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ค ำน ำ 

 ต ำรำรำยวิชำ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นต ำรำเรียนในวิชำ 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ  (Public Human Resources Administration) รหัสวิชำ PA 

53301 หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต   โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 14 บทเรียน ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหำตำมที่ระบุไว้ในค ำอธิบำยรำยวิชำ และสอดคล้องกับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำส ำหรับ 1 
เทอมกำรศึกษำ โดยเนื้อหำหลักได้แบ่งออกเป็น 14 บทเรียน เริ่มต้นจำกกำรศึกษำปรัชญำควำม
เป็นมำ แนวคิดและนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต่อด้วยเนื้อหำที่เป็นกิจกรรมหลักในกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดงำนและต ำแหน่ง กำรก ำหนดเงินเดือน
ค่ำตอบแทน กำรสรรหำ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำร
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ำย กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรออกจำกงำน กำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีต่อสภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจำกนี้ ผู้เขียนยังได้เพ่ิมเติมเนื้อหำ
ทีม่ีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบัน คือ เนื้อหำที่ว่ำ
ด้วยแนวคิดและตัวแบบในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ร่วมสมัย และ เครื่องมือกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ร่วมสมัย เป็นต้น 

 ผู้เขียนได้เริ่มจัดท ำต ำรำเล่มนี้ขึ้น เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2556 และได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น เพ่ือใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 และยังคงพัฒนำปรับปรุงเรื่อยมำ 
เนื่องจำกข้อมูลทำงด้ำนกฎระเบียบในกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็น
ธรรมมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีกำรน ำเอำเครื่องมือทำงกำรบริหำรใหม่ๆมำใช้มำกขึ้น ตำมแนวคิดของ
กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ พร้อมกันนี้ผู้เขียนก็ได้มีกำรกล่ำวถึงหลักกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในหน่วยงำนภำคเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถท ำกำร
เปรียบเทียบ ทั้งควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงแนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติของหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนได้ และจะท ำให้ผู้ศึกษำได้ทรำบและเข้ำใจในขอบข่ำย หน้ำที่ และกิจกรรมต่ำงๆ
ทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังสำมำรถน ำเอำหลักกำรของภำคเอกชนมำ
ปรับใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐได้   

 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ศึกษำควรท ำกำรศึกษำรำยละเอียดในแต่ละหัวข้อเรื่องจำกเอกสำร หรือ
หนังสืออ่ืนๆเพ่ิมเติม เนื่องจำกได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน กฎหมำย ระเบียบ หรือสวัสดิกำรต่ำงๆ
อยู่ตลอดเวลำ ผู้เขียนหวังว่ำต ำรำเล่มนี้ คงอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐตำมสมควร หำกท่ำนท่ีมีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีน้อมรับและขอขอบพระคุณ
ในควำมอนุเครำะห์นั้นมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
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บทที่ 1 

ภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Human Resource 

Management - HRM หรอือาจใช้ค าว่า Human Resource Administration แทนก็ได้ ส าหรับ
ผู้เขียนแล้วมองว่า ค าท้ัง 2 ค านี้ ไม่มีความแตกต่างกัน และมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ การท า
ให้คนงาน ท างานให้แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงบทบาทและ
หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นพบว่า ในอดีตใช้ค าว่า การบริหารงานบุคคล (Personnel 

Administration) โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ การท าหน้าที่หรือกิจกรรมในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทีเ่หมาะสมกับต าแหน่งงาน เข้ามาปฏิบัติงานให้กับองค์การ เพ่ือให้องค์การได้ใช้
ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรเหล่านั้น และท าการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการตามความเหมาะสม โดย
บุคคลเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จขององค์การหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้า จึง
จ าเป็นต้องจัดหาเข้าสู่ระบบขององค์การนั่นเอง  

ปัจจุบัน ทัศนะที่มีต่อบุคลากรในองค์การได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มองว่าบุคลากร แท้จริง
แล้วคือทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผลผลิตต่างๆให้กับองค์การ หาก
องค์การต้องการจะสร้างสรรค์ผลงานหรือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ออกมา  ก็ควรต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เสียก่อน  ตลอดจนธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีและเก่งให้อยู่กับองค์การนานๆ  ฉะนั้น นอกจากจะให้
ความส าคัญในเรื่องของกระบวนการสรรหา คัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ยังต้องค านึงถึงสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของบุคลากรด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การให้คุณค่าแก่ทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน 
ดังนั้น จึงเปลี่ยนจากการใช้ค าว่า “การบริหารงานบุคคล” เป็น “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของ “มนุษย”์ มากยิ่งขึ้น  

ซึ่งความแตกต่างของการบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้ Guest (1987) 

ได้สรุปไว้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

 

 



2 

 

ตารางท่ี 1 -  1 แสดงประเด็นความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคล และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

ประเด็น การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

พันธะสัญญา                    
สถานที่ของการควบคุม                                 
ความสัมพันธ์ของพนักงาน                                              
 

กฎระเบียบขององค์การ       

                                     
 

 

เป้าหมายนโยบาย                                                        
 

จ่ายค่าจ้างตามผลงาน 

ภายนอก  
แยกออกเป็นหลายกลุ่ม/หลายระดับ 

 

แบบเครื่องจักร  
เป็นทางการ                                         
จากบนลงล่าง     
รวมศูนย์        
ประสิทธิภาพในการบริหาร    
ผลลัพธ์ตรงตามมาตรฐาน        
ต้นทุนต่ าสุด                                                                                                        

จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกัน 

ภายใน 

เป็นกลุ่มเดียวกัน/มีสิทธิและมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน 

แบบสิ่งมีชีวิต 

ยืดหยุ่น                                

จากล่างขึ้นบน 

กระจายอ านาจ                     
การปรับตัวของคนงาน 

ผลลัพธ์ปรับปรุงได้ 
ประโยชน์สูงสุด                                     

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Guest (1987) 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนทัศน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และเนื่องจากอีกหลายเหตุผลตามท่ีกล่าวมาแล้ว ดังนั้น ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจึงขออนุญาตใช้ค าว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นค าท่ีนักวิชาการทั่วไปนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นค าที่มี
ความหมายที่ครอบคลุมมากกว่า  
 

ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการภายในองค์การ และ
เป็นกิจกรรมทีม่ีผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ เนื่องจากมนุษย์ 
เป็นผู้ทีท่ าการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรต่างๆให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ เพ่ือเสนอสู่ผู้บริโภคหรือ
สังคม ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การจึงขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการ ให้มนุษย์ได้
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เสนอสิ่งที่มีคุณค่าสู่ลูกค้าหรือสังคมนั่นเอง ดังเช่น โฮวารด์  สครูทส์ (Howard Schultz) ประธาน
และผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ต่างประเทศของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (Starbucks Coffee) ได้กล่าวไว้ว่า 
“ทุกคนสามารถเปิดร้านจ าหน่ายกาแฟได้ แต่การที่จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่
ละบุคคลมีวิธีการบริหารคนอย่างไร” ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง
เลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ดังเช่น เฮิร์บ คิวเลอร์ (Herb Kelleher) ประธานกรรมการและผู้ร่วม
ก่อตั้ง บริษัท Southwest airlines ได้ให้แนวคิดว่า “ถ้าคุณปฏิบัติต่อลูกจ้างของคุณอย่างถูกวิธี พวก
เขาก็จะมีความสุข และภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ ในสิ่งที่เขาก าลังกระท าอยู่”  ซ่ึง
สอดคล้องกับ ลาสโล บล็อก (Laszlo Bock) รองประธานทางด้านการบริหารงานบุคคล ของบริษัท 
Google ที่ได้ให้ทัศนะว่า “หากสามารถท าให้องค์การ เป็นสถานที่ท่ีดีที่สุดในการปฏิบัติงาน ก็จะท า
ให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะท างาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์การและต่อตัวของพนักงานเอง” 
(Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p.2)  ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 
จะต้องมีความสามารถในการที่จะได้มา (Obtain) พัฒนา (Develop) บ ารุงรักษา (Retain) พนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถตามที่องค์การต้องการ “Right Type” เอาไว้ (Reich, 2007, p. 124)   
 ส่วนบริษัทชั้นน าของไทย เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (Siam Cement 

Group - SCG) ก็ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายหลัก ซึ่งมีใจความว่า 
(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจ ากัด, 2559)   

“SCG ให้ความส าคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริมทั้งความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการท างาน และความรู้ที่จ าเป็นต่อการเพิ่มมุมมองด้านต่างๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ SCG ยัง
เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดี จะน ามาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ท าให้คน
ของเรามีความสุขในการท างานเพ่ิมขึ้น อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะดวก สร้างความสุขและ
ทันสมัย รณรงค์ความปลอดภัยในการท างาน สนับสนุนกิจกรรมตามความสนใจเฉพาะด้านและ
กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวของพนักงาน ดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ให้ดียิ่งขึ้น ให้อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรชั้นน า เพ่ือจูงใจให้คน
เก่งและคนดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา SCG เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ด้วยการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร จะส่งเสริมให้คนของเราเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนา SCG ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งคนและองค์กร
เติบโตไปพร้อมกันอย่างม่ันคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมในระยะยาว” 
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 ส าหรับมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ 
(2548, หน้า 8-9) ก็ได้กล่าวถึงความส าคัญของบุคลากรในส่วนภาครัฐว่า บุคลากรในภาครัฐก็
เหมือนกับบุคลากรในองค์การอ่ืนๆ ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าเป็นเพียงทรัพยากร แต่เป็น “สินทรัพย์” 
(Asset) หรือเป็นทุน (Capital) แก่องค์การ โดยองค์การใดจะสามารถท าให้มนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่
ทรงคุณค่าได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการมนุษย์ หรือ “การบริหารงาน
บุคคล” นั่นเอง ซึ่งองค์การภาครัฐทั้งหมดจะสามารถน าพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้า เกื้อหนุน
ต่อการเติบโตของภาคเอกชน ให้บริการที่ประทับใจต่อประชาชนได้มากหรือน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับ
บุคลากรภาครัฐและการบริหารงานบุคคลภาครัฐนั่นเอง 

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งการบริหาร
จัดการในภาครัฐของไทย ซึ่งได้ท าการปฏิรูประบบราชการ โดยการน าเอาหลักการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management - NPM) มาปรับใช้เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ เกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคุ้มค่า (Economy) หรือ 3E’s 
มากที่สุด ตามหลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม่  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้อง
ท าการศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุ
วัตถปุระสงค์ 3 E’s ตามท่ีระบุไว้  
 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 นักวิชาการ หลายท่าน ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลาย
แตกต่างกัน ตามพัฒนาการหรือสภาพแวดของในแต่ละยุคสมัย ดังนี้  

เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 30) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า 
หมายถึง กระบวนการในการได้มา การฝึกอบรม การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทน นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และการให้ความยุติธรรม ดังนั้น 
หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงประกอบไปด้วย การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคนที่
ต้องการ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจ่าย
ค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร การพัฒนา และการปฏิบัติตาม
พันธะสัญญาระหว่างกัน  
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อีแวนเซวิค (Ivancevich, 2007, p. 1) ได้ให้ค าจ ากัดความของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่า เป็นการบริหารจัดการคนในองค์การให้มีประสิทธิผล (Effective) โดย HRM จะท าการวิเคราะห์ว่า
ควรที่จะท าอะไรเพ่ือให้พนักงานท างานได้มากข้ึนและเป็นที่พอใจมากขึ้น   

มอนดี้ (Mondy, 2008, p. 4) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้
ประโยชน์จากปัจเจกบุคคล เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เทอร์ริงตัน ฮอลล์ และเทย์เลอร์ (Torrington, Hall & Taylor, 2002, p. 6-8) ได้ระบุว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการท าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งการท าหน้าที่ใน
ฐานะหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนแก่ฝ่าย
อ่ืนๆ ซึ่งหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ  

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหาคนเข้าท างาน (Staffing Objectives) โดยฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการวางแผนก าลังคนที่ต้องการ ซึ่งเก่ียวข้องกับการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ คุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการ และท าการสรรหา (Recruiting) คัดเลือก (Selecting) 

และพัฒนา (Developing)  

2. วัตถุประสงค์ในการประเมินผล (Performance Objectives) เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องแน่ใจว่า บุคลากรแต่ละคนได้รับการจูงใจและข้อพันธะสัญญา (Motivated 

& Committed) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการท าหน้าที่ในการฝึกอบรม
และพัฒนา (Training & Development)  

3. วัตถุประสงค์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change-management Objectives) 

เนื่องจากการบริหารจัดการในองค์การต่างๆต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ 
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร ดังนั้น ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ในการปรับตัว  

4. วัตถุประสงค์ในการบริหาร (Administration Objectives) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีความสามารถในการท าให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น (Organization 

Smooth Running) ดังนั้น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการเก็บระเบียนประวัติของพนักงาน
แต่ละคน ผลการประเมิน ข้อมูลการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังต้องติดตามระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น เงื่อนไขการจ่ายค้าจ้าง เวลาในการปฏิบัติงาน สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนภาษี การ
ประกันภัย และระบบความปลอดภัย เป็นต้น 
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นอย ์ฮอลล์เลนเบค เจอร์ฮาร์ด และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010, 

p. 4-5) ได้ชี้แจงว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ (Practices) 

และระบบที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และสมรรถนะ ของบุคลากร ซึ่งการปฏิบัติงานของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น จะประกอบไปด้วยการวางแผน (HR Planning) การสรรหา (Recruiting) 

การคัดเลือก (Selecting) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training And Development) และ การ
แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) เป็นต้น  

เทอร์ริงตัน และ ฮอลล์ (Torrington & Hall, 1995, p. 21) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น ล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ที่สามารถท าให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์การ
ได้ใช้ทักษะเพ่ือบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ (Objectives) และธรรมชาติ (Nature) ของการ
ท างาน 

วิลทัน (Wilton, 2013, p. 4) ได้ระบุว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในความหมายที่นิยมใช้
กันโดยทั่วไปนั้น จะใช้เพื่อพรรณนาถึงกิจกรรมขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหาและคัดเลือก 
การออกแบบงาน การอบรมและพัฒนา การประเมินผลและการให้รางวัล การจูงใจและการควบคุม
พนักงาน หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ ขอบข่ายของ ปรัชญา นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
แนวทางในการปฏิบัติ และการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ซิมส์ (Sims, 2007, p. 4-5) กล่าว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นอะไรที่ท าให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จ และเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับคน 
นอกจากนี ้ Sims ยังได้กล่าวต่ออีกว่าความส าเร็จขององค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือ
ในอนาคต จะขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ทั้งสิ้น 

เบรททัน และ โกลด์ (Bratton and Gold, 2007, p. 3) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารลูกจ้าง เช่น นโยบาย โปรแกรม และการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 66) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ จะน าหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการที่จะท าให้
องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์การสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการ
ในองค์การ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในองค์การ กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 
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อันได้แก่ การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ การบรรจุและทดลองงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน การปฐมนิเทศ การประเมินผล การดูแลปฏิบัติเพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน เช่นการให้ความก้าวหน้า การพัฒนาและฝึกอบรม    การให้ความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยที่ดี ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สามารถธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้น
ให้อยู่กับองค์การได้ยาวนานขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. วัตถุประสงค์ในระดับสังคม (Societal Objectives) ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากร
ที่มีความส าคัญยิ่งของสังคม ตลอดระดับประเทศ และระดับโลก ประเทศต่างๆต้องการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลของตนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาทีด ี และมีคุณธรรม เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งในหลายๆประเทศพบว่าเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรการผลิตไม่มากนัก แต่กลับเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือ สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวว่า การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ตลอดจนประเทศชาติ นั่นเอง 

2. วัตถุประสงค์ในระดับองค์การ (Organizational Objectives) ในระดับองค์การ หรือ
หน่วยธุรกิจก็เช่นเดียวกัน องค์การพยายามแสวงหาบุคลากรที่เก่งที่สุด ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ การจะรับ
คนเข้ามาท างานต้องผ่านกระบวนการสรรหา กระบวนการคัดเลือก ยอมเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ก็เพ่ือ
ต้องการให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ เพราะคนคือ ผู้ใช้ทรัพยากรการผลิตตัวอ่ืนๆ ในการสร้างผล
ก าไรและชื่อเสียงให้องค์การ ฉะนั้นหากองค์การได้คนมีคุณภาพแล้ว ก็จะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า 
แข่งขันกับองค์การอื่นได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ 

3. วัตถุประสงค์ในระดับหน้าที่ (Functional Objectives) การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น 
เรายึดหลักสมมติฐานที่ว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน มีความช านาญเฉพาะด้าน จึง
เป็นที่มาของค าว่า “Put The Right Man On The Right Job” ในระดับฟังก์ชั่นหรือระดับหน้าที่นั้น 
แต่ละฝ่ายงานก็มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ หรือในสายอาชีพของตน จึงจะ
ท าให้ฝ่ายนั้นๆ สามารถผลิตผลงานอันมีคุณค่าให้กับฝ่ายงานของตนได้ 
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4. วัตถุประสงค์ในระดับตัวบุคคล (Personal Objectives) มนุษย์ทุกวันนี้มีการพัฒนา
ความสามารถไปมาก เพราะรู้มากข้ึน อันเป็นผลมาจากสังคมแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นบุคคลแต่ละคน
จะต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า” ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทางด้านทักษะ 
(Skill) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ศักยภาพ (Capacity) และความสามารถใน
การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกัน 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการบริหาร 

จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า  แท้จริงแล้ว  ค าว่า “การบริหาร” 
(Administration) นี้ ได้มีการใช้ค าอ่ืนๆที่มีลักษณะในความหมายเดียวกันนี้มาแล้วหลายค า เช่น ชาว
กรีกโบราณ (Ancient Greeks) ที่ชีวิตอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุคการบันทึกทางประวัติศาสตร์ (The 

Earliest Times Of Recorded History) หรือเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว ได้ใช้ค าว่า “การเพ่ิม
คุณค่างาน” (Job Enrichment) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคทางการจัดการ กล่าวคือ ชาวกรีกได้ท าการเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาความเบื่อหน่ายจากการท างานที่ซ้ าซาก จ าเจ และวิธีการเพ่ิมผลผลิต โดยการใช้
เสียงดนตรี จาก ขลุ่ย (Flute) กลอง (Drum) และท่าทางการท างานที่สอดคล้องกับจังหวะท านองเพลง 
การเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ และการกระตุ้นการท างานที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถท างานได้เป็น
เวลายาวนานมากยิ่งขึ้น และยังเปลี่ยนความน่าเบื่อหน่ายให้กลายเป็นความสนุกสนาน (Williams, 2007, 

p. 34) ส าหรับความหมายของการจัดการนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้แตกต่าง
กัน ดังนี้ 

ไวฮ์ริช และ คูนซ์ (Weihrich & Koontz, 1994, p. 4) ได้ให้ความหมาย การบริหารว่า เป็น
กระบวนการของการออกแบบและการรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งปัจเจกบุคคลได้ท างานร่วมกัน ใน
รูปแบบของการรวมกลุ่มกัน และบรรลุเป้าหมายที่ถูกเลือกไว้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งความหมายนี้
สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ คือ ผู้บริหาร จะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเช่น การวางแผน การจัดองค์การ 
การบริหารงานบุคคล การน าองค์กร และการควบคุม นอกจากนี้ รูปแบบของการจัดการจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบขององค์การ ส่วนการท าหน้าที่บริหารนั้น จะขึ้นอยู่กับระดับของการ
บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการบริหารทุกระดับคือการเพ่ิมผลผลิตให้แก่องค์การ  

เพท คาร์ริแกน (Pat Carrigan) ผู้บริหารของบริษัท เจอเนอรัล มอเตอร์ (GM) ได้ให้ค าจ ากัด
ความสั้นๆว่า การบริหาร เป็นการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน (Getting Work Done Through 



9 

 

 

 

Others) และ คาร์ริแกน ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ต้อง
ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดยใช้ความพยายาม 
ค่าใช้จ่าย และความสิ้นเปลืองที่น้อยที่สุด (Getting Work Done With A Minimum Of Effort, 

Expense, Or Waste) และประสิทธิผล (Effectiveness) คือการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ เช่น การบริการและความพึงพอใจของลูกค้า (Accomplishing Tasks That Help Fulfill 

Organizational Objectives) ซึ่ง คาร์ริแกน ได้ยกตัวอย่างองค์การที่มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น บริษัท United Parcel Service (UPS) ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้าง
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ โดยท าการขนส่งพัสดุภัณฑ์มากกว่า 3,500 ล้านชิ้นต่อปี สามารถประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิงได้ 14 ล้านแกนลอนต่อปี เมื่อบริษัทน าซอฟแวร์ PAL (Pre-load Assistance Label 

Software) มาใช้ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ใช้ค านวณหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด ในการไปถึงจุดหมาย และยังสามารถค านวณหาปริมาณการบรรทุกที่มาก
ที่สุด ต่อการขนส่งต่อเที่ยวได้อีกด้วย ส่วนตัวอย่างการจัดการที่มีประสิทธิผลนั้น Carrigan ได้
ยกตัวอย่างร้าน Home Depot ซึ่งเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและของใช้ในบ้าน (Warehouse-

sized Hardware Stores) ซึ่งปกติมักมีปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการมีลูกค้าเป็นจ านวนมากและการ
เสียเวลาต่อคิวยาว อีกทั้งการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง โดยการแก้ปัญหานี้ Home Depot ได้น าโปรแกรม
ที่เรียกว่า Service Performance Improvement (SPI) โดยการจัดเตรียมสินค้าให้เสร็จก่อนเวลา 2 

โมงเช้าและจะไม่มีการจัดชั้นวางสินค้าจนกระทั่ง 2 ทุ่ม เพ่ือจะได้มีก าลังพนักงานที่ว่าง มาคอย
ให้บริการลูกค้าและคอยถามความต้องการในการให้บริการกับลูกค้าที่จุด “Neutral Zone” (จุด
ระหว่างหน้าแคชเชียร์และชั้นวางของ) ซึ่งเป็นการเน้นความส าคัญในการให้การบริการลูกค้า (First 

Helping Customers) (Williams, 2007, p. 4-5) 

เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 30) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม หรือ
เทคนิควิธีการต่างๆที่ผู้บริหารองค์การ น ามาใช้ อย่างมีศิลปะ กล่าวคือต้องใช้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ 
และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ภารกิจ
ขององค์การบรรลุผลส าเร็จ ลุล่วงตามท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการ 
(Management Process) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกในการบริหารที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซ่ึงการ
วางแผน จะเก่ียวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
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การก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การ การก าหนกลยุทธ์ ซึ่งแผนงานจะถูกแบ่งแยกออกเป็น
ภารกิจต่างๆ และจะถูกน าไปปฏิบัติต่อไป 

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือ ภารกิจ
ต่างๆถูกแปลงเป็นกิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเรียงล าดับก่อนหลัง และมี
ความสอดคล้องในแต่ละงาน จนกลายเป็นโครงสร้างขององค์การ นอกจากนี้ โครงสร้างองค์การยัง
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบขององค์การที่เป็นทางการ บ่งบอกถึงล าดับของการบังคับบัญชา และความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบงานทั้งหมดขององค์การ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) เป็นขั้นตอนในการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล อันถือว่า
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 4M’s (Man, 

Money, Material, And Management)  โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้น จะค านึงถึง
หลักการ “จัดคนให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน” (Put The Right Man On The Right Job) 

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีสมมุติฐานที่ว่า บุคคลแต่ละคนมีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องจัดให้แต่ละบุคคลได้ท างานตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ   

4. การสั่งการ (Leading) หรือการอ านวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนถัดจากการวางแผน 
การจัดองค์การ และขั้นตอนการจัดบุคคลเข้าท างาน ดังนั้น จึงท าให้ในระบบขององค์การมีทั้งคนและ
งาน จึงท าให้เกิดค าถามที่ว่า ท าอย่างไรจึงจะให้คนท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีองค์การมุ่งหวัง ซึ่งการสั่งการหรือการอ านวยการนั้นผู้บริหาร จ าเป็นต้องศึกษาภาวะผู้น า การ
สร้างแรงจูงใจ การจัดการความขัดแย้ง และทราบถึงเทคนิคการบริหารสมัย เพ่ือน ามาบริหารคนและ
บริหารงาน เพ่ือให้งานกับคนผสมผสาน ควบคู่กันไปอย่างดีที่สุด 

5. การควบคุม (Controlling) การควบคุม หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ และการปฏิบัติงานเกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆบ้าง 
ทั้งนี้ก็เพ่ือควบคุมให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยน าเทคนิคหรือเครื่องมือ
ต่างๆเข้ามาช่วยในการควบคุม  

กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ดังที่กล่าวมานี้ จะมีลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร (Cycle) 

ไม่มีการสิ้นสุด หมายความว่า เมื่อท าขั้นตอนที่ 1 แล้วก็จะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่ 
5 แล้วก็จะกลับมาสู่ขั้นตอนที่ 1 คือขั้นตอนของการวางแผนใหม่อีก เนื่องจากการบริหารองค์การ อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต นอกจากนี้ การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ซ่ึง
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เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการในการบริหาร
ด้วย 

 

วิวัฒนาการของการบริหาร  

การบริหาร ในฐานะที่เป็นสาขาของวิชาการสาขาหนึ่งถึงแม้ได้เริ่มต้นท าการศึกษาเมื่อ
ประมาณ 125 ปีที่ผ่านมานี้ แต่ส าหรับแนวความคิดและการปฏิบัติทางด้านการบริหารพบว่า ได้
เริ่มต้นขึ้นมานานนับ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวสุเมเรียน ได้น าเอาวิธีการบริหารข้อมูล 
(Managing Information) มาใช้ในการท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ชาวสุเมเรียนได้คิดค้นวิธีการ
จดบันทึกอย่างเป็นทางการ (Writing Scripts) ขึ้น ซึ่งได้น ามาใช้ในการจดบันทึกสินค้า (Goods) กลุ่ม
ฝูงสัตว์ (Flocks And Herds of Animals) เหรียญ (Coins) ที่ดิน (Land) และสิ่งปลูกสร้าง 
(Building) นอกจากนี้ ชาวสุเมเรียนยังได้ท าการจัดตั้งสถาบันด้านการบริหารขึ้น โดยการให้บาทหลวง 
(Priest) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเงินบริจาค (Donations) และการใช้จ่าย (Payment) ลงในดิน
เหนียว (Clay) แผ่นหิน (Stone Tablets) หรือ หนังสัตว์ (Animal-skin) เพ่ือเก็บไว้แสดงต่อหัวหน้า
บาทหลวง (Chief Priest) 

ต่อมาหลังจากยุคสุเมเรียนประมาณหนึ่งพันปี ชาวอียิปต์ ก็ได้รู้จักวิธีการวางแผน การจัด
องค์การ และการควบคุมรวมทั้งการมีระบบที่ปรึกษา (Consulting Staff) เพ่ือให้ค าปรึกษาใน
ระหว่างการก่อสร้างปีรามิด โดยเฉพาะการสร้างปีรามิดของกษัตริย์ Cheops ซึ่งใช้จ านวนหินมากถึง 
2,300,000 ก้อน แต่ละก้อนถูกตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีขนาดและรูปร่างที่พอเหมาะ แล้วขนส่ง
ลงเรือโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วันมายังสถานที่ในการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 23 ปี และใช้แรงงานคนทั้งหมดมากกว่า 28,000 คน โดยประกอบด้วย คนงานก่อสร้าง 
คนงานตัดหิน ทหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐและตัวแทนทางศาสนา และทาส จึงต้องใช้ความสามารถเป็น
อย่างมากในการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกล่าวได้ว่านี่เป็นการพัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่
ขององค์ความรู้ทางการบริหาร 

นอกจากนี้ ยังมีการน าหลักการด้านการบริหารมาใช้อีก เช่น กษัตริย์ แฮมมูราบี
(Hammurabi) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการไต่สวนโดยใช้พยาน (Witnesses) และเอกสารที่ถูกเขียนขึ้น 
(Written Documents) กษัตริย์ เนบูชาดเนสซ่า (Nebuchadnezzar) ผู้คิดค้นเทคนิคทางด้านการจูง
ใจโดยใช้ค่าจ้างเพื่อให้คนงานท างานได้มากขึ้น ซุนวู (Sun Tzu) เจ้าของผลงานชื่อ ศิลปะของการท า
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สงคราม (The Art Of War) ซึ่งเน้นความส าคัญในการใช้กลยุทธ์ การแยกแยะและการโจมตีจุดอ่อน
ของข้าศึก และผู้เขียนต าราพิชัยสงครามที่มีหลักการว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง” ซีโน
ฟ่อน (Xenophon) ผู้ตระหนักถึงการจัดการและแยกแยะความแตกต่างระหว่างการบริหารและศิลปะ
ได้อย่างชัดเจน กษัตริย์ ไซรัส (Cyrus) ซึ่งตระหนักถึงมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การและได้ท าการศึกษา
การเคลื่อนไหว เพ่ือลดเวลาที่เสียเปล่า คาโต้ (Cato) ผู้เน้นความส าคัญที่ค าพรรณนางาน (Job 

Descriptions) ดีโอคลีเทียน (Diocletian) จักรพรรดิโรมันผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการกระจายอ านาจใน
การปกครอง จนท าให้จักรวรรดิโรมันมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล แบ่งแยกออกได้ถึง 4 เขตภูมิศาสตร์ 13 

เขตการปกครอง (Dioceses) และ 101 จังหวัด อัลฟาราบี และคราซาลี (Alfarabi and Ghazali) ผู้
เริ่มต้นค้นหาวิธีการในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหารที่ดี บราบาริโก้ (Barbarigo) ผู้ท าการอภิปราย ถกเถียง 
ถึงการจัดโครงสร้างองค์การ วีนีเทียน (Venetians) ผู้ออกแบบชิ้นส่วนให้มีความเป็นมาตรฐาน และ
สามารถเปลี่ยนถ่ายกันได้ เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More) เจ้าของผลงานชื่อ Utopia ผู้เน้น
เรื่องความสูญเสียของสังคมจากการมีผู้น าที่เลว (Poor Leaders) และ มาเคียววิลลี่ (Machiavelli) ผู้
ซึ่งเขียนผลงานเกี่ยวกับความส าคัญของการท างานร่วมกัน อ านาจ และความเป็นผู้น าในองค์การ 
(Williams, 2007, p. 35-36) 

จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการ
บริหารนั้น มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งของการ
บริหารภายในองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ยังนับว่าเป็นกิจกรรมหลัก ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ โดย ไรช์ (Reich, 2007, p. 124) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 
การบริหารองค์การนั้น เริ่มต้นจากการเข้าใจว่า ความส าเร็จขององค์การ แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และรักษา (Retain) พนักงานที่มี
ความสามารถไว้ ซึ่งในระยะยาวแล้ว การท าหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร จะต้องประสบกับความท้าทาย
อย่างมาก ทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ (Global) การเปลี่ยนแปลง เป็น พลวัต (Dynamic) และ
สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment) ที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะในการออกแบบ (Designing) และประเมินผลโปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
HRM พนักงานให้ถูกวิธี “Right Type”  
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วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในยุคแรกเริ่มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้พบว่าชาวอียิปต์ (Egypt) และชาวบาบิโลน 
(Babylon) ได้ท าการฝึกอบรมทักษะ (Craft Skills) ให้แก่คนงาน เพ่ือให้คนงานได้มีทักษะเพียงพอแก่
การท างาน (Craft Workers) โดยในศตวรรษที่ 13 การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะนี้ได้แพร่หลายไปท่ัว
ทั้งยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษ ได้มีหลักฐานว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ได้
เกิดข้ึน เนื่องจากได้มีการฝึกทักษะในด้านช่าง (Masons) เกี่ยวกับ ช่างไม้ (Carpenters) ช่างผลิต
สินค้าจากหนังสัตว์ (Leather Workers) และช่างฝีมือต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (Master 

craft-workers) (Jackson & Schuler, 1995, p. 237-264) นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ยังท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าเรื่องคุณภาพและวิธีการผลิต (Production) และยังท าการวางเงื่อนไขใน
การปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพอีกด้วย   

ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ช่วงปลายของศตวรรษที่ 18 หรือใน
ทศวรรษที่ 1780 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรกรรมมาสู่
ภาคอุตสาหกรรม ได้เกิดการสนับสนุนให้เอกชนประกอบวิสาหกิจโดยใช้ระบบตลาด การคิดค้น
เครื่องจักรไอน้ า เพื่อใช้ในการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ระบบการผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือ
การหยั่งชีพ กลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รูปแบบทางสังคม (Social Patterns) การแบ่งแผนกของงานออกเป็นส่วนๆ และการเกิดขึ้นของ
ต าแหน่งประธานมืออาชีพ (Boss) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการ จึงท าให้ช่องว่างระหว่าง
คนงานและเจ้าของกิจการเกิดความห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น ส่วนรูปแบบการบริหารแบบองค์การ ถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารมากข้ึน  

แนวคิดทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกน ามาใช้ในสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยในช่วง
เริ่มต้นของทศวรรษที่ 1890 บริษัทบางบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้ท าการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ส่วนภาครัฐบาลก็ได้จัดตั้งหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเรื่องการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ชื่อ “The Civil Service Commission” โดยก่อตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติ “The Pendleton Act Of 1883” (Hoogenboom, 1961) ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
กลาง (Federal Service) เช่น การรับคนเข้าท างาน ความปลอดภัยของพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง การพัฒนาอาชีพ การประเมินผล ตลอดจน การป้องกันการก้าวก่ายงานราชการจาก
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นักการเมือง (Van Riper, 1958, p. 96-112) ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1890 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรในภาคส่วนเอกชน ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการพัฒนาการทดสอบเชาว์ปัญญาทั่วไป 
(General Intelligence Tests) และการทดสอบความสามารถทางการค้า (Trade Tests) ซึ่งได้
น าไปใช้แพร่หลายในธุรกิจของเอกชน ต่อมา ในปี ค.ศ. 1902 รัฐ แมรีแลนด์ (Maryland) ก็ได้
ก าหนดการจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเป็นรัฐแรก และในปี ค.ศ. 
1911 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานในทุกรัฐทั่ว
สหรัฐอเมริกา (Spates, 1960, p. 73)  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1911 หลายๆบริษัทต้องการลดการพิพาทระหว่างเจ้าของกิจการและ
พนักงานให้น้อยลง จึงได้ท าการจัดตั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 20 
ซ่ึงเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเพ่ิมขึ้นขององค์การต่างๆ และการเกิดขึ้น
ของสหภาพแรงงาน ส่วนภาครัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซง ( Intervention) การปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยองค์การผลิตเหล็กของสหรัฐอเมริกา (U.S. Steel)  ก็ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
(Bureau Of Safety) สุขอนามัย (Sanitation) และสวัสดิการ (Welfare) ขึ้น (Gulick, 1924, p. 

185) 

หน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วสหรัฐอเมริกา 
โดย ในปี ค.ศ. 1917 บริษัท Standard Oil Of New Jersey ก็ได้อนุมัติแผนในการจัดประชุมร่วม
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พร้อมทั้งท าการวางแผนการก าหนดรายได้ส าหรับผู้เกษียณอายุ 
(Retirement Income Plan)  การเอาประโยชน์จากประกันภัย (Substantial Insurance Benefit) 
และอ่ืนๆ (Gibb & Knowlton, 1956, p. 136) และในปี ค.ศ. 1918 บริษัท H.J. Heinz, Colorado 

Fuel & Iron และ บริษัท International Harvester ก็ได้จัดตั้ง ฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
Department Of Industrial Relations เพ่ือให้การช่วยเหลือแนะน าคนงานเกี่ยวกับสภาพในการ
ท างาน ที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  ส่วน Ford Motor Company ก็ได้จัดตั้งฝ่าย
สังคม (Sociological Department) ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมกันของ การแพทย์ สวัสดิการ ความ
ปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) (Boettiger, 1923, p. 

127-133)  

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นหน้าที่หลักหน้าที่
หนึ่งในองค์การ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ โดยเรียก
ฝ่ายที่ท าหน้าที่นี้ว่า “Personnel Department” ซึ่งค าว่า “Personnel” มาจากภาษาฝรั่งเศส
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โบราณ มีความหมายว่า “Persons”  (Dulebohn, Ferris, & Stodd, 1995, p. 18-19) การศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ได้ท าการพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ
ตามล าดับ ซึ่งหากแบ่งแยกช่วงเวลาของพัฒนาการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้ว สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 6 ช่วง ดังนี้ (Torrington, Hall, & Taylor, 2002, p. 11-13) 

1. ช่วงของนักปฏิรูปสังคม (The Social Reformer) การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) ได้เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยนักปฏิรูปสังคม เช่น ลอร์ด ชาฟบรี่ 
(Lord Shaftesbury) และโรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) ซึ่งทั้งสองได้ท าการวิพากษ์วิจารณ์ระบบ
ธุรกิจส่วนตัว (The Free Enterprise) และความยากล าบาก (Hardship) ของคนงาน ซึ่งเกิดจาก
ความเห็นแก่ได้ของเจ้าของกิจการ โดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยากของคนงาน (Exploitation) จึง
น ามาสู่การก าหนดกรอบของการบริหารงานบุคคลขึ้น  

2. ช่วงของนักช่วยเหลือที่เมตตาปราณี (The Acolyte Of Benevolence) ในช่วง
คาบเก่ียวระหว่างปลายศตวรรษท่ี 19 และ ต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีเจ้าของกิจการบางรายเกิดแนวคิด
ในการบริหารแบบพ่อปกครองลูก (Paternalistic) จึงได้ท าการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
ก าหนด ดูแลสวัสดิการของคนงานขึ้น เพ่ือลดความทุกข์ยากล าบากของเหล่าคนงาน เช่น การก าหนด
สวัสดิการส าหรับผู้ว่างงาน การช่วยเหลือการเจ็บป่วยและการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย อาทิ กิจการ
ของตระกูล ควอคเคอร์ (Quaker) ณ Cadbury และ Rowntree และ ธุรกิจสบู่ ของ Lever Brother 

ซึ่งผลจากการปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการ ได้ท าให้กิจการเหล่านี้ มีผลผลิตมากขึ้น และคนงานสมัครใจ
ท างานกับกิจการนานขึ้น  

3. ช่วงของการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ (The Human Bureaucrat) ช่วงที่สามนี้
ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการเน้นที่สวัสดิการ (Welfares) แต่เพียงอย่างเดียว กลายเป็นการเน้นความ
หลากหลายและเน้นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่มีนักคิดหรือนักทฤษฏีเกิดขึ้น
มากมายหลายท่าน ซึ่งผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้เริ่มได้รับผิดชอบในการท าหน้าที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น การสรรหาคนเข้าท างาน การฝึกอบรม การออกแบบงาน ซึ่งแนวคิดที่เป็น
ปฐมบทในช่วงนี้ ได้รับอิทธิพลมาจาก แนวคิดของนักสังคมวิทยา ชื่อ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทย์เลอร์ 
(Frederick W. Taylor) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มท าการค้นหากระบวนใน
การบริหารจัดการที่ท าให้องค์การมีผลผลิตมากขึ้น เช่น โครงสร้างองค์การที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
และท าอย่างไรคนงานจึงจะท างานได้มากขึ้น แนวคิดในยุคนี้จึงได้ให้ความส าคัญต่อผลงานมากกว่า
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การค านึงถึง “คน” โดยมองว่าคนเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในการผลิตเท่านั้น ส าหรับแนวคิดของ เฟรด
เดอริค ดับบลิว เทย์เลอร์ มีดังนี้  

หลักการของเทย์เลอร์ เรียกว่า หลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (The Scientific 

Management) ซึ่งได้น าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการบริหาร เพ่ือให้องค์การ
สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น เช่น  “การพัฒนาศาสตร์” (Develop A Science) เป็นการน า
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาองค์ประกอบของงานแต่ละอย่าง โดยการศึกษา วิเคราะห์ และท าการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว (The One Best Way) อาทิ เทย์เลอร์ได้เสนอให้คนงานได้หยุด
พักในระหว่างการปฏิบัติงาน (Breaks) ทั้งในตอนเช้า เที่ยง และเย็น ซึ่งเทย์เลอร์เชื่อว่า การหยุดพัก
สั้นๆ จะท าให้คนงานสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แต่เทย์เลอร์ก็สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นว่า แนวความคิดของเขาเป็นจริง เพราะหลังจากคนงานได้หยุดพักก็ท าให้เขามีก าลังใน
การผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น เทย์เลอร์ ยังได้น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การคัดเลือก อบรม สอนงาน และพัฒนาคนงาน เพ่ือช่วยเหลือให้คนงานได้มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งก่อนหน้านั้น การจ้างงานมักอยู่บนพื้นฐานของความรักชอบพอส่วนตัวของหัวหน้างานและ
การเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ต่อมาเทย์เลอร์ ได้เสนอให้ท าการจ้างคนงาน โดยการพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาซึ่งเทย์เลอร์เรียกคนงานกลุ่มนี้ว่า “First Class Worker” 
นอกจากนี้ เทย์เลอร์ ยังได้ใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่แต่ละคนผลิตได้ หรือแบบรายชิ้น 
กล่าวคือ หากท ามากก็ได้มาก ท าน้อยก็ได้น้อยหรือที่เทย์เลอร์เรียกว่า “Fair Day’s Work Fair 

Day’s Pay” (Daft & Armstrong, 2009, p. 56 & Williams, 2007, p. 39-41)  
นอกจากการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีวิธีการบริหารที่เรียกว่าระบบราชการ 

(Bureaucracy) ซ่ึงเป็นการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทฤษฏีนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย แม็ก 
เวบเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ค าว่าราชการในความหมายของเวบเบอร์นั้น 

หมายถึง องค์การที่มีขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ดังนั้น องค์การตามความหมายนี้ จึงไม่ใช่
เฉพาะองค์การของรัฐเท่านั้น โดยหลักการส าคัญของระบบราชการ ต้องมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีการ
แบ่งงานกันท าตามความรู้หรือความถนัดของแต่ละคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการระบุ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ได้มีแนวคิดทางการบริหารและที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกจากแนวคิดของเทย์เลอร์และเวบเบอร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีแนวคิด
ที่เรียกว่า “หลักการจัดการ” (The Principle Of Management) ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย เฮนรี่ ฟาโยล ์
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(Henri Fayol) เกิดข้ึน โดยฟาโยลได้ท าการก าหนดหน้าที่ในการบริหารจัดการ ว่าประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Command) การติดต่อ
ประสานงาน (Coordination) และการควบคุม (Control) หรือ ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า POCCC 
(Weihrich & Koontz, 1994, p. 37)  

ส่วนลินดอล เออร์วิกค์ และ ลูเธอร์ กูลิกค์ (Lyndall Urwick & Luther Gulick) ก็ได้
เสนอหน้าที่ของหัวหน้างาน ซ่ึง ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ
(Organization) 3) การบริหารบุคคล (Staffing) 4) การอ านวยการ (Directing) 5) การประสานงาน
(Co-ordination) 6) การรายงาน (Reporting) 7) การงบประมาณ (Budgeting) หรือที่เรียกกันท่ัวไป
ว่า POSDCORB นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดท่ีส าคัญอ่ืนๆอีก เช่น แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบท่าทาง
และการเคลื่อนไหว (Motion Study) ของแฟรงค์และลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธ (Frank & Lillian Gillberth) 

การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ของเฮนรี่ แกนทท์ (Henry Gantt) หลักการจัด
องค์การ (Principles Of Organization) ของเจมส์ มูนเนย์ และ อลัน ไรเลย์ (James Mooney & 

Alan Reiley) และการมีทัศนคติในแง่บวกต่อความขัดแย้งของแมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอลเลตต์ (Mary 

Parker Follett) เป็นต้น (Merrick, 1984, p. 69-75 & Daft, 2010, p. 33-35)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วิธีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จะท าให้ผลการผลิตเพิ่มข้ึน แต่
แนวคิดนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ และการต่อต้านจากคนบางกลุ่ม เนื่องจากมองว่า เป็นการจัดการ
ที่มุ่งเน้นเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตแต่เพียงอย่างเดียว โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการจูงใจ 
แต่กลับมองข้ามคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนงาน ซ่ึงถูกเปรียบได้กับปัจจัยในการผลิตปัจจัยหนึ่งเท่า
นั้นเอง แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นี้ ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนกระทั่ง เอลตัน เมโย (Elton 

Mayo) ได้ท าการศึกษาที่เรียกว่า “Hawthorne Study” จึงท าให้แนวคิดในการให้ความส าคัญแก่
คุณค่าของคน ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงและท าการศึกษากันมากขึ้น ค าว่า 
“Hawthorne” นั้น มาจากชื่อของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ที่เมโยได้ท าการศึกษา 
โดยต้ังอยู่ที่เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมโยได้ท าการทดลองศึกษาปัจจัยทาง
กายภาพ การให้ขวัญและก าลังใจในการท างาน และการให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ซ่ึงผลการศึกษาทดลองพบว่า การสร้างขวัญและก าลังใจต่อพนักงาน ส่งผลให้พนักงานสามารถสร้าง
ผลผลิตให้กับองค์การได้มากขึ้น (Williams, 2007, p. 53) 

ผลจากการศึกษาด้านพฤติกรรมองค์การ จึงส่งผลให้มีนักคิดคนส าคัญที่ได้ท าการศึกษา
ในประเด็นนี้เกิดข้ึนอีกหลายท่าน เช่น อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) บิดาแห่งทฤษฎี
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แรงจูงใจ (Theory Of Human Motivation) ซึ่งได้เสนอหลักความต้องการ 5 ขั้นของมนุษย์ 
(Hierarchy Of Needs) โดยกล่าวว่า ความต้องการในข้ันแรกของมนุษย์ คือ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ถัดจากนั้นก็เป็นความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการด้านการยกย่อง ความ
ต้องการด้านการยอมรับจากสังคม ละสุดท้ายคือความต้องการความสมหวังในชีวิต (Frick, 1989, p. 

19-50; Maslow, 1967, p. 26-93) ส่วนดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas M. McGregor) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมองค์การของมนุษย์ ซ่ึงแมคเกรเกอร์ ได้ท าการแบ่งกลุ่มของมนุษย์ออกเป็น 2 

ประเภท คือ ประเภทแรกเรียกว่าทฤษฏี X ซ่ึงมีสมมติฐานในแง่ลบ โดยมองว่ามนุษย์มีความเกียจ
คร้าน ชอบหลีกเหลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่มีความจริงใจ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ และไม่
ใส่ใจต่อความส าเร็จขององค์การ ส่วนประเภทที่สองเรียกว่า ทฤษฏี Y ซึ่งมีสมมติฐานในแง่บวก โดย
มองว่ามนุษย์มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความจริงใจ และสามารถ
ควบคุมตนเองได้ ดังนั้น ทฤษฎี X ผู้บริหารจะต้องท าการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการจูงใจด้วย
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ส่วนทฤษฎี Y ผู้บริหารต้องท าการค้นหาเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละคน 

เพ่ือที่จะรวมเป็นเป้าหมายความส าเร็จขององค์การ เน้นการให้อิสระในการปฏิบัติงาน การท าให้งาน
เป็นที่น่าสนใจ และการกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ (Bedeian & Wren, 2001, p. 221-225) 

นอกจากนี้ ยังมีนักทฤษฏีคนส าคัญอ่ืนๆ เช่น เดวิด แม็คเคลเลน (David McClelland) 

ผู้เสนอทฤษฏีความต้องการสามด้าน (The Three Needs Theory/ Trichotomy Of Needs) คือ
ความต้องการด้านสังคม อ านาจ และการประสบความส าเร็จ (Hoy & Miskel, 2008, p. 135-174) 

เรนสิส ไลเกิตร์ต (Rensis Likert) ผู้เสนอ Likert Scale (Foster, 2012) เออร์วิ่น เจนิส (Irving L. 

Janis) เจ้าของทฤษฏีการคิดตามกลุ่ม (Group Think) ทีเ่ชื่อว่าอิทธิพลของกลุ่มมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของสมาชิก (Smith & Mann, 1992, p. 812-813) และเฟรเดอริค เฮอกซ์เบอร์ก 
(Frederick Herzberg) เจ้าของผลงานทฤษฏี 2 ปัจจัย (Two-factor) โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของคนงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยบ าบัดหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
และ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นต้น (Herzberg, 1968, p. 53-62; 

1987, p. 109-120; & 1996, p. 184-186)  

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า แนวคิดหรือทฤษฏีในยุคนี้ เน้นความสนใจเกี่ยวกับความรู้สึกของ
บุคคล การยอมรับผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางสังคม ทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ และ
จากแนวคิดในยุคนี้เป็นต้นมา ทรัพยากรมนุษย์จึงถูกให้ความส าคัญและถูกหยิบยกมาท าการศึกษา
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มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจ การให้รางวัล การลงโทษ การสื่อสาร  พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษย์สัมพันธ์ ในองค์การ เป็นต้น 

4. ช่วงคณะกรรมการเจรจาต่อรองเพื่อหามติร่วม (The Consensus Negotiator) 
ในช่วงนี้ ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจะเน้นการเพ่ิมทักษะในการเจรจาต่อรอง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง
หลังของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขาดแคลนทรัพยากร (Scarce Resource) 

นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของสหภาพการค้า (Trade Union) หรือที่ Allan Flanders 

(นักวิเคราะห์ผู้น าอุตสาหกรรมในทศวรรษที่ 1960) เรียกว่า ความท้าทายจากเบื้องล่าง (The 

Challenge From Below) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลได้ท าการรวบรวมจัดตั้งสถาบัน
ใหม่ๆ เช่น สถาบันคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันคณะกรรมการการผลิต และสถาบันดูแลสวัสดิการ
ต่างๆ และในช่วงทศวรรษที่ 1940 กิจการต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา ก็ได้ด าเนินกิจการภายใต้ข้อบังคับ
ด้านกฎหมาย (Statutory Duty) โดยมีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนของแรงงาน (The Unions 

Representing Employees) เป็นผู้ท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง (Negotiate)  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ก็ได้ท าการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานด้านบุคลากรขึ้น 
(Personnel Officers) ในชว่งเวลานี้ และได้ก าหนดหลักสูตรด้านบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ อีกท้ังได้ก าหนดต าแหน่งที่ปรึกษาส าหรับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (The Ministry Of Labor) 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น The Advisory Conciliation And Arbitration Service หรือ ACAS 

5. ช่วงมนุษย์องค์การ (Organization Man) ในช่วงท้ายของทศวรรษที่ 1960 ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงานบุคคล โดยเน้นด้านการบริหารมากขึ้น รวมทั้งการเน้น
กิจกรรมทางการบริหาร เช่น การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) การ
พัฒนาบุคลากร และการรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Specialist Expertise) ไว้กับองค์การ 

6. ช่วงนักวิเคราะห์ก าลังคน (The Manpower Analyst) ในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 1980 ฝ่ายบุคคลได้เริ่มท าการพยากรณ์อัตราก าลังคนที่
หน่วยงานต้องการ โดยได้มีการน าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆมาใช้ เช่น การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ 
(Quantitative Activity) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร (Information Technology) ซึ่งมี
ขั้นตอนการบริหาร ดังนี้  

6.1 ท าการประมาณการว่าบุคลากรที่ต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้นมี
ปริมาณเท่าไร และมีคุณสมบัติอย่างไร  
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6.2 การตัดสินใจก าหนดอัตราก าลังคนโดยการคาดการณ์จากปัจจัยภายนอก 
(External Circumstances) และกระแสแนวโน้ม (Current Trends) ในความต้องการอัตราก าลัง 

6.3 ท าการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า จ านวนบุคลากรตรงกับความต้องการ (Supply 

Meets Demand) หรือไม่  

7. ช่วงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Theory/ Modern Or 

Contemporary Approach)  ซึง่เร่ิมต้นขึน้จากการศกึษาพฤติกรรมมนษุย์ในองค์การ ตอ่เน่ืองมาถึง
การศกึษาองค์การท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (Formal Organization And Informal 

Organization) ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั นกัทฤษฎีในยคุนีไ้ด้พยายามท่ีจะขจดัช่องโหว่ของ
ทัง้สองยคุ กล่าวคือ พยายามเน้นทัง้ “ผลผลิต” และเน้นทัง้ “คน” การมององค์การจงึมองเป็นระบบ 

(System Approach) ซึง่ในระยะแรกของการศกึษา ยงัคงท าการศกึษาเฉพาะตวัแปรภายในองค์การ 
หรือเป็นระบบปิด (Close System) และตอ่มาเม่ือเห็นว่าแท้จริงแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลกระทบอยา่งมากตอ่การด าเนินงานขององค์การ จงึท าการศกึษาองค์การแบบ ระบบเปิด (Open 

System) ด้วย 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 

ทรัพยากรมนุษย์ในอดีต ถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายทีส่ิ้นเปลือง (Overhead Cost) ซ่ึงไม่ใช่
ปัจจัยส าคัญมากนักต่อความส าเร็จขององค์การ ดังนั้น หากองค์การมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่าย ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายประเภทแรก ที่องค์การส่วนใหญ่จะปรับลดคือ งบประมาณท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เช่น ลดงบประมาณในการพัฒนา ฝึกอบรม แม้แต่การเลิกจ้าง แต่ปัจจุบันองค์การทุกองค์การ
ได้ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน และครอบคลุมพนักงานในทุกหน้าที่ทุกระดับชั้นใน
องค์การ ซึ่งจากเดิมมุ่งสนใจแต่เฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติ (Blue-collar) แต่เพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากเป็นกลุ่มพนักงานที่ท าการผลิตสินค้าขององค์การ ต่อมาจึงเปลี่ยนแนวคิดในการให้ความ
สนใจพนักงานในแผนกงานอื่นๆด้วย โดยแนวคิดหลังนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ปีเตอร์ เอฟ ดรัก
เกอร์ (Peter F. Drucker) นักบริหารและนักวิชาการด้านการจัดการ (Foulkes, 1993, p. 71-72) 

ส่วนปัจจัยหลักท่ีท าให้องค์การประสบผลส าเร็จนั้น มีหลายปัจจัย ดังนี้ 
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1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ  

1.1 การบริหารงานต้องท าควบคู่ไปกับการบริหารคน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมดของการบริหารทีป่ระกอบด้วย คน (Man) เงินทุน
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือ 4 M’s กล่าวคือ มนุษย์
เป็นผู้ท าการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นผลลัพธ์ (Output) ที่ต้องการ ดังนั้นหากการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพก็จะเอ้ืออ านวยให้มนุษย์ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ได้ก าหนดไว้ 

1.2 ผู้บริหารทุกคนต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมิใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ของกับผู้บริหารทุกคนในองค์การ เช่น ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ ให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ 

1.3 การน าแนวคิดการบริหารเชิงระบบเปิด (Open System) มาใช้ โดยมองว่าการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ ต้องได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยองค์การจะต้องให้ความ
ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้น (Contingency Management) 

1.4 เน้นการบริหารเชิงรุก หรือ Proactive Approach    ผู้บรหิารต้องมีวิสัยทัศน์  
และมีความสามารถในการพยากรณ์อนาคต การวางแผนกลยุทธ์ และการน าเครื่องมือทางการจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ควรเปลี่ยนเป็นแนวคิดเรื่องของ 
“ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่บุคคลน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เฉลียวฉลาด พันธะสัญญา ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ทักษะ และความสามารถในการ
เรียนรู้ (Hyman, 1987; ผสุ เดชะรินทร์, 2546, หน้า 95; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551, หน้า 2-7 
และ พิชิต เทพวรรณ์, 2555, หน้า 76-77) ซึ่งอิทธิพลของแนวคิดนี้ ท าให้มุมมองที่เกี่ยวกับมนุษย์  ได้
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยในอดีตมองว่ามนุษย์เป็นเพียงค่าใช้จ่าย ท าให้หน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
นั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล (Personnel Department) ที่ท าหน้าทีเ่พียงการบันทึกและเก็บข้อมูล
ทั่วๆไปเท่านั้น ต่อมาแนวคิดด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ได้ปรากฏให้เห็นตามสื่อและผลงาน
วิชาการมากข้ึน จริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร
เริ่มมองว่าคนเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่ส าคัญขององค์การ การบริหารงานบุคคล จึงเริ่มพัฒนา
เป็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และในปัจจุบันได้มองว่า
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บุคลากรภายในองค์การเป็น “ทุน” (Capital) ที่องค์การต้องบริหารให้ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ เช่นการพัฒนาทางด้านความสามารถ การจูงใจ การรับรู้บทบาทสถานภาพในองค์การ และ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (Situation Contingencies) (McShane, 2006) 

นอกจากนี ้ ฟิทซ์เอ็นซ์ (Fitz-enz, 2000, p.7) เจ้าของผลงานชื่อ “ROI Of Human 

Capital” ยังได้กล่าวถึง “ทุนมนุษย์” (Human Capital)  ไว้ว่า เป็นองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ ได้แก่ 

2.1 คุณลักษณะของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการท างาน อาทิเช่น ความฉลาด ก าลังกาย 
ก าลังใจในการท างาน ทัศนคติ และความมุ่งมั่น 

2.2 ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนา 

2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ของสมาชิกในองค์การ 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า เมื่อนึกถึง “ทุนมนุษย์” (Human Capital) แล้ว เราคงไม่ได้นึก
ถึงเฉพาะทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การเท่านั้น แต่ทุนมนุษย์จะต้อง
ครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เครือข่าย รวมทั้งสิ่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเป็นแนวคิดที่
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ต้องยอมรับอย่างกว้างขวางว่าองค์การ คือระบบ และต้อง
เป็นระบบเปิด (Open System) ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้
องค์การอยู่รอดได้อย่างดี ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องท าการปรับตัวอยู่เสมอ หน่วยงานด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เองก็ต้องยอมรับสภาพที่ต้องปรับตัว ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น การ
ยอมรับถึงสภาพทางการเมือง ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเหมาะสมทางการเมือง หรือเทคโนโลยีที่
ต้องปรับตัวให้ทันตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่กระแสของโลกาภิวัตน์ เป็นต้น   
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รูปภาพที่ 1 - 1 แสดงการระบบเปิด (Open System) 

  

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการปรับตัวตามกระแสของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลให้องค์การต้องอยู่ในสภาพสังคมยุคไร้พรมแดน ยุคของการเรียนรู้ 
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น มาตรฐานของบุคคลากรก็สูงขึ้นตามด้วยเช่นกัน นั่นหมายถึงหน้าที่ของ
องค์การจะต้องท าการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้
และพัฒนาได้ และใช้ศักยภาพเหล่านั้นให้เต็มที่ รวมถึงการรู้จักวิธีที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า
เหล่านั้นให้ท างานให้กับองค์การต่อไป ฉะนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง ทั้งเรื่องคนซึ่งจะต้องมีความ
เหมาะสมกับงานที่ท า อีกทั้งยังต้องด าเนินกิจการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส าหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้น ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และ
สามารถน าเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การให้ได้มากท่ีสุด   
 

ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ ได้ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ความท้าทายมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากเดิมแข่งขันกันเฉพาะทางด้าน
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การค้าและการลงทุน (Trade And Investment) เปลี่ยนเป็นการแข่งขันด้านการด าเนินการ 

(Operations) การจัดการ (Management) และการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง (Strategic Alliances) ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งระดับสากล  (Global 

Competent Employees) มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น 
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความหลากหลายของประชากร ซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
พนักงานในองค์การตามมา (Diversity Of Employees) อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ
พัฒนาทางด้านเครื่องมือทางการบริหาร (Management Tools) ใหม่ๆมาใช้มากขึ้น จึงท าให้
บุคลากรต้องมีความรู้  มีการศึกษามากขึ้น ซึ่ งองค์การก็ต้องเ พ่ิมการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถและทักษะแก่พนักงานมากข้ึนด้วย 

  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากแก่การพยากรณ์
ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากพยากรณ์บนพ้ืนฐานของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว สามารถคาดการณ์ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ได้ดังนี้  

1. รูปแบบการให้บริการ เนื่องจากการเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการ กอปรกับการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น จึงท าให้หน่วยงานต่างๆน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ให้บริการมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร โดย คาสซิโอ้ (Cascio, 2003, p.3) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการ
น าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมาใช้ในการบริหารในศตวรรษที่ 21 ว่าเหมือนการน าเครื่องจักรไอ
น้ าหรือสายพานล าเลียง (Assembly Line) มาใช้ในอดีต ซึ่งสามารถสื่อสารระหว่างกันได้เพียงแค่
พริบตาเดียว   

2. รูปแบบในการบริหารจัดการ เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ จึงท า
ให้หน่วยงานของรัฐ ใช้วิธีการกระจายอ านาจในการบริหารมากขึ้น การออกแบบโครงสร้างที่เป็นแบบ
แบนราบมากขึ้น อีกทั้งมีความยืดหยุ่น และสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างรวดเร็ว และคลอบคลุม
ทั่วถึงทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ แบบใยแมงมุม 

3. รูปแบบของบุคลากร เนื่องจากความคาดหวังต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีมากขึ้น 
ในขณะที่จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกลับมีจ านวนลดลงอย่างสวนทางกัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
นโยบายในการลดก าลังคน ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้น องค์การจึงต้องสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีองค์ความรู้และมีทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ  
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4. รูปแบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge Economy) เนื่องจากตลาด
กลายเป็นของผู้ซื้อ ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าได้อย่างเสรีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าต้องท าการ
แข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นตาม ความส าเร็จขององค์การจึงไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรด้านทรัพย์สิน เงินทุน 
หรือแรงงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ “ความรู้” (Knowledge) ของบุคลากรที่สามารถน ามา
พัฒนานวัตกรรมของสินค้า กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริการที่รวดเร็วและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และมีต้นทุนที่ต่ า เป็นต้น 

5. รูปแบบโครงสร้างประชากร ซ่ึงแนวโน้มโครงสร้างของประชากรไทยมีแนวโน้มอัตราการ
เกิดที่ลดลง ส่วนจ านวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลในวัยแรงงานในอนาคต ดังนั้น อาจใช้วิธีการจ้างงานทีม่ีความหลากหลายมากขึ้น เช่น  
ผู้รับจ้างอิสระ (Freelancer)  หรือ อาจพิจารณาจ้างกลุ่มคนเกษียณเข้ามาท าหน้าที่ในบางหน้าที่ 
รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อดึงคนดีคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การมากข้ึน 

6. รูปแบบการสื่อสาร เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้มี
การน า Social Media มาใช้ เช่น Facebook, Twitter, Myspace, Line, Linkedln, App, และ 
Blogs เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต
หรือแม้แต่กับชุมชน ดังนั้นองค์การจึงต้องพยายามพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เช่น การคัดเลือกและสัมภาษณ์ผ่าน
ออนไลน์ (Social Recruiting: Virtual Interview) การสั่งงานออนไลน์ และการประชุมทางไกล เป็น
ต้น   

7. รูปแบบของความหลากหลาย (Diversity) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ จะต้องมี
กระบวนทัศน์ในการท างานที่เปิดกว้าง มีความเป็นสากล ยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย เช่น 
เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม เป็นต้น และต้องมีมุมมองเชิงบวกต่อความหลากหลาย
เหล่านี้  โดยพยายามบริหารความแตกต่างหลากหลายทั้งมวล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

8. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว (Green HR) ปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการ
องค์การที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ 2 นัย คือ นัยแรก หมายถึง ปราศจากการคอรัปชั่น และนัยที่สอง หมายถึง 
การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในการ
บริหาร (Strategic Partner) จึงต้องบริหารโดยรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของชุมชน พนักงาน และการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังต้องแสวงหาวิธีการลดการใช้
ทรัพยากร เช่น  การน าระบบ Social Recruiting : Virtual Interview มาใช้ เป็นต้น 
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ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีอ านาจหน้าที่ในสายงานหลักโดยตรง แต่มีอ านาจหน้าที่ให้
ค าแนะน า และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ของผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้ ดังนี้ (Cascio, 2543, p. 6-8) 

1. การจัดหาพนักงาน (Staffing) ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ การค้นหาข้อมูลเพ่ือ
จัดท าการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Planning)   การพิจารณาปริมาณและทักษะของพนักงานที่องค์การต้องการ การสรรหา คัดเลือก 
หรือสนับสนุนให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ท างานกับองค์การ 

2. การบ ารุงรักษา (Retention) ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ การจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสวัสดิการต่างๆแก่
พนักงาน  

3. การพัฒนา (Development) เป็นหน้าที่ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน (Competencies) ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เช่น การพัฒนาความรู้ ทักษะ  
ความสามารถ ในการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนบุคลิกภาพด้านต่างๆของพนักงาน 

4. การปรับเปลี่ยน (Adjustment) แนวทางในการปฏิบัติตาม (Compliance) เช่น การ
ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติ การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ การให้ออกหรือปลดออก เป็นต้น 

5. การเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือวัตถุประสงค์ให้ขององค์การประสบผลส าเร็จตามที่
คาดหวัง (Managing Change)  โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

 อย่างไรก็ตาม การท าหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถจ าแนกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องได้เป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้  

1. กิจกรรมก่อนเข้าร่วมงาน     หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ต้องท าการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล สรรหา และจูงใจบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับ
งาน ให้ได้รับโอกาสในการเข้าท างานในองค์การ อีกทั้ง รู้จักการเลือกใช้เทคนิควิธีที่จะเข้าถึงกลุ่ม
ตลาดแรงงานเป้าหมาย ที่องค์การต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากสามารถดึงดูดคนให้สนใจเข้า
ร่วมงานแล้ว หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลต้องมีหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคล ที่มีความเหมาะสม
ที่สุดให้เข้ามาท างานกับองค์การ เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมให้องค์การมีความ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง 
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2. กิจกรรมในขณะปฏิบัติงาน เมื่อได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาและธ ารงรักษาให้สมาชิกขององค์การ มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม รวมถึงสวัสดิการ ความปลอดภัย เสริมสร้าง
สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้โอกาสในการเติบโต มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร สิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสามารถท างาน สร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์การได้
อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความพึงพอใจ 

3. กิจกรรมภายหลังจากการปฏิบัติงานหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว      หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ต้องค านึงถึงบุคลากรที่ท างานกับองค์การจนครบเกษียณอายุ หรือบุคคลที่
จ าเป็นต้องออกจากงาน ซึ่งมิได้เกิดจากการกระท าความผิด โดยการจัดเตรียมความพร้อมและให้
ความมั่นคงหลังเกษียณอายุ ให้บุคคลสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การให้
บ าเหน็จ บ านาญ ทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน หรือเงินชดเชย เป็นต้น 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า หน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งหน้าที่ตามสายการบังคับ
บัญชา (Line Function) ซึ่งรับผิดชอบในงานตามสายการบังคับบัญชา การประสานงาน 
(Coordinate Function) เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
และหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา คอยให้ความช่วยเหลือ (Staff Function) หรือค าแนะน าแก่สาย
บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีความรู้หลากหลายด้าน เช่น ด้านกฎหมาย แรงงาน
สัมพันธ์ ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคล อัตราค่าจ้าง รวมทั้งด้านประโยชน์และสวัสดิการอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

 

ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

1. ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึงปัจจัยภายในองค์การ ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ได้แก่ 

1.1 นโยบาย (Policies) นโยบายขององค์การจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์การ รวมถึงกิจกรรมการ 
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย เช่น นโยบายการสรรหา นโยบายการจ่ายเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ 
เป็นต้น 

1.2 ภารกิจ (Mission) ภารกิจหรือพันธกิจขององค์การถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้องค์การ
ได้ทราบว่าตนจะต้องท าภารกิจอะไรบ้าง จึงจะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจเหล่านั้นมี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะบุคลากรคือบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว 

1.3 วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) วัฒนธรรมองค์การ คือ สิ่งที่บุคคลใน
องค์การส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติต่อๆกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้น วัฒนธรรม
องค์การ จึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์การยังมี
ส่วนในการเลือกสรรบุคลากร กล่าวคือ บุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในองค์การจะต้องสามารถปรับตัว หรือ
ยอมรับวัฒนธรรมขององค์การนั้นๆได้ด้วย จึงจะอยู่ร่วมกันในองค์การได้อย่างมีความสุข 

1.4 องค์การไม่เป็นทางการ (Informal Organization) องค์การที่ไม่เป็นทางการ 
หมายถึง องค์การที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัวเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อ ฯลฯ เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเกิดการรวมกลุ่ม หรือรวมตัวขึ้น โดยไม่เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์การ  องค์การที่ไม่เป็นทางการ จะแทรกตัวอยู่ในองค์การที่เป็นทางการเสมอ  (Formal 

Organization) ความสัมพันธ์ส่วนตัวเหล่านั้น ท าให้การท างานลื่นไหลดีขึ้น และบุคลากรได้รับขวัญ
ก าลังใจจากการมีกลุ่ม มีสังคมของตน แต่หากมีองค์การไม่เป็นทางการมากเกินไป อาจน าไปสู่ความ
ขัดแย้ง การท างานล่าช้า ระบบการท างานตามโครงสร้างองค์การต้องเสียไป เป็นต้น ฉะนั้น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องค านึงถึง องค์การที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย 

1.5 รูปแบบการบริหารงานของผู้น า (Management Style Of Leader) เป็นเรื่องที
ต้องยอมรับให้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์การนั้น อาจเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว หรือบุคคล
กลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในองค์การเท่านั้น ซึ่งก็คือ ผู้น า หรือ ผู้บริหาร นั่นเอง เมื่อเปลี่ยนผู้น า หรือ 
ผู้บริหารใหม่ นโยบายต่างๆก็อาจเปลี่ยนแปลง ส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับ 
รูปแบบ (Style) การบริหารงานของผู้น านั้นๆ และแน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารงานของผู้น าเหล่านี้เช่นเดียวกัน 

1.6 กลุ่มลูกจ้าง (Employees) กลุ่มของลูกจ้าง เป็นกลุ่มของบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ควรต้องค านึงถึง
กลุ่มของลูกจ้างเหล่านี้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผล ดังนั้น ควร
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ต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้สนองนโยบาย ทั้งนี้ ก็เพ่ือป้องกันปัญหา ความขัดแย้ง การลาออก 
หรือการร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น 

2. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อันได้แก่ 

2.1 ตลาดแรงงาน (The Labor Market) กิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น การสรรหาบุคลากรเข้าท างาน จะต้องค านึงถึงตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพด้วยว่า มี
แรงงานล้นตลาด หรือ ขาดตลาด เพราะหากแรงงานในสายวิชาชีพนั้น ล้นตลาด เราก็ไม่จ าเป็นต้องใช้
นโยบายเชิงรุก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หรือหากแรงงานในสายวิชาชีพนั้น ขาดตลาด เราก็จะได้
เตรียมการรองรับ และแสวงหาดูว่าจะหากลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องการเหล่านั้นได้จากที่ไหน ซึ่งอาจต้อง
ทุ่มงบประมาณมากกว่าสายวิชาชีพอ่ืน หรือต้องให้ทุนการศึกษา อบรม โดยมีสัญญาในการเข้า
ปฏิบัติงานภายหลังการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

2.2 ผู้รับบริการ/ลูกค้า (Client/Consumer) แนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ได้เน้นการให้บริการโดยการน าเครื่องมือทางการบริหารของภาคเอกชนมาใช้ โดยมีพ้ืนฐานของ
การตลาด (Marketing Base)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ให้บริการตามหลักการของ New Public Management - NPM โดยเปรียบประชาชนเป็นเสมือน
พระเจ้า ดังค ากล่าวที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” เพราะลูกค้าคือตัวแปรส าคัญที่จะท าให้องค์การอยู่รอด
ได้ ไม่เพียงแต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า แต่
หมายถึงการบริหารจัดการต่างๆทุกด้านในองค์การที่ต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก  

2.3 กฎหมาย (Legal) การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐนั้น 
จะต้องค านึงถึงหรือให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เช่น พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. โดยออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน     ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยเรื่องต่างๆ ระเบียบ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีประมวลข้าราชการและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
ซึ่งกฎหมายต่างๆเหล่านี้ จะท าการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ดังนั้น องค์การจะต้องติดตามสถานการณ์ 
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อการท าหน้าที่ทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เป็นต้น 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=447&Itemid=217
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=447&Itemid=217
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=448&Itemid=217
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2.4 เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจุบันพบว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ยังไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่ท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น โดยเฉพาะการถือครองที่ดินยังมีความเหลื่อมล้ ากันมาก  ซึ่งในระยะยาวแล้วจะกลายเป็น
ความเสี่ยงที่จะยิ่งท าให้เกิดช่องว่างในสังคมที่รุนแรงขึ้นได้ อีกทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยยัง
เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน การมุ่งเน้นการพัฒนาการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมหลัก เพ่ือเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความก้าวหน้ามากกว่าภาคการเกษตร สัดส่วนมูลค่าผลผลิตและผลิตภาพสูงกว่า
ภาคเกษตรมาก กลุ่มทุนอุตสาหกรรมจึงมีอ านาจต่อรองและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
รัฐบาลมากกว่า  จึงกลายเป็นช่องว่างระหว่างชนชั้น รายได้และความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานของผู้มีรายได้ต่ า นอกจากนี้ การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่พ่ึงพิงการส่งออกสินค้าและบริการรวมทั้งแหล่งทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด
ความอ่อนไหวและความผันผวนได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงอาจมีผลท าให้เกิดการ
ลดต้นทุนคา่จ้างแรงงาน การเลิกจ้าง และท าให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา  

ดังนั้น รัฐบาลไทยต้องเร่งพัฒนาทักษะของแรงงาน ให้สามารถแข่งขันกับแรงงาน
ต่างชาติได้   การเพ่ิมความรู้และทักษะแรงงานไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องแก้ไขการผูกขาดทางการค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย การสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ิม
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างพอประมาณ การพ่ึงพาตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันและการ
เตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

2.5 สังคม (Society) ต้องยอมรับว่าปัญหาการพัฒนาทางสังคมของไทย ยังมีช่องว่าง
ที่แตกต่างกันมากระหว่างชนชั้น พ้ืนที่ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ท าให้ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม สาเหตุ ดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักดันให้ประชาชนเกิดการย้ายถิ่นฐาน จาก
ชนบทเข้าสู่ตัวเมือง ผู้สูงอายุและเด็กถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพัง ส่วนแรงงานที่เข้าสู่ตัวเมืองก็มักเป็น
แรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะและได้รับค่าแรงต่ า กลายเป็นปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยในชุมชนเมือง   
นอกจากนี้สังคมไทยยังขาดความสมดุล ทั้งในด้านการศึกษาระดับสูงในบางสาขาและในด้านอาชีพ 
และโอกาสของผู้หญิงในภาคการเมืองทั้งระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น  และการเป็นผู้บริหาร



31 

 

 

 

ระดับสูงในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยังมีน้อย ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิ
วัตน์  ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ การแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที และเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตลอดจนการเปิดโอกาสที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการมากขึ้น  

2.6 เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2 ด้าน ดังนี้ 

2.6.1  องค์การใช้เทคโนโลยีเข้ามาท างานแทนคน เนื่องจากความต้องการในการ
เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการ และการลดต้นทุนการใช้จ่ายด้านงบประมาณ จึงท าให้หน่วยงาน
ต่างๆน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให้บริการประชาชน เช่นในกรณีของหน่วยงานภาครัฐที่น าเอา
ระบบ รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (E–government) ซึ่งเป็นการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเลคทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใส
ของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และท าให้หน่วยงานของรัฐ
รับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น  

2.6.2  องค์การต้องใช้คนที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ และความช านาญเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การ
จะต้องจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

2.7 การเมือง (Politic) กรอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนภาครัฐ 
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวจะมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในภาครัฐ รัฐบาลสมัยปัจจุบันได้มีนโยบาย
ในการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การท าหน้าที่การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติ นอกจากจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จแล้ว ยังต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆดังที่กล่าวมา และเหนือสิ่ง
อ่ืนใดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 1 - 2 แสดงการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์     
ที่มา : ดัดแปลงจาก Squires (2001, p. 482) 

 

จากตัวแบบนี้  สามารถอธิบายได้ว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีทักษะ (Skill) ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น ทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย การมีปฏิสัมพันธ์
และการสื่อสาร (Squires, 2001; Yukl, 2002) นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะด้านการคิดเพ่ือเข้าใจใน
บทบาท (Role) ของตน (Agshae & Bratton, 2001; Senge, 1990) ก าหนดกฎเกณฑ์และนโยบาย
ต่างๆ และสุดท้ายต้องมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดสู่พนักงานภายในองค์การ เป็น
ต้น (Guest & Conway, 2002) 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์        
        

 ปัญหาหรือความขัดแย้งในองค์การ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้ บางปัญหาก็แก้ไขได้ง่าย บาง
ปัญหาก็แก้ไขได้ยาก หรือบางปัญหาก็อาจแก้ไขไม่ได้เลย ปัญหาที่มักสร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริหาร
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มากที่สุด มักเป็นปัญหาเรื่อง “คน” ซึ่งมีอยู่มากมาย ตัวอย่างของปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์
ได้แก่  

1. การรับคนไม่เหมาะสมกับงาน 

2. อัตราการเข้า-ออกสูง (High Turnover) 

3. พนักงานปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ 

4. การสูญเสียเวลามากไปกับการคัดเลือกและการสัมภาษณ์ 

5. บรรยากาศและเงื่อนไขในสถานที่ท างาน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน  
6. พนักงานขาดขวัญและก าลังใจ  
7. กิจกรรมส าคัญขององค์การ ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดความเบื่อ

หน่ายในการท างาน 

8. ปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์การ เช่น ระบบสายการบังคับบัญชาทีย่าวเกินไป และ
ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว ส่วนการสื่อสารภายนอกระหว่างองค์การกับสังคม มีความสัมพันธ์
กันน้อยมาก 

9. พนักงานไม่มีส่วนร่วมในนโยบายหรือการวางแผน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในด้านการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 

10. การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับไม่แน่นอนและไม่เป็นระบบ ซึ่งต้องแก้ไขโดย
จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ 

11. ฝ่ายนโยบายเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบริหาร โดยไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการทราบ 

ล่วงหน้า ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการหรือนโยบายที่ส าคัญ ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้พนักงาน
มีส่วนร่วม 

12. วิธีการวัดและประเมินผลไม่มีมาตรฐาน 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 1  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management/ Administration) เดิมที
ใช้ค าว่าการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) แต่เนื่องจากบริบทของการท าหน้าที่
และความรับผิดชอบได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนเป็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์แทน 
เพ่ือความเหมาะสม กล่าวคือ ปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับ “คน” มากขึ้น โดยมองว่า คนเป็น
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ทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งองค์การจะต้องท าการค้นหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ท าการฝึกอบรมพัฒนา บ ารุงรักษาไว้ให้อยู่ในองค์การตราบเท่าที่องค์การมีความต้องการ นอกจากนี้ 
วิธีการบริหารก็ต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน กระจายอ านาจในการตัดสินใจ การให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การอย่างเท่าเทียม และการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การเป็นหลัก   
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยได้ฝึก
ทักษะให้กับคนงาน เสมือนรูปแบบในการฝึกอบรมในปัจจุบัน และวิธีการนี้ก็ได้แพร่หลายมากขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่
เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 1890 และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่ง
ช่วงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ออกได้เป็น 6 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงของนักปฏิรูปสังคม 2) ช่วงนัก
ช่วยเหลือที่เมตตาปราณี 3) ช่วงของการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 4) ช่วงคณะกรรมการเจรจา
ต่อรอง 5) ช่วงมนุษย์องค์การ 6) ช่วงนักวิเคราะห์ก าลังคน 7) ช่วงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีแนวคิดในการบริหารงานควบคู่ไปกับการบริหารคน 
ผู้บริหารทุกคนต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าแนวคิดการบริหารเชิงระบบมา
ใช้ และเน้นการบริหารเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์ (Human 

Capital) เกิดข้ึน โดยมองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าเหมือนทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ และ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการน าความรู้ซ่อน
เร้น (Tacit Knowledge) ออกมาใช้ ส่วนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนั้น ต้องท าการพัฒนา
รูปแบบของการให้บริการโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว การบริหารบน
ความหลากหลาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่าอย่างไร มีเนื้อหาขอบเขตอย่างไรบ้าง 
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

3. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
อย่างไรบ้าง 

4. ลักษณะของการจัดฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความ
แตกต่างกันอย่างไร 

5. หน้าที่หรือกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง 
6. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อธิบาย

อย่างน้อย 5 ปัจจัย 

7. ปัจจัยแวดล้อมภายในใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์   อธิบาย
อย่างน้อย 5 ปัจจัย 

8. จงหาปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหนังสือพิมพ์ 1 ประเด็นปัญหา 
พร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข 

9. แนวคิดเก่ียวกับค าว่า “ทุนมนุษย”์ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร 

10. ความสอดคล้องสัมพันธ์ของระบบเปิดกับทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร 
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บทที่ 2  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินธ์ตอนต้น เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในระยะเริ่มต้นของไทยใช้ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) โดยการมอบหมายให้เครือญาติ
วงศ์วาน หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วยเหลือในการบริหารงานซ่ึงยังไม่มีความซับซ้อนมากนัก และไม่มี
ค่าตอบแทนประจ าที่เป็นระบบหรือเงินเดือนที่ชัดเจน โดยอ านาจในการตัดสินใจถูกรวมศูนย์ไว้ที่
พระมหากษัตริย์ ต่อมาจึงได้ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและกระจายอ านาจมากขึ้นตามล าดับ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบัน  

ซึ่งหากกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยนั้น สามารถ
สรุปคร่าวๆได้ดังนี้ คือ ช่วงแรก ในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีกษัตริย์เป็นผู้ท าหน้าที่ในการปกครอง โดย
เรียกว่า “พ่อขุน” ทรงปกครองประชาชนแบบบิดาปกครองบุตร (Paternalism) กล่าวคือ กษัตริย์
หรือพ่อขุน เป็นพ่อของราษฎร เป็นผู้ท าหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองภัย และพัฒนาความเป็นอยู่
ให้แก่ราษฎร ส่วนราษฎรนั้นมีฐานะในการเป็น “บุตร” มีหน้าที่ให้ความเคารพเชื่อฟังพ่อขุน ส่วน
ข้าราชการ เรียกว่า “ลูกขุน” และมีประชาชนเรียกว่า “ท่วย” หรือ “ไพร่ฟ้า” โดยการท าหน้าที่ของ
ข้าราชการนั้น พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้แก่
ข้าราชการเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ นอกจากนี้ จากหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกพบว่า 
ได้มีการกล่าวถึงต าแหน่ง “อ ามาตย์” และ “มนตรี” ไว้ ดังนั้น จึงแสดงได้ว่า ในสมัยกรุงสุโขทัยได้มี
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการเกิดข้ึนแล้ว  

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ได้ใช้ระบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ โดยแบ่งการ
บริหารบ้านเมืองออกเป็น 4 กรม ซึ่งมีหัวหน้ากรมเรียกว่า “ขุน” ฐานะเทียบเท่าต าแหน่งเสนาบดี 
ดังนี้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 2549, หน้า 11-16) 

1. กรมเวียง มีหน้าที่ในการรักษาความสงบของบ้านเมือง 
2. กรมวัง มีหน้าที่ในการดูแลพระราชส านัก 

3. กรมคลัง มีหน้าที่ในการดูแลพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
4. กรมนา มีหน้าที่ในการดูแลไร่นาที่ดิน 
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 ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงได้ท าการจัดตั้งกรมข้ึนใหม่สองกรม ได้แก่ กรม
มหาดไทย ซึ่งดูแลกิจการพลเรือน โดยมีสมุหนายกเป็นอัครเสนาบดีดูแล และกรมกลาโหม ซึ่งดูแล
กิจการทหาร โดยมีสมุหกลาโหมดูแล ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วน
ของพลเรือนอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรมเวียง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมพระนครบาล โดยมีพระยายมราชเป็นเสนาบดี ท า
หน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย รักษาความสงบภายใน การท าหน้าที่ดับเพลิงในเขตพระนคร และการ
ตัดสินคดีความร้ายแรง 

2. กรมวัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมธรรมาธิบดี โดยมีพระยาธรรมาศรีสุริยวงศ์อัครมหาอุดม
บรมวงษาธิบดี หรือพระยาธรรมาธิบดีเป็นเสนาบดี ท าหน้าที่ดูแลงานในพระราชส านัก งานธุรการ
ตัดสินคดีความ และแต่งตั้งยกกระบัตรไปดูแลหัวเมืองต่าง 

3. กรมคลัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมโกษาธิบดี โดยมีพระยาศรีธรรมราชเดชาชาติอ ามาตยานุ
ชาติพิพัทรัตนราชโกษาธิบดี หรือเรียกสั้นๆว่า พระยาโกษาธิบดี เป็นเสนาบดี ท าหน้าที่เกี่ยวกับพระ
ราชทรัพย์ การค้ากับต่างประเทศ บัญชีวัสดุและอาวุธของราชการ พระคลังหลวง การรับรองทูต
ต่างประเทศ และการตัดสินคดีความของคนต่างชาติ 

4. กรมนา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเกษตราธิบดี โดยมีพระยาพลเทพราชเสนาบดีเป็น
เสนาบดี ท าหน้าที่ตรวจตราและส่งเสริมการท านา เก็บข้าวไว้เป็นเสบียงยามสงคราม ตัดสินคดีความ
เกี่ยวกับที่นา ออกกรรมสิทธิ์ที่นาแก่ราษฎร 

ซึ่งวิธีการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ จะสอดคล้อง
สัมพันธ์กับประโยชน์และสิทธิพิเศษ โดยต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ ศักดินา ยศ ราชทินนาม หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า ระบบศักดินา เป็นระบบที่เทียบชั้นเกียรติยศ ซึ่งได้แสดงถึงระดับของชั้นยศ และการ
จัดล าดับชั้นของความส าคัญ ตลอดจนการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่ง ดังนั้น จึงแสดงได้ว่า กษัตริย์ในอดีตทรงให้ความส าคัญต่อระบบข้าราชการ และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของทางราชการ ว่ามีความส าคัญเหนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล  ส่วนการบริหารได้ยึด
หลักการบริหารแบบแบ่งแยกทหารและพลเรือนออกจากกัน โดยในส่วนของพลเรือนนั้นได้แบ่ง
ออกเป็น 4 สดมภ์ เรื่อยมา จนกระท่ังสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงท าการ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน โดยท าการยกเลิก ต าแหน่ง สมุหกลาโหม และ สมุหนายก 
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รวมทั้งระบบจตุสดมถ์ แล้วท าการจัดตั้งกระทรวงต่างๆข้ึนแทน โดยจัดให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าการของ
แต่ละกระทรวง ซึ่งกระทรวงทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นนั้นมี 12 กระทรวง ดังนี้                                                      

1.  มหาดไทย มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองลาว  
2.  กลาโหม ท าหน้าที่ในการบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ หัวเมืองฝ่ายตะวันออก ตะวันตก 

และเมืองมลายู  
3. ต่างประเทศ มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศ 

4. วัง มีหน้าที่ในการดูแลกิจการต่างๆในเขตพระราชวัง 
5. เมืองหรือนครบาล มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องต ารวจและราชทัณฑ์  
6. เกษตราธิการ มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับการเพาะปลูก เหมืองแร่ ป่าไม้ 
7. คลัง มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรและงบประมาณแผ่นดิน  
8. ยุติธรรม มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องช าระคดีและการศาล  
9. ยุทธนาธิการ มีหน้าที่ในการก ากับดูเก่ียวกับการทหาร 

10. ธรรมการ มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการศึกษา การสาธารณสุขและสงฆ์  
11. โยธาธิการ มีหน้าที่ในการดูแลการก่อสร้าง ถนน คลอง การช่าง ไปรษณีย์โทรเลข และ

รถไฟ 

12. มุรธาธิการ มีหน้าที่ในการรักษาตราแผ่นดิน และงานระเบียบสารบรรณ  (ต่อมา
ภายหลัง ได้ยุบกระทรวงมุรธาธิการ ไปรวมกับกระทรวงวัง และยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับ
กระทรวงกลาโหม คงเหลือเพียง 10 กระทรวง)  

การแบ่งลักษณะของงานออกเป็นกระทรวงนี้ ท าให้เกิดปริมาณงานเพ่ิมขึ้นและยังมีความ
สลับซับซ้อน จึงทรงให้จัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2448 เพ่ือเป็นการเตรียมคนเข้าสู่
ระบบราชการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามระบบใหม่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในช่วงนี้เน้น
ระบบคุณธรรม (Merit System) มากขึ้น โดยลดความสัมพันธ์ส่วนตัวลง ซึ่งได้ปรากฏหลักฐานใน
ประกาศของรัฐบาล เรื่องการให้กุลบุตรข้าราชการเข้ารับราชการตามหน่วยงานต่างๆ ร.ศ.  ๑๐๙ 
(พ.ศ. 2433) ดังนี้ (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ และ นิยม รัฐอมฤต, 2546, หน้า 26)  

“...โปรดเกล้าฯ ให้เตือนสติข้าราชการผู้ใหญ่น้อย ซึ่งมีบุตรหลานควรจะเข้ารับราชการได้มา
ในครั้งนี้ให้ทราบว่า มีพระราชประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่จะให้บุตรหลานข้าราชการ ได้มีตระกูลเป็นขุนนาง
สืบมาแต่ก่อนได้รับราชการตามกรม ซึ่งบิดาเคยได้รับราชการหรือต าแหน่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นขึ้นไป ยิ่ง
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กว่าผู้ซึ่งไม่มีตระกูลข้าราชการ แต่ถ้าผู้ซึ่งมีตระกูลไม่มีความรู้และไม่มีสติปัญญาสามารถที่จะรับ
ราชการในต าแหน่งนั้นราชการก็จะทรุดโทรมเสื่อมเสียไป ฤาไม่ส าเร็จตลอดไปได้ก็ไม่ทรงสามารถที่จะ
ละให้ราชการเสียได้ต้องถือเอาราชการเป็นประมาณ ถือว่าผู้ที่มีตระกูลต่ าแต่รอบรู้ในราชการ ก็ต้อง
ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงตามคูณวิชาของผู้นั้น...” 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะได้ท าการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า แต่อาชีพข้าราชการก็ยังไม่ถือเป็นอาชีพที่แท้จริง จนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้น ในปี พ.ศ. 2471 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยทรงตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นตามค าแนะน าของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง
นครสวรรค์วรพินิต อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ปรากฏตามรายงานการประชุมอภิรัฐมนตรี
สภา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2468 ดังนี้ (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ และ นิยม รัฐอมฤต, 2546, หน้า 28) 

“เรื่องคนรับราชการ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์ฯ ทรงเห็นว่าควรมีกรรมการ
สอบสวนเรื่องคนเข้ารับราชการ จะเป็นการต้อนคนให้คิดท ามาหากินดีกว่าจะคิดแก้ไขในทางอ่ืน ถ้า
เป็นการตกลง ควรให้เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการด้วย ให้กรรมการท าสคริปถวาย 
กรมพระยาด ารงฯ ทรงเป็นนายก อีกประการหนึ่ง พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองก็ยังขาดหัวต่อ
ควรร่างท าขึ้นใหม่รวมอยู่ในกรรมการกรมพระยาด ารงฯ นี้เหมือนกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า 
เรื่องระเบียบการลาก็ควรรวมคิดไปด้วยกัน” 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นด้วยกับการตราระเบียบข้าราชการพลเรือน
อย่างเต็มที่ ดังปรากฏในพระราชกระแส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2469 ดังนี้ (นพ ศรีบุญนาค 2539, 

หน้า 14) 

“ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่กรมพระยาด ารงทรงร่างโครงมานี้ เห็นว่าเข้ารูปดีแล้วพอจะ
พิจารณาให้ละเอียดได้ ให้ส่งไปถวายอภิรัฐมนตรีและให้เสนาบดีทุกคนพิจารณาออกความเห็นขึ้นมา 
ควรมีหนังสือน าไปด้วยแสดงความปรารภไปว่า เห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่จะวางระเบียบการรับคนเข้า
ท าราชการตามกระทรวงต่างๆ และระเบียบการปกครองภายในกระทรวง อนุโลมตามท่ีเป็นอยู่ใน
กระทรวง ทหารบก ทหารเรือ ต้องมีการสอบไล่มานานแล้วจึงจะเป็นนายทหารได้ ส่วนราชการพล
เรือนนั้นยังไม่มีก าหนดความรู้อย่างไร เวลานี้การศึกษาเจริญขึ้นมากแล้ว จึงเป็นการสมควรที่จะรับคน
เข้าท าราชการแต่เฉพาะผู้ที่มีความรู้ดี ประกอบทั้งเวลานี้ต าแหน่งหน้าที่ราชการก็เต็มหมด มีน้อยไม่
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พอกับจ านวนคนที่อยากเข้ารับราชการ จึงเป็นการจ าเป็นที่จะหาวิธีเลือกเฟ้นคนเข้ารับราชการโดย
ทางเป็นกลาง เป็นยุติธรรม และให้โอกาสแก่ผู้ที่ได้อุตสาหะ พยายามเล่าเรียน มีความรู้ดี อีกประการ
หนึ่ง  

การปกครองภายในกระทรวงต่างๆนั้น ไม่มีระเบียบแน่นอนเหมือนกันทุกกระทรวง เห็นว่า
ควรวางแบบให้คล้ายกัน และให้แน่นอนส าหรับข้าราชการพลเรือนทั่วไป เพ่ือข้าราชการจะได้รับความ
ยุติธรรมและมีสิทธิหรือหน้าที่ต่อราชการเหมือนกันหมด เพื่อให้เป็นการสม่ าเสมอ 

ให้เสนาบดีพิจารณาว่า ตามโครงการที่ร่างมานี้จะขัดข้องอย่างไรหรือไม่หรือจะควรแก้ไข
อย่างไร เพ่ือให้ชัดเจนหรือยุติธรรมยิ่งขึ้น” 

โดยเนื้อหาใน ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับนี้ ได้แบ่งต าแหน่งข้าราชการพลเรือนออกเป็น
ชั้นยศต่างๆ การรับเข้าปฏิบัติงานในระบบราชการใช้วิธีคัดเลือกตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปรับราชการเป็นอาชีพได้ และข้าราชการจะต้องมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ความสามารถ ทั้งทฤษฏี กฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติ ส่วนการบริหารงานบุคคลจะต้องมีระเบียบแบบแผนทีช่ัดเจน ต่อมา จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้นใหม่อีกหลายฉบับ ดังนี้  

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2476 ได้ท าการยกเลิกระบบชั้นยศ และก าหนดต าแหน่งใหม่ข้ึนอีก 6 
ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งเสมียนพนักงาน พนักงานประจ าแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง อธิบดี และ
ปลัดกระทรวง  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518 ได้น าระบบจ าแนกต าแหน่งมาใช้ และท าการก าหนดหน้าที่ของ
ต าแหน่งต่างๆ (Job Description) พร้อมทั้งก าหนดสายงานและระดับต าแหน่ง (“ซี”) และใช้บัญชี
เงินเดือนบัญชีเดียว  

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 ได้ท าการจัดกลุ่มประเภทต าแหน่งตามลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น 
4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยเน้น
ความสามารถของบุคลากร และเน้นแนวคิด ในการบริหารผลงาน (Performance Management) 

ในช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับ ปี พ.ศ. 2551 นี้ 
ได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration) โดยเน้นการลดขนาดก าลังคนใน
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หน่วยงานภาครัฐลงเพ่ือความประหยัด (Downsizing) และได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการและ
วิธีการปฏิบัติงานในภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งมีการก าหนดโครงสร้างของ
หน่วยงานราชการ ให้มีความกระชับและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยปรับขนาดก าลังคนให้
เหมาะสมกับภารกิจที่รัฐต้องปฏิบัติ ถ่ายโอนภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐสู่ภาคเอกชนด้วย
วิธีการจ้างเหมาบริการหรือซื้อบริการ และถ่ายโอนอัตราก าลังคนจากส่วนกลาง ไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในระบบราชการให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ได้รับ  

ในการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ท าการอนุมัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการขึ้น เพ่ือให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้มีคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการที่เรียกโดยย่อว่า “ปรร.” ซึ่ง
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรอง
ประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
และแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือการปฏิรูประบบราชการ จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน วิเคราะห์และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกตามนโยบาย 

ส าหรับการด าเนินการของรัฐบาล ในการปฏิรูปเพ่ือจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
รัฐบาลได้น ากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ หรือ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาปรับใช้ โดยได้
ผสมผสานกับแนวคิดของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งรัฐบาลได้ท าการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้ระดมสมองทั้งจากนักการเมืองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของทุกกระทรวง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐของไทยในอนาคตจะต้องรับผิดชอบภารกิจ
หลัก 11 กลุ่มภารกิจ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

1. การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ หรือที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบาย 
ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นว่า มีการน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาปรับใช้ใน
การวิเคราะห์เพ่ือปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ โดยมีการระดมสมองจากผู้ที่
เกี่ยวข้องรอบด้านและท าการประชุมปรึกษา โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็น
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ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวในกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ การปรับ
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของรัฐบาลมุ่งลดความซ้ าซ้อนของภารกิจที่แต่ละส่วนราชการปฏิบัติอยู่ 
ถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นมากขึ้น ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่จ าเป็นให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบแทนภาค
ราชการ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาแนะน าการเป็นผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ด้วย 

2. การมุ่งเน้นการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  รัฐบาลได้
พยายามผลักดันนโยบายการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยใช้กลไกของระบบ
ราชการ นอกจากนี้รัฐบาลยังมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินโครงการ “ราชการไทยใสสะอาด” 
ซึ่งได้วางกรอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการให้ถือปฏิบัติอย่างจริ งจัง และมีระบบการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างต่อเนื่องด้วย 

3. การมุ่งเน้นให้รัฐบาลก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) รัฐบาลได้
สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้องค์การภาครัฐ ธุรกิจและชุมชนต่างๆในประเทศ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารราชการและการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 

ซึ่งวิธีการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้นี้ รัฐบาลได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมา
ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิรูปหลายฉบับด้วยกัน ดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2545 ซึ่งรายละเอียด
ของกฎหมายแต่ละฉบับ มีดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มีเนื้อหาระบุถึง
วิธีการพัฒนาระบบราชการโดยกล่าวว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน นอกจากนี้ ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ จะต้องค านึงถึงหลักการในการปฏิบัติ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2545&action=edit&redlink=1
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หน้าที่ของส่วนราชการ โดย ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 

2.1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

2.4 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

2.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
2.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

2.7  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 

3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2545 โดยเหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ รัฐบาลมองว่าระบบราชการเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญในการ
ผลักดันให้การบริหารประเทศ ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ กฎหมาย
ต่างๆ รวมทั้งระบบราชการ ยังท าให้การด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลส าเร็จ เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม การจดักลไกของระบบราชการเป็นเรื่องส าคัญที่
จะต้องท าการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ซึ่งรัฐบาลมองว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าจะ
มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ก็พบว่ายังคงมีการปฏิบัติราชการ ตามโครงสร้างการ
บริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ซึ่งเป็นผลท าให้การท างานของข้าราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
เพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่างๆก็มิได้ท าการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน หรือไม่ได้จัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ซ้ าซ้อน และท าให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน 

ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ โดย
การปรับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการข้ึนใหม่ และปรับปรุงการบริหารงาน โดยการจัดส่วนราชการที่
ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กัน รวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปรับระบบ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545&action=edit&redlink=1


49 

 

 

การท างานในรูปกลุ่มภารกิจ เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน และเม่ือจัดส่วนราชการใหม่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้แล้ว ก็จะท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะ
สามารถปรับปรุงการท างานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปได้  

การปฏิรูประบบราชการตามที่กล่าวมานี้ ได้มีผลท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจ้างงาน โดยได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ “สัญญา
จ้าง” ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปรับระบบราชการให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น เพราะ
ระบบสัญญาจ้างเป็นการจ้างบุคลากรภาครัฐในระบบใหม่ เพ่ือทดแทนการจ้างลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว และยังช่วยในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบจ้างเหมาบริการ รวมทั้งกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ที่ต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจ ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงานหรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานในส่วนราชการ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยให้เปลี่ยนระบบการจ้างงานตามภารกิจ หรือที่เรียกว่า “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงาน
ราชการ” เพ่ือเป็นการดึงดูดใจให้คนเข้าสู่ระบบราชการ และเนื่องจากพนักงานราชการในปัจจุบัน ได้
กลายเป็นเจ้าหน้าหลักของรัฐ ที่มีบทบาทและมีจ านวนค่อนข้างมาก และนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังนั้นผู้เขียนจึงขออธิบายถึงระบบพนักงานราชการ ดังนี้  

 

ลูกจ้างของรัฐประเภทพนักงานราชการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ให้ก าหนดให้ท าการ
ปรับปรุงกระบวนการการจ้างงานในส่วนภาครัฐ ซึ่งเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ก าลังคนในภาครัฐ และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ เกิด
ความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการ ส าหรับการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบโดยสรุปได ้
ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ได้แบ่งพนักงานราชการ
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ า
ทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรืองาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ  

2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงาน ในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของ
ส่วนราชการ หรือมคีวามจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ส่วนการก าหนดต าแน่งของพนักงานราชการ ให้ก าหนดต าแหน่งโดยการจ าแนกออกเป็นกลุ่ม
งาน ตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังนี้  

1. กลุ่มงานบริการ 

2. กลุ่มงานเทคนิค 

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

5. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

6. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ  

ซึ่งในแต่ละกลุ่มงาน คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกลุ่มงานย่อย เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของพนักงานราชการได้ การก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใด มีต าแหน่งในกลุ่มงาน
ใด และการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการส่วนทางราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ โดยอาจก าหนดชื่อต าแหน่งในกลุ่ม
งานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จ้างได้  

โดยผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย  

2. มีอายุไมต่ ากว่าสิบแปดปี  
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

9. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืน ตามที่ส่วนราชการก าหนดไวในประกาศการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็น หรือเหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการนั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีของสัญชาติจะยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศ    ซึ่ง
ส่วนราชการจ าเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพัน หรือ ตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ ในกรณี
ที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพ่ิมขึ้น หรือก าหนด
แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้ 

 

การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

ให้ส่วนราชการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ เป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
การจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ที่คณะกรรมการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
ของส่วนราชการจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความ
จ าเป็น และสอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
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เป็นไปตามประเภทของรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้ส านักงบประมาณทราบ 

 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 

การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเว้น หรือเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการสรรหา หรือการเลือกสรรตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้สามารถกระท าได้โดยท าความ
ตกลงกับคณะกรรมการ  

 

การจ้างพนักงานราชการ 

การจ้างพนักงานราชการ ให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี  หรือตามโครงการที่มี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ โดยแบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

 

การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

การท าสัญญา ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานส่วนราชการ 
เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหา หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

การแต่งกายและเครื่องแบบในการท างาน ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด เครื่องแบบพิธี
การ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด ส่วนวันเวลาการท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีท่ีไม่ต้อง
อยู่ปฏิบัติงานประจ าส่วนราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่
ของพนักงานราชการในแต่ละต าแหน่งโดยค านึงผลส าเร็จของงาน 
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ส่วนข้อก าหนดเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์นั้น ได้ก าหนดให้พนักงานราชการได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการได้ก าหนด โดยส่วนราชการอาจก าหนดให้
พนักงานราชาการประเภทใด หรือต าแหน่งในกลุ่มงานใด ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ 
ดังต่อไปนี้  

1. สิทธิเกี่ยวกับการลา  

2. สิทธิในการไดรับค่าตอบแทนระหว่างการลา  

3. สิทธิในการไดรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน  

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

5. ค่าเบี้ยประชุม  

6. สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. การได้รับรถประจ าต าแหน่ง 

8. สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ซึ่งหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชนตามที่ก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทั่วไป เกีย่วกับการก าหนดสทิธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่พนักงานราชการ เพ่ือใหส้่วนราชการปฏิบัติก็ได้  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 

ข้อก าหนดของระเบียบนี้ระบุว่าในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระท าในกรณี ดังนี้  
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระท าในกรณีการประเมิน
ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส่วนราชการก าหนด ในการนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เพ่ือเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส้่วนราชการปฏิบัติก็ได้ ซึ่งหากพนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการ
แจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการผู้นั้น 

 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ 

ข้อก าหนดว่าด้วยวินัยของพนักงานราชการได้ก าหนดว่า พนักงานราชการมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
จ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ  

พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส่วน
ราชการก าหนด พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติจะถือว่า พนักงาน
ราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่ง การกระท าความผิดที่ถือว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้ 

1. กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

2. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดให้
ปฏิบัติ   จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

3. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

4. ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาหรือขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรับความเสียหายอย่างร้ายแรง  

5. ประมาทเลินเล่อทางราชการไดรับความเสียหายอย่างร้ายแรง  

6. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ส าหรับต าแหน่งที่ส่วน
ราชการก าหนดวันเวลาการท างาน   



55 

 

 

7. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการจนท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จน
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดการ
ท างานตามเป้าหมาย 

8. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือหนักกว่าโทษจ าคุก 

9. การกระท าอ่ืนใดที่ส่วนราชการก าหนดว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 

ในกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงาน
ราชการที่กล่าวหา ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการ
สอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการมี
ค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง  

 

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

สัญญาจ้างพนักงานราชการ จะสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้  
1. ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง  

2. พนักงานราชการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ หรือตามที่สวน
ราชการก าหนด 

3. พนักงานราชการตาย  

4. ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

5. พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

6. เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตามข้อก าหนดของส่วนราชการ  หรือตาม
สัญญาจ้าง  

 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารพนักงานราชการ เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ” หรือ “คพร.” ซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี 
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มอบหมายเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม อัยการ
สูงสุด อธิบดี กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง
แรงงาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้ทางคุณวุฒิสี่คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงาน
บุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน  

โดยให้ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้แทนส านักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารราชการมีหลายข้อ ดังนี้  
1. ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุง หรือ

แก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
2. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล   

เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง  

3. ก าหนดกลุ่มงานและลักษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ของ
พนักงานราชการ 

4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการเสนอ  

5. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชนอ่ืน ของพนักงาน
ราชการ  

6. ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

7. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับระเบียบนี้  
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  

9. อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น  
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แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย  

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของส่วน
ราชการ และสถานภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวทางในการปฏิบัติงานก็
ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จนกระท่ังได้มีการก าหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ แก่ข้าราชการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น หมายถึง การบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้นี้ (มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , 
2546) 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ ซึ่งในการ
บริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั้น ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ โดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ ดังที่ระบุไว้ใน 
มาตรา 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (มาตรา 6 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546) 
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1. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือความผาสุข
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 

2. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

3. ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้
ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวม
จะได้รับจากภารกิจนั้น 

4. ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
สังคม โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

5. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืน หรือ
ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการ อ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไปและให้แจ้งต่อ ก.พ.ร. ทราบด้วย 

 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนั้น ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า 

2. การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จะต้องแสดงรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจด้วย 
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3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

4. ในกรณีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

ซึ่งในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือ
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการมีหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การ
บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศแล้วแต่กรณี  สามารถใช้อ านาจตาม
กฎหมายได้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ซึ่ง ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการได ้

 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ได้ก าหนดให้ส่วนราชการท าการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
หรือโครงการ และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการและต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันด้วย และให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อ
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หน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ ในกรณีที่
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงาน
บริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ของส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการ
นั้นจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทักท้วงประการใดภายในสิบห้าวัน ก็ให้ส่วน
ราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

ส่วนการประเมินความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนั้น ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้ง
งบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดในการประเมิน
ความคุ้มค่า ให้ค านึงถึง ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการ
ที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วน
ราชการด าเนินการด้วย  

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

เรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของ
ผู้ด ารงต าแหน่งใด ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน เมื่อได้มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจแล้ว ให้ส่วนราชการก าหนด หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจ
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้าง
ขั้นตอน หรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการนี้ หากสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยั ด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลังเงินงบประมาณ เมื่อส่วนราชการใดได้มี
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ หรือได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้ว  ให้ส่วน
ราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการนั้น ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน การก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนให้เป็นไปตามที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด ส่วนในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วน
ราชการด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตราก าลัง ของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน 
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณา
แล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ
เพ่ิมเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้น 
ด าเนินการปรับปรุงภารกิจอ านาจหน้าที่โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน 

ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดท้ังหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่
มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.พ.ร.  
 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติ
ราชการ ที่เก่ียวข้อง กับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้
ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการ
ทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณา
เห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลา
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แล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบ ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวัน หรือ
ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้  
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น   พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการปฏิบัติ แล้วให้
ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ
เกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด โดยส่วนราชการ อาจจัด
ให้มีการประเมินภาพรวม ของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้  การ
ประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ
ประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ ประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น ส่วนใน
กรณีท่ีส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นที่
พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษ เป็นบ าเหน็จความชอบแก่
ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้กับข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. ได้ท าการก าหนดขึ้น โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่
เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ
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นั้น เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการใน
สังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยเรื่อยมา โดยในระยะเริ่มแรกใช้วิธีการมอบหมายให้บรมวงศานุวงศ์ช่วยเหลืองานในราชส านัก 
ส่วนข้าราชการท าหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับราษฎรโดยเรียกว่า “ลูกขุน” ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยได้
มีมีหลักฐานว่าได้ท าการก าหนดชั้นยศของต าแหน่ง เช่น ต าแหน่ง “อ ามาตย์” และ “มนตรี” โดย
อ านาจในการตัดสินใจจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่พระมหากษัตริย์ และภายหลังจึงได้ท าการกระจายอ านาจ
ให้แก่ข้าราชการเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา 
ได้น าระบบการปกครองแบบจตุสดมภ์มาใช้ โดยแบ่งการบริหารบ้านเมืองออกเป็น 4 กรม คือ กรม
เวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ซึ่งทั้ง 4 กรมนี้ท าหน้าที่แตกต่างกันไป จนกระทั่งสมัยพระบรมไตร
โลกนาถจึงได้ท าการจัดตั้งกรมข้ึนใหม่อีก 2 กรม คือ กรมมหาดไทย และกรมกลาโหม และได้ท าการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยเพิ่มเติมหน้าทีความรับผิดชอบในแต่ละกรมในส่วนของพลเรือน โดยผู้ที่ท า
การด ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น ศักดินา ยศ ราชทินนาม จะสอดคล้องสัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เช่น สิทธิในการถือครองที่ดิน ข้าราชบริพาล ช้างม้า วัว ควาย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงยกเลิกระบบจตุสดมภ์และท าการจัดตั้ง
กระทรวงขึ้น 12 กระทรวง ส่วนผู้ที่จะท าหน้าที่ในกิจการทั้ง 12 กระทรวงนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงได้
จัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมคนเพ่ือเข้ารับราชการในกระทรวงต่างๆ และเม่ือ
จ านวนข้าราชการมากข้ึน และรับผิดชอบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมเด็จพระปกเกล้าจึง
ได้ท าการก าหนดระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารเหล่าข้าราชการ  

 ปัจจุบัน ได้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบราชการหลายฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2545 พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเน้นวิธีปฏิบัติราชการ
เพ่ือวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ต่อภารกิจของรัฐ ท าการปรับปรุงและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และต้องมีระบบการประเมินผลที่ดี
ด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในสมัยกรุงสุโขทัยมาให้เข้าใจ  
2. การปกครองแบบจตุสดมภ์ หมายถึงอะไร 

3. การจัดตั้งกระทรวงในระยะแรกมีก่ีกระทรวงอะไรบ้าง 
4. จงอธิบายถึงจุดเด่นของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ว่า มีจุดเด่นใน

เรื่องใดบ้าง 
5. อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีอะไรบ้าง 
6. พนักงานราชการมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
7. อยากทราบว่าแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย มีอะไรบ้าง 

อย่างไร 
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บทที่ 3  

องค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของประเทศต่างๆ เริ่มต้นขึ้นจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
(Patronage System) โดยไม่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ หรือไม่
สามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้มีอ านาจมักจะท าการเลือกรับบุคลากรที่เป็นพรรคพวกเพ่ือน
ฝูง ญาติพ่ีน้อง ลูกหลานของตน เข้าท างานโดยไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัคงานมากนัก 
นอกจากนี้ ยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งอีกด้วย ซึ่ง
ระบบหรือวิธีการเหล่านี้ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ที่มีความคาดหวังต่อการบริหารงานในภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ (Efficiency)  ประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยัด 
(Economic) หรือ 3 E’s อีกทั้งความต้องการของประชาชนก็มีความหลากหลายและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ได้เปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารให้ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) มากขึ้น โดยยึดหลักการพื้นฐาน ดังนี้  

1. ยึดหลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การสรรหา การคัดเลือก และการ
บรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ โดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน และเม่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ใช้วิธีการในการสนับสนุนการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็น
เกณฑ์  

2. ยึดหลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality Of Opportunity) การเปิดสอบแข่งขัน
ท าให้ผู้สมัครสอบทุกคนได้มีโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น วรรณะ 
ศาสนา เพศ ฯลฯ ทั้งนี้ จะยึดถือการศึกษาและประสบการณ์เป็นส าคัญ 

3. ยึดหลักประกันความม่ันคงในอาชีพ (Career Based On Security Tenure) 

ระบบการจ้างงานในระบบราชการ เป็นการจ้างงานแบบถาวรต่อเนื่องตลอดชีวิต (Full Time And 

Life-time) เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความทุ่มเทและอุทิศ
ตนอย่างเต็มก าลังและความสามารถ   

4. ยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการจะต้องวางตัวเป็นกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการได้สามารปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงการ
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แทรกแซงของอ านาจทางการเมือง อีกทั้ง ยังคงสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องต่อไปไม่ว่าพรรค
การเมืองใดจะเข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้ ข้าราชการเองก็ต้องไม่สนับสนุน หรือใช้อ านาจของ
ตนในการบีบบังคับให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเลือกตั้ง 

ดังนั้น เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานกลางของรัฐ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน การพัฒนา
ระบบราชการและตลอดจนการท าหน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบการจัดองค์กรกลางที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะท า
หน้าที่ที่หลากหลาย และมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ รวมถึงการให้
ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของแต่ละประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถจัดรูปแบบของ
องค์กรกลาง ได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  

1. รูปแบบคณะกรรมการ (Commission) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่ว
โลก 

2. รูปแบบผู้อ านวยการ (Directorate-general) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการแต่งตั้งบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเป็นผู้อ านวยการบริหารโดยมีอ านาจเต็ม อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในกิจการ
ของเอกชนมากกว่าในราชการ 

3. รูปแบบผสมระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการ โดยจะท าการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างกันของคณะกรรมการและผู้อ านวยการ เช่น คณะกรรมการจะรับผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบาย ส่วนผู้อ านวยการจะท าหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ 

4. รูปแบบกระทรวงหรือทบวง ซึ่งเป็นการจัดตั้งหน่วยงานที่ถาวรในระดับกระทรวงหรือ
ทบวงขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นการเฉพาะ 

ส่วนรูปแบบการจัดองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในประเทศต่างๆนั้น มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างองค์กรกลางของประเทศต่างๆ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

นับตั้งแต่การรวมรัฐทางเหนือและรัฐทางใต้เข้าด้วยกัน และก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดรัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต้องรับผิดชอบหน้าที่ทีส่ลับซับซ้อนต่างๆมากมายเนื่องจากประชาชนมี
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ความหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจึงต้องท าการ
คัดเลือกบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือท าหน้าที่หลากหลายดังกล่าว โดยในช่วงการด ารง
ต าแหน่งทั้ง 2 สมัยของอดีตประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) ได้ประกาศให้
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่จะต้องเน้นไปยังผู้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม “Fitness Of Character” แทน
การคัดเลือกเอาเฉพาะเหล่าขุนนาง “Patrician” เหมือนยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เนื่องจาก
มองว่าขัดกับหลักการของประชาธิปไตย “Pitfalls Of Democracy” แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ แอนดรูว์ 
แจ็กสัน (Andrew Jackson) ได้ชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1828 แอนดรูว์ แจ็กสัน ได้ใช้วิธีการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยใช้ระบบอุปถัมภ์ โดยยกต าแหน่งที่ส าคัญให้เป็นรางวัลแก่พรรคพวก
ญาติพ่ีน้องที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง (Spoil System) วิธีการนี้ ถูกต าหนิอย่างมากจากประชาชนชาว
สหรัฐอเมริกา ว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่ไร้ความสามารถ (Incompetents) และก่อให้เกิดการ
คอร์รัปชั่น (Corruption) กันอย่างกว้างขวาง แต่ทว่า ระบบดังกล่าวนี้ ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทั่วไปในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่งศตวรรษ  

หลังจากสงครามกลางเมือง (Civil War) การเคลื่อนไหวเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปวิธีการ
ท าหน้าที่ในการให้บริการพลเมือง (Civil Service) มากขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้เกิดค าถามถึงความ
เหมาะสมหรือไม่ในการแต่งตั้งพวกพ้องให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ นอกจากนี้ เหล่าบรรดาสมาชิกสภาร่าง
กฎหมาย (Legislators) ต่างลงความเห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเจริญเติบโตและความ
สลับซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในระดับสูง ในการท าหน้าที่ที่ส าคัญ เช่น ความรู้ในด้านนโยบาย
สาธารณะทั้งการก าหนดนโยบายและการน าไปปฏิบัติ (Formulated And Implemented) จึงส่งผล
ให้พรรคการเมืองทั้งเดโมแครต (Democrats) และรีพับลิกัน (Republicans) ได้ร่วมมือกันก าหนด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (Civil Service Act) ขึ้นในปี ค.ศ. 1883  โดยเรียกว่า 
“The Pendleton Act (22 Stat. 403)” ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นโดยสมาคมการบริการ
สาธารณะแห่งนิวยอร์ก (The New York Civil Service Reform Association) โดยเนื้อหาหลักๆได้
กล่าวถึงการก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องท าการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลากรในต าแหน่งงาน
ว่าง “Classified” ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้มีการสอบคัดเลือกเพียงร้อยละ 10 ของการบรรจุบุคลากร
เท่านั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1919 จึงได้ใช้วิธีนี้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 70  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1912 สภาครองเกส (Congress) ก็ได้ก าหนดพระราชบัญญัติ The Lloyd 

La Follette Act (P.L. 336, 37 Stat. 539) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการแทรกแซง 
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(Interfere) ทางการบริหารจากนักการเมือง และในปี ค.ศ. 1944 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
สิ้นสุดลง) ได้มีทหารผ่านศึกออกหางานท าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในต าแหน่งงานของรัฐบาลกลาง 
สภาครองเกส (Congress) จึงได้ตราพระราชบัญญัติ The Veterans Preference Act (P.L. 359, 

58 Stat. 387) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนผู้ว่างงานให้เข้าสู่ต าแหน่งงานมากขึ้น และป้องกันการเลิกจ้าง รวมทั้ง
การให้ความเป็นธรรมในการจ่ายเงินชดเชยในกรณีต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้
เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หางานท าขึ้น เนื่องจากได้เกิดการกีดกันผู้สมัครงานในเรื่อง เชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา และเพศเกิดขึ้น และเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ สภาครองเกส (Congress) จึงได้
ก าหนดพระราชบัญญัติ The Civil Service Reform Act - CSRA (P.L. 95-454, 92 Stat. 111) ขึ้น 
เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบในการบริหารงานบุคคลของรัฐบาลกลางให้เป็นระบบคุณธรรม (Merit 

System) มากขึ้น ซึ่งห้ามมิให้ท าการจ้างงานโดยค านึงถึงเพ่ือนฝูง ครอบครัว หรือเครือญาติเดียวกัน 
และมิให้เลิกจ้างโดยการประเมินที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้เขียนขอยกเนื้อหาบางตอนที่ได้กล่าวไว้ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทีไ่ด้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการจ้างงาน ดังนี้ (Luneburg, 2004, p. 4) 

“Recruitment should be from qualified individuals from appropriate sources 

in an endeavor to achieve a work force from all segments of society, and selection 

and advancement should be determined solely on the basis of relative ability, 

knowledge, and skills, after fair and open competition which assures that all receive 

equal opportunity.”            

ซ่ึงหมายความว่า “การสรรหาบุคคลเข้าท างานควรพิจารณาจากคุณสมบัติของแต่ละคน และ
คัดเลือกจากแหล่งที่เหมาะสมเพ่ือที่จะประสบผลส าเร็จ โดยคัดเลือกจากทุกภาคส่วนของสังคม ส่วน
การคัดเลือกและพัฒนาควรตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และทักษะ ซ่ึงต้องท าการ
เปิดสอบแข่งขันอย่างยุติธรรม และมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน” 

ต่อมาในสมัยของประธานาธิบดี เจมส์ เอิร์ล “จิมมี่” คาร์เตอร์ (James Earl “Jimmy” 
Carter) ได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยเน้นการสนับสนุนระบบคุณธรรมและการเพ่ิม
ประสิทธิผลของการท างานภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงได้ออกพระราชบัญญัติชื่อ The Civil Service 

Reform Act of 1978 (CSRA) ซึ่งผลจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ส่งผลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ขึ้นหลายหน่วยงาน ดังนี้ (Garson, 2015, p. 

1-3)  
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1. ส านักบริหารงานบุคคล (The Office Of Personnel Management - OPM) 

เป็นหน่วยงานอิสระ มีอ านาจหน้าทีในการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  

2. คณะกรรมการคุ้มครองระบบคุณธรรม (The  Merit Systems Protection Board 

– MSPB) เป็นหน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับส านักบริหารงานบุคคล (The Office Of Personnel 

Management - OPM) โดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินการกระท าความผิดทางวินัย 
และการอทุธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการ 

3. แรงงานสัมพันธ์ของรัฐบาลกลาง (The Federal Labor Relations Authority – 
FLRA) มีอ านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแรงงานกับรัฐบาลกลาง ในประเด็นเกี่ยวกับ
ค่าจ้าง สวัสดิการ และสภาพในการท างานต่างๆ  

โดยหน่วยงานทั้ง 3 นี้ ถูกตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่แทน The U.S. Civil Service Commission 

ส่วนเนื้อหาหลักท่ีส าคัญของ The Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) นั้น มีดังนี้  
1. จัดตั้งกลุ่มผู้บริหารงานบริการระดับสูง (The Senior Executive Service) เพ่ือเปิด

โอกาสให้ท าการจ้างผู้บริหารระดับสูงที่เป็นมืออาชีพ และท าการจ่ายค่าจ้างโดยเปรียบเทียบกับการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน  

2. จัดตั้ง (The Federal Labor Relations Authority - FLRA) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน และการต่อสู้ทางคดีความของแรงงานตามแนวทางทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด 

3. ก าหนดให้ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

4. หาช่องทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่ทางราชการเก่ียวกับการกระท า
ผิดหรือขัดต่อกฎหมายแรงงาน (Whistle-blowing)    
          5.  ท าการทดลองให้อ านาจแก่ผู้บริหารตามสายงานหลัก (Line Managers) ในการควบคุม
การตัดสินใจเหนือฝ่ายบริหารงานบุคคล 

การปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของสหรัฐอเมริกา 
(OPM) ในหลายครั้งหลายสมัยรัฐบาล จนท าให้ OPM กลายเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ เป็นศูนย์ข้อมูลทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาล นอกจากนี้  ยัง
ท าหน้าทีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแรงงาน รวมทั้งการให้ความคุ้มครองทั้งแรงงานและหน่วยงาน
ของรัฐบาลอย่างเป็นธรรมอีกด้วย 
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องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศอังกฤษ 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเจริญเติบโตของระบบจักรวรรษอังกฤษ 
(British Empire) ในศตวรรษที่ 18 ส่งผลให้รูปแบบการท างานแบบเดิมเกิดความล้าสมัย การแต่งตั้ง
และการคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางของระบบอุปถัมภ์ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป ดังนั้นจึงน ามาสู่การ
จัดตั้งสถาบันการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพขึ้นในปี ค.ศ. 1806  โดยบริษัท The East 

India Company อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์กรกลางที่เป็นรูปธรรมนั้นกลับเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง
ภายหลังจากค าแนะน าในรายงานชื่อ The Northcote-trevelyan Report ในช่วงกลางศตวรรษที่ 
19 เกี่ยวกับการด าเนินงานและการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผล ซึ่งค าแนะน าในรายงานนี้ ได้น ามาสู่การก่อตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (The 

Civil Service Commission) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางของ Northcote Trevelyan Reforms ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการก าจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของนักการเมือง และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้วยการ
น าเอาระบบคุณธรรมมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เช่น การน าระบบการสอบแข่งขัน
อย่างเปิดเผยมาใช้ และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ระบบ Northcote-Trevelyan นี้ก็ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอังกฤษในขณะนั้น
ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ให้บริการ มักได้รับการศึกษาตามแบบเดิมๆจึงไม่มีความรู้
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และเนื่องจากความไม่เหมาะสม
ทางด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ จึงท าให้เกิดการครหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า “เป็นชน
ชั้นบริหาร” “The Administrative Class” ซึ่งหมายถึงเจ้าขุนมูลนายที่อยู่ต่างระดับหรือห่างไกลกับ
ประชาชนทั่วไป ต่อมาในปี ค.ศ. 1968 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมี ลอร์ด ฟลูตัน (Lord 

Fulton) เป็นประธาน (The Chair The Committee On The Civil Service) ได้เสนอรายงาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า ขาดความเป็นมืออาชีพและขาดทักษะที่
เหมาะสมในการท าหน้าที่ เฉพาะต าแหน่ง เกิดการแบ่งแยกชนชั้นในกลุ่มของข้าราชการ การ
มอบหมายงานโดยไม่ได้ค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังท าตัวห่างเหินเกิด
ช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน และยังขาดผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ โดย
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เติบโตมาจากระดับปฏิบัติการ (Working Class) นอกจากนี้ ผู้บริหาร

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty%27s_Civil_Service#Lord_Fulton.27s_committee_report
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ระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวง (Undersecretaries) เลขาธิการสภา (Parliamentary Secretaries) 

หรือรัฐมนตรีชั้นรอง (Junior Ministers) ส่วนใหญ่ยังจบการศึกษาจากมหาวิยาลัยของเอกชนมากกว่า
มหาวิทยาลัยชั้นน าของรัฐบาลอีกด้วย  

 ลอร์ด ฟลูตัน (Lord Fulton)  ได้พยายามท าการปฏิรูประบบราชการ และการบริหารตาม
หลักเหตุผล (Rationalization) เช่น ท าการจัดตั้งหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Civil Service 

Department – CSD) จัดตั้งโรงเรียนฝึกเตรียมคนเพ่ือเข้ารับราชการ ยกเลิกการจัดระบบชนชั้นใน
หน่วยงานราชการ และเลือกรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามที่หน่วยงาน
ต้องการ แต่ความพยายามของ ลอร์ด ฟลูตัน กลับไม่ประสบความส าเร็จในช่วงที่เขาด ารงต าแหน่ง 
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบราชการของอังกฤษตามแนวทางของ ลอร์ด ฟลูตัน พบว่า หลายอย่าง
ประสบผลส าเร็จในสมัยของนายกรัฐมนตรี มาร์กาเรต เทตเชอร์ (Margaret Thatcher) ช่วงครึ่งหลัง
ของทศวรรษที่ 1980 และต่อเนื่องถึงช่วงของนายกรัฐมนตรี จอห์น เมเยอร์ (John Major) ปีค.ศ. 
1990 -1997 โดยหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ประกอบด้วย 3 
หน่วยงาน ดังนี้  

1. ส านักงานบริการของรัฐและวิทยาศาสตร์ (Office Of Public Service And 

Science – OPPS) โดยหน่วยงานนี้มีอ านาจหน้าที่ต่างๆ ดังนี้  
1.1 ยกระดับมาตรฐานในการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะ ของหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เรือนจ า รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยดับเพลิง และอ่ืนๆให้มีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น 

โดยได้ท าการก่อตั้ง The Citizen’s Charter ขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Services) ด้วยการท าให้การบริหารจัดการเกิดความโปร่งใส 
(Transparency) และสามารถตรวจสอบได้ (Accountable) มากขึ้น ให้ความเป็นมิตรและให้ข่าวที่
ถูกต้องกับประชาชน กระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้ท างานดีกว่าและหนักกว่า (Work 

Better And Harder) อีกทั้งน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Approach) มาใช้ ลดเวลาของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ (Executants And The Clienteles) ลง 
ตลอดจนเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว มั่นคง และมีคุณภาพของงาน นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดรางวัล 
“Charter Mark” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “The Customer Service Excellence” ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีอีกด้วย    

1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาลกลาง โดยการจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษชื่อว่า “Executive Agency” เพ่ือท าหน้าที่ในการตัดสินว่างานประเภทไหนที่รัฐบาล
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ท าได้ดีกว่าเอกชน ด้วยวิธีการทดสอบตลาด (Market – testing) การน าเอาข้อมูลข่าวสารไปใช้ในงาน
ของราชการ การสนับสนุนให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เปิดเผย (Open Government) ส่งเสริมบรรยากาศ
แห่งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน (Competitiveness Agency) รวมทั้งการลดกฎระเบียบ ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน (Deregulation Initiative) และการค้นหาวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนที่เหมาะสมมาใช้    

1.3 การให้ค าปรึกษาด้านนโยบาย โครงสร้าง การปฏิบัติงาน และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น ขั้นตอนในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ การกระจายความรับผิดชอบให้แก่
กระทรวงหรือหน่วยงานที่ร้องขอ นอกจากนี้ ยังได้ท าการส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งการสนับสนุนให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ ได้เติบโตในสายงานเร็วยิ่งขึ้น 
(Fast–stream Civil Servants)  

 

2. กระทรวงการคลัง (Her Majesty's Treasury - HM Treasury/ The 

Exchequer/ The Treasury) ท าหน้าที่ในการพิจารณาแบ่งงานให้เอกชนท าในบางส่วน ที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกชนท าได้ดีกว่า (Privatization) และการน าเอารูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้
ในรัฐบาล (Government Purchasing / Outsourcing) เป็นต้น 

3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil Service Commission) ก าหนดให้
กรรมการข้าราชการพลเรือน  เป็นผู้ท าหน้าที่ในการคัดเลือกข้าราชการ โดยยึดมั่นตามระบบคุณธรรม  

 ดังนั้น จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศอังกฤษในสมัยของ มาร์กาเรต เทตเชอร์ (Margaret Thatcher) และ จอห์น เมเยอร์ (John 

Major) คือ การลดจ านวนข้าราชการให้น้อยลง เพ่ือเป็นการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และ
ท าการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยเน้นเฉพาะหนา้ที่ที่มีความจ าเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังริเริ่ม
การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วยการก าหนดแผนกลยุทธ์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวง และการจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรี การน าแผนกลยุทธ์
มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนตามสายงาน รวมทั้งการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร และสุดท้ายคือการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารขึ้น 
(Civil Service Commission, 2012, p. 1-5) 
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องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศออสเตรเลีย 

องค์กรกลางที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของออสเตรเลีย เรียกว่า  คณะกรรม 
การข้าราชการแห่งออสเตรเลีย (The Australian Public Service Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะ (The Public Service Act, 1999) ของ
รัฐบาลออสเตรเลีย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการบริหารแรงงานในภาครัฐ
ของออสเตรเลีย ซึ่งมจี านวนมากถึง 160,000 คน หรือร้อยละ 0.8 ของก าลังแรงงานทั้งหมดของ
ออสเตรเลีย (Australian Workforce) โดยคณะกรรมาการท้ังหมดอยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี 
(Department Of The Prime Minister And Cabinet) คณะกรรมาการเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่ต่างๆ 
ดังนี้ (Whelan, 2011, p. 13)  

1. ประเมินขนาดหรือขอบเขตของหน่วยงานที่สังกัดคณะกรรมาการข้าราชการแห่ง
ออสเตรเลีย (The Australian Public Service Commission) 

2.  ประเมินผลระบบและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดคณะกรรมาการ
ข้าราชการแห่งออสเตรเลีย (The Australian Public Service Commission) 

3.  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาการข้าราชการแห่งออสเตรเลีย (The 

Australian Public Service Commission) 

4. พัฒนา สนับสนุน ทบทวนและประเมินนโยบายและการปฏิบัติของระบบการจ้างงาน 

5. สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 

6. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ (Training And 

Career Development) 

7. สนับสนุนการสร้างผู้น าในองค์กรของรัฐ   
8. ให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐตามที่หน่วยงานร้องขอ 

9. สนับสนุนให้เกิดการท างานอย่างอิสระตามแนวทางของคณะกรรมาการพิทักษ์คุณธรรม 
(Merit Protection Commissioner)  

 

องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลประเทศญี่ปุ่น 

องค์กรกลางที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อว่า 
ส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel Authority - NPA) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
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ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel 

Authority -NPA) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ตามรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 

รูปภาพที่ 3 - 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส านักงานบุคลากรแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ                                          

ที่มา : National Personnel Authority - NPA (2015) 

สมาชิกของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีตามค าแนะน าของสภาไดเอต (Diet) ส่วนหน่วยงานในสังกัดของส านักงานบุคลากร
แห่งชาติประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ซึ่งรายละเอียดของส านักงานบริหารราชการ มีดังนี้  
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ส านักงานบริหารราชการ มีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงระบบบริหารราชการ ควบคุมดูแล ก าหนดต าแหน่ง และ
วางแผนฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งแบ่งย่อยออกได้เป็น 4 ส านักงาน ตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส านักงานสรรหาบุคลากร รับผิดชอบในการวางระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราช 
การ 

2. ส านักงานก าหนดค่าตอบแทน มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน  
3. ส านักงานพิทักษ์คุณธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ โดยมี

เจ้าหน้าที่อาวุโสท าหน้าที่ในการพิจารณาค าร้องทุกข์ จ านวน 5 คน  
4. ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัย สวัสดิการ และกิจกรรมด้านแรงงาน

สัมพันธ์ต่างๆ 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า ส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel 

Authority) มีหน้าที่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ National Public Employees ให้ท าหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ การให้บริการแก่ประชาชนทุกคน “Servants Of All The People” 
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะแห่งชาติ (The National 

Public Service Act)  โดยท าหน้าที่อย่างเป็นกลางและยุติธรรม (Neutrality And Fairness) ซึ่ง
หน้าที่ของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ มีดังนี ้(Kasumigaseki & Chiyoda-ku, 2008)                

1. จัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ก าหนด
โปรแกรมในการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานส าหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือการลงโทษที่มี
ความยุติธรรม (Fairness)                                                                         

2. ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีและสภา (Diet And The Cabinet) เกี่ยวกับค่าตอบแทน และ
เงินชดเชย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน (Labor Rights) 

3. ท าการวิจัยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและต่างประเทศ และ
บังคับให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ส าหรับโครงสร้างการบริหารของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ  (National Personnel 

Authority - NPA) จะยึดถือตามลักษณะความรับผิดชอบต่างๆ เช่น งานอ านวยการ งานสวัสดิการ 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานค่าตอบแทน และงานทางด้านความยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้  ยัง
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ได้แบ่งความรับผิดชอบออกไปตามพ้ืนที่ต่างๆของประเทศ เช่น Hokkaido Tohoku Kanto และอ่ืนๆ 
เป็นต้น  โดยรูปแบบโครงสร้างองค์กรของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ มีดังนี้ 

 

รูปภาพที่ 3 - 2 แสดงโครงสร้างการบริหารของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel 

Authority - NPA) 

ที่มา : National Personnel Authority - NPA (2015) 

องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศมาเลเซีย 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐบาลมาเลเซีย เรียกว่า “สถาบัน
แห่งการบริหารงานของรัฐ” (Institute Of Public Administration - INTAN) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการฝึกอบรมโดยอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายการให้บริการสาธารณะ (The Public 

Service Department) ของประเทศมาเลเซีย สถาบันแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1955 โดยในช่วง
เริ่มต้นรู้จักกันในนามของ “ศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากร” (The Staff Training Center) ศูนย์ฯ
แห่งนี้จะท าการจัดอบรมให้กับบุคคลากรของรัฐ เกี่ยวกับความรู้ที่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน เช่น 
การจัดการที่ดิน การบริหารการเงิน การบริหารส านักงาน และการบริหารองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น 
ศูนย์แห่งนี้ได้เกิดขึ้นจากความต้องการในการฝึกอบรมที่มีรูปแบบที่เป็นทางการ ซึ่งประเทศมาเลเซียมี
ความต้องการมากในช่วงทศวรรษที่ 1980 จึงท าให้ศูนย์แห่งนี้ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  และได้ขยาย
สาขาไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ทางภาคเหนือของประเทศ ที่มหาวิทยาลัย Sungai Petani 
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University ทางภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัย Kemaman University และ มหาวิทยาลัย 
Terengganu University และสาขาทางภาคใต้ที่มหาวิทยาลัย Kluang University และ
มหาวิทยาลัย Johor University และล่าสุดก็ได้ท าการจัดตั้งสาขาเพ่ิมขึ้นอีก ที่มหาวิทยาลัย   
Kuching University, Sarawak University, Kota Kinabalu University และ  Sabah University   

   ส าหรับโครงสร้างการบริหารของสถาบันแห่งการบริหารภาครัฐ (Institute Of Public 

Administration - INTAN) จะยึดถือตามภาระหน้าที่ และพ้ืนที่เป็นหลัก โดยมีรูปแบบโครงสร้าง
องค์กร ดังนี้ 

 

รูปภาพที่ 3 - 3 แสดงโครงสร้างของสถาบันแห่งการบริหาร (Institute Of Public Administration 

- INTAN)  
ที่มา : National Institute Of Public Administration (INTAN) 
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องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศเกาหลใีต้ 

องค์กรบริหารงานบุคคลของรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้เรียกว่า สถาบันการบริหารภาครัฐของ
เกาหลี (Korea Institute Of Public Administration - KIPA’s) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารและการด าเนินงานทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเมืองและความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีต่อ
การพัฒนาและการบริหารประเทศ การพัฒนาและการประเมินผลนโยบายของรัฐบาล และหัวข้ออ่ืนๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลของท้องถิ่นและข้อมูลจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งภาระหน้าที่ของ
องค์กรบริหารงานบุคคลแห่งประเทศเกาหลีใต้ สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้     
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รูปภาพที่ 3 - 4 แสดงภาระหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea 

Institute Of Public Administration - KIPA’s)  
ที่มา : Korea Institute Of Public Administration - KIPA’s  
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องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศไทย 

ส าหรับการบริหารงานบุคคลของประเทศไทย นับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึง
ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีความเป็นระบบมากข้ึน มีการจัดตั้งองค์กรกลางในการท า
หน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (Central Personnel Agency) ขึ้น และมีการตรากฎหมาย 
พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง/ทบวง ขึ้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการควบคุม
และก ากับดูแลให้การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการในองค์กร
กลางนั้นประกอบไปด้วยบุคคล 3 ประเภท คือ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหาร และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในสัดส่วนและจ านวนที่
เหมาะสม มีประธานหนึ่งคนและคณะกรรมการอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐทั้งหมด 15 องค์กร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
รักษาพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2472 หรือเรียกโดยย่อว่า ก.พ.ร. ต่อมาปี พ.ศ. 2476 จึงได้เปลี่ยนเป็น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือนิยมเรียกว่า ก.พ. มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงาน
บุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจ าต่างประเทศ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
พ.ศ. 2503 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2521 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ
อัยการ มีข้าราชการบ านาญผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฎกระทบวง  มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
การบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.ศ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู พ.ศ. 2523 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ    
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5. คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ  พ.ศ. 2521 และกฎกระทรวง มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 
ข้าราชการต ารวจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร พ.ศ. 2521 มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มี
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 มีหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการในสังกัด
รัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ มีประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ  

8. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2518 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการ 

9. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และการจ้างงานประเภทอ่ืนๆ มีรองประธานศาลฎีกาผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็น
ประธาน 

10. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการตุลาการ มี
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 

11. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในการท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ คตง. ยังท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายและกรอบการท าหน้าที่  ให้กับผู้ว่าการส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และยังเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการ
คลัง เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยโทษทางปกครอง ข้าราชการหรือนักการเมืองที่กระท าผิดทางงบประมาณ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
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และการคลัง เช่น การยักยอกทรัพย์ ทุจริต หรือ ไม่ท าตามระเบียบการพัสดุ เป็นต้น คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ 9 คน และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามค าแนะน าของวุฒิสภา 

12.  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 
ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง มีประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  

13.  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ข.ป.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการออกระเบียบหรือประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการ
ด าเนินการอ่ืนๆ มีประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 

14.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และ
ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากกรรมการด้วยกันเอง
ท าหน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรรมการ 

15.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล ข้าราชการส านักป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ มีประธานกรรมการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 

 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวโดยสรุปว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานกลาง ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐของไทย มีอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญ ดังนี้  

1. ปกป้องและรักษาระบบคุณธรรม 

2. เป็นศูนย์กลางการสรรหา เลือกสรร และพัฒนาข้าราชการ 

3. ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานต่างๆเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล 

4.  ตรวจสอบให้ส่วนราชการต่างๆที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของตน จัดการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด และวิธีการอ่ืนๆที่ก าหนดไว้ 
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5. เป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ในลักษณะของตุลาการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

6. น าหลักการและวิธีการใหม่ๆ ของการบริหารงานบุคคลตามวิธีการใหม่มาเผยแพร่ และ
ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานของัฐ รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลแก่
หน่วยงานต่างๆ 

7. เป็นศูนย์กลางทะเบียนประวัติข้าราชการ 

จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ จึงสามารถสรุปบทบาทขององค์กรกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้  

1. หน้าที่ บทบาท ในฐานะผู้ก าหนดระเบียบการบริหารงานบุคคล 

2. หน้าที่ บทบาท ในการดูแลบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ในการบริหารงาน
บุคคล 

3. หน้าที่ บทบาท ในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

4. หน้าที่ บทบาท ในฐานะเป็นหน่วยงานพัฒนาคนและพัฒนาระบบราชการ  
  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ในบรรดาองค์กรกลางต่างๆของไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุด โดยท าหน้าที่เป็นต้นแบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่องค์กรกลางในกระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ  

ดังนั้น จึงท าให้องค์กรกลางต่างๆมักมีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ในมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังได้ก าหนดไว้ว่า หากกรณีท่ี ก.พ. เห็น
ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใด ที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมี
มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. 
ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นๆ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้นๆ แล้วแต่กรณี  
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกิดขึ้นจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยในระยะ
เริ่มแรกมีชื่อเรียกว่า “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” หรือ 
“ก.ร.พ.” ในการท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน และดูแลจัด
การศึกษาให้แก่นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือน ที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก 
ก.ร.พ. เป็น ก.พ. (ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว) ท าหน้าที่ดูแลให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน เริ่มตั้งแต่การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบทบาทของ ก.พ. จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ดี มีความรู้ 
และความสามารถ รวมถึงการรักษาขวัญและส่งเสริมก าลังใจในการท างานของข้าราชการ ซึ่งถือเป็น
การเตรียมก าลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถปุระสงค์ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

ส่วนคณะกรรมการ ก.พ. นั้นประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
นอกจากนี้ยังมีกรรมการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ความรู้ความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกฎ ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งรายละเอียดและองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 3 - 5 แสดงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 บทบัญญัติใน มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ 
ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร 

2. ท าการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านเกี่ยวกับมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้งการวางแผนก าลังคนรวมถึงด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

3. รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม ค่า
ครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ ส าหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

4. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

5. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 

6. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการให้ค าแนะน า 
หรือ วางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  



90 
 

 

7. ท าการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดปัญหา  

8. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอ านาจในการ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใดๆ มา
ชี้แจง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรม รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ. 

9. ก าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล  ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุน
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 

10. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแลและการให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว
ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้
ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา เป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถาน
อ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

11. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิ
ดังกล่าว 

12. ก าหนดอัตราธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

13. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการพลเรือน 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
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 ซึ่งการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ ก.พ. นั้น ก.พ. ได้อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา
13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 ให้มีส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เรียกว่า “ส านักงาน ก.พ.” ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยส านักงาน ก.พ. มีหน้าที่ 
ดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และด าเนินการ
ตามท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 

2. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

3. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคนของข้าราชการพลเรือน 

6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

7. จัดท ายุทธศาสตร์ ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

8. ส่งเสริม  ประสานงาน  เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแนะน า และด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง และ ทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ 
ก.พ.  

10. ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนตามนโยบายและระเบียบ
ของ ก.พ.  

11. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

12. ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
พลเรือน 

13. จัดท ารายงานประจ าปี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ 
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 
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14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
กฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 

 

ซึ่งการท าหน้าที่ตามที่กล่าวมานี้ ก.พ. ได้ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิสามัญ 
“อ.ก.พ. วิสามัญ” ต่าง ๆ เพ่ือท าการแทนและรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ ก.พ. 
ดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ มีหน้าที่ท าการแทน ก.พ. ใน
เรื่องเก่ียวกับการร่างกฎหมาย กฎ ก.พ. ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ  

2. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ มีหน้าที่ท าการแทน ก.พ. ในเรื่อง
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

3. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนมีหน้าที่ท าการแทน ก.พ. 
ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง มาตรฐาน และระบบต าแหน่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและ
วิธีการก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การพิจารณากรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 
รวมถึงการก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทนต่างๆ  

4. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่
ท าการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้ก าลังคนของส่วนราชการ  

5. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ท าการแทน 
ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ส่งเสริมนวัตกรรมเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

6. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมก าลังคนภาครัฐมีหน้าที่ท าการแทน ก.พ. ในเรื่อง
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเก่ียวกับการเตรียมและบริหารก าลังคน
คุณภาพของภาครัฐอย่างเป็นระบบ  

7. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพก าลังคนภาครัฐ มีหน้าที่ท าการ
แทน ก.พ. ในเรื่องเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย เป้าหมาย วิธีการ และมาตรฐานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

8. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล  มี
หน้าที่ท าการแทน ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือทิศทาง มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2011-07-01-14-52-43&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:2011-07-01-15-15-33&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=92:2011-07-02-02-15-31&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2011-07-01-15-16-33&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2011-07-02-02-18-22&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=94:2011-07-02-02-19-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2011-07-02-02-21-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2011-07-02-02-23-16&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
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การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน รวมไปถึงการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  

9. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
มีหน้าที่ท าการแทน ก.พ. ในเรื่องเก่ียวกับการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางในการ
ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพ่ือรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และเพ่ือรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับประเภทวิชาการ  

10. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด มีหน้าที่ท าการแทน 
ก.พ. ในเรื่องเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ การพัฒนาก าหนดแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาข้าราชการ และ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อราชการใสสะอาด   

11. อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ มีหน้าที่ท าการแทน 
ก.พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการคัดกรองคุณสมบัติและสร้าง
มาตรฐานคุณภาพส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพ่ิม พิจารณาให้การรับรองผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรที่จะได้รับเงินเพ่ิม แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ช่วย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ และกิจการอ่ืนตามที่ ก.พ. มอบหมาย  

12. คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เนื่องจากที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.  2549 ก าหนดว่า 
ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ ต้องผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ 
ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ก าหนด ดังนั้นจึงเห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เพ่ือให้มีหน้าที่ตรวจสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและข้าราชการซึ่ง
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และกิจการอ่ืนตามที่ ก.พ. มอบหมาย  

 

ส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละกระทรวง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ยังได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ หรือ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เป็นผู้ท า
หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551) 

 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2011-07-02-02-24-39&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2011-07-02-02-24-39&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2011-07-02-02-31-36&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2011-07-02-02-32-37&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2011-07-02-02-33-50&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
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รูปภาพที่ 3 - 6 แสดงองค์ประกอบของ อ.ก.พ. สามัญ  
ที่มา : ดัดแปลงจาก อ.ก.พ. สามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 
 

1. คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” ประกอบ 
ด้วย 1) อนุกรรมการโดยต าแหน่ง โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็น ประธาน ปลัดกระทรวง เป็น รอง
ประธาน และผู้แทน ก.พ. เป็น อนุกรรมการ 2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น 
จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ 3) อนุกรรมการผู้ได้รับเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นอนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม เรียกโดยย่ อว่า “อ.ก.พ. กรม” ประกอบ 
ด้วย 1) อนุกรรมการโดยต าแหน่งโดยมีอธิบดี เป็นประธาน และรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย เป็น 
รองประธาน 2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเช่นเดียวกับ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการในกรม
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นั้น จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ 3) อนุกรรมการผู้ได้รับเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร หรือประเภทอ านวยการในกรมนั้นจ านวนไม่เกิน 6 คน เป็นอนุกรรมการ และให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้ง
เลขานุการหนึ่งคน 

3. คณะอนุกรรมการสามัญประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” ประกอบ 
ด้วย  1) อนุกรรมการโดยต าแหน่งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายเป็นประธาน  2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกับ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งมิได้เป็น
ข้าราชการในจังหวัดนั้น จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ  3) อนุกรรมการผู้ได้รับเลือกจากผู้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจ าจังหวัด 
จ านวนไม่เกิน 6 คน โดยสังกัดต่างกระทรวง และให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

 

ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. 
กระทรวงเป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นประธาน และอธิบดีเป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส านักงาน 
ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ในกรณีส านักงานรัฐมนตรีให้ อ.ก.พ. กรมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรมของส านักงานรัฐมนตรี โดยกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ดังรูปภาพที่ 3 – 7 ต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 3 - 7 แสดงกระบวนการสรรหา  
ที่มา : ดัดแปลงจาก อ.ก.พ. สามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 
 

อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม จะถูกก าหนดไว้คล้ายๆกัน โดยมี
หน้าที่ ดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด 

2. พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกระทรวง 
3. พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ 

4. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
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ส่วนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ในระดับกรม มีดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551) 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด และพิจารณานโยบายและระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด 

2. พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกรม 

3. พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการตามท่ีบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ 

4. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และช่วย ก.พ. 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

 

ส าหรับ อ.ก.พ. จังหวัด ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ท านองเดียวกับ อ.ก.พ. กระทรวง และ 
อ.ก.พ. กรม 3 ประการ แต่ไม่มีการเกลี่ยอัตราก าลัง ดังนี้ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551) 

1. พิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลัก 
เกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด  

2. พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ 

3. ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 

4. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

 

เครือข่ายองค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย 

เนื่องจากส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่ทางราชการ ดังนั้น
ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงท าหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับองค์กรอื่นๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรภาครัฐ และองค์กร
เอกชนในด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน
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ความรู้และประสบการณ์ อันจะน ามาเป็นบทเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐของไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้ท าการ
จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นทั้งองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 

1. เครือข่ายภายในประเทศ  
1.1 สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือ

ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และมูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์ (Konrad 

Adenauer Foundation) โดยมีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ โดยในระยะแรก ได้มอบหมายให้ 
ศาสตราจารย์นิคม จัทรวิฑูร เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งได้ เริ่มด าเนินการเป็นโครงการขึ้น เมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2529 เเละได้ให้การช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเเก่ส่วนราชการต่างๆมาจนกระท่ังปัจจุบัน ต่อมา 
ส านักงาน ก.พ. กับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้พิจารณาเห็นว่าควรท าการปรับปรุงโครงการให้เป็น
สถาบันที่มั่นคง โดยจัดตั้งเป็น มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2530 เพ่ือ
ท าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นส่วนรวม เเละในขณะเดียวกันมูลนิธิฯก็ได้ประกาศจัดตั้ง
สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (Thailand Innovative Administration 

Consultancy Institute ) โดยใช้ชื่อย่อว่า สปร. (TIA) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระทางวิชาการภายใต้การก ากับดูเเลของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากส านักงาน ก.พ. เเละมูลนิธิ คอนราด อาเดนนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ขอใช้บริการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน ต่อไป (สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ - สปร., 2552) 

1.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยและใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักวิชาการที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเป็นจ านวนมาก จึงมักจะได้รับบทบาทในการให้ค าแนะน าปรึกษา แก่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และรัฐบาลไทยเรื่อยมา  

1.3 มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของไทย ปัจจุบัน
ได้เปิดท าการสอนหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
เช่น สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และ สาขาวิชาการพัฒนาองค์กรและการ
จัดการสมรรถนะของมนุษย์ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นต้น  
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1.4 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management 

Association of Thailand - PMAT) สมาคมแห่งนี้ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยส่วนแรงงานสังกัด
กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันคือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ท าการจัดอบรมด้านการ
บริหารงานบุคคลให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยการอบรมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมมากถึง 
300 คน และภายหลังจากการอบรมสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิชาชีพด้านการ
บริหารงานบุคคลขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2508 โดยใช้ชื่อว่า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย (ส.จ.ท.)  (Personnel Management Association of Thailand - PMAT) สมาคมแห่งนี้ 
นับเป็นสมาคมวิชาชีพส าหรับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ เป็นสถาบันที่มีความเป็นกลาง เป็น
สถาบันที่ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเป็นศูนย์กลางการให้
ค าปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ส่วนการบริหารงานของสมาคมฯ
นั้น ท าการบริหารในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการประมาณ 30 คน ที่มาจาก
การเลือกตั้งของสมาชิก ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ก าหนดนโยบายและการบริหารงานของสมาคมฯ โดย
กรรมการแต่ละคนจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นอกจากนี้  ยังมีคณะที่ปรึกษาที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพบริหารงานบุคคลอีก 15 คน (Personnel Management Association of 

Thailand - PMAT, 2014)  

 นอกจากนี้ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังได้มีการประสานงานกันกับสมาคม 
ชมรม และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. และมีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยมิได้แสวงหาก าไร โดยการท างานของแต่ละสมาคม ชมรมเหล่านี้ จะ
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนโยบาย
ของหน่วยงานราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ เช่น สมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทย สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สมาคมข้าราชการอาวุโส (ชขอ.) ชมรมนัก
บริหารข้าราชการพลเรือน (ช.บ.ร.) มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลามูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ทสส.) 
มูลนิธิเสริมสร้างประสิทธิภาพในราชการ และมูลนิธิช่วยเหลือข้าราชการพลเรือน เป็นต้น 
 

2. เครือข่ายระหว่างประเทศ  

โดยปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของประเทศในอาเซียน 
ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน ว่าด้วยกิจการพลเรือนอาเซียน หรือการประชุม ก.พ. อาเซียน (ASEAN 

Conference on Civil Service Matter - ACCSM) ซึ่งเป็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน ใน
ด้านการบริหารกิจการพลเรือนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศสมาชิก จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ 
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บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน เช่น ภูฎานและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศ รวมทั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ การฝึกอบรมทางด้านการ
บริหารราชการ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 3 

การด าเนินงานทางด้านการบริหารงานบุคคลของประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องมีองค์กรกลางเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน การวิจัย  และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เช่น การก าหนดกฎระเบียบในการบริหาร การวางแผนอัตราก าลังคน การก าหนด
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ราชการ การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ การจัด
โปรแกรมฝึกอบรมพัฒนา การก าหนดมาตรฐานในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ตลอดจนการดูแล
เรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการด าเนินงานและรูปแบบโครงสร้างองค์กรกลางของ
ประเทศต่างๆ เช่น องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นใน
สมัยของประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ (Jimmy Carter) ซึ่งมีทั้งหมด 3 หน่วยงาน คือ 1) ส านัก
บริหารงานบุคคล (OPM) 2) คณะกรรมการคุ้มครองระบบคุณธรรม (MSPB) 3) การแรงงานสัมพันธ์
ของรัฐบาลกลาง (FLRA)  องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศอังกฤษ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจาก
ค าแนะน าท่ีถูกกล่าวไว้ในรายงานชื่อ “The Northcote-Trevelyan Report” ในช่วงกลางศตวรรษที่ 
19 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่นการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และการประเมินผล จึงท า
ให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวขึ้น ชื่อ “The Civil Service Commission” 

ซึ่งมีวัตถุประสงคห์ลักเพ่ือท าการปฏิรูประบบราชการ ก าจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น การเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติของนักการเมือง ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยได้น าเอาระบบคุณธรรม
เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศออสเตรเลีย 
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยจากพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ การท าหน้าที่ในการ
บริหารแรงงานในภาครัฐของออสเตรเลีย 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศในเอเชียอ่ืนๆอีก เช่น 
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 4 ส านักงานย่อย ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ส านักงานสรรหาบุคลากร 2) ส านักงานก าหนดค่าตอบแทน 3) ส านักงาน
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พิทักษ์คุณธรรม และ 4) ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศ
มาเลเซีย โดยเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากร ต่อมาจึงได้เพ่ิมเติมหน้าที่ความ
รับผิดชอบทางด้านอ่ืนๆ และได้ท าการขยายสาขาไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอตัวอย่าง องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเน้น
การด าเนินงานทางด้านวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นหลัก เช่น การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีผลต่อการพัฒนาและการบริหาร เป็นต้น 

องค์กรกลางสุดท้ายที่ผู้เขียนกล่าวถึง คือ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของประเทศไทย 
หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่การด าเนินการทางด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และยังมีหน่วยย่อยอีก 14 หน่วยงาน เช่น ก.อ. ก.ม. ก.ค.ศ. ก.ตร. 
กขท. ก.ร. ก.ก. ก.ศ. ก.ต. คตง. ก.ศป. ก.ข.ป. ก.ถ. และ ป.ป.ช. นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานงานที่ท า
หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ ก.พ. คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด เป็น
ต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. อยากทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของ
สหรัฐอเมริกา ในสมัยประธานาธิบดี จิมม่ี คาร์เตอร์ มีก่ีหน่วยงาน อะไรบ้าง 

2. ให้อธิบายความเป็นมาขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศอังกฤษ ว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร 

3. อยากทราบว่า คณะกรรมการองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศ
ออสเตรเลียมีหน้าที่ด้านใดบ้าง 

4. อยากทราบว่า คณะกรรมการองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศญี่ปุ่นมี
หน้าที่ด้านใดบ้าง 

5. อยากทราบว่า คณะกรรมการองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศมาเลเซียมี
หน้าที่ด้านใดบ้าง 

6. อยากทราบว่า คณะกรรมการองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศเกาหลีใต้มี
หน้าที่ด้านใดบ้าง 

7. อยากทราบว่า องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ของประเทศไทย มีกี่หน่วยงาน 
อะไรบ้าง 
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บทที่ 4  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เดิมทีใช้ภาษาอังกฤษว่า “Manpower Planning” แต่ต่อมา
มักนิยมใช้ค าว่า “Human Resource Planning - HRP” แทน เนื่องจากเป็นค าที่มีความหมาย
เหมาะสมมากกว่า แนวคิดในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ได้แพร่หลายมากในช่วงกลางของศตวรรษ
ที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้มีการน าเอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ ในการวางแผนและการ
ประมาณการ (Forecast) ความต้องการก าลังคนในองค์การต่างๆ โดยการพยากรณ์จ านวนบุคลากร
ในระยะแรกนั้น จะมีความแตกต่างจากจ านวนที่ต้องการจริงอยู่บ้าง (Extrapolations) โดยเฉพาะ
การคาดการณ์ในระยะยาว (Long-term) แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีมากขึ้น จึงท า
ให้การพยากรณ์ก าลังคนมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นด้วย (Marchington & Wilkinson, 

2005, p. 158) 

การวางแผนนับเป็นกระบวนการขั้นตอนแรกของการด าเนินงาน เพราะการวางแผนจะท าให้
รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการด าเนินงานอยู่ที่ไหน ซึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน 
ต้องมีการวางแผนก่อนที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งการวาง
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์การ จัดหาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง
เพียงพอกับความต้องการ และท าให้องค์การได้ผู้ที่มีลักษณะถูกต้องเหมาะสมกับงาน เพ่ือให้องค์การ
สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การได้ก าหนดไว้ ซึ่งการวางแผนจะต้องท าการ
วิเคราะห์งาน และหลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์งานแล้ว ก็จะท าให้ทราบถึงมาตรฐานการท างานที่
ต้องการ และทราบถึงลักษณะงานต่างๆที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนของการวางแผน
เกี่ยวกับบุคคลที่องค์การต้องการให้มาปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งผู้ท าการวางแผนจะต้องค านึงถึงทั้ง
เรื่องคุณวุฒิ ทักษะ ความสามารถ และจ านวนของบุคลากรที่ต้องการในแต่ละสายงานด้วย 

 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
หรือค าจ ากัดความไว้ ดังนี้ 
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เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และ แจ็คสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 83) กล่าวว่า 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการประเมิน
สภาพแวดล้อม (Scanning And Assessing The Environment) โดยเน้นไปที่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การด้วยกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Activities) พร้อมกับการวัดประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และการพัฒนาวิธีการเฉพาะ
ส าหรับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policy)  

รอบบิน และ เคลาเตอร์ (Robbins & Coulter, 2007, p. 356) ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหารมั่นใจว่า องค์การมีจ านวนบุคลากรทีเพียงพอ
และมีความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง (Right Places) และเวลา (Right Times) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถท าให้องค์การหลีกเลี่ยงการขาดแคลนแรงงานและการมีแรงงานส่วนเกินได้ 
โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 

2. การบรรลุความต้องการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

 โกเมซเมเจีย บอลคิน และ คาร์ดี้ (Gomez-Mejia, Balkin & Cardy, 2001, p. 159-160) 

ได้ระบุว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการขององค์การในการสร้างความมั่นใจว่า 
จะได้บุคลากรในจ านวนและคุณลักษณะที่จะท าในองค์การเกิดผลผลิต (Output) หรือ บริการ 
(Services) ในอนาคต พร้อมกันนี้ โกเมซเมเจีย (Gomez-Mejia) และคณะ ยังได้กล่าวสรุป
กระบวนการของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่า เริ่มต้นจากการท าประมาณการความต้องการ
แรงงาน (Forecasting Labor Demand) ส าหรับการท าหน้าที่ในการผลิตหรือบริการขององค์การ ซึ่ง
จะสัมพันธ์กับการเพ่ิมหรือลดปริมาณผลผลิตขององค์การ ต่อจากนั้น องค์การก็จัดท าประมาณการ
จ านวนแรงงานที่องค์การจะสามารถหาได้ (Forecasting Labor Supply) ทั้งจากภายในองค์การ 
(Existing Employees) และจากภายนอกองค์การ (Outside Organization)  หลังจากท าประมาณ
การความต้องการและจ านวนแรงงานที่ต้องการส าหรับในอนาคตแล้ว องค์การก็จะพบทางเลือก 2 

ทาง คือ ทางเลือกแรก องค์การมีความต้องการแรงงานมากกว่าจ านวนแรงงานที่มีอยู่เดิม (Labor 

Demand Exceeds Labor Supply) ซึ่งองค์การจะต้องแก้ปัญหาโดยการท าการอบรม ปรับปรุง 
พัฒนา เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง พนักงานที่มีอยู่ เพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่งว่าง หรือใช้วิธีการ
คัดเลือกพนักงานใหม่จากแหล่งภายนอกองค์การ ตลอดจนการท าสัญญารับเหมาช่วง (Subcontract) 

การจ้างพนักงานนอกเวลา (Part-timers) หรือ พนักงานชั่วคราว (Temporary Workers) หรือจ่าย
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ล่วงเวลา (Paying Overtime) ให้แก่พนักงานในองค์การ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจผู้เขียนขอ
อธิบายเพิ่มเติม ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 

รูปภาพที่ 4 - 1 แสดงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRP) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Gomez-Mejia, Balkin & Cardy (2001, p. 159-160) 
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บายารส์ และ รูย์ (Byars & Rue, 2006, p. 87) ได้ให้ค าจ ากัดความของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ และต้องแน่ใจว่า องค์การได้จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่ตรงกับงานและเวลาหรือไม ่ 

แอนโทนี่ เคกมาร์ และ เพอร์ริว (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 2002, p. 118) ได้ให้
ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ได้มาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ 

วิลทัน (Wilton, 2013, p. 141) ได้อธิบายว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
การประเมินปริมาณและขีดความสามารถของบุคลากรในปัจจุบัน และการคาดการณ์อุปสงค์และ
อุปทานของแรงงานในอนาคต หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นใจว่า
องค์การจะได้บุคคลที่ตรงกับงานและเวลา (The Right People In The Right Place At The Right 

Time) 

แบรททัน (Bratton & Gold, 2007, p. 197) ได้อธิบายว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการการพยากรณ์อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับจ านวนและทักษะของพนักงานที่ต้องการ ภายใต้
กรอบกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์การ 

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2551, หน้า 32) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของ
กระบวนการที่ต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายอย่าง ซ่ึงการวางแผนจะต้องมีการปรับปรุงให้
ทันสมัย และท่ีส าคัญคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะต้องหมายความรวมถึง การวางแผนพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

วนิดา วาดีเจริญ อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล และ สมบัติ ทีฆทรัพย์ (2556, หน้า 44) ได้ให้
ทัศนะว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการพิจารณาความต้องการด้านทรัพยากร
มนุษย์ ขององค์การอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากประเภทระดับการศึกษาและจ านวนของ
บุคลากรที่องค์การต้องการน ามาร่วมงานด้วย เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและตรง
ตามเวลาที่ต้องการ โดยในทางปฏิบัติ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะต้องพิจารณาเป้าหมายของ
ธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น องค์การมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์
ในด้านใดบ้าง จ านวนเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไร และต้องการเมื่อไร  นอกจากนี้ องค์การจะต้อง
เชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานภายในองค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ   
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1. การออกแบบลักษณะงาน 

2. การวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน 

3. การพัฒนา ฝึกอบรม และเลื่อนต าแหน่ง 
4. การจ่ายค่าตอบแทน 

นอกจากนี้ วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
จะต้องสามารถตอบค าถาม 3W และ 1H ได้ ดังนี้  

W ที่ 1 คือ What To Do? แปลว่า ท าอะไร ซึ่งหมายถึง การวางแผนจะต้องท าการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

W ที ่ 2 คือ Who Will Do? แปลว่า ใครจะเป็นคนท า ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
วางแผนจะต้องก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาท างาน และท าการสรรหาคัดเลือกเอาผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม 

W ที ่3 คือ When To Do? แปลว่า จะท าเมื่อไร ซึ่งหมายถึง ฝ่ายวางแผนจะต้องก าหนดว่า
แผนดังกล่าวจะเริ่มต้น และสิ้นสุดเมื่อใด 

H คือ How To Do? แปลว่า จะท าอย่างไร ซึ่งหมายถึง ฝ่ายวางแผนจะต้องท าการก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติการตามแผน ว่าจะท าอย่างไรให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

ค านาย อภิปรัชญากุล (2557, หน้า 52) กล่าวว่า การวางแผนก าลังคน เป็นความพยายามใน
การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการสรรหา การใช้ ธ ารงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมใน
อนาคต เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงกลยุทธ์
ดังกล่าว ได้แก่  

1. การเก็บรวบรวม รักษา และตีความข้อมูลเกี่ยวกับก าลังคน  
2. การคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการและความสามารถในการสรรหาบุคคล  
3. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนต าแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์การ 

และ  
4. การใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมในการจัดสรรงาน การจัดหา การใช้ และการรักษาบุคลากรใน 

5. องค์การ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 67) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการที่ใช้วิธีการคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ อันจะส่งผลถึงการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคคล
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เข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากต าแหน่ง เพ่ือให้
องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
(Quality Of Work Life - QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือประสิทธิภาพ 
ความมั่นคง และการเจริญเติบโตของทั้งองค์การ บุคลากร และสังคม  

ส านักงาน ก.พ. (2553, หน้า 1) ได้ชี้แจงว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตรงกับค าว่า 
“การก าหนดกรอบอัตราก าลังของภาคราชการพลเรือน” เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
ตอบสนอง สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งทุกๆองค์กรมีความจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่
เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ ดังนั้น องค์กรที่ประสบความส าเร็จจะต้องจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการท างานในภารกิจของตน  

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ
คาดการณ์เก่ียวกับความต้องการก าลังคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งต้องค านึงถึงปริมาณคนที่มีอยู่
ในปัจจุบันด้วย การคาดการณ์ก าลังคนนั้นไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่จ านวนของบุคลากรที่ต้องการ
ใช้ในฝ่ายต่างๆ เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของคนด้วยว่าต้องมี
คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะอย่างไร จากนั้นจะน าเอาข้อมูลเหล่านี้ ไปด าเนินการวางแผนการสรรหา
บุคลากรที่ต้องการต่อไป ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หรือ การก าหนดกรอบอัตราก าลังในส่วน
ราชการนี้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ 

 

พัฒนาการของแนวคิดในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 การด าเนินงานขององค์การต่างๆในศตวรรษที่ 21 พบว่า ความส าเร็จในการแข่งขันของ
องค์การต่างๆนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
(Gratton, 2000)  โดยถึงแม้ว่าแต่ละองค์การจะมีทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ที่คล้ายคลึง เช่น มีเงินทุน 
วัตถุดิบ โรงงาน เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟแวร์ แต่การบริหารหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆนั้นก็ยัง
เป็นทรัพยากรมนุษย์อยู่ดี ดังนั้น การที่แต่ละองค์การ มีพนักงานที่มีประเภทของความสามารถของ
พนักงานที่แตกต่างกัน ก็ย่อมท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การแตกต่างกันด้วย จึงท าให้หลาย
องค์การใช้วิธีการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ด้วยวิธีการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) (Barney et al., 2001) และท าให้องค์การต่างๆได้มีการจัดท าการวางแผน
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อัตราก าลังคนของตนเองขึ้น และยังรวมถึงแผนการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอีกด้วย (Wall & Wood, 2005)   
 ปัจจุบันพบว่าผู้บริหารระดับสูงในองค์การหลายองค์การ ต่างได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ใน
การวางแผน เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ ยังต้อง
มีความสามารถในการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้มาสมัครงานกับองค์การ มีความสามารถในการ
สรรหา คัดเลือก การใช้ประโยชน์ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก าหนด
จ านวนและคุณภาพของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้กับองค์การ ซึ่ง เลกกี้ (Legge, 2005, p. 337) เรียกหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้ว่า เป็นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นโครงการ “HRM As A Modernist Project” นอกจากนี้ ยังพบว่าการ
วางแผนกลยุทธ์ของทุกองค์การ จะต้องท าการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าไป
ด้วย โดยต่างตระหนักว่า “เป็นส่วนส าคัญท่ีสุด” (Bottom Line) หมายถึง ส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้ 
(Cooke, 2001; Guest et al., 2003)  

 การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การในปัจจุบัน ได้น าเอาหลักการและตัวแบบทางคณิตศาสตร์
เข้ามาช่วยในการวางแผนมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรและตลาดแรงงานยังเป็นข้อมูล
ทีม่ีความส าคัญมาก ในการวางแผนเพ่ือให้การวางแผนมีความเหมาะสม (Fit) กับองค์การมากท่ีสุด ซึ่ง
จากความต้องการในข้อมูลเหล่านี้ จึงได้มีการจัดท าตัวแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ 
1980 และได้กลายเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลต่อมา 

 ในวางแผนกลยุทธ์นั้น มีขั้นตอนที่ส าคัญคือขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่า SWOT Analysis ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ องค์การจะต้อง
ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  และปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยทางด้านการเงิน การตลาด การผลิตและอ่ืนๆ เพ่ือให้องค์การ
ทราบถึงขีดความสามารถของตน ส่วนขั้นตอนของการวางแผนก าลังคนและการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ก็นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เช่นเดียวกัน ซึ่งก าลังคน (Manpower) จะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ โดยอุปสงค์ (Demand) แรงงานทั้งด้านจ านวนและทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของ
แรงงาน จะต้องมีความสมดุลกับอุปทาน ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 4 - 2 แสดงการวางแผนก าลังคน 

 

 จากรูปภาพ สมิท (Smith, 1980, p. 7) ได้อธิบายว่า องค์การจะต้องท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
อุปสงค์ (Demand) ของแรงงาน เช่น การวิเคราะห์ การทบทวน และคาดการณ์เกี่ยวกับจ านวน 
ประเภท ของพนักงานที่องค์การต้องการ ต่อจากนั้น ก็ต้องท ากิจกรรมเกี่ยวกับอุปทาน (Supply) เช่น 
ต้องท าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานที่องค์การมีความต้องการในตลาด และขั้นตอนสุดท้ายคือการ
ปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและประโยชน์ที่ต้องการ 
ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ค้นหางาน ซึ่ งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
สถาบันการศึกษาด้านการวางแผนก าลังคนของอังกฤษ (The Institute Of Manpower Studies) 

แห่งมหาวิทยาลัย Sussex University ที่กล่าวว่า การวางแผนก าลังคนจะต้องเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ดังนี้ (Bennison, 1980, p. 7) 

กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ 

วิธีการและการปฏิบัติขององค์การ 

การพยากรณ์ 
อุปสงค์ อุปทาน 

การทบทวนเกี่ยวกับก าลังคน
ภายใน ภายนอก 

ปรบัสมดุล  
คัดเลือก บ ารุงรักษา ลดจ านวน 
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1. ก าหนดอัตราก าลังคนที่องค์การต้องการ 

2. สร้างอุปทาน (Supply) ของก าลังคน 

3. ก าหนดนโยบายเพื่อลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

1. เป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ การวางแผนก าลังคนต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ เช่น หากเป้าหมายขององค์การมีความต้องการพัฒนาทางด้านไอที (IT) หรือเทคโนโลยี 
จ านวนอัตราก าลังคนก็ต้องเน้นไปทางด้าน ไอที (IT) และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. นโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ การด าเนินงานขององค์การจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น หากรัฐบาลก าหนดให้ต้องท าการจ้างคนพิการเข้าท างาน องค์การก็จะต้องจ้างคน
พิการด้วย 

3. เงื่อนไขตลาดแรงงาน กล่าวคือ การวางแผนก าลังคนจะต้องมีความสอดคล้องกับ
แรงงานในตลาด เนื่องจากจ านวนแรงงานในตลาดและในแต่ละวิชาชีพจะมีปริมาณมากน้อยแตกต่าง
กัน ดังนั้น การวางแผนก าลังคนจึงต้องค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของแรงงานในตลาดที่มีอยู่ด้วย 

4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กล่าวคือ แผนก าลังคนที่องค์การได้ก าหนดขึ้นนั้น 
จะต้องมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ต้องวางแผนรับบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่าต้อง
ตามเทคโนโลยีได้ทัน 

 

ความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์การ 
เพราะท าให้องค์การได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2553, หน้า 6) 

1. เพ่ือให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือให้องค์การทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือ
ปรับการใช้ก าลังคนให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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3. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง  ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับการวางแผนของ
องค์การ 

4. เพ่ือให้องค์การทราบถึง  ความสอดคล้องระหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กับเกณฑ์ที่
องค์การตั้งไว้ 

5. เพ่ือให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน ที่ท างานใน
แต่ละอาชีพ และในแต่ละระดับของความรับผิดชอบ 

6. เพ่ือให้องค์การสามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับของทักษะของบุคคลให้เหมาะสม
กับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดได้ ซึ่งจะเป็นผลท าให้องค์การ
และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 

7. เพ่ือให้องค์การสามารถพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในอนาคต เพ่ือการก าหนด
วัตถุประสงค์และโครงการ ตลอดจนการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สัมพันธ์กับ
เงื่อนไขต่างๆ  

8. เพ่ือให้องค์การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เกิดประโยชน์สูงสุด 
หรือเป็นเรื่องของทุนมนุษย์นั่นเอง 

9. เพ่ือให้องค์การได้ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ต้องท าการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

10. เพ่ือให้ทราบถึงเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริง ที่สามารถน าไปประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการน าผลการวิเคราะห์นี้ ไปท าการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือให้มีการใช้อัตราก าลังคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

11.  เพ่ือให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางหรือวิธีการเพ่ือรองรับภารกิจขององค์การใน
อนาคต  

 

ความจ าเป็นของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 เนื่องจากการแข่งขันขององค์การต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน มีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น อีกท้ังองค์การต่างๆต้องท าการปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ดังนี้  
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1. การเปลี่ยนแปลง สังคม ความรู้และความสามารถ เช่น แรงงานมีแนวโน้มทีม่ีการศึกษา
สูงขึ้น มีความคาดหวังต่อหน่วยงานมากขึ้น ต้องการความมั่นคงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
งานบ่อยมากข้ึนเมื่อเทียบกับในอดีต 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานขององค์การ โดยตั้งแต่การผลิตสินค้า การตลาด 
การเงิน จนกระทั่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงองค์การจะต้องท าการวางแผนเพ่ือเตรียมการ
เปลี่ยนแปลง เหล่านี้ 

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความต้องการแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้องค์การ
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

 

กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 กระบวนการในวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปแล้ว จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ 

องค์การจะก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานในระยะยาว โดยน าเอาปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
1.2 สถานการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ 
1.3 สถานการณ์ด้านคุณวุฒิการศึกษา 

1.4 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

1.5 สถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมาย 

1.6 สถานการณ์ด้านการสร้างผลผลิต 

1.7 สถานการณ์ด้านประชากร 

2. การคาดการณ์ก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

การวางแผนก าลังคน ควรต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เดิมภายในองค์การก่อน ว่า
ปัจจุบันมีปริมาณอัตราก าลังมากน้อยเท่าใด สภาพของแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยท า
การวิเคราะห์แต่ละต าแหน่ง พิจารณาจากลักษณะของงานที่ท า คุณสมบัติของพนักงาน ความรู้
ความสามารถ รวมทั้งการคาดการณ์ความสูญเสียก าลังคนในอนาคตด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
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ด าเนินงานให้มีความถูกต้อง แม่นย า และให้มีความสอดคล้องกับกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3. การคาดการณ์ก าลังคนในอนาคต 

การคาดการณ์อัตราก าลัง หมายถึง การหาจ านวนของบุคลากรที่องค์การมีความ
ต้องการในอนาคต และเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งจะมีเทคนิคหรือวิธีการในการคาดการณ์ที่
แตกต่างกันไป ทั้งวิธีการคาดการณ์จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ดังนี้  

3.1 การวางแผนจากบนลงล่าง (Top-down Approach)    เป็นการวางแผนจากระดับ
บริหาร และสั่งการลงมาท่ีระดับปฏิบัติการ ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งปกติมักจะอยู่ในรูปของนโยบาย
นั่นเอง ส่วนการตัดสินใจว่าจะประมาณการอย่างไรนั้น อาจใช้เทคนิคการพยากรณ์วิธีต่างๆ มาช่วยใน
การตัดสินใจ (ส าหรับเทคนิคการพยากรณ์จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) 

3.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach)     การวางแผนจากส่วนล่าง 
หมายถึง ระดับปฏิบัติการหรือแต่ละฝ่ายในองค์การจะเป็นผู้ประมาณการโดยใช้ข้อมูลต่างๆมาช่วยใน
การตัดสินใจ และอาจใช้เทคนิคการพยากรณ์มาช่วยในการค านวณ เช่นกัน จากนั้นแต่ละฝ่ายจะท า
การเสนอจ านวนความต้องการให้แก่ระดับบริหารต่อไป ส่วนจะได้รับการอนุมัติตามที่ เสนอไปหรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหาร 

4. การจัดท าแผนก าลังคนเพ่ือการสรรหาคัดเลือก 

หมายถึงการก าหนดแผนหรือโครงการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการใน
การสรรหา คัดเลือก รวมถึง กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การพัฒนา การใช้ และการธ ารงรักษาบุคคล เป็นต้น 

ส่วน นอย์ ฮอลล์เลนเบค เจอร์ฮาร์ด และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 

2010, p. 193) ระบุว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนี้  
1. การประมาณการปริมาณบุคลากร (Forecasting) 

2. การก าหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ (Goal) 

3. การวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Planning) 

4. การวัดและการประเมินผลบุคลากร (Implementation And Evaluation)   

นอกจากนี้  นอย์ (Noe) และคณะ ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมด้วยว่า กระบวนการในการวางแผน
ทางด้านบุคลากร จะเริ่มต้นจากการท าประมาณการ (Forecasting) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ตามรูปภาพ
ที่ 4 - 3  โดยผู้บริหารของฝ่ายบุคลากร จะต้องพยายามหาความสมดุลหรือความเหมาะสม ระหว่าง
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ปริมาณงานและจ านวนบุคลากรประเภทต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเบื้องต้น คือ การพยากรณ์ถึงการขาด
แคลน (Shortages) หรือการมีแรงงานส่วนเกิน (Surpluses) ขององค์การในอนาคต    

 

รูปภาพที่ 4 - 3 ภาพรวมของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Overview Of The Human 

Resource Planning Process) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก นอย์ (Noe) และคณะ (2010, p. 193) 
 

การจัดท าและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังในหน่วยงานภาครัฐของไทย 

ส าหรับกระบวนการจัดท ากรอบอัตราก าลัง และการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ของ
หน่วยงานภาครัฐของไทยนั้น  สว่นราชการจะต้องท ากรอบอัตราก าลังที่มีระยะเวลา 4 ปี โดย
พิจารณาถึงการใช้ก าลังคนในภาพรวมของส่วนราชการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
จ าเป็นตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังคน
ทั้งในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบัน และมองไปยังอนาคต ดังรูปภาพที่ 4 - 4 ต่อไปนี้  
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รูปภาพที่ 4 - 4 แสดงแนวคิดในการก าหนดอัตราก าลังคน 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน, ส านักงาน ก.พ. (2553, หน้า 2) 
 

จากรูปภาพนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การวางแผนหรือก าหนดอัตราก าลังคนที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะต้องอาศัยข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์หลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต และ
ยังต้องการค านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบอ่ืนๆอีก เพ่ือให้การก าหนดอัตราก าลังคนมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดนั่นเอง โดยการวางแผนหรือก าหนดอัตราก าลังคนภาครัฐ จะท าการวิเคราะห์ 6 ประเด็นหลักๆ 
ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2553) 

1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร  
เป็นการจัดสรรก าลังคน โดยค านึงถึงภารงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานที่

ก าหนดไว้ เช่น หากหน่วยงานได้ท าการก าหนดภารกิจที่จะต้องท าในอนาคต หน่วยงานก็ต้องท าการ
ก าหนดจ านวนและทักษะของบุคลากรที่เพียงพอส าหรับเตรียมการปฏิบัติงานให้ส าเร็จในอนาคต แต่
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ในทางกลับกันหากค านวณแล้วพบว่า ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานมากเกินไป ก็ต้องหาทางเพ่ือลด
ก าลังคนลง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจ านวนคนล้นงาน 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน 

วิธีการนี้จะน าประเด็นของค่าใช้จ่ายเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย เพ่ือเป็นการก าหนด
จ านวนบุคคลากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธี
นี้จะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

2.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม เนื่องจากระดับชั้นงานมีความสอดคล้องกับ
รายจ่ายของรัฐ ดังนั้น เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้เกิดความประหยัด จึงต้องค านึงถึง
การจัดระดับชั้นในองค์การด้วย 

2.2 การจัดสรรประเภทของข้าราชการ เนื่องจากบุคลากรในภาครัฐมีหลายประเภท 
และในบางประเภทมีภาระผูกพันต่อรายจ่ายของรัฐในอนาคต ดังนั้นส่วนราชการจึงต้องท าการก าหนด
ประเภทและจ านวนของบุคลากรให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ เป็นการค านวณหาเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ซึ่งเป็นงานที่เคยท ามาแล้วในอดีต เพ่ือจะได้น าเอาข้อมูลนั้น มา
ค านวณหาจ านวนพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเดียวกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเป็นโครงการ
พิเศษ หรือเป็นงานที่ไม่เคยท าในอดีตอาจท าให้การค านวณจ านวนก าลังคนเกิดความผิดพลาดได้ 

2.4 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือน ามาประกอบการวางแผนหรือก าหนดกรอบ
อัตราก าลังคนในอนาคต วิธีนี้จะน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยยึดหลักการ
ประเมินตามตัวชี้วัด หรือ KPIs ทีมี่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือน ามาพยากรณ์จ านวนบุคลากรของ
องค์การในอนาคต เนื่องจากมองว่าหากใช้คนในจ านวนเท่านี้ แล้วได้ผลลัพธ์เท่านี้ และถ้าหากต้องการ
ผลลัพธ์ในจ านวนเท่านี้ในอนาคต องค์การจะต้องการบุคลากรในจ านวนเท่าใด เป็นต้น 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นและประเด็นต่างๆอย่างรอบด้าน เป็นการ
สอบถามข้อมูล ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสัมพันธ์กับ 3 ประเด็น ดังนี้  

2.5.1 รูปแบบโครงสร้างองค์การและการแบ่งงาน กล่าวคือ หากก าหนด
โครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีภารกิจมากมาย ก็เป็นไปได้ว่าจะต้องใช้จ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมาก 
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2.5.2 การเกษียณอายุราชการ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนั้น 
ฝ่ายบุคลากรจะต้องค านวณหาอัตราก าลังคนที่จะเกษียณและอัตราก าลังคนที่จะต้องจัดหาเข้ามา
ทดแทนให้มีความสมดุลเหมาะสม 

2.5.3 ท าการสอบถามจากบุคลากรภายในองค์การว่ามีความต้องการอัตรา
ก าลังคนมากน้อยแค่ไหน และท าการสอบถามจากประชาชนผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เพ่ือจะได้ตัวเลขประมาณการคร่าวๆ    

2.6 การเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรกับหน่วยงานอ่ืน (Benchmark) ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องท าการเปรียบเทียบก าลังคน ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในปริมาณท่ีเท่าๆกันและคล้ายๆกัน โดยมีสมมติฐานที่ว่างานเท่าๆกัน และคล้ายๆกัน
น่าจะใช้จ านวนคนเท่าๆกัน เป็นต้น 

ซ่ึงการจัดท าและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังในหน่วยงานภาครัฐของไทย มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
(ส านักงาน ก.พ. 2553, หน้า 9) 

 

รูปภาพที่ 4 - 5 แสดงกระบวนการการวางแผนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ของหน่วยงานภาครัฐ
ของไทย 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. (2553, หน้า 9) 

จากรูปภาพอธิบายได้ว่ากระบวนการในการวางแผนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ของ
หน่วยงานภาครัฐของไทยจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนของการวางแผนก าลังคน ต่อจากนั้นก็จะท าการ
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พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารก าลังคนของภาครัฐ การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจ
ของส่วนราชการต่างๆ การเก็บข้อมูลของกระบวนการในการท างานจริง การพิจารณาถึงอุปสงค์
ก าลังคนของส่วนราชการ การวิเคราะห์งานและการก าหนดคุณลักษณะของผู้สมัคร และสุดท้าย คือ
การจัดท ากรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ และเพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึง
ขอยกตัวอย่างของการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ซึ่ งเป็นลูกจ้างในส่วนราชการระบบ
ใหม่ของรัฐและมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ดังนี้  

 

การวางแผนอัตราก าลังคนภาครัฐในระบบพนักงานราชการ 

 ส าหรับการวางแผนอัตราก าลังคนภาครัฐ หรือการจัดท ากรอบอัตราก าลังคนในระบบ
พนักงานราชการนั้น ส่วนราชการจะต้องจัดท ากรอบอัตราก าลังทุกๆ 4 ปี โดยพิจารณาจากความ
จ าเป็นในการใช้ก าลังคนจากส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเน้นความสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
ทางราชการเป็นหลัก โดยการจัดท ากรอบอัตราก าลังคนมีข้ันตอน ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2558) 

1. ส ารวจภารกิจและอัตราก าลังคนในภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

2. ท าการตรวจสอบภารกิจ ซึ่งการตรวจสอบภารกิจสามารถกระท าได้ ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 4 - 6 แสดงแผนภูมิการวิเคราะห์ภารกิจ 

 

3. แยกภารกิจที่ได้ตาม ข้อ 2 ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจ
สนับสนุน ตามแนวคิดในการจัดอัตราก าลังตามภารกิจ ดังนี้ 

3.1 ภารกิจหลัก หมายถึง งานตามกฎหมาย หรืองานก าหนดนโยบาย หรืองานที่ท า
เพ่ือความคงอยู่ขององค์กรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 

3.2 ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ท าเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก หรือการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือ
จ้างเหมา 

3.3 ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานด้านธุรการและบริการผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการ
ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 
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4. จัดท าตารางภารกิจและจ านวนก าลังคนที่ใช้ โดยแยกเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และอ่ืน ๆ 

5. แสดงจ านวนอัตราก าลังพนักงานราชการแยกตามกลุ่มลักษณะงานเป็นกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ 

6. เสนอกรอบอัตราก าลังที่ท าเสร็จแล้วต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรือคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่คล้าย อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งเรื่องมาที่ส านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต่อ 
คพร. พิจารณา 

8. เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งมติ คพร. ที่เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการแล้ว 
สามารถด าเนินการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. ก าหนด 
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 

ตัวอย่างการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกอบการอธิบาย ดังนี้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการจะเริ่มต้น
จากการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ซึ่งแบ่งประเภทของพนักงานราชการ
ออกเป็นประเภทต่างๆโดยยึดลักษณะของกลุ่มงานได้ดังนี้ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ กลุ่ม
งานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ พนักงานราชการประเภทพิเศษ ได้แก่ 
พนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะกลุ่มงานแต่ละประเภทได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มงานบริการ เป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 
1.1 ลักษณะงานของกลุ่มงานบริการ เป็นงานที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไว้ชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 

1.1.2 มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 

1.1.3 มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับท่ีไม่ยุ่งยาก 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานบริการ ก าหนดคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนัยบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 
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1.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

2. กลุ่มงานเทคนิค จ าแนกตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 
2.1 ลักษณะของกลุ่มงานเทคนิคท่ัวไป 

2.1.1 ลักษณะงานของกลุ่มเทคนิคท่ัวไป เป็นงานที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
2.1.2 เป็นงานปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิคซ่ึงต้องผ่านการศึกษา

ในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะ
เฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ
เฉพาะ 

2.1.3 มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 

2.1.4 มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ก าหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
2.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอืเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือ 

2.2.2 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

3. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

3.1 ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ เป็นงานที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ์ และ

ความช านาญงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลในระดับสูง แต่มิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 

3.1.2 มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
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3.1.3 มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ ด้วยความช านาญ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษก าหนดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ใน

สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

3.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน ในสาขาที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ 

3.2.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน ในสาขาที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

3.2.4 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
12 ปี หรือ 

3.3 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะความช านาญใน
งานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 12 ปี 

ทั้งนี้ ทักษะเฉพาะบุคคลที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
มีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่
ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่มีลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
ดังนี้ 

4.1 ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.1.1 เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลัก 

หรือเป็นงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรืองานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดทีแ่น่นอน หรือ 
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4.1.2 เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้
ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไป ก าหนดคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

5. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 
5.1 ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

5.1.1 เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไม่
อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์การตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกลอง 
และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว หรือ 

5.1.2 เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไม่
อาจมอบหมายให้ผู้ที่มีคูณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติปฏิบัติแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดอีกท้ังเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ หรือ 
เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ที่ไม่อาจมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่
มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติแทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัย
และพัฒนา อีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะที่ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
หรือ 

5.2.2 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตร หรือหนังสือ
รับรองความรู้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองความรู้ใน
ระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี หรือ 

5.2.3 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 

6. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 
6.1 ลักษณะงานของกลุ่มงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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6.1.1 เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี
หลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรืองานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆและ 

6.1.2 มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในบางลักษณะงาน และ 

6.1.3 เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้ด าเนินการได้ และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและ 

6.1.4 เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 
6.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะที่ท าการก าหนด

คุณสมบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
6.2.1 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีส าหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปีส าหรับวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ  

6.2.2 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับ
ความจ าเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
วุฒิปริญญาตรี 12 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ  

6.2.3 มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี และเป็นที่
ยอมรับในวงการนั้น 

6.2.4 ประสบการณ์ที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ 6.2.3 จะต้องสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงาน
นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
หรือมีการทดสอบความช านาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมี
ประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น ทั้งนี้ ตามส่วนที่ราชการก าหนด 

 

7. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานดังนี้ 
7.1 ลักษณะของกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

7.1.1 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ
ด้านนั้นๆ และ 
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7.1.2 เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนส่วนราชการให้ด าเนินการได้ภายใต้วงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ  

7.1.3 เป็นงานหรือโครงการที่มีความส าคัญ เร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว และ 

7.1.4 เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 
7.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษให้ส่วนราชการพิจารณา ก าหนด

จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของงานหรือ
โครงการ  

ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ซ่ึงการก าหนดจ านวน
พนักงานราชการตามกลุ่มงาน ให้ส่วนงานราชการจัดท าเป็นกรอบอัตราก าลัง โดยพิจารณาถึงการใช้
ก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของส่วนราชการ และให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์การที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่เหมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นชอบกรอบอัตราก าลังดังกล่าว ก่อน
เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดจ าเป็นต้องจ้างพนักงานราชการ นอกเหนือจาก กรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
หรือมติรัฐมนตรีสั่งการให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และมีงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินการแล้ว ถ้าไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดผลเสียหาย ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการจัดท าค าขอ
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมได้ หลังจากการจัดท ากรอบอัตราก าลังเสร็จสิ้น  ให้
กระทรวง จัดส่งส าเนากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานกลางที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

 

ผลที่ได้จากการวางแผนหรือก าหนดกรอบอัตราก าลังคนที่เหมาะสม 

การวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ และผลที่ได้
จากการวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนท าให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
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สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการ
วางแผน หรือการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนได้ ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ. 2553, หน้า 6) 

1. การวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลัง จะท าให้ส่วนราชการสามารถพยากรณ์
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง 
และเทคโนโลยีได้ และหาทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 

2. การวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลัง จะท าให้ทราบข้อมูลจ านวนบุคลากรและ
จ านวนบุคลากรที่ต้องการในอนาคต ซึ่งท าให้องค์การสามารถค านวณงบประมาณและสวัสดิการอื่นๆ
ได้อย่างเหมาะสม 

3. ข้อมูลที่ได้จากการวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลัง สามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ของส่วนราชการต่างๆได้ 

4. การวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลังช่วยให้หน่วยงานจัดเตรียม จ านวน
คุณลักษณะ ประเภท ทักษะ และประสบการณ์ ของอัตราก าลังได้อย่างเหมาะสม 

5. การวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ท าให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณกับ
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากองค์การจ้างบุคคลที่ตรงกับความต้องการ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการสรรหา 

 ขั้นตอนของ การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRP) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
และการสรรหา (Recruitment) นั้น มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การวิเคราะห์งานจะท าให้
ได้ทราบถึงลักษณะและความต้องการของงาน ส่วนการวางแผนจะท าให้ทราบถึงจ านวนที่ต้องการ 
และสุดท้ายการสรรหาจะท าให้ได้กลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และตามจ านวนที่ต้องการ ซึ่งสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ได้ ดังภาพต่อไปนี้  
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รูปภาพที่ 4 - 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการสรรหา 
ที่มา :  Byars & Rue (2006, p. 112) 

 

เทคนิคการคาดคะเนความต้องการก าลังคน 

1. วิธีการคาดคะเนโดยอาศัยมาตรฐานงาน (Work Standard) 

จากการค านวณเกี่ยวกับการใช้เวลามาตรฐานข้างต้น ท าให้เราสามารถคาดคะเนความ
ต้องการแรงงานขึ้น การใช้เวลาในการท างานของแต่ละงานไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจะต้องหาเวลา
มาตรฐาน ของการท างานแต่ละงานให้ได้ หน่วยที่ใช้คือ Man-hour ซึ่งหมายถึงชั่วโมง แต่เป็น ชั่วโมง
ของคนท างานไมใ่ช่แรงงานจากสัตว์หรือเครื่องจักร จึงจะสามารถน ามาค านวณหาก าลังคนต่อไป 

2. วิธีการคาดคะเนทางสถิติ (Statistical Projection)  

วิธีทางสถิติที่นิยมใช้มากคือ การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์กับสมการถดถอย เช่น 
ความสัมพันธ์ของยอดขายกับจ านวนพนักงานขาย จ านวนสินค้าที่ผลิตได้กับจ านวนพนักงาน จ านวน
รายการในการลงบัญชีกับพนักงานลงบัญชี จ านวนของผู้เบิกเงินจากธนาคารกับเสมียนรับจ่ายเงิน 
เป็นต้น ตามปกติการคาดคะเนทางสถิตินี้  จะอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตกับการ
คาดคะเนในอนาคต หรือเป็นการใช้แนวโน้มของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพ่ือคาดคะเนความ
ต้องการปริมาณแรงงานในอนาคต 
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3. วิธีการคาดคะเนโดยผู้เชี่ยวชาญ (Delphi Technique) 

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแรงงาน โดยการขอความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญแบบไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอาจมีความเห็นที่ไม่เหมือนกัน และยังเป็น
การป้องกันไม่ให้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ ซึ่งวิธีการคือ
จะส่งค าถามไปยังผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้คาดคะเนจ านวนแรงงาน เมื่อได้รับค าตอบกลับมาจึงน ามา
สรุปหรือหาค่าเฉลี่ยและส่งให้องค์การท าการพิจารณาอีกครั้ง 

4. วิธีการคาดคะเนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Analysis) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดีมีความก้าวหน้ามากขึ้น สามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้จ านวน
มากขึ้น มีความถูกต้องแม่นย า และสามารถท าการประมวลผลหรือค านวณข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
เครื่องคอมพิวเตอร์จึงสามารถน ามาใช้ในการคาดคะเนปริมาณแรงงานที่ต้องการได้ 

5. การคาดคะเนโดยใช้แบบจ าลองของมาร์โคว์ (Markov Model) 

วิธีการนี้จะน าหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เพ่ือองค์การจะได้จัดเตรียมแผนในการสรรหา 
คัดเลือก หรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

6. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)  

เป็นเทคนิคการพยากรณ์จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง โดยใช้วิธีการพยากรณ์โดยอาศัย
พ้ืนฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย ปริมาณการผลิต โดยผู้วางแผนสามารถพัฒนาตารางหรือ
กราฟ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของช่วงของเวลาฤดูกาล ยอดขาย ปริมาณการผลิต ที่มีผลต่อ
การคาดคะเนจ านวนแรงงานที่ใช้  

7. การใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร (Manager ) 

ในการคาดการณ์โดยใช้เทคนิคท่ีกล่าวมา เป็นเพียงการยกตัวอย่างของเทคนิคการ
พยากรณ์ก าลังคน ที่ได้รับการอ้างถึงหรือน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ แต่การที่จะใช้วิธีการใดนั้น ก็
อาจพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละเทคนิควิธี ได้แก่ 

7.1 ระยะเวลา ซ่ึงแต่ละเทคนิคจะใช้เวลาแตกต่างกัน 

7.2 ลักษณะของข้อมูลที่จะได้รับ เช่น เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปริมาณ 

7.3 ค่าใช้จ่าย การใช้เทคนิคแต่ละวิธี จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังนั้นองค์การจึงต้อง
ค านึงถึงดูงบประมาณของหน่วยงานด้วย 

7.4 ความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นย า ของอุปกรณ์เครื่องมือ 
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7.5 ความง่ายต่อการน าไปใช้ โดยต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้น าข้อมูลไปใช้ด้วย 

 

วิธีวิเคราะห์การคาดการณ์ก าลังคนโดยใช้มาตรฐานงาน 

การจัดท าแผนก าลังคน หมายถึงท าแผนที่จะรับคนเข้ามาในองค์การว่ารับจ านวนเท่าใด แต่
ละคนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการสรรหา คัดเลือกต่อไป เราสามารถหา
จ านวนของบุคลากร หรือก าลังคนได้จากการใช้มาตรฐานงาน (Job Standard) มาเป็นข้อมูลในการ
จัดหาก าลังคน เนื่องจากการท าแผนก าลังคนต้องพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ลักษณะของบุคคลที่
ต้องการ ซ่ึงการจะได้มาซึ่งจ านวนบุคคลที่ต้องการนั้น มีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์จากปริมาณงาน (Work-load Analysis) 

2. การวิเคราะห์จากแรงงานภายใน (Work-force Analysis) 

 

การค านวณหาเวลามาตรฐานในการท างาน 

จากการวิเคราะห์ก าลังคนโดยพิจารณาจากภาระงานนั้น การได้จ านวนของก าลังคนที่
ต้องการจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการท างาน หากบุคคลใช้เวลาในการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนาน จะส่งผลให้
ต้องใช้คนจ านวนมากขึ้นเพ่ือท างานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด ในท านองเดียวกันหากบุคคลใช้
เวลาในการท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเร็ว ก็จะส่งผลให้จ านวนของบุคคลหรือแรงงานที่ต้องการลดลง 
องค์การก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานน้อยลงด้วย แต่หากการค านวณผิดพลาดมาก
องค์การก็จะเกิดปัญหาการขาดแรงงาน ส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด  ฉะนั้นเวลาที่น ามาใช้
ในการค านวณควรเป็นเวลามาตรฐานที่แท้จริง เพ่ือให้ผลของการวางแผนไม่ เกิดความผิดพลาด และ
ควรใช้เทคนิคในการวัดงานมาช่วยเพื่อให้ได้เวลาที่แท้จริง และขจัดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพออกไป 

เทคนิคในการวัดงานแบบ “Time Study” เป็นเทคนิคในการวัดงานอย่างหนึ่งเพ่ือให้ได้เวลา
มาตรฐานในการท างาน โดยการหาเวลาส่วนย่อยของงานหนึ่งภายใต้สภาวะการท างานปกติ ค าว่า
มาตรฐานปกติ หมายถึง คนปกติ (ไม่เจ็บป่วยทั้งทางกายและใจเพราะเป็นตัวแทนของพนักงาน
ทั้งหมดท่ีจะต้องท างานนั้นๆ) งานปกติ (ระดับของงานที่บุคคลธรรมดาสามัญจะท าได้) และสภาพการ
ท างานปกติตามมาตรฐาน (สภาพการท างานจริง มิได้อยู่ภายใต้ภาวะ การท างานที่ผิดปกติ) 

Task    หมายถึงงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง 



133 

 

 

Work Element  หมายถึง ส่วนย่อยของงาน 

Allowances  หมายถึง เวลาเผื่อ (ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาพ้ืนฐาน) 

Standard Time  หมายถึง เวลามาตรฐาน 

 Base Time  หมายถึง เวลาพื้นฐาน (เวลาทั้งหมดของส่วนย่อยของงาน)  

 

 

การตัดสินใจเม่ือขาดแคลนแรงงานและเม่ือมีแรงงานมากเกินความต้องการ 

 เมื่อองค์การประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน องค์การอาจมีวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

1. การขาดแคลนแรงงานระดับไม่มากนัก อาจใช้วิธีการท างานล่วงเวลา หรือ จ้างงาน
ชั่วคราว 

2. การขาดแคลนแรงงานในระดับมาก อาจต้องจัดหาแรงงานเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วน ดังนั้น
การวางแผนจึงยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น 

3. การขาดแคลนเฉพาะแรงงานในระดับที่ต้องใช้ฝีมือหรือทักษะเฉพาะ อาจต้องมีโครงการ
อบรมพัฒนาแรงงาน หรือเพ่ิมทักษะของแรงงานมากขึ้น 

 

ในทางตรงกันข้าม เมื่อองค์การมีปริมาณแรงงานมากเกินความจ าเป็น องค์การอาจมีวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ องค์การอาจแก้ไขโดยการพยายามลดจ านวนพนักงานด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น ลดต าแหน่งงาน การประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้ท าการเกษียณก่อนอายุ การเลิกจ้าง
กรณีหมดสัญญา การลาออกโดยสมัครใจ หรือการให้ออก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วองค์การ
ของรัฐ มักจะไม่นิยมใช้นโยบายลดพนักงาน เนื่องจากไม่เป็นผลดีทั้งในแง่ขวัญและก าลังใจของ
พนักงาน แต่องค์การมักใช้วิธีอ่ืนๆแทน เช่น การเกลี่ยคน โดยส่วนราชการบางส่วนอาจมีปริมาณงาน
มากกว่าพนักงาน แต่ในขณะที่อีกบางส่วน อาจมีพนักงานมากกว่าปริมาณงาน ซึ่งพนักงานแต่ละฝ่าย
สามารถพัฒนาให้ท างานแทนกันได้ องค์การก็อาจใช้วิธีการเกลี่ยคนไปตามแต่ละแผนก หรือกล่าวอีก
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นัยหนึ่งคือ ยังคงรักษาจ านวนพนักงานไว้ตามเดิม หากเมื่อมีต าแหน่งงานว่างเกิดขึ้นและคนใน
องค์การสามารถท างานแทนกันได้ ก็ท าการโอนย้ายในองค์การเอง จนกว่าระดับของปริมาณงาน และ
ปริมาณคนในองค์การจะมีความสมดุลกัน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 ความส าเร็จของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2553, หน้า 7) 

1. ความมุ่งม่ัน จริงจังของผู้บริหารระดับสูง  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเกี่ยวพันกับ

หลายๆหน้าที่ในองค์การ ดังนั้นจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการสั่งการให้
บุคลากร ในการท าหน้าที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องวางนโยบายหลักที่
ส าคัญในการจัดท า และสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลและการน าผลที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดผล 

2. ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานควรก าหนดคณะท างานหรือบุคคลส าหรับท าหน้าที่หลักเกี่ยวกับโครงการ 

และการติดต่อประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

3. ระบบการสื่อสารภายในองค์การ  
การสื่อสารภายในองค์การ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งหน่วยงานจะต้องท าการ

แจ้งให้ทุกคนทราบและเข้าใจถึงความส าคัญและเป้าหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
4. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราก าลัง 

องค์การที่ท าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรอย่างที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เช่น คุณวุฒิ ขั้นเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการขาด 
การลา รวมทั้งการอบรมสัมมนาต่างๆ  

5. การติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
องค์การควรก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และหากต้องมีการแก้ไขปรับปรุงก็ต้องกระท าโดยทันที 
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การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 

การวางแผนอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพ องค์การจะต้องก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า องค์การได้มีการน าผลที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่ 
เช่น องค์การได้มีการบรรจุบุคคลลงในต าแหน่งงานว่างหรือไม่ หรือบุคคลที่ได้ท าการบรรจุนั้น มี
คุณสมบัติตามที่ได้ท าการวางแผนไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผลนี้จะท าให้ทราบถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์การหรือส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขการวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลังในอนาคต  

การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตราก าลังควรกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดท าการวางแผนหรือการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และ
โดยทั่วไปแล้ว การทบทวนแผนอัตราก าลังควรกระท าเม่ือ (ส านักงาน ก.พ., 2553, หน้า 7) 

1. แผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทของหน่วยงานหรือส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานอัตราก าลังเปลี่ยนแปลง 
3. สิ่งแวดล้อมและบริบทของสังคมที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หรือภาระหน้าที่ขององค์การเกิด

การเปลี่ยนแปลง 
 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี  4 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการการคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ
ก าลังคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งต้องค านึงถึงปริมาณคนที่องค์การมีอยู่ในปัจจุบันด้วย การ
คาดการณ์ก าลังคนนั้นไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่จ านวนของบุคลากรที่ต้องการใช้ในฝ่ายต่างๆ 
เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของคนด้วยว่าต้องมีคุณสมบัติ หรือ
คุณลักษณะอย่างไร ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น มีทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 1) เป้าหมายขององค์การ 2) นโยบายของรัฐ 3) เงื่อนไข
ตลาดแรงงาน 4) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่วนสาเหตุที่องค์การต่างๆต้องท าการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์นั้น ก็เนื่องมาจากความจ าเป็นที่เกิดจากแรงผลักดันของกระแสการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน
ของคู่แข่ง และแรงผลักดันทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งกระบวนการการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 2) การคาดการณ์
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ก าลังคนในปัจจุบัน 3) การคาดการณ์ก าลังคนในอนาคตและ 4) การจัดท าแผนก าลังคนเพ่ือการสรร
หาคัดเลือก ส่วนการคาดคะเนก าลังคนนั้น สามารถท าได้หลายวิธี คือ 1) การคาดคะเนโดยอาศัย
มาตรฐานงาน 2) การคาดคะเนทางสถิติ 3) การคาดคะเนโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) การคาดคะเนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 5) การคาดคะเนโดยใช้แบบจ าลองมาร์โคว์ 6) การวิเคราะห์แนวโน้ม และ 7) การใช้
วิจารณญาณของผู้บริหาร 

ส าหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนั้น เรียกว่า การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ซึ่ง
เริ่มต้นจากการท าการส ารวจภารกิจและอัตราก าลังคนภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าการตรวจสอบ
ภารกิจ การแยกภารกิจออกเป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง จากนั้นจึงจัดท าตารางภารกิจและจ านวน
ก าลังคนที่ต้องการ สุดท้ายก็ท าการเสนอกรอบอัตราก าลังต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

1. การวางแผนก าลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่าอย่างไร 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การอย่างไร 

4. องค์การมีความจ าเป็นอย่างไรจึงต้องท าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และจงบอกสาเหตุ
ความจ าเป็นดังกล่าว 

5. อธิบายกระบวนการในวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
6. การจะได้มาซึ่งจ านวนและลักษณะของบุคคลที่ต้องการนั้นมีวิธีการได้มาโดยใช้เทคนิค

วิธีใดได้บ้าง 
7. เมื่อขาดแคลนแรงงาน จงเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

8. เมื่อแรงงานมีมากเกินความต้องการ องค์การมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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บทที่ 5 

การวิเคราะห์งาน 

การวิเคราะห์งาน(Job Analysis) มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนารูปแบบในการบริหารของทีม
ผู้บริหารโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัท มาสดา (Mazda) ที่เมือง Flat Rock มลรัฐ Michigan 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมผู้บริหารเหล่านั้น มีความต้องการให้พนักงานใหม่มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม (Team Work) สามารถท างานสับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่การท างานระหว่างกันได้ 
และรับรู้ถึงวิธีการท างานที่เหมาะสมตลอดทั้งรู้ถึงกระบวนการ ระบบงานรวมทั้งรู้ถึงจุดบกพร่องที่ท า
ให้เกิดปัญหาในการผลิต และส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นให้แก่ผู้อ่ืน อีกทั้งมีความสามารถใน
การแนะน าวิธีการปรับปรุงงานให้แก่เพ่ือนร่วมงาน และต้องการให้พนักงานมีทักษะในการเขียนและ
รายงานรายละเอียดโดยใช้ตาราง (Charts) และการบันทึก (Memos) เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโรด
แมป(Road Map) ในการประกอบรถยนต์ของบริษัท (Cascio, 2003, p. 160) จึงได้ริเริ่มการ
วิเคราะห์งานขึ้น 

ซ่ึงการวิเคราะห์งานเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะต้องน าไปใช้ในกิจกรรมด้านอ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งการวิเคราะห์งาน
ยังเป็นการศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่างๆ ในองค์การ โดยเฉพาะการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประกอบการสรรหาบุคคลากร ดังเช่น ฮาร์โลว์เบรค(Harold Blake) ผู้อ านวยการด้านห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของบริษัท IBM ซึ่งได้กล่าวถึงการวิเคราะห์งานว่า “ส าหรับผู้บริหารด้านทรัพยากร
มนุษย์แล้ว ต้องสามารถแยกแยะแจกแจงทักษะของงานแต่ละประเภทได้ เพ่ือจะได้ท าการค้นหา
พนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม” (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 114)  

นอกจากนี้หากเป็นงานใหม่ที่เพ่ิงจัดท าขึ้น หรือสร้างขึ้น เราจ าเป็นที่จะต้องท าการออกแบบ
งาน (Job Design) ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวางแผนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบุคลากร และป้องกันมิ
ให้บุคลากรเกิดอาการเบื่องาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การวางแผนงาน และการออกแบบงาน เพ่ือ
ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน และสามารถท างานกับองค์การได้ต่อไปนานๆ ซึ่งการ
ออกแบบงานนั้น มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การท าให้งานมีความหลากหลายมากขึ้น (Job Enlargement) โดยเทคนิควิธีการที่ใช้ 
คือการโยกย้าย (Transfer) และการหมุนเวียนงาน (Rotation) 

2. การท าให้งานมีคุณค่ามากขึ้น (Job Enrichment) โดยเทคนิควิธีการที่ใช้ คือ การเลื่อน 
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ต าแหน่ง (Promotion) ให้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญมากข้ึน 

ส่วนงานที่มีอยู่แล้วหรือมีการออกแบบงานไปแล้วนั้น เราอาจท าการออกแบบงานใหม่อีกครั้ง
ได้เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์งานจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดของงานนั้นๆว่ามีลักษณะ
งานเป็นอย่างไร ต้องใช้บุคลากรแบบใดหรือประเภทใดจึงจะเหมาะสม เพ่ือทีจ่ะได้วางคนให้เหมาะสม
กับต าแหน่งงานนั้นๆ(Put The Right Man On The Right Job)  

 

ความหมายของการวิเคราะห์งาน 

ส าหรับความหมายของการวิเคราะห์งาน(Job Analysis) นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายหรือค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 

เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 131) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งานว่า หมายถึง 
กระบวนการในการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และก าหนดลักษณะของผู้ที่จะ
รับเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

ลัสเซียร์ และ เฮนดอน (Lussier& Hendon, 2013, p. 126) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็น
กระบวนการที่ใช้เพื่อแยกแยะรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการท างานส าหรับงานแต่
ละประเภทภายในองค์การ ซึ่งผลลัพธ์ของการวิเคราะห์งานจะรวมถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะ 
ความรู้ที่ต้องการ ผลลัพธ์ เงื่อนไขภายใต้การปฏิบัติงาน และปัจจัยที่จะเป็นไปได้อ่ืนๆ 

เวอร์เนอร์ซูเลอ และ แจคสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 122) ระบุว่า การ
วิเคราะห์งาน หมายถึง ระบบของกระบวนการในการอธิบายและบันทึกข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม กิจกรรมของงาน และคุณสมบัติเฉพาะ (Worker Specifications) ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆดังนี้  

1. เป้าหมาย (Purposes) ของงาน 

2. หน้าที่หรือกิจกรรมหลัก (Major Duties Or Activities) ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. เงื่อนไข (Conditions) ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

4. ขีดความสามารถของผู้ที่จะปฏิบัติงาน (Competencies) ให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ หรือคุณสมบัติอย่างอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงาน เป็นต้น  

คาสซิโอ้ (Cascio, 2003, p. 160)ได้ให้ความหมายของ การวิเคราะห์งานว่า หมายถึง 
กระบวนการของการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ภาระของงาน (Functions Of Jobs) ซึ่งข้อมูลนี้จะ
ถูกน ามาใช้ในหลายวัตถุประสงค์ และนอกจากข้อมูลของลักษณะงานแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
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คุณลักษณะของผู้ที่จะท างานนั้นๆด้วย เช่น ข้อมูลทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ หรือ การอบรม
พิเศษ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิเคราะห์งาน คือ ค าพรรณนาลักษณะของงาน (Job 

Description) และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  

โกเมซมีเจียบอลคิน และคาร์ด้ี(Gomez-Mejia, Balkin&Cardy, 2001, p. 64) ได้ให้ทัศนะ
ว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง ระบบกระบวนการของการรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งาน ซึ่งการวิเคราะห์งานจะจ าแนก แยกแยะ งาน (Tasks) หน้าที่ (Duties) และความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) ในหน้าที่เฉพาะหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง  

รอบบิน และ คาวล์เทอร์(Robbins & Coulter, 2007, p. 356) ได้ให้ค าจ ากัดความ ของการ
วิเคราะห์งานว่า เป็นการประเมินค่า (Assessment) ซึ่งสามารถระบุลักษณะของงาน (Defines Jobs) 
และสามารถก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ที่จะปฏิบัติงานได้  

บายอารส์ และ รูย์(Byars& Rue, 2006, p. 64) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการ
ของการตัดสินใจและการรายงานเกี่ยวกับธรรมชาติของงานแต่ละประเภท ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
ลักษณะหรือประเภทของงาน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ ซ่ึงผลของการ
วิเคราะห์งานจะได้ค าพรรณนางานออกมา  

แอนโทนี่ เคกมาร์ และ เพอร์ริว(Anthony, Kacmar, &Perrewe, 2002, p. 207) ได้ให้
ความหมายว่า การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงงาน (Jobs 

Performed) ในองค์การ 

เวอร์เนอร์ และ ดีไซมอนน์(Werner &DeSimone, 2009, p. 117) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
งาน เป็นรายการหน้าที่ (Task) ที่เฉพาะเจาะจงของงาน (Job) ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า
การพรรณนางาน (Job Description) และอาจจะขยายรวมถึงการก าหนดความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆที่ต้องการส าหรับต าแหน่งงานแต่ละประเภท 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557, หน้า 52) ได้ให้ความเห็นว่า การวิเคราะห์งาน เป็น
กระบวนการพิจารณาจ าแนกแยกแยะ ประเมินผล และจัดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานอย่างเป็นระบบ
ไม่ใช่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห์งาน มีดังนี้ 1) การระบุขอบเขต
งาน (Job Identification) 2) การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire Development) เพ่ือใช้
รวบรวมรายละเอียดของงาน เช่น มาตรฐานของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3) การรวบรวมสารสนเทศจากการวิเคราะห์งาน (Collect Job Analysis 

Information) เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น   
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จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2551, หน้า 85) ระบุว่า การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการหา
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงาน เพราะการทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดของงานจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ
ท าการประเมินค่าของงาน การวิเคราะห์งานเป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานทางด้านการบริหารบุคคลทุก
ประเภทภายในองค์การทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนเท่านั้น แต่การ
วิเคราะห์งานยังน ามาใช้ในการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การ และอ่ืนๆ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 44) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์งานว่า หมายถึง
กระบวนการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งถูกน ามาใช้ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อที่จะได้สารสนเทศของงานนั้น และเพียงพอต่อการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆในอนาคต ซึ่งผลที่ได้จากวิเคราะห์งานคือเป็นข้อมูลของการพรรณนาลักษณะงาน 
(Job Description) ข้อก าหนดคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) มาตรฐานการ
ท างาน (Job Standard) และการประเมินค่างาน (Job Evaluation) 

วนิดา วาดีเจริญ อธิวัฒน์กาญจนวณิชย์กุล และ สมบัติ ทีฆทรัพย์ (2556, หน้า 27) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์งานว่า เป็นการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลตามลักษณะ
งานซึ่งครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะ ความช านาญเฉพาะทาง สาขาวิชา
การศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือน ามาพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรใน
ต าแหน่งที่องค์การต้องการ โดยน าข้อมูลเหล่านั้น มาท าวิเคราะห์และแจกแจงรายละเอียด และ
สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละต าแหน่งงานด้วย  

นอกจากนี้ วนิดาและคณะยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การวิเคราะห์งานจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มองเห็นถึงความแตกต่างของงานแต่ละประเภทตลอดจนความส าคัญ บทบาท และความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งต่างๆภายในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าผลการวิเคราะห์ลักษณะงานเหล่านั้น 
มาใช้ในการประเมินค่างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นมาตรฐาน
ต่อไป 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการในการ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานทั้งหมด และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ จัดท าเป็นเอกสารส าหรับ
ต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง ซึ่งเอกสารของต าแหน่งงานนั้นประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ2 ส่วน คือ การ
บรรยายลักษณะของงาน (Job Description) และ การบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job 

Specification) ทั้งนี้ก็เพ่ือน าเอกสารเหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติกิจกรรมด้านอ่ืนๆ 
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ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์งานนั้น มีความสัมพันธ์กับหน้าที่หรือกิจกรรม
อ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 

 

 

รูปภาพที่ 5 - 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์งาน การบรรยายลักษณะของงาน การ
บรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน   และกิจกรรมด้านอ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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การท าการวิเคราะห์งานดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job 

Specification) และการพรรณนาลักษณะของงาน (Job Description) สามารถน าไปใช้เป็นปัจจัยใน
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมได้ 

 
 

รูปภาพที่ 5 - 2 แสดงปัจจัยในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้จากการบรรยาย
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) และการพรรณนาลักษณะของงาน (Job 

Description) 

 

จากค าว่า “Job Description” และ “Job Specification” อาจท าให้หลายๆคนสับสนได้ 
เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในเอกสารทั้ง 2 ฉบับนั้นเป็นข้อมูลรายละเอียดของต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง 
ซึ่งจะสอดคล้องกันเป็นคู่ๆ กล่าวคือ ใน 1 ต าแหน่งงานจะมีทั้ง “Job Description” และ “Job 
Specification” ที่มีเนื้อหาข้อมูลสอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง เช่น ในต าแหน่งเลขานุการ “Job 
Description” ระบุไว้ว่าต้องท างานกับเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น “Job 
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Specification” ของต าแหน่งเลขานุการ ก็ต้องระบุถึงความสามารถในการพิมพ์ดีดได้ ใช้เครื่อง
พิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งต้องรวมถึงความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีความ
สอดคล้องกับการพิมพ์ การจัดท ารายงาน และการน าเสนอได้ด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจพบว่า ชื่อในเอกสารเป็น “JobDescription” และ “Job 

Specification” แต่เนื้อหาในเอกสารกลับใช้ค าว่า “Position”จึงอาจท าให้เกิดความสับสน เราจึง
ควรทราบความหมายของค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง (Position)    คือ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจและ 
กิจกรรมย่อยต่างๆ โดยแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปปฏิบัติ 
เช่น ต าแหน่งพนักงานบัญชี เป็นต้น 

2. งาน (Job)คือ กลุ่มของต าแหน่งที่มีชนิดหรือระดับเดียวกัน หรือกลุ่มของหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สัมพันธ์กันและอยู่ในระดับเดียวกัน ซ่ึงมีปริมาณมากจึงจัดแบ่งออกเป็นต าแหน่งต่างๆ 
เพ่ือมอบหมายให้บุคคลหลายคนช่วยกันปฏิบัติให้แล้วเสร็จ เช่น พนักงานบัญชี 2 ต าแหน่งจัดเป็น 1 
งาน หรือพนักงานธุรการ 5 ต าแหน่งจัดเป็น 1 งาน เป็นต้น 

3. อาชีพ (Occupation) ประกอบด้วยกลุ่มงาน ซึ่งมีประเภทงานที่คล้ายคลึงกัน ที่อยู่ใน
องค์การหรือหน่วยงาน และเป็นอาชีพที่มีความเป็นสากล เช่น อาชีพรับราชการ เป็นต้น 

จากความหมายของค าต่างๆที่กล่าวมานี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า “Job” จึงอาจประกอบด้วย
หลายๆ “Position” มารวมกัน หรือ ใน “Job” แต่ละ “Job” อาจมีเพียง “Position” เดียวหรือ
หลาย “Position” ก็ได้ และเมื่อเราหาข้อมูลใส่ลงใน “Job Description” และ “Job 
Specification” แล้ว จึงหมายถึง เราหาข้อมูลของ “Position” นั่นเอง แต่ถ้ามีหลายๆ “Position” 
ก็ไม่จ าเป็นต้องหา “Position”  หลายครั้งตามจ านวนต าแหน่ง เพราะต าแหน่งเดียวกันย่อมท างาน
เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ในองค์การใหญ่ๆ อาจมีเลขานุการหลายต าแหน่ง (หลายคน) แต่เรามี 
“Job Description” และ “Job Specification” ของเลขานุการเพียงชุดเดียว เนื่องจากเลขานุการ
ทุกคนท างานประเภทเดียวกัน เป็นต้น 

 

ค าบรรยายลักษณะงาน  

เอกสารค าบรรยายหรือค าพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน
อย่างเป็นระบบ ท าการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอ านาจ 
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หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ซึ่งอาจจ าแนกได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่งงาน  
2. ความสัมพันธ์ของต าแหน่งกับหน่วยงานอื่น 

3. ชื่อหรือต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

4. ชื่อหรือต าแหน่งหรือจ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในงาน 

6. หน้าที่ต้องปฏิบัติ 
7. รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติ 
8. หน้าที่พิเศษท่ีต้องปฏิบัติ 
9. สภาพการท างาน 

10. (เงินเดือน/ค่าจ้างและอัตราชั่วโมงการท างาน) ส าหรับเรื่องของค่าตอบแทน อาจระบุ 
หรือไม่ระบุก็ได้ เพราะองค์การส่วนใหญ่มักถือว่าเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเป็นความลับที่ไม่ควร
เปิดเผย 

ค าบรรยายลักษณะงานของบุคคลในต าแหน่งบริหารกับต าแหน่งด้านวิชาชีพจะมีลักษณะงาน
และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเขียนค าบรรยายลักษณะงานของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงมี
ความยากง่ายแตกต่างกันใน 2 ประเด็น กล่าวคือ 

1. ลักษณะของเนื้องานต่างกัน      ในต าแหน่งวิชาชีพ เช่นฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ตัวเนื้องาน
หรือกิจกรรมในแต่ละวันมีความชัดเจนในการเขียนบรรยายลักษณะของงาน และสอดคล้องโดยตรง
ต่อการประเมินค่างาน ในขณะที่ต าแหน่งบริหารนั้น เนื้องานหรือกิจกรรมในแต่ละวันอาจเป็นการ
ประชุม การเซ็นเอกสาร การเป็นตัวแทนไปตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ซึ่งยากต่อการมองเห็นอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวันอาจไม่สอดคล้องกับการประเมินค่างานโดยตรง 
เนื่องจากต าแหน่งบริหารถูกประเมินค่างานสูงกว่า และได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้นการเขียน
บรรยายลักษณะงานต้องให้มีความสอดคล้องกับการประเมินค่างาน กล่าวคือต้องเขียนในลักษณะเนื้อ
งานหรือกิจกรรมที่เป็นนามธรรม เช่น การวางแผน การคิดและการตัดสินใจ หรือความรับผิดชอบ 
เป็นต้น 

2. ลักษณะของการบรรยาย(รูปธรรม-นามธรรม)      เนื่องจากความชัดเจนของเนื้องานมี
ความแตกต่างกัน จึงท าให้ลักษณะของการบรรยายแตกต่างกันด้วย ดังนั้นความยากง่ายในการเขียน
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ค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งงาน ทั้ง 2 กลุ่ม จึงมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การบรรยาย
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของต าแหน่งบริหารจะยากกว่า 

 

ค าบรรยายคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน  

เอกสารค าบรรยายลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) เป็นเอกสารที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือระบุคุณสมบัติของบุคคลที่หน่วยงานมีความต้องการ หรือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งานนั้นๆ โดยข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงานจะถูกระบุในค าบรรยายลักษณะงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. ระดับการศึกษา (แต่ละต าแหน่งต้องการบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน) 
2. ประสบการณ์การในการท างาน(แต่ละต าแหน่งอาจต้องการประสบการณ์มากน้อย 

ต่างกัน) 
3. เพศ (เพศหญิงหรือชาย ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง หรือ ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย) 
4. อายุ (อายุที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งอาจก าหนดเป็นช่วงอายุก็ได้) 
5. ทักษะ ความถนัด (ที่ต้องมีในทางวิชาชีพ ที่ต าแหน่งนั้นๆต้องการ) 
6. ความสามารถทั่วไป (มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอาจรวมถึง 

ความสอดคล้องกับเพศ) 
7. ความสามารถพิเศษ (ความสามารถอย่างอ่ืนประกอบเพ่ิมเติมในต าแหน่งนั้นๆ) 

รูปแบบ (Format) ของเอกสาร “Job Description” และ “Job Specification” ในแต่ละ
หน่วยงานอาจไม่เหมือนกัน ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่จะมีเนื้อหาสาระหรือข้อมูลในแนวทางเดียวกัน 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส าหรับตัวอย่างเอกสาร “Job Description” และ “Job 
Specification” ผู้เขียนขออนุญาตน าเสนอตัวอย่างเอกสารแสดงลักษณะงานและคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนราชการ ดังนี้ (กลุ่มบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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ตัวอย่างเอกสารค าพรรณนาลักษณะงาน และเอกสารค าพรรณนาคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

เอกสารค าพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) และ 

เอกสารค าพรรณนาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) 
 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งเลขที่/สังกัด 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๓๑ 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  

สังกัด กลุ่มสารนิเทศ กองอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดท าวิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปประเด็นข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์รายวันเสนอ

ผู้บริหาร  
2. ร่วมด าเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์  
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
5. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง
สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการส าหรับต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์ในการการปฏิบัติงานใน

หน้าที่เป็นอย่างดี  
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปประเด็นข่าว 
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4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

5. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการประสานสัมพันธ์แก่
บุคคล หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 

6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น และคล่องแคล่ว ว่องไว พร้อมที่จะปรับปรุงการท างาน
และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

7. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
8. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติและรู้จักคิดไตร่ตรอง

อย่างมีเหตุผล 

9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 

 

วิธีการรวบรวมและค้นหาข้อมูล 

ข้อมูลต่างๆที่รวมรวบเพ่ือน ามาใส่ในเอกสารค าบรรยายหรือค าพรรณนาลักษณะของงาน 
และใบบรรยายหรือพรรณนาลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนั้น สามารถจัดหามาได้จากหลากหลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 

1. การสังเกต (Observation Method) นักวิเคราะห์งานจะท าการสังเกตการท างานของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในขณะที่พนักงานท างานตามปกติ 

2. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Method) เป็นวิธีการที่นิยมมาก เนื่องจากเป็น
วิธีที่ง่ายต่อการปฏิบัติ แต่การใช้แบบสอบถามก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายประเด็น เนื่องจากผู้กรอก
แบบสอบถามอาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

3. การสัมภาษณ์ (Interview Method) การสัมภาษณ์นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน เนื่องจาก นักวิเคราะห์สามารถจะสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจาก
ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เก่ียวข้องต่างๆ เช่นหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า และพนักงานหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4. บันทึกงาน (Diary Method)นักวิเคราะห์งานจะให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท าการจดบันทึกว่า 
ตนได้ท างานอะไรบ้างในแต่ละวัน 
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5. การประชุม (Conference Method) เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานโดยใช้ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

6. จากสื่อเอกสาร (Organization Document) จากสื่อเอกสารต่างๆขององค์การ เช่น 
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารโครงสร้างองค์การ เป็นต้น 

7. จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Electronic Equipment) จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น การหา
ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงานอ่ืนๆ จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ หรือประกอบการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิธีการวิเคราะห์งานที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป ยังพบว่าวิธีการวิเคราะห์งานยังมีอีกหลากหลายวิธี ดังนี้ (Werner, Schuler, & Jackson, 

2012, p. 128-132) 

1. การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (Time-and-motion Studies) เป็นการจ าแนก
แยกแยะงานและการวัดท่วงท่า การเคลื่อนไหว ของผู้ปฏิบัติงาน และน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
และประเมินผลว่า การเคลื่อนไหวใดบ้างที่สามารถลดหรือขจัดออกไปได้ซึ่งการศึกษาเวลาและการ
เคลื่อนไหวนี้ ได้ถูกท าการศึกษาครั้งแรก โดยแฟรงค์ และ ลิเลียน กิลเบร์ท(Frank & Lillian Gilbert) 

ต่อมาหลักการของการศึกษานี้ก็ได้ถูกน ามาใช้ในหลายกิจการต่อมาจนกระทั่งประสบความส าเร็จโดย
ตัวอย่างที่โดดเด่น คือ บริษัท UPS ซึ่งในปี ค.ศ. 1920 วิศวกรของบริษัท UPS ได้น าหลักการนี้เป็น
ต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสิ่งของที่บริษัทต้องท าการจัดส่ง รวมทั้งเส้นทางและระยะเวลาใน
การขนส่งและยังได้ท าการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือตลอดจนนโยบายของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบงานของบริษัทได้ให้ความส าคัญอย่างมากต่อ
การตัดสินสินใจเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดในการขนส่งสินค้า   

2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบสิ่งของ สถานที่ท างานและอุปกรณ์ส านักงาน
ต่างๆให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย(Ergonomic Analysis) คือ การศึกษาถึงวิธีการลด
ความเครียดและความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย (Stress And Fatigue) โดยการศึกษามุ่งไปที่การศึกษาว่า
งานทีแ่ต่ละคนท านั้น มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและการตอบสนองทางด้านสรีรศาสตร์(Physical 

Movement And Physiological Responses) อย่างไรเช่น การศึกษาเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ 
(Biomechanics) ของข้อมือ (Wrist) แขน และไหล่ รวมถึงการศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด 
(Strain) โดยไม่จ าเป็น ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ตามความ
เหมาะสมและยังปกป้องสุขภาพของลูกจ้าง (Safeguard Employees’ Health) ได้อีกด้วย ดังเช่น 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพนักงานในบริษัทมีอายุเฉลี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมประเภท
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เดียวกันในแถบเอเชีย บริษัทจึงได้ท าการศึกษาถึงวิธีการลดความเครียดส าหรับพนักงานที่มีอายุมาก 
และได้ท าการแก้ไขโดยการใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น การน าสายพานยกหรือล าเลียงสิ่งของ(Overhead 

Conveyor Belts) มาใช้ในการยกชิ้นส่วนประกอบ การใช้ปืนลม (Air Guns) มาใช้ช่วยในการขันน็อต
(Drive Screws) เพ่ือลดการอักเสบของข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome) เป็นต้น 

3. เครือข่ายข้อมูลข่าวสารอาชีพ (Occupational Information Network - O*NET) การ
ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางหรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆจะท าให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ซึ่งเหมาะสม
มากส าหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณที่จ ากัด ข้อมูลจากบางแหล่งที่มีความเป็นสากลหรือเชื่อถือได้ 
สามารถน ามาปรับใช้ได้กับองค์การทั่วโลก เช่น ข้อมูลจากฝ่ายแรงงานของสหรัฐอเมริกา (The U.S. 

Department Of Labor’s Job Analysis Service-The Occupational Information Network - 

O*NET) ซึ่งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับ หน่วยงาน รายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Characteristics And Worker Attributes) และข้อมูลด้านอื่นๆตามรูปภาพที ่5 – 3 ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 - 3 แสดงข้อมูลเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอาชีพ (Occupational Information Network 

- O*NET)  

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Werner, Schuler, & Jackson 2012, p. 130) 
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4. แบบสอบถามการวิเคราะห์ต าแหน่งงาน (Position Analysis Questionnaire – PAQ) 

เป็นการใช้แบบสอบถาม เพ่ือวัดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของคนที่งานแต่ละประเภทต้องการ ซึ่ง
การใช้แบบสอบถามนี้ เริ่มใช้ครั้งแรกโดย เออร์เน็ท เจ แม็คโครมิค (Ernest J. McCormick) เพ่ือท า
การทดสอบพฤติกรรมของคนงาน ความส าคัญของงาน และ เวลาที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน โดย
เนื้อหาจะครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้  

 
 

รูปภาพที่ 5 - 4 แสดงเนื้อหา 6 ด้านของแบบสอบถามการวิเคราะห์ต าแหน่งงาน (Position 

Analysis Questionnaire – PAQ) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Werner, Schuler, and Jackson (2012, p. 132) 



155 

 

 

5. แบบสอบถามการพรรณนาต าแหน่งการบริหารจัดการ (Management Position 

Description Questionnaire – MPDO) เป็นแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความต้องการ ข้อจ ากัด และบุคลิกต่างๆของผู้ท างานเกี่ยวกับการ
บริหาร (Managerial jobs)  

6. การวิเคราะห์งานตามความต้องการ (Customized Job Analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้กับสถานการณ์บางสถานการณ์  

 

ประโยชน์และความส าคัญของการวิเคราะห์งาน 

ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจะเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานของเอกสารที่ส าคัญ ซึ่งหมายถึง
เอกสารบรรยายลักษณะของงาน และเอกสารบรรยายคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน เอกสารเหล่านี้จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านอื่นๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 5 - 5 แสดงถึงการวิเคราะห์งาน อันเป็นรากฐานของโปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Cascio (2003, p. 161) 



156 

 

 

จากรูปภาพดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์งานกับการก าหนด
มาตรฐานงาน และกิจกรรมด้านอ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงสามารถอธิบายได้ ดังนี้
(Cascio, 2003, p. 160andLussier& Hendon, 2013, p. 126) 

1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การ (Organizational Structure 

And Design) การวิเคราะห์งานจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความต้องการของงาน (Job 

Requirement) ได้อย่างชัดเจนและยังได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ การก าหนดความ
รับผิดชอบในงานระดับต่างๆ การส่งเสริมเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
พิจารณาลดขั้นตอนที่มีความซับซ้อนลง 

2. ด้านการวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) การ
วิเคราะห์งานนับเป็นพ้ืนฐานของการประมาณการ (Forecasting) ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การฝึกอบรม การโยกย้ายสับเปลี่ยน การเลื่อนต าแหน่ง หรือ 
บ่อยครั้งยังพบว่าข้อมูลที่ได้จากการท าวิเคราะห์งานจะถูกรวมเป็นระบบข้อมูลของทรัพยากรมนุษย์ 
(A Human Resource Information System – HRIS) 

3. ด้านการประเมินค่างานและการจ่ายค่าตอบแทน (Job Evaluation And 

Compensation) ซึ่งตามหลักการที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลในส่วนภาคเอกชนแล้ว ก่อนที่จะท า
การจ้างบุคคลเข้าท างาน องค์การควรท าการวิเคราะห์งาน เพ่ือจะได้ทราบถึงคุณค่าของงาน (Overall 

Worth) ในแต่ละต าแหน่งและท าการส ารวจค่าจ้าง (Pay Surveys) งานที่มีคุณค่าในระดับเดียวกัน
ของบริษัทอ่ืน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบค่าจ้างให้สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรก็ตามส าหรับ
การจ้างงานในส่วนของภาครัฐ จะยึดตามระเบียบของส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นหลัก 

4. ด้านการสรรหา (Recruitment) ข้อมูลที่ส าคัญของผู้ที่ท าหน้าที่ในการสรรหา 

(Recruiter) ควรต้องเข้าใจงานอย่างลึกซึ้ง เพ่ือการสร้างค าถามที่เหมาะสม และพิจารณาบุคลิกและ
พฤติกรรมที่ผู้สมัครแต่ละคนแสดงออก 

5. ด้านการคัดเลือก (Selection) วิธีการที่ใช้ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่
เหมาะสมในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง จะต้องมีพ้ืนฐานมาจาก ประเมินผลของงาน (Job 

Performance) หรือการวิเคราะห์งาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงลักษณะงานที่พนักงานถูกคาดหวังให้ท า 
โดยจะสะท้อนออกมาจากการสัมภาษณ์และจากค าถามที่ใช้ในการทดสอบผู้สมัคร 

6. ด้านการแต่งตั้งโยกย้าย (Placement) ในหลายกรณีผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกเข้าท างาน
อาจจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานในเบื้องต้นก่อน แต่หลังจากท่ีเขาสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของ



157 

 

 

งานประกอบกับได้มีการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นก็จะท าให้พนักงานเหล่านั้นได้มี
การโยกย้ายสับเปลี่ยนให้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญมากขึ้น 

7. ด้านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร(Orientation, Training, And 

Development) ซึ่งการจัดโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนา ให้กับพนักงานจะต้องคัดเลือกโปรแกรมท่ีตรง
กับความต้องการของงานเพ่ือให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิผล ดังค ากล่าวที่ว่า “What You 

Learn In Training Today You’ll Use On The Job Tomorrow” ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องท าการ
วิเคราะห์งานเพ่ือการจัดโปรแกรมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

8. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินจะต้องท าการวิเคราะห์งานก่อน เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการของงาน (Job 

Requirements) แต่ละประเภท ซึ่งจะท าให้การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้มีความเหมาะสม 

9. ด้านการวางแผนแนวทางอาชีพ (Career Path Planning) การวิเคราะห์งานท าให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงเป้าหมายและโอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามสายงานของตน 

10. ด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation) การค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์งานจะ
ช่วยทั้งผู้บริหารและสหภาพแรงงานในการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาความคับข้องใจของพนักงาน
(Grievances) และความขัดแย้งทางด้านกฎหมาย (Jurisdictional Disputes) 

11. ด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรการก าหนดวิธีการปรับปรุง (Engineering Design 

And Methods Improvement) และการออกแบบเครื่องมือที่ใช้(Equipment) เพ่ือให้เหมาะกับการ
ท างานในแต่ละประเภท วิศวกรจะต้องเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับสมรรถนะ (Capabilities) ของ
ผู้ปฏิบัติงานว่าอะไรคือสิ่งที่เขาถูกคาดหวังให้ท าซึ่งการวิเคราะห์งานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงหรือการเสนอวิธีการใหม่ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งาน (Job Objectives) ด้วย 

12. ด้านการออกแบบงาน (Job Design) การออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานจะส าเร็จได้จะต้องท าการวิเคราะห์งาน โดยเน้นศึกษาที่เนื้องานและพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

13. ด้านความปลอดภัย (Safety) บ่อยครั้งการวิเคราะห์งานจะท าให้รู้ถึงสภาพการท างานที่
ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย เช่น เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หรือนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน 
(Environmental Conditions Or Personal Habits) ซึ่งจะน ามาสู่การปรับปรุงสภาพดังกล่าวใน
ที่สุด 
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14. ด้านการแนะน าอาชีพ และการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Vocational 

Guidance And Rehabilitation Counseling) การสรุปการพรรณนางาน (Job Description) และ 
ข้อก าหนดของงาน (Job Specification) จะท าให้ผู้ค้นหางานได้รู้แนวทางในการตัดสินใจ เกี่ยวกับ
การเลือกอาชีพ (Career Choices) 

15. ด้านระบบการจัดกลุ่มงาน (Job Classification Systems) หรือบางครั้งใน
ภาษาอังกฤษอาจใช้ค าว่า “Job Families” จะเป็นการจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการวิเคราะห์งาน โดยการจัดกลุ่มงานนี้จะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ
คัดเลือก การฝึกอบรม และการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ   

ซึ่งจากความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์งานและกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมา จึงสามารถกล่าว
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์งาน เป็นรากฐานของการด าเนินกิจกรรมหรือโปรแกรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อ่ืนๆ (Cascio, 2003, p. 191) 

 

นักวิเคราะห์งานหรือผู้ท าการวิเคราะห์งาน 

นักวิเคราะห์งาน(Job Analyst) บางครั้งอาจเรียกว่า นักวิเคราะห์ค่าจ้าง (Wage Analyst)มี
หน้าที่ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในเรื่องงาน 
เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็นมาตรฐานในการก าหนดค่าจ้างค่าตอบแทน การฝึกอบรม หรือการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สอดคล้องกับคุณค่าของงาน นักวิเคราะห์งาน แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับตาม
ต าแหน่ง ทักษะความอาวุโส และประสบการณ์ ดังนี้ (ณัฏพันธ์ เขจรนันทน์, 2555, หน้า52-53) 

1. นักวิเคราะห์งานขั้นต้น เป็นระดับเริ่มต้นทีย่ังขาดประสบการณ์ 
2. นักวิเคราะห์งาน   เป็นระดับที่เริ่มมีประสบการณ์บ้างประมาณ 2-3 ปี 
3. นักวิเคราะห์ค่าจ้าง  เป็นระดับที่มีประสบการณ์มากพอที่จะเห็นความสัมพันธ์ของ 

งานต่างๆได้ชัดเจน 

4. นักบริหารค่าจ้าง นักวิเคราะห์งานในระดับนี้จะมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ  
และประสบการณ์สูง รวมทั้งเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จึงสามารถท่ีจะวางแผนและก าหนด
นโยบายในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
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การประเมินค่างาน 

ข้อมูลของงานที่ถูกก าหนดโดยการวิเคราะห์งานจะต้องถูกน ามาเปรียบเทียบและดู
ความสัมพันธ์กับการประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
สมเหตุสมผลมากที่สุด ส าหรับความหมายของการประเมินค่างานนั้น นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

เสนาะ ติเยาว์และ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์(2546, หน้า 203)ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินค่างานว่า หมายถึง กระบวนการที่ท าขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบค่าของงานต่างๆในองค์การโดยมี
จุดมุ่งหมายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กับงาน กระบวนการที่ท าขึ้นนั้น จะใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้ในการ
ท าการวิเคราะห์งานมาหาความสัมพันธ์ของจ านวนค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้บุคลากรกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเขา 

ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2553, หน้า 20) กล่าวว่า การประเมินค่างาน หมายถึง กรรมวิธี หรือ 
กระบวนการในการน าต าแหน่งงานต่างๆทั้งหมดในองค์การ มาเปรียบเทียบกัน โดยมีการให้คะแนน
ส าหรับต าแหน่งงานต่างๆทุกต าแหน่งตามปัจจัยที่ก าหนด เพ่ือน าผลลัพธ์มาเป็นแนวทางในการจัด
กลุ่มงานตามความส าคัญของต าแหน่งงาน และน ามาใช้เป็นหลักในการจัดท าโครงสร้างเงินเดือนต่อไป 

วิเชียร วิทยอุดม (2557, หน้า 8) ให้ค าจ ากัดความของการประเมินค่างาน ว่า เป็นระบบใน
การก าหนดค่าของงานแต่ละชนิดที่มีความสัมพันธ์กับงานอ่ืนๆในองค์การ กระบวนการนี้ใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานนั้นๆ แนวคิดท่ัวๆไปของการประเมินค่างาน เป็นการประเมินว่างานแต่ละงานมีคุณค่ามาก
น้อยเพียงใด จึงมีความแตกต่างไปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันเป็นการประเมินถึง
ความสามารถในการท างานของบุคคล  

กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินค่างาน หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานมาใช้
ในการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบคุณค่าของงานในองค์การ ว่างานใดมีคุณค่ามากกว่างานใด 
โดยพิจารณาจากเนื้องาน ความยากง่ายของงาน ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยไม่ค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านตลาดแรงงาน ซึ่งจะถูกประเมินค่าออกมาในรูปของตัวเงินว่าในแต่ละ
ต าแหน่งงานควรได้ชั่วโมงละเท่าใด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานแต่ละ
ต าแหน่งกับค่าเงินตอบแทนที่ได้รับนั่นเอง ว่าสมเหตุสมผลอย่างไรเมื่อเทียบกับเนื้องาน การประเมิน
ค่างาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดอัตราค่าจ้างหรือตอบแทนของพนักงาน ส่วนการ
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ก าหนดค่าตอบแทน ของพนักงานต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เช่น ตลาดแรงงาน 
ค่าครองชีพ อุปสงค์-อุปทานของแรงงานแต่ละสายอาชีพ เป็นต้น  

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินค่างาน 

การประเมินค่างานนั้น(Job Evaluation) โดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงค์ 5 ประการที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1. เพ่ือก าหนดโครงสร้างของค่าจ้างหรือเงินเดือน 

2. เพ่ือสร้างความยุติธรรม อันจะส่งผลต่อการลดการลาออกและการร้องทุกข์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในเรื่องของค่าจ้างและเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ภายนอก 

4. เพ่ือลดความขัดแย้ง ทั้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ  และท้ังฝ่ายปฏิบัติ 
หรอืพนักงานด้วยกันเอง 

5. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การเอง 
 

วิธีการประเมินค่างาน  

 การประเมินค่างาน(Job Evaluation)สามารถท าได้ 4 วิธีหลักๆ ดังนี้  
1. วิธีการจัดล าดับ (Ranking Method) 

เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการประเมินค่างาน กล่าวคือน าเอาต าแหน่งงานมา
เรียงล าดับความส าคัญตามที่ผู้ประเมินเห็นสมควร หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนประกอบด้วย เช่น การ
เปรียบเทียบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ (Paired Comparison)  

ขั้นตอนที่ส าคัญของวิธีการจัดล าดับงานมีดังนี้ 
1.1 มีการวิเคราะห์งานทุกต าแหน่งมาอย่างดี 
1.2 เขียนค าบรรยายงานส าหรับงานหรือต าแหน่งที่จะประเมิน 

1.3 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 

1.4 เลือกและจัดล าดับ “งานหลัก”(Key  Job) ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะความยากง่าย
ของงานที่คนทั่วไปรู้จักดี 

1.5 ด าเนินการจัดล าดับงานหรือต าแหน่งงานตามความส าคัญของงานแต่ละต าแหน่ง    
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1.6 ด าเนินการเปรียบเทียบงานที่ก าลังพิจารณากับงานหลัก  
1.7 ตรวจสอบหรือทบทวนผลการประเมินและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ซึ่งการเปรียบเทียบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ (Paired Comparison) นี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อดีของการเปรียบเทียบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ 

1. ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา (หากต าแหน่งงานมีไม่มาก) 
2. เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก และหัวหน้างานโดยทั่วไปถนัดวิธีนี้ 
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ข้อเสียของการเปรียบเทียบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ 

1. หากผู้ประเมินไม่คุ้นเคยกับงานดีพอ อาจท าให้การประเมินผิดพลาด   
2. เกิดปัญหาจาก “Halo Effect” ของผู้ประเมิน ซึ่งเป็นการเน้นหรือให้

ความส าคัญกับปัจจัยค่าตอบแทน (Compensational Factor) ตัวใดตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษ 

3. ไม่เหมาะสมในกรณีที่มีต าแหน่งงานจ านวนมาก 

2. วิธีการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน (Job Classification Method) 

วิธีการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน เป็นวิธีที่พัฒนามาจากวิธีการจัดล าดับงาน โดยมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยค่าตอบแทน (Compensational Factor) เหมือนวิธีแรกแต่มีส่วนแตกต่างตรงที่วิธี
นี้จะมีการจัดงานต่างๆ ไว้เป็นกลุ่มๆ หรือเป็นชั้นๆ โดยที่ในแต่ละกลุ่มหรือในแต่ละชั้นจะไม่มีการ
เรียงล าดับของงานหรือต าแหน่งต่างๆ นอกจากนี้ในแต่ละชั้น จะมีการเขียนค าบรรยายชั้น (Class 

Description)แต่ละชั้นหรือกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดงานหรือต าแหน่งงานในแต่ละชั้น โดย
ค าบรรยายของชั้นจะเน้นหรือให้ความส าคัญกับปัจจัยค่าตอบแทนบางประเภท เช่น ทักษะ ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น ส าหรับ “งานหลัก”(Key Job) หรืองานที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป จะถูกน ามาใช้ในการ
พิจารณาหรือประเมินค่าวิธีนี้ เพ่ือใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับงานหรือต าแหน่งต่างๆที่ต้องการ
ประเมินซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอน ของวิธีการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน มีดังนี้ 
2.1 ต้องแน่ใจว่างานหรือต าแหน่งงานทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี 

โดยไดร้วบรวมค าบรรยายลักษณะงานทุกงานหรือทุกต าแหน่งอย่างครบถ้วน 

2.2 ก าหนดจ านวนชั้นของงาน 
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2.3 พัฒนาและปรับปรุงค าบรรยายชั้นงานแต่ละชั้น 

2.4 เลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 

2.5 เลือกงานหลักของแต่ละชั้นไว้เพื่อเปรียบเทียบกับงานหรือต าแหน่งอื่นๆ 

2.6 ท าการประเมินโดยจัดงานที่มีอยู่ลงในแต่ละชั้น โดยไม่ค านึงถึงล าดับของงาน 
หรือ ต าแหน่งในแต่ละชั้น แต่จะประเมินโดยเปรียบเทียบงานกับค าบรรยายชั้นและ “งานหลัก” ของ
ชั้นนั้นๆ 

ซึ่งการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงานมีทั้งข้อดีหรือข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้ 
ข้อดีของการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน 

1. ได้รับการยอมรับในหลักการมากกว่าวิธีแรก เนื่องจากมีการแยกระดับชั้น และ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการเติบโตของพนักงาน 

2. เหมาะกับกิจการที่มีขนาดเล็ก ต าแหน่งงานไม่มากเกินไป 

ข้อเสียของการจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน 

1. มีความยากในเรื่องของการเขียนค าบรรยายชั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปัจจัยค่าตอบแทนที่ผู้บริหารให้ความสนใจและให้ความส าคัญ  

2. อธิบายได้ยากในรายละเอียดของการให้ความส าคัญของแต่ละชั้น เนื่องจากเป็น
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ 

 

3. วิธีการให้ค่าคะแนน (Point Rating Method)  

วิธีนี้ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นวิธีการให้ค่าคะแนนออกมาเป็นค่าของงานหรือ
ต าแหน่งงานต่างๆ โดยใช้ปัจจัยค่าตอบแทนและท าการรวมคะแนนทั้งหมด (Total Point) ซึ่งวิธีการนี้
สามารถท าได้โดยการก าหนดน้ าหนักหรือคะแนนและเปรียบเทียบกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ส าคัญของวิธีการให้ค่าคะแนน มีดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ต าแหน่งงานทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์มาแล้วเป็น 

3.2 รวบรวมค าบรรยายลักษณะงานทุกงานหรือทุกต าแหน่ง 
3.3 จัดกลุ่มค าบรรยายงานอย่างคร่าวๆ เช่น ใช้ทักษะที่คล้ายคลึงกัน  
3.4 ประเมินค่างานหรือต าแหน่งงานโดยใช้ปัจจัยค่าตอบแทนแต่ละตัว 

3.5 ค านวณค่าคะแนนทั้งหมดของงานแต่ละงานหรือแต่ละต าแหน่ง 
3.6 จัดล าดับงานตามล าดับคะแนน 
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3.7 แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในการประเมินที่อาจจะมี 
ซึ่งวิธีการให้ค่าคะแนน มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ 
ข้อดีของวิธีการให้ค่าคะแนน 

1. เป็นผลในเชิงปริมาณ ซึ่งง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

2. ง่ายและสะดวกในการจัดชั้นของงาน มีความเบี่ยงเบนน้อย 

3. มีความแน่นอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในงานทั่วไป  
ข้อเสียของวิธีการให้ค่าคะแนน 

1. มีปัญหาในการเลือกปัจจัยค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

2. มีข้อสมมุติว่างานทุกงานเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน 

3. มีรายละเอียดมาก ท ายาก 

4. อาจมีปัญหาในการก าหนด “งานหลัก” 

4. วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทน (Factor Comparison Method) 

วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทน เป็นวิธีการที่รวมวิธีการจัดล าดับและระบบการให้
ค่าคะแนนเข้าด้วยกัน โดยการเปรียบเทียบงานหรือต าแหน่งงานหนึ่งๆกับงานหรือต าแหน่งงานอ่ืนๆ
ตามวิธีการจัดล าดับ ส่วนการให้ค่าคะแนนนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยค่าตอบแทน ซึ่งวิธีนี้มีจุดเด่น คือ 
จะมีการก าหนดค่าของปัจจัยค่าตอบแทนแต่ละตัวในรูปของตัวเงินซึ่งอาจออกมาในรูปของ
ค่าตอบแทนต่อชั่วโมงการท างาน  

ขั้นตอนที่ส าคัญของวิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทนมีดังนี้ 
4.1 เลือกค าบรรยายลักษณะงานทุกงานและจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน 

4.2 เลือกและจัดล าดับงานหลักที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินงานหรือต าแหน่งงาน 

4.3 ประเมินอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับงานหลักแต่ละงาน ส าหรับปัจจัย
ค่าตอบแทนแต่ละตัว 

4.4 ประเมินค่างานอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบแต่ละงานหรือต าแหน่งงานหนึ่งๆ กับงาน
หลักส าหรับปัจจัยค่าตอบแทนแต่ละตัว 

4.5 ค านวณค่างานทั้งหมดออกมาโดยรวมอัตราค่าตอบแทนหรือเงินที่ต าแหน่งต่างๆ 
ได้รับในแต่ละปัจจัยค่าตอบแทน และก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่แต่ละต าแหน่ง 
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ซึ่งวิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ 
ข้อดีของวิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทน 

1. มีการเปรียบเทียบงานหรือต าแหน่งงานในเชิงปริมาณ ซึ่งถูกต้อง มีเหตุผลและ
ง่าย   ต่อการท าความเข้าใจ 

2. นิยมมาก เหมาะกับธุรกิจ หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ มีต าแหน่งงานมาก 

ข้อเสียของวิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทน 

1. มีรายละเอียดมาก  
2. ในการปฏิบัติจริงท าได้ยาก 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี  5 

การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด และ
น าเอาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ จัดท าเป็นเอกสารส าหรับต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง ซึ่ง
ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของงานและการบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน โดยการเขียน
ค าบรรยายลักษณะของงานของต าแหน่งบริหารกับต าแหน่งวิชาชีพและเทคนิคจะมีความยากง่าย
แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของเนื้องานแตกต่างกัน และความเป็นรูปธรรมและนามธรรมต่างกัน
ด้วย 

ส าหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลท าได้หลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การบันทึกงาน การใช้เอกสารหรือบันทึกการประชุมจากสื่อต่างๆ เป็นต้น การวิเคราะห์งาน
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในกิจกรรมอ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การออกแบบ
งาน การประเมินค่างาน การสรรหาคัดเลือก ฯลฯ เป็นต้น    นักวิเคราะห์งานคือผู้ท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในเรื่องงาน เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนด
เป็นมาตรฐานในการก าหนดค่าจ้าง  

ส่วนการประเมินค่างาน เป็นการเปรียบเทียบคุณค่างานในองค์การว่างานใดมีค่ามากกว่างาน
ใด ซ่ึงวิธีการประเมินค่างานมี 4 วิธี ได้แก่ 1) การจัดล าดับ 2) การจัดชั้นหรือจัดเกรดของงาน 3) 
วิธีการให้ค่าคะแนน และ 4) วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยค่าตอบแทน เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. การวิเคราะห์งานหมายถึงอะไร 

2. การวิเคราะห์งานจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์อะไร 

3. เอกสารค าบรรยายลักษณะของงาน หมายถึงอะไร  
4. เอกสารค าบรรยายลักษณะของงาน มีเนื้อหาอะไรบ้าง 
5. เอกสารค าบรรยายคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึงอะไร  
6. เอกสารค าบรรยายคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน มีเนื้อหาอะไรบ้าง 
7. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานนั้น ได้มาอย่างไร จากแหล่งใดบ้าง 
8. นักวิเคราะห์งานท าหน้าที่อะไร มีก่ีระดับ อะไรบ้าง 
9. การประเมินค่างานหมายความว่าอย่างไร และน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

10. วิธีการประเมินค่างานมีกี่วิธี อะไรบ้าง แต่ละวิธีมีลักษณะอย่างไร 
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บทที่ 6  
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

การสรรหาบุคลากร (Recruitment) นับได้ว่าเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นงานทีใ่ห้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยผู้บริหารขององค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ต่อกระบวนการในการสรรหาบุคลากร เช่น ความพยายามสรรหาคนที่มีความเหมาะสมที่สุด เก่งที่สุด 
ดีที่สุด มาท างานให้กับองค์การของตน ดังเช่น สตีฟ จ็อบ (Steve Jobs) ซี อี โอ และผู้ร่วมก่อตั้ง 
บริษัท แอปเปิล ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งส าคัญที่สุดที่ฉันท าคือการสรรหาบุคลากร” “The Most 

Important Thing I Do Is Recruitment” (Werner, Schuler, & Jackson 2012, p. 150)   
ดังนั้นความท้าทายขององค์การคือ วิธีการที่ท าอย่างไรองค์การจึงจะดึงดูดคนเก่ง และคนดีให้

เกิดความสนใจต่อองค์การ (ขั้นตอนของการสรรหา) เมื่อสามารถท าให้คนสนใจต่อองค์การได้แล้วก็
ค้นหาต่อว่า จะมีวิธีการอย่างไรจึงจะเลือกคนดีคนเก่งเหล่านั้นมาได้ (ขั้นตอนของการคัดเลือก) และ
เมื่อได้คนดีคนเก่งนั้นมาแล้ว ท าอย่างไร จึงจะใช้และพัฒนา ศักยภาพ ความเก่ง ความดีนั้นได้อย่าง
เต็มที่ ตลอดจนรักษาคนเก่ง คนดีนั้นไว้ให้อยู่กับองค์การนานๆ (ขั้นตอนของการบรรจุ การประเมินผล 
การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนา และการธ ารงรักษา เป็นต้น) 

 

ความหมายของการสรรหา 

นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความในเชิงวิชาการของ ค าว่า “การสรร
หา” ไว้ดังนี้ 

นอย์ ฮอลล์แลนเบค เจอร์ฮาร์ด และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010, 

p. 210) ได้ให้ความหมายของ การสรรหาว่า หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติขององค์การ โดยมี
เป้าหมายเบื้องต้นเพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมของการสรรหาจะถูก
สร้างข้ึนเพื่อหวังผลทางด้านบุคลากรต่างๆ ดังนี้ 

1. จ านวนของผู้สมัคร 

2. ประเภทของผู้สมัคร 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานของผู้สมัคร 
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นอกจากนี้ นอย์ และคณะ (Noe et al.) ยังได้ให้ทัศนะไว้อีกว่า วิธีการในการสรรหาบุคลากร
ขององค์การต่างๆ อาจจะแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกองค์การโดยทั่วไปที่ต้องท าการ
ตัดสินใจ คือ  

1. นโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. แหล่งทรัพยากรมนุษย์ 
3. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ท าการสรรหาบุคลากร 

ลัสเซีย และ เฮนดอน (Lussier, Hendon 2013, p. 165) กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง 
กระบวนการสร้างสรรค์ การจัดหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามต าแหน่งงานว่างอย่างมีเหตุผล 

รอบบินส์ และ คูทเตอร์ (Robbins & Coulter 2007, p. 357) ระบุว่า การสรรหา เป็นการ
ก าหนดต าแหน่ง (Locating) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Identifying) ดึงดูดใจ (Attracting) 

ให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ มาสมัครงาน  
แคสซิโอ้ Cascio 2003, p. 201) ให้ค าจ ากัดความสั้นๆว่า เป็นการค้นหา การสนใจ และการ

จ้างคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพนักงานขององค์การ  
มอนดี้ (Mondy 2008, p. 86) กล่าวว่า การสรรหา เป็นกระบวนการของการดึงดูดปัจเจก

บุคคล ซึ่งอยู่บนเงื่อนไขของเวลา จ านวนที่พอเพียง และคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้เข้ามาสมัครงานกับ
องค์การ  

บายอาร์ และ รูย์ (Byars & Rue 2006, p. 65) กล่าวถึงการสรรหาว่า เป็นกระบวนการใน
การหา การดึงดูด กลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งงานที่ว่าง 

บลอยซี่ (Bloisi 2007, p. 107) ได้ให้ความหมายของการสรรหาว่า เป็นกิจกรรมต่างๆในการ
ดึงดูดผู้สมัครสู่องค์การ 

วูด และ เพลนนี่ (Wood & Payne 2003, p. 2) กล่าวว่าการสรรหาในความหมายของคน
ทั่วไป คือ การท าให้ได้คนเข้ามาสู่องค์การ  

วิลตัน (Wilton 2013, p. 149) ได้ชี้แจงว่า การสรรหานั้นเป็นขั้นตอนทีเ่ริ่มต้นจากการดึงดูด
ให้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานว่าง มาสมัครงานกับองค์การ 

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, (2555, หน้า 89) ได้ระบวุ่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการ
ค้นหาบุคคลที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่องค์การต้องการ จากแหล่งต่างๆให้สนใจสมัคร
เข้าร่วมงานกับองค์การ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากร จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของ
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บุคลากร และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานให้เกิดความสนใจที่จะร่วมงานกับองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 

วนิดา วาดีเจริญ และคณะ (2556, หน้า 61) กล่าวถึงการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง 
กระบวนการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง เข้ามาท างานกับองค์การ โดยผู้ท าหน้าที่สรร
หาจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของบุคลากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดึงดูด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับองค์การ ภายใต้เงื่อนไขและ
แรงจูงใจที่ก าหนด เช่น นโยบายการสรรหาบุคลากรจากภายนอก อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการ
ท างาน และสวัสดิการที่องค์การไดเ้สนอ 

อนันต์ชัย คงจันทร์ (2557, หน้า 69) ได้อธิบายถึงการสรรหาว่า เป็นกระบวนการในการสรร
หาผู้สมัครงาน องค์การจะท าการประกาศถึงความต้องการในต าแหน่งงาน เพ่ือสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามต้องการ เพ่ือให้มาสมัคร ซึ่งอาจจะท าการสรรหาจากภายใน ภายนอก หรือทั้งสองอย่างก็ได้ 

กล่าวโดยสรุปคือ การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการโดยใช้เทคนิคและ
วิธีการต่างๆเพ่ือค้นหาหรือแสวงหาและจูงใจ “บุคคลกลุ่มเป้าหมาย” ให้สนใจเข้ามาสมัครงานกับ
องค์การ ซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมายนั้น หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติและมี
คุณสมบัติตามที่องค์การมีความต้องการเพ่ือให้องค์การได้ด าเนินการคัดเลือกต่อไป 

 

ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการก าหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานท่ีองค์การต้องการมากที่สุดมาเข้าร่วมงานกับ
องค์การ จึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่ควรน ามาพิจารณาในการก าหนดนโยบายด้านการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน ปกติผู้ที่มีหน้าที่สรรหาบุคลากรเข้ามาท างานกับ
องค์การ ควรต้องพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่องค์การต้องเสียไปกับผลประโยชน์ตอบแทนที่
องค์การจะได้รับจากการจ้างงาน เนื่องจากการจ้างงานในแต่ละต าแหน่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหลายๆ
ด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสรรหา ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้าง
และผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับบุคคลที่ท างานดังกล่าว ดังนั้น การที่องค์การจะท าการจ้าง
บุคคลเข้าท างาน จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น 

2. แหล่งที่มา ผู้ที่ท าหน้าที่สรรหาบุคลากรต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งที่มาในการสรร
หาบุคลากรว่าต้องการสรรหาบุคคลจากภายในหรือภายนอกองค์การ เนื่องจากแหล่งที่มาท้ังสองมีทั้ง
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ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการแตกต่างกันด้วย (ซึ่ง
ผู้เขียนจะกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในหัวข้อถัดไป) และจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพ
และปริมาณของบุคคลที่ต้องการด้วย 

3. ความยุติธรรม ผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารบุคลากรต้องค านึงถึงความยุติธรรมในการสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร เพราะปัจจัยนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลโดยตรงต่อการได้บุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่สุดแล้ว แต่ยังเกี่ยวข้องถึงภาพลักษณ์ขององค์การที่มีต่อสาธารณะอีกเช่นกัน ถ้าองค์การ
ท าการสรรหา คัดเลือก อย่างเปิดเผย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม จะเป็นการกระตุ้นให้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ สนใจที่จะมาสมัครงานกับองค์การ แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใช้ระบบอุปถัมภ์ 
หรือระบบเส้นสายในการสรรหาและคัดเลือก ก็จะท าให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีเส้น
สาย หรือไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ไม่สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมงานกับองค์การ ซึ่ง
จะท าให้องค์การเสียโอกาส นอกจากนี้ การใช้ระบบอุปถัมภ์ยังท าให้เกิดความไร้ระบบ หรือไม่เป็น
ทางการ (Informal Organization) อันอาจท าให้องค์การเสียระบบการท างานและไม่สามารถการ
ควบคุมได้ 

4. มาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก
ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆได้ การก าหนดมาตรฐานในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ โดยที่การก าหนดมาตรฐานอาจกระท าได้จากการก าหนดเกณฑ์ที่ส าคัญบางประการ 
เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความถนัด อายุ เพศ เป็นต้น โดยเกณฑ์เหล่านี้จะต้องเหมาะสมกับงาน
แต่ละชนิด 

5. ตลาดอาชีพหรือตลาดแรงงาน หากแรงงานในสายอาชีพใดเป็นที่ขาดแคลนมาก จะท า
ให้การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานกลุ่มดังกล่าวมีสูงขึ้น ซึ่งนโยบายการสรรหาคัดเลือกก็ต้องให้
ความส าคัญมากขึ้นตาม โดยอาจต้องลดเงื่อนไขบางประการเพ่ือให้ได้คนมา หรือต้องจ่ายค่าตอบแทน
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเพ่ิมเติม เป็นต้น แต่หากแรงงานในสายอาชีพใดมีมาก หรือ มีกลุ่ม
คนเป้าหมายล้นตลาดแรงงาน นโยบายของการสรรหาคัดเลือกก็อาจเปลี่ยนไป เช่น การมีตัวเลือกมาก
ขึ้นอาจก าหนดมาตรฐานสูงขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น หรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแต่การจ่าย
ค่าตอบแทนยังคงเท่าเดิม เป็นต้น 
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แนวคิดในการสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบุคลากรขององค์การ ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านเวลาว่ามีความเร่งด่วนมากน้อย
เพียงใด ซึ่งหากองค์การต้องการเร่งด่วนอาจต้องใช้วิธีการสรรหาเชิงรุก แต่ในสถานการณ์ปกติอาจ
ต้องใช้เชิงรับ เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งแนวคิดทั้งสองแบบมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิดเชิงรุก หมายถึง แนวคิดท่ีองค์การเป็นผู้วิ่งเข้าหาบุคคลกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือมุ่งจูงใจให้กลุ่มคนเป้าหมายเกิดความสนใจเข้ามาสมัครงานกับ
องค์การ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกใช้มากกับต าแหน่งงานที่มีความขาดแคลน หรือในกรณีที่องค์การ
ต้องการมีตัวเลือกมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามากกว่าแนวคิดเชิงรับ โดย
วิธีที่ใช้ส าหรับแนวคิดเชิงรุก เช่น การลงประกาศทางสื่อต่างๆ การติดต่อผ่านสถาบันการศึกษา หรือ
การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานต่างๆ เป็นต้น 

2. แนวคิดเชิงรับ หมายถึง แนวคิดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความประหยัด โดยองค์การไม่ต้องดิ้น
รนแสวงหาบุคลากรเลย วิธีนี้ใช้ได้กับทั้งต าแหน่งที่มีความส าคัญน้อย และต าแหน่งที่มีความส าคัญ
มาก แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้กับต าแหน่งที่ไม่ส าคัญมากนัก และเหมาะกับองค์การที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่
รู้จักดีอยู่แล้ว โดยองค์การไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาในการเสาะหาผู้สมัครเลย หรือใช้กับ
กรณีท่ีต าแหน่งงานนั้นๆล้นตลาด ตัวอย่างวิธีการแนวคิดเชิงรับ เช่น การติดประกาศรับสมัครงานหน้า
องค์การ การใช้วิธีการแนะน าแบบปากต่อปาก การพิจารณาจากใบสมัครที่ผู้สมัครส่งมา หรือมากรอก
ใบสมัครงานด้วยตนเอง เป็นต้น 

 

กระบวนการในการสรรหาบุคลากร 

เมื่อองค์การมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่าง และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานนั้นๆแล้ว ซึ่งหมายถึง เอกสารการบรรยายลักษณะของงาน (Job Description) และ 
เอกสารการบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification) นั่นเอง หลังจากนั้นองค์การ
จะต้องท าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือท าการก าหนดก าลังคนที่องค์การต้องการ เมื่อได้จ านวน
และคุณสมบัติของบุคคลที่องค์การต้องการแล้ว จะได้ท าการด าเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป 
ซ่ึงกระบวนการสรรหาบุคลากรนั้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. การก าหนดลักษณะงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในขั้นนี้องค์การจะทราบ
จ านวนและลักษณะของพนักงานแต่ละคน ในแต่ละต าแหน่งแล้วว่ามีลักษณะอย่างไร และจ านวนที่
ต้องการรับกี่ต าแหน่ง หรือเรียกว่า รู้กลุ่มคนเป้าหมายแล้วนั่นเอง  

2. เลือกเทคนิควิธีการสรรหาหรือเลือกทางเลือกที่เหมาะสม กลุ่มคนเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
จะใช้เทคนิควิธีการสรรหาที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่าองค์การจะต้องเลือกทางเลือก (เทคนิควิธี) 
ว่าจะใช้เทคนิควิธีใดจึงจะสื่อไปถึงกลุ่มคนเป้าหมายมากที่สุด เช่น การใช้วิธีการประกาศตาม
หนังสือพิมพ์ตามสถาบันการศึกษาหรือกิจกรรมนัดพบแรงงานทั่วไป เป็นต้น 

3. การพิจารณาสร้างรายละเอียดเพ่ือจูงใจ การสร้างรายละเอียดจะต้องมีความชัดเจน สื่อ
ความให้ตรงกับที่ผู้สื่อต้องการจะบอกให้ผู้อ่านหรือกลุ่มคนเป้าหมาย ได้รับทราบเข้าใจตรงกัน และ
ต้องจูงใจให้กลุ่มคนเป้าหมายนั้นสนใจอยากจะมาสมัครงานกับเรา 

4. ด าเนินการสรรหา    เป็นขั้นตอนที่เริ่มด าเนินการสรรหาคือน ารายละเอียดที่ได้จัดท าไว้
ไปสื่อถึงกลุ่มคนเป้าหมายผ่านช่องทางหรือเทคนิควิธีที่เลือกแล้ว อีกท้ังจัดเตรียมเอกสารหรือสถานที่
รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาลุล่วง ได้กลุ่มคนเป้าหมายมา
สมัครงาน  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการสรรหาจะมีทิศทางอย่างไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ 6 - 1 ซึ่งเป็นการแสดงถึงกระบวนการสรรหา 
กล่าวคือ เมื่อได้ข้อมูลของการสรรหาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แล้ว จึงท าให้เกิดทางเลือกของ
ช่องทางหรือเทคนิคในการสรรหา จากนั้นจึงเริ่มด าเนินการสรรหา ซึ่งมีทั้งการสรรหาจากภายใน
องค์การและสรรหาจากภายนอกองค์การจนได้บุคคลกลุ่มเป้าหมาย การสรรหาดังกล่าวจะกระท า
ภายใต้กรอบของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 

แตน่ักวิชาการบางท่าน อาจรวมกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกเข้าไว้ด้วยกัน โดยเรียก
รวมว่าเป็นกระบวนการสรรหาคัดเลือกก็ได้ ซึ่งเป็นการมองทั้งในมุมของกระบวนการท างานของ
องค์การ และกระบวนการในมุมมองของผู้สมัครงาน (Dessler, 2005, p. 152) 
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รูปภาพที่ 6 -  1 แสดงขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหาคัดเลือก (Recruitment & Selection 

Process 

ที่มา : Dessler (2005, p. 152) 

 

แหล่งในการสรรหา 

เมื่อเกิดต าแหน่งงานว่างข้ึน องค์การมีแนวทางในการด าเนินงานได้ 2 ทาง คือ การสรรหา
บุคลากรจากบุคคลภายในองค์การ และการสรรหาบุคลากรจากบุคคลภายนอกองค์การ โดยบางคน
อาจเข้าใจว่าการสรรหาบุคลากรจะต้องหาจากภายนอกองค์การอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจ
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ที่ไม่ถูกต้อง     เราสามารถสรรหาคนจากภายในองค์การได้ด้วย ดังนั้นแหล่งในการสรรหาพนักงานจึง
มี 2 แหล่ง ดังนี้ 

1. ภายในองค์การ (Internal Source) หมายถึง การสรรหาคนจากภายในองค์การ โดย
ดูจากประวัติการท างาน และความประพฤติของบุคคลนั้น ซึ่งอาจกระท าได้ใน 2 ลักษณะ ดังจะได้
กล่าวถึงในหัวข้อเทคนิควิธีการสรรหาต่อไป 

2. ภายนอกองค์การ (External Source) หมายถึง การสรรหาคนจากภายนอกองค์การ ซึ่ง
มีอยู่หลายเทคนิควิธีด้วยกัน ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อเทคนิควิธีการสรรหาต่อไป 

 

เทคนิควิธีการสรรหา 

1. การสรรหาจากภายในองค์การ (Internal Source) สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ 

1.1 จากผู้บังคับบัญชาเลือกเอง เป็นการสรรหาแบบกึ่งไม่เป็นทางการ โดยเปิดโอกาส
ให้มีการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้างาน หรือเป็นการเลื่อนต าแหน่ง 

1.2 ต าแหน่งที่ได้จากการบรรจุและแต่งตั้งให้โดยการเลือกจากผู้บังคับบัญชา หรือถึง
ระยะเวลาที่ต้องได้รับการเลื่อนต าแหน่ง การสรรหาวิธีนี้สามารถกระท าได้รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการประกาศรับสมัครภายในแบบเป็นทางการ ซึ่งจะท าให้การสรรหาโดยมีขั้นตอนมากข้ึน หรือท า
ให้เป็นทางการมากข้ึนโดยมีการประกาศรับสมัคร การสอบแข่งขันหรือสัมภาษณ์ และคัดเลือกอย่าง
เป็นทางการ แต่ให้โอกาสเฉพาะคนในองค์การเท่านั้น 

2. การสรรหาจากภายนอกองค์การ (External Source) ซึ่งมีวิธีการทีห่ลากหลายในการ
สื่อสารและจูงใจบุคคลกลุ่มเป้าหมายภายนอกให้สนใจต าแหน่งงานว่างขององค์การ ได้แก่ 

2.1 จากการอาศัยการแนะน า ทั้งการแนะน าจากบุคคลภายในองค์การ หรือจาก
บุคคลที่รู้จักกับผู้มีอ านาจตัดสินใจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มักใช้กับต าแหน่งงานที่ไม่ส าคัญนัก เป็นต้น 

2.2 จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้สมัครไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หน่วยงานของรัฐจะเป็น
ตัวกลางให้กับองค์การและบุคคลกลุ่มเป้าหมายได้พบกันโดยไม่คิดค่าบริการ คือ ส านักงานจัดหางาน 

2.3 จากหน่วยงานของเอกชน ส าหรับหน่วยงานของเอกชนผู้สมัครต้องเสียค่าบริการ
หรือค่าด าเนินการ 

2.4 จากการประกาศตามสื่อหนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมมาก โดยสามารถเห็นการ
ประกาศรับสมัครงานได้ตามหนังสือพิมพ์ทั่วไปเกือบทุกฉบับ 
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2.5 จากการประกาศตามสื่อวิทยุ มักใช้กับกรณีท่ีองค์การต้องการบุคคลในท้องถิ่น  
2.6 จากการประกาศตามสื่อโทรทัศน์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก    องค์การ

เอกชน มักไม่นิยมใช้ ส่วนองค์การของรัฐ บางครั้งอาจใช้เป็นตัวหนังสือวิ่งบนจอโทรทัศน์แทน 

2.7 จากสื่อนิตยสารสิ่งพิมพ์เฉพาะกลุ่ม เช่น นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นิตยสาร
ธุรกิจ ซ่ึงองค์การที่ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถเฉพาะอาจลงรับสมัครงานจากนิตยสารเหล่านี้ก็
ได้ 

2.8 จากสถาบันการศึกษา การสรรหาผ่านสถาบันการศึกษานั้นอาจมีส่วนสัมพันธ์กับ
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และชื่อเสียงของคณะหรือสายวิชาชีพนั้นๆด้วย องค์การอาจไปท าการ
รับสมัครงานในช่วงเวลาที่นักศึกษาใกล้จบการศึกษา หรืออาจใช้วิธีการสรรหาโดยลักษณะของการให้
ทุนการศึกษาโดยมีข้อผูกพันกับองค์การว่าจะปฏิบัติงานกับองค์การ 

2.9 จากใบสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์มายังองค์การ ซึ่งภายหลังจบการศึกษาแล้ว 
ผู้สมัครภายนอกองค์การเมื่อประสงค์จะท างานกับองค์การ อาจเลือกสมัครโดยการส่งจดหมายเข้ามา 
และเม่ือองค์การมีต าแหน่งงานว่างอาจพิจารณาจากใบสมัครที่ส่งมาก็ได้ 

2.10 จากใบสมัครที่ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเอง หากบริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการ
ของผู้หางาน ผู้สมัครมักเข้ามาเขียนใบสมัครทิ้งไว้ที่บริษัทด้วยตนเอง และเม่ือองค์การมีต าแหน่งงาน
ว่างอาจพิจารณาจากใบสมัครที่สมัครไว้แล้ว 

2.11 จากการประมูลตัว มักเป็นต าแหน่งที่ต้องการผู้มีประสบการณ์หรือมีทักษะในการ
ท างานสูง จึงต้องท าการซื้อตัวมาจากบริษัทอ่ืนๆ 

2.12 จากตลาดนัดแรงงาน หน่วยงานของเอกชนอาจรวมตัวกันจัดตลาดนัดแรงงานขึ้น 
หรืออาจเป็นการจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐก็ได้  

2.13 จากการส่งเจ้าหน้าที่ออกแสวงหาตามแหล่งต่างๆซ่ึงบางต าแหน่งงานหรือบาง
ลักษณะงาน อาจให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแสวงหาบุคคลกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองตามแหล่ง
ต่างๆก็ได้ 

2.14 จากแรงงานที่อพยพมาจากต่างประเทศ แหล่งแรงงานภายนอกยังหมายความ
รวมถึงแรงงานจากต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปมักหมายถึงแรงงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ถูกกว่าแรงงานใน
ประเทศเช่น พม่า ลาว เขมร เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงข้อบังคับของกฎหมายแรงงานด้วย 
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2.15 จากองค์การการกุศลหรือองค์การทางศาสนา โดยบางครั้งการสรรหาอาจได้จาก
องค์การการกุศล หรือองค์การทางศาสนา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ขององค์การนั้นๆ กับองค์การ
การกุศล ศาสนา ต่างๆด้วย 

2.16 จากการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์การ โดยองค์การที่เป็นพันธมิตรกัน 
อาจมีการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์การ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันในช่วงระยะเวลา
หนึ่งๆ 

2.17 จากการรับสมัครงานทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันเทคโนโลยีทาง
อินเทอรเ์น็ตเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด องค์การ
หลายแห่งจึงนิยมน ามาใช้ในการรับสมัครงานทางอินเทอรเ์น็ตกันมากข้ึน 

2.18 จากการแจกใบปลิว วิธีนี้มักจะใช้กับต าแหน่งงานที่ไม่ส าคัญมากนัก หรือใช้กับ
กลุ่มคนที่มีการศึกษาไม่สูงนักก็ได้ 
 

ตารางท่ี 6 -  1 แสดงข้อดีและข้อเสียของสื่อแต่ละประเภทที่ใช้ในการสรรหาบุคคลกร 

ประเภทของสื่อที่ใช้
ในการสรรหา 

(Type Of Media) 

ข้อดี 

(Advantages) 

ข้อเสีย 

(Disadvantages) 

จะใช้เมื่อใด 

(When To Use) 

หนังสือพิมพ ์

(Newspapers)  

-รวดเร็ว ทันเวลา 
-ขนาดการโฆษณา 
-มีความยืดหยุ่น สามารถเลือก
ข้อความตามความเหมาะสมได ้

-เข้าถึงง่าย 

-คุณภาพการพิมพ์ต่ า  
-เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

-ผู้มุ่งหวังอาจไมส่นใจ 

-มีความครอบคลุมพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตรไ์ดม้ากกว่า 

เมื่อองค์การมีความ
ต้องการ 

นิตยสาร 
(Magazines) 

-คุณภาพการพิมพ์สูง 
-สามารถเลือกกลุม่เป้าหมายได้
ง่าย 

-สื่อมีอายุนาน 

-ไม่จ ากัดการสรรหาใน 

เขตเฉพาะ 

-สื่อมีอายุนาน 

เมื่อองค์การมีความ
ต้องการ 

วิทยุและโทรทัศน์ 
(Radio And  

Television) 

-สร้างความสนใจได้มากกว่า 
-เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า 
สื่อประเภทอ่ืน 

-มีความยืดหยุ่นมาก 

-มีการตอบสนองมากกว่า 

-เนื้อหามีจ ากัด 

-มีค่าใช้จ่ายสูง 
-องค์การมีการสญูเสียจากการ
ใช้จ่ายสูง 

เมื่อต้องการผลใน
เวลาอันรวดเร็ว 
และครอบคลุมพื้นท่ี
กว้างขวาง 
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ประเภทของสื่อที่ใช้
ในการสรรหา 

(Type Of Media) 

ข้อดี 

(Advantages) 

ข้อเสีย 

(Disadvantages) 

จะใช้เมื่อใด 

(When To Use) 

อินเทอร์เน็ต 
(Internet) 

-เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน
มาก และสามารถส่งข้อมูล
ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว  

-มีผู้สมัครที่คณุสมบัตไิม่ตรงกับ
ความต้องการเป็นจ านวนมาก 

เมื่อต้องการผลใน
เวลาอันรวดเร็ว 
และครอบคลุมพื้นท่ี
กว้างขวาง 

เว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
(Organizational 

website)  

-กระจายครอบคลมุพื้นท่ีเป็น
จ านวนมาก  
-สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้
เฉพาะเจาะจง 

-มีผู้สมัครที่คณุสมบัตไิม่ตรงกับ
ความต้องการเป็นจ านวนมาก 

เมื่อต้องการผลใน
เวลาอันรวดเร็ว 
และครอบคลุมพื้นท่ี
กว้างขวาง 

จุดขาย หรือจดุ
แสดงสินค้า 
(Point-of-

purchase) 

-สามารถดึงดูดความสนใจไดไ้ด้
มากกว่า 
-สามารถกระท าได้ทันที 

-มีความยืดหยุ่นสูง 

-ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การแสวงหาพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

อาจมีการจดัแสดง
นิทรรศการแรงงาน
ที่ส านักงาน  

 

การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่ท าการสรรหา
ควรให้ความส าคัญและน าไปพิจารณา ดังนี้ 

 

ข้อดีของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ 

1. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ กล่าวคือ บุคลากรที่ท างานในองค์การมานานได้มี    
โอกาสในการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าในอาชีพมากข้ึน 

2. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การ เนื่องจากเป็นการเลื่อนต าแหน่งหรือรับบุคลากร
จากภายใน จึงท าให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

3. ประหยัดเวลาในการสอนงาน หรือ แนะน างาน เนื่องจากเป็นบุคลากรเดิมขององค์การ 
ดังนั้นการสอนหรือแนะน างาน จึงใช้เวลาน้อยกว่าบุคลากรที่รับมาจากภายนอก  เนื่องจากมี
ความคุ้นเคยกับองค์การดีอยู่แล้ว 

4. ระยะเวลาในการได้บุคลากรมักรวดเร็วกว่าการสรรหาจากภายนอกองค์การ เนื่องจากมี
กระบวนการทีน่้อยกว่า 
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ข้อเสียของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ 

1. ขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแก่องค์การ อีกทั้งการประเมินด้านโอกาส การแก้ปัญหา 
และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากบุคลากรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆในองค์การก็จะปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมเดิมๆ ท าให้ความคิด การปฏิบัติตนต่างๆ ตลอดจนค่านิยมเป็นแบบเดิม เหมือน
เช่นที่เคยปฏิบัติกันมาจนเกิดความเคยชิน 

2. โอกาสที่ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม มีน้อยกว่าการสรรหาคนจากภายนอกองค์การ 
เนื่องจากมีตัวเลือกทีน่้อยกว่า 

3. ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับล่างลงไป 

ส่วนการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกัน  
ซึ่งผู้ที่ท าการสรรหาควรให้ความส าคัญและน าไปพิจารณา ดังนี้ 
 

ข้อดีของการสรรหาจากภายนอกองค์การ 

1. สร้างโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ  และก่อให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากองค์การได้รับความรู้ใหม่ๆ เทคนิควิธีการใหม่ๆ จากบุคคลภายนอกองค์การ 
ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีมุมมองที่แตกต่างจากบุคคลในองค์การ 

2. โอกาสที่จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานมี
มากกว่า เนื่องจากมีตัวเลือกที่มากกว่า 

3. แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากองค์การสามารถสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกได้ในจ านวนทีม่ากกว่าการสรรหาจากภายในองค์การ  

 

ข้อเสียของการสรรหาจากภายนอกองค์การ 

1. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขององค์การ เนื่องจากมีบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน อุปกรณ์ เอกสาร และค่าใช้จ่ายผ่าน
สื่อต่างๆเป็นจ านวนมาก 

2. ท าให้เกิดผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของพนักงานในองค์การ ทีม่ีความคาดหวังความ
เติบโตก้าวหน้าในสายงานตามล าดับ แต่องค์การกลับสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์การมาแทนการ
เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 
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3. ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อาจเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งของคลื่น
ลูกเก่าและคลื่นลูกใหม่ ทั้งในด้านบุคลิกภาพ ความคิด ค่านิยม บรรทัดฐาน เป็นต้น จนอาจส่งผลให้
การด าเนินงานขององค์การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ต าแหน่งผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เนื่องจากผู้บริหาร
เป็นผู้น า เป็นผู้วางแผนนโยบายการท างาน อันจะส่งผลต่อความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองของ
องค์การ ดังนั้น เมื่อองค์การต้องการต าแหน่งผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญต่อการสรรหาเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะมีความสัมพันธ์กับระบบการบริหารทั่วทั้งองค์การ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวทางการด าเนินการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการ ที่เป็นประเด็นพ้ืนฐานใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแต่ละหน่วย ซ่ึงได้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้องค์การประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน  นอกจากนี้ โครงสร้างขององค์การในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็น
ตัวก าหนดจ านวนและประเภทของผู้บริหารที่องค์การต้องการ ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะต้อง
พิจารณาควบคู่กับ “จ านวนผู้บริหารที่มีอยู่” (Management Inventory) จะต้องพิจารณาทั้งแหล่ง
ผู้บริหารภายในและภายนอกและจะน ามาพิจารณาในการสรรหาคัดเลือก ต่อไป 

การจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต นับเป็นประเด็นที่ส าคัญ
ประเด็นหนึ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากในองค์การภาครัฐใช้ระบบ
การไต่เต้าขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากได้น าปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาประกอบการพิจารณา ซึ่ง
กว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารก็เกือบจะเกษียณอายุราชการแล้ว จึงท าให้
เหลือเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งเพียงไม่กี่ปี ซึ่งท าให้เกิดความสูญเปล่าและการเสียโอกาสใน
การใช้ผู้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐบาล ดังนั้นการเตรียมการส าหรับการ
สร้างผู้บริหาร จึงสามารถกระท าได้โดยการจัดท า “แผนภูมิอัตราก าลังที่มีอยู่” (Inventory Chart) ซึ่ง
จะแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งบริหารต่างๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งท าให้ทราบถึงบุคคลากรที่
คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งข้อดีของแผนภูมิอัตราก าลังคนมีดังนี้ 

1. ช่วยให้มองเห็นภาพกว้างๆเก่ียวกับสถานการณ์ด้านการจัดหาบุคคลเข้าท างานของ
องค์การ 

2. ช่วยให้ง่ายแก่การเลื่อนต าแหน่งผู้บริหารที่มีความพร้อม 
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3. ช่วยแสดงให้เห็นอุปทานด้านก าลังผู้บริหารภายในอนาคตโดยชี้ให้เห็นว่าใครควรจะ
ได้รับการส่งเสริมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. ท าให้ทราบถึงจ านวนของบุคลากรที่จะเกษียณอายุและจัดเตรียมแผนการบรรจุบุคลากร
ทดแทน 

5. ท าให้สามารถเตรียมแผนหรือโครงการสรรหาและฝึกอบรมเพ่ือให้สอดคล้องกับอุปทาน
ด้านผู้บริหารในอนาคต 

6. ท าให้สามารถเตรียมแผนการโยกย้ายได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มี
จุดอ่อนด้านความสามารถของผู้บริหาร 

7. ผู้บริหารสามารถจัดแผนการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม การน าแผนภูมิอัตราก าลังคนมาใช้ ก็ท าให้เกิดข้อเสียหลายด้านด้วยเช่นกัน 
ดังนี้ 

1. แผนภูมิไม่ได้แสดงให้เห็นต าแหน่งที่ผู้บริหารจะได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือไปด ารงต าแหน่ง 
2. ข้อมูลในแผนภูมิยังมีไม่มากพอท่ีจะวัดศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้

บันทึกประวัติการท างาน ทักษะ และข้อมูลอื่นๆของบุคลากรประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งด้วย 

3. เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการท าให้แผนภูมิทันสมัยอยู่เสมอ และอาจ
เกิดความลังเลใจให้แก่ผู้บริหารในการท าให้แผนภูมิเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
อาจเกิดความกลัวว่าตนจะสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถให้แก่หน่วยงานหรือฝ่ายอ่ืนๆ หากมีแผน
ในการโยกย้ายหรือเลื่อนต าแหน่ง 

 

การคัดเลือก 

การคัดเลือก (Selection) นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากหากคัดเลือกเอาผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ก็จะสร้างความเสียหายต่อองค์การได้ โดย
หลังจากองค์การได้กลุ่มผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การต้องการ หรือผ่านขั้นตอนของการ
สรรหา (Recruitment) มาแล้ว ล าดับต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือก ในอดีตอาจรวม
ขั้นตอนของการสรรหาและการคัดเลือกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในภาษาอังกฤษ มักนิยมเรียกรวมกันว่า 
Recruitment And Selection (R & S) แต่ปัจจุบัน มักแยกการสรรหากับการคัดเลือกออกจากกัน 
เนื่องจากสามารถแบ่งช่วงเวลาและลักษณะของกิจกรรมออกจากกันได้อย่างชัดเจน อีกทั้งแต่ละ



183 

 

 

ขั้นตอนยังมีรายละเอียดของงานที่ต้องพิจารณาอีกมาก ซึ่งหลักการส าคัญของการคัดเลือกบุคลากร
ของทางราชการของไทยนั้น จะต้องยึดหลักคุณธรรม (Merit System) กล่าวคือ ยึดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาส 

และยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องด าเนินการด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส และสามารถตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้ ซึ่งในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนของการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 
 

ความหมายของการคัดเลือก 

นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน ไว้หลากหลาย
แง่มุมแตกต่างกัน ดังนี้ 

แอนโทนี่ เคกมาร์ และ เพอร์ริว (Anthony, Kacmar & Perrewe, 2002, p. 250) ได้กล่าว
ว่า การคัดเลือกบุคลากร เป็นการเลือกบุคคลจากกลุ่มผู้สมัคร    

บายอาร์ และ รูย์ (Byars & Rue 2006, p. 65) ได้ให้ค าจ ากัดความของการคัดเลือกบุคลากร
ว่า เป็นกระบวนการในการเลือกผู้ที่น่าจะปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จได้ 

เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และแจ็คสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 192) ได้ให้
ความหมายของการคัดเลือกบุคลากรว่า หมายถึง กระบวนการในการได้รับ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครงาน ในการตัดสินใจว่าใครควรที่จะถูกจ้าง ทั้งการจ้างระยะสั้นและระยะยาว  

รอบบิล และ คาวล์เทอร์ (Robbins & Coulter 2007, p. 359) กล่าวว่า การคัดเลือก
บุคลากร หมายถึง การกลั่นกรอง คัดเลือก ผู้สมัครงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คนที่มีความเหมาะสม
มากที่สุดเป็นพนักงาน 

ลัสซิเออ และ เฮนดอน (Lussier & Hendon, 2013, p. 197) ได้ระบุว่า การคัดเลือก
บุคลากร หมายถึง กระบวนการทีต่่อเนื่องจากการสรรหา ซึ่งองค์การท าการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดส าหรับงาน  
 มอนดี้ (Mondy, 2008, p. 120-121) ได้ให้ค าจ ากัดความของการคัดเลือกบุคลากรว่า เป็น
กระบวนการของการเลือกจากกลุ่มผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุด (Best Suited) ส าหรับ
ต าแหน่งและองค์การ 
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บอยซี (Bloisi,  2007, p. 107) ได้ให้ค าจ ากัดความของการคัดเลือกบุคลากรว่า เป็นการ
กลั่นกรอง (Sifting) ผู้สมัครจากเหล่าบรรดาผู้สมัคร และท าการตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ที่สุด 

วูด และ เพน ี(Wood, & Payne, 2003, p. 2). ได้กล่าวว่าการคัดเลือกบุคลากรนั้น เป็นการ
มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเลือกคนเข้าท างาน ซึ่งเก่ียวข้องกับเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการประเมิน
ผู้สมัคร 

วนิดา วาดีเจริญ และคณะ (2556, หน้า 62) กล่าวถึงการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ว่า 

หมายถึง กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่องค์การต้องการ ซ่ึงเป็น
กระบวนการทีต่่อเนื่องจากการสรรหา โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่าง
ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 88-89) ได้กล่าวถึงการคัดเลือกว่า เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ การพิจารณา และการตัดสินใจรับบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ การคัดเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้และ
ศิลปะในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน ออกจากกลุ่มผู้สมัครงานทั้งหมด โดยผู้ท าหน้าที่ในการ
คัดเลือกบุคลากร จะต้องเป็นผู้ทีม่ีความรู้ในหลักการและมีความเข้าใจในเทคนิคการแยกบุคคลที่
ต้องการออกจากกลุ่มผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อนันต์ชัย คงจันทร์ (2557, หน้า 69)  ได้อธิบายถึงการคัดเลือกว่า เป็นกระบวนการของการ
จะ “จ้างงาน” หรือ “ไม่จ้างงาน” ในการรับสมัครแต่ละครั้ง กระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ในคุณสมบัติบุคลิกลักษณะที่ต้องการเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และมีการวัดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ซึ่งการรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับคะแนนในการทดสอบที่แตกต่างกัน หรือความประทับใจจาก
การสัมภาษณ์ 

 กล่าวโดยสรุปคือ การคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่องค์การด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลจากจ านวนผู้สมัครทั้งหมด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งความ
เหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรม 
และจริยธรรม ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ 
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ความส าคัญของกระบวนการคัดเลือก  

กระบวนการคัดเลือกมีความส าคัญอย่างมาก ต่อองค์การภาครัฐของไทย ทั้งนี้ด้วยเหตุผล 3 
ประการตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้  

1. เพ่ือผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Performance) โดยกระบวนการคัดเลือก จะต้อง
สามารถกลั่นกรองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ มาปฏิบัติงานให้กับองค์การเพ่ือความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  

2. เพ่ือเหตุผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) การสรรหาคัดเลือก เป็นกระบวนการที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งบุคลากร นั่นหมายถึงการมีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกต้อง
ท าให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน  

3. เพ่ือเหตุผลด้านกฎหมายและการจ้างงาน (Legal Implication And Negligent 

Hiring) การคัดเลือกบุคลากร มีความเก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับกฎหมาย กล่าวคือ 1) การคัดเลือก
จะต้องมีความยุติธรรมกับบุคคลทุกคนตามสิทธิมนุษยชน 2) บุคลากรที่ได้เข้ามาร่วมงาน ถือเป็น
พนักงานขององค์การ ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ทีม่ีความประพฤติท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีประวัติการกระท า
ความผิดอย่างร้ายแรง เป็นต้น 

 

มาตรฐานวิธีการในการคัดเลือก 

การคัดเลือกเป็นกระบวนการที่องค์การตัดสินใจว่า ผู้สมัครคนใดควร หรือ คนใดไม่ควรที่จะ
ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ ซึ่งวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือก (Selection Method 

Standards) ควรจะเน้นไปที่ห้าประการ ดังนี้ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010, p. 

233) 

1. ความเที่ยง หรือ ความเชื่อถือได้ (Reliability) 

2. ความตรง หรือ ความสมเหตุสมผล (Validity) 

3. ความสามารถในการสรุปอ้างอิงได้ (Generalizability) 

4. ความมีประโยชน์ (Utility) 

5. ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality)   
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หลักการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 

การที่องค์การจะได้บุคลากรแต่ละคนเข้ามาร่วมงานด้วยนั้น องค์การจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด าเนินการในกระบวนการให้ได้มาซึ่งบุคลากร อีกท้ังต้องเสียเวลามิใช่น้อย และเมื่อรับเข้ามาแล้วยัง
ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเนื่องไปจนกว่าบุคคลนั้นๆจะไม่มีข้อผูกพันกับองค์การอีกต่อไปหรือออกจาก
องค์การไป ดังนั้น องค์การควรต้องมีหลักการในการพิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  หรือไม่ให้ได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพมาท างานให้กับองค์การ องค์การหรือบุคคล
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกคนเข้ามาท างาน จึงต้องทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และทันสมัยกับยุคสมัยอีกด้วย ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปในหลายๆ ประเด็น ดังนี้ 

1. พิจารณาจากความสามารถ ทักษะ และความปรารถนาที่จะท างาน (Ability-skill-

desire) ค าถามแรกขององค์การเมื่อองค์การจะต้องตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกบุคลากร คือ ผู้สมัคร
คนนี้จะสามารถท างานให้กับองค์การของเราได้หรือไม่ การที่องค์การจะท างานให้ได้อย่างดีนั้น ควร
ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ความสามารถ ทักษะความช านาญ และความมีใจรักใน
งาน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ความสามารถ (Ability) ปกติจะให้น้ าหนักร้อยละ 50 จากองค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบ ซึ่งหากค านึงถึงความสามารถอย่างเดียว อาจกรองผู้สมัครออกได้ในจ านวนที่ไม่มากนัก 
เนื่องจากผู้สมัครทุกคนมักมีความสามาถในงานที่ตนเลือกท่ีจะสมัครดีอยู่แล้ว แต่องค์การก็ต้องเลือก
บุคคลทีมี่ความสามารถในระดับของ “ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน”  ที่องค์การก าหนด 

1.2 ทักษะความช านาญ (Skill) ค าว่า ความสามารถ กับทักษะความช านาญ มีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ มีความสามารถเหมือนกันแต่อาจมีความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ความแม่นย า
ไม่เท่ากันก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการพิมพ์ดีด ผู้สมัครหลายคนมีความสามารถพิมพ์ดีด
ได้ แต่ความรวดเร็ว ความแม่นย า และความถูกต้องแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประเด็น
ดังกล่าว จะท าให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่มี “ทักษะความช านาญในระดับมาตรฐาน” ที่องค์การ
ต้องการออกมาจากผู้สมัครงานที่เหลือได้ โดยปกติจะให้น้ าหนักต่อประเด็นดังกล่าวประมาณร้อยละ 
25  

1.3 ความมีใจรักในงาน (Desire) ทุกคนมีความเชื่อว่าหากบุคคลใดได้ท างานในสิ่งที่
ตนรัก หรือสิ่งที่ชอบ บุคคลนั้นย่อมท างานนั้นๆได้ดี และสามารถพัฒนาศักยภาพได้ง่าย ดังนั้น 
นอกจากองค์การจะพิจารณาในแง่ของความสามารถ และทักษะความช านาญแล้ว จึงควรค านึงถึง
ความชอบในงานนั้นๆด้วย ซึ่งอาจพิจารณาได้จากข้อมูลประวัติการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม 
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ประวัติการท างาน ใบประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งผู้สมัครที่มีความสามารถ ทักษะและ
ความช านาญในระดับที่เท่ากัน แต่อาจมีใจรักในเนื้องานแตกต่างกันก็ได้ ฉะนั้นองค์การจึงควรเลือกผู้
ที่มีใจรักในงานนั้นๆ มากกว่าเพราะนั่นหมายถึงว่า บุคคลนั้นน่าจะให้ความทุ่มเทกับงานมากกว่า
บุคคลอื่นๆ ส าหรับประเด็นนี้ ให้น้ าหนักความส าคัญประมาณร้อยละ 25 จากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน 

2. พิจารณาจากบุคลิกภาพและทัศนคติ (Personality And Attitude) ผู้สมัครบางคน
มีความรู้ความสามารถสูง แต่อาจไม่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะรับคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม หรืออาจมีทัศนคติท่ีไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง องค์การก็อาจไม่พิจารณา
คัดเลือกเข้าท างาน ยกตัวอย่างเช่น องค์การต้องการผู้สมัครงานในต าแหน่งงานที่ต้องมีภาพลักษณ์
การแต่งกายท่ีหรูหรา และทันสมัย เนื่องจากต้องการแสดงออกถึงภาพลักษณ์แห่งความเป็นองค์การ
สมัยใหม่ ดังนั้น องค์การก็ต้องเลือกผู้สมัครที่มีบุคลิกเหมาะสมกับต าแหน่งงานหรือลักษณะงานมาก
ที่สุด ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพไม่เหมาะกับงานก็จะถูกกลั่นกรองออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ที่เหมาะสม
ที่สุด ฉะนั้นคนเก่ง อาจไม่ใช่คนที่เหมาะสมก็เป็นได้ แต่กระนั้นผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าวก็อาจมีหลายคน ซึ่งองค์การก็จะต้องท าการพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆต่อไป 

3. พิจารณาระยะเวลาที่คาดว่าผู้สมัครจะท างาน (Tenure) ค าว่า “Tenure” เป็นราก
ศัพท์ของค าว่า “Time” หมายความถึง ความคาดหวังในระยะเวลาการท างาน ซ่ึงองค์การทุกแห่ง
ย่อมมีความคาดหวังกับบุคคลที่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามาว่า บุคคลนั้นจะท างานให้กับองค์การนาน
หรือไม่ เพราะหากบุคคลที่รับเข้ามาอยู่กับองค์การในระยะเวลาอันสั้น ก็จะท าให้องค์การต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือกบุคคลใหม่เข้ามาทดแทน ดังนั้น องค์การเมื่อได้รับทราบข้อมูล 
หรือพิจารณาเห็นว่า   ผู้สมัครคนใดจะเข้ามาในองค์การเป็นการชั่วคราว องค์การก็จะพิจารณาเลือก
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า แม้ว่าผู้สมัครคนนั้น อาจมีทั้งความสามารถ และบุคลิกภาพและ
ทัศนคติที่ดี ไม่ขัดกับงานหรือต าแหน่งงานก็ตาม  

นอกจากนี ้ ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวถึงหลักการในการพิจารณาคัดเลือกคน แต่
ส่วนใหญ่มักจะมีหลักการแนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน เพียงแต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป
บ้าง เช่น แนวคิดในการคัดเลือกคน อาจพิจารณาได้จากปัจจัย 3 ประการ ดังนี้  

1. ความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา กล่าวคือ องค์การจะต้องคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ความรู้ ความสามารถ หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ โดยอาจใช้วิธีการวัดทางด้านสติปัญญา หรืออาจ
พิจารณาจากผลการศึกษา หรือวัดความถนัดทางสติปัญญา หรือ IQ (Intelligence Quotient) เป็น
ต้น 



188 

 

 

2. ความเหมาะสมทางด้านสภาพจิตใจของผู้สมัคร กล่าวคือ องค์การควรคัดเลือกผู้สมัครที่
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยจะวัดเกี่ยวกับทัศนคติ จริยธรรม หรือคุณค่าส่วนบุคคล 

3. ความเหมาะสมทางด้านบุคลิกภาพ กล่าวคือ องค์การพยายามเลือกคนที่มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 

ส าหรับผู้เขียนแล้ว เห็นว่า การเลือกรับคนเข้ามาปฏิบัติการในองค์การนั้น จะต้องค านึงถึง
หลักการ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ค านึงถึงภาระงานที่องค์การท าการมอบหมายและค้นหาว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติงาน
นั้นๆ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

2. ค านึงถึงจ านวนบุคคลที่ต้องการ 

3. ค านึงถึงจุดเด่นจุดด้อยของผู้สมัครงานแต่ละคน โดยต้องมีความสามารถในการค้นหา
ศักยภาพของผู้สมัครแต่ละคนให้พบ 

4. ค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ที่ผู้สมัครจะต้องท างานท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ดังกล่าว 

ข้อควรพิจารณาต่างๆ ในการคัดเลือกคนเข้าท างานของแต่ละองค์การมักจะมีหลักการเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน แต่อาจจะมีบางองค์การที่มีความเชื่อที่แตกต่างออกไป จึงอาจมีวิธีการพิจารณา
เลือกที่แตกต่างไป เช่น อาจพิจารณาในเรื่องของ “โหงวเฮ้ง” ซ่ึงอาจให้ความส าคัญมากกว่าความรู้
ความสามารถก็เป็นได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานของบุคคลผู้มีเชื้อสายจีน เป็นต้น 

 

กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 

กระบวนการคัดเลือกในองค์การของรัฐบาลทุกแห่งมักมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน โดย
จะต้องยึดระเบียบหรือหลักการเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพ ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

1. บุคคลแต่ละคนที่ผ่านการสรรหา  
(Recruited Individual) 

                                 

2. การสัมภาษณ์ขั้นต้น 
     (Preliminary/Screening Interview)  

                                 

3. การทบทวนใบสมัครและประวัติ 
     (Review of Applications and Resumes) 

                                 

4. แบบทดสอบการคัดเลือก 
     (Selection Tests) 

                                 

5. การสัมภาษณ์เพ่ือการจ้างงาน 
(Employment Interview) 

                                

6. การตรวจสอบประวัติการท างานและข้อมูล 
(Reference and Background Checks) 

                                

7. การตัดสินใจเลือก 
(Selection Decision) 

                                

8. การตรวจสุขภาพ 
     (Physical Examination) 

                                  

9. บุคคลแต่ละคนที่ได้รับการจ้างงาน 
     (Employed Individual) 

 

 

รูปภาพที่ 6 -  2 แสดงกระบวนการคัดเลือก (The Selection Process) 

ผู้สมัครงานที่ถูกปฏิเสธ (Rejected Applicants) 
สภาพแวดล้อมภายนอก (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
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1. หน่วยงานราชการ จะเริ่มต้นกระบวนการในการคัดเลือก โดยส่วนราชการที่มีต าแหน่ง
งานว่าง จะท าการแจ้งความประสงค์มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร เพ่ือท าการบรรจุหรือจ้างเป็นพนักงานของรัฐตามต าแหน่งที่ว่าง โดยจะต้องก าหนด
ลักษณะงานที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติของบุคลากร
ที่ต้องการด้วย  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งส่วนราชการจะท าการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ การสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 

2.1. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

2.2. ผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการที่มีต าแหน่งที่จะสรรหาและคัดเลือก เป็น
กรรมการ และในกรณีที่เห็นสมควร สามารถให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภายในหรือภายนอกส่วนราชการเป็นกรรมการด้วยได้ 

2.3. นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือจังหวัด หรือมิใช่ด ารงต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลก็ได้ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก รับผิดชอบในการด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ท าการแต่งตั้งกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวกับการสรรหาบุคลากรตามความจ าเป็น และด าเนินการใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รวมถึง
การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการ
คัดเลือกหรือเลือกสรร ตามประกาศคณะกรรมการและควบคุมดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและยุติธรรม และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลต่อหวัหน้าส่วนราชการ 

3. จัดท าประกาศรับสมัคร ส่วนราชการจัดท าการประกาศรับสมัคร โดยหน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ควรร่วมกับผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการที่มี
ต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร จัดท าร่างประกาศรับสมัคร เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม
ในประกาศรับสมัคร หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ อาจร่วมกับผู้
แทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการที่มีต าแหน่ง ที่จะสรรหาและเลือกสรรจัดท าร่างประกาศรับสมัคร
และเสนอคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลง
นามในประกาศรับสมัคร โดยประกาศรับสมัครควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4. เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัคร โดยส่วนราชการจัดส่งส าเนาประกาศรับสมัคร เพ่ือ
เผยแพร่ข่าวเป็นการทั่วไปและในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  รวมถึงเว็บไซต์
ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศ คพร. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร และรูปแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ (ในกรณีท่ีเป็นพนักงานราชการ) คือ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ทั้งนี้ สื่อที่เหมาะสม
ควรเป็นสื่อหรือช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ส่วนราชการต้องการด้วย ทั้งนี้
รวมถึงการแจ้งในการเตรียมการสมัคร เช่น เตรียมเอกสารการสมัครต่าง ๆ ใบสมัคร บัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร แบบค าร้องขอสมัคร แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เป็นต้น  

5. การจ่ายใบสมัครตามก าหนดระยะเวลา ผู้สมัครจะรับทราบก าหนดการ วัน เวลา และ
สถานที่ต่างๆในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาเรียบร้อยแล้ว และผู้สมัครจะไปรับใบสมัคร
ตามจุดที่ประกาศ หรือปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้เปิดให้สามารถปริ้นเอกสารทาง
อินเทอร์เน็ตหรือในเว็บไซด์ที่เก่ียวข้องได้ และเมื่อผู้ประสงค์จะสมัครได้ใบสมัครแล้ว ก็ท าการกรอกใบ
สมัคร ซึ่งข้อมูลที่น ามากรอกใบสมัครมักประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติเชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ อาชีพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางการศึกษา
อบรม และข้อมูลด้านประสบการณ์และการฝึกอบรม   โดยรายละเอียดตัวอย่างใบสมัครงานของส่วน
ราชการ มีดังนี ้
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ใบสมัครเลขที่.............................. 
 

ใบสมัคร 

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

------------------------------------- 

 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

 ด้วย...............................................................................ประสงค์จะขอสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  สังกัดส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จงึขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณา  
ดังต่อไปนี ้
 

ต าแหน่งท่ีสมัคร 
กาเครื่องหมาย  ลงใน  ต าแหน่งที่จะสมัคร  เพียง ๑ ต าแหนง่ (๑ หน่วย) เท่าน้ัน 
 

หน่วยที่สมัคร ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ สังกัด 

  หน่วยท่ี  ๑ นักจัดการงานท่ัวไป ๒๕ ส านักส่งเสรมิกิจการการศึกษา 

  หน่วยท่ี  ๒ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน 

๒๙ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง  ระทรวงศึกษาธิการ 

  หน่วยที  ๓ นักประชาสัมพันธ์ ๓๑ กลุ่มสารนิเทศ  ส านักอ านวยการ 

 

ข้อมูลส่วนตัว 
 

ช่ือ-นามสกลุ ....................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้..................................................... 
............................................................................. 
............................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้................................ 
E – mail Address................................................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................. 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด.................................................................. 
วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร......................................... 
วัน เดือน ปี ที่บัตรหมดอายุ.................................. 

วัน เดือน ปี เกิด................................................. 
อายุ...........................ป ี

สถานท่ีเกิด........................................................ 
เชื้อชาติ.............................................................. 
สัญชาติ..........................ศาสนา......................... 
สถานภาพสมรส................................................. 
การรับราชการทหาร.......................................... 
อาชีพปัจจุบัน..................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.......................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 
๑.๕ x ๒ นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๑ ปี) 
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การศึกษาและฝึกอบรม 
 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน 

ประกาศนียบัตร / ปริญญา
บัตร วิชาเอก 

จาก ถึง 
 

 

 

 

 

 

    

 

ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดและงานที่ท าในช่วง ๓ ปี หลัง) 
 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/
หน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและหน้าที่
โดยย่อ 

เงินเดือน 
สาเหตุที ่

ออกจากงาน 
จาก ถึง 

      

 

ความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับและอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานทีส่มัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ข้อมูลความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

บุคคลอ้างอิง  (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน  เช่น  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง อย่าระบุช่ือบุคคลที่
เป็นญาตหิรือเพื่อน) 
 

ชื่อ- นามสกลุ ต าแหน่งปัจจุบัน 
ที่ท างานปัจจุบันและเบอร์

โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ ์

กับท่าน 

    

 

 ข้าพเจ้ามีคณุสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี      เดือน       พ.ศ.   
 

 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จไม่ตรงกับ
ความจริง  ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้าข้าพเจ้าได้ทันที 

 

                ลงช่ือ..................................................ผูส้มัคร 

                    (........................................................) 
      ยื่นใบสมัครวันท่ี..............เดือน.................. 

 

 



195 

 

 

6. การรับใบสมัคร ส่วนราชการจะต้องจัดเตรียมการรับสมัครตามจ านวนวันเวลาตามที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ซึ่งวิธีการสมัครอาจเป็นการรับสมัครด้วยตนเอง รับสมัครทางไปรษณีย์ 
หรือรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยถ้าเป็นการรับสมัครด้วยตนเองจะต้องจัดเตรียมสถานที่ท่ี
รับสมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัครที่เหมาะสมและพอเพียงกับจ านวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร เพ่ือท าการ
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ปริญญาบัตร หรืออ่ืนๆตามท่ี
ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 

7. การประเมินใบสมัครและการตรวจสอบประวัติ หลังจากรวบรวมใบสมัครจากผู้สมัคร
แล้ว องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ว่าวุฒิการศึกษาถูกต้องกับ
ต าแหน่งหรือไม่ หากไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการสอบคัดเลือก 

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว 
ส่วนราชการจะจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ หรือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และคุณสมบัติพิเศษ พร้อมทั้งประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
หรือ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะดังกล่าว ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ก่อน ว่ามีชื่อของตนหรือไม่ พร้อมทั้งต้องจดและจ า หมายเลขประจ าตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่
สอบ ให้ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดในวันสอบคัดเลือก  

9. การทดสอบ ส าหรับการทดสอบของภาครัฐ มักใช้วิธีสอบคัดเลือกแบบเป็น 3 ภาค คือ 
ภาค ก (วัดความรู้ทั่วไป ความรู้รอบตัว และเชาว์ปัญญา) ภาค ข (วัดความรู้เฉพาะด้านตามสายอาชีพ
ที่ได้ศึกษามา) และภาค ค ซึ่งโดยทั่วไปใช้วิธีการสัมภาษณ์นั่นเอง ในขั้นของการทดสอบจะทดสอบใน 
2 ภาค คือ ภาค ก และ ภาค ข ซึ่งข้ันตอนของการทดสอบนี้ นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เนื่องจากใน
ขั้นตอนนี้มักมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประจ า ดังนั้นคณะกรรมการต้องท าการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก กล่าวคือ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการรับ
สมัครและส่วนราชการทราบจ านวนผู้สมัครแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือเตรียมการในเรื่องเอกสาร บุคคล หรือสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะมีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินในแต่ละเรื่องจะมีวิธีการประเมินได้หลากหลาย
วิธี แต่วิธีทีห่น่วยราชการส่วนใหญน่ิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน 
และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้                                             
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9.1 กรณีการสอบข้อเขียน หรือการทดสอบตัวอย่างงาน (Work Samples) จะต้อง
จัดเตรียม 1) สถานที่ในการทดสอบท่ีเหมาะสมกับจ านวนของผู้สมัครสอบ 2) จัดท าประกาศก าหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท า
แบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ หรือสมุดเขียนตอบ ส าหรับการสอบข้อเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ต้องใช้ในการทดสอบตัวอย่างงาน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
วันสอบ รวมทั้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 ชุด เพ่ือ
ตรวจทานผลคะแนนสอบให้มีความถูกต้อง โดยค าสั่งต่าง ๆ ยกเว้นค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในวันสอบ ถือเป็นเรื่องลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 4) จัดหางบประมาณและ
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 5) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
วันสอบก่อน การด าเนินการสอบ เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
ทั้งท่ีเป็นความลับและไม่เป็นความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

9.2 กรณีการสอบสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียม 1) จัดหาสถานที่ ได้แก่ ห้องรอสอบ
สัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ 2) จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 ชุดเช่นกัน แต่กรณีที่มีทั้งการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพียงชุดเดียว เพ่ือปฏิบัติงานทั้ง
การกรอกและรวมคะแนนจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 4) จัดหางบประมาณและ
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 5) จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ์ เช่น แบบฟอร์มการ
ประเมิน ใบเซ็นชื่อที่หน้าซองกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 6) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการ
สัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญ และซักซ้อมความเข้าใจ
และตกลงเกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์และแนวทาง การให้คะแนนที่เป็นความลับเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9.3 กรณีการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การประเมินจากใบสมัคร การตรวจสอบ
บุคคลอ้างอิง การประเมินจากหนังสือรับรอง การประเมินจากแบบบันทึกความส าเร็จ เป็นต้น ให้
จัดเตรียม ดังนี้ 1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เช่น แบบฟอร์มการประเมิน แนวทาง   
การประเมิน เป็นต้น  2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน และกรณีท่ีมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ 
และการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ก็ควรจัดท าค าสั่งเพียงชุดเดียวเช่นกัน 3) จัดหางบประมาณและ
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ค่าตอบแทนแก่กรรมการ 4) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือ 
ให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญ แนวทางการประเมินและแนวทางการให้คะแนนที่เป็นความลับ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ซึ่งเมื่อผู้สมัครสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบ
ในภาค ก และ ภาค ข แล้ว หน่วยงานราชการจะต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ซึ่งหมายถึงผู้
ที่จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป นั่นเอง 

11. การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ หน่วยงานราชการของรัฐ จะต้องท าการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือท าการสัมภาษณ์ ซึ่งการให้คะแนนผู้สมัครนั้นบางองค์การอาจนับเริ่มจากศูนย์
เท่ากันทุกคน หรือน าไปรวมกับคะแนนสอบในภาคทฤษฎีก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน   

12. การตรวจสุขภาพ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) ในอดีตหน่วยงานของรัฐ มักไม่ได้ตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ หรือคลินิก เหมือนกับหน่วยงานภาคเอกชน แต่ใช้ใบรับรองแพทย์แทน แต่
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ให้ความส าคัญต่อสุขภาพร่างกายของผู้สมัครมากข้ึน จึง
ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หรือศูนย์สุขภาพ คลินิก ที่มีใบอนุญาตทั่วไป                

13. การประกาศผลการสอบคัดเลือก (การตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้าย) ซึ่งเมื่อผ่าน
กระบวนการประเมินในขั้นตอนต่างๆ แล้ว หน่วยงานจะจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ล าดับส าลองเสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ และเพ่ือหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไป โดย
ก าหนดให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีอายุตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

14. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว   หน่วยงานราชการจะต้องเรียกผู้ผ่านการ
เลือกสรรมารายงานตัวและจัดท าสัญญาตามจ านวนอัตราว่างภายในระยะเวลาของอายุบัญชี แต่ในกรณี
ที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังจากบัญชีฯ หมดอายุ ส่วน
ราชการต้องมีการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี และการท า
สัญญาจ้างต้องด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่บัญชีหมดอายุ 

15. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวแล้ว จะต้องด าเนินการขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 1) จัดท า
หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 2) จัดท าหนังสือเพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรและพิมพ์
ลายนิ้วมือ 3) จัดท าบันทึกส่งตัวผู้ผ่านการเลือกสรรไปเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีต าแหน่งว่างโดยผู้
มีอ านาจลงนาม 
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16. ผู้ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงาน และท าสัญญาจ้างจัดท าค าสัง่ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง
เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

จากข้ันตอนต่างๆที่กล่าวมา เพ่ือท าให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจมากขึ้น ผู้เขียนจึงขอน าตัวอย่าง
การประกาศรับสมัครงานของส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมาประกอบการอธิบาย ดังนี้ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  และ 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (ปริญญาโท) 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะด าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ (ปริญญาตรี) และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  ฉะนั้น  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๕๓  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การสรรหาโดย
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
๑.๑   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) 
๑.๒   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (ปริญญาโท) 

๒. อัตราเงินเดือน   
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน 

๓.๑   คุณสมบัติทั่วไป  และลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
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(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี   

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข.     ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริต  

หรือ จิตฟั่นเฟือน  ไม่สบประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนตามพระราบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กรท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุกจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้า
ปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗)  (๘)  
(๙) (๑๐)  หรือ  (๑๑)  ก.พ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารัชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และต้องมิใช่กรณีออก
จากงานหรืออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
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ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับราชการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว  ๘๙/
๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๔  และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗   มีนาคม  ๒๕๓๘ 

๓.๒ ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. การรับสมัครสอบ 

๔.๑ วัน  เวลา  และสานที่รับสมัครสอบ 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ตดิต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย
การเจ้าหน้าที่ อาคาร ๒ ชั้น ๒  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนน
กรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-

๒๒๘๒-๙๑๔๔  ระหว่างวันที่ ๑๘  มกราคม – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ในวันราชการ  ภาคเช้าเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

๔.๒.๑     รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นด า  ขนาด ๑ x ๑.๕  
นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๔ รูป 

๔.๒.๒     ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมติและส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
คือวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็
ให้น าหนังสือรับรองรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่  ที่
ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  (หรือประกาศนียบัตร)  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่น
แทน 
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๔.๒.๔     ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน     การวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ.  ตามคุณวุฒิในต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๒.๕     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 

๔.๒.๖     ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ    (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ 
– นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่  และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวามือทุกหน้าของ
ส าเนาเอกสาร 

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

๔.๓.๑    ผู้สมัครสอบจะต้อง เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๒  กุมาพันธ์  ๒๕๕๙  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

๔.๓.๒     ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และ รับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครสอบหรือเมื่อตรวจสอบพบภายหลังว่า  หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  โดยจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  หรือเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับสอนจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบในอัตราต าแหนละ ๓๐๐  บาท    โดยช าระในวันที่ยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้  
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะ
ได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 
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๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบ  พร้อมทั้งก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  
๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ  ป้ายปิดประกาศ  อาคาร ๒ ชั้น ๒  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและที่เว็บไซด์  www.nesdb.go.th 

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

๖.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ    ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 
๒๐๐  คะแนน)  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๖.๒ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
ก าหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม  (เพ่ือประกอบการสัมภาษณ์)  ประเมิน
คุณลักษณะในด้านการท างานเป็นทีม  การวางแผนการท างานแนวคิด  วิธีการท างานและกรแก้ไข
ปัญหา  ปฏิภาณไหวพริบ  แลการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  ความกล้าแสดงออก  ภาวะผู้น า  ทัศนคติ  เกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนดโดยก าหนดให้ผู้
สอบแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะกรรมการก าหนด  และคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สอบแข่งขั้น 

(๒) กิจกรรมสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน  เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ประสบการณ์  ท่ วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคม  และสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน   เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  และอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 

 ทั้งนี้  จะสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  และ
ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
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๗.   เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  และเป็นผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ทั้งนี้  โดยให้
ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

๘.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๘.๑  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จะประกาศข้ึน

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย  ในกรณีที่มี
คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  แต่ถ้า
คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังกันอีกให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไป
มาก 

๘.๒  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่กิน  ๒ นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี  แต่ถ้าส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการ
สอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอก  และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกอย่างเดียวกันนี้อีก 

๙.   การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดย

ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นผู้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามท่ีระบุไว้
ในข้อ ๑   

๑๐. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ประสงค์รับโอนผู้

สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท  ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ทั้งสิ้น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค  
โปร่งใส  และยุติธรรม  ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้หรือมี
พฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้ลงเชื่อ  และแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทราบด้วย  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

รายละเอียดการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
.............................................................................................................................  

หน่วยที่ ๑  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 
จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  ๑๕  ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ  วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) รวบรวม  วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง  และสังคมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือน ามาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อจัดท าแผน  ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(๓) วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร  และเสนอข้อคิด  เพ่ือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาแปลงเป็น
แผนการปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

(๔) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลเพ่ือการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส่วนราชการ  และแผนกรบริหารงานงบประมาณ 

(๕) ช่วยวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการของเงินประจ างวด  การ
จัดสรรเงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจ างวดให้แก่ส่วนราชการเพ่ือจัดท าเป็น
รายงานสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง  



205 

 

 

(๖) ช่วยตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  และศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับสถิติด้านต่างๆ  เพื่อจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ  การเงิน  การคลังและประมาณการรายได้  
รายจ่ายประจ าปี 

(๗) ตรวจสอบรายงาน  ประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ  ที่เก่ียวกับการจัด
งบประมาณ  เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  
ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 

(๘) รวบรวมข้อมูลสถิติ  และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัยเพื่อให้
ทราบถึงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  สภาพแวดล้อทางสังคมและเศรษฐกิจ   รวมตลอดท้ังกฎหมายต่างๆ  
และใช้ประกอบการพิจารณาท าแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ 

(๙) จัดท าแบบส ารวจและด าเนินการส ารวจโครงการวิจัยต่างๆ  เพ่ือให้โครงการวิจัย
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๑๐) ศึกษา  วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์  วิจัยข้อมูล  เพ่ือให้การ
ก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๑๑) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติ 

๒. ด้านการวางแผน 

(๑) ติดตามแบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่วางไว้ว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  เพ่ือปรับปรุงแผนการด าเนินงานและภารกิจให้ดียิ่งขึ้น 

(๒) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนศึกษา  ค้นคว้า  และวิเคราะห์เรื่อง
ต่างๆ  เช่น  รูปแบบและวิธีการงบประมาณ  การบริหารจัดการทางการเงิน  เพื่อน าไปประกอบการ
วิเคราะห์งบประมาณ  หรือพิจารณาหลักเกณฑ์  หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับ
การจัดท าและการบริหารงานงบประมาณ 

(๔) เสนอแนะประเด็นส าคัญหรือกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับงานโครงการ  การวิจัยเพ่ือ
เป็นประโยชน์ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย  แผนการ  แนวทาง  หลักเกณฑ์  
มาตรการของผู้บังคับบัญชา 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑)  ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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(๒) ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้ได้งานตาม
วัตถุประสงค์ของงานและสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานวิเคราะห์โครงการวิจัย  ด้านการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

(๔) ช่วยด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ  หรือประชุมทางวิชาการ  การสัมมนา  
การเสวนาและการจัดท ากิจกรรทางวิชาการอ่ืนๆ 

๔. ด้านการบริการ 
(๑) จัดท าและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ช่วย

ปรับปรุงแก้ไข  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(๒) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห์  วิจัย  จัดท าคู่มือใน
การปฏิบัติการที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานาครัฐ  ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

(๓) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานวิเคราะห์  วิจัย  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และ
สนับสนุนการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 

(๔) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ  วารสาร  จดหมายข่าว เว็บไซด์  และเอกสาร
วิชาการอ่ืนๆ  เพ่ือถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้  ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทางสถิติ  ทางโลจิสติกส์  และ 

๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารทั่วไป  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ของส านักงาน 
ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
๑. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การจัดท าแผนงาน/โครงการ  การติดตามและประเมินผล 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



207 

 

 

๓. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ทั้งในส่วนหลักการ  ทฤษฏี  
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน  และความรู้ทั่วไป 

๔. บทบาทและภารกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕. การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

หน่วยที่ ๒  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 
จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  ๑๕  ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน  ระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐  บาท   

ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๖  เรื่อง  ก าหนดปัจจัย  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่  ก.พ.  รับรอง  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุหรือเป็นไปตามท่ี ก.พ.  จะก าหนด   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รบมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) รวบรวม  วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ  
การเมือง  และสังคมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือน ามาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อจัดท าแผน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(๓) วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร  และเสนอข้อคิดเห็น  เพ่ือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาแปลง
เป็นแผนการปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

(๔) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลเพ่ือการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส่วนราชการ  และแผนการบริหารงานงบประมาณ 
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(๕) ช่วยวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินประจ างวดการจัดสรร
เงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจ างวดให้แก่ส่วนราชการเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
สรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง 

(๖) ช่วยตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  และศึกษาวิเคราะห์
เกีย่วกับสถิติด้านต่างๆ  เพื่อจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ  การเงิน  การคลังและประมาณการรายได้  
รายจ่ายประจ าปี 

(๗) ตรวจสอบรายงาน  ประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ  ที่เก่ียวกับการจัด
งบประมาณ  เพื่อควบคมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  
ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 

(๘) รวบรวมข้อมูลสถิติ  และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัยเพื่อให้
ทราบถึงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ  รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ  
และใช้ประกอบการพิจารณาท าแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ 

(๙) จัดท าแบบส ารวจและด าเนินการส ารวจโครงการวิจัยต่างๆ  เพ่ือให้โครงการวิจัย
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๑๐) ศึกษา  วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์  วิจัยข้อมูล  เพ่ือให้การ
ก ากับดูและควบคุมคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล 

(๑๑) รวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติ 

๒. ด้านการวางแผน 

(๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่วางไว้ว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  เพ่ือปรับปรุงแผนการด าเนินงานและภารกิจให้ดียิ่งขึ้น 

(๒) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) วงระบบและแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนศึกษา  ค้นคว้า  และวิเคราะห์เรื่อง
ต่างๆ  เช่นรูปแบบวิธีการงบประมาณ  การบริหารจัดการทางการเงิน  เพ่ือนไปประกอบการวิเคราะห์
งบประมาณ  หรือพิจารณาหลักเกณฑ์  หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับการจัดท า
และการบริหารงบประมาณ 

(๔) เสนอแนะประเด็นส าคัญหรือกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับงานโครงการ  การวิจัยเพ่ือ
เป็นประโยชน์ประกอบการวางแผนและออกนโยบาย  แผนการ  แนวทาง  หลักเกณฑ์  มาตรการของ
ผู้บังคับบัญชา 
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๓. ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ได้งานตาม
วัตถุประสงค์ของงานและสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือประชาชนทั่วไป
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานวิเคราะห์โครงการวิจัย  ด้านการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

(๔) ช่วยด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ  หรือประชุมทางวิชาการ  การสัมมนา
การเสวนาและจัดท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ   

๔. ด้านการบริการ 
(๑) จัดท าและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ช่วย

ปรับปรุงแก้ไข  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(๒) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห์  วิจัย  จัดท าคู่มือใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

(๓) จัดเกี่ยวข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ  ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานวิเคราะห์  วิจัย   เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และ
สนับสนุนการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 

(๔) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ  วารสาร  จดหมายข่าว  เว็บไซด์  และเอกสาร
วิชาการอ่ืนๆ  เพ่ือถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้  ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทางสถิติ  ทางโลจิสติกส์  และ 

๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความความสามารถทั่วไป  ระดับปริญญาโท  ของ 
ส านักงาน ก.พ. 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 

๑.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การจัดท าแผนงาน / โครงการ  การติดตามและประเมินผล 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๓. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ทั้งในส่วนหลักการ  ทฤษฏี  

ความรู้  เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน  และความรู้ทั่วไป 

๔. บทบาทและภารกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕. การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

 

ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

ระบบการคัดเลือกบุคลากรที่น ามาใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ 
ดังนี้ 

1. ระบบคุณธรรม (Merit System)  ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบที่
ยึดถือความรู้ความสามารถเป็นหลัก วิธีการของระบบนี้ วิธีที่นิยมมากท่ีสุด คือ ใช้วิธการสอบคัดเลือก 
หรือการทดสอบ นั่นเอง ระบบคุณธรรมจะต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ ต่อไปนี้ 
หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ใช่ระบบคุณธรรม จะกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ไป 

1.1. หลักความเสมอภาค ทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสิทธ์เข้ารับการ
คัดเลือก ทุกคนและได้รับสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคกัน 

1.2. หลักความสามารถ หากใช้เกณฑ์ใดเป็นตัวชี้วัดว่ามีความสามารถมากท่ีสุด  
ต้องยึดตามนั้น เช่น ใช้ผลคะแนนเป็นตัวชี้วัด ฉะนั้นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

1.3. หลักความม่ันคง ต้องให้ความมั่นคงในเสถียรภาพ จะให้ออกจากการแข่งขัน  
หรือแม้แต่ให้ออกหลังจากตัดสินแล้วก็ตาม โดยมิชอบไม่ได้ ต้องเป็นตามระบบกฎเกณฑ์ หมายความ
ว่า จะถูกกลั่นแกล้งไม่ได้ หากไม่ได้กระท าผิดใดๆ 

1.4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง ค าว่า การเมือง หมายถึง การว่าด้วยเรื่องของ
พรรค จึงมีความเป็น “พวก” ตามมา (ค าว่า การเมือง จึงเป็นเรื่องสกปรก ตามธรรมชาติของค า
นั่นเอง: Dirty Politic) หากการสรรหาคัดเลือกถูกเอนเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย่อมหมายความว่าไม่มี
ความเป็นกลางทางการเมือง จึงไม่ใช่ระบบคุณธรรม ซึ่งข้อดี ของการคัดเลือกบุคลากรตามระบบ
คุณธรรม คือ 1) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่าถูกต้อง สมเหตุสมผล 2) เปิดโอกาสให้
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงเข้ามาร่วมงานด้วย 3) สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์การ 
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ส่วนข้อเสีย ของการคัดเลือกบุคลากรตามระบบคุณธรรม คือ 1) องค์การต้องใช้เวลานานกว่า
จะได้คนเข้ามาร่วมงาน 2) องค์การเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าส าหรับกระบวนการสรรหาคัดเลือก 

2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็น
ระบบที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว อาจเป็นเครือญาติ เพ่ือนฝูง หรือการแนะน าบอกต่อให้รู้จักกัน บาง
ต าราเรียกว่าเป็นระบบสืบสายโลหิต ระบบนี้ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Spoil System ซึ่งเป็น
ความหมายเชิงลบ ซึ่งข้อดีของการคัดเลือกบุคลากรตามระบบอุปถัมภ์ คือ 1) ใช้เวลาน้อยกว่า ในการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร 2) องค์การเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 3) ท าให้ง่ายต่อการปกครอง เนื่องจากรู้จัก
กันหรือสืบสายโลหิตเดียวกัน ส่วนข้อเสียของการคัดเลือกบุคลากรตามระบบอุปถัมภ์ คือ 1) เป็น
ระบบที่ท าลายความยุติธรรม 2) เปิดโอกาสให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริง 3) ส่งเสริม
ให้เกิดองค์การที่ไม่เป็นทางการ (Informal organization) เป็นก๊ก เป็นแกง๊ เป็นก๊วน หรือเป็นกลุ่ม
เล็กกลุ่มน้อย ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในองค์การในระยะยาว 4) ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การเสียหาย 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทั้ง 2 ระบบนั้น มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จึงต้องท าการพิจารณาอย่างละเอียด
รอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง 
 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี  6 

การสรรหา หมายถึง กระบวนการการด าเนินการโดยเทคนิควิธีต่างๆเพ่ือค้นหาหรือแสวงหา
และจูงใจ “บุคคลกลุ่มเป้าหมาย” ให้สนใจเข้ามาสมัครงานกับองค์การของเรา ซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
นั้น หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติและมีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการ เพ่ือให้
องค์การจะได้ด าเนินกระบวนการคัดเลือกต่อไป ปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบและควรน ามาพิจารณาใน
การสรรหาคัดเลือก ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน 2) แหล่งที่มาของบุคลากร 3) 
ความยุติธรรม 4) มาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 5) ตลาดอาชีพหรือตลาดแรงงาน 
แนวคิดในการสรรหา มี 2 ลักษณะคือ 1) แนวคิดเชิงรุก 2) แนวคิดเชิงรับ ส าหรับกระบวนการสรรหา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆคือ 1) การก าหนดลักษณะงานแต่ละต าแหน่งและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 2) การเลือกเทคนิควิธีการสรรหา 3) การพิจารณาสร้างรายละเอียดเพ่ือจูงใจ และ 
4) การด าเนินการสรรหา การสรรหาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามแหล่งที่มาของบุคลากรคือ 
1) สรรหาจากภายในองค์การซึ่งจะเป็นลักษณะของการเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งนั่นเอง 2) 
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สรรหาจากภายนอกองค์การมีหลายวิธี เช่น การประกาศตามสื่อหรือการสรรหาจากสถาบันการศึกษา 
เป็นต้น 

การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการที่องค์การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากจ านวน
ผู้สมัครทั้งหมด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม ที่มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานนั้นๆ มีความส าคัญหรือมีวัตถุประสงค์ของการคัดเลือก  เพ่ือหวังผลดังต่อไนนี้ 1) เพ่ือผล
การปฏิบัติงาน 2) เพ่ือผลด้านต้นทุน และ 3) เพ่ือผลด้านกฎหมายและการจ้างงาน และหลักในการ
เลือกพิจารณาตัดสินใจว่า การที่เราจะรับบุคลากรเข้ามาท างานกับองค์การของเรานั้นมีปัจจัยหลาย
ปัจจัย ได้แก่ 1) พิจารณาความสามารถ-ทักษะ-และใจรักในงาน 2) บุคลิกภาพและทัศนคติ 3) 
คาดการณ์ในเรื่องระยะเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยย่อยอีกหลายประการ เช่น เพศ อายุ เป็น
ต้น ส่วนกระบวนการในการคัดเลือกในหน่วยงานของรัฐและเอกชนจะมีหลักการเดียวกัน แต่อาจมี
สลับขั้นตอนกันบ้างเล็กน้อย เริ่มจากการต้อนรับผู้สมัครงานและกรอกใบสมัครงาน ซึ่งเป็นขั้นที่
ต่อเนื่องจากกระบวนการสรรหา จนกระทั่งสิ้นสุดการคัดเลือกเมื่อได้มีการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  

ส าหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างานมี 2 ระบบคือ 1) ระบบคุณธรรม และ 2) 
ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่ระบบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลคือระบบ
คุณธรรม 
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ค าถามท้ายบท 

1. การสรรหาหมายความว่าอย่างไร ท าเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

2. ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อการสรรหามีอะไรบ้าง อธิบาย 

3. อธิบายกระบวนการสรรหาว่ามีวิธีการอย่างไร 

4. แหล่งสรรหาบุคลากร สรรหาจากแหล่งใดได้บ้าง 
5. เทคนิควิธีการสรรหาจากภายใน มีวิธีการใดได้บ้าง พร้อมทั้งบอกข้อดี-ข้อเสีย 

6. เทคนิควิธีการสรรหาจากภายนอก มีวิธีการใดได้บ้าง พร้อมทั้งบอกข้อดี-ข้อเสีย 

7. การคัดเลือก หมายความว่าอย่างไร 

8. เมื่อองค์การจะพิจารณารับบุคลากรเข้าท างาน องค์การมีหลักในการพิจารณาอย่างไร 

9. อธิบายกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานของรัฐ  
10. ระบบการสรรหาคัดเลือกมีก่ีระบบ อะไรบ้าง อธิบายแต่ละระบบว่ามีลักษณะอย่างไร 
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บทที่ 7  
การทดสอบและการสัมภาษณ์ 

การสอบคัดเลือก เป็นวิธีที่ส่วนงานราชการต่างๆให้ความส าคัญและนิยมน ามาใช้ในการรับ
บุคคลเข้าท างาน หรือแม้แต่ในการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีความยุติธรรม 
และสามารถอธิบายชี้แจงเหตุผลได้ในเชิงปริมาณ การสอบคัดเลือก ซึ่งคนส่วนใหญ่ต่างรับรู้กันว่าเป็น
การใช้วิธี  “การทดสอบ” (Testing) เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าท างานนั่นเอง ซ่ึงโดยปกติแล้ว การจะใช้
ทั้งการทดสอบและการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป เนื่องจากการสัมภาษณ์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะ
คัดคนเก่งออกมาจากกลุ่มผู้สมัครได้ ส่วนการทดสอบจะมีอยู่หลายแบบ หลายชนิดขึ้นอยู่กับว่า
ต้องการท าการทดสอบในด้านใด ดังจะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป 

 

ความหมายของการทดสอบ  

ส าหรับความหมายของการทดสอบนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการ
ทดสอบไว้หลากหลาย ดังนี้ 

เบชแมน (Bachman, 2003) ได้ให้ค าจ ากัดความของ การทดสอบ ว่าหมายถึง กระบวนการ
ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือวัดหรือเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งสามารถอ้างอิง
ไปถึงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลแต่ละคนได้ 

ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ (2558) ได้ให้ความหมายของการสอบแข่งขันว่า หมายถึง การ
สรรหาบุคคลโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งอาจเป็นข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยก็ได้ นอกจากนี้ยัง
หมายความถึงการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและ
แต่งตัง้ตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

กลุ่มงานสรรหาบุคคล ส านักงาน ก.ค. (2559) ได้อธิบายว่า การสอบแข่งขัน คือ การสรรหา
บุคคลโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ที่สอบแข่งขันได้  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การทดสอบ หมายถึง เป็นระเบียบวิธีการในการ
ส ารวจพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีระบบ และจัดแสดงโดยเป็นตัวเลขและข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ตาม
พฤติกรรมที่แสดงออก การทดสอบจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อเขียน อาจเป็นค าพูดก็ได้ หรือแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมรูปอ่ืน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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กล่าวโดยสรุป คือ การทดสอบ (Testing) จึงหมายถึง การด าเนินการเพ่ือหาระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งๆ โดยการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการประเมิน 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนสอบที่ได้ออกมาเป็นระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจแบ่งเป็น
ความสามารถในหลายๆด้าน เช่น เชาว์ปัญญา ความรู้จากวิชาชีพ หรือ พฤติกรรม เป็นต้น 

 

ประเภทของการทดสอบ  

 การทดสอบสามารถจ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบ ได้ดังนี้ 
1. การทดสอบความฉลาด (Intelligence Tests) 

เป็นการทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา ซึ่งจะพิจารณาความสามารถใน 7 
ประเภท ได้แก่  

1.1 ความเข้าใจในความหมายของค า เช่น ถามว่าค าใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าที่
ก าหนดให้ 

1.2 ความสามารถในการผสมค าจากตัวอักษรที่ก าหนดให้ โดยให้ผสมอักษรเป็นค าที่
มีความหมาย 

1.3 ความสามารถในการค านวณตัวเลข เช่น ให้วัดความเร็วและความถูกต้องในการ
ค านวณตัวเลข 

1.4 ความสามารถในการรู้จักใช้เหตุผล เช่น การทดสอบความสามารถในการน าเอา
หลักการไปใช้ในการปฏิบัติ 

1.5 ความสามารถในการจดจ า เป็นการวัดความสังเกตและจดจ าสิ่งของเป็นชุดๆ เช่น 
ใช้เวลาดู 30 วินาที แล้วจ าเครื่องหมายที่ก าหนดให้เป็นคู่ๆ เป็นต้น 

1.6 ความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์ เป็นการทดสอบการดูรูป และความ 

สัมพันธ์ระหว่างรูป เป็นต้น 

1.7 ความเร็วในการมองเห็น เช่น ให้หาว่าตัวเลขที่ก าหนดให้คู่ใดที่เหมือนกัน เป็นต้น 

2. การทดสอบความถนัด (Aptitude Tests) 

      เป็นการทดสอบเพ่ือใช้ท านายศักยภาพของบุคคลในการเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว ท า
ให้สามารถที่เลือกบุคคลที่มีความถนัดตามธรรมชาติของบุคคลนั้นๆ  เราจะได้ทราบว่าบุคคลนั้น
เหมาะที่จะท างานอะไร เช่น งานเสมียน งานด้านภาษา เป็นต้น 
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3. การทดสอบความส าเร็จ (Achievement Tests) 

วิธีนี้องค์การต้องการรู้ว่าบุคคลนั้นๆ มีความรู้ในงานเดิมหรือวิชาชีพที่ตนศึกษามา
หรือไม่ เช่น การทดสอบความรู้ในงานเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านเครื่องจักร แบบทดสอบงานด้านช่าง
ไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างไม้ เป็นต้น 

4. การทดสอบความสนใจในอาชีพ (Vocational Tests) 

      เป็นการทดสอบว่า ผู้สมัครงานคนใดมีระดับความสนใจในอาชีพของตนมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งเรามีข้อสมมติฐานว่าผลการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพดีหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
อย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับความชอบ ความสนใจ แรงจูงใจของบุคคลนั้นๆด้วย ซึ่งอาจถามถึง สิ่งที่
เกี่ยวข้องกับงานอดิเรก กิจกรรมส่วนตัว สิ่งที่สนใจ เช่นวิทยาศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น หรืออาจถามถึง
อาชีพต่างๆที่ชอบเลยก็ได้ 

5. การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Tests) 

เป็นการทดสอบเพื่อจะวัดความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการ
ชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามหรือเข้าร่วมงานด้วย เนื่องจากผู้สมัครบางคนมีประสบการณ์ดี มีความสามารถ
ในงานอาชีพดี แต่กลับประสบความล้มเหลวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือขาดความสามารถในการ
ประสานงาน นั่นหมายถึงขาดบุคลิกภาพลักษณะงานในงานที่ดี จึงอาจไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
คุณลักษณะที่ใช้ในการทดสอบบุคลากร เช่น การไม่เก็บตัวหรือการเปิดเผยตนเอง (Extroversion)  
ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) การยอมรับในบุคคลอ่ืน (Agreeableness) ความมี
สติ (Consciousness) การเปิดกว้างส าหรับสิ่งใหม่ๆ (Openness To Experience) 

6. การทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวและด้านร่างกาย (Motor And 

Physical Ability Tests) 

เป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เช่นความคล่องแคล่วในการใช้
นิ้วมือ ความคล่องแคล่วในการใช้มือ ความว่องไวในการเคลื่อนไหวแขน  รวมถึงความแม่นย าด้วย 
นอกจากนี้อาจทดสอบความแข็งแกร่งด้านร่างกาย เช่น การยกน้ าหนัก การกระโดดเชือก และความ
แข็งแรงอดทน     ซึ่งจะน ามาใช้กับงานที่ต้องการบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงและคล่องแคล่ว โดย
สามารถจ าแนกตามลักษณะของการกระท าหรือการตอบได้ ดังนี้ 

6.1 แบบลงมือกระท า (Performance Tests) เป็นการให้สอบปฏิบัติ เนื่องจากงาน
บางอย่างต้องแสดงให้ดู ให้เห็น จึงจะทราบว่าสามารถท าได้หรือไม่ เช่น การสอบพิมพ์ดีด การเขียน
เว็บเพจ (Web Page)  เป็นต้น 
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6.2 แบบให้เขียนตอบ (Paper-pencil Tests) ความรู้บางอย่างอาจไห้ถ่ายทอดผ่าน
ตัวหนังสือ อธิบายลงในกระดาษได้ 

6.3 แบบให้สอบปากเปล่า (Oral Tests) เป็นการถามเพ่ือต้องการให้ทราบว่าผู้เข้า
สอบมีความคิด ความรู้ ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดได้ 
 

ลักษณะข้อสอบในการใช้ทดสอบแข่งขัน 

ข้อสอบที่น ามาใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ระบบ คือ 

1. แบบทดสอบปรนัย (Objective Tests) เป็นข้อสอบที่มีตัวให้เลือก ตั้งแต่ 2 ตัวเลือก
ขึ้นไปตามระดับความยากง่าย หากมีตัวเลือกหลายตัว จะท าให้ยากขึ้นทั้งในแง่ของผู้ออกข้อสอบและ
ผู้ท าข้อสอบ บางครั้งเราเรียกข้อสอบชนิดนี้ว่าเป็น “Multiple Choices” นั่นเอง 

2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Tests) เป็นข้อสอบแบบให้ผู้ตอบบรรยาย หรือ
อธิบายตามความคิดเห็นของตนเอง  

ซึ่งแบบทดสอบแต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันดังแสดงตามตารางที่ 7 – 1 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 - 1  แสดงการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย (ส าหรับ 

ผู้ออกข้อสอบ) 

ประเภท ข้อดี ข้อเสีย 

 

แบบ 

ทดสอบ 

ปรนัย 

1. ตรวจง่าย 

2. ใช้เวลาในการตรวจน้อย 

3. มีความเท่ียงตรงของคะแนนสูง 
4. อคต ิ(Bias) ของผู้ตรวจไม่มีผลต่อคะแนน 

5. ใช้ส าหรับต้องการวัดความรู้แบบมีรายละเอียด 

1. ท ายากกว่าแบบทดสอบอัตนัย 

2. ใช้เวลานานในการออกข้อสอบ 

3. ต้องจัดท าหลายๆข้อ 

4. เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการเดา
ได้ง่ายกว่า 

 

แบบ 

ทดสอบ 

อัตนัย 

1. ออกง่าย 

2. ใช้เวลาในการออกข้อสอบน้อย 

3. มีจ านวนข้อไม่ต้องมากแต่เนื้อหาครอบคลุม 

4. ใช้วัดความสามารถในการอธิบาย 

ความรู้แบบความสัมพันธ์ของภาพรวม 

1. ใช้เวลาในการตรวจมาก 

2. มีความไม่เที่ยงตรงของคะแนน
มากกว่าแบบทดสอบปรนัย 

3. อคต ิ(Bias) ของผู้ตรวจมีผลต่อ
การให้คะแนน 
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ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี  

 ประเภทของแบบทดสอบ มี 2 ประเภท ตามท่ีกล่าวมา อย่างไรก็ตามแบบทดสอบที่ดี ควรมี
ลักษณะ ดังนี้  

1. ความเที่ยง (Validity) มีความหมายใน 3 ลักษณะคือ 

1.1 ผลของการทดสอบ ชี้ชัดได้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1.2 สาระส าคัญของการทดสอบตรงกับเนื้อหาส าคัญของสิ่งที่ต้องการทดสอบ 

1.3 ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นถึงสภาพทางจิตของผู้สอบได้ 

2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถให้คะแนนได้
คงท่ีแน่นอน แม้ว่าจะทดสอบกี่ครั้งก็ตาม ผู้เข้าสอบจะได้คะแนนเท่ากันทุกครั้ง 

3. ความยุติธรรม (Fairness) เป็นลักษณะแบบทดสอบที่ท าให้ผู้สอบทุกคนมีโอกาสที่จะ
ตอบถูก หากเขามีความรู้ในเรื่องที่ออกข้อสอบ ไม่ลวงผู้สอบโดยใช้ความคลุมเครือของภาษามาท าให้
เกิดการเบี่ยงเบนในผลการสอบ 

4. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นลักษณะของความชัดแจ้ง ไม่มีความคลุมเครือใน
ค าถามหรือค าตอบที่ให้เลือก ผู้ให้คะแนนไม่มีโอกาสที่จะให้คะแนนโดยมีอคติหรือล าเอียง 

5. อ านาจในการจ าแนก (Discrimination Power) มีลักษณะของความสามารถใน
จ าแนกคนที่มีความสามารถออกจากคนที่ไม่มีความสามารถ นั่นคือคนที่มีความสามารถตอบถูก 

6. ความเฉพาะเจาะจง (Specification) เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตรง
วัตถุประสงค์ในการวัดผล 

7. การให้เวลาที่เหมาะสม (Speediness) แบบทดสอบที่ดีควรจะให้เวลาในการตอบแก่ผู้
เข้าสอบเป็นเวลาเพียงพอที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดจะสามารถท าข้อสอบได้เสร็จ 

การทดสอบ หรือ การสอบ ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย มีคุณประโยชน์อย่างมากส าหรับ
ทุกองค์การทุกหน่วยงาน และแต่ละองค์การก็พยายามท าให้แบบทดสอบมีมาตรฐาน เป็นไปตาม
ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี แต่กระนั้น การทดสอบก็ไม่ใช่วิธีการที่จะรับรอง หรือรับประกัน
ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่ดีของพนักงานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
การสอบยังมีจุดอ่อนหรือมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ หรือเรียกว่า เป็นข้อจ ากัดของการสอบ 
นั่นเอง ดังนั้นจึงอาจต้องใช้วิธีการอ่ืนร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดของการสอบนั้น 
มีดังนี้ 
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ข้อจ ากัดของการสอบ 

1. ข้อจ ากัดของข้อมูล หรือ ความรู้ ที่น ามาใช้ในการถามในแบบทดสอบนั้น เป็นเพียง
ความรู้ส่วนหนึ่งของความรู้ทั้งหมด ซึ่งมีอยู่มากมาย แต่เราไม่สามารถใส่ลงไปในแบบทดสอบทั้งหมด
ได้ 

2. ข้อจ ากัดท่ีเราอาจควบคุมไม่ได้ กรณีที่ผู้เข้าสอบสามารถเดาข้อสอบได้ถูก ทั้งในกรณี
แบบทดสอบที่เป็นปรนัย หรือแม้แต่แบบทดสอบที่เป็นอัตนัยก็อาจสามารถตอบเดาในเชิงกว้างๆได้
เช่นกัน 

3. ข้อจ ากัดในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ห้องสอบเล็กเกินไป หรือ
แม้แต่สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน เป็นต้น 

4. ข้อจ ากัดในส่วนของกรรมการคุมสอบ ซ่ึงแต่ละท่านอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน และ
อาจส่งผลต่อผู้เข้าสอบได้เช่นเดียวกัน 

5. ข้อจ ากัดท่ีมาจากตัวผู้เข้าสอบเอง เช่น สุขภาพร่างกาย การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ท า
ให้มีผลต่อการทดสอบ เป็นต้น  

 

วิธีการบรรจุเข้ารับราชการ 

การเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนนั้น จะใช้วิธีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการ ซึ่งการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งระดับ
ทีบ่รรจุนั้น อาจด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เบื้องต้นแล้ว 

2. การคัดเลือก จะด าเนินการในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน 
เช่น กรณีคุณวุฒิที่มีความขาดแคลนหรือหาผู้ส าเร็จการศึกษาได้ยาก หรือการได้รับทุนรัฐบาลที่มี
ข้อก าหนดว่าจะต้องรับราชการหลังจากจบการศึกษา เป็นต้น 

 

การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 

การสอบที่จัดสอบโดยส านักงาน ก.พ. เป็นการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และ
สาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง ก.พ. จะท าหน้าที่เป็นองค์กร
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กลาง ระหว่างคนที่ต้องการท างานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ต้องการก าลังคน โดยการสอบ 
ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การสอบภาค ก. เป็นการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสอบ
ข้อเขียนเพ่ือทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาและความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. การสอบภาค ข. เป็นการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ซึ่งมักเป็นการ
สอบแบบอัตนัย (ข้อเขียน) เน้นวิชาชีพเฉพาะตามท่ีได้ศึกษามา                                                                 

3. การสอบภาค ค.  เป็นการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

ส าหรับการสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) สามารถสมัครสอบได้ท่ี
ส านักงาน ก.พ. หรือในเว็บไซด์ของส านักงาน โดยจะท าการจัดสอบทุกปี ซึ่ง ก.พ.รับสมัครทั้งผู้ที่จบ
การศึกษาแล้ว และผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะท าการประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุก
ปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th และเม่ือผู้สมัครสอบ สอบผ่านแล้วส านักงาน 
ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ ส่วนการสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ค) จะต้องมีหนังสือรับรองการสอบผ่านในภาค ก. ที่ได้รับจากส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็น
หลักฐานในการสมัครสอบด้วย โดยผู้เข้าสอบ ก.พ. จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค จึงจะได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการ ซึ่งส านักงาน ก.พ. จะข้ึนทะเบียนผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไว้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยผู้สอบผ่าน ก.พ. (ภาค ก) จะได้รับใบประกาศผู้สอบผ่าน ก.พ. ตามเกณฑ์การตัดสิน ซ่ึง
จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 ส าหรับหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการด าเนินการจัดสอบ มี 2 หน่วยงาน คือ ส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
หรือ ภาค ก. และส่วนราชการต้นสังกัดจะเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชา และระดับ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ
ส านักงาน ก.พ. ในระดับนั้น ๆ แล้ว ส่วนผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือมีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. 
ก าหนดเป็นวุฒิคัดเลือกนั้น ส่วนราชการต้นสังกัดจะเป็นผู้คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง
ต่างๆ โดยส่วนราชการต้นสังกัดจะเป็นผู้ท าการรับสมัครเองจากผู้มีวุฒิดังกล่าว 
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เกณฑ์การสอบของส านักงาน ก.พ. 

ข้อสอบของส านักงาน ก.พ. ในส่วนของภาค ก. นั้น จะประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป  ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ การทดสอบ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ยกตัวอย่าง เช่น การ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
ความสามารถทางด้านเหตุผลทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า 
ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ 
สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 

1.1.1 อนุกรม 

1.1.2 โจทย์คณิตศาสตร์ 
1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 

1.2.1 อุปมาอุปไมย 

1.2.2 การสรุปความจากภาษา 

1.2.3 การสรุปความจากสัญลักษณ์ 
1.2.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 
 

2. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านและการท า
ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือ
ข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความ และการตีความ ด้วยการใช้ภาษาทดสอบความสามารถในการ
เลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ โดยการ
ทดสอบวิชาภาษาไทย ส าหรับในส่วนภาค ก. ของ ก.พ.  นั้น จะประกอบด้วยความสามารถทางด้าน
ภาษา และความเข้าใจภาษา โดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
ได้ รวมทั้งสามารถเรียงล าดับข้อความได้ถูกต้อง 

3. วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในการสอบ โดย
เริ่มตั้งแต่การสอบภาค ก. ของปี 2557 เป็นต้นไป 
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การสอบสัมภาษณ์ 

การสอบสัมภาษณ์ โดยปกติแล้วจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน การสอบสัมภาษณ์นับเป็นขั้นตอนที่ให้โอกาสแก่ผู้สมัครใน
การรับข้อมูลเกี่ยวกับงานและองค์การ ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสแก่ผู้บริหารในการประเมินบุคลิก 
ลักษณะท่าทาง ความสามารถในการสื่อสาร ความสนใจ แรงกระตุ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเช็ค
ประวัติความถูกต้องของคุณสมบัติผู้สมัครด้วย  การสัมภาษณ์เป็นงานที่เก่ียวข้องกับความรู้สึก จึงเป็น
งานทีจ่ะใช้ความละเอียดอ่อน ซ่ึงผู้ที่ท าการสัมภาษณ์จะต้องใช้ความสามารถทั้งเรื่องของการใช้ศาสตร์
และการใช้ศิลป์ กล่าวคือ ต้องอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น หลักการการสัมภาษณ์ ทฤษฎี
เกี่ยวกับมนุษย์และหลักจิตวิทยา เป็นต้น อีกด้านหนึ่งต้องอาศัย ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้สัมภาษณ์ ในการที่จะผสมผสานองค์ความรู้และความสามารถส่วนตัวใน
การจับประเด็น วิเคราะห์ และตัดสินใจ นั่นหมายถึงการใช้ศิลป์ เพ่ือให้การสัมภาษณ์บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีคุณภาพมากท่ีสุด ส่วนความหมายของการสัมภาษณ์นั้น มีดังนี้ 

  

 ความหมายของการสัมภาษณ์ 

ความหมายของการสัมภาษณ์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการ
สัมภาษณ์ไว้ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 

นอย ์ฮอลเลนเบค เจอฮาร์ท และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 

2010, p. 248) ได้ให้ความหมายของการสัมภาษณ์ว่า เป็นการสนทนาโดยผู้ท าการสนทนาหนึ่งคน
หรือหลายคนก็ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการประเมินผลคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเพื่อที่จะรับเข้าท างานต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

1. เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมที่สุด  
 ซ่ึงนอกจากการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว ผู้ท าการคัดเลือกยังต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการสื่อความทางภาษาพูด บุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อต าแหน่ง เป็นต้น 

2. เพ่ือก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
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การสัมภาษณ์จะท าให้ฝ่ายผู้จ้างและผู้ถูกจ้างได้มีโอกาสพบปะกัน ก่อนร่วมงานกันเพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน 

3. เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การ  
 ผู้สัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาและการสร้างภาพลักษณ ์ หรือ
ภาพพจน์ที่ดีให้แก่การด าเนินงานขององค์การได้ 

ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการสัมภาษณ์ 
1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
1.2 ก าหนดวิธีการสัมภาษณ์ 

1.3 เตรียมเอกสารรายละเอียดของผู้สมัคร 

1.4 แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ 

1.5 เตรียมสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

2. การด าเนินการสัมภาษณ์ 
ด าเนินการตามวิธีการสัมภาษณ์ท่ีได้เลือกไว้  ซึ่งจะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ช่วง 

ได้แก่ 

2.1 ส่วนน า (Warm Up) เป็นส่วนเริ่มต้นของการสัมภาษณ์โดยในส่วนนี้จะมุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ และยังให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลายความ
ตื่นเต้น เช่น การทักทาย การถามถึงการเดินทางมายังสถานที่สัมภาษณ์ หรือการทานอาหารก่อนมา
สัมภาษณ์ เป็นต้น ในส่วนน านี้ ปรกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของเวลาในการสัมภาษณ์
ทั้งหมด 

2.2 ส่วนของเนื้อหา (Main Sequence) เป็นส่วนที่เริ่มค าถามในเนื้อหาที่ต้องการ 

ตามวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งงานต่างๆ โดยปรกติในส่วนของเนื้อหานี้
จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาในการสัมภาษณ์ท้ังหมด 
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2.3 ส่วนปิด (Wrap Up) เป็นการพูดคุยเพ่ือจะปิดการสนทนา และเป็นการสร้าง 
ภาพพจน์ที่ดี และเพ่ือให้ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์จากกันด้วยความรู้สึกท่ีดี 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสัมภาษณ์ 

 ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการสัมภาษณ์นั้น ประกอบไปด้วยหลายๆปัจจัย ซึ่งปัจจัยต่างๆนั้นอาจ
แบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผู้สัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์ควรมีความช านาญพอสมควร ซึ่งบางครั้งการมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร อาจจะ

ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะต้องเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดีเสมอไป ซึ่งผู้สัมภาษณ์ท่ีดีจะต้องทราบหลักการ หลัก
จิตวิทยาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งค าถามที่สมควรถาม อีกท้ังยังควบคุมสถานการณ์การสัมภาษณ์ได้ดี และ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงออกถึงความรู้ความสามารถได้อย่าง
เต็มที่ และแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ถูกสัมภาษณ์ออกมา นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องระวัง
ตนเองในเรื่องของอคติ โดยไม่ให้ส่งผลต่อการให้คะแนนมากหรือน้อยจนเกินไป 

2. ด้านผู้ถูกสัมภาษณ์ 
      การเตรียมตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งในด้านความรู้ การแต่งกาย พฤติกรรมต่างๆที่

แสดงออก เช่น การยิ้ม การทักทายหรือบุคลิกภาพโดยรวม จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้
ประเมินหรือผู้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ถูกสัมภาษณ์จึงควรรู้จักการวางตนและการสร้างนิสัยให้
เหมาะสมตามที่สังคมส่วนใหญ่นิยมชมชอบ และเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแก่ “กาลเทศะ” 

3. ด้านภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
 ในด้านการใช้ภาษานี้ อาจหมายความรวมถึง ระดับความเข้าใจต่อความยากง่ายของ
ภาษาที่ใช้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเชิงวิชาการศัพท์เฉพาะ และ ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากผู้พูดทั้งสองฝ่ายส่งถ่ายความรู้ผ่านทางภาษา 
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4. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ อาจมีการน าเอาเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการสัมภาษณ์ เช่น 

เครื่องบันทึกการสัมภาษณ์ ไมโครโฟน หรือเครื่องจดบันทึก เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยในการ
ประเมินหรือการให้คะแนนผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน  

 

ประเภทของการสัมภาษณ์ 

ประเภทของการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ทั้งนี ้ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้
เกณฑ์ใดในการแบ่งประเภทของการสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์โดยไม่มีการวางรูปแบบของ
ค าถาม ไม่มีการจัดล าดับของค าถามให้เป็นระบบ ผู้สัมภาษณ์สามารถถามค าถามได้หลายทิศทาง การ
สัมภาษณ์เช่นนี้เป็นรูปแบบเริ่มต้นของการสัมภาษณ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ใช้ความรู้สึก อารมณ์ 
หรืออคติเข้ามามีส่วนในการสัมภาษณ์ ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่นิยมนักส าหรับองค์การที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็อาจ
น ามาใช้ไดใ้นบางกรณี เช่น การสัมภาษณ์ผู้ช่วย หรือ เลขานุการส่วนตัว ซ่ึงผลการประเมิน หรือการ
ให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สัมภาษณ์โดยตรงได้  

1.2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นวิธีการที่ใช้ควบคุมให้การใช้อคติเกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากการพบจุดอ่อนของการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จึงได้ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเข้ามาแทน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือมากข้ึน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
นี้ ผู้สัมภาษณ์จะสามารถควบคุมจังหวะและเนื้อหาสาระในการซักถาม มีการจัดล าดับค าถามก่อนหลัง
เพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีระบบ  มีการให้คะแนนตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ผู้ตอบได้
ตอบค าถาม ซ่ึงผู้สัมภาษณ์ท่ีไม่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งค าถามก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การสัมภาษณ์แบบนี้มีความยืดหยุ่นน้อย ผู้สัมภาษณ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์อาจไม่นิยม 

1.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากวัตถุประสงค์ในการพยายามลดจุดอ่อนของ
การสัมภาษณ์ทั้งแบบไม่มีโครงสร้าง และแบบมีโครงสร้าง หลายหน่วยงานจึงได้ใช้การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างแทน กล่าวคือ มีการจัดโครงสร้างของการสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหรือเป็น
ประเด็นๆ แต่เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ตั้งค าถามได้เอง และสามารถจัดเรียงล าดับประเด็นก่อนหลังได้ 
แต่ต้องให้ครบถ้วนทุกประเด็น การสัมภาษณ์แบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ท าการสัมภาษณ์ได้ใช้
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วิจารณญาณมากกว่าแบบมีโครงสร้าง และ มีความยืดหยุ่นมากกว่า แต่ต้องท าการก าหนดกรอบของ
ประเด็นต่างๆ 

หลังจากเลือกประเภทของการสัมภาษณ์ได้แล้ว ผู้ท าการสัมภาษณ์จะต้องท าการเลือก
ประเภทของค าถาม ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 แบบ ดังนี้  

1) ค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) เป็นค าถามท่ีจ ากัดค าตอบเพียง
ตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ เท่านั้น  

2) ค าถามปลายเปิด (Closed-ended Question) เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้แสดง
รายละเอียด ซ่ึงค าถามประเภทนี้มักจะใช้ทดสอบความสามารถในการตัดสินใจของผู้สมัคร  

3) ค าถามการสมมติสถานการณ์ (Hypothetical Question) เป็นค าถามที่ต้องการ
ให้ผู้ตอบเสนอวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆตามท่ีสมมติขึ้น  

4) ค าถาม (Probing Question) เป็นค าถามที่ผู้ถามต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ
มากขึ้น 

โดยรูปแบบในการสัมภาษณ์และประเภทของค าถาม สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ตามรูปภาพที่ 
7 – 1 ต่อไปนี้ 

 

รูปภาพที่ 7 - 1 แสดงรูปแบบของการสัมภาษณ์และประเภทของค าถาม 

 

2. การสัมภาษณ์แบ่งตามเนื้อหา การสัมภาษณ์ที่ค านึงถึงเนื้อหาของการสัมภาษณ์นั้น 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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2.1 การสัมภาษณ์โดยการสร้างสถานการณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ชุดของค าถามที่
ถามถึงสถานการณ์หนึ่งๆที่มีความสัมพันธ์กับงาน ผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกถามถึงพฤติกรรมที่เคยท ามาใน
อดีตในแต่ละสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน เพ่ือจะดูว่าผู้เข้าสัมภาษณ์จะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไร
บ้าง 

2.2 การสัมภาษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นชุดของค าถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับงานในอดีต ผู้เข้าสัมภาษณ์จะตอบค าถามถึงการกระท าของตนเอง หรือพฤติกรรมของตนเองที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน 

2.3 การสัมภาษณ์ทางจิตวิทยา เป็นการสัมภาษณ์โดยนักจิตวิทยา   ซ่ึงค าถามอาจไม่ 

เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน แต่จะสามารถเชื่อมโยงถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะของบุคคลได้ เช่น เรื่องของ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความต้องการพ่ึงพาผู้อ่ืน เป็นต้น การสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาอาจใช้การ
สัมภาษณ์โดยการสร้างสถานการณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างร่วมด้วยก็ได้ 

3. การสัมภาษณ์แบ่งตามวิธีการบริหารการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 

3.1 การสัมภาษณ์แบบเรียงล าดับ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์
หลายคน แต่จะถูกสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ทีละ 1 คน แบบ 1 ต่อ 1 (One On One) โดยเรียง
ตามล าดับ 

3.2 การสัมภาษณ์แบบใช้คณะกรรมการ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์โดยผู้
สัมภาษณ์หลายคนท าการสัมภาษณ์พร้อมๆ กัน  

3.3 การสัมภาษณ์แบบมวลรวม ผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนถูกสัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์
หลายคนเช่นกัน โดยคณะผู้สัมภาษณ์จะก าหนดปัญหาให้ผู้สมัครหลายๆคนแก้ปัญหา และคณะผู้
สัมภาษณ์จะช่วยกันพิจารณาว่าผู้ถูกสัมภาษณ์คนใดแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 

3.4 การสัมภาษณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้ค าพูดและ/หรือ
โต้ตอบกันโดยคอมพิวเตอร์ อาจจะให้พูด ฟัง หรือเขียน แล้วแต่สถานการณ์ โดยใช้โปรแกรมท่ีเป็นชุด
ของค าถามเก่ียวกับประวัติหรือประสบการณ์ในการท างาน ประวัติการศึกษา หรือทัศนคติต่องาน เป็น
ต้น 

 

 



231 

 

 

ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง อาจมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งเป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากผู้ท าการ
สัมภาษณ์ และผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งข้อจ ากัดต่างๆ มีดังนี้ 

1. เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ 

2. อคติของผู้สัมภาษณ์ 

3. ข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง 
4. พฤติกรรมของผู้เข้าสัมภาษณ์ขณะสัมภาษณ์ 
5. ผู้สัมภาษณ์ใช้เวลาในการถามมากหรือน้อยเกินไป 

 

การมีอคติ หรือ ความโน้มเอียงของผู้สัมภาษณ์ 

ปัญหาที่ส าคัญของการสัมภาษณ์ คือ การน าอคติหรือความโน้มเอียงของผู้สัมภาษณ์เข้าไป
ร่วมในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งในประเด็นนี้ต้องยอมรับว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ต้องมี
ความรู้สึกโน้มเอียงไปกับสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้รับรู้ แต่จะมีผลต่อบุคคลนั้นๆมากน้อยเพียงใด ก็
ย่อมขึ้นอยู่กับสติ ความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนจนเป็นนิสัย ผู้ประเมินหรือผู้สัมภาษณ์จึงควร
ต้องระมัดระวังกับอคติชนิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตน ให้มีผลต่อการประเมินน้อยที่สุด เพราะหากจะ
ท าให้ไม่มีเลยก็คงเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ ซ่ึงอคติประเภทต่างๆ ได้แก่ 

1. Halo Effect 

เป็นอคติที่เกิดขึ้นเมื่อพบกันครั้งแรก ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งความรู้สึกที่เป็นบวก คือ เห็นหน้า
แล้ว ชอบ หรือพอใจ โดยเรียกว่าเป็น First Impression หมายถึง ความประทับใจแรกพบ หรือบาง
คนอาจเกิดความรู้สึกด้านลบก็ได้ เช่น เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตา ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นต้น ในประเด็นนี้ 
ปัจจุบันจึงได้มีการท าศัลยกรรมเพ่ือให้ตนดูดีตามความเชื่อของชาวจีน เป็นต้น 

2. Tight Rater 

ผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจต้ังเกณฑ์ในการประเมินทีสู่งเกินกว่ามาตรฐานโดยทั่วไป หรือ
มากกว่าผู้ประเมินคนอ่ืนๆ หรือ มีความคาดหวังสูงต่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกว่าไม่มี
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายใดเลย ที่สามารถตอบค าถามได้ตามระดับมาตรฐานของตน 
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3. Loose Rater 

ผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจใจดี หรือให้คะแนนง่ายกว่าผู้สัมภาษณ์ท่านอ่ืนๆ ซึ่งอาจท าให้
การให้คะแนนแก่ผู้รับการสัมภาษณ์สูงตามไปด้วย  

4. Stereotype 

เป็นอคติที่เกิดจากความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดเกี่ยวกับทัศนคติต่อบุคคลอ่ืน เช่น ทัศนคติต่อ
ผู้มีอาวุโส โดยผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจมองว่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะมีความคิดโบราณ ล้าสมัย หรือ
เชื่องช้า เป็นต้น ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจมองว่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะมีความช านาญ
เพราะมีประสบการณ์มากกว่า เป็นต้น 

5. Central Tendency 

บางคนอาจคิดว่า การมีอคติจะต้องเป็นบวกหรือลบเท่านั้น แต่ความจริงพบว่ายังมีอคติ
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งคนไทยมีลักษณะเช่นนี้มาก กล่าวคือ การเลือกให้คะแนนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุก
รายอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันหมด โดยไม่เน้นหนักหรือใส่ใจต่อคุณสมบัติทางด้านใดด้านหนึ่งเป็น
การเฉพาะ ซ่ึงการให้ค่าคะแนนในระดับกลางๆนี้ อาจเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา อัน
เนื่องมาจากผลการให้คะแนนในการสัมภาษณ์ โดยคะแนนที่ได้จากการมีอคติประเภทนี้จะไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง เนื่องจากความจริงอาจมีได้ทั้งคะแนนระดับสูงและระดับต่ าก็ได้ 

6. Recency Error 

เป็นการประเมินผู้เข้ารับสัมภาษณ์โดยพิจารณาเฉพาะค าตอบหลังๆล่าสุดเท่านั้น โดย
อาจจะไม่ใส่ใจกับค าตอบแรกๆของการสัมภาษณ์ ซึ่งในลักษณะนี้จะท าให้การประเมินผลผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ผิดพลาดได้ในกรณีที่ท าการสัมภาษณ์หลายครั้งหรือหลายเวลาที่ต่างกัน 

7. Pitchfork Effect 

ผู้สัมภาษณอ์าจไม่ชอบลักษณะการตอบค าถามหรือพฤติกรรมบางอย่าง ซ่ึงหากผู้รับการ
สัมภาษณ์ปฏิบัติเช่นนั้น หรือมีลักษณะไปในท านองนั้น ก็อาจท าให้ผู้สัมภาษณ์ให้คะแนนผู้รับการ
สัมภาษณ์รายนั้นต่ ากว่าปรกติก็ได้ 

8. Horn Effect 

ผู้สัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะประเมินผู้เข้ารับการสัมภาษณ์บางคน ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุจากการที่ตนเองเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ จึงอาจเกิดความผิดหวังในตัวผู้เข้ารับ
สัมภาษณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการหรือคาดหวังไว้ ซ่ึงข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการมองว่า ผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ทุกคนไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด 
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9. Feeling Based 

ผู้บังคับบัญชาไม่ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ หรือคุณค่าของการประเมินผลการ
สัมภาษณ์ จึงประเมินตามความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่ใส่ใจหรือละเลยต่อหลักการในการ
สัมภาษณ์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้สัมภาษณ์จะให้คะแนนสูงหาก ค าตอบที่ได้รับตรงกับความรู้สึกของตน แต่
หากตรงกันข้ามก็จะให้คะแนนต่ า ซ่ึงเป็นข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่า
หลักการ 

10. Competitive Rater 

ผู้สัมภาษณ์ท าการประเมินโดยการน าตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
ดังนั้น จึงอาจมองว่าไม่มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายใดเลยที่สามารถตอบค าถามหรือมีความรู้เท่าเทียม
กับตน  ซ่ึงข้อผิดพลาดในลักษณะนี้ เป็นข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการประเมินโดยการน าตัวเองเข้า
ไปแข่งขันด้วย 

11. Length Of Service Bias 

การทีผู่้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญหรือค านึงถึงระยะเวลาในการท างาน ของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์เป็นส าคัญ โดยการตั้งสมมติฐานว่าผู้ที่มีอายุงานมากกว่าจะท างานได้ดีกว่า เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการท างานที่มากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีอายุงานมากกว่าบางราย อาจไม่มี
การพัฒนาปรับปรุงผลงานเลยก็ได้ หรือ แม้ว่าลักษณะของงานได้เปลี่ยนไปนานแล้ว แต่ก็ยังคงใช้
ประสบการณห์รือวิธีการเดิมๆอยู่ ซ่ึงเป็นข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการให้ความส าคัญกับอายุงาน
เป็นหลัก 

12. Similarity Error  

ผู้สัมภาษณ์บางคน ท าการประเมินผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามแนวทางที่ตนเข้าใจ กล่าว 
คือ เข้าใจว่าตนเองเป็นอย่างไร ก็พยายามคิดว่าผู้อ่ืนต้องเป็นไปในท านองเดียวกับตนเอง เช่น มองว่า
ตนเป็นคนกระตือรือร้น ก็พยายามแสวงหาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะกระตือรือร้นเหมือนตน 
โดยการให้คะแนนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายนั้นสูงกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งข้อผิดพลาดนี้เนื่องมาจากการมอง
ว่ามีสิ่งใดเหมือนตนก็จะดีไปหมด 

 

จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการมีอคติของผู้ท าการสัมภาษณ์นี้ จึงอาจท าให้เกิดค าถาม
ตามมาว่า แล้วการสัมภาษณ์แบบใดจึงจะ “ไม่มีอคติ” ค าตอบก็คือ ให้ยึดตามกฎเกณฑ์ ที่ได้ถูก
ก าหนดไว้แล้วอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่น าความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 7 

การทดสอบ หมายถึงการด าเนินการเพื่อหาระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล
หนึ่งๆ โดยการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนสอบที่ได้
ออกมา เป็นระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ประเภทของการทดสอบจะมีก่ีประเภทนั้นขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ที่ใช้จ าแนก ได้แก่ การจ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 
ประเภท หากจ าแนกตามลักษณะการตอบค าถาม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท และหาก
จ าแนกตามลักษณะของแบบทดสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

ส่วนการสัมภาษณ์นั้น ถือเป็นเครื่องมือในการประเมินอย่างหนึ่ง ซึ่งด าเนินการโดยใช้การ
สนทนาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์ซึ่งท าหน้าในการประเมินความรู้และพฤติกรรมจาก
ค าตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยขั้นตอนการสัมภาษณ์มี 2 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1) การวางแผนการ
สัมภาษณ์ และ 2) การด าเนินการสัมภาษณ์ และในส่วนของการด าเนินการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 
3 ช่วงคือ ช่วงส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนปิดการสัมภาษณ์ ส าหรับประเภทการสัมภาษณ์จะมีกี่
ประเภทนั้นก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง หากแบ่งตามลักษณะโครงสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท หากแบ่งตามเนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทเช่นกัน และหากแบ่งตามวิธีการ
บริหารการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. การทดสอบ หมายถึงอะไร 

2. การทดสอบแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. การสัมภาษณ์ หมายถึงอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

4. การทดสอบและการสัมภาษณ์ เกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

5. อธิบายขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
6. การสัมภาษณ์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
7. ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง 
8. อคติ หมายถึงอะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสัมภาษณ์ 
9. ยกตัวอย่างชนิดของอคติมาอย่างน้อย 3 แบบ 

10. ผู้สมัครงานควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้ารับการทดสอบและการสัมภาษณ์ 
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บทที่ 8 

การทดลองราชการ การบรรจุบุคลากร และการปฐมนิเทศ 

เมื่อองค์การสามารถคัดเลือกบุคลากร ที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในองค์การได้
แล้ว บุคลากรเหล่านั้น ก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาเริ่มต้นการท างานกับองค์การ ซึ่งองค์การจะต้องท าการ 
“บรรจุแต่งตั้ง” เพ่ือให้เป็นบุคลากรขององค์การอย่างถูกต้องตามระเบียบ แต่ก่อนที่จะท าการบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานประจ านั้น โดยปกติองค์การจะต้องกระท าการ “ทดลองงาน” ก่อน นอกจากนี้ 
บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ยังไม่คุ้นเคยกับองค์การ ยังไม่รู้จักกฎระเบียบที่ส าคัญหรือข้อมูล
ต่างๆที่ควรทราบ ดังนั้น องค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ จะต้องท าการ “ปฐมนิเทศ” บุคลากรใหม่ 
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการเริ่มต้นงานใหม่ องค์การจะต้องจัดให้มีกิจ
กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การทดลองงาน (Probation) 

2. การบรรจุ (Placement) 

3. การปฐมนิเทศ (Orientation) 

 

การทดลองงาน (Probation) 

การทดลองงานในส่วนราชการเรียกว่า “การทดลองปฏิบัติราชการ” ซึ่งตามระเบียบราชการ
ได้ก าหนดให้ ก่อนที่บุคลากรจะได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรประจ าของส่วนราชการ จะต้องผ่าน
ขั้นตอนของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Probation) เสียก่อน ซึ่งระยะเวลาของการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ส่วนราชการของรัฐจะก าหนดช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นกระบวนการ
เลือกสรรบุคคลขั้นสุดท้าย ที่จะสามารถพิจารณาตัดสิน ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความประพฤติเหมาะสมเข้ารับราชการในต าแหน่งที่องค์การได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งขั้นตอนในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนี้  จะช่วยให้สามารถกลั่นกรองคนได้อย่างละเอียด 
รอบคอบกว่าขั้นตอนอื่นๆ เนื่องจากมีระยะเวลานานพอสมควร และยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 

โดยระเบียบของกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ในบทที่ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
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เรือน พ.ศ. 2551 ได้ออกกฎ ก.พ. ที่เก่ียวข้องกับการทดลองราชการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ (กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

พ.ศ. 2553)  

1. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระยะเวลาที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่
ไม่เกินหนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไป ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสามเดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่เกินหนึ่งปี  

2.  ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนา
ข้าราชการตามกฎ ก.พ. นี้ ให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการเลือกสรรบุคคล เข้ารับราชการที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ข้าราชการ ที่
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น รูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ด ี

3. ให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 
1 ปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยภารกิจงานหรือกิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องชี้แจงให้ข้าราชการ ที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ
การประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึนจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 3 ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท าหน้าที่สอนงาน และ
ให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และจัดท าบันทึกผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกสองเดือน เพ่ือประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ในกรณีที่เห็นสมควรผู้บังคับบัญชาตามข้อ 3 อาจมอบหมายให้ข้าราชการที่มีความรูความ
เข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนได ในการนี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดท าบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

5. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าย้ายไปด ารง
ต าแหนง ซึ่งเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
โดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อจากที่ไดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม 
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ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่ง ซึ่ง
เป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงานกัน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้เริ่มนับเวลา 

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนับแต่วันที่ด ารงต าแหน่งใหม่ แต่ถ้าเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกัน แม้จะ
ต่างสายงานแต่ภารกิจงานหรือกิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของต าแหน่งใหม่นั้น 
สอดคลอง ใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างไปจากต าแหน่งเดิม จะให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป โดย
ให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ไดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิมก็ได้ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งคนละประเภทกับต าแหน่งเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้เริ่มนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่งใหม่  

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าโอนไปด ารง
ต าแหน่งใหม่ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้เริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นับแต่
วันที่ด ารงต าแหน่ง แตถ่้าเป็นการโอนโดยผลของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป โดยให้
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ไดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม  

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้ออกจาก 

ราชการ เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ถ้าไดรับการบรรจุกลับเข้า
รับราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป โดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อจาก
ที่ไดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม  

6. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ให้ด าเนินการในกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

6.1 การปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความรูเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ผู้บริหาร และ
วัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  

6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ มีความรู เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบ
แผน ของทางราชการ  

6.3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน  เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นข้าราชการที่
ดี การด าเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง และการประเมินผลการพัฒนา ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดให้ส่วนราชการน าผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ไปใช้ประกอบการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  
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7. ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของผูทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
อย่างน้อยสองครั้ง โดยครั้งแรกให้ประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา สามเดือน 
และครั้งที่สองให้ประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาหกเดือน ในกรณีที่มีการ
ก าหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกินกว่าหกเดือน หรือมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

8. ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าผู้บังคับบัญชาไดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด น่าจะมผีลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด าเนินการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนครบก าหนดเวลาประเมินที่ก าหนดไว้ แล้วรายงานผลการ 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาสั่งการก็ได้ 
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กระท าโดยผู้บังคับบัญชา และ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามล าดับ แล้วให้รายงานผลการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

10. ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนสองคน โดยต้องแต่งตั้งจากข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง กับงานท่ีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไดรับมอบหมาย 

11. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้น าบันทึกผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผลการพัฒนาข้าราชการมาประกอบการประเมินด้วย ให้ส่วน
ราชการก าหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยในส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อยต้องก าหนดให้ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการเรียนรูงาน ความสามารถในการปรับใช้ความรูกับงานในหน้าที่ และความส าเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย และในส่วนของพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อยต้องก าหนดให้
ประกอบด้วย ความประพฤติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย  คะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                
ให้มีสัดส่วนเท่ากัน และผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องไดคะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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12. เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุ ด าเนินการ ดังนี้ 

12.1 ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดให้มีค าสั่ง ให้ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นรับราชการต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  

12.2 ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด  แต่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเห็น
ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สั่งขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกไปได
ตามที่เห็นสมควร แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไมเกินหนึ่งปี ในการนี้ให้แสดงเหตุผลหรือความเห็นไวด้วย 
แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้ 

12.3 ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบก าหนดเวลา
ประเมิน และปรากฏว่าผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด แต่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเห็นควรให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ให้สั่งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ในการนี้ ให้แสดงเหตุผล
หรือความเห็นไวด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ตามกฎ ก.พ. นี้  

12.4 ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเห็นว่า
ไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป หรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มี
ค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ไดรับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบและ
ให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ออกจากราชการให้ส านักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง ในการ
นี้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได โดยไมจ าเป็นต้องรอให้ครบก าหนดระยะ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ  

 การบรรจุ (Placement) เป็นการออกค าสั่งอย่างเป็นทางการ ว่าจะรับบุคคลใดเป็นบุคลากร
ของส่วนราชการใด โดยจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งด้วย 
ซ่ึงขัน้ตอนของการบรรจุจะกระท าภายหลังจากที่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ราชการ ได้ผ่านการทดลอง
งานเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องท าการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ราชการประจ าของส่วนราชการ
ต่อไป การบรรจุอาจกระท าก่อนหรือหลังการปฐมนิเทศเข้างานก็ได้แล้วแต่ส่วนราชการ แต่ส่วนใหญ่
มักบรรจุก่อนแล้วจึงท าการปฐมนิเทศเข้าปฏิบัติงานต่อไป 
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 เมื่อมีการบรรจุพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ราชการประจ า ตามปกติจะมีการท าสัญญาอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งจะต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในสัญญาดังกล่าวจะระบุถึงรายละเอียดของการจ้างไว้
ด้วย โดยสัญญาจ้างมักจะมีรายละเอียดที่คล้ายๆกันในแต่ละส่วนราชการ  

ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการนั้น ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ตามตัวอย่าง ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7, 2551)  
 

(ตัวอย่างค าสั่งบรรจุพนักงานราชการ) 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียน...................... 
ที่ ….. /…… 

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ 

.................................... 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1626/2551 ลงวันที่ 22  
ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ทาง
โรงเรียน………………….จึงด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่ง  
ครูผู้สอน  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา  จ านวน............ราย  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่..........  เดอืน.............  พ.ศ. ..............  เป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่.......... เดือน ..........  พ.ศ. ............ 
 

      (ลงชื่อ)............................................... 
              (………………........………………) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน….......….....….....………… 
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การท าสัญญาจ้างในกรณีที่เป็นพนักงานราชการ 

ส าหรับระบบพนักงานราชการนั้น หลังจากท่ีได้ท าการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติทีเหมาะสมได้
แล้ว กจ็ะเข้าสู่ขั้นตอนของการท าสัญญาจ้าง โดยขั้นตอนของการท าสัญญาจ้างมีรายละเอียด ดังนี้ 
(ส านักงาน ก.พ., 2558)  

1. ส่วนราชการท าสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่ก าหนด โดยมี
ระยะเวลาตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช่น ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน 3 เดือน 
หรือ 2 ปี 3 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 ปี 

2. ให้กรอกข้อความหรือจัดท ารายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจ้างให้ชัดเจน ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนราชการต้องใช้สัญญาในการบริหารจัดการพนักงานราชการ 

3. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างใน
ฐานะส่วนราชการกับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ 

4. ส่วนราชการต้องควบคุมหรือดูแลการปฏิบัติตามสัญญาจ้างในระหว่างสัญญา 

5. กรณีท่ีสัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุดลง และส่วนราชการมีภาระที่จ าเป็นต้องต่อ
สัญญา ส่วนราชการต้องท าสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทางของการท าสัญญาจ้างในครั้งแรก โดยให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ ค.พ.ร. เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ส่วนตัวของสัญญาจ้างพนักงานราชการนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งเงื่อนไข
ต่างๆ ของพนักงานราชการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ตามตัวอย่างสัญญาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7, 2551) 
ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 

(ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ) 

สัญญาเลขท่ี......./.......... 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ท าข้ึน ณ โรงเรียน.............................................................. 
เมื่อวันที่..............................................................ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดย.................................................................. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ 1626/2551 วันที่  22  

ธันวาคม  2551  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ส านักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว
..................................................... อายุ……......ปี หมายเลขประจ าตัวของผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
…….............................อยู่บ้านเลขที่…………ถนน…………….ซอย……………แขวง/ต าบล.......................... 
เขต/อ าเภอ.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย
ต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กรม/ส านักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างท างานให้แก่กรม/
ส านักงาน โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้ 
   พนักงานราชการพิเศษ 

         ลักษณะงาน...................................................................... 
   พนักงานราชการทั่วไป 

        กลุ่มงาน............................................................................ 
         ต าแหน่ง............................................................................ 

 ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม/ส านักงานก าหนด
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้างนี้ 
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ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีท่ีมี 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/
ส านักงานเป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 3 กรม/ส านักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีก าหนด......ปี.......เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่......
เดือน.................... พ.ศ. ............. และสิ้นสุดในวันที่.......เดอืน.................. พ.ศ. .............. 

ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม/ส านักงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
สัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 

 ข้อ 4 กรม/ส านักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้ 
............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................................................... ........................................... 

ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยกรม/ส านักงาน 

จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 

ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามท่ีคณะกรรมการ หรือกรม/ส านักงานก าหนด 

ข้อ 6 กรม/ส านักงานจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม/ส านักงานก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 7 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ 28 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามข้อ 29 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547  

4) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................... 
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5) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรม/ส านักงานประกาศก าหนด 

ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนดใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรม/ส านักงานประกาศ
ก าหนด 

ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบก าหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใดๆ 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/ส านักงาน ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/ส านักงานทุกประการภายในก าหนดเวลาที่กรม/ส านักงานเรียกร้องให้ชดใช้ 
และยินยอมให้กรม/ส านักงานหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรม/
ส านักงานเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

ข้อ 10  พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือค าสั่ง
ของกรม/ส านักงานที่ออกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งของทางราชการ ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้ 
และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 

ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรม/ส านักงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และ
ทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ 
และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดย
มิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

ข้อ 13 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว 
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม/ส านักงาน 

ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด 
ๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการน ามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

ข้อ 15 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีทางราชการก าหนดไว้ 
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สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าว
ข้างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

     ลงชื่อ.................................................กรม/ส านักงาน 

       (.......................................) 
     ลงชื่อ.................................................พนักงานราชการ 

       (.......................................) 
     ลงชื่อ.................................................พยาน 

       (.......................................) 
     ลงชื่อ.................................................พยาน 

       (.......................................) 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผนวก ก. 

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 

1. พนักงานราชการพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต 
หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงให้เห็นผลส าเร็จของงาน 

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

2. พนักงานราชการทั่วไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 
......................................................................................................................... ................. 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่กรม/ส านักงานได้ก าหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในต าแหน่งใดไว้
แล้ว อาจก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามที่ส านักงานก าหนดไว้  
ส าหรับต าแหน่งนั้นก็ได้ 

2. ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   ส านักงานอาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้
พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้ โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน โดยถือเป็นการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
ผนวก ข. 

 

ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานราชการทั่วไป 

  ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
  ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้................................................................... 
  อ่ืน ๆ................................................................................. ......................... 

   

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ส านักงานอาจมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอ่ืนได้ โดยไม่ต้อง
แก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน โดยถือเป็นการก าหนด
ระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

 

ภายหลังจากการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการได้แล้ว กิจกรรมหรืองานที่ส่วน
ราชการจะต้องท าขั้นต่อมาคือ การที่จะต้องท าการปฐมนิเทศ (Orientation) พนักงานใหม่ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการแนะน าให้แก่บุคลากรใหม่ ได้รู้จักองค์การ หน่วยงานที่สังกัด ลักษณะของงาน 
ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรใหม่ เพ่ือเป็นการช่วยให้บุคลากร
ใหมไ่ด้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์การได้เป็นอย่างดี 
และยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใหม่ขององค์การอีกด้วย กิจกรรมการปฐมนิเทศนี้ 
ถือว่าเป็นเรื่องทีส่ าคัญมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น สังคมการเมืองรวมทั้ง
กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและ
รวดเร็วมากขึ้น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานได้มี
โอกาสท าความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กฎ ก.พ. ว่า
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ด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553 จึงได้ก าหนดให้ท าการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และวิธีการเป็นข้าราชการที่ดี 
ด้วยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรูด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ. ก าหนดไว้ (คูมืออบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่, 2558, หน้า 1-5 ) ซึ่งรายละเอียดใน
แต่ละหัวข้อของการปฐมนิเทศนั้น มีดังนี้  
 

ความหมายของการปฐมนิเทศ  

 ส าหรับความหมายของการปฐมนิเทศนั้น ได้มนีักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้
แตกต่างกัน ดังนี้ 

รอบบินส์ และ คาวล์เทอร์ (Robbins & Coulter, 2007, p. 364) ได้กล่าวถึงการปฐมนิเทศ
ว่า หมายถึง การแนะน าพนักงานใหม่เก่ียวกับองค์การและงานที่รับผิดชอบ  

บายอารส์ และ รูย์ (Byars & Rue 2006, p. 161) ให้ค าจ ากัดความของการปฐมนิเทศว่า 
เป็นขั้นตอนของการแนะน าองค์การ หน่วยงานที่สังกัด หรือ ลักษณะของงาน ให้แก่บุคลากรใหม่ ซึ่ง
อาจมีหลายขั้นตอน เช่น การปฐมนิเทศในระดับองค์การ (Organization Orientation) การ
ปฐมนิเทศในระดับส่วนงาน (Departmental And Job Orientation) และ การปฐมนิเทศกลุ่มย่อย 
(Orientation Kit) 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของการปฐมนิเทศว่า หมายถึง 
กิจกรรมที่องค์การจัดท าข้ึน เพ่ือต้อนรับบุคลากรใหม่ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยการแนะน าให้รู้จัก
และสร้างความคุ้นเคยกับองค์การ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อวิถีทางในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์การ  

อนันต์ชัย คงจันทร์ (2557, หน้า 181) ได้กล่าวถึงการปฐมนิเทศว่า เป็นกระบวนการ การ
แจ้งกับพนักงานใหม่ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่องค์การคาดหวัง และการช่วยให้พนักงานใหม่ลด
ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงนี้  

 กล่าวโดยสรุป คือ การปฐมนิเทศ เป็น กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะน าพนักงานใหม่ให้รู้จักหน่วยงาน และให้รู้จักงานในหน้าที่ที่ต้องท า 
ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  นอกจากนี้ ยังเป็นขั้นตอนที่ช่วยแนะน าการปรับตัวทาง
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สังคม และกฎระเบียบในการปฏิบัติตนที่ต้องทราบส าหรับการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยส่วนราชการจะต้อง
ท าการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือ เป็นการแนะน าพนักงานใหม่ ให้รู้จักและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศนั้น สามารถสรุปได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. เพ่ือให้พนักงานใหม่รู้จักองค์การมากขึ้น 

2. เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ คลายกังวล หรือประทับใจ 

3. เพ่ือช่วยในการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ 
4. เพ่ือลดปัญหาต้นทุนอันเกิดจากพนักงานใหม่ 
5. เพ่ือให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

ขั้นตอนในการปฐมนิเทศ  

 การปฐมนิเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องสามารถให้ข้อมูลขององค์การและงานแก่ผู้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศได้อย่างชัดเจน สร้างการยอมรับและสร้างความรู้สึกร่วม ระหว่างบุคคลกับองค์การ 
ตลอดจนลดความเครียดและความวิตกกังวลของบุคลากรใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตการท างานกับองค์การ 
การปฐมนิเทศอาจจะกระท าทันทีท่ีรับบุคลากรใหม ่ หรืออาจจัดท าในช่วงระยะเวลาอื่นตามความ
เหมาะสมขององค์การ โดยองค์การควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น จ านวนพนักงานใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ เป็นต้น ดังนั้น การปฐมนิเทศท่ีประสบความส าเร็จ
จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2555, หน้า 124-126)  

1. ขั้นตอนของการวางแผนการปฐมนิเทศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมักเป็นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะท าการวางแผนและ

ออกแบบโครงการปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนี้ยังต้อง
ก าหนดปัจจัยสนับสนุนที่ได้รับจากองค์การ โดยผู้ที่มีหน้าที่ ในการวางแผนการปฐมนิเทศจะต้องให้
ความส าคัญกับกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1.1  การเตรียมการ เช่น เอกสาร สถานที่ การประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการแสดงให้บุคลากรใหม่รับรู้ถึงความส าคัญและความเต็ม
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ใจที่จะเข้าร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดความประทับใจในทางที่ดีต่อองค์การขึ้นในความรู้สึกของ
บุคคลากร 

1.2  การเตรียมข้อมูล การปฐมนิเทศเป็นการให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่พนักงานใหม่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การ แต่เนื่องจากการปฐมนิเทศมีระยะเวลาจ ากัด ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการจะจัดเตรียมข้อมูลส าคัญที่บุคลากรใหม่สมควรรับรู้ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจนไม่ท าให้เกิดการเสียเวลาและความเบื่อหน่ายขึ้น 

2. ด าเนินการปฐมนิเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปฐมนิเทศจะด าเนินการจัดการปฐมนิเทศและบริหาร
โครงการ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้การปฐมนิเทศด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ในการลงมือปฏิบัติอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงต้องเตรียมความพร้อมและมีความตื่นตัว
ต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องท าการประเมินผลการด าเนินงานว่าประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด และมีอุปสรรคและข้อบกพร่องอะไรบ้าง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มีข้อบกพร่องและอุปสรรคลดลง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จมากขึ้น ซ่ึงการประเมินผลการ
ปฐมนิเทศนิยมปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้ 

3.1 การใช้แบบสอบถาม  
3.2 การสัมภาษณ์ 

3.3 การสังเกต 

4. ปรับปรงุการด าเนินงาน 

ในขั้นตอนของการปรับปรุงการด าเนินงานนี้ ผู้ด าเนินปฐมนิเทศน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลการด าเนินงาน มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย เพ่ือท าการปรับปรุง
โครงการที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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ระดับการปฐมนิเทศโดยแบ่งแยกตามส่วนงาน 

 การปฐมนิเทศไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการครั้งเดียวแล้วจบสิ้น แต่อาจมีการปฐมนิเทศในระดับ
ส่วนงานที่สูงขึ้นไป หรืออาจมีกิจกรรมอ่ืนๆต่อเนื่องตามมา หากเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ แต่ละส่วน
งานอาจมีการชี้แจงสมาชิกผู้ร่วมงานหรือมีกิจกรรมลักษณะอ่ืนที่แตกต่างกัน ซ่ึงองค์การนั้นอาจต้อง
กระท าการปฐมนิเทศหลายครั้ง ดังนี้ 

1. ระดับองค์การ 

เป็นการปฐมนิเทศท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในภาพรวมขององค์การ อันได้แก่ 
ประวัติความเป็นมาขององค์การ วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกจิ กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนให้
ทราบถึงคณะผู้บริหารขององค์การ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ หรือเป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลางก็ได้ 

2. ระดับฝ่ายงาน 

เป็นการปฐมนิเทศท่ีมักจัดข้ึนหลังจากท่ีมีการปฐมนิเทศระดับองค์การหรือจาก
ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งกระท าต่อเนื่องกันภายในวันเดียว หรือเว้นช่วงระยะเวลาสั้นยาว ตาม
ความเหมาะสมก็ได้ การปฐมนิเทศระดับนี้จะท าข้ึนเพ่ืออธิบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานใหม่
เฉพาะของส่วนงาน กฎระเบียบหรือข้อควรระวังหรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแนะน าให้รู้จักกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และอาจรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น  

 

เทคนิควิธีการปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น 
การถ่ายทอดดังกล่าว ต้องรู้จักใช้เทคนิคท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อให้
ทราบ เพ่ือช่วยให้พนักงานใหม่หรือผู้เข้ารับการปฐมนิเทศที่ได้รับฟังข้อมูลนั้น สามารถรับทราบและ
เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หรืออาจต้องใช้เทคนิควิธีการเหล่านี้ร่วมกัน โดยการปฐมนิเทศแต่ละครั้ง
จะมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น ามาใช้ ดังนี้ 

1. วิธีการบอกเล่า (Telling Method) 

เป็นลักษณะของการบรรยาย หรือเล่าเรื่องราวให้ฟัง อาจใช้ร่วมกับวิธีอ่ืนๆ หรือเล่าถึง
กรณีศึกษา ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานใหม่หรือผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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2. วิธีการแสดงให้ดู (Showing Method) 

ข้อมูลบางอย่าง อาจใช้วิธีการแสดงให้ดูแทนการบอกเล่า เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือทาง
โสตทัศนูปกรณ์มาช่วย เช่นการแสดงข้อมูลผ่านเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องโปรเจกเตอร์ วีดีโอ 
แผ่นเสียง เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะเรียกความสนใจได้ค่อนข้างดี 

3. วิธีการปฏิบัติจริง (Doing Method) 

การแจ้งข้อมูลหรือการสอนแนะเรื่องบางอย่าง อาจต้องใช้วิธีการปฏิบัติหรือการท าให้ดู 
เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ เช่น การกรอกเอกสารข้อมูลซึ่งจะต้องท าให้เห็นจริง
จึงจะสามารถกรอกได้ถูกต้อง เนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก หรือมีความซับซ้อนมาก 
เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้
มองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจมากขึ้น อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการปฐมนิเทศ
ของหน่วยงานได้ดังนี้ 
  

(ตัวอย่างการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แนวทางการด าเนินการพัฒนา 

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็น
ข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 

๑.   การปฐมนิเทศ  

๑.๑ วัตถุประสงค์  
การปฐมนิเทศ เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ ทั้งนี้ ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ควรจัดด าเนินการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาในกระบวนการอื่น 

๑.๒ วิธีการด าเนินการ  

๑) ให้ข้าราชการ มีโอกาสได้พบผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคที่ตนสังกัด เพ่ือรับทราบภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาดูงานในส่วนต่างๆขององค์กร  

๒) ให้ข้าราชการ ได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการ
ท างาน สิ่งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงานตลอดจนสวัสดิการต่างๆของ
หน่วยงาน  

๓) ให้ข้าราชการ ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนการปฏิบัติตนต่างๆที่จ าเป็น 

๔) ให้ข้าราชการ ด าเนินการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของข้าราชการว่ามีมากน้อยเพียงใด  

๒.   การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

๒.๑ วัตถุประสงค์  
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่” จ านวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุด ซึ่งข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกคน ต้องผ่านการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่าวให้ครบทุกหมวดวิชา 

๒.๒ วิธีการด าเนินการ 

๑) ให้ส ารวจจ านวนข้าราชการที่อยู่ในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

๒) ให้จัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๓) ให้ประสานกับส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔) ให้ด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนดในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้

ระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๑-๓ เดือน 

๕) ให้ประเมินความรู้ก่อนและหลังเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
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๒.๓ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชดุวิชา ดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑  
ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มี ๒ ชุดวิชา 

ชุดวิชาที่ ๑ : การเป็นข้าราชการ 

ชุดวิชาที่ ๒ : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

หมวดที่ ๒  
ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มี ๓ ชุดวิชา 

ชุดวิชาที่ ๑ : ระบบราชการไทย 

ชุดวิชาที่ ๒ : การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
ชุดวิชาที่ ๓ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หมวดที่ ๓  
ความรู้พื้นฐานส าหรับราชการ มี ๓ ชุดวิชา 

ชุดวิชาที่ ๑ : วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการ 

ชุดวิชาที่ ๒ : ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ชุดวิชาที่ ๓ : กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการ 

หมวดที่ ๔  
เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจ าเป็น มี ๕ ชุดวิชา 

ชุดวิชาที่ ๑ : ทักษะการคิด 

ชุดวิชาที่ ๒ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ชุดวิชาที่ ๓ : มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

ชุดวิชาที่ ๔ : สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน 

ชุดวิชาที่ ๕ : การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการด าเนินการตามแผน 

๓. การอบรมสัมมนาร่วมกัน  

๓.๑ วัตถุประสงค์ 
การอบรมสัมมนาร่วมกันใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เพ่ือปลูกฝัง

ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการ
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สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
การลงมือปฏิบัติจริง 

๓.๒ วิธีการด าเนินการ 

๑) ก าหนดแผนการด าเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ในแต่ละต้น
ปีงบประมาณ 

๒) แจ้งก าหนดการอบรมให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

๓.๓ กิจกรรมการอบรมสัมมนาร่วมกัน ประกอบด้วย ๔ ชุดกิจกรรม โดยมีระยะเวลา
การอบรมประมาณ ๒ สัปดาห์ ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที่ ๑  
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ 

วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 - มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ละตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ  

 - เรียนรู้ถึงอุดมการณ์และจรรยาบรรณข้าราชการ   จากผู้น าภาคราชการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี  
 - เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

สาระส าคัญ  

 - ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี  
 - ความหมายของการเป็นข้าราชการที่ดี  
 - การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  

 - การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม  

 - แนวทางการเป็นข้าราชการที่ด ี

วิธีการ  
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
- เรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์  
- อภิปรายกลุ่ม  
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- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
- กิจกรรมปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีรูปแบบอ่ืน  

ชุดกิจกรรมที่ ๒  
การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี/ จรรยาบรรณข้าราชการ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  

- รับรู้ตระหนัก และเกิดจิตส านึกในการมีวินัย การท างานเป็นทีม และ ความสามัคคี  
- ได้เรียนรู้อุดมการณ์ข้าราชการและหลักราชการ  

- ได้เรียนรู้และฝึกฝนการท างานเป็นทีม ผ่านความยากล าบากและความพยายามที่จะท างาน
ให้ส าเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

- ได้ค านึงถึงและตระหนักในความส าคัญของการมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน  

- ได้มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการที่ส าคัญ ส าหรับการท างานในภาคราชการ 

สาระส าคัญ 

- การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ  
- การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทนสามัคค ีไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  

- การท างานเป็นทีม  

- จิตบริการของการท างานภาครัฐ  

- จรรยาบรรณข้าราชการ : ความหมาย ที่มา และประโยชน์  

วิธีการ  
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ  

- กิจกรรม Walk rally  

- กิจกรรมสร้างทีมงาน  

- กิจกรรมนอกห้องเรียนในรูปแบบอ่ืน  
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ชุดกิจกรรมที่ ๓   
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกข้าราชการ 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  

- มีความตระหนัก ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกข้าราชการ  
- พัฒนาจิตโดยการเจริญสติและภาวนา หรือปฏิบัติตามหลักการของแต่ละศาสนาเพ่ือการ

ปฏิบัติราชการ 
 - ได้แนวทางการประพฤตปิฏิบัตตินเป็นข้าราชการทีดี่ตามรอยพระยุคลบาท  

- ได้มีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาในเศรษฐกิจพอเพียง 
- สามารถน าหลักการของแตล่ะศาสนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต

และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

สาระส าคัญ  

- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีการเจริญสติภาวนา  

- เรียนรู้พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ/หรือบุคคลต้นแบบ 

- หลักคุณธรรมส าหรับข้าราชการ  

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วิธีการ 
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ  
- ฝึกปฏิบัติ  
- เรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ 
- สัมมนา  
- อภิปรายกลุ่ม  

- กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกข้าราชการรูปแบบอื่น  
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ชุดกิจกรรมที่ ๔  
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์      
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  

- มีทัศนคติทีด่ีต่อการท างานเพ่ือประชาชนและการให้บริการประชาชน 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย  

- สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ชนบทได้
หรือการด าเนินชีวิตได้อย่างดี   

สาระส าคัญ 

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

- ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐ  

- การบริหารงานของหน่วยงานราชการ  
- การมีส่วนร่วมของประชาชน  

- คุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ 

- การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  

- การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

วิธีการ  
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ศึกษาดูงานโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- อภิปรายกลุ่ม  

- กิจกรรมพัฒนาสังคมรูปแบบอื่น  

หมายเหตุ  ในแต่ละชุดกิจกรรมสามารถเลอืกใช้วิธีการใดวิธกีารหนึ่งหรอืหลายวิธีได้ตามทีเ่หน็สมควร  

๔. การประเมินผล  

ประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมสัมมนาจากการร่วม
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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สวนที่ ๑  

การปฐมนิเทศ  

๑. ชื่อหลักสูตร  

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓. วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตส านึกใน

การปฏิบัติงานเพ่ือราชการ มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ 
๓) เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่รู้ระเบียบแบบแผน มีค่านิยมสร้างสรรค์และ 

พฤติกรรมสอดคลองกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่  
๔) เพ่ือสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการท างานอย่างบูรณาการ 

๔. วิธีการ 
๑) ให้ข้าราชการมีโอกาสได้พบผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่ตน

สังกัด เพื่อรับทราบภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนความคาดหวัง
ของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาดูงานในส่วนต่างๆขององค์กร เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ 

๒) ให้ข้าราชการได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท างาน สิ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆของหน่วยงาน  

๓) ให้ข้าราชการได้รู้จักเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนการปฏิบัติตนต่างๆที่จ าเป็น 

๔) ให้ข้าราชการด าเนินการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

๖. สถานที ่โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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สวนที่ 2 

การอบรมสัมมนาร่วมกัน 

๑. ชื่อหลักสูตร  

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง  
๔. วิธีการ 

กิจกรรมตามกระบวนการ การอบรมสัมมนาร่วมกัน ครอบคลุม ๔ ชุดกิจกรรม 

๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดอบรม 

ด าเนินการระหว่าง วันที่ 19-29 พฤษภาคม 2558 ดังนี้  
๑) อบรมสัมมนาร่วมกันระดับจังหวัด วันที่ 19-24 พฤษภาคม 2558  
๒) อบรมสัมมนาร่วมกันระดับเขต วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 

๖. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

๖.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม  
การแต่งกาย  
๑) เตรียมชุดเสื้อกาวน์สั้น ส าหรับใช้ประกอบในพิธีเปิดการอบรมและพิธีรับ

ประกาศนียบัตร และชุดสุภาพเพ่ือใช้ระหว่างการอบรม 

๒) เตรียมชุดส าหรับเข้าฐานกิจกรรม (สามารถเปื้อนได้) พร้อมรองเท้าผ้าใบ
หรือรองเท้าท่ีเหมาะสมส าหรับการเข้าฐานกิจกรรม 

๓) เตรียมชุดสุภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาดูงาน/ ชุดล าลอง/ของใช้ส่วนตัว 
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๖.๒ การรายงานตัวเข้ารับการอบรม รายงานตัวเข้ารับการอบรม (วันแรกของการ
อบรมตามตารางการอบรม) - ลงทะเบียน เวลา ๐8.๓๐ น. ณ โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี 

๗. ภารกิจและกิจกรรมระหว่างอบรม 

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนดขึ้นระหว่างอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ให้เป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในระบบราชการครั้งแรกได้ปรับตัวให้เข้า
กับระบบราชการ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

๗.๑ ภารกิจรายบุคคล  
๑) เข้าร่วมด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย  
๒) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทุกวันตลอดหลักสูตร  
๓) เข้าอบรมตามก าหนดในเวลาและกิจกรรมในหลักสูตร 

๗.๒ ภารกิจรายกลุ่ม/ชั้นเรียน 

๑) ประชุมกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒) รายงานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

๓) ร่วมเป็นคณะกรรมการในการอบรม โดยแบ่งการท างานออกเป็น ๒ คณะ 
ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการกลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ ดังนี้  
 ด าเนินการใหม้ีการสรุปการเรียนรูประจ าวัน  
 น าเสนอและจัดท าเอกสารสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

 กิจกรรมวิชาการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
(๒) คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการ มีหน้าที่ดังนี้  

 บริหารจัดการให้ผู้เข้ารับการการอบรมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และกติกา มารยาท การอบรมและการใช้เครือ่งมือสื่อสารขณะฟังการบรรยายหรือ
อภิปราย  
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 ดูแลบริหารจัดการอ านวยความสะดวกในการอบรม เช่น 
การแนะน า/กล่าวขอบคุณวิทยากร พร้อมดูแลวิทยากรขณะบรรยาย/อภิปราย 

 จัดกิจกรรมสันทนาการ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 

หมายเหตุ เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ร่วมกันเลือกแต่งตั้ง
คณะกรรมการและแสดงบทบาทในการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในวันแรกทีเ่ข้าอบรม 
 

๘. เอกสารที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องด าเนินการ 

รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (ท้ังชั้นเรียน) จ านวนไม่เกิน ๑๕ หน้า ขนาด
ตัวอักษร ๑๖ ชนิดตัวอักษร TH Sarabun กระดาษ A4 จ านวน ๔ เล่ม พร้อมด้วยไฟล์เอกสาร 

 

๙. กฎระเบียบส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อควรปฏิบัติ  
- ตรงต่อเวลา  
- ร่วมกิจกรรมของหลักสูตร  
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบการฝึกอบรมและกติกากลุ่ม  
- ปรับระบบเครื่องมือสื่อสารเป็นระบบไร้เสียงขณะก าลังอบรม  

ข้อไมค่วรปฏิบัติ  
- เล่นการพนัน  
- ดื่มสุราในห้องอบรม  
- สูบบุหรี่ในห้องอบรม 
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(ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่) 

ภายใต้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 

 

ส่วนราชการ ……………………………………………………………………………………………..……………...……  
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................…......................  
ต าแหน่ง...........................................................…...........กลุ่มงาน/ฝ่าย......................................... 

 วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค คือ กรมควบคุมโรค คือ ........................................................... 
 พันธกจิ กรมควบคุมโรค คือ..............................................................................................  
 วิสัยทัศน์ หน่วยงานท่าน คือ ....................................................................…………………… 

 พันธกิจ หน่วยงานท่าน คือ ….………………………………………………………………………  
 โครงสร้างองค์กรหน่วยงานท่าน ประกอบด้วย.....................................................   
 ความตั้งใจที่จะท าให้องค์กร หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาเมื่อเป็นข้าราชการ .….................... 

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

(ลงชื่อ)..............................................  
ต าแหน่ง ............................. วันที่....................... 

 

 

 ผลการประเมินการปฐมนิเทศ            ผ่าน               ไม่ผ่าน 
 

ความเห็นผู้ประเมิน ............................................................................................................................. ... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชื่อ).......................................................          
ต าแหน่ง ............................... วันที่.......................  

ความเห็นผู้บังคับบัญชา…………………………………………………………………………………………………………… 

       

(ลงชื่อ)......................................................  
ต าแหน่ง ................................ วันที่.......................  

 

หมายเหตุ  ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชา หรือพ่ีเลี้ยง หรือบุคคลที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
เป็นผู้ดูแล    ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนงาน แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 8 

การทดลองราชการ การบรรจุ และการปฐมนิเทศ เป็นขั้นตอนหลังจากการคัดเลือกบุคลากร
ได้แล้ว ซึ่งจะด าเนินการเพ่ือท าให้หน่วยงานแน่ใจได้ว่าได้บุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะท าการ
บรรจุต่อไป โดยองค์การต่างๆจะระบุระยะเวลาในการทดลองงานไว้  ส าหรับหน่วยงานราชการได้
ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือไม่เกิน 1 ปี แต่หากหน่วยงานใดต้องการขยายเวลาเพิ่มอีกก็
สามารถท าได้ ซึ่งในช่วงระหว่างการทดลองราชการนี้ ผู้บังคับบัญชาจะท าการมอบหมายงานให้แก่ผู้
ทดลองราชการปฏิบัติ พร้อมทั้งจะต้องท าการประเมินผลงานเป็นระยะตามท่ีก าหนด เช่น ทุกๆ 2 
เดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ช่วงของการทดลองราชการนี้ ในตามระเบียบราชการได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดจะต้องท าการพัฒนาข้าราชการดังกล่าว ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
รู้จักการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 1) การปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์การ วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ทดลองราชการ 2) การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และ 3) การเข้าร่วมอบรมสัมมนา  

 หลังจากผ่านช่วงของการทดลองราชการแล้ว  ส่วนราชการก็จะท าการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในส่วนราชการ ซึ่งจะต้องท าสัญญาระหว่างหน่วยงานและข้าราชการหรือ
พนักงานราชการของรัฐ ดังกล่าว และก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละต าแหน่ง
นั้นตามระเบียบราชการได้ก าหนดให้ข้าราชการใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับองค์การ เพ่ือช่วยในการปรับตัว ตลอดจนการสร้างความอบอุ่น ความสามัคคี
ในหมู่คณะ เป็นต้น  
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ค าถามท้ายบท 

1. การทดลองงานหมายความว่าอย่างไร 

2. ตามกฎหมายได้ก าหนดให้มีระยะทดลองงานกี่วัน 

3. หากนายจ้างไม่ต้องการจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง จะต้องให้ลูกจ้างทดลองงานกี่วันจึง
จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

4. การมีระยะทดลองงานนาน มีผลดีต่อองค์การอย่างไร 

5. การบรรจุคืออะไร เกี่ยวข้องกับการทดลองงานอย่างไร 

6. การปฐมนิเทศ หมายความว่าอย่างไร 

7. การปฐมนิเทศ ท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

8. การปฐมนิเทศ มีข้ันตอนอย่างไร 

9. การปฐมนิเทศ ใช้เทคนิคใดบ้าง อย่างไร 

10. ให้นักศึกษาท าการประเมินผลการทดลองงานกับเพ่ือนในชั้นเรียน จ านวน 2 คน โดยไม่
ระบุชื่อผู้ประเมิน และส่งคืนให้ผู้ถูกประเมิน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่ผ่านมา 
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บทที่ 9 

การก าหนดต าแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดกิารและประโยชน์เกื้อกูล 

การเฟ้นหาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์การ ถือเป็นเป้าหมายหลักของการท าหน้าที่ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การรักษาคนดีคนเก่งเอาไว้ในองค์การ รวมทั้งการกระตุ้น
จูงใจ ให้คนดีคนเก่งเหล่านั้น ได้ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แกอ่งค์การอย่างเต็มที่ มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ก็นับว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กิจกรรมอ่ืนๆดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ซึ่งการกระตุ้นจูงใจสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การจ่ายค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าต าแหน่ง ที่เหมาะสม รวมทั้งการให้สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ โดยในบทเรียน
นี้จะขอกล่าวถึง การก าหนดต าแหน่งที่ผูกพันต่อค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน 
ตลอดจนอธิบายถึงประเภทและรูปแบบของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ดังนี้ 
 

การก าหนดต าแหน่ง 

การก าหนดต าแหน่งในองค์การต่างๆ ตามปกติแล้ว จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่
มีของแต่ละต าแหน่ง เนื่องจากการก าหนดต าแหน่งจะผูกพันถึงค่าใช้จ่าย และสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น 
เงินเดือน ค่าต าแหน่ง สวัสดิการของแต่ละต าแหน่ง ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ และยังรวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใช้อ่ืนๆ อาทิ รถยนต์ส่วนตัว หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  ดังนั้น หากองค์การมีต าแหน่ง
หลายต าแหน่ง หลายระดับมากข้ึน โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหาร ก็จะท าให้องค์การมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ตามมา นอกจากนี้ การมีระดับของต าแหน่งเป็นจ านวนมาก ยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
อีกด้วย  

การก าหนดต าแหน่ง และเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ได้กลายเป็นประเด็นที่มีการ
กล่าวถึงกันมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการในการลดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้
ส่วนราชการได้น าเอาวิธีการก าหนดต าแหน่งที่ใช้ในภาคเอกชนมาปรับใช้หรือที่เรียกว่า “Broad 

Banding”  เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรม การพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
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ซ่ึงจากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น หลายคนคงอาจสงสัยเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งโดยใช้วิธี 
“Broad Banding” ว่าหมายถึงอะไร ดังนั้น จึงขอให้ค าจ ากัดความและอธิบายรายละเอียดของค า
ดังกล่าวนี้ ก่อนที่จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาอ่ืนๆต่อไป ดังนี้  

 

ความหมายของ Broad Banding 

ค าว่า Broad Banding นั้น ได้มีนักวิชาทั้งในและต่างประเทศ เช่น Rosenthal Stem, The 

Sacramento County Management Association, และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ได้ให้
ความหมายไว้คล้ายๆกันว่า เป็นกลยุทธ์ส าหรับการจัดโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งยุบหรือย่อล าดับชั้นของ
ล าดับขั้นตอบแทน หรือล าดับเงินเดือนให้กลายเป็นกลุ่มระดับใหม่ที่มีจ านวนน้อยลง แต่มีความกว้าง
ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยแท่งหรือกลุ่มเงินเดือนขนาดเล็กหลายๆอัน โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การมี
โครงสร้างที่เอ้ือต่อการเคลื่อนย้ายของบุคลากรภายในกลุ่มงานเดียวกัน และการปรับขั้นเงินเดือนที่
ง่ายและเป็นอิสระมากขึ้น โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลงานโดยใช้ สมรรถนะ และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของบุคลากรแต่ละคนมาเป็นตัวชี้วัด (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548, หน้า 91) 

โดยศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 92) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของ Broad Banding ว่า 
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้  

1. จะต้องท าการแบ่งกลุ่มงานออกประมาณ 4-5 กลุ่ม ซึ่งจะครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดใน
โครงสร้างองค์การ 

2. สามารถเพ่ิมผลตอบแทนขึ้นอีกได้ 
3. ให้ความส าคัญต่อ “ตลาด” ในการก าหนด “ค่าตอบแทนเป้าหมาย” ส าหรับต าแหน่ง

ต่างๆในกลุ่มงานนั้นๆ 

4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และความก้าวหน้าทางอาชีพการ
งาน 

5. ไม่ยึดถือหรือให้ความส าคัญต่อการประเมินผลบุคคลตามแบบดั้งเดิมมากนัก 

6. ถ่ายโอนอ านาจในการก าหนดเงินเดือนไปยังผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรง หรือที่เป็นหน้าที่
หลักของหน่วยงานนั้น (Line Manages) 

7. ให้ความส าคัญกับล าดับขั้น ต าแหน่ง หรือเงินเดือนน้อยลง 
8. ให้ความส าคัญกับโครงสร้างและแนวทางที่ตายตัวน้อยลง แต่มีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
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การน า Broad Banding มาใช้ในระบบราชการไทย 

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระบบข้าราชการพลเรือนหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1. โครงสร้างต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญจากเดิมมี 11 ระดับ เปลี่ยนเป็นการยุบ
รวม และแบ่งออกใหม่ ได้เป็น 4 ประเภท เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพล
เรือน  

2. การกระจายอ านาจ ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งในเรื่องของ
จ านวนต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง ซ่ึงจากเดิมเป็นอ านาจของ 
ก.พ. เปลี่ยนมาเป็นอ านาจของ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดขึ้น  

และเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบจ าแนก
ต าแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ก.พ. จึงได้จัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ โดยมีการทบทวนสายงานที่มีอยู่เดิม จ านวน 465 สายงาน ให้เหลือ
เพียง 245 สายงาน และได้จัดต าแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้า
ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง พ.ศ. 2551  

โดยมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร สายงานบริหาร และลักษณะงานโดยทั่วไป
ของงานด้านบริหารจะครอบคลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบริหารราชการประจ าของส่วนราชการ
ในระดับกระทรวงหรือระดับกม ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
 

บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้แสดงถึง กลุ่มอาชีพ ชื่อสายงาน และประเภทของสายงาน 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่มอาชีพบริหาร อ านวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ  
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2. กลุ่มอาชีพ การคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
3. กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร  
4. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
5. กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์  
6. กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข  
7. กลุ่มอาชีพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ  

8. กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน  
9. กลุ่มอาชีพบริหาร อ านวยการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ  
10. กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
11. กลุ่มอาชีพ คมนาคมขนส่งและติดต่อสื่อสาร   

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  

บุคคลทุกคนเมื่อตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับองค์การ ย่อมต้องการค่าตอบแทนในการท างาน 
(Compensation) ซ่ึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็มีแนวโน้มว่าจะต้องปฏิบัติงานได้มีคุณภาพมาก
ขึ้น หรือมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและยากขึ้น ตลอดจนการสร้างผลผลิตหรือผลงานในระดับ
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ฉะนั้นบุคคลดังกล่าวก็ย่อมมีความคาดหวังว่า จะต้องได้รับค่าตอบแทนใน
ระดับท่ีสูงขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันปัจจัยเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญและต้อง
ตัดสินใจว่า จะท าอย่างไรจึงจะจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ง
หมายความว่าการจ่ายค่าตอบแทน ต้องมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับผลงานที่บุคคลากรท าได้ และต้อง
เป็นการจ่ายที่ผู้รับหรือพนักงานผู้ปฏิบัติงานเอง ก็ต้องเกิดความพึงพอใจด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นจะเกิด
ปัญหาหรือผลเสียต่างๆ ตามมา ซึ่งในประเด็นนี้ เจมส์ ดี ซินเนกัล (James D. Sinegal) ประธาน
กรรมการของบริษัท Costco ได้กล่าวไว้ว่า “มันเป็นความจริงในธุรกิจที่ว่า สิ่งที่คุณได้มานั้นขึ้นอยู่กับ
ว่าคุณไดจ้่ายไปเท่าใด และเพ่ืออะไร” (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 328)    ดังนั้น เรา
จึงควรต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้มากขึ้น ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่างๆ 
ต่อไปนี้ 
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ความหมายของค่าตอบแทน 

ส าหรับความหมายของค่าตอบแทนนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านทั้งในและต่างประเทศ ได้
ให้ความหมายของค่าตอบแทน ในเชิงวิชาการไว้หลากหลาย ดังนี้ 

เฟอริส บัคเล่ย์ และเฟดอร์ (Ferris, Buckley, & Fedor, 2002, p. 308) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของคา่ตอบแทนว่า เป็นการจ่าย (Pay) ในรูปแบบของค่าจ้าง (Wage) เงินเดือน (Salary) หรือใน
รูปแบบอื่นตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การ และเพ่ือให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และแจ็คสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 330) ได้ให้
ความหมายของค่าตอบแทนว่า หมายถึง รางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่เสนอให้แก่ลูกจ้าง ซ่ึง
อาจเป็นรางวัลที่มีผลทางจิตใจ การได้รับโอกาสในความเจริญก้าวหน้ารวมถึงค่าจ้างและรางวัลที่เป็น
ตัวเงิน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น  

นอย์ และ พรีเม็ก (Noe & Premeaux, 2002, p. 312) ได้กล่าวถึงค่าตอบแทนว่า เป็น
ค่าตอบแทนทุกประเภทที่ผู้รับจ้างได้รับจากผู้จ้าง ซึ่งค่าตอบแทนที่ว่านี้เป็นทั้งที่จ่ายเป็นตัวเงิน
โดยตรง (Direct Financial Compensation) และ ที่จ่ายเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นการ
จ่ายให้โดยทางอ้อม (Indirect Financial Compensation)   

แมทิส และ แจ็คสัน (Mathis & Jackson, 2004, p. 305) ได้ให้ทรรศนะว่า ค่าตอบแทน คือ
ผลตอบแทนจากการท างาน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ค่าตอบแทนโดยตรง (Direct 

Compensation) อาทิ ค่าจ้าง เงินเดือน 2) ค่าตอบแทนโดยอ้อม (Indirect Compensation) อาทิ 
ค่ารักษาพยาบาล และ บ าเหน็จ บ านาญ เป็นต้น 

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. (2015) ได้ก าหนดว่า ค่าตอบแทน 
(Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจ่ายในรูป
ตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจูงใจให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

วนิดา วาดีเจริญ และคณะ (2556, หน้า 145) กล่าวถึงการก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าจ้างว่า 

หมายถึง เงินที่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับจากการท างานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการ บริการ หรือผลประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับ เพ่ือธ ารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและองค์การเอาไว้ 
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 นอกจากนี้ วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ผู้บริหารด้านค่าตอบแทนของ
องค์การยุคใหม่ จะต้องเข้าใจถึงความส าคัญ และหลักการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับ
ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง โดยการก าหนดค่าตอบแทนนั้น นายจ้างจะต้อง
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) มาตรฐานของงาน 2) ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การ 

3) อุปสงค์อุปทานของค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน 4) อัตราค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 214) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง การให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนที่องค์การให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างาน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1) เงินเดือน 2) 
ค่าจ้าง   

ส าราญ ถาวรายุศม์, ดวงแข เมธาศิริ, และ ศรีพนม บุนนาค (2554, หน้า 442) ได้กล่าวถึง
ความหมายของค่าตอบแทนว่าหมายถึง รายได้และสิ่งตอบแทนทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับจาก
นายจ้างหรือองค์การ แต่หากมองในฐานะองค์การหรือนายจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกจ้าง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทุกประเภททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ตอบแทนการท างานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการจูงใจให้ลูกจ้างได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ตลอดจนฐานะความเป็นอยู่ของลูกจ้าง 

กล่าวโดยสรุป คือ ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง สิ่งที่จ่ายให้กับบุคลากรเพื่อ
ทดแทนการท างานของบุคลากร โดยอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ ซ่ึงการให้เป็นตัวเงิน
นั้นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินชดเชย บ าเหน็จ บ านาญ เป็นต้น ส่วนการให้ใน
ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ผลประโยชน์ สวัสดิการ หรือการให้บริการต่างๆ เช่น รถรับส่ง การบริการ
ด้านสุขภาพ การท าประกันชีวิต เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน 

 การจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การต่างๆนั้น มักมีวัตถุประสงค์
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อดึงดูดบุคคลทั่วไปให้เข้ามาท างานในองค์การ 

เนื่องจากทุกคนย่อมต้องการค่าตอบแทนในการท างาน ฉะนั้นหากองค์การต้องการให้
บุคคลต่างๆเข้ามาร่วมงานด้วยก็ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในระดับที่บุคคลนั้นๆพอใจ  
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2. เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรงงาน 

องค์การจะต้องก าหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และต้องมีการวางแผนไว้ก่อน 
เพ่ือทีอ่งค์การจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้ เนื่องจากค่าตอบแทนของพนักงานในองค์การเป็น 
ค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งขององค์การนั่นเอง 

3. เพื่อจูงใจพนักงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทนมีหลายชนิด หลายประเภท บางชนิดจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลผลิตหรือ
ผลงานของพนักงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้น พนักงานจึงพยายามที่จะท างานมากขึ้น เพ่ือจะได้
ค่าตอบแทนมากข้ึน 

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์การต่อไป 

การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม หรือสมเหตุสมผล คือต้องมีความยุติธรรมและเพียงพอ 
ซึ่งจะท าให้พนักงานท างานด้วยความพอใจ ลดอัตราการลาออกหรือการร้องทุกข์ และมีความพึงพอใจ
ที่จะอยู่กับองค์การต่อไปนานๆ ซึ่งเป็นวิธีการการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญ 

องค์การบริหารภาครัฐของไทยโดยส านักงานข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การจ่ายค่าตอบแทนไว้หลายประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2015) 

1. เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง 
2. เพ่ือดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาสู่หน่วยงานและให้คงอยู่กับหน่วยงาน

ตลอดไป 

3. เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

5. อ านวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคล 

 

ความส าคัญของค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนมีความส าคัญอย่างมากทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน องค์การ และประเทศ ดังนี้ 
1. ท าให้อาชีพของประชากรเปลี่ยนไป 

2. ต้นทุนการผลิตขององค์การเปลี่ยนไป 

3. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ปัจจัยท่ัวไป 

1.1 ระดับค่าจ้างทั่วไป องค์การจะต้องค านึงถึงองค์การอ่ืนๆด้วย ว่ามีระดับค่าจ้างใน
ต าแหน่งต่างๆอยู่ระดับเท่าใด หรือในแต่ละคุณวุฒิการศึกษาได้ค่าจ้างอยู่ในระดับเท่าใด ซึ่งองค์การจะ
มีทางเลือกได้ 3 แนวทาง ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป  

1.2 ความสามารถในการจ่าย องค์การต้องพิจารณาความสามารถของตนเอง ว่า
สามารถจ่ายได้ในระดับใด  อนึ่ง ความสามารถในการจ่ายขององค์การจะสอดคล้องกับ “ผลผลิตและ
ก าไรขององค์การ” ซ่ึงองค์การทีม่ีผลผลิตมากก็ย่อมได้ผลก าไรมาก และส่งผลให้มีความสามารถใน
การจ่ายมากข้ึนด้วย 

1.3 ลักษณะของงานโดยใช้การประเมินค่างาน ต้องค านึงถึงลักษณะของงานว่า งาน
ใดควรจะได้ค่าตอบแทนมากกว่างานใด โดยพิจารณาจากลักษณะของงาน ด้วยวิธีการ “ประเมินค่า
งาน” ซ่ึงเป็นเครื่องมือหาค่าตอบแทนออกมาเป็นรายชั่วโมงอย่างมีหลักเกณฑ์ 

1.4   ค่าครองชีพ องค์การจะก าหนดค่าตอบแทนอย่างไรนั้นต้องค านึงถึงค่าครองชีพ
ด้วย เพราะการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องจ่ายอย่างเพียงพอ และให้พนักงานสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตาม
สมควร เหมาะสมกับสภาพสังคมหรือในแหล่งชุมชนนั้นๆ เนื่องจากบางชุมชนหรือบางพ้ืนที่มีค่าครอง
ชีพทีสู่งต่ าแตกต่างกัน 

1.5 หน่วยงานอื่นๆ อันได้แก่ สหภาพแรงงาน มีอิทธิพลต่ออ านาจการต่อรอง หรือ 
หน่วยงานของรัฐ ที่ดูแลข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน องค์การจะต้องค านึงถึงและปฏิบัติ
ตามมิให้ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายค่าแรงขั้นต่ า การจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านบุคลากร 
2.1 การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน จะแสดงถึงขีดความสามารถในการท างาน 

ดังนั้นการจะจ่ายค่าตอบแทนให้เกิดความยุติธรรมจึงควรค านึงถึงผลงานที่แต่ละคนปฏิบัติออกมาด้วย
ว่าประสิทธิผลของการท างานดีเพียงใด อีกท้ังจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

2.2 ความอาวุโสและประสบการณ์ นอกจากความสามารถในการท างานแล้ว องค์การ
ควรให้ความส าคัญกับความอาวุโส คือ การค านึงถึงผู้มาก่อน-มาหลัง ส าหรับผู้ที่เข้าท างานในองค์การ
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ก่อนก็มีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์มากกว่า เนื่องจากมีระยะเวลาในการเรียนรู้งานมากกว่า ดังนั้น 
ควรจะได้รับค่าตอบแทนทีม่ากกว่าด้วย  

2.3 คุณวุฒิการศึกษา ปัจจุบันการจ้างงานได้ให้ความส าคัญกับวุฒิการศึกษามากข้ึน 
ซ่ึงผู้ทีม่ีคุณวุฒิสูงกว่าก็ควรได้ค่าตอบแทนที่มากกว่า ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจะต้องมีความ
สอดคล้องกับปัจจัยอ่ืนๆ และสัมพันธ์กับกิจกรรมอ่ืนๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้การจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมและเกิดประโยชน์ต่อองค์การ ดังสามารถแสดงได้ตามรูปภาพ 
ต่อไปนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 9 - 1 แสดงกิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทนและปัจจัยที่มีผล
ต่อการก าหนดค่าตอบแทนรวม 

ที่มา : (Werner, Schuler, & Jackson 2012, p. 338) 
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อย่างไรก็ตาม ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดค่าจ้างและเงินเดือน ในส่วนขององค์การ
ภาครัฐของไทยนั้น มีปัจจัยดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2015) 

1. ระดับค่าจ้างทั่วไป (Prevailing Rate) 

2. ความสามารถในการจ่าย (Ability To Pay) 

3. มาตรฐานการครองชีพ (Standard Of Living) 

4. ค่าของงาน (Job Value) 

5. อ านาจการต่อรอง (Bargaining Power) 

6. รัฐบาล (Government) 

7. ผลิตผลขององค์การ (Productivity) 

 

ประเภทของค่าตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 

 การแบ่งประเภทของการจ่ายค่าตอบแทน สามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้หลายๆวิธี ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ 

1. แบ่งตามแหล่งที่มาของค่าตอบแทน  
การแบ่งตามแหล่งที่มาของค่าตอบแทน สามารถแบ่งย่อยได้อีก เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ ค่าตอบแทนภายในกับ ค่าตอบแทนภายนอกตัวบุคคล ดังนี้ 
1.1 ค่าตอบแทน/รางวัล ภายในตัวพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ต่างๆ เช่น บ าเหน็จ บ านาญ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ค าชมเชย และความส าเร็จที่คนงานหรือ
พนักงานได้รับจากองค์การ ซึ่งที่มาของรางวัลมาจากภายนอกตัวพนักงานเอง 

1.2 ค่าตอบแทน/รางวัล ภายนอกตัวพนักงาน ได้แก่ รางวัลที่คนงานหรือพนักงาน
ให้แก่ตัวเขาเองอันเกี่ยวกับการท างาน เช่น ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกท่ีดีต่างๆ 

2. แบ่งตามชนิดของสิ่งท่ีจ่ายค่าตอบแทน  
การแบ่งตามชนิดของสิ่งที่จ่ายค่าตอบแทน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ เป็นตัวเงินกับไม่ใช่ตัวเงิน ดังนี้ 
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งออกเป็น  

2.1.1 ค่าจ้าง (Wage) ซึ่งจะมีความหมายเดียวที่แคบกว่าค าว่า “ค่าตอบแทน” 
เพราะ “ค่าจ้าง” หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะทีเ่ป็นตัวเงินเท่านั้น ค่าจ้างสามารถค านวณได้
จากฐานของเวลา เช่น จ่ายเป็นรายวัน รายชั่วโมง หรือค านวณจากจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ เป็นต้น 
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2.1.2 เงินเดือน (Salary) เป็นการจ่ายเหมาเป็นรายเดือน ไม่ได้คิดค่าหน่วยเวลา
ท างานหรือต่อหน่วยชิ้นงานที่ผลิตได้ 

2.1.3 ค่านายหน้า (Commission) มักจะใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน
ขาย คล้ายกับค่าจ้างตามผลงาน แต่ค่านายหน้าคิดจากยอดเงินไม่ใช่คิดจากผลผลิต 

2.1.4 โบนัส (Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษซ่ึงมี 2 แบบ คือโบนัสเนื่องจากมี
ผลงานที่ดี นับเป็นการจ่ายแบบจูงใจอย่างหนึ่ง กับอีกแบบหนึ่งเป็นโบนัสที่จ่ายให้ในโอกาสพิเศษโดย
ไม่มีข้อผูกพัน เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน หรือคริสต์มาส เป็นต้น 

2.1.5 รายรับ (Earning) เป็นจ านวนเงินทั้งหมดที่พนักงานได้รับ รวมทั้งค่า
ล่วงเวลา ค่านายหน้า โบนัส และอ่ืนๆ ฉะนั้นรายรับอาจจะมากกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างก็ได้ 

2.1.6 ค่าจ้างท่ีแท้จริง (Real Wage) หมายถงึอ านาจซื้อ เป็นการกล่าวถึงค่าจ้าง
เพ่ือเปรียบเทียบกับค่าครองชีพ  

2.1.7 การปรับค่าจ้าง (Escalator) ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับค าว่าค่าจ้างอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ เป็นการปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ อาจจะเนื่องมาจากค่าครองชีพ หรือมีปัจจัยอ่ืนที่ตกลงกัน
ไว้ ถ้าปัจจัยนั้นเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างก็จะต้องปรับเพ่ิมตาม 

2.1.8 กองทุนทรัพย์ (Estate-building Plan) เป็นเงินสะสมที่เก็บออมไว้ให้
ลูกจ้าง โดยรวมเป็นกองทุน เพ่ือให้ลูกจ้างได้กู้ยืม 

2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน มีได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
2.2.1 ภาพลักษณ์ขององค์การ  ชื่อเสียงขององค์การ ท าให้พนักงานมีความ 

ภาคภูมิใจในองค์การ และมีขวัญก าลังใจในการท างานที่ดี 
2.1.2 สภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีบรรยากาศในองค์การที่ดี ท าให้พนักงาน

ท างานได้อย่างมีความสุข 

2.1.3 การได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะพนักงาน เช่น สิทธิต่างๆเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้ 
1) ได้รับบริการด้านสุขภาพ 

2) ได้รับโครงการประกันภัยต่างๆ 

3) การรับค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

4) การพักผ่อนท่องเที่ยว 

5) การเบิกค่าพาหนะ 

6) การใช้โทรศัพท์มือถือ 
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7) การเบิกค่าท่ีพักหรือให้ที่อยู่อาศัย  
8) การให้บริการอาหาร 

9) การใช้สถานทีใ่นการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา  
10) การให้ทุนการศึกษา  
11) การใหท้ี่จอดรถ 

12) การมีรถรับส่ง 
13) การใช้บริการห้องสมุดและยืมหนังสือ 

14) การให้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ 

3. แบ่งตามหลักเหตุผล ความเสมอภาคและความเหมาะสม 

การแบ่งค่าตอบแทนตามหลักเหตุผล ความสามารถ และความเหมาะสม สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2542, หน้า 239) 

3.1 ค่าตอบแทนเนื่องจากความส าคัญของงาน ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะนี้ จะเป็น
ค่าตอบแทนตามปกติที่ให้แก่บุคคลากร อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานที่บุคคลกระท าให้แก่องค์การ 
เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา เป็นต้น 

3.2 ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจ เป็นค่าตอบแทนที่ให้เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เช่น การให้เงินตอบแทนเมื่อสิ้นปี หรือที่เรียกว่า โบนัส 
(Bonus) ส่วนแบ่งก าไร ส่วนแบ่งผลผลิต เป็นต้น 

3.3 ค่าตอบแทนพิเศษ  เป็นค่าตอบแทนที่จัดให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติส าคัญตามที่
องค์การต้องการ เช่น ปฏิบัติงานมานาน หรือเงินตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานบางประเภทที่เสี่ยง
ต่ออันตราย เป็นต้น  

3.4 ผลประโยชน์อื่น ซึ่งเป็นผลประโยชน์พิเศษที่องค์การจัดให้แก่บุคลากร เช่น การ
ให้ค่าแรงในวันหยุด การจ่ายค่าประกันชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร 
หรือการจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

4. แบ่งตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ส าหรับการจ่ายตามต าแหน่งหน้าที่จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ คือ 

4.1 ค่าจ้าง (Wage) หมายถึงการจ่ายให้โดยพิจารณาจากจ านวนชั่วโมงที่ท างาน 
หรือตามชิ้นงานที่ท าได้ ส่วนใหญ่มักจะใช้กับกลุ่มคนงานในระดับปฏิบัติการผู้ซึ่งท างานในโรงงาน



        281  

 

อุตสาหกรรม ที่เรียกว่ากลุ่ม “Blue Collar” หรือ กลุ่มที่ไม่ใช่ระดับหัวหน้างาน ที่เรียกว่า “Non-

supervisor” 

4.2 เงินเดือน (Salary) เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่าย ให้กับกลุ่มคนที่ท างานใน
ส านักงาน หรือผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เรียกว่า “White Collar” หรือใช้กับกลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งเรียกว่าเป็น “Professional” 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ในภาครัฐของไทย 

ส าหรับส่วนราชการของไทย โดยส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่ง และค่าตอบแทน 
(สตค.)     และส านักงานกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ได้ก าหนดประเภทของค่าตอบแทน 

ดังนี้ (ส านักงานกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2559) 
 

เงินเดือน  

ค าว่า เงินเดือน ในส่วนราชการ หมายถึง  เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคน ตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึง
ขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้
แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทต าแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ ดังตารางที่ 9 – 1 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
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ตารางท่ี 9 - 1 แสดงช่วงเงินเดือนส าหรับข้าราชการในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง 
  

ระดับ 

 

ช่วงเงินเดือน 

  

ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

บริหาร 
 

สูง 
  

 69,920 - 76,800  บน 71,700 

 29,980 - 69,910  ล่าง 69,910 

ต้น 

  

 62,740 - 74,320  บน 68,530 

   24,400 - 62,730  ล่าง 62,210 

อ านวยการ 
 

สูง 
  

 52,330 - 70,360  บน 60,990 

 22,400 - 52,320  ล่าง 52,320 

ต้น 

  

 43,090 - 59,500  บน 51,290 

 19,860 - 43,080  ล่าง 37,210 

วิชาการ 

 

ทรงคุณวุฒิ 

  

 60,840 - 76,800  บน 2 68,560* 

 29,980 - 60,830  ล่าง 2 60,830* 

 60,840 - 74,320  บน 1 66,700 

 29,980 - 60,830  ล่าง 1 60,630 

เชี่ยวชาญ 

  

 50,330 - 69,040  บน 59,630 

 24,400 - 50,320  ล่าง 50,320 

ช านาญการพิเศษ 

  

 40,280 - 58,390  บน 49,330 

 19,860 - 40,270  ล่าง 37,200 

ช านาญการ 
  

 29,340 - 43,600  บน 36,470 

 13,160 - 29,330  ล่าง 24,410 

ปฏิบัติการ 
  

 20,960 - 26,900  บน 23,930 

   7,140 - 20,950  ล่าง 17,980 

ทั่วไป 

 

ทักษะพิเศษ 

  

 58,640 - 69,040  บน 63,840 

 48,220 - 58,630  ล่าง 53,430 

อาวุโส 

  

 35,130 - 54,820  บน 44,970* 

 15,410 - 35,120  ล่าง 32,250* 

 32,260 - 41,620  บน 35,070 

 15,410 - 32,250  ล่าง 32,250 

ช านาญงาน 

 

 24,480 - 38,750  บน 31,610 

 10,190 - 24,470  ล่าง 18,480 

ปฏิบัติงาน 

  

 15,220 - 21,010  บน 18,110 

   4,870 - 15,210  ล่าง 12,310 

*ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ไดร้ับเงินเดือนขั้นสูง 
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ส่วนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการนั้น ส านักงาน สตค. และ ก.พ. ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 - 2 อัตราขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ โดยแยกตามกลุ่มงานต่างๆ 

บัญชีกลุ่มงานบริการ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 20,210 

ขั้นต่ า 6,410 

บัญชีกลุ่มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 

ก. กลุ่มงานเทคนิคท่ัวไป 

ขั้นสูง 24,930 

ขั้นต่ า 7,370 

ข. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

ขั้นสูง 59,790 

ขั้นต่ า 12,850 

บัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 34,700 

ขั้นต่ า 10,010 

บัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 44,550 

ขั้นต่ า 10,850 

บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 68,350 

ขั้นต่ า 37,680 

บัญชีกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ 

ประเภทที่ปรึกษา บาท/เดือน 

1. ระดับสากล ไม่เกิน 218,400 

2. ระดับประเทศ ไม่เกิน 163,800 

3. ระดับท่ัวไป ไม่เกิน 109,200 
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เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง
และปฏิบัติหน้าที่หลักในต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด เช่น ต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหาร ซึ่งมี
ความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคนในองค์กร รวมทั้งต าแหน่งที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งนั้น ก็
เพ่ือลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด และเพ่ือแก้ปัญหาการ
สูญเสียก าลังคนในภาคราชการในขณะนั้นด้วย 

 

เงินเพิ่ม 

เงินเพ่ิม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นตามลักษณะของงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยจะจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสภาพการท างานทีย่ากล าบาก มีความ
เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน หรือเป็นการท างานที่มีสภาพการท างานทีเ่สี่ยงอันตรายทั้งต่อชีวิตร่างกาย 
อาจมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะ หรือ
เป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาชาที่ขาดแคลน มีการ
สูญเสียผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการลาออกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประเภทของเงินเพ่ิมนั้นสามารถแบ่งแยก
ออกได ้ดังนี้ 

1. เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นตามลักษณะ
ของงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยปัจจุบันมีเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษทั้งหมด 18 ประเภท โดยแบ่งลักษณะงานที่ใช้ในการพิจารณาเงินเพิ่มออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 การท างานที่มีสภาพการท างานไม่พึงประสงค์ ยากล าบาก ตรากตร า เสี่ยงภัย 

กลุ่มที่ 2 การท างานที่มีสภาพการท างานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย การสูญเสีย
อวัยวะ หรืออาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงานนั้นๆ 

กลุ่มที่ 3 การท างานที่มีลักษณะต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์สูง ซึ่ง
เป็นสาขาท่ีขาดแคลน สูญเสียผู้ปฏิบัติงานทีล่าออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก 
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2. เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้น
ส าหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจาก
เงินเดือนเพ่ือให้ข้าราชการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาวะการครองชีพ เพียงพอต่อการด ารงชีพ
อย่างสมฐานะการเป็นผู้แทนของประเทศ นอกจากข้าราชการจะได้รับเงินเพ่ิมส าหรับตนเองแล้ว 
อาจจะได้รับส าหรับคู่สมรสและบุตรในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 5 ของอัตรา เงินเพ่ิมที่จ่ายให้กับ
ข้าราชการผู้นั้นด้วย 

3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หมายถึง ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือให้
ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนตามหลักความพอเพียง กล่าวคือ ให้ข้าราชการมีรายได้เพียงพอแก่การ
ด ารงชีพ ถือเป็นการก าหนดค่าตอบแทนขั้นต่ า (Minimum Pay) ในระบบค่าตอบแทนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

4. เงินรางวัลประจ าปี หมายถึง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรภาครัฐ ซึ่ง
องค์กรภาครัฐสามารถน าเงินรางวัลประจ าปีไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้
ตามท่ีผู้บริหารองค์กรก าหนด และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ก าหนดในแต่ละปี ซ่ึงเป้าหมายของการให้เงินรางวัลประจ าปี มีดังนี้ 

4.1. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ 

4.2. เพ่ือให้ข้าราชการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือน 

4.3. เพ่ือข้าราชการความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการท างานมากข้ึน 

4.4. เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการบริหารในการผลักดันให้แผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ 
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน 

4.5. เพ่ือให้ราชการมีการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาคุณภาพงาน และการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน และสังคมมากขึ้น 

 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ ซ่ึง
นอกเหนือจากเงินเดือนทีเ่ป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละต าแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึก
สะดวกสบายและมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือที่
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ส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้
อยู่ในระบบราชการต่อไป  
 

ประเภทของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 

ประเภทของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลส าหรับบุคลากรในส่วนราชการ ในระบบราชการ
ไทย มีดังนี้  

 

สวัสดิการ 

สวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ
องค์กร เพ่ือช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ มีทั้งที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่
พิเศษ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จ
ความชอบ บ าเหน็จบ านาญ  ซึ่งรายละเอียดของสวัสดิการแต่ละประเภทมีดังนี้ 

1. การลา 
ซึ่งรายละเอียดของการลาแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555) 
1.1 การลาป่วย 

ระเบียบว่าด้วยการลาป่วยของข้าราชการได้ระบุว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลา
ป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณี
ที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วย จนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว ซ่ึงการลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี
ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป
กับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืน ซึ่งผู้

http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/hospital.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/child-edu.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/child-edu.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/loan.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/pension.pdf
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มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ ส าหรับการลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา 
หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  

1.2 การลาคลอดบุตร 

ตามระเบียบว่าด้วยการลา ได้ระบุว่าข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่
จะไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ โดยจะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือ
หลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอด
บุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอด
บุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตท าการอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว และหากการลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซ่ึง
ยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการ
ลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร  

1.3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

ตามระเบียบระบุว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ลอด
บุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้  

1.4 การลากิจส่วนตัว 

มีเงื่อนไขว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้น
แต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้        
แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุ
พิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ  
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นอกจากนี ้ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตร หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดู
บุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท าการ  

1.5 การลาพักผ่อน 

ตามระเบียบ ได้ก าหนดให้ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี  ในปีงบประมาณ
หนึ่งได้ 10 วันท าการ เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี ในปีที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน  

1.5.1 ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก  

1.5.2 ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัวแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการอีก  

1.5.3 ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  

1.5.4 ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค์ของทาง
ราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก  

 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลา
พักผ่อนประจ าปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได้ 
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท าการ ส าหรับผู้ที่ได้รับ
ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ ส่วนข้าราชการทีป่ระจ าการในต่างประเทศ ในเมืองที่ก าลังพัฒนาซึ่ง
ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ทีย่ากล าบาก 
เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่ง
ได้เพ่ิมข้ึนอีก 10 วันท าการ ส าหรับวันลาตามข้อนี้ มิให้น าวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป 

ส่วนการก าหนดรายชื่อเมืองตามที่กล่าวมา ให้เป็นไปตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้ 
ส าหรับการอนุญาตให้ลาพักผ่อนนั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
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1.6 การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ตามระเบียบว่าด้วยการลาระบุว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน ใน
กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ประกอบการลา และ
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้  

1.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานการลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง สว่นข้าราชการที่ได้รับหมายเรียก
เข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็น
ต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่
ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ประสงค์จะลาเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงให้
รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงแล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการที่ลานั้น พ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรอืรัฐมนตรีเจ้า
สังกัด อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน  

1.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ส าหรับข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา
อนุญาต การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรงแล้วแต่กรณีทราบด้วย ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณเีพ่ือพิจารณาอนุญาต  
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1.9 การลาติดตามคู่สมรส 

ระเบียบว่าด้วยการลา ยังได้อนุญาตให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึน
ตรง แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้
อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ ในกรณีที่ข้าราชการเป็น
ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด การ
พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาต ให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนด และ
จะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ เดียวกันหรือไม่  

1.10 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

ส าหรับข้าราชการผู้ใดที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 

หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟู 

สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 
เดือน  

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาให้ลา
ไปฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพดังกล่าว ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะ
ลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการ
กุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด หรือร่วม
จัด  

ซ่ึงข้าราชการทีป่ระสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามที่ก าหนด ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดง
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หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

2. ค่ารักษาพยาบาล 

ตามระเบียบราชการ เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล   ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการ           
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการส าหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรสและบุตร ส่วน
กรณีบุตรนั้นให้สามารถเบิกได้ไม่เกิน 3 คน โดยเรียงล าดับก่อนหลัง  และต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย   และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยก ให้เป็นบุตร
บุญธรรมผู้อ่ืน) หากบุตรคนใดเสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะ ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
บุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีมีบุตรมากกว่า 3 คน)  

2.1 กลุ่มค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้  
2.1.1 ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ ายา หรือ 

อาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน         
2.1.2 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้ง ค่าซ่อมแซม   
2.1.3 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค  
2.1.4 ค่าห้อง ค่าอาหาร   
2.1.5 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี   

2.2 อัตราค่ารักษาพยาบาล 

2.2.1 ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้เต็มตามท่ีจ่ายจริงทั้ง
คนไข้ในและคนไข้นอก ส าหรับในสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้เฉพาะกรณีท่ีมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท  

2.2.2 ค่ายาเบิกได้ไม่เกินที่ใบเสร็จรับเงินระบุว่า เป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ “ค่า
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชียา” 
แต่สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองให้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานั้น 

2.2.3 ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา และค่าซ่อมแซมอวัยวะ
เทียม เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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2.2.4 กรณีคนไข้ใน ค่าเตียงสามัญ และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 200 บาท 
กรณีอ่ืนเบิกได้ไม่เกินวันละ 600 บาท และให้เบิกได้ไม่เกิน 13 วัน  

2.2.5 การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับ
เบี้ยหวัดบ านาญ ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ มีสิทธิเบิกค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี ดังอัตราต่อไปนี้ หน่วย : บาท กลุ่มผู้มีสิทธิอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี อายุไม่เกิน 
35 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 450 บาท และอายุเกินกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 910 บาท 

3. ค่าเล่าเรียนบุตร 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบุตร ให้ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรส าหรับบุตรโดยชอบ

ด้วยกฎหมายคนท่ี 1 ถึง คนที่ 3 ตามล าดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 
พฤษภาคมของทุกปี (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ในกรณีท่ีผู้ใดมีบุตรมากกว่า 3 คน หากบุตรคนใดคนหนึ่ง
ในจ านวน 3 คน ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตาย กายพิการจนไม่สามารถ
เล่าเรียนได้ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้
นั้นมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึน เท่าจ านวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดย
ให้นับบุตรคนที่อยู่ถัดไป ส าหรับอัตราค่าเล่าเรียน สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ให้เป็นไปตามประเภท และอัตรา ดังนี้  

3.1 สถานศึกษาของทางราชการ 

3.1.1 หลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยก
ต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

3.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้เงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไป
จริง  

3.2 สถานศึกษาของเอกชน  

3.2.1 หลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงิน
ค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

3.2.2 หลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง   
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3.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี    ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่
ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับบุตรที่
ศึกษาในสถานศึกษา ของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องเป็นการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น 

4. โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจ า ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ ามีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าว เฉพาะเพ่ือซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพ่ือให้
เป็นที่อยู่อาศยั หรือเพ่ือปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองเท่านั้น และเข้าในหลักเกณฑ์
ของพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้ เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 ขึ้น เพ่ือวางหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ให้น าเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย
ฝากไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.2 ให้กระทรวงการคลังจัดสรรเงินงบประมาณท่ีได้รับตามโครงการสวัสดิการเงินกู้
เพ่ือที่อยู่อาศัยให้แก่ส่วนราชการต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

ส าหรับ คุณสมบัติของข้าราชการ ผู้มีสิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัยของข้าราชการ มีดังนี้  

1) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ซึ่งรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
2) ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เว้นแต่อยู่ระหว่างการผ่อนช าระเงินกู้

เพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งแรกและท าสัญญาเงินกู้นั้น ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์หรือวัน
เข้าอยู่อาศัย แล้วแต่กรณี  

3) ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการเจ้าสังกัดนั้นเห็นสมควรก าหนด  

4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการไปแล้ว 

ส่วนการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิกู้เงินตามโครงการนี้ ให้ส่วนราชการ
ต่างๆ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการในสังกัด ให้เป็นผู้มีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการ
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเดือดร้อนของข้าราชการผู้นั้น ประโยชน์ที่ข้าราชการผู้นั้นกระท าไว้
แก่ทางราชการ และการใช้จ่ายเงินโครงการนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการและส่วนราชการนั้นมาก
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ที่สุด โดยจ านวนของวงเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก าหนด และต้องไม่เกินวงเงิน 
ต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 9 - 3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน 

ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเทียบเท่า (ระดับ) ไม่เกิน (บาท) 
1-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – 11 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

 

อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันก าหนด   
ระยะเวลาผ่อนช าระเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก าหนด โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
5. บ าเหน็จบ านาญ 

(กรณีเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
บ ำเหน็จ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของ

สมาชิกสิ้นสุดลง 
บ ำนำญ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่สมาชิกภาพของ

สมาชิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย  

เงินสะสม คือ เงินที่ที่สมาชิกส่งเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ขณะนี้ก าหนดไว้ร้อยละ 3 
ของเงินเดือน 

เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบเงินสะสม โดยส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
เท่ากับเงินสะสมรายเดือน ขณะนี้ก าหนดไว้ร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
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เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการที่อยู่ก่อนวันที่
บทบัญญัตใิช้บังคับและเลือกรับบ านาญในอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยค านวณระยะเวลา
จากวันที่เริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนและน าส่งเข้ากองทุน  

เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐจ่ายเพ่ิมตามอัตราที่ก าหนดตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก จนถึงวันที่
ออกจากราชการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้แก่สมาชิกที่รับบ านาญ  

ผลประโยชน์ตอบแทน คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนเงินสะสม เงินสมทบ เงิน
ประเดิม เงินชดเชยที่กองทุนได้น าไปลงทุน 

บ ำเหน็จตกทอด คือ เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้ 
โดยจ่ายให้ครั้งเดียว เมื่อสมาชิกหรือผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย  

บ ำเหน็จด ำรงชีพ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพ โดยจ่ายให้
ครั้งเดียว โดยผู้รับบ านาญมีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ ตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดในกฎ
กระทรวงการคลัง แต่ต้องไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่อยู่นั้นได้รับ  

ส่วนสิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. สิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

1.1 สมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์
ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 

1.2 สมาชิกทีม่ีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ได้รับบ านาญ  

1.3 นอกจากกรณีข้างต้น สมาชิกมีสิทธิไดรับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

- เหตุทุพพลภาพ  

- เหตุทดแทน  

- เหตุสูงอายุ  
 

สมาชิกซ่ึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าวข้างต้น 
มีหลักเกณฑ์ในการได้รับบ าเหน็จบ านาญ ดังนี้  

- เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จ 

- เวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ านาญ 
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2. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกซ่ึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ ตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้น จะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญและเงินประเภทอ่ืนๆ แล้วแต่กรณีดังนี้ 

2.1 กรณีรับบ าเหน็จ 

2.1.1 บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  
2.1.2 เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทน 

2.2 กรณีรับบ านาญ 

2.2.1 บ านาญ = อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  

                                            50 

2.2.2 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน
สุดท้าย  

2.2.3 เงินชดเชยเท่าจ านวนที่ส่วนราชการจ่ายให้กองทุน ตั้งแต่วันที่เป็น
สมาชิก 

2.2.4 เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน  

2.2.5 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษา
บุตร 

3.     การนับเวลาราชการเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ  

3.1 ให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย (กรณีการนับเวลาราชการ เพื่อให้
เกิดสิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญ ให้นับเป็นปีเศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี)  

3.2 ให้นับเฉพาะวันราชการที่ได้รับเงินเดือน จากงบประมาณรายจ่ายในหมวด
เงินเดือนเท่านั้น 

3.3 หากมีเวลาป่วย หรือลา หรือพักราชการ หากได้รับเงินเดือน ¾ เต็มให้นับ
เต็ม ¾ ครึ่งหนึ่งให้นับครึ่งหนึ่ง ¾ ไม่ได้รับเงินเดือนเลย มิให้น ามานับเป็นเวลาส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ 

4.     บ าเหน็จตกทอด  

4.1 กรณีท่ีข้าราชการเสียชีวิต = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  
4.2 ผู้รับบ านาญเสียชีวิต = 30 เทาของเงินบ านาญรายเดือน – บ าเหน็จด ารง

ชีพ (ถ้ามี)  
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5.     การจ่ายบ าเหน็จตกทอด ให้แบ่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดแกทายาท ดังนี้  
5.1 ทายาทตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด ดังนี้ 

5.1.1 บุตรได้รับ 2 ส่วนโดยเฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆกัน หากมีบุตรตั้งแต่ 3 
คนข้ึนไป ให้บุตรได้รับ 3 ส่วน 

5.1.2 สามีหรือภริยาให้ได้รับ 1 ส่วน 

5.1.3 บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ 1 ส่วน แบ่งจ่ายให้คนละเท่ากัน 

5.2 บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด ให้ถือเป็นผู้รับ
บ าเหน็จตกทอด โดยให้ได้รับตามส่วนที่ผู้ตายก าหนด ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

กรณีท่ีผู้ตายไม่มีทายาทตามกฎหมาย และไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้ ให้สิทธิในบ าเหน็จตกทอดเป็นอันยุติ 

 

ประโยชน์เกื้อกูล  

ประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการผู้ที่
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ) 2) ค่าเช่าบ้าน  3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  4) รถประจ าต าแหน่ง  
และ 5) โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของประโยชน์เกื้อกูล มี
ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในราชอาณาจักร)  
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในราชอาณาจักร) มีข้อก าหนดต่างๆ ในระเบียบ 

ดังต่อไปนี้ 
1.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก ่ การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้ง

ส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ การไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษา
ราชการแทน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวนั้น มีดังต่อไปนี้ เบี้ยเลี้ยง

http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/travel.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/houing.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/overtime.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
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เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ซึ่งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวมี ดังนี้ 

1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของขา้ราชการผู้ที่เดินทาง
ไปราชการ จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย ดังตารางต่อไปนี้  

หน่วย : บาท/วัน 

ผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ประเภท ก. ประเภท ข. 
ระดับ 1-2 

ระดับ 3-8 

ระดับ 9 ขึ้นไป 

120 

180 

240 

72 

108 

144 

หมายเหตุ  
ประเภท ก. ได้แก่  
1) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนที่ที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  
2) การเดินทางไปราชการจากอ าเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอ าเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน  

ประเภท ข. ได้แก่ 
1) การเดินทางไปราชการในท้องที่อ่ืนนอกจากท่ีก าหนด ในประเภท ก.  
2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการ

ปกติ  

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับการเดินทางไปราชการนั้น มี
ดังนี้  

1) การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
แล้วแตก่รณี กรณีท่ีมีการพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง 
และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง หากนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน ในกรณีที่มิได้พักแรม 
หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 
12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไป ให้ถือเป็น ½ วัน 
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2) การเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกันให้เบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดด้วย  

3) ในกรณีเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่
เกิน 10 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 

1.1.2 ค่าเช่าที่พัก อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพัก
แรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือ พักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการ
จัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการ 
คลังก าหนด ดังนี้  

 

ข้าราชการ บาท : วัน 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 

เหมาจ่ายไม่เกิน 2,200 

เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 

 

กรณีเดินทางไปราชการ ในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูง
กว่าอัตราท่ีก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 

1.1.3 ค่าพาหนะ ในการเบิกจ่ายส าหรับการเดินทางไปราชการโดยปกติ ให้ใช้
ยายพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง
หรือมี แต่ต้องการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการ
จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการเบิกค่าพาหนะนั้น  

1) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่า
พาหนะรับจ้างได้ ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้ การเดินทางไปกลับระหว่างสถานทีท่ี่พัก หรือสถานที่ 
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน  

2) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่  ที่พัก กับสถานที่ที่ปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว  

3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  
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4) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ การเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ ให้ผู้เดินทางไปราชการ เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
เท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท  

5) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ผู้
เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าท่ีจ่ายจริง ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท   

6) กรณีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะดังกล่าวข้างต้น ถ้าต้องน าสัมภาระใน
การเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดย
ยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 

 

การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่าเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินได้ ส าหรับข้าราชการระดับ 1-5 ให้เดินทางได้ 
เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือหัวหน้าส านักงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด แล้วแต่
กรณี จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ได้ดังนี้ 

 

ประเภทของยานพาหนะ อัตราเงินชดเชย (กิโลเมตรละ) 
รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ 
4 บาท 

2 บาท 

 

1.2 การเดินทางไปราชการประจ า การเดินทางไปราชการประจ า สามารถแบ่งออก
ได้เป็นหลายกรณี ดังนี้  

1.2.1 การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือ รักษา
ราชการแทนเพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่ 

1.2.2 การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้าย
ส านักงาน 

1.2.3 การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มี
ก าหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
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1.2.4 การเดินทางไปช่วยราชการ ที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมี
ก าหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วย
ราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่อง และให้ถือเวลาการช่วยราชการ 
ตั้งแต่วันที่ครบก าหนด 1 ปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 

 

โดยผู้ท าการเดินทางไปราชการประจ า ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเช่นเดียวกันกับการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว และในกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้าย
สิ่งของส่วนตัว ในลักษณะเหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 

1) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

ให้เบิกตามระยะทางและอัตราตามท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

ระยะทาง (ก.ม.) อัตรา (บาท) 
1-50 2,000 

51-100 2,500 

101-150 3,000 

151-200 4,000 

201-250 4,500 

251-300 5,000 

301-350 6,000 

351-400 6,500 

401-450 7,000 

451-500 8,000 

501-550 8,500 

551-600 9,000 

601-650 9,500 

651-700 10,000 

701-750 11,000 

751-800 11,500 

801-850 12,000 
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ระยะทาง (ก.ม.) อัตรา (บาท) 
851-900 13,000 

901-950 13,500 

951-1,000 14,000 

1,001-1,050 15,000 

1,051-1,100 15,500 

1,101-1,150 16,000 

1,151-1,200 17,000 

1,201-1,250 17,500 

1,251-1,300 18,000 

1,301-1,350 18,500 

1,351-1,400 19,500 

1,401-1,450 20,000 

1,451-1,500 20,500 

 

ส าหรับระยะทางที่เกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น  

 

2) ผู้เดินทางไปราชการประจ า จะเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะส าหรับ
บุคคลในครอบครัวได้โดยประหยัด โดยค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักส าหรับบุคคลในครอบครัวนอกจาก
ผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจ า ส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับ
ข้าราชการในต าแหน่งระดับต่ าสุด   

ในกรณีเดินทางไปถึงท้องที่ตั้งส านักงาน ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พักอาศัยที่
ทางราชการจัดให้ หรือบ้านเช่าได้ และได้ใบอนุญาตจากอธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เบิกค่าเช่าที่พักส าหรับตนเอง
และบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ตั้งส านักงานนั้น ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
เบิกค่าเช่าที่พักเกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด 

1.3 การเดินทางกลับภูมิล าเนา การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ได้แก่ การเดินทาง
เพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพัก
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ราชการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.3.1 กรณีออกจากราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับตนเอง 
และบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพ่ือกลับ
ภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการ โดยให้เดินทางและขนย้ายสิ่งของภายใน 180 วัน นับแต่วันออกจาก
ราชการ ถ้าเกิน ต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  

1.3.2 กรณีถูกสั่งพักราชการ ข้าราชการมีสิทธิเบิกจ่ายส าหรับตนเองและบุคคล
ในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพ่ือกลับภูมิล าเนา โดยไม่
ต้องรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 

2. ค่าเช่าบ้าน 

2.1 ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานต่างท้องที ่เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้แล้ว  

2.1.2 มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือของคู่สมรสในท้องที่ที่ไป
ประจ าส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน  

2.1.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการ 

ครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 
2.1.4 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ ตามค าร้องขอ 

ของตนเอง  
2.1.5 ส านักงานที่ปฏิบัติราชการอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท าการใหม่ ไปอยู่ใกล้เคียง

กับท้องที่ท่ีตั้งส านักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2.2 อัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าเท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่
สภาพแห่งบ้าน ไม่เกินจ านวนเงินตามที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายพระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านราชการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 - 4 แสดงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ต าแหน่งระดับ 1  ต าแหน่งระดับ 2 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท  ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1-4.5 

ขั้นที่ 5-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

800 

1,000 

1,250 

 ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

1,000 

1,250 

1,500 
 

ต าแหน่งระดับ 3  ต าแหน่งระดับ 4 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท  ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

1,250 

1,600 

1,950 

 ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

1,600 

1,950 

2,300 
 

ต าแหน่งระดับ 5  ต าแหน่งระดับ 6 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท  ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

1,950 

2,400 

3,000 

 ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6 ขึ้นไป 

2,400 

3,000 

 
 

ต าแหน่งระดับ 7  ต าแหน่งระดับ 8 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท  ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

3,000 

3,500 

 

 ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6-10.5 

ขั้นที่ 11 ขึ้นไป 

3,000 

3,500 

4,000 
 

ต าแหน่งระดับ 9  ต าแหน่งระดับ 10 

ขั้นเงินเดือน ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท  ค่าเช่าบ้านไมเ่กินเดือนละ/บาท 

ขั้นที่ 1-5.5 

ขั้นที่ 6 ขึ้นไป 

3,500 

4,000 

 
4,000 

2.3 การเบิกค่าเช่าบ้าน ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ยื่นแบบขอรับเงินค่า
เช่าบ้าน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่า ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ต่อผู้บังคับบัญชา
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ผู้มีอ านาจรองรับ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติ และเม่ือได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงให้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน   

2.4 ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนบ้าน ใน
ท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อยู่อาศัยจริง ให้มีสิทธิน าหลักฐานการ
ช าระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดในบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านตามเงื่อนไข ดังนี้  

2.4.1 ตนเอง หรือ คู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ 
เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ
ถูกท าลายเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 

2.4.2 หากเช่าซื้อหรือกเูงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คูสมรส 

และมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตาม
สัดส่วนแห่งกรรมสิทธ์ส าหรับบ้านหลังดังกล่าว 

2.4.3 จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
กับสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

2.4.4 จะต้องไม่เคยใช้สิทธิ์น าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ส าหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในทั้งที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการใน
ท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการให้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ตามท่ีได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่บ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไป
แล้ว 

2.4.5 หากเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการได้ ดังนี้ 
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หน่วย : บาท 

อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นอกเวลาราชการในวันท าการเบิกได้ไม่เกิน  
4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 

ในวันหยุดราชการเบิกได้ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 
60 บาท 

200 420 

  
 

เงื่อนไข ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 

4. รถประจ าต าแหน่ง 
กระทรวงการคลังได้ก าหนดการระเบียบการจัดหา และ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมา

จ่ายรถประจ าต าแหน่ง ส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ์ในการได้รับสวัสดิการ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐระดับกรม เป็นผู้เลือกว่าข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รถประจ าต าแหน่งในสังกัดตน 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการระบุทางเลือกให้แก่ส่วนราชการ 3 ทางเลือก ซึ่งแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียที่
แตกต่างกัน ดังนี้ (กรมบัญชีกลาง  2549) 

4.1 การซื้อ 

ข้อดี ส่วนราชการจะมีกรรมสิทธิ์ในตัวรถที่ได้มาจากการซื้อ และหากหมดอายุ
การใช้งานแล้วยังมีมูลค่าซากท่ีสามารถน าออกจ าหน่ายได้อีกส่วนหนึ่ง 

ข้อเสีย ส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินงบประมาณเป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน
เพ่ือการจัดหา และนอกจากนี้ ยังจะต้องจัดเตรียมเงินงบประมาณไว้อีกส่วนหนึ่ง เพ่ือส ารองเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนหลังจากการจัดหา เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง ค่าตอบแทนพนักงานขับ
รถ เป็นต้น 

4.2 การเช่า 

ข้อดี ส่วนราชการไม่ต้องจ่ายเงินงบประมาณจ านวนมาก โดยสามารถที่จะ
ทยอยเบิกจ่ายเป็นคราวๆไป และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมาภายหลัง เช่น ค่าซ่อมบ ารุงรักษา เป็น
ต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นภาระของผู้ให้เช่าที่รับไปบริหารจัดการ แทนส่วนราชการแล้ว 

ข้อเสีย ส่วนราชการไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถ มีแต่สิทธิครอบครองในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.3 กรณีการตอบแทนค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

ข้อดี ส่วนราชการไม่ต้องจ่ายเงินงบประมาณจ านวนมากในคราวเดียว โดย
สามารถทยอยจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจ่าย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เป็นต้น 

ข้อเสีย ข้าราชการที่เลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายไปแล้วอาจไม่น ารถที่ตน
จัดหามาใช้ในราชการ โดยอาจจะขอใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่งของทางราชการไป
ใช้ ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนน้อยที่ส่วนราชการต้องควบคุมบริหารจัดการกรณีดังกล่าว  นอกจากนี้ ส่วน
ราชการยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถยนต์อีกด้วย 

5. โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล 

ค่าโทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

6. ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ 

6.1 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการ และบ้านพักราชาการที่ไม่มีผู้พัก
อาศัย ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง ในกรณีมีผู้พักอาศัย ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี 
หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

6.2 ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

6.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  

6.4 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซน์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
6.5 ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือความสะดวกของ

ทางราชการที่มิใช่การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 

 

 



308 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 9 

ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง สิ่งที่จ่ายให้กับบุคลากรเพ่ือทดแทนการท างานของ
บุคลากร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ แต่ค่าตอบแทนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับ
ลูกจ้างตามกฎหมายเรียกว่า “ค่าจ้าง” นั้น ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น การจ่ายค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ดึงดูดคนให้เข้ามาท างานในองค์การ 2) เพ่ือองค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 3) เพ่ือจูงใจ
ให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือสร้างความพอใจให้กับพนักงาน ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจ่ายค่าจ้างมีทั้งปัจจัยทั่วไป เช่น ระดับค่าจ้างทั่วไป ความสามารถในการจ่าย 

ขององค์การ และลักษณะของเนื้องานในแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น และปัจจัยที่ตัวพนักงานเองว่ามี
คุณสมบัติเช่นใด  

การจ่ายค่าจ้างขององค์การแต่ละแห่งแตกต่างกันไปตามโครงสร้างการจ่ายของแต่ละองค์การ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่จ ากัดของแต่ละองค์การ นอกจากนี้ประเภทของค่าตอบแทนยังมีหลาย
ประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง เช่น หากแบ่งตามชนิดของสิ่งที่จ่าย จะแบ่งออกเป็น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. ค าว่าค่าตอบแทน ตามความหมายทางวิชาการ กับความหมายตามกฎหมายของไทย 
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

2. องค์การต้องมีการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือวัตถุประสงค์ใดบ้าง 
3. การก าหนดค่าตอบแทนขององค์การมีปัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้อง 
4. การส ารวจค่าจ้างมีขั้นตอนอย่างไร 

5. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทนหากแบ่งตามชนิดของสิ่งที่จ่าย แบ่งได้เป็นกี่ประเภท 
อะไรบ้าง 

6. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทนหากแบ่งตามลักษณะของกลุ่มของค่าตอบแทนแบ่งได้
เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

7. การจ่ายค่าตอบแทนแบบค่าจ้าง (Wage) และเงินเดือน (Salary) แตกต่างกันอย่างไร 

8. การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ มีการจ่ายแบบใดบ้าง 
9. อยากทราบว่า ประเภทของค่าตอบแทนในภาครัฐของไทย มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
10. อยากทราบว่า ประเภทของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในภาครัฐของไทย มีกี่

ประเภท อะไรบ้าง 
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บทที่ 10  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ปัจจุบันทุกองค์การต่างมีเป้าประสงค์พ้ืนฐาน เพ่ือต้องการทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน เพ่ือน าเอาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปท าการปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการประเมินยังน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้รางวัลหรือการ
กระตุ้นจูงใจ เช่น การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) การขึ้นเงินเดือน (Pay Raise) หรือแม้แต่
การกระตุ้นในทางลบ เช่น การลดขั้นลดต าแหน่ง (Demotion) การให้ออก/ปลดออก/ไล่ออก 
(Discharge) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้พนักงานได้มีความกระตือรือร้นในการผลิตผลงานตามที่องค์การคาดหวัง 
(Sim, 2007, p. 8) หากแต่วิธีการหรือหลักการปฏิบัตินั้น อาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละองค์การ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ประเภทขององค์การ และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย  

ปัจจุบันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกเพ่งเล็งจากประชาชนมากข้ึน 
เนื่องจากประชาชนต่างมีความคาดหวังว่าการปฏิบัติงานในภาครัฐ จะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตให้แก่ประชาชน จึงส่งผลให้องค์การภาครัฐต้องปรับปรุงรูปแบบในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการและเครื่องมือในการประเมินที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นรูปธรรม เชื่อถือได้ 
และต้องมีความประหยัด นอกจากนี้ ผลการประเมินจะต้องถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หรือ
มีความคุ้มค่ามากท่ีสุด กล่าวคือ ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน จะต้องน ามาใช้ในทุกข้ันตอนของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น เริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดคุณสมบัติของ
พนักงาน การสรรหา การคัดเลือก โดยเฉพาะขั้นตอนการประเมินผลในช่วงของการทดลองงาน 
เพราะจะท าให้องค์การได้ทราบถึงขีดความสามารถของพนักงานใหม่ ว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งานหรือไม่ เพื่อมั่นใจว่าจะบรรจุพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นพนักงานขององค์การต่อไป 

การประเมินผล (Performance Appraisal) เป็นกิจกรรมที่มผีลต่อความส าเร็จอย่างมากของ
องค์การ ซึ่งหากไม่มีการประเมินผลหรือมีการประเมินที่ไม่ดีพอ ก็จะท าให้การด าเนินการไม่มี
ประสิทธิภาพพอ โดย ฟรานเซ่ ดาลตัน (Francie Dalton) ประธานบริษัท Dalton Alliances ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ ว่า “ตลอดทั้งหมดของวัฒนธรรมองค์การ รวมถึงชื่อเสียงในตลาด (Marketplace) 

สามารถถูกกระทบได้ด้วยคนประเมินผลที่ไม่มีคุณภาพ (Poor Performer)” (Werner, Schuler, & 

Jackson, 2012, p. 284)    



314 
 

 

นอกจากนี้ การประเมินผลยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพการท างานที่เราได้วางแผน
เอาไว้นั้น บรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด หากเราไม่ประเมินผลความส าเร็จ สิ่งที่เราได้ท าการ
วางแผนไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายละเอียดของการประเมินผลจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

ความหมายของการประเมินผล 

 เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และ แจ็คสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 286) ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า หมายถึง รูปแบบที่เป็นทางการของกระบวนในการ
วัดและการประเมินผล ซึ่งมีผลกระทบต่อทัศนคติ พฤติกรรม และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ของ
พนักงาน  
   อาร์มสตรอง และ มิเชลล์ (Armstrong and Mitchell, 2008, p. 62) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า หมายถึง วิธีการที่จะท าให้พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร
องค์การ ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ว่ามีความก้าวหน้าและมีความถูกต้องมากน้อยแค่
ไหน  

นอย์ ฮอลเลนเบค เจอร์ฮาร์ท และ ไวท์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010, 

p. 351) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการ ซึ่งองค์การท าการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงานว่า พนักงานแต่ละคนได้ปฏิบัติงานอย่างไร  

เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 310) ได้ให้ทัศนะว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และ/หรือ ในอดีต เพ่ือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

บายอาร ์ และ รูย์ (Byars, & Rue, 2006, p. 223) ระบุว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หมายถึง กระบวนการของการประเมินผลงาน และสื่อสารไปยังพนักงานว่าผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นอย่างไร และก าหนดการวางแผนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

มอนดี้ (Mondy, 2008, p. 210) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า 
หมายถึง ระบบที่เป็นทางการเกี่ยวกับการทบทวนและการประเมินผลงาน ทั้งประเมินส่วนตัวและ
ประเมินเป็นทีม  

คารดี้ และ ดอบบินส์ (Cardy & Dobbins, 1998, p. 470) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่า เป็นกระบวนการแยกแยะ สังเกต วัด และพัฒนาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในองค์การ 
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โกเมซมีเจีย บอลคิน และ คาร์ดี้ (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2001, p. 225) ได้ให้
ความเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด 
(Identification) การวัด (Measurement) การจัดการ (Management) ระบบการประเมินผล
บุคลากรในองค์การ ซึ่ง การก าหนด (Identification)  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้บริหารควรจะท า
การประเมิน วัดผล โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและความมีเหตุผล เช่น การวัดผลงานใน
ด้านที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การโดยตรง มากกว่าการวัดคุณลักษณะที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น เชื้อชาติ 
อายุ และเพศ เป็นต้น ส่วน “การวัด” (Measurement) นั้น ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
(Centerpiece) ของระบบการประเมินผล และจะส่งผลต่อการตัดสินว่าพนักงานคนไหน ดี (Good) 

หรือ (Bad) และสุดท้าย การจัดการ (Management) กับข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะเป็นเป้าหมาย 
(Overriding Goal) ของการประเมินผล โดยจะต้องสะท้อนให้เห็นภาพในอนาคต (Future-oriented 

View) ว่าอะไรคือสิ่งที่พนักงานควรที่จะท าเพ่ือความประสบผลส าเร็จขององค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้อง
ค้นหาผลสะท้อนและให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน  

รอบบินส์ (Robbins, 1987, p. 550) กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า หมายถึง การ
ประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ของพนักงานแต่ละคน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  

วนิดา วาดีเจริญ และคณะ (2556, p. 125) กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า เป็น
การประเมินคุณค่าของงานที่พนักงานท าได้ เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือความคาดหวังที่องค์การได้
ก าหนดเพ่ือจะได้ทราบว่าคุณค่าของงานนั้น คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายไปหรือไม่ โดยผลของ
การปฏิบัติงานที่ประเมินได้ จะน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งต่อไป หรือการให้
รางวัล สวสัดิการ ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการ
ปรับขึ้นเงินเดือนตามความเหมาะสม 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 194) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง
กระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือท าการวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงานภาย
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่ก าหนดและเหมาะสมกับรายได้ที่บุคลากรได้รับ
จากองค์การหรือไม่ ตลอดจนน าไปใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นไป  

อนันต์ชัย คงจันทร์ (2557, หน้า 109) ได้อธิบายถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า เป็น
กระบวนการที่องค์การใช้ในการประเมินผลการท างานของพนักงานภายในองค์การ ซ่ึงผลที่ได้จากการ



316 
 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ ทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลกับพนักงานได้ทราบถึงผลการท างานของตน 

วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 126) ระบุว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการ
ของการตัดสินและการสื่อสารกับพนักงานว่า พวกเขามีการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการพัฒนา
แผนการด าเนินการอย่างไร การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงแค่ท าให้พนักงานได้รับรู้ว่าพวก
เขาปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหน แต่ยังส่งผลถึงระดับความพยายามของพวกเขาในการปฏิบัติงานในอนาคต 
และถ้าพนักงานได้รับการสนับสนุนที่ดี และมีความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
แล้ว ก็จะท าให้พวกเขามีความมานะอุตสาหะในการปฏิบัติงานได้เพ่ิมข้ึน  

ชนิดา ชื่นวัฒนาประณิธิ (2550, หน้า 170) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานว่า หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 6 
เดือน หรือ 1 ปี เพ่ือเปรียบเทียบผลการท างานกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ แล้วน าเอาผลการประเมินไป
ใช้ในการพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้น หรือต าแหน่งประจ าปี และน าเอาผลการประเมิน
ย้อนกลับไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น   

กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการพิจารณาผลการ
ท างานของพนักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการเปรียบเทียบการท างานของแต่ละบุคคลกับเกณฑ์
มาตรฐานงานขององค์การที่ถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ และเกิดการยอมรับของสมาชิกในองค์การ  
รวมถึงการเปรียบเทียบผลการท างานของบุคคลนั้นๆ กับพนักงานคนอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 ส าหรับหน่วยงานทั่วๆไปแล้ว จะก าหนดวัตถุประสงค์พ้ืนฐานของการประเมินผลคือ การ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ทั้งการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มคณะ 
นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ยังน าไปใช้ในการวางแผนการจัดฝึกอบรมส าหรับทักษะที่
พนักงานบกพร่อง นอกจากนี้แล้วยังสามารถน าไปใช้ได้อีกในหลายๆด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่ผา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
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1.1 เพ่ือการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) ซึ่งเป็นการจ่ายอย่างมีหลักการ มี
เหตุมีผลหรือมีหลักฐานแสดงได้ว่าเพราะเหตุใดจึงจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานคนใด จ านวนเท่าไร 
และมากหรือน้อยกว่าคนอ่ืนๆอย่างไร  

1.2 เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง (Movement) เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่ง ระดับชั้น เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง องค์การจะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา  

1.3 เพ่ือการแข่งขัน (Competition) เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มักจะท าให้
เกิดการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานทั้งกับมาตรฐานการท างาน และการเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการท างาน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.4 เพ่ือการให้รางวัลและการลงโทษ (Reward/Punish) ผลจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จะถูกน าไปใช้ในการพิจารณาทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ทีน่อกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่ง เช่น การให้โล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลต่างๆ หรือ การ
ลงโทษ เช่น การพักงาน การคาดโทษ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาปรับปรุง เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา น าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

2.1 การค้นหาจุดเด่นและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 การก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.3 ท าให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

 

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์การมากมาย ดังที่มีผู้
กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้หลายท่านแตกต่างกัน ดังนี้   
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 โกเมซมีเจีย บอลคิน และ คาร์ดี้ (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2001, p. 226 - 227) 

กล่าวว่า หากพิจารณาถึงประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถพิจารณาได้ 2 ด้าน 
ดังนี้  

1. ด้านของนายจ้าง (Employer Perspective)  

1.1 เอกสารของการประเมินผลและผลสะท้อน (Feedback) อาจจะมีความจ าเป็น
ส าหรับการป้องกัน หรือการแสดงหลักฐานทางกฎหมาย  

1.2 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล จะเป็นรากฐานของการจ่ายโบนัส หรือ การให้คุณ
งามความดี (Bonus Or Merit) อย่างมีเหตุผล (Rational Basis)  

2. ด้านของลูกจ้าง (Employee Perspective) 

2.1 เอกสารของการประเมินผล จะเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานถูกกลั่นแกล้ง หรือ
การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม   

2.2 เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาส าหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งอย่างมี
เหตุผล 

 

หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจมีข้อผิดพราดเกิดข้ึนได้ในระหว่างการด าเนินการ 
ซ่ึงวิธีการที่สามารถลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน ซึ่งหมายถึง  
ความเชื่อถือได้ในผลการประเมิน (Reliability) เช่น ผูป้ระเมินถึงแม้จะท าการประเมินหลายๆครั้ง 
หรือจะใช้ผู้ประเมินหลายๆคนก็ยังคงได้ผลการประเมินเช่นเดิม นั่นแสดงว่ามีความคงเส้นคงวา 
เชื่อถือได้ เสมือนกับการวัดความยาวของเชือกเส้นหนึ่ง ควรได้ผลเช่นเดิมไม่ว่าจะวัดโดยผู้ประเมินคน
ใดหรือจะวัดกี่ครั้งก็ตาม  

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน ซึ่งปัจจุบันได้
พัฒนาเครื่องมือแบบใหม่ เข้ามาช่วยในการประเมินมากข้ึน เช่น เรื่องของ บาลานซ์ สกรอร์ การ์ด 
(Balance Score Card) เพิร์ท ซีพีเอ็ม (Pert CPM) เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานจะต้องคัดเลือกให้เหมาะสม เพราะโดย
ปกตทิั่วไปแล้วผู้ที่ท าการประเมินมีลักษณะอย่างไร ผลการประเมินกม็ักจะแสดงลักษณะของผู้นั้น
ออกมา เช่น ถ้าผู้ประเมินชอบสิ่งใดก็มักจะถือเอาสิ่งนั้นว่าดี และถือว่าสิ่งที่ไม่ชอบเป็นสิ่งไม่ดี ดังนั้น
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จึงเป็นการพิจารณาในทัศนะทีแ่คบ ซึ่งบางองค์การจึงมักใช้ผู้ประเมิน 2 คน คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
และ ตัวแทนจากฝ่ายประเมินผล โดยการพิจารณาจากสองกลุ่ม ก็เพ่ือให้การพิจารณาด าเนินไปอย่าง
รอบคอบและถูกต้องแม่นย า  

4. บุคคลผู้ประเมินควรมีความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการ หากมีการ 

ร่วมกันพิจารณาควรร่วมปรึกษาหารือกันเสียก่อนว่าจะด าเนินการกันอย่างไร เพ่ือให้วิธีการเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน การเรียนรู้หลักการก่อนที่จะพิจารณานั้นถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดในเวลาต่อมา แต่ก็
เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสนใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

5. พึงระลึกเสมอว่าการประเมินจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกของพนักงาน การประเมินจะ
ใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ ไม่ใช่ประเด็นส าคัญเท่ากับว่า การประเมินนั้นต้องให้ความยุติธรรม เพราะความ
ยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความรู้สึกที่ดี ท าให้เกิดความพึงพอใจ 

6. วิธีการหรือข้อแนะน าใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินควรจะน ามาใช้เพื่อท าให้ 
การประเมินถูกต้องมากขึ้น อย่างน้อยผู้ท าหน้าที่ในการประเมินจะต้องมีการสังเกตในตัวพนักงาน
อย่างเพียงพอ เพ่ือจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของพนักงานคนนั้นโดยตลอด กล่าวอย่างง่ายๆก็คือจะต้อง
รวบรวมหลักฐานและปัจจัยต่างๆมาประกอบการประเมินให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

7. ผู้ประเมินจะต้องขจัดความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตนเองกับพนักงาน
ออกไป นั่นหมายถึง การพยายามลดอคติหรือความโน้มเอียงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ยึดตามหลักเกณฑ์ที่
ได้ตั้งเอาไว้อย่างสมเหตุสมผลก่อนการประเมิน 

 

ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการประเมินผล 

 ข้อมูลที่รวบรวมขึ้น เพ่ือประกอบการประเมิน สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากเอกสารต่างๆใน
องค์การ ดังนี้ 

1. เอกสารบรรยายลักษณะของงาน 

2. เอกสารบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 

3. เอกสารคู่มือองค์การ 

4. เอกสารโครงสร้างองค์การ 

5. บันทึกหรือรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน 

6. ทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลของพนักงาน 

7. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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เทคนิควิธีการประเมินผล  

 เทคนิคหรือวิธีการในการประเมินผล ที่นิยมใช้กันทั่วไปนั้น สามารถกระท าได้หลายวิธี ซึ่งจะ
ได้อธิบายรายละเอียดของแต่ละวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการให้คะแนนตามมาตราส่วนหรือขีดขนาด (Graphic Rating Scale)  
วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่ยังคงนิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เป็นการก าหนดคุณสมบัติต่างๆไว้บน

มาตราส่วน โดยเริ่มจากซ้ายสุดไปหาขวาสุด ในแต่ละช่องจะมีให้เลือกว่าคุณสมบัติของพนักงานอยู่ใน
ระดับใดจากน้อยไปหามาก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรมาใส่ไว้ในแต่ละงาน 
เพราะงานแต่ละประเภทต้องการคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปเราจึงต้องแบ่งลักษณะงานก่อน 
เช่นงานที่ต้องใช้ลักษณะการปฏิบัติ กับ งานทางด้านการบริหาร หากเป็นงานปฏิบัติจะสามารถ
พิจารณาโดยประเมินได้จากปริมาณและคุณภาพของผลงานเกี่ยวกับความรู้ในงาน ความขยัน 
ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ เป็นต้น แต่หากเป็นงานบริหาร จะพิจารณาจากความเป็นผู้น า 
ความสามารถในการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2. วิธีการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
วิธีนี้จะท าการประเมินจากรายการคุณสมบัติของพนักงาน ซ่ึง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 
2.1 แบบถ่วงน ้าหนัก (Weight Checklist) การประเมินแบบนี้จะประกอบด้วย

ข้อความต่างๆ ที่อธิบายถึงลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ 
และมีการก าหนดคะแนนจากน้อยไปหามาก โดยผู้ประเมินจะท าเครื่องหมายลงในหัวข้อที่ตรงกับ
พฤติกรรมของผู้รับการประเมินมากที่สุด แล้วน าคะแนนในหัวข้อต่างๆมารวมกัน ในบางครั้งอาจ
ก าหนดน้ าหนักคะแนนพิเศษถ่วงเป็นตัวคูณ ซ่ึงท าให้พฤติกรรมหรือปัจจัยบางข้อมีค่าคะแนนมากน้อย
แตกต่างจากปัจจัยอื่นๆ 

2.2 แบบบังคับให้เลือก (Force Choices) วิธีนี้มีหลักการเช่นเดียวกับแบบถ่วง
น้ าหนัก แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าการประเมินแบบนี้จะก าหนดข้อความหลายๆชุด ชุดละ 4 ข้อความ 
หรือมากกว่า โดยข้อความทั้ง 4 ข้อจะมีลักษณะที่เป็นไปในแง่บวก 2 ข้อความ และในแง่ลบ 2 
ข้อความ  
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3. วิธีแบ่งขั น (Grading)  

วิธีนี้จะท าการก าหนดคุณลักษณะของพนักงานที่รับการประเมิน แล้วอธิบายค าจ ากัด
ความของแต่ละคุณลักษณะไว้อย่างชัดเจน เช่น ความอุตสาหะพากเพียร การรู้จักตัดสินใจ การ
ปรับตัว เป็นต้น หลังจากนั้นจะท าการแบ่งขั้นคุณลักษณะแต่ละอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 
ขั้น เช่น ดีมาก ปานกลาง ต้องปรับปรุง แต่บางแห่งอาจแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ถึง 5 และให้
ค าจ ากัดความแต่ละข้ันว่าเป็นอย่างไร การประเมินวิธีนี้ คล้ายคลึงกับวิธีให้คะแนนตามมาตรส่วนหรือ
ขีดขนาด 

4. วิธีการประเมินตามค่าคะแนน (Point Rating)  

เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามรายการหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง เช่น รายการเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณงานที่
ท าส าเร็จ ความอุตสาหะ ความคิดริเริ่ม ความฉับไวในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยตนเอง เป็น
ต้น โดยผู้ประเมินจะให้คะแนนในแต่ละรายการของแบบประเมินของพนักงานแต่ละคน ให้มีคะแนน
รวมทั้งหมดทุกรายการเท่ากับ 100 คะแนน กล่าวคือ ถ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานได้ดี ก็มีคะแนนสูง
กว่าผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ค่อยดี เช่นเดียวกับการให้คะแนนสอบไล่แบบอัตนัยนั่นเอง  
 ส าหรับวิธีที่ 1 ถึง วิธีที่ 4 เป็นการประเมินผลแบบรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและจากคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของบุคคล 

5. การจัดล้าดับที่ (Ranking)  

วิธีนี้ผู้ประเมินจะถูกก าหนดให้ท าการประเมินออกมาว่า พนักงานผู้ใดเป็นบุคคลที่
ท างานได้ดีที่สุดเรื่อยไปจนถึงล าดับต่ าสุด วิธีนี้จะพิจารณาถึงคุณสมบัติโดยรวมของพนักงาน ซึ่งเป็น
วิธีที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และการปฏิบัติ แต่จะเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีจ านวนไม่มากนัก  หากมี
ขนาดของกลุ่มมากเกินไปจะท าให้กลายเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยปกตไิม่ควรเกิน 20 คน 

6. แบบเปรียบเทียบรายบุคคล (Comparison)  

วิธีนี้เป็นการพยายามเปรียบเทียบพนักงานแต่ละคนกับคนอ่ืนๆ ในแผนกเดียวกัน แล้ว
จัดเรียงล าดับ จากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด ไปยังผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด จนครบทุกคน ซึ่งในการ
เปรียบเทียบรายบุคคลเพ่ือจัดเรียงล าดับนี้จะใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ประสิทธิภาพใน
งาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดอันดับคนในกลุ่มเช่นนี้ จะไม่
สามารถน าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะของงานแตกต่างกัน 
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7. การจับคู่เปรียบเทียบ (Paired Comparison)  

     วิธีนี้ เป็นวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือช่วยให้วิธีการจัดล าดับมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในแง่ของความสะดวกและความถูกต้อง กล่าวคือ ในขั้นแรกจะท าการแยกชื่อพนักงานที่จะ
ถูกประเมินออกจากกัน โดยท าการบันทึกลงในแบบฟอร์มแต่ละแผ่น แล้วน ามาเปรียบเทียบกันเป็น
คู่ๆ ก็จะสามารถจัดล าดับได ้

8. แบบกระจายเป็นกลุ่ม (Force Distribution)  
การประเมินบางวิธีจะเปิดโอกาสให้หัวหน้างานใช้อคติส่วนตัวในการประเมิน ดังนั้นวิธีนี้

จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประเมินใช้อคติส่วนตัวหรือเกิดความล าเอียง นั่นคือ จะต้องกระจาย
คุณสมบัติของพนักงานในลักษณะของการกระจายตามปกติ โดยกลุ่มบุคคลที่ถูกน ามาประเมินจะถูก
แบ่งเป็น 5 ระดับชั้น คือ ชั้นดีที่สุด ดีรองลงมา ปานกลาง ค่อนข้างต่ า และต่ าที่สุด ซึ่งจะมีลักษณะ
ของการกระจาย ดังนี้ ร้อยละ 10 ให้อยู่ในช่วงดีที่สุด ร้อยละ 20 ส าหรับระดับรองลงมา ร้อยละ 40 
อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 20 อยู่ระดับค่อนข้างต่ า และ ร้อยละ 10 ที่เหลืออยู่ระดับต่ าที่สุดของกลุ่ม 
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นวิธีที่ก าหนดขึ้นมาจากสมมติฐานที่ผิดจากหลักความเป็นจริง เนื่องจากการ
กระจายที่ปกติ จะต้องเป็นข้อมูลที่ปกติและมีจ านวนมาก แต่ในการคัดเลือกคนเข้าท างานองค์การ
จะต้องเลือกเอาคนที่มีคุณสมบัติที่ไม่ดีออก และรับคนเข้ามาเฉพาะกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติที่ดีสุด ดี
รองลงมา หรืออย่างน้อยที่สุด ก็เป็นระดับดีปานกลาง ดังนั้นการกระจายของกราฟ จึงไม่ใช่รูปโค้ง
ปกต ิ

 ส าหรับวิธีที่ 5 ถึง วิธีที่ 8 เป็นการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ยังมี
วิธีการประเมินผลโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ หรือการประเมินผลด้วยวิธีการอ่ืนๆ ดังจะกล่าวต่อไป 
ในเรื่องวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก (Job Performance 

Or Behavior Based Approach)  

9. วิธีการประเมินแบบเน้นเหตุการณ์ส้าคัญ (Critical incident)  
การที่จะรู้ว่าพนักงานคนใดปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างไรนั้น จะต้องอาศยัผลการท างาน

ของคนงานทีเ่กิดข้ึน โดยวิธีนี้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะต้องมีสมุดบันทึกเพ่ือท าการบันทึกเหตุการณ์ท่ี
ส าคัญของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมที่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จ หรือความบกพร่อง
ต่องานที่ท าหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงในการบันทึกจะต้องแยกลักษณะของคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของ
พนักงานออกเป็นประเภทๆไป เช่น แยกเป็น ด้านการตัดสินใจ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
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ประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระในการท างาน ความถูกต้องของงาน ความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นต้น การบันทึกประจ าวันจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาจ าเหตุการณ์ต่างๆได้ 

10. วิธีการบรรยายความ (Free-form Essay)  
วิธีนี้ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้เขียนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยเขียน

ได้อย่างอิสระเป็นข้อความลงในกระดาษประเมิน โดยไม่มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ และผู้เขียน
จะเสนอความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ วิธีนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ข้อมูลที่ได้รับมา
จะต้องกลั่นกรองอย่างดี ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และรู้จักสังเกตการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนว่าเป็นคน
ลักษณะและพฤติกรรมอย่างไร 

11. วิธีการประเมินผลตามแบบพรอบสต์ (Probst Rating Plan) 

เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ J.B. Probst จัดท าขึ้น โดยใช้หลักการการ
จัดล าดับความประพฤติหรือบุคลิกลักษณะประมาณ 100 กว่ารายการ ซึ่งใช้ปัจจัยในการแยกลักษณะ
พฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของแต่ละคนออกจากกันด้วยลักษณะที่สังเกตได้ง่าย สามารถแยกแยะ
เรียบเรียงได้ ทั้งนี้ในการก าหนดคุณลักษณะเพ่ือประเมินพนักงานระดับปฏิบัติงาน จะมีความแตกต่าง
จากลักษณะที่ก าหนดไว้ส าหรับประเมินระดับผู้บังคับบัญชาหรือระดับบริหาร และนอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้ผู้ประเมินเพ่ิมเติมปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้ด้วย โดยในการประเมินให้ผู้ประเมิน
พิจารณาลักษณะพฤติกรรม หรือบุคลิกลักษณะของผู้รับการประเมิน แล้วท าเครื่องหมายลงในช่อง
น้ าหนักตามที่ก าหนด จากนั้นจึงรวมคะแนนก็จะได้คะแนนรวมของผลการประเมิน 

12. วิธีการประเมินโดยมีผู้ร่วมประเมินหลายคน (Multiple Rating, Multiple  

Appraisal, หรือ Group Rating)  

วิธีนี้จะใช้ผู้ประเมินหลายคน ซึ่งสามารถท าได้ 2 แบบคือ ผู้ประเมินแต่ละคนต่างคนต่าง
ประเมินผลแล้วส่งให้ฝ่ายบุคคลรวบรวมเป็นผลประเมิน หรือ  มีการอภิปรายงานของพนักงานในการ
ประชุม โดยหัวหน้างานท าหน้าทีใ่นการจัดประชุมขึ้นตามเวลาที่ก าหนด และผู้ประเมินจะท าการ
เสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ต่อจากนั้นสมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุมก็จะร่วมกัน
ประเมินสรุปอีกครั้งหนึ่ง 

13. วิธีการประเมินร่วมกัน (Mutual Rating)  

วิธีการประเมินร่วมกันนี้ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหลายองค์ประกอบ  
ดังนี้ 
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1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ท างานร่วมกันมีส่วนร่วมในการประเมิน 

2. การประเมินสมาชิกในกลุ่มทีละคนโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ 

3. ประเด็นหรือปัจจัยที่จะน ามาใช้ในการประเมิน ตลอดจนวิธีการประเมิน 

นั้น สมาชิกทุกคนจะร่วมกันก าหนดขึ้น 

4. ผลการประเมินและการติดตามผลการประเมินจะต้องเปิดเผยรับรู้กันทั่วไป 

5. ผลการประเมินจะถูกน าไปใช้อย่างไรนั้น สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันก าหนด 

14. วิธีการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Rating)  

วิธีนี้เป็นการประเมินผลโดยกลุ่มพนักงานทีร่่วมงานในแผนกเดียวกันเป็นผู้ประเมิน ซึ่ง
โดยทั่วไปแม้ว่าผลการประเมินโดยกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน จะมีบ่อยครั้งที่สอดคล้องกับผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาก็ตาม แต่ในทางความเป็นจริงมักจะปรากฏว่าการประเมินโดยกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน จะ
แสดงถึงความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของพนักงานด้วยกัน ที่ผู้บังคับบัญชาอาจมองไม่
เห็น จึงท าให้วิธีการประเมินแบบนี้แตกต่างกับวิธีอ่ืนๆ เช่น เมื่อมีต าแหน่งหัวหน้างานว่างลง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกลุ่มเพ่ือนร่วมงานจะให้ผลที่ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ เพราะจะท าให้สามารถ
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับในหมู่เพ่ือนร่วมงาน เข้ามาด ารงต าแหน่งหัวหน้างานได้โดย
ไมเ่กิดความขัดแย้ง 

15. วิธีการประเมินด้วยตนเอง (Self-appraisal หรือ Self-rating)  

วิธีนี้เป็นวิธีการทีเ่ปิดโอกาสให้พนักงานได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของตน โดยการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในงานส าหรับระยะเวลาที่ผ่านมาและเขียนสรุปผล บาง
หน่วยงานอาจก าหนดค าถามขึ้นเอง โดยตกลงกันก าหนดขึ้น หรืออาจยึดถือค าอธิบายงานในต าแหน่ง
งานที่ท าการประเมิน หรือโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนววิเคราะห์ แล้วท าการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเมื่ออภิปรายประเด็น
ต่างๆในการประเมินจนสามารถตกลงประนีประนอมกันได้แล้ว ผลการประเมินใหม่นี้จะเก็บรักษาไว้
ในสมุดประวัติของพนักงานแต่ละคน 

16. วิธีการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ (Field Interview Method หรือ Field Review 

Method)  
วิธีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะท าการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานที่ ผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแต่ละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดของพนักงานที่ต้องการจะประเมิน โดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องเตรียมค าถามที่จะถามไว้ก่อน เช่น พนักงานท างานเป็นที่พอใจหรือไม่ ใน
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แง่ใดบ้าง ท าผิดพลาดอะไรบ้าง และมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานอ่ืนแล้วเป็น
อย่างไร เป็นต้น เมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็จะจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งคืนไปให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
เรียบร้อยแล้ว จึงท ารายงานผลการประเมินแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้นรับรองความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

17. วิธีการประเมินแบบใช้ศูนย์กลางการประเมิน (Assessment Center)  

วิธีนี้เป็นวิธีที่น ามาใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังจากบุคลากรในอนาคต 
หรือประเมินหาศักยภาพบุคลากรว่า จะเหมาะสมกับงานซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ ซึ่ง
ในการประเมินตามวิธีนี้ บุคลากรที่คาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้จากหน่วยงานอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน จะ
ถูกจัดให้มาท างานอยู่รวมกันประมาณ 2-3 วัน และจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะ
สอดคล้องหรือเหมือนกับงานที่จะต้องท าการปฏิบัติจริงๆ ในการมอบหมายงานให้ทดลองปฏิบัตินั้น  
อาจมอบหมายให้แต่ละคนทดลองท าโดยเอกเทศ หรืออาจให้ท าร่วมกันเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งผู้ถูกประเมิน
ต้องพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด การประเมินผลแบบนี้ ผู้ถูกประเมินจะถูกประเมิน
อย่างละเอียดหลายๆด้าน เช่น การสอบประวัติส่วนบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การเล่นเกม
ธุรกิจ การให้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง การทดสอบภาวะผู้น า  
ทดสอบการตัดสินใจ และทดสอบทางด้านจิตวิทยา โดยกลุ่มผู้ประเมินกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความรู้ หรือมี
ประสบการณท์ีค่อยสังเกตบันทึกการปฏิบัติงาน ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพของผู้ถูกประเมินแต่
ละคน ตลอดระยะเวลาที่มาอยู่รวมกัน หลังจากนั้นกลุ่มผู้ประเมินจะท าการพิจารณาร่วมกัน เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง 

18. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราส่วน (Behaviorally Anchored 

Rating Scales - BARS)  

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และยังไม่ได้น าไปปฏิบัติอย่าง
แพร่หลายนัก โดยจะท าการประเมินที่เน้นไปยังเหตุการณ์ส าคัญ วิธีนี้จะกระท าโดยให้หัวหน้างาน
อธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับสภาพที่ดีและไม่ดีในการปฏิบัติงาน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคลก็จะน าเอาผลของการบรรยายดังกล่าว มาจัดกลุ่มประเภทซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 5- 
10 ประเภท หลังจากนั้นจะกระท าเช่นเดียวกับวิธีการตรวจสอบรายการแบบถ่วงน้ าหนัก กล่าวคือ แต่
ละข้อความหรือแต่ละรายการจะถูกประเมินโดยหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่
ไม่ได้เป็นผู้บรรยาย ให้เป็นผู้ประเมินข้อความเหล่านี้แทน หลังจากนั้นก็จะมีการทดลองตรวจสอบ 
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เพ่ือดูว่าการประเมินดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม ่ ซึ่งจะเชื่อถือได้หรือไม่นั้น ก็ต่อเมื่อไม่มีการเบี่ยงเบนที่
ส าคัญ 

19. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตการณ์โดยอาศัยมาตราส่วน 
(Behavioral Observation Scale) 

วิธีนี้พัฒนามาจากวิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราส่วน (BARS) เนื่องจาก
วิธีการประเมินแบบ BARS มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อความที่บรรยายลักษณะเหตุการณ์ที่ส าคัญ ที่น ามา
จัดท าเป็นมาตราส่วนมีจ านวนจ ากัด ข้อความบางส่วนไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาที่ท า
หนา้ที่ประเมินไม่สามารถหาข้อความในแบบประเมินที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หรือผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนหรือไม่ 
ไปในแนวทางเดียวกับข้อความที่ก าหนดไว้ในแบบประเมิน ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาวิธีการประเมิน
ตามพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตการณ์โดยอาศัยมาตราส่วน (BOS) ขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ดังที่
กล่าวมา วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ BOS นี้ มีสาระส าคัญเหมือนวิธีการประเมินแบบ 
BARS ทุกประการ ยกเว้นในส่วนของการพัฒนารูปแบบของมาตราส่วน และข้ันตอนในการคิดค่า
คะแนนที่ต่างกัน ซ่ึงการวิเคราะห์ทางสถิติของวิธีนี้ จะสามารถระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญได้
อย่างชัดเจน ระหว่างพนักงานที่ท างานอย่างมีประสิทธิผล กับพนักงานที่ท างานอย่างไม่มีประสิทธิผล 

20. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลส้าเร็จของงานหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
(Result Or Objective Based Approach)  

เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในแง่
ผลส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมักจะประเมินในรูป
ของปริมาณ คุณภาพ เวลา หรือประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีทั้ง การประเมินตามผลงาน 
(Appraisal By Result) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Management By Objective” ซึ่งถือเอาผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยการพิจารณาจะค านึงถึงผลงานเป็นหลัก แต่จะไม่ค านึงถึง
วิธีการกระท า ส่วนวิธีการประเมินโดยใช้ตัวบ่งชี้โดยตรง (The Direct Index) เน้นหลักการประเมิน
โดยพิจารณาจากผลงานเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่พิจารณาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของผู้รับการ
ประเมิน และเมื่อรวบรวมจากหลายๆงานก็จะกลายเป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข (Numerical Index) 
เพ่ือใช้ส าหรับวัดผลงานของต าแหน่งใด ต าแหน่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง เช่น การวัดยอดการขาย ยอดเงินที่
จัดเก็บได้ เป็นต้น และส าหรับวิธีการประเมินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 

Of Performance) นี้จะน าเอาผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
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ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดโดยตรง แต่แทนที่จะใช้เพียงจ านวน
ตัวเลขในตัวชี้วัด ซึ่งจะแสดงถึงเป้าหมายอย่างรวมๆกว้างๆ การประเมินผลตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะท าการก าหนดรายละเอียดของเป้าหมายที่จะใช้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดย
ระบุเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้ข้อความบอกให้ทราบด้วย  

21. วิธีจดบันทึกปริมาณงาน (Production Record)  
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กับงานที่เน้นงานประจ า (Routine) ซึ่งต้องท าซ้ าๆ เหมือนเดิม และ

สามารถก าหนดนับผลงานได้อย่างชัดแจ้ง เช่น งานพิมพ์ งานผลิตทางอุตสาหกรรม งานเก็บเอกสาร 
เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลงานรวมที่คนงานปฏิบัติได้ และท าการนับจ านวนปริมาณงานที่ได้
ท าไว้ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน กับมาตรฐานปริมาณของงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้จากวิธี
การศึกษาด้วยการจับเวลาและการเคลื่อนไหวเข้ามาช่วย 

22. วิธีบันทึกผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา (Periodic Test)  
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานแบบนี้ จะวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน

ระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนด เช่น วัดผลความเร็วในการพิมพ์ต่อนาทีของพนักงานพิมพ์ดีดว่าพิมพ์ได้กี่ค า 
หรือการจดบันทึกปริมาณงาน ที่ท าได้ภายในหกเดือนหรือหนึ่งปี 

23. วิธีทดสอบผลงาน (Performance Test)  
เป็นการออกแบบวิธีการทดสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาใช้ทดสอบและประเมินผล

แล้วติดตามประเมินว่า พนักงานผู้นั้นสามารถท างานได้ผลดีหรือไมด่ีอย่างไร หลังจากนั้นก็จะน าไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือให้รางวัลอย่างอ่ืนในกรณีท่ีมีผลงานดี หรือแม้แต่
การลงโทษในกรณีท่ีมีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

24. วิธีการวิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบตามต้าแหน่ง (Analysis Of Position 

Functions And Responsibilities)  

วิธีนี้หัวหน้างานจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานในแต่ละต าแหน่ง โดยการประเมินจะมุ่ง
พิจารณาไปยังผลงานโดยตรงมากกว่าคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น การพิจารณาว่าผลงานเป็นที่
พอใจหรือไม่ ถ้าไม่เป็นที่พอใจจะมีแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้อย่างไร เป็นต้น  

25. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (360 Degree System) 

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสานหลากหลายวิธีเข้าด้วยกัน ซึ่งเน้นให้
ทราบถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับการประเมิน 
จากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้มากกว่าการประเมินโดย
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ผู้บังคบับัญชาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมินแบบผสมผสานกันหลายวิธี ทั้งวิธีการ
ประเมินผลที่ยึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้งานส าเร็จ ซึ่งได้แก่วิธีประเมินโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน วิธีประเมินโดยใช้เพ่ือน
ร่วมงานประเมิน วิธีประเมินตนเอง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก และผู้ส่ง
วัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น 

26. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีวัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicators - KPI) 

การประเมินผลโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกวิธี
หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์การที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เพ่ือให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ วิธีการประเมินนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากวิธีการประเมินผลที่
ยึดผลส าเร็จของงานหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก ซึ่งมีข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนในแง่ความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ขององค์การในอันที่จะท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยมีการพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหลักเพ่ือประเมินผลความส าเร็จขององค์การ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าองค์การจะสามารถเติบโต แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ต้องพิจารณาถึงประเภท
งานที่ได้รับผิดชอบและหน่วยงานที่ปฏิบัติ ซึ่งลักษณะหรือรูปแบบในการประเมินจะแตกต่างกันไป
แล้วแต่ส่วนราชการ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนี้  (คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ, 2554) 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน ที่เหมาสมและเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘  วรรคสอง ของระเบียบส าหนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไว้ดังนี้ 
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการที่
ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

๑) การเลื่อนค่าตอบแทน 

๒) การเลิกจ้าง 
๓) การต่อสัญญาจ้าง 
๔) อ่ืนๆ 

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานของ
พนักงานราชการผู้นั้น  โดยมุ่งเน้นผลการสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดย
ก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๑) ปริมาณผลงาน 

(๒) คุณภาพผลงาน 

(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(๔) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้ส่วนราชการก าหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของ
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แต่ละสมรรถนะ  แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับสมรรถนะพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด 

 

ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้ส่วนราชการน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  ๕  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้     ต้อง
ปรับปรุง  โดยก าหนดให้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 

ดีเด่น   ๙๕ – ๑๐๐    คะแนน 

ดีมาก  ๘๕ – ๙๔      คะแนน 

ดี   ๗๕ – ๘๔      คะแนน 

พอใช้  ๖๕ – ๗๔      คะแนน 

ต้องปรับปรุง  น้อยกว่า ๖๕    คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ส่วนราชการอาจพิจารณาใช้
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่ส่วน
ราชการเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการก็ได้  ทั้งนี้  การประเมิน
ดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ความส าเร็จของงาน  ผลผลิต   หรือผลลัพธ์ที่
คาดหวังจากการปฏิบัติงาน  และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๗  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ด าเนินการตามวิธี
ดังต่อไปนี้ 

๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ  จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน  และพนักงานราชการแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/
หรือความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยก าหนด
ดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างาน
ที่คาดหวังด้วย 

๒) ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (๑) รวมทั้งคอยให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาในหารปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 
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๓) เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ  ดังนี้ 
๓.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ส่วนราชการก าหนด 

๓.๒ จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 

๓.๓ เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามล าดับคะแนนผลการประเมิน  ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมของการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 

๓.๔ แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ    และให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่พนักงานราชการ  เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๘  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ปีละ  ๒  ครั้ง  ตาม
ปีงบประมาณ  คือ 

ครั้งที่  ๑  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม ถึง ๓๑  มีนาคม  
ปีถัดไป 

ครั้งที่  ๒  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑  เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน  
ปีเดียวกัน 

 ข้อ ๙  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วย 

๑) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๒) หัวหน้าหน่วยงานที่มี เป็นกรรมการพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน 

๓) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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 ข้อ ๑๐  พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  แล้วมี
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๒  ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 

 ข้อ ๑๑  กรณีจะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ให้ส่วนราชการด าเนินการ  
ดังนี้  

๑) ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตราก าลังของพนักงานราชการ  จึงจะสามารถ
ด าเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 

๒) ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า  นโยบายแผนงาน
หรือโครงการที่ด าเนินอยู่นั้น  ยังคงมีการด าเนินการต่อและจ าเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
ต่อไป  หากส่วนราชการไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ  หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดย
ชัดเจน  ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

๓) ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น        มา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ๒  ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี

ข้อ ๑๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามข้อตกลง/เงื่อนไขสัญญาจ้าง  ทั้งนี้
ก าหนดให้สัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 

๓) ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการพิเศษเป็นรายเดือน  หรือเป็นระยะๆ  เมื่องาน/โครงการ  ได้ด าเนินการส าเร็จไปแล้วร้อยละ  
๒๕  ร้อยละ  ๕๐  และร้อยละ ๑๐๐  หรืออ่ืนๆ  โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 
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ข้อ ๑๓ ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

             รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการการบริหารพนักงานราชการ 

 

การรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อท าการประเมินเสร็จแล้วในล าดับต่อไปจะต้องท ารายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ ดังตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559) 

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการในมหาวิทยาลัย 

ค้าชี แจง  
 แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้มีด้วยกัน ๓ หน้า    ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน    เพ่ือระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้รับ
การประเมิน  

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน   ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน     
 - ส าหรับ คะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้น ามาจาก แบบประเมิน
สมรรถนะ    

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล   ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  
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ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน   ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน  

ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป   ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  กลั่นกรอง
ผลการประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และให้ความเห็น  

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน   รอบท่ี ๑  ๑ ตุลาคม_______ถึง ๓๑ มีนาคม________  

 รอบท่ี ๒     ๑ เมษายน______ถึง ๓๐ กันยายน_______ 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________  

ต าแหน่ง_________________________ ประเภทต าแหน่ง_______________________  

ระดับต าแหน่ง_____________________ สังกัด__________________________  

 

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________  

ต าแหน่ง_____________________________________________  

ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

องค์ประกอบการประเมิน 

 

คะแนนเต็ม 

 

 

คะแนน
ที่ได้ 

 

องค์ประกอบที่  ๑ :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 

      ๗๐ 

 

 

องค์ประกอบที่  ๒ :  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

 

 

      ๓๐ 

 

 

รวม 

 

     ๑๐๐ 
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ระดับผลการประเมินที่ได้  
           ดีเด่น   (๙๐ คะแนน ขึ้นไป) 
  ดีมาก   (๘๐-๘๙ คะแนน) 
  ดี    (๗๐-๗๙ คะแนน) 
  พอใช้   (๖๐-๖๙ คะแนน) 
  ต้องปรับปรุง  (๐-๕๙ คะแนน) 

 

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการประเมิน : 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคลแล้ว                                                 
                                                                ลงชื่อ : ………………………. 
                                                                               ต าแหน่ง : ………….……….. 
                                                                                 วันที่ : ……………………….. 
ผู้ประเมิน : 
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ  ลงชื่อ : ………………………  

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่……..…………………………   ต าแหน่ง : ……….……….. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ                             วันที่ : ………………………. 
     โดยม…ี………………….………………………… เป็นพยาน 

                                   ลงชื่อ : ……………………….พยาน 

                                  ต าแหน่ง : ………….……….. 
                                  วันที่ : ……………………….. 

ความรู้/ ทักษะ/ สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา 

ช่วงเวลาที่ต้องการ 

การพัฒนา 
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ส่วนที่ ๕ :  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป: 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง  ดังนี้ 
     ……………………………………………………………….  ลงชื่อ : ……………………..        
     ….……………………………………………………………  ต าแหน่ง : ………………… 

     ……………………………………………………………….       วันที่ : ……………………… 

      ……………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………… 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไปอีกชั นหนึ่ง (ถ้ามี) : 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
     ……………………………………………………………….    ลงชื่อ : ……………………….     
     ….……………………………………………………………        ต าแหน่ง : ………………….. 
     ……………………………………………………………….        วันที่ : ………………………… 

      .…………………………………………………………… 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นจากผลการประเมิน 

บุคลากรเมื่อเข้ามาท างานในองค์การได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จะต้องได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และน าผลการปฏิบัติงานนั้น รวมถึงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ น ามาพิจารณา
ประกอบการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง แต่การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของบุคลากรในองค์การ มิได้มี
เฉพาะลักษณะของการเลื่อนขั้นเท่านั้น แต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในระดับทีเ่ท่าเดิม และใน
ระดับท่ีลดลงก็ได้ แล้วแต่กรณี ซึ่งผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่ง ใน 2 ทิศทางด้วยกัน ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงในแนวราบ (Horizontal Movement) 

การเปลี่ยนแปลงในแนวราบ หรือ ในระดับเดียวกัน มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้ 
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1.1 การโยกย้าย (Transfer) การโยกย้ายมีสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 1) การ 

โยกย้ายเนื่องจากองค์การอาจมีความจ าเป็นในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขความผิดพลาดเนื่องจากการบรรจุ
บุคคลลงในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพคนล้นงานหรืองานล้นคนในบางฝ่าย
งาน หรือเพ่ือพัฒนาคนก่อนการเลื่อนต าแหน่ง หรือเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งบางกรณี เป็นต้น 2) 
การโยกย้ายเนื่องจากตัวพนักงานเอง โดยพนักงานอาจมีความจ าเป็นส่วนตัวต่างๆ แล้วท าบันทึกเพ่ือ
ขอโยกย้ายตนเอง เป็นต้น 

1.2 การหมุนเวียนงาน (Rotation) การหมุนเวียนงานจะเกิดข้ึนตามระยะเวลา 

ทีก่ฎระเบียบขององค์การได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว เช่น ในต าแหน่งหนึ่งๆ องค์การอาจก าหนดว่าจะต้อง
หมุนเวียนงานทุก 1 ปี 2 ปี หรือ 4 ปี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มักจะใช้กับต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเงิน 
เนื่องจากป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อองค์การในแง่ที่พนักงานได้เรียนรู้งานในต าแหน่ง
อ่ืนๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน และสามารถท างานแทนกันได้หากมีผู้ลาป่วยหรือพักงาน 

2. การเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (Vertical Movement) 

การเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง มีทั้งการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และการลดต าแหน่งลง ซึ่งแต่
ละอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การเลื่อนต้าแหน่ง (Promotion) ส าหรับการเลื่อนต าแหน่งนั้น จะมีหลักเกณฑ์
ของการเลื่อนต าแหน่งอยู่ 3 อย่าง ดังนี้ 1) ยึดหลักคุณวุฒิ คือ การเลื่อนต าแหน่งโดยถือเอาความรู้
ความสามารถเป็นหลัก โดยไม่ค านึงว่าจะมีอายุการท างานหรือประสบการณ์นานเท่าใด 2) ยึดหลัก
อาวุโสและประสบการณ์ ซึ่ง หมายถึงระยะเวลาในการท างานอันเกิดจากการเข้าท างานก่อนหลัง และ 
3) ปัจจัยทางการเมือง เป็นปัจจัยที่อยู่นอกหลักทฤษฎีที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นธรรม แต่ใน
ความเป็นจริงพบว่าได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้หลักอุปถัมภ์นั่ นเอง โดย
วิธีการมักเกี่ยวข้องกับเรื่องอามิสสินจ้าง และผลประโยชน์ต่างๆ 

2.2 การลดต้าแหน่ง (Demotion) ส าหรับการลดต าแหน่งนั้น เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี 
คือ 1) เนื่องจากการลดขนาดโครงสร้างองค์การเพ่ือให้องค์การมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ซึ่งได้เคยเกิดขึ้น
และในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2541 หลังจากมีการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว ซึ่งเหตุการณ์นี้
พนักงานหลายคนเลือกที่จะลดต าแหน่งหรือเงินเดือน เนื่องจากไม่ต้องการถูกเลิกจ้าง (Lay Off) และ
กรณีท่ี 2) เนื่องจากพนักงานมีความผิด กรณีนี้เกิดข้ึนน้อยมาก เนื่องจากผู้ที่ถูกลดต าแหน่งมักรับไม่ได้ 
และไม่มีความสุขที่จะปฏิบัติงานในองค์การต่อไป และจะส่งผลเสียต่อการท างาน ดังนั้นองค์การมัก
หลีกเลี่ยงวิธีนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของบุคลากรในองค์การ สามารถสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์และ
ทิศทางของการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง ดังรูปภาพที่ 10 – 1 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 10 - 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 
 

 ส าหรับกรณีการเลิกจ้างชั่วคราว (Lay Off) เป็นการให้พนักงานออกจากงานเป็นระยะเวลา
ชั่วคราวโดยไม่มีก าหนด อันเนื่องมาจากไม่มีงานให้ท า เช่น ไม่มีลูกค้าหรือผู้รับบริการ ขาดเงินทุน 
หรือทรัพยากรอ่ืนๆในการท างาน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น การเลิกจ้างนี้แม้เป็นระยะเวลา
ชั่วคราวแต่ไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะได้กลับเข้ามาท างานในองค์การอีก ดังนั้น การ เลิก
จา้งชั่วคราวก็อาจกลายเป็นการเลิกจ้างถาวรไปในที่สุดก็ได้ 
 

การเกิดอคติหรือความโน้มเอียง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินโดยบุคคล ดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจมีอคติ 
หรือความโน้มเอียงในการประเมิน แต่ผู้ประเมินที่ดีต้องรู้จักลดอคติหรือความโน้มเอียงลงให้มีน้อย
ที่สุด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความยุติธรรม ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวถึงอคติประเภทต่างๆ 
ดังนี้  

Transfer (การโยกย้าย) 

Promotion (การเลื่อนต าแหน่ง) 

Demotion (การลดต าแหน่ง) 

Lay O
ff 

(การงดจ้างชั่วคราว) 

Organization (องค์การ) 

Rotation (การหมุนเวียนงาน) 
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1. Halo Effect 

เป็นอคติที่เกิดขึ้นเมื่อพบกันครั้งแรก เป็นได้ทั้งความรู้สึกบวก คือเห็นหน้าแล้วพอใจ 
ชอบ เรียกว่าเป็น First Impression หมายถึง ความประทับใจแรกพบ หรือบางคนอาจเกิดความรู้สึก
ลบก็ได้ เช่น เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตา ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นต้น  

2. Tight Rater 

ผู้ประเมินบางท่านอาจท าการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้สูงมากกว่ามาตรฐานทั่วไป 
หรือมากกว่าผู้ประเมินคนอ่ืนๆ หรือมีความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ระดับสูงมาก ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกว่าไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

3. Loose Rater 

ผู้ประเมินบางท่านอาจก าหนดมาตรฐานไว้ต่ ากว่าหรือกล่าวได้ว่าเป็นผู้ประเมินที่มี
แนวโน้มใจดีมากกว่าท่านอ่ืนๆ ซึ่งอาจท าให้คะแนนที่ประเมินออกมาสูงกว่าคนอ่ืนๆ  

4. Stereotype 

เป็นอคติที่เกิดจากความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดปลูกฝังในการมองบุคคลกลุ่มหนึ่งๆ เช่น  
กลุ่มผู้อาวุโส ซ่ึงผู้ประเมินบางท่านอาจมองว่า ถ้าเป็นผู้อาวุโสแล้ว จะมีความคิดแบบเก่าๆ ล้าสมัย
หรือเชื่องช้า อนุรักษ์นิยม เป็นต้น หรือผู้ประเมินบางท่านอาจเห็นว่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะมีความ
ช านาญเพราะมีประสบการณ์มากกว่า เป็นต้น 

5. Central Tendency 

บางคนอาจคิดว่า การมีอคตินั้นจะต้องเป็นในทางบวกหรือลบเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว
พบว่ายังมีอคติอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งคนไทยมีลักษณะเช่นนี้มาก กล่าวคือ การประเมินให้ทุกคนอยู่ใน
ระดับกลางๆเหมือนกันหมด โดยไม่ประเมินเน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การให้ค่า
คะแนนในระดับกลางๆทั้งหมดนี้ อาจเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากผลการประเมิน ซ่ึง
คะแนนที่ได้จากการประเมินลักษณะเช่นนี้จะไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยความจริงนั้นอาจมีได้ทั้ง
ระดับสูงและระดับต่ าก็ได้ 
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6. Recency Error 

เป็นการประเมินโดยพิจารณาเฉพาะผลงานที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นาน โดยมิได้ค านึงถึง 
ผลงานของพนักงานที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาที่ท าการประเมิน หรือผู้บังคับบัญชาฝังใจกับผลงานที่ผู้
ประเมินเห็นว่าโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา หรือช่วงที่ใกล้การประเมิน เท่านั้น ดังนั้นจึงท าให้การ
ประเมินผลเกิดความผิดพลาด 

7. Pitchfork Effect 

ผู้ประเมินอาจไม่ชอบลักษณะการปฏิบัติงานบางอย่าง และหากพนักงานที่จะต้องถูก
ประเมินปฏิบัติงานเช่นนั้น หรือมีลักษณะไปในท านองนั้น ก็จะส่งผลให้คะแนนของผู้ถูกประเมิน
ออกมาเป็นลบหรือต่ ากว่าปกตไิด้ 

8. Horn Effect 

ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น โดยมีสาเหตุจาก
การที่ตนเองเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ จึงเกิดความผิดหวังในตัวพนักงานที่ไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการ เช่น 
อาจท าตัวแปลกแยก หรือชอบโต้แย้ง โดยข้อผิดพลาดนี้เกิดจากผู้ประเมินที่มองว่าพนักงานทุกคนไม่ดี
ไปทั้งหมด 

9. Feeling Based 

ผู้บังคับบัญชาไม่ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ หรือคุณค่าของการประเมิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจึงประเมินตามความรู้สึกของตนโดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน ซึ่งหากหัวข้อการ
ประเมินใดตรงกับความรู้สึกของตนก็จะให้คะแนนสูง หรือในทางตรงกันข้าม หากหัวข้อใดที่ตนเองไม่
ชอบจะให้คะแนนต่ า จึงเป็นข้อผิดพลาดในการประเมินแบบใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลทีเ่ป็นจริง 

10. Competitive Rater 

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานท าการประเมินโดยน าตัวเองไปเทียบเคียงกับผู้ถูกประเมิน 
จึงอาจมองว่า ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดปฏิบัติงานได้ดีไปกว่าตนหรือเท่ากับตน จึงเป็นข้อผิดพลาด
ในการประเมินโดยการเอาตัวเองเข้าไปแข่งขันด้วย 

11. Length Of Service Bias 

ผู้ประเมิน ท าการประเมินโดยให้ความส าคัญหรือค านึงถึงอายุงานของผู้ถูกประเมินเป็น
หลักโดยตั้งสมมติฐานว่าพนักงานที่มีอายุงานมากจะท างานได้ดีกว่า เพราะมีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า แต่ในความเป็นจริงพนักงานที่มีอายุงานมากบางคน อาจไม่มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานของ
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ตนเลยก็ได้ หรือไม่ก็ลักษณะของงานได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่ก็ยังคงใช้ประสบการณ์วิธีเดิมๆอยู่ จึงเป็น
ข้อผิดพลาดเนื่องจากการให้ความส าคัญกับอายุงานเป็นหลัก 

12. Similarity Error  

ผู้ประเมินบางคน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามแนวทางท่ีตนเข้าใจ 
กล่าวคือ เข้าใจว่าตนเองเป็นอย่างไร ก็พยายามคิดว่าผู้อื่นต้องเป็นไปในท านองเดียวกับตน เช่น เห็น
ว่าตนเป็นคนกระตือรือร้น ก็พยายามค้นหาว่าพนักงานคนใดทีเ่ป็นคนกระตือรือร้นก็จะให้พนักงานคน
นั้นได้รับคะแนนการประเมินสูง ซ่ึงข้อผิดพลาดนี้เนื่องมาจากการประเมินที่เห็นว่ามีสิ่งใดเหมือนกัน ก็
จะดีไปหมด 

จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการมีอคติของผู้ท าการประเมินนี้ จึงอาจท าให้เกิดค าถาม
ตามมาว่า แล้วการประเมินแบบใดจึงจะไม่มี “อคติ” ผู้เขียนก็ขอตอบว่า ให้ยึดตามกฎเกณฑ์ ที่ได้ถูก
ก าหนดไว้แล้วอย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ และไม่น าเอา
ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประเมินนั่นเอง 

 

สรุปสาระส้าคัญประจ้าบทท่ี 10 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาผลการท างานของพนักงานในช่วงระยะเวลา
หนึ่งๆ โดยการเปรียบเทียบการท างานของแต่ละบุคคลกับเกณฑ์มาตรฐานงานขององค์การ รวมถึง
การเปรียบเทียบผลการท างานของบุคคลนั้นๆ กับพนักงานคนอ่ืนๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานด้านต่างๆ ขององค์การต่อไป องค์การทั่วไปจะท าการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) การจ่ายค่าตอบแทน 2) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง 3) การแข่งขัน และ 4) การให้รางวัลและการ
ลงโทษ  

ส าหรับเทคนิควิธีการประเมินผลมีมากมายหลายวิธี ซึ่งมีทั้งการประเมินผลโดยพิจารณาแบบ
รายบุคคลและพิจารณาแบบเปรียบเทียบ นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามีทั้งการพิจารณาจาก
ผลงาน จากบุคลิกภาพและพฤติกรรม หรือหากใช้เครื่องมือในการพิจารณาที่ต่างกันก็จะวิธีการ
ประเมินผลที่ต่างกันแม้จะพิจารณาจากผลงานหรือพฤติกรรมเดียวกัน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งอันเกิดจากผลของการประเมิน มีทั้งการเปลี่ยนแปลงในแนวราบคือ การโยกย้าย หมุนเวียน
งาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง คือ การเลื่อนต าแหน่งหรือการลดต าแหน่ง โดยการประเมินผล 
ผู้ท าการประเมินพึงต้องระมัดระวังในเรื่องของอคติหรือความล าเอียงที่เกิดกับผู้ประเมิน เพราะอาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ค้าถามท้ายบท 

1. การประเมินผลหมายความว่าอย่างไร 

2. ท าไมต้องมีการประเมินผล องค์การจะมีลักษณะอย่างไรหากไม่มีการประเมินผลการ
ท างานของพนักงาน 

3. วิธีการประเมินผลพนักงานแบบรายบุคคล มีอะไรบ้าง อย่างไร ให้บอกอย่างน้อย 3 วิธี 
4. วิธีการประเมินผลพนักงานแบบเปรียบเทียบบุคคล มีอะไรบ้าง อย่างไร ให้บอกอย่าง

น้อย 3 วิธี 
5. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้าง 
6. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเก่ียวข้องอย่างไรกับการประเมินผล 

7. อคติหรือความโน้มเอียง หมายความว่าอย่างไร 

8. อคติมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการประเมินผล 

9. ยกตัวอย่างชนิดของอคติอย่างน้อย 5 ชนิด พร้อมอธิบาย 

10. ให้นักศึกษาสร้างแบบประเมินผลเพื่อนในชั้นแบบรายบุคคล โดยใช้วิธีการประเมินผล
แบบรายบุคคลแบบใดแบบหนึ่ง เพียง 1 วิธี 
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บทที่ 11  

การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรขององค์การเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และองค์การต่างๆควรให้ความค านึง
เพราะจะส่งผลย้อนกลับที่ดีต่อองค์การเอง กล่าวคือ การพัฒนาองค์การจะต้องอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ จึงจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์การได้ ซึ่งก็จะท าให้
องค์การได้รับชื่อเสียง สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ และมี
ผลประกอบการหรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่เหนือกว่าองค์การอ่ืนๆ หรือแม้เป็นองค์การขนาดเล็กแต่หาก
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ก็ย่อมท าให้องค์การมีชื่อเสียงโดดเด่นทัดเทียมกับองค์การที่มีขนาดใหญ่ได้
เช่นกัน ซึ่งในประเด็นด้านคุณภาพของพนักงานและความส าเร็จขององค์การนี้ ศาตราจารย์ 
Benjamin Schneider ประธานของ The Society Of Industrial And Organizational 

Psychology ได้กล่าวว่า ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกจ้างโดยตรง (The 

Success Of The Organization Depends Directly On The Quality Of Its Employees) 

(Sims, 2006, p. 176)  ส่วน McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาทางด้านธุรกิจ และเป็นผู้บุกเบิก
การศึกษาเก่ียวกับ “ทุนมนุษย์” “Human Capital” ที่ปรากฏในผลงานชื่อ “The War For 

Talent” ได้ระบุผลการศึกษาว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดของทรัพยากรองค์การในอีกยี่สิบปีข้างหน้า คือ
ความสามารถพิเศษของบุคลากรนั่นเอง (Personnel Talent) (Michaels, Hadfield-Jones, & 

Axelrod, 2001, p. 1)  

นอกจากนี้ ลักษณะของงานในปัจจุบันยังมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ เนื่องจากลักษณะของประชากรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความ
ต้องการและมีปัญหาที่แตกต่างกันด้วย อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆมากขึ้น จึงส่งผลให้
บุคลากรต้องท าการฝึกฝน เรียนรู้อยู่เสมอ ดังค ากล่าวของ Michel Angelo นักปฏิมากร นักสถาปนิก 
นักจิตรกร และนักประพันธ์ ผู้มีชื่อเสียงในต านานทีเ่คยกล่าวไว้ว่า “Ancora Imparo” ที่แปลว่า “I 

Am Still Learning” หรือฉันยังคงศึกษาเรียนรู้ต่อไป (Armstrong & Mitchell, 2008, p. 49) 

 ส่วนค าว่าการพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) นั้น อาจมีความ
แตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น การฝึกอบรมจะเน้นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (Present Jobs) 



346 

 

 

ในขณะที่การพัฒนาเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (Future Jobs) แต่
ปัจจุบันมักเรียกรวมกันว่า Human Resource Management-HRM And Human Resource 

Development-HRD ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ (Skill 

Training) และการเพ่ิมผลผลิต (Productivity Enhancement) (Sim, 2007, p. 7)   
 

วิวัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 วิวัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มต้นขึ้นในยุคก่อนปะวัติศาสตร์และพัฒนา
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งยุคของการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ออก
ได้เป็น 3 ยุค ดังนี้ 

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคนี้เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ และท าการถ่ายทอดวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ ให้แก่ญาติพ่ีน้องในกลุ่ม
เครือญาติของตน ซ่ึงท าให้การด ารงชีพดีขึ้น จึงเกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะนี้ จึงเป็นการพัฒนาด้านฝีมือและการถ่ายทอดความรู้ตาม
ธรรมชาติเท่านั้นเอง 

2. ยุคประวัติศาสตร์  
ยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์มีการสร้างความเจริญทางด้านวัตถุ ขนบธรรมเนียม สังคมมากข้ึน 

ซึ่งสามารถศึกษาได้จากโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญๆ เช่น กรีกโบราณ 
โรมัน อียิปต์ จีน อินเดีย ตลอดจน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ในช่วงดังกล่าวได้ก าเนิด
ช่างฝีมือที่ช่วยงานในราชส านักและตระกูลใหญ่ๆต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้จึง
เป็นลักษณะของการฝึกงาน (Apprenticeship) เพ่ือท างานในราชส านักมากกว่าการรับจ้างทั่วไป   

3. ยุคสมาคมวิชาชีพ  
ยุคนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเน้นวิธีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็น

จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ต่อมาจึงได้มีการรวมตัวของบรรดาช่างฝีมือมากข้ึน กลายเป็นสมาคมช่างฝีมือ (Trade-guild) 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษาผลประโยชน์ของเหล่าบรรดาช่างฝีมือที่เป็นสมาชิก จึงได้มีการเน้นการ
ฝึกอบรมด้านงานช่างฝีมือ การเพิ่มความสามารถในการผลิต จนกระท่ังการเปลี่ยนแนวคิดในการเพ่ิม
ความสนใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญท่ีสุดในองค์การ 
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ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แอนโทนี่ แคกมา และ เพอร์ริว (Anthony, Kacmar & Perrewe, 2002: p. 323) ได้กล่าว
ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานโดยสามารถน าเอาความรู้
นั้นมาใช้โดยทันทีหรือใช้ในอนาคต 

เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และแจ็คสัน (Werner, Schuler, & Jackson, 2012, p. 245) ได้ให้
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเจตนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
(Competencies) ของพนักงานในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  
 เวอร์เนอร์ และ เดไซมอน (Werner & DeSimone, 2009, p. 10) ได้ให้ค าจ ากัดความของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ของพนักงานแต่ละคน  

วิลทัน (Wilton, 2013, p. 222) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นสภาพการณ์ที่ 
ปัจเจกบุคคล ทีมงาน และองค์การมีความต้องการ การพัฒนา รวมถึงการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ 
การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนา 

อาร์มสตรอง (Armstrong, 2006, p. 535) ได้ระบุว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
วางแผนและปรับปรุงแก้ไขระบบของพฤติกรรม ตลอดจนการเรียนรู้ โปรแกรม และค าแนะน า ที่
สามารถท าให้แต่ละคนมีขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบแนวความคิดใหม่ 

กรอบแนวความคิดใหม่ทางด้านการพัฒนาคนในองค์การ มีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นที่
ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1. การบูรณาการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development - 

HRD) เข้าด้วยกัน คือ 1) พัฒนารายบุคคล  (Individual Development - ID) เช่น การฝึกอบรมและ
พัฒนา 2) การพัฒนาอาชีพ (Career Planning & Development - CD) เพ่ือให้เติบโตในองค์การ   
และ 3) การพัฒนาองค์การ (Organizational Development - OD) เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การ
รูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น 
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2. การบูรณาการดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นที่บุคคล กลุ่ม และองค์การ ซึ่งเป็นการพัฒนาจาก 

การเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่กลุ่มการเรียนรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. จะต้องท าควบกันทั้ง 3 เรื่อง คือ ID, CD และ OD องค์การจึงจะพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ

ในการแข่งขันระดับโลกที่ไร้พรมแดนได้ 
 

ความจ าเป็นในการพัฒนามนุษย์เชิงธุรกิจ 

ความจ าเป็นในการพัฒนามนุษย์เชิงธุรกิจขององค์การ  สืบเนื่องมาจากความจ าเป็นที่
องค์การต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงาน (Performance) กับ มาตรฐาน 
(Standard) ที่ก าหนด กล่าวคือ ผลการปฏิบัติงาน เราควรเปลี่ยนจากแนวคิดการประเมินผลจากการ
ยึด ค าบรรยายลักษณะงาน มาเป็นการยึดผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการ ทั้งหมดในองค์การ 
ส่วนมาตรฐาน จากที่เราเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานงาน (Job Standard) นั้น 
ควรพิจารณาจาก 

1. มาตรฐานจากคู่แข่งขัน ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคไร้พรมแดน ยุคแห่งการสื่อสาร ฉะนั้นมาตร 

ฐานจึงควรเป็นมาตรฐานโลก หรือมาตรฐานในระดับสากลนั่นเอง 
2. มาตรฐานจากลูกค้าหรือผู้รับบริการ ลูกค้าหรือผู้รับบริการคือบุคคลที่ส าคัญต่อความอยู่

รอดขององค์การ ฉะนั้นมาตรฐานที่เราก าหนดนั้นควรเป็นมาตรฐานที่มาจากลูกค้าด้วย 

 

การพัฒนาบุคลากรในภาคราชการของไทย 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐของไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทราชการ ที่ต้องเกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนระบบราชการ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นทาง
ส านักงาน ก.พ. จึงได้ท าการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูประบบราชการ จึงมีผลท าให้เกิดพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารราชการ ซ่ึงจากเดิม
ที่เน้นการพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปลี่ยนเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รอบรู้ รู้
ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุง่เน้นที่
ประชาชนและการสัมฤทธิ์ผลเป็นส าคัญ อีกทั้ง ข้าราชการยังต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธี
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ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ยังได้ด าเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพล
เรือน ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2552-2556 และล่าสุดคอืปี พ.ศ. 2557-2561ข้ึน 
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ได้เห็นถึงความส าคัญ ของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ 
(Capability) เพ่ือให้ข้าราชการเป็นผู้ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยเน้นให้นัก
บริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้น าการบริหารยุคใหม่ เพ่ือให้ภาคราชการมีขีดความสามารถ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าสากล 

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ยังได้ท าหน้าที่ในการเสนอแนะ การก ากับดูแล และให้ค าปรึกษา
แก่ส่วนราชการในการด าเนินงานด้านฝึกอบรม พัฒนา ดังนั้นจึงได้จัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรม 
พัฒนา ที่มีรูปแบบหลากหลายขึ้น เช่น การจัดฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมด้วยสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนการฝึกอบรมในต่างประเทศ เป็นต้น โดยเน้นไปที่ข้าราชการรุ่นใหม่ ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการทั้งที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพ้นการทดลองปฏิบัติราชการไปแล้ว โดยผู้ที่อยู่ในช่วง
ของการทดลองปฏิบัติราชการนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ ได้รับการพัฒนาให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน (รายละเอียดจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป) ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติราชการ ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด พร้อมทั้งให้ส่วนราชการน าผลการพัฒนาทั้ง 3 
กระบวนการ ไปใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ส าหรับหลักสูตรในการฝึกอบรมพัฒนาของส านักงาน ก.พ. นั้น มีลักษณะหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ หลักสูตรในห้องเรียน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ข้าราชการรุ่นใหม่ ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้รายละเอียดไว้ ดังนี้ 
(ส านักงาน ก.พ., 2557) 
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แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาครฐัของไทย 

ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของ
ไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และเพ่ือการ ปฏิสัมพันธ์กันที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556-2561 ซึ่งมีแนว
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณาการ การท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (Inclusive Growth) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
ภายใน ภาครัฐ (Internal Process)  

ซ่ึงส านักงาน ก.พ. ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้รับ 

มอบหมายให้รับผิดชอบในภารกิจที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ สร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ โดยระบุแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญด้าน “การพัฒนาและบริหารก าลังคน
ภาครัฐ” 2 ประการ คือ 1) การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 2) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย ของการยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เป็น 3 ประเด็น ดังนี้  

1. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน  

2. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

3. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ทั้งนี ้ การพัฒนาดังกล่าว เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลาย
ด้าน ดังนี้  

1. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการท างาน ดังนี้   
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1.1 มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการท างานแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถท างานทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ โดยจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล และรักษาประโยชน์ของภูมิภาค   

1.2 ท างานเป็นทีม เน้นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา   

1.3 มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน รวมไป
ถึงสิ่งที่ควรท า ไม่ควรท า ในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน รู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ผลกระทบจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และรู้ทักษะด้านต่างๆ เช่น การ เจรจา การประชุม
ต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการท างาน เข้าใจและปรับใช้วิธีการท างานในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานสากลระดับภูมิภาค  

2. มีความเป็นสากลหรือนานาชาติ (International) ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ประเทศต่างๆโดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

2.1. เปิดกว้างทางความคิด โดยคิดเชิงบวกกับบริบทของนานาชาติ เช่น การค านึงถึง
ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี การรู้หลักสากลนิยมมากพอท่ีจะสามารถสร้าง สมดุล ระหว่าง
ผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์ของภูมิภาค   

2.2. มีความคิดเชิงบวก ต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน สร้างสมดุลในการรักษา
ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอ านาจ เคารพในความแตกต่าง และความ
หลากหลายของประชาคม   

2.3. มีทักษะในการท างานในบริบทสากล เช่น มีความสามารถในการ พูด เขียน อ่าน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ การเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม การเจรจากับ
ประเทศสมาชิก การรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์  

3. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) การด าเนินงานของรัฐ  
3.1 มีภาวะผู้น าเชิงรุก มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม 

ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท างาน
ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถของไทยในการแข่งขัน 

3.2 การบริการที่เป็นเลิศ โดยมีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล 
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ  
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4. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)   
4.1 มีการตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก  

4.2 สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบต่างๆ   

4.3 ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถท าให้ผู้อื่นเข้าใจในการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้  

ซ่ึงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือในเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานของภาครัฐ 
ที่จะด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการด าเนินการใน 
2 มิติ คือ  

1. มิติเชิงปริมาณ ได้แก่ การพัฒนา และยกระดับขีดสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

2. มิติเชิงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มี
คุณลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติและความเป็น
ผู้สนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  

 

แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ  

การยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็น
จะต้องสร้างความชัดเจนทั้งในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขต และประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ โดยเป็นไป
ตามหลักการพ้ืนฐานที่ก าหนดขึ้น ดังนี้   

1. การบริหารงานภาครัฐที่ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยการมีผู้น าที่มี สมรรถนะสูง มี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่ดี   

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องมีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนด เป้าหมายการ
พัฒนาที่ชัดเจน 

3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ต้องเกิดความคุ้มค่าและตรงตามภารกิจของรัฐ และความ
ต้องการของผู้ได้รับการพัฒนา  
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การพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มเป้าหมาย  

ในการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้ทั่วถึงทุกภารกิจ (Function) และพ้ืนที่ 
(Area) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรครอบคลุมถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย ดังนี้  

1. กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ  
2. กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลาง  
3. กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 

ขอบเขตและประเด็นในการพัฒนา 

  ในการก าหนดแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มคีวามพร้อมปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องการแบ่ง
บุคลากรกลุ่มต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ 
โดยความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม แต่ละต าแหน่ง อาจมีความแตกต่างกันใน
บางประเด็น เพ่ือให้การพัฒนาขีดสมรรถนะเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านระดับต าแหน่ง ลักษณะ
ภารกิจและพ้ืนที่ ซ่ึงข้อเสนอเพ่ือให้การยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ควรด าเนินการ ดังนี้  
 

การด าเนินการเชิงนโยบาย  

1. ให้ทุกหน่วยงานวางระบบและกลไกการสนับสนุน การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในสังกัด โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้   

1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด ในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

1.2 จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในสังกัด ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.3 ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด โดย
อาจจะใช้หลักสูตรกลางของส านักงาน ก .พ. เป็นพื้นฐาน และพัฒนาเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นของแต่
ละหน่วยงาน   
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1.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในทุก
หน่วยงาน โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส านักงาน ก.พ.   

1.5 ก าหนดเรื่องการตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ   

1.6 ให้จัดท ารายงานผล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด ส่งส านักงาน 
ก.พ. ทุก 6 เดือน  

2. ให้ทุกหน่วยงานถือเป็นหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดย   

2.1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในสังกัดใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นหน้าที่   

2.2. ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน และภาษา
อาเซียนอ่ืนๆ ที่พิจารณาว่ามีความจ าเป็นให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างน้อยร้อยละ 50   

2.3. ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน และภาษา
อาเซียนอ่ืนๆ ที่พิจารณาว่าจ าเป็นให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างน้อยร้อยละ 75    

2.4. ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน และ ภาษา
อาเซียนอ่ืนๆ ที่พิจารณาว่าจ าเป็น ให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับภายใน 

3. ให้ส านักงาน ก.พ.เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในพัฒนาก าลังคนภาครัฐ โดย 

3.1 เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และ รายงาน
ผลแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ   

3.2 เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล 
บุคลากรในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศสมาชิก   

3.3 จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ โดยประสานและเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน  จัดท าหลักสูตรกลางและคู่มือ เอกสาร 
สื่อในการสร้างความตระหนักรู้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร   
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3.4 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ E-learning ส าหรับ       

ก าลังคนภาครัฐ   
3.5 ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรกลาง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ มหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  

 ส่วนการอบรมข้าราชการนั้น ก.พ. ได้จัด หรือ ให้การสนับสนุนให้การอบรมเจ้าหน้าที่ราชการ 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

1. การอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน  
การอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่าการปฐมนิเทศ ส่วนราชการต้น

สังกัดต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้เข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์การ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ฯลฯ นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินระดับความ
พึงพอใจ เกี่ยวกับองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือผู้บริหาร และโครงสร้างองค์การของข้าราชการ
บรรจุใหม่ ว่ามีมากน้อยเพียงใดด้วย 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์)  
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการ (ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) โดยส่วนราชการต้นสังกัดต้อง

เป็นผู้ด าเนินการเอง โดยใช้ “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการเรียนรู้เมื่อแรก
บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดวิชา คือ 

หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการ 

หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

ผู้เรียนรู้จะต้องใช้แบบประเมินความรู้ก่อนการศึกษา (Pre-test) และแบบประเมิน
ความรู้หลังการศึกษา (Post-test) ของแต่ละชุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน  
ให้กระทรวงเป็นผู้ด าเนินการ หรืออาจมอบหมายให้กรมใดกรมหนึ่งด าเนินการแทนทั้ง

กระทรวงได้ ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โดยใช้หลักสูตร “การเป็น
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ข้าราชการที่ดี” ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่
ดี พัฒนาจิตส านึกราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาข้าราชการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน ฯลฯ ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องเข้ารับการ
อบรมสัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ต้องแล้วเสร็จภายใน 6 
เดือน) นับแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 

ส าหรับการประเมินผลการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง หน่วยงาน
จัดโครงการจะท าการมอบประกาศนียบัตร เพ่ือเป็นการรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม และ
ประกาศนียบัตร ยังใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย นอกจากนี้
ส านักงาน ก.พ. ยังท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการจัดการให้ข้าราชการได้รับการฝึกอบรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังตัวอย่างการให้ทุนพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งผู้เขียนได้น ามาเป็นตัวอย่าง
เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2559) 

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 

ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง) 
                   ------------------------------------------------------------- 
ด้วยส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป

ฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง) ฉะนั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และ
ก าหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนทุน  
ทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 

ทางการบริหาร ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น าการปรับเปลี่ยน 
การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ์ภาครัฐ จ านวน ๑๐ ทุน 

๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 

๒.๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาท าประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน  
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๒.๒. กรณีผู้ได้รับทุน ไม่กลับมาท าประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญา ที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ. นอกจาก จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของ
จ านวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

๓.๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  

๓.๒. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทาง 
e-mail  

๓.๓. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง/ทุนฝึกอบรม 

เพ่ือเตรียมนักบริหารระดับสูงที่ส านักงาน ก.พ. จัดฝึกกอบรม  

๓.๔. หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติ 
ราชการแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ีนับถึงวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทาง e-mail  

๓.๕. กรณเีป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกกอบรม) มากกว่า ๑ 
ทุน ผู้ไดร้ับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง  

๓.๖. กรณีสละสิทธิการรับทุน จะไม่สามารถสมัครรับทุนดังกล่าวได้อีกในปีงบประมาณ 

เดียวกัน  

๓.๗. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  

๓.๘. มีหนังสือตอบรับให้เขาฝึกอบรมในสถาบันชั้นน าในและ/หรือต่างประเทศ ภายใต้
กรอบหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ แต่ไม่
เกิน ๓ เดือน 

๔. การรับสมัครคัดเลือก  

๔.๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๔.๒. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันชั้นน าในและ/หรือ 

ต่างประเทศ  

๔.๓. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน ต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าอบรมใน
หลักสูตรที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้  

๔.๔. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจ านงสมัครคัดเลือก 

และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวขอ “ทุนศึกษา
ต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม”  
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๔.๕. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้  
(๑) แบบแสดงความจ านงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุน

รัฐบาล ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหาร
ระดับสูง)  

(๒) หนังสือตอบรับให้เขาฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 

ทางการบริหาร ของสถาบันชั้นน าในและ/หรือต่างประเทศ  

(๓) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทุนส าหรับการเตรียม
ผู้บริหารระดับสูง) จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕  

(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ซึ่งบันทึกเป็น pdf file ทาง 
e-mail ไปที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. ที่ execut_scholarship@ocsc.go.th โดย
ระบุในหัวขอ้ (Subject) ว่า “สมัครทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง”  

การรับสมัครจะถือวันที่สูง e-mail ต้นทางเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งหลังวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม่ได้รับการพิจารณา  

ส านักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันท าการ หลังจากวันสมัคร 
กรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้รับการตอบรับภายในวันที่ก าหนด ขอให้ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ 
๒๕๔๗ ๑๙๑๑  

๔.๖. ผู้สมัครจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่กลุ่มงานบริหาร 
การสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ได้ส่งเอกสารและหลักฐาน
การสมัครทาง e-mail 

๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน  

ส านักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
๕.๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ก าหนด ในขอ้ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้  
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๕.๒. ล าดับของการส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพ่ือแสดงความจ านงสมัคร
คัดเลือก ตามท่ีก าหนดในข้อ ๔.๕ ได้ครบถ้วน (หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา) ผู้ส่งก่อนจะ
ได้รับการพิจารณา ให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ และเวลา ที่ส่ง e-mail ตนทางเป็นส าคัญ  

๕.๓. หลักสูตรที่ได้รับการตอบรับเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้กรอบหลักสูตรการพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น า
การปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ์ภาครัฐ 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website ของ 

ส านักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวขอ้ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุน
ฝึกอบรม” และจะแจ้ง ให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทราบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการของ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย  

๗. การยืนยันการรับทุน  
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ ได้รับทุน  
๘. การท าสัญญา  

ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
๙. เงื่อนไขการรับทุน  

๙.๑. ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกกอบรม  

๙.๒. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที่ชี้ให้เห็นถึงการน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พร้อม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

๑๐. ก าหนดการเดินทาง  
      ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเดินทางไปฝึกอบรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มิฉะนั้น จะถูก

เพิกถอนการให้ทุน  
๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน  

ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
๑๑.๑ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  
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๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการท าสัญญาตามท่ีส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

๑๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
๑๑.๔ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓  
๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปฝึกอบรม  
๑๑.๖ ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

การพัฒนาฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร 

การพัฒนาฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารนับวันยิ่งทวีความส าคัญยิ่งขึ้น เพราะผู้บริหาร เป็นผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจ ท าหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาบุคคลอื่นๆ และเป็นผู้น าพาองค์การ ไปสู่
ความส าเร็จขององค์การ หรืออาจเป็นผู้ชี้น าไปสู่ความล้มเหลวขององค์การ ดังนั้น การพัฒนาบุคคลใน
ระดับบริหาร จึงต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนั้น ผู้บริหารแต่ละระดับจะต้องมีทักษะที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารขั้นต้น จะต้องความช านาญในการท างาน (Technical Skill) คือ งาน
เกี่ยวกับวิธีการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น งานการผลิต งานควบคุมเครื่องจักร หรือ
กรรมวิธีในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง เช่นงานช่าง เป็นต้น ส่วนผู้บริหารระดับกลาง จะต้องมีความ
ช านาญทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skill) เนื่องจากท าหน้าที่ในการรับค าสั่งหรือนโยบายจาก
ผู้บริหารระดับบน และท าการถ่ายทอดให้กับผู้บริหารในระดับล่างต่อไป ส่วนผู้บริหารระดับสูง เช่น 
ปลัดกระทรวง และ อธิบดี ระต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันนี้ ท าหน้าที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่องานใน
ภาพรวมขององค์การทั้งหมด เช่น หน้าที่การตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆในองค์การ ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ความช านาญทางความคิด (Conceptual Skill)  
 ซึ่งการทราบถึงลักษณะของงาน ท าให้เราทราบแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ว่าควร
พัฒนาอย่างไร โดยวิธีการพัฒนาผู้บริหาร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบเป็นทางการนี้ มีอยู่ 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 
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1. วิธีการเรียนหลักสูตรพิเศษท่ีไม่ได้ปริญญา (University Non Degree Program)  

วิธีนี้ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเป็นผู้ให้การฝึกอบรม โดยหน่วยงานจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ ส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมอาจมีระยะสั้นหรือยาวได้ตามความเหมาะสม ซ่ึง
มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้น าเอาวิธีนี้มาใช้คือ Massachusetts Institute Of Technology หรือ MIT 
โดยได้เริ่มท าการฝึกอบรมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ปี และ
ต่อมาจึงได้จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นอีกในปี ค.ศ. 1943 ที ่Harvard Business School  

2. วิธีการใช้เกมการจัดการหรือเกมธุรกิจ (Management/Business Game)  

วิธีนี้เป็นการสมมติหรือการเลียนแบบในการท าธุรกิจจริง โดยจะแบ่งผู้เข้ารับฝึกอบรม
ออกเป็นทีมและแต่ละทีมจะท าการแข่งขันกัน โดยแต่ละทีมจะได้ข้อมูลและทรัพยากรเหมือนกัน แต่มี
วิธีคิดและการตัดสินใจทีแ่ตกต่างกัน ซึ่งสมาชิกของทีมจะต้องพยายามให้ทีมของตนมีฐานะการเงินทีดี่
ที่สุด ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด โดยผู้เล่นจะต้องท าการตัดสินใจในเรื่องราคา ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน จ านวนสินค้าที่ท าการผลิตในแต่ละครั้ง และการควบคุมต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดย
เมื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์จะท าการค านวณ และประมวลผลออกมาว่าผลงาน
ของทีมใดดีที่สุด 

3. วิธีการฝึกในการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม (Sensitivity Training หรือ T-

group)  
วิธีนี้เป็นการฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้น า โดยจะจัดใหผู้้เข้ารับการฝึก

ประมาณ 8-16 คนอยู่กลุ่มเดียวกัน ซ่ึงไม่ได้ก าหนดว่าใครจะต้องท าอะไร ไม่มีหัวหน้ากลุ่ม และไม่ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ปล่อยให้แต่ละคนในกลุ่มได้แสดงพฤติกรรมระหว่างกันได้โดยอิสระ และให้
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้อื่นและตนเองจากปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม  

4. วิธีการฝึกความเป็นผู้น าแบบตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)  
วิธีนี้เป็นของเบลคและมูตัน (Blake & Mouton) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ตาข่ายการ

จัดการ (Managerial Grid) ซ่ึงเป็นการวัดความสามารถของผู้น า 2 ด้าน ดังนี้ (Blake & Mouton, 

1964) 

4.1.  ความสนใจในด้านการจัดการกับคน (Concern For People) หมายถึง ผู้น าที่มี
ความสนใจและมีความสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และยอมปฏิบัติตามค าสั่ง 
รวมทั้งมีความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ  
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4.2.  ความสนใจในการจัดการด้านการผลิต (Concern For Production)  หมายถึง 
ผู้น าที่มีความสนใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ควบคุมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยแกน X เป็นการแสดงถึงความสนใจในด้านการจัดการด้านการผลิต ส่วนแกน Y 

แสดงถึงความสนใจในด้านการจัดการกับคน หรือผู้ท าหน้าที่ในการผลิต ซึ่งในกราฟจะมีช่วงระดับ 1 
และสูงสุดคือ ระดับ 9 จะมีลักษณะของผู้น าอยู่ 5 แบบ ได้แก่  

 

รูปภาพที่ 11 - 1 แสดงตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Blake & Mouton (1964) 

1. แบบ 1,1 เป็นการจัดการแบบปล่อยปละละเลย (Impoverished Management) 

ผู้บริหารในลักษณะจะไม่ให้ความสนใจทั้งการบริหารการผลิตและพนักงานผู้ท าหน้าที่ในการผลิต หรือ
มักละทิ้งงานเป็นประจ า ซึ่งผู้บริหารในลักษณะนี้ จะท าให้องค์การมีความเสื่อมถอยได้ในภายหลัง 

2. แบบ 9,9 เป็นการจัดการแบบเน้นการท างานเป็นทีม (Team Management) ผู้บริหาร
ให้ความสนใจทั้งการบริหารจัดการการผลิต และผู้ท าหน้าที่ในการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการบริหาร
จัดการที่ดีที่สุด 
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3. แบบ 1,9 เป็นการจัดการแบบสโมสร (Country Club Management) ผู้บริหารให้
ความสนใจต่อผู้ท าหน้าที่ในการผลิตมากกว่าวิธีการผลิต 

4. แบบ 9,1 เป็นการจัดการแบบเน้นอ านาจและการยอมตาม (Authority Obedience) 

ผู้บริหารให้ความสนใจต่อการจัดการด้านการผลิต หรือสนใจเรื่องงานมากกว่าผู้ท าหน้าที่ในการผลิต  
5. แบบ 5,5 เป็นการจัดการแบบให้ความสนใจทั้ง 2 อย่างเท่าๆกัน (Organization Man 

Management) ผู้บริหารให้ความสนใจต่อการจัดการด้านการผลิต และผู้ท าหน้าที่ในการผลิตปาน
กลาง โดยสร้างสมดุลระหว่างความสนใจทั้ง 2 ด้านเท่าๆกัน 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้ให้การฝึกอบรมพัฒนา จะต้องพยายามแนะน าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ลักษณะผู้น าแบบ 9,9 จึงจะถือว่าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ส าหรับการพัฒนา
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้บริหารในส่วนราชการต่างๆนั้น บางกระทรวงได้ใช้
รูปแบบของสถาบันการฝึกอบรม ซึ่งมีหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับข้าราชการที่จะก้าวไปสู่ต าแหน่งผู้บริหารต่อไป เช่น โรงเรียนเสนาธิการทหารของเหล่าทัพต่างๆ 
หรือ วิทยาลัยการปกครอง ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการเป็นผู้บริหารในส่วนราชการต่อไป และเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบไปด้วย โรงเรียนนายอ าเภอ  โรงเรียนปลัดอ าเภอ  
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง โรงเรียนก านันผู้ใหญ่บ้าน และ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง     เป็นต้น 

 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ราชการ ก็ยังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้บริหาร ใน
บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถาบันฝึกอบรมของภาคเอกชนได้ เนื่องจากทักษะการเป็น
ผู้บริหารในส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนในปัจจุบัน มีทักษะที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เนื่องจาก
อิทธิพลของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่เน้นการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดมากข้ึน โดยการน าเอาเครื่องมือทางการบริหาร
สมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นจากวิธีการท างานในภาคเอกชนมาใช้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงได้ท า
การส่งผู้บริหารหรือเตรียมการส าหรับเป็นผู้บริหารในอนาคต ไปเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และปัจจุบันการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารก็สามารถท าได้ง่าย
ยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมมืออาชีพให้แก่ผู้บริหารมากขึ้น เช่น  การจัดตั้ง สถาบัน
ฝึกอบรม เบิร์กลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟโค้ชชิง (Berkeley Executive Coaching) ในประเทศไทย ซึ่งเป็น
สถาบันในสังกัดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยชั้นน าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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โดยจุดแข็งของสถาบันแห่งนี้ ได้ใช้เทคนิค “Active Communicating” ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหารหรือผู้น า วิธีการพัฒนาโค้ชที่มีทักษะส าคัญประเภท Soft Skills ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น ายุคใหม่ การฝึกความเป็นผู้น าโดยสถาบันได้น าเอาศาสตร์และศิลป์มาใช้เป็น
พ้ืนฐานในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และระดับความใกล้ชิดในสถานที่
ท างาน เป็นต้น  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, มิถุนายน, 2559) 

 

ความหมายของการฝึกอบรม 

 ส าหรับความหมายของการฝึกอบรม (Training) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 แอนโทนี่ แคกมา และ เพอร์ริว (Anthony, Kacmar & Perrewe, 2002, p. 323) ได้กล่าว
ว่า การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานโดยสามารถน าความรู้นั้นมาใช้โดยทันที 
 เวอร์เนอร์ ซูเออร์ และแจ็คสัน (Werner, Schuler & Jackson, 2012, p. 245) ได้ให้
ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในระยะใกล้และในงานเฉพาะโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ (Competencies) ของพนักงาน  
 บายอารส์ และ รูย์ (Byars & Rue, 2006, p. 164) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การฝึกอบรม เป็น
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ แนวคิด กฎ ทัศนคติ อันมีผลท าให้ผลงานของพนักงาน
เพ่ิมข้ึน  
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 126) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่างๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อันจะน ามาซึ่งการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

  จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้นั้น มีทั้งความหมายเชิงกว้าง คือการ
ฝึกอบรมที่ไม่ได้มุ่งแต่ให้ท างานได้เท่านั้น กับความหมายเชิงเฉพาะ คือการฝึกอบรมที่เน้นให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถในการท างานให้ได้ ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุปเป็นเชิงกว้างๆโดยรวมแล้ว การ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/
หรือทัศนคติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยการใช้เทคนิคการฝึกอบรมแต่ละ
ประเภทเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่วนวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในองค์การนั้น มุ่ง
น าไปใช้ประโยชน์หลักๆใน 2 แนวทาง คือ  
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1. เพ่ือการแก้ปัญหา  
2. เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

 ซึ่งรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมนั้น ผู้เขียนจะได้กล่าวเพ่ิมเติมต่อไปในหัวข้อ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 

ความจ าเป็นของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในอดีตที่ผ่านมา อาจไม่ใช่สิ่งจ าเป็นมากนักต่อองค์การต่างๆ แต่ปัจจุบันการ
ฝึกอบรมนับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การเป็นระบบเปิด ซึ่ง
สภาพแวดล้อมต่างๆมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ อีกทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็นับวันที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงท าให้องค์การมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องท าการจัด
ฝึกอบรม ซึ่งเหตุผลของการฝึกอบรมนั้น สามารถกล่าวสรุปได้ ดังนี้ (Byars & Rue, 2006, p. 164) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และรัฐบาล ซึ่งท าให้ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานเกิดความล้าสมัยส าหรับอนาคต 

2. แผนขององค์การเปลี่ยนแปลงไป  
3. ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน เช่น ผลผลิตที่ได้มีจ านวนน้อย ปริมาณของเสียมีมาก

ขึ้น  
4. ข้อก าหนดของการฝึกอบรม เช่น ข้อก าหนดของสาขาอาชีพบางประเภทที่ก าหนดว่า

ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว จะต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อน ข้อก าหนดของการเข้าสู่ต าแหน่ง หรือข้อบังคับ
ขององค์การต่างๆ เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลา และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้นจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามุ่งหวังให้เกิดสิ่งใดเด่นชัด ซึ่งจะแตกต่างกันไปในการ
ฝึกอบรมแต่ละครั้ง โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมตามปกติทั่วไป มีดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 

ปริมาณผลผลิตแต่เดิมอาจต่ ากว่ามาตรฐาน องค์การอาจใช้วิธีการฝึกอบรมมาช่วย
แก้ปัญหาให้ได้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามมาตรฐาน หรือ ปริมาณผลผลิตเดิมขององค์การอยู่ในระดับ
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มาตรฐาน แต่องค์การต้องการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มากข้ึน องค์การอาจใช้การฝึกอบรมมาช่วยให้ได้
ปริมาณงานหรือปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2. เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

นอกจากปริมาณซึ่งหมายถึงจ านวนของผลผลิตแล้ว องค์การยังต้องค านึงถึงคุณภาพของ
ผลผลิตด้วย หากบุคลากรสร้างปริมาณผลผลิตได้มากแต่ผลผลิตหรือผลงานเหล่านั้นกลับมีคุณภาพต่ า 
ก็ถือว่าองค์การไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตก็จะน าไปใช้ในลักษณะ
เดียวกับการเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

3. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

เพ่ือช่วยให้องค์การมีผลก าไรมากขึ้น องค์การจะต้องหาวิธีลดต้นทุน ซึ่งอาจเกิดจากการ
มีต้นทุนสูงเกินไป จึงใช้การฝึกอบรมมาช่วยแก้ปัญหา หรือต้องการให้การผลิตนั้นมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเดิม 
ก็ใช้การฝึกอบรมมาช่วยให้บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตได้โดยใช้ต้นทุนทีต่่ าลง เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการลดต้นทุนอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย โดยอุบัติเหตุ
สามารถลดลงได้ หากองค์การได้ใช้การฝึกอบรมเข้ามาช่วย 

4. เพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจ  
การพัฒนาและฝึกอบรม นับเป็นวิธีการรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส าคัญวิธีหนึ่ง 

เนื่องจากการฝึกอบรมสามารถท าให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การได้ และมีความรู้ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน ท าให้บุคลากรในองค์การท างานอย่างมีความสุข และมีคาดหวังที่จะอยู่กับองค์การต่อไป 

5. เพื่อลดการขาดงาน ลาออก และการร้องทุกข์ 
เมื่อบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน จะท าให้การขาดงาน การลาออก และ

การร้องทุกข์ลดลง ปัญหาขององค์การ และค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมต่างๆ ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย 
เป็นต้น 

 

ประเภทของการฝึกอบรม 
 

 การฝึกอบรมมีหลายประเภทซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะของการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์
การน าไปใช้  โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ (Orientation) 

ใช้ส าหรับการเข้าท างานใหม่ หรือการเริ่มต้นรับหน้าที่ใหม่ๆ ในองค์การ การปฐมนิเทศ
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ก่อนการเริ่ม
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ปฏิบัติงานใดๆ ส่วนใหญ่การปฐมนิเทศมักใช้ส าหรับการเข้างานใหม่ของพนักงาน จึงเน้นไปที่การ
ชี้แจงเกี่ยวกับองค์การ ระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตน และเรื่องอ่ืนๆ ที่บุคลากรใหม่ต้อง
รับทราบ 

2. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training - OJT) 

การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากท าให้ได้งานจริง โดยปกติมักจะท า
หลังจากได้มีการแนะน างาน ซึ่งขณะที่ปฏิบัติงานก็จะฝึกอบรมหรือสอนงานไปด้วย กล่าวคือ จะให้
พนักงานได้ปฏิบัติงานจริงๆ ในสถานที่ท างานจริง โดยแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

2.1 การสอนงาน (Coaching) ซึ่ง จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง หรือเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในงาน คอยให้การช่วยสอนแนะน า สนับสนุน ให้พนักงานใหม่ในขณะปฏิบัติงาน 

2.2 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation / Cross training) ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกัน ท าการหมุนเวียนงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

3. การฝึกอบรมในห้องทดลองงาน (Vestibule Training / Classroom Training / 

Virtual Classroom) 

การฝึกอบรมประเภทนี้คล้ายกับการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน แต่ต่างกันตรงที่สถานที่ 
หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ให้พนักงานหรือผู้เข้าฝึกอบรมใช้ในการปฏิบัติงานนั้น เป็นสถานที่ที่จ าลองข้ึนมา
เพ่ือให้เหมือนกับสถานที่ท างานจริงๆ มีสภาพคล้ายกับการท างานจริง และอุปกรณ์ที่ถูกจัดหามานั้น
อาจเหมือนกับในการปฏิบัติงานจริงทุกอย่างหรืออาจทดแทนกันได้ เป็นต้น 

4. การฝึกอบรมช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ท าข้ึนเพ่ือฝึกอบรมคนงานประเภทช่างฝีมือ ซึ่งอาจท าในขณะ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเหมือนประเภท OJT หรืออาจเป็นการฝึกอบรมในห้องทดลองที่มีสภาพ
เหมือนประเภท VT/CT/VC ก็ได้ ส าหรับงานที่ต้องฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ ช่างโลหะ ช่างตัดผม 
ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างพิมพ์ และงานช่างฝีมืออ่ืนๆ เป็นต้น 

5. การฝึกอบรมโดยโปรแกรมพิเศษ (Special Purpose Program) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเช่นกัน เนื่องจากเมื่อองค์การต้องการให้
พนักงานมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ หรือการท าวิจัย เป็นต้น องค์การอาจจัดโครงการข้ึนมาเฉพาะเป็น
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โครงการๆไป ซึ่งองค์การอาจท าการจัดขึ้นเอง หรือจ้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เป็นผู้
ฝึกอบรมให้ก็ได้ 

6. การฝึกอบรมโดยการฝึกงาน (Internship Training) 

การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการจัดขึ้นของสถานศึกษาทั่วๆไปกับองค์การธุรกิจ ดังนั้น
การฝึกงานจึงมักเป็นการฝึกอบรมของนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา เพ่ือให้พอรู้สภาพการท างาน
และลักษณะของการท างานจริงๆในองค์การ 

7. การฝึกอบรมโดยศึกษาดูงานภายนอก (Off-the-job-training)  

เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพนักงานได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆท่ีทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้า เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้น
มาปรับปรุงพัฒนาใช้กับงานในหน้าที่ โดยปกติการฝึกอบรมประเภทนี้มักมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาทางด้านความคิด จึงมักใช้กับกลุ่มผู้บริหารมากกว่า 

 

เทคนิคของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมประเภทต่างๆตามทีก่ล่าวมานั้น เพ่ือให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้ ผู้จัดอบรมจะต้องรู้จักเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมให้
เหมาะสม ทั้งกับเนื้อหาสาระที่ต้องการจะถ่ายทอด และเหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมว่าเป็น
กลุ่มคนประเภทใด ซ่ึงเทคนิคการฝึกอบรมมีหลายวิธีให้เลือกใช้ หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังนี้ 

1. การบรรยาย (Lecture) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ เป็นการสื่อสารทางเดียว จึงเป็นเทคนิคท่ีเหมาะส าหรับเนื้อหา
เชิงทฤษฎีวิชาการ ผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ แตกต่างกับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมากหรือมากพอสมควร แต่วิธีการนี้ไม่เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องลงมือปฏิบัติ เพราะเป็น
การพูดบรรยายอย่างเดียว ซึ่งผู้บรรยายอาจมีรูปภาพ วีดีทัศน์ หรือเอกสารประกอบการบรรยายช่วย
ด้วย 

2. การสัมมนา (Seminar) 

วิธีนี้จะคล้ายกับการบรรยายมาก แต่เป็นการสื่อสารสองทาง ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรม
ควรมีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นๆพอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารเสนอความคิดเห็นหรือตอบข้อซักถาม
ระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีการโต้ตอบสื่อสารกับ
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ผู้ฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน ก็จะท าให้กลายเป็นลักษณะของการบรรยายที่ไม่แตกต่าง
จากการบรรยายทั่วไป 

3. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 

เป็นลักษณะของการผสมระหว่างการบรรยายกับการสัมมนาเข้าด้วยกัน กล่าวคือ เป็น
การบรรยายโดยผู้ให้การฝึกอบรมหรือวิทยากรซ่ึงมีหลายท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่
อาจจะเชี่ยวชาญต่างศาสตร์ ต่างสาขาอาชีพกันก็ได้ ส่วนผู้เข้ารับฟังสามารถที่จะซักถามหรือเสนอ
ความคิดเห็นใดๆร่วมด้วย 

4. การประชุมอภิปราย (Conference) 

เป็นการฝึกอบรมที่ใช้หลักการเดียวกับการสัมมนา เป็นการสื่อสาร 2 ทางแต่จะแตกต่าง
กันตรงที่สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น เป็นระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากกว่าการสัมมนา อีก
ทั้งในการสัมมนานั้นอาจแบ่งเป็นช่วงของการซักถามโต้ตอบ ในขณะทีก่ารประชุมอภิปรายจะสามารถ
ท าได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นของการประชุม เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้บริหาร  

5. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

เทคนิคนี้เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าได้จริง 
และพยายามฝึกทักษะให้ท าได้มากยิ่งขึ้น อาจใช้ควบคู่กับการบรรยาย และน าเอาเทคนิคนี้เสริม ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจะได้รับบทบาทสมมุติ และให้ทดลองแสดงให้ดูต่อหน้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืนๆ 

6. การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) 

เทคนิคนี้อาจใช้ร่วมกับการบรรยาย และ/หรือการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้ เป็นการ
ฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนจริงมาแล้ว (แต่ปัจจุบันอาจเป็น
กรณีศึกษาที่สร้างหรือคิดขึ้นมาเองก็ได้) น ามาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และรู้จักวิเคราะห์
หาทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในแต่ละทางเลือก 

7. การสาธิต (Demonstration Method) 

เทคนิคนี้จะไม่เหมาะกับผู้บริหาร แต่จะเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานจริงมากกว่า เนื่องจากเป็น
เนื้อหาที่ต้องแสดงให้เห็นจริง โดยอาจน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงจะสามารถเรียนรู้และท าได้จริง 
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทีเ่ป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง หรืออาจมีบางชนิดที่พลิกแพลงประยุกต์แทน
ได้ น ามาใช้ประกอบการสาธิต 
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8. การระดมสมอง (Brain Storming) 

เทคนิคนี้ใช้ส าหรับอบรมผู้บริหาร ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และอาจต้องได้รับการ
ฝึกฝนในเรื่องของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยเทคนิคการระดมสมอง มักหยิบยกประเด็น
ปัญหาที่โดดเด่นน่าสนใจขึ้นมา ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ซ่ึงจะได้
เรียนรู้ความคิดซึ่งกันและกัน 

9. เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ (Audiovisual Techniques) 

เทคนิควิธีนี้เป็นการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยใน
การฝึกอบรม เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์วงจรปิด เทปวิทยุ วดีีโอเทป แผ่นซีดี คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อ่ืนๆ เป็นต้น เทคนิคนี้จะใช้เป็นตัวเสริมให้กับเทคนิคการฝึกอบรมวิธีอ่ืนๆ 

10. เกมส์การจัดการ (Business/Management Game) 

เทคนิคการฝึกอบรมวิธีนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะ ซึ่งถูกพัฒนามาจาก
เกมส์ ปัจจุบันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการค านวณผล โดยจะแข่งกันเป็นทีม แต่ละทีมจะได้
ข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการเหมือนกัน แต่การตัดสินใจจะแตกต่างกันไป 

 

วิธีการด าเนินการจัดฝึกอบรม 

การด าเนินการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น องค์การที่ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมจะต้องด าเนินการให้ถูกวิธี ซึ่งวิธีการจัดฝึกอบรมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Need Analysis) 

ความต้องการในการฝึกอบรม อาจมีสาเหตุมาจากความจ าเป็นอันเนื่องมาจากมีปัญหา
หรือข้อบกพร่องต่างๆเกิดข้ึนในองค์การ เช่น ผลผลิตตกต่ า งานล่าช้า หรือขวัญก าลังใจของพนักงาน
ตกต่ า เป็นต้น หรือองค์การอาจมีความต้องการปรับปรุงลักษณะการท างานใหม่ๆ อันเนื่องมาจาก
ความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ท าให้ต้องมีการฝึกอบรม อย่างไรก็ตามการ
ฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ ก าลังคน ระยะเวลา และอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการ และเรียงล าดับว่าความต้องการใด ที่ควรต้องได้รับการสนองตอบก่อนหลังตามล าดับ
ความส าคัญ 

2. ออกแบบโครงการฝึกอบรม (Design Training Program)  

เป็นการออกแบบและวางแผนการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ความต้องการในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ท าการวางแผนต้องค านึงถึงลักษณะประเภทของการฝึกอบรม
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และหัวข้อของการฝึกอบรม จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากร อุปกรณ์
หรือเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ งบประมาณท่ีต้องการ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้อาจต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร (Propose Program To Upper Management) 

จากข้อมูลที่ได้จากการวางแผนนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณและ/หรือการใช้สถานที่ต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
จึงจะสามารถจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นได้ ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการ อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงโครงการฝึกอบรมก่อนก็เป็นได้ หรืออาจต้องชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้บริหาร หรือ
ผู้บังคับบัญชาก่อน เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และการด าเนินโครงการจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ท าการฝึกอบรม (Training )  

เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการผู้รับผิดชอบจะเตรียมการเพ่ือการจัดโครงการฝึกอบรมตาม
วันและเวลาที่ระบุในโครงการ ซึ่งการเตรียมการนั้นอาจจะต้องท าหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้า
รับการฝึกอบรม ซึ่งอาจมีทั้งสมัครใจหรือบังคับให้เข้าร่วมก็ได้ และติดต่อกับวิทยากรหรือผู้ให้การ
ฝึกอบรมแต่ละท่านเพื่อให้เตรียมตัวมาตามวันเวลาที่นัดหมาย อีกท้ังต้องจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความพร้อมเพ่ือให้การจัดการ
ฝึกอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่นมากท่ีสุด เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรม 

5. การประเมินผล (Evaluation) 

การฝึกอบรมจะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์หากไม่มีการประเมินผล เพราะหากไม่มีการ
ประเมินผลก็เสมือนการวางแผน และการฝึกอบรมไม่มีความหมาย ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไร เพราะ
เราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่เราคิดไว้ในแผน กับสิ่งที่เราปฏิบัติ มีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ และหากไม่
ได้ผลตามท่ีคาดหวังไว้แล้วนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งองค์การจะได้ปรับปรุงในคราวต่อไป หรือหาก
ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ ก็จะได้ท าโครงการเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 การฝึกอบรมนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการเขียนโครงการเพ่ือเป็นการวางแผนการเตรียมการ การ
จัดแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการเขียนโครงการมีขั้นตอน ดังนี้ 
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การเขียนโครงการฝึกอบรม  

ในองค์การทั่วๆไป ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เมื่อต้องการให้มีโครงการ
ฝึกอบรมเกิดข้ึน ผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มหรือต้องการให้เกิดโครงการฝึกอบรมต่างๆจะต้องเขียนโครงการ เพ่ือ
เสนอขอรับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ดังนั้นเราควรต้องทราบถึงวิธีการเขียนและหัวข้อที่ต้องระบุ
ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะฝึกอบรม การระบุชื่อตรงๆ เช่น โครงการต่อต้าน

ยาเสพติด หรืออาจจะตั้งชื่อให้ดูแปลกไป เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เช่น โครงการหัวใจไร้สารเสพติด 
แต่ทั้ง 2 ชื่อก็สื่อเนื้อเรื่องเดียวกัน คือ การอบรมเรื่องยาเสพติด เป็นต้น  

2. หลักการและเหตุผล 

หมายถึงผู้เขียนต้องชี้แจงให้ผู้อนุมัติโครงการ หรือผู้บังคับบัญชาได้เห็นภาพว่า โครงการ
ดังกล่าวที่จะจัดขึ้นนั้นมีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญอย่างไร โครงการนี้ถึงจะต้องจัดขึ้นมา เป็นการ
บอกถึงหลักการและเหตุผลที่จะต้องจัดโครงการดังกล่าว นั่นเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ควรเขียนเรียงล าดับจากวัตถุประสงค์หลักไปหาวัตถุประสงค์รอง และไม่

ควรเขียนไว้หลายข้อเกินไปโดยไม่จ าเป็น ปกติไม่เกิน 3 ข้อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึงกลุ่มคนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมนั้นเป็นกลุ่มใด เช่น พนักงาน
บริษัททั้งหมด หรือ พนักงานบริษัทเฉพาะฝ่ายการตลาด หรือ เฉพาะผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป เป็นต้น  

5. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
ก่อนที่โครงการจะถูกจัดข้ึนได้คณะผู้จัดจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนว่าจะต้องท า

อะไรบ้าง และจะท าอะไรก่อนหลัง  
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปกติแล้วการฝึกอบรมที่สั้นที่สุด คือ 3 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไปจะมากกว่านั้น บางโครงการ
อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรืออาจเป็นปีจึงจะเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นจึงควรต้องระบุว่า
โครงการนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าใด หากใช้ระยะเวลานานเรามักท าตารางเวลาและระบุกิจกรรมที่
จะต้องท าในช่วงเวลานั้นๆด้วย (Grant Chant) 
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7. สถานที่ และเวลา 

ในโครงการจะต้องระบุถึงสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมว่าเป็นที่ใด ระบุที่อยู่ ตึก/
อาคาร ชั้น และห้อง รวมถึงระบุเวลาจากเวลาใดถึงเวลาใด ที่ใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้เดินทางมายังสถานที่ได้ถูกต้อง แต่หากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเวลาเป็นที่รู้กันเป็น
อย่างดีในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ก็อาจละเว้นได้ เช่นสถานที่ภายในบริษัท เป็นต้น 

8. งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 

การขออนุมัติโครงการเป็นการของบประมาณในการด าเนินการด้วย ดังนั้นผู้ขออนุมัติ
โครงการต้องระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทั้งหมดในการฝึกอบรม โดยการแจกแจงเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาท าการพิจารณางบประมาณได้อย่างเหมาะสม และหากมีแหล่งงบประมาณจากแหล่ง
อ่ืนมาสนับสนุนก็ควรต้องระบุด้วย 

9. การประเมินผล 

การฝึกอบรมเป็นการด าเนินงานที่ต้องมีระบบ ดังนั้นควรต้องมีการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมด้วย เพ่ือที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ด าเนินการนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้
วางแผนไว้หรือไม่ เพียงใด  ซึ่งในหัวข้อนี้ให้ระบุถึงวิธีการประเมินผลที่ใช้ในโครงการดังกล่าว 

 

 อนึ่ง การประเมินผลการจัดฝึกอบรม อาจประเมินผลความส าเร็จได้จากการท าการ
ประเมินเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลังของการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากการ
ประเมินผลจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น หากมีการเปรียบเทียบ ดังนั้น ควรต้องท าการทดสอบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนที่จะท าการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้ การทดสอบหรือการประเมินผลการฝึกอบรม 
ก็เพ่ือทีจ่ะได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึนจากการโครงการฝึกอบรมนั้น
จริงหรือไม่ และยังสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆหรือโครงการอ่ืนๆต่อไป ซึ่งข้ันตอนของการประเมินผลสามารถแสดงได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 

 

รูปภาพที่ 11 - 2 แสดงการประเมินผลโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นการสรุปรวมว่าโครงการดังกล่าวจะได้ผลกับกลุ่มคนเป้าหมาย
อย่างไร เป็นการรวมเอารายละเอียดหัวข้อวัตถุประสงค์และกลุ่มคนเป้าหมายเข้าไว้ด้วยกัน 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ชื่อหรือต าแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการว่าเป็นใคร เพ่ือที่จะให้บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆทราบว่าจะต้องประสานงานกับใคร อีก
ทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดหรือรับชอบด้วย ดังนั้นต้องทราบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะรับทั้ง
ความชอบหรือไม่ชอบหากโครงการมีปัญหา 

12. ก าหนดการในการจัดโครงการฝึกอบรม 

โดยทั่วไปแล้วการชี้แจงถึงก าหนดการ จะแสดงไว้ในกระดาษแยกออกต่างหากจากตัว
โครงการ แต่แนบไปกับรายละเอียดส่วนอื่นของโครงการด้วย โดยรายละเอียดในก าหนดการจะระบุถึง
เรื่องท่ีเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ไว้ที่หัวกระดาษ ส่วนรายละเอียดจะระบุช่วงของเวลาแต่ละ
ช่วงตามกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการฝึกอบรม และแจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบเกี่ยวกับ
ก าหนดการของโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  

ซึ่งผู้เขียนขอน าตัวอย่างโครงการฝึกอบรมของหน่วยราชการ เพ่ือทีจ่ะท าให้ผู้ศึกษาได้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., 
2558)  

(ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๑ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. เหตุผลและความเป็นมา 

๑.๑. ส านักงาน ก.พ. ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP ในการจัดโครงการพัฒนาผู้น า
คลื่นลูกใหม่ใน ราชการไทย ภายใต้โครงการ Civil service HRD strategic management โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดแนวทาง ในการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ของภาครัฐ ให้มีความพร้อมและ
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์  
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๑.๒. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาผู้น าทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการ เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยซึ่งได้ทดลองด าเนินการ
เป็นโครงการน าร่อง ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ด าเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจ า  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่น
ลูกใหม่ให้สอดคล้องต่อเนื่องกับระบบ การเตรียมผู้น าคุณภาพภาครัฐของส านักงาน ก.พ. โดยพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ ปรับกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการพลเรือนระดับ
ช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ 

๑.๓. ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ิมเติมด้วยการน า ร่องวิธีการเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning program) กับการเรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และปรับวิธีการเรียนรู้โดยลดชั่วโมงการบรรยายและเพ่ิม
กิจกรรมกลุ่มมากข้ึน (Teach less learn more) ส าหรับใช้พัฒนาข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพ่ือ พัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ให้เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าที่พร้อมตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และขยายผลการ
พัฒนาไปยังส่วนราชการต่างๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
การฝึกอบรมนี้ มุ่งพัฒนาความเป็นผู้น าของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อ

สร้างสรรค์ องค์กรของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๒.๑. พัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผู้น ารุ่นใหม่ของภาคราชการไทยในการเป็น
ผู้น า การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ และพร้อมในการตอบสนอง บริบทในการบริหารงานภาครัฐ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๒.๒. เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อ การก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

๒.๓. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

๓. โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม  

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย มีโครงสร้างการด าเนินการ
แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้  
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๓.๑. ช่วงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
รับ การฝึกอบรม ตลอดจนประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม  

๓.๒. ช่วงการฝึกอบรม เป็นการด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีเนื้อห าส าระเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามกรอบสมรรถนะ
ของผู้น าคลื่นลูกใหม่ (ผู้น า ระดับต้น) ประกอบด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียน การพบปะสนทนากับ
ผู้บริหาร การท างานกลุ่ม และการศึกษาดูงานทั้งในต่างจังหวัด และต่างประเทศ  

๓.๓. ช่วงการติดตามผลการฝึกอบรม เพ่ือการติดตามผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในงาน รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่ างๆ ดังนี้ 

-  การประเมินผลความส าเร็จของการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะที่ก าหนด 

-  การน าเสนอโครงการศึกษากลุ่ม “โครงการจิตอาสา” 

๔. วิธีด าเนินการ  

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย จะใช้วิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย
เพ่ือ เสริมสร้างความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าไปเป็น หลักการในการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Continuous self-development) ซ่ึง
วิธีการต่างๆที่จะ น ามาใช้ด าเนินการระหว่างหลักสูตร ได้แก่  

-  การบรรยาย 

-  การอภิปร ายกลุ่ม 

-  การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
-  การใช้เกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
-  การมอบหมายการอ่าน/ค้นคว้า 
-  การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
-  การจัดท าโครงการศึกษากลุ่ม 

-  กิจกรรมผจญภัย/ความยากล าบาก 

-  การเล่าเรื่อง/ประสบการณ์กรณีศึกษา 
-  การสนทนากับผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 

-  การส ารวจและประเมินตนเอง 
-  การเรียนรู้ร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม 

-  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 
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-  การใช้กรณีศึกษา 

โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๓ ช่วง  
๑. ช่วงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
๒. ช่วงการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ณ ส านักงาน ก.พ.จังหวัด

นนทบุรี การฝึกอบรมในลักษณะอยู่ประจ า และการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ  

๓. ช่วงการติดตามผล เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจ าในต่างจังหวัดกิจกรรมการ
ประเมินผล ความส าเร็จในการเรียนรู้ และการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งการน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าคลื่นลูกใหม่ 

๕. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเปา้หมาย จ านวน ๔๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และพนักงาน เอกชน  

๖. เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  

๖.๑. เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ข้าราชการ
ประเภทอ่ืน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ซึ่งมีอ ายุไม่เกิน ๔๐ ปี
บริบูรณ์ (นับถึงวันเปิด การฝึกอบรม) โดยได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๘ ปี และไม่เคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า คลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน  

๖.๒. ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติ ราชการในระดับ ดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ่านมา  

๖.๓. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับท่ีสื่อสารได้และ 

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ  

๖.๔. มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิกล้ าคิดกล้ าริเริ่ม มีแววของการเป็นผู้น า 

ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นนักปฏิบัติเป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชอบแสวงหาความรู้ และประสาน
สัมพันธ์ได้ดี  

๖.๕. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามท่ีระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ  

๖.๖. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 



378 

 

 

๗. ระยะเวลา  
แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ช่วง ดังนี้  
๗.๑. ช่วงการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

๗.๒. ช่วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีน าคม ๒๕๕๙ 

๗.๓. ช่วงการประเมินผล ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

๘. สถานที่  
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีต่างจังหวัด และต่างประเทศ  

๙. วิทยากร  
จากส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก  

๑๐. งบประมาณ  
งบประมาณของส านักงาน ก.พ.  

๑๑. การรับรองผลการฝึกอบรม  

การส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละกิจกรรม และจัดท าผลงานวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จครบถ้วน  

ผู้มีความจ าเป็นเนื่องด้วยภารกิจราชการซึ่งท าให้ต้องขาดการฝึกอบรมจะต้องส่งใบลา
ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนดทุกครั้งและการมาเขา้รับการฝึกอบรมถือเป็นการมาปฏิบัติราชการตามปกติ
จึงต้องลงชื่อทุกวัน ที่มาเขา้รับการฝึกอบรม 

๑๒. ที่ปรึกษาโครงการ  

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์     เลขาธิการ ก.พ.  
หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล      รองเลขาธิการ ก.พ.  
นางสุทธิลักษณ์ เอ้ือจิตถาวร   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

นางจิตรา ปานอ่อน    นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ  

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ.  
โทรศัพท์   ๐ ๒๕๔๗-๑๗๔๘, ๐ ๒๕๔-๗๑๗๖๕  

โทรสาร  ๐ ๒๕๔-๗๐๒๔ 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 11 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะส่งผลให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้าไปด้วย อีกทั้งยังเป็น
การธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การอีกด้วย ดังนั้น องค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเฉพาะผู้บริหารเนื่องจากมีบทบาทส าคัญต่อความอยู่รอดของ
องค์การ โดยปกติองค์การมักใช้วิธีการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับทักษะความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางให้เท่าเทียมกับ
งานที่มอบหมายให้ท า  
 การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต อีกทั้งลดต้นทุนในการผลิต 
เพ่ิมขวัญก าลังใจ และ  ลดการลาออกและการร้องทุกข์ของพนักงาน ส่วนประเภทของการฝึกอบรม
นั้นแบ่งออกเป็น 1) การปฐมนิเทศ 2) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 3) การฝึกอบรมในห้องทดลอง
งาน 4) การฝึกอบรมช่างฝีมือ 5) การฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมพิเศษ 6) การฝึกงาน และ 7) การดูงาน
จากภายนอกองค์การ ซึ่งเทคนิคในการฝึกอบรมนั้นมีให้เลือกใช้ได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและกลุ่มคนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย หรือการสัมมนา เป็นต้น ส่วนขั้นตอนใน
การด าเนินการฝึกอบรมจะมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ 2) การออกแบบ
โครงการ 3) การน าเสนอโครงการ 4) การด าเนินการฝึกอบรม และ 5) การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. เหตุใดเราต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การฝึกอบรม หมายความว่าอย่างไร 

3. เหตุใดองค์การจึงต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน 

4. การฝึกอบรมแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
5. การฝึกอบรมแบบ OJT หมายความว่าอย่างไร 

6. เทคนิคการฝึกอบรมแบบใดที่ไม่เหมาะกับผู้บริหาร 

7. เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยาย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

8. อธิบายวิธีการด าเนินการจัดฝึกอบรมว่ามีข้ันตอนอย่างไร 

9. ลักษณะของทรัพยากรที่มีคุณภาพในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร 

10. นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยๆ เพื่อเขียนโครงการฝึกอบรมและน าเสนอ 
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บทที่ 12  

วินัย จรรยาบรรณ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการออกจากราชการ 

ข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในรูปแบบอื่นๆของรัฐ ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้มคีวามเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม บุคลากรของรัฐมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างความ
เจริญและเป็นผู้แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร แต่อย่างไรก็ตาม การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ
จ าเป็นต้องอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย และจรรยาบรรณตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ประชาชนได้เกิด
ความศรัทธาและให้ความร่วมมือแก่ระบบราชการ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงด ารัสไว้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริ
ราช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ า ปี พ.ศ. 2558 โดยมีใจความว่า (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
ส านักงาน ก.พ., 2016)   

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและ
ประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปไม่ขาดสาย 
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใคร
เป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกัน
คิดร่วมกันท า ด้วยความอุสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตใจ งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ไม่ติดขัด และส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”  

คงต้องยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในวงราชการนั้น  นับเป็นปัญหาใหญ่และ
เป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ  อีกท้ังเป็น
ปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ โดยจากการจัดล าดับขององค์กร Transparency International 

(TI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-governmental Organizations หรือ NGO) ระดับ
สากล  ที่ได้ด าเนินการตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศต่างๆ และได้จัดล าดับของแต่
ละประเทศ โดยเรียงตามดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาของประเทศ  โดยปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยอยู่
ในล าดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ  (Transparency, 2016) ปัญหาการทุจริตนี้จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข
เพ่ือภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ส านัก
มาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ.  จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ จากการส ารวจของธนาคารโลก หรือ World Bank เกี่ยวกับ
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คุณภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการไทยยังพบว่า ยังมีคะแนนต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ดังแสดงในกราฟต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปภาพที่ 12 - 1 แสดงผลการส ารวจคุณภาพของระบบราชการไทย  
ที่มา : เอกสารการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ของ 
ธนาคารโลก (World Bank) 

 

จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนคุณภาพของการปฏิบัติงานดังกล่าว คงปฏิเสธไม่ได้
ว่ามีความสัมพันธ์กับวินัยและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ส านักงาน ก.พ. จึงได้มีการก าหนด
วินัย จรรยาบรรณ ของข้าราชการในหน่วยงานต่างๆขึ้น โดยในมาตรา 78 ถึง มาตรา 89 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนี้ไว้  นอกจากนี้ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งหรือการถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้มี
การบัญญัติการอุทธรณ์ไว้  ในมาตรา 114 ถึงมาตรา 121 และการร้องทุกข์ในมาตรา 122 ถึงมาตรา 
125 ซึ่งในบทเรียนนี้ จะได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ของบุคลากรภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความหมายของวินัย 

ส าหรับความหมายของวินัยนั้น ได้มีนักวิชาการของไทยหลายท่าน ได้ท าการก าหนด
ความหมายไว้คล้ายๆกันหรือไปในท านองเดียวกัน ดังนี้ 

พิรุฬ เพียรล้ าเลิศ (2559, หน้า 3-4) ได้กล่าวว่า วินัย คือ แบบแผนความประพฤติ หรือ ข้อ
ปฏิบัติ ซึ่ง ข้าราชการต้องซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รักษาความลับ ปฏิบัติตามค าสั่ง และรักษา
ชื่อเสียง เป็นต้น หรือ วินัยคือลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการ ดังนี้ 

1. ควบคุมตนเอง 
2. ปฏิบัติตามการน า 

3. อยู่ในระเบียบแบบแผน 

4. มีความเป็นระเบียบ 

ชนิดา ชื่นวัฒนาประณิธิ (2550, หน้า 237) ได้ให้ความหมายของวินัยว่า หมายถึง เครื่องมือ
ที่ผู้บริหารใช้ก ากับความประพฤติของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานร่วมกัน ให้อยู่ในความเป็นระเบียบและ
ถูกต้อง เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 

วนิดา วาดีเจริญ และคณะ (2556, หน้า 125) กล่าวถึง ความหมายของวินัยว่า เป็นมาตรการ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดโดยองค์การเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกในองค์การยึดถือปฏิบัติตาม 
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวินัย คือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของสมาชิก ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด หากสมาชิกคนใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัย หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ วินัยขององค์การ หมายถึง กระบวนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนข้อบังคับขององค์การ
นั่นเอง 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของวินัยว่า หมายถึง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่องค์การก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลในองค์การ ทั้งนี้ 
การประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม (องค์การ) 
อย่างราบรื่น มีความสุข ความเจริญ อันน าไปสู่ความส าเร็จที่องค์การต้องการโดยอาศัยการฝึกให้
ปฏิบัติตนรู้จักควบคุมตนเอง  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2555, หน้า 274) กล่าวว่า ค าวา่วินัยนั้น หมายถึง ระบบการชี้น า
และควบคุมพฤติกรรมของคนหมู่มากให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น 
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การลงโทษ การให้รางวัล หรือการให้ค าปรึกษา ซึ่งวินัยประกอบไปด้วย ระบบ พฤติกรรม กลุ่มคน  
และ เครื่องมือ เป็นต้น 

ส่วนชูชีพ ประทุมเวียง (2554, หน้า 308) ให้ทัศนะว่า ค าว่า “วินัย” สามารถอธิบายได้ 2 
นัย ดังนี้   

1. ความหมายในทางรูปธรรม ซึ่งหมายถึง ปทัสถานแห่งความประพฤติที่ก าหนดขึ้นส าหรับ
คนในหน่วยงานแต่ละแห่งเรียกว่า “ข้อปฏิบัติ” หรือแบบแผนที่ก าหนดไว้หรือที่มุ่งหวังส าหรับคนใน
วงการนั้นๆเรียกว่า “วินัย” เช่น วินัยข้าราชการพลเรือน วินัยข้าราชการครู เป็นต้น ดังนั้น วินัยใน
ความหมายนี้จึงหมายถึง กฎ ระเบียบ แบบแผน ค าสั่ง ที่ต้องปฏิบัติตาม 

2. ความหมายในทางนามธรรม ซึ่งหมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็น
ทางการ เช่น การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ค าสั่ง ระเบียบแบบแผน หรือ การควบคุมตนเองให้มีระเบียบ 
การเคารพผู้บังคับบัญชา การอยู่ในแบบแผน หรือตั้งใจท าในสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ 

ซึ่งชูชีพและคณะ ยังได้กล่าวอีกว่า จากความหมายของวินัยในทางนามธรรมดังกล่าว ท าให้
เห็นว่า แท้จริงแล้ว วินัยที่ต้องการนั้นไม่ใช่ “ข้อปฏิบัติ” หรือ “แบบแผน” แต่ต้องการ “การปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติ” “การอยู่ในแบบแผน” “การปฏิบัติตามผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา” หรือ “การมีความ
เป็นระเบียบวินัย” นั่นเอง 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า วินัยเป็นกฎเกณฑ์ท่ีองค์การก าหนดขึ้น เพ่ือควบคุมสมาชิก
ในองค์การ ให้มีความประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานของ
องค์การบรรลุผลผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ 
 

วินัยข้าราชการมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ซึ่งมี 4 
ประการ ดังนี้ (พิรุฬ เพียรล้ าเลิศ, 2559, หน้า 7) 

1. เพ่ือให้ราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ 
3. เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

4. เพ่ือสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ 
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ส าหรับการด าเนินงานด้านวินัยของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ (ก.พ.) นั้น จะมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแล ให้การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ (ก.พ.) ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงเรียกว่า  
ส านักมาตรฐานวินัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ., 2016) 

 

ส านักมาตรฐานวินัย 

ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
เสริมสร้าง และ พัฒนาให้ข้าราชการ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของทาง
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาวินัย เพ่ือให้ข้าราชการสามารถด ารงตนในราชการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีกทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส านักมาตรฐานวินัยจึงมีภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ด าเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการ วิเคราะห์ การจัดท าส านวน และจัดท า
ความเห็น 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎระเบียบ แนวทางการด าเนินการทาง
วินัย 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การด าเนินการ
ทางวินัย มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง กรมต่าง ๆ 

4. เสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 

 

การรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือน 

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยการกระท าหรือไม่กระท าการตามท่ีบัญญัติไว้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ นอกจากจะต้อง
รักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้แล้ว ยังต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อก าหนดของกรรมการข้าราชการพลเรือนด้วย ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็น
ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (มาตรา 80 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 
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1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือเกิดความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

4. ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

7. ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้อราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

8. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการด้วย 

10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย 

11. กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

นอกจากนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังนี้ (มาตรา 83 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือ
ว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
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3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

5. ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ อันอาจท าให้เสียความ
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

7. ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

8. ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มแหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

10. ไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ซึ่งในมาตรา 84 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนอีกว่า ข้าราชการสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวินัยที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 80 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย ส่วนมาตรา 85 ก็ได้ระบุถึงลักษณะของการกระท า
ความผิดที่ถือว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงว่า จะต้องมีลักษณะดังนี้ (มาตรา 85 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง 

3. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

4. กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
5. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
6. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา

ถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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7. ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 และมาตรา 
82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

บทลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน 

โดยวินัยของข้าราชการพลเรือน ยังได้ก าหนดโทษของผู้กระท าความผิดทางวินัยว่า จะต้อง
ได้รับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 ซึ่งมีสถาน ดังนี้ (มาตรา 88 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. โทษส าหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
1.1 ภาคทัณฑ์ 
1.2 ตัดเงินเดือน 

1.3 ลดเงินเดือน 

2. โทษส าหรับความผิดอย่างร้ายแรง ได้แก่ 
2.1 ปลดออก 

2.2 ไล่ออก 

ซึ่งการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น ให้ท าเป็นค าสั่ง โดยผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ซึ่งในค าสั่งลงโทษให้
แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

อนึ่งส าหรับ การลงโทษลดขั้นเงินเดือน / ลดเงินเดือน ได้มีบทเฉพาะกาลที่ ว 16/2554)  ซ่ึง
มีเนื้อหา ดังนี้            

1. โทษลดขั้นเงินเดือน ให้เปลี่ยนเป็นโทษลดเงินเดือน 

2. โทษลดเงินเดือนอัตรา 2% หรือ 4% 

3. จ านวนเงินที่จะลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ตัดทิ้ง 
 

การด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการพลเรือน 

โดยเมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว ผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย โดยเมื่อได้รับ
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รายงาน หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุ รีบด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้น กระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติ
เรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไป ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนแล้วแต่กรณี ดังนั้น ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา ปรากฏว่ากรณีมีมูล ถ้า
ความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ เห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ส่วนในกรณีทีเ่ห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

ส่วน ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา ปรากฏว่ากรณีมีมูล อันเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ซ่ึงในการสอบสวนต้อง
แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาแล้ว ก็
ให้ด าเนินการต่อไปตามท่ีก าหนดแล้วแต่กรณี ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนการด าเนินการทางวินัยต่อ
ข้าราชการพลเรือนนั้น สามารถอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจได้ ดังภาพที่ 12 – 2
ดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 12 - 2  แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 90 
และมาตรา 91 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งต่างกัน 
หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ทีถู่กกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา 94 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

2. ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวง
ถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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3. ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูก
กล่าวหาด ารงต าแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

4. ส าหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

    ส่วนในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. จะด าเนินการทางวินัย
โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ และเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด และในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัย
เล็กน้อย ส่วนในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ ซ่ึงการลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีทีข้่าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้
ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด  ทั้งนี้ ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ไม่ใช้อ านาจด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ เสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
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การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ มีอ านาจสั่งพักราชการ 
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ ถ้า
ภายหลัง ปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้น มิได้กระท าผิดหรือกระท าผิด ไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิม หรือต าแหน่ง
อ่ืนในประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกัน หรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใด พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้น มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ มีอ านาจด าเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนด าเนินการทางวินัย ตามท่ีบัญญัติ
ไว้ต่อไปได้ ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และ
เงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น (มาตรา 101 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

 

การด าเนินการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ 

การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการ ที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการ
โดยเฉพาะ ในกรณทีีเ่ป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ
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ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลง
ทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน 
อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพ่ือพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีด าเนินการทางวินัย
กับข้าราชการต่างกระทรวงกัน หรือกรณีด าเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้รายงาน 
ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการด าเนินการ
ทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติให้ ก.พ. มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

 ซ่ึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือน สามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้ (มาตรา 102-106 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551) 

 
 

รูปภาพที่ 12 - 3 แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือน 
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หลักการพิจารณาก าหนดโทษ 

หลักการพิจารณาในการก าหนดโทษของข้าราชการพลเรือนนั้น จะต้องค านึงถึงความบริสุทธิ ์
ยุติธรรม ซึ่งต้องยึดหลักการที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้  

1. ยึดหลักนิติธรรม 

2. ยึดหลักมโนธรรม 

3. ยึดหลักความเป็นธรรม 

4. ยึดนโยบายของทางราชการ 

การออกจากราชการ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญจะออกจาก
ราชการหรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 107 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. ตาย 

2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก 

4. ถูกสั่งให้ออก 

5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ และทาง
ราชการมีความจ าเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการ หรือหน้าที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในต าแหน่ง จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
แต่หากข้าราชการพลเรือนผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก หรือ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
ลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน และผู้บังคับบัญชา เห็นว่ามีเหตุผลและ
ความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ แต่หากกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุ มีเหตุจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่
วันขอลาออกก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ หากผู้ขอลาออกมิได้ขอลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้งให้
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ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ (มาตรา 109 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสามารถสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 110 ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)  

1. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สม่ าเสมอ 

2. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามประสงค์ของทางราชการ 

3. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่ได้ก าหนดไว้ 
4. เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติ

หน้าที่ด ารงอยู่ ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลัดเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

5. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

6. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

7. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 93 และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา 97 แต่มีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

8. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการ ให้
รายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี 
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จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

ค าว่า “จรรยาบรรณ” ในวงราชการไทยบางครั้งอาจใช้ค าอ่ืนๆที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แทน เช่น จริยธรรม  คุณธรรม ซึ่งมีความหมายไปในลักษณะของ คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และหากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้ผู้ประกอบ
อาชีพการงานแต่ละอย่าง เกิดคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ และยังเป็นการรักษา 
ส่งเสริมเกยีรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้มีอาชีพรับราชการ  ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อ
ข้าราชการไทย และรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัยที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้าน 
“จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ใน ปี พ.ศ. 2549 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง กระตุ้น ยกระดับ ให้หน่วยงานภาคราชการและเจ้าหน้าที่ข้าราชการเกิดความ 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” โดยเฉพาะการเตรียมตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถไตร่ตรอง
ใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ มีการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม กล้าเผชิญกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจและการ
กระท าไป ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดูแลป้องกันรักษาปกป้องไม่ให้การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติ
ตนเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสี่ยงต่อความไม่ดีงามใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลและหน่วยงานราชการ โดยมีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  

1. ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต ลดความสูญเสียและขจัดรูรั่วไหลในการปฏิบัติราชการ 

2. สร้างจิตส านึกในการประพฤติมิชอบ ให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจากนี้ ค าประกาศฉบับนี้ ยังได้มีเนื้อหาบางส่วนที่ระบุถึงคุณธรรมที่ภาคส่วนราชการ
จะต้องท าการเสริมสร้างนั้น ประกอบด้วย (ประกาศวาระแห่งชาติ ด้าน จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ, 2549, หน้า 1-6) 

1. มีความตระหนักในคุณธรรม 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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3. มีความอดทน 

4. มีความเพียร 

5. ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

6. ไม่โลภ แบ่งปัน และไม่ตระหนี่ 

โดยรัฐบาลได้จัดท าตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประการ ดังนี้  

1. การสร้างกลุ่มผู้น าและผลักดันให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม  
2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ  
3. การให้ค าปรึกษา แนะน า และการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และธรรมาภิบาล  
4. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1. กฎหมาย/หน่วยงานหลัก  
2. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน/แรงกดดันจากสังคม  
4. การศึกษา วิจัย  

เพ่ือให้เนื้อหาดังกล่าวง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผู้เขียนขอน าเสนอตัวแบบการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เป็นแผนภูมิภาพซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 12 - 4 แสดงตัวแบบการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ที่มา : ดัดแปลงจากส านัก ก.พ.ร. (2549) 

 

และเนื่องจากจรรยาบรรณซึ่งเป็นข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติ หรือเป็นการก าหนดว่าสิ่งไหนควร
ท าหรือไม่ควรท า จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งสนับสนุนวินัย และเป็นมาตรฐานที่คอยควบคุมความ
ประพฤติด้านศีลธรรมขององค์การ หรือวิชาชีพต่างๆ ดังนั้น พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 78 จึงได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ ตามท่ี
ส่วนราชการก าหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. การยึดมัน่และยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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โดยให้ส่วนราชการได้ท าการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ซึ่งในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการนั้น ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ และท าการประกาศให้
ประชาชนทราบ ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ดังนี้ (จรรยาบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550)  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

.................................................. 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และ ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเรียบข้าราชการ 

พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อ วันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ บททั่วไป 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน

หรือหัวหน้าส่วนราชการอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง 

“ผู้บริหาร” หมายถึง บุคลากรที่มีต าแหน่งผู้บริหาร ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(ข) 
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“บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยและ
ให้หมายความรวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าที่สังกัดมหาวิทยาลัยด้วย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ปฏิบัติ
หน้าที่สายผู้สอนและสายสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย 

“อาจารย์” หมายถึง บุคลากรที่มีต าแหน่งวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติที่ดี เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ในการประกอบอาชีพ ที่ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและ
ส่งเสริมเกียรติคุณในสาขาวิชาชีพของตน 

“วิชาชีพ” หมายถึง สาขาวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพก าหนดจรรยาบรรณไว้เป็นการ
เฉพาะ 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง 
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๒ จรรยาบรรณทั่วไป 

ข้อ ๕ บุคลากรพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

(๒) รักและศรัทธาในวิชาชีพ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
ก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

(๓) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว อดทน
ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
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(๕) ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา ใช้เวลาราชการและอุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่ 

(๖) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ
ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

(๗) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเอง
และส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาในความรับผิดชอบ  

(๘) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(๙) ให้บริการนักศึกษา ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใสเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบว่ามีหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

(๑๐) ละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่ามากเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้ด้วยความเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่ง
อาจจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยเร็ว เพ่ือ
ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

(๑๑) ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความ
ไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 

หมวด ๓ จรรยาบรรณอาจารย์ 
ข้อ ๖ อาจารย์พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อ ๕ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย ์

ดังนี้ 
(๑) ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

(๒) อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่าง
เต็มใจ และเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนรักและเมตตาส่งเสริมให้ก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนโดยเสมอภาค 
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(๓) ปฏิบัติภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญา 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามท่ีได้รับการมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

(๔) พึงปฏิบัติโดยเสรีภาพทางวิชาการโดยสุจริต ไม่ถูกครอบง าด้วยอิทธิพล หรือ
ผลประโยชน์ใด 

(๕) พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการมืองอยู่เสมอ 

(๖) พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(๗) ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ 

(๘) ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

(๙) ไม่ท าการสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (๗) (๘) (๙) ให้ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง 

หมวด ๔ จรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร 

ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อ ๕ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ดังนี้ 

(๑) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และ
มอบหมายงานให้เหมาะสมแก่ ความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ของบุคลากร 

(๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัย นุ่มนวล และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคลากร อดทน อดกลั้นในการบริหารงานทุกระดับ 

(๓) ด ารงอยู่ในความยุติธรรม ให้ค าปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร มีความจริงใจในการบริหาร และ
ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

(๔) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

หมวด ๕ คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณประกอบด้วย 
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(๑) ประธานกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 

(๒) กรรมการผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 

(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(๔) กรรมการจากผู้แทนคณบดีหรือผู้แทนผู้อ านวยการส านัก สถาบัน จ านวน ๑ คน 

(๕) ให้รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (๔) (๕) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามท่ีก าหนด
ไว้ในข้อบังคับ และคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมายได้ 

หมวด ๖ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๙ การด าเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท าได้โดยผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาขอให้
ด าเนินการหรือคระกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๑๐ เมื่อด าเนินการทางจรรยาบรรณหากปรากฏว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดทางวินัยอยู่
ด้วยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณรายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป 

ข้อ ๑๑ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การ
สอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับการด าเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากรตาม
ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

หมวด ๗ หลักเกณฑ์การตักเตือนหรือท าทัณฑ์บนทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยสอบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมูลว่า
ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณจริง ให้เรียกพบ โดยแจ้งเป็นหนังสือและให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือนหรือท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณปรับปรุงตนเองและ
ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งตักเตือนหรือทัณฑ์บนนั้น ถ้าผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไม่ปฏิบัติตาม
ค าตักเตือน ด าเนินการให้ถูกต้องหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
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หมวด ๘ การอุทธรณ์การประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๑๓ การอุทธรณ์การประพฤติผิดทางจรรยาบรรณให้อุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย และให้
น าข้อบังคับมหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณาการ
ลงโทษการออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับการอุทธรณ์โทษทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

การด าเนินการดา้นจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน 

ส าหรับการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน นั้น ส านักงาน ก.พ. ได้ให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการพลเรือนทุกระดับ จึงได้ด าเนินการ
จัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเครื่องมือ 
กลไก และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน าและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสนอ
คณะรัฐมนตรี ด าเนินการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และประสานความร่วมมือในด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอ่ืนๆ 

 

ประวัติศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในปี 
พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
ทางด้านจริยธรรมในระบบราชการ รวมทั้งประสานส่งเสริมเครือข่ายกับองค์กรและบุคลต่างๆในเรื่อง
การส่งเสริมจริยธรรม การจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม ซึ่งมีตัวอย่างหลักสูตร อาทิ หลักสูตรวิทยากร
จริยธรรม หลักสูตรการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการเสริมสร้าง
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม 
และจัดท าค่านิยมสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ต่อมา ประเด็นเกี่ยวกับด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้รับความส าคัญเพ่ิมยิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างราชการใส
สะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของราชการ ประกาศเป็นแผน
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ระดับประเทศ และให้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกลไกภายในเพ่ือสร้างความใสสะอาดและโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด แผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด และ
รายงานผลการด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ได้
เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และแนวทางด าเนินการในการ
พัฒนาระบบราชการ และมอบหมายให้ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเจ้าภาพหลักการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต การ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นกลไกซ่ึงจะขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เป็นระบบที่สร้างประโยชน์เพื่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเป็นต้น
มา ภาครัฐและราชการจึงได้มีแนวนโยบาย และการก าหนดเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายระดับต่างๆ มาโดย
ตลอด ส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมต้องขยายมิติ และเพ่ิมความรับผิดชอบการด าเนินงานด้านต่างๆ 
เพ่ือรองรับนโยบายและกฎหมายต่างๆเหล่านี้มาตามล าดับ 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เคยมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ส านักงาน ก.พ. มีพันธกิจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ท างาน โดยการศึกษา การวิจัย การพัฒนา การส่งเสริม การให้ค าปรึกษาการสร้างเครือข่าย รวมทั้ง
การสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อรณรงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ราชการใสสะอาด 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการ
ประพฤติปฏิบัติตามค าถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและร่วมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน                                

2. การสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน 
และภาคีการพัฒนาต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. การรณรงค์และประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วน ในการกระตุ้นและปลุกจิตส านึกการเป็น
ข้าราชการที่ดีหน้าที่ของข้าราชการที่ดีเพ่ือสร้างประเทศไทยใสสะอาด 
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4. การเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การเสริมสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนาและสามารถประยุกต์หลักดังกล่าวส าหรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข มีจิตส านึกและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม 

6. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันพฤติกรรม
ของข้าราชการที่ไม่พึงประสงค์ 

7. การสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

8. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดช่องทางให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

9. การผลิตสื่อเผยแพร่ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพ่ือเสริมสร้างราชการและประเทศไทยให้ใสสะอาด 

10. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

การด าเนินกิจกรรมด้านจริยธรรมนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องท าการ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ โดยรายละเอียดของ
มาตรฐานทางจริยธรรมมีดังนี้ 
 

มาตรฐานทางจริยธรรมของราชการ 

เนื่องจากจริยธรรมในภาคส่วนราชการนั้น นับมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆตามล าดับ ดังจะ
เห็นได้จากการก าหนดสาระส าคัญเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีการจัดท าประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการพลเรือนด้วย ดังนั้น ในปี พ.ศ.
2551 ส านักงาน ก.พ. จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือ
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ใช้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานประเภทบริการ โดยมีเครื่องมือจ านวน 7 มิติ 53 ตัวชี้วัดย่อย ต่อมามี
การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดอีก 2 ครั้ง เพ่ือให้ครอบคลุมหน่วยงานทุกประเภท ได้แก่ ประเภท
นโยบาย การบริหาร การบังคับใช้กฎหมาย และการสนับสนุนวิชาการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2553 ก าหนดเป็นมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตวัชี้วัดย่อย ให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นตัวชี้วัด
ความโปร่งใส 

ส าหรับประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประมวลจริยธรรมมีผลบังคับใช้ ให้ส านักงาน ก.พ. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้
เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในปีต่อมา คือ พ.ศ. 2553 ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดท าเครื่องมือประเมินสถานภาพ
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบส ารวจสถานภาพจริยธรรม
ข้าราชการ และเครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ กรณีศึกษาเพื่อประเมินสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ซึ่งเครื่องมือเชิงปริมาณนั้นได้น ามาปรับใช้และเก็บข้อมูลในส่วนของข้าราชการพลเรือนทั่ว
ประเทศในปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2556 ส านักงาน ก.พ. มีการติดตามประเมินผลสถานภาพ
จริยธรรม เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเดิมเม่ือปี พ.ศ. 
2554 โดยศึกษาประเมินในเชิงปริมาณซ้ าอีกครั้งหนึ่ง และในปีเดียวกันนี้ ยังได้มีการศึกษาในส่วนของ
ประชาชนและสัมภาษณ์เจาะลึกความคิดเห็นจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมด้วย  

นอกจากนี้ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังได้มีการสร้างเครือข่าย ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานอื่นๆอีก 
ดังนี้ 

1. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

2. สภาพัฒนาการเมือง 
3. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

4. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

5. ศูนย์คุณธรรม 

6. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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7. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
9. องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 

10. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
11. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
12. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) 

ส่วนคณะกรรมการด้านจริยธรรมนั้น ส านักงาน ก.พ. มอบอ านาจให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง
จัดท าประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการข้ึน เช่น กระทรวง ส่วนราชการอิสระ 
และจังหวัดหรือภูมิภาค ส าหรับส านักงานข้าราชการ ก.พ. นั้น ก็ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และข้อ 14 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 15 ของประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
 

การอุทธรณ์ในระบบราชการ 

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนร้องขอความเป็นธรรม ในกรณีที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยแล้วพิจารณาเห็นว่า การลงโทษนั้นไม่มีความเป็นธรรม หรือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทาง
นิติธรรม ในการบริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ขอให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
อุทธรณ์ท าการทบทวนการลงโทษอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการอุทธรณ์จึงเป็นโอกาสที่ท าให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ตน ซึ่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ไว้
ในมาตรา 114 ว่า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 
110 ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง ส่วนการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.  เมื่อ ก.พ.ค.  
พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น
ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย แต่หากกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย
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อุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่า
ทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 117 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ อันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์
ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งตัวข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการนี้ จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมไว้ด้วยก็ได้  

3. มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

4. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ ใน
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 

5. สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 

ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ระบุว่า ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังกล่าว ก็ให้
ขยายระยะเวลาได้อีกซ่ึงไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึก
เหตุขัดข้อง ให้ปรากฏไว้ด้วย  

อย่างไรก็ตาม การตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น จะต้องตั้งด้วยความระเอียดรอบครอบ 
เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปิดให้มีการคัดค้านการแต่งตั้ง
กรรมการได้ หากมีกรณีดังนี้ (มาตรา 121 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

1. รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกส่งให้ออกจาก
ราชการ  
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2. มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกส่งให้ออกจาก
ราชการ  

3. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
4. เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือส่งให้ออกจากราชการ  

5. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย หรือการสั่งให้ออกจากราชการที่ผู้
อุทธรณ์ ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

6. มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตามข้อ1-4 อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
 

การร้องทุกข์ในระบบราชการ 

การร้องทุกข์ หมายถึง กระบวนการพนักงานสัมพันธ์ในการบริหารงานบุคคล ที่ก าหนดให้
สิทธิแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่จะร้องขอให้ทบทวนการสั่งให้ออกจากราชการโดยเหตุต่างๆ หรือ
ขอให้ทบทวนการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสั่งการของผู้บังคับบัญชา หรือ
แก้ไขความคับข้องใจของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งตามมาตรา 122 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ได้ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด มีความคับข้องใจ อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติ ต่อตัวของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวดที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ได้ ผู้นั้น
มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้  

ส่วนการร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชานั้น ในมาตรา 123 ระบุว่า ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ กล่าวคือ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรม ทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. และเมื่อ ก.พ.ค. ได้
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทีอ่ยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การร้อง
ทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. มาตรา 124 ในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัย
ให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด  
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การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะต้ังกรรมการ ก.พ.ค. 
คนหนึ่ง หรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพ่ือท าหน้าทีเ่ป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็
ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจตามมาตรา 
117 โดยอนุโลม  
 

ตารางท่ี 12 - 1 แสดงขั้นตอนของการร้องทุกข์ 

ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุให้เกิด
การร้องทุกข์ 

ร้องทุกข์ต่อ ผู้พิจารณา 

1. ผู้บังคับบัญชาในองค์กรบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. จังหวัด 

2. ผู้บังคับบัญชาในองค์กรบริหาร
ส่วนกลางที่ต่ ากว่าอธิบดี 

อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กรม 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กระทรวง 
4. ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้า
สังกัด หรือนายกรัฐมนตรี 

ก.พ. ก.พ. 

 

อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 125 ได้ระบุว่า หากมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจ
ถูกคัดค้านได้ 

1. เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ 
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  

2. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ 
3. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 

4. มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตามข้อ1-3 อันอาจ ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์  

ซึ่งการพิจารณาและกระบวนการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบราชการนั้น สามารถ
อธิบายสรุปได ้ตามรูปภาพที่ 12 – 5 ดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 12 - 5 แสดงการพิจารณาและกระบวนการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 12 

 ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐนับเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ระบบราชการของไทยในปัจจุบันพบว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือปัญหาการขาดประสิทธิภาพ
ในระบบราชการ ดังนั้น ข้าราชการตลอดจนลูกจ้างประเภทต่างๆของรัฐ จะต้องยึดมั่นต่อวินัย 
จรรยาบรรณ หรือระเบียบที่ทางราชการได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจุดมุ่งหมายของวินัยนั้น ก็
เพ่ือให้ระบบราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเจริญก้าวหน้า ความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ ความผาสุกของประชาชน ตลอดจนภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ ซึ่งส านักงาน ก.พ. 
ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้ท าการก าหนดวินัยของ
ข้าราชการไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งวินัยที่ต้องปฏิบัติ และต้องไม่ปฏิบัติ
ไว้หลายประการ พร้อมทั้งได้ก าหนดโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนไว้ เช่น ภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือ ไล่ออก นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆยังได้ท าการก าหนด
จรรยาบรรณ ตลอดจน แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆไว้ 
 อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ราชการผู้ใดเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า ตนเองได้กระท าความผิดวินัย  
และถูกสอบสวนทั้งๆที่ตนไม่ได้กระท าความผิด หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท า
ดังกล่าว ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ได้ตามช่องทางที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



416 

  

 

ค าถามท้ายบท 

1. ให้อธิบายความหมายของค าว่า “วินัย” ให้เข้าใจ 

2. อยากทราบว่าจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยมีอะไรบ้าง 
3. จงยกตัวอย่างความผิดวินัยที่ร้ายแรงมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

4. อยากทราบว่าบทลงโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง 
5. อยากทราบว่าหลักการพิจารณาก าหนดโทษของข้าราชการพลเรือนมีอะไรบ้าง 
6. การออกจากราชการมีกี่กรณี อะไรบ้าง 
7. จงยกตัวอย่างจรรยาบรรณของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

8. อยากทราบว่ากระบวนการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึงอะไร และมีกี่ข้ันตอน 
อะไรบ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



417 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย 

กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุม
ตนเอง. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

กองการบริหารงานบุคคล. (2559). จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

ชนิดา ชื่นวัฒนาประนิธิ. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.  

ชูชีพ ประทุมเวียง. (2554). เอกสารค าสอนรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ.
อุบลราชธานี: มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

ธนาคารโลก. (2016). การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ. เอกสารการ
บรรยายของธนาคารโลก (World Bank Group). 

พิรุฬ เพียรล้ าเลิศ (2559). การรักษาวินัยข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงานข้าราชการพลเรือน. 

เอกสารค าประกาศวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 2549. (2549). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ. 

 

ภาษาอังกฤษ 

Transparency International. (2016). The report corruptions. Retrieved from 

https://www.transparency.org/whoweare/organisation 

 



 

บทที่ 13  

แนวคิดและตัวแบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 

 ดังได้ทราบกันแล้วว่ามนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การต่างๆ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าดัชนีชี้วัดความส าเร็จขององค์การที่ส าคัญคือ “คุณภาพของมนุษย์ในองค์การ” 
นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างคุณค่า (Value) ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งต่างจาก
ทรัพยากรอย่างอ่ืนที่ใช้ไปก็ยิ่งท าให้สิ้นเปลืองและหมดไป ดังที่ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (อดีต
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดนี้ว่า 
“คนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญสูงสุดที่ต้องเอาใจใส่ดูแล  หมั่นพัฒนาให้ เ พ่ิมพูนความรู้
ความสามารถตลอดเวลา การพัฒนาคนเป็นการลงทุน (Investment) ไม่ใช่คนเป็นต้นทุน (Cost) คน
เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์กร” (ปวันท์วีย์, 2553, หน้า25)   ซึ่งสอดคล้องกับพิชิต เทพวรรณ์ 
(2555, หน้า 15) ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับคนว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐาน
อุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจฐานบริการหรือฐานความรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดในการแบ่ง “สินทรัพย์” 
(Asset) ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพย์ของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทาง
กายภาพ ได้แก่ โรงงาน เครื่องจักร หรือวัสดุ เป็นต้น และสินทรัพย์ของระบบเศรษฐกิจฐานบริการ
หรือฐานความรู้ เป็นสินทรัพย์มี่ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ทักษะ (Skill) ความรู้ความสามารถ 
(Competence) ทัศนคติ ความเข้าใจวัฒนธรรม และแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่
สามารถจับต้องได้นี้ นับมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นส่วน
หนึ่งของมูลค่ารวมขององค์การ (Worth Of An Organization) หรือ มนุษย์เป็นทุนประเภทหนึ่ง
นั้นเอง  
 ส่วนนิสดารก์ เวชยานนท์ (2551, หน้า 1) ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันนี้ว่า แนวคิดท่ีมองคนเป็น
ค่าใช้จ่ายได้เปลี่ยนเป็นการมองว่าคนเป็น “ทุน” ซึ่งต้องมีการลงทุนด้านเวลา ความพยายาม 
ค่าใช้จ่าย และท าการประเมินผลในแง่ของความคุ้มค่าและยิ่งนับวันสินทรัพย์ด้าน “ทุนมนุษย์” หรือ 
“ทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) ก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งในสังคมและ
เศรษฐกิจแบบฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ก็ยิ่งท าให้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ความรู้ กลายเป็นพลังอ านาจมหาศาลมากข้ึนตาม 
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แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 

ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น คงต้องยอมรับกันว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคส่วนของเอกชน ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าภาคส่วนของราชการ
มาก ดังนั้นผู้เขียนจึงขออนุญาตน าเสนอแนวคิด ที่เน้นไปทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาค
ส่วนของเอกชนร่วมกับในส่วนราชการเนื่องจากองค์ความรู้ในภาคเอกชนมีความทันสมัยมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ใช้ประสบผลส าเร็จในภาคเอกชนมาแล้ว หลายแนวคิดก็ได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐบาลมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่ได้
น าเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management - NPM) มาใช้ กล่าวคือ การ
บริหารจัดการในส่วนภาครัฐบาล ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ โดยได้น าเอา
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการ และการแสวงหาวิธีการปฏิบัติราชการสู่
ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน มาปรับใช้กับการ
บริหารงานในภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
ค านึงถึงหลักความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดโครงสร้างองค์การที่มีความกะทัดรัดและแบนราบ การ
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาท าหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยมของ
องค์การ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

ซ่ึงแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมานั้น เดิมทีเป็นแนวคิดแบบการยึดองค์การ
และพนักงานเป็นหลัก หรือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การเอง โดย
องค์การจะท าการวิเคราะห์งานภายในองค์การ แล้วท าการสรรหาคัดเลือกคนที่องค์การต้องการ เพ่ือ
มาท าหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า การจัดสรรผลตอบแทน การพัฒนาผู้น า และการฝึกอบรมพัฒนา เป็น
ต้น  ซ่ึงวิธีการในลักษณะนี้ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่แคบเกินไป เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นงาน
จากภายในสู่ภายนอก หรือที่เรียกว่า “Inside Out” โดยองค์การไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้ อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และเทคโนโลยี ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงท าให้องค์การ
ต่างๆต้องท าการแข่งขันกันเพ่ือความอยู่รอดมากยิ่งขึ้น และให้ความสนใจกับการบริหารคนในองค์การ
มากขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น องค์การต่างๆจึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ในการมองเป็นแบบ “Outside In” คือการมองข้ามไปยังลูกค้าหรือผู้รับบริการภายนอกองค์การ โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาหรือการท าความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็น
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กลุ่มเป้าหมาย แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางแผนว่าจะผลิตอะไร และ/หรือจะเลือก
พนักงานแบบไหน หรือมีทักษะความรู้ความสามารถด้านใด มาท าการให้บริการดังกล่าว เพ่ือให้ลูกค้า
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงนับเป็นการให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางนั่นเอง (Ulrich et al., 2011, p. 1) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่ จะต้องท าการบริหารเพ่ือให้องค์การเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางปัญญา (Knowledge Worker) ซ่ึง
วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบนี้ เป็นการน าเอาหลักการของ “การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Human Resource Management) มาใช้  โดยเน้น
การวางแผนในระยะยาวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (Contingency Plan) ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ได้กลายเป็นความคาดหวังขององค์การในการท าหน้าที่ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Partner)  ดังนั้น จึงส่งผลให้ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีทักษะเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน (Administrative Expert) แล้ว ยังต้องรับผิดชอบงานในฐานะเป็น
ผู้สนับสนุนการท างานในหน้าที่อ่ืนๆ กล่าวคือ นอกจากจะท าการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ า 
(Routine) แล้ว ยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ผู้บริหาร (Administrative Expert) เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษา (Consult) ในการวางแผนกลยุทธ์ในด้านเกี่ยวกับก าลังคนให้แก่สายงานหลัก (Line 

Manager) นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยมาใช้ 
เช่น Balanced Scorecard, Six Sigma, Competency, Learning Organization และ 
Knowledge Management เป็นต้น อีกท้ังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยังต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งจะต้องเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ที่อาจเกิดขึ้น และการสนับสนุนโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ (Employee Champion) ท าให้เกิดข้อผูกมัดกับองค์การ 
รวมถึงการสร้างความพึงพอใจต่อสภาพการจ้างงานและสภาพในการปฏิบัติงาน  และยังรวมถึงการ
สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรแก่พนักงานด้วย  (Ulrich et al., 2011, p. 1-9) 

นอกจากนี้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ยังต้องมีทักษะในการท าความเข้าใจในบริบท
และแนวโน้มของสภาพแวดล้อมภายนอก (External Conditions) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ ทัสพร จันทรี (รองประธานอาวุโสด้านการ
บริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าว
สนับสนุนแนวคิดนี้ว่า (พัชรินทร์ ดีอินทร์และคณะ, 2556, หน้า 25)  
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“การท างานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีหลักการที่ชัดเจน แต่ไม่ยึดติดกับ
รูปแบบ ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รูปแบบและวิธีการท างานที่เคยใช้ได้ผลเมื่อห้าหรือสิบปีก่อน อาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการใน
ปัจจุบัน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานอยู่เสมอ”  

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง 
แล้วแยกแยะกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตามค าแนะน าของ 
เดฟ อัลริช (Dave Ulrich) เรียกว่า STEPED โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (Ulrich et al., 2011, p. 1-5) 

1. S หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “สังคม” (Social) 

เช่น เพศ รูปแบบของการด าเนินชีวิต การนับถือศาสนา รูปแบบโครงสร้างของครอบครัว การรวมตัว
ของสังคมเป็นต้น 

2. T หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “เทคโนโลยี” 
(Technological) เช่น ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี และการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Media) 

3. E หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “เศรษฐกิจ” 
(Economic) เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น 

4. P หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “การเมือง” 
(Political) เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ หรือความ
ขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น 

5. E  หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “สิ่งแวดล้อม” 
(Environment) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ กระแสความ
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม หรือ บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6. D หมายถึง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกลอง แนวโน้มทาง “ประชากร” 
(Demographic) เช่น ลักษณะของแรงงานเกี่ยวกับ เพศ วัย การศึกษา หรือ ทักษะ เป็นต้น 
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ส่วน เจมส์ แคนตัน (James Canton) นักอนาคตวิทยา และประธานสถาบันเพื่ออนาคต 
(Institute For Global Futures) ได้พยากรณ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตว่า จะมี
ลักษณะดังนี้ (Canton, 2015)    

1. ในอนาคตจะเกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
(Smart Talent) เกิดข้ึนในระดับโลก เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์การ   

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในแง่ของ
การผลิต ความรู้ และความเจริญก้าวหน้า 

3. การเพ่ิมข้ึนของแรงงานสตรีจะส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย อ านาจ 
และต าแหน่งงานในองค์การ นอกจากนี้ สตรีจะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ การท าหน้าที่บริหาร การมี
ส่วนส าคัญต่ออุตสาหกรรมและตลาด 

4. ความหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญหรือ
ประสบการณ์ของแรงงานจะมีมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานขององค์การจะต้องมีความสามารถ
ในการเข้าใจในความหลากหลาย 

5. การแสวงหา การพัฒนาฝึกอบรม และรักษาแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
(High-tech Skill) จะเป็นความท้าทายของทุกองค์การ  

6. การท าให้แนวคิดการผลิตนวัตกรรม (Innovation) กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ จะ
กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญและสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การ 

7. การสร้างความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงาน (Green 

Workplace) จะเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์การ  
8. การเตรียมพนักงานไว้ เพ่ือเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากความซับซ้อนและแรงกดดัน

ในอนาคต อีกทั้งความสามารถในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ถือเป็นเรื่องที่
ส าคัญ 

9. การยึดมั่นต่อการพัฒนาบุคลากร การให้การศึกษา การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะท า
ให้องค์การได้รับทักษะใหม่ๆและความสามารถในการแข่งขันเป็นการตอบแทน 

10. การดึงดูดแรงงานรุ่นใหม่ หรือการเตรียมแรงงานในปัจจุบัน จะต้องสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ (Transnational Team) การท างานผ่านออนไลน์ การปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานระดับโลก 

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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 ส าหรับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551, หน้า 11-15) นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของไทย ก็ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า 
แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นแนวคิดแบบเก่า (Traditional 

Personnel Management) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของ Frederic 

W. Taylor โดยเน้นกระบวนการและกิจกรรม ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ การฝึกอบรม การ
วิเคราะห์งาน ตลอดจนการประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แยกส่วนโดยไม่ได้น ามาเชื่อมโยงเข้ากับแผน
และวิสัยทัศน์ขององค์การ  
 ทั้งนี้ เนื่องจากมีฐานคติที่มองว่าคนเป็นค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ต้องท าการควบคุม เพราะถ้าไม่
ควบคุมแล้วอาจท าให้องค์การเกิดความสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่แนวคิดแบบดั้งเดิมนี้ได้
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เนื่องจากระบบของสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอาศัยความรู้ของคนมากขึ้น 
งานทางด้านการบริการมีความส าคัญมากข้ึน ท าให้คนต้องใช้มันสมองในการคิดมากขึ้นกว่าการใช้
แรงกาย กอปรกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ติดต่อสื่อสาร ท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันกว้างขวางออกไปทั่วโลก ท าให้ข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะทาง ความห่างไกลไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป “คน” ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา ส่วนงานที่แยกส่วนต่างคนต่างท าถูกบูรณาการจากหลากหลายภาคส่วน เพ่ือ
เป้าหมายแห่งความส าเร็จขององค์การ และการมุ่งเน้นการตอบสนองผู้ถือหุ้น (Shareholder) 

เปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นไปที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มากขึ้น  
 ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากเดิมเป็นแบบ
พ่อปกครองลูก (Paternalistic Model) องค์การจะดูแลลูกจ้างและจ้างงานในระยะยาว แต่เนื่องจาก
เกิดการแข่งขันระหว่างองค์การมากขึ้น ท าให้องค์การไม่สามารถจ้างงานแบบตลอดชีพ (Lifetime 

Employment) ได้ จึงเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นแบบสมัครใจ (Volunteer Model) ซ่ึง “คน” 
(ลูกจ้าง) เป็นผู้ลงทุน (Workers As Investors) เป็นเจ้าของทุนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาตน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท างานที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร โดย 
“คน” จะน าเอาทุนของตนไปท างานกับองค์การ ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่ได้ลงทุนไป 
ส่วนองค์การก็จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่พนักงาน เพ่ือให้เขาสามารถเข้าสู่งานใหม่ได้หากหมด
สัญญาจ้างกับองค์การ หรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถในการถูกจ้าง “Employability” ซ่ึง
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดทุนมนุษย์มี ดังนี้ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551, หน้า 16) 
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1. ภายใต้ความสัมพันธ์แบบสมัครใจ (Volunteer Model) นี้ บุคคลต้องมีอิสระและมี
ความกล้าในการผลักดันและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพหรือเต็มสมรรถนะที่ตนเองมีอยู่ 

2. บุคคลต้องมองว่าตนเองเป็นนักลงทุน (Investor) ซึ่งจะต้องลงทุนในการพัฒนาตน 
เพ่ือที่จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากลับคืนในอนาคต 

3. บุคคลต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งต้องเรียนรู้ 3 ประการคือ  
3.1 การประยุกต์ (Application)   
3.2 การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้ (Induction)   
3.3 การเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ (Refection) 

4. ความรู้ที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา จะเกิดขึ้นจากการบูรณาการขององค์ความรู้จาก
หลากหลายสาขา ดังนั้นจึงท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย (Network) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
สะสมความรู้หรือที่เรียกว่า “Tacit Knowledge” ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

 จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์การต่างๆจะต้องท าการปรับเปลี่ยนกระบวนการใน
การปฏิบัติงานให้เป็นองค์การดิจิตอล หมายถึงการปรับเปลี่ยนองค์การที่ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น 
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนะที่ดีต่อความหลากหลาย ซ่ึง 
ชัยทวี เสนะวงศ์ (นักบริหารทรัพยากรมนุษย์) ได้กล่าวถึงทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค
ดิจิตอลว่าจะมีทิศทางดังนี้ (ชัยทวี เสนะวงศ์, 2556, หน้า 28-32) 

1. พัฒนาขีดความสามารถทั้งที่เป็นการวัด (HR Metrics) และการวิเคราะห์ (HR 

Analytics) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1.1 การวัด (HR Metrics) เป็นการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของงานทางด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะท าให้องค์การได้ทราบถึงระดับของความส าเร็จ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1.1 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น ต้นทุนในการสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา ต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวม เป็นต้น 

1.1.2 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิผลของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น ผลลัพธ์จากการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อัตราการขาดงาน รวมทั้งการประเมินผลที่
ได้จากการสร้างแรงจูงใจ 

1.1.3 ฐานข้อมูลที่ใช้วัดขีดความสามารถขององค์การ ประสิทธิผลด้านแรงงาน 
ยอดขายหรือผลผลิตต่อจ านวนพนักงาน อัตราของเสีย เป็นต้น 
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1.2 การวิเคราะห์ (HR Analytics) เป็นขั้นตอนของการน าเอาข้อมูลต่างๆจากการวัด 
(HR Metrics) มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการ
คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่า “การคิดแบบทัศนภาพ” (Scenario Thinking) โดย
เป็นการค านึงหรือใส่ใจกับสภาพแวดล้อมภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ
ในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรม หรืออาจเรียกว่าการก ากับดูแลกิจการที่
ดีหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญของการบริหารองค์การให้
ประสบความส าเร็จแบบยั่งยืน และยังสามารถผูกมัดใจของพนักงานให้ปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป 
(Engaged) โดยมีหลักการ ดังนี้ 

2.1. หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังน าหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการสรร
หา คัดเลือก และการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

2.2. หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality Of Opportunity) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ หรือลูกจ้างขององค์การอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการปฏิบัติ
ภายใต้กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติอย่างเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ    

2.3. หลักความม่ันคงในอาชีพ (Security Of Career) หมายถึง หลักประกันความ
มั่นคงในอาชีพ การได้รับสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน หรือการไม่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

2.4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายถึง การไม่เปิด
โอกาสให้มีการใช้อิทธิพล อ านาจ บารมี เข้าแทรกแซงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

3. ท าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึง
พบว่าองค์การต่างๆพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นองค์การทางเลือก (Employer 

Of Choice) ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทิศทางขององค์การต่างๆมีลักษณะดังนี้ 
3.1 มีความเป็นปัจเจกบุคคล (Personalization) หมายถึงวัฒนธรรมในการท างานที่

เคารพและให้การยอมรับในความเป็นปัจเจกคนมากขึ้น ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานและรูปแบบของ
การด าเนินชีวิต เช่น การยืดหยุ่นหรือให้อิสระในการปฏิบัติงานตามสมควร การเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน การออกแบบรูปแบบของการให้รางวัลหรือความก้าวหนา้
ตามท่ีพนักงานต้องการ เป็นต้น 
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3.2 การบริหารแบบเครือข่าย (Connectivity) เป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากบุคลากรขององค์การมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตแบบ “Hyperconnectivity” ซ่ึง
หมายถึงการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาและไร้ขีดจ ากัด 
ดังนั้นองค์การต่างๆจึงต้องน า Social Network หรือ Social Media มาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้ว ยังท าให้
การปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย 

3.3 ความหลากหลาย (Diversity)  ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจและมีวิธีการ
บริหารจัดการที่เปิดกว้าง มีความเป็นสากล และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ 
เชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้นทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องบริหารให้องค์การได้รับประโยชน์บน
ความหลากหลายเหล่านี้ 

3.4 ความยืดหยุ่น (Flexibility)  เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานซึ่งจากเดิมจะ
เป็นแบบ Work Life Balance เปลี่ยนเป็น Work Life Flexibility หรือจากการก าหนดวัน เวลา 
หรือสถานที่ที่แน่นอน กลายเป็นการก าหนดวัน เวลา หรือสถานที่ได้เอง ดังนั้น องค์การจะต้อง
เอ้ืออ านวยความสะดวกของสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น วัน เวลา สถานที่ ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างนี้
จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของนายจ้าง (Employer Brand) และจะมีผลต่อการดึงดูดให้ผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ 

4. การสรรหาและคัดเลือกแบบ (Social Recruiting) หมายถึง การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานจะเป็นแบบการใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, 

Blogging เป็นต้น เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังน ามาใช้
เพ่ือการสัมภาษณ์ข้ันต้นแบบ Virtual Interview แทน Face-to-face เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้ง
ผู้สมัครงานและองค์การผู้จ้างงาน  อีกท้ัง Social Media ยังน ามาใช้เพื่อการจ้างงานแบบอิสระ 

(Freelance) อีกด้วย 

5. การน า Social Learning มาใช้ส าหรับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่มี
ความยืดหยุ่นทั้งวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นโอกาสที่พนักงานจะมารวมกันใน
วัน เวลาและสถานที่เดียวกันจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานรูปแบบใหม่จึงต้อง
น าสื่ออิเลคโทรนิคส์ เช่น Video, Blogs, Audio, Clip, Games, Simulations เป็นต้น มาใช้ เพ่ือ
สร้างความสะดวกในการรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
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6. การผูกมัดใจพนักงาน (Employee Engagement) การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ
นานๆ นับเป็นความท้าทายของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่ง
ท าให้ขาดแคลนแรงงานกลุ่มคนรุ่นใหมห่รือ Generation Y จึงท าให้คนรุ่นใหม่เลือกท างานในองค์การ
ที่ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งแนวทางการบริหารเพื่อผูกมัดใจพนักงานนั้น สามารถ
ท าได้ดังนี้ 

6.1 การประสานความร่วมมือ (Collaboration) องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศและ
รูปแบบในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การในลักษณะเครือข่ายแนวราบ (Social Networking) 

เพ่ือให้พนักงานได้ใช้เครือข่ายแบบสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่องค์การ 

6.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ในการบริหารองค์การ  (Authenticity) เช่น การเป็น
บรรษัทภิบาล การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ การรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 
การมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ขององค์การ และเป็นปัจจัย
ในการดึงดูดให้บุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์การ 

6.3 ลักษณะส่วนบุคคล (Personalization) การบริหารงานบุคคลที่เคยใช้รูปแบบ
เดียวกันกับพนักงานทั้งองค์การ ต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมส าหรับพนักงานแต่ละคน หรือ
การยอมรับและค านึงถึงความแตกต่าง เช่น การน าระบบการจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Cafeteria Benefit) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน 

6.4 นวัตกรรม (Innovation) องค์การใดที่มีการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มักเป็นที่
ดึงดูดใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถและใฝ่สัมฤทธิ์ต้องการเข้ามาร่วมงานด้วย เนื่องจากมีความท้า
ทายและต้องการความส าเร็จ 

6.5 เครือข่ายสังคม (Social Connection) กลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะต้องการความ
เป็นส่วนตัวในการปฏิบัติงานตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้ยังมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ในแบบที่เรียกว่า “Hyperconnected” ซึ่งหมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนั้นองค์การสมัยใหม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง Social Network และ Social Media มีความทันสมัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การติดต่อกับลูกค้า 
การสั่งซื้อสินค้า หรือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เป็นต้น 

7. พัฒนาการท า CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซ่ึงเป็นการด าเนินกิจการภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมและการ
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จัดการที่ดี โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาสู่ 
การท า CSV (Creating Shared Value) หมายถึง การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีถูกน าเสนอโดย Michel E. Poter ในบทความที่เขียนร่วมกับ Mark Kramer ชื่อว่า “The 

Link Between Competitive Advantage And Corporate Social Responsibility” โดยให้ค า
นิยาม CSV ว่าเป็นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบทางธุรกิจ 
กล่าวคือ การสร้างคุณค่าร่วมต้องผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหาก าไร และการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการในการสร้าง
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน   

ซ่ึงถึงแมว้่า CSV จะมีแนวคิดมาจาก CSR แต่จุดแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV คือ คุณ
ค่าท่ีองค์กรได้รับ โดยในบริบทของ CSR จะเป็นเรื่องของการยอมรับภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือปัจจัยที่
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนคุณค่าที่องค์กรได้รับในบริบทของ CSV จะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่ง
ความสามารถในการสร้างผลก าไรระยะยาว นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของ CSV ยังมุ่งเน้นประเด็นทาง
สังคม ที่เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็นส าคัญ 

ส่วนการพิจารณาว่าสิ่งที่ท าเป็น CSV หรือไม่นั้น วีรญา ปรียาพันธ์ (ผู้อ านวยการฝ่ายข้อมูล สถาบัน
ไทยพัฒน์) ได้น าเสนอว่าสามารถพิจารณาได้จาก 3 ปัจจัยดังนี้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557)  

1) สร้างให้เกิดโอกาสหรือผลตอบแทนทางธุรกิจ  
2) ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา หรือความจ าเป็นทางสังคมที่จ าเพาะเจาะจง  
3) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล  

ส าหรับองค์ประกอบที่ช่วยในการออกแบบแผนงานการสร้างคุณค่าร่วม มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้  

1) การพัฒนาตัวแบบทางธุรกิจ หรือ Business Model เพ่ือจะได้เห็นว่าเมื่อลงทุน
แล้วจะมีการเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคม  

2) การเข้าไปมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนด าเนินการภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยายพ้ืนที่ด าเนินการได้  

3) ก าหนดกิจกรรมและเม็ดเงินลงทุนส าหรับการขับเคลื่อน  
4) จัดโครงสร้างทรัพยากรและการจัดการภายในองค์กรเพ่ือรองรับการด าเนินงาน  
5) ก าหนดและติดตามวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจ และผลลัพธ์ทางสังคม 
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ส่วนวิธีการสร้างคุณค่าร่วมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ  
1) ระดับของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้ึนใหม่ ที่เป็นความต้องการของสังคม โดยเฉพาะ

กับตลาดหรือกลุ่มลูกค้า ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นการส่งมอบคุณค่าให้สังคมโดยตรงผ่านตัว
สินค้าและบริการ ขณะที่ธุรกิจได้รับคุณค่าในรูปของส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโต  

2) ระดับของการก าหนดบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องผลิตภาพ โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นทางสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยใช้ประเด็นทางสังคมมาเป็นโจทย์ในการ
พัฒนาผลิตภาพร่วมกับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า เป็นการส่งมอบคุณค่าให้สังคมจาก
การจัดการทรัพยากรวัตถุดิบ แรงงาน ค่าตอบแทน ส่วนธุรกิจได้รับคุณค่าในรูปของประสิทธิภาพ การ
บริหารต้นทุน ความมั่นคงทางวัตถุดิบ และคุณภาพ  

3) ระดับของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อธุรกิจ ซึ่งส่งมอบคุณค่า
ให้สังคมด้วยการสร้างงาน การสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม ขณะที่ธุรกิจ
ได้รับคุณค่าในแง่ของการบริหารต้นทุน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการกระจายสินค้าและบริการ 

ทั้งนี้ การสร้างคุณค่าร่วมของทุกระดับ ย่อมก่อให้ธุรกิจรับคุณค่าด้านรายได้และมีความสามารถในการ
ท าก าไรที่เพ่ิมข้ึน  

ซึ่งแนวคิดในการด าเนินการแบบ CSV (Creating Shared Value) หรือการสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมนั้น มีดังนี้ 

1) จุดก าเนิดขององค์การจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นองค์การที่ผลิตสินค้าหรือบริการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (Social Needs/Wants)  

2) การปรับเปลี่ยนระบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การ ไม่ให้ก่อ
ปัญหาทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารที่มองว่า สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย
ภายนอกและก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง ให้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายใน ที่อยู่ในระบบนิเวศน์
เดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูล พ่ึงพาอาศัย ซึ่งกันและกัน การบริหารองค์การจะต้องท าให้ผู้มีส่วน
ได้-เสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม สภาพแวดล้อม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

8. การบริหารทรัพยากรสีเขียว (Green HR) ซึ่งมี 2 นัย คือ  
8.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน เป็นต้น 
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8.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้องค์การเป็นองค์การแบบ Social Business Enterprise ที่มี
เป้าหมายแห่งความส าเร็จแบบยั่งยืนในแง่ของ คน (People) ก าไร (Profit) และโลก (Planet) หรือ 
3P’s ให้มีความส าเร็จแบบสมดุล เช่น การบริหารองค์การให้มีภาพลักษณ์ที่เป็น Green Employer 

การลดการใช้กระดาษหรือ Paperless Office การมีสถานท่ีท างานแบบอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ Green 

Building นอกจากนี้ ยังน าระบบ วิสเซิลโบลว์เออร์ (Whistleblower) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลผู้น า
ข้อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย การใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การ
ทุจริต การใช้งบประมาณแบบไม่ถูกต้อง การทุจริต หรือการกระท าที่เป็นภัยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของสังคม ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือน ามาใช้
เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 มุมมองของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อาชีพ เช่น ชนาวุฒ ิ นาคเอก (ผู้อ านวยการทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร่วม
สมัยในหลายประเด็น ดังนี้ (พัชรินทร์ ดีอินทร์ และคณะ, 2556, หน้า 47-51; Ulrich et al, 2011, 

p. 2-7) 

1. การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ (Credible Activist) หมายถึง การที่ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจาก Line Manager กล่าวคือ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับธุรกิจขององค์การ 
เพ่ือให้ทราบว่าทิศทางการขับเคลื่อนองค์การจะไปในทิศทางใด และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
สามารถสนับสนุนองค์การได้อย่างไร และต้องท าอย่างมืออาชีพ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ (Strategic Positioner) หมายถึง ผู้บริหารของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการวางกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากการด าเนินให้
ประสบผลส าเร็จจะต้องใช้พนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องคน เช่น การขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศต้องใช้พนักงานที่มีทักษะเรื่อง
ภาษา และความสามารถในการปรับตัว เป็นต้น 

3. การบริหารที่ท าให้องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Change Champion) 

เนื่องจากปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 
ดังนั้น หากองค์การไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะท าให้องค์การไม่สามารถ
อยู่ได้และต้องออกจากธุรกิจไป ดังนั้น บทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจากเดิมเป็นเพียง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ผู้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง (Change Champion) ซึ่งต้องคิดและลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 

เช่น การสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์การ (Employee Communication) เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผ่านสื่อต่างๆ เช่น Intranet, Magazine, E-News, Radio, SMS, Alert, และ Line เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิด “Communication Champion” ให้กับพนักงานอย่างแท้จริง 

4.  การปรับแนวทางปฏิบัติต่างๆทางด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง การท างานที่ผสมผสานแบบบูรณาการ เข้ากับการท างานของ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (Core 

Value) ขององค์การ โดยในแต่ละปีจะมีประเด็นหลัก (Theme) ที่แตกต่างกันไป อาทิ การเน้น
ประสิทธิภาพของการท างาน (Efficiency) ภายใต้แนวคิด Faster Speed, Better Result, และ 
Cost Saving ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ เช่น การประกวดโครงการ 
Great Efficiency เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดค่าใช้จ่าย แต่เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน เป็นต้น  

5. การน าเทคโนโลยีมาช่วนในการสนับสนุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Technology 

Proponent) เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้แต่การปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น การ
น าระบบ E-recruitment มาใช้เพ่ือเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน โดยผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครผ่าน
เว็บไซด์ขององค์การได้ และเมื่อกรอกเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เมื่อองค์การ
ต้องการก็สามารถดึงออกมาใช้ได้ หรือการลงทะเบียนอบรม (I-registration) ผ่าน i-pad หรือ i-

phone และการเรียกเก็บค่าอบรมโดยใช้ระบบ Invoice Online โดยไม่มีการใช้กระดาษ เป็นต้น 

6. การสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์การ (Capability Builder) หมายถึงการท า
หน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) เพ่ือพัฒนาทักษะแบบเดิมๆ จะถูก
แทนที่โดยการสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์การ (Capability Builder) ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนา
คนให้รองรับกับงานในปัจจุบัน แต่ต้องมองถึงความสามารถขององค์การโดยรวม ซึ่งเป็นการพัฒนา
ระยะยาว เช่น การท าประมาณการก าลังคนที่จะเกษียรภายใน 5 -10 ปี เสร็จแลว้ก็ต้องท าแผน
จัดเตรียมคนเพ่ือทดแทนในอัตราที่สูญเสียไปในอนาคต นอกจากนี้ ต้องจัดท าแผนการสร้างคนรุ่นใหม่ 
เพ่ือสอดรับกับการเติบโตและแผนกลยุทธ์ขององค์การ เช่น การขยายงาน ขยายสายผลิตภัณฑ์ หรือ
เพ่ิมการลงทุน เป็นต้น 
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แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้องค์การเกิดความได้เปรียบนี้ ยังได้แพร่หลายลงสู่
ภาคปฏิบัติ (Strategic Human Resource Management Practice) มากขึ้น ซึ่งพัฒนาการทาง
ความคิดเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ซึ่งผู้เขียนขอน าเสนอแนวคิดท่ีส าคัญและเป็นที่นิยม 3 แนวคิด ดังนี้ 

 

แนวคิดองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPOs)   

แนวคิดองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPOs) 

หรือบางครั้งอาจเรียกว่า องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง หรือ องค์การที่มีสมรรถนะสูงก็ได้ ซึ่งทุกค า
กล่าวผู้เขียนมองว่า ล้วนแล้วแต่แสดงถึงทัศนะในการเอาวิธีการสมัยใหม่ (Modern Practices) หรือ
เครื่องมือทางการบริหาร (Management Tools) ใหม่ๆมาใช้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะขององค์การ 
เพ่ือให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  อย่างไรก็ตาม ส าหรับความหมายขององค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ (HPOs) นี้ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ไปในแนวทางเดียวกันว่า  
องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (HPOs) เป็นองค์การที่มีความสามารถในการเข้าใจตลาด และ
ท าการออกแบบองค์การให้มีความเหมาะสม เอ้ือต่อการดึงเอาศักยภาพของพนักงานออกมาใช้อย่าง
เต็มที มีความรักความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การ และสามารถปรับเปลี่ยนองค์การให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ (Miller, 2002; Buytendijk, 2006; 

Blanchard, 2007; Pettigrew & Whipp, 1991; Vecchio & Appelbaum, 1995; Collins, 2001)  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงตัวอย่างองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ HPOs ในประเทศไทยแล้ว 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด หรือ เครือซิเมนต์ไทย หรือที่นิยมเรียกว่า “ปูนใหญ่” ปัจจุบันใช้ชื่อเรียก
ทั้งกลุ่มธุรกิจว่า “เอสซีจี” (SCG) นับเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศในหลายๆด้าน โดยในปี พ.ศ. 2557 
บริษัทในกลุ่ม SCG ได้รับรางวัลความเป็นเลิศมากถึง 5 รางวัล ดังนี้ (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด, การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน : รางวัลแห่งคุณภาพ, 2559) 

1. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 

Excellence) ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน 

2. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) 

ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 

3. ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 

Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
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4. ความเป็นเลิศด้านผู้น า (Leadership Excellence) 

5. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence) 

โดยบริษัทในกลุ่ม SCG ได้ตั้งอุดมการณ์ไว้ 4 ข้อซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้ (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด, 2559) 

1. จะมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เอสซีจี (SCG) มุ่งกระท าสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทก าลัง
กายก าลังใจ ความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่ให้มากยิ่งข้ึนไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิ่ง
ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้าต่อไป ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือผลที่ดีที่สุด 
แก่ เอสซีจี (SCG) และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน คือ      

1.1 ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่า อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

1.2 ท างานด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ ความรู้ ความสามารถ ด้วยความ
ตั้งใจให้เกิดผลในทางท่ีดีกว่าเสมอ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตลอดมา โดยค านึงถึงการผสาน
ประโยชน์และผลกระทบทุกด้าน ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง  

1.3 ทันโลกทันเหตุการณ์ และพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

2. ให้ความเชื่อมั่นในคุณค่าของคน  โดย เอสซีจี (SCG) ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรอันมี
ค่าท่ีสุด และการที่ เอสซีจี (SCG) เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส าคัญ เอสซีจี (SCG) จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้า
มาท างาน และยังพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน มีความรัก โดย เอสซีจี (SCG) ได้
ท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการท างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
ของพนักงาน คือ 

2.1 ท างานร่วมกันเสมือนพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทร ยกย่อง ชมเชย แนะน า
เพ่ือให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และให้การเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน  

2.2 ท างานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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3. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม ซ่ึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เอสซีจี (SCG) ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือ
หุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ด าเนินธุรกิจร่วมกับเอสซี (SCG) หรือ พนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม ซ่ึง เอสซีจี (SCG) มีความรับผิดชอบ ที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับความเป็นธรรม 
กล่าวคือ  

3.1 ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา          

3.2 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม 

3.3 ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม  

ซึ่งตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานในบริษัทในเครือฯ เอสซีจี (SCG) มีดังนี ้ 
1) ท างานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่าง

ให้เกียรติจริงใจเป็นมิตรและเป็นธรรม  

2) ท างานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวกรุ่น หรือสถาบัน  

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ จะประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี ท าประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่ เอสซีจี (SCG) ด าเนินธุรกิจอยู่ เอสซีจี (SCG) 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ ที่ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ที่มีต่อสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน  

4.1 ท างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

4.2 มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษา สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากที่บ้าน 
ที่ท างาน และขยายผล สู่ภายนอก  

4.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม 

ดังนั้น จากตัวอย่างองค์การแห่งความเป็นเลิศของไทย (กรณีของ เอสซีจี : SCG) นี้ จึง
สามารถสรุปได้ว่า องค์การที่จะเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPOs) จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1) จะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะในการท างาน ใน
ขณะเดียวกันก็มีความรักความผูกพันต่อองค์การ  
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2) มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
3) รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholders)  

4) ทันโลกทันเหตุการณ์และพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ซึ่งหากพิจารณาตามปัจจัยเหล่านี้แล้ว หน่วยงานของส่วนราชการอาจไม่ชัดเจนนักที่จะถือ
ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPOs) เนื่องจากยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือ
มาตรฐานในการประเมินที่ชัดเจนนัก ซึ่งจากต่างภาคเอกชน  

ตัวแบบองค์การที่จะเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPOs)  

ส าหรับตัวแบบองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPOs) นั้น ได้มีนักวิชาการจากสถาบันต่างๆทั่ว
โลก ได้ท าการศึกษาและก าหนดรูปแบบ (Model) ขององค์การ HPOs ไว้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. ตัวแบบ (Model) ของสถาบันวิจัย Roffey Park 

สถาบันวิจัย Roffey Park ซึ่งมี Linda Holbeche (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ การ
พัฒนาองค์การ การน า และการบริหารทรัพยากรมนุษย์) เป็นผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ 
(Research and strategy) ซึ่งจากการส ารวจ 400 องค์การ Roffey Park พบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็น
เลิศ (HPO) อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (Holbeche, 2004, p. 32)  

1.1 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Organization Changeable) 

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป มักเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกว่ามีทิศทางจาก
บนลงล่าง (Top-down) พนักงานส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วม และการเปลี่ยนแปลงยังท าให้งาน
เพ่ิมข้ึนและขาดความแน่นอน ดังนั้นจึงท าให้พนักงานมักเกิดความเบื่อหน่ายความเปลี่ยนแปลง 
(Change-weary) องค์การจึงต้องสร้างวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลงโดยความร่วมมือของพนักงาน 
ซึ่งองค์การต้องท าให้เกิดความยืดหยุ่น ลดอุปสรรคของการด าเนินงาน ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร และเพ่ิมความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อความรับผิดชอบใหม่ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 

1.2 การสร้างองค์ความรู้ส าหรับนวัตกรรม (Creating A Knowledge - Rich 

Context For Innovation) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรม โดยการกระตุ้นการสร้างทีมเวิร์ค (Team-working) หรือ การรวมกลุ่มแบบเหนียวแน่น 
“Corporate Glue” และการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติ (Sharing Good Practice) ซึ่งฝ่าย
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ทรัพยากรมนุษย์จะต้องท างานร่วมกับสายหลัก (Line Manager) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารสนเทศ (IT) 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และประสบการณ์ท่ีกว้างขวาง 
(Broader Experience) 

1.3 การสร้างองค์การแบบไร้พรมแดน (Creating A Bounderyless Organization) 

หมายถึง องค์การที่มีความยืดหยุ่นทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การรวมฝ่าย/แผนก หรือขอบเขตความ
รับผิดชอบ โดยการน าวิธีควบรวม (Merge) ร่วมค้า (Joint Venture) การใช้โทรศัพท์เข้ามาช่วย 
(Teleworking) การใช้ทีมงานจากต่างประเทศ (International  Team Working) หรือ นโยบายการ
ประเมินผลแบบหลากหลาย (Implementing Diversity Policies)  

1.4 การกระตุ้นลูกจ้างเพ่ือที่จะบรรลุผลงานสูงสุด (Stimulating People To 

Achieve High Performance) องค์การต้องท าให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์การ โดยการ
สร้างบรรยากาศในองค์การให้ดึงดูดพนักงานมีความต้องการท างานมากข้ึน เช่น การให้อิสระในการ
ตัดสินใจ (Discretionary Effort) ออกแบบงานให้เกิดความท้าทาย แสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส จัดหาที่ปรึกษา (Coaching) ในการท างาน มีความเป็นผู้น า 
(leadership Style) และพัฒนาการท างานเป็นทีม นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ (Relationship-based) และการให้รางวัลตอบแทนส าหรับผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง 

1.5 การท าให้สถานที่ท างานกลายเป็นสถานที่ท่ียิ่งใหญ่ (Becoming A Great Place 

To Work) องค์การต้องจัดการลูกจ้าง (Employee Deal) โดยสร้างความสมดุลระหว่างการท างาน
และการด าเนินชีวิต (Work-life Balance) พนักงาน ท าการปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงาน พัฒนา
เส้นทางการเจริญก้าวหน้า (Career Growth) และสร้างบรรยากาศท่ีดีแก่ที่ท างาน 

1.6 การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า (Becoming A Values-based Organization) ซ่ึง
จากการส ารวจพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ต้องการองค์การที่มีลักษณะการด าเนินงานแบบเปิดเผย มี
ความเป็นประชาธิปไตย มีผู้น าที่มีจริยธรรม (Ethical Style) ซึ่งลักษณะของผู้น ามีบทบาทอย่างมาก
ต่อความส าเร็จขององค์การ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรน าระบบการประเมินแบบ 360 องศามา
ใช้ (360 – degree Feedback)  

 

 



438 
 

2. รูปแบบของ (Model) ของ แฟงค์ บายเทนดิจค์ (Frank Buytendijk) 

บายเทนดิจค์ (Buytendijk, 2006) นักวิชาการด้านการจัดการองค์การธุรกิจ ได้ก าหนด
ตัวแบบขององค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPOs) ซึ่งมีลักษณะร่วมขององค์การ HPOs 5 ประการ ดังนี้   

 

รูปภาพที่ 13 - 1 แสดงลักษณะร่วมขององค์การ HPOs 5 ประการ  

ที่มา : ดัดแปลงจาก Buytendijk (2006) 

2.1 ต้องก าหนดเป้าหมายที่มีความท้าทาย (Set Ambitious Targets) และมุ่งมั่นที่
จะประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย จะท าให้องค์การมีความ
พยายาม ทะเยอทะยานที่จะประสบความส าเร็จ และท าให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์
ผลงานออกมา ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างองค์การในประเทศไทยที่เป็นองค์การที่ได้ก าหนดเป้าหมายใน
การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ (HPO) โดยมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดตัว
แบบของบายเทนดิจค์ (Buytendijk) และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้นผู้เขียนขอยอ
ตัวอย่างองค์การรัฐวิสาหกิจของไทย เช่น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เนื่องจากเป็นองค์การที่ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “จะเป็นองค์กรชั้นน าระดับสากล ที่ให้บริการน้ าประปาด้วยมาตรฐาน และบริการ
ที่เป็นเลิศ” โดย กปภ. ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและแนวทางสู่การเป็นองค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ (HPO) โดยวางแผนกลยุทธ์ (Road Map) ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจาก
เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนี้ กปภ. ได้จัดท าและน าแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2555-2559) และได้เตรียมความ
พร้อมโดยการจัดโครงการยุทธศาสตร์สัญจร ถ่ายทอดให้ผู้บริหารในทุกระดับได้ทราบ และให้ทุก

http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
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หน่วยงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ท าการจัดสรรงบประมาณ โดยให้
ความส าคัญกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นล าดับแรก  

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านอัตราก าลังคน โดยท าการสรรหาอัตราก าลัง เพ่ือ
สนับสนุนการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติ การตั้งคณะท างานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดย
ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องของ กปภ. ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ตลอดจนตั้งคณะท างานย่อยหลายคณะ เพ่ือศึกษา
และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้แนวทางการปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

กปภ. ได้ก าหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Road Map) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 - 1 แสดงช่วงเวลาของการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Road Map) ของ กปภ. 

ตัวชี้วัด 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

(ปี2555-2559) (ปี2557-2559) (ปี2559-2561) (ปี2562-2564) 

เป้าหมาย
ด าเนินการ
แต่ละระยะ 

เป็นองค์การที่มีระบบ
การผลิตจ่ายน้ าและ
บริการลูกค้าท่ีเป็นเลิศ 

เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

เป็นองค์การที่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบวงจร 

เป็นองค์กรระบบสากล 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย
ระยะที่ 1 

ด าเนินโครงการครบทุก
สาขาภายในปี 2559       

มีระดบัคะแนนความพึง
พอใจลูกค้า 4.0 ภายในปี 
2559       

ระยะที่ 2 

  

มีการจัดการองค์
ความรู้ให้ครอบคลุม
ทุกระบบงานและทั่ว
ทั้งองค์กร     

ระยะที่ 3 

    

มี IT ครบทุกระบบงาน
และสามารถบรูณาการ
ดันไดเ้ป็นอย่างด ี

   

ระยะที่ 4 

      

ระดับคะแนนประเมิน 
SEPA ได้คะแนน 350 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 
1,000 (รางวัล TQC: 

Thailand Quality 

Class) 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์องค์การของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559  

2.2 แสดงออกถึงการตระหนักต่อเป้าหมาย และแบ่งปันค่านิยมร่วม (Shared 

Values) ทั้งบุคลากรภายใน (ระหว่างพนักงาน) และบุคคลภายนอก (ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้-เสียอ่ืนๆ) ค่านิยมร่วมเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ โดยสมาชิก
ในองค์การทุกคนจะต้องมีค่านิยมร่วมไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของลูกค้า
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และผู้มีส่วนได้-เสียต่างๆ ซึ่ง กปภ. ได้ประกาศถึงค่านิยมร่วมขององค์การ คือ “มุ่ง-มั่น-เพ่ือ-ปวง
ชน” หมายถึง มุ่ง เน้นคุณธรรม (CG) ม่ัน ใจคุณภาพ (TQM) เพื่อ สุขของสังคม (CSR) ปวงชน 
ประทับใจ (CRM) ซึ่งค่านิยมดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค นอกจาก นี้ กปภ. ยังได้ก าหนดแนวทางการ พัฒนา และปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว ให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์การ โดยก าหนดกิจกรรมโครงการรองรับได้แก่ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้น าองค์การสื่อสาร และถ่ายทอดลงสู่พนักงาน ผ่านโครงการ “Meet And 

Greet” การก าหนดกิจกรรมโครงการ เพ่ือแสดงถึงการน าค่านิยมไปสู่การปฏิบัติผ่านโครงการ 
“ผู้จัดการยุคใหม่รวมใจลดน้ าสูญเสีย” (SMART Manager) นอกจากนี้ กปภ. จะมีการ ทบทวน
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) เพ่ือน าไปสู่การประเมินผล ว่าพนักงานมี
พฤติกรรมและทัศนคติสอดคล้องกับค่านิยมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังความสามารถหลัก หรือค่านิยมดังกล่าว สู่พนักงานทุกคน ปัจจุบัน กปภ. ได้
ก าหนดค่านิยมใหม่และอยู่ระหว่างการสื่อสาร ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ และมีเป้าหมายจะ
พัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนดข้างต้น อย่างต่อเนื่องทุกปี  

กปภ. ได้ท าการเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมขององค์การ และความต้องการหรือความ
คาดหวังของลูกค้า โดย กฟภ. ได้ให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท าการส ารวจความต้องการของลูกค้า ซึ่งพบว่า ลูกค้า มีความต้องการ หรือ ความความคาดหวังจาก 
กปภ. โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผู้ใช้ทุกประเภท และ ประเภทผู้ใช้น้ ารายใหญ่ พบว่า  

1) ประเภทผู้ใช้ทุกประเภท มีความต้องการให้น้ าไหลสม่ าเสมอ (มีน้ าประปาใช้ทุก
ช่วงเวลา) แรงดันน้ าดี (ไหลขึ้นชั้น 2 อย่างสม่ าเสมอแม้จะอยู่ปลายท่อ) มีคุณภาพ (ใส บริสุทธิ์ไม่มีสิ่ง
ใดเจือปน และไม่มีกลิ่น) นอกจากนี้ ยังต้องการให้ กปภ. ท าการก าหนดอัตราค่าน้ าอย่างสมเหตุสมผล
กับคุณภาพ ท าการซ่อมหรือวางท่อใหม่อย่างรวดเร็วและแจ้งก าหนดเวลาในการซ่อมแซมหรือการวาง
ท่อให้ชัดเจน  

2) ส่วนผู้ใช้น้ ารายใหญ่ ต้องการให้กปภ. ท าการเปิดเผยข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ า 
(สร้างความมั่นใจ) ก าหนดอัตราค่าน้ าที่ต่ าลงส าหรับผู้ใช้น้ าในปริมาณที่มาก และต้องการให้ กปภ. ท า
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ าในบางโอกาสด้วย ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ กปภ. ได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้  

- ด้านการผลิตจ่ายน้ า กปภ. มีระบบการผลิตจ่ายน้ าที่ได้มาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า โดย กปภ. ได้ท าการจัดหาน้ าดิบให้เพียงพอขยายก าลังผลิตให้
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เพียงพอ และพัฒนากระบวนการผลิต น้ าให้ได้มาตรฐานสากล บริหารจัดการระบบจ าหนายใหมี
แรงดันน้ าและ อัตราน้ าสูญเสียตามมาตรฐานที่ก าหนด และพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพน้ า ให
ไดมาตรฐานสากล  

- ด้านลูกค้า กปภ. เน้น การสรา้งความพึงพอใจของลูกค้า ความผูกพัน และการ
ให้การสนับสนุน กปภ. โดยปรับปรุงการบริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และพัฒนาสูภาพลักษที่มุ
งเน้น มาตรฐาน ใกลชิดประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ. เน้นพัฒนาระบบ IT สนับสนุน การผลิต การ
ลดน้ าสูญเสีย การบ ารุงรักษาเชิงปองกัน และการควบคุมคุณภาพน้ า พัฒนาระบบ IT เพ่ือช าระคาน้ า 
การขอ ติดตั้ง และ Call Center รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน IT และสนับสนุน
ระบบงานอ่ืนๆ 

- ด้านทรัพยากรบุคคล บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และทุ่มเท เสียสละเพ่ือ
องค์กร กปภ. ได้ท าการวางแผนและสรรหา อัตราก าลังใหสอดคลอง ทิศทางองคก์ารพัฒนาการเรียนรู 
ทั่วทั้งองคกร และพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

- บริหารจัดการดานการเงินและการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

2.3 ต้องท าการบริหารเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงกับผลส าเร็จขององค์การ (Focus & 

Alignment) เป้าหมายขององค์การจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีการน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ
ต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกระดับขั้นตอนของการด าเนินกลยุทธ์  ซึ่งองค์การโดยทั่วไปจะมีวงจรใน
การบริหาร 2 วงจรหลัก ดังรูปภาพนี้  
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รูปภาพที่ 13 - 2 แสดงวงจรหลักของการบริหารองค์การ  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Buytendijk (2006) 

จากรูปภาพข้างต้น วงจรแรกจะเป็นการบริหารงานปกติ (Operational 

Process) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก เช่น การจัดซื้อ การผลิต และการขาย และกิจกรรมสนับสนุน 
เช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสารสนเทศ โดยการปฏิบัติงานของวงจรแรก
จะต้องให้สอดรับกับวงจรที่สอง คือ ตัวชี้วัดในการประเมินผล (Performance Indicators) เพ่ือให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

2.3.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ กปภ. 
สาขา มีน้ าดิบเพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา ซึ่งจะท าให้มีน้ าประปาส าหรับให้การบริการลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดจ่ายน้ าเนื่องจากขาดแคลนน้ าดิบ ซึ่ง กปภ. มี
ตัวชี้วัด คือ  

ระยะสั้น หาผู้จ้างภายใน มีนาคม 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง  คาดการณ ์

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนลุ่มน้ าที่ด าเนินการเสร็จ (ลุ่มน้ า)  - 3  - 8  -  11 
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2.3.2 การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ าดิบของ กปภ. 
สาขาต่างๆ ให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง  คาดการณ ์ รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ความถ่ีในการเสนอ ครส./Board - ทุกไตรมาส - 

2.3.3 การก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ กปภ. 
สาขาต่างๆ มีก าลังการผลิตหรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้ าที่สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าใน
พ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ระยะสั้น: ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง  คาดการณ ์

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งที่ด าเนินการเสร็จ (แห่ง)  3 15 19 29 23  89 

2.3.4 แผนงานจัดการน้ าสะอาด (Water Safety Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางสู่การจดัการคุณภาพน้ าดื่มทีป่ลอดภัย เป็นไปตามหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งให้
ความส าคัญในการติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตน้ าประปา ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง  คาดการณ ์

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งที่ด าเนินการเสร็จ (แห่ง)  1 10 56 42 122  231 

2.3.5 ติดตั้งและพัฒนาระบบ SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) ซ่ึงหมายถึง ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวมที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในระบบการผลิต สามารถติดตามและควบคุมการผลิตน้ าได้
จากระยะไกล ทั้งนี้ กปภ. ได้น าระบบ SCADA มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือให้ กปภ. สามารถ
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บริหารจัดการระบบผลิตน้ าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระบบประปาที่มีขนาดใหญ่
หรือซับซ้อน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้น้ าเกิดความมั่นใจว่า จะได้รับบริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐานและบริการ
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง  คาดการณ ์

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งที่ด าเนินการเสร็จ (แห่ง)  1 3 6 10 8  28 

2.3.6 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ กปภ. สาขา มี
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตน้ าประปาที่สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหยุดชะงักการจ่ายน้ า หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ่ายน้ าล่วงหน้าได้อย่างเป็น
ระบบ โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกของลูกค้า 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความก้าวหน้า
แผนงาน 

เกิดจริง  คาดการณ ์
รวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

วงเงินเบิกจ่าย (งบลงทุน/ 
งบท าการ*; ล้านบาท) 

เตรียมการ 146.9 
276.7/ 
37.4* 

200.0 200.0 
 823.6/ 
37.4* 

จากตัวอย่างการด าเนินงานของแต่ละหน้าที่ใน กปภ. จะต้องมีตัวชี้วัดของแต่ละ
กิจกรรมและท าการเชื่อมโยงเข้ากับตัวชี้วัดขององค์การ (Corporate Scorecard) โดยมีสิ่งกระตุ้น
หรือเสริมแรงด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและทัดเทียมกับตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ การประเมินค่างานต้องเชื่อมโยงคุณค่าของงานเข้ากับระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนด้วย 

2.4 ต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว (Organization Agility) ซึ่งองค์การที่มีลักษณะของ HPO จะต้องมีวิธีการสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวได้ 4 วิธี ได้แก่ การใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้าง
มาตรฐาน (Standardizing) การควบคุมกิจกรรมต่างๆอย่างครบวงจร และ การใช้วิธีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะโครงการ 
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ส าหรับ กปภ. ได้ท าการจัดเตรียมความพร้อมในการปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง โดย กปภ. ได้มีการบริหารจัดการ “ด้านการเงินและการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือให้ 
กปภ. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารด้านความเสี่ยง รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย กปภ. ได้ท าการก าหนด
แผนงานเพื่อรองรับทั้งหมด 6 แผนงาน ดังนี้  

2.4.1 แผนการจัดการแหล่งเงินและการติดตามการเบิกจ่าย โดยในปี 2559 

กปภ. ได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ าและการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่ง
ความคาดหวังในความส าเร็จตามเป้าหมายนี้ กปภ. ได้ก าหนดแผนงานหลักไว้รองรับรวมทั้งสิ้น 48 

แผนงาน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 80,350 ล้านบาท (รวม 5 ปี) ในการปฏิบัติงานตามแผน  ส่วน
แนวทาง ในการจัดหางบประมาณนั้น กปภ. มีแนวทางในการจัดหาแหล่งเงิน ดังนี้ แหล่งแรก การ
ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส าหรับโครงการที่ต้องด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล หรือ
แนวทางการให้บริการเชิงสังคม แหล่งที่สอง การออกพันธบัตรเงินกู้เพ่ือลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่
มีผลตอบแทนคุ้มค่า  

2.4.2 แผนงานด้านการทบทวนโครงสร้างราคาค่าน้ า ซ่ึงตามท่ี กปภ. ได้มี
แนวทางในการจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอ ส าหรับการขยายบริการต่างๆดังกล่าวข้างต้น กปภ. จึง
จ าเป็นต้องท าการทบทวนราคาค่าน้ าและค่าบริการ ให้สอดคล้องกับภาระต้นทุนต่างๆ ซึ่ง กปภ. มี
เป้าหมายที่จะปรับราคาค่าน้ าเพ่ิมข้ึนในอัตรา 3% ต่อปี โดยก าหนดระยะเวลาในการปรับทุกๆ 3 ปี  

2.4.3 แผนการศึกษาแนวทางในการให้เอกชนได้เข้ามาร่วมลงทุน  

2.4.4 แผนการติดตามผลกระทบทางการเงิน (Scenario Planning) เพ่ือให้ 
กปภ. มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านการเงิน ดังนั้น 
กปภ. จึงมีแนวทางในการจัดท ารูปแบบ (Model) เพ่ือวิเคราะห์แผนการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว พร้อมทั้งระบุปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบทางการเงิน รวมถึงท าการวิเคราะห์ติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

2.5 ต้องท าการบูรณาการท่ัวทั้งองค์การ (Shared Business Model) ซึ่งองค์การ
จะต้องท าการจัดการการประเมินผล (Performance Management) โดยท าการค้นหาจุดอ่อนหรือ
ช่องว่าง (Gap Analysis) และท าการแก้ไขช่องว่างเหล่านั้น ซึ่งจากการศึกษาพ้ืนฐานขององค์การที่มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ (HPOs) ทั่วโลก และท าการเปรียบเทียบกับองค์การของไทย เช่น 
กปภ. ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า กปภ. มีลักษณะเด่นที่ส าคัญและสอดคล้องกับองค์การ HPOs ดังนี้  



447 
 

2.5.1 กปภ. เป็นองค์การที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ เช่น เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือ HPOs  กปภ. จึงต้องท าการจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และ
ระดับองค์กร โดยมีแผนงานรองรับ ดังนี้ ประการแรก กปภ. ได้จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนา
บุคลากร โดยจัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน และเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หรือ “Training Road Map” เพ่ือรองรับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบ Water Safety Plan การพัฒนาระบบ SCADA การพัฒนาระบบ 

บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การพัฒนาระบบ DMA การพัฒนาระบบมาตรวัดน้ า การพัฒนาระบบ 
Call Center และศูนย์บริการซ่อมท่อ (ศูนย์ประปาทันใจ) รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชนรองรับประชาคม อาเซียน  

2.5.2 กปภ. เป็นองค์การที่มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM) ซ่ึงปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ กปภ. คือ การสร้างและจัดการ
องค์ความรู้ โดย กปภ. ได้มีแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการรวบรวมและจัดท าเป็นสื่อ 
ได้แก่ วีดีโอ วารสาร แผ่นพับ ป้าย คู่มือ หรือ เอกสารต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยังบุคลากร
ทั่วทั้งองค์การ นอกจากนี้ กปภ. ยังมีแนวทางในการส่งเสริม ให้ท าการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ด้านต่างๆ (Best Practice) และขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรต่อไป 

2.5.3 กปภ. เป็นองค์การที่มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง 
กปภ. ได้ท าการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ที่จะ
น าไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  

2.5.4 กปภ. มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ซึ่ง กปภ. ได้จัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างความพร้อมหรือการปรับตัว ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยได้น าหลักบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management - BCM) มาใช้ โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ได้จัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Planning - BCP) ที่มีการระบุงานที่ส าคัญ (Critical Business 

Function) ทุกด้าน มีการประเมินความเสี่ยง หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงัก
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และส่งผลเสียหายต่อองค์การ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA) 

เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของงานแต่ละงาน และการก าหนดระยะเวลาในการกลับคืนสู่สภาพการ
ด าเนินการตามปกต ิของงานส าคัญแต่ละงาน (Recovery Time Objective - RTO)  

2.5.5 กปภ. มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึง กปภ. ได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาองค์การ ให้พร้อมต่อการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เน้นภารกิจหลัก (Core Business) ของ กปภ. 
ในการให้บริการด้านการประปาอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นล าดับที่มี
ความส าคัญที่สุด เนื่องจากเล็งเห็นว่า เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนอย่างเสรี จะท าให้ผู้ใช้น้ า
ทั้งในส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมือง
ชายแดนและเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทางการด าเนินการในการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กปภ. ได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ น้ าประปา โดยเสนอเป็น
โครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงสุด (Flagship Project)  

3. ตัวแบบของบริษัท The Berkeley Consulting Group 

บริษัท The Berkeley Consulting Group ได้ท าการศึกษาลักษณะขององค์การแบบ 
HPO ในประเทศแคนาดาพบว่ามีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ (The Berkeley Consulting Group, 

2015)  

3.1 เน้นสมรรถนะที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ (Focused On Performance Of 

Key Results) เช่น การเน้นความส าคัญไปที่ความต้องการของลูกค้า  
3.2 เน้นความสามารถในการผลิต (Productivity) เช่น ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

ผลิตการประเมินผล และการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เน้นการตอบสนองและการปรับตัว (Responsiveness & Addictiveness) เช่น 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นจริง    

3.4 เน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เช่น ต้องรู้ถึงความต้องการ
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้-เสีย และค้นหาวิธีการในการตอบสนอง  

3.5 เน้นการท างานเป็นทีมและการสื่อสาร (Teamwork & Communication) เช่น 
สมาชิกทุกคนในองค์การต้องตระหนักถึงเป้าหมายขององค์การ มีความโปร่งใส ใส่ในต่อความส าเร็จ
ของทีม และมีความร่วมมือกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
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4. ตัวแบบของบริษัท Engineering, Management & Integration Inc.  

บริษัท Engineering, Management & Integration Inc. (EM & I) กล่าวว่า การ
บริหารจัดการในปัจจุบัน เต็มไปด้วยแรงกดดันทางด้านการด าเนินงาน ซ่ึงมีหลากหลายด้าน เช่น การ
ควบคุมต้นทุน การรายงานทางการเงิน การสร้างสรรค์มูลค่า การเข้าถึงข้อมูล การผลิตผลงานของ
พนักงาน การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การวางกลยุทธ์ในการเป็นหุ้นส่วนในระยะยาว (Long-

term Strategic Partnerships) อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจจาก 2,000 บริษัทพบว่า บริษัท ที่ได้
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ (HPOs) ประมาณร้อยละ 95 
แต่จ านวนที่ประสบความล้มเหลวมีมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งบริษัท Engineering, Management & 

Integration Inc. (EM & I) ได้เสนอว่าการเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ ( HPOs) 

จะต้องมีปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ (Nunno, 2007, p. 3)  
4.1 คน (People : Human Capital)  

4.2 กระบวนการ (Process : Business Intelligence)   

4.3 โครงการ (Program : Performance Culture)   

4.4 ผลงาน (Portfolios) 

 

รูปภาพที่ 13 - 3 แสดงตัวแบบองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ ( HPOs) 

ที่มา : Nunns, 2016  
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5. ตัวแบบของ Lawrence M. Miller 

มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถงึระบบการท างานที่ท าให้มีผลงานเป็นเลิศ และมีทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพว่า จะต้องมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดในการเป็นองค์การ ที่มีผลการปฏิบัติงานแห่งความ
เป็นเลิศ ซึ่งระบบการท างานที่มีผลงานเป็นเลิศ จะหมายถึงการออกแบบงาน (Design Of Jobs) การ
จัดการระบบงาน และการมอบหมายงานให้พนักงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมงาน โดยที่ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพจะรับรู้ว่าใครเป็นลูกค้าขององค์การ ท าการค้นหาวิธีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
ท าการวัดและประเมินผลงาน และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาขององค์การ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ 
องค์การจะต้องท าให้เป็นเรื่องปกติ หรือท าให้เกิดความเคยชินในทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์การ โดย Miller ได้ท าการก าหนดลักษณะขององค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ว่าจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ (Miller, 2002, p. 2) 

5.1 การออกแบบองค์การที่เน้นทิศทางจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ให้ความส าคัญ
ตลอดทั้งกระบวนการ 

5.2 ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ (Fluid Structure) และสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสภาพแวดล้อม 

5.3 การจัดองค์การแบบไม่เน้นล าดับชั้นของการบังคับบัญชา (Little Hierarchy) 

เพ่ือให้พนักงานในระดับล่าง (Lower Level) ได้มีอิสระในการปฏิบัติงาน 

5.4 มีความรู้เพ่ือที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ และเน้นในด้านการเงิน คุณภาพ 
และความพึงพอใจของลูกค้า 

นอกจากนี้ มิลเลอร์ (Miller,  2002, p. 12) ยังได้กล่าวถึงการจะเป็นองค์การแบบ 
HPO ว่าจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงหลักการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

1) เปลี่ยนจากการควบคุมอย่างเข้มงวด เป็นการให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ (From High 

Control To High Trust) เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จะท าให้พนักงานท างานอย่างไม่
มีความสุข และท้ายที่สุดก็จะท าการต่อต้าน ดังนั้นองค์การจึงควรหันมาใส่ใจต่อการสร้างความรักใน
องค์การ เพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่ 

2) เปลี่ยนจากการเน้นการผลิตสิ่งของ เป็นการเน้นการผลิตความรู้ (From 

Produce Things To Produce Knowledge) ซ่ึง Miller เชื่อว่า ทุนมนุษย์เป็นทุนที่มีค่ามากกว่าทุน
ด้านอื่นๆ ดังนั้นจึงควรสร้างทุนมนุษย์เพ่ือให้น าเอาความรู้ที่ได้ ไปสร้างสรรค์คุณค่าขององค์การต่อไป 
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3) เปลี่ยนจากการการตัดสินใจโดยคนเพียงบางคน เป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม 

(From Individual Decisions To Team Decisions) การตัดสินใจโดยผู้บริหารเพียงคนเดียว ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อนได้ ดังนั้น Miller จึงได้เสนอให้องค์การท าการตัดสิน
เป็นทีม และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกในองค์การ 

4) เปลี่ยนจากการให้รางวัลเฉพาะบุคคล เป็นการให้รางวัลเป็นทีม (From 

Individual Reward To Team Reward) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลอาจสร้างความ
แตกแยกในองค์การได้ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเป็นการจ่ายผลตอบแทนเป็นทีม เพ่ือสร้างการท างานเป็น
ทีม และการมุ่งเน้นความส าเร็จร่วมกัน 

5) เปลี่ยนจากการบริหารแบบแนวตั้ง เป็นการบริหารแบบแนวนอน (From 

Vertical To Horizontal) การจัดโครงสร้างแบบแนวนอนจะท าให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
ท าได้ง่ายขึ้น การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็จะท าให้เร็วขึ้นด้วย  

6) เปลี่ยนจากโครงสร้างแบบตายตัว เป็นโครงสร้างแบบพลวัตร (From Fix 

Structure To Dynamic Structure) เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และอ่ืนๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้น โครงสร้างองค์การ ควร
ออกแบบให้เกิดความยืดหยุ่น ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 

7) เปลี่ยนจากองคก์ารแบบจ ากัดขอบเขต เป็นองค์การแบบไร้พรมแดน (From 

Companies With Walls To Companies Without Walls) การบริหารจัดการในปัจจุบัน ต้องเปิด
กว้าง ท าการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่าง
ทั่วถึง 

8) เปลี่ยนจากการปกปิดความลับทางการเงิน เป็นการเปิดเผย (From Financial 

Secrecy To Open-book Management) สมาชิกขององค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อองค์การร่วมกัน เสมือนเป็นเจ้าขององค์การ ดังนั้น กิจการของสหรัฐอเมริกา
มากกว่าร้อยละ 50 จะถูกถือหุ้นโดยพนักงานขององค์การเอง ซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การได้ และหากพบว่าเกิดความผิดปกติก็สามารถแจ้งให้ท าการแก้ไขปรับปรุงได้ 

9) เปลี่ยนจากการกล่าวโทษไปยังบุคคล เป็นการกล่าวโทษทั้งกระบวนการ (From 

Blame-fix The Person To Blame-fix The Process) จากการศึกษาของ Edwards Deming ผู้น า
ด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการผลิตพบว่า ร้อยละ 95 ของปัญหาด้านคุณภาพเกิดจากกระบวนการ 
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แต่การลงโทษองค์การมักลงโทษพนักงานเฉพาะบุคคล ดังนั้นองค์การแห่งความเป็นเลิศควร
รับผิดชอบร่วมกัน ท าการค้นหาปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

ซึ่งปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานี้ จะท าให้องค์การเป็นองค์การที่มีผลปฏิบัติการแห่งความเป็น
เลิศแบบยั่งยืน  

6. ตัวแบบของ De Waal  

ดีวอล (De Waal, 2007, p. 4) ได้กล่าวถึงลักษณะขององค์การแบบ HPO ว่า เป็น
องค์การที่มีความส าเร็จทางด้านผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Results) ที่เหนือกว่าบริษัทอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน ในระยะยาว (Longer Period Of Time) โดยมีความสามารถในการปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว มีวิธีการเตรียมความพร้อมในระยะยาว การก าหนด
และเชื่อมโยงโครงสร้างองค์การ การปรับปรุงความสามารถ (Capabilities) และท าการบ ารุงรักษา
ปฏิบัติต่อบุคลากรเสมือนเป็นทรัพย์สินหลัก (Main Asset) ขององค์การ โดย ดีวอล (De Waal) ได้
ก าหนดตัวแบบขององค์การแห่งความเป็นเลิศว่าจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (De Waal, 2007, p. 5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 13 - 4 แสดงตัวแบบองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ HPO ของ De Waal 

การก าหนดทิศทาง
จากภายนอก 

การก าหนดโครงสร้าง
องค์การ 

-การออกแบบองค์การ 

-กลยุทธ์ 
-กระบวนการบริหาร 

-เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมองค์การ 
-ภาวะผู้น า 
-บทบาทและปัจเจกบุคคล 

-วัฒนธรรม 

 

พฤติกรรมของ
สมาชิกภายใน

องค์การ 

องค์การที่มีผล
การปฏิบัติงาน

เป็นเลิศ 
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จากตัวแบบดังกล่าวนี้ สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะขององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (HPO) นั้น จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้  

6.1 การออกแบบองค์การ (Organizational Design)  

องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการบูร
ณาการระหว่างหน้าที่ต่างๆ ลักษณะการท างานเป็นทีม (Teamwork) เช่น การสร้างพันธสัญญา 
(Commitment) สร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน แบ่งปันความรับผิดชอบ  โดยการเน้นที่การ
ให้ความส าคัญของทีมงานต่อผลการประเมินรวมขององค์การ ดังนั้น การออกแบบองค์การจึงมี
ลักษณะแบบง่ายๆ แบนราบ (Flattens) เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล ความรู้ และ
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  นอกจากนี้ องค์การยังมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเน้นการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเงื่อนไขของตลาด 

6.2 กลยุทธ์ (Strategy) 

องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องท าการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน ทีม่ีความตื่นเต้นและท้าทาย (Excites And Challenges) มีความสมดุลของเป้าหมาย ทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้น และพันธกิจยังก่อให้เกิดความทะเยอทะยาน (Ambitious) ท าการก าหนดกล
ยุทธ์ (Strategy) โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ท าการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ บนพื้นฐานของความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มี
ระบบการวัด (Measurable) ความส าเร็จตามเป้าหมาย (Goals)  

6.3 กระบวนการการจัดการ (Process Management)  

องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องท าการออกแบบระบบการ
ให้รางวัลและการจูงใจที่ดีและมีความยุติธรรม ท าการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการการท างาน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น นอกจากนี้ องค์การ HPO ยังต้องเน้นการสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการต่างๆจะต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

6.4 ภาวะผู้น า (Leadership) 

ภาวะผู้น าในองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องแสดงออกถึง
ความซื่อสัตย์ จริงใจ การแสดงถึงพันธสัญญา การกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ ซึ่งต้องท าการ
ก าหนดถึงมาตรฐานทางจริยธรรม ความน่าเชื่อถือ ความคงเส้นคงวา (Consistent) มีวิธีการตัดสินใจ



454 
 

ที่ดีและท าการลงมือปฏิบัติ แทนการมัวแต่คิดวิเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งไม่ได้ลงมือท า
อะไรเลย (Avoid Over-analysis) นอกจากนี้ ผู้น าในองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) 

จะต้องต้องท าการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ (Coach And Facilitate) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปกป้อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจากการแทรกแซงจากภายนอก (Outside Interference) อีกทั้งต้องมีรูปแบบ 
(Style) การบริหารที่เข้มแข็ง ให้โอกาสต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการทดลองวิธีการท างานใหม่ กระตุ้นให้
เกิดการแปลงแปลง ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน   

6.5 ปัจเจกบุคคลและบทบาท (Individuals & Roles) 

องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะตอ้งสร้างความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยการเน้นการลงทุนในการอบรมและเพ่ิมทักษะ (Invest In Training And 

Upgrading Of Skill) ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดึงดูดผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Talent) ให้เข้ามาร่วม
งานกับองค์การด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น ปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงาน (Workplace) ให้มีความ
ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนท าการเชื่อมโยงพฤติกรรม (Behavior) และคุณค่า 
(Values) ของพนักงาน เข้ากับคุณค่า (Values) และทิศทางขององค์การ  

6.6 วัฒนธรรม (Culture) 

องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องท าการมอบอ านาจ 
(Empowers) และให้อิสระแก่ผู้บังคับบัญชา ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมที่
โปร่งใส (Transparency) เปิดเผย (Openness) และไว้วางใจได้ (Trust)  

6.7 (External Orientation) 
องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (HPO) จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิม

มูลคา่ (Values) ด้วยการท าการศึกษาค้นคว้าว่าอะไรคือความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ สร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ที่ เป็นเลิศในระยะยาวแบบต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ (Win-win 

Relationships) ระหว่างองค์การกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อ่ืนๆ 

โดยการสร้างระบบเครือข่าย (Network) ขนาดใหญ่  นอกจากนี้ ยังท าการติดตาม ตรวจสอบ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ท าการส ารวจตลาดสินค้า (Marketplace) สถานการณ์ของ
ธุรกิจ (Context) แนวโน้ม (Trend) ตลอดจนท าการคาดการณ์ (Anticipating) และส่งสัญญาณเตือน
อย่างรวดเร็ว 
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7. ตัวแบบของเคริวและคณะ (Carew et al., 2010)  

เคริวและคณะได้น าเสนอตัวแบบองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานแห่งความเป็นเลิศ (The 

HPO SCORE TM Model) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (Carew et al., 2010, p. 12)  

 

รูปภาพที่ 13 - 5 แสดงตัวแบบองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ (The HPO SCORE TM 

Model) ของเคริวและคณะ  
ที่มา : (Carew et al., 2010, p. 12)  
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ค าว่า SCORES ของเคริวและคณะ (Carew et al., 2010) หมายถึงอักษรย่อของ
องค์ประกอบ 6 ประการที่พบในองค์การแบบ HPO ซึ่งรายละเอียดของแต่ละค ามีดังนี้ 

7.1 S = Shared Information And Open Communication หมายถึงองค์การ 
HPO จะต้องท าให้สมาชิกในองค์การท าการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กัน และท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

7.2 C = Compelling Vision หมายถึง การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การจะต้องท า
ให้สมาชิกในองค์การสามารถมองเห็นเป็นภาพแห่งความส าเร็จในอนาคตได้ ซึ่งจะท าให้สมาชิกเกิด
ความตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะพยายามสู่ความส าเร็จขององค์การ 

7.3 O = Ongoing Learning หมายถึง องค์การแบบ HPO จะเน้นการพัฒนา
องค์การผ่านการเรียนรู้ การสร้างทุนแห่งการเรียนรู้ (Building Knowledge Capital) และถ่ายทอด
ความรู้ตลอดทั่วทั้งองค์การ 

7.4 R = Relentless Focus On Customer Results หมายถึง องค์การแบบ HPO 

จะมุ่งเน้นไปยังลูกค้า โดยจะค้นหาว่าใครคือลูกค้าขององค์การ แล้วหาวิธีการในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

7.5 E = Energizing System And Structures หมายถึง ระบบ โครงสร้าง 
กระบวนการ และการปฏิบัติในองค์การแบบ HPO จะมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ 
(Vision) ทิศทางกลยุทธ์ และเป้าหมาย และเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้น 

7.6 S = Shared Power And High Involvement หมายถึง องค์การแบบ HPO 

จะมีลักษณะของการกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การร่วมมือกัน การมีส่วนร่วม และการท างานเป็น
ทีม รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง มากกว่าองค์การทั่วไป  

8. ตัวแบบของ Edward E. Lawler III 

การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศนั้น ปัจจัยที่ส าคัญพ้ืนฐาน คือ ทุนมนุษย ์
(Human Capital) และการพัฒนาความสามารถขององค์การและสมรรถนะหลัก ซึ่งจะต้องละทิ้งการ
ปฏิบัติแบบเดิมๆ (The Traditional Bureaucratic Approaches) แล้วแทนด้วยการมุ่งเน้นที่ ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ อ านาจในการบริหาร และการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน  นอกจากนี้องค์การ
ต้องมองรอบด้านพร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเกิดการแข่งขันท่ี
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รุนแรง ดังนั้นองค์การจึงต้องท าการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัย 4 ประการ 
ดังนี้ (Lawler III, 2015, p. 3) 

8.1 คุณภาพของสินค้าและบริการ 

8.2 ต้นทุนของสินค้าและบริการ 

8.3 ความรวดเร็วในการวางขายสินค้าและบริการในสู่ตลาด  
8.4 นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม ่ 

ซึ่งการปรับปรุงองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ องค์การจะต้องท า
การปรับปรุง ปัจจัยต่าง ดังนี้ (Lawler III, 2015, p. 4-13) 

1) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Gaining Competitive Advantage) ซ่ึง 
Lawler III ได้เสนอปัจจัย 3 ประการที่องค์การมีแล้วจะท าให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ศักยภาพขององค์การ (Organizational Capabilities) และ  
สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  ซึ่งในการเพ่ิมศักยภาพขององค์การนั้น องค์การจะต้อง
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ  

2) ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การ (Organizational Capabilities And 

Organizational Effectiveness) ในความต้องการการประสบผลส าเร็จนั้น พนักงานจะต้องมี
ศักยภาพและน ามาใช้เ พ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณค่าที่ เหนือกว่าคู่แข่งออกสู่ตลาด ซึ่งองค์การที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมุ่งเน้นไปยังคุณภาพ ลูกค้า เน้นความเป็นสากล (Operate On A Global Basis) 

ต้นทุนการผลิตต่ า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผลิต
สินค้าออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การออกแบบ ระบบ วัฒนธรรมองค์การ และความสัมพันธ์ 
ต้องเน้นการสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การได้ท าการติดต่อประสานงานระหว่างกันมากขึ้น  

3) ความสามารถหลักและประสิทธิผลขององค์การ (Core Competencies And 

Organizational Effectiveness) องค์การแบบ HPO จะต้องมีความสามารถในการแข่งขัน โดย
จะต้องมีความสามารถหลักที่เป็นทักษะ หรือวิธีการพิเศษที่ยากต่อการต่อการเลียนแบบ และน ามาใช้
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ เช่น บริษัท 3Ms ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการเคมี (Chemical Processes) บริษัทอินเทล (Intel)   เชี่ยวชาญเรื่อง
ไมโครอิเลคโทรนิค (Microelectronics)  ส่วนบริษัทฮอนด้า (Honda) เชี่ยวชาญเรื่องการผลิต
เครื่องยนต์แบบแก๊สโซลีน (Gasoline Engines) และบริษัทโซนี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการย่อส่วนผลิตภัณฑ์ 
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เป็นต้น (Miniaturize Products) ซึ่งความสามารถเหล่านี้ เกิดข้ึนจากการพัฒนาศักยภาพของคน นั่น
หมายความว่า องค์การที่เป็นเลิศจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถสูง (High Competency 

People) นั่นเอง 
4) การค้นหาความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Finding Competitive Advantage) 

องค์การแห่งความเป็นเลิศจะต้องมีปัจจัย 4 ด้าน คือ  
4.1) กลยุทธ์  
4.2) สมรรถนะ  
4.3) ความสามารถ  
4.4) สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนถูกก าหนดขึ้น

จากคน ซึ่งหากองค์การมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพก็สามารถท าการก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การแข่งขัน นอกจากนี้ หากพนักงานมีความได้เปรียบทางด้านสมรรถนะ ความสามารถในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า และความสามารถในการปรับตัวก็จะท าให้
องค์การเกิดความได้เปรียบคู่แข่งขันได้ 

5) ความสามารถในการแข่งขัน (The Competitive Organization) องค์การส่วน
ใหญ่มักจัดโครงสร้างองค์การแบบล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchical) แต่การจัดองค์การแบบนี้ 
มักท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การจ่ายรางวัลตอบแทนที่เป็นรายบุคคลไม่ใช่เป็นทีม การสื่อสารภายใน
องค์การ กระบวนการวัดผลงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความได้เปรียบ นอกจากนี้ 
ล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchical) ยังท าให้องค์การบริหารจัดการช้า ขาดความยืดหยุ่น  มี
ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต คุณภาพของสินค้า และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ซึ่งองค์การแบบ HPO 

จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ (Lawler III, 2015, p. 14-16) 

5.1) มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลยุทธ์ กระบวนการ คุณภาพ ข้อมูลสะท้อนกลับ
จากลูกค้าเหตุการณ์ส าคัญ และผลตอบแทนขององค์การ 

5.2) มีความรู้เกี่ยวกับงาน ธุรกิจ และภาพรวมของระบบงาน   
5.3) มีอ านาจในการตัดสินใจทุกแง่มุมของงาน  
5.4) การได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ความสามารถในแต่ละคน และการ

เจริญเติบโตในอาชีพ   

อย่างไรก็ตามแนวคิดต่างๆตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอมานี้ ได้มีพ้ืนฐานความคิดทาง
วิชาการเก้ือหนุนอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาถึงกลุ่มทางความคิดทางด้าน
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่นิยมเรียกว่า “ตัวแบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” (Human 

Resource Management Model) ซึ่งมีกลุ่มนักคิดท่ีส าคัญ คือ กลุ่มนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของสองกลุ่มนักคิดนี้ ต่อไป 

 

ความสัมพันธ์ขององค์การที่มีผลปฏิบัติการแห่งความเป็นเลิศ (HPO) กับทุนมนุษย์  

การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มีผลปฏิบัติการแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์การ การออกแบบงานใหม่ 
(Redesigning Work) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และการแข่งขันในระดับสากล อาศัยเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ 
(Management Tools) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และที่ส าคัญอย่างยิ่งซึ่งขาดไม่ได้ คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ โดยองค์การแบบ HPO ต้องท าการบริหารทุนมนุษย์ ออกแบบหน้าที่และท าให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ การดึงคนดีคนเก่งให้ร่วมงานกับองค์การ และการรักษาคนดีคนเก่งเอาไว้ให้นาน
แสนนาน (Lawler & Boudreau, 2015, p. 1)  

อย่างไรก็ตาม องค์การอาจเกิดความเสี่ยงอย่างมาก หากมีพนักงานที่มีทักษะเพียงไม่ก่ี
คน เช่น บริษัท แอปเปิ้ล (Apple) ได้ท าการซื้อตัวนักวิจัย 2 คน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการซอฟแวร์ (Software Operating System -SO) ของบริษัท ซีร็อกซ์ (Xerox) ในเมือง 
แพโล แอลโต (Palo Alto) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพ่ือมาท าการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ซอฟแวร์ของบริษัท แอปเปิ้ล (Apple) ซึ่งท าให้บริษัท แอปเปิ้ล (Apple) มีความสามารถในการแข่งขัง
อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างความล้มเหลวในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกแห่งหนึ่ง คือ 
บริษัท Fairchild Electronics ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในทศวรรษที่ 1970 โดยเป็นผู้บุกเบิกในการ
ผลิตและพัฒนา Semiconductors ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่บริษัทกับ
ละเลยในการดูแลเอาใจใส่พนักงาน จึงท าให้พนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้แยกตัวออกมา
ตั้งบริษัทใหม่ เช่น บริษัท Intel, AMD, และบริษัทผู้ผลิต Semiconductor อ่ืนๆทั่วโลก จนท าให้
บริษัท Fairchild ต้องล้มละลายและออกจากธุรกิจไป (Lawler III, 2015, p. 8-9) 

ดังนั้น การจะเป็นองค์การที่มีผลแห่งความเป็นเลิศได้นั้น องค์การจะต้องมีความสามารถหลัก
และประสิทธิผลขององค์การ (Core Competencies And Organizational Effectiveness) มี
วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การมุ่งมั่นในการพัฒนาคน การสร้างความรัก
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ความผูกพันในองค์การ การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน และการจ่ายผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารควรท าการศึกษาถึงตัวแบบในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์    ซ่ึงประเภทของตัวแบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 (Human Resource Management Model) ของกลุ่มนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่ง
ออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หน้า 34-43) 

 

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาวาร์ด (Harvard Model Of HRM)  

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาวาร์ด (Harvard Model Of HRM) หรือบางครั้ง
เรียกว่าตัวแบบ “มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ” (Developmental Humanism) เนื่องจากมีพ้ืนฐานการ
คิดมาจากส านักคิดมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย เบียร์และคณะ (Beer et al.) มหาวิทยาลัยฮา
วาร์ด จนกระท่ังได้มีผู้ให้ชื่อกรอบแนวคิดนี้ว่า “กรอบแนวคิดฮาร์วาร์ด” (Harvard Framework) โดย
ตัวแบบนี้มองว่าผู้บริหารมีความส าคัญต่อองค์การ ซึ่งหากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ก็จะแก้ไข
ปัญหาและท าให้องค์การประสบผลส าเร็จได้ 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส าคัญในเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ การสร้างทีมงาน 
(Teamwork) และการใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ หรือ
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดของตัวแบบนี้จะให้ความส าคัญกับเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพ
ของสมาชิกในองค์การ เนื่องจากมองว่าการที่จะท าให้องค์การมีผลประกอบการที่ดีได้นั้น องค์การ
จะต้องสามารถท าการตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายในองค์การได้อย่างเหมาะสม และเม่ือ
สมาชิกภายในองค์การ ได้รับการตอบสนองที่ดีมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
การใฝ่สัมฤทธิ์ อันจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งลักษณะของตัว
แบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาวาร์ด (Harvard Model Of HRM) มีดังนี้ 
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รูปภาพที่ 13 - 6 แสดงตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาวาร์ด (Harvard Model of HRM)

  

 จากรูปภาพที่ 13 - 6 ได้แสดงถึงปัจจัยส าคัญหรือองค์ประกอบของตัวแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แบบฮาวาร์ด (Harvard Model Of HRM) ซึ่งความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 

1. ปัจจัยสถานการณ์อ่ืนๆ (Other Factors) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น ลักษณะของ
แรงงาน กลยุทธ์ธุรกิจ ปรัชญาการบริหาร ตลาดแรงงาน สหภาพแรงงาน เทคโนโลยี กฎหมาย และ
อ่ืนๆ เป็นต้น โดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อการก าหนดนโยบายทางเลือกในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์การอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (Stakeholder) ได้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกจ้าง รัฐบาล 
และสหภาพแรงงาน เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขององค์การ 
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3.  ทางเลือกของนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policy 

Choices) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

รูปภาพที่ 13 - 7 แสดงทางเลือกของนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Policy Choices) 

 

จากรูปภาพที่  13 – 7  แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของพนักงาน (Employee influence) 

ประกอบด้วย อ านาจในการต่อรอง การรับผิดชอบหน้าที่ที่มีความส าคัญขององค์การ เป็นต้น 

3.1 ความลื่นไหลหรือความคล่องตัวของการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Flow) เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน การสรร
หา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการออกจากงาน เป็น
ต้น 

3.2 ระบบการให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจ (Reward System) เช่น วิธีการจ่ายเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นการกระตุ้น จูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ี 

3.3 ระบบการปฏิบัติงาน (Work System) ซึ่งได้แก่ การออกแบบงาน การ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความถนัด และเส้นทางความก้าวหน้าของงาน (Career Path) เป็นต้น 

4. ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งท าให้พนักงานเกิดความทุ่มเทความพยายามใน
การปฏิบัติงาน การเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน และท าให้การใช้จา่ยงบประมาณขององค์การ
ลดลง และอ่ืนๆ 

อิทธิพลของพนักงาน                     
-อ านาจหน้าที่                             
-ความรับผิดชอบ                               
-พลัง  

ความราบรื่นของ                                   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผล  

            ระบบงาน 

 -การออกแบบงาน การจัด
วางตัวผู้ปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม 

      รางวัล 

       -ระบบการจ่ายค่าตอบแทน                                                                                
รางวัลจูงใจ สิ่งกระตุ้น 

ทางเลือก
นโยบายด้าน
การจัดการ
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รูปภาพที่ 13 - 8 แสดง ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Outcomes) 
 

5. ผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น เมื่อพนักงานมีความ
เป็นอยู่ที่ดีก็ท าให้การปฏิบัติงานให้แก่องค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้สังคมโดยรวมมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา     

                                

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของส านักมิชิแกน (Michigan Model)  

ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของส านักมิชิแกน (The Michigan 

School – Michigan Model Of HRM) หรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบ “บริหารจัดการ
นิยม” (Managerialism) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์การประสบผลส าเร็จ อัน
จะท าให้องค์การได้รับผลตอบแทนตามทีก าหนดไว้ การบริหารเชิงกลยุทธ์นี้จะน าเอา เทคนิคหรือ
เครื่องมือทางการบริหารเข้ามาช่วย ดังนั้นจึงอาจเรียกแนวคิดของส านักคิดนี้ว่า “อัตถประโยชน์-กลไก
นิยม” (Utilitarian-instrumentalism) ซึ่ง หมายถึง การคาดหวังต่อผลประโยชน์หรือผล
ประกอบการขององค์กรเป็นหลัก โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศ    
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รูปภาพที่ 13 - 9 แสดงตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของส านักมิชิแกน 
(The Michigan School – Michigan Model Of HRM) 
 

 ส าหรับตัวแบบการบริหารแบบมิชิแกนนี้ ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ ฟอมเบิร์นและคณะ 
(Fombrun et al.) ซึ่งเป็นกลุ่มนักคิดจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่มีแนวความเชื่อว่าการจัดการระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ  

 
 

รูปภาพที่ 13 - 10 แสดงแนวความเชื่อของการจัดการระบบทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน 
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1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือก เป็นการดึงดูดผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้มาสมัคร
งานกับองค์การ และองค์การก็ท าการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเข้าเป็นพนักงาน 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และยังน ามาประกอบการให้รางวัลและการพัฒนาอบรมด้วย 

3. กระบวนการให้รางวัลและผลตอบแทน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 

4.   กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 

ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model Of HRM)  

ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model Of HRM) ถูกสร้างขึ้นโดย
กลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยตัวแบบของกลุ่มนี้ จะแบ่งแนวคิดออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ “กลุ่ม
อ่อน” (Soft) กับ “กลุ่มแข็ง” (Hard)  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีมีแนวคิดแบบอ่อน (Soft) คือ กลุ่มนักคิดที่เน้นความส าคัญไปที่คน มากกว่า
วิธีการบริหารจัดการ โดยกลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่ในตนเอง ดังนั้น จึงมองว่า
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิธีการที่ท าให้มนุษย์ได้แสดงศักยภาพของตนออกมา การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวนี้ จึงเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การหาแนวทางใน
การสร้างความรู้สึกถึงผูกพัน (Commitment) ความเกี่ยวข้อง (Involvement) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) ให้เกิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกขององค์การ 

2. กลุ่มท่ีมีแนวคิดแบบแข็ง (Hard) คือ กลุ่มท่ีเน้นความส าคัญไปที่วิธีการบริหารจัดการ 
มากกว่าเรื่องของคน ดังนั้น จึงมองว่าหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการใช้ผลประโยชน์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากบุคคลให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งแนวทางทีส่ าคัญที่ท าให้เกิดการบริหารองค์การ 
เกิดประสิทธิภาพ ก็คือ การบูรณาการ (Integrate) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง
หรือไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งต้องให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมขององค์การ  

อย่างไรก็ตาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น “กลุ่มอ่อน” ที่ใช้ปรัชญาแบบ 
“มนุษย์นิยมเชิงพัฒนา” หรือ “กลุ่มแข็ง” ที่ใช้ปรัชญาแบบ “บริหารจัดการนิยม” ท้ายที่สุดแล้ว จะมี
แนวโน้มของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมี 4 มิติมุมมองที่
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จะช่วยยึดโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่าตัว
แบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model Of HRM) เป็นความพยายามที่จะ
บูรณาการกิจกรรมในการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การ ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ อิทธิพลของสังคม การเมือง และกลยุทธ์ขององค์การ ดังนี้  

 
 

รูปภาพที่ 13 - 11 แสดงบูรณาการกิจกรรมในการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การของตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model Of HRM) 
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จากรูปภาพที่ 13 - 11 แสดงให้เห็นว่า การก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรต่างๆจะต้องมีก าหนดอย่างบูรณาการกันเป็นระบบมากขึ้น ทั้งในแง่ของการบูรณาการ
หน้าที่ต่างๆ อันเป็นหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกับการบูรณาการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเข้ากับแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างกลมกลืน นอกจากนีค้วามรับผิดชอบ
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจะไม่ได้อยู่กับผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จะถูกก าหนดให้เป็นเรื่องท่ีผู้บริหารสายงานด้านต่างๆทีต่้องรับผิดชอบ ส่วนในเรื่องของ
แรงงานสัมพันธ์ที่เคยเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้บริหารกับสหภาพแรงงาน จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่อง
พนักงานสัมพันธ์ ท าให้แนวคิดการบริหารจัดการคนในองค์การเปลี่ยนจากแบบ “กลุ่มรวมอ านาจ
นิยม” (Collectivism) ไปเป็น “ปัจเจกนิยม” (Individualism) แนวคิดเรื่องของการสร้างความมี
พันธกิจผูกพัน การท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ท าให้ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทผู้น าในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เป็นผู้เอ้ืออ านวย 
เพ่ิมบทบาทอ านาจ และสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากร 
 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 13 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยได้เปลี่ยนมุมมอง จากการมองว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นต้นทุนหรือภาระขององค์การ เปลี่ยนเป็นการมองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ (Asset) 

ประเภทหนึ่ง ที่องค์การต่างๆต้องให้ความใส่ใจ ท าการลงทุน พัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เช่น การพัฒนา
ขีดความสามารถท้ังที่เป็นการวัดและการวิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรม 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ (Social Media and 

Social Learning) การผูกมัดใจพนักงาน และ การท า CSR เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองที่จากเดิมเป็นการมองจากภายในออกสู่ภายนอก 

(Inside Out) ซึ่งเป็นการท างานตามหน้าที่ปกติของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็น การมองจากภายนอก
เข้ามาสู่ภายใน (Outside In) ซึ่งเป็นการค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยเริ่มท าการศึกษาปัญหา
ของผู้รับบริการ แล้วค้นหาวิธีการในการแก้ไข ท าให้ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญมาก
ขึ้น เช่น การเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริหารในสายงานเดิมเปลี่ยนเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic 

Partner) หรือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) และยังท าให้พนักงานเกิดความรักความ
ผูกพันต่อองค์การด้วย (Employee Champion)  
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกประเด็นหนึ่งคือ ปัจจุบันได้เกิด
แนวคิดการน าองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) ซึ่งปัจจัยหลักที่ส าคัญในการ
ผลักดันไปสู่เป้าหมายคือ ความสามารถของฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องท าให้องค์การมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะ (Competency) มีความสามารถในการดึงดูดพนักงานผู้มีพรสวรรค์ 
(Talent) และท าการปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงาน (Workplace) ให้มีสภาพเป็น (Happiness 

Workplace) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น  
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ค าถามท้ายบท 

1. ให้อธิบายถึงความแตกต่างของแนวคิดท่ีมีต่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจากอดีตและ
ปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

2. อยากทราบว่า STEPED หมายถึงอะไร และมีความส าคัญอย่างไร 

3. จงอธิบายหลักการของ Inside Out และ Outside In ว่าแตกต่างกันอย่างไร 

4. ให้ยกตัวอย่างตัวแบบขององค์การแบบ HPO ดังนี้ 
4.1 ตัวแบบของ Roffey Park 

4.2 ตัวแบบของ Frank Buytendijk 

4.3 ตัวแบบของ The Berkeley Consulting Group 

4.4 ตัวแบบของ Engineering, Management & Integration Inc. 

4.5 ตัวแบบของ Lawrence M. Miller 
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บทที่ 14  
เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย 

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและรุนแรงในเช่นปัจจุบัน ได้
ส่งผลต่อกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก องค์การต่างๆได้น า
วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มาใช้ รวมถึงการเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในฐานะที่เป็น
สินทรัพย์ (Asset) เช่น พัฒนาความรู้ ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Competence) แรงจูงใจ 
(Motivation) และต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์การด้วย (Understanding Of The 

Organization Culture) และที่ส าคัญมากคือการน าเอาเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ (Modern Human Resource Management Tools) ต่างๆมาใช้ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ และเพ่ือให้องค์การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) 

ต่อไป    
 ดังนั้น เนื้อหาในบทเรียนนี้ จึงเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วม

สมัยที่ส าคัญ และทีน่ิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐปัจจุบันก็ได้
น าเอาเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กันมากข้ึน เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management Information System - HRMIS) สมรรถนะ 
(Competency) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource 

Management - SHRM) การประเมินแบบเฮชอาร์ สกอร์การ์ด (HR Scorecard) การจัดการคนเก่ง 
(Talent Management) การบริหารผลการประเมิน และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งมี
รายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้ 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management –
SHRM) โดยค าว่ากลยุทธ์มาจากภาษากรีกว่า Strategus ซึ่งมีความหมายว่า ผู้บัญชาการสูงสุด 
(Commander In Chief) ค านีถู้กใช้ครั้งแรกในภาษาอังกฤษเมื่อ ปี 1656 โดยเกิดจากค าว่า 
“Stratos” หมายถึง กองก าลัง (Army) และค าว่า “Agein” หมายถึง เพ่ือที่จะน า (To Lead) ต่อมา
ภายหลังค าดังกล่าวนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นการวางแผนในระยะยาว 
(Long-term Planning) ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือท าให้องค์การประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 



474 

 

 

(Wheelen & Hunger, 1995, p. 3; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988; Brewster & 

Larsen, 1992,  Bamberger & Meshoulam, 2000; Schular & Jackson, 2007) ภายหลังจึงได้ใช้
ค าว่า Strategic Management ซึ่งมีความหมายไปในเชิงของการจัดการ การตัดสินใจ การ
ด าเนินการ และการประเมินผล (Hill & Jones, 2004, p. 4) นอกจากนี้ยังรวมถึง การกระท าเพ่ือให้
องค์การมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง (Boxall & Purcell, 2003, p. 28) ซึ่งองค์ประกอบของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 14 - 1 แสดง 3 องค์ประกอบหลักของการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Bratton & Gold (2007, p. 41) 
 

 

ถึงแม้ว่านักวิชาการบางท่านจะให้ความส าคัญต่อการวางแผน ในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บริหารจัดการ แต่ก็ได้มีนักวิชาการบางส่วน เช่น เอาชิ (Ouchi, 1981) และ ปีเตอร์และวอเตอร์แมน
(Peter and Waterman, 1982) กลับมองว่าแท้จริงแล้ว ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด ที่ท า
ให้องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้เน้นไปที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Management - SHRM) ซึ่งแนวคิดนี้ภายหลังได้กลายเป็น
แรงผลักดันให้นักวิชาการพัฒนากรอบแนวคิดของกลยุทธ์ที่เน้นทางด้าน หน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ 
(HR Function) เช่น เบียร์และคณะ (Beer et al., 1984) และ โฟมเบิร์นและคณะ (Fombrun et 

al., 1984) และได้น าเอาค าว่า Strategic เชื่อมโยงเข้ากับค าว่า Human Resource Management 
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ซึ่งเป็นการเน้นแนวคิดหรือทฤษฏีเชิงวิชาการและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงแตกต่างจากการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม 5 ด้านหลักๆ ดังนี้  

ตารางท่ี 14 -  1 ความแตกต่างระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แบบเดิม 

มิต ิ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เชิงกลยุทธ์ แบบดั้งเดิม 

การวางแผนและการ
ก าหนดกลยุทธ์ 

ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การ และมี
การก าหนดภารกิจด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผน
ระดับปฏิบัติการเท่านั้น 

ขอบเขตภารกิจ เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร 

เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ 

การตัดสินใจ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระดับปฏิบัติการเท่านั้น 

การประสานงาน ทุกกิจกรรมหลักมีการประสานงานกัน 
เช่น การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ 
การพัฒนาและการฝึกอบรม 

แต่ละกิจกรรมด าเนินการอย่าง
อิสระ ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์
กัน 

การบูรณาการกับ
หน้าที่ขององค์การ 

งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตอบสนองและสอดคล้องต่อภารกิจใน
งานด้านอื่นๆขององค์การในระดับต่างๆ 
เช่น การตลาด การเงิน และการผลิต 
เป็นต้น 

งานด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ไม่ตอบสนองและสอดคล้อง
ต่อภารกิจในงานด้านอื่นๆของ
องค์การในระดับต่างๆ 

 

ที่มา :  พิชิต เทพวรรณ์ (2555, หน้า 62)  
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบของการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ โดยจัดท าการวางแผนและมีการด าเนินงานตามกระบวนการตามวัตถุประสงค์ ท าให้องค์การ
บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์การต่างๆได้น าระบบการผลิตและการบริการที่ทันสมัยมาใช้ 
เช่น เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า การจัดส่งสินค้าแบบส่งถึงตรงเวลาพอดี (Just In Time) การ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งระบบต่างๆที่กล่าวมานี้ จะต้องอาศัยคนในการบริหาร
จัดการ และต้องใช้วิธีการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้เกิดผล ผู้ศึกษาจึงควรท าความเข้าใจต่อองค์ประกอบของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ตัวแบบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Model Of Strategic Management) นั้น จะประกอบ
ไปด้วย องค์ประกอบของกิจกรรมหลัก 5 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการกลยุทธ์ (Strategic 

Management Process) ซึ่งจะเกิดขึ้นตามล าดับและหมุนเวียนต่อกันเป็นวัฏจักรดังนี้  
1. พันธกิจและเป้าหมาย (Mission & Goals) 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) 

3. การก่อตัวของกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

4. การน ากลยุทธ์ไปใช้ (Strategic Implementation) 

5. การประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) 

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ 5 ขั้นตอนนี้ จะมีความสอดคล้องและล าดับของความสัมพันธ์ ดังนี้  
1. การก าหนดพันธกิจและเป้าหมาย (Mission & Goals) เริ่มต้นจากระดับผู้บริหารท าการ

ทบทวนระดับหรือต าแหน่งทางการแข่งขันขององค์การ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
องค์การ โดยพันธกิจจะบ่งบอกถึงคุณค่าและความปรารถนาขององค์การ และชี้ทิศทางที่ฝ่ายบริหาร
ต้องการให้องค์การไปถึง ส่วนเป้าหมายคือจุดที่องค์การต้องการไปถึง (Daft, 2001) 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมแวดล้อมขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ และ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่อยู่ภายนอกองค์การ หรือที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าวิเคราะห์ SWOT – 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, และ Threats  
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3. การก่อตัวของกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็นขั้นตอนการก่อตัวของกลยุทธ์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูง ถึงความสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่างๆของกลยุทธ์
และการจัดท าทางเลือกกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ หรือกล่าวได้ว่า ขั้นตอนนี้เป็นการ
รับรู้ถึงต าแหน่งขององค์การ และวิธีการที่จะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมาย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการก่อ
ตัวขึ้นของกลยุทธ์ มักก่อตัวขึ้นภายในองค์การ นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจและมักเกิดค าถาม
ตามมาคือ ใครเป็นคนตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์และท าไมถึงเลือกกลยุทธ์นั้น (Child, 1972) ซ่ึง
บ่อยครั้งจะถูกโยงไปสู่ประเด็นทางการเมือง เช่น การใช้อ านาจทางการเมืองครอบง า (Power-

dominant) ซ่ึง แมคลาฟลิน และ คลาร์ก (McLaughlin and Clark, 1988, p. 41) ได้กล่าวถึงเรื่อง
นี้ว่า “ในขั้นตอนของการเลือกกลยุทธ์ ปัจจัยที่มีความส าคัญก็คือกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะมีผล
ต่อผู้ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพอร์เซล และ เอาสแตรท (Purcell and 

Ahlstrand, 1994, p. 36-45) ที่กล่าวว่า ควรจะพิจารณาว่าใครเป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ 
เขามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารในองค์การอย่างไร และการตัดสินใจของกลุ่มนี้จะส่งผลอย่างไรต่อ
องค์การและพนักงาน 

4. การน ากลยุทธ์ไปใช้ (Strategic Implementation) เป็นการใช้เทคนิคทางการบริหาร
ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ เช่น การใช้ภาวะผู้น า การออกแบบโครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูล
ข่าวสารการควบคุม และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เทคนิคทางการบริหารที่น ามาใช้
ในการด าเนินงานนั้น นักวิชาการหลายท่านยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในแง่ของการเน้นทางด้าน
ทักษะที่น ามาใช้ เช่น Kotter (1996) เห็นว่าควรเน้นทางด้านทักษะความเป็นผู้น า (Leadership) 

ส่วน Shuler et al. (2001) กลับมองว่าควรเน้นที่นโยบายและการปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์
มากกว่าทักษะทางด้านอ่ืน   

5. การประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลว่า สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงได้สอดคล้องกับที่องค์การต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
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รูปภาพที่ 14 - 2 แสดงองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Bratton & Gold (2007, p. 43) 
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ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  

การศึกษาตัวแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Concepts And Models Of 

Strategic Human Resource Management - SHRM) นั้น ปัจจุบันผู้ศึกษายังมีความเห็นแตกแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเน้นการศึกษาไปที่ผลลัพธ์ (Outcome) ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกลับเน้น
ไปที่กระบวนการ (Process) (Bamberger & Meshoulam, 2000, p. 6) กล่าวคือ นักวิชาการบาง
กลุ่มซึ่งได้แก่ สเนลและคณะ (Snell et al., 1996, p. 89) มองว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ (SHRM) คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์การที่ท าการออกแบบมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
และเพ่ือความประสบผลส าเร็จในการแข่งขันผ่านทางบุคลากร  

ในขณะกลุ่มที่เชื่อว่าควรเน้นไปที่กระบวนการ (Process) กลับมองว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการของการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติ (HR Practices) กับแผนกล
ยุทธ์เข้าด้วยกัน (Ulrich, 1997, p. 89) ซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของ Bamberger and 

Meshoulam (2000, p. 6) ที่ได้อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (SHRM) เป็น
กระบวนการที่องค์การพยายามค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างสังคมมนุษย์ และต้นทุนทางปัญญาของ
สมาชิกท่ีองค์การต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Ulrich (1997, p. 190) ทีเ่ห็นว่า กลยุทธ์
ของทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy) เป็นผลลัพธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ต้องมาก่อนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (HR Function) ส่วน Purcell (2001, p. 59-77) ก็ได้อธิบาย ถึงกลยุทธ์ของทรัพยากร
มนุษย์ (HR Strategy) ว่า เป็นเสมือนการเกิดขึ้นของรูปแบบในการปฏิบัติอย่างแท้จริง (Emerging 

Patterns Of Action) 
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รูปภาพที่ 14 - 3 แสดงแนวคิดต่อตัวแบบกลยุทธ์  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Whittington (1993) cited in Budhwar, B. and Aryee, S., (2008).   

 

 อนึ่ง กลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปรัชญา (Philosophy) 
นโยบาย (Policy) โปรแกรม (Program) การปฏิบัติ (Practice) และกระบวนการ (Process) หรือ 
5P’s (Schuler, 1989 & 1992) หรือกล่าวได้ว่า กลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนแผนที่
ส าหรับผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้แน่ใจในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ (Randall et al., 1994, p. 51) 

1. องค์การมีพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามจ านวนที่เหมาะสมหรือไม่ 
2. พนักงานมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่ 
3. พนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์การ

หรือไม่ 
4. พนักงานได้รับการกระตุ้นจูงใจโดยองค์การหรือไม่ 
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ซึ่ง 4 ประเด็นดังที่กล่าวมานี้ นับเป็นกิจกรรมหลักของกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซ่ึง เลนดอลล์ (Randall) และคณะเรียกว่าตัวแบบ 4 งานหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
“Four-task Model Of HRM” ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 14 -  2 แสดงการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และตัวแบบสี่งานหลักของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Four-task Model Of HRM) 

 

งานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจในกลยุทธ์หลัก 

โอกาสและข้อก าหนดเกี่ยวกับพนักงาน    -พนักงานที่ต้องการมีจ านวนเท่าไร 

-คุณสมบัติของพนักงานแบบไหนที่องค์การต้องการ 

-การจ่ายค่าตอบแทนและเงื่อนแบบไหนที่จะดึงดูดให้คน
มาร่วมงานกับองค์การ 

สมรรถนะของพนักงาน                        -อะไรคือสมรรถนะที่พนักงานมีอยู่ในขณะนี้ 
-อะไรคือสมรรถนะที่พนักงานจะต้องมีในอนาคต 

-สมรรถนะใหม่จะต้องซื้อหรือพัฒนา 

พฤติกรรมของพนักงาน                      -พฤติกรรมแบบไหนที่ท าให้องค์การมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

-พฤติกรรมแบบไหนที่ก่อความเสียหายแก่องค์การ 

-พฤติกรรมแบบไหนที่ต้องปรับปรุงหรือก าจัด       
การจูงใจพนักงาน                             -องค์การสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานได้มากแค่

ไหน 

-ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พนักงานร่วมงานกับองค์การควร
นานเท่าใด 

-องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตโดยการขาดงานและการ
เฉื่อยชาได้หรือไม่ 

 

อย่างไรก็ตามการน ากลยุทธ์มาใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การใน
แต่ละช่วงเวลา (Best – Fit And Contingency) โดย Bamberger and Phillips (1991) ได้น าเสนอ
ตัวแบบที่เชื่อมโยง 3 เสาหลัก (HR Poles) ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ของทรัพยากร
มนุษย์ (HR Strategy) และกลยุทธ์ขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้  
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                       กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

   
 

 

 

   
      อิทธิพลของสภาพแวดล้อม                                       กลยุทธ์ขององค์การ 

 

รูปภาพที่ 14 - 4 แสดงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์หลัก
ของ องค์การ  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Bamberger & Phillips (1991) 

 

 ส่วน เบียร์ และคณะ (Beer et al., 1984, p. 25) ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า กลยุทธ์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบภายในขององค์การใน 3 แง่มุม คือ  

1. เชื่อมโยงนโยบายและการปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 

2. การเพ่ิมความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้กับผู้บริหารในสายงานหลัก 
(Line Managers) 

3. การร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกในองค์การ เพ่ือความส าเร็จตามแผนกล
ยุทธ์  
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่าน ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์ กับปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ดีแวนน่า (Devanna) และคณะ (1984, p. 37) ได้กล่าวว่า ระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบโครงสร้างองค์การจะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์การ ส่วน ชาลเลอร์ (Chandler, 1962) ก็ได้กล่าวว่าตามหลักการปฏิบัติแล้วโครงสร้าง
จะต้องล้อตามกลยุทธ์ (Structure Follows Strategy) ซ่ึงประเด็นต่างๆที่กล่าวมานี้ ดีแวนน่า 
(Devanna) และคณะเรียกว่าตัวแบบการจับคู่ “Matching Model” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 14 - 5 แสดงตัวแบบการจับคู่ “Matching Model” ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Devanna et al. (1984)   
  

จากตัวแบบข้างต้น กอปรกับเหตุผลหลากหลายตามที่กล่าวมานี้ ได้แสดงให้เห็นว่า 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะด้านการแข่งขันมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
ขององค์การ เนื่องจากการด าเนินงานขององค์การต่างๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐหรือ
เอกชน จะต้องท าการบริหารจัดการภายใต้ระบบเปิด (Open System) ซ่ึงภายใต้สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันนี้ จึงท าให้องค์การต่างๆได้ใช้ทรัพยากรของตน เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ ได้แก่ แหล่งที่ตั้ง เครื่องจักร เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสามารถ
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ทางการบริหารจัดการ เช่น การออกแบบโครงสร้างองค์การ การวางแผน การควบคุม และระบบการ
สื่อสารภายในองค์การ และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และความรักความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การใช้และความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรเหล่านี้เพ่ือสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การ โดยองค์การ 
และ บุคลากรจะต้องเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ก็จะต้องเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ ดังตัวแบบนี้  
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รูปภาพที่ 14 - 6 แสดงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Bratton & Gold (2007, p. 119) 

การรวมกลุ่ม
ระหว่างกัน 

-ลดหย่อนภาษี 
-การเคลื่อนยา้ย
เงินทุน 

-การพึ่งพาอาศัย
กัน 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

-การเพิ่มขึ้น
ของประชากร
ผู้สูงอาย ุ

-การค านึงถึง
คุณค่าทาง
สังคม 

การล่มสลาย
ของระบอบ
คอมมิวนิสต ์

-แนวโน้มใน
การบริหารแบบ
ทุนนิยม 

-การแปรรูป
กิจการของรัฐ
มากขึ้น 

การอิ่มตัวของ
ตลาด 

-การเติบโต
แบบเช่ืองช้า
ของตลาด
ภายใน 

-การขยายตัว
ของการ
ส่งออก 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย ี

-การน า
คอมพิวเตอร์มา
ใช้ 

-การสื่อสารที่
รวดเร็ว 

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง 
-การพัฒนา
ของกฎหมาย
แรงงาน 

-สิทธิมนุษยชน 
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ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์นั้น ผู้บริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี
คุณลักษณะต่างๆ ดังนี้ (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557, หน้า 29)     

1. ต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ในประเด็นที่เก่ียวกับบุคลากรและความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ ในการน าเอากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

2. ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ 

3. ต้องรู้ว่า ทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติแบบใดของพนักงานที่มีความจ าเป็นต่อแผนกล
ยุทธ ์

4. ต้องพัฒนาโครงการเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความประพฤติ และทัศนคติของพนักงานตามที่
องค์การต้องการ 
 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้เขียนจึงขอเสนอรูปแบบ (Model) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย รวมทั้งจุดแข็งและ
วัฒนธรรมขององค์การ ดังนี้  
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รูปภาพที่ 14 - 7 แสดงตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Canadian HR Reporter (1997, p. 25) 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการวางแผน การก าหนด
ทิศทางอย่างชาญฉลาด เพ่ือท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบ ซึ่งผู้ท าการวางแผนจะต้องท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์การ การเลือกกลยุทธ์
และการน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อย่างไรก็ตาม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการน าเอากลยุทธ์ไปใช้ จะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์
ขององค์การ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Contingency) ด้วย 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information 

System - HRIS) ระบบข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการท างานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน 
โดย HRIS จะช่วยก่อให้เกิด (Generate) และส่งผ่าน (Delivering) ข้อมูลระหว่ากัน (Lussier and 

Hendon, 2013, p. 62) ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และ
ต้องการความถูกต้องแม่นตรงทางด้านข้อมูล เช่น ข้อมูลทะเบียน ประวัติ การขาด ลา ค่าตอบแทน 
และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการบริหารข้อมูล เช่น การแสวงหา จัดเก็บ 
วิเคราะห์ ประมวลผล และเรียกใช้ข้อมูล อย่างเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการน าข้อมูลมาใช้  

ส าหรับองค์การสมัยใหม่แล้วระบบสารสนเทศ นับว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์การเป็นอย่างมากทั้งนี้ สืบเนื่องจาก 3 ประเด็น ดังนี้ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์, 2553, หน้า 252-

258) 

1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในองค์การอย่างครอบคลุม ซึ่งท าให้องค์การทราบ
ความเคลื่อนไหวอย่างเสมอ เช่น จ านวนของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หน่วยงานใดมี
พนักงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หรือลาออก ขาด ลา หรือเกิดอุบติเหตุ โดยหากเห็นว่ามีความผิดปรกติ 
องค์การก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันการณ์ 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์การ เช่น การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน 
ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ   

3. ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ท าการบันทึกไว้ สามารถน ามา
ประมวลผล วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ วางแผน หรือ
ก าหนดนโยบายได้ 
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 จากความส าคัญของระบบสารสนเทศต่างๆตามที่ก าหนดมานี้ สามารถจ าแนกความส าคัญ
ของระบบสารสนเทศได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ความส าคัญในระดับปฏิบัติการ ซึ่งในระดับนี้ จะใช้ระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการ 
(Transaction Processing System – TPS) โดยจะน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวัน 
(Routine) 

2. ความส าคัญในระดับบริหารจัดการ ซึ่งในระดับนี้ จะใช้ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ (Decision Supporting System – DDS) เพ่ือประกอบการตัดสินใจและการวางแผน 
 

 โดยทั้ง 2 ระบบนี้ (TPS และ DDS) เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System – MIS) ซ่ึง หากกล่าวถึงระบบสาสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(MIS) คนทั่วไปมักคิดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องท่ัวไปมากกว่าที่จะน ามาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ แตใ่นความเป็นจริงแล้วระบบสารสนเทศ ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหาร
บุคคลากรมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  

ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 แควานอร์ ไทท์ และ จอห์นสัน (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015) ได้กล่าวไว้ใน
ผลงานชื่อ Human Resource Information Systems: Basic, Applications, And Future 

Directions ว่าจากการศึกษาประวัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
ข้อมูลข่าวสาร พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการแบบ Traditional 

Activities ซึ่งหมายถึง วิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆ เช่น การสรรหาคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน 
ประเมินผล และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น เปลี่ยนเป็น Transformational HR Activities 

หมายถึง วิธีการเพ่ิมมูลค่า (Add Value) ให้กับองค์การ เช่น การฝึกอบรมพัฒนาในการเพิ่มผลผลิต 
การสร้างความรักความผูกพันในองค์การ การอบรมงานขายและอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า 
Transactional HR Activities หรือในภาษาไทยเรียกว่าการแปลงรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 อย่างไรก็ตาม หากแบ่งยุคของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015)  
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1. ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล จะเกี่ยวข้องกับการ
บันทึกข้อมูลต่างๆของลูกจ้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบในการดูแลพนักงานคนอ่ืนๆ (Caretaker 

Function) ต่อมาเม่ือรัฐบาลได้เข้ามามีส่วนในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับค่าจ้าง เงื่อนไขในการจ้างงาน 
สภาพแวดล้อม และสวัสดิการต่างๆ จึงได้เริ่มท าการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ชั่วโมงการท างาน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน จึงได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ขึ้น และท าการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนกระทั่ง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว ใช้วิธีการบันทึกลงในกระดาษและเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร
แทนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บดังเช่นปัจจุบัน 

2. ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ระหว่างปี ค.ศ. 1945 – 1960)  

ภายหลังสงครามสิ้นสุดลงองค์การต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสิ้นค้าอุตสาหกรรม การ
ให้บริการ หรือการบูรณซ่อมแซมประเทศภายหลังสงคราม ได้เกิดความต้องการแรงงานอย่างมาก 
เนื่องจากความต้องการในการเพ่ิมผลผลิตและผลก าไร ส่วนในองค์การของรัฐ เช่น กองทัพของสหรัฐ 
ก็ได้ท าการแยกแยะประเภทของงานออกเป็นกลุ่ม โดยอาศัยความแตกต่างของงาน หรือ ปัจจุบัน
เรียกว่าการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และท าการบรรยายลักษณะของงาน (Job Description) 

เพ่ือใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เนื่องจากจ านวนของพนักงานที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 
อันมีผลมาจากความต้องการในการเพ่ิมผลผลิตดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้มีการแบ่งแยกงานทางด้าน         
การบริหารงานบุคคลออกเป็นหน่วยย่อยๆ และท าการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน เช่น ฝ่ายที่ท าหน้าที่ในการสรรหา แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม 
และการเชื่อมโยงกับรัฐบาล เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการบริหารงานบุคคลขึ้น 
เช่น ในกองทัพสหรัฐ ได้พัฒนาโปรแกรมท่ีชื่อว่า Comprehensive Occupational Data Analysis 

Program – CODAP) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสามารถสร้างระบบการแยกแยะประเภทกลุ่มงานได้อย่าง
แม่นย า ส่วนในภาคเอกชนมักจะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจ่ายเงินเดือน (Payroll) มากกว่า 
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3. ยุคที่เน้นความสนใจต่อประเด็นทางสังคม (ระหว่างปี ค.ศ. 1963 – 1980)  

ในยุคนี้ได้เกิดประเด็นทางสังคมที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นมากมายใน 

สหรัฐอเมริกา เช่น ข้อบังคับเก่ียวกับแรงงาน การแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว การก าหนดเงินชดเชยในการ
เกษียณอายุ ตลอดจน การเก็บภาษี เป็นต้น หน้าที่เหล่านี้ได้กลายเป็นภาระที่ฝ่ายบุคคลจะต้องท าการ
เก็บข้อมูลและรายงานต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานถึงการจ้างงานโดยไม่มีการกีด
กันทางเพศ เชื้อชาติ สีผิว การให้ความร่วมมือในการหักภาษีเงินได้ให้แก่รัฐ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆของทางราชการ ดังนั้น เพ่ือความถูกต้องและการป้องกันปัญหาการฟ้องร้องต่างๆ 
ฝ่ายบุคคลจึงต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ครอบคลุม และทันสมัย ดังนั้น จึงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
และการบริหารข้อมูลของลูกจ้าง  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงส่งผลให้บริษัทที่ขาย
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในงานบุคคลมากขึ้น เรียกว่า “Management 

Information System – MIS” และพัฒนามาเป็น “Computer-based HR Systems – HRIS” ใน
เวลาต่อมา 

4. ยุคที่เน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (1980 – ต้นทศวรรษที่ 1990)  
      ในยุคนี้ได้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน

ทางด้านธุรกิจของบริษัทข้ามชาติกันมากขึ้นทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ทั้งการพยายามในการลด
ต้นทุนการผลิต การน าระบบเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ การพัฒนาระบบคุณภาพของผลผลิต ส่วนการ
บริหารงานบุคคลได้มีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง และมีความส าคัญมากขึ้น จึงได้ใช้ค าว่าการ
รบริหารทรัพยากรมนุษย์แทนการบริหารงานบุคคล โดยได้เพ่ิมหน้าที่ในการพัฒนาทักษะของลูกจ้าง
มากขึ้น (Employee Development And Improvement) นอกจากนี้ ยังได้มีการน าคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (User–friendly Microcomputers) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แสดงให้
เห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้จริง (Cost–effective) และสามารถเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์การได ้

5. ยุคแห่งเทคโนโลยีและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
ยุคนี้ได้เกิดกระแสโลกไร้พรมแดน (Globalization)   เกิดขึ้นและมีการพัฒนาระบบ

อินเตอร์เน็ต (Internet-enable Web Service) เพ่ือเป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งได้
น าเอาเครื่องมือทางการบริหาร (Management Tools) ต่างๆมาใช้ เช่น การปรับรื้อระบบ 
(Reengineering) การปรับลดขนาดขององค์การ (Downsizing) การจัดซื้อจากภายนอก 
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(Outsourcing) การปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบแบนราบมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยการก าหนดหน่วยงานอิสระ (Autonomous Team Work) ที่ไม่ข้ึนอยู่กับหน่วยงานใด  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนแนวคิดเป็นการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) 

ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ขององค์การ และได้ใช้เทคนิคทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) มาใช้ เช่น การดึงดูดให้
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์การ รวมทั้งการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
ตลอดจนการรักษาแรงงานเหล่านี้ไว้ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้น าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
สมรรถนะของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาทิ “HR Balanced Scorecard” (Huselid, 
Becker & Beatty, 2005) และการเพ่ิมความสนใจต่อความคุ้มค่าของทรัพยากรมนุษย์ (The return 

On Investment / ROI)   

 

ลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การที่องค์การมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นตรง เก็บไว้ และสามารถน าออกมาใช้เมื่อต้องการ 
นับเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การ แต่หากข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย ก็อาจ
สร้างความเสียหายให้กับองค์การได้ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1. จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง (Accuracy) เช่น ข้อมูลระเบียนประวัติของพนักงาน 
จะต้องมีวันเวลาเริ่มงาน คุณวุฒิการศึกษา รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดการฟ้องร้องในภายหลัง 

2. จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย (Timeliness) เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ข้อมูลต่างๆก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยข้อมูลจะต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

3. จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ (Completeness) ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
หรือบางส่วนที่ขาดหายไปก็จะท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ 

4. จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการใช้งาน (Relevance) เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ จะรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลแต่ละประเภทก็จะ
เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ   

5. จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ (Verifiability) โดยข้อมูลที่ได้มาจะต้อง
สามารถตรวจสอบและอ้างอิงแหล่งของข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพ่ือความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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6. จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Speediness) การ
เรียกใช้ข้อมูลจะต้องมีความสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลจะต้องมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามระบบ 

7. การเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยใน (Security) เนื่องจากข้อมูล
บางอย่างเป็นความลับขององค์การ หรือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น ควรจ ากัดผู้ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูล โดยการใส่รหัสไว้     

8. ข้อมูลต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ (Adaptability / Editable Data) โดย
ข้อมูลที่มีอยู่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน หรือต้องสามารถท าการ
แก้ไข ให้ถูกต้อง ทันสมัยได้  

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 
 

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนับวันยิ่งมีมากขึ้น เช่น การ
น ามาใช้ภาครัฐบาล (E-government) ภาคพาณิชย์ (E-commerce) ภาคอุตสาหกรรม (E-industry) 

ภาคการศึกษา (E-education) ภาคสังคม (E-society) ภาคการท่องเที่ยว (E-tourism) ภาคธุรกิจ (E-

business) และภาคการตลาด (E-marketing) ส่วนในภาคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน 
ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นเรียกว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Human Resource Management : E-hrm/HRMIS) โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายด้าน ดังนี้ (Kavanagh, Thite & 

Johnson, 2015; เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2553, หน้า 278-282) 

1. บันทึกการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ได้ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกการ
ปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่า เครื่องรูดบัตร เพ่ือบันทึกเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน เพ่ือน าข้อมูล
เหล่านี้ มาช่วยในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  

2. บันทึกทะเบียนประวัติของพนักงาน ปัจจุบันองค์การบางประเภทได้ขยายใหญ่โตมากข้ึน 
เช่น หน่วยงานราชการ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การไม่แสวงหาผลก าไรต่างๆ ดังนั้นการ
บันทึกข้อมูลประวัติของพนักงานจึงเป็นเรื่องยาก และบ่อยครั้งท าให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องความถูกต้อง
ของข้อมูลและการเรียกข้อมูลมาใช้ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยในการ
บันทึก สืบค้น และการน ามาใช้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น Microsoft 

Access เป็นต้น 
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3. การจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือเงินเดือนพนักงาน ซึ่งต้องท าการคิดค านวณทุกๆเดือน 
และมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ และมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่
หลากหลายประเภท ดังนั้น เพ่ือความรวดเร็วและป้องกันความผิดพลาด จึงได้มีการน าเอาโปรแกรม
การค านวณมาใช้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น 

 การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากน ามาใช้ใน 3 
ด้านหลักดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ในอีกหลายด้าน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งผู้หางาน 
หรือตลาดแรงงาน เพ่ิมความสะดวก ประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้ (Kavangh, Thite & 

Johnson, 2015, p. 388-436) 

1. การสรรหา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสรรหาคือการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้มา
สมัครงานกับองค์การเป็นจ านวนมาก ดังนั้น องค์การจึงต้องเพ่ิมช่องทางแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ
และต าแหน่งงานให้ผู้ที่สนใจ ปัจจุบันหลายองค์การทั้ง องค์การของภาครัฐและเอกชนได้ใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหาและบางครั้งยังสามารถกรอกใบสมัครผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือสมัครออนไลน์ (Online Recruitment) ได้ด้วย ซึ่งระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก
ในสหรัฐอเมริกา โดยประมาณการณ์กันว่าองค์การขนาดใหญ่ได้ใช้วิธีการสมัครออนไลน์มากกว่าร้อย
ละ 90 และมีผู้สมัครงานด้วยวิธีนี้มากกว่า 46 ล้านคน (Pewlnter, 2006)    

2. การคัดเลือก และการทดสอบ ปัจจุบันหลายองค์การได้น าวิธีการทดสอบออนไลน์ 
(Online Testing) มาใช้ เช่น การทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice Examinations) ซึ่ง
ได้น ามาใช้ในการวัดความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ หรือทัศนคติ เนื่องจากมีความแม่นย า สะดวก 
และรวดเร็วในการตรวจประมวลผลข้อสอบ  

3. การฝึกอบรม ปัจจุบันหลายองค์การได้น าวิธีการฝึกอบรม การถ่ายทอดเนื้อหา หรือการ
เรียนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (Computer-based Training/Leaning) หรือทีเ่รียกกัน
โดยทั่วไปว่า “E-leaning” มากขึ้น เช่น การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Technology)  การ
เรียนออนไลน์ (On-line Leaning) หรือการเรียนผ่านวีดีโอออนไลน์ (VDO On-line Learning) หรือ
เครื่องมือการสื่อสารต่างๆ เช่น i-pad, i-tune, i-phone เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมหรือการเรียนด้วยวิธี
ออนไลน์นี้ ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการ ได้จากระบบการจัดการหลักสูตร 
(Course Management System) และสามารถน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 

Technology) อีกท้ังยังสามารถใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ได้ด้วย  
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ซึ่งข้อดีของการฝึกอบรมประเภทนี้ คือ สามารถให้การฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เป็นจ านวนมาก และยังจัดการฝึกอบรมได้หลายๆครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

 

อิทธิพลของระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดในการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic Partner) ท าให้
ผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญมากข้ึน ทั้งในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ
ทางด้านการทรัพยากรมนุษย์ กอปรกับการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จึงท าให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นหน่วยงานเสมือนจริง (Virtual HRM: E-hrm) ขึ้น อันเนื่องจาก
แรงผลักดันจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2555, หน้า 172)  

1. สถานการณ์โลกไร้พรมแดน (Boundaryless)  

เนื่องจากความเป็นโลกไร้พรมแดน หรือไม่มีขอบเขตที่แน่นอนขององค์การ จึงท าให้
องค์การต่างๆได้พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยมากข้ึน โดยสามารถท า
การบริหารจัดการได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา 

2. การเน้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Corporate Competitive 

Advantage)  
 จากวัตถุประสงค์ในการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันขององค์การ จึงท าให้ฝ่าย 

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างๆ เน้นไปที่การสร้างสมรรถนะ (Competency) ของทรัพยากร
มนุษย์ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจต่อองค์การ สภาพการปฏิบัติงาน และการจ้างงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักในการจูงใจให้พนักงานได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ (Employee Champion) 

3. การจัดการแบบทันเวลาและรวดเร็ว (Real Time And High Speed 

Management) 

การส่งมอบสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว สามารถสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์การได้ 
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เช่น การน าระบบสารสนเทศมาใช้ การสมัคร ทดสอบ และ พัฒนา ด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น 

4. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี (Learning Organizations 

Through Technologies) 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันองค์การต่างๆหันมาให้
ความสนใจต่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรมที่ส าคัญ คือ 
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พนักงานขององค์การเอง ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงต้องสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ภายใน
องค์การ เพ่ือท าให้เป็นองค์การกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

การน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย 

 ปัจจุบันส่วนราชการของไทยได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในระดับกรม เรียกว่า
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 

System - DPIS)  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ราชการ และลูกจ้างประจ าระดับกรม ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า 
“Government Manpower Planning And Information System” ซ่ึงมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลายครั้ง เพ่ือให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งพัฒนา
เป็นระบบ DPIS Version 2.8 เมื่อปี พ.ศ. 2542 Version 3 ในปี พ.ศ. 2546 และได้เปลี่ยนชื่อ
โปรแกรมเป็น “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม” และท าการเผยแพร่ให้ส่วน
ราชการน าไปปรับใช้ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2547 เห็นชอบกับ
ระบบ DPIS Version 3.0 ที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่วนราชการน าไปปรับใช้ จากนั้นส านักงาน 
ก.พ. ได้พัฒนา DPIS Version 3.5 เพ่ือให้ส่วนราชการได้ใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส านักงาน 
ก.พ. จึงไดท้ าการพัฒนาระบบ DPIS Version 4.0 เพ่ือใช้เป็นระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
รองรับการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ 

ต่อมาในปี 2554  ได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเป็น 
DPIS Version 5.0 ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว ปรับปรุงการเก็บข้อมูลบุคลากรได้ถึง
ระดับต่ ากว่าส านัก/กอง 5 ระดับ การใช้งานตามโครงสร้างตามที่มอบหมายงาน เพ่ือให้สามารถใช้ใน
การบริหารงานบุคคลให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่ 
2. เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ที่ใช้เป็นฐานในการวางแผนและ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
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สารสนเทศที่ได้รับจากระบบ DPIS 

 การน าสาสนเทศระบบ DPIS มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย สามารถ
ผลิตข้อมูลสารสนเทศส าเร็จรูปที่สามารถน าไปใช้ได้เลยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้างและต าแหน่ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ เช่น โครงสร้างตามกฎหมาย โครงสร้างตาม

มอบหมายงาน และโครงสร้างการแบ่งงานตามค าสั่งมอบหมายงาน 

2. ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

2.1  ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
2.2  ประวัติการรับเงินเดือน 

2.3  ประวัติการรับเงินเพ่ิมพิเศษ  

2.4  ประวัติการศึกษา 

2.5  ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา 
2.6  ความสามารถพิเศษ  

2.7  ความเชี่ยวชาญพิเศษ  

2.8  ทายาท  

2.9  ประวัติการลา 

2.10  ประวัติทางวินัย  

2.11  ประวัติราชการพิเศษ  

2.12  ประวัติความดีความชอบ 

2.13  ประวัติการสมรส    

2.14  ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

2.15  ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชฯ  

2.16  เวลาทวีคูณ 

2.17  ประวัติการรับเงินพิเศษ  

2.18  การสอบถามข้อมูล 

2.19  บัญชีแนบท้ายค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน  

2.20  สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน 

2.21  บัญชีแนบท้ายค าสั่งย้าย  
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2.22  สอบถามข้าราชการที่มีคุณสมบัติได้เลื่อนต าแหน่ง 
2.23  บัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.24  สอบถามรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างท่ีจะเกษียณอายุราชการ   

2.25  บัญชีแนบท้ายค าสั่งออกจากราชการ การลา/สาย/ขาด 

2.26  ข้อมูลการสอบทางวินัย 

2.27  ออกหนังสือรับรอง  
2.28  จัดส่งข้อมูลตามแบบ คปร. 7 

2.29  จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของส านักงาน ก.พ. เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ภายในของประเทศ 

2.30  ถ่ายโอน ข้อมูลรายบุคคล 

2.31  รับโอนข้อมูลรายบุคคล 

2.32  จัดท าข้อมูลสรุป 

ข้อดีของระบบ Departmental Personnel Information System - DPIS 

 การน าระบบ DPIS มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม มีผลดีต่อการปฏิบัติงานใน
ระบบราชการ ดังนี้ 

1. ส่วนราชการสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้งานเป็นการภายในได้ 
2. ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล   ประวัติการด ารงต าแหน่ง ฯลฯ ของ ตนเองผ่าน

ระบบเครือข่ายได้ 
3. เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนงานประจ าต่างๆ ของการเจ้าหน้าที่ เช่น การออกค าสั่ง เป็น

ต้น 

4. สนับสนุนการท างานแบบเครือข่าย 

5. สามารถส่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารก าลังคนภาครัฐได้ 
6. มีรายงานเป็นรายบุคคลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของฝ่าย

บริหารได้ 
7. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ / ระดับจังหวัด /ระดับ

กระทรวง /ระดับกรม 
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8. สามารถก าหนดผู้ใช้งาน USER ได้หลายระดับ เช่น ระดับผู้ก าหนดนโยบาย ระดับ
ผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

9. สามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้ 
10. สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 

11. สามารถใช้กับฐานข้อมูล Oracle และ MS Access 

 

แนวโน้มการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  
 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT/IS) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตพบว่า มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ (Kavanagh, Thite & Johnson, 2015, 

p. 562- 575) 
1. การน าเครื่องมือสื่อสารประเภทอ่ืนมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ อนาคตจะมีการพัฒนา

เครื่องมือสื่อสารประเภทอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอเพท ไอโฟน มาใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดย
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ และดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้ นอกจากนี้ยังสะดวกในการพกพาน าไปใช้
งานภาคสนามได้เป็นอย่างดี 

2. การพัฒนาซอฟแวร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นแต่มีราคาท่ีต่ าลง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีตมักมีข้อจ ากัด เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่และราคาค่อนข้าง
สูง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “Cloud Computing” ซึ่งสามารถ
ออนไลน์ข้อมูลข่าวสารกับเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆที่ใช้ Cloud-based Tools เช่น i-cloud, Facebook, 

Intagram, Dropbox หรือ Gmail เป็นต้น 

3. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น Facebook, Linkedln, 

Twitter, มากขึ้น ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง
การเชื่อมโยงระหว่างองค์การและตลาดแรงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการอีกด้วย 

 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมาก ต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก สามารถจัดการกับข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก และยังมีความถูกต้อง
แม่นย า นอกจากนี้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการสื่อสารประเภทอ่ืนได้ อีกทั้งยังมีขนาดที่เล็กลง และมีราคาที่ต่ าลงอีก
ด้วย   
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การประเมินแบบสมดุล (Balance Scorecard - BSC) 

จากการปรับเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่มองว่ามนุษย์ในองค์การ เป็นเพียงแค่ปัจจัยประเภท
หนึ่งของการผลิต เปลี่ยนเป็นการมองว่ามนุษย์เป็นทุนมนุษย์ หรือ (Human Capital) ซ่ึงหมายถึง 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีต่ิดตัวมนุษยใ์นองค์การและมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น 
ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสมรรถนะการเป็นผู้น า ทรัพยากรบุคคลเป็น
สินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรที่มีสภาพเป็น “ทุน” (Human Capital) ซ่ึงส าคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กร และหากองค์การใดมีทุนมนุษย์ที่เหนือกว่า ก็จะมีสถานะทีเ่หนือกว่าองค์การของคู่
แข่งขันได้  

 ส่วนการวัดและประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นวิธีการที่กระท าได้ยาก 
โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลในหน่วยงานของรัฐบาล เนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลาย ดังนั้น 
องค์การต่างๆจึงได้คิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธีมาใช้ เช่น การประเมินผล แบบ 1 
องศา คือการประเมินจากผู้บริหารหรือการประเมินตนเอง ซึ่งอาจท าให้เกิดการอคติได้ง่าย การ
ประเมินแบบ 90 องศา เป็นการประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน การประเมินแบบ 180 องศา เป็นการ
ประเมินจากผู้บังคับบัญชา และสุดท้าย การประเมินแบบ 360 องศา เป็นการประเมินทุกระดับทั้ง
จากบนลงล่าง และจากล่างข้ึนบน รวมทั้งในระดับเดียวกัน  

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับการวัดผลงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น HR scorecard 

นับเป็นอีกเครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่ง โดยพัฒนามาจากแนวคิดตัวแบบการประเมินแบบสมดุล 
(Balance scorecard) ของ โรเบิร์ต แคปแลน และเดวิด นอร์ตัน (Robert, Kaplan, and Norton) 

ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในการน ามาใช้ในการวัดและประเมินผลงานขององค์การต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้
จะครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ (Wilsey, 2016) 
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รูปภาพที่ 14 - 8 แสดงการประเมินแบบสมดุล Balance Scorecard - BSC 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Wilsey (2016) 

 

1. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (The Learning & Growth 

Perspective)  

เป็นการพิจารณาจากปัจจัยทางด้านการวิธีการฝึกอบรมพนักงาน ทัศนคติต่อวัฒนธรรม 

องค์การ ระดับความรู้และทักษะของพนักงาน โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technological 

Tools) ซึ่ง แคปแลน และ นอร์ตัน จะให้ความส าคัญต่อความสามารถในการเรียนรู้ของพนักงาน
มากกว่าการฝึกอบรม ซึ่งปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวมานี้ เรียกว่า “ระบบงานที่ก่อให้เกิดผลงานใน
ระดับสูง” (High Performance Work Systems)  
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2. มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจ (The Business Process Perspective)  

ซึ่งเป็นการมองกระบวนการภายในองค์การ โดยมีพ้ืนฐานในการมองในประเด็นต่างๆ 
เช่น ผู้บริหารรับรู้ถึงวิธีการในการด าเนินธุรกิจ เช่น การท าอย่างไรสินค้าหรือบริการจึงจะถึงมือและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นพันธกิจ (Mission) ของ
องค์การ  

3. มุมมองด้านลูกค้า (The Customer Perspective)  

โดยปรัชญาของการบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การในอนาคต เพราะหากลูกค้าไม่
พึงพอใจก็จะมองหาผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายอ่ืน และจะท าให้ยอดขายสินค้าหรือการให้บริการของ
องค์การลดต่ าลง  

4. มุมมองทางด้านการเงิน (The Financial Perspective)  

ซึ่งเป็นการพิจารณาปัจจัยทางด้านการเงิน     ขององค์การ เช่น ความสามารถในการ
เพ่ิมรายได้ การผลิตที่ท าให้มีต้นทุนที่ต่ า การลดการสูญเสีย การมีแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ า โดยจะใช้
การวิเคราะห์จากข้อมูลทางการเงิน เช่น  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เป็นต้น (Cost-benefit Analysis) 

 

ซึ่งหากบริหารมุมมองทั้ง 4 ด้านให้เกิดความสมดุล ก็จะท าให้องค์การเจริญเติบอย่างต่อเนื่อง
และม่ันคง 

 

Human Resource Scorecard (HR Scorecard) 

 HR Scorecard เป็นเครื่องมือส าหรับวัดมุมองทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ดังนี้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2555, หน้า 106-107)  

1. ระบบย่อยในงานด้านทรัพยากรมนุษย์  
 โดยองค์การต่างๆต้องจัดท าระบบมาตรฐานของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เช่น ระบบการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หรือหากไม่มีระบบดังกล่าว องค์การก็สามารถเลือกจากหน่วยงานที่
ให้บริการจากภายนอก (Outsourcing) แทนได้ 
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2. แผนกลยุทธ์ของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ขององค์การ  

ปัจจัยที่สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การก าหนดแผนกลยุทธ์ของ
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยจะต้องมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกล
ยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้องเชื่อมโยงไปสู่ระบบต่างๆ
ภายในองค์การ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องสามารถวัดค่าได้ 
ปัจจุบันได้มีความพยายามในการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานทางด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่  
3.1 ตัวชี้วัดทางด้านต้นทุน (Cost) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางด้านทรัพยากร

มนุษย์ที่อยู่บนพื้นฐานของต้นทุนและงบประมาณขององค์การ และประสิทธิภาพของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Efficiency)         

3.2 ตัวชี้วัดด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ (Corporate Value Added) เช่น 
การได้มาซึ่งคนดีคนเก่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ การมรีะบบงานที่ก่อให้เกิดผลงานใน
ระดับสูง (The High Performance Work System)  การมรีะบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ (HR System Alignment) การมีผลลัพธ์ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดท้าย ที่องค์การต้องบรรลุ (HR Deliverables)  

 

องค์ประกอบของระบบ HR Scorecard  

องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ HR Scorecard  มีดังนี้ (ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบงาน
บุคคล ส านักงาน ก.พ., มปป.) 

1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Standard For Success)  

2. ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors)  

3. มาตรวัดและตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures And Indicators)  

4. มาตรวัดและตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures And Indicators)  

5. ผลการด าเนินงาน (Evidence, Application And Reports) 
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การน าระบบ HR Scorecard มาใชก้ับระบบราชการไทย 

 ส านักงาน ก.พ. ได้น าระบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ HR 

Scorecard มาใช้เพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการด าเนินการและติดตามตรวจสอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แล้วท าการปรับปรุงพัฒนา โดยได้จัดท ากรอบแนวทางในการก าหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความส าเร็จ และตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลักขององค์การ ในการพัฒนาระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4  มุมมอง คือ 
มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การ มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์การ มุมมองด้าน
นวัตกรรมและมุมมองด้านการเงิน ซึ่งหน่วยงานราชการ จะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์การ 
โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการในการท างานและหน่วยงานต่างๆ มากกว่าปัจจัยภายนอก  เช่น   ประชาชน
ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และให้ความส าคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอขอ
งบประมาณประจ าปีเท่านั้น โดยมุมมองที่ก าหนดขึ้นจะเอ้ืออ านวยให้องค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม 

 

ตัวแบบประยุกต์ของ BSC ที่ปรับใช้กับส่วนราชการไทย 

ราชการไทยได้น าเอาระบบ BSC มาปรับใช้กับราชการไทย ซึ่งเนื้อหาเน้นไปที่ 4 ด้านหลัก 
คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกองค์การ องค์ประกอบภายใน นวัตกรรม และการเงิน 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกองค์การ 
ประชาชนผู้มารับบริการ นักวิชาการ ส่วน
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อองค์การ 

องค์ประกอบภายในองค์การ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ จริยธรรม ขวัญ
และก าลังใจของบุคลากร รวมทั้งกระบวนการ
ในการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร 

นวัตกรรม 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบ
การท างาน การสร้างเครือข่าย ระบบการ
ตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

การเงิน 

ความสามารถในการประหยัด ความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและตรงตาม
ประสงคข์องการใช้ทรัพยากร การตรวจสอบ
และการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน 
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 โดยส านักงาน ก.พ. ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ (รัชฏา อสิสนธิสกุล  และ
คณะ, 2551)  

1. มิติทางด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  

 มิติทางด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด 

จัดท าแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ อีกท้ัง ส่วนราชการยังมีการวิเคราะห์ก าลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ (Workforce Analysis) การดึงดูดให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่ง และพัฒนา 
รักษาให้อยู่กับองค์การนานๆ (Talent Management)  

นอกจากนี้ ส่วนราชการและจังหวัด ยังมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย 

2. มิติทางด้านทางด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR 

Operational Effective) 

มิติทางด้านทางด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องของการท า
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Transaction Activities) ที่มี
ลักษณะดังนี้ การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมพัฒนา เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การ
โยกย้ายสับเปลี่ยน และอ่ืนๆ จะต้องมีความถูกต้องและทันตามเวลา (Accuracy And Timeline) โดย
ส่วนราชการจะต้องมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

นอกจากนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีความเหมาะสม สะท้อน
ผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) และเกิดความคุ้มค่า (Value For Money) ตลอดจนได้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ (HR Automation) 

3. มิติทางด้านทางด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Program 

Effectiveness) 

มิติทางด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการ จะต้องก่อให้เกิดผลต่างๆ 
เช่น การบ ารุงรักษาบุคลากรภาครัฐไว้ (Retention) โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Development And Knowledge Management) 
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เพ่ือให้บุคลากรได้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และการมีระบบบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน กับความส าเร็จหรือผลงานขององค์การได้ 

4. มิติทางด้านทางด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR 

Accountability) 

มิติทางด้านทางด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การด าเนินงานทางวินัย จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม นิติ
ธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยส่วนราชการจะต้องท าการก าหนดความพร้อมในการพร้อมรับผิดไว้ในทุกกิจกรรม 

5. มิติทางด้านทางด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

(Quality Of Work Life)  

มิติทางด้านทางด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง
การทีส่่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ บุคลากรเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
ระบบงาน และบรรยากาศในการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการสูญเสียรูปแบบการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมจากสวัสดิการตามที่
ก าหนดตามกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง  

โดยรูปแบบในการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในส่วนราชการและจังหวัด จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์การ ขั้นต่อมาเป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบและท าการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณในการน าแผนไปปฏิบัติ สุดท้ายต้องท าการประเมินผลเพ่ือค้นหา
ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค และแนวทางในการป้องกัน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในรอบต่อไป 
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เกิดจากการสร้างความเชื่อมโยงในเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานของทุกระดับในองค์การ (Organization Alignment) โดยการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของคนในองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือความส าเร็จขององค์การ โดยมุ่งเน้นที่ผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Based) หรือ (Result Oriented) ที่มีความ
เป็นรูปธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถวัดได้จริง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือ
ให้ผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลได้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่องค์การมีความต้องการ 

 

ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

อากรีเนส (Aguinis, H., 2005, p. 2) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่
กระท าอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process) เกี่ยวกับการค้นหา จ าแนกแยกแยะ วัดและพัฒนาการ
ประเมินผลภายในองค์การ โดยเชื่อมโยง (Link To Mission And Goals) วัตถุประสงค์ของแต่ละ
บุคคลกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการค านึงถึงพันธะกิจและเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจากค า
จ ากัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีค าส าคัญ (Key Word) 2 ค า คือ 

1. ค าว่า Continuous Process ซ่ึงหมายถึง การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นกระบวนการที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการของก าหนดเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ (Setting Goals And Objectives) การสังเกตติดตามการประเมินผล (Observing 

Performance) การให้และรับการสอนงานอย่างต่อเนื่อง (Giving And Receiving Ongoing 

Coaching) รวมถึงการสะท้อนกลับ (Feedback) ของข้อมูล 

2. ค าว่า Link To Mission And Goals หมายถึง ผลของกิจกรรมและผลงานของพนักงาน
แต่ละคน จะต้องมีความสอดคล้อง (Congruent) กับพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ (Mission 

And Goals)  ซึ่งจะช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นการบ่งบอกถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

 

ประโยชน์ของการบริหารผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารที่
ส าคัญได้ ดังนี้ (Thomas & Bretz, 1994, p. 3-4) 
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1. การกระตุ้นให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Motivation To Perform Is 

Increased)                                                     

การได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจะท าให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากร ต้องการปฏิบัติงานให้มี
ผลงานเพ่ิมข้ึนในอนาคต รู้วิธีการในการแก้ไขปรับปรุงและวิธีการในการท างานให้มีผลงานสูงขึ้น   

2. การรู้คุณค่าและเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น (Self-esteem Is Increased) 

การได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงานย้อนกลับจะเป็นการเติมเต็มความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
(Fulfill A Basic Need)  ซึ่งจะท าให้เกิดความชื่นชมและส านึกในคุณค่าของงาน (Appreciated And 

Valued At Work) ซึ่งจะท าให้ความเชื่อมั่นในตนเองของบุคลากรสูงขึ้น  
3. ผู้บริหารมีความเข้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (Managers Gain Insight About 

Subordinates)  

การท าการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้บริหารทราบถึง ผลการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรแต่ละคนได้ และหาวิธีในการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 

4. สามารถชี้แจงค าอธิบายและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของงานได้  (The Job Definition 

And Criteria Are Clarified) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน อาจจะช่วยในการชี้แจง และอธิบาย
ลักษณะของงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคลากรสามารถเข้าใจใน
พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่คาดหวังตามเง่ือนไขของต าแหน่งงานต่างๆ   

5. การตระหนักในตนเองและการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น (Self-insight And 

Development Are Enhanced) 

การเข้าร่วมในระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดการตระหนัก
ในตนเองและการรับรู้ในกิจกรรมการพัฒนาแต่ละประเภท นอกจากนี้ ยังท าให้รับรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง
และจุดอ่อน (Strengths And Weaknesses) ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในอนาคต  

6. พฤติกรรมที่แสดงออกมีความยุติธรรมและเหมาะสมมากขึ้น (Personnel Actions 

Are More Fair And Appropriate)  

การบริหารผลการปฏิบัติงานท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (Valid Information) เกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้เกี่ยวกับการกระท าของแต่ละคน (Personnel Actions) เช่นการมี
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คุณธรรม (Merit) เพ่ิมข้ึนทั้งในด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้ายสับเปลี่ยน  
(Promotions And Transfers) ตลอดจนการให้ออกจากงาน (Terminations)  

7. เป้าหมายขององค์การชัดเจน (Organizational Goals Are Made Clear)  

การบริหารผลการปฏิบัติงานท าให้เป้าหมายขององค์การมีความชัดเจน และท าให้
บุคลากรแต่ละคน สามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของตนเอง หน่วยงาน เข้ากับความส าเร็จของ
องค์การได้ โดยผ่านการติดต่อสื่อสาร และรู้ว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะประสบผลส าเร็จ   

8. บุคลากรมีความสมรรถนะมากขึ้น (Employees Become More Competent)  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการวางแผนการพัฒนาปรับปรุง (Developing 

And Improving) ให้บุคลากรมีความสมรรถนะมากข้ึน  

9. ป้องกันการถูกฟ้องร้องคดีความ (There Is Better Protection From Lawsuits)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะช่วยในด้านเอกสาร ใน
การด าเนินงานตามข้อก าหนดของกฎหมาย (Compliance With Regulations) เช่น ปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งเพศ  (Sex) หรือ เชื้อชาติ (Ethnic) และหากถูกฟ้องร้องทางคดี
ความก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการต่อสู้ทางคดีได้ (Litigation) 

10. การรับรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที (There Is Better And More  

Timely Differentiation Between Good And Poor Performers)  

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะท าให้องค์การได้รับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานอย่าง
ทันท่วงที ก่อนที่ผลการปฏิบัติงานจะสร้างความเสียหาย จนยากแก้การแก้ไข (Cannot Be 

Remedied)  

11. ท าให้ทัศนคติของหัวหน้างานเกี่ยวกับการประเมินผลมีความชัดเจนขึ้น 
(Supervisors’ Views Of Performance Are Communicated More Clearly)  

ระบบการบริหารการประเมินผล จะอนุญาตให้ผู้บริหารสื่อสารสอบถามเก่ียวกับข้อใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับคะแนนหรือการตัดสินในของผู้บริหารในการประเมินผล ดังนั้นจึง
สามารถท าการตรวจสอบได้ (Accountability) และผู้ถูกประเมินก็สามารถคาดการณ์ถึงระดับหรือ
เกณฑ์ประเมินที่ผู้บริหารต้องการ  
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12. ท าให้การเปลี่ยนแปลงองค์การท าได้ง่ายขึ้น (Organizational Change Is 

Facilitated)  

ระบบการบริหารการประเมินผล สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
องค์การ เช่น ข้อมูลที่ได้จากคุณภาพ การบริการ หรือยอดขายผลิตภัณฑ์ขององค์การ สามารถ
น ามาใช้เป็นข้ออ้างในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Culture)  ดังเช่น บริษัท IBM ได้ใช้วิธีการนี้ใน
ทศวรรษที่ 1980s เมื่อบริษัทฯมีความต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer 

Satisfaction) โดยบริษัทได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุกคนในองค์การ นอกจากนี้ยัง
ได้น าระบบการจูงใจ (Motivation) มาใช้ควบคู่ไปกับการประเมินผล ซึ่งสามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่องค์การได้   
 

ข้อเสียของระบบการบริหารการประเมินผล 

อย่างไรก็ตาม การน าระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ ก็ท าให้เกิดผลเสีย
ต่อองค์การได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

1. บุคลากรอาจจะลาออกได้ หากผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Employees May Quit 

Due To results)  

2. ข้อมูลผิดๆที่ได้จากการท าการประเมิน อาจถูกน ามาใช้ (False Or Misleading 

Information May Be Used)  

3. อาจท าให้ความเชื่อมั่นในตนเองของพนักงานลดต่ าลง (Self-esteem May Be 

Lowered)   

4. สูญเสียเงินและเวลา (Time And Money Are Wasted)  

5. ความสัมพันธ์ในองค์การถูกท าลาย (Relationships Are Damaged)  

6. บุคลากรได้รับความเจ็บป่วยจากความเหนื่อยล้าและความพึงพอใจของผลงาน  
7. ความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องคดีเพ่ิมข้ึน (There Is Increased Risk Of Litigation)  

8. เกิดความต้องการที่ไร้เหตุผลของการบริหารทรัพยากร (Unjustified Demands Are 

Made Upon Managers’ Resources)  

9. มาตรฐานและการจัดอันดับไม่ยุติธรรม (Standards And Ratings Vary And Are 

Unfair)  

10. ความล าเอียงเข้ามาแทนที่การใช้มาตรฐาน  (Biases Can Replace Standards) 
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11. เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากระดับของการประเมินที่อยากแก่การอธิบาย (Mystery 

Surrounds How Ratings Were Derived)  

 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการไทย 

ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ก.พ. ที่จะปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ได้อย่างจริงจังมากขึ้น ส านักงาน ก.พ. จึงได้
ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการขอ
ความร่วมมือจากส่วนราชการ มาร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบมี
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนในการประเมิน ความยุติธรรมในการประเมินคุณธรรมและ
ทักษะของผู้ประเมิน ซ่ึงการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน เกิดการประเมินเพียงด้านเดียวจาก
หัวหน้าหรือบางกรณี โดยเป็นการประเมินแบบปรองดอง เพ่ือไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับการ
ประเมินตามระเบียบ ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และในกรณีที่ความเข้าใจในแบบประเมินและวิธีการ
ประเมินที่ไม่ตรงกันของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ซึ่งจะท าให้การประเมินไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
ปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิดการใช้แบบประเมินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ มีแบบ
ประเมินแล้วไม่ได้ใช้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวระบบการประเมินเอง 
เครื่องมือ และ/หรือ ผู้ใช้ แบบการประเมิน 

 ดังนั้นเป้าหมายของส านักงาน ก.พ. ในการพัฒนาและน าระบบใหม่มาใช้ในส่วนราชการ จึง
ได้แก่ การพัฒนาระบบและเครื่องมือที่สะท้อนความเป็นจริงและเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ใช้ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้คือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ซึ่งผู้ใช้ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
มากที่สุด เพราะระบบใดๆไม่ว่าจะดีหรือสมบูรณ์เพียงใด หากผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจและการ
ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยน ระบบและเครื่องมือที่มีอยู่คงจะไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไร 

  

เหตุผลในการบริหารผลการปฏิบัติงานของก.พ. 

ส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

หรือที่เรียกกันว่าระบบ PM ขึ้น เพ่ือให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยระบบประเมินผลเป็นส่วน
หนึ่งของระบบ PM   
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ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) เป็นการบริหารแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดย PM เป็นกระบวนการ
ในการสร้างสภาพแวดล้อม และวิธีการในการท างานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิต และผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร 

จากค าจ ากัดความและความหมายของกระบวนการ PM จะเห็นได้ว่าระบบ PM ให้
ความส าคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่
เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การ
วางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงระบบ PM นี้ หากน ามาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่
เราจะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมพูนขึ้น การปฏิบัติงานของคนใน
องค์กรชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ท่ัวถึงทุกทิศทาง เกิดการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะ
ของตัวงานและคุณค่าของผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ผลของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารบุคคลด้านอ่ืนๆอีกด้วย 

 

หลักการของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นกระบวนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดย
การเชื่อมโยงเป้าหมายกับผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานกระบวนการของความต่อเนื่อง โดยขั้นตอนของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องท าให้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาท าการก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ดียิ่งขึ้น 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือวัดความส าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก 

5. การน าผลที่ได้จากการประเมิน ไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ยังเป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น และ
สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของส่วนราชการ โดยมีการน าตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมาย การ
ท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถท าการติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือจะท าให้
เกิดสิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติราชการทีด่ี เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยขั้นตอนหลักดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

รูปภาพที่ 14 - 9 แสดงแผนภาพกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Bratton & Gold (2007, p. 43) 

การวางแผน 

การติดตาม 

การพฒันา การประเมิน 

การให้สิง่จงูใจ ระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวางแผน 

 เป็นขั้นตอนในช่วงต้นของวงรอบการประเมิน ที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน จะได้มีการ
มอบหมายงาน ให้แก่ผู้รับการประเมินและร่วมกับผู้รับการประเมิน ท าการวางแผนการปฏิบัติราชการ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและผลการปฏิบัติราชการร่วมกัน โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยน
ตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการได้ ตามความจ าเป็น 

2. ขั้นตอนการติดตาม 

 เป็นขั้นตอนในระหว่างรอบของการประเมิน ที่ผู้บังคับบัญชาจะท าการติดตามความ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ เพ่ือการก ากับดูแลการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ทราบและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะท าให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

3. ขั้นตอนการพัฒนา 

เป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จากการติดตามผลการท างาน และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ท าอยู่นั้น ต้องท าการปรับปรุงหรือต้องท าการพัฒนาอย่างไร 
และยังเป็นขั้นตอนที่สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการท างานอีกด้วย 

4. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เป็นขั้นตอนในช่วงสิ้นรอบการประเมิน เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของงาน อันเป็นผลมา
จากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้นๆ ว่าผลการปฏิบัติราชการในระหว่างรอบการประเมิน 
เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น
รอบการประเมินหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน
ก าหนดขึ้น 

5. ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ  

 เป็นขั้นตอนที่น าผลการประเมิน ในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มา
ประกอบการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร ที่ได้ทุ่มเทให้กับการท างานและได้ผลงานที่เป็นเลิศ



515 

 

 

เกิดข้ึนแกห่น่วยงานหรือส่วนราชการ จากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ในส่วน
ราชการ   

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทีเ่หมาะสมกับการปฏิบัติ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการในส่วนราชการที่เรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการก ากับติดตาม เพ่ือให้ส่วนราชการและจังหวัด 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้น าเอาผลการประเมิน และการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการของ
ระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ  

 

หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือส านักงาน ก.พ. มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. ให้ส่วนราชการยืดหยุ่นต่อการเลือกวิธีการ  

1.1 แบบประเมินโดย ก.พ. ก าหนดเฉพาะแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้มีสาระไม่น้อยกว่าที่ ก.พ. ก าหนด โดยส่วนราชการอาจก าหนดเพ่ิมเติมจากที่ ก.พ.ก าหนดก็
ได้ ส าหรับแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะนั้น ก.พ. มอบหมายให้ส่วนราชการก าหนดเองได้ตามความเหมาะสม 

1.2 องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก.พ. ก าหนดอย่างน้อย 2 
องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดว่าน้ าหนัก
ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ70 ซึ่งส่วนราชการ อาจก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 70 
และสมรรถนะร้อยละ 30 หรืออาจก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 80 และสมรรถนะร้อยละ 20 ก็
ได้และอาจก าหนดองค์ประกอบอื่นๆเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
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1.3 ระดับผลการประเมิน โดย ก.พ. ก าหนดให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน
ออกเป็นอย่างน้อย 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง แต่ส่วนราชการอาจ
ก าหนดให้แบ่งกลุ่มคะแนนมากกว่า 5 ระดับก็ได้ ทั้งนี้ การก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับของผล
การประเมิน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ แต่กลุ่มคะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

2. มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้   
2.1 ก่อนเริ่มรอบของการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการ

ระดับกรมหรือจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

2.2 การพิจารณาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และดัชนีชี้วัด หรือ หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้รับการประเมิน 

2.4 ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

2.5 ให้มีระบบจัดเก็บข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือในกรณีท่ีมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลการประเมินจะได้มีหลักฐานอ้างอิงได้ 
  

วิธีการการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในส่วนราชการของไทย 
 

ส านักงาน ก.พ. ได้น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ ในโครงการพัฒนา
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance And Potential System (Hipps) ซ่ึง
เป็นหนึ่งในระบบการบริหารก าลังคนที่มีคุณภาพในภาคราชการข้ึน เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับ
ข้าราชการ ผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Workplace 

Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ ผ่านการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถเติบโต
เป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 

1. เพ่ือดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้อยู่ใน
ราชการ 

2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

3. เพ่ือเตรียมผู้น าซึ่งมีคุณภาพ มากประสบการณ์ ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการเป็นนัก
บริหารระดับสูง (Senior Executive Service) และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior 

Professional Service) 

การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 

 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดวิธีการคัดเลือกข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (Hipps) ด้วยวิธีการ
คัดเลือกที่เข้มงวด เป็นธรรม โปร่งใส และมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน โดยแบ่งแยกวิธีการข้ันเลือก
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. การคัดเลือกโดยคณะกรรมการของส่วนราชการ  
 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการต้นสังกัดของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้เข้ามามีส่วน

ในการคัดเลือกด้วย 

2. การคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายโดยส านักงาน ก.พ. 
 ส านักงาน ก.พ. จะท าการคัดกรองในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า จะได้

ข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (Hipps) ตรงตามที่ต้องการจริง 
 

การบริหารสมรรถนะของบุคลากร (Competency Based Management)  

 ปัจจุบันองค์การต่างๆได้มีการกล่าวถึง “สมรรถนะ” (Competency) กันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารในหลายระดับได้ให้ความสนใจน าเอาการบริหารสมรรถนะมาใช้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  โดยแนวคิดการบริหารสมรรถนะนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1960 โดยศาสตราจารย์เดวิด 
แมคเคลแลนด์ ได้กล่าวไว้ในผลงานชื่อ “Testing For Competence Rather Than For 

Intelligence” (David McClelland, 1973) ซึ่งในผลงานนี้  เขาได้แสดงความคิดเห็นว่า การ
ทดสอบทัศนคติและความฉลาดไม่มีความเที่ยงตรง (Valid) ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบเขาว์
ปัญญา (Binet's Original Tests) ของเด็กนักเรียนในฝรั่งเศส ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความสัมพันธ์ 
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(Correlate) กับผลการเรียนในระดับสูง  แต่กลับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ดีพอต่อผลงานและ
ความส าเร็จโดยรวม ซึ่งต่างจากสมรรถนะที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในการท างานได้
ดีกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องท างานเก่ง แต่คนที่ท างานแล้ว
เกิดความส าเร็จ จะต้องสามารถน าความรู้ตามหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่มีสมรรถนะนั่นเอง  

 ด้วยเหตุผลนี้ เดวิด แมคเคลแลนด์ จึงได้เสนอให้พิจารณาคนในภาพรวม (Holistic View) 

ซ่ึงหมายถึงการมองคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอก และสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน ที่ไม่สามารถบ่งบอกได้จาก
คุณวุฒิทางการศึกษา แต่ต้องใช้วิธีการค้นหาในเชิงลึก โดย แมคเคลแลนด์ ได้ยกตัวอย่างสมรรถนะ
ของผู้บริหารระดับสูงว่า จะต้องประกอบด้วย ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Thinking) ความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) และความสามารถในการ
จัดการความสัมพันธ์ในองค์การ (Relationship Management) (Spencer & Spencer, 1993, p. 

343) 

ความหมายของสมรรถนะ (Competency)  

  ส าหรับความหมายของสมรรถนะนั้น ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายท่าน ดังนี้  
เครเมอร์ (Kramer, 2004) ซึ่งเป็นประธานของบริษัทที่ปรึกษา (Kramer Consulting 

Solutions, Inc.,) ได้ให้ค านิยามของสมรรถนะว่า เป็นทักษะ ความรู้และพฤติกรรมที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ไบรอันท์ (Bryant, 2001) ได้กล่าวถึงสมรรถนะว่า หมายถึง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณค่า 
พฤติกรรม และคุณลักษณะ ของบุคคลในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ โดยได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า  

1. สมรรถนะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของงาน 

2. ไม่สามารถวัดด้วยมาตรฐานการวัดด้วยวิธีปกติได้ 
3. สามารถพัฒนาได้จากการอบรม 

นอกจากนี้ ไบรอันท์ ยังได้แนะน าเก่ียวกับพ้ืนฐานการจัดการกับสมรรถนะว่า องค์การต่างๆ
จะต้องมีระบบการจัดการสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ค้นหาว่าสมรรถนะด้านใดบ้างที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ 

2. บูรณาการหน้าที่หลากหลายของทรัพยากรมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน 

3. ค้นหาและพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล 
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สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993, p. 9) ได้ให้ความหมายว่า 
สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคล ที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพและ/
หรือผลของงานที่สูงกว่า โดยสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (1993) ยังได้ชี้แจงว่า คุณลักษณะของ
สมรรถนะนั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ แรงขับ (Motive) ลักษณะเฉพาะ 
(Traits) ความรู้ ทักษะ และ มโนภาพแห่งตน (Self-concept) ซึ่งหมายถึง ภาพรวมของลักษณะ
ประจ าตัว เช่น ความสามารถ ค่านิยม เจตคติ ที่บ่งบอกว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร หรือ หมายถึง เนื้อหา
เกี่ยวกับตนเองที่บุคคลอื่นรับรู้  

 โดยแรงขับจะเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดการกระท าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ส่วน
ลักษณะเฉพาะ เป็นลักษณะทางกายภาพ ที่ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร และมโน
ภาพแห่งตน เป็นทัศนคติ คุณค่า และภาพลักษณ์ (Self-image) สุดท้ายคือความรู้และทักษะ ซึ่งมี
แนวโน้มในการที่จะรับรู้ได้ และสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของบุคคล ในขณะที่ มโนภาพแห่งตน 

ลักษณะเฉพาะ และแรงขับจะซ่อนเร้นภายใน (Hidden) ในระดับลึก (Deeper) จะเป็นศูนย์กลางของ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  

 

 

 

รูปภาพที่ 14 - 10 แสดง The Iceberg Model And Central And Surface Competencies 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Spencer & Spencer (1993, p. 11) 
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 จากรูปภาพที่ 14-10 แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะทางด้านความรู้และทักษะที่ปรากฏดังภาพ 
(Surface Knowledge And Skill Competencies) สามารถพัฒนาและอบรมได้ง่าย ส่วนแรงขับ
หลัก (Core Motive And Trait Competencies) ที่อยู่ส่วนล่างของภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของบุคลิกของของแต่ละคนนี้จะพัฒนาได้ยาก และมโนภาพแห่งตน จะเป็นทัศนคติและคุณค่า 
เช่น ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการฝึกอบรม การท า
จติบ าบัด (Psychotherapy) และ/หรือ การผ่านประสบการณ์ที่เป็นบวก    

รัชฏา อสิสนธิสกุล และคณะ (2551, หน้า 13) ได้ก าหนดนิยามของสมรรถนะว่า เป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์การ  

ส านักงาน ก.พ. (2016) ได้อธิบายว่าสมรรถนะ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่มีผลงานโดด
เด่นในองค์การ กับผู้ที่มีผลงานปานกลางว่าทั้งสองกลุ่มนี้ มีความแตกต่างกันในเรื่องใด โดยทั่วไปการ
คัดเลือกบุคลากร จะท าการก าหนดคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ส าหรับต าแหน่งไว้คล้ายๆ กัน สิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปจึงไม่ใช่
สมรรถนะที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลงานโดดเด่นกับผู้ที่มีผลงานปานกลาง หรือที่เรียกว่า 
“Differentiating Competency” แต่เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ที่ด ารงต าแหน่งซึ่งผู้ที่มีผลงานโดด
เด่น และผู้ที่มีผลงานปานกลางมีเหมือนๆ กัน (Threshold Competency) การศึกษาพฤติกรรมการ
ท างาน ของผู้ทีมี่ผลงานโดดเด่นจะท าให้องค์การได้ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรม มาช่วยท าให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายได้ กล่าวคือ ถ้าพบว่าการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่มี
ผลงานโดดเด่น กับผู้ที่มีผลงานปานกลาง องค์การก็ท าให้พนักงานทุกคนรู้ว่าองค์การคาดหวังการ
ท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การก็ควรท าให้เห็นชัดเจนว่าผู้ที่มี
การท างานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ ได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการท างาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (โดยหลักของทฤษฎีการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตจะเรียนรู้ที่จะมีพฤติกรรมใดๆ เพ่ือให้ได้
รางวัล) 

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ยังได้ให้ความหมายของสมรรถนะข้าราชการว่า หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้
บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร  

ดังนั้น จากค าจ ากัดความนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ที่องค์การต้องการ ซึ่งตามโมเดลของการวิจัยสมรรถนะจึงเป็นตัวแปรเกณฑ์ (Criteria) ในขณะที่
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ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลเป็นตัวแปรที่ใช้ท านาย (Predictors) 

เกณฑ์ ดังนั้นในการคัดเลือกองค์การต้องเน้นการวัดที่ตัวแปรท านาย ซึ่งโดยทั่วไปคือ การวัดความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ด ารงต าแหน่ง และอาจใช้
หลักการค้นหาพฤติกรรมในอดีต ของผู้สมัครที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในโมเดลสมรรถนะเพ่ิมเติมขึ้น 
เพ่ือให้การคัดเลือกได้ผู้ที่มีความน่าจะเป็น ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด ส าหรับตัวแปรเกณฑ์ หรือ
สมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่องค์การต้องการนั้น ใช้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การสื่อสารกับพนักงานถึงพฤติกรรมที่องค์การต้องการ  และบริหารจัดการเรื่อง
ค่าตอบแทนต่างๆ เพ่ือท าให้พนักงานมีพฤติกรรมที่องค์การต้องการตามที่ก าหนดไว้ในโมเดล
สมรรถนะดังกล่าว ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาให้พนักงานมีพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการด้วย 

 

สมรรถนะกับการบริหารงานบุคคล 

แนวคิดสมรรถนะ ได้ถูกน ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมิน และการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ศุภชัย 
ยาวะประภาษ, 2548, หน้า 50-52)  

 
รูปภาพที่ 14 - 11 แสดงตัวแบบสมรรถนะในงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Competence 

At Work Model For Superior Performance) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Spencer & Spencer (1993) และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548)  
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1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต้องได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการ 
(Recruitment And Selection) 

วิธีการและขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกที่ก าหนดขึ้น เช่น การ
ออกแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่องค์การก าหนดขึ้น จะต้องมีความแม่นตรง 
เพ่ือให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดความสะดวกและ
ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย 

2. การวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training And Development Plan) 

การวางแผนในการฝึกอบรมพัฒนา จะท าให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวางแผนจะต้องท าการค้นหาจุดอ่อนหรือจุดด้อยของบุคลากร แล้วท าการ
ออกแบบโปรแกรมในการฝึกอบรมได้ตรงจุดตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 

3. การวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน และการวางแผนอัตราทดแทนใน
ต าแหน่งระดับผู้บริหาร (Career Plan And Succession Plan) 

การวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน และอัตราทดแทนในต าแหน่งระดับผู้บริหาร 
จะท าให้องค์การสามารถเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการก้าวเข้าขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ต่อไปในอนาคต  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) 

วิธีการประเมินผลที่เที่ยงตรง แม่นย า จะท าให้องค์การทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อนจุด
แข็งของพนักงาน ทั้งรายบุคคลและในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้นอกจากจะน าไปประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งแล้ว ยังสามารถน าไปประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือก าหนดทิศทางของ
องค์การต่อไปได้ 

5. ค่าตอบแทน (Compensation) 

การน าระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่กระตุ้น จูงใจ ให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน จะท าให้องค์การมีสมรรถนะโดยรวมสูงขึ้น 

 

เหตุผลในการให้ความส าคัญต่อสมรรถนะ 

 การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น อันเนื่องมาจากเหตุผล
ต่างๆ ดังนี้ 

1. การเน้นที่คุณค่า (Value) ขององค์การ 
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2. การค้นหาแนวทาง (Guidelines) สู่ความส าเร็จ 

3. การค้นหาเครื่องมือ (Practical Tools) ทางการปฏิบัติในการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

4. การมุ่งการฝึกอบรม (Target Training Needs) เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

5. การค้นหาวิธีการสร้างความเหมาะสม (Better Fit) ระหว่างบุคลากรกับงาน 

 

สมรรถนะในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย 

 ส านักงาน ก.พ. ได้น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของ
ไทย เพราะเชื่อว่าจะท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสมรรถนะหลักใน
ภาคราชการพลเรือนประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การท างานเป็น
ทีม โดยรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมี ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ., 2537, หน้า 2) 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีให้มี

ประสิทธิผล หรือ ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยค าว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนี้ อาจท าการวัดหรือ
เทียบเคียงจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมาก็ได้ หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์ชี้
วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายความรวมถึง การ
รังสรรค์พัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย ซ่ึงระดับของสมรรถนะมี ดังนี้ 

1.1 ระดับท่ี 0 หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงแต่ไม่ชัดเจน  

1.2 ระดับท่ี 1 หมายถึง แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 
พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มีความมานะ
อดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น แสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในการท างาน  

1.3 ระดับท่ี 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ สามารถท างานได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี การติดตามและ
ประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่
ผู้บังคับบัญชาได้ท าการก าหนดไว้ หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ 
เอาใจใส่และตรวจตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
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1.4 ระดับท่ี 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการ
ท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้การท างานให้ดีขึ้น มีความ
รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังได้เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.5 ระดับท่ี 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย 
รวมทั้งการพัฒนางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ การก าหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด การพัฒนาระบบ ขั้นตอน
วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดท าได้มาก่อน 

1.6 ระดับท่ี 5 หมายถึง แสดงระดับสมรรถนะที่ 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการ
ตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือส่วนราชการ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ โดยมีวิธีการค านวณถึงผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และมีวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ภาครัฐ
และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้วางแผนไว้ 

2. การบริการที่ดี  
การบริการที่ดี หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้

ขอรับบริการจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องที่ตนเองสามารถที่จะ
ให้บริการที่ดี จึงเป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อและ
ข้าราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการใน
หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของผู้ให้บริการ และจิตส านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี โดย
ระดับของสมรรถนะแต่ละระดับ มีดังนี้ 

2.1 ระดับท่ี 0 หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงแต่ไม่ชัดเจน  

2.2 ระดับท่ี 1 หมายถึง สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ด้วยความเต็มใจ
ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งได้แจ้งให้
ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆที่ให้บริการอยู่ ประสานงาน
ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

2.3 ระดับท่ี 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ รับเป็นธุระช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
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รวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและน าข้อขัดข้อง
ต่างๆในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

2.4 ระดับท่ี 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง
แม้ไม่ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน มีการน าเสนอวิธีการในการให้บริการ
ที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

2.5 ระดับท่ี 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจ ให้บริการที่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ มีความเข้าใจหรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

2.6 ระดับท่ี 5 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะ
เปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนในการให้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วย
ในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนที่
ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของ
ผู้รับบริการ 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ หมายถึง ความสนใจ ใฝ่รู้ในอันที่จะสั่งสมความรู้
ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
โดยระดับของสมรรถนะ มีดังนี้ 

3.1 ระดับท่ี 0 หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงแต่ไม่ชัดเจน  

3.2 ระดับท่ี 1 หมายถึง แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของ
ตน หรือที่เก่ียวข้อง ท าการศึกษาความรู้ มีความสนใจในเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขา
อาชีพของตน พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆอยู่
เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
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3.3 ระดับท่ี 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน
หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่
ทันสมัย และเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง  

3.4 ระดับท่ี 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการ
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถน าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  

3.5 ระดับท่ี 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษาพัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต  

3.6 ระดับที่ 5 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท างานของคน
ในส่วนราชการ ที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา การ
มีวิธีการบริหารจัดการให้ส่วนราชการได้น าเทคโนโลยี ความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างต่อเนื่อง 

4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและการ
ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของความเป็น
ข้าราชการที่ดี โดยมีระดับของสมรรถนะ ดังนี้ 

4.1 ระดับท่ี 0 หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้หรือแสดงแต่ไม่ชัดเจน  

4.2 ระดับท่ี 1 หมายถึง มีความสุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ 
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต  

4.3 ระดับท่ี 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ รักษาค าพูด 
แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
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4.4 ระดับที่ 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาของข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้า
รับผิดชอบและเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  

4.5 ระดับท่ี 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดย
มุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก กล้าตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

4.6 ระดับท่ี 5 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 
ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคง
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

5. การท างานเป็นทีมโดยได้น ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ใน
ฐานะหรือต าแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงต าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ
รวมถึง ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย โดยมีระดับของ
สมรรถนะ ดังนี้ 

5.1 ระดับท่ี 0 หมายถึง ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงแต่ไม่ชัดเจน  

5.2 ระดับท่ี 1 หมายถึง ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจของ
ทีม และท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ท าการรายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้า ของการ
ด าเนินงานของคนต่อทีมงาน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม  

5.3 ระดับท่ี 2 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการท า
ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

5.4 ระดับท่ี 3 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของ
สมาชิกในทีม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มในเรียนรู้จากผู้อ่ืน ท าการตัดสินใจหรือ
วางแผนงานร่วมกันในทีม ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างาน
รวมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



528 

 

 

5.5 ระดับท่ี 4 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือนร่วม
ทีม เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ ท าการยกย่องและให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมทีมอย่างจริงใจ ให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดีกันเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือ
ช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานส าเร็จ 

5.6 ระดับท่ี 5 หมายถึง แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถน าทีมงาน ให้ปฏิบัติ
ภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน มี
ความสามารถในการคลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม ประสานสัมพันธ์สร้างขวัญและ
ก าลังใจของทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 

 

วัตถุประสงค์การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย 

การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการ และจังหวัดของไทย มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้  

1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมิน 

การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการของไทย จะช่วยพัฒนาระบบและ
สร้างกลไกการประเมินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่า และความพร้อมรับผิด
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหา และแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะ
ช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัด สามารถบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในส่วนราชการและจังหวัด จะท าให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ในการบริหารราชการของส่วน
ราชการและจังหวัดได้ 

3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 

การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในส่วนราชการและจังหวัดจะท าให้เกิดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติงาน ขององค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น องค์กรกลางที่
รับผิดชอบในการท าหน้าที่เชิงนโยบายด้านการบริหารก าลังคนในภาพรวม (Human Resource 
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Policy) และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์ และวิธีปฏิบัติด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy And Operation) 

 

การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) เป็นหน้าที่ที่จ าเป็นอีกหน้าที่
หนึ่งในบรรดาหน้าที่ท่ีส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก องค์การต่างๆ ทั้งองค์การของ
รัฐและเอกชนพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการของลูกค้าหรือประชาชน เพ่ือ
น ามาประกอบการผลิตสินค้าหรือการแสวงหาวิธีการในการให้บริการแก่ประชาชนได้ตรงจุด ซึ่งจะท า
ให้องค์การลดความเสี่ยงหรือความสูญเปล่าได้ เนื่องจากการวิจัยเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อน ามา
ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ อย่างเป็นระบบและระเบียบ เช่น การสังเกตเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ การ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าใจ จะช่วยให้ค าตอบที่
ได้มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, หน้า 2)  

 ส าหรับการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น มักจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การ เช่น จ านวนแรงงานในปัจจุบัน อัตราการเข้า-ออกจากองค์การ ประเภทของแรงงาน (ชาย 
หญิง อายุ ทักษะ ความรู้ความสามารถอ่ืนๆ) รวมทั้ง ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสภาพเงื่อนไขของ
การท างาน ซึ่งองค์การจะต้องท าการค้นหาข้อมูล หรือน าเอาสถิติจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาท าการ
เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากการ ส ารวจ แบบสอบถาม การสังเกต 
สัมภาษณ์ และกรณีศึกษา (Cherrington, 1995)    
 

กระบวนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 ในการวิจัยต่างๆจะมีข้ันตอนการวิจัยที่ส าคัญ ซึ่งการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์เองก็คล้ายคลึง
กัน จะมีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเลือกปัญหาที่จะท าวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าจะเลือกปัญหาใดในการวิจัย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่รุนแรงและมักเกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น ปัญหาการขาด ลา มาสาย ป่วย การ
ขาดแคลนแรงงานในฤดูต่างๆ การคัดเลือกไม่ดีพอ การพัฒนาอบรมไม่ตรงจุด เป็นต้น  
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2. ขั้นตอนก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องท าการก าหนดประเด็น
ปัญหาในการวิจัย ว่าจะศึกษาอะไรและมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน 

3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือจะได้ท าการ
แยกแยะประเด็นในการวิจัยออกเป็นข้อๆ 

4. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดค าตอบคร่าวๆเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัย 

5. ขั้นตอนการเลือกเครื่องมือและวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม การสังเกต หรือ การทดลอง เป็นต้น  

6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเมื่อได้เก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็น าเอาเครื่องมือเหล่านั้นมา
วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล เพ่ือง่ายต่อการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ต่อไป 

7. ขั้นตอนการน าเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ โดยผลที่ได้จากการวิจัยอาจจะน าไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น หรือบางครั้งอาจน าไปเป็นข้ออ้างในการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้  

จากงานวิจัยทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยของ
อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเทศไทย (เขมณัฐ ภูกองไชย, 
2557) ถือเป็นตัวอย่างงานวิจัยทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ ในส่วนของบุคคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องจากว่าแนวโน้มของความสนใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรม สมรรถนะ และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของอาจารย์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่เน้นให้บุคคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์
ผู้สอนต้องท าการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการสอนอยู่เสมอ ส่วนเหตุผลที่เลือกท าการศึกษากับ
อาจารย์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เนื่องจาก ผู้เขียนได้ท าการทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า 
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าวมีผลงานวิจัยค่อนข้างน้อย ดังนั้นผู้เขียนจึงเกิดความสงสัยว่า
เป็นเพราะเหตุใด หรือมีปัจจัยใด ที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดังกล่าว   

การวิจัยนี้ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 347 ราย ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามที่มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งจากการทดสอบ
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงผกผัน (CFA) พบว่า มีตัวแปรท านายที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) อยู่ใน
ระดับสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งพิจารณาได้จาก ค่า CR (Composite Reliability) ซ่ึงอยู่ระหว่าง .81 - 
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.88 และค่า Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง .80 - .88 ส าหรับความเที่ยง (Validity) ทีสู่งกว่าค่าที่
ยอมรับได้เช่นกัน ซึ่งแสดงจาก ค่า AVE (Average Variance Extracted) อยู่ระหว่าง .58 - .79 (ค่า 
CR Alpha และ ค่า AVE ควรสูงกว่า .60) โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling - SEM)  

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมในการท า
วิจัยของอาจารย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

1. เงื่อนไขในการสนับสนุนการท าวิจัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปแกรมสถิติ รวมทั้ง
ซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการท าการวิจัย  

2. ระดับการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน กล่าวคือ จากการวิจัยพบว่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอกจะมีความสามารถในการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยได้มากกว่าอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิที่ต่ ากว่า  

3. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย  เช่น ผลตอบแทน รางวัล ความดี
ความชอบและอ่ืนๆ เป็นต้น  

4. ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความยากหรือง่ายของการท าวิจัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอบว่าการท าวิจัยเป็นงานที่ยาก ซึ่งเหตุผลนี้อาจเป็นสาเหตุให้ท าวิจัยเป็นจ านวนน้อย 

5. ปัจจัยด้านสังคม เช่น ปัจจัยด้านภาระส่วนบุคคล ที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาต่อการ
ท าวิจัยของอาจารย์ผู้สอน เช่น ครอบครัว ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 

 ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า หากผู้บริหารหรือมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ราชภัฏต้องการให้อาจารย์ได้สร้างผลงานวิจัยออกมา จะต้องน าเอาผลงานวิจัยมาเป็นเกณฑ์ (KPI) ใน
การประเมินผลและการให้ความดีความชอบ นอกจากนี้ ต้องท าการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้
อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น จัดฝึกอบรมเพ่ือให้อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยมากข้ึน จัดสรร
งบประมาณให้มากข้ึน ตลอดจนให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และซอฟแวร์ที่จ าเป็นอื่นๆ 
เป็นต้น  
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทท่ี 14 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย จะเน้นการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารต่างๆมาใช้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และยังช่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเครื่องมือทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะยาว 
เป็นการก าหนดทิศทางเดินขององค์การ เพ่ือให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการ
วางแผนนั้นสมาชิกในองค์การทุกคนต้องมีส่วนร่วมแบบบูรณาการหลายๆหน้าที่ ส่วนกลยุทธ์ของ
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ ปรัชญา นโยบาย โปรแกรม การปฏิบัติ กระบวนการ 
และยังต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองด้วย  
 เครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญอีกเครื่องมือหนึ่ง คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การสมัยใหม่มักมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของข้อมูลมากข้ึน 
ดังนั้น จึงต้องอาศัยระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงาน ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน  
ส่วนในภาครัฐของไทยก็ได้มีการน าเอาระบบ “DPIS” มาใช้ และยังท าการพัฒนาให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆที่ส าคัญอีก เช่น HR Scorecard ซึ่งส านักงาน 
ก.พ. ได้น ามาใช้ส าหรับการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกองค์การ ด้านองค์ประกอบภายในองค์การ ด้านนวัตกรรม และด้านการเงิน 

 นอกจากนี้  ยังมีเครื่องมือที่ส าคัญอ่ืนๆอีก เช่น การบริหารผลการประเมิน ซึ่งเป็นการน าผล
การประเมินที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าทีร่าชการ และน าเอาผลที่ได้มาท าการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังตัวผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์การ และยังมเีครื่องมือทางการบริหารที่
เรียกว่า การบริหารสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือท าการค้นหา และพัฒนา ทักษะ ความสามารถ 
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ราชการตลอดจนลูกจ้างในรูปแบบอ่ืนๆของรัฐ ได้
สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นออกมา สุดท้ายคือการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการค้นหา
ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีระบบ ซึ่งองค์การสมัยใหม่จ าเป็นท าการวิจัย
โดยเฉพาะในองค์การภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด
ตามแนวทางของการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
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ค าถามท้ายบท 

1. อยากทราบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์หมายถึงอะไร 

2. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบเดิม 

3. อยากทราบว่าองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง 
4. อยากทราบว่าระบบสารสนเทศมีผลต่อการด าเนินงานในองค์การสมัยใหม่อย่างไร 

5. อยากทราบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็นก่ีช่วง อะไรบ้าง 
6. จงอธิบายว่าระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร 

7. จงอธิบาย “DPIS” ว่าหมายถึงอะไร 

8. อยากทราบว่า HR Scorecard หมายถึงอะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
9. จงบอกถึงประโยชน์ของการบริหารผลการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีประโยชน์ใน

ด้านใดบ้าง 
10. จงอธิบาย “สมรรถนะ” ว่าหมายถึงอะไร 

11. จงอธิบายถึงการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ว่าหมายถึงอะไร 

12. การวิจัยทรัพยากรมนุษย์มีข้ันตอนอะไรบ้าง 
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