนใหญ่ผู้มาสมัครจะเป็นแรงงานที่ไม่เน้นฝีมือมากนัก 

2. จ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับอัตราทั่วไป  องค์การที่มีการก าหนดค่าตอบแทนโดยยึด

หลักการจ่ายในระดับเดียวกับประเภทของธุรกิจที่มีระดับและขนาดเท่าเทียมกัน  ไม่จ าเป็นที่จะต้องแข่งขันกับ

องค์การอ่ืนๆที่ใกล้เคียงกันมากนัก  ทั้งนี้เพราะองค์การมีการจ่ายที่เท่าเทียมกัน ลักษณะของแรงงานที่จะมา

สมัครก็จะไม่ความสามารถท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก 

3. จ่ายค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราทั่วไป  องค์การที่มีมีการค่าตอบแทนให้สูงกว่าประเภทและขนาด

ของธุรกิจประเภทเดียวกัน  จะส่งผลให้องค์การเป็นที่สนใจต่อผู้สมัครที่มีความรู้ความสมารถให้เข้ามาสมัคร

งานกับองค์การ  อีกทั้งยังเป็นการรักษาพนักงานให้มีความจงรักภักดีต่อองค์การอีกด้วย 
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นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจมาร่วมงานของผู้สมัครงาน  

หรือที่ว่า องค์การใดจ่ายค่าตอบแทนมากกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจาก

ผู้สมคัรมากกว่าองค์การที่จ่ายค่าตอบแทนในระดับที่ต่ ากว่าธุรกิจทั่วไป  ดังนั้น  ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และ

เหมาะสมก็จะเป็นค าตอบที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากท่ีสุด 

ขณะเดียวกัน  องค์การที่จ่ายค่าตอบแทนในระดับที่ต่ าหรือปกติ ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้สมัครจะไม่สนใจ  

ผู้สมคัรบางคนอาจเลือกงานเนื่องจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะน ามาตัดสินใจ เช่น การเลือกที่จะสมัครงานใกล้บ้าน

ตนเอง  ถ้าเทียบกับองค์การที่มีขนาดใหญ่แต่ต้องเดินทางไปกลับไกลออกไปอีก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางที่สูง ถ้าเทียบกันแล้วไม่ต่างกันมากนัก ผู้สมัครก็ตัดสินใจที่จะท างานใกล้บ้านมากกว่า   

การบังคับบัญชา หรือความยืดหยุ่นในสายงานบังคับบัญชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สมัครสนใจใน

การมาร่วมงาน  ทั้งนี้  องค์การที่มีขนาดใหญ่ สายการบังคับบัญชามีความสลับซับซ้อนต่อการท างาน ขาดการ

ยืดหยุ่น  ก็ส่งผลต่อการที่จะไม่มาสมัครงานกับองค์การแห่งนั้น แม้ว่าจะจ่ายให้ในราคาท่ีสูงกว่าก็ตาม 

หลักการก าหนดค่าตอบแทน  

การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี จะต้องมีหลักในการก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้ (กิ่งพร  ทองใบ, 2550, หน้า 

83)  

1. สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์การ มีความกระตือรือร้นในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

สม่ าเสมอ 

2. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน บุคลากรในองค์การ ลดความขัดแย้ง เหลื่อมล้ ากัน

ระหว่างพนักงานภายในองค์การด้วยกันเอง 

3. ยึดหลักความสามารถ  และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี  เกิดการแข่งขันระหว่างพนักงาน

ภายในองค์การในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

4. การบันทึกค่าตอบแทนของบุคลากรภายในองค์การ  ต้องถูกต้องและมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผนต้นทุนด้านแรงงานได้ 
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5. ต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สามารถพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ของ

สภาพเห็นการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทน  

เพ่ือป้องกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นมาภายหลัง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก

องค์การ การจ่ายค่าตอบแทนจึงควรค านึงถึงปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้ (เสนาะ  ติเยาว์ และ ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์, 

2553, หน้า 197)  

1. หลักความสามารถในการจ่ายขององค์การ  การจ่ายให้กับพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถใน

การจ่ายของตนเองเป็นหลัก ทั้งนี้  องค์การบางแห่งอาจจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ ากว่าองค์การอ่ืน ซึ่งผลที่

ตามมาก็จะได้ผู้สมัครที่ไม่มีความสามารถในการท างานมาสมัครงาน ในขณะเดียวกันหากองค์การสามารถจ่าย

ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าองค์การอ่ืน ก็จะท าให้เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าท างาน

ในองค์การ  ค่าตอบแทนจึงเปรียบเสมือนภาพลักษณะที่ส าคัญขององค์การอย่างหนึ่งเช่นกัน 

2. ลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติ  โดยยึดหลักของรายละเอียดงาน และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานมา

ประเมินค่างาน และคิดค่าคะแนนออกมาเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกต าแหน่งอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดจากข้อขัดแย้งในการเรียกร้องค่าตอบแทนของพนักงานที่จะตามมา

ภายหลังอันเนื่องจากการได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน เกิดความเหลี่อมล้ าภายในองค์การ ควรยึดหลักการ

จ่ายงานเท่ากัน เงินเท่ากัน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  น ามาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบให้กับ

พนักงานในองค์การ  ภายใต้กรอบของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป  

ควรยึดหลักในการประเมินโดยยึดที่ผลของงานเป็นส าคัญ ไม่ล าเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ภายใต้หลัก

ที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  จะท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ลดการ

ลาออก และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การจนกระทั่งเกษียณอายุงาน 

4. ทัศนคติของฝ่ายบริหาร  เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารค่าตอบแทนมากท่ีสุด  การก าหนด

ค่าตอบแทนจะสูงหรือต่ า ย่อมข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจ ขนาด และสถานที่ที่เป็นตัวก าหนดค่าตอบแทน  

ทั้งนี้  หากการจ่ายค่าตอบแทนที่ก าหนดสูงกว่าในแหล่งงานประเภทเดียวกัน โอกาสที่จะได้ผู้สมัครที่มีความรู้
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ความสามารถย่อมสูงกว่าองค์การอ่ืนที่จ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่า   อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนจะสูง

หรือต่ ามากเกินไป ต้องดูความสามารถในการบริหารจัดการองค์การว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

5. อุปสงค์อุปทานของแรงงานหรือระดับค่าจ้างโดยทั่วไป  กรณีท่ีมีแรงงานเป็นจ านวนมากอยู่ใน

ตลาดแรงงาน ส่งผลให้การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอยู่ในอัตราท่ีต่ า  ขณะเดียวกันหากช่วงใดมีการขาด

แคลนแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนก็จะเป็นไปในอัตราที่สูงกว่าปกติ    

6. ค่าครองชีพ  ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่าครองชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่

พนักงานควรจะได้รับ  การค านวณค่าครองชีพไม่มีหลักในการค านวณท่ีแท้จริงบางแห่งอาจจ่ายค่าครองชีพ

ให้กับพนักงานตามความเหมาะสม  บางแห่งอาจใช้วิธีการส ารวจจากพนักงานภายในองค์การและท าการหา

ค่าเฉลี่ยเพ่ือขึ้นค่าครองชีพ  

7. สหภาพแรงงาน  การต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ในยุคปัจจุบัน  ส าหรับองค์การที่มีขนาดของสหภาพแรงงานที่มีขนาดใหญ่ยิ่งมีอ านาจในการต่อรองกับนายจ้าง

มาก  ซึ่งบางแห่งอาจใช้วิธีการนัดหยุดงาน  ปิดงาน  เฉื่อยงาน  ส่งผลให้ธุรกิจขององค์การและประเทศชาติ

เสียภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อคู่ค้าในการท าธุรกิจร่วมกัน  

8. กฎหมายและรัฐบาล  ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ได้ก าหนด

วิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในองค์การ  และการก าหนดค่าตอบแทนที่ดีจะต้องไม่ต่ ากว่าพื้นฐานที่

ภาครัฐก าหนด โดยยึดหลักการจ่ายให้เท่าเทียมกัน 
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รูปภาพที่ 7-2 ค่าตอบแทนและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

ที่มา (ดัดแปลงจาก สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา, 2557, หน้า 5) 

วิธีการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน  

การก าหนดค่าตอบแทนองแต่ละองค์การจะมีวิธีคิดท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภท รูปแบบ 

วิธีการ ขององค์การธุรกิจแห่งนั้นที่จะน ามาปฏิบัติ  โดยวิธีดงัต่อไปนี้ (กิ่งพร  ทองใบ, 2550, หน้า 83)   

1. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน (Time  rate)  เป็นการจ่ายตอบแทนโดยใช้

เวลาในการท างานเป็นตัวก าหนด  ซึ่งได้แก่ รายชั่วโมง รายวัน  รายเดือน  โดยคิดจากจ านวนการท างานที่

เกิดข้ึนจริง   ตัวอย่างเช่น 

การคิดเป็นรายชั่วโมง  นาย ก.  ท างานได้ค่าแรงชั่วโมงละ 40 บาท  ใน 1 วัน นาย ก.ท างาน 8 

ชั่วโมง  (40 บาท : ชั่วโมง  X 8 ชั่วโมง = 320 บาท)  ดังนั้น นาย ก.จะได้ค่าตอบแทนใน 1 วัน เป็นเงิน

จ านวน 320  บาท เหมาะส าหรับงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะในการท างานมากนัก 
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การคิดเป็นรายสัปดาห์  นาย ข  ท างานได้ค่าแรงวันละ 300 บาท  ใน 1 สัปดาห์นาย ข. ท างาน 

6 วัน  ค่าแรงที่คิดให้นาย ข. (300 บาท : วัน X 6 วัน = 1,800 บาท)  ดังนั้น  นาย ข. จะได้รับค่าตอบแทน 1 

สัปดาห์ เท่ากับ 1,800 บาท  วิธีนี้ส าหรับพนักงานที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าขององค์การ หรือ

การจ้างงานชั่วคราวเท่านั้น 

การคิดเป็นรายเดือน  โดยจะท าการจ่ายให้ค่าพนักงานที่มาท างานเป็นปกติ โดยไม่หักวันลาป่วย  

ลากิจ ลาพักผ่อนแต่อย่างใด  ทั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในองค์การ โดยมีวิธี

คิดให้ดังนี้  นาย ค. ท างานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท เมื่อวันสิ้นเดือน ในระหว่างเดือนมีการลา

ป่วย 1 วัน ก็จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทเท่าเดิม 

2. การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลผลิต (Piece rate)   เป็นการจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดผลผลิต

ที่ที่ผลิตได้ใน 1 วัน เป็นตัวก าหนด แล้วคูณด้วยค่าแรงที่จ่ายให้ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตไว้ดังนี้ 

ผลิตได้ 11  ชิ้น  ค่าแรงชิ้นละ 50 บาท   สูงกว่ามาตรฐาน 

(11  ชิ้น X 50 บาท  คิดเป็นเงิน 550  บาท)   

ผลิตได้ 10  ชิ้น  ค่าแรงชิ้นละ 40  บาท  มาตรฐาน 

(10 ชิ้น X  40  บาท  คิดเป็นเงิน  400 บาท) 

ผลิตได้ 9  ชิ้น    ค่าแรงชิ้นละ 35 บาท   ต่ ากว่ามาตรฐาน 

( 9 ชิ้น  X ค่าแรงชิ้นละ 35 บาท คิดเป็นเงิน 315 บาท) 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้  จะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ได้จากการผลิตสินค้าแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับปริมาณที่พนักงานผลิตได้  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าองค์การต้องการกระตุ้นให้พนักงานสามารถท างานได้มาก

ขึ้น และใช้ค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อหน่วยเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึนได้โดยไม่ใช้เวลามาเป็นตัว

ก าหนดการท างาน ในขณะเดียวกันก็จะก าหนดมาตรฐานในการผลิตให้กับลูกจ้างเพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ี

วางแผนไว้  หากลูกจ้างสามารถผลิตได้เพ่ิมข้ึน องค์การก็จะให้ค่าแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ลูกจ้างท างาน  
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วิธีนี้เหมาะกับงานที่ต้องเร่งผลิตสินค้าให้ตามค าสั่งซื้อ  แต่หากลูกจ้างท างานเร่งเกินไปเพ่ือที่จะเอายอดผลิตก็

จะท าให้สินค้าขาดคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ 

3.  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลก าไร (Profit  sharing) เป็นวิธีการจ่ายจูงใจพนักงานแบบการ

ก าหนดอัตราพ้ืนฐานบวกด้วยเงินเพ่ิมพิเศษ  โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นจากผลก าไรที่องค์การได้รับ 

เมื่อองค์การสามารถส่งไปขายและได้ก าไรทีละมากๆ จึงน าก าไรนั้นมาแบ่งปันผลให้กับพนักงานทุกคนใน

องค์การ  การจ่ายออกเป็นรายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือ 1 ปี  เป็นต้น  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการประหยัดต้นทุนจากการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมาก ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดก าไรสูงสุด  ในการแบ่งปันผลก าไรบางแห่งอาจจ่ายให้ในรูปของเงินสด หรืออาจให้พนักงานถือหุ้น 

ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและพร้อมที่จะพัฒนาองค์การไปด้วยกัน 

4. การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจตามยอดขาย  เป็นการจ่ายให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ในการ

น าเสนอสินค้า และบริการให้กับลูกค้า  หากพนักงานขายได้รับค าสั่งซื้อตามท่ีตกลง บริษัทก็จะท าการจ่าย

ค่าตอบแทนให้  ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานขายจะต้องท ายอดขายให้ได้ตามท่ีได้ตกลงกับบริษัทไว้  โดยมีวิธีการ

คิดดังนี้ 

ตารางท่ี 7-1 การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจตามยอดขาย 

ยอดขาย (บาท) ค่าตอบแทนจากการขาย (บาท) 

รถยนต์ 1  คัน 5,000 

รถยนต์  2  คัน 15,000 

รถยนต์ตั้งแต่ 3 คันข้ึนไป 20,000 บาทต่อคัน 

 

ที่มา  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 148)   
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จากตารางที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากการขายรถยนต์ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีราคาขาค่อนข้างสูง 

ค่าตอบแทนการขายจึงต้องกระตุ้นและจูงใจในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควร 

วิธีการปรับค่าจ้าง  

การปรับค่าจ้างให้กับพนักงานในองค์การมีหลากหลายรูปแบบ สุพจน์  นาคสวัสดิ์ (2555, หน้า26) 

กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่าองค์การจะน าไปปรับใช้แบบใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับขนาด ประเภทธุรกิจ ของ

องค์การ  โดยทั่วไปมีการปรับค่าจ้างรูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. วิธีปรับแบบดั้งเดิม (Traditional  adjustment)  เป็นการปรับค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มี

เงินเดือนต่ ากว่าขั้นเงินเดือนใหม่เท่านั้น  ส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนสูงอยู่แล้ว 

สูตรการปรับค่าจ้างแบบดั้งเดิม 

จ านวนเงินที่ปรับ = เงินเดือนเริ่มต้นใหม่ – เงินเดือนปัจจุบันของพนักงาน 

ตัวอย่าง  บริษัท RTW  จ ากัด  ก าหนดให้เงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานตามที่กฎหมายขั้นต่ าที่

ก าหนดให้เดือนละ 9,000 บาท  จงแสดงวิธีการคิดค่าจ้างให้กับพนักงานโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิม 

ตารางท่ี 7-2 แสดงวิธีการข้ึนค่าจ้างแบบดั้งเดิม 

รหัสพนักงาน ช่ือพนักงาน ต าแหน่ง อายุงาน (ปี) เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนใหม ่

001 นางสาวรุ่งตะวัน พนักงานแผนกธุรการ 5 6,500 9,000 

002 นายบุญฤทธ์ิ พนักงานแผนกธุรการ 10 7,000 9,000 

003 นางมลฤด ี พนักงานแผนกธุรการ 15 8,000 9,000 

004 นางสัมฤทธ์ิ พนักงานแผนกธุรการ 20 15,000 15,000 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก สุพจน์  นาคสวัสดิ์, 2555, หน้า 32)      
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จากตารางที่กล่าวมาข้างต้น  จะพบว่า การขึ้นค่าจ้างแบบดั้งเดิม สามารถที่จะปรับไปเป็น 9,000 บาท 

ได้ทันที ในขณะที่คนเงินเดือน 15,000 บาท สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องขยับ  วิธีนี้เมื่อปรับแล้วจะมี

ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานที่ท างานมานาน และได้รับการปรับเท่ากันทั้งหมด ท าให้พนักงานขาดขวัญและ

ก าลังใจในการท างาน 

2. วิธีการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่ (Flat  rate  adjustment)  เป็นการปรับค่าจ้างโดยใช้หลัก

ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay)  เหมาะส าหรับองค์การที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่  วิธีนี้เมื่อ

ปรับแล้วจะท าให้ต้นทุนในการปรับค่าจ้างค่อนข้างสูง แต่มีข้อดีเมื่อปรับแล้วพนักงานส่วนใหญ่มากจะพึงพอใจ

ในการปรับวิธี 

สูตรการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงท่ี 

จ านวนเงินที่ปรับ = เงินเดือนเริ่มต้นใหม่ – เงินเดือนเริ่มต้นเดิม 

จากตัวอย่างเดิม  ก าหนดให้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 6,500 บาท และเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ตามกฎหมาย

แรงงานก าหนดให้วันละ 300 บาท คิดเป็นเดือนละ 9,000 บาท ต่อเดือน  มีวิธีการคิดค่าจ้างแบบอัตราคงท่ี

ดังนี้ 

ตารางท่ี 7-3 แสดงวิธีการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงท่ี 

รหัสพนักงาน 
 

ช่ือพนักงาน 
 

ต าแหน่ง 
 

อายุงาน 
 
เงินเดือนปัจจุบัน 

 
จ านวนเงินท่ีปรับ 

 

เงินเดือนใหม ่
 

001 นางสาวรุ่งตะวัน พนักงานแผนกธุรการ 5 6,500 2,500 9,000 

002 นายบุญฤทธ์ิ พนักงานแผนกธุรการ 10 7,000 2,500 9,500 

003 นางมลฤด ี พนักงานแผนกธุรการ 15 8,000 2,500 10,500 

004 นางสัมฤทธ์ิ พนักงานแผนกธุรการ 20 15,000 2,500 17,500 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก สุพจน์  นาคสวัสดิ์, 2555, หน้า 37)      
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วิธีการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่ จะท าได้โดยการคิดค านวณจากพนักงานที่มีค่าจ้างน้อยที่สุด แล้ว

ปรับไปหาจ านวนเงินทีกฎหมายก าหนดให้คือ 9,000  จะได้ส่วนต่างอยู่ที่ 2,500  เราจึงน า 2,500 บาทไปรวม

กับจ านวนเงินค่าจ้างเดิมของแต่ละคน ออกมาเป็นค่าจ้างท่ีลดหลั่นกันไป  วิธีเมื่อน ามาใช้ย่อมเป็นที่พอใจกับ

พนักงานในองค์การ  ในขณะเดียวกันหากองค์การนั้นเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีต้นทุนค่าจ้างที่ค่อนข้าง

สูงพอสมควร  

3. วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น (Compression  adjustment)  เป็นการหาจุดตัดของการคิด

ค่าจ้างแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับจุดตัด หรือที่เรียกว่า “หลุมอากาศ”  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

สูตรในการปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น 

จ านวนเงินที่ปรับ  

= (จุดตัด-เงินเดือนปัจจุบันของพนักงาน) X (เงินเดือนเริ่มต้นใหม่-เงินเดือนเริ่มต้นเดิม) 

(จุดตดั-เงินเดือนเริ่มต้นเดิม) 

 ก าหนดให้  เงินร่วมต้นเดิม 6,500  บาท 

  เงินเดือนเริ่มต้นใหม่ 9,000บาท 

  จุดตัด (หลุมอากาศ) =  25,000  บาท 
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ตารางท่ี 7-4 การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น 1 วิธี 

รหัส
พนักงาน 

 

ช่ือพนักงาน 
 

ต าแหน่ง 
 

อายุงาน 
(ปี) 

 

เงินเดือน
ปัจจุบัน 

 

จ านวนเงินท่ี
ปรับ 

 

เงินเดือนใหม ่
 

001 นางสาวรุ่ง
ตะวัน 

พนักงานแผนก
ธุรการ 

5 6,500 2,500 9,000 

002 นายบุญฤทธ์ิ พนักงานแผนก
ธุรการ 

10 7,000 2,432 9,432 

003 นางมลฤด ี พนักงานแผนก
ธุรการ 

15 8,000 2,297 10,297 

004 นางสัมฤทธ์ิ พนักงานแผนก
ธุรการ 

20 15,000 1,351 16,350 

 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 152)   

จากตารางดังกล่าวแสดงวิธีการค านวณได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 7-5 แสดงวิธีการค านวณแบบลดหลั่น 

รหัสพนักงาน แสดงการค านวณ จ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม 

001 (25,000-6,500) X (9,000-6,500) 
(25,000-6,500) 

1,351 

002 (25,000-6,500) X (9,000-7,000) 
(25,000-6,500) 

2,297 

003 (25,000-6,500) X (9,000-8,000) 
(25,000-6,500) 

2,432 

004 (25,000-6,500) X (9,000-15,000) 
(25,000-6,500) 

2,507 

 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 152)   
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วิธีนี้เหมาะส าหรับพนักงานและการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานเพราะวิธีนี้จะลดหลั่นตาม

จุดตัดของเงินเดือนท าให้ไม่เหลื่อมล้ ากันมาก และพนักงานทุกคนก็พอใจ ไม่เฉพาะเจาะจงที่ใครคนใดคนหนึ่ง 

และเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับองค์การทุกขนาด 

4. วิธีปรับค่าจ้างแบบผสม (Mixed adjustment) เป็นการน าเอาวิธีแบบดั้งเดิม แบบลดหลั่น และ

แบบอัตราคงท่ี มาผสมผสานกัน  เพื่อก าจัดข้อบกพร่องที่เกิดจากวิธีใดวิธีหนึ่ง  โดยสามารถท าได้ดังนี้ 

สูตรการก าหนดอัตรภาคชั้น (Interval) หรือ ความกว้างของแต่ละชั้น 

อัตรภาคชั้น  = (ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด) 

                จ านวนช่วงที่ต้องการ 

โดยก าหนดช่วงเป็น 10  ช่วงเงินเดือน 

อัตรภาคชั้น  = (50,000-9,000)    

                        10 

 =  4,100 

ดังนั้น  ความกว้างของแต่ละช่วงเงินเดือนจะเท่ากับ 4,100  บาท  และมีจ านวนทั้งหมด 10 ช่วง

เงินเดือน  ดังนี้ 

สมมติ  อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดิม  =9,000บาท 

          อัตราเงินเดือนเริ่มต้นใหม่   =15,000บาท 

                                ผลต่าง   = 6,000บาท 

(ใช้ผลต่างเป็นฐานค านวณจ านวนเงินที่ปรับทั้ง 10 ช่วงเงินเดือน) 
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ตารางท่ี 7-6 วิธีค านวณค่าตอบแทนแบบผสม 

ชั้นที่ ช่วงเงินเดือน 
วิธีที่ 1  ก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ วิธีที่ 2 ก าหนด

เป็นจ านวนเงิน 
จ านวน % 

ที่ปรับ 
จ านวนเงินที่ปรับ (บาท) 

1 9,000-13,100 100% 100% X 6,000 = 6,000 6,000 

2 13,101-17,200 90% 90%  X 6,000 = 5,400 5,000 

3 17,201-21,300 80% 80%  X 6,000 = 4,800 4,000 

4 21,301-25,400 70% 70%  X 6,000 = 4,200 3,000 

5 25,401-29,500 60% 60%  X 6,000 = 3,600 2,000 

6 29,501-33,600 50% 50%  X 6,000 = 3,000 1,000 

7 33,601-37,700 40% 40%  X 6,000 = 2,400 500 

8 37,701-41,800 30% 30%  X 6,000 = 1,800 500 

9 41,801-45,900 20% 20%  X 6,000 = 1,200 500 

10 45,901-50,000 10% 10%  X 6,000 = 600 500 

 

 

ที่มา:  (สุพจน์  นาคสวัสดิ์, 2555, หน้า45) 

สวัสดิการและประโยชน์ที่ให้แก่พนักงาน 

นอกจากการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้วองค์การบางแห่งยังได้เพ่ิมสวัสดิการ

อ่ืนๆ เพิ่มให้กับพนักงานเพ่ือจูงใจให้พนักงานท างานให้องค์การอย่างเต็มที่ สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา (2557, 

หน้า 29) กล่าวว่า สวัสดิการและประโยชน์ที่ให้แก่พนักงาน ได้แก่ 

1. ค่าต าแหน่ง  โดยทั่วไปองค์การขนาดใหญ่ กลาง  บางแห่งได้ก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

ประจ าโดยแยกระดับและค่าตอบแทน ดังนี้ 

ความกว้างของแต่ละช่วง = 4,100 บาท 
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ตารางท่ี 7-7 การให้ค่าต าแหน่งทุกระดับ 

ต าแหน่ง ค่าต าแหน่ง (บาท) เป้าหมาย 

ระดับผู้จัดการทั่วไป 6,000 ผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถบริหารทีมขายโฆษณาได้ปีละ 100 

ล้านบาท 

ระดับผู้จัดการ 5,000 ผู้จัดการฝ่ายผลิตสินค้า  ได้ผลิตสินค้าและส่งมอบให้ลูกค้าได้

ตามแผนครบ 100% 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เบิก จ่าย จัดเก็บสินค้าได้ตามค าสั่งซื้อ

ของทุกฝ่ายทุกแผนก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 3,000 ซุปเปอร์ไวเซอร์  สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้จัดการ และสามารถส่งมอบงานที่รับผิดชอบได้สมบูรณ์ 

หัวหน้างาน 2,000 หัวหน้างานฝ่ายคลังสินค้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การรับ-ส่งสินค้าโรงงาน ได้ตามที่รับมอบหมาย  

 

ที่มา:  (สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา, 2557, หน้า31)  

2. ค่าน้ ามันรถเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน  องค์การบางแห่งอาจจัดให้มีค่าน้ ามันรถเหมาจ่ายส าหรับ

บางต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับงาน

ภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา   

3. ค่าคอมมิชชั่นรายบุคคล  การจ่ายแบบนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท างานของพนักงานส่วน

ใหญ่จะเป็นค่าตอบแทนที่ได้จากการท ายอดขายสินค้า การหาตลาดแห่งใหม่เพ่ือรองรับสินค้าที่จะออกสู่ตลาด  

เมื่อมีการตอบรับค าสั่งซื้อก็จะได้รับส่วนแบ่งคอมมิชชั่นตามที่ตกลงกันไว้ 

4. เงินค่าชิ้นงานที่ท าได้เพิ่มจากงานปกติ  ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทผลิตเป็นชิ้นๆ หรืองานสั่งท า  

ตัวอย่างเช่น  ก าหนดมาตรฐานให้พนักงานผลิตสินค้า ก  ได้วันละ 10  ชิ้น  หากพนักงานท าได้มากกว่า 10 

ชิ้นขึ้นไปจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนอีกชิ้นละ 10  บาท เป็นต้น 
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5. ค่าเบี้ยเลี้ยง  การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานออกไปนอกพ้ืนที่ เช่น ออกจาก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือไปจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 5 วัน บริษัทก าหนดให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 

บาท เวลา 5 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท เป็นต้น 

6. ค่าเที่ยวในงานขนส่ง  กิจการที่มีธุรกิจเก่ียวกับการรับส่งสินค้า และการให้บริการโดยรถขนส่ง

ส่วนใหญ่จะได้รับค่าเท่ียวในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง เช่น การจ่ายค่าเที่ยวให้กับรถโดยสารที่

เดินทางเส้นอุดรธานี -กรุงเทพมหานคร –อุดรธานี ถือว่าเป็น 1 เที่ยวโดยจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเที่ยวเป็นเงิน 

1,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทที่จะให้เป็นนโยบาย 

7. ค่ากะ  เนื่องจากงานกะ ส่วนใหญ่จะเป็นงานช่วงเวลากลางคืน พนักงานส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความ

ร่วมมือในการท างานกะ โดยเฉพาะงานเกี่ยวข้องกับการบริการ โรงแรม เป็นต้น  บริษัทจะให้ค่ากะส าหรับ

พนักงานที่มาลงกะกลางคืนจากท่ีได้รับเงินเดือนปกติ ค่ากะที่จ่ายให้เพ่ิม 100 บาท ต่อกะ  ซึ่งจะช่วยให้

พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะมาท างานมากขึ้น 

8. ค่ารถมาท างาน  สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีคนงานเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะจ้าง

เหมารถให้กับพนักงานที่อาศัยอยู่ในแหล่งต่างๆ ให้มาขึ้นรถโดยสาร โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่ารถเป็นสวัสดิการ

เหมาจ่ายให้กับพนักงานเป็นรายเดือน เพ่ือลดปัญหาการมาสาย ของพนักงานที่อาจเกิดจากรถประจ าทางไม่มี 

9. ค่ารักษาพยาบาล  สถานประกอบการบางแห่งจัดให้มีค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายให้กับพนักงาน

กรณีท่ีเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ปีละ40,000 บาท  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกัน

การเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนั่นเอง 

10. การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กไว้ในองค์การ  เพ่ือให้พนักงานที่พ่ึงลาคลอดได้มีโอกาสดูแลบุตรหลาน

อย่างใกล้ชิด การจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนภายในองค์การถือเป็นเรื่องที่ดี พนักงานสามารถใช้เวลาช่วงพัก

กลางวันมาให้นมแก่บุตรแรกเกิด ซึ่งจะลดความกังวลในการท างาน  สถานประกอบการหลายแห่งๆ ได้จัดท า

ขึ้นโดยคิดค่าบริการรายเดือนในราคาสวัสดิการของพนักงาน   

11. ทุนการศึกษาแก่พนักงาน หรือบุตร  จ่ายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การมานานไม่น้อย

กว่า 1 ปี  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีความรู้เพ่ิมเติมและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ส่งผลให้พนักงาน

ได้มีความจงรักภักดีต่อองค์การอีกทางหนึ่ง  ส าหรับการให้ทุนบุตรหลานส่วนใหญ่จะเป็นทุนเรียนดีและมีผล

การเรียนต่อปีไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
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12. การไปทัศนศึกษา  ถือเป็นสวัสดิการที่องค์การส่วนใหญ่มักจะให้กับพนักงานในช่วงเวลาสิ้นปี

เพราะถือเป็นการอบรมและพัฒนาพนักงานร่วมขณะที่ไปทัศนศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะ

และพูดคุยถ่ายทอดความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารขององค์การ  มีความผูกพันร่วมกันระหว่างพนักงาน

ด้วยกัน 

13. การแข่งขันกีฬาภายใน  เป็นการจัดแข่งขันภายในระหว่างพนักงานในฝ่าย และแผนกต่างๆ  

เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานภายในองค์การและหัวหน้างาน  การจัดแข่งกีฬาภายในที่ดี และ

ท าให้พนักงานรู้จักกันมากข้ึน ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีกันระหว่างฝ่ายและแผนก  พนักงานบางคนไม่เคย

รู้จักใครในฝ่ายอ่ืนนอกจากคนที่ตนเองประสานงานด้วย  แต่เมื่อมีการแข่งกีฬาและแบ่งฝ่ายแผนกกัน

ผสมผสานกันและมีการวางแผนกีฬาร่วมกันจึงก่อเกิดการประสานงานที่ดีตามมาในภายหลัง 

14. คลีนิกรักษาในสถานประกอบการ  เนื่องจากการเจ็บป่วยของพนักงานบางครั้งอาจไม่มากนัก 

สถานประการบางแห่งจึงจัดให้มีห้องพยาบาลและแพทย์ประจ าคลินิก ส าหรับดูแลผู้ป่วยในกรณีท่ีเจ็บป่วย

กระทันหัน เช่น ปวดศีรษะ เป็นไข้ ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการลาป่วยของพนักงาน และลดการ

เดินทางในการไปรักษาพยาบาลที่อยู่ภายนอก  

15. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  สนับสนุนให้พนักงานสะสมเงินเพ่ือเก็บไว้เมื่อเกษียณ ตาย หรือลาออก

จากองค์การไป โดยจะน าเงินส่วนหนึ่งที่พนักงานสมัครเข้าไว้กับองค์การ และองค์การจ่ายให้เพิ่มขึ้น จะมี

ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนเหล่านี้   

การจัดสวัสดิการและประโยชน์นอกเหนือจากที่ภาครัฐก าหนดให้  ถือว่าสถานประกอบการทั้งหลายมี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในองค์การ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะสถานประกอบการเหล่านี้ 

ไม่ได้มองมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ท างานเสร็จแล้วจบ แต่ยังมองไปถึงคุณค่าของมนุษย์  มองทรัพยากรมนุษย์

เป็นสิ่งมีค่าหายาก  มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด หากเราดูแลเขาไม่ดี เจ็บป่วย ไม่ดูแลรักษา ผลตามมาก็จะ

เสียหายต่อภาพลักษณ์ต่อองค์การ  ในทางตรงกันข้าม ยิ่งองค์การให้สวัสดิการดี  ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

องค์การที่เป็นบวก  การให้สวัสดิการกับพนักงานไม่จ าเป็นว่าทุกคนจะต้องใช้เสมอไป เช่น การให้ทุนการศึกษา

บุตร พนักงานบางคนอาจไม่มีบุตร แต่อาจจะเลือกใช้สวัสดิการที่ให้ในเรื่องของการไปศึกษาต่อเพ่ิมเติม เป็นต้น 
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การส ารวจค่าตอบแทน 

การส ารวจค่าตอบแทน (โชคดี  เดชก าแหง,2550, หน้า 238) เป็นกระบวนการที่ส าคัญ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ขนาด และ

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น ามาประเมินเพ่ือจัดท า

ค่าตอบแทนให้กับพนักงานภายในองค์การอย่างเหมาะสม ไม่มากไปหรือน้อยไป  ทั้งนี้  ต้องข้ึนอยู่กับความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายๆ ฝ่ายที่จะท าการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน 

1. ขั้นการเตรียมการ ในขั้นตอนนี้ได้แบ่งแยกออกเป็น 

1.1. เป็นการเตรียมการเลือกต าแหน่งที่จะน ามาท าการส ารวจ   

1.2. จัดท าแบบส ารวจ  

1.3. เลือกองค์การที่จะท าการส ารวจ   

1.4. ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแก่ผู้ที่จะออกส ารวจ   

1.5. การทดสอบแบบส ารวจ  

2. ขั้นการด าเนินการส ารวจ   

2.1. ติดต่อนัดหมายเพื่อท าการส ารวจ 

2.2. เก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ 

2.3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ  

2.4. เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและการประมวลผลข้อมูล 

3. ขั้นการวิเคราะห์งาน 

3.1. วิเคราะห์ข้อมูล 

3.2. ท ารายงานการส ารวจให้แก่องค์การที่ร่วมส ารวจ 

3.3. ท ารายงานสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับภายในองค์การ 
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ตัวอย่างการส ารวจค่าตอบแทนของสถานีที่ให้บริการน้ ามัน 3 แห่ง  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทน ค่าจ้างให้กับพนักงานในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน โดยข้อมูลที่ได้สรุปจากการกรอกข้อมูล

แบบสอบถามการส ารวจค่าตอบแทนเป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 7-8 การเก็บข้อมูลจากการส ารวจต าแหน่งพนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 3 แห่ง 

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ: พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

ข้อมูล บริษัท C 

พนักงาน 
อายุ 

ค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์

และสวัสดิการ

ที่เป็นตัวเงิน 

รวม

ค่าตอบแทน 

ในงานเฉลี่ย อายุจริง   

นาย ก 6 32 12,000 3,200 15,200 

นาย ข 4 27 10,800 1,200 12,000 

นาย ค 2 21 9,600 300 9,900 

เฉลี่ยรวม 3 คน 4 27 10,800 1,567 12,367 

 

แสดงวิธีการค านวณแต่ละตาราง ดังนี้ 

แสดงวิธีการค านวณหาการค านวณอายุในงานเฉลี่ย 

=  อายุในงานของพนักงานทุกคน 
    จ านวนพนักงานในต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด  

=  (6+4+2)  =  4  ปี 
                     3 
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แสดงวิธีการค านวณหาอายุในจริงเฉลี่ย 

=  อายุจริงของพนักงานทุกคน 
                จ านวนพนักงานในต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด  

=  (32+27+21)  =  27 

                       3 

แสดงวิธีการค านวณหาอายุในจริงเฉลี่ย 

=  อายุจริงของพนักงานทุกคน 
                จ านวนพนักงานในต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด  

=  (32+27+21)  =  27 

                      3 

แสดงวิธีการค านวณหาค่าตอบแทนเฉลี่ย 

=  ค่าตอบแทนของพนักงานทุกคน 
                จ านวนพนักงานในต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด  

=  (12,000+10,800+9,600)  =  10,800  บาท 

                              3  

แสดงวิธีการค านวณหาผลประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย 

=ผลประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินของพนักงานทุกคน 
                      จ านวนพนักงานในต าแหน่งเดียวกันทั้งหมด  

=  (3,200+1,200+300)  =  1,567  บาท 

                           3 

โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการหาค่าเฉลี่ยแล้วน าไปสรุปเปรียบเทียบรวมในตารางส ารวจของบริษัท 

เพ่ือท าการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของพนักงานลานน้ ามันของสถานีบริการน้ ามันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 7-9 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนสองบริษัท 

ข้อมูล บริษัท P 

พนักงาน 

อายุ 

ค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์
และ

สวัสดิการที่
เป็นตัวเงิน 

รวม
ค่าตอบแทน ในงานเฉลี่ย อายุจริง 

นาย ค 10 50 9,000 700 9,700 
นาย ง 15 35 10,000 700 10,700 
นาย จ 2 39 7,500 700 8,200 
เฉลี่ยรวม 3 คน 9 41 8,833 700 9,533 

 
ข้อมูล บริษัท S 

พนักงาน อายุ ค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์
และ

สวัสดิการที่
เป็นตัวเงิน 

รวม
ค่าตอบแทน 

 ในงานเฉลี่ย อายุจริง    
นาย ช 9 36 12,400 3,240 15,640 
นาย ซ 6 37 12,400 2,160 14,560 
นาย ฌ 5 30 12,320 1,880 14,200 
เฉลี่ยรวม 3 คน 7 34 12,373 2,426 14,799 
 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 159-162)   

จากตาราง 3 ตารางที่กล่าวมาข้างต้น ได้น าข้อมูลของพนักงานทั้งหมดสรุปเพ่ือหาค่าเฉลี่ยเป็นราย

บริษัท  แล้วน าผลที่ได้ของแต่ละบริษัทมาวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของสถานีน้ ามันแต่ละ

แห่ง โดยน ามาบันทึกลงในตารางถัดไป ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7-10 การเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ยอย่างง่าย 

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ: พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

พนักงาน 

บริษัท 

อายุ ค่าตอบแทน เฉลี่ย ผลประโยชน์และสวัสดิการ
ที่เป็นตัวเงิน 

รวม
ค่าตอบแทน 

ในงาน
เฉลี่ย 

อายุจริง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

C 4 27 9,600 12,000 10,800 1,567 12,367 
P 9 41 7,500 10,000 8,833 700 9,533 
S 7 34 12,300 12,400 12,373 2,426 14,799 
เฉลี่ยรวม 7 34 9,800 11,466 10,668 1,564 12,233 
 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 162)   

เมื่อได้ค่าเฉลี่ยจากการบริหารค่าตอบแทนแล้ว  ผู้ส ารวจจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการหาค่าเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก และหาค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินเดือนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการ

บริหารค่าตอบแทนต่อไป 

ตารางท่ี 7- 11 เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ: พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

บริษัท จ านวนพนักงาน เงินเดือนเฉลี่ย รวมค่าตอบแทน 
จ านวน (คน) สะสม 

C 3 6 10,800 12,367 
P 3 3 8,833 9,533 
S 3 0 12,373 14,799 

รวม 3 บริษัท 9  10,668 12,233 
 

ที่มา: (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 162)   
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ในการค านวณหาค่าต่างๆ เพื่อน ามาสรุปเป็นดังนี้ 

ค่ามัธยฐาน (Median)   =  จ านวนที่อยู่กึ่งกลางหรือล าดับที่  2  จากจ านวนข้อมูล 3 ล าดับ  

ค่าตัวกลางของเงินเดือนเฉลี่ย 8,833  บาท 

ค่าเฉลี่ย =  รวมเงินเดือนเฉลี่ย 
               จ านวนบริษัท 

= 10,800+8,833+12,373 
                           3 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินเดือน   

=  ผลรวม (เงินเดือนเฉลี่ยแต่ละบริษัท X จ านวนคนในต าแหน่ง)  
                             จ านวนคนทั้งหมดของการส ารวจ 

=  (10,800X3)+(8,833X3)+(12,373X3) 
                                    9 

=         10,668  บาท 

สรุป  ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงานของพนักงานลานน้ ามันแต่ละแห่ง 

โดยรวมอยู่ที่ 10,668  บาท   
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สรุป 

การบริหารค่าตอบแทนถือเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์การหลายแห่ง  

การจ่ายค่าตอบแทนที่สูงมักจะเป็นที่ดึงดูดน่าสนใจต่อผู้มาสมัครงาน และท าให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ ขีด

ความสามารถในการท างานค่อนข้างสูง   ในขณะที่องค์การที่จ่ายตอบแทนที่ต่ ากว่าสถานประกอบการที่มี

ลักษณะขนาดใกล้เคียงกันมักจะได้รับความสนใจน้อยกว่าระดับของผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ ก็จะลดลง

ตามมาอีกด้วย  

การบริหารค่าตอบแทนที่ดีและเหมาะสมจะต้องค านึงถึงความสามารถในการจ่าย และการจ่ายต้องมี

ความยุติธรรมต่อบุคลากรทุกคนในองค์การ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน  ภายใต้

หลักท่ีว่า “งานเท่ากัน เงินเท่ากัน”  ทั้งนี้  เพราะหากองค์การจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันให้กับพนักงานใน

ต าแหน่งเดียวกัน ลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน ต าแหน่งงานเดียวกัน  จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

พนักงานด้วยกัน  ส่งผลเสียต่อองค์การโดยรวม  

วิธีการจัดท าการบริหารค่าตอบแทนโดยน ารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์งานมาจัดท าการประเมิน

ค่างาน โดยดูจากความยากง่ายของลักษณะงานที่ท า ประเมินออกมาเป็นค่าของงานเพ่ือน ามาจัดท าเป็น

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเหมาะสม  หรืออาจท าการส ารวจค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีลักษณะ ขนาด 

ประเภทของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน น ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อน ามาเป็นค่ากลางในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร

อย่างเหมาะสมและยุติธรรมต่อทุกคน 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนทีดี  องค์การควรจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมนอกเหนือจากการจ่าย

ตามท่ีภาครัฐก าหนดให้ ได้แก่ ประกันสังคม แล้ว  องค์การบางแห่งยังจัดสวัสดิการอ่ืนๆ อาทิเช่น  ค่า

รักษาพยาบาลประจ าปี  การตรวจสุขภาพประจ าปี  ทุนการศึกษาแก่บุตรหรือตัวพนักงานเอง  การจัดคลินิก

ให้ในสถานประกอบการ สถานเลี้ยงเด็ก โรงอาหารราคาพนักงาน โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าน้ า 

ค่าไฟ แก๊สหุงต้มให้กับคนงาน  เป็นต้น  สวัสดิการที่องค์การจัดให้พนักงานเปรียบเสมือนประชาสัมพันธ์ของ

องค์การที่จะช่วยส่งเสริมผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกมากยิ่งข้ึน 
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ค าถามท้ายบท 

1. ค าว่าค่าตอบแทน ตามความหมายทางวิชาการ กับความหมายตามกฎหมายของไทย เหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร 

2. องค์การต้องมีการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 

3. การก าหนดค่าตอบแทนขององค์การมีปัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

4. อธิบายวิธีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 วิธี 

5. ปัจจุบันค่าแรงข้ันต่ า จังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่เป็นกี่บาท 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 8 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. หลักในการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. อุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

9. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

10. การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ 

11. ข้อควรค านึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

12. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 8  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีขนาดใหญ่ ได้น าวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เข้ามาช่วยในการบริหารงานภายในองค์การ  เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ เลื่อนขั้น เลื่อน

ต าแหน่ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน และเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการท า งานของพนักงานภายใน

องค์การ 

นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานยังช่วยหัวหน้างาน หรือผู้บริหารในการสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาพนักงานในประวัติในการท างานของพนักงาน  ในการพิจารณาเลื่อน

ขั้นเลื่อนต าแหน่ง  โดยหัวหน้างานจะมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประวัติของทุกคน มี

ความยุติธรรม เชื่อถือได้ ไม่เกิดความล าเอียงต่อพนักงาน และเป็นการป้องกันการรู้จักการเป็นส่วนตัวของ

พนักงานกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย  

ในส่วนของพนักงาน การประเมินผลยังช่วยให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ ความสามารถของตนเองที่ มีผล

ต่อการท างานภายในองค์การ โดยส่วนใหญ่พนักงานเมื่อได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว อาจได้รับการ

เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนจากการท างานเพ่ิมขึ้น รวมส่งผลต่อการท างานของพนักงานที่

ท างานมีประสิทธิภาพ และเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ท าเกิดการพัฒนาในตัวของพนักงานอย่าง

สร้างสรรค์ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2543) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังต่อไปนี้ 

ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นในสมัยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือในยุโรปศตวรรษที่ 17  

ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อปี คศ. 1800 ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยนายโรเบิรต์  โอเวน (Robert Owen) 

และได้มีการน ามาใช้แพร่หลายมากขึ้นในสมัยหลังสมครามโลกครั้งที่ 1  โดยนายวอลเตอร์ ดิลล์ สก็อต 

(Walter Dill Scott)  ได้น าเสนอให้กองทัพบกสหรัฐอเมริกาประเมินผลการปฏิบัติงานทหารบกเป็นรายบุคคล  

ซึ่งท าให้เป็นที่พอใจต่อกองทัพบกของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก  และเพ่ือให้การประเมินมีความแน่นอนมาก
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ขึ้นจึงได้จัดท าแบบประเมินการปฏิบัติงานออกมาในรูปของตัวเลข และจากนั้นก็ได้มีการน ามาปรับใช้ให้

เหมาะสมตามคุณลักษณะของงานในด้านปริมาณและคุณภาพ 

ในศตวรรษที่ 20 ระหว่างปี ค.ศ. 1920-1950  ได้มีการน าการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใน

วงการธุรกิจ โดยใช้แบบประเมินที่มีชื่อว่า Merit ratting programs  ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มุ่งประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการประเมินข้ึนเงินเดือนของพนักงานที่ท างานเป็นรายชั่วโมง  เป็นการประเมินแบบ

เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ  เช่น ถ้าความรู้ต่ าจะให้ค่าคะแนนน้อยมาก   ความรู้สูง การประเมินก็จะได้ค่าคะแนน

สูงตามมา  วิธีการให้คะแนนในลักษณะนี้เป็นที่สนใจมาก และได้มีการน ามาใช้ในการประเมินการปฏิบัติให้กับ

พนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค หรือวิชาชีพ (อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 9) 

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินการปฏิบัติงาน (อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 11) หมายถึง ระบบ 

หรือกระบวนการที่จัดท าขึ้นเพ่ือหาคุณค่าความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บังคับบัญชาใช้น ามาตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติของพนักงาน  ภายใต้ระยะเวลาที่มีจ ากัด ท าให้เห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และประเมินความสามารถของพนักงานเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

ภายในองค์การทุกระดับทุกหน้าที่  โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานการท างานที่ตั้งไว้  

ในขณะเดียวกันหากพนักงานมีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก็อาจส่งผลต่อ

การข้ึนเงินเดือน การเลื่อนขั้นของพนักงานเอง ท าให้พนักงานมองการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านลบ คิด

ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการจับผิดการท างาน 

องค์การควรใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรจะมุ่งที่การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ

ท างาน ลดข้อบกพร่อง หรือการสูญเสียที่เกิดจากการท างาน ข้อผิดพลาดที่ควรจะน ามาปรับปรุง ของพนักงาน

มากกว่าที่จะน าผลการประเมินมาใช้ในการจับผิดหรือลงโทษพนักงานในองค์การ   
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วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง และมาตรฐานที่ชัดเจน 

เพ่ือให้การประเมินมีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ (อลงกรณ์  มีสุทธา และ

สมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 13) 

พิจารณาความดีความชอบ โดยการน าไปใช้ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานด้วยความยุติธรรม เสมอภาค

กับทุกคนในองค์การเพ่ือน าไปจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่เราเข้าใจว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม่ใช่การจับผิดการท างานของพนักงาน  แต่หากพนักงานได้รับการประเมินการปฏิบัติงานที่ดี มีการเลื่อนขั้น

เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ไป การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานก็ควรเป็นสิ่งที่พนักงานควรได้รับเช่นกัน  

พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ลดขั้นลดต าแหน่ง โยกย้าย ปลดออก และให้ความเป็นธรรมแก่

พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย พนักงาน  โดยฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร ประวัติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานน าเสนอให้กับ

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เพ่ือตรวจสอบการท างานงานของพนักงานว่ามีความสามารถในการท างานใน

ระดับใด พฤติกรรมของพนักงานขณะปฏิบัติงาน ทั้งหมดนี้จะน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นของพนักงานในทางที่ดีขึ้น 

ส่วนการโยกย้ายจะเป็นในด้านลบเป็นส่วนใหญ่ อาจเกิดสาเหตุจากการที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่มีผลงาน และ

ท าผิดโดยเฉพาะอาจเกิดจากการทุจริตอาจจะต้องมีการโยกย้ายไปไว้ในที่เหมาะสมเพ่ือตั้งคณะกรรมการสอบ

ส่วนต่อไป 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปวิเคราะห์หาข้อดี ข้อบกพร่อง

จากการท างานของพนักงาน โดยจะน าไปปรับปรุงและเพ่ิมทักษะในการท างาน เช่น ไปพบว่าพนักงานพิมพ์ดีด 

พิมพ์ดีได้ใช้ และทักษะการพิมพ์ไม่ดี ก็จะท าการส่งไปเพ่ิมทักษะตามสถานที่จัดอบรมทางการพิมพ์ดีด

โดยเฉพาะ เพ่ือปรับปรุงการท างานของตนเอง พนักงานอาจได้รับทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองจากหัวหน้า

งาน เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงการท างานของตนเอง จุดดีให้คงไว้ ส่วนจุดด้อยควรน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ พนักงานเมื่อท างานในองค์การระยะหนึ่งแล้ว  หัวหน้างานจะได้รับแฟ้มประวัติของพนักงาน

เพ่ือน ามาเป็นข้องมูลในการตัดสินใจ โดยทั่วไปจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

หากพนักงานทราบว่าตนเองมีจุดบกพร่อง จะต้องหากทางแก้ไขการท างานของตนเองเพ่ือลดข้อบกพร่องที่เกิด



172 

 

จากการท างานใน 6 เดือนแรก และหลังจากที่หัวหน้างานได้ท าการประเมินอีกครั้งเมื่อตอนสิ้นปี จะได้ทราบ

ข้อแตกต่างในครั้งแรก กับครั้งที่สองนั่นเอง หากการท างานของพนักงานดีขึ้นก็จะถือว่าพนักงานได้ท าการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ส่งผลต่อการท างานของพนักงานและองค์การ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าใน

การท างานต่อไป  

เพ่ือการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  โดยให้หัวหน้างานกับพนักงานมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการท างาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการท างานต่างๆ ร่วมกัน ก่อ

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการต่างๆ เกี่ยวกับบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะเรื่องการสรรหา

คัดเลือกบุคคลากร การคัดเลือกคน ว่าคนที่จะเข้ามาท างานมีความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรม

และพัฒนาพนักงาน  โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการท างานของพนักงานเมื่อองค์การได้พบ

ข้อบกพร่อง เพ่ือเสริมจุดที่บกพร่องให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันการฝึกอบรมและพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเท่านั้น  องค์การสามารถน าการจัดฝึกอบรมและพัฒนามาเตรียมความ

พร้อมในเพ่ิมศักยภาพพนักงานที่อยู่ในองค์รองรับการขยายตัวขององค์การในอนาคต 

เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นการประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ

พนักงานว่าอยู่ในระดับใด  เช่น พนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ จะมีการประเมินผลหลังจากที่ผ่านการทดลอง

งาน ถ้าพนักงานท างานเหมาะสมกับต าแหน่ง พนักงานก็จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และได้ท างานในต าแหน่งนั้น

ต่อไป  ในขณะเดียวกันหากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่องค์การต้องตาม องค์การก็อาจจะต้อง

จัดหาต าแหน่งที่เหมาะสมให้กับพนักงานต่อไป 

  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการโอนย้าย เลิกจ้าง   เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการโอนย้าย

พนักงานไปยังส่วนงานที่เหมาะสมกับตัวพนักงานเอง หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บังคับบัญชาจะดูคะแนน

ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มประวัติว่ามีต าแหน่งใดที่เหมาะสมกับพนักงานบ้าง  หาก

องค์การได้ย้ายพนักงาน โดยการมอบหมายงานให้แล้วยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม องค์การสามารถจะ

เลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินในการท างานนั่นเอง 
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หลักในการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีหลักในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ (เสนาะ  

ติเยาว์, 2543) 

1. มาตรฐานของการปฏิบัติงาน   เป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างพนักงานด้วยกันในแผนก และฝ่ายเดียวกัน   โดยมีหลักในการสร้าง

มาตรฐานในการท างานซึ่งพิจารณาจาก ความรู้ ความช านาญ ความสามารถ ประสบการณ์ มาเป็นเครื่องมือวัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่

ช่วยให้ผู้บังคับบัญชารู้ว่า จะใช้อะไรในการวัดการปฏิบัติงานพนักงานนั่นเอง  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท า

มาตรฐานในการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ค าบรรยายลักษณะงาน เป็นองค์ประกอบในการสร้างมาตรฐาน

ด้วยเช่นกัน  

 สิ่งที่ให้เห็นว่าองค์การมีความคาดหวังผลต่อการท างานของพนักงานอย่างไร ในการด าเนินกิจกรรม 

และมีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลงาน ต้องระบุถึงมาตรฐาน เป้าหมาย หรือผลส าเร็จของ

ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถวัดได้ชัดเจนในรูปธรรม  เช่น  การที่ฝ่ายผลิตก าหนดให้พนักงานผลิตแผ่นพ้ืนสนามฟุต

หญ้าเทียมต่อวันไม่น้อยกว่าวันละ 10,000 แผ่น  และมีการสูญเสียไม่เกิน 10% ของผลผลิตต่อวัน การตั้งการ

สูญเสียกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของจ านวนสินค้าที่ผลิตด้วย    

2. การปฏิบัติงานและสมรรถภาพ  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยปกติทั่วไปควรจะ

ดูที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งปัจจุบันมากกว่า ความสามารถที่จะงานให้ตนเอง

ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นไป  การประเมินการปฏิบัติงานโดยวิธีเป็นการเปรียบมาตรฐานการท างานที่ก าหนดขึ้นมา 

เปรียบเทียบกันระหว่างคุณภาพและปริมาณของงาน  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน ไม่สาย ขาด ลา บ่อย

มาก  รวมทั้งการใช้ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจกับบุคลากรภายในองค์การ และเห็นได้ว่าการที่

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันส าคัญมากว่าต าแหน่งที่ได้เลื่อนขึ้นไป  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะโอกาสที่พนักงานที่

อยู่ในต าแหน่งปัจจุบันบางคนอาจไม่ได้รับโอกาสในการให้รับผิดชอบงานที่แสดงความสามารถ จึงท าให้เราไม่

สามารถหาข้อมูลมาเป็นมาตรฐานได้ 
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3. ผู้ท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา

โดยตรงเท่านั้น  เพราะเป็นผู้ที่รู้และเห็นพฤติกรรมการท างานของพนักงานทุกคนที่ตนเองได้ดูแลรับผิดชอบ

ตามสายงานบังคับบัญชา  มีความใกล้ชิดต่อพนักงานมากที่สุด และเข้าใจกระบวนการและวิธีการท างานของ

ลูกน้องตนเองมากกว่าให้คนอ่ืนมาท างานการประเมิน 

 คุณสมบัติของผู้ประเมินที่ดี  บุคคลที่จะท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดี ควรมี

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในงานส่วนที่ตนเองมีส่วนในการประเมินมากที่สุด และไม่ควร

เอาใครก็ได้มาท าการประเมินเพราะอาจท าให้มีผลต่อจิตใจ ของพนักงานที่ถูกประเมิน     

หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร

โดยตรง ดังนั้นองค์การควรมีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือลดข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการท างาน 

ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ (อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 15) 

1. ผู้ประเมิน  ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องได้รับการแต่งตั้ง

จากองค์การเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งผู้ประเมินในที่นี้ ได้แก่ หัวหน้างาน  ผู้บังคับบัญชา ของพนักงานที่อยู่ใน

ฝ่ายหรือแผนกเดียวกัน  เพ่ือลดความความขัดแย้งหรือความไม่ยุติธรรมแก่พนักงานในฝ่ายหรือแผนกของ

ตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลจะต้องมีความรู้ ความเข้าในตอลดจนวิธีการ 

และกิจกรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะน าแบบประเมินไปใช้ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกัน

ในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในการประเมินเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3. ความยุติธรรม  หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีของผู้บังคับบัญชา ควรมีความยุติธรรม

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ควรประเมินด้วยความล าเอียง จับผิดพนักงาน  และสามารถชี้แจงผลของการประเมิน

แก่พนักงานได้ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน  ในการประเมินที่ดีผู้บังคับบัญชาไม่ควรใช้

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตัดสินใจให้ค่าการประเมินผล หรือให้เพราะความชอบส่วนตัว ซึ่งจะ
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ส่งผลต่อเกณฑ์การประเมิน ท าให้พนักงานในแผนกไม่ยอมรับ และส่งผลอคติต่อการประเมินที่ใช้ความรู้สึกใน

การพิจารณา  ผู้บังคับบัญชาบางท่านอาจให้คะแนนเพราะพนักงานผู้นั้นคอยดูแลใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษ  

หรือให้คะแนนจากความเป็นญาติสนิทมิตรสหาย  ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาการประเมินพนักงานได้ 

5. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ  นอกเหนือจากหลักการประเมินที่กล่าวมาท้ังหมด อาจจะมีข้อมูลสนับสนุนที่เป็น

ประโยชน์ต่อการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน อาจเห็นได้จากการสังเกตตัวพนักงาน พฤติกรรมการ

ท างานของพนักงาน เช่น การประเมินโต๊ะท างานของพนักงานในการท า 5 ส. ท าให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ

พฤติกรรมของพนักงานหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้น โต๊ะพนักงานรกเหมือนเดิม แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ท างานของพนักงานหลังจากกิจกรรมผ่านไปไม่ได้ท ามาพัฒนาการท างานของตนเองเลย เป็นต้น 

อุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคที่ส าคัญท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมาย

เทา่ที่ควร สาเหตุที่เกิดเนื่องจาก (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 212) 

การตั้งสมมติฐานที่ผิด ปัจจัยที่ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีสมติฐานที่ผิดหลักมีดังต่อไปนี้ 

1. คิดว่าการประเมินการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ถูกต้องและยุติธรรมแล้ว 

2. เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ บางครั้งหัวข้อที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานอาจไม่ครอบคลุมการ

ประเมินทั้งหมดข้อมูลที่ได้จึงผิดพลาด 

3. ความเชื่อมั่นในตนเองของผู้บังคับบัญชา มักจะเชื่อว่าตนเองความคิดของตนเองถูกต้องเสมอ ใช้

สัญชาตญาณและความรู้สึก ในการตัดสินใจ ไม่ใช้เกณฑ์ท่ีมีอยู่ 

4. ไม่ให้ความส าคัญกับการประเมิน  หัวหน้างานมักจะประเมินแบบขอไปที ท าแบบที่ตนเองเคยท า

โดยใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  เกรงใจลูกน้อง กลัวลูกน้องไม่รัก 

5. อุปสรรคทางความคิด  ถึงแม้องค์การจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีกฎเกณฑ์และ

ครอบคลุมแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่มักจะท าให้เกิดปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและท าให้เกิด

ข้อผิดพลาดย่อมเกิดจาก 

6. หัวหน้างานไม่สบายใจต่อการกระท า และกังวลว่าลูกน้องตนเองไม่พอใจต่อคะแนนที่ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
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7. คิดว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นภาระ  หัวหน้างานไม่พอใจระบบหรือวิธีการ ท าแล้วรู้สึก

ว่าภาระงานเพิ่มขึ้น เป็นภาระต่อตนเองและเกิดความเบื่อหน่ายในการประเมิน 

8. ไม่กล้าตัดสินใจ  ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าตัดสินใจต่อการประเมินที่เป็นเช่นนี้เพราะ 

หากตัดสินใจไม่แล้วอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการท างานของพนักงานอนาคต 

9. กลัวพนักงานไม่พอใจ  พนักงานหลายคนเมื่อผู้บังคับบัญชาตัดสินใจแล้วมักจะไม่ค่อยพอใจในผล

การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง และเกิดปฏิกิริยาในการต่อต้านการท างานอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้

ผู้บังคับบัญชาไม่สบายใจที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน 

10. ท าการประเมินในลักษณะปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะวิธีการท างาน  ท าให้ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานออกมาไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงเท่าที่ควร 

11. อุปสรรค์ทางด้านเทคนิค  โดยทั่วไปมักจะเกิดจากข้อยุ่งยากในการก าหนดหลักเกณฑ์หรือ

มาตรฐานที่จะเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน และเป็นการยากที่จะระบุหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องออกมา 

12. ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถแจกแจงออกมาเป็นตัวเลขได้ บางตัวอาจเขียนในคุณภาพ ท าให้ไม่ค่า

คะแนนที่ชัดเจน  ท าให้การเปรียบเทียบระหว่างพนักงานด้วยกันเป็นไปได้ยาก 

13. ผู้ใช้แบบประเมินไม่เข้าใจวิธีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง   

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สิ่งส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผลการประเมินทางตรง หรือทางอ้อม  ก็ตาม 

ควรมีหลักฐานที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีหลักฐานที่จ าเป็นต่อการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ (วนิดา  วาดีเจริญ, อภิวัฒน์  กาญจนวณิชย์กุล, และสมบัติ  ทีฆทรัพย์, 2556, หนา้ 129) 

1. โครงสร้างขององค์การ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นสายความสัมพันธ์กับต าแหน่งงานในองค์การ เพราะ

แผนภูมิหรือโครงสร้างขององค์การจะแสดงให้เห็น วัตถุประสงค์ หน้าที่ รายละเอียดของการปฏิบัติงาน และ

หน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาในองค์การอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด 

2. การเขียนรายละเอียดงาน  เป็นสิ่งที่แสงดให้เห็นสาระส าคัญของการปฏิบัติงานที่สื่อออกมาเป็น

ข้อความ แสดงให้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และต าแหน่งงานที่ชัดเจน  รวมไปถึงสายงานบังคับบัญชาของ
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พนักงาน ท าให้รู้ว่าผู้บังคับบัญชาเป็นใคร รวมไปถึงสภาพการท างานของพนักงาน สถานที่ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน และการใช้ก าลังกาย ก าลังสมอง ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. การบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน  เป็นหลักฐานที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือหัวหน้างาน 

ท าขึ้นมาเพ่ือใช้บันทึกรายงานของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน จะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานก็ได้  การ

บันทึกการปฏิบัติงานอาจจัดท าขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้มี

รูปแบบมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ทะเบียนประวัติของพนักงาน  เป็นข้อมูลของพนักงานที่รวบรวมตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานใน

องค์การวันแรก จนกระทั่วถึงปัจจุบัน  การเก็บข้อมูลประวัติพนักงานโดยทั่วไปจะเรียงล าดับจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นก่อนหลัง  และจัดเก็บเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นรูปของแบบฟอร์มหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย สถานะทางครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถพิเศษ 

ส่วนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับงานจะเป็นเรื่องของ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  ผลการประประเมินการ

ปฏิบัติในแต่ละครั้งที่ผ่านมา  ระเบียบข้อบังคับ และการลงโทษทางวิจัย การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

โดยตรงของพนักงานที่รวบรวมขึ้นมา การโยกย้าย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการได้รับค่าตอบแทน

เพ่ิมเติม 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถออกแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานขึ้นมาอย่างง่ายๆ และครอบคลุมการปฏิบัติงานพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนก โดยแบบประเมินทั่วไปจะ

แสดงให้เห็นลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

5.1 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะสิ่งที่ส่งผลต่อการท างานให้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย

ขององค์การได้แก่ ค่านิยม ความสนใจ ทัศนคติ เป็นต้น 

5.2 พฤติกรรมของพนักงาน  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อความส าเร็จของงาน  ซึ่งควรเป็นค่าเป็น

คะแนนในระดับ 1 ,2, 3, 4, 5 หรือ ปรับปรุง, พอใช้, ดี , ดีมาก   เป็นต้น  สิ่งที่เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมการมา

ท างานของพนักงาน การมาสายขาดลางานบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการท างานอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน 

5.3 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน   เป็นตัวบ่งบอกว่าพนักงานนั้นท างานได้ส าเร็จ

มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่อยู่ในองค์การสามารถจัดสรร
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เวลาการท างานของตนเองให้สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จตรงเวลาและก่อให้เกิดต้นทุน ค่าใช้จ่าย

ในการท างานต่ าสุดภายใต้เวลาที่จ ากัด 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลายหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้กับงาน

ลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าองค์การจะมีการแบ่งรูปแบบงานเป็นอย่างไร และมีมาตรฐานอย่างไรบ้างในการ

ก าหนดรูปแบบงานนั้น  โดยทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 9 วิธีที่ส าคัญ ได้แก่ (วิทยา  ตันติเสวี, 

2556, หน้า 243; อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 21) 

1. การประเมินผลแบบกราฟ (Graphic rating scales) 

2. การจัดล าดับ (Ranking plans) 

3. การกระจาย (Force distribution) 

4. การตรวจสอบรายการ (Check list) 

5. การบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ (critical incidents) 

6. การทบทวนการปฏิบัติงาน (Field review) 

7. การเขียนรายงาน (Free-form essay) 

8. การประเมินโดยกลุ่ม (Group appraisal) 

9. การประเมินตามผลงาน (Appraisal by results) 

10. การประเมินผลแบบ 360 องศา 

 

การประเมินผลแบบกราฟ หรือ วิธีการให้คะแนนตามมาตราส่วน  (Graphic rating scales) 

เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลาย จะใช้วัดคุณสมบัติของพนักงานออกมาในรูปแบบของมาตราส่วน  

โดยทั่วไปเราจะแบ่งแยกงานออกตามลักษณะและประเภทขององค์การเสียก่อน ซึ่งได้แก่ งานฝ่ายปฏิบัติการ

กับงานบริหาร  และคุณสมบัติของงานฝ่ายปฏิบัติ คือ ปริมาณงานและคุณภาพของผลงาน เช่น ความร่วมมือ 

ความคิดริเริ่ม ความขยันขันแข็ง ทัศนคติ และความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองให้ประสบความส าเร็จ  ส่วน
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งานทางด้านบริหาร จะต้องแยก ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเป็นผู้น า 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  การประสานงานและการให้ความร่วมมือกับทุก

คนในองค์การ  เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง (Continuous scale)   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง (Continuous scale) แบบต่อเนื่องจะมีรูปแบบการ

วัดขนาดความมากน้อยของคุณสมบัติจากน้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด   

0 5 10 15 20 

            

ไม่มีความสนใจใน

งานและชอบบ่น 

หรือชอบร้องทุกข์ 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของหัวหน้าและ

ขาดความ

ระมัดระวัง 

สนในยอมรับฟัง

ความเห็นและ

ค าแนะน าจาก

เพ่ือนร่วมงานและ

ปฏิบัติตาม 

กระตือรือร้น ขยัน

ขันแข็งในการ

ท างาน 

การกระตือรือร้น

ในงานเอาใจใส่

และใฝ่หาความรู้ดี

และให้ความ

ร่วมกับคนอ่ืนดี 
 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous scales)  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous scales)   การวัดขนาดความมาก

น้อยของคุณสมบัติที่ต้องการจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดเช่นเดียวกับแบบต่อเนื่อง แต่จะแตกต่างกันตรงที่แบบ

ระดับคะแนนที่ตั้งอยู่บนมาตราส่วนกันในระดับที่ห่างกัน 5 คะแนน เท่าๆ กัน    

     

มี ค ว าม รู้ ใ น ง าน

มาก 

มี ค ว าม รู้ ใ น ง าน

ระดับท่ีน่าพอใจ 

สามารถเรียนรู้งานที่

ปฏิบัติดีพอสมควร 

มีความรู้ในงานที่

ปฏิบัติเป็นอย่างดี 

มี ค ว า ม รู้ ง า น ที่

ปฏิบัติอย่างดียิ่ง 

 

ทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกันตรงที่การวัดขนาดความมากน้อยของคุณสมบัติที่ต้องการจากน้อย

ไปหากมาท่ีสุด  และจ านวนอัตราส่วนที่ห่างกันในระยะห่างท่ีเท่ากันๆ คือ ระดับ 5 คะแนนเท่าๆ กัน 
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ข้อควรพิจารณาส าหรบัการประเมินโดยวิธีการน้ี คือ  

สิ่งที่ควรค านึงในการจัดท าวิธีนี้สิ่งที่ควรจะท าคือการก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้

แยกเป็นระดับ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติไว้ เป็น 2 ระดับคือ 

1. งานระดับบริหาร  จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของ ความสามารถในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ 

ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน และมีการใช้ภาษา และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้เป็นอย่างดี 

2. ระดับปฏิบัติการ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินโดยดูที่คุณภาพ และปริมาณของงานที่ท า ว่ามี

ผลงานเป็นอย่างไรบ้าง  มีความรอบรู้ในงานที่ท ามากน้อยเพียงใด  ความรับผิดชอบตลอดจนความขยันขันแข็ง

ในการท างาน และให้ความร่วมมือในการท างานกับหัวหน้างาน และแผนก ฝ่ายอ่ืนๆ ภายในองค์การได้ดี 

ตารางท่ี 8-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง....................... ฝ่าย/แผนก........................ ชื่อพนักงาน............................ วันที่.................... 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับคะแนน………………………………………………… 

5 

ดีมาก 

4 

ดี 

3 

ปานกลาง 

2 

พอใช้ 

1 

ปรับปรุง 
ปริมาณ-ปริมาณงานที่ท าได้ในเวลาปกติ      

คุณภาพงาน-ความครบถ้วน สมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของงาน 

     

ความรู้ในงาน- มีความรู้เข้าใจในเนื้อหาของงานอย่าง
แท้จริง 

     

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก อลงกรณ์  มีสุทธา และ สมิต  สัชฌุกร, 2545, หน้า 23) 
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การจัดล าดับ (Ranking method) 

วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ เหมาะส าหรับองค์การที่มีพนักงานจ านวนไม่มากนัก เป็นการจัดล าดับโดยการน า

พนักงานที่มีอยู่ในองค์การ แผนก หรือฝ่าย มาท าการจัดล าดับเป็นคู่ๆ ทีละคน เปรียบเทียบงาน ความ

รับผิดชอบของแต่ละคน และจะให้ค่าน้ าหนักคะแนนไปที่คนที่ความส าคัญของงานที่พนักงานผู้นั้นผิดชอบต่อ

งานเป็นหลัก  โดยคะแนนที่ได้จะต้องเรียงล าดับ 3, 2, 1 ตามล าดับ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 

ระดับคะแนนในการประเมิน แบ่งเป็น 

3  คะแนน ความรับผิดชอบส าคัญมาก 

2  คะแนน ความรับผิดชอบเท่ากัน 

1  คะแนน ความรับผิดชอบน้อยที่สุด 

ก าหนดให้ 

1. ก เปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืนๆ 

ก ดีกว่า ข  

ก ดีกว่า ค   

ง ดีกว่า ก  

ก ดีกว่า จ 

2. เปรียบเทียบ ข. กับ คนอ่ืนๆ 

ข ดีกว่า ค  

ง ดีกว่า ข  

จ ดีกว่า ข  

3. เปรียบเทียบ ค. กับคนอ่ืนๆ 

ง ดีกว่า ค  

จ ดีกว่า ค 

4. เปรียบเทียบ ง กับคนอ่ืนๆ 

ง ดีกว่า จ 
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ตารางท่ี 8-2 การจัดล าดับพนักงาน 

พนักงาน ก ข ค ง จ รวมคะแนน 

ก  3 3 1 3 10 

ข 1  3 1 1 6 

ค 11  1 1 4 

ง 33 3  3 12 

จ 13 3 1  8 

 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 182) 

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ข้างต้น เราสามารถน ามาจัดล าดับตามค่าคะแนนที่ได้มากที่สุดไปจนน้อยที่สุด 

ตามตารางท่ี 8-3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 8-3 สรุปผลการประเมินจากการจัดล าดับตามค่าคะแนน 

 

 

 

 

 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์, 2558, หน้า 182) 

 

 

พนักงาน ล าดับท่ี 

ง 1 

ก 2 

จ 3 

ข 4 

ค 5 
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การกระจาย หรือ การกระจายตามเปอร์เซ็นต์ที่ก าหนด (Forced distribution or grading on 

the curve)  

การประเมินการปฏิบัติงานโดยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะถ้าหัวหน้างานไม่มีความยุติธรรมแล้ว เกณฑ์

การประเมินของหัวหน้างานมักจะเอียงไปทางพนักงานที่มีความใกล้ชิดกับตนเองมากกว่า  

วิธีการประเมินนี้ผู้ประเมินจะต้องกระจายผู้รับการประเมินออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้คะแนนผลกา

ประเมินกระจายออกมาในรูปเปอร์เซ็นต์ในลักษณะการแจกแจงปกติ (Normal distribution) ตามหลักวิชา

สถิติ  โดยปกตินิยมก าหนดว่า ในแต่ละแผนกจะมีคนดีที่สุดไม่เกิน 10% ดี  รองลงมา 20% พอใช้หรือปาน

กลาง 40% ค่อนข้างต่ าลงมาหรือต้องปรับปรุง 20% และต่ าหรือใช้ไม่ได้ 10%  

 

 

รูปภาพที่ 8-1 การกระจายระดับผลการประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ที่มา: (อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 31) 

ข้อดีของวิธีนี้  คือ ช่วยให้แก้ปัญหาการประเมินที่ให้ค่าคะแนนแก่พนักงานสูงเกินไป ท าให้

ประหยัดเวลาในกรณีที่มีผู้ประเมินเป็นจ านวนมาก 

ข้อจ ากัด  คือ ไม่เหมาะกับองค์การที่มีพนักงานจ านวนน้อย อาจท าให้ผลที่ได้อยู่ในรูปแบบที่ผิดปกติ  

อีกทั้งยังไม่เหมาะกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง มีความสามารถในการท างาน จะท าให้พนักงานอยู่ใน

เกณฑ์ดีด้วยกันทั้งหมด โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการ เป็นต้น 
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การบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ (Critical incidents)  

วิธีนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่

เป็นเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือตัวพนักงานมักจะไม่ค่อยยอมรับผลที่ได้จากการประเมินของ

หัวหน้างานในกรณีที่ผลออกมาในด้านลบ  โดยใช้วิธีการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมการท างาน

ของลูกน้องตนเอง  เพ่ือให้ลูกน้องได้รับทราบและเป็นหลักฐานเก็บใส่ในแฟ้มประวัติของลูกน้องเอง  เพราะถ้า

เราไม่ท าการบันทึกอาจจะท าให้เราลืมเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป  

ตารางท่ี 8-4 ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ 

วัน/เดือน/ปี ชื่อผู้รับการประเมิน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บันทึก ลายเซ็นผู้ถูกประเมิน
รับทราบ 

29 ม.ค.55 นาย ค. เกิดข้อผิ ดพลาดในการส่ ง
เอกสารระหว่างแผนก ในฝ่าย
เดียวกัน 

นาย ก. นาย ค. 

1 ก.พ. 55.  นาย ข ไม่ได้ตรวจสอบการเปิด-ปิด
ห้องท างานของผู้บริหารใน
บริษัท 

นาย ก.  นาย ข 

5 ก.พ. 55 นาย ง พ นั ก ง า น ไ ด้ เ ก็ บ ก ร ะ เ ป๋ า
เอกสารของลูกค้าได้และน า
ส่ ง คื น มี ท รั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า 
10,000 บาท 

นาย ก. นาย ง 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 36) 

แบบฟอร์มการจดบันทึกอาจเป็นในแบบฟอร์มเดียวกัน ทั้งในแบบที่บันทึกด้านดี และด้านลบ สามารถ

บันทึกลงในเล่มเดียวกัน ในสมุด โดยในแต่ละปีที่มีการประเมินจะน ามาตรวจสอบการประเมินอีกครั้ง เป็นการ

ประหยัดเวลาและไม่กระจายเอกาสารกันมากนัก 

ข้อดีของวิธีนี้ คือ  ท าให้ผู้บังคับบัญชามีหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมกับพนักงาน สามารถวิจารณ์การ

ท างานของพนักงานได้  และสามารถน าไปปรับปรุงการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับตัวพนักงานได้ 
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ข้อจ ากัด คือ ผู้บังคับบัญชาต้องท าการบันทึกทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น  และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญจริงๆ อาจท าให้เป็นการเพ่ิมภาระในการท างานของผู้บังคับบัญชา และต้องคอย

เฝ้าระมัดระวังพนักงานอยู่ตลอดเวลา  ในการบันทึกข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกข้อมูลในด้านลบ มากกว่า

ด้านบวก จะท าให้พนักงานเกิดความคลางแคลงใจในการท างานร่วมกัน  

การทบทวนการปฏิบัติงาน หรือ การประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์  (Field review)  

เป็นการประเมินโดยใช้เจ้าหน้าที่บุคคลเป็นผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานโดยเตรียม

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความพึงพอใจในงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้น เช่น ความพึงพอใจในงานที่

ท า  ข้อผิดพลาดที่ขึ้นจากการท างานบ่อยครั้ง  อุบัติเหตุที่เกิดในงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วก็จะน าส่งให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานเป็นผู้

รับรองความถูกต้องอีกที  วิธีนี้มีข้อดีคือ  เกิดความเป็นธรรม และไม่เกิดความล าเอียงในการท างานของ

พนักงาน เพราะผู้ประเมินเป็นฝ่ายบุคคล ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในฝ่ายหรือแผนกแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย  ลดความขัดแย้งในการท างาน 

ส่วนข้อบกพร่อง อาจเกิดการสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หาก

องค์การนั้นมีขนาดใหญ่  

การเขียนรายงาน หรือการบรรยายความ (Free-form essay, Free written evaluation, Essay 

description, Essay approach หรือ Narrative method )  วิธีนี้เป็นการเขียนแบบอิสระโดยพนักงานเป็น

ผู้เขียนรายงานด้วยตนเอง  โดยองค์การก าหนดหัวข้อ ข้อดี ข้อบกพร่อง ในการเขียนรายงาน  วิธีนี้หัวหน้างาน

จะต้องพิจารณาด้วยตนเองอย่างรอบคอบ ข้อมูลที่ได้รับจากการเขียนรายงานอาจเป็นข้อมูลที่เท็จจริงบ้าง ต้อง

ใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร    และข้อส าคัญผู้อ่านรายงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และช านาญใน

สายงานที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือตัวพนักงานเขียนรายงานเป็นอย่างมาก  
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การประเมินโดยกลุ่ม หรือ วิธีการประเมินโดยมีผู้ประเมินหลายคน (Multiple rating, Multiple 

appraisal, หรือ Group appraisal) 

   เป็นการประเมินโดยมีผู้บังคับบัญชาหลายๆ  คนเป็นผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงาน  โดยเลือกผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการท างานของผู้ปฏิบัติงานนั้นมาร่วมการประเมินตัวของพนักงาน  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง  ผู้บังคับบัญชา

หลายคนสามารถที่จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการท างานของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับปรุงการ

ท างานของตนเอง  การประชุมโดยวิธีจะต้องมีประธานและผู้ประสานงานกลุ่มท าหน้าที่เป็นผู้อธิบาย

รายละเอียดงานของผู้ปฏิบัติงานผู้ที่จะถูกประเมินให้กับคณะกรรมการกลุ่มเข้าใจก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ท า

หน้าที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาผู้ปฏิบัติงานนั้นนั่นเอง 

ข้อดีของวิธีนี้ คือ พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน เหมาะส าหรับการปรับปรุงงาน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และเป็นการส่งเสริมก าลังใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  แต่จะมีข้อจ ากัด ใช้ได้กับ

องค์การที่มีขนาดเล็ก และมีจ านวนพนักงานไม่มากนัก   

ข้อจ ากัด  เป็นการลดความส าคัญของผู้บังคับบัญชา  วิธีการค่อนข้างยุ่งยาก ต้องใช้ผู้เข้าประเมินที่มี

ความเข้าใจในเนื้อหาของงาน หากผู้ประเมินในกลุ่มมีความล าเอียง ก็จะท าให้ผลการประเมินในด้านที่เป็นแก่

พนักงาน 

การประเมินตามผลงาน หรือ (Appraisal by results) 

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดที่ผลส าเร็จของงาน หรือวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก วิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานผู้ถูกประเมินอีกด้วย  วิธีการ

นี้มีหลักส าคัญในการประเมิน คือ 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ได้รับรู้และศึกษารายละเอียดในงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย 

รวมถึงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของงานที่ท าร่วมกันอย่างชัดเจน    

ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ทราบเป้าประสงค์ของงาน และตัวชี้วัดในการท างานให้รับรู้ร่วมกัน 
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ข้อตกลงหารือร่วมในการตั้งมาตรฐานการท างานเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน  และจะต้อง

ได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง คือช่วงกลางปี และปลายปี 

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการประเมินผลการปฏิบัติของเขาเอง ถึงผู้บังคับบัญชามี

ส่วนร่วมน้อยในการตัดสินใจน้อย แต่ก็สามารถช่วยแนะน าพนักงานให้ท างานบรรลุเป้าหมายของงานได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเน้นที่ผลของงานเป็นหลัก โดยไม่สนใจการกระท าของตัวบุคคล หรือ

ผู้ปฏิบัติงาน 

นอกจากทั้ง 9 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น ในปัจจุบันได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรูปแบบใหม่

เกิดขึ้น และเป็นการผสมผสานรูปแบบต่างๆมารวมกัน เราเรียกการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ว่า “การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา” (Hybrid system)   

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

เป็นการประเมินงานที่ผสมผสานจากหลายวิธีที่กล่าวมาข้างต้น  โดยวิธีการนี้จะมุ่งที่ ความรู้ ทักษะ

ความสามารถ และพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน หรือตัวผู้ปฏิบัติงานเอง  เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ

ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพราะเป็นการประเมินโดยใช้ ผู้ประเมินจากหลายๆ คน ที่เกี่ยวข้องกับการท างานมาท า

การประเมินร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ลูกค้าภายใน - ภายนอก  เพ่ือนร่วมงาน  ตัวของพนักงานเอง  

ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ตัวอย่าง กรณีที่มีการจัดซื้อสินค้ากับผู้ซื้อภายนอก  ผู้ประเมินของเราจะประกอบไปด้วย ตัวผู้ประเมิน

ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งนั้น  ผู้รับใบสั่งซื้อ  ผู้ส่งสินค้า และผู้ที่สั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 8-2 ภาพแสดงวิธีการประเมินแบบ 360 องศา 
ที่มา: (ดัดแปลงจาก สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา, 2554, หน้า 111) 

 

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีประโยชน์ต่อองค์การมากน้อยหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าองค์การจะมี

วัตถุประสงค์ในการน าการประเมินไปใช้อย่างไร เพ่ืออะไร และผลที่ได้จากการประเมินท าไปใช้ประโยชน์

จริงจังหรือไม่  โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมี ดังนี้ (อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  

สัชณุกร, 2551, หน้า 14) 

พิจารณาความดีความชอบ หรือการให้รางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการพิจารณาพนักงาน

อย่างยุติธรรม มีระบบ ระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน 

พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ

ทราบถึงขีดความสามารถ และพฤติกรรมที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนการสับเปลี่ยนโยกย้าย 

การลดขั้น ลดต าแหน่ง และการเลิกจ้าง จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าพนักงานผู้นั้นมีความผิดจริง  

และเป็นการป้องกันพนักงานที่ไม่สนใจท างาน ชอบอู้งานอยู่เสมอ  
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เป็นเครื่องมือส าหรับการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  ส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องการก าหนดมาตรฐานของงาน   

การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ 

อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร (2551, หน้า 151) ได้สรุปการน าผลการประเมินไปใช้ในด้าน

ต่างๆขององค์การ ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตารางท่ี 8-5 แสดงการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในองค์การต่างๆ 

การน าเอาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ประเภทพนักงาน 

ส านักงาน การผลิต 

การจ่ายค่าตอบแทน 85% 83% 

การเลื่อนต าแหน่ง 83% 67% 

การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 62% 61% 

ระบบสารสนเทศเก่ียวกับพนักงาน 27% 30% 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 24% 30% 

อ่ืนๆ 8% 9% 

หมายเหตุ % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ขององค์การที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่มา: (อลงกรณ์ มีสุทธา, 2545, หน้า150) 

โดยส่วนใหญ่องค์การจะน าการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงานกับพนักงาน  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบว่าพนักงาน

ของตนเองได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน แนวทาง เป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และท าให้ทราบจุดอ่อน จุด

แข็ง จุดดี จุดด้อยของพนักงาน เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถน าไปจัดท าแผนและก าหนด

มาตรฐานในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้ง สองฝ่าย 
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2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  เป็นการช่วยให้องค์การมีการตรวจสอบและหาความจ าเป็นใน

การฝึกอบรมของพนักงานองค์การแต่ละคน  โดยให้พนักงานได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะการท างาน 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาฝีมือการท างานของตนเอง เช่น ทักษะ 

ความรับผิดชอบ อ่ืนๆ อีกด้วย 

3. การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน ใน

รูปแบบ ปูนบ าเหน็จ ความดี ความชอบประจ าปี  ส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะเป็นในรูปของตัวเงิน เพราะเป็นสิ่งที่

เห็นได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมที่สุด  ดังนั้นการจ่ายให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์การสิ่งทีควรค านึงถึงคือ   

4. การเลื่อนต าแหน่งหน้าที่   เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้ได้รับการ

เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อค่าตอบแทนที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น และมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มากขึ้น

ตามล าดับ  โดยทั่วไปการเลื่อนข้ันมีแนวปฏิบัติ 3 วิธีคือ 

 การเลื่อนต าแหน่งตามแนวอาชีพเดิม  คือการเลื่อนต าแหน่งในสายงานเดิม แต่เพ่ิมความ

รับผิดชอบในการท างานมากขึ้น และจะท าการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งในกรณีที่องค์การขาดพนักงานที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม  หรือเป็นการเลื่อนเมื่อมีต าแหน่งใหม่ขึ้นมา โดยท าการก าหนดหน้าที่ต าแหน่งงานขึ้นมา 

และพิจารณาจากคนภายในที่เหมาะสมมาบรรจุในต าแหน่งนี้ 

 การเลื่อนต าแหน่งข้ามสายอาชีพ   คือ การแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งในสายอาชีพอ่ืนแต่สูง

กว่าเดิม พิจารณาวิธีการเลื่อนจาก ต าแหน่งเดิมที่อยู่ให้สูงขึ้น หรือ พนักงานมีความสามารถในการท างานสูง 

แต่ระดับหรือต าแหน่งต่ า ก็จะท าการเลื่อนให้สูงขึ้น 

 การเลื่อนต าแหน่งไปสู่ระดับบังคับบัญชา  lสามารถเลื่อนได้ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง และ

จ าเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งแทน หรือ กรณีที่มีการขยายงาน หรือเปลี่ยนแปลง

สายงานเกิดข้ึน ก็จะท าให้การเลื่อนต าแหน่งหรืองานเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

 

5. การโยกย้าย โดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าการโยกย้ายพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานไปในต าแหน่งอ่ืน 

โดยคิดว่าการโยกย้ายส าหรับผู้ที่ท าความผิด แต่แท้จริงแล้วการโยกย้ายเป็นการโยกย้ายพนักงานให้ไป

ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นตัวช่วยพิจารณาว่า

พนักงานผู้นั้นมีคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับต าแหนงที่ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  กรณีทีจะท าการโยกย้าย อาจ
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เกิดจาก ท างานได้ไม่ตามเป้าหมาย คุณสมบัติไม่เหมาะสม เกิดการหมุนเวียนภายในองค์การ และ เมื่อ

ต าแหน่งนั้นสูงสุดในสายอาชีพ อาจได้รับการเลื่อนต าแหน่งไปในที่สูงกว่าเดิมได้  

6. การลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะน าไปใช้ในการด าเนินการ

โยกย้าย หรือปลดพนักงานที่ไม่สามารถท างานได้ตามเป้าหมาย มาตรฐานของงานที่วางไว้  หรือขาดคุณสมบัติ

ในต าแหน่งนั้น เช่น งานด้านการตลาด  งานขาย ที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน หากพนักงานไม่สามารถท างานได้

เป้าหมายที่วางไว้ หรือ ไม่มีผลงาน ยอดขาย เป็นต้น  องค์การอาจเลิกจ้างได้ เพ่ือหาคนที่เหมาะสมมา

ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นแทน  

7. เพื่อปรับปรุงการท างานของพนักงาน  เป็นวิธีการที่เน้นการกระตุ้นหรือจูงใจ ให้พนักงานท างาน

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  โดยส่วนใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะน าไปใช้ในการวางแผนในการฝึกอบรมและ

พัฒนาพนักงาน รวมถึงการวางแผนอาชีพของพนักงานอีกด้วย 

8. ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ  การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถท าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้แก่ 

การตรวจสอบจุดดีจุดบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย หรือแผนกของตนเอง  วิธีการสื่อสารของผู้บริหารต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน  และ การตรวจสอบกระบวนการสรรหา

และคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างาน เป็นต้น 

ข้อควรค านึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หากผลการประเมินการปฏิบัติงานองค์การใด ไม่ได้น าไปใช้อย่างจริงจัง ย่อมเปล่าประโยชน์ 

ขณะเดียวกันหากองค์การใดน าผลการประเมินไปใช้ให้ได้ผล สิ่งส าคัญคือเรื่องของคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ของพนักงานทุกคนควรเป็นคะแนนที่มีความยุติธรรมต่อพนักงาน  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการประเมิน

การปฏิบัติงาน ไม่ควรคิดว่าการประเมินเป็นภาระของตนเอง  ส่วนพนักงานที่ถูกประเมินการปฏิบัติงาน เขา

คิดว่าการประเมินการปฏิบัติงานส่งผลต่อการท างานของตัวเขา ก่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงการท างาน 

เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่องค์การ  หากผลการประเมินการปฏิบัติงานขาดความยุติธรรม ก็ส่งผลต่อก าลังใจ

ที่จะปฏิบัติงาน เสียขวัญและก าลังใจ  และเกิดการลาออกจากงาน ท าให้สูญเสียคนท างานที่มีความตั้งใจจริง  

(อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้า 179) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 8-6 แบบฟอร์มการประเมิน พนักงานระดับปฏิบัติการ 

(โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องคะแนนตามความเหมาะสม) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง แผนก 

ฝ่าย วันเริ่มงาน ช่วงเวลาประเมิน 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 

1 คุณภาพและผลงาน  พิจารนาจาก ความถูกต้อง  ความเรียบร้อย  
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ท าได้ 

2 ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ พิจารณาจาก ความรับผิดชอบ 
ความขยันหมั่นเพียร  ความเอาใจใส่ในงานและปฏิบัติงานได้ทัน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3 การใช้เวลาและการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาจาก
ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน และการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ต่องานในหน้าที่ 

4 การปฏิบัติตามระเบียบ พิจารณาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เชื่อฟังค าสั่ง และพฤติกรรมส่วนบุคคล 

5 ความปลอดภัยในการท างาน พิจารณาจากการเอาใจใส่ในการใช้และ
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี
และใช้งานได้ปกติ รู้จักระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเอง
และส่วนรวม 

6 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน พิจารณาจากการให้ความร่วมมือ 
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือในส่วนเกี่ยวข้องตามสมควร 

 รวมคะแนน รวมได้ คะแนน 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน............................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมิน 

  เห็นควร     ไม่เห็นควร  บรรจุเป็นพนักงานประจ าเพราะ................................. 

ผลการประเมิน 
  ไม่เหมาะสม 

  เหมาะสมที่จะพิจารณาเลื่อน / ปรับต าแหน่ง เป็น ........................................................  

เพราะ...................................................... ........................................................................ 

 หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

  เหมาะสม 

  ไม่เหมาะสม เพราะ................................................................................................  

อ่ืนๆ.............................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 

ต าแหน่ง....................................................  

วันที่......................................................  

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ คะแนน  0-5 =  ใช้ไม่ได้ คะแนน  6-10  = ต้องปรับปรุง  คะแนน 11-20 = มาตรฐาน 

คะแนน 21-25 = ดี   คะแนน = 26-30  ดีมาก 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 243) 
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ตารางท่ี 8-7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ชื่อ-นามสกุล........................................................รหัส......................................ต าแหน่ง......................  

ฝ่าย.................................................. ...........แผนก.....................................วันที่ประเมิน.........................  

ข้อ ปัจจัยในการประเมินผล คะแนน 

1 คุณภาพงาน  พิจารณาจากความละเอียดรอบคอบ  ความถูกต้องแม่นย าของงานเมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

 

2 ปริมาณงาน  พิจารณาจากปริมาณงานที่ท า   

3 ความรู้ที่มีในงาน  พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจ  การมีทักษะ เฉพาะในสายงาน รู้ขั้นตอน

และระเบียบวิธีในการปฏิบัติงาน 

 

4 การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากความสนใจและตั้งใจในการปรับปรุงหรือหารือวิธีการใหม่ๆ 

เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบดีขึ้น 

 

5 ความรับผิดชอบ   พิจารณาจากความตั้งใจ และการเอาใจใส่ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

6 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  พิจารณาจากความมีน้ าใจ ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน  

7 ความพร้อมและการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากความตั้งใจ เอาใจใส่ และใช้เวลา

ในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท 

 

8 การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา  พิจารณาจากการยอมรับ เชื่อฟัง และไม่ละเลยต่อค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชา 

 

9 ทัศนคติ  พิจารณาจากความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม  การตอบสนองที่แสดงออกมาต่อสิ่งรอบ

ข้าง ได้แก่ งาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ 

 

10 การประพฤติตามระเบียบวินัย พิจารณาจากการประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท 

 

รวม 
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80-100 ดีมาก ลาป่วย (วัน) ลากิจ (วัน) อ่ืนๆ (วัน) 

70-79 ดี    

60-69 มาตรฐาน    

ต่ ากว่า60 ปรับปรุง    

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย /แผนก พนักงาน 

 

 

  

วันที่ วันที่ วันที่ 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หน้า 243) 
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สรุป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของพนักงานทั้ง

องค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ปรับปรุงจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็งท่ีมี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน การ

ปรับปรุงโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการโอนย้าย เลิกจ้าง ตามความเหมาะสม  โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะน ามา

พิจารณาจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน การปฏิบัติงานและสมรรถภาพ และผู้ท าหน้าที่ในการ

ประเมิน  

อุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ประเมินส่วนใหญ่คิดว่าตนเอง

เป็นผู้ประเมินพนักงานด้วยความยุติธรรม ข้อผิดพลาดจากระบบการประเมิน การน าแบบประเมินมาใช้ไม่

ครอบคลุมการท างาน ไม่ให้ความส าคัญในการประเมิน บางครั้งหัวหน้างานกลัวว่าประเมินแล้วลูกน้องจะไม่รัก 

หรือคิดว่าการประเมินเป็นเพียงหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ท าให้ข้อมูล

ที่ได้มาไม่สามารถท ามาใช้ได้สมบูรณ์เท่าที่ควร   

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องท าการชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินทุกครั้งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าควรจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการท างานและน ามาปรับปรุงเสนอแนะหา

ทางแก้ไขร่วมกัน  ข้อดีที่ได้จากการประเมินควรรักษาและพัฒนาให้ดีขึ้น  ส่วนข้อบกพร่องที่เกิดจากการ

ท างาน ควรมีกระบวนการในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองจึงจะเกิด

ประโยชน์ต่อองค์การอย่างแท้จริง  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะแบ่งออกเป็น สองช่วง  ช่วงที่ 1 จะท าการประเมิน

ในช่วงที่ทดลองการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน เพ่ือให้พนักงานได้ทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองว่า

สามารถท างานที่มอบหมายให้ได้ดีมากน้อยเพียงใด  และแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผ่านการทดลองงาน

หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดลองงานก็จะท าการทดลองงานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาส

ปรับปรุงการท างานของตนเองต่อไปอีก 1 เดือนเพื่อรอดูผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็จะท าการแจ้งผลอีก
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ครั้ง ช่วงที่สองจะเกิดข้ึนเมื่อพนักงานได้ผ่านการทดลองงานหลังจากท่ีเข้าสู่กระบวนการบรรจุ ก็จะท าการ

ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเข้าสู่กระบวนการขององค์การตามปกติ ส่วนใหญ่องค์การจะท าการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
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ค าถามท้ายบท 

1. การประเมินผลหมายความว่าอย่างไร 

2. ท าไมต้องมีการประเมินผล องค์การจะมีลักษณะอย่างไรหากไม่มีการประเมินผลการท างานของ

พนักงาน 

3. อธิบายการประเมินผลตามผลงาน 

4. อธิบายการประเมินผลตามผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

5. ให้นักศึกษาสร้างแบบประเมินผลเพื่อนในชั้นแบบรายบุคคล โดยใช้วิธีการประเมินผลแบบ

รายบุคคลแบบใดแบบหนึ่ง เพียง 1 วิธี 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 9 

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1. ความหมายของการฝึกอบรม 

2. ความส าคัญของการฝึกอบรม 

3. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝึกอบรม 

5. ประเภทของการฝึกอบรม 

6. เทคนิควิธีการฝึกอบรม 

7. วิธีการด าเนินการฝึกอบรม 

8. การประเมินผลการฝึกอบรม 

9. กระบวนการฝึกอบรมและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
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บทที่ 9  

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จากบทเรียนที่ต่อเนื่องจากการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร เข้ามาท างาน จนมาถึงกระบวนการ

ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในกระบวนดังกล่าวจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการปฐมนิเทศ

พนักงานเพ่ือเริ่มงาน  เพ่ือให้พนักงานที่เข้ามาท างานได้มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการปรับตัว

เองให้กับที่ท างาน และเพ่ือนร่วมงานในองค์การได้ราบรื่น 

ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม เป็น กระบวนการอย่างหนึ่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการท างาน

เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรภายในองค์การให้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ

ตนเอง และองค์การด้วย  อีกท้ังยังเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมของคนในการท างานในองค์การให้ดีขึ้น ซึ่งอาจดู

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือหาจุดบกพร่องของพนักงานเหล่านั้น  ให้มีการพัฒนาใน

ทิศทางท่ีดีขึ้นต่อไป  

ความส าคัญของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมพนักงานโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มา

เริ่มต้นงานใหม่เราเรียกว่า การปฐมนิเทศ   ซึ่งส่วนนี้จะท าให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึง แผนงานนโยบายของ

องค์การ  รวมถึงการปรับทัศนคติของพนักงานใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

ส่วนที่สอง จะเป็นการอบรมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ จ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานที่มีอยู่เดิมได้รับถึงแผนงานจึง

จ าเป็นอย่างยิ่งที่การฝึกอบรมจะเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการท างานของบุคลากรภายใน

องค์การ โดยโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมีดังนี้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการท างานให้สูงขึ้น  เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน

ใหม่ และพนักงานเก่า  ส าหรับพนักงานใหม่ ควรให้ความรู้ด้วยการปฐมนิเทศการท างาน ส่วนพนักงานเก่าจะ



202 

 

เพ่ิมเติมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ๆ ที่น าเข้ามาในองค์การเพ่ือให้พนักงานท างานได้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างาน  เนื่องจากในองค์การมีงานที่หลากหลาย ต่างกันไปตามหน้าที่ของ

พนักงานแต่ละคน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้พนักงานได้รู้เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องและมี

ความสัมพันธ์กัน เพ่ือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในการท างานของฝ่ายอ่ืน  โดยบางแห่งจะให้

พนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ได้ท างานทุกแผนกที่ตนเองเกี่ยวข้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนครบทุกแผนกภายใน

หนึ่งเดือน จึงได้กลับเข้าไปท างานในฝ่ายของตนเอง ท าให้พนักงานมีความเข้าใจในการท างานสัมพันธ์กันกับ

ฝ่ายอ่ืนๆ ได้ดีขึ้นนั่นเอง 

ท าให้ขวัญและก าลังใจของพนักงานดีข้ึน  ไม่รู้สึกอึดอัด ทั้งนี้  เมื่อพนักงานที่เข้ามาท างานได้รับอบรม

โดยวิธีการปฐมนิเทศการท างานแล้ว การเรียนรู้การท างานที่ถูกวิธี ก่อให้เกิดก าลังใจในการท างานต่อไป  

เพราะข้ันตอนการปฐมนิเทศจะช่วยแนะน าให้พนักงานได้รู้จักเพ่ือนร่วมงาน ฝ่าย แผนกอ่ืนๆ ภายในองค์การ 

ลดการควบคุมการท างาน  การควบคุมการท างานพนักงานมากจนเกินไปไม่ส่งผลดีต่อพนักงาน ท าให้

ขาดความยืดหยุ่นในการท างาน เหมือนกับมีคนคอยจับผิด  การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์การหลาย

แห่งเลือกที่จะน ามาใช้กับพนักงาน  อีกทั้งยังท าให้พนักงานได้ความรู้จากงานที่ตนเองและเข้าใจเกี่ยวกับงาน

ของตนเองมากขึ้น  กรณีตัวอย่าง ของการฝึกอบรมพนักงานธนาคาร ที่ให้พนักงานได้เรียนรู้การนับธนบัตร 

และการเปิดบัญชี เป็นต้น 

ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน  หากมีการน าเทคโนโลยี เครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้ ควรมีการ

อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านั้น  ทั้งนี้  หากพนักงานไม่ได้รับการอบรมจะส่งผลให้ท างาน

ผิดพลาด และท าให้สูญเสียชีวิตได้ 

ประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง  การฝึกอบรมเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้ และส่งผลให้เขา

ท างานได้ดีจนเกิดเป็นความช านาญ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานซึ่งกันและกันภายในองค์การ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังได้รับการผลักดันให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นหลังจากที่ได้ติดตามผล

หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว 

สร้างความมั่นคงให้กับองค์การ  ต าแหน่งงานบางต าแหน่งอาจมีการลาออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

องค์การ หากต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อองค์การ  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากองค์การบางแห่งอาจ
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ได้รับผลกระทบจากการลาออกของพนักงาน ปัญหาการซื้อตัวพนักงานที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง มักจะถูก

ดึงไป หากองค์การมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง องค์การสามารถที่ จะสรรหาพนักงานที่มีอยู่ภายใน

องค์การให้ได้รับต าแหน่งแทนคนที่ลาออกไปได้ทันที  และยังเป็นการวางแผนอาชีพในสายงานของพนักงานอีก

ด้วย  กรณีของสถานประกอบการบางแห่งอาจให้พนักงานเซ็นต์เอกสารห้ามพนักงานลาออกภายใน 1 ปี ทั้งนี้ 

เพ่ือที่จะป้องกันสมองไหลหลังจากท่ีการฝึกอบรมผ่านไป   

ลดการสิ้นเปลือง  ในบางสถานประกอบการ จะมีการใช้ระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุม เช่น มาตรฐาน 

ISO 9000   

สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์การ  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานมีจุดจุดประสงค์ก็เพ่ือเป็น

การสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับแผนงาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ภายในองค์การ ส่งผลให้

เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลา และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ดังนั้นจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ 

หรือเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามุ่งหวังให้เกิดสิ่งใดเด่นชัด ซึ่งแตกต่างกันไปในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง วัตถุประสงค์

ของการฝึกอบรม มีดังนี้ (เบญจมาส ลักษณิยานนท์, 2558, หน้า 154)  

1. เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิตแต่เดิมอาจต่ ากว่ามาตรฐาน องค์การอาจใช้การฝึกอบรม

มาช่วยแก้ปัญหาให้ได้ปริมาณผลผลิตตามมาตรฐาน หรือ ปริมาณผลผลิตเดิมขององค์การอยู่ในระดับมาตรฐาน 

แต่องค์การต้องการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มากข้ึน องค์การอาจใช้การฝึกอบรมมาช่วยให้ได้ปริมาณงานหรือ

ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2. เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต     นอกจากปริมาณซึ่งหมายถึงจ านวนของผลผลิตแล้ว องค์การยังต้อง

ค านึงถึงคุณภาพของผลผลิตด้วย หากบุคลากรสร้างปริมาณผลผลิตได้มากแต่ผลผลิตหรือผลงานเหล่านั้นมี

คุณภาพต่ า ก็ถือว่าองค์การไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซึ่งการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตก็จะน าไปใช้ในลักษณะ

เดียวกบัการเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

3. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต     เพ่ือช่วยให้องค์การมีผลก าไรมากขึ้น องค์การจะต้องหาวิธีลดต้นทุน 

ซึ่งอาจเกิดจากต้นทุนสูงเกินไป จึงใช้การฝึกอบรมมาช่วยแก้ปัญหา หรือต้องการให้การผลิตนั้นมีต้นทุนที่ต่ า
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กว่าเดิม ก็ใช้การฝึกอบรมมาช่วยให้บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตได้โดยใช้ต้นทุนต่ าลง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

รวมถึงการลดต้นทุนอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปฏิบัติงานด้วย อุบัติเหตุสามารถท าให้ลดลงได้ หากใช้การ

ฝึกอบรมเข้ามาช่วย 

4. เพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจ      การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นวิธีการรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

อย่างหนึ่ง เนื่องจากการฝึกอบรมสามารถสร้างบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การได้ และมีความรู้ความสามารถ

เพ่ิมข้ึน ท าให้บุคลากรในองค์การท างานอย่างมีความสุข และคาดหวังกับองค์การต่อไป 

5. เพื่อลดการขาดงาน ลาออก และการร้องทุกข์     เมื่อบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการ

ท างาน ท าให้การขาดงาน การลาออกและการ้องทุกข์ลดลง ปัญหาขององค์การ และค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม

ต่างๆ ก็ลดน้อยลงตามไปด้วย เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมและพัฒนาจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารจะเห็น

ความส าคัญของการฝึกอบรมหรือไม่  ทั้งนี้เพราะหลายๆ  ฝ่ายมักมองการฝึกอบรมเป็นเสมือนยาขม และ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 

ลักษณะขององค์การ  องค์การแต่ละองค์การจะมีรูปแบบการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายใน

องค์การแตกต่างกันออกไป ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน

ออกไป สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมแยกออกอย่างชัด และด าเนินการตั้งแต่

เริ่มต้นขออนุมัติโครงการ จนกระทั้งไปจนจบกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม  ส่วนองค์การที่มีขนาด

รองลงมาก็อาจจะรวมแผนกฝึกอบรมไว้กับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งตามขนาดของบุคลกรที่มีอยู่ในองค์การ  ทั้งนี้

ฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องประสานงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จกระบวนการที่มีอยู่เหมือนองค์การ

ขนาดใหญ่เช่นกัน   ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่จะต้องให้ความ

ร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้วยเช่นกัน 

การวางแผนฝึกอบรม  การวางแผนการฝึกอบรมที่ดีจะช่วยให้เกิดข้อบกพร่องอันจะเกิดจากความ

ผิดพลาดได้ในภายหลัง  ทั้งนี้การวางแผนการฝึกอบรมจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือที่

เรียกว่า คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น  เพ่ือที่ได้ว่าแต่ละคนมีประวัติการ
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ฝึกอบรม ประสบการณ์ในการท างาน หรือการศึกษาอย่างไรบ้าง  เพ่ือที่จะน ามาจัดท าหัวข้อที่เกี่ยวข้องส าหรับ

การวางแผนการพัฒนาพนักงานต่อไป 

การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมและผู้สอน  เป็นสิ่งที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายมากที่สุด  โดยผู้

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการมาเป็นวิทยากรอบรม 

ขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมก็ควรเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกัน  เมื่อได้รับการอบรมแล้วสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที  ตลอดจนการจัดหาหัวข้อฝึกอบรมจะต้องเกี่ยวข้องกับงานตนเอง เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุง

การท างานของตนเอง ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย เช่น การฝึกอบรมและให้ความรู้

เกี่ยวกับ 5 ส ซึ่งทุกคนในหน่วยงานสามารถท่ีจะอบรมร่วมกันได้ เป็นต้น 

กฎและหลักเกณฑ์ในการเรียนรู้  สิ่งทีต้องค านึงถึงในการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์การ  

วิทยากร ควรเป็นวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นจริงๆ เพราะหากได้วิทยากรที่ไม่ มี

ความรู้ในการถ่ายทอดก็จะน ามาซึ่งความเบื่อหน่าย แก่ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรม 

ระยะเวลาในการอบรม ควรมีความเหมาะสม  ค าว่า เหมาะสม ในที่นี้ หมายถึง การจัดระยะเวลาโดย

ดูที่ผู้เข้าอบรมเป็นหลัก บางแห่งจัดทุกสัปดาห์จนผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และไม่ได้ท าง านที่

ตนเองต้องรับผิดชอบ ดังนั้น ควรจัดระยะเวลาส าหรับ 1 คน ไม่ควรเกิน 1 ครั้งใน 1 เดือน  และหากจะท าการ

ฝึกอบรมในครั้งต่อไปควรแน่ใจว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ซ้ า การวางระยะเวลาในการอบรมในช่วงหนึ่งควรใช้เวลา

ประมาณ 50-60 นาที ต่อช่วง และควรจัดให้มีการพักช่วงเป็นระยะเวลา 10-15 นาท ี  

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด  การน าเสนอให้กับผู้เข้ารับการอบรมอาจท าได้หลากหลาย

วิธี เช่น การแสดงด้วยภาพกราฟ  รูปภาพต่างๆ แบบจ าลองในรูปแบบสามมิติ  หรือกราฟฟิค  แผนผัง

กระบวนการท างาน  ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจ และเข้าใจได้

มากกว่าการบรรยายด้วยค าพูดและตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ควรจัดให้มีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 30 คน  ทั้งนี้จะช่วยให้ทั้งผู้

เข้าและผู้อบรมสามารถตอบข้อซักถามกันได้อย่างทั่วถึง  

การทดสอบหลังการฝึกอบรม  ลักษณะค าถามควรเป็นค าถามที่เหมาะสมมีการให้แสดงความคิด

วิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 
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ประเภทของการฝึกอบรม 

วิธีการฝึกอบรมมีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถเลือกน ามาใช้  แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงการฝึกอบรมที่

เป็นที่นิยมน ามาใช้แพร่หลายในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก และเหมาะสมกับ    โดยแบ่ง

ตามลักษณะของผู้เข้าอบรมดังนี้ 

การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Induction of orientation) 

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 

การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Vestibule training) 

การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship training) 

การฝึกงาน (Internship training) 

การฝึกอบรมพิเศษ (Special purpose program) 

การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ การฝึกอบรมวิธีนี้ เหมาะส าหรับพนักงานที่เข้ามาท างานในองค์การใหม่  

โดยผู้ที่ท าหน้าที่ในการอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ แผน 

นโยบาย ผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อองค์การ  

เป็นการปรับทัศนคติของผู้เข้าท างานใหม่ให้เข้าใจกรอบแนวความคิดขององค์การ  และท าให้ผู้เข้าร่วมการ

ปฐมนิเทศไม่รู้สึกกดดัน หรือแปลกกับสถานที่ใหม่  โดยมีระยะเวลาในการอบรมขึ้นอยู่กับกับขนาดของ

องค์การ หรือจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม หากองค์การนั้นมีขนาดใหญ่ อาจจะใช้เวลาในการอบรมไม่

น้อยกว่า 2-3 วัน  โดยจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมในช่วงเช้าเป็นเรื่องของ แผน นโยบาย ขอบเขต หน้าที่

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นแนะน าให้รู้จักสถานประกอบการภายในองค์การ  และ

แนะน าให้พนักงานให้แผนก หรือฝ่ายต่างๆ ได้รู้จัก 

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่นิยมแพร่หลาย  และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่จ าเป็นที่

จะต้องเชิญวิทยากรเข้ามาอบรม  แต่เป็นการให้ผู้บังคับบัญชาสอนงานให้แก่พนักงานด้วยตัวของเขาเอง  โดยมี

วิธีการดังนี้ 

วิธีการโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้มอบหมายงานให้ทีละงาน และตรวจสอบความถูกต้องของงานที่

มอบหมายว่าพนักงานมีความเข้าใจหรือไม่ หากไม่เข้าใจก็ก็สามารถซักถามได้ทันที 
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เมื่อหัวหน้างานได้แล้วก็มอบหมายงานให้ในชิ้นที่ 2 เพ่ิมไปเรื่อยจนครบหน้าที่ความรับผิดชอบใน

ต าแหน่งงาน  

ระยะเวลาการฝึกอบรม อาจเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และบางหน่วยงานอาจ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังแผนกท่ีเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้พนักงานได้รับรู้ถึงรายละเอียดของงานฝ่าย 

หรือแผนกอ่ืนๆ นอกจากหน่วยงานภายในของตนเอง   

การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ  เป็นการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ หรือห้องทดลอง โดยจ าลอง

อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานไว้ในห้องดังกล่าว เป็นจ านวนประมาณ 30 เครื่อง ซึ่งได้แก่ เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องนับเงิน เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองท า

เหมือนจริง ลงมือปฏิบัติจนเกิดความช านาญ ส่วนใหญ่พนักงานที่จะใช้อุปกรณ์ในห้องได้แก่ พนักงานกลุ่มงาน

ธนาคาร  งานเคาเตอร์แคชเชียร์บริการทางด้านการรับจ่ายเงินของบริษัทรับช าระ หรื อพนักงานคีย์ข้อมูล ซึ่ง

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมการใช้งานด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว   

การฝึกหัดช่างฝีมือ  ปัจจุบันการฝึกอบรมประเภทนี้สามารถจัดท าขึ้นโดยบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้า

โดยตรง จัดให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าโดยตรง เป็นการให้ความรู้กับผู้ค้าส่งที่สั่งสินค้าไปจ าหน่าย หรือ

เป็นตัวแทนรับออกแบบและสร้างบ้าน  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และให้ความรู้กับตัวแทน

จ าหน่ายจัดท าขึ้นส าหรับพนักงานที่มีความถนัดด้านงานช่างฝีมือ ที่จ าเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความช านาญ 

ความสามารถ รวมถึงการประณีตในงานเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยอาชีพ ช่างปูน ช่างทาสี  ช่างเหล็ก ช่าง

เชื่อมโลหะ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  โดยบางแห่งอาจจะติดต่อไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทรับ

เหมาะ และออกแบบสร้างบ้าน จะมีบริษัทส่งเอกสารมาเชิญเข้าฝึกอบรม  หรือหากเป็นบริษัทเกี่ยวกับผู้แทน

จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็จะมีเอกสารจากบริษัทให้ส่งพนักงานเข้าอบรมเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

ลูกค้าหลังการขายเม่ือเกิดปัญหาจากการขายหรือข้อซักถามจากลูกค้า เป็นต้น 

การฝึกงาน เหมาะส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ส่วนใหญ่จะเป็นเทอมที่ 2 ซึ่งหาก

นักศึกษาฝึกในเทอมสุดท้ายจะมีโอกาสได้ท างาน หากบริษัทต้องการพนักงานพอดี  วิธีการฝึกแบบนี้ โดย

นักศึกษาจะเป็นผู้ไปสอบถามยังสถานประกอบการเพ่ือให้ตอบรับตนเองเข้าฝึกงาน เมื่อได้รับการตอบรับแล้วก็

จะน าหนังสือส่งไปให้กับสถานศึกษาเพ่ือท าเรื่องขอความอนุเคราะห์มายังสถานประกอบการเพ่ือให้รับ

นักศึกษาเข้าฝึกงาน  สถานประกอบการบางแห่งอาจท าเรื่องขอความอนุเคราะห์จากสถานบันการศึกษาให้ท า
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การส่งนักศึกษามายังสถานประกอบการตัวเอง หรือที่เรียกว่า MOU หรือ เครือข่ายสหกิจศึกษา  วิธีนี้เป็นวิธีที่

นิยมกันมาก นอกจากนั้นสถานประกอบการยังให้ค่าตอบแทนกับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการน าไปลดภาษีทางอ้อม

ได้ถึง 200% เลยทีเดียว  อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์การด้วย ปัจจุบันบริษัทที่นิยมท าวิธีนี้

ได้แก่ บริษัทซีพีออล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

การฝึกอบรมพิเศษ เป็นการฝึกอบรมโดยสถานประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยก าหนดหลักสูตร

ขึ้นมาให้พนักงานของตนเองเข้ารับการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้ เ พ่ิมเติม

นอกเหนือจากงานที่ตนเองท า  หรือผู้บริหารอาจส่งพนักงานตนเองไปอบรมเพ่ิมเติมกับสถานศึกษาโดยให้

ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างาน กรณีนี้พนักงานอาจจะเลือกสถานศึกษา

เองตามความเหมาะสม รวมถึงเวลาในการเลือกเรียน อาจจะเรียนในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  เสาร์ และอาทิตย์ 

เป็นต้น   

กรณีนี้ขอยกตัวอย่างบริษัทเอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จ ากัด เป็นตัวแทนจ าหน่ายยาที่มีบริษัทแม่อยู่ที่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนใหญ่จะมีผู้บริหารมาจากต่างประเทศมาประจ าประเทศไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะด าเนินการติดต่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

ภาษาอังกฤษมาสอนในสถานที่ท างานทุกวันพุธ และพฤหัสของสัปดาห์    

การส่งไปอบรมนอกสถานที่   เป็นการจัดอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมสถานที่ฝึกอบรมโดยตรง 

โดยพนักงานเป็นผู้หาหัวข้อที่ตนเองสนใจในหัวข้อที่ตนเองต้องการ และท าเรื่องอนุมัติเพ่ือออกไปอบรมพร้อม

เบิกค่าที่พักและค่าเดินทาง ส่วนใหญ่จะจัดในโรงแรม และเชิญวิทยากรมาบรรยาย  หรือสถานศึกษาเป็นผู้จัด

ให้บริการเอง ได้แก่ การอบรมที่เกี่ยวกับบัญชี หรือการให้ความการท างาน  หน่วยงานที่จัดบรรยาย ได้แก่ 

สมาคมการจัดการงานบุคคล  HR center , หน่วยงานบริการวิชาการและสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย เป็นต้น  

การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เหมาะส าหรับการจัดให้กับนักศึกษาที่ก าลังอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ได้เป็น

เห็นสถานที่ท างานนอกสถานที่ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาสู่โลกของการท างาน  ส่วนสถาน

ประกอบการที่จัดศึกษาดูงาน จะมีการอบรมร่วมด้วย อาจจะเป็นการอบรมไปสถานที่ต่างจังหวัด ใกล้

ชายทะเล หรือภาคเหนือ และมักจัดกันในช่วงปลายปีเป็นการถือโอกาสให้รางวัลกับพนักงานที่ท างานมาทั้งปี 
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โดยชั่วโมงของการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พนักงานเพ่ิมด้วย หากเป็นบริษัท

ต่างชาติอาจมีการไปดงูานที่บริษัทแม่ ตัวอย่างของบริษัททยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่จะจัดให้พนักงานไป

ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจ าทุกปี 

สรุป  การจัดการฝึกอบรมจะได้ประโยชน์มาน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการผสมผสาน

กิจกรรมลงไป สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงคือเรื่องการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  และผู้รับการอบรมที่จะได้รับ

ความรู้ จากผู้ที่ถ่ายทอดได้มากเพียงใด ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการประสานงานให้

ส าเร็จลุล่วงและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ให้ได้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดนั่นเอง 

เทคนิควิธีที่ใช้ในการฝึกอบรม 

เทคนิควิธีที่ใช้ในการฝึกอบรม มีหลายวิธีที่เลือกใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้เข้าอบรมเป็นหลัก และแต่ละวิธีก็มี

ข้อดีและข้อบกพร่องที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะจัดการฝึกอบรม โดยเฉพาะผู้ที่มาหน้าที่

โดยตรง จะมีต้องมีความรู้และเลือกเครื่องมือเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยทั่วไปวิธีการที่ใช้ในการ

อบรมและเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

1. การบรรยาย (Lecture)  เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย เป็นวิธีที่

สามารถอธิบายความหมาย การสื่อความ การยกตัวอย่างให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้เข้าใจ และสามารถตอบ

โต้ข้อซักถาม หากมีข้อสงสัย  ซึ่งวิธีนี้หากมีจ านวนผู้เข้ารับฟังจ านวนมากเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อผู้เข้ารับฟัง  

ขณะเดียวกันวิทยากรที่มาบรรยายควรจะผู้ที่มีความสามารถในการดึงดูดผู้เข้ารับฟังการบรรยาย และการ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายด้วยเช่นกัน  โดยทั่วไปหัวข้อที่บรรยายจะเป็นเรื่องที่ทันสมัย ทัน

เหตุการณ์ และเป็นเรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจ เป็นต้น 

2. การสัมมนา (Seminar)  วิธีนี้เหมาะส าหรับผู้เข้าอบรมที่มีวุฒิ ความรู้ความสามารถในระดับ

เดียวกัน และมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันในการพิจารณา ข้อหารือต่างๆ ระหว่างกลุ่มที่มีข้อหารือร่วมกัน  โดยทุก

ฝ่ายสามารถเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน หรือถกปัญหาต่างๆ ร่วมกัน จนสรุปออกมาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด   การ

จัดสัมมนาอาจท าได้หลายๆ วัน หรือวันเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับหัวข้อ หรือประเด็นปัญหามีมากน้อยเพียงใด 
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3. การประชุมอภิปราย (Conference)  เป็นการอบรมที่ไม่จ าเป็นจะต้องมีหัวข้อที่จะท าการ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันก็ได้ เหมาะส าหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป   โดยการปะชุมนี้จะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน  เพ่ือแก้ปัญหาหรือหาทางสรุป

ปัญหาร่วมกัน  และก่อให้เกิดกาประสานงานที่ดีร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต  วิธีจัดการ

ประชุมอภิปรายในช่วงเช้า และช่วงบ่ายอาจจัดเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป     

4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)  วิธีนี้เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี

ส่วนร่วมในการอบรม ได้แสดงภาคปฏิบัติไปพร้อม ในขณะเดียวกันวิทยากรก็จะเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้น

ในขณะทันทีทันใด  กรณีตัวอย่างของการอบรมให้กับนักศึกษาในหัวข้อเรื่องการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน  

วิทยากรจะให้นักศึกษาออกมาประมาณ 3-5 คน พร้อมกับตั้งค าถามให้กับทุกคน  และรอฟังค าตอบของ

นักศึกษาแต่ละคน ว่าตอบได้ถูกต้องหรือไม่ หากค าตอบยังไม่เป็นที่พอใจก็จะแนะน าว่าควรตอบอย่างไร เป็น

ต้น  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเหมาะส าหรับการอบรมขนาดไม่เกิน 100 คน เพราะหากมีจ านวนมากจนเกินไปจะท าให้

วิทยากรไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้เข้ารับการอบรมได้ 

5. การศึกษาจากรณีตัวอย่าง (Case  study)  การฝึกอบรมวิธีนี้เป็นการกกรณีศึกษาปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการฝึกทักษะ  การคิด การวิเคราะห์ปัญหา

ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  วิธีการฝึกอบรมอาจจะน าข่าวสาร ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร

ต่างๆ มายกตัวอย่าง ให้กับทุกคนที่เข้ารับการอบรมและให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาพร้อมเสนอ

แนวทางแก้ไข และสรุปร่วมกัน วิธีนี้ผู้ตอบค าถามอาจไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง เพียงแต่เป็นการแสด ง

แนวความคิดเห็นภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฏีที่ถูกต้อง 

6. การสาธิต (Demonstration)  วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมาใช้งาน ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและ

เห็นภาพของกิจกรรมในการสาธิตขณะลงมือปฏิบัติได้ง่าย ผู้ที่ใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการขายสินค้า 

ประเภทขายตรง ทั้งนี้ เพราะจุดประสงค์ของการขายตรงต้องการให้ตัวแทนขายตรงมีความรู้ความเข้าใจในตัว

สินค้าเพ่ือน าไปเสนอขายสินค้าและท าให้ลูกค้ามีความเข้าใจในสินค้ามากขึ้น  ตัวอย่างของการสาธิต การ

ทดสอบน้ าดื่มตามบ้าน เพ่ือให้ลูกค้าเห็นความสกปรกของสารตะกอนในน้ า เป็นต้น    

7. วิธีผสมผสาน  เป็นการน าวิธีการทั้งหมดที่กล่าวมา มาจัดท าท าร่วมกัน จ านวนวันในการฝึกอบรม

จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับรูปแบบการฝึกอบรม  โดยผู้จัดการฝึกอบรมอาจมีการบรรยายเกี่ยวกับทฤษฏีเนื้อหา



211 

 

ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเช้า  และในวันเดียวกันก็จัดการสาธิต หรือการปฏิบัติเพ่ิม ท าให้ผู้เข้า รับการอบรมไม่เบื่อ

หน่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   

วิธีการด าเนินการจัดฝึกอบรม 

ขั้นตอนในการฝึกอบรม (เบญจมาส ลักษณิยานนท์, 2558, หน้า 158-159) สรุปเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Need analysis) ความต้องการในการฝึกอบรม อาจมี

สาเหตุจากความจ าเป็นเนื่องจากมีปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆเกิดขึ้นในองค์การ เช่น ผลผลิตตกต่ า งานล่าช้า 

หรือขวัญก าลังใจของพนักงานตกต่ า เป็นต้น หรือการต้องการปรับปรุงลักษณะการท างานต่างๆ อัน

เนื่องมาจากความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ท าให้ต้องมีการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม

การฝึกอบรมเก่ียวข้องกับเรื่องงบประมาณ ก าลังคน ระยะเวลา ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ความ

ต้องการ และเรียงล าดับว่าความต้องการใดที่ควรต้องได้รับการสนองตอบก่อนหลังตามล าดับความส าคัญ 

2. ออกแบบโครงการฝึกอบรม (Design training program) เป็นการออกแบบและวางแผนการ

จัดฝึกอบรมขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม โดยผู้ที่วางแผนต้อง

ค านึงถึงลักษณะประเภทของการฝึกอบรมที่จะจัด หัวข้อของการฝึกอบรม จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สถานที่ ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากร อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ งบประมาณท่ีต้องการ เป็นต้น ใน

ขั้นตอนนี้อาจต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร (Propose program to upper management) จากข้อมูลที่

ได้มาจากการวางแผนนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณและ/หรือ

การใช้สถานที่ต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นได้ 

ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงการฝึกอบรมก่อนก็เป็นได้ หรืออาจต้องชี้แจงตอบ

ข้อซักถามของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาก่อน เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และการด าเนินโครงการจะได้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ฝึกอบรม (Training ) เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการผู้รับผิดชอบจะเตรียมการเพ่ือการจัดโครงการ

ฝึกอบรมตามวันและเวลาที่ระบุในโครงการ ซึ่งการเตรียมการนั้นอาจจะต้องท าหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง

เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งอาจมีทั้งสมัครใจหรือบังคับให้เข้าร่วมก็ได้ และติดต่อกับวิทยากรหรือผู้ให้การฝึกอบรม
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แต่ละท่านเพ่ือให้เตรียมตัวมาตามวันเวลาที่นัดหมาย อีกทั้งต้องจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ต้อง

ใช้ในการฝึกอบรมด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความพร้อมเพ่ือให้การจัดการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความ

ราบรื่นมากที่สุด เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรม 

5. การประเมินผล (Evaluation) การฝึกอบรมจะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์หากไม่มีการประเมินผล 

เพราะหากไม่มีการประเมินผลก็เสมือนการวางแผนไม่มีความหมาย ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไร เพราะเราจะไม่

ทราบว่าสิ่งที่เราคิดไว้ในแผน กับสิ่งที่เราปฏิบัติ มีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวังไว้

นั้น สาเหตุเป็นเพราะเหตุใด จะได้ปรับปรุงในคราวต่อไป หรือหากได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ ก็จะได้ท าโครงการ

เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การประเมินผลจะสมบูรณ์หากมีตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นควรต้องมีการท าการทดสอบผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมก่อนที่จะท าการฝึกอบรม เมื่อมีการทดสอบหรือท าการประเมินผลการฝึกอบรม จะได้มีข้อมูลที่เชื่อถือ

ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการโครงการฝึกอบรมนั้นจริง และน าข้อมูลที่ได้จากการ

ฝึกอบรมนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆหรือโครงการอ่ืนๆต่อไป 

การประเมินผลการฝึกอบรม 

เมื่อได้มีการจัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการจัดการฝึกอบรมคือการประเมินผล

การฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะการประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ทราบว่า ผู้

ฝึกอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ฝึกอบรมไปแล้วมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าเสนอต่อให้ฝ่าย หรือแผนกที่ร้องขอ

มาได้ทราบผลการฝึกอบรมและน าผลที่ได้ไปพัฒนาพนักงานตนเองต่อไป โดยในเนื้อหาขอแบบประเมินผลการ

ฝึกอบรมมีลักษณะดังนี้คือ 
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ตารางท่ี 9-1 แบบประเมินการฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร............................................. 
วิทยากรผู้เข้าอบรมชื่อ................................................  
 
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในระดับการประเมินที่ท่านเห็นด้วย โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 = ดีมาก, 4= ดี,3=พอใช้, 2=น้อยมาก, 1=ปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน 

ด้านวิทยากร 
ระดับการประเมิน 

5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 น้อยมาก 1 ปรับปรุง 

     การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้      

     ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม      

     การใช้สื่อในการอบรมโดยรวม      

     การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา      

     การเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ      

ด้านเนื้อหาในการอบรม 5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 น้อยมาก 1 ปรับปรุง 

     ความรู้ ก่อน เข้ารับการอบรม      

     ความรู้ที่ได้รับ หลัง การอบรม      
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     ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม      

     เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์      

     สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้      

ภาพรวมของการจัดการอบรม 5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 น้อยมาก 1 ปรับปรุง 

     ความส าเร็จโดยรวมของการอบรมในครั้งนี้      

     สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม      

     สถานที่มีความเหมาะสมในระดับใด      

     ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับใด      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

หัวข้อที่จะท าการอบรมในครั้งต่อไป 

 

 

 

ที่มา: (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2554, หน้า 82)
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โดยเราสามารถน าข้อมูลที่ได้มาจากการประเมินผลมาค านวณดังนี้ 

ตารางท่ี 9-2 การค านวณคะแนนจากการประเมินการฝึกอบรม 

ด้านวิทยากร 
ระดับการประเมิน 

5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 น้อยมาก 1 ปรับปรุง ค่าเฉลี่ย �̅� 

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 20 10 5 5 0  

การหาค่าเฉลี่ย 20X5 10X4 5X3 5X2 1X0  

ผลรวมของคะแนนที่ได้ 100 40 15 10 0 

165/40 

=4.12 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก  ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2554, หน้า 85-86) 

 

จากตารางข้างต้น สามารถค านวณได้ โดยน าแต่ละช่องมาประมวลผลการอบรมโดยในการหาค่าของการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของวิทยากรเท่ากับ 4.12 ซ่ึง

ถือว่าระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ในระดับที่ดี  
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ในขณะเดียวกันหากเราต้องการหาผลรวมทั้งหมดก็จะสามารถท าได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 9-3 ประมวลผลการฝึกอบรม 

ด้านเนื้อหาในการอบรม 

5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 น้อยมาก 1 ปรับปรุง 

 

ค่าเฉลี่ย 𝒙 

 

ความรู้ ก่อน เข้ารับการอบรม 8 15 8 6 3 3.48 
ความรู้ที่ได้รับ หลัง การอบรม 15 18 5 1 1 4.13 
ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม 2 8 8 10 12 2.45 
เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ 3 10 15 8 4 3.00 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 2 10 20 5 3 3.08 
ผลรวม 30X5=150 61X4=244 56X3=168 30X2=60 23X1=23 645/200=3.23 
 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก  ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2554, หน้า 85-86) 

จากตารางเราสามารถวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาในการอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23  หากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ผ่านการประเมิน ก็ถือว่า

การประเมินด้านเนื้อหาในการอบรมต่ าเกณฑ์ท่ีก าหนดนั่นเอง 
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รูปภาพที่ 9-1 กระบวนการฝึกอบรมและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก  ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2554, หน้า 85-86) 
 

หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่ในการจัดท าการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์การ 

โดยก่อนที่จะด าเนินการฝึกอบรมพนักงานจะต้องเตรียมการ ดังนี้ 

1. การส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (training needs)  ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้

มักจะด าเนินการช่วงประมาณกลางๆ ปี  ธันวาคม – มกราคม หรือขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจสื่อ

ทีวี จะด าเนินการส ารวจช่วงกลางปี และท าการอบรมตั้งแต่ปลายปี ไปจนต้นปีของปีถัดไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

ธุรกิจทีวีจะนิ่ง ช่วงปลายปีงบการโฆษณาจะเริ่มต้นอีกทีประมาณกุมภาพันธ์เป็นต้นไป  เป็นต้น โดยทั่วไป การ

หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

การสัมภาษณ์กับผู้จัดการฝ่ายหรือแผนก  โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ไปสอบถามยังผู้จัดการ

ฝ่ายหรือแผนกโดยตรง  โดยการพูดคุยซักถามความเป็นไปของฝ่ายเพ่ือหาข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น  วิธี

เป็นวิธีที่ไม่นิยมเนื่องจากจะเป็นการสิ้นเปลือง และได้ประเด็นหัวข้อที่ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร เพราะส่วนงานแต่

ละส่วนจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป 
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การส ารวจเพ่ือจัดท าแผนการฝึกอบรม  โดยจะท าการส ารวจจากการอบรมในแต่และครั้งเพ่ือให้

พนักงานที่เข้ารับการอบรมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่จะใช้ในการอบรมในครั้งต่อไป วิธีนี้สามารถน ามา

เก็บเป็นข้อมูลไว้และจัดท าแผนเพ่ือจะได้รับทราบว่าพนักงานแต่ละคนที่อบรมได้ผ่านหัวข้อเรื่องใดมาแล้วบ้าง

จะง่ายต่อการจัดการฝึกอบรมในครั้งต่อไป เพราะผู้เข้าอบรมสามารถให้มูลได้โดยตรงดังตังอย่าง 

ตารางท่ี 9-4 แบบฟอร์มแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับบริหารทุกท่าน เพ่ือน า

ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการฝึกอบรมให้กับพนักงานของท่าน โดยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจะน าไป

พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพ่ือประโยชน์สูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่อไป 

คะแนน 1  คะแนน ความส าคัญของปัญหาพอสมควร/ คะแนน  2  คะแนน ความส าคัญปัญหาเริ่ มมี

มากขึ้น /คะแนน 3  คะแนน ความส าคัญของปัญหามีอยู่เป็นประจ า /คะแนน 4  คะแนน ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ปัญหามากท่ีสุด และเป็นปัญหาที่ค่อนข้างวิกฤติ 

ลักษณะของปัญหา / ความจ าเป็นที่จะต้องจัดการฝึกอบรมและหลักสูตรที่จ าเป็น 

เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ตลอดเวลา 
พนักงานขาดความเข้าในกฎระเบียบวินัยในองค์การ 

เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การจัดปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ หรือย้ายมาจากแผนก ฝ่าย อื่นๆ 

สภาพแวดล้อมในท่ีท างานขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ 
การประสานงานภายในองค์การ ระหว่างแผนก ฝ่าย 

การประสานงานภายนอกองค์การ หน่วยงานที่ติดต่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์การ 
การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

 

ที่มา (ธ ารงศักดิ์, คงคาสวัสดิ์, 2554, หน้า 20-27).   

จากตารางที่กล่าวมาข้างต้น องค์การสามารถท่ีจะเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับของแต่ละองค์การที่จะท า

การส ารวจ หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม อาจไม่ท าในรูปแบบฟอร์มสามารถเขียนเพ่ิมเติมได้  ทั้งนี้เพ่ือ
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ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ  และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

ภายในองค์การให้เป็นอย่างราบรื่น 

2. ขั้นการวางแผนการฝึกอบรม หรือ เสนอขออนุมัติโครงการ  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่น าข้อมูล

จากการส ารวจในการจัดท าแผนมารวมกันเพ่ือจัดท าการขออนุมัติต่อผู้บริหารทั้งปี  โดยในตารางสรุปประกอบ

ไปด้วย ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถาบันที่จัดฝึกอบรม สถานที่จัดกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม  จ านวนวันที่อบรม 

ค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าห้องจัดงาน และอ่ืนๆ   เพ่ือส่งให้ผู้ บริหารและ

น ามาซึ่งการขออนุมัติการฝึกอบรมทั้งปี ขั้นตอนนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการฝึกอบรมจะ

สามารถน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงให้เห็นความส าคัญของการอบรมมากน้อยเพียงใด   

3. ขั้นการด าเนินการตามแผนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว จึง

ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ซึ่งความจริงแล้ว โครงการที่เราได้จัดท าข้ึนนั้น ถือเป็นแผนการด าเนินการที่เรา

ได้จัดวางไว้แล้วนั่นเอง ส าหรับแผนโครงการที่วางไว้ อาจมีระยะสั้นยาว แตกต่างกันไป หากมีระยะยาวนาน

เป็นเดือนหรือเป็นปี เราก็อาจแบ่งเป็นระยะหรือที่เรียกว่าเป็นเฟสๆ ตามลักษณะของกลุ่มงาน เป็นต้น ทั้งนี้

อาจแสดงระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการในรูปของตารางงาน (Gant chart) ก็ได้  

4. ขั้นการประเมินผลโครงการ ทุกครั้งท่ีมีการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง ควรต้องมีการประเมินผล

โครงการที่ได้จัดท าไป เพื่อตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานนั้น ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ หาก

ไม่ได้ผลตามท่ีคาดคิดไว้ จะได้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ในการด าเนินโครงการครั้งต่อๆไป ผู้ด าเนินโครงการก็

จะสามารถน าผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการท างานครั้งต่อไปได้นั่นเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็น

การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนานั่นเอง 
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สรุป 

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ

เป็นอย่างมาก  โดยทั่วไปการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นการฝึกอบรมส าหรับการเริ่มต้น

ในการท างาน หรือเรียกกันว่า “การปฐมนิเทศ”  จะเกิดขึ้นในช่วงที่พนักงานได้ผ่านกระบวนการต่างในการ

สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นการท างาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจ้งให้พนักงานเข้าใจ

ในนโยบายการท างานขององค์การ  และมีความคุ้นเคยระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ลดความกดดันอันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานท าให้ผู้รับการปฐมนิเทศไม่กังวลมากนัก  ส่วนที่สองจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีได้ร่วมงานการตกลงว่าจ้าง

และรับเป็นเข้ามาร่วมงานกับองค์การสักระยะหนึ่ง องค์การจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลที่ได้

จากการประเมินพนักงานแต่ละคนมาท าการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานของบุคลากรภายใน

องค์การต่อไป   

ประโยชน์ที่ได้รับจาการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ท าให้เกิดผลผลิตที่ได้จากการท างาน

สูงขึ้น  ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างานติดขัด  เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน  ลดความผิดพลาดที่

เกิดจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์การ  สร้างความมั่นคงให้กับองค์การ

ในส่วนที่มีการลาออกของพนักงาน การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งขึ้นมาแทนที่พนักงานที่ลาออกไป ช่วย

ลดการสิ้นเปลืองอันเกิดจากผลิตด้วยการมีระบบมาตรฐาน ISO 9000 เข้ามาควบคุม หรือ 5 ส  ภายใน

องค์การ  ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การและท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
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ค าถามท้ายบท 

1. เหตุใดเราต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การฝึกอบรม หมายความว่าอย่างไร 

3. เหตุใดองค์การจึงต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน 

4. เทคนิคการฝึกอบรมแบบใดที่ไม่เหมาะกับผู้บริหาร 

5. เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยาย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

6. อธิบายวิธีการด าเนินการจัดฝึกอบรมว่ามีข้ันตอนอย่างไร 

7. ลักษณะของทรัพยากรที่มีคุณภาพในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

222 

 

 



สาระส าคัญประจ าบทที่ 10 

อาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

1. ความหมายของอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

2. ค าท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

4. นโยบายการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

5. การวิเคราะห์บุคลากรในการวางแผนอาชีพ 

6. รูปแบบของการบริหารอาชีพ 
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บทที่ 10  

การอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ และการวางแผนอาชีพ (Career and career planning)  เป็นกระบวนการในการวางแผน

กิจกรรมขององค์การเพ่ือสนับสนุนการท างานของพนักงานภายในองค์การ โดยการวางแผนเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ของพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นท างานในระดับปฏิบัติการให้พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับผู้บริหารของ

องค์การนั้นตามล าดับ  เมื่อพนักงานได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การแล้ว  นอกเหนือจากค่าตอบแทนและ

สวัสดิการอ่ืนๆ ที่พนักงานจะได้รับแล้ว พนักงานยังต้องการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในอาชีพของ

ตนเองที่สูงขึ้น  เพราะหากพนักงานยังอยู่กับที่ไม่เติบโตก้าวหน้า ก็จะท าให้เขาเบื่อหน่ายการท างานที่ย่ าอยู่กับ

ที่ จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องคอยดูแลและให้เขาได้รับการเลื่อนต าแหน่ งในอาชีพของ

ตนเองในทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานของพนักงานเองและเจริญเติบโตใน

สายงานอาชีพของตนเองต่อไป 

ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาท างานองค์การแล้ว ก็มีความคาดหวังในต าแหน่งอาชีพของตนเองใน

ระดับที่สูงขึ้น  ต าแหน่งงานจึงเป็นสิ่งจูงใจและท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  หลายคนหวังว่าเมื่อ

องค์การมีการขยายงาน เขาย่อมมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปจากต าแหน่งเดิมที่เข้ามาตั้งแต่

เริ่มแรก  ดังนั้น  เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามาสู่การท างานองค์การโดยผ่านกระบวนการ การสรรหา การคัดเลือก 

การปฐมนิเทศ และการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน จนกระทั่งก้าวสู่การท างานในองค์การอย่างเต็มตัว 

ล าดับต่อไปจึงเป็นหน้าของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินงานเพ่ือที่จะผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ

สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่าง

กันออกไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานของแต่ละคนจะส่งผลให้

การท างานของตนเองประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละคนวางไว้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เองที่องค์การเริ่มเข้า

มามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท างานของพนักงานด้วยการฝึกอบรม เพ่ิมพูน

ความรู้ประสบการณ์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การที่อาจจะขยาย

ใหญ่โตต่อไปในอนาคต และมีพนักงานเพียงพอต่อการวางต าแหน่งให้กับพนักงานได้เติบโตต่อไป  
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ความหมายของอาชีพและการพัฒนาอาชีพ  

อาชีพ (Career) คือ  กิจกรรมอย่างหนึ่งของบุคลากรที่ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดย

อาชีพนี้อาจเกิดจากการท างานตลอดอายุงาน หรือตลอดอายุจนเกษียณ  ทั้งนี้กานาดขององค์การในการ

ปฏิบัติงาน ไม่ว่าองค์การนั้นจะมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  ทุกองค์การย่อมเป็นที่คาดหวังของผู้ปฏิบัติงานทุก

คน  และหวังว่าองค์การเหล่านี้มีความส าคัญต่อเขาเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อเขาได้ตัดสินใจเข้ามาท างานในองค์การ

แล้ว  สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการคือ ความมั่นคง ความปลอดภัยในอาชีพการท างานของเขาเอง การได้รับการ

ยอมรับในอาชีพที่ตนเองท างานจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายย่อมมีความภาคภูมิใจอยู่เสมอ ทุกอาชีพจึงเป็น

สิ่งที่ตอบสนองการด ารงชีพของพนักงานที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้  

การพัฒนาอาชีพ (Career  development)  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้ 

ทางด้านทักษะ ความคิดวิเคราะห์ และมนุษยสัมพันธ์ในการท างานเพ่ิมขึ้นจากเดิม ส่งผลให้เกิดการเติบโตใน

สายงานอาชีพของตนเอง  ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาจะมีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น นอกเหนือจาก

ความรับผิดชอบของตนเองที่มีอยู่เดิมนั่นเอง   ในการพัฒนาอาชีพสามารถท าได้ โดยอาจเริ่มจากตัวของ

พนักงานเอง โดยการไปลงทะเบียนเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม โดยการศึกษาต่อให้สูงขึ้นเพ่ือตนเอง อาจไม่

จ าเป็นจะต้องรอให้องค์การจัดให้  ขณะเดียวกันองค์การอาจส่งเสริมโดยการจัดฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

อาจเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว  หรือการหมุนเวียนเปลี่ยนงานภายในองค์การอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ก็มีผลต่อ

การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ท าให้พนักงานรู้ในสายงานอ่ืน นอกเหนือจากงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ 

งานธนาคาร งานทีวี เป็นต้น  ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงานเองว่าจะรับการ

พัฒนาหรือไม่ หากพนักงานไม่ประสงค์ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุการต้องย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงาน ก็จ าเป็นที่

จะต้องหาวิธีการอ่ืนมารองรับเพื่อให้เขาได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ เช่นกัน 

อาชีพและการพัฒนาอาชีพ   จึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะอาชีพเป็นสิ่งที่บุคคลหรือ

ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ส่วนการพัฒนาอาชีพจะต่อเนื่อง

จากอาชีพตรงที่เมื่อคนเราท าอาชีพจนเกิดเป็นความรู้  ความถนัด ทักษะ ความสามารถส่วนตัว  มีความรู้ใน

อาชีพของตนเองประกอบกับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ิมเติมจนท าให้ตนเองได้รับความรู้เพ่ิมเติม
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และน ามาซึ่งการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในการท างาน จนประสบความส าเร็จในชีวิต จนเกิดเป็นความ

ภาคภูมิใจในงานและชื่อเสียงขอตนเองเอง (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551, หน้า 82) 

ค าที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

ยังมีค าหลายค าที่เก่ียวข้องกับอาชีพและการพัฒนาอาชีพ ที่จะได้เรียนในบทเรียนดังนี้ 

1.  ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  เป็นเส้นทางเดินของหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ

ตนเองที่เลือกที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกที่จะท า และมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง  เช่น กรณีของพนักงานขาย จะ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้และความเข้าในผลิตภัณฑ์ของตนเอง องค์การก็จะวางแผนให้

เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือต าแหน่งหัวหน้าพนักงานขายต่อไป เป็นต้น  ทั้งนี้  บางอาชีพบางต าแหน่งอาจไม่

จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลานานมากจนเกินไป  องค์การอาจวางแผนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานท างานอยู่ตลอดเวลา  

 สภาพทางเศรษฐกิจ ในช่วงที่องค์การมีการขยายตัว เติบโต ขยายสาขา  โอกาสที่พนักงานจะได้รับ

การเลื่อนต าแหน่งในสายอาชีพมีค่อนข้างสูง  ในทิศทางกลับกันในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ก็จะส่งผลเกี่ยวกับ

การวางแผนอาชีพของพนักงาน  ต าแหน่งบางต าแหน่งอาจไม่จ าเป็นก็ถูกปรับลดลงไปตามล าดับ 

2. การวางแผนอาชีพ (Career  planning)    เป็นเส้นทางในการก าหนดเป้าหมายของอาชีพของ

ตนเองในอนาคต หรือทิศทางของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ส่งผลให้เกิดการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่อาชีพซึ่งอาจจะเป็น

หลังจากที่เรียนจบ ปฏิบัติงานอยู่ หรือหลังจากเกษียณ  ในการวางแผนอาชีพอาจอาศัยปัจจัยหลายอย่างใน

การประกอบอาชีพ ซึ่งได้แก ่ พ้ืนฐานของตัวผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งมาจากครอบครัว  สังคม ความรู้ ระดับการศึกษา  

จะส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  ทั้งนี้ นามสกุลของผู้ปฏิบัติงานเอง อาจส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน

อุปถัมภ์ในอาชีพ หรืออีกทางหนึ่งคือการได้รับการเลื่อนต าแหน่งในสายงานอาจมาจากความอาวุโสในการ

ท างาน  ค าว่าอาวุโส ไม่ใช่แค่อายุเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายถึงความอาวุโสในการท างานด้วยเช่นกัน 
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3. การบริหารจัดการงานอาชีพ (Managing  career)  เป็นหน้าที่ขององค์การทุกแห่งที่จ าเป็น

จะต้องมีการบริหารจัดการงานอาชีพ ก่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การ และตัวพนักงาน

ผู้ปฏิบัติงานเอง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของได้อย่างเหมาะสม และ

เกิดความกระตือรือร้นในอาชีพของตนเองในการปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารจัดการพนักงาน

มาจาก การประเมินการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงาน การโอนย้าย การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการ

ปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานเป็นประจ าทุกปี  สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแสดงให้เห็นความชัดเจนในการบริหารจัดการ

งานอาชีพขององค์การต่อไป 

4. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession  Planning)  เป็นการวางแผนเพ่ือเตรียมการ

รองรับบุคคลากรทางด้านบริหารให้สามารถเลื่อนขั้นเลื่อน เลื่อนต าแหน่ง ทดแทนต าแหน่งที่ขาดลงไปอัน

เนื่องมาจาก การเกษียณ การลาออก การโยกย้าย และตาย อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวขององค์การที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นตามล าดับอีกด้วย  เช่น การขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ธนาคาร เป็นต้น 

5. สายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career  paths)  เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสายงานมีความ

ปรารถนาที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ซึ่งหมายถึงต าแหน่ง หน้าที่การงานที่สูงขึ้น  บางแห่งอาจให้

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง หรือสวัสดิการผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้กับพนักงานภายในองค์การอีกด้วย  

6. การวางแผนอาชีพแบบข้ามสายงาน  เป็นวางแผนการเปลี่ยนอาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาย

อาชีพใดอาชีพหนึ่ง และข้ามสายงานไปท างานอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยการ

วางการเตรียมตัวของผู้ที่ท างานในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นการเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าอาจใช้เวลาหลายปี 

ทั้งนี้ยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานของตนเองอีกด้วย โดยอาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลือกท า 

ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ ซึ่งสายงานอาชีพนี้ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ของตนเอง

ขณะที่ปฏิบัติงาน เมื่อมาเป็นนักวิชาการก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีประโยชน์แก่ผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของอาชีพและพัฒนาอาชีพ 

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นส่งผลให้องค์การหลายแห่งเริ่มหันมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กัน

มากขึ้น  โดยเฉพาะการวางแผนอาชีพและการสืบทอดต าแหน่งได้เข้ามามีบทบาทในองค์การมากขึ้น  องค์การ
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หลายแห่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกภาคเอกชนเพ่ือปรับปรุงการท างาน ตลอดจนแผนงานต่างๆ สิ่ง

ส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพ่ือที่จะปัจจุบันได้มีหลักสูตรการวางแผนอาชีพและการสืบ

ทอดต าแหน่ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า การบริหารอาชีพ (Career management)   โดยให้สมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้จัดให้มีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการวางแผนและการพัฒนาอาชีพมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เมื่อพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การติดต่อกันมายาวนานหลายปี  

สิ่งที่พนักงานมีคือประสบการณ์ในการท างาน  หากพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เขา

สามารถเข้าใจในเนื้องานของตัวเอง และสามารถเชื่อมโยงไปต่องานในต าแหน่งที่สูงขึ้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

องค์การควรจะจัดท าแผนรองรับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้พนักงานกลุ่มนี้  กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ขาย  ก้าวไปสู่นักการตลาดภายใน 2 ปี กลุ่มนี้จะรู้จักผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้สินค้า สามารถ

พัฒนาให้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดได้ต่อไป  หรือกรณี เจ้าหน้าที่ช่างภาพทีวี สามารถพัฒนาต่อไปเป็น ผู้ก ากับ

เวที  ผู้ช่วยผู้ก ากับรายการ และผู้ก ากับรายการได้ เนื่องจากได้สะสมประสบการณ์และรู้จักมุมมองของทีวีจาก

การเป็นช่างภาพ จึงท าให้เขาสามารถพัฒนาได้เมื่อมีโอกาส 

2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับต าแหน่งที่

สูงขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน พนักงานที่มีความรักในองค์การของ

ตนเอง ผู้บังคับบัญชาควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเมื่อมีโอกาส  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหลายองค์การ

มักจะมองข้ามบุคลากรภายในองค์การ ไม่ให้โอกาส บางแห่งรับพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานโดยไม่ค านึงถึง

บุคคลากรที่ปฏิบัติงานมานาน โอกาสที่องค์การจะสูญเสียคนที่มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละให้กับ

องค์การ  เมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาของตนเอง สุดท้ายเขาก็จะลาออกไปจากองค์กา ร  ดังนั้น   

ผู้บังคับบัญชาควรสังเกตพฤติกรรมการท างานพนักงาน และให้โอกาสพนักงาน องค์การจะประสบความส าเร็จ

มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่ความมุ่งม่ันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวพนักงานเองด้วยเช่นกัน 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม  หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เรามักจะเรียกอยู่

เสมอว่า “การจัดคนให้เหมาะสมกับงานและต าแหน่ง”  หรือ “Put the right man on the right job and 

the right position”   นอกจากจัดคนให้เหมาะสมกับงานแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของต าแหน่งงาน 
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เพราะต าแหน่งงานเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน การได้รับผิดชอบงานมากขึ้น การท างานที่เหมาะสม และ

มอบต าแหน่งที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จะดึงดูดพนักงานให้อยู่กับองค์การไปนาน  

4. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน  พนักงานเมื่อได้รับโอกาสก็จะมีความสุขกับการ

ท างานก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน  มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะรับผิดชอบต่องานที่ตนเอง

ได้รับมอบหมาย การได้รับโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ยังแสดงถึงความเสมอภาคในการท างาน การยอมรับ

ของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  การวางแผนและพัฒนาอาชีพจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของเขาตามที่ได้วางไว้  

5. การเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่ 21  มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

องค์การจึงเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง  การขยายตัวขององค์การ การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ  หากองค์การไม่มีการวางแผนและพัฒนา

อาชีพก็อาจเกิดปัญหาจากการขาดแคลนพนักงานไม่ทันต่อความต้องการ  กาวางแนะและพัฒนาอาชีพจึงเป็น

กระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการขององค์การได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้  วัตถุประสงค์ของการการวางแผนและพัฒนาอาชีพ จะสามารถด าเนินไปได้

อย่างราบรื่นหรือไม่   อาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรองค์การในการที่จะมีการวางแผน 

ประสานงาน การท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ิมเติม ส่งผลให้คนท างานมีการ

พัฒนาศักยภาพให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง และท าให้องค์การก้าวหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นต่อไป

ในอนาคตต่อไป 

นโยบายการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

การวางแผนและพัฒนาอาชีพ จ าเป็นที่จะก าหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การ  ทั้งนี้โดยมี

นโยบาย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้บุคลากรภายในองค์การสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามที่

นโยบายได้วางไว้  หากองค์การไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ก็จะส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การโดยรวม การมี

นโยบายที่ชัดเจนยังส่งผลให้องค์การสามารถเตรียมแผนรองรับการท างานโดยเฉพาะแผนทางด้านก าลังคน ที่

จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการขยายตัวขององค์การและคู่แข่งขันทางธุรกิจในอนาคต นโยบายการ

วางแผนและพัฒนาอาชีพจึงควรก าหนดมีแนวทางของนโยบายดังนี้ 
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1. การวางแผนและพัฒนาอาชีพควรท าร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกองค์การ ด้วยกัน ไม่ใช่หน่วยงาน

ใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการด าเนินกรรมให้มีประสิทธิภาพ  

2. การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การมีโอกาสวางแผนและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการสร้าง

แบบจ าลองสายงานเพ่ือการวางแผนอาชีพของพนักงานภายในองค์การ ทิศทางความก้าวหน้าในสายงานของ

พนักงานแต่ละคน เพ่ือที่พนักงานทุกคนจะได้เห็นอนาคตของตัวเองต่อไปในองค์การ 

3. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานทุกส่วนงานภายในองค์การ เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมการวางแผน

และพัฒนาอาชีพให้กับพนักงานภายในองค์การ  ด้วยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพของพนักงาน

ในแผนกของตน  ควรมีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความช่วยเหลือด้วยการแนะน างาน การมอบหมาย

ความรับผิดชอบงานให้แก่พนักงานและชี้แนะข้อดีข้อบกพร่องของงาน  เพ่ือให้การวางแผนและพัฒนาอาชีพ

ของพนักงานก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

4. การเคารพและนับถือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม  ทุกครั้งที่มีการเลื่อนต าแหน่งงานของ

พนักงานที่เกิดจากการวางแผนและการพัฒนาอาชีพของพนักงานแล้ว  มักจะพบปัญหาการไม่ยอมรับในสาย

งานบังคับบัญชา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังพอสมควร องค์การที่มีขนาดใหญ่จึงนิยมที่จะเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 

และโยกย้ายไปพร้อมกันเลยทีเดียว  เพ่ือป้องกันการไม่ยอมรับของพนักงานในแผนกเดียวกัน ขณะเดียวกัน

ผู้ปฏิบัติงานหลายคนก็ต้องยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา  การได้มาซึ่งต าแหน่งของแต่

ละคนไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนต้องผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน เปรียบกับคนอ่ืนทุกคนที่มีอยู่ในองค์การ  ความ

รับผิดชอบของแต่ละคนที่แตกต่างกัน  ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกคนที่

เหมาะสมทั้งสิ้น 

5. กิจกรรมภายในองค์การ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท าให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นการวางแผนการท างาน 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในการที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จ    เป็นการ

ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการวางแผนและพัฒนาอาชีพ  การท ากิจกรรมร่วมกันของพนักงานภายใน

องค์การ ท าให้องค์การได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  ส่งผลให้เกิด

ความส าเร็จในการวางแผนอาชีพ     

จะเห็นได้ว่าการวางแผนและพัฒนาอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษย์  ทั้งนี้เพราะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจ าเป็นที่ต้องวางแผนการวางแผนและพัฒนาอาชีพไว้ใน
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สายงาน และควรสอดคล้องกับต าแหน่งต่างๆ  ภายในองค์การ  การวางแผนอาชีพที่ดีควรจัดให้มีการอบรม

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาและก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง การส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนและพัฒนาอาชีพโดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาที่ดีต่อ

ผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ  ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับและเคารพการตัดสินใจของ

ผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

การวางแผนและพัฒนาอาชีพจ าเป็นจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมและให้

โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุตามเป้าหมาย ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ  องค์การจึงขาดบุคลากรที่จะมีส่วนช่วยให้การวางแผน

และพัฒนาอาชีพประสงความส าเร็จจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ และเป็นผู้ที่ท างานอยู่กับองค์การมา

นาน  และมีความเข้าใจในงานของตนเอง รู้ข้อดี ข้อบกพร่องของงาน  ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิด

จากการท างานผิดพลาด  เพ่ือให้การวางแผนและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด  กลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนต่างๆ   เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การวางแผนและ

พัฒนาอาชีพให้กับองค์การมากที่สุด 

2. ผู้บังคับบัญชา  เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด  และเป็นผู้ที่รู้จักพฤติกรรม  ตลอดจนการ

ท างานของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าที่คอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกันอย่างไรบ้าง  เพ่ือให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพจึงเป็นหน้าที่ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน

ให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนงานต่างๆ  ส าหรับการรองรับการวางแผนและพัฒนาอาชีพขององค์การให้กั บ
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หน่วยงานภายในองค์การ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นจะต้องคอยให้ข้อมูล ค าแนะน า ตลอดจนการให้

ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายอื่นๆ  เพื่อประโยชน์ขององค์การให้มากท่ีสุด  

4. องค์การ  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอาชีพเป็นไปในทิศทางที่

เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย  องค์การจึงเป็นระบบที่เป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ใน

รูปแบบของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา 

การวางแผนและพัฒนาอาชีพเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในองค์การ  การจัดท ากิจกรรม

หรือโครงการต่างๆ  ควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบุคลากรภายในองค์การ  ทุกฝ่ายทุกแผนกต้องการ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีความพร้อมที่จะท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ขององค์การสูงสุด  ทั้งนี้  เพราะ

องค์การไม่ใช่ของใครคนหนึ่ง  ทุกคนมีจุดหมายร่วมกันเพ่ือให้องค์การที่ตนเองอยู่ได้รับความเจริญก้าวหน้า 

เพ่ือความได้เปรียบของคู่แข่งขันทางธุรกิจ และเกิดความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง 

การวิเคราะห์บุคลากรในการวางแผนอาชีพ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป  จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องมีการ

วิเคราะห์พิจารณาอาชีพที่เหมาะสมแก่ตัวพนักงานเอง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง 

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดหลักมา

สนับสนุนในการรองรับการวางแผนอาชีพ ซึ่งเราเรียกว่า “มิติเก่ียวกับผลงาน-ศักยภาพของพนักงาน  และมิติที่

วิเคราะห์เกี่ยวกับคน  หรือทรัพยากรมนุษย์”   ซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านขีด

ความสามารถหรือศักยภาพ (Potential)  และมิติด้านผลงาน (Performance) สามารถอธิบายด้วยภาพ ดังนี้ 

(ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้า 78) 
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รูปภาพที่ 10-1 มิติผลงานและศักยภาพของพนักงาน 
ที่มา: (ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้า 78) 

จากภาพข้างบนสามารถอธิบายแต่ละมิติได้ดังนี้ 

1. ไม้ตายซาก มักเกิดกับพนักงานที่มีศักยภาพในการท างานต่ า ผลงานตกต่ าลงอย่างต่อเนื่อง หาก

องค์การจ้างบุคลากรเหล่านี้ไว้จะส่งผลให้องค์การไม่สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าไป อีกทั้งยังเป็นภาระที่

องค์การต้องแบกรับต่อไป  แนวทางแก้ไขสามารถท าได้โดยการจูงใจด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพ่ือจูงใจ

ให้เขาลาออกไป เป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดกับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ 

2. ไฟแรง  จะเกิดขึ้นกับพนักงานที่มีศักยภาพในการท างานสูง อยู่ในกลุ่มของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ 

หรือจบปริญญาโทมาจากต่างประเทศ  พนักงานกลุ่มนี้จะมุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะท างานให้กับองค์การ

มากที่สุด  องค์การควรให้โอกาสกับพนักงานกลุ่มนี้ ซึ่งผลงานในช่วงแรกอาจยังไม่เป็นที่ประจักษ์มากนักอาจ

เนื่องมาจากประสบการณ์และความสามารถที่น้อยเกินไป  ขณะเดียวกันหากพนักงานกลุ่มนี้สั่ งสม

ประสบการณ์ในการท างานเพ่ิมขึ้น และได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้งานที่รับผิดชอบมีผลงานมากขึ้น

ในระยะยาวต่อไป 

3. ลูกหม้อ  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการท างานไม่สูง แต่มีผลงานในระดับสูง  เป็นกลุ่มที่ท างาน

ร่วมท างานให้กับองค์การตั้งแต่เริ่มบุกเบิก จนมีผลงานต่อเนื่อง และเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น  กลุ่มนี้ก็จะมีผลงานลดลงที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากไม่ได้มีการ
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พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ขาดการเตรียมตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้ความสามารถในการ

ท างานลดลง 

4. ไฮเปอร์  พนักงานกลุ่มนี้จะมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผลงานอยู่ในระดับสูง

ตามไปด้วย  คนกลุ่มนี้จะมีจ านวนไม่มากเท่าไหร่นักในองค์การ  บริษัทจึงต้องลงทุนพัฒนาให้มากและดูแลเป็น

อย่างดี  ซึ่งอาจรวมถึงการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้เขาเป็น

ก าลังส าคัญในองค์การ เตรียมพร้อมกับการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

เมื่อองค์การได้พิจารณาพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การในมิติต่างๆ จะพบพฤติกรรมของพนักงานที่

แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าการพัฒนาองค์การ หรือปรับปรุงแผนงานใน

การวางแผนอาชีพให้สอดคล้องกับมิติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

รูปแบบของการบริหารอาชีพ 

ในการบริหารอาชีพต้องมีมุมมองที่เก่ียวกับอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะที่

เหมาะสมอยู่ 2 ประการที่ส าคัญคือ (วิเชียร  วิทยอุดม, 2557, หน้า 6-9) 

1. พนักงานจะไม่วางอาชีพของตนเองทั้งหมดกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งในองค์การอยู่ตลอดเวลา เพราะ

อาชีพทุกที่อยู่ในองค์การมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาชีพที่เขาท ามานานอาจไม่ใช่อาชีพที่ตนเองชอบ

เนื่องจากจบมาแล้วต้องมาท า ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะดูอาชีพอ่ืนๆ ที่เหมาะสมไปด้วย 

2. ความสนใจในอาชีพของพนักงานจะไม่คงที่ตลอดเวลา  ทั้งนี้ เพราะพนักงานเมื่อท างานและสั่งสม

ประสบการณ์ในการท างานในระดับที่มากพอ เขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือมองหาอาชีพอ่ืนที่มีความ

เหมาะสมกับตนเอง เริ่มมองหาทิศทางในการท างานในด้านอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานของตนเองที่ท า

อยู่ และประเมินสถานการณ์เพ่ือที่จะก้าวออกไปจากอาชีพเดิมและเปลี่ยนแปลงอาชีพอ่ืนที่ตนเองสนใจอยู่

เสมอ เมื่อได้รับโอกาสนั้น  เช่น  พนักงานได้รับสะสมประสบการณ์ในการท างาน และศึกษาต่อในขณะเดียวกัน

เมื่อเขามีโอกาสก็จะลาออกและเปลี่ยนอาชีพไปท างานด้านวิชาการ เป็นต้น 

ความต้องการด้านอาชีพของพนักงานเป็นเรื่องที่พนักงานจะต้องเตรียมตัวปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เกิดการกระตือรือร้นต่อพนักงาน  ดังนั้น  การบริหารอาชีพ จึง



236 

 

ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเข้ากับความต้องการของพนักงาน  

การวางแผนก าลังคน จึงจ าเป็นต้องเตรียมพนักงานที่เหมาะสม  ภายใต้การบริหารรูปแบบของการบริหาร

อาชีพ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การบริหารอาชีพตามวัฏชีวิต (Life – cycle model)  

ได้แบ่งแนวความคิดนี้ออกเป็น 2 โมเดล คือ ขั้นการพัฒนาอาชีพ และระยะของอาชีพ 

1. ขั้นการพัฒนาอาชีพ (Stages of career development) ในการเริ่มต้นท างานของคนที่เรียน

จบใหม่ จะมีข้ันตอนที่จะเข้าสู่การพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างน้อย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ขั้นการเตรียมเข้าท างาน   จะเริ่มต้นตอนช่วงอายุระหว่าง 0-18 ปี  ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้อง

ศึกษาและพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม 

ขั้นที่ 2  ขั้นการเข้าสู่องค์การ  จะอยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี  เป็นช่วงที่เริ่มมีการหางานจากแหล่งงานที่

ตนเองชอบ และหาช่องทางในการท างานจากสื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ขั้นที่ 3  ขั้นการเริ่มต้นอาชีพ จะอยู่ในช่วง 25-40  ปี  ช่วงนี้จะเริ่มเรียนรู้การท างาน ศึกษาหาข้อมูล

เกี่ยวกับงานที่ตนเองท าอยู่ และเป็นช่วงที่ตนเองค้นหาว่าอาชีพนี้เหมาะกับตนเองหรือเป็นอาชีพที่ตนเอง

ต้องการมากน้อยเพียงใด หากตนเองชอบก็จะพยายามศึกษาเพ่ิมเติมในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่และเพ่ิม

ศักยภาพให้กับตนเอง เพ่ือเป็นเส้นทางไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

ขั้นที่ 4  ขั้นกลางอาชีพ  จะอยู่ในช่วง 40-55 ปี  ช่วงนี้เริ่มจะทบทวนการท างานและต าแหน่งที่ตนเอง

รับผิดชอบอยู่ มีการปรับเปลี่ยนและขยายเป้าหมายในการท างานเพ่ือเลือกอาชีพที่เหมาะสมของตนเองให้กับ

ช่วงเวลาที่เหลืออยู่  

ขั้นที่ 5  ขั้นปลายอาชีพ  อยู่ในช่วง 55 ปีขึ้นไป จนเกษียณอายุงานที่ 60-65 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า

องค์การใดจะต่อสัญญาเพ่ิมหรือไม่  ขั้นนี้ เป็นช่วงสุดท้ ายที่จะท างานให้กับองค์การ ซึ่งจะรักษาไว้ซึ่ง

ความส าเร็จในอาชีพและเตรียมการสู่การเกษียณอาชีพอย่างภาคภูมิใจ  โดยองค์การอาจจะให้รางวัล หรือ
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เกียรติบัตรเพ่ือระลึกถึงความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานมายาวนาน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความดีความชอบ

ให้แก่องค์การนั่นเอง   

โดยสรุป จาก 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น  จะพบว่าหลายคนที่หลังจากจบการศึกษาตามที่ตนเอง

ตั้งใจไว้  หลายคนก็จะมุ่งสู่การท างานและเลือกอาชีพที่เหมาะสม และตรงกับความชอบความถนัดของตัวเอง  

ซึ่งข้ึนอยู่กับวุฒิการศึกษาด้วย บางคนจบสูงก็มีโอกาสที่จะเลือกงานที่ดี และมีโอกาสในการก้าวหน้า  ส่วนคนที่

เรียนจบมาไม่สูงมากนัก อาจเริ่มต้นการท างานในสายอาชีพ และเริ่มต้นไปทีละขั้น สั่งสมประสบการณ์ในการ

ท างานของตนเองไปเรื่อย หรือบางคนอาจเลือกที่จะเรียนต่อสลับกับการท างานเพ่ือเป็นแนวทางให้ตนเองได้มี

โอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตนเองต่อไป 

ตารางท่ี 10-1 การเปรียบเทียบขั้นตอนการพัฒนาอาชีพ 

ขัน้ที ่ ขั้นของการพัฒนาอาชีพ ช่วงอายุ (ปี) งานหลัก 

1 เตรียมเข้าท างาน   0-18 เตรียมการศึกษาเพ่ือเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

2 เข้าสู่องค์การ 18-25 เลือกงานที่เหมาะสมพร้อมรับข้อเสนอในการท างาน 

3 เริ่มต้นอาชีพ 25-40 เรียนรู้วิธีการท างาน กฎระเบียบ และแบบฟอร์ม 
วัฒนธรรมองค์การ พร้อมเตรียมปรับตัวในการท างาน
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

4 กลางอาชีพ 40-55 พิจารณาและทบทวนการท างานท างานของตนเองที่ท า
อยู่ เพ่ือหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน ขยายงาน หรือ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมจากเวลาที่เหลืออยู่  

5 ปลายอาชีพ 55-เกษียณ เริ่มพิจารณา  และเตรียมการสู่การเกษียณตนเอง  
 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้า 34) 

2. ระยะของอาชีพ (Career of stages) เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของพนักงานแต่ละคนที่

ปฏิบัติงานและสะสมประสบการณ์ในการท างานในแต่ละช่วง ซึ่งแสดงถึงความแสวงหาอาชีพของพนักงาน 

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
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2.1 ระยะแสวงหา  เป็นระยะแรก เริ่มต้นจากตัวพนักงานเองในการเริ่มต้นค้นหาความต้องการ

ในการท างานของตนเอง ซึ่งอาจค้นหาได้จาก บุคคลในครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติสนิท  โดยเฉพาะเพ่ือน

ร่วมงาน หรือเพ่ือเสนิทน และหัวหน้างาน  มักมีส่วนในการเริ่มต้นงานต่อตัวของพนักงานเอง  เริ่มเกิดขึ้น

หลังจากท่ีเรียนจบและหางานท า อายุระหว่าง 24-30 ปี  

2.2 ระยะตั้งมั่น  เป็นระยะที่พนักงานมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพของตนเอง เห็น

เส้นทางในอาชีพของตนเองอย่างชัดเจน  และพร้อมที่จะด าเนินการศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู่อาชีพนั้นอย่าง

ตั้งใจ  

2.3 ระยะรักษาสภาพ  เป็นระยะที่ต้องการที่จะเรียนรู้เพ่ือรักษาสถานะภาพของตน  หลีกเลี่ยง

จากการที่จะถูกทอดทิ้งจากเส้นทางอาชีพของตนเอง 

2.4 ระยะอิสระ  พนักงานจะเริ่มวางแผนอาชีพของตนเองเพ่ือเตรียมตัวใช้ชีวิตในวัยเกษียณ เริ่ม

มองหาเส้นทางโอกาสหลังเกษียณ และเริ่มต้นวางแผนตนเองเพ่ือที่จะใช้ชีวิตหลังการท างาน  
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ตารางท่ี 10-2 ระยะของอาชีพที่สัมพันธ์กับอายุในแต่ละช่วงชั้น 

ระยะ ขั้นการพัฒนางาน กิจกรรมที่ท า ความสัมพันธ์กับพนักงานคนอ่ืน ช่วงอายุที่ปฏิบัติงาน (ปี) ประสบการณ์ท างาน 

แสวงหา วิเคราะห์ตนเอง ทักษะ ในการ
ท างานของตนเอง 

ให้ความร่วมมือกับทุ
กิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ 

เข้าฝึกงาน น้อยกว่า 30 ปี น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งมั่น เติบโต ก้าวหน้า มั่นคง และ
พัฒนารูปแบบของชีวิต 

ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
และมีความเป็นอิสระทาง
ความคิด 

เพ่ือนร่วมงาน 30-45 2-10 

รักษาสภาพ ยึดมั่นกับความส าเร็จ และปรับ
ทักษะในการการท างานให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

การฝึกอบรม ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้ก าหนดนโยบาย 

พ่ีเลี้ยง 45-60ปี มากกว่า 

10 ปี 

ระยะอิสระ
จากงานที่
รับผิดชอบ 

วางแผนเกษียณ เปลี่ยนแปลง
ความสมดุล 

วางแผนเพื่อเตรียมออกจาก
งาน 

ผู้อุปถัมภ์ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจาก ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้า 35) 
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รูปแบบท่ี 2 การบริหารอาชีพตามลักษณะขององค์การ 

วิธีการนี้ สามารถที่จะจัดระบบการบริหารอาชีพตามลักษณะของการเคลื่อนย้ายงาน โดยอาศัย

เครื่องมือที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. การหมุนเวียนงานของพนักงาน  เป็นการหมุนเวียนการท างานของพนักงานในการเรียนรู้งานด้าน

ต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ จากเดิมค่อยๆ เพ่ิมและขยายมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ในงานที่

เกี่ยวข้อง  

2. การเลื่อนต าแหน่งหรือการเพ่ิมความรับผิดชอบ  เป็นการเตรียมตัวของพนักงานเพ่ือให้มี

ความก้าวหน้า และก้าวสู่การผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นตามล าดับ 

3. การหยุดนิ่ง และรักษาสภาพตนเอง  เมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะ

เกิดข้ึนหลังจากท่ีตัวพนักงาขาดการพัฒนาตนเองจะท าให้ขาดความสามารถ หลังจากได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น   

รูปแบบท่ี 3 การบริหารอาชีพตามความต้องการขององค์การ 

โดยองค์การสามารถวางแผนสืบทอดต าแหน่งให้กับพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ 

และสายความก้าวหน้าของตนเอง อาจเกิดจากความสมัครใจของตัวพนักงานเอง   ในส่วนขององค์การก็จะท า

หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและจัดหาโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  จนตัวพนักงานเองมีความม่ันใจ

และพร้อมที่จะได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในงาน  พร้อมที่จะก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   

กล่าวโดยสรุป คือ  การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพและ

ขนาดขององค์การ  องค์การที่มีขนาดใหญ่ และมีเครือข่าย การหมุนเวียนเปลี่ยนงานจะมีลักษณะที่เป็นแบบ

แผนที่ชัดเจนแน่นอน  การได้รับโอกาสในการวางแผนอาชีพจึงมีโอกาสมากขึ้น เกิดการกระตุ้นต่อตัวพนักงาน

ในการกระตือรือร้นเพ่ือที่จะสร้างต้นเองให้ไปถึงจุดหมายที่วางแผนไว้   ในขณะที่องค์การที่มีขนาดกลาง และ

เล็ก ไม่มีสาขา การได้รับโอกาสในการวางแผนอาชีพก็จะน้อย  

การก้าวข้ามสายอาชีพของพนักงานเอง  อาจเกิดจากการท างานในองค์การ หรือสถานประกอบการ

เดิมนาน และหาโอกาสในการศึกษาต่อ  จึงมีโอกาสและช่องทางในการก้าวข้ามสายอาชีพ ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้อง



241 

 

เป็นอาชีพท่ีตนเองท ามาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อ บางคนอาจก้าวข้ามสายอาชีพจากอาชีพหนึ่ง ไปยังอาชีพ

หนึ่ง โดยเฉพาะสายงานด้านวิชาการ เป็นทางเลือกอีกทางที่จะท าให้เขาได้รับโอกาสนั้นๆ   

บางคนอาจวางแผนอาชีพของตนเองจากการท างาน และหลังเกษียณมาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

อาชีพเดิม ตัวอย่างเช่น  การเริ่มต้นท างานในหน่วยงานราชการ หลายต่อหลายคนเมื่อเกษียณมาแล้วจะตั้ง

บริษัทเอกชนและประสานงานกับหน่วยงานที่ตนเองได้ท าเป็นแนวทางในการเลือกอีกด้านหนึ่ง  เป็นต้น 
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สรุป 

วัตถุประสงค์ของอาชีพและการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การให้มี

ความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การท างานในระดับที่สูงขึ้นไป ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะ

เป็นผู้วางแผนการจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพและการพัฒนาอาชีพของพนักงานในองค์การ  ฝ่ายฝึกอบรม

และพัฒนาจะด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามกรอบแผนนโยบายขององค์การ การ

วางแผนอาชีพให้กับพนักงานภายในองค์การยังช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนพนักงาน อัน

เนื่องมาจากการซื้อตัวของคู่แข่งขัน เพราะหากต าแหน่งใดว่างลง  องค์การก็พร้อมที่จะเตรียมพนักงานลงไป

แทนทีต าแหน่งที่ว่างลงทันที  วิธีนี้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น  เกิดการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมภายในองค์การอีกด้วย อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้กับพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือร้นต่อการท างานที่ตนเองจะได้รับมอบหมายใน

อนาคต  เพ่ือเตรียมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  
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ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายความหมายของอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ 

2. ความก้าวหน้าทางอาชีพ เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา และองค์การอย่างไร 

3. ท าไมองค์การจึงต้องจัดท าการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงาน 

4. อธิบายรูปแบบการบริหารอาชีพตามวัฎจักรชีวิต 

5. อธิบายรูปแบบการบริหารอาชีพตามลักษณะขององค์การ 

6. อธิบายรูปแบบการบริหารอาชีพตามความต้องการขององค์การ 

7. อธิบายกระบวนการวางแผนและพัฒนาอาชีพ มีกี่ข้ึนตอน อะไรบ้าง 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 11 

สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

1. ค ำศัพท์ที่เกีย่วข้องกับสุขภำพ ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

2. เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3. ควำมส ำคัญของสุขภำพ ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

4. ประวัติควำมเป็นมำของสุขภำพและควำมปลอดภัย 

5. สภำพและสำเหตุควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

6. สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย 

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน 

8. กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

9. อุบัติเหตุและกำรสูญเสีย 

10. ควำมหมำยของควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

11. ค ำท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

12. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

13. ขอบเขตหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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บทที่ 11  

สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ  

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนภำยในองค์กำร เป็นสิ่งที่หลำยๆ สถำนประกอบควรตื่นตัวและตระหนัก

ถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อพนักงำนภำยในองค์กำร เพรำะหำกไม่ระวังย่อมหมำยถึงควำมไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของพนักงำน และองค์กำรเอง น ำมำซึ่งควำมสูญเสียที่ไม่อำจจะแก้ไขได้รวมถึงชื่อเสียงของ

องค์กำรที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของถำนประกอบกำร และควำมเชื่อมั่นของผู้ที่เรำติดต่อประสำนงำน หรือ

ผู้ประกอบกำรที่มีส่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจกับองค์กำรด้วย  

ควำมปลอดภัย อำชีวอนมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่

ปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร จึงเป็นหน้ำที่โดยตรงของบริษัท จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่สถำนประกอบทั้งหลำยที่

ควรจะใส่ใจ สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีนโยบำย และก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กำรทุกปี 

.ในกำรเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจึงเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรที่จะต้องด ำเนินกำรใน

กำรดูแลพนักงำนภำยในองค์กำรให้สำมำรถด ำเนินชีวิตโดยปรำศจำกกำรเกิดอุบัติเหตุต่ำงๆ ซึ่งจะน ำมำซึ่งชีวิต

ของตัวพนักงำนและทรัพย์สินของบริษัท ทำงสถำนประกอบกำรจึงต้องก ำหนดวิธีกำรป้องกันที่ถูกต้องรวมถึง

กำรแต่งตั้งบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำดูแลเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันใน

อนำคตข้ึนได ้

กำรป้องกันควำมปลอดภัยนอกจำกในสถำนที่ท ำงำนแล้ว ควรให้ควำมรู้กับพนักงำนเกี่ ยวกับควำม

ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนซึ่งมีผลต่อตัวพนักงำนเองเช่นกัน เพรำะกำรประมำทเลินเล่อไม่ว่ำอยู่ที่ใดย่อมท ำ

ให้เกิดผลเสียหำยต่อทั้งสองฝ่ำย กรณีท่ีพนักงำนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ประมำท อำจท ำให้บริษัทอำจจะ

เสียบุคลำกรไปเนื่องจำกอุบัติเหตุระหว่ำงทำงไปปฏิบัติงำน หรือกลับบ้ำนหลังจำกเลิกงำนแล้ว สิ่งที่ตำมมำ

พนักงำนไม่สำมำรถมำท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจะต้องหำคนอ่ืนมำท ำงำนแทนในช่วงที่พนักงำนอยู่ในช่วง

ลำรักษำตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องอบรมและสร้ำงควำมเข้ำใจกับพนักงำนถึง

ผลเสียหำยที่จะตำมมำด้วยเช่นกัน 
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ข้อมูลในประเด็นต่ำงๆ ที่จะได้กล่ำวต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จำก คู่มือกำรฝึกอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน จัดพิมพ์โดย สวัสดิกำรกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  ปี 

2557 และ คู่มืออบรม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและ

ลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่ ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย พ.ศ. 2554  

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

มีค ำศัพท์และควำมหมำยที่เก่ียวข้องกับสุขภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย โดยแยกเป็นค ำต่ำงๆ ได้

ดังนี้ 

1. สุขภาพ (Health) หรืออนำมัย หมำยถึง สภำวะของร่ำงกำยของมนุษย์ที่มีลักษณะ ร่ำงกำย 

จิตใจ และทำงสังคมของมนุษย์  ปัจจุบันมีค ำท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพและอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้

ประกอบอำชีพกำรงำนต่ำงๆ ซึ่งได้แก่ อำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม งำนก่อสร้ำง 

หรืออำชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีเกี่ยวมำ ซึ่งสถำนประกอบกำรควรที่จะต้องดูแลเอำใจใส่ในทุกอำชีพ   

2. ความปลอดภัยในการท างาน  (Occupational l safety and health) หมำยถึง ควำมปลอดภัย

และสุขภำพอนำมัยในกำรท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพทั้งหลำย ซึ่งได้แก่อำชีพหรืองำนในอุตสำหกรรม กำร

ก่อสร้ำง กำรขนส่ง เหมืองแร่ ป่ำไม้ ประมง พำณิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออำชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำว

มำข้ำงต้น 

3. การประสบภัยอันตรายจากการท างาน หมำยถึง กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนและหรือกำร

เจ็บป่วยซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรเกิดโรคท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนต่อเนื่อง 

4. โรคที่เกิดจากการท างาน (Occupational disease) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ โรคที่เกิดจำก

กำรประกอบอำชีพ  หรือ โรคอันเกิดขั้นเก่ียวเนื่องจำกกำรท ำงำน  หมำยถึง กำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ

ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งมีผลมำจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำรที่เป็นอันตรำย มีลักษณะที่

ไม่เหมำะสม  ตัวอย่ำงเช่น  คนงำนในโรงำนผลิถ่ำนไฟฉำยท ำให้เกิดโรคแพ้สำรแมงกำนิส โรคจำกสำรตะก่ัว 

โรคผิวหนังจำกสำรเคมี หูตึงจำกเสียที่ดังเกินก ำหนด เป็นตัน 
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ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของค ำท่ีเกี่ยวข้องอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย ดังนี้ 

1. อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่ผิดปกติไม่พึงประสงค์จะ

ให้เกิด แต่ถ้ำเกิดแล้วจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออำจหมำยถึงเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

2. อุบัติเหตุ (Accident) หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ เมื่อ

เกิดข้ึนแล้วส่งผลให้เกิดขึ้นแล้วอันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในองค์กำร 

3. ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมำยถึง  ควำมเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกสำเหตุของกำร

ท ำงำนหรือสภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน เช่น กำรท ำงำนในที่อับ ไม่มีแสงสว่ำงเพียงพอ  มีฝุ่นละออง

มำก ท ำให้เกิดโรคทำงเดินหำยใจ เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ได้มีประกำศ กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอ

นำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2546 ได้ให้ควำมหมำยของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนไว้ ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หมำยถึง  ลูกจ้ำงที่นำยจ้ำงแต่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยให้ปฏิบัติ

หน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ซึ่งได้แก่พนักงำน ระดับหัวหน้ำงำน ระดับบริหำร ระดับ

เทคนิค  ระดับเทคนิคชั้นสูง ระดับวิชำชีพ เป็นต้น 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ระดับหัวหน้ำงำน  จึงหมำยถึง   ลูกจ้ำงระดับหัวหน้ำงำนที่

นำยจ้ำงแต่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน ใน

สถำนประกอบกำร 
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รูปภาพที่ 11-1 เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ที่มา: (รุ่งตะวัน บูรณ์พนำกำนต์, 2558, หน้ำ 270) 
 

ความส าคัญของสุขภาพ  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กำรที่พนักงำนในองค์กำรเป็นผู้มีสุขภำพ อนำมัยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของสุขภำพ ควำม

ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรขององค์กำร  ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรปกป้องดูแล

ทรัพย์สินทุกอย่ำงที่อยู่ภำยในองค์กำร ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำน ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่ำและส ำคัญของ

องค์กำร เป็น และกำรดูแลพนักงำนที่ดีส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีตำมมำ อีกท้ังยังก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจที่

ดีต่อทุกคนภำยใน  กำรป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดขึ้น เป็นกำรลดกำรสุญเสียทำงด้ำนร่ำงกำยและทรัพย์สิน อีก

ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กำร และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ แก่สถำนประกอบกำร ดังนี้   

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ป้องกัน

อันตรำยที่เหมำะสม และเพียงพอ ส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ทั้งนี้ ท ำให้

ผู้ปฏิบัติงำนมั่นใจและมีควำมรู้สึกว่ำปลอดภัย และลดควำมกังวลจำกสำเหตุที่จะท ำให้เกิดอุบัติเหตุ 
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ต้นทุนกำรผลิตลง  กำรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนเกินไปจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของเครื่องจักร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ ต่ำงๆ ภำยในองค์กำร เพรำะหำกเกิดอุบัติเหตุเมื่อใด จะต้องหยุดชะงัก ท ำกำรซ่อมบ ำรุง ท ำให้ต้อง

เสียค่ำใช้จ่ำยบ่อยจนเกินควำมจ ำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น กรณี ของรถขนส่งสินค้ำ ซึ่งเป็นตัวหลักใน

กำรน ำสินค้ำไปยังสถำนที่ต่ำงๆ หำกไม่มีกำรบ ำรุงรักษำตำมก ำหนด อำจท ำให้เครื่องยนต์บำงส่วนช ำรุดและ

เสียหำย เบรกแตก ขณะขับข่ีอำจท ำให้เสียหลักและวิ่งชนรถคันอ่ืนที่วิ่งตำมมำบนท้องถนน เป็นต้น 

ผลประกอบกำรมำกขึ้น สถำนประกอบกำรที่มีกำรป้องกันอุบัติภัยที่ดี ท ำให้มีภำพลักษณ์ขององค์กำร

ที่ดี ผลประกอบกำรก็ย่อมดีขึ้น เนื่องจำกได้รับกำรยอมรับจำกคู่ค้ำ ท ำให้คู่ค้ำมีควำมเชื่อมั่นในองค์กำ ร  

ตัวอย่ำงเช่น กำรท ำงำนที่มีระเบียบวินัย ส่งของตรงตำมเวลำ ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 

เป็นต้น 

กำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์  กำรป้องกันอุบัติภัยต่ำงๆ เป็นกำรป้องกันและรักษำทรัพยำกรมนุษย์

ที่มีอยู่ในองค์กำร ท ำให้พนักงำนในองค์กำรได้รับขวัญและก ำลังใจที่ดีในกำรท ำงำน มีควำมเชื่อมมั่นในองค์กำร

ของเขำเอง ก่อให้เกิดควำมทุ่มเท เสียสละ จึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรจัดกำรที่จะต้องใส่ใจในพนักงำนทุก

ระดับภำยในองค์กำร 

ปัจจัยจูงใจ  ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ทุกคนในองค์กำร

ตำมหลักทฤษฏีของมำสโลว์ ในส่วนที่เกี่ยวกำรจัดสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญอย่ำง

หนึ่งในองค์กำร และส่งผลให้คนภำยนอกอยำกเข้ำมำท ำงำนภำยในองค์กำรมำกขึ้น 

ประวัติความเป็นมาของสุขภาพและความปลอดภัย  

วิวัฒนำกำรเกี่ยวกับสุขภำพและควำมปลอดภัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 

ประเทศอังกฤษ  เกิดขึ้นในยุคที่มีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ในศตวรรษที่ 18  ซึ่งมีผลมำเนื่องจำกกำร

ขยำยตัวของอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว  โดยมีสำเหตุมำจำกโรงงำนปั่นทอผ้ำขนำดใหญ่ที่เป็นอุตสำหกรรม

ครัวเรือน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์มำกนัก จนท ำให้เกิดอุบัติเหตุแก่คนงำนเป็นจ ำนวนมำก และ

ก่อให้เกิดคนพิกำรเป็นจ ำนวนที่สูงขึ้น  จึงได้มีกำรออกกฎหมำยเพื่อคุ้มครองแรงำนตำมล ำดับดังนี้ 

ค.ศ. 1844  รัฐบำลอังกฤษ ได้ออกกฎหมำยโรงำน (Factory Act) 
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ค.ศ. 1878    ได้ตรำพระรำชบัญญัติโรงงำนที่สมบูรณ์ฉบับแรกขึ้น เป็นกฎหมำยบัญญัติคุ้มครอง

แรงงำน  

ค.ศ. 1897  ได้ผ่ำนพระรำชบัญญัติกองทุนทดแทนฉับแรก  

ค.ศ. 1974  ได้ออกพระรำชบัญญัติสุขภำพอนำมัยและควำมปอลดภัยในกำรคุ้มครองแรงำน มี

วัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองแรงงำน ดูแลสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของคนงำนในสถำน

ประกอบกำร 

ประเทศฝรั่งเศส  กำรผลิตในระบบโรงงำนได้มีกำรแพร่ขยำยออกไปทั่วฝรั่งเศสในปลำยศตวรรษที่ 18  

จำกข้อมูลที่คนงำนต้องท ำงำนในโรงงำนถึงวันละ 16 -17 ชั่วโมง  ท ำให้เกิดโรคต่ำงๆ เกิดขึ้นกับคนงำน 

เนื่องจำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ตรงเวลำ  ส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำยของคนงำนและเกิดโรคต่ำงๆตำมมำ กำร

ได้รับสำรพิษที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยจำกกำรตกแต่งโลหะ ชุบโลหะ  กำรท ำงำนในโรงงำนตัดหินอ่อน 

โรงงำนย้อมผ้ำ โรงงำนเป่ำแก้ว เป็นต้น  ซึ่งเป็นโรงงำนที่มีสำเหตุมำจำกกำรเกิดสำรพิษต่ำงๆ เข้ำสู่ร่ำงกำย

และท ำให้เกิดโรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน  ในช่วงต้นปีศตวรรษที่ 19 จึงได้มีเหตุกำรณ์ในควำมพยำยำมที่จะ

เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำนในล ำดับดังนี้ 

 ปี ค.ศ. 1841  ได้มีกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก  และกำรท ำงำนในโรงงำนด้ำนกำร

ผลิตตลอด 24 ชั่วโมง 

ปี ค.ศ. 1867  ได้มีกำรก่อตั้งสมำคมป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำนอุตสำหกรรม 

ปี ค.ศ. 1893  ได้ออกกฎหมำยคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้กับคนงำนที่ประกอบอำชีพใน

โรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงจริงจัง 

ประเทศเยอรมัน  ได้มีกำรตื่นตัวในเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรมำกกว่ำประเทศอ่ืนๆ 

เพรำะเป็นประเทศที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อยู่มำก  โดยได้มีกำรออกกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำม

ปลอดภัย ดังนี้ 

ปี ค.ศ. 1845  ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรต้องกำรมีแพทย์ เพ่ือออกตรวจสอบโรงงำนในอุตสำหกรรม

ทุกแห่ง  

ปี ค.ศ. 1853  ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับพนักงำนตรวจสอบโรงงำนโดยรัฐบำล ส ำหรับเมืองที่มีจุด

ศูนย์กลำงอุตสำหกรรม 
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ปี ค.ศ. 1859  ได้มีกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันคนงำนให้ปลอดภัยจำกโรงทำงอุตสำหกรรม 

ปี ค.ศ. 1878  ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยในโรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรร่วมกันสมทบ

จ่ำยค่ำพยำบำลและมีผลบังคับใช้มำจนถึงปัจจุบัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ  ได้มีกฎหมำยบังคับขึ้นครั้งแรกในรัฐแมสซำซูเสทส์  (Massachusetts) โดยมี

รำยละเอียดของกฎหมำยที่ออกดังนี้ 

ปี ค.ศ. 1877  ได้ออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำน สำระส ำคัญของกฎหมำยก็เพ่ือ 

กำรก ำหนดทำงหนีไฟที่เหมำะสมกับกำรท ำฝำครอบเครื่องจักรกล  กำรห้ำมปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด

เครื่องจักรกล และเครื่องมือต่ำงๆที่เก่ียวข้องขณะที่เครื่องจักก ำลังท ำงำน 

ปี ค.ศ.1980  ได้ออกกฎหมำยพระรำชบัญญัติเงินทดแทนของประเทศอังกฤษมำเป็นตรำกฎหมำยเงิน

ทดแทนฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ปี ค.ศ. 1913  ได้มีกำรจัดให้มีกำรจัดตั้งสภำแห่งชำติทำงด้ำนควำมปลอดภัยแห่งชำติ (National 

safety council) 

ปี ค.ศ. 1970  ได้ผ่ำนกฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยซึ่งเป็นกฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครอง

คนงำนที่ท ำงำนให้มีสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรมนุษย์

ของงำติ โดยรัฐสภำพสหรัฐอเมริกำได้ผ่ำนกฎหมำยดังกล่ำว 

ปี ค.ศ. 1971  ได้มีกำรออกฎหมำยวิลเลียม-สไตเกอร์ (Willa-Steiger Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นกำรเตรียมกำรป้องกันสภำพแวดล้อมในระยะยำว  หรือป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันในอนำคตไว้

ล่วงหน้ำด้วยนั่นเอง 

ประเทศไทย  รัฐบำลไทยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของแรงงำนไทย และได้มีกำรพัฒนำศักยภำพของ

แรงงำนไทยให้มีควำมต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  และได้มีกำรประกำศเข้ำร่วมเป็นสมำชิกก่อตั้งองค์กำรแรงงำน

ระหว่ำงประเทศ (International labor organization) หรือมีชื่อย่อว่ำ ILO  ในปี พ.ศ. 2462  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และในปี พ.ศ. 2470  ได้

จัดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกฎหมำยอุตสำหกรรมเพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของคนงำน และได้

มีกฎหมำยฉบับที่เก่ียวข้องตำมมำดังนี้ 
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พ.ศ. 2475  ได้มีกฎหมำยเรื่องแรงงำนและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในโรงงำนส่งผลให้เกิดกำร

ตื่นตัวอย่ำงมำกในประเทศไทย  พร้อมกับได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2482”  ซึ่งเป็น

มำตรฐำนของกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยเน้นเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของ

ลูกจ้ำงเป็นหลัก  พระรำชบัญญัติโรงงำนฉบับดังกล่ำว จึงเน้นกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรขอตั้งโรงำน และสถำน

ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรเน้นกำรผลิตโดยใช้เครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์ที่มีควำมเสี่ยงกับกำรใช้ไฟฟ้ำเข้ำ

มำเกี่ยวข้อง กำรผลิตสำรพิษต่ำงๆ หรือ โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้สำรพิษเป็นองค์ประกอบ รวมถึงวัตถุ

ระเบิด ที่น ำมำใช้ขณะปฏิบัติงำนในบำงส่วน เช่น กำรระเบิดเหมือง โรงงำนปูนซี เมนต์  โรงโม่หิน เป็นต้น  

อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องมีจัดให้มีกำรท ำรำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยกฎหมำยฉบับนี้มีผล

บังคับแก่ “เจ้ำของโรงงำน”  หรือ “ผู้ประกอบกำร”  ให้จัดท ำเอกสำรดังกล่ำวด้วย 

พ.ศ. 2584  ได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข” เป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหำด้ำน แสง

สว่ำง กำรระบำยอำกำศ น้ ำ ห้องน้ ำ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย และกำรป้องกันอันตรำยจำกวัตถุ สำรที่มีพิษอีก

ด้วย  

พ.ศ. 2509  ได้เริ่มมีกำรบรรจุโครงกำรอำชีวอนำมัยเข้ำไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 2 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2512-2514  

พ.ศ. 2517  ได้จัดตั้งฝ่ำยควำมปลอดภัย โดยสังกัดกองคุ้มครองแรงงำน ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น กอง

มำตรฐำนแรงงำน ภำยใต้ กรมแรงงำน กระทรวงมหำดไทย 

พ.ศ. 2505  ได้มีกำรจัดตั้ง “คณะกรรมกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ (กปอ.)“   ขึ้นตรงต่อสังกัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี  โดยรัฐบำลได้เน้นให้เห็นถึงควำมตะหนักควำมรุนแรงของกำรเกิดอุบัติภัย ซึ่งส่งผลให้เกิดควำม

เสียหำต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนคนไทยเป็นอย่ำงมำก  ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มที่

จะเกิดอุบัติภัยที่มีควำมรุนแรงขึ้น  จึงได้มีกำรองค์กำรที่คอยให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนใ ห้มีกำร

ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกัน 

พ.ศ. 2526  กรมแรงงำน กระทรวงมหำดไทย ได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรแรงงำนระหว่ำง

ประเทศ ให้มีกำรจัดตั้ง “สถำบันควำมปลอดภัย “ ขึ้นในประเทศไทยเป็นต้นมำ 
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พ.ศ. 2535  กระทรวงอุตสำหกรรม ได้มีประกำศพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 ขึ้น  โดยให้ท ำ

กำรยกเลิกพระรำชบัญญัติโรงงำนฉบับเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด  ส ำหรับกฎหมำยโรงงำนฉบับใหม่ในประเทศไทย  มี

สำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรอนุญำตโรงงำน รวมถึงกำรก ำกับดูแลโรงงำนที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 

พ.ศ. 2541  ได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541” ขึ้น  ซึ่งมีเนื้อหำ

สำระที่ส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรโดยตรง  ทั้งนี้ กำร

ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสุขภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และให้มี

ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ในเรื่องของนโยบำย มำตรกำรแรงงำน หรือ

กำรออกกฎกระทรวงต่ำงๆ  ประกำศหรือระเบียบงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำน  โดยกฎหมำยฉบับดังกล่ำวยังได้ก ำหนดเรื่องเวลำมำตรฐำนในกำรท ำงำนของแรงงำนในสถำน

ประกอบกำรให้มีควำมเหมำะสมต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่ำ แรงงำนไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรและพัฒนำกันมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้มี

กำรออกกฎหมำย ตรำพระรำชบัญญัติต่ำงๆ เกี่ยวกับแรงงำนไทย ส่งผลให้แรงงำนไทยในยุคปัจจุบันมีสุขภำพ

และควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยที่ดี และมีสวัสดิภำพต่ำงๆ มำรองรับแรงงำนไทย รวมถึงกำรให้ควำม

ช่วยเหลือแรงงำนไทยในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย 

สภาพและสาเหตุความไม่ปลอดภัยในการท างาน 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ำสู่ยุคของเศรษฐกิจอำเซียน กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพควำมปลอดภัย อำ

ชีวอนำมัยของคนงำนไทย  และคนงำนต่ำงชำติที่อยู่ในภูมิภำคเศรษฐกิจเอเซียนจึงจ ำเป็นอย่ำงมำกที่จะเร่ง

หรือจัดให้มีนโยบำยป้องกันต่ำงๆ ไว้ล่วงหน้ำ  ดังนั้น กำรที่จะบริหำรจัดกำรแรงงำนทุกประเทศมีใช่เรื่องง่ำย  

ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยพนักงำน ทุกคนต่ำงรู้ปัญหำและตระหนักดีว่ำสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงงำน จะส่งผลให้เกิด

อันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของคนงำนได้  จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ำยจะต้องให้ควำมร่วมมือ ป้องกันไม่ให้

เกิด   

สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย ถือว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญต่อทุกคนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำนประกอบกำร 

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรควบคุมให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดขององค์กำร กฎหมำยทุกอย่ำง อย่ำงเคร่งครัด  

ทั้งนี้ยังจะส่งผลให้ช่วยเหลือคนงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล ไม่กังวลต่อปัญหำที่จะ
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ตำมมำ  ในทำงตรงกันข้ำม หำกองค์กำรได้ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด คนงำนที่จะท ำงำนก็ไม่มี

ควำมมั่นใจในกำรท ำงำน ส่งผลให้กำรท ำงำนหรือผลผลิตตกต่ ำเนื่องมำจำกควำมกังวลต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น  และท ำ

ให้คู่ค้ำขำดควำมเชื่อม่ันอีกด้วย 

กำรดูแลทรัพยำกรมนุษย์ทุกคนในองค์กำร จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแล

และรักษำให้อยู่ในสภำพที่ดีอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อช ำรุดจะต้องบ ำรุงรักษำทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

จนเกิดอันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน และองค์กำรตำมมำอีกด้วย   ส ำหรับสิ่ งแวดล้อมที่เป็นภัย

ต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของมนุษย์  โดยเฉพำะผู้ทีปฏิบัติงำน หรือผู้ที่ประกอบอำชีพ แบ่งแยกได้เป็น 4 

ประเภท ได้แก่ 

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)    โดยได้ท ำกำรแบ่งประเภทของ

สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพส่งผลต่อสภำพแวดล้อมที่เป็นสภำพของวัตถุเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อันตรำยที่เกิดจำก

ควำมร้อน แสง เสียง และอำกำศ  โดยแต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปดังนี้ 

2. อันตรายที่เกิดจากความร้อน  เป็นอันตรำยที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่มีกำรน ำมำควำมร้อนมำใช้ใน

กำรผลิตสินค้ำ ซึ่งได้แก่ โรงงำนเหล็ก โลหะ และดัดแปลงรูปแบบเหล็กชนิดต่ำงๆ โรงงำนท ำกระเบื้อง 

โรงงำนผลิตน้ ำชำ    เป็นต้น โรงงำนเหล่ำนี้จะมีควำมร้อนเป็นตัวน ำ ซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมิในร่ำงกำยของคน

โดยปกติจะอยู่ 37 องศำเซลเซียส ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำ 38 องศำเซลเซียส ซึ่งหำกเกินจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมี

กำรเปลี่ยนแปลงภำยในสภำพร่ำงกำยที่เกิดขึ้นท ำให้เกิดอำกำรเต้นของหัวใจเร็วขึ้น สูญเสียเหงื่อและน้ ำใน

ร่ำงกำย สภำวะทำงอำรมณ์ผิดปกติ ร่ำงกำยอ่อนเพลีย หมดแรง ไม่สำมำรถที่จะท ำงำนต่อไปได้ บำงรำยอำจมี

อำกำรตะคริวร่วม อำกำรทั้งหมดนี้ส่งผลต่อร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงซึ่งไม่เป็นผลดี เท่ำที่ควร สถำน

ประกอบกำรควรมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับอันตรำย  สถำน

ประกอบกำรบำงแห่งจะจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนโดยจัดห้องท ำงำนที่มีเครื่องปรับอำกำศ ใกล้กับบริเวณ

ที่ผลิตเหล็ก กำรใช้ควำมร้อนในกำรผลิตเหล็กหรือแปรรูปจะใช้ควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 200 องศำเซลเซียส ขึ้น

ไป จึงจะเป็นอย่ำงยิ่งที่จะจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมำะสมภำยในห้องปฏิบัติงำนปรับอำกำศด้วย 

3. อันตรายท่ีเกิดจากเสียง  ในสถำนประกอบกำรประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมบำงแห่งจะมีเสียงที่ดัง

ขณะปฏิบัติงำน ซึ่งกำรได้ยินของคนเรำจะไม่เกิน 85 เดซิเบล และจะต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล หำกเกินกว่ำที่
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ก ำหนดจะท ำให้หูเสื่อมสมรรถภำพ เนื่องกำรได้ยินที่เกินระดับติดต่อกันเป็นเวลำยำวนำน  บำงรำยอำจจนถึงหู

ดับ หรือกำรได้ยินลดลงจนผิดปกติ กำรพูดตอบโต้กับคนอ่ืนจะท ำให้กำรได้ยินผิดไป ไม่สำมำรถแยกแยะที่มำ

จำกเสียง หรือทิศทำงที่มำของเสียงได้  ดังนั้น  สถำนประกอบกำรควรจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับป้องกันเสียงเข้ำ

ควรมีเครื่องป้องกันกำรได้ยินของเสียง แบบที่เป็นปลั๊กเสียบเข้ำไปในรูปหู เพ่ือให้กำรได้ยินของเสียงลดลงอยู่ที่ 

25-30 เดซิเบล  สถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจจัดท ำผนังกั้นเพ่ือลดระดับควำมดังของเสียงลงอีกทำงหนึ่ง  

และควรจัดให้มีกำรตรวจวัดกำรได้ยินของพนักงำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง  

4. อันตรายอันเกิดจากแสงสว่าง  แสงสว่ำงเป็นสิ่งที่ให้คุณและให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติงำนโดยเฉพำะ

ดวงตำ เพรำะแสงสว่ำงท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถมองเห็นสิ่งของ อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้ำตนเองได้อย่ำงชัดเจน  

แต่ในขณะเดียวกันหำกมีแสงสว่ำงมำกเกินไปก็ส่งผลต่อดวงตำมของผู้ปฏิบัติงำนเช่นกัน  อันตรำยที่เกิดจำก

แสงสว่ำงเกิดขึ้นได้ 2 อย่ำงคือ แสงสว่ำงมำกเกินไป และแสงสว่ำงน้อยเกินไป  กรณีที่ใช้แสงสว่ำงมำกเกินไป

มักเกิดจำกกำรท ำงำนกับเครื่องมือที่ต้องใช้แสงมำกๆ โดยเฉพำะช่ำงเชื่อมโลหะ เชื่อมเหล็ก หำกจ้องมองนำนๆ 

จะท ำให้ดวงตำอักเสบ แดง และมีน้ ำตำไหลออกมำตลอดเวลำ อำจท ำให้ตำบอดในภำยหลังได้  สถำน

ประกอบกำรจะต้องเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับป้องกันกำรจ้องมองแสงสว่ำงที่มำกเกินไปให้กับพนักงำน เช่น แว่น

ครอบป้องกันกำรกระจำยของเศษโลหะ  แว่นครอบส ำหรับป้องกันสำรเคมี  แว่นครอบส ำหรับงำนฝุ่น แว่น

ครอบส ำหรับใช้ในงำนเหมือน ถ่ำนหิน  แว่นครองส ำหรับงำนหลอมโลหะ และแว่นครอบส ำหรับใช้ในงำนเชื่อม

โลหะ เป็นต้น ขณะที่สถำนประกอบกำรที่มีแสงสว่ำงในที่ท ำงำนน้อยเกินไปก็ท ำให้กล้ำมเนื้อตำท ำงำนหนัก

เนื่องจำกต้องเพ่งมองนำน ให้เห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้ำชัดเจนมำกขึ้น ก็ท ำให้กล้ำมเนื้อตำเมื่อยหล้ำ ปวดศีรษะ

และเครียด ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลงและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุตำมมำในภำยหลัง 

5. อันตรายเกิดจากความกดดันของชั้นบรรยากาศ  เป็นอำกำรที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำน

ภำยใต้ควำมกดดันอำกำศที่สูงก็จะท ำให้ระบบกำรหำยใจเอำปริมำณออกซิเจนและไนโตรเจนเข้ำไปมำกกว่ำ

อำกำศที่หำยใจปกติ  ทั้งนี้เพรำะปริมำณอำกำศที่ปกติกำรสะสมของออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีอยู่ในร่ำงกำย

ของคนเรำมำกกว่ำปกติ จะส่งผลท ำให้เกิดกำรปวดข้อและเกิดกำรบีบรัดของกล้ำมเนื้ออย่ำงรวมเร็วและท ำให้

เกิดกำรเจ็บปวดอย่ำงรุนแรงตำมมำ และถ้ำหำกฟองแก๊สไนโตรเจนที่ขังอยู่ในน้ ำไขกระดูกสันหลังก็จะส่งผลให้

เกิดกำรอัมพำตตำมมำ  นอกจำกอำกำรที่เกิดขึ้นที่กล่ำวมำข้ำงต้นยังมีอำกำรอ่ืนที่ตำมอีก ได้แก่ กำรคลื่นไส้ 

อำเจียน วิงเวียนศีรษะ สูญเสียกำรทรงตัว หูอ้ือ ตำลำย พร่ำมัวชั่วขณะ  อ่อนเพลีย และอำจท ำให้หมดสติได้  
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วิธีป้องกัน ผู้ปฏิบัติงำนที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับควำมดันของชั้นบรรยำกำศ ควรหลีกเลี่ยงกำร

ปฏิบัติงำนที่จะส่งผลต่อร่ำงกำยของตนเอง ซึ่งจะเป็นงำนที่อยู่ในที่สูงกว่ำระดับพ้ืนดินปกติ โดยเฉพำะกำร

เดินทำงโดยสำรเครื่องบิน ก็จะส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติงำนเอง  ควรหลีกเลี่ยงงำนที่มีลักษณะอยู่ในที่คับแคบ ชื้น

อับ ปรำศจำกอำกำศหำยใจเป็นเวลำนำน 

6. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment)  โดยทั่วไปได้แก่ คน พืช สัตว์  เป็นต้น  

อันตรำยที่ได้รับจำกสิ่งแวดล้อมทำงชีวิตมักเกิดจำกเชื้อโรค โดยเฉพำะโรคที่เกิดจำกกำรติดเชื้อ กำรติดต่ออำจ

สำมำรถติดต่อได้ 2 ทำง คือ ติดต่อได้โดยตรงจำกสัตว์และสิ่งของ ซึ่งอำจเกี่ยวกับอำชีพที่เรำท ำ เช่น สัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ในบ้ำน กำรท ำงำนเป็นสัตวแพทย์รักษำสัตว์ นักวิจัยโรคชนิดต่ำงๆ เป็นต้น  ส่วนที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมที่

อยู่บริเวณใกล้ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในดิน อำกำศ น้ ำ เช่น กำรเกิดของโรคบำดทะยัก ซึ่งเกิดได้จำกกำรเหยียบ

เหล็กที่เป็นสนิมท ำให้เกิดกำรติดเชื้อบำดทะยักตำมมำ กำรเกิดเชื้อรำจำกอำหำรประเภทถั่วที่เก็บไว้เป็น

เวลำนำน หรือรับประทำนอำหำรประเภทถั่วมำกเกินไปนั่นเอง   

7. สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment)  สถำนประกอบกำรที่มีสภำพกำรท ำงำนที่มี

สำรเคมีเป็นองค์ประกอบในกำรท ำงำน อำจจะท ำให้มีพิษสะสมอยู่ในร่ำงกำยได้หำกท ำงำนติดต่อกันเป็นระยะ

เวลำนำน  ซึ่งอันตรำยที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมทำงเคมี ได้แก่ 

8. อันตรายจากอากาศเป็นพิษ  เมื่ออำกำศมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกมีสำรประกอบบำงอย่ำงเมื่อ

ผสมผสำนกันอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำนสะสม เมื่อร่ำงกำยสูดดมเข้ำไปเป็นเวลำนำนโดยไม่รู้ตัว ก็จะส่งผลให้

เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยโดยไม่รัตัว ซึ่งสำรที่ปนเปื้อนเมื่อผสมผสำนกับอำกำศและล่องลอยเป็นเวลำนำน

กลำยเป็นพิษต่อร่ำงกำย ได้แก่ สำรประกอยไฮโดรคำร์บอน ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ในโตรเจนและ

สำรตะกั่ว ปกติส่วนใหญ่ร่ำงกำยของคนเรำมักจะพบสำรประเภทก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซค์ ซึ่งเกิดจำกควันท่อ

ไอเสียของรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ ที่อยู่บนท้องถนนและลอยฟุ้งขึ้นไปในอำกำศเป็นควันด ำ จะเห็นอยู่ในที่

มีกำรจรำจรหนำแน่น และคับคั่งในเมืองใหญ่ เป็นต้น หำกร่ำงกำยได้รับอำกำศที่เป็นพิษเข้ำสู่ร่ำงกำย จะท ำให้

เกิดผลกระทบต่อระบบกำรหำยใจ ท ำให้ออกซิเจนเข้ำสู่ร่ำงกำยลดลงและไปผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อย ท ำให้

เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง และเมื่อสะสมนำนๆ เข้ำ จะท ำให้เกิดโรคต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็งในเม็ดเลือด 

เม็ดเลือดขำวท ำลำยเม็ดเลือดแดง  เป็นต้น ในรำยที่มีอำกำรรุนแรง ท ำให้ร่ำงกำยหมดสติ และถึงแก่ชีวิ ต
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กะทันหันได้  วิธีกำรป้องกัน หรือ กำรหลบเลี่ยงจำกอำกำศที่เป็นพิษ อำจท ำได้โดยกำรใส่หน้ำกำกปิดจมูก

ป้องกันกลิ่นเข้ำมำ ถึงแม้จะลดไม่ได้มำกนักแต่ก็ดีกว่ำไม่ป้องกันเลย 

 

รูปภาพที่ 11-2 มลพิษทำงอำกำศ 

ที่มา: (http://www.promma.ac.th/) 
 

9. อันตรายจากปรอท  สำรปรอทมีลักษณะเป็นสีขำว และเหลว .ในอุณหภูมิปกติจะระเหยเป็นไอ  

ร่ำงกำยจะได้รับสำรปรอทเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ 2 ทำงคือ ทำงจมูกด้วยกำรสูดดม และทำงปำก  กำรได้รับสำร

ปรอทโดยกำรสูดดมทำงจมูก เมื่อร่ำงกำยสูดดมสำรปรอทเข้ำเป็นจ ำนวนมำก เกิดกำรสะสมในร่ำงกำยเป็น

เวลำนำน จะท ำให้ท ำงำนของอวัยวะปอด  เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบเซลล์ต่ำงๆ ที่อยู่ในร่ำงกำย ท ำให้เกิด

ภำวะปอดอักเสบ    และมีกำรเจ็บหน้ำอกหำยใจไม่ออก อำจท ำให้เสียชีวิตได้กะทันหัน  หำกร่ำงกำยได้รับสำร

ปรอททำงปำก   จำกกำรับประทำนโดยตรงจะท ำให้เกิดอำกำรอำเจียน เลือดออก ปวดท้องอย่ำงรุนแรง อุจำ

ระร่วง ถ่ำยเป็นเลือดตำมมำ และท ำให้เสียชีวิตได้ สำรปรอทที่ร่ำงกำยได้รับในชีวิตประจ ำวันส่วนใหญ่จะเป็น

เครื่องส ำอำง ที่ผลิตไม่ได้ตำมมำตรฐำน จะผสมสำรปรอทลงไปเพื่อไปกัดผิวหน้ำ ท ำให้หน้ำขำว เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 11-3 สำรปรอทในเครื่องส ำอำง 
ที่มา: (http://www.missyocecream.com/) 
 

10. อนัตรายจากสารหนู  สารหนูสามารถเขา้สู่ร่างกายมนุษยไ์ดท้างการหายใจ ทางอาหาร

ผ่านล าไส ้และผ่านผวิหนงั ความรุนแรงเกดิขึน้ไดโ้ดยการดดูซมึผ่านล าไส ้โดยสารหนูปรมิาณเพยีง 130 

มลิลกิรมั จะท าใหต้บัถูกท าลาย ระบบหวัใจจะผดิปกตแิละเสยีชวีติได ้ สารหนูเป็นโลหะสเีทาแขง็และ

เปราะ มปีระโยชน์และใหโ้ทษไดเ้ช่นกนั  ในทางทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน ามาท าเป็นยารกัษาโรค โดย

ใชส้ารอนิทรยีท์ีม่อียูใ่นสารหนูเป็นตวัประกอบในการท ายารกัษาโรคซฟิิลสิ และ สารหนูยงัใชใ้นการท า

ทองบรอนซ์และท าดอกไม้ไฟ นอกจากนี้ ในการท าแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าถา้ผสมสารหนูเลก็น้อยในตะกั่ว

และพลวงจะท าใหไ้ดโ้ลหะผสมทีม่คีุณภาพดขีึน้  สารหนูเป็นสารทีม่อีนัตรายต่อร่างกาย  หากรา่งกาย

ไดร้บัสารหนูในปรมิาณทีม่ากจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนงั และสมอง หลอดลมอกัเสบ ท าลาย

ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดในรา่งกาย ท าใหเ้กดิอาการตบัอกัเสบ  

 

รูปภาพที่ 11-4 อันตรำยจำกสำรหนู 
ที่มา: (http://www.komchadluek.net/) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


261 

 

11. อันตรายจากฟอสฟอรัส  เป็นสำรประเภทละลำยน้ ำ ละลำยน้ ำได้เล็กน้อย มักผสมใน

เอทิลแอลกอฮอล์ และละลำยได้ดีในคลอโรฟอร์ม เบนซิน และคำร์บอนไดซัลไฟด์ โดยทั่วไปฟอสฟอรัส มี 3 

ประเภท ได้แก่ ฟอสฟอรัสขำว (เหลือง) ฟอสฟอรัสแดง และฟอสฟอรัสด ำ  ฟอสฟอรัสขำวมีลักษณะเป็น

ของแข็งไม่มีสี หรือสีคล้ำยขี้ผึ้ง มีคุณสมบัติสำมำรถติดไฟในอำกำศและเกิดกำรเผำไหม้ได้ มีเปลวไฟสีน้ ำเงิน 

กลิ่นคล้ำยกระเทียม ส่วนใหญ่อุตสำหกรรมที่ผลิตวัตถุส ำหรับใช้ระเบิดอุตสำหกรรมเคมีและอุตสำหกรรมปุ๋ย 

หำกร่ำงกำยสูดดมเข้ำไปในปริมำณที่มำก สำรประเภทนี้จะเข้ำไปท ำลำยกระดูกเนื้อเยื่อ กระดูกขำกรรไกร 

โพรงฟัน และอวัยวะส่วนต่ำงของร่ำงกำย ท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำย หำกร่ำงกำยได้รับจำกกำรรับประทำนเข้ำไปจะ

ท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองรุนแรง อำเจียน เกิดอันตรำยต่อเยื่อบุทำงเดินอำหำรและล ำไส้ถูกท ำลำยจำกกำร

ขัดขวำงกำรท ำงำนของไต ท ำให้มีอำกำรตกเลือดในเนื้อเยื่อ และเสียชีวิตในที่สุด 

 

รูปภาพที่ 11-5 อันตรำยจำกฟอสฟอรัส 

ที่มา: (http://www.siamchemi.com/) 

12. อันตรายจากแมงกานีส เป็นโลหะที่มีสีขำว แข็งและเปรำะ คุณสมบัติคล้ำยกับสำรหนู  มีอยู่ตำม

ธรรมชำติและพบอยู่ในรูปของออกไซด์ เป็นสำรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ สำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้โดยทำง

จมูก ปำก และทำงผิวหนัง สำรประเภทนี้หำกเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วจะส่งผลต่อระบบประสำท โดยเฉพำะสมอง ใน

ระยะเริ่มแรกจะมีอำกำร ปวดศีรษะ กล้ำมเนื้อไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออำหำร ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว นอนไม่หลับ  

ในระยะเริ่มแรก  และหำกได้รับเป็นเวลำนำนติดต่อกัน จะมีกำรกระตุกของกล้ำมเนื้อในร่ำงกำย เสียกำรทรง

ตัว สติฟ่ันเฟือนและอัมพำตได้ในที่สุด   สำรแมงกำนีสจะอยู่ในเหมืองแร่แมงกำนีส โรงงำนผลิตถ่ำยไฟฉำย 

และโรงงำนหลอมเหล็กเหนียวที่จะน ำแมงกำนีสเข้ำไปผสมเป็นส่วนประกอบในกำรผลิต   
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รูปภาพที่ 11-6 อันตรำยจำกแมงกำนีส 

ที่มา: (http://www.vcharkarn.com/) 

13. อันตรายจากสารระเหย เป็นสำรที่ได้จำกขบวนกำรสกัดน้ ำมันปิโตรเลียม มีลักษณะเป็นไอ 

ระเหยได้ในอำกำศ ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน แลกเกอร์ กำวยำง สีสเปรย์ เป็นต้น  สำรระเหยอำจแฝงมำในรูปของ

ของเล่นเด็ก ลูกโป่งวิทยำศำสตร์ ลูกโป่งพลำสติก หำกร่ำงกำยสูดดมหรือรับสำรระเหยเข้ำไปในปริมำณมำกจะ

ท ำให้เกิดอำกำรวิงเวียนศีรษะ มึนงง ตำพร่ำ เสียกำรทรงตัว เกิดอำกำรประสำทหลอน บำงรำยอำจจนถึงท ำ

ร้ำยร่ำงกำยตัวเองและคนอ่ืน ในรำยที่มีอำกำรเรื้อรังมีผลต่อระบบกำรไหลเวียนของโลหิต กำรผลิตเม็ดเลือด

แดงช้ำลง สมองพิกำร ไตพิกำร หำกเกิดกับระบบทำงเดินอำหำรจะท ำให้มีอำกำร ปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน 

และระบบกล้ำมเนื้ออ่อนแรง และเป็นอัมพำตได้ 

 

 

รูปภาพที่ 11-7 อันตรำยจำกสำรระเหย 

ที่มา: (site/nissancamou/sar-rahey) 
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14. สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic environment)   ปัจจุบัน

สภำวะเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะปำกท้องของคนที่ต้องหำเช้ำกินค่ ำ  ท ำให้ไม่สำมำรถที่จะเลือกงำนได้

ตำมท่ีตนเองต้องกำร ระดับของเงินเดือน ค่ำตอบแทนที่จะมำเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องมีมำกน้อยขึ้นอยู่กับกำรศึกษำ 

อำชีพที่คนท ำเลือกท ำ ประกอบกำรกำรย้ำยถิ่นฐำนของคนในต่ำ งจังหวัดเข้ำไปรวมตัวอยู่ในเมืองใหญ่

โดยเฉพำะกรุงเทพฯ และปริมณฑล โรงงำนส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณดังกล่ำว  สังคมในยุคปัจจุบันจึงเป็นยุค

ของสังคมเมือง กำรรวมตัวกันเกิดกำรกระจุกตัวและรวมตัวกันอย่ำงหนำแน่นของประชำกร เมื่อจ ำนวน

ประชำกรมำกขึ้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดกำรก่ออำชญำกรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ วิ่งรำว เกิดปัญหำทำงสังคมตำมมำ 

สังคมครอบครัวพ่อแม่ลูกเริ่มเป็นสังคมเดียวมำกขึ้น ต่ำงจำกในอดีตที่มีปู่ย่ำตำยำยเป็นครอบครัวใหญ่มำก เมื่อ

พ่อกับแม่ออกไปท ำงำนลูกอยู่บ้ำนคนเดียว ก็ดูหนัง ติดเกมส์ ไม่สนใจเรียนหนังสือ ไม่มีคนอบรมสั่งสอน เกิด

กำรลักเล็กขโมยน้อยกับเพ่ือนในห้องเรียน จนกระจำยเป็นวงกว้ำงไปสู่กำรก่อคดีต่ำงตำมมำในภำยหลังและ

เป็นปัญหำของสังคมต่อไป 

สภาพการท างานที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย  

สภำพกำรแวดล้อมในกำรท ำงำน เริ่มตั้งแต่ สถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้ แสง สี

เสียง อำกำศ อุณหภูมิ เสียง และกระบวรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต จนส่งผลให้งำนนั้นส ำเร็จ ล้วนแต่

เกี่ยวข้องกับสภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น  โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรมทีมีควำม

เจริญเติบโตมำขึ้นเท่ำไหร่  ยิ่งมีควำมเสียงภัยที่เกิดจำกอันตรำยมำกขึ้น  จึงได้ มีกำรออกตรำกฎหมำย

พระรำชบัญญัติต่ำงขึ้นมำเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎที่กระทรวงให้ไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดอันตรำย

ตำมมำอีกด้วย  โดยทั่วไป สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย จะประกอบด้วย 

โดยทั่วไปสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุมีปัจจัยพื้นฐำนมำจำก 2 สำเหตุ  ได้แก่ 

1.  สภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย 

2.  กำรกระท ำท่ีไม่ปลอดภัย  
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ปัจจัยท่ีส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

ปัจจัยที่ส ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงกำยภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้

เกิดอุบัติเหตุเป็นประจ ำ อำจเกิดจำกเครื่องมือช ำรุดเสียหำยก่อน และหลังกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

ทันทีทันใดขณะที่ปฏิบัติงำนอยู่ ซึ่ง     

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรท ำงำนที่ช ำรุดเสียหำยจำกกำรขำดกำรบ ำรุงรักษำ เมื่อถึงเวลำแล้ว

ไม่น ำไปตรวจสอบ หรือท ำแผนกำรปฏิบัติไว้ กลัวเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่ซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

กำรวำงแผนผังอำคำร  หรือสถำนที่ภำยในอำคำรที่ไม่เหมำะสม ไม่ถูกต้องตำมตำมแบบ หรือท ำผิด

แผกจำกแบบที่วำงไว้ กำรลดต้นทุนของชิ้นส่วนบำงจุดที่ส่งผลต่อควำมแข็งแรงของอำคำรซึ่งท ำให้ตึกถล่มได้ 

ขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้มีฝุ่นเกำะ สกปรก ไม่จัดเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ ไว้ให้เป็นที่เป็นที

เป็นทำง 

สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนไม่ดี อำจเกิดจำกแสงสว่ำงที่ไม่เพียงพอ มองไม่เห็น หรือกำรระบำยอำกำศไม่

ดี ย่อมส่งผลต่อทำงเดินหำยใจของพนักงำน  เสียงที่ดังเกินกว่ำที่ก ำหนด  มีสำรเคมีที่เกิดกำรระเหยส่งผลต่อ

ทำงเดินหำยใจของพนักงำน 

พ้ืนบริเวณที่ท ำงำนไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดน้ ำขัง หรือกำรกัดเซำะของน้ ำท ำให้เป็นหลุม

กว้ำงขึ้น 

ระบบไฟฟ้ำภำยในเกิดช ำรุดเสียหำย  อำจะเนื่องจำกกำรช ำรุดที่เกิดจำกกำรใช้งำนมำหลำยปี ท ำให้

สำยไฟเปื่อยหรือขำด  

การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts) 

1. ทัศนคติที่ไม่ดี เช่น กำรมองว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องของเวรกรรม เกิดข้ึนครั้งแล้วครั้งเล่ำ 

2. ควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์เก่ียวกับอุบัติเหตุ  

3. กำรประเมินเลินเล่อ  ท ำงำนทิ้งไว้ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ ำซำก 

4. ขำดคู่มือกำรปฏิบัติงำน ท ำให้เกิดกำรท ำงำนลัดขั้นตอนกำรท ำงำน และมักเชื่อมั่นตนเองในกำร

ปฏิบัติงำนใดๆ ก็ตำม 
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5. ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ  เช่น กำรแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ใดๆ ก็ตำม 

เมื่อท ำเสร็จแล้ว น ำประกอบเข้ำไป ชิ้นส่วนบำงส่วนอำจไม่ครบ และมีผลต่อกำรท ำงำนของเครื่องจักรท ำให้

เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

6. ควำมประมำท ที่เกิดจำกกำรหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงำน หรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ 

ขณะที่มึนเมำ หรือกินยำลดไข้บำงชนิดที่มีฤทธิ์ท ำให้ง่วงนอน ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

กำรเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำนในองค์กำรเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อ

ชีวิตทรัพย์สินของพนักงำน และควำมเสียหำยให้แก่องค์กำรตำมมำ ซึ่งมีปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงน้อง 7 ข้อที่ควร

ค ำนึงถึงคือ 

1. ค่านิยม  สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดติดกับควำมเชื่อเป็นส่วนใหญ่ คิดว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่อง

ของเวรกรรม จึงท ำให้คนไทยไม่สนใจป้องกันระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเท่ำที่ควร อุบัติเหตุส่วนใหญ่จึง

เกิดข้ึนจำกควำมมักง่ำยของคนเป็นส่วนใหญ่  เช่น กำรเดินข้ำมถนนโดยไม่ใช้ทำงม้ำลำย สะพำนลอย ขณะขับ

รถใช้มือถือ เป็นต้น 

2. สภาพเศรษฐกิจ คนท ำงำนส่วนใหญ่ไม่มีทำงเลือกให้กับงำนตนเอง เนื่องจำกต้องน ำเงินมำใช้จ่ำย

ในครอบครัว จงไม่สำมำรถท่ีจะหลีกเลี่ยงงำนที่ตนเองท ำได้  งำนบำงชนิดมีควำมเสี่ยงสูง และอำจเป็นอันตรำย

ถึงชีวิต  เช่น พนักงำนเช็ดกระจกบนอำคำรสูง ซึ่งอำจพลัดตกลงมำขณะที่ท ำควำมสะอำด เป็นต้น 

3. กฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาล  ข้อบังคับเก่ียวกับกฎหมำยที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย

ในกำรท ำงำน สถำนประกอบกำร เป็นเรื่องที่องค์กำรต้องปฏิบัติตำมเพ่ือไม่ให้เกิดกับพนักงำนของตนเอง 

องค์กำรบำงแห่งก็เลือกท่ีจะปฏิบัติตำมกฎระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำตำมมำ ขณะเดียวกันองค์กำรบำงแห่งก็

ไม่ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยบังคับ ซึ่งผลที่ตำมมำท ำให้พนักงำนเกิดอันตรำยถึงชีวิต หรือแม้แต่ตัวพนักงำนเองที่

ประมำทเลินเล่อจำกกำรท ำงำน เช่น หน่วยงำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องเชื่อม ขณะ

ปฏิบัติงำนพนักงำนไม่ได้ใส่หน้ำกำกป้องกันไฟ ท ำให้เศษเหล็กกระเด็นเข้ำตำ ท ำให้พนักงำนตำบอด หำก

สืบสวนแล้วพบว่ำอุปกรณ์ทุกอย่ำงมีให้แล้วแต่พนักงำนไม่ปฏิบัติตำม อำจเป็นเหตุให้นำยจ้ำงไม่รับผิดชอบต่อ

พนักงำนก็ได้  
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4. ลักษณะของงานที่ท า โดยทั่วไปมักเป็นงำนที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของสถำน

ประกอบกำร 2 ประกำร คือ  

 สภำพกำรท ำงำนในโรงงำน  ลักษณะงำนที่ท ำในโรงงำนโดยทั่วไปจะมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจำย  

ประกอบกำรเสียงที่ดังจำกเครื่องจักรย่อมส่งผลต่อกำรท ำงำนของพนักงำน โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่มีขนำด

ใหญ่ยิ่งมีผลอันตรำยต่อคนงำนมำกยิ่งขึ้นงำนด้ำนเทคโนโลยี   

 หำกพนักงำนท ำงำนอยู่ในห้องปรับอำกำศ ส่วนใหญ่จะเป็นอำชีพที่ท ำอยู่ในห้องปรับอำกำศ มี

เครื่องใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะมีผลต่อสุขภำพของตัวพนักงำนในเรื่องของกำรนั่งนำน จนเกิดโรค

ออฟฟิศซิงค์โดม ซึ่งเป็นอันตรำย บำงรำยอำจเกิดกำรกดทับเส้นประสำท อำจพิกำรได้ในภำยหลั ง  บุคคลที่

ท ำงำนด้ำนนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนท่ำนั่ง อิริยำบถในกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ หรือบริหำรร่ำงกำยในท่ำที่

เหมำะสม 

5. ทัศนคติของพนักงานต่องานที่ท า  ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่มักมีควำมเชื่อว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง

เป็นเรื่องเวรกรรม  จึงไม่ใคร่ใส่ใจ รอบคอบต่อสิ่งต่ำงๆที่อยู่รอบข้ำงเท่ำที่ควร  จึงเป็นสิ่งที่ฝ่ำยผู้รับผิดชอบ

โดยตรงจะต้องด ำเนินกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วนทุกระดับให้เปลี่ยนควำมคิดที่ว่ำ

กำรเกิดอุบัติเหตุมำจำกเรื่องของเวรกรรมมำกที่จะเกิดจำกกำรป้องกัน  ไม่สำเหตุจะเกิดขึ้นจำกสิ่งใดก็ตำม 

องค์กำรหรือสถำนประกอบกำรควรให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนที่เข้ำมำปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังตั้งแต่วันที่เริ่มมี

กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตรำย

ก็จ ำเป็นมำกส ำหรับพนักงำน พนักงำนใหม่ควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนจนเกิดควำม

ช ำนำญและเข้ำใจจึงปล่อยให้เขำท ำงำนเอง ในขณะเดียวกันพนักงำนทุกระดับก็ควรให้ควำมร่วมมือกับกำร

อบรม หรือกำรฝึกซ้อมเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดจัดขึ้นทุกครั้งอย่ำงจริงจังเสมือนจริงมำกกว่ำเป็นกำรฝึกซ้อม 

 ทัศนคติของผู้บริหำรต่อสถำนประกอบกำร  ผู้บริหำร หรือฝ่ำยบริหำรองค์กำร เป็นหลักส ำคัญใน

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนระบบควำมปลอดภัยภำยในองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ต้องเป็นผู้ที่มีหน้ำที่คอยสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกลตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดไว้  ทั้งนี้หำกองค์กำรใดละเลย หรือผู้บริหำรไม่ใส่ใจหำกเกิดอันตรำยขึ้นมีผลเสียหำยถึงภำพลักษณ์ของ
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องค์กำร พนักงำนเสียขวัญและก ำลังใจ มองว่ำผู้บริหำรไม่สนใจอันตรำยที่เกิดขึ้น  ดังนั้น องค์กำรหรือสถำน

ประกอบกำรควรจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือตำมหลักกฎหมำยมำตรฐำนควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม และหำก

มีกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งจะต้องน ำมำรวบรวมเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ร่วมกันเพื่อหำแนวทำงป้องกันไม่เกิดขึ้นอย่ำงซ้ ำซำกในเรื่องเดิม 

6. สหภาพแรงงาน  เป็นหน้ำที่โดยตรงที่สหภำพแรงงำนของบริษัทจะต้องสนใจดูแลเกี่ยวกับควำม

ปลอดภัยของพนักงำนในสถำนประกอบกำร คอยดูแลมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ผู้บริหำรองค์กำรจัดให้กับ

พนักงำนเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  หำกไม่ปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ก็เป็นหน้ำที่ของสหภำพแรงงำนใน

กำรด ำเนินกำรกับผู้บริหำร หรือฝ่ำยรัฐบำลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้เข้ำมำตรวจสอบและด ำเนินกำรให้

ถูกต้อง ซึ่งโดยอ ำนำจของสหภำพแรงงำน จะมีอ ำนำจอยู่ 2 ทำง คือ ทำงแรก เป็นวิธีกำรกำรกดดันโดยตรงกับ

องค์กำรหรือผู้บริหำรโดยตรง  และทำงท่ีสอง จะใช้อ ำนำจทำงกำรเมืองให้ด ำเนินกำรผลักดันกำรออกกฎหมำย

มำรองรับข้อบังคับเก่ียวกับกำรควำมปลอดภัยให้องค์กำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง 

7. ลักษณะอาชีพ    เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้เห็นสภำพกำรท ำงำนที่ชัดเจน  สถำน

ประกอบกำร  กำรท ำงำนอยู่ในที่มีเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลำนำน เช่น กำรท ำงำนในผับบำร์  ดิสโก้เธค  จะ

ส่งผลต่อกำรได้ยินในระยะยำว  กำรท ำงำนในโรงงำนท ำที่นอน จะท ำให้มีผลต่อระบบกำรหำยใจของปอด 

เนื่องจำกมีเศษของฝุ่นผ้ำที่มีขนำดเล็กเข้ำไปอัดอยู่หำกสุดดมตลอดเวลำ  ทั้งนี้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำน

จะต้องใส่ผ้ำปิดจมูก ปำก ขณะท ำงำน   

การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในองค์กำร ประกอบด้วย 3 เรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุและควำม

สูญเสีย กำรเจ็บป่วยจำกสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน และกำรจัดควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ

และควำมสูญเสีย  ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ มีสำเหตุที่เกิดข้ึนแตกต่ำงกันออกไป ดังนี้ 

อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนจำกกำรท ำงำน มีหลำยประเภท  ซึ่งมีสำเหตุที่ท ำให้เกิดได้โดยใช้ทฤษฏีโดมิโน 

(Domino  theory) และแบบจ ำลองสำเหตุของอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย (Loss causation model)  ซึ่งผล

ของอุบัติเหตุท ำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยทั่วไปมีโดมิโน 5 ตัวที่เกี่ยวข้อง
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ได้แก่ สภำพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล  ควำมบกพร่องของบุคคล  กำรกระท ำหรือสภำพกำรณ์ที่ไม่

ปลอดภัย  อุบัติเหตุ  กำรบำดเจ็บหรือเสียหำย เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม  จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ซึ่งโรคที่เกิดจำก

กำรท ำงำนได้มักจะเกิดจำกตัวผู้ปฏิบัติงำนเองท ำให้เกิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดแบบชั่วครำว เรื้อรังจนถึงขั้นถำวร

ตลอดเวลำ  ปัจจุบันจึงได้มีกำรก ำหนดชนิดของโรคไว้ในกฎหมำยตำมสภำพของกำรท ำงำน เช่น พนักงำนที่

ท ำงำนในออฟฟิศ เกิดจำกกำรนั่งท ำงำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์นำนเกินไป จึงเรียกโรคชนิดนี้ว่ำ โรคออฟฟิศซิงค์

โดม เป็นต้น 

กำรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร เป็นวิธีกำร

อย่ำงหนึ่งที่จะท ำให้สถำนประกอบกำรน ำไปปฏิบัติและเป็นกฎหมำยในกำรควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุและ

ควำมสูญเสียที่จะตำมมำในภำยหลัง        

หลักในกำรดูแลและป้องกันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน มี 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกัน ที่สถำน

ประกอบกำรจะต้องด ำเนินกำร ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คือ 

1. กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  เช่น

สภำพกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย   

2. กำรตรวจสอบและรำยงำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3. อุปกำรณ์ป้องกันภำยในกำรท ำงำน 

4. กำรจูงใจบุคลำกรในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

อุบัติเหตุและความสูญเสีย 

ปัญหำของกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนในปัจจุบันมีควำมรุนแรงค่อนข้ำงสูงมำก และเป็นปัญหำที่

ส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่ส่งผลให้เกิดกำรพิกำร บำดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ และทรัพย์สิน  ทั้งนี้ จึงเป็นภำรกิจหลักที่

ส ำคัญของกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน ในกำรด ำเนินกำรให้มีกำรลดปัญหำที่เกิดจำกกำรประสบอันตรำยอัน

เนื่องมำจำกกำรท ำงำนในองค์กำรให้ลดลงมำกที่สุดเท่ำที่จะป้องกันได้  โดยอำศัยกลไกในกำรด ำเนินงำนด้ำน

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำรเอง  และมีผู้รับผิดชอบที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนควำม
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ปลอดภัยโดยตรงในสถำนประกอบกำร ซึ่งประกอบไปด้วย  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับต่ำงๆ 

ที่ถูกแต่งตั้งและให้ดูแลภำยในองค์กำร  ดังนั้น  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนจึงจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำ

ปัญหำของอุบัติเหตุและควำมสูญเสียและแนวทำงกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในองค์กำร 

สถำบันมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสหรัฐอเมริกำ (ANSI)   ได้จ ำแนกประเภทของอุบัติเหตุไว้ดังนี้ 

 ถูกระแทก 

 ถูกหนีบหรือดึง 

 ตกจำกที่สูง 

 หกล้ม ลื่นล้ม 

 เอ้ือมแขนมำกเกินไป 

 อุบัติเหตุจำกรถยนต์ 

 ถูกไฟช๊อต 

 กำรชน 

 สัมผัสกับควำมร้อน 

 กำรเสดสีหรือถลอก 

 ปฏิกิริยำภำยในร่ำงกำย 

 สัมผัสกับรังสี สำรเคมีต่ำงๆ 

 อุบัติเหตุจำกกำรคมนำคมขนส่ง 

 ไม่ทรำบสำเหตุ 
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สถิติการประสบอันตรายจากการท างาน 

จำกข้อมูลส ำนักงำนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้มีกำรส ำรวจประชำกรที่แยกตำมสถำนภำพและอำชีพ 

เกี่ยวกับสถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2556  จำกประชำกรทั้งสิ้น 68.22 

ล้ำนคน จำกสถำนประกอบกิจกำรทั้งสิ้น 409,977 แห่ง ดังข้อมูลที่ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 11-1 สถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำยุ  

ประเภทของผู้ประกอบอาชีพ 
จ านวนประชากรแบ่งตาม

ประเภทแรงงาน (ล้านคน) 

จ านวนประชากร

(ล้านคน) 

ประชำกรไทย  68.22 

     อำยุ 15 ปีขึ้นไป 55.01  

     ผู้อยู่ในก ำลงแรงงำนหรือพร้อมจะท ำงำน 40.19  

     ผู้มีงำนท ำ  39.40 

     ผู้ว่ำงงำน  0.22 

     ผู้รอฤดูกำล  0.08 

     อัตรำกำรว่ำงงำนในช่วงเวลำดังกล่ำว  0.5 

 

ที่มา: (คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 
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ตารางท่ี 11-2  สถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำชีพ 

อาชีพ จ านวน (ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ 

ประกอบด้วย 39.90 100 

ผู้ที่ท ำงำนภำคเกษตรกรรม 16.59   41.58 

ผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม 23.31   58.42 

กลุ่มท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมท ำงำนในภำคกำรผลิต 5.65  

กำรขนส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ 

5.74  

กำรก่อสร้ำง 2.32  

ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 2.39  

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศกิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 1.60  

กำรศึกษำ 1.12  

กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 0.99  

กำรประกันสังคมภำคบังคับ 1.60  

กิจกรรมด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 0.13  

กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 0.63  

กิจกรรมด้ำนอื่นๆ 0.66  

อ่ืนๆ 1.62  

รวม 22.85  

 

ที่มา: (คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 
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ตารางท่ี 11-3  สถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำยุและสถำน

ประกอบกำร 

สถานภาพการท างาน  % คิดเป็นร้อยละ 

แยกตำมประเภทอำยุ 100  

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 9 ปีบริบูรณ์  3.03 

ผู้ใหญ่  96.97 

แยกตำมประเภทสถำนประกอบกำร 100  

เป็นนำยจ้ำง  2.55 

ลูกจ้ำงรัฐบำล  8.96 

ลูกจ้ำงเอกชน  34.91 

ท ำงำนส่วนตัว  31.69 

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน  21.70 

กำรรวมกลุ่ม  0.19 

 

ที่มา: (คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 
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ตารางท่ี 11-4 อัตราการประสบอันตรายจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและเงินทดแทน ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 

ปี 

จ านวน
ลูกจ้าง 
(คน) 

จ านวนที่วินจิฉัย (คน) 
อัตราการประสบอันตรายจาก
การท างานต่อลูกจ้าง 1,000 

คน 

เงิน
ทดแทน 

(ล้านบาท) ตำย ทุพลภำพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงำน 
หยุดงำนไมเ่กิน 3 

วัน 
รวมทุก
กรณ ี

กรณีรุนแรง (ไมร่วมกรณี
หยุดงำนไมเ่กิน 3 วัน) รวมทุกกรณ ี

ไม่รวมกรณีหยุด
งำนไม่เกิน 3 วัน 

2546 7,033.907 787 17 3,3821 52,364 153,684 210,673 56,989 29.95 8.0 1,480.36 

2547 7,386,825 861 23 3,775 52,893 157,982 215,534 57,552 29.18 7.79 1,490.19 

2548 7,720.747 1,444 19 3,425 53,641 155,706 214,235 58,529 27.75 7.58 1,638.37 

2549 7,992,025 808 21 3,413 51,901 148,114 204,257 56,143 25.56 7.02 1,684.23 

2550 8,178,180 741 16 3,259 50,525 144,111 198,652 54,541 24.29 6.67 1,734.90 

2551 8,135,606 613 15 3,096 45,719 127,059 176,502 49,443 21.70 6.08 1,688.35 

2552 7,939,923 597 8 2,383 39,850 106,598 149,436 42,838 18.82 5.39 1,569.19 

2553 8,177,618 619 11 2,149 39,919 103,813 146,511 42,698 17.92 5.22 1,592.63 

2554 8,222,960 590 4 1,630 35,709 91,699 129,632 37,933 15.76 4.61 1,616.52 

2555 8,575,398 717 19 1,818 36,166 93,106 131,826 38,720 16.37 4.52 1,726.58 

 

ที่มา: (คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 8) 
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ความหมายของความปลอดภัยในการท างาน  

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน คือ สภำพของสถำนประกอบกำรและปัจจัยที่จะส่งผลต่อสุขภำพและ

ควำมปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในองค์กำร ซึ่งได้แก่ลูกจ้ำง พนักงำนรำยวัน รำยเดือน พนักงำน

ประจ ำที่ท ำอย่ำงอยู่ภำยในองค์กำร รวมถึงผู้ที่ประสำนงำนติดต่อสื่อสำรจำกภำยนอก ที่ท ำธุรกิจกับองค์กำร 

ทั้งนี้อำจรวมถึงผู้รับเหมำก่อสร้ำงงำน ที่องค์กำรได้กำรติดต่อว่ำงจ้ำงให้ท ำกับองค์กำร ซึ่งโดยทั่วไปควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำนภำยในองค์กำรอำจเกิดจำก อุบัติเหตุทั้งภำยในและภำยนอกสถำน

ประกอบกำร  

ค าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

กำรส่งเสริมควำมลอดภัย คือ กำรด ำเนินกำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ที่เก่ียวกับควำมไม่ปลอดภัยใน

กำรท ำงำน หรือหำกเกิดข้ึน ก็ไม่ควรให้เกิดข้ึนซ้ ำซำกบ่อยครั้งในจุดเดิม รวมถึงกำรรณรงค์ส่งเสริมเก่ียวกับกำร

ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งมีผลต่อตัวพนักงำน เจ้ำของกิจกำร เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรที่คนงำนตกลงในเครื่อง

บดน้ ำแข็งขนำดใหญ่ เนื่องจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของคนงำน เป็นต้น 

อุบติเหตุ (Accident)  คือ เหตุกำรณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คำดฝัน ซึ่งน ำมำซึ่งควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในองค์กำร  เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อเกิดข้ึนแล้วอำจท ำให้มีผลต่อ

บุคลำกรภำยในองค์กำร อำจพิกำร หรือตำยได้  

เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) คือ เหตุกำรณ์ท่ีผิดปกติ เมื่อเกิดข้ึนมำแล้วย่อมส่งผลที่อำจ

ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้ 

ควำมปลอดภัย (Safety) คือ กำรปรำศจำกอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งท ำให้ชีวิตมีควำมปลอดภัย

มำกยิ่งขึ้น 
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หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบการ 

สถำนประกอบกำรหลำยแห่งไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชน ควรจัดให้มีกำรอบรมและ

ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตัวผู้ปฏิบัติงำนขณะปฏิบัติงำน และกำรป้องกันไม่ให้เกิด

อันตรำย ควรมีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมปลอดภัย จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่จะก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ได้จัดให้มีนโยบำยตำมที่

กฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี้ 

ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนร่วมกัน   

จัดท ำ และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงวิธีกำรปรับปรุงป้องกันและแก้ไข หำ

แนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำย 

สนับสนุน และส่งเสริม ให้มีกิจกรรมต่ำงๆ หรือกำรรณรงค์พนักงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย

ในสถำนประกอบกำร 

พิจำรณำข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร รวมถึงมำตรกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำรต่อผู้ประกอบกำร 

ส ำรวจกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

ควำมไม่ปลอดภัย 

จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำนเก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

จัดให้มีกำรวำงระบบกำรรำยงำนสภำพของกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งกำร

จัดท ำสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน เป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยปี  

ท ำกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนภำยในองค์กำร 

กำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนนอกเหนือจำกที่ผู้ประกอบกำรได้มอบหมำยให้ 
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ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ บริหำร  ระดับวิชำชีพ และระดับหัวหน้ำงำน โดยแต่ละ

ระดับจะมีหน้ำที่ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร  ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับพ้ืนฐำน ระดับหัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพ 

ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ หรือมำตำกำรต่ำงๆที่เก่ียวกับควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร โดยกำรสนับสนุน ส่งเสริม และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้เป็นตำมแผนของโครงกำรที่วำงไว้  

กำรจัดให้มีกำรรณรงค์ เกี่ยวกับควำมปลอดภัยภัย เพ่ือให้มีกำรจัดกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยที่

เหมำะสมและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เช่น อำจจัดท ำป้ำยห้ำม หรือป้ำยเตือนระวังในจุดที่อำจก่อให้เกิด

อันตรำยจำกกำรท ำงำน เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ จะท ำหน้ำที่ 

 ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรให้ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 วิเครำะห์ถึงตัวบ่งชี้ที่เป็นอันตรำย และกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันเสนอต่อผู้ประกอบกำร 

 ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

 วิเครำะห์แผนโครงกำร และกำรเสนอแนะมำตรกำรที่ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

 ให้ค ำแนะน ำแก่ลูกจ้ำงให้ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ ข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน 

 ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน หรือโครงกำรที่ได้

ก ำหนดไว้ 

 แนะน ำ หรือฝึกอบรม ให้ทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ปลอดภัยแก่พนักงำนทุกคนในองค์กำร 

 ตรวจสอบและประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 เสนอแนะผู้ประกอบกำรให้มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสมแก่สถำนประกอบกำร 
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ตรวจสอบหำสำเหตุ และวิเครำะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน และรำยงำนผล รวมถึงกำรจัดท ำ

รวบรวมบันทึกสถิติ  วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน หรือสถำน

ประกอบกำรเอง 

ข้อปฏิบัติอืน่ๆที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนอื่นๆ ที่ผู้ประกอบกำรมอบหมำยให้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  จะท ำหน้ำที่ ดังนี้ 

ก ำกับ ดูแล ให้พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนภำยในสถำนประกอบกำร ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ค ำสั่ง 

หรือมำตรกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำร 

ฝึกอบรม แนะน ำ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนที่ถูกต้องให้แก่ทุกคนภำยในองค์กำร 

ท ำกำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำน อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน 

และปลอดภัยอยู่เสมอ 

สนับสนุน และส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรจัดท ำป้ำย เตือน 

ห้ำม ระวัง  

จัดท ำรำยงำน และตรวจสอบหำสำเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

ระดับวิชำชีพ 

หน้ำที่ของพนักงำนที่ควรปฏิบัติในสถำนประกอบกำร  

ในขณะที่สถำนประกอบกำรได้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูและและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนแล้ว พนักงำนก็ควรทรำบถึงวิธีกำรที่จะปฏิบัติตนเองดังนี้ 

มีจิตส ำนึก และปลูกฝังตนเองอยู่เสมอ เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

เมื่อเกิดปัญหำที่เกี่ยวกับควำมไม่ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร ควรรีบรำยงำนให้กับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทรำบทันที อย่ำปล่อยทิ้งไว้ หรือเพิกเฉยเพรำะคิดว่ำไม่ใช่หน้ำที่ของตนเอง 

ควรให้ควำมร่วมมือและใส่ใจกับกฎระเบียบ ข้อห้ำม ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติของสถำน

ประกอบกำรทีด่ ำเนินเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอยู่สม่ ำเสมอ 
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ควรจัดให้มีกำรประชุมและแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะปัญหำ หรือวิธีกำรป้องกันที่

ปลอดภัยร่วมกัน ไม่ใช่คิดว่ำเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง เพรำะองค์กำรเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่

สองของเรำ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นจะส่งผลให้เสียหำยแต่องค์กำร และพนักงำนโดยรวมเช่นกัน 

พยำมศึกษำให้เข้ำใจเกี่ยวกับคู่มือ สิ่งของ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยขององค์กำร ไม่ควรมี

พฤติกรรมหลีกเลี่ยง หรือไม่ใส่ใจ ไม่พยำยำมที่จะเรียนรู้ 

อ่ืนๆ นอกจำกทั้งห้ำข้อที่กล่ำวมำ หำกพนักงำนมีควำมสนใจ และมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะรำยงำนให้

ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 
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ตารางท่ี 11- 5 องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ทุกประเภทกิจกำรจ ำนวน

ลูกจ้ำง (คน) 

จ ำนวนกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำ (คน) 

ประธำนนำยจ้ำงหรือผู้แทน

นำยจ้ำงระดับบริหำร 

ผู้แทนนำยจ้ำงระดับ

บังคับบัญชำ 

ผู้แทนลูกจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

50-99 5 1 1 2 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยเทคนิค

ขั้นสูงหรือวิชำชีพ 

100-499 7 1 2 3 เจ้ำหน้ำที่ปลอดภัยวิชำชีพ 

500 ขึ้นไป 11 1 4 5 เจ้ำหน้ำที่ ควำมปลอดภัย 

 

ที่มา: (คู่มืออบรมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนห่ำตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

พ.ศ. 2554) 
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สรุป 

ปัจจุบันหลำยๆ สถำนประกอบกำรได้ตื่นตัวและเริ่มมีกำรน ำมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ

อุบัติเหตุเข้ำมำใช้ในองค์กำรมำกขึ้น หรือกำรจัดให้กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ลดปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ ส่วนกำร

อบรมจัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ 5 ส มำกขึ้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. องค์กรได้ประโยชน์อย่ำงไรในกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยให้กับพนักงำน 

2. ใครคือผู้ที่ควรรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน 

3. สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยมีลักษณะอย่ำงไร ยกตัวอย่ำง 2 ตัวอย่ำง 

4. ปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงำน 

5. กำรกระท ำใดที่ไม่ปลอดภัย ในหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 3 ตัวอย่ำง 
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สาระส าคัญประจ าบทที่ 12 

แรงงานสัมพันธ์ 

1. ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ 

2. ความหมายของแรงงานสัมพันธ์ 

3. ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

4. หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

5. วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน 

6. สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

7. สหภาพแรงงาน 

8. สมาคมนายจ้าง 

9. กติกาก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
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บทที่ 12  

แรงงานสัมพันธ์ 

การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ

ลูกจ้าง อันเนื่องมาจากสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของกิจการกับลูกจ้าง  ทั้งนี้ 

เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการตกลงที่จะท างานร่วมกันให้เป็นไปด้วยความสงบสุขเรียบร้อยและมี

ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันระหว่างนายจ้างผู้เป็นเจ้าของกิจการ และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ  

และเมื่อกิจการมีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้ างจากที่เคยมีความ

สนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกัน ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดปัญหาความขัดแย้ง

ท าให้การจัดท ากฎหมายขึ้นมารองรับส าหรับการเจรจาต่อรองกันระหว่างทั้งสองฝ่าย 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายแรงงานในประเทศไทย พระราชบัญญัติขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1  

มกราคม พ.ศ. 2500 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการประสานความเข้าอันดีซึ่งกันและกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และ

ค านึงถึงการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

กฎหมายฉบับนี้บัญญัติทั้งเรื่องการ   คุ้มครองแรงงานและเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ ในส่วนของ

แรงงานสัมพันธ์บัญญัติเรื่องการเรียกร้อง การเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การ

จัดตั้งสหภาพแรงงาน ตลอดจนเรื่องการกระท าอันไม่เป็นธรรม    นับว่าได้น าระบบแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

เข้ามาใช้ 

จึงมไีด้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย  มีทั้งหมด 9 ฉบับได้แก่ 

พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เรียกว่า กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอนและวิธีการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและลูกจ้าองปฏิบัติติดต่อกัน เช่น การยื่น

ข้อเรียกร้อง การเจรจาต่อรอง  การระงับข้อพิพาททางด้านแรงงาน  เงื่อนไขเกี่ยวการนัดหยุดงานหรือปิดงาน  
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เป็นต้น  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคลอบคลุมถึงกระบวนการฟ้องรั้งและวิธีการพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน  โดยมีหลักการที่ให้ความส าคัญและเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัด แก่ทุกฝ่าย 

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ปี พ.ศ. 2522 เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยศาล

แรงงาน 

พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2523  เรียกว่า กฎหมายประกันสังคม เป็นพระราชบัญญัติที่

กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม  โดยมีวิธีการและขั้นตอนการส่งและจ่ายเงินสมทบ และการให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ประกันตน 

พ.ร.บ. กองทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2535 เรียกว่า กฎหมายประกันสังคม 

พ.ร.บ. กองทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2535  เรียกว่า กฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  เรียกว่า กฎหมายโรงงาน 

พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537  เรียกว่า กฎหมายเงินทดแทน 

พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 เป็นกฎหมายระงับข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยใช้

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก  

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 103 พ.ศ. 2515  เป็นประกาศที่กล่าวถึงอ านาจของกระทรวงมหาดไทยใน

การด าเนินการทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และประการศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคุ้มครองแรงงานและอ่ืนๆ ซึ่ง

รวมเรียกว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ปี พ.ศ. 2501  ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 19    โดยจอมพลสฤษฎ์  ธนรัชต์   ให้มีการ

ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499  และท าให้บรรดาสหภาพแรงงานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาต้องมีการยุบและ

ยกเลิกไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาททางแรงงาน  

ปี  พ.ศ. 2508   ได้ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 ขึ้นโดยบัญญัติ

ถึงข้ันตอนในการเรียกร้อง    การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน แต่ยังไม่บัญญัติถึง

สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
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ปี พ.ศ.  2515 คณะปฏิวัติ (จอมพลถนอม  กิตติขจร) 103      ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ

ที ่19 และพระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508    ขณะเดียวกันประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ 

โดยน าหลักการแรงงานสัมพันธ์ในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 มาใช้อีก แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ให้สิทธิลูกจ้างจัดตั้งองค์กรของตนขึ้นได้ แต่เรียกว่า สมาคมลูกจ้าง 

พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ้น โดยเฉพาะใช้แทนประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงหลักการวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ส าหรับสมาคมลูกจ้างก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสหภาพแรงงาน นอกจากนั้น ยังบัญญัติในเรื่องของคณะกรรมการ

ลูกจ้างไว้ด้วย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ.2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2518 จ านวน 2 ครั้ง โดยได้ออกประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่  54 ลง

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2534 แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของที่ปรึกษา การใช้สิทธินัดหยุดงาน และบทลงโทษ และ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 ได้มีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เพ่ือแก้ไขมิให้

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ใช้บังคับแก่กิจการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ พ.ศ. 2534บังคับใช้เป็นการเฉพาะ 

ปี พ.ศ. 2536 เมื่อได้มีการตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น จึงได้โอนอ านาจหน้าที่ของ

กระทรวงมหาดไทยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ. 2518 มาเป็นของกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม 

ความหมายของแรงงานสัมพันธ์ 

แรงงานสัมพันธ์ แปลความหมายมาจากค าว่า Labor Relation  ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในตกลงและหรือท าสัญญาซึ่ง

กันว่าจะท างานที่ต่างฝ่ายต่างมอบหมายงานให้กันให้ส าเร็จตามที่ต้องการ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกัน  
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ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน  

ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ 

พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ และตกลงจ่ายค่าจ้างให้เป็น

รายเดือน ได้ท าการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหลังจากที่ได้มีการทดลองงานไม่เกิน 120 วัน  ตัวอย่าง เช่น 

พนักงานเริ่มงานวันที่ 1 มีนาคม 2555 จนถึง  28 มิถุนายน  2555 รวมเวลาวันหยุดและวันท างาน 120 วัน 

เป็นต้น 

พนักงานรายชั่วโมง หมายถึง พนักงานที่สถานประกอบการตกลงจ่ายเงินให้เป็นรายชั่วโมงที่ตัวของ

พนักงานนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยนายจ้างจะจ่ายให้ตามชั่วโมงท่ีผู้นั้นเป็นราย 3  ชั่วโมง โดยมีค่าแรงให้

ชั่วโมงละ 40 บาทต่อชั่วโมง คิดค่าตอบแทนให้ลูกจ้าเป็น 3ชั่วโมงX40บาท เป็นเงิน 120 บาท ทั้งนี้อาจจะจ่าย

ให้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ 

พนักงานทดลองงาน  คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการในระหว่างที่ท า

การทดลองงานไม่เกิน 120 วันท าการ ทั้งนี้รวมวันหยุดที่บริษัทจัดให้  เพ่ือเป็นการทดลองงานว่าพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่องค์การต้องการหรือไม่  โดยที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคิดเป็นรายวันให้ในช่วงเวลา

ที่ทดลองงาน  ช่วงเวลาทดลองงานนี้ นายจ้างและลูกจ้างท้ังสองฝ่ายสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาทดลองงานที่

ได้ท าไว้ก็ได้  ขณะที่พนักงานทดลองงานได้ผ่านการทดลอง 120 วัน ก็จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจ า และ

ได้รับเงินเดือนตามปกติเป็นรายเดือน  

พนักงานอ่ืนๆ   หมายถึง  พนักงานรายวัน หรือรายชั่วโมงท่ีสถานประกอบการได้จ้างไว้ เพ่ือท างาน

เป็นครั้งคราว ระยะเวลาในการท างานไม่นานมากนักสามารถท าได้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์  ไม่จ าเป็นต้องจ้างไว้

ประจ าทุกเดือนจะท าให้สิ้นเปลืองค่าแรง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท า  ซึ่งได้แก่  งานตรวจสอบบัญชี  งาน

เช็คสินค้าคงคลัง   เป็นต้น   
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พนักงานอิสระ  หมายถึง พนักงานที่บริษัทท าสัญญาจ้างเป็นงานแบบเหมา ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน

ที่ท างานรายทีวี หรือประเภทความคิดสร้างสรรค์ งานสารคดี  ท่องเที่ยว ทั้งนี้ โดยจะท าสัญญากันเป็น 2 งวด 

คือ ก่อนรับงาน และหลังจากที่งานเสร็จสิ้น 

หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ประเทศไทยได้มีเริ่มมีตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 

2499  และมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 และต่อมาได้มีประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับ

ดังกล่าว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. 2501  ให้กฎหมายฉบับดังกล่าว

มีผลบังคับถึงวันที่ 15  เมษายน 2515  และปัจจุบันได้ถูกยกเลิกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยมีกฎหมายฉบับ

ที่สาม โดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 103 ให้มีผลบังคับคับมาเป็นเวลา 26 ปี เศษ และปัจจุบันได้มีการ

ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยได้

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใจความที่ส าคัญต่อแรงงานในประเทศไทย ดังนี้ 

นายจ้าง หมายถึง ผู้ที่จ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจ่ายเหมาค่าแรง รายวัน รายชิ้น ราย

สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับงานที่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างให้ (มาตรา 5)    

ลูกจ้าง หมายถึง  ผู้ที่ท างานให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทกิจการ ทั้งนี้ รวมถึง รวมถึงลูกจ้างที่

ท างานเก่ียวกับงานบ้านด้วย (มาตรา 5) 

ค่าจ้าง  หมายถึง  เงินที่นายจ้าง และลูกจ้างตกลงจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ตามสัญญาจ้าง เท่านั้น 

(มาตรา 5) 

กฎหมายก าหนดให้นายจ้างที่ผิดนัดหรือจงใจผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้าง อันเนื่องมาจาก การไม่จ่าย

ค่าแรงงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ นายจ้างจะต้องคืนเงินให้แก่ลูกจ้างซึ่งรวมถึงเงินประกันที่ลูกจ้างท าไว้  และต้อง

เสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี  และเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วัน   ซึ่งเงินดังกล่าวได้แก่เงินทุก

ประเภทที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง  ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างในวันปกติ ค่าล่วงเวลาในวันปกติ และวันหยุด 

ค่าชดเชยในวันหยุด เป็นต้น  (มาตรา 9) 
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 เงินประกันการท างาน  กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างเรียกรับเงินประกันการท างานหรือเงินประกันความ

เสียหายในการท างานจากลูกจ้าง  เว้นแต่งานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสภาพงานที่ท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของบริษัท  ทั้งนี้ เมื่อเงินประกันครบก าหนดแล้วจะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้าง ภายใน 7 

วัน (ถ้ามี)  เช่น  พนักงานการเงิน เป็นต้น (มาตรา 10) 

กฎหมายก าหนดให้หนี้ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชยใน

วันปกติ วันพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม เป็นหนี้บุริมสิทธิ ซึ่งมีล าดับเดียวกับค่าภาษีอากร (มาตรา 

11) 

กฎหมายก าหนดให้ ผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วงล าดับต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงล าดับท้าย

ในสายเดี่ยวกันที่เป็นนายจ้าง ในเงินทุกประเภทที่นายจ้างต้องจ่ายให้ตามกฎหมายนี้ (มาตรา 12) 

กฎหมายก าหนดให้การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างเก่าแทนนายจ้าง

ใหม่  โดยให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่มีต่อลูกจ้างนั้นดังเดิม (มาตรา 13) 

กฎหมายก าหนดให้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

เป็นสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 14) 

กฎหมายก าหนดให้ 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน ก็เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการ

ท างานร่วมกันด้วยความสงบสุข ปราศจากข้อขัดแย้ง และยุติธรรมกับทุกฝ่าย ที่อาจเกิดจากการท างาน  โดยมี

หลักและสิทธิของแต่ละฝ่ายที่ก าหนดไว้ 4 ประการ ด้วยกันคือ 

กฎหมายแรงงาน  เป็นหลักการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพ่ือการ

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยกฎหมายแรงงาน จะประกอบไปด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแรงงาน หรือ การจ้างแรงงาน  การคุ้มครองแรงงาน  แรงงาน

สัมพันธ์ ศาลแรงงาน  กฎหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท างาน และการจัดหารงาน 
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สัญญาจ้างงาน  เป็นสัญญาการจ้างงานที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในการท างานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

โดยให้ถือเจตนาที่ให้ไว้ในสัญญาเป็นส าคัญ  สัญญาการจ้างงานเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งมีข้อความที่

เขียนไว้ครอบคลุม ประกอบไปด้วย เรื่อง สถานที่ท าสัญญา วันเดือนปี ที่ท าสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ข้อตกลงใน

เรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ระยะเวลาในการทดลองงาน การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การค้ าประกันสัญญา 

สวัสดิการและผลประโยชน์ วันและเวลาในการเริ่มงาน  วันหยุดและการเลิกสัญญา  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้อง

ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ หากฝ่ายนายจ้างหรือลูกจ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา สามารถที่จะฟ้องร้องความผิด

ได้ 

ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2515  ข้อ 68 ว่าด้วยเรื่อง 

การคุ้มครองแรงงาน ก าหนดไว้ว่า หากนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเป็นประจ า ต้องจัดให้มี

ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานเป็นภาษาไทย  ประกาศใช้บังคับและข้อบังคับนั้นจะต้องมีข้อความที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 8 รายการ ประกอบด้วย 

1. วันท างาน  เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 

2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

3. หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 

5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

6. วินัยและโทษทางวินัย 

7. การยื่นค าร้องทุกข์ 

8. การเลิกจ้าง 

สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

ได้มีกฎหมายก าหนดสิทธิของลูกจ้างในการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้ 



 

 

292 

 

1. เวลาท างาน  กฎหมายแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างท างาน ไม่เกินวันละ  8 ชั่วโมง และต้องไม่เกิน 

48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับงานพาณิชยกรรม  ส าหรับงานอันตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ไม่เกิน 7 

ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2. เวลาพัก  กฎหมายก าหนดให้ก าหนดเวลาพักให้กับลูกจ้างดังนี้   

 ในวันที่มีการท างานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ภายใน 

5 ชั่วโมงแรกของการท างาน   นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมง ก็

ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 นาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง 

 กรณียกเว้น งานในหน้าที่มีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได้ 

นายจ้างจะไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

3. วันหยุดประจ าสัปดาห์ กฎหมายก าหนดให้นายจ้าง จัดวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้ลูกจ้างก าหนดให้

ลูกจ้างต้องมีวันหยุด ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน  ตัวอย่างเช่น ท างานวัน 

จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เป็นต้น  

 ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย) ตัวอย่าง เช่น กรณีพนักงานที่ท างานเป็นรายเดือนๆ ละ 9,000 บาท ลูกจ้าง

ประเภทนี้มาก็ได้เงิน ไม่มาก็ได้รับเงิน  ดังนั้น หากลูกจ้างประจ าท างานวันจันทร์-เสาร์ วันอาทิตย์หยุด ก็ยังจะ

ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ไม่มีการหักวันที่หยุดแต่อย่างใด  

 นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็

ได้   ตัวอย่างเช่น กรณีลูกจ้างที่ท างานด้านการบริการ วันหยุดจะไม่ตายตัว บางคนอาจมีวันหยุดไม่ตรงกับวัน

อาทิตย์  อาจจะมีวันหยุดในวันใดก็ได้ในสัปดาห์นั้น สลับวันหยุดหมุนเวียนกันไป 

 งานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร (งานประมงงานดับเพลิง) งานอ่ืนตามที่กฎ

กระทรวงฯ ก าหนด นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมและเลื่อนวันหยุดประจ าสัปดาห์ไปเมื่อไดก็

ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน  
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 กรณียกเว้น กรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่แน่นอน ให้นายจ้างประกาศวันหยุดให้ลูกจ้างทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันและแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ก าหนด 

4. วันหยุดตามประเพณี กฎหมายก าหนดให้ลูกจ้าง ต้องมีวันหยุด ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวัน

แรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุด ตามประเพณี  ได้แก่  วันขึ้นปีใหม่  วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน

เข้าพรรษา วันจักรี  วันสงกรานต์  วันแรงงานแห่งชาติ  วันปิยะมหาราช   5 ธันวามหาราช และวันสิ้นปี  เป็น

ต้น..ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี ตัวอย่าง เช่น กรณีพนักงานที่ท างานเป็นรายเดือนๆ ละ 

9,000 บาท ลูกจ้างประเภทนี้มาก็ได้เงิน ไม่มาก็ได้รับเงิน  ดังนั้น หากลูกจ้างประจ าท างานวันจันทร์-เสาร์ วัน

อาทิตย์หยุด ก็ยังจะได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ไม่มีการหักวันที่หยุดแต่อย่างใด แม้ว่าวันดังกล่าวจะเป็น

วันหยุดตามประเพณีใดก็ตามนายจ้างก็ยังต้องจ่ายให้โดยไม่หักเงินเดือน 

5. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  กฎหมายก าหนดให้ นายจ้างก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่

ลูกจ้างดังนี้ ..ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันท างาน ..

ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

 ถ้าลูกจ้างท่ีท างานยังไม่ครบ 1 ปี จะให้หยุดตามส่วนก็ได้..ให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดพักผ่อน

ประจ าปีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือก าหนดตามท่ีตกลงกัน..นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสม

และเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีไปรวมหยุดในปีอ่ืนก็ได้ 

 กรณีศึกษา  นายจ้างก านายจ้าง สามารถให้ลูกจ้างลาหยุดในช่วงใดของปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของลูกจ้างเอง  บางแห่งนายจ้างอาจก าหนดให้ลูกจ้างแจ้งวันลาพักร้อนล่วงหน้า เพ่ือที่จะได้

วางแผนการท างานได้และไม่ทับซ้อนกัน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะหากพนักงานในแผนกลาพร้อมกันมากจะส่งผลเสีย

ต่อบริษัท หรือบริษัทบางแห่ง ก็ให้ลูกจ้างใช้สิทธิการลาเป็นครั้งๆ ไป อาจจะลา 1 วัน เพ่ือท ากิจธุระส่วนตัว  

เนื่องจากลูกจ้างบางคนอาจไม่ใช้สิทธิในการลากิจ แม้ว่าสถานประกอบการจะก าหนดวันลากิจให้ก็ตาม ลูกจ้าง

ก็จะไม่ลาเพราะการลากิจส่วนใหญ่จะน าไปใช้เป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีด้วย 
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6. การลาคลอด กฎหมายก าหนดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอด

ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน  โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่ง

ลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน   

 วิธีการค านวณ  ลูกจ้างประจ าบริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  และได้ท าการลา

คลอด 45 วัน การจ่ายจึงค านวณดังนี้..เงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท  ตกเฉลี่ยวันละ 300 บาท คิดจาก 

(9,000บาท/30วัน) 

 ดังนั้น เท่ากับ 45 วัน  X  300 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท 

 กรณีท่ีบริษัทได้ท าการน าส่งเงินประกันสังคม ในส่วนของ 45 วัน ที่เหลือ ให้ลูกจ้างไปด าเนินการ

ขอรับได้ที่ประกันสังคมในจังหวัดที่ลูกจ้างท างานอยู่ โดยคิดค านวณเกณฑ์เดียวกัน  (กรณีท่ีลูกจ้างต้องการได้

ท าประกันสังคมไว้) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปในระหว่างที่คลอดบุตรทั้งหมดซึ่งกฎหมายประกันสังคมจะท า

การจ่ายให้แบบเหมาจ่าย โดยส่วนใหญ่ลูกจ้างภาคเอกชนจะลางานไม่เกิน 45 วัน กรณีท่ีลูกจ้างลางานนาน

มากเกินไปจะส่งผลการท างานของตัวลูกจ้างเอง เพราะก่อนที่ลูกจ้างจะลาต้องฝากงานให้เพื่อนร่วมงานใน

แผนก ท าให้ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ลาคลอดตามที่ก าหนดไว้จริง 90 วัน 

7. การลาเพื่อท าหมัน  กฎหมายได้ก าหนดให้ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือท าหมันได้และมีสิทธิ์ลาเนื่องจาก

การท าหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนด และออกใบรับรองแพทย์ให้โดยลูกจ้างมีสิทธิ์

ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย ดังนั้น การลาท าหมันจึงขึ้นอยู่กับใบรับรองแพทย์เป็นส าคัญ 

8. การลากิจ  กฎหมายก าหนดให้ ตามมาตรา 34  เขียนไว้ว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ า

เป็นได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของนายจ้างหมายถึง นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจได้หาก

ลูกจ้างมีกิจธุระอันจ าเป็น โดย 1 ปี ลูกจ้างจะลากี่วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นที่ส่งผลท าให้ลูกจ้างเกิดความ

เดือดร้อน   

 การลากิจสถานประกอบการบางแห่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง ว่าจะพิจารณาให้ลากิจ

หรือไม่  ส่วนค าว่าตามข้อบังคับนั้นหมายถึงว่า  นายจ้างจะให้ค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่ก็ได้ หรือจะให้แต่
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ก าหนดไว้ว่าลากิจได้ 1 ปีไม่เกินก่ีวัน  จึงจะได้รับค่าจ้าง ตัวอย่างเช่น 1 ปี ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง 

เป็นต้น ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาน

ประกอบการจะให้ลูกจ้างใช้สิทธิ 

9. การลาเพือ่รบัราชการทหาร กฎหมายก าหนดให้ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือรับราชการทหารในการ

เรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึก วิชาทหาร หรือ เพ่ือทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันที่ทาง

การทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อป ี

10. การลาเพื่อฝึกอบรม  ตามกฎหมายก าหนดให้  ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนา

ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น 

  ค่าจ้าง หมายถึง  เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตาม 

สัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้

โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่

ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างานแต่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน..ลูกจ้างมีสิทธิ์

ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ตามกฎหมายแรงงานให้จ่ายให้ลูกจ้างวันละ 300 บาท นายจ้างก็

ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามที่ได้ตกลงไว้ แม้ว่าวันนั้นเครื่องจักรจะเสียก็ตาม นายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดเงิน

ลูกจ้าง  ..หากไมม่ีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่ใดให้ถือว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ า พ้ืนฐานเป็นอัตรา

ค่าจ้างข้ันต่ าของท้องที่นั้น (อัตราค่าจ้างขั้นต่ าพ้ืนฐาน หมายถึง อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดเพ่ือ

ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) 

 ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด กรณีท่ีงานมีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่

งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดเท่าที่จ าเป็นก็ได้ ซึ่งได้แก่

..กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคมสถานพยาบาล 

และกิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงจะได้ก าหนดนายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานใน วันหยุดเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ โดยได้รับ

ความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป..กรณีท่ีมีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า สอง

ชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม ท างานล่วงเวลา (ยกเว้นงาน



 

 

296 

 

ที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน)..ค่า

ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ..ถ้า ท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน 

นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวน ชั่วโมง

ที่ท าหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ

ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน ..ถ้า ท างานในวันหยุดเกินเวลาท างานปกติของวันท างานนายจ้างต้องจ่าย ค่า

ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า

หรือตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย..ถ้า ท างานใน

วันหยุดในเวลาท างานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด

เพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันท างานตามชั่วโมงท่ีท างานในวันหยุด หรือตามจ านวนผลงานที่ท าได้ ส าหรับ

ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ส าหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่าย

ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันท างานตามชั่วโมงท่ีท างานในวันหยุดหรือตามจ านวนผลงาน ที่ท าได้ส าหรับ

ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 ค่าชดเชย  ตามกฎหมายก าหนดไว้ว่า ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดย

ลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้ 

 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา

สุดท้าย 30 วัน   

 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา

สุดท้าย90 วัน 

 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา

สุดท้าย 180 วัน 

 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้าง

สุดท้าย 240 วัน 
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 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 

วัน 

 จากกรณีศึกษา ข้างต้น กรณีนายจ้างได้ปิดกิจการลงเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ นาย ก. ซึ่ง

ท างาน 1 ปี ได้รับค่าจ้างจากองค์การเดือนละ 15,000 บาท  ดังนั้น เมื่อบริษัทเลิกจ้างจะได้รับค่าจ้างเดือน

สุดท้าย ดังนี้..ค่าจ้างเดือนสุดท้าย  15,000 บาท 

 ค่าจ้างในเดือนที่เลิกจ้าง 15,000 บาท ค่าตกใจ 15,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  45,000 บาท 

 ค่าตกใจ  เป็นค่าจ้างงวดสุดท้ายที่นายจ้างจ่ายเพ่ิมให้กับพนักงาน เป็นค่าท าขวัญให้กับพนักงาน  

ที่เสียขวัญและก าลังใจจากการท างานที่ให้ออกโดยไม่รู้ตัว  ซึ่งบริษัทท่ีมีคุณธรรมจะให้กับพนักงาน ทั้งนี้ก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถวางแผนการหางานใหม่ได้ในช่วงที่ตกงาน 

 กรณีท่ีลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการจ าหน่าย

หรือการบริการอันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่อง จักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุ

ให้ต้องลดจ านวนลูกจ้างลง นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้ 

 แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้ลูกจ้างและ

พนักงานตรวจแรงงาน ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้างถ้าไม่แจ้ง แก่ลูกจ้างที่จะเลิก

จ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาหกสิบวัน..ถ้าไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า

น้อยกว่าระยะเวลา 60 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่า 

จ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบวันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่า จ้าง

ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย..ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้าง

แทน การบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายด้วยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากค่าชดเชยปกติ

ดังต่อไปนี้ 

 ลูกจ้าง ท างานติดต่อกันครบหกปีข้ึนไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชย

ปกติซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่
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น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการท างาน ครบหนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 ค่าชดเชยพิเศษนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย หกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้าง

ของการท างานสามร้อยหกสิบวันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่

รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน..เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ เศษ

ของระยะเวลาท างานที่มากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี 

 ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบ ส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว .. นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวันก่อนย้ายถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับ

ค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อย ละห้าสิบของอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ์ได้รับ 

 ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่าย

ค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 

ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย: ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

 ลูกจ้างลาออกเอง 

 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

 จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 ฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ

เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง 

นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้

กระท าผิดในกรณี ดังต่อไปนี้ 
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 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร 

 ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 กรณีการจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้าง ตามก าหนดระยะเวลา

นั้น ได้แก่งานดังนี้ 

 การจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 

 งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ที่มีก าหนดงานสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงาน 

 งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่

เกิน 2 ปี โดยนายจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือ ไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง 

11. การใช้แรงงานหญิง ตามกฎหมายห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงท างานต่อไปนี้ 

 งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา  เว้น

แต่ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น 

 งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพ้ืนดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

 งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 

 งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น. ท างาน

ล่วงเวลา ท างานในวันหยุดหรือท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 งานเหมืองแร่หรืองาน ก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้น

แต่  ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น 

 งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 

 งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

 งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม 

 งานที่ท าในเรือ 
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 งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

12. การใช้แรงงานเด็ก   

ตามกฎหมายมาตรา 44 ห้ามนายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง 

ตามมาตรา 45 ในกรณีท่ีมีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน 

ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนบัแต่วันที่ เด็กเข้าท างาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจ

แรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมง

แรกของ การท างาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างก าหนด 

ห้ามนายจ้าง ใช้ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น. 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ห้ามนายจ้าง ใช้ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานล่วงเวลา 

ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานต่อไปนี้ 

 งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 

 สถานที่เล่นการพนัน 

 สถานที่เต้นร า ร าวง หรือ รองเง็ง 

 สถาน ที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ าเรอส าหรับ

ปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่ส าหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าสถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ห้ามนายจ้าง จ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอ่ืน 
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ห้ามนายจ้าง เรียก/หรือรับ เงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพ่ือการอ่ืนซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือ

หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวัน

ท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน 

13. หลักฐานการท างาน 

นาย จ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน เป็นภาษาไทย 

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างและ ส่งส าเนาให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน  

ข้อ บังคับฯ ต้องระบุเรื่องต่างๆ ดังนี้ วันท างาน เวลาท างานปกติ เวลาพัก วันหยุดและ

หลักเกณฑ์การหยุดหลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลา และการท างาน ในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่า

ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดวันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษ การร้อง

ทุกข์ และการเลิกจ้าง 

ทะเบียนลูกจ้างต้องมีชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน วันเริ่มจ้าง ต าแหน่งหรืองาน

ในหน้าที่อัตราค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างและวันสิ้นสุดการจ้าง.

เอกสาร เกี่ยวกับการค านวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ต้องระบุ วันเวลาท างาน.ผลงานที่ท าได้

ส าหรับการจ้างตามผลงาน และจ านวนเงินที่จ่าย โดยมีลายมือชื่อลูกจ้างผู้รับเงิน 

14. การควบคุม 

นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป จะต้องจัดท าข้อบังคับเก่ียวกับการท างานเป็น

ภาษาไทย อย่างน้อยต้องมี รายละเอียด ดังนี้ 

 วันท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 

 วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
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 หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 

 วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด – 

วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

 วินัยและโทษทางวินัย 

 การร้องทุกข์ 

 การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและชดเชยพิเศษ 

 นายจ้างต้องประกาศใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีลูกจ้าง

รวมกันตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 

 นายจ้างต้องปิดประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการท างานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ท างานของ

ลูกจ้างให้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานต่อไปแม้ว่านายจ้างจะมีลูกจ้าง ลดต่ ากว่า 10 คนก็ตาม 

15. การร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิของตนอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน ของนายจ้างได้ โดย 

 ลูกจ้างน าคดีไปฟ้องศาลแรงงาน 

 ลูกจ้างยื่นค าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

การยื่นค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือทายาท 

 ยื่นค าร้องทุกข์ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

 ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องถิ่นที่ลูกจ้างท างานยู่  

การพิจารณาค าร้องทุกข์ของพนักงานตรวจแรงงาน 

 เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงจากนายจ้าง ลูกจ้าง และพยานโดยเร็ว รวมทั้งการรวบรวม

หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ต้องมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือยกค าร้องทุกข์ของ

ลูกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 การรวบรวมข้อเท็จจริง และการมีค าสั่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วัน

รับค าร้องทุกข์ไว้ด าเนินการ ถ้า ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ขอขยายระยะเวลา ต่อ

อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน 

16. การฝ่าฝืนกฎหมาย อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน กรุงเทพฯผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีอ านาจเปรียบเทียบปรับส าหรับความผิด ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดช าระค่าปรับภายใน 30 วัน 

นับเท่าวันที่ได้รับแจ้งผลคดี คดีอาญา เป็นอันเลิกกัน ถ้าไม่ยอมเปรียบเทียบปรับหรือไม่ช าระค่าปรับภายใน

ก าหนด พนักงานสอบสวน (ต ารวจ) จะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป 

17. ประเภทของพนักงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ วันท างาน เวลาท างาน

ปกติ และเวลาพัก  ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด  ประกอบด้วย 

 ผู้มีสิทธิได้รับค่าท างานล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด ได้แก่พนักงานที่ได้รับค าสั่งให้มา

ท างานในวันหยุด   ยกเว้นพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งผู้จัดการของสถานประกอบการนั้น เนื่องจาก ผู้จัดการ 

หรือผู้บริหารในระดับต้น มีค่าตอบแทนที่เหมาจ่ายให้อย่างเหมาะสมแล้ว 

 ค่าท างานล่วงเวลา  ตามกฎหมายก าหนดให้จ่ายค่าล่วงเวลาท างานไว้ 2 วัน ดังนี้  

วันปกติ หากสถานประกอบการมีค าสั่งให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทั้งรายเดือนและรายชั่วโมงเข้า

ปฏิบัติงาน  กฎหมายก าหนดให้เบิกค่าล่วงเวลาให้กับผู้ปฏิบัติงานในวันท างานปกติ ในอัตรา 1.5 เท่าของอัตรา

ค่าแรกปกติ  ตัวอย่าง ค่าแรงวันละ 300 บาท จะได้รับค่าแรง 300 X 1.5 เท่า ของค่าแรง รวมเป็นวันละ 450 

บาท ต่อวัน 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณีนิยม  หากสถานประกอบการใดมีค าสั่ง

ให้พนักผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในวันและช่วงเวลาดังกล่าว ให้คิดค่าแรงให้กับผู้ปฏิบัติงานในอัตรา 3 เท่า

ของอัตราค่าจ้างปกติ  ตัวอย่าง  ค่าแรงวันละ 300 บาท จะได้รับค่าแรงเท่ากับ 300 X 3 เท่า รวมเป็น 900 

บาท  ต่อวัน  

นอกจากนี้ ยังต้องมีการระบุข้อมูลชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับ วันและสถานที่ที่จ่าย

ค่าจ้าง และค่าท างานในวันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การยื่นค าร้องทุกข์ และ
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การเลิกจ้าง เป็นต้น ส าหรับ ประเพณีปฏิบัติ เป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างกระท าร่วมกันติดต่อกันมาจนเป็น

ประเพณีปฏิบัติ โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งได้แก่ การจัดงานปีใหม่ การ

ให้โบนัส วันหยุดในวันตรุษจีน เป็นต้น 

 

สหภาพแรงงาน 

ปัจจุบันลูกจ้างในประเทศไทยได้มีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม เข้าสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม

มากขึ้น  ทั้งนี้ เกิดจากความเจริญเติบโตของธุรกิจที่มีขยายตัวใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชากรเพ่ิมมากขึ้น  

จึงท าให้มีการผลิตสินค้าในปริมาณที่มากข้ึนเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในโลก  รูปแบบของธุรกิจที่

เกิดจากในครัวเรือน ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบอุตสาหกรรมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน  จึงได้มีการจัดตั้งสภาพ

แรงงาน คือ องค์การของลูกจ้างที่ถูกจัดตั้งข้ึนจะท าหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้าง  

เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึนอย่างเหมาะสมกับทุกคนในองค์การ   

แรงงานสัมพันธ์ (Labour relation) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของ

สถานประกอบการ  เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและประโยชน์ของแต่ละฝ่ายภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน ในบางครั้งอาจ

เรียกว่าพนักงานสัมพันธ์ อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Labour relation, industrial relation) จะเน้นแรงงาน

สัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

หลักการแรงงานสัมพันธ์  

 สิทธิที่จะก่อตั้งองค์การของตน โดยปราศจากการข้องเก่ียวแทรกแซงจากนายจ้าง 

 สิทธิที่จะด าเนินการต่อรองเป็นหมู่คณะ 

 การเจรจาต่อรองด้วยความจริงใจ 

ประเภทของสหภาพแรงาน มี 4 ลักษณะ คือ 

1. สหภาพแรงงานทั่วไป (General union) มีคนงานจ านวนมากซึ่งท างานทั่วๆ ไป โดยไม่อาจ

เรียกว่าเป็นช่างฝีมือประเภทใด ท าอาชีพใด มีจ านวนมากแต่อ านาจต่อรองมีน้อย 
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2. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial union) คือ สหภาพที่ลูกจ้างซึ่งท างานใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะท างานประเภทใดหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทใดๆ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น สหภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมจึงมักพบปัญหาในการมีสมาชิกซ้ าซ้อน และต้องแข่งขันหาสมาชิกกับสหภาพแรงงานที่

จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในแต่ละบริษัท ในประเทศไทยที่สามารถด าเนินงานมีประสิทธิภาพต่อเนื่องก็ได้แก่ 

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

3. สหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท (House union or company union) เกิดขึ้นจากลูกจ้างหรือ

พนักงานในกิจการเดียวกันจัดตั้งขึ้น มีสมาชิกท างานอยู่เฉพาะในบริษัทนั้น  ในประเทศไทยสหภาพแรงงาน

เกือบทั้งหมดเป็นสหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท 

4. สหภาพแรงงานช่างฝีมือ (Craft union)  เป็นลักษณะแรกของการรวมตัวกันของลูกจ้าง 

กฎหมายแรงงานของไทยไม่อนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงานประเภทนี้ 

สหภาพแรงงานแต่ละสหภาพมักมีอ านาจต่อรองน้อย จึงแก้ความเสียเปรียบของตนโดยการจัดโรง

สร้างขององค์การระดับชาติ และขยายไปสู่องค์การระหว่างประเทศต่อไป โดยวิธีการดังนี้ คือ 

1. การยุบรวมสหภาพเข้าด้วยกัน (Merger) คือ สหภาพบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ยุบรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ

ลูกจ้าง (Labour Congress) ซึ่งเป็นองค์การระดับชาติ 

2. การร่วมกันสร้างสหพันธ์ (Federation) คือ สมาชิกของแต่ละสหภาพลงมติให้กรรมการ

ด าเนินการจัดตั้ง หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์ของแต่ละอุตสาหกรรม เมื่อสมาชิกด าเนินการเจรจา

ต่อรองสหพันธ์ก็จะให้ความช่วยเหลือในด้านค าปรึกษาข้อกฎหมาย วัสดุ อุปกรณ์ และการเงิน เพ่ือช่วยผลักดัน

ให้สมาชิกประสบชัยชนะ 

3. การร่วมกันจัดตั้งสภาพองค์การลูกจ้าง (Trade union congress) เป็นสถาบันกลาง 

ระดับชาติ ซึ่งมีข้ึนในทุกประเทศ ในประเทศไทยเรียกว่า สภาองค์การลูกจ้าง 
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สมาคมนายจ้าง 

เหตุผลในการจัดตั้งสมาคมนายจ้าง 

1. ก าหนดแนวทางและเงื่อนไขส าหรับสมาชิกปฏิบัติร่วมกัน 

2. ถ่วงดุลอ านาจกับสหภาพแรงงาน 

3. เพ่ือท าหน้าที่เป็นคู่กรณีกับสหภาพแรงงานที่มีสายงาน 

4. เป็นตัวแทนนายจ้างที่เป็นสมาชิกในการชี้แจง 

แรงกระตุ้นให้เกิดสมาคมนายจ้างในประเทศไทย 

1. แรงกระตุ้นจากรัฐ 

2. แรงกระตุ้นทางการเมือง นั่นคือ การที่ผู้ก่อตั้งบางคนเคยด ารงต าแหน่งส าคัญในพรรคการเมืองที่มี

ความผูกพันอยู่ในวงธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแน่นแฟ้น และมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันในการที่จะต้านทานอ านาจ

ของฝ่ายสหภาพแรงงาน 

บทบาทของสมาคมนายจ้าง 

1. บทบาททางเศรษฐกิจ 

2. การให้ค าปรึกษาและข้อมูล 

3. เป็นผู้แทนของบริษัทสมาชิก 

กติกาก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

การเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย 

1. กติกาก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

2. ข้อเรียกร้องและพฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง 

3. การประนอมข้อพิพาทและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 
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4. ข้อตกลงร่วม 

มูลเหตุพื้นฐานของการเรียกร้อง 

1. ไม่มีนโยบายการจ้างงานที่ยุติธรรม ขาดความม่ันคง และความก้าวหน้าในการท างาน 

2. มีระเบียบข้อบังคับท่ีล้าสมัย หละหลวม ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน 

3. ไม่ให้ความส าคัญแก่งานบริหารบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ 

4. ขาดระบบการสื่อความท่ีประสิทธิภาพ 

5. ฝ่ายจัดการไม่เอาใจใส่แก้ไขข้อรองทุกข์ของพนักงาน 

ข้อเรียกร้องและพฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง 

พฤติกรรมในการเรียกร้อง หลังจากท่ีลูกจ้างได้จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น ข้อเรียกร้องก็มีสภาพที่เข้มข้น

จริงจังขึ้นกว่าเดิม คือ มีทั้งสิ้นที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทน (Interests) และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ 

(Rights) แต่โดยส่วนมากจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ เช่น ค่าครองชีพ ขอปรับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นเต็มจ านวนการ

เปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ า ขอก าหนดอัตราเพ่ิมต่ าสุดส าหรับการขึ้นเงินเดือนประจ าปี 

ขั้นตอนในการยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 

1. การยื่นข้อเรียกร้อง กรณีข้อเรียกร้องของลูกจ้างไม่มีสหภาพแรงงาน ต้องมีชื่อและลายมือชื่อของ

ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 15%  ของลูกจ้างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น ระบุชื่อผู้แทนซึ่งต้อง

เป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น จ านวนไม่เกิน 7 คน หากจะตั้งที่ปรึกษาก็ได้แต่ไม่เกิน 2 คน ถ้า

สหภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง จะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1/5 ของลูกจ้างทั้งหมด  

 **เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อผู้แทนให้ฝ่ายเรียกร้องทราบแล้ว เริ่ม

เจรจากันภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับข้อเรียกร้อง 
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2. การท าข้อตกลง หากตกลงกันได้ให้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้แทนในการเจรจาของ

ทั้ง  ฝ่ายแล้วน าไปจดทะเบียนกับเหจ้าหน้าที่แรงงานภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดย

เปิดเผยไว้ ณ สถานที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตกลงกัน 

การระงับข้อพิพาท 

ถ้าไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาทแรงงาน

เกิดขึ้น ถ้าฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องยังประสงค์จะด าเนินการต่อไป ให้แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 

เป็นหนังสือภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่พ้นก าหนดหรือที่ตกลงกันไม่ได้เพ่ือให้ไกล่เกลี่ยให้พนักงานประนอมข้อ

พิพาทด าเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันไม่ได้ถือว่าเป็นข้อพิพาท

แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายอาจด าเนินการอย่างใดดัง 

ต่อไปนี้ 

 ตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ 

 นายจ้างปิดงาน 

 ลูกจ้างนัดหยุดงาน 

** ทั้งนี้ นายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานได้ก็ต่อเมื่อ ต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่และอีกฝ่าย

หนึ่งทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง 

กิจการที่ห้ามปิดงาน งดจ้าง และห้ามนัดหยุดงาน 

กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ส าคัญ กฎหมายได้ห้ามนายจ้างปิดงาน งดจ้าง และห้ามลูกจ้างนัด

หยุดงาน เช่น การรถไฟ ท่าเรือ ไฟฟ้า ประปา กลั่นหรือจ าน่ายน้ ามัน ฯลฯ 

*** เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในกิจการสาธารณูปโภค พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะส่ง

เรื่องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยชี้ขาด แล้วแจ้งให้ทั้ง 2 ฝ่าย

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อพิพาทแรงงานั้น 
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การประนอมข้อพิพาทและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

การประนอมข้อพิพาทแรงาน (Conciliation of labour diputes) มีบทบาทที่ส าคัญในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาแรงงานมิให้ขยายตัวเป็นความขัดแข้งระหว่างชนชั้น เพราะบางครั้งข้อขัดแย้งที่ตกลงกันมิได้

นั้นมิใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการเงินเสมอไป แต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและทิฐิของแต่ละฝ่าย หากมีบุคคลที่สาม

เข้าใจปัญหาและให้ความเป็นธรรมเข้าชี้แจงเหตุผลความถูกต้อง คู่กรณีก็มักตกลงกันโดยไม่มีฝ่ายใดเสียหน้า 

พนักงานประนอมข้อพิพาทของไทย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกองแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานแรงงานจังหวัด ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ส าคัญๆ ผู้บริหารระดับสูงของกรมแรงงานอาจท า

หน้าที่เป็นเจ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเสียเอง 

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (Arbitration of labour diputes)  

 การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ (Voluntary arbitration) ซึ่งผู้ชี้ขาดนั้นนายจ้างและลูกจ้างอาจ

ตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 

 การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับของกฎหมาย  (Compulsory arbitration) รัฐใช้อ านาจเข้า

แทรกแซงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในกิจการหลายประเภท ซึ่งหากเกิดการนัดหยุดงานหรือปดงาน

งดจ้างแล้ว อาจเกิดผลเสียหายใหญ่หลวงต่อสภาพการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รัฐบาลได้

บัญญัติกฎหมายห้ามการนัดหยุดงาน และให้กรณีพิพาทในกิจการนั้นๆ เข้าสู่การชี้ขาด 

***ศาลแรงงานยึดหลักการด าเนินคดีตั้งแต่การฟ้อง การแก้ค าฟ้อง การสืบพยานถึงการจัดท าค า

พิพากษา โดยยึดหลักการที่ว่า สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเท่ียงตรง 

องค์คณะผู้พิพากษาศาลแรงงาน ประกอบด้วย 

 ผู้พิพากษา (ผู้พิพากษาอาชีพ) 

 ผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งมาจากผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆ กัน 
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ข้อตกลงร่วม  

ข้อตกลงร่วม คือ เอกสารสัญญาที่ผู้แทนฝ่ายจัดการกับผู้แทนลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานตกลงกัน

จัดท าขึ้นไว้เมื่อเสร็จสิ้นการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ เจรจาต่อรองกันเป็นผลส าเร็จเองหรือโดยอาศัยการไกล่เกลี่ย

ประนอมข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่แรงงาน 

ข้อตกลงสภาพการจ้าง 

กฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  ก าหนดไว้ว่า ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง

ตั้งแต ่20 คนข้ึนไป จัดให้มีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยจัดท าเป็นหนังสือ 

*** ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายถึง ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ระหว่างนายจ้าง

หรือสมาคม นายจ้างกับสหภาพแรงงาน ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ขอบเขตการบังคับใช้ข้อตกลง (Coverage) 

 สิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย (Rights and obligations) 

 การตีความข้อตกลง 

 กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

 การป้องกันและระงับข้อพิพาท 

การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 

 การนัดหยุดงาน (Strike) คือ การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน 

 การปิดงาน (Lockout) คือ การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างท างานชั่วคราวเนื่องจากข้อ

พิพาทแรงงาน 

 การปิดล้อม (Picketing) คือ การเดินขบวนของสมาชิกสหภาพแรงงานนอกบริเวณโดรงานที่

สหภาพก าลังมีข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทอยู่กับนายจ้าง  โดยกลุ่มลูกจ้างจะตั้งแถวหน้าโรงงานหรือสถานที่ท า

การ ห้ามมิให้ลูกจ้างๆ อ่ืนๆ เข้าไปท างาน  ห้ามส่งของเข้าไป หรือห้ามลูกค้าเข้า เพ่ือเป็นการบีบบังคับนายจ้าง 
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มาตรการอุตสาหกรรม (Industrial action)  เป็นวิธีการที่ใช้ระโยชน์ในการต่อรองซึ่งมีวิธีการต่างๆ 

ดังนี้ 

 การนัดแนะใช้สิทธิการลาประเภทต่างๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง

ให้ตามปกติ 

 การปฏิเสธงานล่วงเวลา (Overtime ban) 

 การแกล้งปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ (Work to rules) 

 การเฉื่อยงาน (Slow down) 

***  เงินทดแทน คือ เงินที่จ่ายแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึง

แกความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการท างานหรือจากโรคซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือจากการ

ท างาน 

*** กองทุนเงินทดแทน เป็นหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง 

และมีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ซึ่ง

กองทุนเงินทดแทนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานฯ นายจ้างที่

จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน คือ นายจ้างที่มี่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 10 คน ขึ้น

ไป 

*** กองทุนประกันสังคม  ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ลูกจ้างที่อยู่ใน

บังคับของกฎหมายประกันสังคมเป็นผู้ประกันตน (ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบ อันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ตามกฎหมายประกันสังคม)  โดยลักษณะบังคับต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกับนายจ้าง 

และรัฐบาล ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างของลูกจ้าง และนายจ้างรวมเป็น 10% (ดูจากการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในปัจจุบันด้วย) 
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*** เงินชดเชย คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเม่ือเลิกจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน ค่าชดเชย

แบ่งเป็น ค่าชดเชยปกติกับค่าชดเชยกรณีพิเศษ กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูก

เลิกจ้าง ดังนี้ 

ค่าชดเชยกรณีพิเศษ คือ การเลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือ

การบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้

ต้องลดจ านวนลูกจ้าง กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับค่าชดเชยกรณีพิเศษไว้ ดังนี้ 

นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน หากไม่แจ้งหรือแจ้งน้อยกว่ารยะยะเวลาที่

ก าหนด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าเท่ากับอัตราสุดท้าย 60 วัน 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยปกติแก่ลูกจ้าง ส าหรับการท างานของลูกจ้าง

ที่เกิน 6 ปี ในอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการท างานครบ 1 ปี แต่ค่าชดเชยพิเศษนี้รวม

แล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน 

*** การลาคลอด ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังครรภ์หนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน 

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน   
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สรุป 

แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ โดยปกติในองค์การเอกชนทั่วไป หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี 

แต่การจ้างงานในบางแห่ง บางสาขาอาชีพอาจแตกต่างไปจากนี้ได้บางกรณี เช่นนักวิชาการท่ีมีคุณวุฒิ

เหมาะสมอาจท างานต่อไปจนอายุเกิน 60 ปีได้ แรงงานแบ่งเป็นแรงงานที่ผลิตแล้ว และแรงงานที่ยังไม่ผลิต 

เช่น นักศึกษา จัดเป็นแรงงานที่ยังไม่ผลิต เป็นต้น แรงงานโดยทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองโดยหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารแรงงาน องค์การจะต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

ของตนเพ่ือจะได้สามารถใช้แรงงานให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ตัวผู้ใช้แรงงานเองก็เช่นเดียวกัน ควรมี

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องกับสิทธิอันพึงได้ของตน เพ่ือมิให้ได้รับการเอารัดเอาเปรียบจาก

นายจ้าง ส าหรับกฎหมายที่ได้หยิบยกมาในบทนี้ได้แก่ กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงาน เรื่องของ

สหภาพแรงงาน และการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนสวัสดิการอันพึงได้รับจากนายจ้าง 

รวมถึงเรื่องของประกันสังคมที่บุคคลควรได้รับ ซึ่งต้องติดตามข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม เนื่องจาก

เงื่อนไขหรือข้อมูลบางประการอาจมีแตกต่างไปจากกฎหมายบ้าง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย

หลัก 
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ค าถามท้ายบท  

1. ค าว่าแรงงาน หมายถึงบุคคลกลุ่มใดบ้าง ยกตัวอย่าง 

2. ค าว่า “ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่าอย่างไร 

3. อธิบาย “วิธีระงับข้อพิพาท” ตามความเข้าใจ 

4. จงบอกข้อดีและข้อเสียของสหภาพแรงงาน 

5. บุคคลจะได้ไม่ได้รับค่าชดเชย กรณีใดบ้าง 

6. “ค่าชดเชย” ต่างกับ “เงินทดแทน” อย่างไร 

7. “เงินสะสม” ต่างกับ “เงินสมทบ” อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระส าคัญประจ าบทที่ 13 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ความส าคัญของสารสนเทศในองค์การ 

3. ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4. คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

5. การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

6. แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 13  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับบุคลากร และงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ เพ่ือที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึง

การที่จะต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดี ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้หรือแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

นอกจากนี้ยังต้องสามารถน ามาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อที่จะน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นมาใช้ช่วยในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร  

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

ก่อนจะท าความเข้าใจกับค าว่า สารสนเทศ (Information) ควรได้เข้าใจกับค าว่า ข้อมูล (Data) ก่อน 

ค าว่าข้อมูลนั้น หมายถึง ข้อเท็จจริงใดๆที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยที่ยังมิได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การ

วิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน หรือการบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ในแต่ละแผนก เกี่ยวกับการขาด ลา มา สาย เป็นต้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ 

เราเรียกว่าเป็น ข้อมูลดิบ เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ เช่น น ามาค านวณจ านวนวันที่ขาด ลา หรือ 

มาสาย เพ่ือจะน าไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ข้อมูลเหล่านี้ จะถูก

เปลี่ยนเป็น สารสนเทศ ที่น ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ หรือ วางแผนในเรื่องต่างๆ นั่นเอง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะส าคัญของสารสนเทศ ก็คือ การเน้นการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลดิบ 

เพ่ือเอาข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า สารสนเทศ ไปใช้ต่อไป นั่นเอง ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น 

มีได้หลายๆวิธี และใช้เครื่องมือที่หลากหลายในปัจจุบันมาช่วย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้

มากยิ่งขึ้น 
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ความส าคัญของสารสนเทศในองค์การ 

ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานนั้น สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ (เทพศักดิ์ 

บุณยรัตพันธุ์, 2553, หน้า 252-258) 

1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในองค์การอย่างครอบคลุม องค์การที่มีการจัดเก็บข้อมูล

ด้านต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงของหน่วยงาน ท าให้องค์การทราบความเป็นไปภายในองค์การอยู่เสมอ ว่าองค์การมี

การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น จ านวนของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ส่วนงานใดที่มี

พนักงานเพ่ิม ส่วนงานใดที่มีพนักงานลาออก หรือการลาป่วย อุบัติเหตุ หากเห็นว่ามากเกินไปหรือเกิดข้ึนถี่

บ่อย อาจช่วยให้สามารถสังเกตเห็นความผิดปรกติ และหาสาเหตุต่อไปได้ 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์การ เนื่องจากองค์การต้องมีการปฏิบัติงานอยู่เป็น

ประจ าทุกวัน จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกิดข้ึนจากการท างานเหล่านั้น เช่นการบันทึกประวัติพนักงานให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการมาท างานของพนักงานในแต่ละวัน หรือการบันทึกประวัติการ

ฝึกอบรมของพนักงาน เป็นต้น 

3. ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน ข้อมูลต่างๆที่ได้มีการบันทึกไว้นั้น สามารถน ามา

ประมวลผล วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลให้กับผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนในเรื่องต่างๆ 

หากจะพิจารณาความส าคัญของระบบสารสนเทศต่อองค์การ โดยจ าแนกเป็นระดับนั้น สามารถ

จ าแนกได้เป็น 2 ระดับคือ  

1. ความส าคัญในระดับปฏิบัติการ ในระดับนี้ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้ ก็คือ ระบบ

สารสนเทศในงานปฏิบัติการ (Transaction processing system: TPS) จะน ามาใช้เพื่อสนับสนุนงาน

ประจ าวัน (Routine)   

2. ความส าคัญในระดับจัดการ ในระดับนี้ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้ ก็คือ ระบบ

สารสนเทศที่น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision supporting system: DDS) เพ่ือตอบสนองการ

ตัดสินใจและการวางแผน 
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โดยที่ ระบบสารสนเทศ 2 ประเภทนี้ คือ TPS และ DSS จะรวมกันเป็นระบบที่เรียกว่า ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management information system: MIS) 

ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ในหนังสือ Human resource information systems: Basics, applications, and future 

directions (Kavanagh, M., Thite, M., & Johnson, R. D., 2015) ได้อธิบายไว้ว่า จากการวิเคราะห์ประวัติ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Information 

Technology) ได้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปผ่านกาลเวลา 

กล่าวคือแต่เดิมมีการเน้นในกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์แบบเก่าเดิมๆที่ต้องท าอยู่เป็นประจ า (Routine 

transactional and traditional HR activities) ได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมการแปลงรูป

ทรัพยากรมนุษย์ (Transformational HR activities) ค าว่า “Transactional activities” ก็คืองานที่มีการ

บันทึกอยู่เป็นประจ า เช่น ที่อยู่ของพนักงาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือประวัติสุขภาพของพนักงาน เป็นต้น 

ส่วน “Traditional activities” ก็คือกิจกรรมแบบดั้งเดิมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเน้นไปที่เรื่อง

ของ การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่วนค าว่า “Transformational 

HR activities” ก็คือกิจกรรมขององค์การที่สามารถเพ่ิมมูลค่า (Add value) เข้าไปสู่ผลผลิตและการบริการ

ขององค์การได้ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เป็นโครงการฝึกอบรมส าหรับพนักงานขายปลีกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม

การให้บริการแก่ผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นเป้าหมายทางกลยุทธ์อันหนึ่งขององค์การ ดังนั้น กิจกรรม

การแปลงรูปทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น ว่าหน้าที่ทางด้านทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ

เชิงกลยุทธ์ต่อองค์การได้อย่างไร  ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แบ่งออกเป็นยุคๆ ได้ดังนี้ (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015) 

ก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง  

ในต้นศตวรรษที่ 20 และก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง หน้าที่ของงานบุคคล (ค าว่า “งานบุคคล” เป็น

ค าท่ีถูกใช้มาแต่เดิม ก่อนจะใช้ค าว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ในปัจจุบัน) เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องมีการ

บันทึกข้อมูลต่างๆของลูกจ้าง ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นหน้าที่พนักงานที่ดูแลพนักงานคนอ่ืน (Caretaker function) 
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ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็นช่วงที่หลักการของการจัดการยึดหลักของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Science 

management) ซึ่งแก่นส าคัญของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือการท าให้ลูกจ้างสร้างผลผลิตได้สูงสุด 

(Maximize employee productivity) แนวคิดนี้ถูกคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการท างาน (Best way to 

do any work) วิธีที่ดีที่สุดนี้ถูกตัดสินจากการศึกษาเรื่องของเวลาและการเคลื่อนไหวในการท างานและพบว่า

เป็นการใช้ความสามารถของมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดในกระบวนการผลิต ดังนั้น การท างานจึงควรมี

การแบ่งงานออกเป็นชิ้นๆ และจ านวนของชิ้นงานที่ถูกท าให้เสร็จสมบูรณ์โดยคนงานนั้น สามารถท่ีจะน ามา

ค านวณเป็นค่าตอบแทนได้ ข้อค้นพบเหล่านี้จึงเป็นที่มาของระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบตามชิ้นงาน 

(Piece-rate pay systems) ซึ่งถูกมองว่าเป็นวิธีจูงใจลูกจ้างที่ดีท่ีสุดในขณะนั้น 

ต่อมา เริ่มมีอิทธิพลของรัฐบาลเข้ามาเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์การจ้างงานบ้าง เนื่องจากมีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานเด็กและเรื่องของการท างานในสภาพที่ไม่ปลอดภัยเป็นต้น นายจ้างบางคนจึงเริ่มมี

การจัดตั้งแผนกสวัสดิการและการบริหารดูแลเพื่อให้ดูแลผลประโยชน์ของลูกจ้างหรือคนงาน โดยเริ่มมีการ

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ความปลอดภัย มีการบันทึกชั่วโมงการท างานและการจ่ายค่าตอบแทน 

ประเด็นที่น่าสนใจ คือว่า การบันทึกข้อมูลเหล่านั้นคือหนึ่งในหน้าที่หลักที่ถูกหลอมเข้าไปอยู่ในการออกแบบ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) จนถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามในสมัยช่วงเวลานั้น 

การบันทึกเป็นแบบง่ายๆ ไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลถูกเขียนลงในกระดาษและถูกเก็บไว้ ซึ่งเราก็

ยังคงเห็นได้ในธุรกิจเล็กๆในปัจจุบัน 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (1945-1960) 

การเคลื่อนย้ายแรงงานและการใช้ประโยชน์จากแรงงานในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมีผลกระทบ

อย่างมากต่อการพัฒนาหน้าที่ของงานบุคคล ผู้จัดการตระหนักว่าผลผลิตของลูกจ้างและแรงจูงใจในการท างาน

มีผลกระทบที่ส าคัญมากต่อผลก าไรของธุรกิจ ประเด็นของเรื่องมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ในช่วง

หลักสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกเน้นให้เห็นว่าแรงจูงใจของลูกจ้างไม่ได้มีเพียงแค่เงินแต่มากจากปัจจัยทางด้าน

สังคมและเรื่องของจิตใจด้วย (Motivated not just by money but also by social and psychological 

factors) เช่น ได้รับการยอมรับในการท างาน หรือได้รับการยอมรับในบรรทัดฐานการท างาน  
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เนื่องจากต้องการแยกประเภทของคนจ านวนมากออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะอาชีพ (Occupational 

categories) เพ่ือที่จะเข้ามารับใช้ในกองก าลังทหารสหรัฐ เกณฑ์หลักท่ีน ามาใช้ในระบบของการแยกกลุ่มก็คือ 

ค าอธิบายลักษณะงาน (Job description) ซึ่งจะประกอบด้วยรายการของกลุ่มงานย่อย (Tasks) หน้าที่ 

(Duties) และความรับผิดชอบของแต่ละคน (Responsibilities) เป็นหลัก ระบบของการใช้ค าอธิบายลักษณะ

งานนี้สามารถถูกใช้เพ่ือออกแบบโปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ใช้ส าหรับประเมินการ

ท างานของลูกจ้างแต่ละคน และใช้จัดหาพ้ืนฐานส าหรับข้อสรุปในการท างาน 

ในยุคก่อนสงครามมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างมากขึ้น ลูกจ้างจึงมีการรวมตัว

เพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงาน (Labor unions) และได้ให้ค าจ ากัดความขอบเขตความสัมพันธ์ในเรื่องการจัดการ 

ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจึงต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้างมากขึ้น และต้องรายงานต่อรัฐบาลด้วย ฝ่าย

บุคคลจึงต้องมีการจัดตั้งแผนกผู้เชี่ยวชาญเช่น ฝ่ายสรรหา แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม และความสัมพันธ์กับ

รัฐบาล เป็นต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกท้ังจ านวนของพนักงานมีจ านวนมากยิ่งข้ึน การน าจึงเริ่ม

มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างและการดึงข้อมูลมาใช้งาน ในบางกรณีในโรงงาน

อุตสาหกรรม การวิเคราะห์งาน (Job analysis) และข้อมูลที่มีการแยกประเภทไว้สามารถถูกใส่เข้าไปเพ่ือท า

ให้เข้าใจได้ดีขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับวางแผน และใช้ทักษะของลูกจ้างอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ในกองก าลัง

ทหารอากาศสหรัฐได้จัดท าการวิเคราะห์งาน แยกประเภทกลุ่มงาน ผ่านห้องปฏิบัติการที่ชื่อว่า Human 

resource laboratory (AFHRL) ซึ่งเป็นผลให้ได้โครงสร้างอาชีพต่างๆออกมา ห้องปฏิบัติการ AFHRL นี้ 

รวบรวมข้อมูลจากงานเป็นพันๆงานที่อยู่ภายในกองก าลังทหารอากาศสหรัฐผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า 

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอาชีพ (Comprehensive occupational data analysis 

program/CODAP) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสามารถสร้างระบบการแยกประเภทกลุ่มของค าอธิบายลักษณะงาน 

(Job description) ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานั้น ฝ่ายบุคคลที่ไม่ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมยังไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์มากนัก 

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูกใช้ส าหรับการออกบิล และควบคุมสินค้าคงคลัง ในฝ่ายบุคคลจะมีการใช้น้อยมาก คือ

ใช้เฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น (Payroll) ในฝ่ายบุคคล หน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนนั้นเป็นสิ่งแรก

ทีถู่กท าให้เป็นระบบอัตโนมัติ บริษัทใหญ่ๆ เริ่มน าคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นเพ่ือสืบค้นค่าตอบแทน
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ทั้งหมดของลูกจ้าง แต่หน้าที่นี้มักจะจ้างแหล่งภายนอกเนื่องจากการลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมการจ่าย

เงินเดือนสมัยนั้นยังมีราคาแพงมาก จึงง่ายกว่าที่จะจ้างบริษัทที่รับท าโดยเฉพาะ ในสมัยนั้นคอมพิวเตอร์เองก็

เพ่ิงเป็นระยะเริ่มต้น ซึ่งยังคงมีราคาแพงและมีความซับซ้อนใช้งานยาก ดังนั้น แม้จะมีการเติบโตของ

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในแผนกอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการจัดการวัตถุดิบหรือสินค้า แต่ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับพนักงานก็ยังคงถูกบันทึกลงในกระดาษโดยใช้คนเขียนบันทึก (Manually) ยังมีความลังเลใน

ระยะแรกๆท่ามกลางฝ่ายบุคคลที่จะน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในแผนก สิ่งนี้เป็นผลกระทบในระยะยาวของ

หลายๆบริษัทเมื่อมีการน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ แม้ว่าต่อมาคอมพิวเตอร์จะเริ่มถูกลงและและ

ใช้ง่ายขึ้น 

ยุคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม (1963-1980) 

ในยุคนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับเก่ียวกับแรงงานมากข้ึนในประเทศสหรัฐ ข้อบังคับเช่นเรื่อง

การห้ามการปฏิบัติอย่างแบ่งแยกกับลูกจ้าง เช่น การแบ่งแยกสีผิว นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับเก่ียวกับความ

ปลอดภัยและสุขภาพ การก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลูกจ้างเม่ือเกษียณอายุ ข้อก าหนดเกี่ยวกับภาษี 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลที่จะต้องเก็บข้อมูลและรายงานต่อ

เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องรายงานว่าไม่มีการแบ่งแยกหรือเหยียดสีผิว หรือกีดกันเรื่องเพศ เป็นต้น และ

เพ่ือที่จะป้องกันปัญหาข้อเรียกร้องหรือข้อร้องทุกข์ต่างๆ ข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลมีจึงต้องมีความถูกต้องแม่นย า 

ครอบคลุม และทันสมัย ซึ่งมันจ าเป็นจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูล กระบวนการการวิเคราะห์ และกระบวนการการรายงานทั่วไป 

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ฝ่ายบุคคล เริ่มถูกเรียกว่า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ลูกจ้างถูกให้ความคุ้มครอง 

ได้รับความใส่ใจ และถูกเล็งเห็นความส าคัญของลูกจ้างมากขึ้น สาขาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึง

ก าเนิดข้ึน มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับด้านแรงงาน ฝ่ายบริหาร

ระดับสูงของบริษัทตระหนักต่อความส าคัญของหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปฏิบัติ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เริ่มมีผลกระทบต่อ รากฐานความมั่นคงของ

บริษัท (Bottom line) ดังนั้น การเติบโตของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีมากข้ึน ส าคัญข้ึน และเทคโนโลยีด้าน
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คอมพิวเตอร์ต้องถูกน ามาใช้เพ่ือให้ข้อมูลของลูกจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แนวโน้มของ

สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เกิดจ านวนของผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ที่จะช่วยเหลือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ในการน าโปรแกรมอัตโนมัติมาใช้งาน ทั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์ (Hardware and 

software) 

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนามากยิ่งข้ึน และสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้น อีก

ทั้งราคาก็ถูกลง การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ และกิจกรรมของผู้ขายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

น าไปสู่การพัฒนาของ “ระบบการจัดการสารสนเทศ”(Management information system/ MIS) เพ่ือการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ต้นทุนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ลดลง แต่ต้นทุนของค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของลูกจ้างกลับสูงขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Computer-based HR systems หรือ ที่เรียกว่า HRIS) ซึ่งจ าเป็นต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ยังค่อนข้างช้าในเรื่องของการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะ

มีราคาไม่แพง และ มีประโยชน์มากในเรื่องพ้ืนที่การจัดเก็บและการดึงข้อมูลมาใช้งาน ดังนั้น ประเด็นหลักท่ี

น่าใส่ใจในช่วงเวลานี้คือไม่ใช่ที่ความสามารถของเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องที่จะท าอย่างไรให้ปฏิบัติหรือใช้งาน

เทคโนโลยีนั้นให้ดีที่สุด (Best implement) 

ยุคที่เน้นต้นทุนความมีประสิทธิภาพ (1980- ยุคต้นทศวรรษ 1990s) 

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ท าให้มีการแข่งขันกันมากข้ึนทั้งธุรกิจจากในเอเชียและยุโรป ท า

ให้สหรัฐอเมริกาและบริษัทข้ามชาติทั้งหลายพยายามลดต้นทุนของธุรกิจผ่านระบบต่างๆที่เป็นระบบอัตโนมัติ

และมีการใช้มาตรการต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิต หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถูกผลักให้รองรับ

ข้อบังคับทางด้านกฎหมายแรงงาน ขณะเดียวกันหน้าที่ก็เริ่มเปลี่ยนจากการเน้นไปที่การบริหารลูกจ้างใน

องค์การ (Employee administration) ไปเป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะของลูกจ้าง (Employee 

development and improvement) เพ่ือที่จะพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and 

efficiency) ในการบริการผ่านการลดต้นทุนและ การเพ่ิมมูลค่าการบริการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงอยู่ภายใต้

แรงกดดันที่จะต้องกุมบังเหียนที่จะใช้เทคโนโลยีในราคาที่ถูกกว่าแต่ทรงพลังมากกว่า 
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นอกจากนั้น การตระหนักในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนในการจ้างคนเป็นส่วนที่ส าคัญใน

งบประมาณของบริษัท บางบริษัทประมาณการว่าต้นทุนทางด้านบุคลากรสูงประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนที่

ใช้ในการปฏิบัติการ แม้แต่บริษัทที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางก็สามารถท่ีจะจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่ง

ใช้ได้ง่าย (User-friendly microcomputers) มาใช้ในองค์การเพ่ือท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ได้ และสามารถแสดงให้เห็นว่าท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนได้ (Cost-effective) 

แนวความคิดในการจัดการโดยทั่วไปส าหรับเรื่องของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานการจัดการทรัพยากร

มนุษย์นั้น ไม่ใช่ว่าเพ่ือที่จะน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้แทนแรงงานคน หากแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆใน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนจากการบันทึกแบบระเบียนปรับปรุง (Transactional record keeping) ไป

เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformational activities)ซึ่งจะเพ่ิมมูลค่าต่อองค์การได้ 

ยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (1990-

ปัจจุบัน) 

เศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990s กับการเติบโตขึ้นของยุคโลกไร้

พรมแดน (Globalization) มีการแพร่กระจายของเทคโนโลยีไปทั่วโลก เนื่องจากมีการให้บริการของ

อินเตอร์เน็ต (Internet-enabled Web services) อีกท้ังมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น กระบวนการการ

ปรับเปลี่ยน รื้อระบบ ในเรื่องของธุรกิจดูจะเป็นเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นผลให้เกิดมีสิ่งใหม่ๆ

เกิดข้ึน เช่น การปรับขนาดของลูกจ้างให้เหมาะสมกับธุรกิจ การลดจ านวนชั้นของกลุ่มบริหารจัดการให้น้อยลง 

การลดโครงสร้างที่มีลักษณะแบบระบบราชการให้น้อยลง การสร้างทีมงานที่เป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงกับ

หน่วยงานใด (Autonomous work team) มีมากขึ้น และการใช้บริการจากบริษัทรับจ้างภายนอกมากข้ึน 

(Outsourcing) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและระบบที่สนับสนุนงานด้าน

ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจในปัจจุบันตระหนักดีว่าลูกจ้างที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดสู่นวัตกรรมใหม่ๆถือเป็น

บุคลากรที่เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าองค์การไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ

องค์การได้ เพราะว่าบุคลากรไม่เหมือนกับทรัพยากรตัวอื่นๆ เป็นสินทรัพย์ที่มีความฉลาด เป็นทุนทางปัญญา 
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(Intellectual capital) ขององค์การ ยากที่คู่แข่งจะสร้างลอกเลียนแบบได้  ดังนั้น หน้าที่การจัดการกับ

บุคลากรในองค์การนั้นกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องท าให้ดึงดูด รักษา และ ใช้ประโยชน์ให้ได้ 

(Attract, retain, and engage talent) การพัฒนาเหล่านี้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ

ของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า “HR balanced scorecard” (Huselid, Becker, & Beatty, 

2005) และการเน้นไปที่เรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุน (The return on investment/ROI) ของหน้าที่

ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

การใช้ที่เพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีและสิ่งที่ถูกเน้นในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลง

พัฒนาไปผ่านกาลเวลา หน้าที่คือต้องเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการขององค์การได้ ซึ่งน าไปสู่ฝ่ายการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเสมือนผู้ร่วมวางกลยุทธ์ขององค์การ ความส าคัญท่ีเพ่ิมขึ้น จึงเปลี่ยนจาก

ความคิดท่ีแต่เดิมมองว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรตัวหนึ่งในองค์การเหมือนทรัพยากรตัวอื่นๆ (The resource-

based view) เป็นทุนมนุษย์ (Human capital) ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Strategic asset) ของ

องค์การ ความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรม

องค์การหรือชาติ ขนาดของธุรกิจ ชนิดของอุตสาหกรรม ลักษณะกลุ่มอาชีพ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย 

ตัวอย่างที่ดีของความส าคัญของข้อมูลหรือสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์อาจพบได้ในเรื่องของ

หน้าที่ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning/ HRP) การวางแผนจะเก่ียวข้องกับเรื่อง

ของการท านายความต้องการบุคลากรในอนาคต และบุคลากรที่สามารถดึงมาใช้ได้ในปัจจุบัน ทั้งจากใน

องค์การและนอกองค์การ ยกตัวอย่าง เช่น หากองค์การต้องการขยายงานในแหล่งพ้ืนที่ใหม่ ต้องใช้ข้อมูลที่

บันทึกไว้และวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะ

สามารถประมาณการให้ได้ว่าจะมีบุคลากรที่มีทักษะที่ต้องการเพียงพอหรือไม่ในตลาดแรงงานภายนอก ข้อมูล

เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้ตัดสินใจในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอันใหม่ (New facility) ในสถานที่

ใหม่และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเงินนับล้าน 
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คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การที่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในองค์การถูกเก็บบันทึกไว้ สามารถช่วยให้เห็นภาพรวมของการท างาน

และข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรได้ และช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกเก็บ

รวบรวมและผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลเป็นสารสนเทศนั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ

น าไปใช้งาน หากมีลักษณะไม่เหมาะสม อาจสร้างความเสียหายให้แก่การปฏิบัติงานและการตัดสินใจอาจ

ผิดพลาดได้ สารสนเทศเหล่านั้น ควรต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

 มีความถูกต้อง (Accuracy) ยกตัวอย่าง เช่น ประวัติทะเบียนของพนักงาน ซึ่งมีข้อมูล

เกี่ยวกับอายุงาน หรือข้อมูลด้านทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆของพนักงาน จะต้องมีความถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง

และน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่ง อาจน ามาซึ่งความไม่

ถูกต้อง หรือเป็นประเด็นการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ 

 มีความทันสมัย (Timeliness) เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 มีความสมบูรณ์ (Completeness) หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีบางส่วนขาดหาย ก็

อาจท าให้การตัดสินใจหรือการวางแผนผิดพลาดได้ 

 มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน (Relevance) ข้อมูลสารสนเทศมีอยู่มากมายใน

องค์การ การน าระบบสารสนเทศไปใช้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ด้วย จึงจะเกิดประโยชน์ 

 สามารถตรวจสอบได้ (Verifiability) การได้มาของข้อมูลสารสนเทศ ควรบ่งบอกหรืออ้างอิง

แหล่งที่มาได้ด้วยว่าเอามาจากแหล่งใด ทั้งนี้ เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่ขาดความ

น่าเชื่อถืออาจเป็นที่มาของการตัดสินใจหรือวางแผนผิดพลาดได้ 

 ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว (Speediness) การที่ข้อมูลสารสนเทศสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้รวดเร็ว ท าให้สร้างโอกาสในความส าเร็จขององค์การมากยิ่งขึ้น 

 ควรได้รับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (Security) ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ควรมีระดับ

ของการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางอย่างต้องเป็นความลับ หรืออาจถูกใช้เฉพาะกลุ่มผู้บริหาร

เท่านั้น เช่น ข้อมูลบางอย่างของพนักงานอาจควรต้องเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้สาธารณะชนทราบเป็น
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ต้น หรือแม้แต่ภายในองค์การเอง ข้อมูลสารสนเทศในองค์การควรจ าเป็นต้องมีระดับชั้นของความลับ 

(Confidential level) 

 สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ (Adaptability/ Editable data) ข้อมูลต้องปรับเปลี่ยนให้ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้งานได้ หรือข้อมูลต้องแก้ไขได้เพ่ือให้มีความทันสมัย ถูกต้อง เป็นจริง 

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยงานต่างๆในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

(Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015; เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2553, หน้า 278-282) 

1. ด้านการบันทึกการมาท างาน ได้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า เป็นเครื่องรูด

บัตร เพ่ือบันทึกเวลาการเข้าและออกจากงานของพนักงาน ข้อมูลเวลาเหล่านี้ สามารถน าไปค านวณหาจ านวน

ชั่วโมงท้ังหมดที่พนักงานแต่ละคนได้ท าในแต่ละหนึ่งวันได้ อีกท้ังสามารถตรวจสอบการมาสาย หรือการขาด

งานของพนักงานได้ มีผู้ที่มาท างานทั้งสิ้นกี่คน ขาดงานกี่คน สายกี่คน ข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกเหล่านี้สามารถ

สรุปรายงานออกมาเป็นรายวันได้ทันที หรือจะสรุปยอดเป็นรายเดือน รายปีก็ได้ 

2. ด้านการบันทึกทะเบียนประวัติของพนักงาน ในอดีตจ านวนของพนักงานในแต่ละองค์การอาจมี

จ านวนไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นองค์การขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันมีองค์การที่มีขนาดใหญ่อยู่เป็นจ านวนมาก 

และแต่ละแห่งอาจมีจ านวนของพนักงานมาก การจะบันทึกทะเบียนประวัติของพนักงานจ านวนมากๆจึง

กลายเป็นงานยาก อาจน าไปสู่ปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการดึงมาใช้ใช้ระยะเวลา

มาก อีกท้ังต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ ามาก อีกท้ังมีหน่วยประมวลผลกลางท าหน้าที่ช่วย

ค้นหาได้รวดเร็ว โดยป้อนเงื่อนไขต่างๆให้มีการสืบค้นได้รวดเร็ว โปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น 

โปรแกรมไมโครซอฟแอกเซส (Microsoft Access) เป็นต้น 

3. ด้านการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายคา่ตอบแทนหรือเงินเดือนพนักงานเป็นสิ่งที่ต้องท าทุกๆเดือน

หรืออาจจะสองสามเดือนต่อครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจ านวนมากในแต่ละคน เช่น บางคนอาจมีทั้งเงินเดือน

ประจ าที่ได้รับตามปรกติ มีชั่วโมงการท างานล่วงเวลา มีการขาดงาน หรือการหักเงิน เพ่ิมเงิน ในกรณีต่างๆ
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หลากหลายกรณี หากต้องมีการจัดท าด้วยมือ จะท าให้ล่าช้า โอกาสผิดพลาดมีสูง จึงได้มีการน าโปรแกรมการ

ค านวณมาใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาใช้ในการค านวณเช่นนี้ได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟเอกเซล 

(Microsoft Excel) เป็นต้น 

นอกจากนั้น 3 ด้านข้างต้น ปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

ด้วย (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015, p. 388-436) 

4. ด้านการสรรหา เป้าหมายของการสรรหาคือการดึงดูดกลุ่มคนเป้าหมายให้เข้ามาที่องค์การ 

อย่างไรก็ตามก็มีการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดแรงงานที่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง ดังนั้นบริษัทต้องเพ่ิมการ

ขยายแหล่งข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเสาะหาข้อมูลของการจ้างงานได้มากยิ่งข้ึน บริษัทจึงใช้อินเตอร์เน็ต 

(The Internet) เป็นช่องทางหนึ่งในการรับสมัครงาน ซึ่งปัจจุบันนี้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลาย ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเอง มีบริษัทใหญ่จ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ใช้วิธีการสรรหาคนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

และมี ผู้คนมากกว่า 46 ล้านคนที่มองหางานผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (PewInternet, 2006) ดังนั้นจึงไม่น่า

แปลกใจว่าหลายองค์การทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กหันมาสรรหาคนแบบที่เรียกว่าสรรหาคนผ่านระบบ

ออนไลน์ (Online recruitment) การใช้วิธีนี้มีข้อดี ทั้งส าหรับผู้สมัครและส าหรับองค์การ คือองค์การได้มีการ

สรรหาคนตามวัตถุประสงค์ และช่วยจัดหาวิธีหางานให้กับผู้สมัคร ในระดับท่ีลึกลงไปคือข้อดีในเรื่องของการท า

ให้ต้นทุนของกระบวนการสรรหาคนน้อยลง นอกจากนี้ท าให้การทดแทนอัตราว่างใช้ระยะเวลาน้อยลงด้วย 

รวดเร็วกว่าวิธีการสรรหาแบบเดิมๆ 

5. ด้านการคัดเลือก ส าหรับการคัดเลือกที่ต้องใช้การทดสอบและการประเมิน การใช้คอมพิวเตอร์มา

ใช้ในการทดสอบให้ประโยชน์มากขึ้นต่อองค์การ ยกตัวอย่าง เช่น การทดสอบแบบใช้ข้อสอบแบบหลาย

ตัวเลือก (Multiple-choice examinations) ซึ่งน ามาใช้ในการวัดความสามารถ วัดบุคลิกภาพ หรือการวัด

ความรู้ผู้สมัคร การใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยในการตรวจสอบค าตอบท าให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าขึ้น 

อย่างไรก็ตามการใช้แบบทดสอบอาจไม่เพียงพอ อาจมีผู้ผ่านการทดสอบหลายคน ดังนั้น การคัดเลือกอาจใช้

วิธีการสัมภาษณ์ด้วย ในการตัดสินใจประกอบกับการสัมภาษณ์ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครให้มากที่สุด 

เพ่ือการตัดสินใจจะไม่ผิดพลาด หรือผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้น สารสนเทศและเทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้

สนับสนุนระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในระบบของการคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน 
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6. ด้านการฝึกอบรม ในส่วนของการฝึกอบรม ปัจจุบันเราอาจได้ยินค าว่า E-learning มากยิ่งขึ้น เป็น

ค าท่ีถูกใช้อย่างกว้างๆเมื่ออ้างถึงการเรียนรู้ที่ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ ยิ่งจ านวนของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตมาก

ยิ่งขึ้น ผ่านทางอุปกรณ์เครื่องมือเคลื่อนที่ที่หลากหลาย ทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น การ

เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านั้นก็มากขึ้นตามไปด้วย การฝึกอบรมที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานเข้า

มามีบทบาทมากข้ึน (Computer-based training) องค์การสามารถลดต้นทุนของการฝึกอบรมได้มากข้ึน 

เนื่องจากสามารถให้การอบรมกับผู้เข้าอบรมได้ในปริมาณมาก และจัดให้มีการอบรมได้ซ้ าหลายๆครั้งโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก เป็นต้น 

แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

หากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกสารสนเทศทางการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ออกจากเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือระบบสารสนเทศ (IT/IS) (Kavanagh, 

Thite, & Johnson, 2015, p. 562-575) ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

1. การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส่วนตัว เนื่องจากในอนาคตจะมีการน าอุปกรณ์ทาง

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส่วนมามาท างานมากขึ้น องค์การจะต้องสร้างระบบเพ่ือสามารถรองรับกับอุปกรณ์ทาง

คอมพิวเตอร์ที่พนักงานน ามาใช้ในการท างานด้วย อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส่วนตัวที่น ามาใช้กับงาน 

เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊คส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงเวบไซน์ได้รวดเร็ว 

2. ซอฟแวร์ที่ให้บริการลักษณะแบบคลาวด์ (Clound) ในอดีตการท างานของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีขนาดใหญ่ ใช้เวลานานที่จะเข้าถึง และราคาสูง  แต่ปัจจุบันบริษัทหลายแห่ง

ยอมลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานในลักษณะที่ เรียกว่า “Cloud computing” ซึ่งท าให้การส่ง

มอบข้อมูลสารสนเทศต่างๆผ่านทางออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้องไปลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซอฟแวร์

เพ่ิม ตัวอย่าง ของเครื่องมือที่ใช้ลักษณะคลาวด์เป็นพ้ืนฐาน (Cloud-based tools) ได้แก่ ไอ-คลาวด์ (i-

cloud) เฟคบุ๊ค (Facebook) อินทาแกรม (Intagram) ดรอพบ๊อก (Dropbox) และจีเมล์ (Gmail) เป็นต้น 
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3. การใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social networking) เช่น เฟคบุ๊ค (Facebook), ลิ้งอิน 

(LinkedIn) และทวิตเตอร์ (Twitter) จะมีสูงมากยิ่งขึ้น เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือ

ส าคัญส าหรับองค์การ และส าหรับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วย แม้ว่าเครือข่ายเหล่านั้นจะถูกพัฒนาเพ่ือให้

ใช้ส าหรับการติดต่อเชื่อมโยงแบบส่วนตัว แต่องค์การก็ก าลังได้รับแรงกระทบเหล่านั้นในสถานที่ท างานด้วย ซึ่ง

ท าให้องคก์ารหลายๆแห่งต้องสร้างเครือข่ายเหล่านั้นให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับพนักงานผ่านเครือข่าย

เหล่านั้นได้ 
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สรุป 

สารสนเทศ หมายความถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกเก็บบันทึกในการปฏิบัติงานประจ าวัน และได้

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผล น าไปใช้ในงานด้านต่างๆ ซึ่งสารสนเทศในองค์การแบ่งได้เป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ สารสนเทศในงานปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการสนับสนุนงานประจ าวันในองค์การ 

และประเภทที่สอง คือ สารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งสารสนเทศประเภทนี้จะมีความส าคัญต่อ

ผู้บริหารโดยตรง คือ จะน าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนในงานด้านต่างๆ ในองค์การ  

สารสนเทศในอดีตนั้นจะใช้การบันทึกลงบนกระดาษ แต่เมื่อจ านวนและปริมาณของสารสนเทศมีมาก

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การเก็บบันทึก การแก้ไข การพัฒนา การดึงมาใช้

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สารสนเทศสามารถน ามาการสร้างเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในงานด้านต่างๆ นอกจากนี้

ยังใช้ในด้านการสรรหา คัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารทั้ง

ภายในภายนอกองค์การด้วย  
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ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศมีความส าคัญกับองค์การอย่างไรบ้าง 

3. จากเนื้อหาในบทที่ 13 สารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทใดท่ีเกี่ยวกับผู้บริหารโดยตรง 

4. จากประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศ ท าไมเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการ

สร้างระบบสารสนเทศในองค์การ 

5. อธิบายคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี ควรมีคุณลักษณะอย่างไร 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างไรในด้านการสรรหา 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างไรในด้านการคัดเลือก 
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