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Resource Management) รหัสวิชา HR 11102 โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหลกัการและ
แนวคิดด้านการจดัการทรัพยากรมนุษยก์ระบวนการและภารกิจด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
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ตารางท่ี 1.3 ความแตกต่างระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์และ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม  

ตารางท่ี 6.1 กระบวนการจดัการปฐมนิเทศ  

ตารางท่ี 7.1 ตวัอยา่งโครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหนา้ 

ตารางท่ี 8.1 ตวัอยา่งการประเมินแบบถ่วงนา้หนกั  

ตารางท่ี 9.1 ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

9 

18 

 

21 

 

128 

161 

179 

194 
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แผนการบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รายวชิา 

 

จ านวนหน่วยกติ 

จ านวนเวลาเรียน 

ค าอธิบายรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (รหสั HR11102) 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

48 ชัว่โมง / ภาคเรียน 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและเทคนิคการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในปัจจุบนั ขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบ  บทบาทหน้าท่ี การจดั
ความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จริยธรรม จรรยาบรรณของนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ขั้นตอนและกระบวนการ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ การ
สรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์การบรรจุ แต่งตั้ง การโยกยา้ย 
การให้ออกจากงาน พฤติกรรมมนุษยใ์นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทน การจูง 

ใจและจิตวิทยาในการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ กฎหมายท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการทรัพยากรมนุษย ์ 
  
1. เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้  ความเขา้ใจในหลกัการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นภาพรวม 

2. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบถึงขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบถึง การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การ-

วเิคราะห์งาน  การสรรหาและการคดัเลือกบุคคล 

4. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบถึงการปฐมนิเทศ การบริหารค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบติังานและการฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

5. เพื่อใหผู้ศึ้กษาทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษยส์ามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 
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เนือ้หา   

บทที ่1 

 

 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ววิฒันาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

วตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

กิจกรรมหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 

3  ชัว่โมง 

 

บทที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

เหตุผลท่ีตอ้งมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

วธีิการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

ประเภทของการคาดคะเนทรัพยากรมนุษย ์

เทคนิคการคาดคะเนทรัพยากรมนุษย ์

ประโยชน์ชองการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

ขอ้จ ากดัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

ขอ้ความพิจารณาเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 

3  ชัว่โมง 

บทที ่3 ความหมายของการวิเคราะห์งาน 

ประโยชน์และการน าการวเิคราะห์งานแบบใหม่ไปใช ้

วธีิการวเิคราะห์งาน 

ขอ้มูลในการวเิคราะห์งาน 

ค าพรรณนาลกัษณะงาน 

ความส าคญัและประโยชน์ของค าพรรณนาลกัษณะงาน 

องคป์ระกอบของการเขียนค าพรรณนาลกัษณะงาน 

การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

6  ชัว่โมง 
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องคป์ระกอบของขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

แนวปฏิบติัในการจดัท าขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

 

บทที ่4 

 

ความหมายของการสรรหา 

ปรัชญาของการสรรหา 

เป้าหมายของการสรรหา 

กระบวนการในการสรรหา 

ขอ้จ ากดัท่ีมีผลกระทบต่อการสรรหา 

แหล่งของการสรรหา 

เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายใน 

เทคนิคการสรรหาแหล่งภายนอก 

คุณสมบติัของนกัสรรหาท่ีดี 

วธีิอ่ืนท่ีใชท้ดแทนการสรรหา 

 

 

3  ชัว่โมง 

บทที ่5 ความหมายของการคดัเลือก 

วตัถุประสงคข์องการคดัเลือกบุคลากร 

เกณฑท์ัว่ไปในการคดัเลือกบุคลากร 

กระบวนการคดัเลือกบุคลากร 

การทดสอบเพื่อการจา้งงาน 

ประเภทของการทดสอบ 

การทดสอบท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคลากร 

การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน 

วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ 

กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน 

 

3  ชัว่โมง 

 

 

 

 

บทที ่6 ความหมายของการปฐมนิเทศ 

วตัถุประสงคข์องการปฐมนิเทศ 

รูปแบบการปฐมนิเทศ 

วธีิการท่ีใชใ้นการปฐมนิเทศ 

6  ชัว่โมง 
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หลกัสูตรของการปฐมนิเทศ 

กระบวนการจดัการปฐมนิเทศ 

บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการปฐมนิเทศ 

บทบาทของฝ่ายงานหลกัในการปฐมนิเทศ 

คุณลกัษณะของการปฐมนิเทศท่ีประสบผลส าเร็จ 

บทบาทของการบรรจุแต่งตั้ง 

บทที ่7 ความหมายของการบริหารค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

วตัถุประสงคข์องการบริหารค่าตอบแทน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

วกีารก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากลกัษณะงาน 

วธีิก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาปัจจยัในการท างาน 

ความส าคญัของประโยชน์และบริการ 

หลกัในการใหป้ระโยชน์และบริการ 

ประเภทของประโยชน์และบริการ 

การบริหารโครงการประโยชน์และบริการ 

รูปแบบของการใหป้ระโยชน์และบริการ 

ปัญหาของการใหป้ระโยชน์และบริการแก่พนกังาน 

 

6 ชัว่โมง 

บทที ่8 ความหมายและความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

ประเภทของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

หนา้ท่ีในการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ประโยชน์ของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

วธีิการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

การประเมินผลการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

ความรับผดิชอบของบุคคลในการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

6  ชัว่โมง 
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ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

บทที ่9 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

วตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

หลกัการเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ลกัษณะของระบบการประเมินผลจากการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ววิฒันาการของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ความผดิพลาดท่ีผูป้ระเมินพึงระวงัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 

6  ชัว่โมง 

 

 

บทที ่10 กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 

ความหมายค าศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

ขอ้พิพาทแรงงาน 

การปิดงานและการนดัหยดุงาน 

การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน 

วธีิด าเนินการการแรงงานสัมพนัธ์ 

ลกัษณะแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี 

แนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน 

แนวโนม้ของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคต 

6  ชัว่โมง 

 

วธิีสอน 

 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 2. ศึกษาเอกสารอ่ืนประกอบการสอน ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือหรือต าราต่างๆ ทางดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 3. ศึกษาแผน่ภาพและ  แผนภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ผูส้อนบรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะการคิดวเิคราะห์ทฤษฎี 
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กจิกรรม 

 1. จดัใหมี้การอภิปรายปัญหาประเด็นต่าง ๆ  
 2. คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร วารสาร ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต จดัท ารายงาน 

และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. แผนภูมิ  แผน่ภาพ 

 3. ส่ือมลัติมีเดีย  Power Point และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

 4. ต าราการศึกษาความรู้ทางดา้นทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
 

การวดัผลและประเมนิผล 

 การวดัผล 

 1. คะแนนระหวา่งภาคเรียน  60% 

  1.1  ความสนใจในการเรียน 10% 

  1.2  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 10% 

  1.3  รายงาน                             10% 

  1.3  ทดสอบกลางภาคเรียน 30% 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40% 

 การประเมินผล 

  คะแนนระหวา่ง  80 – 100  ไดร้ะดบั A 

  คะแนนระหวา่ง  75 – 79   ไดร้ะดบั B
+
 

  คะแนนระหวา่ง  70 – 74   ไดร้ะดบั B 

  คะแนนระหวา่ง  65 – 69   ไดร้ะดบั C
+
 

  คะแนนระหวา่ง  60 – 64   ไดร้ะดบั C 

  คะแนนระหวา่ง  55 – 59  ไดร้ะดบั D
+
 

  คะแนนระหวา่ง  50 – 54  ไดร้ะดบั D 

  คะแนนระหวา่ง  0 – 49   ไดร้ะดบั F 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1. ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 2. ววิฒันาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 3. ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 4. วตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 5. ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 6. กิจกรรมหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 7. การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 

 8. สรุป 

 9. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 2. สามารถอธิบายถึงววิฒันาการของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 3. บอกลกัษณะปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 4. เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 5. เขา้ใจถึงความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 6. สามารถบอกลกัษณะกิจกรรมหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 7. สามารถบอกลกัษณะการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ได ้

 

วธิีสอน 

 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. ใหผู้เ้รียนอภิปราย  
 3. บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ 
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กจิกรรม 

 1. แบ่งกลุ่มใหน้กัศึกษาสรุปเน้ือหาส าคญัและน าเสนอ 

 2. คน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 

 3. ตอบค าถามระหวา่งบรรยาย 

 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

 3. ตวัอยา่งขอ้มูลในการสรรหาจากหน่วยงานต่างๆ 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. ประเมินผลจาการน าเสนอรายงาน 

 2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 “Put the right man on the right job in the right place at the right time” เป็น 

ค ากล่าวท่ีท าให้เรานึกถึงค าจ ากดัความท่ีร่วมสมยัของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้เป็นอย่างดี 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหารองค์การให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีองคก์ารตั้งไวเ้น่ืองจาก ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัต่อการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทศัน์ท่ีองค์การก าหนดไว ้ ปัจจยัทางดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ป็น 

ผูผ้ลักดันทางการส าเร็จขององค์กรหรือแม้กระทั่งการเปล่ียนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ล้วนมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งส้ิน ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นองคก์าร เอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์ารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลว้นจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลกรและตอ้งมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม
ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัในยุคโลกาภิวฒัน์ (globalization) ซ่ึงบริบทขององค์การมี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความหลากหลายตามมุมมองและประสบการณ์
ของนกัวชิาการและนกัปฏิบติั ซ่ึงมีการพฒันาไปตามยคุสมยั เช่น 

 การบริหารงานบุคคล หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดค้น ใชค้นและบ ารุงรักษาคน
ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม นัน่ก็คือหนา้ท่ีทางดา้นการรับ
สมคัร การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาตวับุคคล การรักษาระเบียบวนิยั การใหส้วสัดิการและ
การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน (เสนาะ ติเยาว,์ 2543, หนา้ 11)  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ 
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้ปฏิบติังานในองคก์าร พร้อม
ทั้งสนใจพฒันาและธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบติังานในองค์การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ  
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ในการท างาน และยงัรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิก
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ในองค์การ ท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงาน  
ใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข (พยอม วงศส์ารศรี, 2542, หนา้ 153) 

 การจดัการทรัพยากรบุคคล หมายถึง การบริหารกิจกรรมต่างๆ ดา้นบุคลากรในองคก์าร
เพื่อช่วยตอบสนองต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ารและวตัถุประสงค์ของบุคคลในองคก์าร 
(เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ, 2556, หนา้ 16) 

 การจดัการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกับงาน
บุคลากร และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์การ ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการสรรหา การคดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้เขา้ปฏิบติังาน
ในองค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Quality of Work Life, QWL) ท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ี
ตอ้งพน้จากการร่วมงานกบัองค์การให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 
(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์., 2542, หนา้ 3) 

 อีวานซีวชิ (Ivancevich, 2001, P. 4 – 5 ) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นหนา้ท่ี
ท่ีส าคญัขององคก์าร  เพื่อให้การใชป้ระโยชน์จากพนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล อนัจะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารและของพนกังานไปพร้อมกนั 

 ฟิชเชอร์, เชอนเฟลดทแ์ละชอว ์ (Fisher, Schoenfeldt and Shaw, 1999, P.7) ใหค้วามเห็นวา่ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวของกบัการตดัสินใจทางดา้นการบริหารทั้งมวลและการ
ปฏิบติัท่ีมีอินทธิพลต่อบุคคลท่ีปฏิบติังานเพื่อองคก์าร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง (1) เป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยข์อง
ธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ (2) เป็นนโยบายและการปฏิบติัในการใช้ทรัพยากร
มนุษยข์องธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร (3) เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพื่อจดัหาความ
ร่วมมือกบัทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ (4) เป็นหนา้ท่ีหน่ึงขององค์การซ่ึงท าให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดจากการใช้พนกังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล (สมชาย 
หิรัญกิตติ, 2542, หนา้ 9) 

 เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล ์(Bernardin and Russell,  1998, P.1)  ไดอ้ธิบายความหมายของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยว์า่ เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบักระบวนการ การสรรหา การคดัเลือก  
การฝึกอบรม การพฒันาผูป้ฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน การธ ารงครั์กษาพนกังาน การประเมินผล 
การปฏิบติังาน และการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร และยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
วา่ในองคก์ารหน่ึงๆ ประกอบไปดว้ยทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งต่างก็ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองการตดัสินใจ
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อผูป้ฏิบติังานจะเป็นหนา้ท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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 เดสเลอร์ (Dessler,  2000, P.2)  ไดอ้ธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ว้
วา่  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง  แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการเก่ียวกบั
บุคคลในดา้นการบริหารงานซ่ึงรวมทั้งเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การ
สรรหา การคดัเลือก การนิเทศงาน การฝึกอบรมพนกังานใหม่ การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน  
การใหร้างวลัและส่ิงตอบแทน การประเมินผลงาน การติดต่อส่ือสาร การพฒันา ผูจ้ดัการ และส่ิงท่ี
ผูจ้ดัการควรรู้เก่ียวกบัเร่ืองความเสมอภาคทางโอกาส สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและ
เร่ืองการแรงงานสัมพนัธ์ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการหน่ึงของการบริหารจดัการในองคก์าร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร กระบวนการดงักล่าวจะประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัๆ อนัไดแ้ก่ 
การวางแผนดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพ การบรรจุและทดลองงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน การปฐมนิเทศ การประเมินผล การดูแลปฏิบติัเพื่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน เช่นการใหค้วามกา้วหนา้ การพฒันาและฝึกอบรม การให้ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัท่ีดี 
ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ทั้งน้ีก็เพื่อให้สามารถธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพนั้นให้อยูก่บั
องคก์ารของเราไดย้าวนาน (เบญจมาส ลกัษณิยานนท,์ 2547, หนา้ 3) 
 มอนด้ี และโน (Mondy and Noe, 1996, P. 4 – 6 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยว์า่  การบริหารทรัพยากรมนุษยคื์อการใชท้รัพยากรมนุษยท่ี์มีค่ายิ่งขององคก์ารให้
ปฏิบติังานจนส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้ และมีหนา้ท่ี 6 ประการคือ  การวางแผน
การสรรหาและการคัดเลือก  การพฒันา  การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์  สุขภาพและ
ปลอดภยั  การพนกังานสัมพนัธ์และแรงงานสัมพนัธ์  และการวจิยัเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์

 สุนนัทา  เลาหนนัทน์ (2542,  หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการตดัสินใจ  และการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานเพื่อให้
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร กระบวนการ
ต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา  
การคดัเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน
สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล  สุขภาพและความปลอดภยั  พนกังานและแรงงานสัมพนัธ์การ
พฒันาองคก์ารตลอดจนการวจิยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์

 จากความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้  พอสรุป
ไดว้า่  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 

Management) หมายถึงการบริหารกิจกรรม เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ด้านบุคลากรเพื่อให้ได้
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บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการขององค์กร ใช้และพฒันาบุคคลากรให้
เกิดผลตรงตามความตอ้งการขององค์กรโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ ธ ารงรักษาบุคลากรให้
ท างานในองคก์รอยา่งมีความสุข 

 

ววิฒันาการความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) กล่าวว่าความเป็นองคก์ารเร่ิมเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการปฏิวติั
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ท่ีประเทศองักฤษระหวา่งช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1750 ถึง ค.ศ. 
1850 ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งมากในทุกดา้นทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยี วงการทหาร การอุตสาหกรรมและการด าเนินการทางธุรกิจต่างๆเพราะเร่ิมมีการใช้
เคร่ืองจกัรไอน ้าข้ึนและเคร่ืองจกัรประเภทต่างๆ อยา่งกวา้งขวางซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชค้นจ านวนมากเขา้
มาควบคุม และดูแลเคร่ืองจกัร วิวฒันาการของการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งเร่ิมตน้จากจุดน้ีและ 

มีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงอาจแบ่งเป็น 5 ยคุดงัน้ี  
 1. ยุคบริหารงานแบบวทิยาศาสตร์ 

  เร่ิมข้ึนในปลายทศวรรษท่ี 1800 ถึงตน้ทศวรรษท่ี 1900 บุคคลท่ีไดรั้บการกล่าวขวญั
มากท่ีสุด คือ เฟรดเดอริค ดบัเบิ้ลย ูเทยเ์ลอร์ (Frederick W. Taylor) ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นบิดา
ของการศึกษาคน้ควา้แบบวิทยาศาสตร์ ในปลายทศวรรษท่ี 1870 เทยเ์ลอร์ไดท้  างานอยูใ่นโรงงาน
ถลุงเหล็กกล้า  เขาเช่ือว่าเทคนิคต่างๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในห้องปฏิบติัการ เช่น การทดลอง  
การก าหนดและทดสอบสมมติฐาน  การเสนอทฤษฎีอนัมีพื้นฐานจากงานวิจยั  สามารถน าไปใชใ้น
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ เทย์เลอร์ได้เขียนหนังสือช่ือ Scientific 

Management ในปี ค.ศ. 1911 เขามีแนวคิดวา่การบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมถึงการ
ออกแบบงานท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการสังเกต จดบนัทึก แยกประเภทของกิจกรรมตามท่ีปฏิบติัจริง 
เพื่อช่วยให้การท างานง่ายข้ึนและมีประสิทธิภาพ เทย์เลอร์เสนอแนวคิดว่าการคัดเลือกจะ 

มุ่งแสวงหาคนงานท่ีมีทกัษะและคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานเป็นระบบ ส่วนการฝึกอบรม
และการพฒันาแบบวทิยาศาสตร์จะช่วยใหพ้นกังานเรียนรู้วธีิการท างานแบบใหม่แทนวิธีแบบเดิมๆ
นอกจากน้ีเทย์เลอร์ยงัเช่ือว่าเป็นวิธีจูงใจคนท างานได้ดีท่ีสุดเพราะคนงานชอบเงินและได้เงิน 

มากข้ึน  
 โดยเสนอวา่คนงานควรไดรั้บค่าจา้งตามจ านวนช้ินงานท่ีท าได ้(Piecemeal rate) ขณะเดียวกนั
นายจา้งจะไดผ้ลผลิตมากข้ึน 

 นอกจากน้ียงัมีนกัพฤติกรรมศาสตร์ร่วมสมยักบัเทยเ์ลอร์คือ แฟรงคแ์ละลิเลียน กิลเบร็ท 
(Frank and LilianGibreth) ไดศึ้กษาความเคล่ือนไหวและเวลาในการปฏิบติังาน (time and motion 
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study) โดยแฟรงคไ์ดว้ิเคราะห์การเคล่ือนไหวดา้นร่างกายของคนงานโดยศึกษาการเคล่ือนไหวท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงนับเป็นจุดบุกเบิกของวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการพฒันาเคร่ืองจกัรระบบ
อตัโนมติัท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนลิเลียนได้รับการยกย่องในฐานะท่ีเป็นผูเ้ขียนหนังสือเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบวทิยาศาสตร์และจิตวทิยา 

 2. จิตวทิยาอุตสาหกรรม 

  ในช่วงปี 1890 – ตน้ปี 1900 ฮูโก ้ มุนซเตอร์เบิร์ก (Hugo  Munsterberg) ไดป้ระยุกต์
แนวคิดดา้นจิตวิทยามาใช้กบัธุรกิจและอุตสาหกรรม  หรือท่ีเรียกว่า จิตวิทยาอุตสาหกรรม (industrial 

psychology) ซ่ึงถือเป็นนกัจิตวทิยาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดมีผลงานท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
 1. การวเิคราะห์งานเก่ียวกบัขอ้ก าหนดดา้นกายภาพ  ดา้นจิตใจ  และอารมณ์ 

 2. การพฒันาเคร่ืองมือทดสอบเพื่อการคดัเลือกพนกังาน 

 นอกจากน้ีนกัจิตวิทยาอุตสาหกรรมยงัไดพ้ฒันาแนวคิดดา้นความเท่ียงตรงทางดา้นสถิติ  
(statistical validity) โดยการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบกบัเกณฑ์ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
เพื่อก าหนดความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบเพื่อดูว่า
แบบทดสอบสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในงานได้มากน้อยเพียงใด ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ ท่ีพฒันาข้ึน  ได้แก่ การตรวจสอบผูรั้บรอง (reference 

checks) การใชแ้บบประเมินการสัมภาษณ์  และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 3. ยุคมนุษย์สัมพนัธ์กบัองค์การ 

  จุดเร่ิมตน้เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1924 นกัวจิยัน า โดย เอลตนั เมโย (Elton Mayo)  
แห่งโรงงาน Western Electric Hawthorne ใกลเ้มืองชิคาโก เมโยมุ่งเนน้พฤติกรรมกลุ่ม และ
ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลผลิตของการท างานและขวญัก าลงัใจของกลุ่มนบัวา่
เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่มากเมโยพบวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนงาน หรือปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งคนงานและผูค้วบคุมงาน มีผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ และแรงจูงใจใน
การท างาน และขณะเดียวกนัส่งผลกระทบต่อผลผลิตและประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดว้ย 

 4. ยุคการพฒันาวชิาชีพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  ระหว่างปี ค.ศ. 1910 – 1920 มีความเคล่ือนไหวท่ีชัดเจนในการรวมกลุ่มกิจกรรม
ดา้นบริหารงานทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั  และตั้งเป็นแผนกข้ึนมา ในปี ค.ศ. 1900 บริษทั V.S. 

Steel ไดจ้ดัตั้งแผนกความปลอดภยั สุขอนามยัและสวสัดิการข้ึน ปี ค.ศ. 1918 บริษทั International 

Harvester ไดต้ั้งแผนกอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ข้ึน และบริษทั Ford Motorไดจ้ดัตั้งแผนกบริการสังคม
ข้ึน โดยรวมฝ่ายการแพทย ์ฝ่ายสวสัดิการฝ่ายความปลอดภยั และฝ่ายพนกังานสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั 
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 ในปี ค.ศ. 1917 บริษทั Standard Oil แห่งรัฐนิวเจอร์ซ่ี ไดมี้มติเห็นขอบโครงการจดัประชุม
ร่วมระหวา่ฝ่ายพนกังานและฝ่ายบริหาร และยงัไดจ้ดัท าแผนรายไดจ้ากการเกษียณอายผุลประโยชน์
จากเบ้ียประกนั โครงการการรักษาความปลอดภยั และการรักษาพยาบาลข้ึน โดยมีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและฝึกอบรมเป็นผูป้ระสานงานทั้งหมด โดยวิธีน้ีเองแผนกบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ใหม่จึงเกิดข้ึนนอกจากน้ียงัมีการจดัตั้ งสมาคมวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยข้ึ์นเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ด้านน้ีท่ีมีบทบาทเป็นท่ียอมรับกนัในสหรัฐอเมริกา เช่น สมาคมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(Society for Human Resource Management) สมาคมการฝึกอบรมและพฒันา 
(American Society for Training and Development) และสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษยน์านาชาติ 
(International Personnel Management Association) เป็นตน้ 

 5. ยุคโลกาภิวฒัน์ 

  กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลต่อแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะในภาวะท่ี
โลกไร้พรมแดนน้ีเกิดการแข่งขนัระดบันานาชาติและการพึ่งพาซ่ึงกนัในทางเศรษฐกิจของบริษทัธุรกิจ
ต่างๆ ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มา เกิดการมีบริษทัระหวา่งชาติ ท่ีเรียกวา่ Multinational 

Corporation หรือ MNC เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
มนุษยอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารตอ้งพยายามปรับเปล่ียนกลยุทธ์
เพื่อพฒันาบุคลากรในองคก์ารให้มีความรู้และทกัษะหลากหลายรูปแบบ คุณสมบติัของแรงงานท่ี
ตอ้งการจึงเปล่ียนไปจากเดิม ความสามารถในการคาดการณ์และจดัการความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในทุกดา้นเช่น ดา้นเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอด
และรุ่งเรืองขององคก์าร  ตวัอยา่งแนวปฏิบติัของประเทศต่างๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น การท างานเป็น
ทีมก่ึงอิสระ (semiautonomous work team) ในประเทศองักฤษและสวีเดน การจดัเวลาการท างานท่ี
ยดืหยุน่ (flexi-time) ในประเทศเยอรมนัและยุโรป  การพฒันาคุณภาพในประเทศญ่ีปุ่นและอเมริกา
เป็นตน้ 

 

ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ก่อนท่ีจะศึกษาววิฒันาการของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นยคุต่างๆ นกับริหารทรัพยากร
มนุษยค์วรมีความรู้ความเขา้ใจในปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอดีตและปัจจุบนัโดย
ศึกษาจากตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม และตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบสมยัใหม่ ทั้งน้ีจะไดเ้ปรียบเทียบใน 3 ประเด็น คือ สมมติฐาน(assumptions)นโยบาย (policies) 
และความคาดหวงั (expectations) 
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 1. ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม  (Traditional model of human 

resources) 
  เป็นตวัแบบ (model) ท่ีมกัถูกเรียกวา่ ทฤษฎี X (Theory X) ซ่ึงมองคนวา่มีพื้นฐาน
ของความเกียจคร้าน ชอบหลบเล่ียงจ าเป็นตอ้งบงัคบัควบคุมอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลงานตามท่ี
องคก์ารตอ้งการ คนจะท างานโดยหวงัผลตอบแทน  ถา้พอใจในเง่ือนไขการท างานจะอยูก่บัองคก์าร 
แต่ถา้ไม่พอใจในเง่ือนไขการท างาน  คนจะแสวงหาองคก์ารอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขดีกวา่ 

 2. ต้นแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบสมัยใหม่ (Modern model of human 

resources) 
  เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดในการมองคนในลักษณะขดัแยง้กับทฤษฎี X โดยส้ินเชิง  
ซ่ึงทฤษฎี Y จะมองวา่คนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีศกัยภาพในตวัเอง ตวัแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยส์มยัใหม่ยงัมีแนวความคิดวา่พนกังานสามารถควบคุมการท างานไดด้ว้ยแรงขบัภายในของ
ตนเอง พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการท างาน เม่ือไดรั้บโอกาสจะพยายามพิสูจน์ตวัเอง 

  ตารางท่ี 1.1 ไดแ้สดงการเปรียบเทียบถึงสมมติฐาน นโยบายและความคาดหวงัของ
ตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิมจึงถูกแทนท่ีโดยตวัแบบสมยัใหม่ ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่มี
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีรุนแรงและรวดเร็ว องคก์ารต่าง ๆ จึงตอ้งพยายามคน้หา
และพฒันาตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรู์ปแบบใหม่ เพื่อให้องค์การสามารถปรับสภาพ
ตนเองใหด้ าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที ่1.1  การเปรียบเทียบตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ 

สมัยใหม่ 

สมมติฐาน 

1. พนกังานส่วนใหญ่ไม่ชอบการท างาน 

 

 

2. พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกวา่ท่ีเขาท ามี
ความส าคญันอ้ยกวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

 

 

สมมติฐาน 

1. งานไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าเบ่ือหน่าย  พนกังาน
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเขามีส่วน
ก าหนดเป้าหมายท่ีมีความหมายข้ึน 

2. พนกังานส่วนใหญ่สามารถฝึกฝนตนเองให้
มีความคิดริเร่ิม  ความรับผิดชอบในการชีแนะ
ตนเองและความรับผิดชอบตนเองมากข้ึนกวา่
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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ตารางที ่1.1  การเปรียบเทียบตวัแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(ต่อ) 
 

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ 

สมัยใหม่ 

3. มีพนกังานส่วนนอ้ยท่ีตอ้งการหรือสามารถ
ท างานท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมการช้ีแนะ
ตวัตนเอง และการควบคุมตนเอง 

นโยบาย 

1. งานพื้นฐานของผูบ้ริหาร  คือการใหค้  าแนะน า
และการควบคุมพนกังานอยา่งใกลชิ้ด 

2. ผูบ้ริหารตอ้งแบ่งงานเป็นส่วนยอ่ย  เพื่อใหมี้
ความง่าย  สามารถท าซ ้ าได ้ และพนกังาน
สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย 

 

3. ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างรูปแบบของงานประจ า
(routine) ใหมี้รายละเอียดพอเพียง  รวมทั้ง
ระเบียบวธีิต่างๆ เพื่อให้เกิดความแน่นอนใน 

การปฏิบติังานและมีความเป็นธรรม 

 

นโยบาย 

1. งานพื้นฐานของผูบ้ริหาร  คือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี 

2. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัการท่ีพนกังานจะปฏิบติังานภายใต้
ขอ้จ ากดัของความสามารถของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. ผูบ้ริหารตอ้งกระตุน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการท างานส าคญัอยา่งเตม็ท่ี  รวมทั้งผลกัดนั
ใหพ้นกังานมีการช้ีแนะและการควบคุมตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

 

ความคาดหวงั 

1. พนกังานสามารถท างานได ้ถา้ไดรั้บค่าจา้งตาม
สมควร และนายจา้งมีความเป็นธรรม 

 

 

2.ถา้งานมีลกัษณะง่ายพอสมควร และพนกังาน
ไดรั้บการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  พนกังานจะ
สามารถผลิตงานไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ 

ความคาดหวงั 

1. การท่ีพนกังานขยายอิทธิพลของตน โดยการ
ช้ีแนะและการคนโยบายควบคุมตนเอง  จะเป็น
หนทางน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานโดยตรง 

2. การท่ีพนกังานไดศ้กัยภาพและทรัพยากรของ
ตนอยา่งเตม็ท่ี อาจมีการปรับปรุงระดบัความพึง
พอใจในการท างานของตนเองเป็นผลพลอยได ้

ทีม่า (Newman and Hodgetts, 1998, P.7) 
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วตัถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบด้วยกิจกรรมหลกัหลายกิจกรรมสามารถซ่ึงช่วย
สนบัสนุนให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายและวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์น 5 ประการดงัต่อไปน้ี 

 1. เพือ่ควบคุมก าไรและค่าใช้จ่ายขององค์การ  
  โดยเฉพาะในองค์การเอกชน  มกัก าหนดวตัถุประสงค์เบ้ืองตน้เป็นเร่ืองของการ
สร้างก าไรและผลตอบแทนสูงสุด กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการรักษาระดับของผลตอบแทนขององค์การ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษยค์วรเน้นความส าคญัในเร่ืองของการควบคุมตน้ทุนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด 

 2. เพือ่เพิม่ประสิทธิผลขององค์การ 

  การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพชององค์การ  โดยตอ้งก าหนดโครงสร้างและ
กิจกรรมหลกัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้เมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบ วตัถุประสงค์
และวสิัยทศัน์ขององคก์าร   
 3. เพือ่การบริการทีเ่ป็นเลศิ 

  วตัถุประสงค์ส าคัญประการหน่ึงของหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนก็คือ 

การบริการท่ีเป็นเลิศ (Service excellence) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้แก่ผูม้าใช้
สินคา้และการบริการขององคก์ารจดัหาผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้ง
ใหค้วามส าคญัต่อการใหบ้ริการแก่สังคมดว้ย 

 4. เพือ่ความรับผดิชอบต่อสังคม  
  องคก์ารต่างทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนมกัจะตอ้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
คุณภาพของสังคมและช่วยแกปั้ญหาสังคมได ้จะเห็นไดว้่าองค์การต่างๆ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะ
พยายามสร้างโครงการและกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบรรษทัภิบาล (Corporate social responsibility: 

CSR) เพื่อด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมดว้ยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งในและนอกเพื่อใหอ้งคก์ารอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 5. เพือ่สร้างคุณภาพชีวติการท างาน 

  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Quality of work life) เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความ
ผกูพนัและความพึงพอใจของบุคลากรในทุกะดบัชั้นอนัเป็นผลจากการให้ความส าคญัและเอาใจใส่
แก่บุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จขององค์การ ดว้ยการ
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สร้างสภาพแวดลอ้มและระบบงานท่ีดี การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยั การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์งานมีความก้าวหน้าในงาน  
การสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์าร การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานจึงเป็น
อีกภารกิจส าคญัประการหน่ึงของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 เสนาะ  ติเยาว ์(2545, หน้า 15)  ไดก้ล่าว่า  ในสมยัก่อนผูบ้ริหารไม่เคยให้ความสนใจ
หรือเห็นความส าคญัของการบริหารงานบุคคลเลย  หรือแมแ้ต่ในปัจจุบนัองคก์ารเล็กก็ไม่เคยจดัให้
มีแผนกบริหารงานบุคคลเพราะเห็นว่างานบุคคลเป็นงานง่ายๆ คงไม่มีปัญหาอะไร ต่างมุ่งไปให้
ความสนใจทางดา้นเทคนิคหรือวิธีการท างานมากกวา่ เพราะคิดวา่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานจะตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัอย่างเดียว  จนต่อมาเม่ือเกิดปัญหาใน
การท างานข้ึนทั้งๆ ท่ีมีเคร่ืองมืออยา่งดีช่วยในการปฏิบติังานจึงคิดกนัวา่จะตอ้งมีปัจจยัอีกอยา่งหน่ึง
ท่ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่เคร่ืองมือเหล่านั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งหันมาสนใจ และให้ความส าคญั
เร่ืองของคนมากข้ึนและพบวา่  ผูป้ฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานอยา่งมากองคก์ารใดท่ี
ใหค้วามเอาใจใส่ต่อคน  ผลผลิตขององคก์ารนั้นจะเพิ่มมากข้ึนเพราะคนท างานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  เม่ือการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตขนาดเล็กภายในครอบครัวเดียวกนัมาเป็น
ระบบการผลิตในโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่  และมีคนร่วมกนัท างานเป็นจ านวนมากความส าคญัของ
การบริหารงานบุคคลก็ยิง่มีมากข้ึน  จนในปัจจุบนัน้ีกล่าวไดว้า่ความสนใจในการบริหารงานบุคคล
เกิดจากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. มีการแข่งขันกันมากขึ้น  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมืองท าให้มีการเปล่ียนแปลงบทบาทลูกจา้งและนายจา้ง  ลูกจา้งไม่ไดอ้ยูฐ่านะท่ีจะตอ้งท างาน
ให้แก่องค์การใดองค์การหน่ึงแต่เพียงหน่ึงเดียว  เขาอาจโยกยา้ยไปท างานในท่ีใดๆ หรือท างาน
ใหก้บัองคก์ารใดก็ไดต้ามความพอใจของเขา  เพราะการอยูร่อดขององคก์ารก็ข้ึนอยูก่บัคนงานดว้ย 
ต่างฝ่ายต่างก็ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั  ถา้องค์การหน่ึงจ่ายค่าจา้งหรือให้ประโยชน์แก่ลูกจา้งน้อยกว่าท่ี
อ่ืนเขาก็จะออกจากองคก์ารนั้นไปท างานท่ีอ่ืน  ผูบ้ริหารไม่ไดบ้ริหารงานโดยอาศยัอ านาจแต่เพียง
อยา่งเดียวอีกต่อไปแลว้  แนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนท าให้ไม่อาจใชเ้งินอยา่งเดียวเป็นส่ิงจูงใจแต่
จะตอ้งอาศยัเกียรติยศ  ความมัน่คงในการท างาน  การยอมรับในความส าคญัของคนการประสบ
ความส าเร็จในชีวติและการใหมี้ส่วนร่วมในการท างานเป็นเคร่ืองจูงใจดว้ย  เพราะคนงานอาจหาส่ิง
ต่าง ๆ เหล่าน้ีได้จากองค์การอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนโดยไม่ยาก  การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท าให้
บทบาทหรือความส าคญัของคนงานในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัมีมากข้ึน  คนงานแต่ละคนจึงมี
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อิสระเต็มท่ีท่ีจะตดัสินใจเลือกท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ตามความรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นหลกั 

 2. เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดของรัฐ  ระบบเศรษฐกิจท่ีถือว่าการแข่งขนักนัโดย
เสรีระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนัและไม่ให้รัฐบาลเขา้มาแทรกแซงนั้น  ปรากฏวา่ก่อให้เกิดผลเสีย
หลายอยา่งและก่อใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งข้ึน รัฐบาลจึงไม่อาจน่ิง
เฉยต่อไปอีกได ้ นอกจากจะเขา้มาคุม้ครองไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ แลว้ยงัเขา้มาด าเนินการใน
ธุรกิจบางประเภทเสียเอง การประกอบธุรกิจไม่ใช่เป็นเร่ืองของทางเศรษฐกิจแต่เป็นเร่ืองของสังคม
และทางการเมืองดว้ย  เพราะผลท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจมีผลต่อความมัน่คงของรัฐ การปล่อยให้
ฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกนัเองจะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อส่วนรวม  การเขา้มาแทรกแซงจึงเป็น
ทางเดียวท่ีจะแกปั้ญหาของทุกฝ่ายได ้ รัฐไดเ้ขา้มาความคุมการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้การ จดัตั้ง
ธุรกิจข้ึน  การด าเนินงานตลอดจนการเลิกธุรกิจ  ข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีบญัญติัข้ึนมาท าให้ระบบ
เศรษฐกิจสมยัปัจจุบนัถือเอาผลประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลกัคนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยเท่าเทียมกนัตามความสามารถของคน ในส่วนของการ
บริหารบุคคลรัฐไดเ้ขามามีบทบาท  ในการก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ รายได ้สภาพการท างาน 
การจา้งแรงงาน  วนัหยดุงานและเงินทดแทนต่างๆ เพื่อไม่ใหมี้การเอาเปรียบจากฝ่ายนายจา้งโดยไม่
เป็นธรรม 

 3. ความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี ระบบการด าเนินงานในสมยัใหม่น้ีมีลักษณะ 

ท่ีแตกต่างไปจากระบบเก่าอยา่งเทียบกนัไม่ไดเ้ลย  เช่น มีการแบ่งงานกนัตามความช านาญเฉพาะดา้น 
ใชแ้รงงานคนนอ้ยแต่ใชเ้คร่ืองจกัรเขา้มาแทนมากข้ึน  มีการควบคุมโดยใชร้ะบบกลไกลท่ีสามารถ
ตรวจสอบความผดิพลาดไดใ้นตวัเอง  ใชว้ิธีการผลิตเป็นจ านวนมากและมีการท างานโดยอตัโนมติั
หรือให้เคร่ืองจกัรท างานดว้ยตวัของมนัเองโดยไม่อาศยัคนคุมเลย เป็นตน้ นบัวนัวิวฒันาการของ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการท างานก็จะยิ่งมีความสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึนจึงจ าเป็นท่ีองคก์ารจะตอ้งจา้ง
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสูงท่ีจะสามารถใชเ้คร่ืองเหล่าน้ีไดดี้  จะตอ้งมีความเช่ียวชาญและมี
ความรู้ดีท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบงานได้ จะตอ้งได้รับการอบรมอย่างดี และมีคุณสมบติั
เฉพาะท่ีจะควบคุมให้ระบบการท างานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  ผูบ้ริหารจึงตอ้งดูแลและระวงัรักษา
คนท่ีควรคุมเคร่ืองเหล่าน้ีให้เป็นเสมือนทรัพยากรอนัมีค่าขององค์การส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคล
เหล่าน้ีมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  มีรายได ้และเกียรติยศ  รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ให้เกิดความ
พอใจท่ีจะท างานนั้นใหไ้ดผ้ลงานมากท่ีสุด 

 4. พลังของสหภาพแรงงาน  เม่ืออ านาจของรัฐบาลเขา้มาแทรกแซงกิจกรรมของธุรกิจ
พลงัของผูใ้ช้แรงงานก็เร่ิมรวมตวักนัในรูปของสมาคมแรงงานและเขา้มามีบทบาทต่อรองกบัฝ่าย
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นายจา้งดว้ย  ซ่ึงแมว้า่ในระยะแรกๆ กฎหมายจะไม่ยอกรับการรวมตวัดงักล่าว แต่ในตอนหลงัก็เป็น
ส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ฐานะขององค์การกรรมกรนบัว่ามีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจอย่าง
มากและเป็นทางออกอยา่งเดียวท่ีจะยกฐานะให้เท่าเทียมกบันายจา้ง เพราะตามปกตินายจา้งย่อมมี
ความไดเ้ปรียบในทางเศรษฐกิจเหนือลูกจา้งทุกอย่าง เม่ืออ านาจขอสหภาพแรงงานเป็นท่ียอมรับ 
นายจา้งก็ไม่อาจจะด าเนินการใด ๆ ท่ีจะเอาเปรียบลูกจา้งอีกต่อไป  การด าเนินการท่ีลูกจา้งจะตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นธรรม ความถูกตอ้งการขดัแยง้ใดๆ ไม่ใช่เร่ืองของลูกจา้งกบันายจา้งแต่เป็นเร่ือง
ของนายจา้งกบัสหภาพแรงงาน ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  การตดัสินใจของฝ่ายบริหารจะ
เกิดจากอิทธิพลของสหภาพแรงงานเขา้มาเก่ียวข้อเสมอ จะเห็นได้ว่าหน้าท่ีอย่างหน่ึงของฝ่าย
บริหารงานบุคคลก็คือการประสานความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 

 5. องค์การมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์การไม่ได้มีความอิสระท่ีจะด าเนินงานเอง  
โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนจากปัจจยัท่ีอยู่ภายนอก ในทุกส่วนขององค์การจะตอ้งได้รับผลจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวฒันธรรม  ไม่มีระบบงานใดในองคก์ารท่ีจะเป็นอิสระ
โดยไม่พึ่งพาหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มภายนอกในทุกวนัน้ีเราไดผ้า่นพน้ยุคท่ีต่างคนต่าง
อยูห่รือไม่อาศยัซ่ึงกนัและกนัแลว้  เราต่างเผชิญความยุง่ยากในการท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด มีสาเหตุหลาย
ประการท่ีท าใหก้ารด าเนินงานในองคก์ารมีความยุง่ยาก เช่น การเพิ่มข้ึนของประชากร ความหายาก
ของทรัพยากร  การเจริญทางด้านวิชาการ การเปล่ียนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมและกฎหมาย 
สาเหตุเหล่าน้ีท าใหเ้กิดผล 3 ประการต่อองคก์ารคือ ประการแรก ขนาดขององคก์ารใหญ่ข้ึนท าให้มี
ความตอ้งการลงทุนและตอ้งการคนท่ีมีความสามารถมากยิ่งข้ึน ประการท่ีสองบุคคลขาดความเป็น
กนัเองมากข้ึน  จะสังเกตได้ว่าในสมยัก่อนท่ีระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างง่ายๆ เพราะองค์การมี
โครงสร้างท่ีซับซ้อนมากข้ึนน้ีเองจึงตอ้งก าหนดให้การด าเนินงานทุกอย่างเป็นระบบท่ีแน่นอน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลฝ่ายต่าง ๆ จะตอ้มีหลกัการ  มีขั้นตอนและเป็นแบบทางการจะกรท า
ตามใจชอบไม่ได ้

 6. บทบาทของฝ่ายบริหารเปลีย่นไปจากเดิม ปรัชญาทางการบริหารขั้นพื้นฐานท่ีถือเอา
วตัถุประสงค์ขององคก์ารโดยถือการผลิตสินคา้และเสนอบริการท่ีดีต่อลูกคา้เพื่อให้ไดก้  าไรสูงสุด
นั้นไม่อาจยดึถือต่อไปอีกแลว้ จุดประสงคข์ององคก์ารนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดการร่วมมือ
หรือความขดัแยง้ระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ในองค์การ เพราะว่างานขององค์การไม่ได้ส่งผลต่อ
องค์การเท่านั้นแต่ยงักระทบไปถึงสังคมภายนอกด้วย จริงอยู่การอยู่รอดอย่างมัน่คงขององค์การ
ย่อมข้ึนอยู่กับก าไรจากการด าเนินงาน แต่แนวโน้มของปรัชญาทางการบริหารในปัจจุบนัได้
เปล่ียนแปลงไวว้่า การบริหารขององค์การควรจะยึดถือเอาก าไรอยา่งเดียวหรือควรค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อคนในองค์การ สังคมและประเทศชาติ เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์การจะ
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เป็นรูปแบบใด ย่อมมีผลมาจากปัจจยัทางสังคม การเมือง และวฒันาธรรมท่ีองค์การนั้นตั้ งอยู่
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไม่ไดท้  าให้ผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตมีอิทธิพลเหนือผูบ้ริโภคแต่ฝ่าย
เดียวเหมือนแต่ก่อน  ดงันั้นวตัถุประสงค์ใหม่ของธุรกิจในปัจจุบนัก็เพื่อสนองต่อความตอ้งการ
พนักงานในองค์การลูกค้าและสังคม  ในขณะเดียวกันก็ต้องการก าไรเป็นผลตอบแทนให้แก่
ผูป้ระกอบการดว้ย 

 7. ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มีมากขึ้น ความรู้ทางดา้นพฤติกรรมเกิดข้ึนหลาย
ทางแต่ท่ีส าคญัมาจากการคน้ควา้วิจยัของผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิชาการทางดา้นพฤติกรรมไดมี้ความ
พยายามทดสอบผลท่ีเกิดจากสภาพร่างกายของผูป้ฏิบติังานวา่จะมีต่อการผลิตอยา่งไร  ส่ิงแวดลอ้ม
ในท่ีท างานและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ในทางใด ในท่ีสุดก็คน้พบวา่ปัจจุบนัทางดา้นจิตวิทยาและสังคมวิทยามีส่วนส าคญัอยา่งมาก ส่ิงส าคญั
ท่ีสรุปก็คือแทจ้ริงแลว้ภายในองค์การประกอบไปดว้ยบุคคลต่างๆ ซ่ึงรวมตวักนัเป็นระบบสังคม
หน่ึง  ซ่ึงหมายความว่าส่วนประกอบต่างๆ ในองค์การมีความสัมพนัธ์กนั ถ้าส่วนใดส่วนหน่ึง
เสียหาย ก็จะกระทบให้ส่วนอ่ืนเสียหายไปดว้ย ความสัมพนัธ์ต่างๆ ภายในองคก์ารจะเป็นคนหรือ
วตัถุดิบ  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ะส่งผลซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรมของ
คนในองคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาระบบความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ารนั้นกบัสภาพแวดลอ้มนอก
องคก์ารดว้ย 

 

กจิกรรมหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 กิจกรรมหลกัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยการวางแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคดัเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การบ ริการ
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน และการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากน้ี 

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงัต้องมีความรู้เก่ียวกับการจดัการข้ามวฒันธรรม ความปลอดภยัและ 

อาชีวอนามยั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
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ภาพที ่1.1 กิจกรรมหลกัและความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ทีม่า (พนา ดุลยพชัร์, 2557) 

 

 กิจกรรมแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้ได้
แผนงาน แนวทางปฏิบติัและ จ านวนของบุคลากรท่ีเหมาะสมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย
และ ความตอ้งการขององคก์ร จากนั้นนกับริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งท าการวิเคราะห์งานเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบและคุณสมบติัของพนกังานทุกต าแหน่งงานในองคก์ร 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานไปค าเนินการสรรหาและคดัเลือก
บุคลากรต่อไป เม่ือได้บุคลากรเข้ามาในองค์กรแล้ว แผนกทรัพยากรมนุษยจ์ะต้องจดัให้มีการ
ปฐมนิเทศแก่พนักงานก่อนเร่ิมปฏิบติังานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลท่ีส าคญัทุกด้านท่ี
เก่ียวกบัต าแหน่งงานและองคก์ร  
 หลงัจากพนกังานไดเ้ร่ิมปฏิบติังานแลว้องคก์รโดยแผนกทรัพยากรมนุษยต์อ้งจดัให้มีการ
บริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาสม เป็นธรรม และจูงใจ เม่ือพนักงานปฏิบติังาน 

ไปตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ แผนกทรัพยากรมนุษย์ต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานเพื่อจะไดท้ราบถึงศกัยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 
ของพนกังานทัว่ทั้งองคก์รเพื่อองคก์รจะไดใ้หคุ้ณใหโ้ทษ แก่พนกังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ นอกจากน้ี
องค์กรจะต้องจดัให้มีการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและทศันคติให้แก่
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ  
 

การวางแผน
ทรัพยากร
มนษุย์ 

การวิเคราะห์
งาน 

การสรรหา 

การคดัเลือก 
การ

ปฐมนิเทศ 

การบริหาร
คา่ตอบแทน 

การ
ประเมินผล 

การฝึกอบรม 

กฏหมายที่
เก่ียวกบั

ทรัพยากรมนษุย์ 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556, หน้า 23) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Management) ไดป้ระยุกตแ์นวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใชก้บั
การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ซ่ึงรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลกัษณะ 6 ประการ 
ไดแ้ก่ 

 1. การยอกรับอทิธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซ่ึงเป็นโอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค 
(threats) ต่อองคก์าร เช่น กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและประชากร 
การเมือง เทคโนโลย ีเป็นตน้ ในการก าหนดกลยทุธ์ของกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะ
น าเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมมาประกอบการจดัท าแผนกกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยจะใช้
มาตรการเชิงรุกกบัโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนขณะเดียวกนัก็พยายามหาวิธีการแกไ้ขขจดัอุปสรรคให้หมด
ไป 

 2. การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

  องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัและความเคล่ือนไหวในตลาดแรงงานเช่น 
การจูงใจ  ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ เก้ือกูล การเปล่ียนแปลงอตัราค่าจา้ง อตัราการว่างงานสภาพ
การท างาน และช่ือเสียงของคู่แข่ง เป็นต้น องค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบถึง 

การตดัสินใจดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละตลาดแรงงานเดียวกนัก็จะไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

 3. การเน้นแผนระยะยาว 

  แนวคิดของการจดัท าแผนกลยุทธ์ขององค์การจะมุ่งเน้นเป้าหมายในอนาคตและ 

ทิศทางการปฏิบติังานในระยะยาว  จ่ึงตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ารให้ชดัเจน ต่อจากนั้น 
จะก าหนดกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อผลกัดนัใหมี้การปฏิบติัภารกิจต่างๆ ไดด้ าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้เป็นการแปลวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

 4. การเน้นการพฒันาทางเลอืกในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

  การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์มุ่งเนน้การพฒันาทางเลือก กลยุทธ์ท่ีก าหนด
จะได้มาจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายในอนาคตท่ีก าหนดไว ้และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมดท่ีมีอยู ่
 5. ขอบเขตการพจิารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงาน 

  กลุ่มเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือบุคลากรทุกคนในองค์การนบัตั้งแต่
พนกังานระดบัปฏิบติัการ จนกระทั้งถึงผูบ้ริหาร ตามแนวคิดดั้งเดิมนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะพนกังาน
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ระดบัปฏิบติัการเท่านั้น เช่น เม่ือพิจารณาเร่ืองการพฒันาก็จะมีโปรแกรมการพฒันาผูบ้ริหารส าหรับ
คณะผูบ้ริหาร  และมีการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการ เป็นตน้ 

 6. การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้านธุรกจิ 

  กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษยท่ี์องค์การก าหนด จะตอ้งสนบัสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะมีส่วนร่วมในการวางแผนเป้าหมายกลยุทธ์ระดบัองคก์าร และ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป้าหมายดา้นทรัพยากรมนุษยส์นบัสนุนและสนองตอบต่อเป้าหมายของธุรกิจ  ดงัตารางท่ี 1.3 

 

ตารางที ่1.2 การบูรณาการระหวา่งกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละกลยทุธ์ดา้นธุรกิจ 

 

กลยุทธ์ด้านธุรกจิ กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ลดการขยายตวั 

(ลดตน้ทุน) 
 

 

การขยายตวัเพิ่มข้ึน 

 

 

 

การฟ้ืนฟู 
 

 

การเลิกจา้ง  การลดค่าจา้ง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

การออกแบบงานใหม่ 
การท าความตกลงดา้นแรงงาน 

การสรรหา 

การเพิ่มค่าจา้ง 

การสร้างงานใหม่ 
การฝึกอบรมและพฒันา 

การเลิกจา้งเฉพาะงาน/คน 

การพฒันาองคก์าร 

การโยกยา้ยและสับเปล่ียน 

 

การรวมกิจการ 

การใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม 

การเลิกจา้งเฉพาะงาน / คน 

การโยกยา้ย / การบรรจุใหม่ 
การรวมงานต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม 

ทีม่า  (สุนนัทา  เลาหนนัทน์, 2542, หนา้ 20) 
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กลยุทธ์ทางธุรกจิกบัผลกระทบทีม่ต่ีอการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

 สุนนัทา  เลาหนนัทน์ (2542) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดดั้งเดิมจะ
มองว่าเป็นงานภารกิจเดียว ถึงแมว้่าจะมีการแบ่งหน้าท่ีออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบงานต่างๆ 
เช่น การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพนัธ์ แต่เม่ือพิจารณา 

โดยถ่องแท้ก็พบว่าภารกิจด้านน้ีมีหลากหลาย จึงได้มีแนวคิดทางเลือกใหม่ท่ีมองการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นพาหนะ (Vehicle) ซ่ึงช่วยผลกัดนัให้เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์การ
ประสบผลส าเร็จกลายเป็นความจริงข้ึนมา 

 การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การถา้ดูเพียงผิวเผินอาจคิดว่าไม่มีผลกระทบต่อพนกังาน
แต่ท่ีจริงแลว้มีผลกระทบโดยตรงต่อพนกังาน ตวัอย่างเช่น บริษทัเดินรถโดยสารประจ าทางแห่งหน่ึง
ตดัสินใจซ้ือรถโดยสารรุ่นใหม่เพื่อบริการผูโ้ดยสาร เน่ืองจากบริษทัเพิ่มไดรั้บสัมปทานเส้นทางเดิน
รถเพิ่ม การปฏิบติัการท่ีต้องด าเนินการได้แก่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเร่ืองต่างๆ เช่น 
พนกังานขบัรถและผูช่้วยตอ้งเรียนรู้การขบัรถและพนกังานคนอ่ืนๆ ก็ตอ้งเรียนรู้ทกัษะการให้บริการ
และการบ ารุงรักษารถท่ีเขายงัไม่คุน้เคย หรือแมแ้ต่ฝ่ายการตลาดก็ตอ้งการรับรู้คุณลกัษณะพิเศษของรถ
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ดา้นส่งเสริมการขายเชิญชวนให้ลูกคา้ใช้บริการ เป็นตน้ แมว้่าท่ี
ยกตวัอยา่งน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่สามารถช้ีใหเ้ห็นวา่การตดัสินใจคร้ังน้ีท าให้มีกิจกรรมดน้
การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์กิดข้ึนมากมาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่ายในหน่วยงานท่ีส าคญัยงัส่งผล
ต่อการประเมินผลในระยะยาวขององค์การ ดงันั้นการตดัสินใจทางธุรกิจจะไม่บรรลุมรรคผลถา้ความ
พร้อมในการปฏิบติัการดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ปัญหา ในปัจจุบนัน้ีจึงไดมี้การตระหนกั
ถึงความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ จึงไดมี้การ
ออกแบบภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ให้มีส่วนในการช่วยให้ทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมาย
ขององคก์ารประสบผลส าเร็จดว้ยกนั 

 ตวัอยา่งการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารและผลกระทบท่ีมีต่อกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ มีรายละเอียดใน ภาพท่ี 1.4 
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ภาพที ่1.2  การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์และผลกระทบต่อการปฏิบติัการดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ทีม่า  (Adapted from Fisher, Schoenfeldt and  Shaw, 1996, P. 23) 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการ 

ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

การฝึกอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี
การซ่ือเคร่ืองมือใหม่ท่ีใช ้

เทคโนโลยรีะดบัสูงมาใช ้

การคดัเลือก (จากบริษทัเดิม) 
การฝึกอบรมพนกังาน 

การบริหารค่าตอบแทน 

การจดัลดก าลงัคน(ของเดิมคนมาก) 

การขยายกิจการ โดยการ 

ถือสิทธ์ิยดึครองกิจการอ่ืน 
(Acquisition) 

การบริหารค่าตอบแทน (ลดลง) 
การจดัลดก าลงัคน 

การคดัเลือกพนกังานไปต่างประเทศ 

การฝึกอบรมพนกังาน 

การรับภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

เพื่อหลีกเล่ียงการถูกยดึครอง 

การมุ่งขายสินคา้ในตลาด 

ต่างประเทศ 

การบริหารค่าตอบแทน 

แรงงานสมัพนัธ์ 
การฝึกอบรมพนกังาน 

ใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัดว้ย 

ดว้ยตน้ทุนต ่า 

การโอน – ยา้ย 

การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

การฝึกอบรมพนกังาน 

การหาสถานท่ีใหม่เพ่ือ 

สร้างโรงงาน 

การปรับวฒันธรรมการท างาน 

การฝึกอบรม 

การออกแบบงาน 

การเปล่ียนสายอาชีพ 

การบริหารค่าตอบแทน 

 

 

การร้ือปรับระบบองคก์าร 
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ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบดั้งเดิม 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีมีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบดั้งเดิมซ่ึงมุ่งเนน้หนา้ท่ี (function) เสียเป็นส่วนใหญ่  และแต่ละหนา้ท่ีจะมีการด าเนินงานอยา่ง
เป็นอิสระ  แต่ในแนวคิดของการบริการเชิงกลยุทธ์นั้นผูอ้  านวยการฝ่ายทุกคนจะเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมผูบ้ริหาร (management team) ตารางท่ี 1.5 ไดอ้ธิบายความแตกต่างหลกัๆ ของทั้ง 2 แนวทางไว ้
6 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน อ านาจขอบเขตของภารกิจ การตดัสินใจ การบูรณาการกบัภารกิจอ่ืนๆ 
และการประสานงาน 

 

ตารางที ่1.3 ความแตกต่างระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์และการบริการ 

  ทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม 

 

มิติ การบิหารทรัพยากรมนุษย์ 

เชิงกลยุทธ์ แบบดั้งเดิม 

การวางแผนและการ
ก าหนดกลยทุธ์ 

 

 

อ านาจ 

 

 

 

ขอบเขตของภารกิจ 

 

การตดัสินใจ 

 

 

มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนเชิง 

กลยทุธ์ขององคก์าร และก าหนด
ภารกิจ HRM ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นน้ีมี 

สถานภาพ  และอ านาจใน
ระดบัสูง 

ต าแหน่งสูงสุด เรียกวา่รอง 

ประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

เก่ียวขอ้งกบัพนกังานทุกคนตั้งแต่
ระกบัปฏิบติัการจนถึงระดบั
ผูบ้ริหาร 

มีส่วนร่วมในการวางแผนระดบั
ปฏิบติัการเท่านั้น 

 

 

ผูบ้ริหารมีสถานภาพและมีอ านาจ
ระดบักลาง ต าแหน่งระดบัสูง คือ
ผูอ้  านวยการฝ่าย 

 

เก่ียวขอ้งเป็นส่วนใหญ่กบั
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดบั
ปฏิบติัการ 
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ตารางที ่1.3 ความแตกต่างระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์และการบริการ 

  ทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม (ต่อ) 
 

มิติ 
การบิหารทรัพยากรมนุษย์ 

เชิงกลยุทธ์ แบบดั้งเดิม 

การบูรณาการกบัภารกิจอ่ืนๆ 
ของ องคก์าร 

 

การประสานงาน 

 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 
 

ภารกิจดา้น HRM ตอบสนอง
ต่อภารกิจ ดา้นอ่ืน ๆ ของ
องคก์ารในระดบัสูง เช่น 
การตลาด  การเงิน และการ
ผลิต เป็นตน้ 

ทุกกิจกรรมหลกัมีการ
ประสานงานกนั เช่น การสรร
หา  การคดัเลือก  การบรรจุ  
และการฝึกอบรม 

ภารกิจของ HRM ตอบสนอง
ต่อ 

 

ภารกิจอ่ืนในระดบัต ่า 

แต่ละกิจกรรมด าเนินการอย่าง
อิสระไม่สัมพนัธ์กนั 

ทีม่า  (Anthony, Pamela &Perrewe and Kacmar, 1996, P.15) 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที ่21 

 บรรยงค ์โตจินดา (2543, หนา้ 32) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัผูบ้ริหาร
ตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วจนปรับตวัแทบไม่ทนั เช่นการแข่งขนัทางธุรกิจ
ท่ีจริงจงัรุนแรงยิ่งข้ึน ตวัอย่างคือ  วิกฤตการเงินในเอเชีย  ส่งผลถึงเศรษฐกิจของโลกโดยรวม 

การบริหารงานบุคคลก่อนไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ยท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 

  กระบวนการบริหารงานบุคคล ไม่เพียงแต่เฉพาะในเร่ืองการวางแผน การสรรหาการ
รักษาคนไว ้ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การประเมินผลงานบุคคล การจดัค่าตอบแทนเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์และสวสัดิการ ตลอดจนเร่ืองเก่ียวกบัการเกษียณอายุเท่านั้น  การบริหารงานบุคคลใน
แนวทางใหม่จะมุ่งศึกษา และวางนโยบายการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ มีนโยบายสรรหา
เป็นหลกั และมองกวา้งไกล ไปถึงการแลกเปล่ียนบุคคลในวงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้คามสามารถ
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กรจายออกไปโดยอัตโนมัติอีกด้วย เร่ืองกรบวนการต่างๆ จะเป็นเพียงรายละเอียดท่ีจะช่วย
ประกอบการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบงานบุคคล 

 2. แนวคิดเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน 

  เร่ืองระบบได้รับการน ามาพิจารณาอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเปิด 
(Open System) คือ องคก์ารจะมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อให้อยูร่อด
และอยู่อย่างดี ซ่ึงจ าเป็นจะต้องปรับตวัอยู่เสมอ สภาพของระบบปิดจะมีความยากล าบากใน 

การปรับตัวกว่าระบบเปิด ดังนั้ น หน่วยงานบริหารงานบุคคลต้องเป็นระบบเปิด เพื่อให้เกิด 

ความคล่องตวัในการปฏิบติังานและสะดวกกบัการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีตอ้งเผชิญ เช่นระบบก าหนด
คนหรือคนก าหนดระบบ หรือตอ้งก าหนดทั้งระบบและคนไปพร้อม ๆ กนั 

 3. การยอมรับบรรยากาศทางการเมือง 

  นบัวา่บรรยากาศใหม่ของการบริหารงานบุคคลท่ีส าคญั เพราะเท่ากบัเป็นการลบลา้ง
แนวคิดดั้งเดิมเร่ืองความเป็นกลางทางการเมืองลงไปอย่างมาก แต่มิใช่หมายถึงการยอมรับระบบ
อุปถมัภอ์ยา่งเตม็ท่ี  เพราะตอ้งการใหน้กับริหารงานบุคคลรู้จกัใชบ้รรยากาศทางการเมืองอยา่งเต็มท่ี 
โดยเฉพาะการตดัสินใจเลือกการะท าหรือไม่กระท าอะไรจ าเป็นตอ้งค านึงถึงบรรยากาศทางการ
เมืองและค่านิยมประกอบไปดว้ย 

 4. บทบาทของผู้รับผดิชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  บทบทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จ  าเป็นต้องเปล่ียนไป คือ ต้องสวมบท 

นกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งมีวิสัยกวา้งไกลกว่าการเป็นเพียงพนักงานฝ่ายบริหารบุคลากร  
จึงตอ้งศึกษาให้แม่นในระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์และยงัตอ้งกลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาทุกดา้น 
และพยายามแกไ้ขปัญหานั้นดว้ย 

 5. เทคนิคและแนวคิดการบริหารต่างๆ  
  เทคนิคและแนวความคิดการบริหารต่างๆ ซ่ึงควรน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน
บุคคล ไดแ้ก่ การพฒันาองคก์าร การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยการ
ประเมินผลงาน การบริหารงานโดยวตัถุประสงค ์ การบริหารงานเฉพาะกิจ ตลอดจนแนวความคิด
และแนวทางปฏิบติัทางสังคมศาสตร์ ก็ควรน าเขา้มาใชใ้นกิจกรรมการบริหารงานบุคคลอยา่งกวา้งขวาง
ดว้ย 
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สรุป 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เป็นการบริหารกิจกรรม 
เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆด้านบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตาม 

ความต้องการขององค์กร ใช้และพฒันาบุคลากรให้เกิดผลตรงตามความต้องการขององค์กร 

โดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ ธ ารงรักษาบุคลากรให้ท างานในองคก์รอยา่งมีความสุข กิจกรรม
หลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน 
การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารทรัพยากร
มนุษยห์ลายประการดงัน้ี คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ แนวความคิดเก่ียวกบั
สภาพแวดล้อมของการปฏิบติังาน การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบประชาธิปไตย การยอมรับ
บรรยากาศทางการเมือง บทบาทของผูรั้บผิดชอบ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การเผชิญกบัสภาพ
ความเป็นจริงและเทคนิคแนวความคิดการบริหารต่างๆ  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่1 

 

 

 1. การบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนัอยา่งไรจงอธิบาย 

 2. จงอธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าโดยละเอียด 

 3. จงอธิบายการววิฒันาการทางดา้นทรัพยากรมนุษยม์าพอสังเขป 

 4. จงอธิบายและระบุกิจกรรมของการบริการทรัพยากรมนุษยม์าให้เขา้ใจอยา่งละเอียด
ชดัเจน 

 5. ลกัษณะและปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มีอะไรบา้ง  จงอธิบาย 

 6. จงระบุวตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าให้เขา้ใจ 

 7. จงอธิบายความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยม์า 5 ประการ 

 8. จงอธิบายลกัษณะการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศวรรษท่ี 20 มาอยา่งนอ้ย 5 ประการ 

 9. การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์คืออะไร  จงอธิบาย 

 10. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ และการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม 
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บทที ่2 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยต์รงกบัภาษาองักฤษคือ Human Resource Planning หรือใช้
ค  ายอ่วา่ HRP เป็นหนา้ท่ีส าคญัประการแรกของฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้องคก์าร
มัน่ใจว่าจะมีคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเขา้มาร่วมงานกบัองค์การอย่างต่อเน่ืองและ
ทนัท่วงที หากองคก์ารใดไม่มีการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดปัญหาของ
การมีจ านวนพนกังานมากหรือน้อยกวา่ความตอ้งการขององค์การซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพงานของ
องคก์ารได ้ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการก าหนดและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรมนุษยท์ั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจว่าทางองค์การ 

ไดป้ระโยชน์จากบุคลากรทุกคนอยา่งคุม้ค่า  ดงันั้นการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้งและมี
เหตุผลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์โดยฝ่ายบริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดับ หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และพนักงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และวิจารณญาณ เพื่อช่วยให้การวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์ละผลของ
การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Planning) หรือใชค้  ายอ่วา่ HRP ซ่ึงมาจาก
ค าเดิม คือ การวางแผนก าลงัคน (manpower planning) การวางแผนบุคลากร (personnel planning) 
หรือ การวางแผนการจา้งงาน (employment planning) เป็นตน้ ในปัจจุบนัน้ีได้ใช้ค  าว่า “การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย”์ กนัอย่างกวา้งขวางจนเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
นั้นมีนกัวชิาการไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 

 เวอร์เธอร์ และเดวิส (Wrther & Davis,1989. P, 92) กล่าวไวว้า่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์คือ “การคาดการณ์อยา่งมีระบบเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต และการสรรหาบุคลากร
ทดแทนส าหรับองคก์าร” 
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 บาร์ทอล และ มาร์ติน (Bartol & Martin, 1994, p. 344) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการของการคาดการณ์ถึงความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนด าเนินงานขององคก์าร โดยการแบ่งขั้นตอนในการด าเนินอยา่ง
รอบคอบ จนกวา่จะบรรลุตามความตอ้งการท่ีก าหนดไว”้ 
 ริว และไบเยอร์ (Rue and Byars,  200, P.  244) กล่าววา่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง การวางแผนก าลงัคน เป็นกระบวนการจดัหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการในจ านวนท่ี
พอเหมาะกบัต าแหน่งงานและประเภทของงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารในเวลาท่ี
เหมาะสม 

 มอนด้ี และโน (Mondy and Noe, 1996, P. 122) ให้ความหมายของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์หมายถึง กระบวนการทบทวนความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์ององค์การอย่างเป็นระบบ
โดยจะพิจารณาถึงทกัษะความสามารถในการจดัหาก าลงัคนเหล่านั้นได ้เม่ือองคก์ารมีความตอ้งการ
เกิดข้ึน 

 พยอม วงศ์สารศรี (2545, หน้า 62) ได้อธิบายการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการพยากรณ์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเป็นการล่วงหนา้วา่ตอ้งการบุคคล
ประเภทใด ระดบัใด จ าวนเท่าใดและเม่ือใด พร้อมก าหนดวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์
ตอ้งการวา่จะไดม้าจากท่ีใด อยา่งไร ตลอดจนก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อท่ีจะใช้
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  
 ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 102) ได้ให้ค  านิยามเชิงปฏิบัติการไว้ว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมการพยากรณ์ความตอ้งการพนักงานประเภทต่างๆ ส าหรับอนาคต  
โดยการเปรียบเทียบก าลงัคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ในการด าเนินการจะมีการพิจารณาถึงจ านวนและ
ประเภทของพนกังานท่ีตอ้งการท ากรสรรหาและรับเขา้มาใหม่ หรือท่ีจะตอ้งออกไปจากองค์การ
หรือสรุปไดว้่า  การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการท่ีท าให้หน่วยงานมัน่ใจได้ว่ามีส่ิง
ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่ 

 1. มีจ านวนและประเภทของทรัพยากรบุคคลตรงตามท่ีตอ้งการ 

 2. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมบรรจุไวต้รงตามท่ีงานตอ้งการ 

 3. มีทรัพยากรบุคคลไวพ้ร้อมในทุกโอกาสท่ีองคก์ารมีความตอ้งการ 
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 สมพร พวงเพช็ร์ (2544, หนา้ 80) ไดก้ล่าวว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการ
คาดการณ์เก่ียวกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของก าลงัคนในองคก์ารอยา่งระบบ  รวมทั้งก าหนดวิธีการท่ี
จะท าให้ไดบุ้คคลมาสนองต่อแผนงานในอนาคตขององคก์ารอยา่งเหมาะสม  ทั้งในแง่ของปริมาณ
และประภทของบุคคล 

 อ านวย แสงสว่าง (2544, หน้า 31) ได้อธิบายว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนัและในอนาคตอย่างต่อเน่ือง เพื่อท าให้มัน่ใจว่า
องค์การสามารถจดัหาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมีทกัษะสัมพนัธ์กับงานท่ีต้องปฏิบติัตามท่ีองค์การ
ก าหนดไดค้รบจ านวนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร นัน่คือไดบุ้คลากรท่ีมี  คุณภาพและ
มีความพึงพอใจในงาน 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538, หนา้ 185) ไดใ้ห้ความหมายว่า  การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 
หมายถึง  การคาดการณ์ความตอ้งการดา้นก าลงัคนในองคก์ารเป็นการล่วงหนา้  เพื่อจดัเตรียม จดัหา
พฒันา  และใชก้ าลงัคนดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งมีการศึกษาวยัก าลงัคน เพื่อก าหนด
มาตรการอนัจะช่วยจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารอยา่งมี  ประสิทธิภาพ 

 จากค านิยามของนักวิชาการขา้งต้น สรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human 

Resource Planning) หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ท่ีก าหนดแนวทางของการใช้
บุคลากรทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของบุคคล เพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ เป้าหมายและนโยบายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

เหตุผลทีต้่องมกีารวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 ธงชยั สันติวงษ,์ (2540, หนา้ 106-108) กล่าววา่ โดยปกติองคก์ารเกือบทุกแห่งมกัจะตอ้ง
มีการวางแผนก าลงัคนอยูเ่สมอ ซ่ึงอาจจะท าอยา่งเป็นทางการหรืออยา่งไม่เป็นทางการก็ตามในท่ีน้ี
ไดก้ล่าวถึงการวางแผนก าลงัคนท่ีมีการกระท ากนัอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากกว่า
การวางแผนโดยไม่มีหลกัเกณฑ์  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนก าลงัคนอย่างมีหลกัเกณฑ์และรูปแบบ
ขั้นตอนท่ีแน่นอนนั้น นบัวนัในปัจจุบนัจะมีความส าคญัยิ่งข้ึน ทั้งเพราะเหตุเน่ืองจากตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีความช านาญได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การท่ีมุ่งจะให้มี
ประสิทธิภาพจึงความเป็นองคก์ารท่ีไดมี้การท าการวางแผนก าลงัคน  เพื่อการสรรหาและวา่งจา้งท่ี
ส าบูรณ์และมีการปฏิบติัอยา่งจริงจงัดว้ย 

 เหตุผลส าคญัท่ีจ  าเป็นต้องมีการวางแผนก าลังคนอย่างเป็นทางการ  ก็เพื่อท่ีจะมุ่งให้
เกิดผลส าเร็จในประการต่าง ๆ ต่อไปน้ี คือ 
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 1. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงสุดในการใช้ทรัยพากรเก่ียวกบัมนุษยใ์น
องคก์าร 

 2. เพื่อสามารถตอบสนองความถึงพอใจของพนกังาน และเพื่อโอกาสท่ีจะไดมี้การ 

 3. เพื่อท่ีจะใหมี้การวางแผนท่ีจะไดท้  าการวา่จา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ซ่ึงรายละเอียดทั้ง 3 ประการสามารถขยายความได ้ ดงัน้ี 

 1. เพื่อประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้ก าลังบุคคลในการท างาน อาจจะกล่าวไดว้่า 
การวางแผนก าลงัคนนับเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัท่ีสุดของกิจกรรมของงานด้านการบริหารงาน
บุคคลทั้งปวง  ถ้าหากมิไดมี้การวางแผนก าลงัคน  ก็ย่อมเป็นการยากล ายากท่ีจะทราบได้ว่าการ
ก าหนดต่างๆ ท่ีจะรบพนกังานเขา้มาใหม่นั้นควรจะท าเม่ือใด และเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ขอ้ใด เป็นจ านวนเท่าใด นอกจากน้ี จะมีผลกระทบไปถึงปัญหาดา้นการคดัเลือกท่ีไม่สามารถรู้ไดว้า่
คนท่ีเราจะเลือกหรือคดัเพื่อรับเข้าท างานนั้น ควรจะเป็นบุคคลชนิดไหนส าหรับต าแหน่งต่างๆ  
ท่ีเกิดวา่งข้ึน และเช่ือมโยงไปถึงมีปัญหาต่อไปดว้ยวา่ แผนการจดัอบรมปฐมนิเทศควรจะท าเม่ือไร
อยา่งไร การอบรมพนกังานความจะจดัข้ึนอยา่งไร หรือในหวัขอ้ใดบา้ง  การวิเคราะห์พนกังานใน
การวางแผนก าลงัคน จะเห็นว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อกิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลอีกหลายๆ 
อย่าง ซ่ึงจะท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์ในขั้นตอนแรกน้ีส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นเหตุผลท่ีสนบัสนุนใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการวางแผนก าลงัคนดงักล่าว 

 2. ประโยชน์ในการพฒันาพนักงานให้ดียิ่งขึน้และให้มีความพอใจมากขึน้  เหตุผลขอ้น้ี
สามารถมองเห็นไดเ้ช่นเดียวกนัว่า ถา้หากองค์การไดมี้การวางแผนก าลงัคนท่ีพร้อมสมบูรณ์และ
น ามาใช ้ ก็ยอ่มเป็นไปไดท่ี้พนกังานส่วนใหญ่ท่ีท างานอยูใ่นบริษทัจะมีโอกาสไดร่้วมพิจารณาและ
ก าหนดหนทางจะจะวางแผนก้าวหน้าในอาชีพ หรือมีส่วนร่วม มีส่วนช่วยเหลือในการฝึกอบรม
และพฒันาประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงถา้หากไดมี้การวางแผนก าลงัคนไวล่้วงหนา้พนกังานก็จะเขา้ใจถึง
ความสามารถของตนท่ีจะท าประโยชน์ต่อนายจา้ง พร้อมกบัจะรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่ควรจะใชค้วามรู้
ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าท่ีอย่างไร ประโยชน์ดังกล่าวน้ีถ้าหากได้มีข้ึนก็
สามารถสร้างความถึงพอใจแก่นายจา้งได ้และผลท่ีตามมาก็คือ อตัราการขาดงาน การลาออกหรือ
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจะมีนอ้ยลง ตลอดจนคุณภาพงานต่างๆ ก็จะสูงข้ึนดว้ย 

 3. การช่วยเหลอืให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินการว่าจ้าง  คือ จะช่วยให้สามารถท าได้
สมบูรณ์ถูกตอ้งยิง่ข้ึน ในแง่น้ีถึงแมจ้ะไม่ปรากฏชดัเจนนกัในสังคมปัจจุบนัของเราก็ตาม แต่ก็เป็นท่ี
แจง้ชดัว่า  เน่ืองจากระดบัการศึกษาและสภาพสังคมมีคุณภาพสูงข้ึน การสรรหาและการคดัเลือก
พนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและการะท าไดท้ัว่ถึงก็ยอ่มมีความส าคญัต่อภาพพจน์ของบริษทัดว้ย การมี
การวางแผนก าลังคนท่ีสมบูรณ์ย่อมช่วยให้หน่วยงานหรือบริษทัสามารถท่ีจะมีข้อมูลเก่ียวกับ
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พนกังานค่อนขา้งสมบูรณ์  และน ามาใชเ้พื่อการปฏิบติังานในแง่มุมต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็น
ธรรมยิง่ข้ึน 

 

วธีิการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยส์ามารถท าได ้ 2  วธีิ ไดแ้ก่ 

 1. วธีิการเชิงปริมาณ 

  เป็นวิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์บบบนลงล่าง (top – down approach) เป็นวิธีการท่ี
ให้ความส าคญักบัการบริหารงานโดยอาศยัเทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร์ วิธีน้ีจะมองภาพ
ของพนกังานในลกัษณะของตวัเลข  โดยจะจดัพนกังานเป็นหมวดหมู่ตามเช่ือชาติ เพศ อายุ ทกัษะ 
ระดบัของงาน  ระดบัค่าจา้ง และอ่ืนๆ ได ้ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใชน้กัทฤษฎีและนกัวางแผนมืออาชีพมา
ด าเนินการ อาจกล่าวว่าเป้าหมายของวิธีการเชิงปริมาณคือการพิจารณา อุปสงค์และอุปทาน  
ของก าลงัคนในองคก์ารนั้นเอง  อยา่งไรก็ตามวธีิการน้ีมุ่งไปในเร่ืองของการพยากรณ์การขาดแคลน
ก าลงัคน หรือการพยากรณ์ส่วนเกินก าลงัคนรวมทั้งจ  านวนพนกังานแต่ละสายอาชีพ   
 2. วธีิการเชิงคุณภาพ  
  เป็นวิธีการวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์บบล่างข้ึนบน (bottom – up approach) โดยจะ
น าเอาเร่ืองของผลประโยชน์ ความรู้ ความสามารถ ความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากร
เป็นเกณฑ์พิจารณาเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของ
องค์การ ผู ้ท่ีจะท าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีน้ีจะต้องเป็นนักปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ์ละตอ้งมีประสบการณ์ในเร่ืองของการฝึกอบรม การให้ค  าปรึกษาแนะแนว และ
เทคนิคการพฒันาการจดัการ เป้าหมายส าคญัของวิธีการเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  การเล่ือนขั้นต าแหน่ง  และการพฒันาสายอาชีพของพนกังานในองคก์าร 

  เพื่อความแม่นย  า ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษยค์วรใช้
การผสมผสานวธีิการเชิงปริมาณและวธีิการเชิงคุณภาพในสัดส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจแตกต่างกนัไป
ในบริบทของแต่ละองคก์าร  แลว้น าไปใชใ้นกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ปพร้อมๆ กนั
ซ่ึงจะท าใหอ้งคก์ารไดแ้ผนก าลงัคนท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 

 

องค์ประกอบทีม่อีทิธิพลต่อความต้องการทรัพยากรมนุษย์องค์การ 

 ความตอ้งการก าลงัคนในแต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
เช่น ขนาด รูปแบบ บริบท นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การ ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะสนใจการ
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คาดการณ์เก่ียวกบัอุปสงค ์(demand) ของแรงงานมากกวา่การคาดการณ์ท่ีเก่ียวกบัอุปทาน (supply) 
ของแรงงาน  ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงองค์ประกอบ 3 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัท าแผนก าลงัคนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. องค์ประกอบภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
องคก์าร  ซ่ึงองคก์ารไม่สามารถจะควบคุมได ้ และยากต่อการท าการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งใน
ระยะสั้ นและระยะยาว องค์ประกอบภายนอกองค์การท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดความ
ตอ้งการก าลงัคนขององคก์ารมี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

  1.1 ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วไม่มีสูตรตายตวัแต่มีรูปแบบหลกัๆ 4 ประการประกอบด้วย ภาวะรุ่งเรือง (boom) ภาวะ
ถดถอย (recession) ภาวะตกต ่า (depression) ภาวะฟ้ืนตวั (recovery) ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจสามารถมองเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจนแต่การประเมินสภาวะเศรษฐกิจนั้นท าไดค้่อนชา้งยาก 
ทั้งน้ีอาจพิจารณาจากตวับ่งช้ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวการณ์วา่งงาน อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

  1.2 ปัจจยัดา้นสังคม การเมือง และกฎหมาย ปัจจยัทางสังคมพิจารณาจาก ระเบียบ
ประเพณี  วฒันธรรม และ ค่านิยม มีผลต่อการก าหนดความตอ้งการก าลงัแรงงาน องคก์ารสามารถ
จดัจา้งแรงงานหญิงไดม้ากข้ึน และสามารถลดแรงงานชายลงบางประเทศ  ภาวะทางการเมืองและ
กฎหมายเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกันก็จะมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนไปตวัอย่างเช่น กรณีท่ีรัฐบาลออกกฎหมายค่าแรงขั้นต ่าวนัละ 300 บาททัว่ประเทศ นัก
วางแผนทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งน าขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงในทั้งดา้นสังคม การเมืองและ
กฎหมายมาพิจารณาในการก าหนดความตอ้งการก าลงัคนขององคก์ารดว้ย 

  1.3 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดน้เทคโนโลยีนั้นมีการเปล่ียนแปลงย่างรวดเร็ว
มากเน่ืองจากมีการพฒันาและแข่งขนักนัอย่างสูงระหว่างผูใ้ห้บริการรายใหญ่ แนวความคิดส่วน
ใหญ่เช่ือวา่การขยายตวัและความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีจะท าให้องคก์ารมีความตอ้งการก าลงัคน
ท่ีลดลงและอตัราการวา่งงานของคนจะสูงข้ึน  เช่น การมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัในอุตสาหกรรมการ
ผลิตต่างๆ วิวฒันาการการน าเคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงานคนในอนาคตย่อมมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดความตอ้งการก าลงัคนขององคก์ารดว้ย 

  1.4 ปัจจยัดา้นคู่แข่งขนั องคก์ารภาคเอกชนในปัจจุบนัมีเป้าหมายขององคก์ารใน
รูปแบบของการมุ่งก าไรเป็นส าคญั (profit oriented) ท าให้ทุกองคก์ารให้ความส าคญักบัการพฒันา
องค์การอย่างต่อเน่ืองเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั ประกอบกับในปัจจุบนัมีการเปิดเสรี
ทางดา้นการคา้ในหลายรูปแบบ และหลายระดบั เช่น เขตการคา้เสรีระหวา่งประเทศในภูมิภาคต่างๆ 
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หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีไดส้ร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มข้ึนแต่ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มคู่แข่งใหแ้ก่องคก์ารต่างๆเช่นเดียวกนั 

 2. องค์ประกอบด้านองค์การ หมายถึง เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความต้องการ
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงองค์ประกอบดา้นองค์การท่ีมีผลต่อการวางแผน
ก าลงัคน  5 ประการ  ไดแ้ก่ 

  2.1 แผนกลยทุธ์  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการก าลงัคนมากท่ีสุด  
เน่ืองจากแผนกลยุทธ์เป็นแผนสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคร์ะยะยาว เช่น  วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัอตัรา
ความเติบโต  ผลิตภณัฑ์ใหม่ ตลาด และการบริการ ซ่ึงจะกระทบถึงความตอ้งการบุคลากรของ
องคก์าร ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งพฒันาแผนทรัพยากรมนุษยร์ะยะยาวให้สอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ขององคก์าร  เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี 

  2.2 การพยากรณ์ยอดขายและปริมาณการผลิต แมว้่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์
ยอดขายและปริมาณการผลิต จะใหค้วามถูกตอ้งนอ้ยกวา่งบประมาณ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือการ
ด าเนินงานส าหรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้ น  ดงันั้นการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในการเพิ่มหรือลด
ปริมาณการผลิต เพิ่ม หรือลดงบประมาณ  จะส่งผลต่อความจ าเป็นดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นระยะสั้น 

  2.3 การออกแบบองค์การและการออกแบบงาน  เม่ือองค์การมีการปรับกลยุทธ
ทางธุรกิจ เช่น มีการร่วมลงทุน หรือการควบกิจการ  องคก์ารจะมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
(reorganization) อย่างฉับพลนั  ท าให้แผนก าลงัคนตอ้งการการปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์
ใหม่ขององคก์าร  ในขณะเดียวกนัการออกแบบงานใหม่ก็ท  าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงความตอ้งการ
ระดบัทกัษะของพนกังานในอนาคตดว้ย 

 3. ปัจจัยด้านก าลังแรงงาน อุปสงค์ของทรัพยากรมนุษยข์ององค์การจะไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงก าลงัแรงงานภายในองคก์าร ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ 

  3.1 การเกษียณอาย ุ(Retirement) 
  3.2 การลาออก (Resignation) 
  3.3 การตาย (Deaths) 
  3.4 การส้ินสุดสัญญาจา้ง (Terminations) 
 นกัวางแผนทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งคาดการณ์แนวโนม้ของอตัราก าลงัคนในองคก์าร
โดยพิจารณาจากบริบททั้งภายในและภายนอกองคก์าร ทั้งศึกษาขอ้มูลจากอดีต และน าเอาผลการ
คาดการณ์มาใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแผนก าลงัคนในอนาคตขององคก์าร 
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กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 นกัวางแผนทรัพยากรมนุษยค์วรด าเนินการเป็นขั้นตอน  ดงัน้ี 

 ขั้นที ่1 การประเมินอุปทานก าลงัคนภายในองค์การ 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของคนในองค์การ เก่ียวกับทักษะ 
ความสามารถ และศกัยภาพต่างๆ ตอ้งมีการจดัท าทะเบียนบุคคล (personnel inventory) ซ่ึงถา้เป็น
ทะเบียนขอ้มูลของพนกังานระดบัปฏิบติังานจะเรียกวา่ขอ้มูลแสดงรายการทกัษะ (skill inventories) 
และถา้เป็นทะเบียนขอ้มูลของผูบ้ริหารจะเรียกวา่ ขอ้มูลแสดงรายการบริหาร (management inventories)  
 ขั้นที ่2 การประเมินอุปทานก าลงัคนภายนอกองค์การ 

 นอกจากองคก์ารจะท าการประเมินก าลงัคนภายในองค์การแลว้ นกับริหารทรัพยากรมนุษย ์
ยงัจ าเป็นต้องประเมินสภาพการณ์แรงงานและอุปทานของแรงงานประเภทต่างๆ จากภายนอก
องค์การด้วย ในขั้นตอนน้ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องก าหนดความต้องการของบุคลากรจาก
ภายนอกองคก์ารไวใ้หช้ดัเจนนอกจากน้ียงัจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน  ส ารวจทศันคติ
ชุมชน  และศึกษาแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ด้วย  เพื่อท าให้การประเมินอุปทานก าลังคน
ภายนอกองคก์ารถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

 ขั้นที ่3 การพยากรณ์ทรัพยากรก าลงัคน 

 เป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัจ านวนของบุคลากรท่ีตอ้งการในอนาคตขององคก์ารเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ ทั้งดา้นปริมาณ ประเภท ต าแหน่งงาน รวมทั้งการคาดการณ์เก่ียวกบัอุปทานภายในและภายนอก
องคก์ารดว้ยเคร่ืองมือและเทคนิคทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์

 ขั้นที ่4 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 แผนปฏิบติังาน (action plans) เป็นการแปลงแนวปฏิบติัและกิจกรรมทางทฤษฎีของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริง  การจดัท าแผนปฏิบติังานจะอาศยัขอ้มูล (data) 
รวมทั้งสารสนเทศ (information) ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์ แผนปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารไดแ้ก่ งานการสรรหา
และการคดัเลือก งานการฝึกอบรม  และการพฒันาบุคลากร งานการบรรจุแต่งตั้ง งานการโยกยา้ย 
งานการเล่ือนต าแหน่ง งานการบริหารค่าตอบแทน 

 ขั้นที ่5 การควบคุมและการประเมินผล 

 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การจะท าให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยจะตรวจสอบได้จากระดับ
ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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ประเภทของการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ 

 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2535, หน้า 141-144) ไดอ้ธิบายว่าการคาดการณ์หรือการพยากรณ์
ทรัพยากรมนุษยส์ามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ  ข้ึนอยูก่บัวิธีการจดัแบ่ง  วิธีการท่ีนิยมใชมี้ 5 วิธี
ดงัน้ี 

 1. การคาดการณ์โดยอาศัยหลกัของคณติศาสตร์ – สถิติ 
  1.1 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงคุณภาพ เป็นพยากรณ์ท่ีใชว้ิจารณญาณและ
ประสบการณ์ต่างๆ เป็นเกณฑ์ ไม่สามารถน าขอ้มูลในอดีตมาเป็นแนวทางในการพิจารณา และ
ก าหนดวิธีตามหลักคณิตศาสตร์ – สถิติท่ีแน่นอนไม่ได้ วิธีน้ีนิยมใช้พยากรณ์ในระยะยาวเช่น 
เทคนิคเดลฟาย 

  1.2 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงปริมาณ เป็นการพยากรณ์ท่ีอาศยัขอ้มูลใน
อดีตมากประเมินตามวธีิแนวทางท่ีก าหนดไวท้างคณิตศาสตร์ – สถิติ วิธีท่ีนิยมใชพ้ยากรณ์ในระยะ
ปานกลางและระยะสั้น  เช่น เทคนิคมาร์คอฟ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

 2. การคาดการณ์โดยอาศัยระยะเวลา 

  2.1 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยใ์นระยะสั้น  เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลา
ท่ีไม่เกิน  1  ปี  จ  าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลจ านวนมาก  ท าให้สามารถคาดการณ์จ านวนและลกัษณะของ
ทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งละเอียด 

  2.2 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในระยะปานกลาง เป็นการพยากรณ์ในช่วง
ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ตอ้งพยากรณ์ทั้งอุปทาน (supply) และการเปล่ียนแปลงดา้น
อุปสงค ์(demand) ของก าลงัคนท่ีตอ้งการ 

  2.3 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยใ์นระยะยาว เป็นการพยากรณ์ท่ีมีช่วงเวลา 5 ปี 
ข้ึนไป  การคาดการณ์มกัจะเป็นแบบคร่าวๆ เพื่อแสดงวา่แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มและความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีประกอบดว้ย 

จึงมกัใชว้ธีิการพยากรณ์เชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือหลกั 

 3. การคาดการณ์โดยอาศัยจ านวนบุคคล 

  3.1 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยโ์ดยบุคคลเดียว  เป็นการพยากรณ์ท่ีข้ึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของบุคคลแต่ละคนเป็นส าคญั วา่จะเลือกใชว้ิธีการอยา่งไร  ผลท่ีไดจึ้งอาจแตกต่างไปตาม
ระดบัสามญัส านึก สติปัญญา  ประสบการณ์  วสิัยทศัน์  และการศึกษา 

  3.2 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์โดยกลุ่มบุคคล  เป็นการพยากรณ์ท่ีใช้การ
ระดมความคิดจากกลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ผูค้าดการณ์จากผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งดี 
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  4. การคาดการณ์โดยอาศัยสายการบังคับบัญชา 

  4.1 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยจ์ากบนลงล่าง (top – down forecasting) เป็นการ
พยากรณ์โดยผูบ้ริหารหรือหน่วยงานกลางเป็นผูก้  าหนดปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลไป
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือหน่วยงานสาขาน าไปปฏิบติั 

  4.2 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยจ์ากล่างข้ึนบน (bottom – up forecasting) เป็นการ
พยากรณ์โดยหน่วยปฏิบติัเป็นผูเ้สนอความตอ้งการในลกัษณะเบ้ืองล่างข้ึนไป โดยเช่ือว่าหัวหน้า
หน่วยปฏิบติัซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ดเหตุการณ์มากท่ีสุดยอ่มเป็นผูท่ี้ทราบความตอ้งการทรัพยากรบุคคล
ท่ีแทจ้ริงได ้

 5. การคาดการณ์โดยอาศัยแหล่งข้อการพยากรณ์ 

  5.1 การคาดการณ์อุปสงคท์รัพยากรบุคคล  เป็นพยากรณ์ความตอ้งการก าลงัคนใน
อนาคต  ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ  โดยการน าแผนงานในอนาคตมากวิเคราะห์  เพื่อก าหนด
ก าลงัคนท่ีตอ้งการในอนาคต 

  5.2 การคาดการณ์อุปทานทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงท าได ้2 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

   5.2.1 การคาดการณ์อุปทานทรัพยากรบุคคลภายในองคก์าร เป็นการพยากรณ์
ก าลงัคนท่ีองค์การจะมีในอนาคต ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยอาศยัขอ้มูลบุคคลากรท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง  การออกจากงาน  และการสรรหาพนกังานใหม่ 
   5.2.2 การคาดการณ์อุปทานทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์การเป็นการ
วิเคราะห์อุปทานทรัพยากรบุคคลทีสามารถหาไดใ้นอนาคต  โดยพิจารณาแนวโน้มจาการแข่งขนั
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีประกอบดว้ย ถา้องค์การไม่สามารถสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกได ้อาจตอ้งวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลเดิมท่ีมีอยูภ่ายในองคก์าร 

 

เทคนิคการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ 

 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารนั้น  สามารถใชว้ีการทั้งท่ีง่าย  จนกระทั้งถึงวิธี
ท่ีสลบัซบัซอ้นในท่ีน้ีจะน าเสนอเทคนิคท่ีใชก้นัทัว่ไป 

 1. การใช้วจิารณญาณของผู้บริหาร (Managerial judgment) 
  วิธีการน้ีเป็นการคาดการณ์โดยอาศยั  ความรู้  วิสัยทศัน์  และประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และความจ าเป็นเร่งด่วนขอหน่วยงาน  การคาดการณ์ท า
ไดโ้ดยผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณาหรือใหผู้บ้ริหารทั้งสองระดบัพิจารณาร่วมกนั 

  ลกัษณะส าคญัของการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยโ์ดยจิจารณญาณของผูบ้ริหารมีดงัน้ี 
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  1.1 ให้ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัภารกิจของงานนั้นๆ เป็นผูเ้สนอ
ความคิดวา่แนวโนม้และทิศทางของความตอ้งการก าลงัคนในงานนั้นๆ ควรเป็นอยา่งไร ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

  1.2 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีอา้งอิงไดไ้ม่ใช่
เกิดจากการเดาสุ่ม 

  1.3 เม่ือใช้วิจารณญาณตดัสินใจไปแล้ว จะตอ้งมีการติดตามและตรวจสอบดูว่า
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตรงกบัส่ิงท่ีไดค้าดการณ์ไวห้รือไม่  เพื่อเปรียบเทียบวา่ผลนั้นใกลเ้คียงกบัความจริง
เพียงใด  ควรปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องจุดใดบา้ง 

  1.4 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้วิจารณญาณของผูบ้ริหารเป็นวิธีการ 

ท่ีใชเ้สริมวกีารคาดการณ์แบบอ่ืนๆ  ท่ีจะช่วยใหก้ารคาดการณ์นั้นใกลเ้คียงความเป็นจริงมากข้ึน 

  1.5 ในการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยน์ั้นจะตอ้งตระหนกัวา่วิธีการทางสถิติ แมจ้ะ
ดูเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  แต่อาจคลาดเคล่ือนได ้ การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจึงมองขา้มไม่ได ้

  การใช้วิจารณญาณในการคาดการณ์อุปสงค์ก าลังคนภายในองค์การมีทั้ งข้อดีและ
ขอ้จ ากดัขอ้ดีของวธีิน้ีไดแ้ก่ 

  1. มีความแม่นย  าถา้เป็นเร่ืองท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือเกิดข้ึนบ่อย ๆ  
  2. สะดวกรวดเร็ว เพราะไม่เสียเวลาในการรวบรวมขอ้มูล 

  3. ไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากนกั 

  4. สามารถพิจารณาปัจจยัต่าง ๆไดก้วา้งขวางกวา่วธีิอ่ืน 

  ส่วนขอ้จ ากดัท่ีนกัวางแผนทรัพยากรมนุษยต์อ้งตระหนกั ไดแ้ก่ 

  1. อาจเกิดความผิดพลาดไดง่้าย โดยเฉพาะกรณีท่ีผูใ้ชว้ิจารณญาณขาดประสบการณ์ 

  2. อาจไม่ไดรั้บการเช่ือถือและเส่ียงต่อการโตแ้ยง้  ถา้ไม่มีหลกัฐานอา้งอิง 

  3. หากเป็นการใช้วิจารณญาณโดยไม่ค  านึงถึงวิธีการอ่ืนๆ จะเป็นการบัน่ทอน
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  4. หากใชพ้ร ่ าเพร่ือจะเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีต่อการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นระบบ 

 2. เทคนิคการคาดการณ์โดยการวเิคราะห์ปริมาณงาน (work load analysis) 
  การวิเคราะห์ปริมาณงาน  เป็นเทคนิคท่ีพิจารณาปริมาณงานท่ีจะท าในอนาคต โดย
พิจารณาจากแผนงานขอหน่วยงานเป็นเกณฑ์  เช่น  แผนการผลิต  แผนการจดัซ้ือ  แผนก าลงัคน 
รวมถึงแผนปฏิบติัการอ่ืน ๆ แผนงานเหล่าน้ีจะตอ้งก าหนดปริมาณงานท่ีจะตอ้งท า เช่น จ านวนช้ิน 
จ านวนกล่อง  จ  านวนชัว่โมง  เป็นตน้  จากนั้นจะน าปริมาณงานมาค านวณหาปริมาณก าลงัคนท่ี
ตอ้งการในอนาคตได ้ โดยใชสู้ตรสมการพื้นฐาน 
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 เวลามาตรฐานท่ีท างาน 1 ช้ิน  จะไดจ้ากการเก็บรวบรวมสถิติผลงานท่ีผา่นมาแลว้น ามา
หาค่าเฉล่ียก็จะสามารถทราบเวลามาตรฐานต่อการปฏิบติังาน 1 ช้ิน  ส าหรับเวลาท างานในปีนั้น
องค์การก าหนดจากปฏิทินการท างานได ้ ถา้เป็นวนัท างานของขา้ราชการ ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนด 

ไวว้า่ชา้ราชการ 1 คน ใน 1 ปี ควรจะท างาน 230 วนั 

 ตัวอย่าง ฝ่ายเอกสารและการพิมพมี์งานพิมพป์ระมาณปีละ 14,000 แผน่ เจา้หนา้ท่ีพิมพ์
คนหน่ึงใช้เวลาพิมพป์ระมาณ 15 นาทีต่อแผ่น  จงค านวณวา่จะใช้เจา้หนา้ท่ีก่ีคนท างานช้ินน้ี เวลา
ท างาน 230 วนั ๆ ละ 6 ชัว่โมง 

  

        

 

 ดงันั้นจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการทั้งส้ินในการพิมพเ์อกสาร  ประมาณ 4 คน  ซ่ึงเลขท่ีได้
ไม่เป็นจ านวนเต็ม  ส่วนท่ีเกิดอาจแก้ไขได้โดยให้ท างานล่วงเวลา หรือหาคนจากฝ่ายอ่ืนมา
ช่วยเหลืองานเฉพาะกิจ 

 การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณงานมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีควรค านึงถึงในการพิจารณา
น าไปใชข้อ้ดีมีดงัน้ี 

 1. การใช้มาตรฐานงานเป็นหลักเป็นวิธีการท่ีมีระบบ  และมีเหตุผลสนับสนุนด้าน
ขอ้เทจ็จริง และมีขอ้มูลสถิติท่ีเช่ือถือได ้

 2. สามารถน าผลจะการวิเคราะห์ปริมาณงานไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ เช่นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  และการก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 ส่วนขอ้จ ากดัท่ีพึงตระหนกั  มีดงัน้ี 

 1. ใชเ้วลามากในการจดัท ามาตรฐานงาน 

 2. ไม่เหมาะส าหรับงานบางประเภท  เช่น  งานวจิยั  เป็นตน้ 

จ านวนบุคลากรท่ีตอ้งการ = ปริมาณงานในอนาคต x เวลามาตรฐานท่ีท างาน 1 ช้ิน 

เวลาท างานต่อคนต่อปี 

 ค่าในสูตร 

 จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการ = 14,000 x .4 

             230 x 6 
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 3. เทคนิคการพยากรณ์อาจลม้เหลว หากไม่สามารถก าหนดมาตรฐานงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 3. เทคนิคการสอบถามและตรวจสอบ (ask and find out technique) 
  เทคนิคการสอบถามและตรวจสอบ เป็นวิธีคาดการณ์ท่ีด าเนินการได้ง่ายและ
เหมาะสมกับองค์การหรือหน่วยงานท่ีมีงานประจ าแน่นอน ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนักและ 

การก าหนดจ านวนทรัพยากรบุคคลจะข้ึนอยู่กับการติดสินใจของผู ้บริหารระดับสูง วิธีการ
คาดการณ์โดยการสอบถามและตรวจสอบมีขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1 ผูรั้บผิดชอบในการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จดัส่งแบบฟอร์ม
ส าหรับบนัทึกรายงานให้แก่หัวหน้าหน่วยงานย่อยกรอกรายละเอียดการคาดการณ์ความตอ้งการ
ล่วงหนา้ถึง 5 ปี  แบบฟอร์มนั้นพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

  3.2 หัวหน้างาการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยจ์ากนย่อยกรอกลายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ม  และส่งคืนมายงัผูรั้บผดิชอบ  
  3.3 ผูรั้บผิดชอบหรือผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณารายละเอียด อาจมีการปรับค่า
พยากรณ์ให้เหมาะสม ต่อจากนั้ นจะส่งกลับไปยงัหัวหน้าหน่วยงานย่อยอีกคร้ังเพื่อพิจารณา
คาดการณ์วา่มีความคิดเห็นอยา่งไร 

  3.4 หวัหนา้หน่วยงานย่อยพิจารณาค่าคาดการณ์ท่ีปรับใหม่  และส่งความคิดเห็น
กลบัไปยงัผูรั้บผดิชอบอีกคร้ัง 

  3.5 ผูรั้บผิดชอบพิจารณาค่าคาดการณ์ของทุกหน่วยงานยอ่ย  แลว้สังเคราะห์เป็น
อุปสงคก์ าลงัคนทั้ง 2 ค่า  เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดทา้ย ให้ไดม้า
ซ่ึงค่าคาดการณ์ท่ีจะน าไปใช้ในหน่วยงาน การด าเนินการตามขั้นตอนของการสอบถามและ
ตรวจสอบสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยโ์ดยเทคนิคการสอบถามและตรวจสอบ 

ทีม่า  (สุนนัทา  เลาหนนัทน์,  2542, หนา้ 106) 
 

 การคาดการณ์โดยวธีิน้ีจะมีความถูกตอ้งเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข  ดงัน้ี 

 1. หวัหนา้หน่วยงานยอ่ยทราบแนวโนม้กิจการขององคก์ารทั้งหมด 

 2. ความจริงใจในการกรอกขอ้มูล 

 ขอ้ดีของเทคนิคการสอบถามและตรวจสอบ คือ 

 1. ช่วยในการวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้ายส าหรับบุคลากรในแต่ละปีไดดี้ข้ึน 

 2. ค่าคาดการณ์น่าจะมีความเป็นไปไดเ้พราะไดมี้การติดต่อส่ือสาร 2 ทางโดยระดบัล่าง
มีส่วนร่วม 

 3. หน่วยงานยอ่ยมีความผกูพนักบัองคก์ารจากการไดมี้ส่วนร่วมในการคาดการณ์ และ
ไดมี้การประสานงานระหวา่งหวัหนา้หน่วยงานกบัผูรั้บผดิชอบดา้นน้ี 

 4. การคาดการณ์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
  เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคท่ีแสวงหาความคิดเห็นร่วมกนัจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ในกรณีน้ีเป็นความคิดเห็นร่วมกนัจากทรัพยากรบุคคลส าหรับงานบางงาน โดยมี 

ผูเ้ช่ียวชายจ านวนประมาณ 5 – 15 คน  ลกัษณะท่ีส าคญั  คือ ผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีจะไม่มีโอกาสมาพบ
กนัเพื่อดูคุยในเร่ืองดงักล่าว  และแต่ละคนอาจไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระไม่ตอ้งเกรงใจซ่ึงกนัและกนั 

หน่วยงานยอ่ย 

ผูรั้บผดิชอบในการพยากรณ์ 

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

หน่วยงานยอ่ย 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ไดค้่าพยากรณ์ท่ีจะ

น าไปใช ้

ส่งแบบฟอร์ม 

ส่งแบบฟอร์ม 

ได ้
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  การคาดการณ์โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายมีขั้นตอนดงัน้ี 

  4.1 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองและสร้างแบบสอบถาม 

  4.2 คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและขอความร่วมมือ 

  4.3 ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบรอบท่ี 1 

  4.4 ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม  เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการ
ก าลงัคนในอนาคตโดยไม่ตอ้งระบุช่ือผูต้อบ 

  4.5 ผูรั้บผดิชอบรวบรวมค าตอบ  และสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดใน
ลกัษณะหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าควอไทล ์(quartile) พร้อมกบัแสดงต าแหน่งค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.6 ส่งแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบเป็นรอบท่ี 2 พร้อมผลสรุปการวิเคราะห์
ในขอ้ 5 และขอค ายนืยนัวา่จะเปล่ียนแปลงค าตอบหรือไม่ 
  4.7 ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 คืน 

  4.8 ผูรั้บผดิชอบวเิคราะห์และสรุปผลความคิดเห็นเป็นค่าคาดการณ์  แลว้น าเสนอ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อการตดัสินใจ 

 ถา้ความคิดเห็นยงัแตกต่างกนัมาก  อาจจะส่งแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบเป็น
รอบท่ี 3 อีกก็ได ้ กระบวนการขา้งตน้อาจแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2  ขั้นตอนการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษยด์ว้ยเทคนิคเดลฟาย 

ทีม่า (Aadapted from J.A. Wagner and J.R. Hollenbeck, 1992, P.511) 

ผูรั้บผดิชอบก าหนดหวัเร่ือง
และสร้างแบบสอบถาม 

คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและขอ
ความร่วมมือ 

ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตอบรอบท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม
รอบท่ี 1 

ผูรั้บผดิชอบรวบรวมค าตอบวเิคราะห์
และสรุปความคิดเห็น 

ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบ
ท่ี 2 คืน 

ผูรั้บผดิชอบ
วเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อสรุปความ

คิดเห็น

ผูบ้ริหารยอมรับความคิดเห็น
ร่วมกนัขอบผูเ้ช่ียวชาญ 

ส่งแบบสอบถามรอบที ่2 พร้อม 

ผลสรุปการวเิคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

สอบถามเพิ่มเติม 

สรุปได ้
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 อยา่งไรก็ตามการใชเ้ทคนิคเดลฟายจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ข้ึนอยูก่บั 

 1. ค่าพยากรณ์ก าลงัคนท่ีไดมี้ความเช่ือถือสูง  เน่ืองจากผูค้าดการณ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ต่างๆ  
 2. การไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระของผูเ้ช่ียวชาญหลายๆ คนท่ีมีรู้จกักนั และไม่
ตอ้งเกรงใจกนั  ท าใหไ้ดค้วามคิดเห็นท่ีมีคุณค่า 

 3. ผูเ้ช่ียวชาญสามารถตอบค าถามโดยไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกั  ไม่ตอ้งเสียเวลามาประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกนั 

 ส่วนขอ้จ ากดัของการใชเ้ทคนิคเดลฟาย  ไดแ้ก่ 

 1. ใชเ้วลาในการด าเนินการนาน  เพราะอาจตอ้งมีการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ
หลายรอบกวา่จะไดค้วามคิดเห็นร่วมกนั 

 2. ขาดความเช่ือถือในทางวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีอาศัยวิจารณญาณ
ประสบการณ์และความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคล 

 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์จะตอ้งท า
เป็นอนัดบัแรก ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆมีดงัต่อไปน้ี 

 1. ช่วยใหอ้งคก์ารไดท้ราบถึงความตอ้งการดา้นก าลงัคนตลอดจนคุณสมบติัต่างๆ ของ
บุคลากรท่ีองค์การ ซ่ึงขอ้มูลจากการวางแผนดา้นก าลงัคนจะช่วยในการตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. ช่วยให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอ้มูลจาก
แผนทรัพยากรมนุษยจ์ะท าให้องค์การสามารถก าหนดแนวทางการใช้บุคลากรให้สอดคล้องกบั
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ช่วยให้องค์การสามารถเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรโดยการจดัรูปแบบการฝึกอบรม
และพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติเพิ่มข้ึนไดต้ามท่ีองค์การ
ตอ้งการ  เป็นการช่วยให้องค์การสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมายในการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 5. ช่วยใหอ้งคก์ารด าเนินการสรรหาและการคดัเลือกพนกังานใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของแผนกหรือฝ่ายต่างๆ นอกจากน้ียงัช่วยประหยดัทรัพยากรและ
งบประมาณของหน่วยงานในการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานอีกดว้ย 
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 6. ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการปฏิบติังาน เพราะจะท าให้ผูป้ฏิบติังานได้
ทราบถึงทิศทางในการท างาน บุคลากรในองค์การสามารถน าขอ้มูลจากการวางแผนทรัพยากร
มนุษยม์าประกอบการวางแผนเส้นทางอาชีพ (career path) ของตนเองได ้ซ่ึง จะท าให้บุคลากรมี
ก าลงัใจในการท างาน และมีความมัน่คงในอาชีพ 

 

สรุป 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและแผนกทรัพยากรมนุษยต์อ้งให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการบริหารบุคลากรในองคก์าร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการท างานของบุคลากร เพื่อการพฒันาและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้แก่บุคลากร 
และใหมี้ความพอใจมากข้ึน และเพื่อประสิทธิภาพในการตดัสินใจและด าเนินการจา้งงาน โดยตอ้ง
พิจารณาถึงขอ้มูล ขอ้จ ากดั ปัจจยัต่างๆทั้งภายในและภายนอกองคก์ารอยา่งละเอียดถ่ีถว้น องคก์าร
ตอ้งค านึงถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับการวางแผนด าเนินงานของ
องค์การ โดยการแบ่งขั้นตอนในการด าเนินอย่างรอบคอบ จนกว่าจะบรรลุตามความต้องการท่ี
ก าหนดไว ้เป็นการก าหนดและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจว่าทางองคก์ารไดป้ระโยชน์จากบุคลากรทุกคน
อยา่งคุม้ค่า  ดงันั้นการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์โดยฝ่ายบริหาร ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั หน่วยงานฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์และพนกังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วิจารณญาณ เพื่อช่วยให้การวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์ละผลของการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่2 

 

 

 1. เพราะเหตุใดจึงมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 

 2. จงใหค้วามหมายการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
 3. ความส าคญัของการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้งจงอธิบาย 

 4. กระบวนการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีอะไรบา้งจงอธิบาย 

 5. เหตุผลในการก าหนดนโยบายการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์ก่ีขอ้ อะไรบา้ง 

 6. การวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญักบัการบริหารองคก์ารอยา่งไร 

 7. จงระบุและอธิบายองค์ประกอบภายนอกองค์การ  ท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการ
ทรัพยากรมนุษย ์

 8. ความจ าเป็นในการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 9. วิธีการคาดการณ์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มี 

ก่ีวธีิอะไรบา้ง 

 10. ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์อะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1.  ความหมายของการวเิคราะห์งาน 

 2.  ประโยชน์และการน าการวเิคราะห์งานไปใช ้

 3.  กระบวนการวเิคราะห์งาน 

 4.  วธีิการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าการวเิคราะห์งาน 

 5.  วธีิการวเิคราะห์งานแบบใหม่ 
 6.  ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 7.  ความส าคญัและประโยชน์ของค าบรรยายลกัษณะงาน 

 8.  องคป์ระกอบของการเขียนค าบรรยายลกัษณะงาน 

 9. การก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 10. องคป์ระกอบของขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 11. แนวปฏิบติัในการจดัท าขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 12. สรุป 

 13. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายของการวเิคราะห์งานได ้

 2.  สามารถบอกถึงประโยชน์และการน าการวเิคราะห์งานไปใชไ้ด ้

 3.  อธิบายกระบวนการวเิคราะห์งานได ้

 4.  อธิบายถึงวธีิการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าการวเิคราะห์งานได ้

 5.  เขา้ใจถึงการใชว้ธีิการวเิคราะห์งานแบบใหม่ 
 6.  อธิบายความหมายของค าบรรยายลกัษณะงานได ้

 7.  เขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของค าบรรยายลกัษณะงาน 

 8.  บอกลกัษณะองคป์ระกอบของการเขียนค าบรรยายลกัษณะงานได ้

 9.  เขา้ใจถึงลกัษณะการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะงาน 

 10.  สามารถบอกลกัษณะองคป์ระกอบของขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 11.  เขา้ใจถึงแนวปฏิบติัในการจดัท าขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 
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วธิีสอน 

 1.  บรรยาย ซกัถาม 

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 3.  ตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 4.  ฝึกใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เพิ่มเติมจากการบรรยาย 

 

กจิกรรม 

 1.  เสนอรายงานการหนา้ชั้นเรียน 

 2. คน้ควา้หวัขอ้เน้ือหาเพิ่มเติม 

 3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. Power point ประกอบการบรรยาย 

 3.  ต าราการศึกษาความรู้ทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยส์ถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 

 

การวดัผลประเมนิผล 

 1.  สังเกตจากการตอบค าถาม  ความสนใจในหอ้งเรียน 

 2.  ประเมินผลจากการเสนอรายงาน 

 3.  ประเมินผลจากงานท่ีใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 

 4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์งาน 

 

 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกิจกรรมหลกัหลายกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จ ดงันั้น การมีโครงสร้างการบริหารท่ีดี 
ระบบความสัมพนัธ์ภายในท่ีเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และการมีข้อมูล
พื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งสมบูรณ์จะท าใหท้ั้งทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์รไดรั้บประโยชน์สูงสุด มีความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเป็นเคร่ืองรับประกันโอกาสท่ีจะด าเนินการอย่างมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพองคก์รและบุคลากรในยุคโลกาภิวฒัน์ (globalization) ดว้ยเหตุน้ี การวิเคราะห์งานจึง
เป็นกิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะท าให้องคก์รไดท้ราบถึง
ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างสมบูรณ์เพื่อการก าหนดภารกิจ (task) หน้าท่ี (duty) ต่างๆ ให้แก่
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงก็คือการก าหนดงาน (job) นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งานยงัสามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในการบริหารบุคลากรในองค์กร เช่น การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
การปฐมนิเทศ การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังานและการฝึกอบรมบุคลากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของการวเิคราะห์งาน 

 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หนิ้ยามความหมายหรือค าจ ากดัความทางดา้นวชิาการไวด้งัน้ี 

 อารเธอร์ ดบัเบิ้ลย ูเชอร์แมน และ จอร์จ ดบัเบิ้ลย ูโบยแ์นเดอร์ (Sherman and Bohlander, 
1994) ได้อธิบายความหมายการวิเคราะห์งานเปรียบเสมือนพื้นฐานอนัส าคญัของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ เพราะวา่สารสนเทศท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์งานไดถู้กไปใชใ้นกิจกรรมส าคญัของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยอธิบายวา่การวเิคราะห์งานเป็นกระบวนการ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
งานแต่ละงานวา่มีหนา้ท่ี ภารกิจ และกิจกรรมอะไรบา้ง เม่ือวิเคราะห์งานเสร็จแลว้จะจดัท ารายงาน
สรุปเพื่อจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัท าค าพรรณาลกัษณะงานและขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

 เดวิด เอ เดอเซนโซ และ สเตฟาน พี รอบบินส์ (De Cenzo and Robbins, 1994) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ การวิเคราะห์งานเป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบถึงกิจกรรมท่ีตอ้งการกระท าในแต่ละงาน
โดยท่ีการวิเคราะห์ระบบจะเป็นขั้นตอนทางเทคนิคท่ีถูกน ามาใช้ในการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และขอบเขตงานนั้น 
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 แกร่ี เดสเลอร์ (Gary Dessler, 1995) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่าการวิเคราะห์งาน หมายถึง 
กระบวนการท่ีใช้ก าหนดขอบเขต และธรรมชาติของงาน รวมถึงการก าหนดทกัษะและประสบการณ์
ของบุคลากรท่ีควรจะจา้งมาปฏิบติังาน เง่ือนไขขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบังานท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
งานจะน าไปใชใ้นการจดัท าค าพรรณาลกัษณะงานและขอ้ก าหนคุณสมบติัเฉพาะของงานส าหรับ
ด าเนินการจา้งพนกังาน 

 ศิริวรรณ เสรรัตน์ และคณะ (2549) อธิบายความหมายของการวิเคราะห์งาน หมายถึง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานในองค์การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวม  
การประเมินและการจดัขอ้มูลเก่ียวกบังาน 

 สุนนัทา เลาหนนัท์ (2542) ให้ความหมายการวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานท่ีศึกษาทั้งในแง่ลักษณะของงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ชนิดของ
บุคลากร ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีตอ้งการส าหรับงานซ่ึงผูป้ฏิบติังานพึงจะมีเพื่อให้การ
ปฏิบติังานนั้นประสบผลส าเร็จ ตามเป้าหมาย ประการส าคญั คือ การวิเคราะห์งานจะช่วยช้ีให้เห็น
วา่งานนั้นแตกต่างจากงานอ่ืนอยา่งไรและมีการน าขอ้มูลท่ีไดเ้หล่านั้นไปจดัท าค าพรรณนาลกัษณะ
งานและก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

 ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะห์งานวา่เป็นกระบวนการ
ท่ีมีการจดัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานเพื่อท่ีจะไดส้ารสนเทศของงานนั้นเพียงพอต่อการท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท ากิจกรรมอ่ืน
ในอนาคต 

 โกเมซ เมเจีย, บาลคิด และคาร์ด้ี (Gomez – Mejia, Balkin and Gardy, 1995, P.97)  
ไดนิ้ยามการวิเคราะห์งานว่าเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการัดสินใจเก่ียวกบังาน
อยา่งเป็นระบบ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมเป็นรายละเอียดของงาน  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของงาน
แต่ละงาน 

 เชอร์แมน และโบฮแ์ลนเดอร์ (Sherman and Bohlander, 1992, P.114) ไดอ้ธิบายวา่การ
วเิคราะห์งานเปรียบเสมือนพื้นฐานอนัส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพราะวา่สารสนเทศท่ี
ได้จากากรวิเคราะห์งาน  ได้ถูกน าไปใช้ในกิจกรรมส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ โดย
อธิบายวา่  การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานแต่ละงานวา่มีหนา้ท่ีภารกิจ
และกิจกรรมอะไรบา้ง  เม่ือวิเคราะห์งานเสร็จแลว้จะจดัท ารายงานสรุปเพื่อจะน าขอ้มูลท่ีได้ไป
จดัท าค าพรรณนาลกัษณะงาน  และขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน 

 มิลโควิช  และบูโดร (Milkovich and Boudreau, 1994, P.137)  ไดส้รุปอยา่งสั้นๆ วา่การ
วิเคราะห์งานเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานอย่างเป็นระบบ และตดัสินใจเก่ียวกบั
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ธรรมชาติและคุณลกัษณะเฉพาะของงานแต่ละงาน  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากากรวิเคราะห์งานมีประโยชน์ต่อ
กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 

 มอนด้ี และโน (Mondy and Noe, 1996, P. 92 - 93) ไดอ้ธิบายว่า  การวิเคราะห์งาน
หมายถึงกระบวนการก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็น  หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั  และความรู้ท่ีต้องการในการ
ท างานแต่ละงานในหน่วยงาน 

 เสนาะ ติเยาว ์(2545, หน้า 38) ไดอ้ธิบายว่าการวิเคราะห์งานหมายถึงกระบวนการ ท่ีท า
ข้ึนเพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงาน ท่ีจะท าให้รู้ว่างานนั้ นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ 

ความช านาญและความรับผดิชอบอยา่งไรจึงจะท างานนั้นใหส้ าเร็จ 

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2546, หนา้ 55) ไดเ้สนอแนวคิดวา่การวิเคราะห์งานคือความพยายามท่ี
จะคน้หาลกัษณะท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ๆ ของงานใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและครบถว้น 

 พะยอม วงศ์สารศรี (2545, หนา้ 95) ไดใ้ห้ความหมายว่าการวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการ
พิจารณา จ าแนกแยกแยะ ประเมินผลและจัดข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับงานอย่างเป็นระเบียบ  และ 

จ าด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเรียกว่านกัวิเคราะห์ (job analysis) ท่ีจ  าท าหน้าท่ีรวบรวม จ าแนก
แยกแยะ  ประเมินและจดัขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งต่าง ๆในองคก์าร 

 ดงันั้น ความหมายของการวิเคราะห์งานอาจสรุปได้ดังน้ี การวิเคราะห์งาน หมายถึง 
กระบวนการแยกองค์ประกอบของงานแลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานและต าแหน่งงานทัว่ทั้ง
องค์กรอย่างเป็นระบบ ทั้งรายละเอียดลกัษณะงาน หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะท่ีส าหรับงานเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์รต่อไป  
 

ประโยชน์และการน าการวเิคราะห์งานไปใช้ 

 การวิเคราะห์งานเป็นการบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร
อยา่งมาก เน่ืองรายละเอียดจากการวิเคราะห์งานเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีน าไปใช้ในกิจกรรมหลกัของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยทุ์กกิจกรรม อาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์งานเปล่ียนเสมือนแกนของ
กิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประโยชน์และการน าการวเิคราะห์งานไปใชมี้ดงัน้ี 

 1. การสรรหาบุคลากร 

  ขอ้มูลของการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถสรรหาบุคลากร
ภายนอกท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีองคก์รตอ้งการและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รได ้
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 2. การคัดเลอืกบุคลากร  
  ขอ้มูลของการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถออกแบบเคร่ืองมือ
หรือแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานจริงของบุคลากร เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และคุณสมบติัท่ีองคก์รคาดหวงัและตอ้งการได ้  
 3. การปฐมนิเทศ 

  ขอ้มูลของการวเิคราะห์งานจะช่วยใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถก าหนดกรอบของ
เน้ือหา ประเด็น และหัวขอ้ในการปฐมนิเทศท่ีสอดคลอ้งกบัการเตรียมตวัก่อนเร่ิมปฏิบติังานของ
บุคลากรได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากร
ในต าแหน่งงานนั้นๆ 

 4. การบริหารค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกือ้กูล และการจ้างงานทีเ่ป็นธรรม 

  ขอ้มูลของการวเิคราะห์งานจะช่วยใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยท์ราบขอบเขตเน้ือหา และ
ปริมาณงานท่ีแทจ้ริงของบุคลากรทุต าแหน่งทัว่ทั้งองค์กรอย่างละเอียด ซ่ึงจะช่วยให้การพิจารณา
และจดัโครงสร้างของค่าตอบแทน  รวมถึงผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ให้กบัแต่ละต าแหน่งมีความ  
ยติุธรรม เหมาะสม จูงใจและสัมพนัธ์กบั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและคุณสมบติัของบุคลากรทุกคน
ทุกต าแหน่งงาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการจา้งงานท่ีเป็นธรรม 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ้มูลของการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถมีขอ้มูลในการ
ออกแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบและลกัษณะงานของ
บุคลากรแต่ละแผนกซ่ึงมีความรับผดิชอบแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในปัจจุบนั
มีแนวโน้มท่ีจะสร้างเป้าหมายของงาน (job goals) แลว้ท าการตรวจสอบเพื่อตดัสินวา่คุณลกัษณะ
เฉพาะตวัของพนกังานตรงกบัลกัษณะของงานหรือไม่  และงานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายในระดบัใด 

 6. การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
  ขอ้มูลของการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถออกแบบ วางแผน 
และจดัโครงการฝึกอบรมหรือโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ
และทศันคติของบุคลากรให้ตรงหรือสอดคล้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรใน
ต าแหน่งต่างๆได ้

 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  ขอ้มูลของการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถทราบถึงสภาพ
การท างานและบริบทต่างๆในการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะช่วยในการจดัหา และ
เตรียม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน  และสามารถก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายและอุบติัภยัอนั
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อาจเกิดข้ึนจากการท างาน  อีกทั้งยงัช่วยให้ตระหนกัถึงการปรับปรุงสภาพการท างานให้เหมาะสม  
ถูกสุขอนามยั  เป็นการลดโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จึงอาจกล่าวไดว้่าการวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัเพราะสามารถน าไปใช้ในกิจกรรม
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้กือบทุกกิจกรรมดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 

 

 

 

ภาพที ่3.1 การน าสารสนเทศจากการวเิคราะห์งานไปใชใ้นกิจกรรมการบริหาร  
 ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 

ทีม่า   (พนา ดุลยพชัร์, 2557) 

  

การวเิคราะห์งาน 

 

ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 

การก าหนดคุณสมบตัร
เฉพาะของงาน 

 

การคดัเลือก 

 

การปฐมนิเทศ 

 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

 

การสรรหา 

 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

การฝึกอบรมและ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ความปลอดภยัและความ
ปลอดภยั 
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กระบวนการวเิคราะห์งาน 

 การวิเคราะห์งานท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคญัเพื่อไป
ด าเนินการในกิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าการวิเคราะห์งานนั้ น
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การก าหนดวตัถุประสงค์ 

 ก่อนเร่ิมการวเิคราะห์งานจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของการวิเคราะห์งาน โดย
นักบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานและต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งงานอย่าง
ละเอียด เช่น ผงัองค์กร ผงัการท างาน คุณลกัษณะของต าแหน่งงาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน และ
รายละเอียดค าบรรยายลกัษณะงาน หลงัจากก าหนดวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์งานแลว้ จะตอ้งมี
การส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคแ์ก่ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าการวเิคราะห์งานทุกคนอยา่งชดัเจน
 ข้ันตอนที ่2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวเิคราะห์งาน 

 เป็นการก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเลือก
วิธีท่ีเหมาะสมจะช่วยให้การวิเคราะห์งานมีประสิทธิภาพ  ขอ้มูลท่ีจะท าการเก็บรวบรวมเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์งานประกอบด้วย กิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน  พฤติกรรมของบุคคล 
มาตรฐานการปฏิบติังาน ส่ิงแวดลอ้มงาน ขอ้ก าหนดของบุคคล  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองช่วยสนบัสนุนการท างาน 

 ขั้นตอนที ่3  การจัดท าค าบรรยายลกัษณะงาน 

 ผู ้ท  าการวิเคราะห์งานจะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาเรียบเรียงข้ึนเป็น 

ค าบรรยายลกัษณะงานขั้นตอนท่ีเป็นผลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์งานท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีตวังาน 
สรุปเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานเพื่อจะท าให้งานนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของงานควบคู่ไปดว้ย 

 ขั้นตอนที ่4 จัดท าคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  
 เป็นการจดัท ารายละเอียดของคุณสมบติัผูป้ฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งงานนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลจากค าบรรยายลักษณะงาน ข้อมูลของคุณสมบัติของ
ผูป้ฏิบติังานจะมีรายละเอียดของ ความช านาญ ลกัษณะท่าทาง ตลอดจนคุณสมบติัพื้นฐานอ่ืนๆ 

ท่ีจ  าเป็นเพื่อท่ีจะท างานนั้นๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วธิีการรวบรวมข้อมูลเพือ่จัดท าการวเิคราะห์งาน 

 จิตติมา (2556, หน้า 43-45) กล่าวว่าการวิเคราะห์งานอาจใช้วิธีการต่างๆ กัน  ข้ึนอยู่กับ 

ความตอ้งการเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งาน  การจะเลือกวธีิใดจะตอ้งพิจารณาวตัถุประสงคข์อง
การวิเคราะห์งานและความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใดในการเลือกวิธีนั้น  โดยทัว่ไปแลว้มีวิธีการ
วเิคราะห์งานท่ีส าคญั 7 ประการคือ 

 1. การสังเกต 

  โดยวิธีน้ีผูว้ิเคราะห์งานจะตอ้งคอยสังเกตการปฏิบติังานในแต่ละวนัแลว้จดบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดจ้าการสังเกตดว้ยตนเอง  ตามปกติการสังเกตไม่ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ  จึงอาจใชไ้ดก้บังาน
ท่ีไม่ใช้ฝีมือหรืองานก่ึงฝีมือ  งานท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ ซากๆ หรืองานท่ีกระบวนการผลิตไม่ยาวนัก  
อาจน าไปใชเ้พื่อการศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว การจะให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ผูส้ังเกตจะตอ้งท า
ความคุน้เคยกบังานท่ีสังเกตให้มากพอท่ีจะเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบังาน ขอ้มูลท่ีไดม้กัจะเป็น
ขอ้มูลท่ีมองเห็นและสัมผสัได ้ ไม่ใชข้อ้มูลทางดา้นจิตใจหรือความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน  ผลดีของ
การสังเกตก็คือ  ได้เห็นสภาพการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง  เห็นการใช้เคร่ืองมือและวตัถุดิบและเกิด
ความรู้สึกประทบัใจกบัส่ิงท่ีสังเกต 

 2. การใช้แบบสอบถาม 

  การใชแ้บบสอบถามเป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัมากเพราะท าไดส้ะดวกและเสียค่าใชจ่้ายต ่า
วิธีท่ีใช้เร่ิมจากง่ายๆ ก่อน  โดยการท าแบบสอบถามดว้ยการปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาท่ีออกแบบ
งานนั้น  แล้วส่งแบบสอบถามให้พนักงานผูป้ฏิบติังานกรอก ขั้นต่อมาก็น าเอาแบบสอบถามท่ี
พนักงานกรอบเรียบร้อยส่งให้หัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรงของงานนั้นๆ ท าการ
ตรวจสอบหัวหน้างานอาจะรียกผูก้รอกแบบสอบถามมาปรึกษาหารือกนั  แลว้แกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ต่างๆ ขั้นสุดทา้ยเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยการจดัแยกประเภทออกเป็นหมวดหมู่ตามท่ีก าหนด
แลว้ส่งใหผู้รั้บผดิชอบท าโครงการวเิคราะห์งานต่อไป หวัขอ้ท่ีควรก าหนดไวใ้นแบบสอบถามคือ 

  2.1 ช่ือ  ต าแหน่ง  แผนกงาน  และหวัหนา้งาน 

  2.2 หนา้ท่ีงานท่ีท าเป็นประจ าและท่ีท าเป็นคร้ังคราว 

  2.3 ลกัษณะของการควบคุมงานท่ีท า 

  2.4 วตัถุดิบ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ท่ีใช้ 
  2.5 คู่มือท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน 

  2.6 หน่วยงานหรือบุคคลท่ีตอ้งการประสานในการท างาน 

  2.7 ตดัสินใจท าคนเดียวหรือร่วมกบัหวัหนา้งาน 

  2.8 ลกัษณะของความรับผดิชอบในงาน 



60 

 

  2.9 การเก็บบนัทึกขอ้มูลและการรายงาน 

  2.10 ตรวจความถูกตอ้งของงาน 

  2.11 ลกัษณะการใชก้ าลงัทางร่างกายในการท างาน 

  2.12 สภาพของการท างาน 

  2.13 โอกาสของการเกิดอนัตรายในการท างาน 

  2.14 การศึกษาท่ีจ าเป็นส าหรับท่ีใชใ้นการท างาน 

  2.15 ประสบการณ์ในการท างาน 

  2.16 การฝึกอบรม 

 3. การสัมภาษณ์ 

  โดยทัว่ไปในการวเิคราะห์งานมกัจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือข้ึนตน้ของการ
รวบรวมขอ้มูล  เพราะท าให้ทราบถึงทศันคติและความรู้สึกของผูรั้บการสัมภาษณ์อนัมีผลต่อความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได ้ การสัมภาษณ์ในการวิเคราะห์งานมกัจะใชก้บัคนเพียง 2-3 คนในแต่ละงาน
เท่านั้ น  ไม่เหมือนกับการออกแบบสอบถามจะต้องให้  ทุกคนตอบลงแบบสอบถาม  เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลว้การสัมภาษณ์มกัใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกวา่การออแบบสอบถาม  เพราะผูด้  าเนินการ
สัมภาษณ์สามารถตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ จนแน่ใจวา่ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งจากผูรั้บการสัมภาษณ์แลว้ 
ไม่เหมือนกบัการออกแบบสอบถามซ่ึง  ผูก้รอบแบบสอบถามมกัจะตีความค าถามในสัมภาษณ์แลว้  
ไม่เหมือนกบัการออกแบบสอบถามซ่ึง  ผูก้รอบแบบสอบถามมกัจะตีความค าถามในแบบสอบถาม
เอาเอง  แต่การสัมภาษณ์ตอ้งใช้เวลามากและหากสัมภาษณ์ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดความผิดพลาดของ
ขอ้มูลไดม้าก  ขอ้แนะน าในการสัมภาษณ์ท่ีถูกวธีิควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  3.1 ใหแ้นะน าตนเองต่อผูใ้ห้การสัมภาษณ์  เพื่อจะไดรู้้จกัผูส้ัมภาษณ์เป็นใครและ
มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

  3.2 แสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจอยา่งจริงใจต่อผูรั้บการสัมภาษณ์  และงานท่ีก าลงั
วเิคราะห์นั้น 

  3.3 อย่าบอกถึงวีท  างานให้แก่ผูรั้บการสัมภาษณ์  แต่ตอ้งรู้วีการท างานจากผูรั้บ
การสัมภาษณ์ 

  3.4 ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

  3.5 อยา่ก่อใหเ้กิดความสับสนหรือความไม่แน่ใจใหก้บัผูรั้บสัมภาษณ์ 

  3.6 สร้างความรู้สึกท่ีเป็นมิตรและความอบอุ่นตลอดเวลาท่ีท าการสัมภาษณ์ 

  3.7 ก่อนจบการสัมภาษณ์ตอ้งแน่ใจวา่ไดข้อ้มูลครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 
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 4. การให้เลอืกรายการ 

  วิธีน้ีน ามาใช้กบัองค์กรขนาดใหญ่และมีคนจ านวนมากท่ีท างานอย่างเดียวกนั ผูท้  า
การวิเคราะห์งานจะตอ้งก าหนดขอ้มูลของงานต่าง ๆ ในองคก์รให้มีจ  านวนมากพอและครอบคลุม
งานทุกอย่างขณะเดียวกนัขอ้มูลก็ตอ้งมีความหมายและมีความส าคญัต่อผูป้ฏิบติังานท่ีเลือกหวัขอ้
การรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งปรึกษากบัหวัหนา้งานวิศวกร  ผูก้  าหนดวิธีการท างานและผูเ้ก่ียวขอ้งคน
อ่ืนท่ีมีความคุน้เคยกบังานท่ีจะวิเคราะห์นั้น  ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเลือกรายการหรือหัวขอ้งานหรือ
ขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้ห้ตรงกบัท่ีตนท างานนั้น เช่น ชั้นตอนการท างาน เวลาท่ีใชใ้นการท างาน ระดบั
การใช้ความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบและความช านาญ บางคร้ังอาจมีรายการให้เลือกเป็น
ร้อยๆ รายการซ่ึงมีความยุง่ยาก  แต่ละรายการจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของงานท่ีน่าจะแสดง
ให้เห็นถึงลกัษณะของงานและรายละเอียดต่างๆ ผูว้ิเคราะห์งานจะตอ้งใช้เทคนิคของการจดัแบ่ง
ขอ้มูล  การตีความ  และการสรุป  จึงตอ้งใชเ้วลาและเสียค่าใชจ่้ายสูง 

 5. การเกบ็บันทกึประจ าวนั 

  วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการบนัทึกประจ าวนัของผูป้ฏิบติังานเอง หากผูป้ฏิบติังานเขียน
บนัทึกของเขาเองดว้ยความซ่ือตรงขอ้มูลน้ีก็จะเช่ือถือได ้ จะเกิดการผิดพลาดก็ดว้ยความเขา้ใจผิด
หรือพลั้ งเผลอเองซ่ึงพอจะแก้ไขได้  แต่ก็จะมีจ านวนน้อยท่ีพนักงานจะขยนัเขียนบนัทึกการ
ปฏิบติังานทุก ๆ วนั  เพราะการบนัทึกเช่นน้ีต้องท าด้วยใจสมคัรเอง  หากมีการบงัคบั  เขาอาจ
บนัทึกไม่ครบถว้นหรือไม่สม ่าเสมอ  วนัไหนงานมากก็ไม่ไดบ้นัทึก  ดงันั้น  วธีิน้ีจึงไม่ค่อยมีใช ้

 6. การประชุมของผู้เช่ียวชาญ 

  การประชุมจะท าให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบังานได้มาก และยงัไดค้วามเห็นหรือแนวคิด
ต่างๆ เก่ียวขอ้งกบังาน  แต่อาจติดอยู่กบัผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นไม่มีความคุน้เคยกบั  รายละเอียดและ
ความซบัซอ้นบางอยา่งของงานไม่เหมือนกบัผูป้ฏิบติังานท่ีสัมผสักบังานนั้นทุก ๆ วนั 

 7. วธีิผสม 

  หมายถึง  การน าเอาวิธีวิเคราะห์งาน ทั้ง 6 วิธี  รวมกนัหรือตั้งแต่ 2 วิธีข้ึนไปโดยใช้
ควบคู่กนัตามความเหมาะสม  ซ่ึงสามารถขจดัขอ้บกพร่องของวิธีใดวิธีหน่ึงไดจึ้งท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามวกีารท่ีจะช่วยใหข้อ้มูลต่างๆ มีความถูกตอ้งมากท่ีสุดนั้น น ้าหนกัความส าคญั
คงอยูท่ี่ความพร้อมสมบูรณ์ของเทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์งานวา่ ไดมี้การใชเ้ทคนิค
หรือเคร่ืองมือวเิคราะห์งานครบถว้นหรือมีความสมบูรณ์มากเพียงใดเป็นส าคญั  และเพื่อให้ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวเิคราะห์งานยงัคงมีความถูกตอ้งต่อเน่ืองไปท่ีจะสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาว  ผูท้  าการ
วิเคราะห์งานควรจะตอ้งก าหนดให้มีการวิเคราะห์ติดตามผลการวิเคราะห์งานเป็นระยะดว้ย  ทั้งน้ี
เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ถูกตอ้งและทนัสมยัตลอดเวลานั้นเอง 
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วธิีการวเิคราะห์งานแบบใหม่ 

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2546, หนา้ 72) กล่าววา่  การวิเคราะห์งานแบบใหม่ท่ีมีการพฒันาข้ึน
มาใชก้็คือ เป็นแบบของค าถามท่ีเป็นมาตรฐาน (the standardized position analysis questionnaire)  
ท่ีซ่ึงไดมี้การพฒันาไวล่้วงหนา้ท่ีสามารถท าการวิเคราะห์  โดยน าเอาค าตอบท่ีไดม้าแจงนบัเป็นผล
ทางสถิติท่ีออกค่ามาเป็นคะแนนโดยตรง ข้อดีของวิธีการใช้ค  าถามท่ีเป็นมาตรฐานน้ี ก็คือ  
จะสามารถลดส่วนของการวิเคราะห์ท่ีเป็นเร่ืองของการใช้ความเห็นหรือการประเมินต่างๆ ท่ีไม่
ชดัเจนออกไปไดด้งัรายละเอียดตวัอยา่งซ่ึงแสดงในภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีน่ าเข้า (information input) 
  ท าการตีความหรือใหค้วามหมายเก่ียวกบัขอ้มูล 

 การใชแ้หล่งขอ้มูลจากแหล่งแตกต่างกนัไป 

 การควบคุมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล 

 การประเมินผลและวนิิจฉยัความหมายของขอ้มูล 

 คอยติดตามสภาพเง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  
 การใชส่ื้อความหมายหลาย ๆ อยา่ง 

กระบวนการใช้ความคิด (mental process ) 
 การตดัสินใจต่างๆ  
 การประมวลขอ้มูล 

ผลผลติที่ท าได้  (work output) 
 การใชเ้คร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 

 การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใช ้

 การเคล่ือนไหวทางดา้นร่างกาย 

 ท าการควบคุมเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิต 

 ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีซ่ึงใหค้วามช านาญหรือเป็นงานทางดา้นเทคนิค 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าดว้ยมือภายในการควบคุม  หรืองานอ่ืนใดท่ี 

 เก่ียวขอ้ง 

 มีการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือปลีกยอ่ยต่างๆ  
 ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยส่ิงของและงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งท าดว้ยมือ 

 สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการประสานงาน 
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ความสัมพนัธ์ต่อฝ่ายอืน่ๆ (relationships with others) 
 การส่ือความเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตดัสินใจหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตอ้งเก่ียวขอ้งจากฝ่ายอ่ืนโดยวธีิการติดต่อดว้ยตนเอง 

 ท าการควบคุมบงัคบับญัชา  ประสานงาน  หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังาน 

ตอ้งติดต่อกบัชุมชนหรือฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตวัเอง 

เนือ้หาของงาน (job context) 
 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตค้วามกดดนัและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 

 ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้กบัสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งน าตวัเองไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

 ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของงานท่ีซ่ึงมีภยัต่างๆ  
ลกัษณะอืน่ ๆ ของงาน (other job characteristics) 
 ท างานท่ีไม่ซ ้ าซาก  หรือเป็นการท างานตามท่ีก าหนดเป็นวนั ๆ ไป 

 ตอ้งท างานอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีรีบเร่งในเชิงธุรกิจ 

 การแต่งกายเป็นไปแบบง่าย ๆ หรือตอ้งแต่งเคร่ืองแบบเฉพาะอยา่ง 

 ไดรั้บการจ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบอยางท่ีไม่เป็นมาตรฐาน 

 หรือไดรั้บเงินเดือนเป็นประจ า 

 ตอ้งท างานท่ีมีก าหนดเวลาประจ า  หรือท่ีไม่สามารถก าหนดเวลาใหแ้น่นอนได ้

ตอ้งท างานภายใตส้ภาพเง่ือนไขท่ีเป็นความจ าเป็นของงาน 

 โดยท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได ้

 ปฏิบติัท่ีซ่ึงมีการจดัไวเ้รียบร้อยหรือปฏิบติังานท่ีซ่ึงมิไดมี้การจดัเตรียมไว  ้

 จะตอ้งต่ืนตวัต่อเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ  
สภาพทัว่ไปของงาน (overall  dimensions) 
 มีการตดัสินใจ  ติดต่อส่ือสาร  และความรับผดิชอบทัว่ๆ ไป 

 ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ  
 ท างานในดา้นท่ีเป็นธุรกิจทัว่ไปและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ท างานท่ีเก่ียวกบัดา้นเทคนิคและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท างานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท างานในวนัปกติหรือท างานตามความหมายก าหนดพิเศษ 

ท างานประจ าต่างๆ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของงาน 

   จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีซ่ึงเก่ียวกบัการใชร่้างกาย 

ตอ้งท าการปกครอง  บงัคบับญัชา  หรือประสานงานกบับุคคลฝ่ายอ่ืนๆ  
ตอ้งติดต่อกบัชุมชน  ลูกคา้  หรือกลุ่มอ่ืน 

ตอ้งท างานท่ีมีเวลาท่ีไม่แน่นอน 

ตอ้งท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม มีภยัอนัตรายท่ีมีสภาเง่ือนไขตอ้งยอม 

รับต่างๆ  
 

ภาพที ่3.2 ตวัอยา่ง 45 ดา้นของงานท่ีก าหนดข้ึนเป็นค าถามมาตรฐาน 

ทีม่า (ธงชยั  สันติวงษ,์  2546, หนา้ 73) 
 

 ข้อมูลจากการวเิคราะห์งาน 

 สารสนเทศท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นจากการวิเคราะห์งานประกอบด้วยข้อมูลและ
รายละเอียดของงานหลกัๆ 2 ประการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description: 

JD) และ ขอ้มูลจากคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (Job Specification: JS) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 ความหมายของค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ท่ีนกัวิชาการไดอ้ธิบายไว ้เช่น 
สุรพล  กอวฒันสกุล (2534, หน้า 9) ไดอ้ธิบายว่า  ค  าบรรยายลกัษณะงานเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึง
ลกัษณะงานหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  รวมทั้งคุณลกัษณะของคนท่ีสามารถท างานนั้นได้และ
คุณสมบติัเฉพาะหรือคุณสมบติัมาตรฐานของต าแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ เช่น  การสรรหาพนักงาน  การประเมินค่างาน  และการพฒันาบุคคล 

เป็นตน้ 
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 สุภาพร  พิศาลบุตร (2542, หน้า 98) ไดส้รุปไวว้่า  การบรรยายลกัษณะงาน  หมายถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะงาน  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  กระบวนการปฏิบติังานและเง่ือนไขท่ี
แสดงถึงลกัษณะของงาน 

 เวอร์เธอร์ และเดวิส (Werther and Davis, 1996, P. 127) ไดนิ้ยามค าบรรยายลกัษณะงาน
วา่หมายถึง ขอ้ความท่ีอธิบายหนา้ท่ีคามรับผดิชอบ สภาพการท างาน และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของงาน 

เฟรนซ์ (French, 1994, P.169) ได้นิยามว่า ค  าบรรยายลกัษณะงาน ซ่ึงบา้งคร้ังอาจเรียกว่าค า
พรรณนาต าแหน่ง (position  description) หมายถึง  ขอ้ความสรุปเก่ียวกบั  หนา้ท่ีภารกิจหลกัของ
งาน  ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน  และอาจรวมถึงการก าหนด  คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การปฏิบติังานในต าแหน่งนั้น ๆ  
 โกรเพค  (Ghorpade,  1988, P.7) ไดก้ล่าววา่การบรรยายลกัษณะงาน  คือ  ค  าบรรยายงาน
ทั้งหมดท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน ท าอะไรท าท าไม  ท าอยา่งไร  และท าท่ีไหน 

 จากความหมายขา้งตน้พอสรุปไดว้่า  ค  าบรรยายลกัษณะงานเป็นขอ้ความซ่ึงระบุและ
อธิบาย ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบเน้ือหาของงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  สภาพการท างาน  และ
อาจรวมถึงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ   
 

ความส าคญัและประโยชน์ของค าบรรยายลกัษณะงาน 

 ค าบรรยายลกัษณะงานนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจะน าไปสู่การประสานกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร  ค าบรรยายลกัษณะงานมีความส าคญัและประโยชน์ดา้น
ต่างๆ ทั้งต่อองคก์ร  ต่อผูบ้งัคบับญัชา  และต่อตวัพนกังานผูป้ฏิบติังาน ดงัน้ี 

 1. ความส าคัญและประโยชน์ต่อองค์กร 

  องค์กรสามารถใช้ข้อมูลจากค าบรรยายลักษณะงานมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการด าเนินงานขององคก์รในดา้นต่างๆเช่น การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร การปฐมนิเทศ การส ารวจค่าตอบแทนและการบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ความปลอดภยัและ 

  อาชีวอนามยั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีองคก์รยงัสามารถใชข้อ้มูลจากการ
ค าบรรยายลกัษณะงานในการปรับปรุงระบบงานโดยการจดักลุ่มและแยกประเภทตามลกัษณะของ
งาน  ยงัผลใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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 2. ความส าคัญและประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา 

  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถใช้ขอ้มูลจากค าบรรยายลกัษณะงานมาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ประกอบการแนะน าให้พนกังานใหม่รู้จกังานและรับรู้ความคาดหวงัในการปฏิบติังานมอบหมาย
งานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประเมินผลการปฏิบติังานตามการปฏิบติังานเล่ือนต าแหน่งงานและยา้ย
พนกังาน  ป้องกนัการท างานซ ้ าซ้อน ฝึกอบรมและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อนโยบายขององคก์รไดอ้ยา่งตรงเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

 3. ความส าคัญและประโยชน์ต่อพนักงานบุคลากร 

  บุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานสามารถใช้ขอ้มูลจากค าบรรยายลกัษณะงานมาใช้เป็น
ขอ้มูลช่วยให้เขา้ใจและทราบลกัษณะและขอบเขตงานท่ีตอ้งปฏิบติั นอกจากน้ียงัช่วยให้บุคลากร
ปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเอง โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบติังานกบัความคาดหวงัท่ี
ระบุไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงานอีกดว้ย 

 

องค์ประกอบการเขยีนค าบรรยายลกัษณะงาน 

 ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ยขอ้มูลของงานซ่ึงตอ้งมีรายละเอียด
ขององคป์ระกอบหลกั ๆ ดงัน้ี 

 1. การระบุคุณลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบังาน  
  เป็นการใหข้อ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบังานอนัประกอบดว้ย  ช่ือต าแหน่งงาน สถานภาพ
ของงาน รหัสงาน วนัเดือนปีท่ีวิเคราะห์งานช่ือผูเ้ขียนค าบรรยายลักษณะงาน  ช่ือผูรั้บรองค า
บรรยายลกัษณะงาน  ช่ือหน่วยงาน  สังกดั  ต าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้  และช่วงอตัราเงินเดือน  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1.1 ช่ือต าแหน่งงาน 

   เป็นการระบุช่ือต าแหน่งงาน  เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ พนักงาน
ควบคุมคุณภาพ  หรือ พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้  ซ่ึงจะท าให้ผูค้รองต าแหน่งไดรู้้ถึง
คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน  กิจกรรมในการปฏิบติังาน  ความสัมพนัธ์ของงานนั้นๆ กับงานอ่ืน 
นอกจากน้ีช่ือต าแหน่งจะต้องเป็นปัจจุบันเม่ือน าไปเปรียบเทียบกับงานประเภทเดียวกันกับ
หน่วยงานอ่ืน  และสามารถช้ีวดัความแตกต่างของสถานะในแต่ละต าแหน่งในองค์กร โดยการตั้ง
ช่ือต าแหน่งงานมีหลกัเกณฑ์ เช่น เป็นช่ือท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป ใช้ขอ้ความเป็นช่ือสั้ นๆ แต่มีความ
เขา้ใจครอบคลุมรายละเอียดในงาน ระบุหนา้ท่ีและรายละเอียดของงานอยา่งชดัเจน ช้ีถึงระดบัความ
เช่ียวชาญ  และระดบัการบงัคบับญัชาในงานนั้นดว้ย 
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  1.2 สถานภาพของงาน 

   เป็นการให้ขอ้มูลระบุว่างานนั้นอยูใ่นระดบัใด เช่น ระดบับริหาร หรือระดบั
ฝีมือ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
  1.3 รหสังาน 

   เป็นการใชต้วัเลขหรือตวัอกัษรแสดงความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งงาน ลกัษณะ
คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน  และความสัมพนัธ์กบังานอ่ืน ๆ ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีการก าหนดรหัส
งานแตกต่างกนั 

  1.4 ช่ือผูเ้ขียน 

   เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่ง โดยทัว่ไป
ผูจ้ดัท าอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 ฝ่าย  คือ  หวัหนา้งานนั้นๆ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละพนกังาน
ผูใ้หข้อ้มูลต่างๆ เก่ียวกบังาน 

  1.5 หน่วยงานสังกดั 

   เป็นการระบุช่ือ ส่วนงาน แผนก  หรือฝ่ายของงานท่ีท าการวิเคราะห์ โดยระบุ
สังกดัใหช้ดัเจน 

  1.6 ช่ือผูรั้บรอง 

   ตอ้งมีการลงลายมือช่ือและต าแหน่งของบุคคลท่ีให้การรับรองว่าค าบรรยาย
ลกัษณะงานท่ีจดัท าข้ึนน้ีถูกต้อง  สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
โดยทัว่ไปจะเป็นผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงกวา่นั้น 

  1.7 ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

   เป็นการใหร้ายละเอียดในสายการบงัคบับญัชาของต าแหน่งงานนั้นๆ 

  1.8 ช่วงอตัราเงินเดือน 

   เป็นการระบุช่วงอตัราค่าจา้ง เงินเดือน อาจรวมถึงผลประโยชน์และสวสัดิการ 
ปัจจุบนัของต าแหน่งงานนั้นๆ 

 2. ลกัษณะงานโดยย่อ 

  เป็นข้อความท่ีบรรยายลักษณะงาน เป้าหมาย ภารกิจหลัก และเหตุผลในการ
ปฏิบติังาน เพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจในงาน  ท าให้เขา้ใจรายละเอียดของงานได ้ การเขียนลกัษณะ
งานโดยยอ่ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัวา่ งานนั้นท าอะไร ตอ้งอาศยัอะไรบา้งมาช่วยในการท างาน 
และ แสดงใหเ้ห็นวตัถุประสงคข์องงานนั้น  โดยระบุวา่งงานนั้นท าอยา่งไรและท าไมจ่ึงท าอยา่งนั้น
โดยควรหลีกเล่ียงขอ้ความท่ีช้ีให้เห็นความยืดหยุ่น  และไม่ไดช้ี้ชดัให้เห็นธรรมชาติของงาน เช่น 
“ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา”   
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 3. ความรับผดิชอบและหน้าที ่ 
  เสนาะ ติเยาว ์(2535, หน้า 261) ไดเ้สนอแนะว่าลกัษณะส าคญัของความรับผิดชอบ
และหน้าท่ีจะต้องเขียนเก่ียวกับการด าเนินงาน  วิธีการท างานรวมถึงความสัมพนัธ์กับงานอ่ืน  
โดยทัว่ไปจะใชข้อ้ความท่ีระบุความหมายอยา่งแน่นอนชดัเจน ในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย 

  3.1 ลกัษณะการควบคุมโดยระบุผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีควบคุม  และผูท่ี้ถูกควบคุม 

  3.2 ลกัษณะของการสอนแนะ  การฝึกอบรม  การปรึกษาหารือ 

  3.3 วตัถุประสงคข์องงานและผลงานท่ีตอ้งการ 

  3.4 ความยากง่ายในการปฏิบติังาน 

  3.5 ความรับผดิชอบในการตดัสินใจเก่ียวกบังาน 

  3.6 ระดบัความรับผดิชอบดา้นการวางแผน  การควบคุม  และการสั่งการ 

  3.7 ขอ้ก าหนดดา้นการใชแ้รงงานกายในการปฏิบติังาน 

  3.8 ผลกระทบทางดา้นอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

  3.9 คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

  3.10 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 

 4. ความสัมพนัธ์กบังานอืน่ๆ  
  ความสัมพนัธ์กบังานอ่ืนมุ่งแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของผูค้รองต าแหน่งกบับุคคล
อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยระบุวา่ต าแหน่งนั้นมีสายการบงัคบับญัชาอย่างไร หรือ 

มีความสัมพนัธ์กบัแผนก ฝ่าย และส่วนงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งไร 

 5. อ านาจหน้าที ่ 
  เป็นการอธิบายขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผูค้รองต าแหน่งซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจในการบงัคบับญัชาตามท่ีองค์กรก าหนดหรือมอบหมายให้ เช่นผูค้รองต าแหน่งได้รับ
มอบหมายใหอ้นุมติัการผา่นงาน หรือปฏิเสธการจา้งงานของพนกังานทดลองงาน 

 6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  เป็นการระบุระดับผลการปฏิบัติงานท่ีองค์กรคาดหวังจากต าแหน่งงานนั้ นๆ  
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตอ้งใช้วิธีการก าหนดตวัช้ีวดัให้ชดัเจน  ตวัอย่างเช่นสามารถ
บรรจุสินคา้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 กล่องต่อชัว่โมง   
 7. สภาพการปฏิบัติงาน  
  เป็นการให้รายละเอียดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานท่ีท างาน สภาพการ
ท างาน  และสภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความดงั ความร้อน  และสภาพท่ีเส่ียงภยัอนัตรายใน
พื้นท่ีปฏิบติังาน  
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องค์ประกอบของการเขียนค าบรรยายลกัษณะงาน  จะประกอบไปด้วยการระบุคุณสมบติัทัว่ไป
เก่ียวกบังาน  ลกัษณะงานโดยย่อ  ความสัมพนัธ์  อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบกบังานอ่ืน ๆ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน  และสภาพการปฏิบติังาน  ดงัตวัอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าบรรยาย
ลกัษณะงานในภาพท่ี 3.3 

 

 

 

ค าบรรยายลกัษณะงาน 

ช่ือต าแหน่งงาน................................................... สถานภาพ................................................... 
รหสังาน ............................................................. วนัท่ี ........................................................... 
ช่ือหน่วยงาน ...................................................... ต  าแหน่งหวัหนา้งาน ................................. 
ผูเ้ขียน ................................................................ ผูรั้บรอง .................................................... 

1. ลกัษณะงานโดยยอ่
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

2. ความสมัพนัธ์กบังานอ่ืน ๆ ความรับผิดชอบและหนา้ท่ี
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
3. อ านาจหนา้ท่ี................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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ภาพที ่3.3 แบบฟอร์มค าบรรยายลกัษณะงาน 

ทีม่า  (สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2542, หนา้ 75) 
 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏบัิติงาน 

 ความหมายของคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (job specification) ท่ีนกัวิชาการไดอ้ธิบายไว ้
เช่น สุนนัทา  เลาหนนัทน์ (2542, หนา้ 80) ไดส้รุปไวว้า่  ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานคือ  
ขอ้ความท่ีอธิบายถึงคุณสมบติัส่วนบุคคลขั้นต ่าท่ี ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมี เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยจะก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ การศึกษา 
ประสบการณ์  ความสามารถ  สภาพของร่างกายและจิตใจท่ีจ าเป็นต่อการท างานนั้น ๆ รวมถึงการ
อธิบายสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

 คาร์เรล,  แอลเบิร์ต และแฮทฟิลด์ (Carell, Clbert and Hatfield, 1995, P. 193) ไดใ้ห้
ค  าอธิบายวา่ ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน คือ การน าขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิเคราะห์งานมาเรียบ
เรียง เพื่อก าหนดคุณสมบติัขั้นต ่าท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีเพื่อใช้ในการปฏิบติังาน คุณสมบติัต่างๆ 

4. มาตรฐานการปฏิบติั 

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

............................................................................................................................................. 
5. สภาพการปฏิบติังาน
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
เคร่ืองมืออปุกรณ์ (ถา้มี)....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
  

รับรองวา่ทุกอยา่งถูกตอ้ง 

 

      .......................................................                   ........................................................ 
                         ผูเ้ขียน         ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
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จ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ทกัษะ (skills) ความรู้ (knowledge) และความสามารถ (ability) ซ่ึงเรียกว่า 
SKA’s  
 เซ็นโซ และรอบบิน (Cenzo and Robbins, 1994, P.141) ไดก้ล่าววา่ขอ้ก าหนดคุณสมบติั
ของผูป้ฏิบัติงานเป็นการระบุคุณสมบัติขั้นต ่ าท่ีผูค้รองต าแหน่งจะเป็นต้องมี  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ โดยการ าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากากรวิเคราะห์งานมาใช้ในการ
ก าหนดความรู้ทกัษะ การศึกษา  ประสบการณ์  วุฒิบตัร  และความสามารถท่ีต้องการ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีว่าบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติท่ีระบุไว ้ ดังนั้ น  ข้อก าหนดคุณสมบัติของ
ผูป้ฏิบติังานจึงเป็น เคร่ืองมือท่ีส าคญัของกระบวนการคดัเลือก  เพราะจะช่วยให้ผูค้ดัเลือกสามารถ
ก าหนดไดว้า่คุณสมบติัดา้นใดบา้งท่ีผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งมี  และยงัช่วยใหก้ารตดัสินใจท าไดง่้านข้ึน 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะงาน คือ การก าหนดคุณสมบติั ทกัษะ  ประสบการณ์  
ความรู้  ความสามารถ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของผูค้รองต าแหน่งงาน  
 

องค์ประกอบของข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏบัิติงาน 

 สุนันทา  เลาหนันทน์ (2542, หน้า 80) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของข้อก าหนด
คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการน าไปใช้และ
ลกัษณะของงาน  องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีพบกนัทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

 1. การระบุคุณลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบังาน  
  การระบุคุณลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบังานในส่วนน้ีจ าเป็นตอ้งมี หามีการจดัท าขอ้ก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของงานเป็นเอกสารแยกต่างหากจากค าบรรยายลกัษณะงาน  ขอ้มูลทัว่ไปจะ
ประกอบด้วยช่ือต าแหน่งงาน  สถานภาพของงาน  รหัสงาน  วนัท่ี  ช่ือผูเ้ขียน  ช่ือผูรั้บรอง  
ช่ือหน่วยงานสังกดั  ต าแหน่งบงัคบับญัชาขั้นตน้  ซ่ึงเหมือนกบัค าพรรณนา  ลกัษณะงาน 

 2. คุณสมบัติด้านความเช่ียวชาญในงาน  
  คุณสมบติัดา้นความเช่ียวชาญในงานจะประกอบดว้ย การศึกษา  ประสบการณ์การ
ฝึกอบรม และความสามารถพิเศษ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 การศึกษา 

   การศึกษา หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะท่ี
ไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา  โดจะระบุระดบัการศึกษา จ านวนปีท่ีศึกษา และสาขาวชิา 

   วิธีการก าหนดอาจท าได ้2 วิธี  คือ  วิธีแรกก าหนดระดบัการศึกษาท่ีตอ้งการ
ใหสู้งกวา่ระดบัความรู้  ทกัษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน  เพื่อให้ไดบุ้คคล
ท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่งานท่ีตอ้งรับผิดชอบ  ซ่ึงวิธีน้ีประสบการณ์อาจมีความจ าเป็นนอ้ยลง  ส่วนวิธีท่ี
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สองจะตรงกนัขา้งกบัวธีิแรก  กล่าวคือ  จะก าหนดระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ระดบัความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานแต่จะตอ้งการประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบังานเพิ่มข้ึน 

  2.2 ประสบการณ์ 

   ประสบการณ์  หมายถึง ความรู้ และความช านาญท่ีบุคคลได้จากการเห็น  
การมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ประสบการณ์อาจจะแสดงให้เห็นความช านาญ
ในงานเฉพาะอย่างหรือความช านาญทัว่ไป  โดยปกติจะก าหนดเป็นระยะเวลา  ซ่ึงระยะเวลาจะ
ช้ีใหเ้ห็นระดบัทกัษะและความเช่ียวชาญ 

  2.3 การฝึกอบรม 

   หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และความช านาญดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีบุคคลไดรั้บจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการพฒันาคุณภาพบุคลากรท่ีหน่วยงานจดัข้ึน  ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

 นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบยอ่ยอ่ืนๆ อีก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานวา่ตอ้งการบุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัเช่นใด บางต าแหน่งจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เช่นสถาปนิก แพทย ์ 
ทนายความ  หรือบางต าแหน่งตอ้งการความสามารถพิเศษ เช่น ขบัรถยนตไ์ด ้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ได ้เป็นตน้ 

 3. คุณลกัษณะด้านความสามารถ  
  คุณลกัษณะดา้นความสามารถ  หมายถึง  ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน  
ซ่ึงไดแ้ก่ 

  3.1 ความสามารถทางร่างกาย 

   ความสามารถทางร่างกาย  คือ สภาพร่างกายท่ีตอ้งใช้ในการปฏิบติังานและ
จ าเป็นส าหรับงานนั้น ๆ เช่น  ส่วนสูง  น ้าหนกั  อาย ุ เพศ  สุขภาพ  การมองเห็น  การไดย้ิน  การได้
กล่ินเป็นตน้  ซ่ึงขอ้ก าหนดทางร่างกายจะจ าเป็นส าหรับงานระดบัปฏิบติัการมากกว่างานระดบั
บริหาร 

  3.2 ความสามารถทางความคิด 

   ความสามารถทางความคิด คือ การใช้สมองและสติปัญญาเพื่อคิด  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประยกุต ์ แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ความสามารถทางความคิดท่ีตอ้งการ เช่น 

   3.2.1 ความคิดริเร่ิม 

   3.2.2 ความสามารถทางการใชภ้าษา 

   3.2.3 ความสามารถทางการใชต้วัเลข 

   3.2.4 ความสามารถในการใชเ้หตุผล 
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    3.2.5 การตดัสินใจ 

   3.2.6 การแกปั้ญหา 
   3.2.7 ความมัน่คงทางอารมณ์ 

 โดยทัว่ไปจะพบความสามารถทางความคิดน้ีจ าเป็นส าหรับงานส่วนใหญ่  แต่การก าหนด
จะตอ้งใหส้ัมพนัธ์กบัต าแหน่งงาน 

 4. สภาพการปฏิบัติงาน (working conditions) 
  สภาพการปฏิบติังาน คือ การใชข้อ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นบรรยากาศ
ของการท างาน รวมถึงเร่ืองอากาศ ความร้อน แสดงสว่าง กล่ิน เสียง ความสั่นสะเทือน ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน  เพื่อให้ผูท้  างานได้ทราบล่วงหน้าและ
ขณะเดียวกนัสามารถหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท างาน 

  การก าหนดองคป์ระกอบของขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน  จะเป็นการระบุ
คุณลกัษณะทัว่ไปของงาน  ความเช่ียวชาญ ความสามารถ  และสภาพการปฏิบติังาน  ดงัตวัอย่าง
แบบฟอร์มการจดัท าการก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานซ่ึงพบกนัทัว่ไป  ดงัแสดงในภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ภาพที ่3.4 แบบฟอร์มขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

ทีม่า  (สุนนัทา  เลาหนนัทน์, 2542, หนา้ 82) 
 

แนวปฏบัิติในการจัดท าข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏบัิติงาน 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จ  าเป็นต้องด าเนินการก าหนดคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบและถูกตอ้ง โดยมีแนวปฏิบติัในการจดัท าดงัน้ี 

1. ความเช่ียวชาญ 

     การศึกษา.............................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
     ประสบการณ์....................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................. 
     ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................  
      ............................................................................................................................................ 
2. คุณลกัษณะด้านความสามารถทีต้่องการ 

     ความสามารถทางดา้นร่างกาย............................................................................................ 
     ความสามารถทางดา้นความคิด........................................................................................... 
3. สภาพการปฏิบตังิาน 

     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 
 ขอรับรองวา่ทุกอยา่งถูกตอ้ง 

 

 .............................................   ............................................... 
  ผูเ้ขียน     ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ข้อก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะของงาน 

ช่ือต าแหน่งงาน................................................ สถานภาพ ......................................................... 
รหสังาน ...................................................... วนัท่ี ...................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน ............................................... ต  าแหน่งหวัหนา้งาน ............................................. 
ผูเ้ขียน .......................................................... ผูรั้บรอง ............................................................... 
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 1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้ในการท างาน เช่นความรู้  ทกัษะ  และ
ความสามารถ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์และคุณสมบติัพิเศษต่างๆ ท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมี 

 2. การก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานควรก าหนดให้เหมาะสมโดยไม่ตั้งคุณสมบติั
ไวสู้งหรือต ่าจนเกินไปเพราะอาจท าให้ไม่ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของ
องคก์ร 

 3. ควรระบุคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานในเชิงปริมาณ เช่น สามารถพิมพดี์ดได ้45 ค  า 
ต่อนาที 

 4. ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานสอดคล้องกับหน้าท่ี
ความรับผดิชอบท่ีก าหนดไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงาน 

 ตวัอย่างของค าบรรยายลกัษณะงาน (job description) และการก าหนดคุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังาน (job specification) เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดงัรายละเอียดท่ีแสดงใน 

ภาพท่ี 3.5 

 

ค าบรรยายลกัษณะงาน (job description) 
ช่ืองาน 

รหสังาน 

ช่ือสังกดั 

เงินเดือน 

ความสัมพนัธ์กบัแผนกอ่ืน 

ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา
เบ้ืองตน้ 

ลกัษณะงานโดยยอ่ 

 

 

การปฏิบติังาน 

พนกังานประชาสัมพนัธ์ 

MN.2.001 

แผนกประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารกลาง 

10,000 – 15,000 บาท 

ทุกฝ่าย  ทุกแผนก 

ผูจ้ดัการแผนกประชาสัมพนัธ์ 

ตอนรับให้รายละเอียด ใหบ้ริการดา้นโสตทศันูปกรณ์แก่แขก หือ 
ลูกคา้ของบริษทั ผลิตส่ือต่างๆ ในการโฆษณา  และประชาสัมพนัธ์
ติดต่อหน่วยงานภายนอกในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

1. ตอนรับลูกคา้และแขกผูม้าติดต่อกบับริษทั 

2. ใหร้ายละเอียดของการด าเนินงานและอ่ืนๆ  แก่ผูส้นใจ 

3. แจกเอกสารแนะน าแก่ผูส้นใจ 

4. ใหบ้ริการดา้นโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ แก่ลูกคา้งและผูส้นใจ 

5. ผลิตส่ือต่างๆ ในการโฆษณาใหบ้ริษทั 

6. จดัตกแต่งบริเวณทั้งภายนอกและภายในส านกังาน 

7. ติดต่อหน่วยงานภายนอกในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
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การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (job specification) 
ต าแหน่ง 

เพศ 

การศึกษา 

ประสบการณ์ 

ความสามารถ 

 

สภาพการท างาน 

คุณสมบติัอ่ืน 

พนกังานประชาสัมพนัธ์ 

ชาย / หญิง อายรุะหวา่ง 20 – 28 ปี 

ปริญญาตรี  ดา้นประชาสัมพนัธ์  นิเทศศาสตร์ หรือศิลปะศาสตร์ 

อยา่งนอ้ย 2 ปี ในงานประชาสัมพนัธ์ 

ผลิตหรือใชโ้สตทศันูปกรณ์ไดดี้  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  และมี
บุคลิกภาพดี  
ชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หาร 

ในส านกังานและสามารถออกต่างจงัหวดัได ้

1. มีศิลปะในการส่ือสารกบับุคคลต่างๆ ไดดี้ 

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจการท างาน 

3. สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ 

4. ท  างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดดี้ 

 

ภาพที ่3.5 ตวัอยา่งค าบรรยายลกัษณะงาน (job description) และการก าหนด 

  คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (job specification) 
ทีม่า  (สมชาย  หิรัญกิตติ, 2542, หนา้ 67) 
 

สรุป 

 การวิเคราะห์งานเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัซ่ึงถือไดว้า่เป็นท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรม
หลกัต่างๆทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีถูกน ามาใช้ในการศึกษา รวบรวม 
และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เพื่อท่ีจะไดร้ายละเอียดและขอ้มูลส าคญัจ าเป็นของงานอยา่ง
เพียงพอในการน าไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์งานเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้เราเกิดความ
เขา้ใจในต าแหน่งงานทัว่ทั้งองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัซ่ึงบริบทขององคก์รดา้นต่างๆตอ้ง
มีความสามารถปรับตวัไดอ้ย่างรวดเร็วและเท่าทนักบัเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวฒัน์ ท าให้การ
วิเคราะห์งานยิ่งทวีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมากเพราะองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัและ
ปรับรูปแบบการปฏิบติังานให้เหมาะสม ตลอดจนการเกิดงานใหม่ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนการ
วเิคราะห์งานก็ยิง่มีความส าคญัมากตามไปดว้ยเช่นกนั 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษยส์ามารถใช้ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งาน มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในการบริหารบุคลากรได ้ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร 
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังาน และการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ดังนั้ นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการ  
เก็บรวบรวมขอ้มูลของงาน เพื่อใหส้ามารถประยกุตอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 3 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการวเิคราะห์งานมาใหเ้ขา้ใจ 

 2. กระบวนการในการวเิคราะห์งานประกอบดว้ยขั้นตอนอะไรบา้ง 

 3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์งานมีอะไรบา้ง 

 4. การเขียนแบบบรรยายลกัษณะงาน  ประกอบดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง 

 5. จงอธิบายความหมายของการก าหนดลกัษณะเฉพาะของผูป้ฏิบติังาน (Job Specification) 

มาใหเ้ขา้ใจ 

 6. ใหเ้ขียนค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และการก าหนดคุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังาน  (Job Specification) ในต าแหน่งพนกังานบญัชี 

 7. การวิเคราะห์งาน ค าบรรยายลกัษณะงาน และการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะงาน 

มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  จงอธิบายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ  
 8. ในทศันะของท่าน ท่านคิดวา่ ค  าบรรยายลกัษณะงานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การประเมินผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งไร  จงอธิบายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

 9. ท่านคิดวา่การวเิคราะห์งาน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์การพฒันาวธีิการคดัเลือกคน
เขา้สู่องคก์รไดอ้ยา่งไร จงอธิบายและยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

 10. ท่านคิดวา่การวเิคราะห์งานมีความส าคญัอยา่งไรต่อการบริหารจดัการองคก์ร 
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แผนบริหารงานสอนประจ าบทที่ 4 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1. ความหมายของการสรรหา 

 2. ปรัชญาของการสรรหา 

 3. เป้าหมายของการสรรหา 

 4. กระบวนการในการสรรหา 

 5. ขอ้จ ากดัท่ีมีผลกระทบต่อการสรรหา 

 6. แหล่งของการสรรหา 

 7. เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายใน 

 8. เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายนอก 

 9. วธีิอ่ืนท่ีใชท้ดแทนการสรรหา 

 10. สรุป 

 11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายความหมายของการสรรหาได ้

 2. ทราบถึงปรัชญาของการสรรหา 

 3. เขา้ใจถึงเป้าหมายของการสรรหา 

 4. เขา้ใจกระบวนการในการสรรหา 

 5. ทราบถึงขอ้จ ากดัท่ีมีผลกระทบต่อการสรรหา 

 6. สามารถบอกแหล่งของการสรรหาได ้

 7. เขา้ใจเทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายใน 

 8. เขา้ใจเทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายนอก 

 9. ทราบถึงวธีิอ่ืนท่ีใชท้ดแทนการสรรหา 
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วธิีสอน 

 1. บรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 

 2. บรรยายประกอบ PowerPoint ตามหวัขอ้ต่างๆ 

 3. ตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 4. บรรยายสรุปเน้ือหาท่ีส าคญั 

 

กจิกรรม 

 1. แบ่งกลุ่มอภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ 

 2. คน้ควา้เพิ่มเติมในห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต 

 3. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในหวัขอ้ท่ีก าหนดและรายงาน 

 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

 3. ตวัอยา่งขอ้มูลในการสรรหาจากหน่วยงานต่างๆ 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

 1. สังเกตจากการตอบค าถาม การตั้งใจเรียน 

 2. ประเมินผลจากการเสนอรายงาน 

 3. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่ 4 

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็น
ประตูด่านแรกขององคก์ารในการท่ีจะไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานในองคก์าร 
ในปัจจุบนัทุกองคก์ารไม่วา่จะเป็นองคก์ารของรัฐหรือองคก์ารธุรกิจเอกชนนั้นนอกจากจะแข่งขนั
กันพฒันาประสิทธิภาพในองค์การแล้ว ยงัมีการแข่งขันในการกันสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเพราะทุกองคก์ารตระหนกัดีว่าปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดในการขบัเคล่ือนและน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์การ 

ดงันั้นองค์การต่างๆจึงไดมี้การพฒันารูปแบบของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้สามารถเขา้ถึง จูงใจ
และดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการขององคก์ารอยา่งกวา้งขวาง องคก์ารท่ีไม่ให้
ความส าคญัในการปรับและปรุงและพฒันารูปแบบของการสรรหาให้มีประสิทธิภาพจะเสียโอกาส
ท่ีจะไดเ้ลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเขา้สู่องค์การซ่ึงมกัจะกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การ
ในท่ีสุด 

 

ความหมายของการสรรหา 

 การสรรหา เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์องค์การจดัท า
ข้ึน  เพื่อจูงใจให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ตามท่ีองค์การไดร้ะบุไวใ้นการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยม์าสมคัรงาน เพื่อองคก์ารจะไดท้  าการคดัเลือกต่อไป  มีนกัวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หค้  านิยามและค าอธิบายเก่ียวกบัการสรรหาไวด้งัน้ี 

 โกเมซ-เมเจีย , บาลคิน และ คาร์ด้ี (Gomez-Mejia, balkin and Cardy) ไดอ้ธิบายว่า  
การสรรหา หมายถึง กระบวนการแสวงหากลุ่มผูส้มคัรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบติัเหมาะสม
ส าหรับกบังานแต่ละงาน นับเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจา้งงาน (Employment process)  
โดยองค์การจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงานท่ีว่างให้ตลาดแรงงานรับทราบเพื่อดึงดูดให้ผูมี้
ความสามารถมาสมคัร ซ่ึงอาจเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายนอกองคก์ารก็ได ้

 เซ็นโซ และ รอบบิ้นส์ (Cenzo and Robbins, 1994, P.156) ไดอ้ธิบายวา่ การสรรหาเป็น
กระบวนการคน้พบผูส้มคัรงานท่ีมีความสามารถส าหรับบรรจุในต าแหน่งท่ีว่างในปัจจุบนัหรือ
ต าแหน่งท่ีคาดว่าจะว่าง ท าให้มัน่ใจไดว้า่องคก์ารจะสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ การสรรหาเป็นกิจกรรมเช่ือมโยง (Linking activity) ในการน าบุคลากรท่ี
ประสงค์จะท างานมาสู่งานท่ีตอ้งการบุคลากรรับผิดชอบ และกิจกรรมน้ีตอ้งการความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

 คุชเวย ์(Cushway, 1994, P.55) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การสรรหาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมุ่งดึงดูดใจกลุ่มผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานจากแหล่งต่างๆ ให้มาสมคัรงาน ดงันั้น องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบการสรรหาท่ีมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากผลท่ีเกิดจากระบบสรรหาท่ีขาดคุณภาพจะส่งผลใหมี้อตัราลาออกจากงานสูง 
ผลการปฏิบติังานต ่ากวา่มาตรฐาน พนกังานขาดแรงจูงใจในการท างาน และบางทีอาจไม่สามารถจะ
จูงใจผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัดีจากแหล่งภายนอกเขา้มาร่วมงานกบัองคก์าร 

 อิวานซีวิช (Ivancevich, 2001, P. 186) กล่าววา่ การสรรหาเป็นกิจกรรมขององคก์ารท่ีมี
อิทธิพลต่อจ านวนและประเภทของผูส้มคัร ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีสนใจและเต็มใจท่ีจะยอมรับต าแหน่ง
งานท่ีองคก์ารเสนอให ้

 มอนด้ี และโน (Mondy and Noe, 1996, P.150) ใหค้วามหมายของการสรรหาวา่ หมายถึง 
กระบวนการดึงดูดใจบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะกบัต าแหน่งวา่งให้เกิดความสนใจและกระตุน้ให้
บุคลากรเหล่านั้นมาสมคัรงานกบัองคก์ารในจ านวนท่ีเพียงพอ 

 พลนัเก็ตและแอต็เนอร์ (Plunkett and Attnet, 1994, P.317) ใหค้วามหมายของการสรรหา
วา่ หมายถึง กระบวนการหาแหล่งผูส้มคัรและชกัชวนผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการให้มาสมคัร
งานกบัองค์การอย่างเพียงพอ ทั้งน้ีแหล่งของผูส้มคัรควรเป็นทั้งผูท่ี้ถูกจา้งงานแล้วและผูท่ี้ก าลงั
วา่งงานอยู ่
 สุนนัทา  เลาหนนัทน์  ไดส้รุปไวว้่า การสรรกาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจให้
กลุ่มบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพและคุณสมบติัต่างๆ อนัเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ี
เปิดรับสมคัรเขา้มาสมคัรงานกบัองคก์าร ทั้งท่ีโดยมีการประชาสัมพนัธ์ใหต้ลาดแรงงานรับทราบซ่ึง
อาจเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายในหรือภายนอกองคก์ารก็ได ้

 สมชาย หิรัญกิตติ (2542, หน้า 80) ไดก้ล่าวว่า การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการ
เลือกสรรบุคลากรจากตลาดแรงงานมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ซ่ึงหมายถึงการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดค้นดีมีความสามารถเขา้มาปฏิบติังาน นบัตั้งแต่การรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์ การเลือก
ขอ้สอบคดัเลือก การเสาะหาบุคลากรมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจาก ภายในหน่วยงานเดียวกนัและจาก
ภายนอกหน่วยงาน 
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 ธงชยั  สันติวงษ์ (2539, หนา้ 97) ไดอ้ธิบายวา่ การสรรหา หมายถึง การด าเนินงานเพื่อ 

มุ่งท่ีจะจูงใจผูส้มัครท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีดีตรงตามความต้องการให้มา 

เขา้ร่วมงานอนัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์ (2545, หน้า 88) ได้อธิบายว่า การสรรหาบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการในการคน้หาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีองคก์ารตอ้งการจากแหล่งต่างๆ
ให้สนใจสมคัรเขา้ร่วมงานกบัองคก์าร โดยผูมี้หนา้ท่ีในการสรรหาบุคลากรจะตอ้งสามารถเขา้ถึง
แหล่งท่ีมาของบุคลากรดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบังานให้เกิดความสนใจท่ีจะร่วมงาน
กบัองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตข้อ้จ ากดัของระยะเวลา และค่าใชจ่้าย 

 วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 49) ได้อธิบายว่า การสรรหา คือ กระบวนการ
กลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อมาท างานในต าแหน่งงานท่ีก าหนดไว ้

 พะยอม วงษ์สารศรี (2545, หน้า 124) ได้ให้ค  าจ  ากัดความว่า การสรรหา หมายถึง 
กระบวนการแสวงหาและจูงใจผูส้มคัรงานท่ีมีความสามารถให้เขา้มาท างานในองคก์าร โดยเร่ิมตน้
จากการแสวงหาคนเขา้ท างน และส้ินสุดเม่ือบุคลากรไดม้าสมคัรงานในองคก์าร การสรรหาจึงเป็น
ศูนยร์วมของผูส้มคัรเพื่อด าเนินการคดัเลือกพนกังานใหม่ต่อไป 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้อาจจะสรุปวา่การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
แสวงหา จูงใจและระดมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของ
องคก์ารเพื่อเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกบุคลากรขององคก์ารต่อไป 

 

ปรัชญาของการสรรหา 

 ในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจดา้นการสรรหา นกับริหารทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็น
จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในปรัชญาของการสรรหา (Recruitment philosophy) เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางปฏิบติัในการสรรหาบุคลากรขององคก์าร ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงปรัชญาของการสรรหาใน
แง่มุมต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การแสวงหาบุคลากร คือ การสรรหามีเป้าหมายส าคญัในการบรรจุคนในต าแหน่ง
วา่ง หรือเนน้การจา้งคนส าหรับสายอาชีพระยะยาว   ปรัชญาของการสรรหามีมุมมองในระยะสั้นจะ
เน้นการบรรจุคนในต าแหน่งว่างด้วยความรวดเร็ว และกรณีท่ีองค์การมีปรัชญาของการสรรหา 

เนน้มุมมองระยะยาวก็จะให้ความส าคญัในการบรรจุคนท่ีเหมาะสม มีความสามารถท่ีจะกา้วสู่เส้นทาง
สายอาชีพในระยะต่อไป  
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 2. พันธสัญญาขององค์การ องค์การทั้ งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต้อง
ตระหนักถึงพนัธะสัญญา (Commitment) ขององค์การในการค้นหาและการจ้างพนักงงชานใน
ระดบัต่างๆกนั บางองคก์ารจะยึดมัน่ในตวับทกฎหมาย ซ่ึงจะใชก้ารสรรหาทั้งภายในและภายนอก
องคก์าร และมีการกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบัภายในองคก์ารมีส่วนร่วมในการสรรหา และมีความ
เช่ือวา่การบริหารกิจกรรมต่างๆทางการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพเช่น การบริหาร
ค่าตอบแทน กระบวนการฝึกอบรมและ การปฐมนิเทศจะมีความส าคญัต่อการสร้างบรรยากาศใน
การชกัชวนใหผู้ส้มคัรมาสนใจองคก์าร 

 3. การผสมผสานหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับหลักการตลาด เป็นการมองภาพ
ของการสรรหาในมุมมองทางการตลาด โดยมองวา่ผูส้มคัรเปรียบเหมือนสินคา้ท่ีองคก์ารก าลงัจะ
เลือกซ้ือ องคก์ารอาจยอมเสียเวลาและค่าใชจ่้ายจ านวนมากเพื่อจะสามารถส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์
ให้ลูกคา้หรือผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพตามท่ีตอ้งการเขา้มาใช้สินคา้และบริการขององคก์าร เช่น น าเอา
หลกัการก าหนดส่วนแบ่งตลาด (Marketing segmentation) มาใช้ในการออกแบบการรณรงค์การ
โฆษณาเพื่อการสรรหาบุคลากรทัว่ไป หรือบางสถานการณ์การสรรหาอาจเนน้กลุ่มเป้าหมายไปท่ี
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษเช่นการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

 4. ความมีจริยธรรม (Ethics) โดยองคก์ารทัว่ไปมกัจะพยายามก าหนดกระบวนการสรร
หาท่ีมีความยติุธรรม (fairness) และความซ่ือสัตย ์(honesty) โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงแก่ผูส้มคัร 
เพราะการให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นความจริงหรือเกินจริงแก่ผูส้มคัร เช่น ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
ลกัษณะงาน หรือองค์การ จะท าให้องคก์ารเสียภาพลกัษณ์เม่ือผูส้มคัรพบวา่ขอ้มูลเหล่านั้นไม่เป็น
ความจริง 

 

เป้าหมายของการสรรหา 

 การด าเนินการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย (Recruitment 

goals) หลายดา้น ในบางกรณีเป้าหมายเหล่าน้ีก็อาจมีความขดัแยง้กนัเอง ตวัอยา่งเช่น  

 1. การสรรหามีเป้าหมายทัว่ไป คือ ตอ้งการดึงดูดใจผูส้มคัรจ านวนมากให้มาสนใจใน
องคก์าร ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก แต่ขณะเดียวกนัองคก์ารอาจมีการจ ากดัหรือลดตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายในการสรรหา  

 2. การสรรหาตอ้งการดึงดูดให้ผูส้มคัรท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัดี  และ
เหมาะสมกบัต าแหน่งมาสมคัรงานกบัองคก์ารในทุกต าแหน่งงานแต่ขณะเดียวกนัก็มีเป้าหมายท่ีจะ
ส่งเสริมบุคลากรภายในท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและปฏิบติังานกบัองคก์ารมาเป็นเวลานาน ให้ไดรั้บ
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน  
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 3. เป้าหมายอีกประการหน่ึงของการสรรหาก็คือ ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่
องค์การ โดยเผยแพร่ขอ้มูลเชิงบวก และสร้างความประทบัใจแก่ผูส้มคัร แต่เม่ือเกิดการปฏิเสธ
ผูส้มคัรเพราะไม่สามารถรับทุกคนเขา้สู่องคก์ารได ้เม่ือผูส้มคัรไม่ไดรั้บการคดัเลือกเขาเหล่านั้นอาจ
มีทศันคติเชิงลบต่อองคก์ารซ่ึงจะกลายเป็นผลเสียต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ารได ้ หรือต่อผลิตภณัฑ์
ของบริษทัได ้ 

 ดงันั้นเพื่อป้องกนัการขดัแยง้กนัเองระหวา่งเป้าหมายของการสรรหา ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
พยายามสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายเหล่านั้น โดยผูบ้ริหารตอ้งจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
เป้าหมายของการสรรหา น าเอาปรัชญา กลยุทธ์และค่านิยมต่าง ๆ ทั้งหมดขององคก์ารมาพิจารณา
ร่มดว้ยในการก าหนดเป้าหมายของการสรรหา 

 

กระบวนการในการสรรหา  

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) อธิบายวา่คุณภาพของบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก
ต่อผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ภารกิจและ พนัธกิจขององค์การ ฉะนั้น ผูด้  าเนินการ 

สรรหาจึงมีบทบาทและความรับผดิชอบในการรวบรวมและจูงใจบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติตรงตามความต้องการเข้ามาสมัครงานในองค์การ ถ้าจ านวนของบุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัตรงกบัท่ีก าหนดมาสมคัรกนันอ้ย องคก์ารไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกและจา้งงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในทางปฏิบติันั้น การสรรหาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการความเอาใจใส่จากผูรั้บผิดชอบและมี
กลยทุธ์ในการด าเนินงาน ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์งานซ่ึงประกอบดว้ยค าพรรณนาลกัษณะ
งาน (job description) และขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของงาน (job specification) จะตอ้งน ามาใช้
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางและวธีิการในการสรรหาพนกังาน 

 ในการด าเนินการสรรหาจึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนและมีระบบ ทั้งน้ี
เพื่อให้สามารถจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงมาสมคัรงาน ซ่ึงกระบวนการสรรหาประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องเร่ิมต้นการสรรหาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทราบความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร วา่ตอ้งการบุคลากรประเภท
ใด ระดบัใด จ านวนเท่าใด และตอ้งการเม่ือใด เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดจ านวนต าแหน่งท่ีตอ้งการ
รับสมคัร คุณสมบติัของผูส้มคัร รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบและลกัษณะงานของต าแหน่งนั้นๆ 
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 ขั้นตอนที ่2 การเสนอความต้องการจ้างงาน  
 ขั้นตอนน้ีผูจ้ดัการท าการพิจารณาก าลังคนในส่วนท่ีรับผิดชอบและจดัท าค าขอจ้าง
บุคลากรโดยจะมีการระบุต าแหน่งงาน แผนก ฝ่าย จ านวน  ลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบมี 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการส าหรับต าแหน่งนั้น เป็นตน้ หลงัจากท่ีฝ่ายสรรหาไดรั้บทราบรายละเอียดจาก
ใบเสนอความตอ้งการจา้งงานแลว้จึงด าเนินการขั้นต่อไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งน าไปพิจารณาร่วมกบั
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 ขั้นตอนที ่3 การระบุต าแหน่งงานทีจ่ะเปิดรับสมัคร  
 หลังจากรับทราบรายละเอียดจากใบเสนอความต้องการจ้างงานจากผูจ้ ัดการแล้ว  
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะท าการระบุและก าหนดต าแหน่งงานท่ีองค์การตอ้งการเปิดรับสมคัรจาก 

ทุกแผนกทั้งองคก์าร 

 ขั้นตอนที ่4 การจัดท ารายละเอยีดของต าแหน่งงาน  
 หลงัจากท่ีก าหนดต าแหน่งงานท่ีจะรับสมคัรพนกังานใหม่แลว้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะ
น าขอ้มูลจากการวเิคราะห์งาน ซ่ึงไดแ้ก่ค าบรรยายลกัษณะงาน และขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของ
ผู ้ปฏิบัติงาน ทั้ งน้ีเพื่อท าให้ทราบถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติท่ีจ  าเป็นในการ
ปฏิบติังาน และก าหนดเง่ือนไขต่างๆเก่ียวกบัการปฏิบติังานของต าแหน่งงานนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้การ
ประกาศรับสมคัรงานไดข้อ้มูลท่ีครบสมบูรณ์  
 ขั้นตอนที ่5 การก าหนดวธีิการสรรหา  
 ในขั้นน้ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งก าหนดแหล่งการสรรหา และวิธีการสรรหา แหล่ง
ของการสรรหาจ าแนกได ้2 แหล่ง คือ แหล่งภายในองคก์าร และแหล่งภายนอกองคก์าร ดว้ยการ
พิจารณาก าหนดวิธีการสรรหาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายภายใตท้รัพยากรด้านของ
องคก์ร 

 ขั้นตอนที ่6 การด าเนินการสรรหา  
 หลงัจากก าหนดวิธีการสรรหาท่ีเหมาะสมได้แล้ว ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะด าเนินการ 

สรรหาตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไว ้โดยมีการก าหนดระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน 
และตอ้งมีการควบคุมการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 ขั้นตอนที ่7 การตรวจสอบและประเมินผล  
 การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีความส าคญัมากในกระบวนการสรรหาเน่ืองจาก เป็น
ขั้นตอนท่ีท าใหอ้งคก์ารทราบวา่จ านวนของผูส้มคัรในแต่ละต าแหน่งครบตรงตามเป้าหมายหรือไม่ 
ถา้พบวา่บางต าแหน่งไม่มีผูใ้ดมาสมคัร หรือการด าเนินการสรรหานั้นเกิดปัญหาและอุปสรรค 
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 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะไดท้บทวนวิธีการท่ีใช้ในการสรรหา และปรับปรุงวิธีการและ  

กลยทุธ์ในการสรรหาใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน 

 

ข้อจ ากดัทีม่ผีลกระทบต่อการสรรหา 

 วตัถุประสงค์หลกัของการสรรหา คือ การแสวงหา จูงใจและระดมบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและคุณสมบติัตรงตามความต้องการขององค์การเพื่อเขา้สู่กระบวนการคดัเลือก
บุคลากรขององค์การต่อไป แต่การสรรหาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 
หรือขอ้ก าหนดหลายอยา่ง เช่น ภาพพจน์ขององคก์ารและ สภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น เป็นตน้ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556, หน้า 108-110) ได้สรุปปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัและส่ิงทา้ทายภายในองคก์ารท่ีส่งผล
กระทบต่อการสรรหา ดงัน้ี 

  1.1 นโยบายขององคก์าร นโยบายขององคก์ารจะส่งผลกระทบต่อแนวปฏิบติัของ
การสรรหาทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายดา้นต่างๆดงัน้ี  
   1.1.1 นโยบายการเล่ือนต าแหน่งจากบุคลากรภายในองค์การ (promotion 

from within policy) นโยบายน้ีจะเปิดโอกาสให้พนกังานปัจจุบนัขององคก์ารท่ีมีคุณสมบติัดีเด่นได้
เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนเม่ือมีต าแหน่งวา่ง ช่วยใหพ้นกังานมัน่ใจไดว้า่เขาจะมีอาชีพไม่ใช่มีเพียงงานท า 
อีกทั้งยงัมีส่วนในการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังาน ดึงดูดให้ผูแ้สวงหาอนาคตในการท างานมา
สมคัรงาน และช่วยธ ารงพนกังานปัจจุบนัใหอ้ยูก่บัองคก์าร นโยบายขอ้น้ีอาจท าให้จ  านวนคนใหม่ท่ี
มีแนวคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ เขา้มาร่วมงานกบัองคก์ารในระดบัต่างๆนอ้ยลง 

   1.1.2 นโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนนโยบายด้านน้ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสรรหา ในทางปฏิบติันั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะรับผิดชอบในการ
ก าหนดอตัราเงินเดือนของงานต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เงินเดือนและค่าจา้งของบริษทัมีความเป็นธรรม
บางคร้ังผูส้รรหาอาจพบผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม น่าจะไดรั้บการพิจารณาให้รับเงินเดือนใน
อตัราท่ีสูงกว่าองค์การก าหนด แต่ทว่าผูส้รรหาไม่มีอ านาจท่ีจะเสนอเงินเดือนท่ีสูงกว่าได้ ท าให้
องคก์ารอาจพลาดโอกาสท่ีจะไดพ้นกังานใหม่ท่ีมีคุณสมบติัดีได ้เพราะโอกาสท่ีผูส้มคัรจะพิจารณา
องคก์ารอ่ืนท่ีเสนอเงินเดือนสูงกวา่ก็จะมีมากข้ึน 

   1.1.3 นโยบายดา้นสถานภาพการจา้งงาน บางหน่วยงานมีนโยบายเก่ียวกบั
การจา้งลูกจา้งแบบท างานไม่เต็มเวลา (part-time) และลูกจา้งชัว่คราว ทั้งน้ีเพื่อลดค่าใชจ่้ายในเร่ือง
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ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ท่ีอาจตอ้งจ่ายหากจา้งงานแบบเต็มเวลา เน่ืองจากไดมี้ความสนใจท่ีจะ
จา้งพนกังานในลกัษณะดงักล่าวเพิ่มข้ึน จึงท าให้ผูส้รรหาจ าตอ้งปฏิเสธผูท่ี้สนใจจะท างานเต็มเวลา 
ส่งผลต่อยอดจ านวนผูส้มคัรซ่ึงอาจมีนอ้ยลงผูส้รรหาจ าเป็นตอ้งศึกษานโยบายดา้นน้ีใหเ้ขา้ใจ 

   1.1.4 นโยบายดา้นการจา้งชาวต่างประเทศ นโยบายของบริษทัอาจก าหนดให้
จา้งชาวต่างชาติเขา้มาร่วมท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัท่ีร่วมลงทุนกบัชาวต่างชาติ ในท านอง
เดียวกนับริษทัต่างประเทศอาจมีนโยบายจา้งคนทอ้งถ่ินมาท างาน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดผูส้รรหา
จ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัดา้นกฎหมาย สังคม วฒันธรรม และวิธีการด าเนินธุรกิจของชาติต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ตวัอย่างเช่น บริษทัของชาวตะวนัตกท่ีไปตั้งใน
ประเทศญ่ีปุ่นพบวา่ยากท่ีจะดึงดูดใจผูจ้ดัการชาวญ่ีปุ่นใหเ้ขา้มาร่วมงาน เพราะส่วนใหญ่ไม่อยากจะ
ทิ้งงานเดิมท่ีมีความมัน่คงและเป็นการจา้งงานตลอดชีพมารับงานใหม่ เช่นเดียวกนักบัชาวตะวนัตก
ยงัลงัเลใจท่ีจะยา้ยไปท างานในประเทศซาอุดิอาระเบีย เน่ืองจากระเบียบกฎเกณฑ์อนัเคร่งครัดของ
สังคม ท าใหเ้ขาไม่สามารถด าเนินชีวติอยา่งอิสรเสรีเหมือนทางตะวนัตกได ้เป็นตน้ 

  1.2 แผนทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร ในองค์การท่ีมีแผนทรัพยากรมนุษยผ์ูส้รร
หาสามารถใช้แผนดงักล่าวประกอบการก าหนดวิธีการหรือกลยุทธ์ในการสรรหา โดยเฉพาะถา้มี
นโยบายเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งจากบุคลากรภายในองค์การ ในแผนมีการระบุรายละเอียดว่า
ต าแหน่งใดบา้งจะตอ้งบรรจุพนกังานจากภายในองค์การ และต าแหน่งใดท่ีตอ้งการบุคลากรจาก
ภายนอก เม่ือทราบขอ้มูลชัดเจนจะท าให้สามารถวางแผนการสรรหาได้ การเล่ือนต าแหน่งจาก
ภายในจะท าให้ช่วยลดค่าใชจ่้าย ค่าโฆษณา และประหยดัเวลาถา้จ าเป็นตอ้งสรรหาจากภายนอก ผู ้
สรรหาจะตอ้งเตรียมวางแผนการโฆษณา หรือการเดินทางไปยงัแหล่งต่างๆต่อไป นอกจากน้ีแผน
ทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยให้ผูส้รรหาไดรั้บรู้และเขา้ใจภาพรวมของความตอ้งการบุคลากรของงาน
ต่างๆในหน่วยงานไดดี้ข้ึน 

  1.3 ขอ้ก าหนดคุณลักษณะของพนักงานท่ีเก่ียวกับงาน งานแต่ละงานต้องการ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัต่างๆแตกต่างกนัไป รายละเอียดเก่ียวกบังานจะหาศึกษาไดจ้ากการวิเคราะห์
งาน ผูส้รรหาจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่างๆให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้บางคร้ังอาจไดรั้บค าร้องขอพนกังาน
จากผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายใหแ้สวงหาผูส้มคัรท่ีดีท่ีสุด และมีประสบการณ์มากท่ีสุด ถา้ดูเผินๆ จะพบวา่
ค าร้องขอนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายท่ีผูส้รรหาปรารถนามากท่ีสุด แต่ในทางปฏิบติัถา้ดูเผินๆ จะพบวา่
ค าร้องขอนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายท่ีผูส้รรหาปรารถนามากท่ีสุด แต่ในทางปฏิบติั พบว่าผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบิตดีกวา่ และมีประสบการณ์สูงกวา่มกัจะเรียกร้องค่าตอบแทนสูงกวา่ ผูส้มคัรโดยทัว่ๆ ไป 
นอกจากน้ีการแสวงหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์สูงนั้นค่อนขา้งจะเป็นปัญหา กล่าวคือ บุคลากร
บางคนมีประสบการณ์ท างานหลายปี แต่ท างานประเภทเดียวกนัตลอดบุคลากร เหล่าน้ีอาจจะมี
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ประสบการณ์ไม่ดีไปกวา่ผูมี้ประสบการณ์เพียงปีเดียวก็ได ้ดงันั้น ผูส้รรหาจะตอ้ง แสวงหาวิธีการท่ี
ดีท่ีสุดโดยอาศยัขอ้มูลจากการวิเคราะห์งานจากค าร้องขอของผู ้จดัการ และ ขอ้ก าหนด คุณลกัษณะ
ของพนกังานมาประกอบการพิจารณาก าหนดวธีิการสรรหาดว้ย 

  1.4 งบประมาณในการสรรหา ผูส้รรหาจะตอ้งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   กบัการสรรหา เช่น การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือมวลชน การจดัท าประกาศรับ
สมคัร และการ เดินทางไปติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติั ถา้ กระบวนการ ใชเ้วลานานค่าใชจ่้ายก็จะเพิ่มข้ึนตามตวัผูส้รรหาจึงจ าเป็นตอ้งวางแผนการ
สรรหา อยา่งรอบคอบ ซ่ึงจะช่วยให้มีการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่าและรัดกุม มาตรการหน่ึงท่ี
สามารถ ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้คือ การเปิดรับสมคัรพร้อมกนัหลายงาน และตอ้งแสวงหามาตรการ
ชองกัน การออกกลางคนัของผูส้มคัร เพื่อไม่ให้องค์การส้ินเปลืองเงินค่าสรรหาโดยไม่จ  าเป็น  
ถา้งบประมาณในการสรรหามีค่อนขา้งจ ากดั อาจมีผลกระทบถึงการเขา้ถึงกลุ่มป้าหมายท่ีตอ้งการ
ได ้ยงัผลท าใหก้ารสรรหาไม่บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

  1.5 ส่ิงจูงใจ ท่ามกลางการแข่งขนัของตลาดแรงงานท่ีมีค่อนข้างสูง ส่ิงจูงใจท่ี
องคก์ารเสนอให้กบัผูส้มคัรเป็นส่ิงย ัว่ยุให้ผูส้มคัรมาสนใจสมคัรงานได ้ขณะเดียวกนัส่ิงจูงใจอาจ 
เป็นขอ้จ ากดัในการสรรหาขององคก์ารได ้ถา้องคก์ารอ่ืน ๆ หรือองคก์ารคู่แข่งมีการเสนอส่ิงจูงใจ 
ให้แก่ผูส้มคัรของเขาท่ีดีกวา่ ตวัอยา่งส่ิงจูงใจท่ีมีการเสนอ เช่น การให้โอกาสลาศึกษาต่อในระดบั 
ท่ีสูงข้ึน การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ การประกันชีวิตและสุขภาพ และการจดับริการเล้ียงดู  
เด็กเล็ก เป็นตน้ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ผลประโยชน์เก้ือกูลและสวสัดิการท่ีพนกังานพึง 
จะไดรั้บ จะเป็นแรงเสริมจูงใจใหมี้การพิจารณาตดัสินใจสมคัรงานได ้

  1.6 ภาพพจน์ขององค์การ การรับรู้ท่ีสาธารณชนมีต่อหน่วยงานมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการสรรหา ถา้เง่ือนไขในการจา้งงานทุกอยา่งเท่ากนั องคก์ารท่ีมีภาพพจน์ในทางบวกมี 
โอกาสดึงดูดและธ ารงพนกังาน ไดม้ากกวา่องค์การท่ีมีภาพพจน์ในทางลบ ภาพพจน์ขององคก์าร 
เป็นเร่ืองท่ีซับช้อนส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัว่าองค์การท าอะไร แล้วผู ้1คนรับรู้'ว่าเป็นส่ิงท่ีดี ยอมรับว่า 
องคก์ารเป็นสถานท่ีดีและส าหรับท่ีจะท างานดว้ย ยิ่งองคก์ารมีขนาดใหญ่ข้ึนโอกาสท่ีจะมีภาพพจน์ 
ท่ีดีก็มีมาก1ข้ึน ปัจจุบนัน้ีมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ของหน่วยงาน พบว่า 
หลายหน่วยงานมุ่งเนน้ในการสร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคมหรือช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นตน้ 

  ดงันั้น ส่วนหน่ึงของการสรรหาท่ีประสบผลส าเร็จจึงข้ึนอยูก่บัภาพพจน์ท่ีผูส้มคัรมี
ต่อหน่วยงาน นั้น ๆ ดว้ย 

  1.7 แนวปฏิบติัของผูส้รรหา เป็นท่ียอมรับวา่แนวปฏิบติัเดิมของผูส้รรหาในอดีต 
มีการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากความเคยชิน อยา่งไรก็ตามอาจมีผูส้งสัยเก่ียวกบัประสิทธิผล 
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ของแนวทางปฏิบติัเหล่านั้นได้จากการส ารวจ พบว่าผูท้  าหน้าท่ีสรรหาส่วนหน่ึงไม่เคยผ่าน การ 
อบรมเก่ียวกบัการสรรหามาก่อน พยอม วงศ์สารศรี (2545, หน้า 131) ไดเ้สนอแนะ ว่าผูส้รรหา 

จะท าหนา้ท่ีไดดี้ควรจะมีคุณสมบิติต่อไปน้ี 

   1.7.1 มีความรู้ในต าแหน่งท่ีเปิดรับสมคัร 

   1.7.2 รู้เร่ืองของบริษทัเป็นอยา่งดีทั้งในทางดา้นบวกและดา้นลบ 

   1.7.3 ไม,พดูในแง่ดีของบริษทัมากเกินความจริง 

   1.7.4 ศึกษาประวติัยอ่ของผูส้มคัรเป็นอยา่งดี 

   1.7.5 ตรวจสอบความรู้ของผูส้มคัรเก่ียวกบังานและบริษทั 

   1.7.6 มีความพึงพอใจในการท างานดา้นการสรรหา 

   1.7.7 มีความสามารถในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ไดดี้ 

   1.7.8 มีทกัษะในการใชค้  าถามกระดน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ 

   1.7.9 มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ตรงต่อเวลา และจริงใจ 

   1.7.10 มีการติดตามผลและประเมินผลการสรรหา เม่ือกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ส้ินสุดลง 

  คุณสมบิตต่าง ๆ ของผูส้รรหาย่อมจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนช่วยให้การสรรหาด าเนิน
ไปได ้อยา่งดีและประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

  สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสรรหาและควรน ามาพิจารณา 
ประกอบการสรรหา ไดแ้ก่ 

  2.1 สภาพตลาดแรงงาน การสรรหาจะไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาดแรงงานใน
สองลกัษณะ ประการแรก คือ ถา้ในช่วงเวลาท่ีมีการสรรหานั้นแรงงานอาชีพท่ีตอ้งการมีจ านวน 
มาก การสรรหาก็สามารถจูงใจผูส้มคัรได้เป็นจ านวนมาก ยงัผลให้องศ์การมีโอกไส คดัเลือก 
บุคลากรท่ีมีคุณสมบิตได้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานมากข้ึนตามไปดว้ย ส่วนประการหลงันั้นจะ
พบว่า ในบางช่วงแรงงานบางอาชีพขาดแคลนและมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงสามารถดูได้จากดชันีของ
โฆษณา รับสมคัรงาน การสรรหาพนกังานท่ีมีคุณสมบิติเหมาะสมจากผูส้มคัรจ านวนนอ้ย ผูส้รรหา
อาจตอ้งใชว้ธีิการท่ีแยบยลมากข้ึนในอนัท่ีจะใชค้วามพยายามเพื่อดึงดูดใจบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัมา 
สมคัรงาน และบางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งยดืเวลาออกไปเพื่อจูงใจใหผู้ส้มคัรมาสมคัรเพิ่มข้ึน 

  2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ในท่ีน้ีรวมถึงอตัราการว่างงานนับเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบ ต่อการสรรหาพนกังานใหม่ กล่าวคือ ถ้าหากอตัราการว่างงานมีค่อนขา้งตา การเจริญเติบโต
ทาง เศรษฐกิจขยายตวัไตอ้ย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานค่อนขา้งตึงตวั การจูงใจคนท่ีมีคุณสมปดดีมา 
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ท างานก็ย่อมท าไต้ยาก เพราะคนเหล่า'นั้นต่างมีงานท าอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้ามถ้าสภาพการ 
วา่งงานมีมาก โอกาสเลือกคนเก่ง ๆ ก็อาจท าไตง่้ายข้ึนเพราะจ านวนผูต้อ้งการท างานมีมากนัน่เอง 

  2.3 ก าลงัแรงงานและสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน ก าลงัแรงงาน (labour force) และ
สถานท่ีตั้งของบริษทัจะมีผลต่อจ านวนบุคลากรท่ีถูกจูงใจให้มาสมคัรงาน ถา้บริษทัตั้งอยูใ่นเมือง 
ใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางตา้นการคา้และอุตสาหกรรม การสรรหาแรงงานท่ีใช้แรงกาย (blue - collar 

worker) ย่อมจะเป็นเร่ืองยากและล าบากกว่าบริษัทท่ีตั้ งอยู่ในท้องถ่ินซ่ึงอยู่ใกล้ชิดแรงงาน  
การวา่จา้งอาจท าไตส้ะดวกกวา่ 

 กล่าวโดยสรุปไม่วา่จะเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร หรือปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองค์การก็ตามล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสรรหา ท าให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุษยต์อ้งมีการปรับแผนการสรรหาให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเผชิญรวมทั้งตอ้งตระหนกัถึง 
ผลกระทบท่ีอาจไต้รับ และเตรียมกลยุทธ์การด าเนินงานอนัเหมาะสมเพื่อเผชิญกบัส่ิงท่ีท้าทาย 
เหล่านั้น 

 

แหล่งของการสรรหา 

 โดยทัว่ไปหน่วยงานสามารถแสวงหาบุคลากรเขา้มาบรรจุในต าแหน่งต่าง ๆ ไตจ้ากแหล่ง 
แรงงานท่ีส าคญั 2 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งภายในองค์การและแหล่งภายนอกองค์การ ซ่ึงจะได้กล่าว 
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. การสรรหาจากแหล่งภายใน (Internal recruitment sources) 

  เม่ือมีต าแหน่งวา่งเกิดข้ึนภายในองคก์าร องคก์ารควรจะพิจารณาจากพนกังานท่ีมีอยู่
ปัจจุบนัในองค์การก่อนเป็นอนัดบัแรกเพื่อมาปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีว่างลงด้วยเหตุผลส าคญั
หลายประการเช่นเร่ือง ขวญัก าลงัใจของพนกังาน การปรับตวัเขา้กบักฎระเบียบและวฒันธรรม
องคก์าร  
  ขอ้ดีของการสรรหาจากแหล่งภายใน มีดงัน้ี 

  1. เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การ นโยบายการสรรหาจากแหล่งภายใน
ท าใหบุ้คลากรทัว่ไปมองเห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อการใหโ้อกาสและความกา้วหนา้ของบุคลากร
ขององคก์าร ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผูท่ี้รับรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

  2. สร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร นโยบายการสรรหาจากแหล่งภายในองคก์ารจะ
ช่วย เพิ่มพูนขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในองค์การ เน่ืองจากเพราะพนักงานมีโอกาสได้รับ
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในชีวิตของบุคลากร เช่นการพิจารณา เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
ความกา้วหนา้ในเส้นทางสายอาชีพ เป็นตน้ 
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  3. ประหยดัค่าใชจ่้าย การสรรหาจากแหล่งภายในจะใช้งบประมาณในการด าเนินการ
สรรหาน้อยกว่าการสรรหาจากภายนอก นอกจากน้ีองค์การยงัประหยดังบประมาณในการด าเนินการ
คดัเลือก การปฐมนิเทศบุคลากรอีกดว้ย 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร นโยบายการสรรหาจากแหล่ง
ภายในจะ ช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน เน่ืองจากพนกังานเห็นถึงการท่ีองคก์าร
ใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้มัน่คงของพนกังาน นอกจากน้ีการสรรหาภายในยงัช่วยกระตุน้ให้
บุคลากรเกิดความทะเยอทะยานท่ีจะก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยการมุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลงานมากข้ึน 

  5. ช่วยในการวางแผนสายอาชีพขององคก์าร การสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายใน
โดย วธีิการเล่ือนต าแหน่ง จะท าให้บุคลากรสามารถวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนได้
ซ่ึงจะท าให้พนักงานสามารถเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตามแผ น
ความกา้วหนา้ในสายงานของตนได ้

  6. ลดอตัราการลาออกของบุคลากร การสรรหาจากแหล่งภายในท าให้เกิดความรัก 
ความผูกพนั และความจงรักภกัดีต่อองค์การ ซ่ึงจะช่วยลดอตัราการเขา้ ออกของบุคลากร การท่ี
บุคลากรไม่มีการลาออกบ่อยจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน บุคลากรเกิดความเช่ียวชาญ
ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร  
  ขอ้จ ากดัของการสรรหาจากแหล่งภายใน  
  ถึงแมก้ารสรรหาจากแหล่งภายในจะมีขอ้ดีหลายประการแต่ ก็มีขอ้จ ากดัเช่นกนัดงัน้ี 

  1. ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของบุคลากร การสรรหาบุคลากรเข้ามารับต าแหน่ง  
ในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่นผูบ้ริหาร องคก์ารอาจมีความตอ้งการคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานเฉพาะดา้นท่ี
ไม่ปรากฏในบุคลากรในปัจจุบนัขององคก์าร หากองคก์ารมีเฉพาะนโยบายการสรรหาจากภายใน
เท่านั้นอาจท าใหอ้งคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมมาปฏิบติัหนา้ท่ี  
  2. ข้อจ ากัดด้านวิสัยทัศน์และมุมมองของบุคลากร แม้ว่าการสรรหาจากแหล่ง
ภายใน จะท าให้องค์การไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง แต่การท่ีบุคลากรสัมผสั
บรรยากาศของสถานท่ีท างานเพียงแค่ภายในองคก์ารเท่านั้น อาจท าให้บุคลากรนั้น มีวิสัยทศัน์และ
โลกทัศน์แคบ มองไม่เห็นปัญหาและข้อบกพร่องของตนเอง และของหน่วยงานท่ีตนต้อง
รับผดิชอบไม่เกิดความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันา 

  3. ขอ้จ ากดัดา้นความขดัแยง้ การสรรหาจากแหล่งภายในท าใหเ้กิดการโยกยา้ยหรือ
เล่ือนต าแหน่งในองคก์ารเพียงบางต าแหน่งและบุคลากรบางคนเท่านั้น อาจท าให้ฝ่ายท่ีไม่ไดรั้บการ
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พิจารณาประโยชน์เกิดความไม่พอใจ เกิดความอิจฉาริษยา และน าไปสู่ การแบ่งพรรคแบ่งพวกและ
ความขดัแยง้ในองคก์ารได ้

  4. ขอ้จ ากดัดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การสรรหาจากภายใน องค์การ อาจท า
ให้ผูต้ดัสินใจมีความล าบากใจในการตดัสินใจเลือกบุคลากรเน่ืองจากมีความสนิทและความสัมพนัธ์
อนัดีส่วนตวักบัผูท่ี้ไม่ถูกพิจารณาบางคน หรือกบัญาติพี่นอ้ง พรรคพวกของผูท่ี้ไม่ไดรั้บการสรรหา 
ซ่ึงกล่าวไดว้า่การสรรหาภายในอาจไดรั้บผลกระทบจากการเมืองภายในองคก์ารและอาจน ามาซ่ึง
ความขดัแยง้ได ้ 
 2. การสรรหาจากแหล่งภายนอก 

  เป็นการแสวงหาบุคลากรจากแหล่งต่างๆภายนอกองค์การเข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต าแหน่งงานท่ีวา่งอยูใ่นองคก์าร การสรรหาจากแหล่งภายนอกอาจไดจ้ากแหล่งต่อไปน้ี 

  2.1 สถาบนัการศึกษาต่างๆ  เป็นแหล่งการสรรหาจากภายนอกท่ีเหมาะในการ
แสวงหาผูส้มคัรงานท่ีจะมาปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ อายุยงันอ้ย ตอ้งการประสบการณ์มาก
นกั  
  2.2 องคก์ารจดัหางาน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคก์ารต่อไปน้ี 

   2.2.1 องคก์ารจดัหางานของรัฐ  เป็นหน่วยงานท่ีรัฐบาลเป็นผูจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อ
เป็นช่องทางช่วยเหลือคนว่างงาน ได้แก่ กองการจดัหางาน กรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม 

   2.2.2 องคก์ารจดัหางานของเอกชน  เป็นหน่วยงานอิสระท่ีเอกชนจดัตั้งข้ึน 
เพื่อเป็นส่ือกลางระหวา่งผูต้อ้งการแรงงานและผูว้า่งงาน โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
เป็นการตอบแทน 

  2.3 ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ขอ้มูลเก่ียวกบัผูมี้ความตอ้งการงานมีการพฒันาไปตาม
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ในปัจจุบนัไดมี้การจดัท า เวบ็ไซต์เพื่อการสมคัรงานทั้งของเอกชน
และราชการ องคก์ารสามารถสรรหาบุคลากรผา่นทางช่องทางน้ีไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

  2.4 กิจกรรมนดัพบแรงงาน เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมมือ
กนัจดัข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีพบปะกนัระหวา่งผูป้ระกอบการและผูท่ี้ตอ้งการหางานเพื่อเพิ่มช่องทาง
และโอกาสในการพบกนัระหวา่งองคก์ารและผูส้มคัรงาน 

  2.5 ผูท่ี้มาสมคัรดว้ยตนเอง คือผูท่ี้สมคัรงานดว้ยตนเองกบั องคก์ารโดยตรงโดยท่ี
องคก์ารยงัไม่ไดป้ระกาศรับสมคัรงาน เป็นการฝากประวติัไวใ้ห้องคก์ารพิจารณาในกรณีท่ีองคก์าร
อาจมีความตอ้งการก าลงัคนในอนาคต 
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  2.6 แหล่งอ่ืนๆ องค์การอาจมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ อีกเช่น 
หนงัสือพิมพ ์หนงัสือเพ่อการสมคัรงาน การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ตามจุดต่างๆ สถานีวิทยุ หรือ 
สถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
  ขอ้ดีของการสรรหาจากแหล่งภายนอก มีดงัน้ี 

  การสรรหาจากแหล่งภายนอกองคก์ารมีขอ้ดีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1. ได้บุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทศัน์ การสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกองคก์าร เขา้มาปฏิบติังานนั้น ท าให้องคก์ารมีโอกาสไดค้นท่ีมีความคิด มุมมอง วิสัยทศัน์
ใหม่ๆมาร่วมงานในองค์การ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การทางด้านการมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคซ่ึ์งเป็นผลดีต่อการพฒันาองคก์ารได ้ 
  2. ประหยดัค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากร การสรรหาบุคลากรจากภายนอก
องค์การเข้ามาปฏิบัติงานนั้น ท าให้องค์การมีโอกาสเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ตามท่ีองค์การตอ้งการและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัที ท าให้องค์การประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
  3. ลดผลกระทบกับการหมุนเวียนต าแหน่งในองค์การ การสรรหาบุคลากรจาก
แหล่งภายนอกจะไม่มี ผลกระทบต่อต าแหน่งอ่ืนภายในองค์การ ท าให้องค์การไม่มีภาระในการ
จดัหาบุคลากรเขา้มาทดแทน ต าแหน่งอ่ืน ๆ เหมือนกบัการสรรหาจากแหล่งภายในซ่ึงจะตอ้งมีการ
โยกยา้ยหมุนเวยีนต าแหน่งอ่ืนทดแทน 

  4. ไม่เกิดความขดัแยง้ระหว่างการเมืองภายในองค์การ การสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกองค์การเขา้มาปฏิบติังานนั้น ท าให้องค์การไดรั้บผลกระทบจากการเมือง ภายในองค์การ
น้อยกว่าการสรรหาจากแหล่งภายใน ท าให้ผูค้ดัเลือกมีอิสระในการตดัสินใจในการคัดเลือก
บุคลากร 

  ขอ้จ ากดัของการสรรหาจากแหล่งภายนอก มีดงัน้ี 

  ถึงแมก้ารสรรหาจากแหล่งภายนอกจะมีขอ้ดีหลายประการแต่ ก็มีขอ้จ ากดัเช่นกนั
ดงัน้ี 

  1. เสียงบประมาณและเวลามาก การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การเขา้มา
ปฏิบติังานนั้น ท าใหอ้งคก์ารตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและ เวลาในการสรรหาและการคดัเลือกมากกวา่การ
สรรหาภายใน เน่ืองจากหลายๆช่องทางของการสรรหา โดยเฉพาะช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพมาก  
ก็จะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสูงข้ึนตามไปดว้ย  
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  2. การปรับตวัให้เข้ากับองค์การ การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ แม้
องคก์ารจะไดพ้นกังานท่ีมีประสบการณ์เขา้มาปฏิบติังาน แต่พนกังานจะตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั
และเรียนรู้วฒันธรรมองค์การ หรือบางกรณีไม่สามารถปรับตวัไดท้  าให้เกิดการไม่ยอมรับและไม่
สามารถปฏิบติังานและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดใ้นท่ีสุด  
  3. กระทบต่อขวญัก าลงัใจของบุคลากร การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์าร 
เขา้มาปฏิบติังานนั้น ท าให้บุคลากรปัจจุบนัในองค์การรู้สึกไม่มัน่คง เสมือนว่าวา่องค์การมิไดใ้ห้
ความส าคญัแก่ตน ไม่สามารถวางแผนในการพฒันาสายอาชีพของตน ซ่ึงกระทบต่อขวญัก าลงัใจ
ของบุคลากรและมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานได ้

 

เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายใน 

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายในท่ีส าคญั 3 รูปแบบดงัจะไดก้ล่าวใน
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

 1. การเลือ่นต าแหน่งภายในองค์การ  
  เป็นวธีิการท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในองคก์ารวธีิการหน่ึงในการสรรหาบุคลากรเขา้สู่
ต าแหน่งว่างขององค์การ และเป็นนโยบายหลักในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ  
ซ่ึงโดยทัว่ไปองค์การจะใช้ประโยชน์จาก แผนภูมิการทดแทนก าลงัคน (Replacement charts)  

ในการก าหนดต าแหน่งและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงข้ึน  
การเล่ือนต าแหน่งภายในองคก์ารนั้นบุคลากรท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะสามารถรับการฝึกฝนให้เขา้สู่
ต าแหน่งท่ีมีความ รับผิดชอบสูงข้ึน นอกจากน้ีอาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผล 

การปฏิบติังานของบุคลากร ส าหรับการคน้หา ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและการพฒันา 

  นโยบายการเล่ือนต าแหน่งภายในองคก์าร จดัเป็นเคร่ืองมือของการพฒันาสายอาชีพ
และ การวางแผนทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การ และมีประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งยิ่งในดา้นของ
การ สร้างขวญัและก าลงัใจ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากรปัจจุบนั 

 2. การติดป้ายประกาศและการสอบถาม 

  การติดป้ายประกาศ หรือวิธีการสอบถามบุคลากรภายในองคก์ารเม่ือมีต าแหน่งงาน
วา่งลงในองคก์ารนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการแจง้ขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งวา่งท่ีมี
อยู่ให้บุคลากรภายในองค์การทราบอย่างทัว่ถึง ทั้ งน้ีอาจใช้วิธีการติดประกาศท่ีป้ายประกาศ 
จดหมายข่าว หรือการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั เป็นตน้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรด าเนินการดงัน้ี 

  2.1 ควรติดประกาศโดยเลือกสถานท่ีท่ีเป็นจุดเด่นหรือจะเป็นท่ีสนใจของบุคลากร 
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  2.2 การติดประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัต าแหน่งว่าง ควรกระท าก่อนการสรรหา 
ภายนอกองคก์ารอยา่งนอ้ย 1-2 สัปดาห์ 

  2.3 ควรระบุถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบซ่ึงเป็นขอ้มูลจากค าอธิบายลกัษณะงาน 
(job description) และ คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (job specification) ของต าแหน่งวา่ง ดว้ย เพื่อ
บุคลากรจะไดพ้ิจารณาดว้ยวา่ตนมีความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน หรือไม่ 
  2.4 ควรก าหนดกฎ เกณฑ ์และรายละเอียดในการคดัเลือกบุคลากรใหช้ดัเจน  
  2.5 เม่ือไดผ้ลการคดัเลือกบุคลากรแลว้ ควรติดประกาศให้ผูส้มคัรทราบโดยทัว่กนั  

 3. การให้แนะน าจากบุคลากรปัจจุบัน 

  ในปัจจุบนัหลาย ๆ องคก์ารนิยมให้บุคลากรปัจจุบนัแนะน าให้เพื่อนหรือญาติพี่นอ้ง
มาสมคัรงาน ในต าแหน่งวา่ง โดยบางบริษทัมีการเสนอค่าตอบแทนแก่บุคลากรผูแ้นะน าผูส้มคัรใน
กรณีท่ีการสรรหานั้นประสบความส าเร็จ ขอ้ดีของวิธีการน้ีคือบุคลากรผูแ้นะน าจะกลายเป็นผูช่้วย
กลัน่กรองและรับประกนัผลการปฏิบติังานของผูม้าสมคัรงานโดยปริยาย  อยา่งไรก็ตามการสรรหา
โดยการแนะน าจากบุคลากรปัจจุบนัอาจท าให้เกิดระบบพรรค พวกในองคก์าร อาจมีการรวมกลุ่ม
กนัเป็นก๊กเป็นเหล่าและสร้างความไม่สมดุลในดา้นความเสมอภาคของการจา้งงานขององคก์ารได ้

 

เทคนิคการสรรหาแหล่งภายนอก 

 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายนอก 5 รูปแบบดงัจะได้กล่าวใน
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

 1. การสรรหาจากสถาบันการศึกษา  
  สถาบนัการศึกษานบัเป็นแหล่ง การสรรหาวิธีน้ีนิยมใช้ในองค์การขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีมีความรู้ในวิชาชีพด้านต่างๆ  
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งตดัสินใจเลือกสถานศึกษาท่ีจะเป็นแหล่งการสรรหาท่ีเหมาะสมและ
ไดรั้บการยอมรับในมาตรฐานของคุณภาพการผลิตบณัฑิต วธีิการประชาสัมพนัธ์สามารถท าไดโ้ดย
ใชแ้ผน่พบั ซ่ึงควรจะบรรจุขอ้มูลท่ี นกัศึกษาตอ้งการทราบ ไดแ้ก่ 

  ลกัษณะและหนา้ท่ีของงาน เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนๆ สถานท่ีตั้งขององคก์าร 
โอกาสความกา้วหนา้ และวฒิุการศึกษาท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

  การสรรหาจากสถาบนัการศึกษามีขอ้ดีหลายประการเช่น องคก์ารจะไดผู้ท่ี้มีความรู้
ความสามารถท่ีมีการประกนัคุณภาพจากสถาบนัตน้สังกัด สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาสั้ นๆ  
ไดจ้  านวนและความหลากหลายในสายวิชาชีพ อยา่งไรก็ตามการสรรหาจากสถาบนัการศึกษามีขอ้จ ากดั
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หลายประการเช่น องค์การจะได้บุคลากรท่ีมีความพร้อมด้านวิชาการแต่ขาดประสบการณ์ เสีย
ค่าใชจ่้ายอนัอาจเกิดจากการจดัท าแผน่พบั การเดินทาง และการเก็บขอ้มูล เป็นตน้  
 2. การสรรหาโดยการโฆษณา 

  การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆเป็นวิธีการสรรหาท่ีเป็นท่ีนิยมและไดผ้ลดี โดยการ 

ส่งขอ้มูลผ่าน ส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายประกาศ นิตยสาร วารสาร
การคา้ เป็นตน้ ส่ือการโฆษณาแต่ละประเภทมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั นกัสรรหาจะตอ้งเลือกใช้
ส่ือ ให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน โดยน าเอาข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขขององค์การมาประกอบการ 
ตดัสินใจดว้ย เช่น งบประมาณ พื้นท่ีตั้งขององคก์าร ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ เน้ือหา
การโฆษณาก็ควรมีรายละเอียดของขอ้มูลไดแ้ก่ ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ สภาพการท างาน
ท่ีเป็นจริง สถานท่ีตั้งของงาน ค่าตอบแทน รวมทั้งประโยชน์เก้ือกลู คุณสมบติัของ ผูป้ฏิบติังาน เช่น 
การศึกษา ประสบการณ์ และบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้

  การโฆษณามีขอ้ดีหลายประการเช่น สามารถแพร่ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทัว่ถึง
คนจ านวนมาก สามารถเลือกผูรั้บข่าวสารอนัเป็นกลุ่มเป้าหมายได ้ สร้างความเสมอภาคในการจา้ง
งาน  โดยไม่มีการแบ่งเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว และอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามการสรรหาโดยการ
โฆษณายงัมีขอ้จ ากดับางประการเช่น ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัวธีิการสรรหาอ่ืนๆ  
 3. การสรรหาจากหน่วยงานจัดหางาน  
  เป็นการสรรหาภายนอกวธีิหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย หน่วยจดัหางานจะ 
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของขนาดและคุณภาพ หน่วยจดัหางานอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

  3.1 หน่วยงานจดัหางานของรัฐ  เป็นหน่วยงานภาคราชการ หน่วยจดัหางานของ
รัฐในประเทศไทย ไดแ้ก่ กองจดัหางาน กรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ซ่ึงท า
หนา้ท่ีจดัหาแรงงานทุกประเภทใหแ้ก่ สาธารณชนทัว่ไป จดัข้ึนเพื่อบริการแก่องคก์ารทัว่ไปโดยไม่
คิดค่าธรรมเนียม หน่วยจดัหางานของรัฐมกัเป็น แหล่งของการสรรหาแรงงานระดบัปฏิบติัการ  
เป็นวธีิการท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายขององคก์ารแต่ขอ้มูลของแรงงานจะไม่ค่อยเป็นปัจจุบนั 

  3.2 หน่วยงานจดัหางานของเอกชน เป็นแหล่งการสรรหาภายนอกองคก์ารท่ีไดรั้บ
ความนิยมค่อนขา้งสูง หน่วยจดัหางานของเอกชนจะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการแต่ละคร้ัง 
หน่วยจดัหางานของเอกชนจะคิดค่าธรรมเนียมโดยท าขอ้ตกลงกบัองคก์ารท่ีตอ้งการพนกังานซ่ึงคิด
เป็นร้อยละของอตัราเงินเดือนขั้นตน้ของบุคลากรนั้นๆ และอาจมีการคืนค่าธรรมเนียมให้องค์การ
ในกรณีท่ีพนกังานคนนั้นๆไม่ปฏิบติังานให้องค์การตามระยะเวลาท่ีก าหนด การสรรหาจากหน่วย
จดัหางานเอกชนอาจท าใหอ้งคก์ารเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงแต่ก็มีขอ้ดีหลายประการเช่น องคก์ารได้
บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการเพราะหน่วยงานจดัหางานเอกชนจะช่วยกลัน่กรอง
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บุคลากรให้ นอกจากน้ียงัเป็นวิธีท่ีเหมาะกบัองค์การท่ีตอ้งการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ 
เช่น ผูบ้ริหาร เลขานุการ หรือต าแหน่งอ่ืนๆท่ีตอ้งการประสบการณ์และกลุ่มวชิาชีพเฉพาะ  
 4. การให้บุคลากรมาสมัครงานด้วยตนเอง  
  วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัองค์การท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ดี มีฐานะทางการเงิน
และการ บริหารงานบุคลากรท่ีดี เป็นท่ียอมรับ บุคลากรทีตอ้งการท างานจะเขา้มาสมคัรดว้ยตนเอง 
โดยยืน่ใบสมคัรไวก้บัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ เม่ือองคก์ารมีต าแหน่งวา่งและตอ้งการบุคลากรผูส้มคัร
จะถูกติดต่อมาเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกขององค์การ วิธีน้ีองค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ 

สรรหาลงได้ แต่ว่าโอกาสการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามความตอ้งการขององค์การจาก
แหล่งน้ีจะมีอตัราไม่สูงนกั  
 5. การสรรหาจากอนิเตอร์เน็ต  
  เป็นวิธีการสรรหาจากแหล่งภายนอกท่ีองค์การใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั  
การสรรหาจากอินเตอร์เน็ตมีขอ้ดีคือ เป็นวิธีท่ีรวดเร็วและสามารถสรรหาได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี
เพราะขอ้มูลของผูส้มคัรมีอยูใ่นฐานขอ้มูลของเวบ็ไซตต่์างๆอยูแ่ลว้ เป็นวิธีท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายเป็น
อย่าง มากเม่ือเทียบกบัวิธีการสรรหาโดยใชก้ารโฆษณา อย่างไรก็ตามการสรรหาจากอินเตอร์เน็ต 

มีขอ้จ ากดัคือ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีอาจไม่เป็นความจริง และขอ้มูลอาจไม่เป็นปัจจุบนันกั 

 

วธิีการอืน่ทีใ่ช้ทดแทนการสรรหา 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556, หน้า 120) กล่าวว่าวิธีการสรรหาจะถูกน ามาใชเ้ม่ือองค์การ
ตดัสินใจจา้งพนักงานใหม่ท างาน เต็มเวลาในบางคร้ังอาจพบว่าถึงแมว้่าการวางแผนทรัพยากร
มนุษยไ์ตช้ี้ใหเ้ห็นความตอ้งการ พนกังานเพิ่มข้ึน แต่องคก์ารอาจตดัสินใจเลือกท่ีจะไม่จา้งพนกังาน
เพิ่ม ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ทางสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการลดขนาด (downsizing)  

ขององค์การ ฝ่ายบริหารจึงยงัไม่ เห็นสมควรจา้งพนักงานใหม่ถาวร เพราะเม่ือมีการจา้งแล้วไม่
สามารถจะไล่ออกได้ แม้ว่าจะมีผล การปฏิบัติงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจก็ตาม องค์การอาจต้อง
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายส าหรับการฝึกอบรมท่ีจะตามมา ดงันั้น องคก์ารจ าเป็นตอ้งพิจารณาหาวิธีการอ่ืน
ทดแทนการสรรหาท่ีเพิ่มวธีิการท่ีใชก้นั ทัว่ไปมี 5 วธีิ ไดแ้ก่ 

 1. การท างานล่วงเวลา  
  เม่ือหน่วยงานมีปริมาณงานมากข้ึนในบางช่วงเวลา วธีิการแกปั้ญหาท่ีนิยมใชก้นัมาก 
คือ การให้พนักงานท างานล่วงเวลา ซ่ึงเป็นการอ านวยประโยชน์แก่ทั้งพนักงานและนายจ้าง 
กล่าวคือ นายจา้งไม่่ตอ้งด าเนินการสรรหา คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานใหม่ ส่วนพนกังานก็มี 
รายไตเ้พิ่มข้ึนและบรรลุเป้าหมายในการผลิตขององค์การ แต่จากการศึกษาพบว่าการท างานอนั 
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ยาวนานของพนกังานท าให้หน่วยงานจ่ายเงินเพิ่มข้ึนแต่กลบัได้ผลตอบแทนน้อยกว่าท่ีควรจะได ้
เน่ืองจากพนกังานมีความเม่ือยลา้ มีอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน และขาดงานเพิ่มข้ึน จึงควรพิจารณาให้มีการ 
ท างานล่วงเวลาในระยะสั้น ซ่ึงจะเป็นทางเลือกทดแทนการสรรหาได ้แต่การท างานล่วงเวลาอยา่ง 
ต่อเน่ืองเป็นเวลานานจะท าใหเ้สียค่าจา้งเพิ่มข้ึน และประสิทธิภาพการท างานลดลง 

 2. การจ้างงานช่ัวคราว  
  ผลกระทบของนโยบายการลดขนาดของหน่วยงานและการขาดแคลนแรงงาน ท าให้
มี ส านักงานจดัหาพนักงานช่วยเหลือชั่วคราวเกิดข้ึน โดยให้บริการ จดัหาพนักงานไปท างาน
ชั่วคราวในหลายสาขา เช่น เสมียน พนักงานคอมพิวเตอร์ นักบญัชี บรรณารักษ์ ช่างเขียนแบบ 
เลขานุการ และพยาบาล เป็นด้น และมีแนวโน้มจะขยายไปถึงระดับ วิชาชีพชั้นสูง พนักงาน
เหล่านั้นไดรั้บการแกหดัมาเป็นอยา่งดีจากส านกังาน 

  องค์การขนาดใหญ่จะเลือกใช้วิธีน้ีเม่ือรับงานโครงการพิเศษท่ีใช้เวลาปฏิบติัการ
ระยะสน ส่วนองคก์ารขนาดเล็กจะใชท้ดแทนการจา้งพนกังานใหม่ ผลการส ารวจพบวา่หน่วยงาน
ต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกาใช้พนักงานชั่วคราว 3 โอกาส คือ เพื่อทดแทนพนักงานท่ีลาพกัร้อน 
ช่วงเวลาท่ี มีงานชุก เพื่อปฏิบติังานแทนพนกังานท่ีลาคลอดหรือลาป่วย 

  ปัจจุบนัน้ีพบวา่การจา้งพนกังานชัว่คราวจากส านกังานบริการแทนต าแหน่งท่ีเคยจา้ง 
พนกังานถาวรมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการจา้งพนกังานชัว่คราวมีขอ้ดีหลายประการ เช่น เสียค่าจา้งต ่ากวา่
การจา้งพนกังานถาวร สามารถหาแรงงานท่ีมีทกัษะ และประสบการณ์จากส านกังานบริการไดง่้าย 

  การจา้งมีความยืดหยุ่น องคก์ารไม่ตอ้งให้ผลประโยชน์เก้ือกูลและการฝึกอบรมแก่
พนกังานสามารถโยกยา้ยสถานท่ีท างานตามงานท่ีรับผิดชอบไดแ้ละสามารถยุติการจา้งโดยไม่ตอ้ง
จ่ายค่าชดเชย 

  อย่างไรก็ตามการจา้งงานชัว่คราวอาจมีขอ้จ ากดับางประการเช่น พนกังานชัว่คราว
เหล่านั้นจะไม่เขา้ใจวฒันธรรมในการท างาน ขององคก์ารผูจ้า้ง และไม่มีความผูกพนัต่อเป้าหมาย
การท างานขององคก์ารและฝ่ายต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง 

 3. การใช้ผู้รับเหมาช่วง 

  การใช้ผูรั้บเหมาช่วง (subcontracting) เป็นการจา้งหน่วยงานนอกองค์การท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการผลิต สินค้าหรือการบริการในด้านต่างๆ รับช่วงงานไปท าต่อจนเสร็จสมบูรณ์  
อาจเป็นการท างานใน สถานท่ีหรือนอกสถานท่ีก็ได ้แนวความคิดน้ีมีบทบาทมากในการบริหารงาน
เชิงกลยทุธ์ (strategic management) ซ่ึงเสนอแนะวา่ถา้องคก์ารไม่สามารถปฏิบติังานดา้นสนบัสนุน
ไดดี้ เพียง พอสมควรจะวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงให้ท างานดา้นสนบัสนุนแทน เพื่อองคก์ารจะไดทุ้่มเท
ทรัพยากรท่ี นอ้ยไปปฏิบติังานหลกัดา้นอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงพบวา่งานสนบัสนุน เช่น 
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งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา งานท าความสะอาด งานรักษาความปลอดภยั และงานภายในส านกังาน 
เป็น ดน้ จะมีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงมีความช านาญเฉพาะทางมากมาด าเนินการแทน นอกจากน้ีถา้ 
พบว่าผลการปฏิบติังานของผูรั้บเหมาช่วงไม่เป็นท่ีพอใจ องค์การสามารถเรียกใช้บริการของ 
ผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืนได ้ซ่ึงวธีิการแบบน้ีไม'สามารถท าไดก้บัพนกังานถาวรขององคก์าร 

 4. การใช้ผู้รับเหมาอสิระ 

  การใชผู้รั้บเหมาอิสระ (independent contractors) เป็นการจา้งบุคลากรให้ปฏิบติังาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้กับองค์การโดยไม่ค  านึงถึงสถานท่ีปฏิบติังาน บางทีจะเรียก
ผูรั้บเหมาอิสระวา่ “ท่ีปรึกษา” (consultant) วิธีน้ีจะมีแนวปฏิบติัคลา้ยกบัการใช้ผูรั้บเหมาช่วง จะ
ต่างกนัตรงท่ีการใชผู้รั้บเหมา อิสระจะท างานกนัเพียงกลุ่มเล็กและเป็นงานโครงการเฉพาะกิจ เช่น 
งานเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม งานป้อนขอ้มูล งานพิมพ ์เป็นดน้ ผูรั้บเหมาอิสระ
สามารถท างานด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลากรท่ีบา้น และส่งมายงัองค์การผูจ้า้งได้อย่าง
ทนัเวลา โดยใชเ้คร่ืองมือ ส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น โทรสาร หรือ E-mail 

  ผูรั้บเหมาอิสระบางคนอาจเคยเป็นพนกังานเดิมของบริษทั แต่ถูกยกเลิกการจา้ง (lay-

off) หรือลาออกไปดว้ยเหตุผลส่วนตวั การใชว้ิธีน้ีจะเอ้ือประโยชน์ให้แก่องคก์ารและบุคลากรผูรั้บ
งาน กล่าวคือ องค์การสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีตอ้งจ่ายแก่พนกังานถาวร เช่น ค่าภาษี 
ประกนัสังคม ค่าสวสัดิการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส่วนผูรั้บงานนอกจากมีรายไดจ้ากการท างานท่ี 
ถนดัแลว้ ยงัมีเสรีภาพในการท่ีจะท างานท่ีบา้นตามเวลาท่ีพอใจได ้

 

สรุป 

 การสรรหาบุคลากรเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการแสวงหา จูงใจและระดมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการขององค์การเพื่อเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกบุคลากรขององค์การ 
เน่ืองจาก “บุคลากร”  เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าและมีความส าคญัท่ีสุดในองคก์าร ดงันั้นการสรร
หาจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อองคก์าร  ซ่ึงในการปฏิบติัการสรรหาบุคลากรนั้นจะมีขอบเขต
และความหมายท่ีกวา้งขวางครอบคลุมไปถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์เพื่อมุ่งให้องคก์ารไดค้นดี
มีคุณภาพ  เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  และสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์การอย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด 
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 การสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นกัสรรหาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลาย
ประเด็น เช่น ปรัชญาของการสรรหา กระบวนการในการสรรหา ขอ้จ ากดัท่ีมีผลกระทบต่อการ 

สรรหา แหล่งของการสรรหา เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายในและภายนอก และวิธีอ่ืนท่ีใช้
ทดแทนการสรรหา เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่4 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการสรรหามาพอสังเขป 

 2. จงอธิบายปรัชญาของการสรรหามาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 3. หลกัการส าคญัของการสรรหาบุคลากรขององคก์าร  มีอะไรบา้ง 

 4. ผลดีจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ารมีอะไรบา้งจงอธิบาย 

 5. ขอ้เสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ารมีอะไรบา้ง   
 6. กระบวนการในการสรรหามีก่ีขั้นตอน  อะไรบา้ง 

 7. จงอธิบายเทคนิควธีิการสรรหาบุคลากรมาพอสังเขป 

 8. เทคนิคการสรรหาบุคลากรจากสถาบนัการศึกษามีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร จงอธิบาย 

 9. ท่านคิดวา่การใชว้ธีิการสรรหาบุคลากรจากอินเตอร์เน็ต มีขอ้ดีอยา่งไร จงอธิบาย 

 10. การใชว้ธีิการท างานล่วงเวลา (overtime) มีประโยชน์อยา่งไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

 1.  ความหมายของการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ 

 2.  วตัถุประสงคข์องการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 3.  เกณฑท์ัว่ไปในการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 4.  กระบวนการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 5.  การทดสอบเพื่อการจา้งงาน  

 6.  ประเภทของการทดสอบ  

 7.  การทดสอบท่ีใชใ้นการวดัเพื่อใชใ้นการคดัเลือกบุคลากร  

 8.  การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน  

 9.  กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน  

 10.  ขอ้เสนอแนะสาหรับการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน  

 11.  สรุป  

 12.  แบบฝึกหดัทา้ยบท  

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายของการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ได ้ 

 2.  เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ 

 3.  อธิบายเกณฑท์ัว่ไปในการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์ได ้ 

 4.  เขา้ใจถึงกระบวนการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 5.  อธิบายการทดสอบเพื่อการจา้งงานได ้ 

 6.  สามารถบอกประเภทของการทดสอบได ้ 

 7.  เขา้ใจถึงการทดสอบท่ีใชใ้นการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 8.  อธิบายการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานได ้ 

 9.  ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์  

 10.  เขา้ใจถึงกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน  
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วธิีสอน  

 1.  บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง  

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 3.  บรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม  

 4.  จดัวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญบรรยายพิเศษ  

 

กจิกรรม  

 1.  แบ่งกลุ่มอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ  

 2.  ตอบค าถามระหวา่งบรรยาย  

 3.  คน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและวารสารต่าง ๆ  

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1.  เอกสารเอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2.  PowerPoint ประกอบการบรรยาย  

 3.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  

 4.  ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลจากองคก์ารต่าง ๆ  

 

การวดัผลและการประเมนิผล  
 1.  ประเมินจากการซกัถามระหวา่งการบรรยาย  

 2.  สังเกตจากการฟังบรรยาย – ตอบค าถาม  

 3.  ประเมินผลจากงานท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม  

 4.  ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  
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บทที ่5  

การคดัเลอืกทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 การคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์(Selection of Personnel) เป็นกิจกรรมส าคญัทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นการไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งต่างๆ ในองคก์าร ในทางปฏิบติันั้นการคดัเลือกเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ
อย่างพิถีพิถนัเน่ืองจากการคดัเลือกจะใช้เคร่ืองมือวดัความรู้ความสามารถของบุคลากรมากมาย
หลายวิธีเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปัจจุบนัทุกองคก์ารตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง (wrap-

speed change) ท าใหอ้งคก์ารตอ้งเผชิญกบัการสร้างความเติบโตขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ (customer satisfaction) ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี (disruptive technology) และการเขา้มาแข่งขนัของบรรษทัขา้มชาติ (multinational 

corporation) ดว้ยสาเหตุดงักล่าวท าให้องค์การจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบักระบวนการคดัเลือก
เพื่อจะไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้
สถานการณ์และบริบทท่ีเปล่ียนไป 

 

ความหมายของการคดัเลอืก 

 การคดัเลือกเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะการ 
คดัเลือกเป็นหวัใจของการท่ีจะไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัสามารถ ปฏิบติังาน
ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนท่ีเก่ียวกับความหมายของการคัดเลือก ได้มี 
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 เบเดียน และเกลค (Bedeian and Glueck. 1983 : 431) กล่าวว่าการคดัเลือกบุคลากร
หมายถึงกระบวนการเก่ียวกบัการตดัสินใจในกรณีท่ีมีผูส้มคัรมากกวา่ต าแหน่งท่ีวา่งโดยการตกลง
ใจเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

 เวอร์เธอร์ จูเนียร์ และ เดวิส ( Werther, Jr., and Davis, 1996, P. 214) ไดอ้ธิบายวา่การ 
คดัเลือกเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการตดัสินใจว่าจะจา้งผูใ้ดท างาน กระบวนการเร่ิมตั้งแต่เม่ือมี 
ผูส้นใจสมคัรงานและส้ินสุดเม่ือมีการตดัสินใจจา้งงาน 
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 แอลฌิร์ต  และแฮทฟิลด์ (Elbert and Hatfield, 1995, P. 300) ให้ความหมายของการ 
คดัเลือกว่า หมายถึง กระบวนการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งภายใน
องค์การ หรือกล่าววา่เป็นการคดัเลือกบุคคลท่ีดีท่ีสุดจากผูส้มคัรจ านวนมากให้บรรจุต าแหน่งว่าง 
ขององคก์าร 

 เบอร์นาร์ดิน  และรัสเซลล์ (Bemardin and Russell, 1993, p. 210) กล่าววา่ การคดัเลือก
เป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้มคัร กระบวนการน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง
การตดัสินใจในการบรรจุเขา้สู่ต าแหน่งขององค์การ การโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่งรวมทั้งการ
สงวนต าแหน่งงานไวเ้พื่อสนองต่อนโยบายการลดขนาดองคก์าร 

 เฟรนช์ (French, 1994, p. 221) ไดใ้ห้ค  านิยามเชิงปฏิบติัวา่การคดัเลือกเป็นกระบวนการ
ตดัสินผูส้มคัรเพื่อเลือกผูท่ี้ดีท่ีสุดส าหรับแต่ละงานในมิติต่างๆ นบัตั้งแต่ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม วดัได ้
(เช่นจ านวนปีของประสบการณ์) ไปจนกระทัง่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และเป็นคุณลกัษณะส่วนตวั 
(เช่น ภาวะผูน้ า) โดยใช้เคร่ืองมือคดัเลือกท่ีเป็นแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจ 
สุขภาพร่างกาย และการสัมภาษณ์ 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 138) ได้นิยามว่า การคดัเลือก หมายถึงกระบวนการท่ี 
องคก์ารด าเนินการ คดัเลือกจากจ านวนใบสมคัรทั้งหลายของผูส้มคัรจ านวนมากเพื่อให้ไดบุ้คคล ท่ี
ดีท่ีสุด มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้หเ้ขา้มาท างานในต าแหน่งต่างๆ ท่ีตอ้งการรับคน 

 พะยอม วงศส์ารศรี (2545, หนา้ 140) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ การคดัเลือก คือ กระบวนการท่ี
องค์การใช้เคร่ืองมือต่างๆ มาด าเนินการพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรจ านวนมากให้ไดจ้  านวนตามท่ี
องค์การตอ้งการ โดยมีเกณฑ์ก าหนดข้ึนเป็นกรอบในการพิจารณาให้ไดค้นท่ีมี คุณสมบติัตรงกบั
งานท่ีเปิดรับ 

 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2540, หน้า 88) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการต่อเน่ืองจากการสรรหาบุคลากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบ การพิจารณา และการตดัสินใจ 
รับบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ร่วมงานกบัองค์การ การคดัเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง 
อาศยัความรู้และศิลปะในการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานออกจากกลุ่มผูส้มคัร โดยผูท้  า 
หน้าท่ีคดัเลือกบุคลากรจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการและมีความเขา้ใจในเทคนิคการแยกบุคคลท่ี 
ตอ้งการออกจากกลุ่มผูส้มคัรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สุนนัทา  เลาหนนัทน์ (2542, หนา้ 147) ไดก้ล่าวว่า การคดัเลือก หมายถึง กระบวนการ 
ใช้ความพยายามในการตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ และมีคุณลกัษณะเหมาะสมท่ีสุด  
จากบรรดาบุคคลทั้งหลายท่ีมาสมคัรงานเพื่อให้เขา้มาท างานในต าแหน่งต่างๆ ท่ีตอ้งการก าลงัคน 
โดยวิธีการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะสามารถพยากรณ์ได้อย่างใกล้เคียงว่า บุคคลใดน่าจะ 
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ประสบผลส าเร็จในการท างานตามมาตรฐานท่ีองค์การก าหนด ดังนั้ นการคัดเลือกจึงนับเป็น 
จุดเร่ิมตน้ของการมีโอกาสสร้างคุณภาพส าหรับองคก์ารในอนาคต การจดัให้มีระบบการคดัเลือกท่ี 
ดี ตลอดจนมีนโยบายและวิธีการท่ีมีหลกัวิชาการ และมีความเท่ียงตรง จึงย่อมส่งผลดีต่อองค์การ 
ในภาพรวม 

 สมพร พวงเพชร (2544, หน้า 146) ได้กล่าวว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการ 
รวบรวมและประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้มคัรจ านวนมาก โดยน าหน้าท่ีกลัน่กรองผูส้มคัรอย่างเป็น 
ขั้นตอน เม่ือกระบวนการคดัเลือกส้ินสุดลง จะท าให้องค์การได้คนท่ีมีคุณสมบติัตามต้องการ  
ท่ีคาดวา่จะประสบความส าเร็จในการท างาน บรรจุเขา้ท างานในต าแหน่งวา่งของ องคก์าร ขณะเดียวกนั
การคดัเลือกก็ท าหนา้ท่ีคดับุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีตอ้งการ หรือบุคคล ท่ีคาดว่าจะ
ประสบความลม้เหลวในการท างานทิ้งไป 

 อ านวย แสงสว่าง (2544, หน้า 132) ได้อธิบายไวว้่า การคดัเลือกบุคลากร (Personnel 

Selection) คือ กระบวนการท่ีคดัเลือกผูส้มคัรงานเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีดี มีคุณสมบติัเหมาะสม 
ถูกตอ้งตรงกบัคุณลกัษณะเฉพาะของงานท่ีก าหนดไวถ้า้องค์การใดสามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมี 
คุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างาน องค์การนั้นย่อมจะไดรั้บผลส าเร็จในการด าเนินงาน บรรลุ 
เป้าหมาย มีผลงานดี เป็นท่ีเช่ือถือได ้และท าให้องค์การมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับนบัถือแก่องค์การ 
ต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไปดว้ย ดงันั้นจึงนบัไดว้่า การคดัเลือกบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัของ
การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 

 เม่ือพิจารณาแลว้อาจสรุปความหมายของการคดัเลือกไดว้า่ การคดัเลือกบุคลากรหมายถึง 
กระบวนการในการใช้เคร่ืองมือ วิธีการ หรือมาตรการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในการพิจารณา
กลัน่กรองบุคคลเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทศันคติและมีคุณสมบติั
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานตามวตัถุประสงค ์และนโยบายขององคก์าร 

 

วตัถุประสงค์ของการคดัเลอืกบุคลากร 

 การคัดเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญส าหรับองค์การและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้องคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการขององคก์ารเขา้มาร่วมปฏิบติังาน หากองคก์ารไม่ให้ความส าคญัใน
การด าเนินการคัดเลือกแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การเน่ืองจากบุคลากรท่ีดีและมี
คุณภาพจะส่งผลให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์ตามนบายขององคก์าร เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่วตัถุประสงคข์องการ คดัเลือกบุคลากร มีดงัน้ี 
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 1. เพื่อกลัน่กรองบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเอาไว ้และปฏิเสธบุคคลท่ีขาดคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมออกไป 

 2. เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการขององค์การและ
ลกัษณะงานท่ีท า เขา้มาท างานใหก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีท างานให้กบัองคก์ารไดน้าน 

 4. เพื่อลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการนิเทศงาน รวมถึงการฝึกอบรม 

 5. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ให้ผูส้มคัรทราบเร่ืองงานและองค์การ 
(สุนนัทา เลาหนนัทน์ 2542 ,หนา้ 146)  
 

เกณฑ์ทัว่ไปในการคดัเลอืกบุคลากร 

 วตัถุประสงค์ของการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานคือเพื่อคน้หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและ 
คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน ซ่ึงมีรายละเอียดก าหนดไวใ้นค าอธิบายลกัษณะงาน (job 

description) และ คุณสมบติัเฉพาะของผูป้ฏิบติังาน  (job specification) ดงันั้นในการพิจารณา
คดัเลือกจึงจ าตอ้งด าเนินการอยา่งรอบคอบและเป็นระบบ โดยตอ้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ทศันคติ หรือความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ประกอบดว้ย เกณฑ์ทัว่ไปท่ีใช้ประกอบการพิจารณาคดัเลือก
บุคลากร มีดงัน้ี 

 1. การศึกษาและการฝึกอบรม การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานจะต้องพิจารณาถึง 
ความรู้ วุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงคุณภาพและความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคลากร ถือเป็นเกณฑข์ั้นพื้นฐานท่ีใชพ้ิจารณาคดัเลือกบุคลากร   
 2. ประสบการณ์และความช านาญ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะต้องพิจารณาถึง 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน การพิจารณาเร่ืองน้ีควรด าเนินการด้วยความรอบคอบโดยผูมี้ 

ความช านาญ เพราะการท างานมานานอาจไม่ไดแ้สดงถึงคุณภาพงานท่ีดีกว่าเน่ืองจากรายละเอียด
ของงานในแต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนั 

 3. ทักษะ การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานจะต้องพิจารณาถึง ความคล่องตัวและ
ความสามารถเฉพาะทาง หรือบางงานอาจตอ้งใช้ทกัษะหลายดา้นประสานกนัในการปฏิบติังาน  
ในการ เช่น ทกัษะทางดา้นเทคนิคการปฏิบติังาน (technical skill)  

 ทกัษะทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human relations skill) และทกัษะด้านความคิดรวบยอด 
(conceptual skill) เป็นตน้ 
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 4. ลกัษณะทางร่างกาย การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้งพิจารณาถึงความแข็งแรง
และสุขภาพ ร่างกายท่ีสมบูรณ์ของบุคลากรดว้ย เพราะงานทุกงานผูป้ฏิบติัจะใช้ความคล่องแคล่ว
ของอวยัวะบางส่วนหรือหลายส่วนในร่างการ  
 5. รูปร่างและบุคลิกภาพ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ทางด้านรูปร่าง บุคลิกภาพ ความสะอาด เช่น งานขาย งานเลขานุการ และงาน ประชาสัมพนัธ์  
เป็นตน้ 

 6. เชาวน์ปัญญาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้ง
พิจารณาถึงความสามารถในการใช้สติปัญญาการคิด การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การประเมิน
ทางเลือกไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ และเฉลียวฉลาด ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะงานในระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหาร 

 7. ทัศนคติ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้งพิจารณาถึงความรู้สึก และความ
พึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ โดยเกณฑ์ด้านทศันคติน้ีจะท าให้ทราบความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต่อองคก์าร จะท าให้สามารถท านายความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและองค์การ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ได ้

 8. อายุ การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานจะต้องพิจารณาถึงอายุ หรือใช้อายุ เป็น  
เคร่ืองประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบางต าแหน่งประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เช่น 
ระดับหัวหน้าและผูบ้ริหารนั้น ผูท่ี้เหมาะสมและจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนั้ นจะต้องมี
คุณสมบติัท่ีประกอบดว้ยทั้งคุณวฒิุและวยัวฒิุ  
 9. เพศ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองเพศของผูป้ฏิบติัหน้าท่ี
ดว้ย เช่น เพศชายเหมาะสมท่ีจะท างานท่ีตอ้งใช้ก าลงักายและงานท่ีท าในเวลา หรือสถานท่ีท่ีไม่
เหมาะสม ส่วนเพศหญิงอาจถนดังานอ่ืน เช่น การตอ้นรับ การติดต่อประสานงาน ดา้นการใชภ้าษา 
และงานท่ีตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัความสามารถและสิทธิในการท างานของ
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกนัท าให้เกณฑ์การพิจารณาในขอ้น้ีเร่ิมเปล่ียนไปดว้ยโดย
ยดึความสามารถ ความสมคัรใจและความเหมาะสมของผูส้มคัรงานเป็นหลกั 

 10. สภาพแวดล้อมอื่นๆ การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานจะตอ้งพิจารณาถึงบริบทอ่ืนๆ
ประกอบดว้ย  เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม การสอบถามขอ้มูลจากหลายแหล่งทั้งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเดิม ผูรั้บรองผูส้มคัร อาจารยผ์ูส้อน หรือบุคคลผูเ้คยร่วมงาน เป็นตน้ 
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กระบวนการคดัเลอืกบุคลากร 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) อธิบายว่ากระบวนการคดัเลือกประกอบด้วย 8 ขั้นตอน  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติักนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นการกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์ และ
ปฏิเสธบุคคลท่ีขาดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ถา้ผูส้มคัรทุกคนควรผา่นกระบวนการคดัเลือก
ในแต่ละขั้นตอนจนครบถว้น ถา้หากผูส้มคัรไม่สามารถผ่านขั้นใดขั้นหน่ึงไปไดก้็อาจถูกปฏิเสธ
ตอ้งออกจากการ คดัเลือกก็ได้ อย่างไรก็ตามการจดัล าดบัขั้นตอนของกระบวนการคดัเลือกอาจ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั แต่ละองคก์าร ความสัมพนัธ์ของกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอน ไดน้ ามาแสดงใน
ภาพท่ี 5.1 

 

 
 

ภาพที ่5.1 กระบวนการคดัเลือกบุคลากร 

ทีม่า ( จิตติมา อคัรธิติพงศ,์ 2556, หนา้ 142) 
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 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การต้อนรับผู้สมัคร  
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งตอ้นรับผูส้มคัร อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กบัผูส้มคัรท่ี
สนใจติดต่อสอบถาม ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นการพบกนัคร้ังแรกอย่างเป็นทางการ
ระหว่างผูส้มคัรและองค์การ นับเป็นโอกาสในการสร้างความประทบัใจแรกให้แก่ผูส้มคัร (first 

impression) ซ่ึงการรับรู้คร้ังน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูส้มคัรโดยจะช่วยดึงดูดใจให้มี 
ผูส้มคัรจ านวนมาก ท าให้องค์การมีโอกาสได้คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต าแหน่งงาน 
ตอ้งการได้ ในขั้นตอนการตอ้นรับผูส้มคัรน้ีนอกจากจะช่วยในการประชาสัมพนัธ์องค์การแล้ว  
ยงัสามารถช่วยกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ในขั้นต่อไปไดอี้กดว้ย 

 ขั้นตอนที ่2 การสัมภาษณ์กลัน่กรองเบือ้งต้น  
 ในขั้นน้ีแต่ละองค์การอาจมีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปในกรณีท่ีผูส้มคัรไป 
ติดต่อดว้ยตนเอง ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารจะท่ีรับผิดชอบใชเ้วลาสัมภาษณ์และ
พูดคุยกบัผูส้มคัรเพื่อให้ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีผูส้มคัรพึงมี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยลด
เวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการคดัเลือก ค าถามท่ีนิยมถามเป็นเร่ืองทัว่ๆ ไป
เก่ียวกบั ระดบัการศึกษา ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึงในหลายองค์การนั้นถ้า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้เป็นท่ีประทบัใจและน่าสนใจ ผูจ้ดัการฝ่ายอาจจะเสนอแนะให้
มีการขา้มไปสู่ขั้นตอนสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานไดท้นัที 

 ขั้นตอนที ่3 การกรอกใบสมัคร  
 ในขั้นน้ีผูส้มคัรจะตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ลงในใบสมคัรท่ีองค์การจดัท าไว ้
โดยรายละเอียดในใบสมัครจะประกอบด้วย ประวติัส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน  
การท างาน คุณลักษณะส่วนตวั การฝึกอบรม เกียรติบตัรและความสามารถพิเศษ  รูปแบบและ
องค์ประกอบของใบสมคัรนั้นควรจะกระชบั ค าถามท่ีใช้มีลกัษณะเป็นกลาง สุภาพ และควรระบุ
หมายเลขก ากบัขอ้ดว้ย แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือค าถามในใบสมคัรตอ้งมุ่งเน้นให้ไดค้  าตอบท่ีสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมท่ีอาจพึงเกิดข้ึนในอนาคตของผูส้มคัรได ้

 ขั้นตอนที ่4 การทดสอบเพือ่การจ้างงาน  
 การทดสอบเพื่อการจา้งงานนบัว่าเป็นขั้นท่ีมีความส าคญัมากของกระบวนการคดัเลือก 
เน่ืองจากการทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการวดัความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัต่างๆของผูส้มคัร 
การทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้การคดัเลือกมีประสิทธิภาพและท าให้องคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมี
คุณภาพเขา้มาร่วมงานในองค์การ การทดสอบจึงเป็นความพยายามท่ีจะวดัคุณสมบติัและสามารถ
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ของผูส้มคัรท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็น ส าหรับการท างาน เช่น สติปัญญา ความถนดั ทกัษะ บุคลิกภาพ 
การเคล่ือนไหวของร่างกาย เป็นตน้ 

 ซ่ึงแบบทดสอบนั้นองค์การอาจเลือกแบบทดสอบมาตรฐานมาใชใ้นการทดสอบไดแ้ก่ 
แบบทดสอบ เพื่อใชใ้นการประเมินสติปัญญา ความสามารถ บุคลิกภาพ และทศันคติ แบบทดสอบ
การปฏิบติัตวัอยา่งงาน แบบทดสอบการจ าลองการปฏิบติังาน  แบบทดสอบทางจิตวิทยา หรือการ
ทดสอบของศูนยก์ารประเมิน (assessment centers) 

 ขั้นตอนที ่5 การสัมภาษณ์เพือ่จ้างงาน  
 การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยน์ ามาใช้ในการคดัเลือกบุคลากรเข้า
ท างานมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์และผูส้มคัรได้สนทนา
แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น ถือเป็นการแลกเปล่ียนสารสนเทศสองทิศทาง ( two-way 

communication)  กล่าวคือ ผูส้ัมภาษณ์จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ของผูส้มคัรนอกเหนือจากข้อมูลท่ี
ปรากฏในใบสมคัร หรือประวติัย่อ ขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์ก็ สามารถอธิบายให้ผูส้มคัรไดรู้้จกั
องคก์ารและงานท่ีผูส้มคัรประสงคจ์ะเขา้มาท าไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถตอบขอ้สงสัยต่างๆ  
ท่ีผูส้มคัรตอ้งการทราบเพิ่มเติม  
 การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานจะมีดีนั้น จะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตตามขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์งาน นอกจากน้ีผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งได้รับการฝึกฝนและมีความช านาญทางด้านการ
ประเมินผลพฤติกรรมเป็นอยา่งดี 

 ขั้นตอนที ่6 การตรวจสอบประวตัิและจดหมายรับรอง 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ 
การท างาน และบุคลิกภาพของผู ้สมัคร เพื่อท่ีจะช่วยให้ทราบว่า ข้อมูลและการท างานหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ของผูส้มคัรท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร รวมถึงส่ิงท่ีไดรั้บทราบจากการสัมภาษณ์วา่มี
ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากเพียงใด การตรวจสอบขอ้มูลท่ีดีนั้นจ าเป็นตอ้งก าหนดขอบเขตโดย
มุ่งตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของงาน ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีผูส้มคัรไดส้ าเร็จ
การศึกษา สถานท่ีท างานเดิมหรือผูบ้งัคบับญัชาเดิม ผูรั้บรองซ่ึงผูส้มคัรระบุไวใ้นใบสมคัร เป็นตน้  
 ขั้นตอนที ่7 การตรวจสุขภาพร่างกาย  
 บุคลากรทุกคนจะตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพร่างการเพื่อให้แน่ใจวา่พนกังานมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงก่อนบรรจุเขา้ท างาน ซ่ึงมกัท าเป็นขั้นตอนเกือบสุดทา้ย เพราะไม่ตอ้งให้ผูส้มคัรเสียเวลา 
และค่าใชจ่้ายในการตรวจ การตรวจสุขภาพร่างกายมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงตา้นสุขภาพ
ร่างกาย เพราะจะไดบ้รรจุพนกังานให้เหมาะสมกบัลกัษณะสุขภาพของผูส้มคัรและป้องกนัการจา้ง
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บุคลากรท่ีมีโรคติดต่อร้ายแรง นอกจากน้ีหลายองค์การมีการทดสอบโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง และ
การทดสอบ การติดสารเสพติด 

 ขั้นตอนที ่8 การตัดสินใจจ้างงาน  
 การตดัสินใจจา้งงานเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการคดัเลือกส าหรับผูส้มคัรท่ีผา่น
การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบต่างๆ ผูส้มคัรจะไดรั้บขอ้เสนอจากองคก์ารให้ทดลองงาน และ
บรรจุเป็นบุคลากรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ใบสมคัร และเอกสาร
ต่างๆ ไวใ้นท่ีเหมาะสมและควรเก็บไวเ้ป็นความลับโดยให้เฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องเทานั้นท่ี
สามารถเรียกดูขอ้มูลเหล่าน้ีได ้ 
 

การทดสอบเพือ่การจ้างงาน 

 การทดสอบเพื่อการจา้งงาน เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมท่ีองคก์ารจดัท าข้ึนเพื่อท่ีจะให้ได้
ขอ้มูล เก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะของผูส้มคัร ตลอดจนถึงทศันคติและบุคลิกภาพ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการกลัน่กรอง แยกแยะผูส้มคัรท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงตามความตอ้งการของ
องคก์าร จุดมุ่งหมายของการทดสอบเพื่อการจา้งงานดงัน้ี 

 1. เพื่อเป็นการพยากรณ์ความสามารถ ความส าเร็จ และคุณลกัษณะต่างๆ ของผูส้มคัร
ซ่ึงจะช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจว่าผู ้สมัครเหล่านั้ นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ผลการท านายจะข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีใช้ว่ามีความเช่ือมัน่ และความเท่ียงตรง
เพียงใด 

 2. เพื่อการคดัเลือกและบรรจุบุคคลเขา้ท างาน ตลอดจนเพื่อพิจารณาว่า ควรจะจ้าง
บุคคลใดเขา้ท างานในต าแหน่งใด โดยอาศยัแบบทดสอบเพื่อการตดัสินใจประกอบการ คดัเลือก
ดว้ยวธีิอ่ืนดว้ย 

 3. เพื่อการแยกประเภทผูส้มคัรมีความสามารถตามความถนดัและความสามารถ เช่น 

ในการใชส้ายตา การใชมื้อ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีเพื่อจะไดท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ประเภทของการทดสอบ 

 ก่อนท่ีจะท าการทดสอบ นกับริการทรัพยากรมนุษยแ์ละผูท่ี้รับผิดชอบในการคดัเลือก
ขององคก์ารจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานของการทดสอบเพื่อจะไดเ้ลือกใชแ้ละออกแบบการ
ทดสอบให้เหมาะสมกับการคดัเลือกได้อย่างมีคุณภาพ จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556, หน้า 146) 
ประการทดสอบท่ีใชใ้นการจา้งงานแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
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 1. การทดสอบทีใ่ช้วดัพฤติกรรม  
  แบบทดสอบท่ีใชว้ดัพฤติกรรมเป็นแบบทดสอบท่ีใช้กนัมากท่ีสุด แบบทดสอบวดั 
พฤติกรรมท่ีมีใช้กันทั่วไป เช่น แบบทดสอบเชาวน์หรือสติปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
แบบทดสอบความสนใจ แบบทดสอบการใชส้ายตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแบบทดสอบขา้งตน้แต่ละชนิดจะ
ช้ีใหเ้ห็นพฤติกรรมเฉพาะดา้นของบุคคล 

 2. การทดสอบชนิดให้เขียนตอบด้วยกระดาษและดินสอ หรือให้ลงมือปฏิบัติ  
  การทดสอบท่ีใชก้นัส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบชนิดให้เขียนตอบ  ผูถู้กทดสอบจะ
ได้รับแบบทดสอบซ่ึงพิมพค์  าถามไวเ้รียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นผูลู้กทดสอบ จะตอ้งอ่านและตอบ
ค าถามโดยการเขียนลงไปในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ไป แต่มีการทดสอบอีก แบบหน่ึงท่ีผูต้อบไม่
ตอ้งเขียนค าตอบหากตอ้งลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ หรืองานตามท่ีก าหนด เช่น  การประกอบ
ช้ินส่วนเคร่ืองยนตก์ลไก การขบัรถยนต ์เป็นตน้ การ ทดสอบชนิดหลงัน้ีเรียกวา่ การทดสอบให้ลง
มือปฏิบติั (performance tests) 

 3. การทดสอบความเร็วหรือความสามารถ  
  การทดสอบความเร็ว (speed tests) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนโดยขอ้สอบแต่ละขอ้
มีความง่ายผูถู้กทดสอบตอ้งพยายามท าขอ้สอบแต่ละขอ้ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีสั้ นท่ีสุดเท่าท่ี 
สามารถท าได ้เป็นการทดสอบความไว ความรวดเร็วของผูต้อบ ในทางตรงกนัขา้ม การทดสอบวดั 
พลงัความสามารถ (power tests) จะประกอบไปดว้ยขอ้สอบท่ีมีความยาก ให้เวลาในการท านาน 
โดยไม่ค  านึงว่าจะใช้เวลานานเท่าไร คะแนนท่ีไดรั้บจะข้ึนอยู่กบัความสามารถท่ีจะตอบค าถามได ้
อยา่งละเอียดถูกตอ้ง เป็นการวดัการแสดงความเห็นเชิงวเิคราะห์ไดด้ว้ย 

 4. การทดสอบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
  การทดสอบรายบุคคล (individual tests) เป็นการทดสอบท่ีก าหนดให้ท าเป็น 
รายบุคคลหมายความว่า ไม่ให้มีผูถู้กทดสอบพร้อมกนั 2 คน หรือมากกว่าต่อผูท้  าการสอบ 1 คน 
เน่ืองจากวิธีน้ีตอ้งการสังเกตวิธีการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการทดสอบ ส่วนการทดสอบแบบกลุ่ม 
(group tests) เป็นการด าเนินการสอบคนจ านวนมากโดยใหท้ าขอ้สอบพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เช่น 
การทดสอบบุคลิกภาพโดยการตอบแบบส ารวจเป็นการทดสอบท่ีนิยมใชใ้นวงการอุตสาหกรรม เพราะ
สามารถทดสอบไดเ้ป็นกลุ่มและเป็นการประหยดักวา่การทดสอบเป็น รายบุคคลดว้ย 

 5. การทดสอบทีใ่ช้ภาษาหรือไมใช้ภาษา  
  การทดสอบท่ีใช้ภาษา (language test) เป็นการทดสอบท่ีผูถู้กทดสอบตอ้งแสดง 
ความสามารถทางภาษา ส่ือสารให้ผูส้อบเขา้ใจโดยการใช้ภาษา มีการอธิบายตวัอย่างประกอบ  
การให้คะแนนจะดูจากความถูกตอ้ง สละสลวยของการใช้ภาษาของผูถู้กทดสอบ ในบางกรณีมี
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ความจ าเป็นต้องการหลีกเล่ียงจากข้อผิดพลาดการใช้ภาษาของผูลู้กทดสอบ เช่น การทดสอบ 
ความสามารถทางเคร่ืองยนตก์ลไกของบุคคลท่ีไม่สามารถอ่านออกเขียนไดค้ล่อง การใชแ้บบทดสอบ 

ท่ีมีภาษาค่อนข้างยุ่งยาก สลับซับซ้อนย่อมไม่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองน้ีจึงได้มี การสร้าง
แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา (non language test) ข้ึน เพราะไม่ตอ้งการใชผู้ลู้กทดสอบใช ้ทกัษะทาง
ภาษา จดัเป็นแบบทดสอบท่ีอิสระจากการใชภ้าษาเขียน (language-free test) 

 6. การทดสอบทีใ่ช้แบบทดสอบมาตรฐาน หรือ แบบทดสอบทีผู่้ทดสอบสร้างขึน้เอง  
  แบบทดสอบท่ีพฒันาโดยองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ ซ่ึงเรียกว่าแบบทดสอบ 
มาตรฐาน (tandardized tests) จะมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ มีค  าอธิบายหรือค าช้ีแจง 
ประกอบการบริหารการทดสอบอยา่งชดัเจน และจะให้คะแนนตามค าอธิบาย นบัเป็นแบบฟอร์มท่ี 
เป็นมาตรฐานผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่มาแล้ว ส่วนแบบทดสอบท่ี  
ผูท้ดสอบสร้างข้ึนเอง (tester made tests) เป็นแบบทดสอบท่ีผูมี้ประสบการณ์และมีความรู้ 
ความสามารถในองคก์ารเป็นผูพ้ฒันาข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชแ้บบทดสอบของ องคก์าร 
อาจท าข้ึนเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น 

 7. การทดสอบทีใ่ช้แบบทดสอบทีม่ีลกัษณะเป็นปรนัยหรืออตันัย  
  แบบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั (Objective tests) เป็นขอ้สอบท่ีมีความหมาย ชดัเจน 
ทุกคนอ่านแลว้เขา้ใจความหมายตรงกนั มีความคงท่ีในการตรวจให้คะแนน ตลอดจนมี ความชดัเจน 

ในการแปลความหมายของคะแนน ส่วนแบบทดสอบท่ีมีลักษณะเป็นอตันัย (subjective tests)  

ในการพิจารณาให้คะแนนของผูถู้กทดสอบท่ีพึงจะได้ข้ึนอยู่กับผูต้รวจ การ ตีความหมาย ยงัมี 

ขอ้แยง้ได ้

 

การทดสอบทีใ่ช้ในการวดัเพือ่การคดัเลอืกบุคลากร 

 การทดสอบท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานนั้นมีหลายวิธีดว้ยกนั การทดสอบท่ี
ไดรั้บความนิยมและใชก้นัแพร่หลาย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. การทดสอบข้อเขียน  
  การทดสอบขอ้เขียนเป็นการทดสอบความรู้ดา้นวิชาการ หรือส่ิงท่ีบุคคลไดศึ้กษามา
จากสถาบนัการศึกษาท่ีผูส้มคัรส าเร็จมาโดยมากจะเป็นการทดสอบจะมี 2 ลกัษณะ คือ ความรู้
เฉพาะต าแหน่ง เช่น ส าหรับพนกังานธุรการ นกับญัชี และ นิติกร เป็นตน้ ส่วนอีกลกัษณะเป็นการ
สอบความรู้ดา้นวชิาการ ในปัจจุบนัองคก์ารภาคเอกชนมกัไม่นิยมใชว้ธีิการสอบความรู้ดา้นวิชาการ 
ขอ้เขียน แต่จะดูผลการเรียนจากใบแสดงผลการเรียน (transcript) ท่ีเคยเรียนมาแทน 
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 2. การทดสอบการปฏิบัติงาน  
  เป็นการทดสอบท่ีให้ผู ้สมัครงานทดลองปฏิบัติอย่างงานภายใต้สภาพการณ์ 

ท่ีองคก์ารจดัข้ึน ตวัอยา่งการทดสอบลกัษณะน้ี เช่น การให้ผูส้มคัรต าแหน่งพนกังานขบัรถ ลองขบั
รถในพื้นท่ีท่ีองคก์ารเตรียมไว ้เป็นตน้  
  ผูส้มคัรจะตอ้งแสดงทกัษะความถนัด ความสามารถท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน 
และความรู้ในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละงาน ซ่ึงผลของการทดสอบ
จะถูกบนัทึกและน ามาเปรียบเทียบกบัผูส้มคัรรายอ่ืนๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการทดสอบการ
ปฏิบติั ขอ้มูลจากการทดสอบการปฏิบติังานนบัว่ามีความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงมากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแบบทดสอบอ่ืนๆ เพราะสามารถวดัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบังานท่ีผูส้มคัรจะตอ้งท า
เม่ือไดรั้บการจา้งงาน 

 3. การทดสอบทางจิตวทิยา  
  แบบทดสอบจิตวิทยามาใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อพิจารณาทั้งด้านความรู้ 
บุคลิกภาพ และ การปรับตวัให้เขา้กบัองค์การและเพื่อนร่วมงาน การทดสอบทางด้านจิตวิทยา  
แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

  3.1 การทดสอบเชาวน์ปัญญา การทดสอบเชาวน์ปัญญาหรือบางทีเรียกว่า  
การทดสอบทางสมอง เป็นแบบทดสอบท่ีมีวตัถุ ประสงคเ์พื่อทดสอบความสามารถในการเขา้ใจ 
การแกปั้ญหา การเรียนรู้ และความจ า การใชภ้าษา ความสามารถในการให้เหตุผล และ สมรรถภาพ
ในการรับรู้  
  3.2 การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบความสามารถของผูส้มคัรในด้าน
ทกัษะทางกาย และความถนดัพิเศษ เพื่อดูวา่บุคคลนั้นมีความ ถนดั และมีความเหมาะสมกบังานท่ี
องคก์ารคาดหวงัหรือไม่ ซ่ึงถนดัของบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

  ความถนัดทางวิชาการ ความถนัดทางศิลปะ ความถนัดทางดนตรี ความถนัดทาง
เคร่ืองกล ความถนดัดา้นงานสารบรรณ และความถนดัทางการใชส้ติปัญญาเพื่ออาชีพชั้นสูง 

  3.3 การทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เป็นการทดสอบความรู้ในทาง การทดสอบน้ีมกัจะ 
ทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีจะท า เช่น ถ้าเป็นงานในต าแหน่งพนกังานบญัชี จะวดัความรู้
ของผูส้อบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีลูกหน้ี บญัชีเจา้หน้ี การสรุปยอดขายเป็นตน้ 

  3.4 การทดสอบความสนใจ เป็นการวดัความสนใจส่วนตวัของผูส้มคัร ซ่ึงความ
สนใจของผูส้มคัรน้ีจะเป็นเหมือนแรงขบัภายในหรือ เป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และ
สนใจในงาน ผลการทดสอบความสนใจจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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สามารถตัดสินใจได้ดีข้ึน เพราะโดยทั่วไปแล้วความสนใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงกบัผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

  3.5 การทดสอบบุคลิกภาพ เป็นการทดสอบท่ีใช้วดัคุณลกัษณะต่างๆของผูส้มคัร 
เช่น กริยาท่าทาง การควบคุมอารมณ์ การปรับตวั การอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

  การทดสอบบุคลิกภาพนั้นผูถู้กทดสอบจะตอบค าถามแบบให้เลือกตอบ (multiple 

choice) ท่ีเป็นขอ้ความเก่ียวกบัพฤติกรรม ทศันคติ ความรู้สึก ความพึงพอใจ ในลกัษณะ มาตราส่วน
ประมาณค่าบุคลิกภาพด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ การปรับตวั ความคิดริเร่ิมความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
การแต่งกาย ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นตน้ 

  อย่างไรก็ตามการทดสอบบุคลิกภาพถือเป็นการทดสอบท่ีเช่ือถือไดน้้อยท่ีสุด และ 

มีความเท่ียงตรงน้อยท่ีสุดในบรรดาการทดสอบทางจิตวิทยาทั้งหมด ดงันั้นผูรั้บผิดชอบจะตอ้ง
พิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งเหมาะสม 

 

การสัมภาษณ์เพือ่การจ้างงาน 

 การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างตวัแทนของ
องคก์ารคือผูส้ัมภาษณ์กบัผูส้มคัร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรว่าเหมาะสม
กับต าแหน่งงานหรือไม่ อันจะน าไปสู่การตดัสินใจจ้างงาน โดยผูส้ัมภาษณ์จะแจ้งให้ผูส้มคัร
รับทราบถึงขอ้ก าหนดเฉพาะของงาน และคุณสมบติัเฉพาะท่ีตอ้งการ รวมทั้งเป็นผูก้  าหนดขอบเขต
เน้ือหาของการสัมภาษณ์ บางกรณีความตอ้งการขอ้มูลดา้นต่างๆ เก่ียวกบัผูส้มคัรเพิ่มเติมจากส่วนท่ี
ไม่สามารถรับทราบจากใบสมคัรหรือ แบบทดสอบ เช่น ดา้นบุคลิกภาพ ความมัน่คงทางอารมณ์ 
และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ เป็นต้น ช่วยให้ได้ขอ้มูลประกอบการประเมินผูส้มคัรในด้านต่างๆ  
ไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

กระบวนการสัมภาษณ์เพือ่การจ้างงาน 

 การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
กบังานประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัภาพท่ี 5.2 
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   ภาพที ่5.2  ขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน 

   ทีม่า  (Werther, and Davis, 1996, P. 228 ) 

 

 รายละเอียดของการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานแต่ละขั้นตอน มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 การเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์  
 เพื่อให้การสัมภาษณ์ด าเนินไปได้ด้วยดีบรรลุวตัถุประสงค์ ผูส้ัมภาษณ์จึงจ าเป็นตอ้ง
เตรียมการ ดงัน้ี 

 1. ศึกษารายละเอียดของค าอธิบายลกัษณะงาน และขอ้ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์งาน เพื่อใชป้ระกอบการเตรียมค าถามท่ีจะตดัสินความ เหมาะสม
ของผูส้มคัร 

 2. ก าหนดเร่ืองท่ีต้องการข้อมูลจากผูส้มัคร ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับงาน 

 3. เตรียมค าถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการท างานกบัองค์การ จึงอาจจ าเป็นตอ้ง 
อธิบายเร่ืองต่างๆ เช่น หนา้ท่ีความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบติังาน เงินเดือน ผลประโยชน์ เก้ือกูล
และสวสัดิการ เป็นตน้ 

 4. ก าหนดวธีิการสัมภาษณ์ สถานท่ีสัมภาษณ์ท่ีมีส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม  
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 5. แจง้ให้ผูส้มคัรทราบล่วงหนา้ถึงก าหนดการการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เร่ืองเวลา และสถานท่ี
สัมภาษณ์ 

 ขั้นตอนที ่2 การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี  
 การสร้างสัมพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดี และเป็นกบัเองระหวา่งผูส้ัมภาษณ์และผูส้มคัร 
ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของผู ้สัมภาษณ์ท่ีต้องท าหน้าท่ีเสมือนเจ้าของบ้านต้อนรับแขกผู้ มาเยือน  
ผูส้ัมภาษณ์พึงระลึกเสมอวา่หลกัการส าคญัของกระบวนการสัมภาษณ์อยู่ท่ีการสร้าง สัมพนัธภาพ 

ท่ีดีเพราะจะส่งผลต่อความส าเร็จในการสัมภาษณ์ 

 สัมพนัธภาพท่ีดีเร่ิมตน้ดว้ยการสัมภาษณ์ตรงต่อเวลา ใชค้  าถามท่ีเป็นมิตรเพื่อสร้างไมตรี
ต่อกนั ช่วยผอ่นคลายความเครียดดา้นจิตใจของผูส้มคัร นอกจากน้ีผูส้ัมภาษณ์ยงัตอ้งใชก้าร ส่ือสาร
แบบไม่ใช้วาจาหรือ อวจันภาษา (nonverbal communication) ประกอบด้วย เช่น การยิ้ม การพยกัหน้า 
กิริยาท่าทางท่ีเป็นกนัเอง และตั้งใจฟังผูส้มคัรพดู ช่วยรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีตลอด การสัมภาษณ์ 

 ขั้นตอนที ่3 การแลกเปลีย่นข้อมูล  
 เป็นขั้นตอนท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์ไดข้อ้มูลจากผูส้มคัรตามท่ีตอ้งการ โดยผูส้ัมภาษณ์มี
จุดประสงคท่ี์จะใหผู้ส้มคัรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง โดยผูส้ัมภาษณ์ควรตั้งค  าถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นการกระตุน้ผูส้มคัรใหแ้สดงความคิดเห็น ไม่ควรใช ้ ค าถามท่ีตอ้งตอบเพียง “ใช่” หรือ 
“ไม'ใช่” และควรหลีกเล่ียงค าถามน า หรือค าถามท่ีแสดงความล าเอียงของผูส้ัมภาษณ์แมว้า่จะเป็น
การสัมภาษณ์ท่ีก าหนดโครงสร้างค าถามไวล่้วงหนา้ก็ตาม 

 นอกจากน้ีผูส้ัมภาษณ์ควรใช้ภาษาและถอ้ยค าท่ีมีความหมายชดัเจน ง่ายต่อความเขา้ใจ 
และตอ้งฟังค าตอบและค าอธิบายของผู ้สมคัรอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งตอ้งสังเกตปฏิกิริยาต่างๆ ของ
ผูส้มคัรประกอบดว้ย เพื่อไดท้ราบถึงความเหมาะสมจากท่าทีและวิธีการพูดดว้ยและควรให้ผูส้มคัร
มีโอกาสซกัถามเก่ียวกบัองคก์ารหรืองานบา้ง ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งเตรียมโครงเร่ืองในรูปของค าถาม
เก่ียวกบั เร่ืองงาน การศึกษา ประสบการณ์ บุคลิกภาพ เป้าหมายในอาชีพ และความสนใจ เป็นตน้  
 ขั้นตอนที ่4 การยุติการสัมภาษณ์  
 เม่ือการสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลครบตามเป้าหมายแลว้ การสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัก็ควร 
ส้ินสุด การยุติการสัมภาษณ์ควรให้ทุกฝ่ายพอใจ กล่าวคือ ไม่ควรใช้เวลาในการสัมภาษณ์นาน 
เกินไป หรือในทางตรงกนัขา้ม พยายามรวบรัดการสัมภาษณ์จนแทบไม่ได้ขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ  
การยุติการสัมภาษณ์จึงควรท าให้เป็นไปตามธรรมชาติของกระบวนการมากกว่าท่ีจะยุติโดย 
กะทนัหัน โดยผูส้ัมภาษณ์ควรแสดงให้ชดัเจนว่าส้ินสุดการสัมภาษณ์แลว้ เม่ือก่อนใกลจ้ะส้ินสุด
การ สัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์บางคนอาจใชว้ิธีการส่ือสารแบบไม่ใชว้าจา เช่น หนัไปมองท่ีประตู หรือ 
ช าเลืองดูนาฬิกา เป็นการส่งสัญญาณวา่การสัมภาษณ์ใกลจ้ะยติุแลว้ เป็นตน้ 
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 ขั้นตอนที ่5 การประเมินผลการสัมภาษณ์  
 เม่ือการสัมภาษณ์ส้ินสุดลง ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งด าเนินการประเมินผลผูส้มคัรทนัที เพราะ
รายละเอียดท่ีส าคญัไดถู้กบนัทึกไว ้และความรู้สึกเก่ียวกบัผูส้มคัรยงัอยู่ในความจ า ถา้หาก ทิ้งไว้
นานไปอาจท าให้ลืมรายละเอียดบางอย่างไปได ้ผูส้ัมภาษณ์ควรใช้แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
เพื่อเป็นเตร่ืองมือช่วยในการเก็บขอ้มูลเพื่อเตือนความจ าระหวา่งด าเนินการสัมภาษณ์  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการสัมภาษณ์เพือ่การจ้างงาน 

 Arthur R. Sherman, Jr., and George R. Bohlander (1992, p. 187-189) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่
การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานเป็นเร่ืองท่ีองค์การควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผูท้  าหนา้ท่ีสัมภาษณ์
ซ่ึงโดยทัว่ไปคือผูจ้ดัการและหัวหน้างานของฝ่ายต่างๆ ควรได้รับการฝึกอบรมทางดา้นการสัมภาษณ์
เพื่อการจา้งงาน เพื่อใหก้ารด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้ัมภาษณ์
ควรยดึแนวปฏิบติัดงัน้ี  
 1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ก่อนสัมภาษณ์จะตอ้ง 
ศึกษาวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และก าหนดขอบเขตค าถามต่างๆ ท่ีจะถาม ทบทวนเอกสาร 
ส าคญัต่างๆ เช่น เง่ือนไขขอ้ก าหนดของงาน ขอ้มูลในใบสมคัร คะแนนผลการสอบ และขอ้มูลอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็น ช่วยให้บรรยากาศ  
การสัมภาษณ์ด าเนินไปได้ด้วยดี ส่ิงท่ีท าได้ระยะเวลาสั้ นๆ คือ การทักทายด้วยน ้ าใสใจจริง  
ฟังค าตอบอยา่งตั้งใจ และ สนใจในตวัผูถู้กสัมภาษณ์ 

 3. เป็นผูฟั้งท่ีสนใจ พยายามท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูถู้กสัมภาษณ์พูด ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา 
สีหนา้และท่าทางตอ้งบ่งบอกถึงความสนใจอยา่งจริงใจ 

 4. ให้ความสนใจกบัภาษาท่าทาง การแสดงออกทางสีหนา้ ท่านัง่ การเคล่ือนไหว และ 
ท่าทางของผู ้ถูกสัมภาษณ์ จะสะท้อนให้เห็นทัศนคติและความรู้สึก ผู ้สัมภาษณ์จะต้องให ้

ความสนใจกบัการส่ือสารแบบอวจันภาษาดว้ย 

 5. ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูถู้กสัมภาษณ์อย่างจริงใจท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ในระหว่างการ 
สัมภาษณ์พบว่าบางคร้ังผูถู้กสัมภาษณ์อาจมีข้อมูลบางอย่างเก่ียวกับองค์การไม่ชัดเจน หรือไม่
ถูกตอ้ง ผูส้ัมภาษณ์ควรช้ีแจงประกอบบา้ง 



125 

 

 6. แยกความจริงออกจากการตีความ ระหวา่งการสัมภาษณ์ให้บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 
ส่วนการตีความในบนัทึกตอ้งแยกกนัคนละส่วน เม่ือสัมภาษณ์เสร็จให้เปรียบเทียบการตีความกบั 

ผูส้ัมภาษณ์คนอ่ืน ๆ 

 7. วางตวัเป็นกลางหลีกเล่ียงความมีอคติเพราะผูส้ัมภาษณ์มีแนวโนม้จะยอมรับบุคคลท่ี
มีความสนใจ ประสบการณ์ และภูมิหลงัคลา้ยกบัตนเอง 

 8. หลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีเกิดจากความล าเอียง ซ่ึงเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนทั้ง 
ทางบวก (halo effect) และทางลบ (horn effect) เน่ืองจากผูส้ัมภาษณ์ให้ความส าคญับางเร่ืองมาก 
เกินไป ท าใหล้ะเลยท่ีจะใหค้วามสนใจเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ท างานของผูส้มคัรนั้น ๆ 

 9. ควบคุมการสัมภาษณ์ ให้โอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์พูดอยูใ่นขอบเขต คอยดูแลไม่ให ้
พดูวกไปวนมาไม่เขา้ประเด็น 

 10. บนัทึกขอ้เท็จจริงอยา่งระมดัระวงั ควรจะไดมี้การบนัทึกขอ้เท็จจริง ความรู้สึก และ 
ขอ้มูลส าคญัๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

สรุป 

 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลสู่ความส าเร็จขององค์การ เพราะฉะนั้น 

การท่ีองคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีดีมาร่วมงานยอ่ม
ท าให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั ท าให้องคก์ารต่างๆในปัจจุบนัหนัมาให้ความส าคญั
และพิถีพิถนัในการด าเนินการคดัเลือกบุคลากรเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การก าหนดอตัราก าลงัและ
ขอบข่ายงาน การวางแผนรับพนกังานใหม่ การออกแบบใบสมคัร การวิเคราะห์ขอ้มูลจากใบสมคัร
การตรวจสอบขอ้มูลจากบุคคลท่ีผูส้มคัรอา้งอิง การก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังาน การวางแผน
คดัเลือก การด าเนินการสอบซ่ึงมีทั้งสอบข้อเขียนสอบปฏิบติั และสอบสัมภาษณ์ การสรุปผล  
การประกาศผล และการรับรายงานตวั การไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาปฏิบติังานใน
องคก์ารจะสร้างความมัน่ใจและเป็นการเพิ่มศกัยภาพและโอกาสใหแ้ก่องคก์ารในการแข่งขนัภายใต้
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง 

 การคัดเลือกเป็นกระบวนการท่ีองค์การใช้ความพยายามในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ  
มาด าเนินการพิจารณาตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีมาสมคัรจ านวนมาก ให้มีคุณสมบติัมีความสามารถ 
เหมาะสม ท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ก าหนดข้ึนมาเป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนท่ีมีคุณสมบติัตรง  
ตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวให้เข้ามาท างานในต าแหน่งงานต่างๆ ตามท่ีองค์การต้องการ และ
วตัถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากร ก็เพื่อท่ีจะกลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ใหเ้ขา้มาท างานกบัองคก์ารไดน้าน อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 5 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการคดัเลือกมาโดยละเอียด 

 2. จงอธิบายวตัถุประสงคข์องการคดัเลือกมาอยา่งนอ้ย 5 ประการ 

 3. เกณฑท์ัว่ไปในการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรมีอะไรบา้งจงอธิบายมาพอ สังเขป 

 4. จงอธิบายขั้นตอนของกระบวนการคดัเลือกบุคลากรมาโดยละเอียด 

 5. ท่านคิดว่าขั้นตอนใดในกระบวนการคดัเลือกบุคลากรมีความส าคญัท่ีสุดเพราะเหตุใด  
จงอธิบาย 

 6. การทดสอบเพื่อการจา้งงานมีความส าคญัอยา่งไร จงอธิบาย 

 7. การทดสอบมีทั้งส้ินก่ีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 8. การสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน มีความส าคญัอยา่งไร จงอธิบายมาพอสังเขป 

 9. จงอธิบายกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงานมาโดยละเอียด 

 10. เม่ือท่านตอ้งเตรียมตวัเขา้รับการสัมภาษณ์ ท่านควรจะเตรียมตวัในประเด็นใดบา้ง 
จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

 

เนือ้หาประจ าบท  

 1.  ความหมายของการปฐมนิเทศ  

 2.  วตัถุประสงคข์องการปฐมนิเทศ  

 3.  ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ  

 4.  รูปแบบการปฐมนิเทศ  

 5.  วธีิการใชใ้นการปฐมนิเทศ  

 6.  หลกัสูตรของการปฐมนิเทศ  

 7.  กระบวนการจดัการปฐมนิเทศ  

 8.  หนา้ท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการปฐมนิเทศ  

 9.  ปัจจยับ่งช้ีความส าเร็จของการจดัการปฐมนิเทศ  

 10.  ระบบพี่เล้ียง  

 11. สรุป  

 12. แบบฝึกหดัทา้ยบท  

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายของการปฐมนิเทศได ้ 

 2.  เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการปฐมนิเทศ  

 3.  สามารถบอกถึงประโยชน์ของการปฐมนิเทศ  

 4.  อธิบายรูปแบบการปฐมนิเทศได ้ 

 5.  สามารถระบุวธีิท่ีใชใ้นการปฐมนิเทศได ้ 

 6. เขา้ใจถึงหลกัสูตรของการปฐมนิเทศ  

 7.  สามารถล าดบักระบวนการจดัการปฐมนิเทศ ได ้

 8.  อธิบายหนา้ท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการปฐมนิเทศได้ 
 9.  สามารถระบุปัจจยับ่งช้ีความส าเร็จของการจดัการปฐมนิเทศ ได ้

 10. อธิบายความหมายของระบบพี่เล้ียงได ้ 
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วธิีสอน  

 1.  บรรยายเชิงวิเคราะห์  

 2.  ตอบค าถามระหวา่งบรรยาย  

 3.  ศึกษาจากวดีีทศัน์ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 4.  บรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม  

 

กจิกรรม  

 1.  แบ่งกลุ่มอภิปรายตามเน้ือหาท่ีก าหนด  

 2.  คน้ควา้เพิ่มเติมจากวารสาร ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต  

 3.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  

 4.  ศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2.  วดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3.  เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน  

 

การวดัผลและการประเมินผล  

 1.  ประเมินผลจากการเสนอรายงาน  

 2.  สังเกตจากการตอบคาถาม การอภิปราย  

 3.  ประเมินผลจากการทาแบบฝึกหดัทา้ยบท  

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่6 

การปฐมนิเทศ 

 

 

 หลงัจากผา่นกระบวนการสรรหาและคดัเลือกแลว้องคก์ารจะไดบุ้คลากรเขา้มาสู่องคก์าร 
แต่ก่อนท่ีจะใหพ้นกังานใหม่เร่ิมปฏิบติังานนั้น องคก์ารจ าเป็นจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีส าคญัจ าเป็นต่างๆ
แก่พนกังานเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร ทั้งในส่วนของประวติั โครงสร้าง ของบริษทัและนโยบาย
ทัว่ไปของบริษทั รายละเอียดเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับบริการและสินคา้ ลกัษณะการจดัองค์การของ
หน่วยงาน กฎขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ และบริการท่ีให้แก่
พนักงาน ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้การปฐมนิเทศ (orientation) กลายเป็นกิจกรรมทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคญัท่ีองค์การตอ้งจดัให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเร่ิมปฏิบติังานเพราะ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัองคก์รเหล่าน้ีจะช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์ร
ไดอ้ย่างเหมาะสมและอยา่งรวดเร็ว มิฉะนั้นแลว้ บุคลากรใหม่เหล่านั้นอาจจะรู้สึก วิตกกงัวล และ
เครียด อึดอดั เควง้ควา้ง ซ่ึงอาจน าไปสู่การลาออกจากงานหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานได ้ การปฐมนิเทศจึงมีบทบาทอยา่งส าคญัยิง่ในการหล่อหลอมใหบุ้คลากรใหม่มีทศันคติ  
ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการก่อนเร่ิมปฏิบติังานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดงัค ากล่าวร่วม
สมยัท่ีวา่ “เร่ิมตน้ดี มีชยัไปกวา่คร่ึง หรือ A good beginning is thing half done”  
 

ความหมายของการปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศตรงกบัภาษองักฤษวา่ “orientation”  หรือ  “induction” ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการ
ใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

 นิวแมน  และฮอดเจตส์ (Newman and Hodgetts, 1998, P. 173) ให้ความหมายของการ 
ปฐมนิเทศว่า หมายถึง กระบวนการแนะน าพนักงานใหม่ขององค์การให้รู้จักเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา และงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

 เดสเลอร์  (Dessler, 1997, P. 247) หมายถึง การจดัให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบขอ้มูล 
พื้นฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบันายจา้ง และรับสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบติังานไดผ้ลเป็นท่ีน่า 
พอใจ การปฐมนิเทศเป็นองค์ประกอบหน่ึงของกระบวนการปรับตวัทางสังคมของพนกังานใหม่  
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัท่ีจะปลูกฝังทศันคติ มาตรฐาน คุณค่า และรูปแบบ 
พฤติกรรมตามท่ีองค์การและฝ่ายต่างๆ คาดหวงัไว ้เช่ือกันว่าถ้าสามารถด าเนินการโครงการ 



132 

 

ปฐมนิเทศไดอ้ย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยลดความกงัวลและความต่ืนเตน้ของพนกังานใหม่ใน 
การเขา้ท างานวนัแรกได ้

 เชอร์แมน  และ โบฮ์แลนเดอร์ (Sherman and Bohlander, 1995, P. 207) ได้สรุป
ความหมายของการปฐมนิเทศไวว้า่ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนเป็นทางการ 
เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่มีการเร่ิมตน้ท่ีดีในการปฏิบติังานโดยการสร้างความคุน้เคยกบัองค์การ 
งาน และเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวฒันธรรมของ 
องคก์ารได ้และเป็นสมาชิกท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูงและประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

 โกเมซ-เมเจีย  บาลคิน และ คาร์ด้ี (Gomez-Mejia, Balkin, and Cardy, 1995, P. 278)  

เป็นกลุ่มนักวิชาการท่ีให้แนวคิดว่า การปฐมนิเทศเป็นกระบวนการปรับตวัทางสังคมโดยการ
แนะน า พนกังานใหม่ให้รู้จกัองค์การ สถานท่ีท างาน และงาน ทั้งน้ีจะแจง้ให้พนกังานทราบถึงความ
คาดหวงัขององค์การท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถเร่ิมปฏิบติังานในช่วง  
หวัเล้ียว หวัต่อไดโ้ดยไม่อึดอดัใจ และประสบความส าเร็จในการท างาน 

 ธงชัย  สันติวงษ์ (2540, หน้า 180) ได้อธิบายว่า การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมในการ 
บริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยายามแนะน าพนกังานใหม่ให้รู้จกัหน่วยงาน และรู้จกังานใน 
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  
 สุนันทา  เลาหนันทน์ (2542, หน้า 203) ได้กล่าวว่า การปฐมนิเทศ เป็นกระบวนการ
ปรับตวัทางสังคม โดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะน าให้บุคลากรใหม่ไดรู้้จกั เขา้ใจ และ
คุน้เคยกบัส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางดา้นบุคลากร และดา้นองคก์าร จึงจะเป็นประโยชน์ช่วยให้บุคลากรใหม่
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหเ้กิดผลดีในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

 บรรยงค์  โตจินดา (2543, หน้า 164) ได้อธิบายไวว้่า การปฐมนิเทศ คือ กระบวนการ 
หรือกิจกรรมทางต้านการบริหารบุคคล ท่ีพยายามท่ีจะแนะน าช้ีแจงให้พนักงานได้เข้าใจใน 
นโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์การตลอดจนรู้จกัหน่วยงานของคนท่ีต้องเข้าสังกัดหน้าท่ี 

ความ รับผิดชอบ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อท าให้พนักงานเกิดความรอบและเข้าใจและ
สามารถช่วยให้ปรับตวัอยู่ในองค์การได้อย่างปกติสุข เป็นการลดปัญหาความไม่เขา้ใจและขจดั 

ขอ้ขดัแยง้ท่ี อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 ณฏัฐพนัธ์   เขจรนนัทน์ (2545, หนา้ 119) ไดก้ล่าววา่ การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ี 
จดัท าข้ึนเพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยการแนะน าให้รู้จกัและสร้าง
ความคุน้เคยกบัองคก์าร กฎระเบียบ วธีิปฏิบติั และบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูเ่ดิม ตลอดจนสร้างความ
เขา้ใจต่อวถีิทางในการปฏิบติัตนของบุคลากรภายในองคก์าร 
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 โดยสรุปแลว้ การปฐมนิเทศหมายถึง กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มุ่งให้
ขอ้มูลส าคญัจ าเป็นด้านต่างๆขององค์การและต าแหน่งงานแก่บุคลากรใหม่ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
เพื่อใหบุ้คลากรใหม่สามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์ารและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัขององคก์าร
ต่อพนกังานใหม่ก่อนการเร่ิมปฏิบติังาน การปฐมนิเทศมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั ๆ ดงัน้ีเช่น  
 1. เพื่อให้ให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับระบบการปฏิบัติงาน  
การประสานงานขององค์การและ บุคลากรท่ีร่วมงานในองค์การ ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานใหม่รู้จกั
และคุ้นเคยกับระบบและบุคลากรท าให้สามารถปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และ 

มีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานท่ีท างานไดง่้ายข้ึนโดยมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค์ แนวทาง สภาพแวดลอ้มและสภาพทัว่ไปขององค์การ
และหน่วยงาน ท าใหเ้กิดความประทบัใจ ความพึงพอใจและมัน่ใจ ในการปฏิบติังาน 

 3. เพื่อให้พนกังานใหม่มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ในต าแหน่งท่ีปฏิบติั ตลอดจนรับรู้สิทธิประโยชน์และ บริการต่างๆ ท่ีองคก์ารจดัให้ท าให้เกิดซ่ึงจะ
ช่วยลดความเครียดและกงัวลใจใหแ้ก่พนกังานใหม่   
 4. เพื่อเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งบุคลากรเก่าและบุคลากร
ใหม่ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 5. เพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบติังานและประหยดัค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานและองค์การ 
เน่ืองจากการใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานนอกจากจะไดผ้ลงานท่ีดีแลว้ยงัช่วยในการลดความ
ผิดพลาด และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได้ซ่ึงจะช่วยป้องกันความสูญเสีย
ทรัพยากรขององคก์ารไปโดยไร้ประโยชน์ 
 

ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556, หนา้ 176-178) ไดอ้ธิบายวา่การปฐมนิเทศท่ีมีการจดัอยา่งมี
ประสิทธิภาพจะเอ้ือประโยชน์ต่อไปน้ี 
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 1. อตัราการลาออกของพนกังานใหม่จะลดนอ้ยลง แรงจูงใจท่ีเกิดจากความรู้สึกวา่เป็น
ท่ี ยอมรับและเป็นท่ีสนใจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จากหวัหน้าและเพื่อนร่วมงาน จะช่วยท าให้พนกังานใหม่ 
ปรับตวัเขา้กบักลุ่มไดดี้ข้ึนและท างานอยา่งมีความสุข 

 2. การปฏิบติังานของพนกังานใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ความรู้สึกมัน่คงจากการ
รับรู้ แต่แรกเร่ิมถึงวธีิการปฏิบติังาน และความคาดหวงัของหน่วยงานจะท าใหก้ารปฏิบติังานด าเนิน
ไป อยา่งมีจุดหมายท่ีชดัเจน 

 3. ช่วยส่งเสริมขวญัก าลงัใจของพนกังานให้ดีข้ึน พนกังานใหม่จะรู้สึกวา่ผูบ้ริหารและ 
องคก์ารใหก้ารยอมรับเขาในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า และมีศกัยภาพท่ีจะน าความเจริญกา้วหนา้ 
มาสู่องคก์าร 

 4. ค่าใชจ่้ายท่ีใชเ้พื่อการฝึกอบรมและพฒันาจะลดลง องคก์ารสามารถน างบประมาณ
และทรัพยากรท่ีจ าเป็นไปใชเ้พื่อพฒันากิจการดา้นอ่ืน ๆ ได ้

 5. ช่วยท าใหก้ารเรียนรู้ของพนกังานใหม่ดีข้ึนและง่ายข้ึน การปรับตวัและกระบวนการ 
เรียนรู้จะยน่ระยะเวลาใหส้ั้นลงไดอ้ยา่งมาก พนกังานใหม่จะมีความปรารถนาและมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้ 

 6. ช่วยลดความกงัวลใจของพนกังานใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากเขาไดรั้บรู้ขอ้มลต่างๆ และ
เขา้ใจในกฎและระเบียบวธีิปฏิบติัต่างๆ ขององคก์ารอยา่งเป็นระบบ 

 เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ของการปฐมนิเทศขา้งดน้ พอสรุปไดว้า่ การปฐมนิเทศนบัเป็น 
ภารกิจท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารจะต้องจัดข้ึน เพื่อจะช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างดี มีความอบอุ่น มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน การปฐมนิเทศจึง 
นับว่ามีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู ้บริหารไม่จัดให้มี ข้ึน  
อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายอยา่งมากต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์าร 

 

รูปแบบการปฐมนิเทศ 

 การจดัปฐมนิเทศสามารถจดัได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1. การปฐมนิเทศแบบไม่เป็นทางการ  
  เป็นการปฐมนิเทศลกัษณะไม่เป็นพิธีการ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ค  าแนะน าเป็น 
รายบุคคลในระยะเร่ิมแรกของการเขา้ท างาน และมีจ านวนผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศจ านวนน้อยไม่ก่ี
คน การด าเนินการจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบพนักงานใหม่เป็น 
รายบุคคล เสมือนเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค  าแนะน า ช่วยเหล่ือด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยไม่มีการ 
ก าหนดรูปแบบการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 2. การปฐมนิเทศแบบเป็นทางการ  
  เป็นการจดัการปฐมนิเทศโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและ
มกัจะ มีผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศคร้ังหน่ึงๆ เป็นจ านวนมาก วิธีการด าเนินงานจะประกอบดว้ยพิธีเปิด 
- ปิดการปฐมนิเทศ วตัถุประสงคก์ารปฐมนิเทศ รายการปฐมนิเทศ การประเมินผล นอกจากน้ีจะมี
การแจกเอกสารคู่มือซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบติังาน การเบิกจ่ายเงินเดือน 
วนัหยดุ วนัลา ผลประโยชน์เก้ือกลูท่ีอาจพึงไดรั้บ ตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ
ท างาน เป็นตน้ 

 

วธิีการทีใ่ช้ในการปฐมนิเทศ 

 วธีิการท่ีนิยมใชใ้นการปฐมนิเทศมี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

 1. วธีิการบอกเล่า  
  เป็นวิธีปฐมนิเทศโดยผูใ้ห้การปฐมนิเทศหรือวิทยากรบอกเล่ารายละเอียดขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีพนกังานใหม่ควรทราบ เร่ืองท่ีอธิบายช้ีแจง เช่น นโยบาย วตัถุประสงค์ กฎระเบียบต่างๆ 
ของ องค์การและของแผนกเง่ือนไขการจ้างงาน ความคาดหวงัของหัวหน้างานและหน่วยงาน 
ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีพนักงานพึงได้รับและวนัหยุด เป็นต้น ในการช้ีแจงบอกเล่านั้นอาจแจก 
เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการบรรยายด้วย ตวัอย่างของวิธีการบอกเล่า เช่น การบรรยายหรือ 
ปาฐกถา การประชุมอภิปรายกลุ่ม และการศึกษาเฉพาะกรณี เป็นตน้ 

 2. วธีิการแสดงให้ดู  
  เป็นวิธีการท่ีวิทยากรจดัให้มีการแสดงให้ผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศไดเ้ห็นสภาพความ
เป็น จริงของส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งการให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบ อาจจะแสดงให้ดูเห็นของจริง หรือใช้
ส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบ ตวัอย่างของวิธีการน้ี เช่น การสาธิต การฉายภาพยนตร์และ 

วดีีทศัน์ การแสดงบทบาทสมมติและการจ าลองรูปแบบสถานการณ์ เป็นตน้ 

 3. วธีิการปฏิบัติจริง  
  เป็นวิธีการท่ีวิทยากรจะก าหนดให้ผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศไดมี้ส่วนร่วม โดยการลง
มือ ปฏิบติังานนั้น ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดา้นการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ตวัอยา่งของวิธีท่ี 
มุ่งเน้นการปฏิบติัจริง เช่น การสอนแนะ กาฝึกปฏิบติัการจ าลองสถานการณ์ การแสดงบทบาท 
สมมติ และการหมุนเวยีนงาน เป็นตน้ 
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หลกัสูตรของการปฐมนิเทศ 

 เน้ือหาสาระของหลกัสูตรการปฐมนิเทศของแต่ละองคก์ารอาจจะมีความแตกต่างกนัใน
รายละเอียดข้ึนอยู่กับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงก าหนดโดยประเภทและ
วตัถุประสงค์ขององค์การ อย่างไรก็ตาม หัวขอ้หรือประเด็นส าคญัหลกัๆ ในหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
ควรจะประกอบดว้ยเร่ืองต่าง ๆ ใน 3 หมวดส าคญัดงัน้ี 

 1. หมวดเกีย่วกบังาน 

  เป็นหมวดท่ีประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี
พนักงานใหม่ตอ้งปฏิบติั ซ่ึงจะประกอบด้วยหัวขอ้ต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ มาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน 

  ค่าตอบแทน สถานท่ีปฏิบติังาน สายการบงัคบับญัชาโอกาสในการสร้างความกา้วหน้า
ในต าแหน่งหนา้ท่ี รวมถึงโอกาสในการรับ การฝึกอบรมและการพฒันาวิธีการและแนวทางในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

 2. หมวดเกีย่วกบัองค์การ 

  เป็นหมวดท่ีประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดและส่วนประกอบ
ส าคญัขององคก์าร ซ่ึงจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายขององคก์าร
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แผนผงัของสถานท่ีต่างๆในองคก์าร 
ผลประโยชน์เก้ือกล สวสัดิการ และบริการต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บจากองคก์ารเป็นตน้ 

 3. หมวดเกีย่วกบักลุ่มผู้ร่วมงาน  
  เป็นหมวดท่ีประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนกังานสามารถท างานร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงานได้อย่างราบร่ืนและบรรลุ เป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น  
การแนะน าให้รู้จกัฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน แนวทางใน
การท างานเป็นทีมและกลุ่มสัมพนัธ์  
  นอกจากน้ีการจดัท าหลักสูตรการปฐมนิเทศนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรจะได้
พิจารณาถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย เช่น ลกัษณะและโครงสร้างขององค์การ วตัถุประสงค์
ของการปฐมนิเทศ ระยะเวลาท่ีจะจัดการปฐมนิเทศ เป็นต้น เพื่อท่ีจะได้ท าให้หลักสูตรการ
ปฐมนิเทศขององคก์ารมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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กระบวนการจัดการปฐมนิเทศ 

 การจดัการปฐมนิเทศประกอบด้วยขั้นตอนส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการ 4 ขั้นตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การช้ีแจงข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะรับผิดชอบในการด าเนินการช้ีแจง เร่ืองต่างๆ ท่ีพนกังานใหม่ทุก
คนควรรับทราบ โดยทัว่ไปจะมีการจดัท าแบบรายการตรวจสอบ (checklist) ให้พนกังานตรวจสอบ 
เพื่อมัน่ใจไดว้า่ทุกคนไดรั้บทราบข่าวสารท่ีส าคญั และจ าเป็น ซ่ึงรายการตรวจสอบประกอบดว้ย
รายละเอียดท่ีส าคญัเช่น เร่ืองทัว่ไปของหน่วยงาน นโยบายและขั้นตอนการด าเนินงาน ค่าตอบแทน 

 ผลประโยชน์เก้ือกลู ความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุ สถานท่ีอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เป็นตน้ 

 ขั้นตอนที ่2 การช้ีแจงข้อมูลเฉพาะของฝ่ายหรือแผนกทีเ่กีย่วข้อง 

 หวัหนา้งานของแต่ละแผนกหรือฝ่ายเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการให้ขอ้มูลเฉพาะของ
ฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งแก่พนักงานใหม่ ซ่ึงจะท าให้พนักงานใหม่ทราบถึง หน้าท่ีของแผนก 
ภารกิจและความรับ ผิดชอบ ความคาดหวงัในการปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการท างาน กฎ 
ระเบียบและวิธีการ ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเยี่ยมชมสถานท่ี และการแนะน าให้รู้จกักบัเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงขอ้มูลเฉพาะของฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีส าคญัเช่น หนา้ท่ี
ของแผนก ภารกิจของงานและความรับผิดชอบ การแนะน าให้รู้จกักบัพนกังาน หัวหน้างานและ
ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆขององคก์าร เป็นตน้ 

 ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบการปฐมนิเทศ 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการจดัระบบการติดตามผลและตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อยของการ
ปฐมนิเทศ ผูรั้บผิดชอบและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในในขั้นตอนน้ีมี 3 ฝ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหน้างาน 
ตวัแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และพนกังาน การตรวจสอบการปฐมนิเทศสามารถใชต้ารางรายการ
ตรวจสอบเพื่อท าการตรวจสอบรายละเอียดของการปฐมนิเทศดงัปรากฏใน ตารางท่ี 6.1 
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ตารางที ่6.1  ตารางรายการตรวจสอบเพื่อท าการตรวจสอบรายละเอียดของการปฐมนิเทศ 

 

ช่ือพนกังาน 
เม่ือการช้ีแจงส้ินสุดแลว้ใหใ้ส่ 

เคร่ืองหมาย  ในแต่ละขอ้ 

1. กล่าวตอ้นรับพนกังานใหม่  
2. อธิบายใหท้ราบถึงงาน หนา้ท่ีในแผนกและ
 ความสัมพนัธ์ ท่ีมีต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ  

3. อธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ พนกังานมีส่วนช่วยงานของแผนก
 ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร และลกัษณะของงานท่ีจะ
 ใหท้ าอยา่งกวา้ง ๆ 

4. อธิบายใหพ้นกังานไดท้ราบเน้ือหาของงานท่ีจะตอ้งทา  

 และมีการแจกคาพรรณนาลกัษณะงาน  

……………… 

……………… 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

5. อธิบายใหท้ราบถึงแผนการฝึกอบรม/พฒันา  

6. อธิบายใหท้ราบเก่ียวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์  

 เก้ือกลูต่าง ๆ เช่น การข้ึนเงินเดือน การประเมินผล
 งานฯล  

7. อธิบายใหท้ราบเก่ียวกบัสภาพการทางาน เง่ือนไขและ
 วธีิปฏิบติั  

 7.1 ชัว่โมงทางาน การบนัทึกลงเวลา  

 7.2 เวลาพกั การพกัยอ่ย  

 7.3 การใชโ้ทรศพัท์ โทรสาร จดหมายติดต่อ  

 7.4 นโยบายและระเบียบเก่ียวกบัการทางานล่วงเวลา  

 7.5 วนัและวธีิจ่ายเงินเดือน  

 7.6 บา้นพกัและการเดินทางไปกลบั  

 7.7 ทางเขา้ออก  

 7.8 ท่ีเก็บของ  

 7.9 อ่ืน ๆ 

 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

 

  



139 

 

ตารางท่ี 6.1  ตารางรายการตรวจสอบเพื่อท าการตรวจสอบรายละเอียดของการปฐมนิเทศ (ต่อ) 
 

ช่ือพนกังาน 
เม่ือการช้ีแจงส้ินสุดแลว้ใหใ้ส่ 

เคร่ืองหมาย  ในแต่ละขอ้ 

8. อธิบายใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวนิยั  

 8.1 การตรงต่อเวลา  

 8.2 การเช่ือฟัง  

 8.3 การระมดัระวงัรักษาความลบั  

 8.4 ความปลอดภยั  

 8.5 การแต่งกาย  

 8.6 ระเบียบเก่ียวกบัเคร่ืองแบบ  

 8.7 พฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง  

 8.8 อ่ืน ๆ  

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

9. การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ  

 9.1 การรักษาพยาบาล  

 9.2 การประกนัชีวิต – สุขภาพ  

 9.3 พาหนะรับ – ส่ง  

 9.4 เงินกู ้ 
 9.5 อ่ืน ๆ  

10. แนะนาใหพ้นกังานรู้จกักบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน  

 เพื่อนร่วมงาน และนาไปเยีย่มชมสถานท่ี 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

  .................................................      ................................................. 
            พนกังานลงนาม             หวัหนา้งาน 

   วนัท่ี....................................         วนัท่ี........................................... 
 

ทีม่า (จิตติมา อคัรธิติพงศ ์, 2556, หนา้ 180) 
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 ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลการปฐมนิเทศ 

 ขั้นตอนการประเมินผลการปฐมนิเทศเป็นขั้นตอนการวดัความส าเร็จและคุณภาพของ
การปฐมนิเทศท่ีองค์การจดัข้ึน นอกจากน้ียงัถือเป็นขั้นตอนของการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของการปฐมนิเทศให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน ในส่วนของการ
ประเมินผลนั้นจะด าเนินการเม่ือพนกังานไดป้ฏิบติังานไประยะหน่ึง ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งทบทวนดู
วา่โครงการปฐมนิเทศท่ีจดัไปแลว้ช่วยให้พนกังานใหม่ไดป้รับตวัเขา้ กบัสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี
ท างานไดดี้หรือไม่เพียงใด และควรจะปรับปรุงในตา้นใดบา้ง ทั้งน้ีสามารถใชเ้คร่ืองมือเพื่อช่วยใน
การประเมินผลไดห้ลายรูปแบบ เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบลึกและการสังเกตใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน เป็นตน้ และน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการจดัปฐมนิเทศในคร้ังต่อไป 

 

หน้าทีข่องฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการปฐมนิเทศ 

 การด าเนินการปฐมนิเทศท่ีมีความสมบูรณ์ เรียบร้อยนั้นประกอบไปดว้ยการให้ขอ้มูล
และรายละเอียดท่ีส าคญัจ าเป็นในดา้นต่างๆ ขององคก์ารและต าแหน่งงานให้แก่พนกังานใหม่อยา่ง
เพียงพอต่อการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินการปฐมนิเทศ
คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจะมีหน้าท่ีหลักในการปฐมนิเทศ 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารการ
ปฐมนิเทศ และการใหข้อ้มูลแก่พนกังานใหม่โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นผูรั้บผิดชอบตั้งแต่การ
วางแผน การเตรียมการ การด าเนินการ การประเมินผลการปฐมนิเทศ นอกจากน้ีฝ่ายทรัพยากร
มนุษยย์งัท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการประสานงานการกบัฝ่ายต่างๆเพื่อให้การปฐมนิเทศด าเนินไป
ดว้ยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผูท่ี้แจง้รายละเอียดต่างๆ ให้พนกังาน
ใหม่ทราบ เช่น วนัท่ีเร่ิม จา้ง ภาพรวมของการท างาน ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีพนกังานจะไดรั้บ  
 ขั้นตอนของการเล่ือนต าแหน่งภายในองคก์าร หรือขั้นตอนการโยกยา้ยงานให้พนกังาน
ใหม่เขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง หรือบอกถึงนโยบายและ รายละเอียดของความกา้วหนา้ในสายอาชีพนั้นๆ 
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถวางแผนสายอาชีพ ของตนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายองคก์าร  
 นอกจากน้ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยย์งัตอ้งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั การบริหารค่าตอบแทน
และระบบค่าจา้งเงินเดือนภายในองคก์าร ผลประโยชน์และบริการต่าง ๆ ท่ีเขามีสิทธิจะไดรั้บ เช่น 
การลาป่วย การลาพกัร้อน วนัหยุด รวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บเม่ือ เกษียณอาย ุเป็นตน้   
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยย์งัมีหน้าท่ีในการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างบริษทักบับรรดา
พนักงานใหม่ โดยพยายามจัดรูปแบบการบริการ หรือกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้
พนกังานไปสู่ ความส าเร็จท่ีองคก์ารตอ้งการ 
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 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556, หนา้ 182) กล่าวว่าถึงแมก้ารปฐมนิเทศจะเป็นความรับผิดชอบ
หลกัของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์แต่ฝ่ายบริหารในสายงานหลกัก็ตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองของ
การปรับกระบวนการปฐมนิเทศให้เหมาะสมดว้ย ผูบ้ริหารในสายงานหลกัจะเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การสั่งการและควบคุมดูแลพนกังานใหม่ ต่อไปและพนกังานจะใชเ้วลาท างานเกือบทั้งหมดในฝ่าย
งานหลกัขององค์การ ดงันั้น บทบาท ส าคญัของฝ่ายงานหลกัจะมีหน้าท่ีส าคญัในการปฐมนิเทศ
สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสอนงานเบ้ืองตน้ในหน่วยงาน ให้แก่พนกังานใหม่ และ
ดา้นการจดัการปฐมนิเทศต่อเน่ืองโดยใชก้ระบวนการท่ีปรึกษา 

 1. ด้านการสอนงานเบือ้งต้น  
  ในขั้นตอนแรกของการสอนงานใหแ้ก่พนกังานใหม่ ผูจ้ดัการในสายงานหลกัจะตอ้ง 
สร้างบรรยากาศใหพ้นกังานใหม่รู้สึกวา่ทุกคนในสายงานหลกันั้นยนิดีตอ้นรับสมาชิกใหม่ ผูจ้ดัการ
หรือหัวหน้างานควรไดแ้นะน าให้พนกังานใหม่ไดรู้้จกักบัเพื่อนร่วมงาน และมีการเล้ียง ตอ้นรับ
พนักงานใหม่ ซ่ึงจะท าให้พนักงานใหม่เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารท่ีฉลาดอาจใชว้ิธีการปฐมนิเทศโดยเพื่อนร่วมงาน (peer orientation) โดยใชเ้พื่อนร่วมงาน
เป็นผูค้อยช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ แก่พนกังานใหม่ วิธีการน้ีจะท าให้พนกังานใหม่รู้สึก อบอุ่นใจ
และจากการศึกษาพบว่าพนกังานใหม่พึงพอใจวิธีน้ีมาก เพราะเพื่อนร่วมงานท่ีเป็น พี่เล้ียงจะเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีพนกังานใหม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้(De Cenzo and Robbins, 1994, 

p. 241) 

  ในระยะแรกของการท างานน้ี องคก์ารจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก และ
ความ พยายามสร้างความจงรักภกัดี ให้เกิดแก่พนกังานใหม่ไม่มากก็นอ้ย เพื่อเป็นการลดอตัราการ 
ลาออกของพนกังานใหม่ องคก์ารตอ้งเต็มใจท่ีจะตอ้งจดัการฝึกอบรมผูจ้ดัการและหวัหนา้งานใน 
สายงานหลกัให้เรียนรู้และเขา้ใจวิธีการท่ีจะช่วยให้พนกังานใหม่ปรับตวัในสถานท่ีท างานใหม่ได ้
เป็นอยา่งดี 

 2. ด้านการให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน (mentoring employees) 

  ผูบ้ริการในสายงานหลกัอาจจดัให้พนกังานเก่าท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา (mentor) ของ
พนกังานใหม่ โดยท่ีปรึกษาจะตอ้งท าหน้าท่ีดูแลและคอยสนบัสนุนพนกังานใหม่ท่ีไดรั้บ มอบหมาย
หรือเรียกว่าผูท่ี้อยู่ในอารักขา (protégé) ให้สามารถปฏิบติังานและอยู่ในกลุ่มสังคมได ้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ การมีท่ีปรึกษานับเป็นความจ าเป็นส าหรับพนักงานใหม่ท่ี ต้องการ
ความกา้วหน้าในสายอาชีพ การมีท่ีปรึกษาจะเป็นแหล่งขอ้มลหลาย ๆ เร่ือง ท่ีมีผลต่อการวางแผน
และการตดัสินใจของพนักงานใหม่ เป็นผูแ้นะน าพนักงานให้ด าเนินเส้นทางการ ท างานไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และสามารถเติบโตตามเส้นทางสายอาชีพได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
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การจดัหาท่ีปรึกษาให้แก่พนักงานใหม่แต่ละคนเป็นเร่ืองท าได้ค่อนข้างยาก ผูบ้ริหาร จะต้อง
พิจารณาถึงปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลวา่ พร้อมท่ี
จะเป็นท่ีปรึกษาได้หรือไม่ แนวคิดและนโยบายของบุคคลว่าเป็นไปตามนโยบายของ องค์การ
หรือไม่ ความเขา้กนัไดร้ะหวา่งท่ีปรึกษาและผูอ้ยูใ่นอารักขาอยูใ่นระดบัใด และท่ีส าคญั อีกประการ
หน่ึงก็คือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีปรึกษาจะตอ้งเต็มใจท่ีจะรับหน้าท่ีน้ี แมว้่าพนักงานใหม่จะ พึงพอใจ
อย่างมากท่ีมีท่ีปรึกษาประจ าตน แต่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารควรระมดัระวงัในการ ก าหนดตวัท่ี
ปรึกษาก็คือกรณีท่ีก าหนดท่ีปรึกษาขา้มเพศ (cross-gender mentoring) ไม่วา่ท่ีปรึกษา จะเป็นชายผู ้
อยู่ในอารักขาจะเป็นหญิง หรือกรณีท่ีท่ีปรึกษาเป็นผูห้ญิงผูอ้ยู่ในอารักขาเป็นชายก็ตาม อาจเกิด
ปัญหาความสัมพนัธ์เชิงชู้สาวระหว่างคู่น้ีได ้และอาจมีผลท าให้เกิดความแตกแยกใน ครอบครัว 
หรือปัญหาการหยา่ร้างตามมา 

 

ปัจจัยบ่งช้ีความส าเร็จของการจัดการปฐมนิเทศ 

 การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ท่ีประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลซ่ึง 
เป็นตวับ่งช้ี (indicator) ความส าเร็จในการด าเนินงาน ซ่ึงคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีควรจะปรากฏมีดงัน้ี 

 1. พนกังานใหม่จะมีความรู้สึกมัน่คงทางดา้นจิตใจ รู้สึกอบอุ่นทางใจ พร้อมท่ีจะเร่ิม 
ท างานดว้ยความมัน่ใจ 

 2. พนักงานใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับทีมผูบ้ริหารระดับสูง หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน 

 3. พนักงานใหม่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองทัว่ไปของบริษทั เช่น ประวติัความเป็นมา 
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ เง่ือนไขพื้นฐานของการจา้งงาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ 

 4. พนกังานใหม่มีความเขา้ใจและรู้แหล่งท่ีจะขอค าแนะน าช่วยเหลือในการปฏิบติังาน 
ใน กรณีท่ีประสบปัญหาและมีขอ้สงสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

 5. พนกังานใหม่มีความรู'เก่ียวกบัเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนรู้จกั
วธีิการดูแลรักษา 

 6. พนกังานใหม่เขา้ใจและรับรู้ทนัที ความรับผิดชอบเก่ียวกบังาน ขั้นตอนการท างาน 
ตลอดจนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างงานของตนกบังานอ่ืน ๆ ระดบัมาตรฐานผลงานท่ีก าหนดไว ้
และความคาดหวงัของหวัหนา้งานและหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการท างาน 

 7. พนักงานใหม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับเง่ือนไขการจ้างงาน และสภาพ 

การท างาน 
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 8. พนกังานใหม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการฝึกอบรม โอกาสในการฝึกอบรม และ 
เส้นทางความกา้วหนา้ในการท างาน 

 9. พนกังานใหม่มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีหน่วยงาน 
ตั้งอยู ่และลูกคา้หรือบุคคลท่ีมาติดต่อ 

 10. พนักงานใหม่มีความเข้าใจนโยบายของหน่วยงาน กฎ ระเบียบ ประเพณี และ 

แนวปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 

ระบบพีเ่ลีย้ง (Buddy System) 

 ระบบพี่เล้ียง ซ่ึงหมายถึง การก าหนดให้บุคลากรเก่าท่ีมีประสบการณ์ท างาน เป็นผูช่้วย
หรือพี่เล้ียงให้แก่บุคลากรใหม่ในลกัษณะคลา้ยการประกบคู่ พี่เล้ียงจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการน าชม
สถานท่ี แนะน าบุคลากรใหม่แก่หน่วยงานและตอบค าถามต่างๆ แก่บุคลากรใหม่ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
หลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไม่สามารถจดัการปฐมนิเทศอย่างเป็น
ทางการได้บ่อยคร้ังนักใช้เพื่อช่วยให้การปฐมนิเทศและการปรับตวัของบุคลากรใหม่ประสบ
ความส าเร็จในเวลาอนัสั้น พี่เล้ียงยงัอาจเป็นผูช่้วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัองคก์ร
ได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความประหม่าให้กับพนักงานใหม่ในการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการขององคก์ร การท่ีบุคลากรใหม่มีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัสมาชิกอ่ืนใน
องคก์าร ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่เคร่งเครียดเช่นน้ี สามารถช่วยให้บุคลากรใหม่ รู้สึกวา่ตวัเองไดรั้บ
การยอมรับจากกลุ่มไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 

 อยา่งไรก็ดี ระบบพี่เล้ียงเป็นเพียงมาตรการเสริมของการปฐมนิเทศเท่านั้น ไม่ควรท่ีจะน า
ระบบพี่เล้ียงน้ีมาทดแทนการปฐมนิเทศซ่ึงมีหวัหนา้งานเป็นผูใ้หข้อ้มูลทั้งน้ีเพราะจะท าใหห้วัหนา้ 

 งานไม่ไดพู้ดคุยส่ือสารกบับุคลากรใหม่อย่างเปิดเผย ซ่ึงในไม่ช้า บุคลากรใหม่อาจจะ
รู้สึกสบายใจมากกวา่ท่ีจะไดพู้ดคุยซกัถามปัญหาจากเพื่อนร่วมงาน แทนท่ีจะพูดคุยกบัหวัหนา้งาน
โดยตรง ซ่ึงหมายความวา่หวัหนา้งานไดพ้ลาดโอกาสอนัดีในการสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกนอ้งของ
ตนเอง  (จิตติมา อคัรธิติพงศ,์ 2556) 
 

สรุป 

 การปฐมนิเทศเป็นกระบวนการทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กบั
หลกัการสร้างการหล่อหลอมทางสังคม (socialization)  และวฒันธรรมองค์การ (organizational 

culture) องคก์ารตอ้งจดัการปฐมนิเทศอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้แก่พนกังานใหม่ก่อน
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เร่ิมปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแนะน าบุคลากรใหม่จะได้มีความเข้าใจในนโยบายวตัถุประสงค ์
กฎระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน สวสัดิการและข้อมูลท่ีส าคญัจ าเป็นอ่ืนๆซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
พนกังานใหม่ในการปรับตวัให้เขา้กบัองคก์ารและช่วยลดโอกาสท่ีอาจจะเกิดปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้
ในองคก์าร นอกจากนั้นการปฐมนิเทศยงัมีประโยชน์ในการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน
และช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรการเสริมชนิดหน่ึง ท่ีจะช่วย
เสริมแรงใหก้ารปฐมนิเทศและการปรับตวัของบุคลากรใหม่มีประสิทธิภาพมากข้ึน คือการใชร้ะบบ
พี่เล้ียง (buddy System)  ซ่ึงหมายถึงการมอบหมายให้บุคลากรปัจจุบนัท่ีมีประสบการณ์จากการ
ท างานในองค์การเป็นพี่เล้ียงให้แก่บุคลากรใหม่ พี่เล้ียงจะท าหน้าท่ีในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรใหม่และช่วยช้ีแจงขอ้สงสัยต่างๆ แก่บุคลากรใหม่ 

 

 

 

  

http://www.siamhrm.com/?name=chapter&file=read&max=401
http://www.siamhrm.com/?name=chapter&file=read&max=401
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่6  
 

 

 1. การปฐมนิเทศ คืออะไร และมีความส าคญัอย่างไรในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
จงอธิบายพอ สังเขป 

 2. จงอธิบายวตัถุประสงคใ์นการปฐมนิเทศมาโดยละเอียด 

 3. การปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรแก่องค์การ 

จงอธิบายโดยสังเขป 

 4. จงอธิบายการจดัปฐมนิเทศ ในรูปแบบ 2 ประเภท คือ 

  4.1 การปฐมนิเทศแบบไม่เป็นทางการ 

  4.2 การปฐมนิเทศแบบเป็นทางการ 

 5. จงอธิบายวธีิการท่ีใชก้ารปฐมนิเทศ ดงัน้ี 

  5.1 วธีิการบอกเล่า 

  5.2 วธีิการแสดงใหดู้ 

  5.3 วธีิการปฏิบติัจริง 

 6. จงอธิบายหลกัสูตรของการปฐมนิเทศมาพอสังเขป  
 7. จงอธิบายขั้นตอนของกระบวนการจดัการปฐมนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพโดยละเอียด 

 8. ท่านคิดว่าบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการปฐมนิเทศ ควรมีบทบาท
อยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 

 9. การปฐมนิเทศท่ีประสบผลส าเร็จควรจะมีคุณลกัษณะอย่างไรบา้ง จงอธิบายโดย 
ละเอียด 

 10. การจดัท าคู่มือการปฐมนิเทศ ควรมีรายละเอียดเน้ือหาในด้านใดบ้าง จงอธิบาย  
พอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1. ความหมายของการบริหารค่าตอบแทน 

 2. ววิฒันาการการบริหารค่าตอบแทน 

 3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

 4. วตัถุประสงคข์องการบริหารค่าตอบแทน 

 5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

 6. วธีิก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากลกัษณะงาน 

 7. การส ารวจและวเิคราะห์ค่าตอบแทน 

 8. โครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหนา้ 

 9. สรุป 

 10. ค าถามทา้ยบททา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายของการบริหารค่าตอบแทนได ้

 2. เขา้ใจถึงววิฒันาการของการบริหารค่าตอบแทน 

 3. สามารถระบุองคป์ระกอบของค่าตอบแทนได ้

 4. เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการบริหารค่าตอบแทน 

 5. สามารถระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

 6. อธิบายและระบุวธีิการก าหนดค่าตอบแทนได ้

 7. สามารถอธิบายการส ารวจและวเิคราะห์ค่าตอบแทน 

 8. เขา้ใจโครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหนา้ 
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วธิีสอน 

 1. บรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 

 2. ศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 3. ชกัถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

 

กจิกรรม 

 1. แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาประเด็นต่างๆ 

 2. คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากวารสาร อินเตอร์เน็ต 

 3. น าเสนอรายงาน 

 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. Power Point ประกอบการบรรยาย 

 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 3. วดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ตวัอยา่งขอ้มูลเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. สังเกตจากการฟังบรรยาย-ตอบค าถาม 

 2. ประเมินผลจากการเสนอรายงาน 

 3. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่7  
การบริหารค่าตอบแทน 

 

 

 การบริหารค่าตอบแทนหรือการบริหารค่าจา้งและเงินเดือน เป็นการท่ีองค์กรจดัระบบ
การจ่ายตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินให้แก่ พนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสุข ความพึงพอใจ และมีความ จงรักภักดีต่อองค์กร  
การบริหารค่าตอบแทนในสังคมปัจจุบนัจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการ จา้งงานของพนกังาน  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน การบริหารค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ  
นกับริหารทรัพยากรมนุษยค์วรจะมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย คือ 

ฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง โดยตั้งอยูบ่นหลกัการ ความยติุธรรม ความเพียงพอ และการจูงใจ  เพื่อจะได้
รักษาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้าง ผลผลิตให้กับหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความมีส านึก  
ความผกูพนักบัองคก์ร พร้อมท่ีจะท างาน ใหก้บัองคก์รต่อไป 

 

ความหมายของการบริหารค่าตอบแทน 

 นกัวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดใ้ห้ความหมายของค าวา่ค่าตอบแทน (Compensation) 

ไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

 มิลโควิช และนิวแมน (Milkovich, and Newman, 1990, p. 3) กล่าววา่ การบริหาร 
ค่าตอบแทน (compensation) หมายถึง การตอบแทนทุกรูปแบบของส่ิงของหรือรางวลั ทั้งท่ีเป็น  
ตวัเงิน บริการท่ีจบัตอ้งได ้และผลประโยชน์ท่ีลูกจา้งได้รับจากการท างาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
ความสัมพนัธ์ในการจา้งงาน 

 เดสเลอร์ (Dessler, 2000, p.396) ให้ความหมายค่าตอบแทนว่า หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่า  
เป็นตวัเงิน รวมทั้งรางวลัท่ีมิใช่ตวัเงิน (nonfinancial reward) ท่ีองค์กรหรือนายจา้งจ่ายให้แก่ 
พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทนการท างาน เป็นการแลกเปล่ียนกับความรู้ ความช านาญ  
ความรับผดิชอบ การใชก้ าลงักาย และการใชก้ าลงัสมองของพนกังานท่ีไดม้อบใหแ้ก่องคก์ร 

 เบอร์นาร์ดิน และรัสเซลล์ (Bemardin, and Russell, 1998, p. 275) กล่าววา่ ค่าตอบแทน 
แบ่งเป็นค่าตอบแทนทางตรง ซ่ึงมกัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในรูปแบบต่างๆ และค่าตอบแทน
ทางออ้มซ่ึงไดแ้ก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีองคก์รจดัใหแ้ก่พนกังาน 
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 เสนาะ ติเยาว ์(2543, หน้า 145) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กบัการ 
ท างานอาจเรยกเป็นค่าจา้งหรือเงินเดือนก็ได ้เงินค่าจา้ง หมายถึง เงินท่ีคนงานไดรั้บโดยถือเกณฑ ์
จ านวนชัว่โมงท่ีท างาน ค่าจา้งจะข้ึนลงตามชัว่โมงท างาน ส่วนเงินเดือน ไดแ้ก่รายไดท่ี้ไดป้ระจ า  
ในจ านวนคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนชัว่โมงท างานหรือจ านวนผลผลิตโดยปกติข้ึนอยู่กบั 
ระยะเวลาการท างาน 

 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545, หนา้ 238) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ค่าตอบแทน หมายถึงการให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน เงินชดเชย หรือ ผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนท่ีองคก์รใหแ้ก่บุคลากร เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของบุคคล 

 อ านวย แสงสว่าง (2544, หน้า 148) ไดอ้ธิบายไวว้่าการบริหารค่าตอบแทน หมายถึง 
รูปแบบทั้งหมดของการจ่ายเงิน หรือรางวลัใหแ้ก่พนกังานท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน 

 จากความหมายท่ีนกัวชิาการไดอ้ธิบายไวเ้หล่านั้น อาจพอสรุปไดว้า่การบริหาร ค่าตอบแทน 
หมายถึง การจัดระบบผลตอบแทนทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อแลกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในท่ีน้ีหมาย
รวมถึง ความขยนั ทุ่มเท ทศันคติท่ีดี และความจงรักภกัดีของพนกังานต่อองคก์ร 

 

ววิฒันาการการบริหารค่าตอบแทน 

 ยุคที ่1 ยุคก่อนการปฏิวตัิอุตสาหกรรม 

 ความสัมพนัธ์ของนายจา้งกบัลูกจา้งใกล้ชิดกนัมาก ส่วนใหญ่เป็นการท างานที่บา้น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค่าจา้งส่วนใหญ่ก าหนดพอประทงัชีวิตเท่านั้น ยงัไม่มีรูปแบบหรือระบบ
ของการบริหารค่าตอบแทนท่ีชัดเจน เป็นเพียงการท างานแลกกับเงินหรือส่ิงของบางอย่างตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเท่านั้น 

 ยุคที ่2 ยุคหลงัการปฏิวตัิอุตสาหกรรม 

 เป็นยุคท่ีมีการใช้เคร่ืองจกัรเข้ามาสนับสนุนการท างานอย่างกวา้งขวาง เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก มีการผลิตสินคา้เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความตอ้งการการใช้แรงงาน
จ านวนมาก ในยุคน้ีได้เร่ิมมีการก าหนดค่าจา้ง ค่าแรง ต่อวนั เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการ
ประชาสัมพนัธ์หารแรงงาน และโรงงานต่างๆ จะไดส้ามารถค านวณตน้ทุนของแรงงานในการท า
ธุรกิจได ้เป็นยคุท่ีพนกังานเร่ิมมีการเจรจาต่อรองจ านวนค่าจา้งกบันายจา้งเน่ืองจากเร่ิมเกิดการรวมกลุ่ม
กนัข้ึนของแรงงานในโรงงานต่างๆ 
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 ยุคที่ 3 ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 

 รัฐบาลเร่ิมเขา้มาแทรกแซงโดยการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าส าหรับเอกชน มีการจ่าย
ผลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึนเพื่อจูงใจลูกจา้งบทบาทของการบริหารค่าตอบแทนมี
ความส าคญัต่อลูกจา้ง เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนให้ลูกจา้งมีรายไดน้ าไปใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต การบริหารค่าตอบแทน มีบทบาทต่อประเทศโดยส่วนรวมทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนเป็นตน้ทุนของกิจการ จะเป็นตวัก าหนดราคา
ของสินคา้ในทอ้งตลาด ทางสังคม  ค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดอ านาจซ้ือของผูใ้ชแ้รงงาน ผูใ้ช้
แรงงานเร่ิมมีการรวมกลุ่มกนัอย่างชดัเจนในรูปแบบของสหภาพแรงงานเพื่อเรียกร้อง เสนอแนะ 
เจรจาต่อรอง กดดนั เร่ืองผลตอบแทน สวสัดิการ และประเด็นทางแรงงานอ่ืนๆ ท าให้ยุคน้ีเกิด 

ความชัดเจนมากข้ึนในการจดัระบบการบริหารค่าตอบแทนในองค์กรเน่ืองจากเกิดกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการมากมายซ่ึงองคก์รจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม  
 ยุคที ่4 ยุคปัจจุบัน 

 ปัจจุบันสภาพการแข่งขันระหว่างองค์กรอยู่ในระดับท่ีสูงมาก องค์กรทุกองค์กร 

ต่างมุ่งเน้นการดึงดูดพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรเน่ืองจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กรท่ีจะขับเคล่ือนและน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จหรือความลม้เหลว ดงันั้นทุกองค์กรจึงให้ความส าคญักบัการบริหารค่าตอบแทนเป็น
อยา่งมากเพื่อจะไดส้ามารถ ดึงดูด ใช ้และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร ยุคน้ี
จึงเป็นยุคองค์กรพยายามพฒันาเคร่ืองมือ มาตรฐานและรูปแบบในการบริหารค่าตอบแทนใหม่ๆ
เพื่อจูงใจบุคลากร เช่น โบนัส เบ้ียขยนั คอมมิสชั่น การแต่งตั้งให้เป็นผูถื้อหุ้นขององค์กร หรือ
สวสัดิการในรูปแบบอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนท่ีมีความหลากหลายในองคก์ร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน (financial compensation) 

 2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (non financial compensation) 

 ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนทีเป็นเงิน (financial compensation) 

  คือผลตอบแทนท่ีองค์กรจดัหาให้กบัพนกังานในรูปแบบของตวัเงิน เพื่อให้สนอง
ความจ าเป็นของพนกังาน มีหลายรูปแบบดงัน้ี 
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  1.1 ค่าจา้งและเงินเดือน (wages & salaries) 

  1.2 ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไดรั้บเป็นตวัเงิน (benefits) 

  ซ่ึงรายละเอียดมีตงัน้ี 

  1.1 ค่าจา้งและเงินเดือน (wages & salaries) 

   1.1.1 ค่าจา้ง 

    เป็นเงินท่ีองคก์รจ่ายให้แก่บุคลากรในรูปแบบของขอ้ตกลงระหว่าง
กนับนในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด โดยอาจจ่ายไดห้ลายรูปแบบ เช่น ค่าจา้งรายวนั ค่าจา้งต่อช้ินงาน 
หรือเหมาจ่ายต่องานท่ีตกลงกนั โดยส่วนมากบุคลากรท่ีได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าจ้างจะ
ไม่ไดถู้กบรรจุเป็นพนักงานประจ าซ่ึงอาจจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ หรือสวสัดิการบางอย่างท่ี
พนกังานประจ าไดรั้บ 

   1.1.2 เงินเดือน 

    เป็นเงินท่ีองคก์รจ่ายให้แก่บุคลากรในรูปแบบของขอ้ตกลงระหว่าง
กนับนในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด โดยอาจจ่ายไดห้ลายรูปแบบการเหมาจ่ายต่อเดือนโดยส่วนมาก
บุคลากรท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไดถู้กบรรจุเป็นพนกังานประจ าซ่ึงอาจจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ หรือสวสัดิการท่ีมากกวา่พนกังานท่ีไม่ถูกบรรจุเป็นพนกังานประจ า 

    ค่าจา้งและเงินเดือนถือเป็นเงินรายไดข้ั้นพื้นฐาน ท่ีพนกังานจะไดรั้บ
ประจ า ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ถือเป็นตน้ทุนทางธุรกิจท่ีมีความส าคญัมากต่อองคก์ร 

  1.2 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บเป็นตวัเงิน (benefits) 

   เป็นผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีองค์กรจดัหาให้แก่พนกังานในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน 
เช่น การประกนัภยัต่างๆ เงินโบนสัประจ าปี เบ้ียขยนั ค่าคอมมิสชัน่ เบ้ียกนัดาร เงินประจ าต าแหน่ง 
กองทุนหลกัทรัพย ์เงินช่วยเหลือกรณีเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติ เป็นตน้  
 2. ค่าตอบแทนทไีม่เป็นเงิน (non-financial compensation) 

  คือผลตอบแทนท่ีองคก์รจดัหาใหก้บัพนกังานในรูปแบบท่ีไม่เป็นตวัเงิน เพื่อใหส้นอง
ความจ าเป็น สร้างบรรยากาศ สร้างความสุขและจูงใจพนกังาน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 

  2.1 สภาวะแวดลอ้มในการท างาน (work environments) 

   ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการท างานท่ีจะช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของพนกังานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากข้ึน เช่น เคร่ืองมือท่ี ทนัสมยัในการท างาน 
สถานท่ีท างานท่ีดี สะอาด สวยงาม เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการส่ือสารและคมนาคม ซ่ึงจะท า
ใหพ้นกังานท างานอยา่งเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความพอใจในการท างานมากยิง่ข้ึน 
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   นอกจากน้ี สภาวะแวดลอ้มในการท างานยงัหมายรวมถึงพฤติกรรม การแสดงออก
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานใหมี้ความสุขดว้ย  เช่น การปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความยุติธรรม 
ยกย่อง ให้เกียรติ และมองพนักงานอย่างมีคุณค่า การปกครองหรือปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความ
เสมอภาค ซ่ึงพนกังานจะรู้สึกว่าตนมีความส าคญั มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดีข้ึน และ
ส่งผลกระทบถึงผลงาน และผลผลิตของเขาดว้ย จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้บริษทั ประเมินผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

  2.2 รายการอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (items of work support income) 

   เป็นรูปแบบของค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแต่จะช่วยพนกังานให้ท างานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานนั้นมีรายไดม้ากข้ึน อนัเน่ืองมาจาก ประสิทธิภาพ
การท างานดีข้ึน เช่น การเล่ือนต าแหน่ง ท าให้พนกังานมีความกา้วหน้าข้ึน ไดรั้บ เงินเดือนสูงข้ึน 
การจดัฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ การใหทุ้นการศึกษา และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีช่วยยกสถานะของพนกังาน 
รายได้ท่ีพนักงานได้รับโดยไม่เป็นตวัเงินจะท าให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกมีคุณค่าสูงข้ึนในการ
ท างานรู้สึกวา่ตนมีความส าคญั มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน 

 จากการบริหารค่าตอบแทน จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมาหลายประการ ดงันั้น นโยบายในการบริหารค่าตอบแทนขององคก์รควรตอบสนองวตัถุประสงค์
ส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี (Cherrington, 1995, P. 405) 
 1. เพื่อสนองความต้องการของบุคลากรอย่างเพียงพอ การก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้ง
ค านึงถึงหลักของความเพียงพอ เน่ืองจากแต่ละเดือนพนักงานจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวซ่ึงถ้า
ค่าตอบแทนท่ีองค์กรจดัให้ไม่สามารถตอบสนองค่าใช้จ่ายพื้นฐานของพนกังานได ้องค์กรจะไม่
สามารถรักษาพนกังานให ้อยู ่กบัองคก์รในระยะยาวได ้  
 2. เพือ่สร้างแรงจูงใจ การออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถ
กระตุน้และจูงใจให้พนกังานใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มก าลงัความสามารถในการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและท าให้องคก์รสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มท่ีและจะจูงใจ
ใหพ้นกังานพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 

 3. เพื่อสร้างความยุติธรรม ระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมไม่ได้
หมายความว่าพนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน แต่หมายถึงการให้
ค่าตอบแทนแก่พนกังานโดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและสะทอ้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
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ทุกคนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ความสบายใจและการยอมรับจาก
พนกังานทัว่ทั้งองคก์ร  
 4. เพื่อให้การบริหารต้นทุนขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจ าเป็นตอ้ง 
บริหารค่าตอบแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องคก์รมีการใช้ทรัพยากรการเงินอยา่งคุม้ค่า มีการ
บริหารตน้ทุนและก าไร อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. เพื่อสนองต่อข้อบังคับทางกฎหมาย ระบบการบริหารค่าตอบแทนนอกจากจะมุ่ง
ตอบสนองและสร้างความสมดุลขององค์กรและพนกังานแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงกฎ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายของรัฐอีกดว้ย เช่น การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆจะตอ้งไม่ต ่ากวา่
อตัราขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เป็นตน้ 

 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

 สมพร พวงเพช็ร์ (2544, หนา้ 341-343) การตดัสินใจก าหนดค่าตอบแทนให้แก่บุกลากร
ของ องคก์ร จ าเป็นตอ้งน าเอาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกและส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร
มา พิจารณาเป็นอยา่งยิง่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจ่ายค่าจา้ง เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ขององคก์รสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นงาน และ
ปัจจยัดา้นบุคคล 

 1. ปัจจัยภายนอก (external factor) ปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อการ 
บริหารค่าตอบแทนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตลาด ขอ้บงัคบัของรัฐและกฎหมาย สหภาพ แรงงาน 
และความแตกต่างของอตัราค่าจา้งในแต่ละพื้นท่ี ตงัจะไดก้ล่าวรายละเอียดของแต่ละ ปัจจยัต่อไปน้ี 

  1.1 ปัจจยัดา้นการตลาด (market factors) ปัจจยัตา้นการตลาดท่ีส าคญัท่ี นายจา้ง
ตอ้งค านึงถึงในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละ อุปทานของ 
แรงงานแต่ละประเภทในตลาดแรงงาน ในกรณีท่ีแรงงานมีอุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ย่อมส่งผลให้
นายจา้งทัว่ไปก าหนดอตัราค่าจา้งส าหรับแรงงานประเภทนั้นสูงกวา่ปกติ เพื่อจะ สามารถดึงดูดและ
รักษาคนท่ีตอ้งการไวก้บัองคก์รได ้ในทางตรงกนัขา้มถา้แรงงานมีอุปทานสูง กวา่ อุปสงคน์ายจา้งก็
สามารถลดอตัราค่าจา้งใหต้าลงได ้

  นอกจากการเปล่ียนแปลงอุปสงค์และอุปทานของแรงงานแล้ว นายจ้างยงัต้อง
ค านึงถึง จ  านวนสถาบนัการศึกษาและสถาบนัฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีผลิตแรงงานประเภทต่าง 
ๆ ว่ามี มากน้อยเพียงใดและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของก าลังแรงงานอย่างไร 
ตลอดจน สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปและสภาวะการวา่งงานดว้ย การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจมี
ผลต่อการ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเป็นอย่างมาก ในภาวะเศรษฐกิจตกตาจะส่งผลให้อุปทาน
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ของแรงงาน เพิ่มข้ึน และท าให้อตัราค่าจา้งทัว่ไปลดตาลง ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตวัมกัจะ
ส่งผลให ้ค่าครองชีพโดยทัว่ไปสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นพื้นฐาน 

  1.2 ขอ้บงัคบัของรัฐและกฎหมาย (government regulations and laws) เพื่อป้องกนั
มิให้นายจา้งเอารัดเอาเปรียบลูกจา้ง รัฐบาลของแต่ละประเทศจะมีการออกกฎหมายและ ขอ้บงัคบั
ต่างๆ เก่ียวกับการใช้แรงงาน ซ่ึงมีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจเอกชนทั่วไป ส าหรับ
ประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองน้ี คือ กระทรวงแรงงานกฎหมายท่ีส่งผลต่อการ จ่ายค่าจา้ง
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กฎหมายอตัราค่าจา้งขั้นต ่า พระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน และ พระราชบญัญติั
ประกนัสังคม เป็นตน้ 

  1.3 สหภาพแรงงาน (union) สหภาพแรงงานในท่ีน้ี หมายถึง สหภาพแรงงานท่ี 
ตั้งอยูภ่ายนอกองค์กร ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของแรงงานประเภทต่างๆ ท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกบั 
แรงงานภายในองคก์ร สหภาพแรงงานจะเป็นตวัแทนของก าลงัแรงงาน ซ่ึงมีอ านาจในการ ต่อรอง
การเพิ่มค่าจา้งเงินเดือนของแรงงานประเภทต่างๆ ได ้โดยไม่ดอ้งค านึงถึงค่าของงานแต่ประการใด 
การท่ีสหภาพแรงงานเหล่าน้ีมีความเขม้แข็ง ย่อมท าให้ผูบ้ริหารมีความล าบากใจใน การตดัสินใจ
ก าหนดค่าตอบแทน และตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการตดัสินใจมากยิ่งข้ึนเพื่อเป็น การ!เองกนัมิ
ใหเ้กิดปัญหาการแรงงานสัมพนัธ์ตามมาภายหลงั อนัจะเป็นผลใหเ้กิดความเสียหาย ต่อองคก์รได ้

  1.4 ความแตกต่างของอตัราค่าจา้งในแต่ละพื้นท่ี (geographical pay differences)

ในการก าหนดอตัราค่าจา้งเพื่อตีราคางานต่าง ๆ ขององคก์รจ าเป็นตอ้งท าการส ารวจค่าจา้ง เงินเดือน
ของงานหลักในตลาดแรงงานทั่วไป เพื่อสร้างความเสมอภาคภายนอก องค์กรและเป็นสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้สู่องค์กร ซ่ึงองค์กร
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึง ค่าครองชีพและ เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และภาวะความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมซ่ึงอาจแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 

 2. ปัจจัยด้านองค์กร (organizational factors) ปัจจยัดา้นองค์กรนบัเป็นส่ิงแวดลอ้ม 
ภายในท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจการก าหนดค่าตอบแทน ปัจจยัด้านองค์กรท่ีส าคญั ได้แก่ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายของผูบ้ริหารขององคก์ร ความสามารถในการท าก าไรและความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการเจรจาต่อรองภายในองคก์ร และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทน ขนาดขององคก์ร ประเภทของ อุตสาหกรรมองคก์ร เป็นตน้  
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วธิีก าหนดค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากลกัษณะงาน 

 เสนาะ ติเยาว ์(2543, หนา้ 151) กล่าววา่ ในปัจจุบนัน้ีการประเมินค่างานจะพิจารณาตาม
ปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆของงาน การประเมินค่างานเพื่อก าหนดอตัรา ค่าตอบแทนให้คบังาน
โดยพิจารณาจากงานเป็นส่วนรวมแยกออกเป็น 4 วธีิคือ 

 1. วิธีจัดล าดับความส าคัญ (ranking method) วิธีน้ีท าได้โดยการเปรียบเทียบ
ความส าคญัของงานแลว้จดัล าดบังานท่ีส าคญัสูงสุดเป็นอนัดบัแรก ส าคญัรองลงมา เป็นอนัดบัท่ี
สอง และรองลงมาเป็นอนัดบัท่ีสามเร่ือยไปจนครบทุกงานท่ีพิจารณา วิธีจดัล าดบั ความส าคญัของ
งานอาจใชว้ธีิง่ายๆ2 วธีิคือ วธีิแรก ส าหรับงานท่ีตนเองรู้จกัและคุน้เคยก็จะใชว้ธีิ ประเมิน โดยดูจาก
ช่ืองานเท่านั้นก็ระบุไดว้่างานใดส าคญักว่ากนั วิธีท่ีสอง ส าหรับงานท่ีตนไม่ รู้จกัและคุน้เคยก็จะ
ศึกษาจากเอกสารเก่ียวกบังานนั้นเพื่อหาค าอธิบายถึงลกัษณะงานในแง่ของ ความรับผิดชอบ หนา้ท่ี
ภารกิจ คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน มาตรฐานในการปฏิบติังานและสภาพ การท างานก็จะแยกไดว้า่ 
งานใดมีความส าคญัอยา่งไร 

 ผลดีของวิธีจดัล าดบัความส าคญัก็คือเป็นวิธีท่ีง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อย และท าไดร้วดเร็ว  
ไม่เสียเวลา แต่มีผลเสียคือ  ไม่มีเคร่ืองวดัว่างานใดมีความส าคญักว่ากนั ขาดขอ้มูลสนบัสนุนท่ีจะ
ระบุความส าคญัของแต่ละงานได้ การจดัล าดับความส าคญัไม่มีความแน่นอนเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีปัญหาถ้าผูป้ระเมินค่างานรู้จกัคุ้นเคยกับงานและผูป้ฏิบัติงาน อาจท าให้เกิด 

ความล าเอียงในการประเมินค่างานได ้ 
 2. วิธีใช้การก าหนดราคาตลาดเป็นแนวทาง (market-pricing guide line method)  

วธีิน้ีน าเอามาใชเ้พื่อแกข้อ้บกพร่องของวธีิก าหนดราคาตลาด มีขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 

  2.1 ก าหนดมาตรฐานของค่าจา้งข้ึนมา ซ่ึงก าหนดเป็นช่วง เป็นค่ากลาง ค่าสูงสุด 
ค่าต ่าสุด ของงานแต่ละอยา่งโดยแยกออกเป็นงานแต่ละระดบัดว้ย เหมือนกบัการท าโครงสร้างของ
ค่าจา้งไวส้ าหรับเป็นแนวนัน่เอง 

  2.2 ก าหนดขอบเขตของงาน ไดแ้ก่ การระบุความส าคญัของงาน ความ รับผิดชอบ
และลกัษณะของงาน ส าหรับน าเอางานไปใชเ้ป็นมาตรฐาน 

  2.3 ท าการส ารวจค่าจา้งเพื่อหาราคาของงานแต่ละงานโดยหาค่าต่างๆ ของงานท่ี
ส ารวจเป็นค่ากลางค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 

  2.4 น างานในองค์กรท่ีจะประเมินมาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกบัแยก
ประเภทงานหรือจ าแนกต าแหน่งงาน 
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 3. วิธีจ าแนกต าแหน่ง (position classification method) การจ าแนกตามต าแหน่งเป็น 
วิธีการแบ่งงานวิธีหน่ึง โดยแยกงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แล้วแบ่งแยกออกเป็นประเภทย่อยๆ 
ออกไปอีก มีวธีิท่ีใชแ้บ่งเป็น 2 วธีิ คือ 

  3.1 การจ าแนกต าแหน่งภายในอาชีพและระหว่างอาชีพ วิธีน้ีจะจ าแนกงาน 
ออกเป็นประเภทๆ ภายในอาชีพหรือกลุ่มของอาชีพแล้วจัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละ 
ประเภท การจ าแนกเป็นประเภทท าให้รู้ความเหมือนกนัและความแตกต่างกนัของงานในอาชีพ 
เดียวกนั ในขั้นต่อมาก็จดัประเภทของงานและล าดับความส าคญัของงานท่ีอยู่ต่างอาชีพกนั คือ 
เปรียบเทียบประเภทงานต่างๆ ระหว่างอาชีพ ในการแยกประเภทจะถือเอาหลกัความรับผิดชอบ 
หน้าท่ีงาน และคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน การเปรียบเทียบกนัจะท าให้รู้ว่าแต่ละประเภทของงาน  
มีองคป์ระกอบของงานเหมือนกนัและแตกต่างกนัในส่วนใดบา้ง 

  3.2 การจ าแนกต าแหน่งโดยการก าหนดชั้นของงานข้ึนล่วงหน้า การจ าแนก 
ต าแหน่งขั้นแรกจะตอ้งก าหนดชั้นของงานข้ึนก่อน เพื่อระบุให้เห็นถึงงานท่ีส าคญังานใดบา้งท่ี 
จะตอ้งจ่ายค่าจา้งสูงสุดและต ่าสุดจากระดบัค่าจา้งสูงสุดและต ่าสุดน้ี ก็จะก าหนดอตัราค่าจา้งเป็น
สัดส่วนกนัโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัค่าจา้งทั้ง 2 ระดบัดงักล่าว ในการจ าแนก ต าแหน่ง
หรือประเภทงานจะตอ้งระบุเน้ืองานท่ีเหมือนกนัมาใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
แลว้ก าหนดอตัราค่าจา้งใหก้บังานแต่ละประเภท 

 

การส ารวจและวเิคราะห์ค่าตอบแทน 

 การส ารวจค่าตอบแทน  เป็นวธีิการเก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทน 
ซ่ึงประกอบด้วยค่าจ้างและเงินเดือน กับผลประโยชน์ตอบแทนในการท างานในรูปอ่ืนๆ ซ่ึงมี
ความส าคญั ท่ีจะช่วยให้ฝ่ายจดัการไดท้ราบถึงผลการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนทั้งหมดของ
บริษทัตนกบักิจการอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นลกัษณะธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือในทอ้งท่ีเดียวกนั 

 ขั้นตอนของการส ารวจค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนท่ีส าคญัประกอบดว้ยการ
เตรียมการส ารวจและการจดัท าแบบส ารวจค่าตอบแทน การด าเนินการส ารวจ และการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการจดัท ารายงานการส ารวจค่าตอบแทน 

 1. การเตรียมการและการจัดท าแบบส ารวจค่าตอบแทน 

  1.1 การเลือกต าแหน่งงานในการส ารวจค่าตอบแทน 

   หลักเกณฑ์ในการเลือกต าแหน่งงานในการส ารวจค่าตอบแทนคือเป็น
ต าแหน่งงานท่ีบริษัทให้ความสนใจเป็นพิเศษและต้องการทราบระดับค่าตอบแทนท่ีองค์กร
ภายนอกอ่ืน ๆ จ่ายให้อยูใ่นภาวะปัจจุบนัเป็นอตัราเท่าใด  เป็นต าแหน่งงานหลกัท่ีมีความส าคญั 
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และสามารถอธิบายถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้ง่าย เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับ  

เป็นต าแหน่งงานท่ีมีค่างานเทียบเท่าในกลุ่มต าแหน่งงานท่ีบริษทัไดป้ระเมินค่าและจ าแนกต าแหน่ง
เอาไวแ้ล้ว มีลกัษณะเป็นต าแหน่งงานของแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขางานบญัชี การผลิต 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมีจ  านวนคนในต าแหน่งงานนั้นมากพอสมควรท่ีจะหา
ค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนทั้งของผูท้  าการส ารวจและองคก์รท่ีร่วมท าการส ารวจดว้ย ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั
การน าเอาอตัราท่ีสูงผดิปกติมาเป็นขอ้อา้งอิง 

   เม่ือสามารถเลือกต าแหน่งงานในการส ารวจไดแ้ลว้ จะตอ้งจดัท าค าพรรณนา
ลกัษณะงานและคุณสมบติัประจ าต าแหน่งงานโดยยอ่ ๆ ไวใ้นแบบส ารวจ เช่น 

   ต าแหน่งงานท่ีส ารวจล าดบัท่ี 1 : พนกังานธุรการ 

   ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  :   
   หนา้ท่ีหลกั 

   1. บนัทึกรายงานประจ าวนั  ขาด  ลา  มาสายพนกังานในบริษทั 

   2. ตรวจการเขา้-ออกของพนกังาน  หากมีการออกขา้งนอก 

   3. เขา้ระบบคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Attendance System เพื่อจดัการ
ขอ้มูลพนกังาน 

   4. รับวางบิลจากบริษทั ร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย น าเอกสารส่งท่ีฝ่าย
บญัชีเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

   5. ตรวจความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ ตรวจการท างานของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั 

   6. เก็บขอ้มูลประวติัท่ีอยู ่ เบอร์โทร  และอ่ืนๆ 

   หนา้ท่ีรอง 

   1. ป้อนขอ้มูลพนกังานใหม่  เช่ือมต่อขอ้มูลกบัเคร่ืองแสกนน้ิวมือ 

   2. งานจดับอร์ดต่างๆ 

   3. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายมีหนา้ท่ีขบัรถบรรทุกสินคา้ 
น าสินคา้ไปส่งลูกคา้ในเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีใบก ากบัสินคา้ไปมอบให้กบัลูกคา้ ดูแลการ 

ขนถ่ายสินคา้ข้ึนและลงตามใบก ากบัสินคา้และจดัท ารายงานการปฏิบติังานประจ าต่อหวัหนา้แผนก
ขนส่งสินคา้ 

   คุณสมบติัประจ าต าแหน่ง : 
   1. อาย ุ20 ข้ึนไป 
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   2. การศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี 

   3. ประสบการณ์ในต าแน่งงานธุรการหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ปี 

  1.2 การจดัท าแบบส ารวจค่าตอบแทน   
   องคก์รท่ีตอ้งการส ารวจค่าตอบแทนจะตอ้งจดัท าแบบส ารวจค่าตอบแทนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อแบบสอบถามนั้นจะได้มีความเท่ียงตรง (validity)และความน่าเช่ือถือ (reliability) 

อาจท าไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซ่ึงจะเป็นชุดค าถามเพื่อเก็บขอ้มูลทัว่ๆ ไป  
ท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดขององคก์รท่ีร่วมท าการส ารวจ ชุดค าถามเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัหรือนโยบาย
ท่ีเก่ียวกบัการบริหารค่าตอบแทน ชุดค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลค่าตอบแทนส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน 

ท่ีก าหนดไวใ้นแบบส ารวจ และชุดค าถามเก่ียวกบัการจดัองคก์รหรือการแบ่งสายงาน 

  1.3 การเลือกองคก์รท่ีร่วมในการส ารวจ  
   หลกัเกณฑใ์นการเลือกองคก์รท่ีจะท าการท าการส ารวจมีดงัต่อไปน้ี 

   1.3.1 ควรเป็นองคก์รท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 
และมีขนาดกิจการระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 

   1.3.2 ถา้ไม่เป็นองคก์รท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนั ควรเป็นกิจการท่ี
มีสถานท่ีตั้งอยูใ่นละแวกหรือเขตทอ้งท่ีใกลเ้คียงกนั ท่ีอาศยัตลาดแรงงานร่วมกนั 

   1.3.3 ควรเป็นองค์กรท่ีมีต าแหน่งงานท่ีสามารถเปรียบเทียบกบัต าแหน่งงาน 

ท่ีส ารวจได ้

   1.3.4 เป็นกิจการท่ีพนกังาน ตวัแทนลูกจา้ง หรือสหภาพแรงงานน ามาอา้ง
ถึงบ่อยๆ 

   1.3.5 เป็นองค์กรท่ีสามารถติดต่อขอความร่วมมือในการส ารวจขอ้มูลได้
สะดวก 

  1.4 การประชุมช้ีแจงและปฐมนิเทศพนกังานส ารวจ  
   การด าเนินการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทนนั้นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทน
ถือเป็นความลบัทางธุรกิจขององคก์รต่างๆ มกัจะไม่ยินยอมให้เปิดเผย และประการส าคญัลกัษณะ
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทนเป็นเร่ืองเก่ียวพนักบัขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ซ่ึงไดแ้ก่ วนั เวลา 
ท างานอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือน การให้สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีบุคคลภายนอก
ยากท่ีจะท าความเขา้ใจไดง่้าย ดงันั้นจึงควรมีการประชุมช้ีแจงพร้อมอบรมปฐมนิทศพนกังานส ารวจ 
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัต าแหน่งงานท่ีส ารวจ  อตัราค่าตอบแทนปัจจุบนัของบริษทัท่ีส ารวจเอง 
จุดประสงค์ของแบบส ารวจ ตลอดจนวิธีการติดต่อ เหล่าน้ี ลว้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ด าเนินการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
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  1.5 การทดสอบแบบส ารวจ 

   การไดน้ าแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้นๆ ไปทดสอบก่อนด าเนินการ
เก็บขอ้มูลจริง (pilot Test) ก่อนสัก10-20 รายแลว้ลองน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดู เม่ือพบขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัค าถามก็น ามาปรับปรุงแบบส ารวจใหส้มบูรณ์ จึงด าเนินการเก็บขอ้มูลในการปฏิบติัจริง จะ
ลดปัญหาลงไปไดม้ากและท าให้พนกังานส ารวจขอ้มูลเกิดความมัน่ใจ และยิ่งไปกว่านั้นขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจะมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 2. การด าเนินการส ารวจค่าตอบแทน 

  หลงัจากขั้นตอนการตรียมการส ารวจ เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลในการส ารวจค่าตอบแทน
ซ่ึงในขั้นตอนน้ี นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผนในการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีมี
ความส าคญัจ าเป็นให้เพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป ประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกัๆ
ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 การติดต่อนดัหมายเพื่อเก็บขอ้มูล 

  2.2 การเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเพื่อประกอบการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล 

  2.3 การสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูล  
  2.4 การตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากการส ารวจค่าตอบแทน   
  2.5 การสรุปและประมวลผลขอ้มูลจากการส ารวจค่าตอบแทน   
 3. การวเิคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงานการส ารวจค่าตอบแทน 

  ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าตอบแทนจะมุ่งเน้นถึงการแสดง
ตวัเลขขอ้มูลเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างอตัราค่าจา้งและเงินเดือน รวมทั้งสวสัดิการ
และผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ของบริษทักบัองค์กรภายนอก วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหา
ค่าเฉล่ียแบบต่างๆ ตวัอยา่งเช่น ค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหน ค่ามธัยฐาน และ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์
ในส่วนการจดัท ารายงานผลการส ารวจค่าตอบแทนจะถูกจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดร้วบรวม
มาจากการส ารวจค่าตอบแทนแลว้จะถูกส่งมอบให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร
ค่าตอบแทนในองคก์ร ซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีส าคญั ประกอบดว้ย รายงานผลการส ารวจค่าตอบแทน 
รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าตอบแทน และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
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โครงสร้างเงินเดือนอตัราก้าวหน้า 

 หลงัจากองคก์รไดจ้ดัท าการส ารวจค่าตอบแทนเพื่อก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
ให้แก่พนกังานแล้ว องค์กรควรก าหนดโครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหน้าเพื่อให้พนกังานไดเ้ห็น
ความก้าวหน้าและมัน่คงของตนเองหากร่วมงานกบัองค์กรด้วยความจงรักภกัดีและทุ่มเทให้กบั
องคก์ร ตวัอยา่งของโครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหนา้ไดแ้สดงในตาราง 7.1  

 

ตารางที ่7.1  ตวัอยา่งตารางโครงสร้างเงินเดือนอตัรากา้วหนา้ 

 

 

ทีม่า  (พนา ดุลยพชัร์, 2558) 
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สรุป 

 ค่าตอบแทนเป็นผลตอบแทนต่างๆ ท่ีองคก์รจดัหาให้ท่ีผูป้ฏิบติังานแลกกบัการท างานโดย
เป็นหลกัส าคญัในการดึงดูดบุคลากรให้มีความสนใจท่ีจะร่วมงานกบัองคก์ร จูงใจบุคลากรในการ
ปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพ และรักษาบุคลลากรให้อยู่กบัองค์กรเพื่อลดปัญหาการเขา้-ออกบ่อย
ของพนักงาน  ถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร ดงันั้นองค์กรจ าเป็นตอ้งจดัระบบค่าตอบแทนให้เกิด
ประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและบุคลากรซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และการก าหนด
ค่าตอบแทนจะตอ้งมีการจดัท าโครงสร้างค่าจา้งเงินเดือนโดยอาศยัวิธีการประเมินค่างานเพื่อจะ
พฒันาขั้นการจ่ายขององคก์รและให้ราคาค่างานโดยจะตอ้งท าส ารวจค่าตอบแทนประกอบกบัการ
พิจารณานโยบายขององคก์รเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อท่ีจะให้โครงสร้างค่าจา้งเงินเดือนของ
องค์กรมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และเง่ือนไขต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรซ่ึงจะ
ส่งเสริมใหโ้ครงสร้างค่าจา้งเงินเดือนมีประสิทธิภาพ 

 ค่าตอบแทน จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และ ค่าตอบแทนท่ีไม่
เป็นตวัเงิน การบริหารค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อขอ้บงัคบัทาง
กฎหมาย เพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลอย่างเพียงพอ ช่วยสร้างแรงจูงใจความเสมอภาคและ
ความมัน่คง ใหแ้ก่พนกังาน และช่วยใหก้ารบริหารตน้ทุนและก าไรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
บริหารค่าตอบแทนมีความส าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
หน้าท่ีการบริหาร ทรัพยากรอ่ืน ๆ หลายหน้าท่ี ได้แก่ การจดัการก าลังคน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การ ฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรและแรงงานสัมพนัธ์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 7 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการบริหารค่าตอบแทนมาโดยละเอียด 

 2. องคป์ระกอบของค่าตอบแทน มีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 3. จงอธิบายวตัถุประสงคข์องการบริหารค่าตอบแทนมาพอสังเขป 

 4. จงอธิบายความส าคญัของการบริหารด่าตอบแทนมาโดยละเอียด 

 5. จงอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทนมาพอสังเขป 

 6. วธีิก าหนดค่าตอบแทนมีก่ีวธีิจงอธิบายมาพอสังเขป  
 7. ท่านคิดวา่ความส าคญัของประโยชน์และบริการในแง่ของสังคมและในแง่ของ
องคก์รต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

 8. จงอธิบายความหมายและความส าคญัของการส ารวจค่าตอบแทนมาโดยสังเขป 

 9. การส ารวจค่าตอบแทนมีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง จงอธิบายโดยละเอียด 

 10. หากองคก์รไม่มีการบริหารค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพท่านคิดวา่องคก์รจะประสบ 

ปัญหาอยา่งไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1. ความหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 2. วตัถุประสงคก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

 3. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 4. ววิฒันาการของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 5. หลกัการเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 6. องคป์ระกอบของระบบการประเมินผลจากการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 7. วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 8. ความผดิพลาดท่ีผูป้ระเมินพึงระวงัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 9. ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 10. สรุป 

 11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายของการประเมินผลการปฏิบติังานได ้

 2. เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 3. สามารถบอกประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 4. อธิบายถึงววิฒันาการของการประเมินผลการปฏิบติังานได ้

 5. เขา้ใจถึงลกัษณะของระบบการประเมินผลจากการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล 

 6. สามารถระบุการพิจารณาปัจจยัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 7. ระบุวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานได ้

 8. อธิบายขอ้ผดิพลาดท่ีผูป้ระเมินพึงระวงัในการประเมินผลการปฏิบติังานได ้

 9. เขา้ใจถึงขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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วธิีสอน 

 1. บรรยายเชิงวเิคราะห์ 

 2. ซกัถามปัญหาต่างๆ ในระหวา่งการบรรยาย 

 3. ยกตวัอยา่งขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

กจิกรรม 

 1. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 

 2. เสนอรายงานหนา้ชั้น 

 3. บรรยายสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. ตวัอยา่งขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 2. Power point ประกอบการบรรยาย 

 3. ส่ืออินเตอร์เน็ต 

 4. กรณีศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. ประเมินจากการท ากรณีศึกษา 

 2. ประเมินผลจากการเสนอรายงาน 

 3. สังเกตจากการฟังการบรรยาย - ตอบค าถาม 

 4. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่8 

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 

 

 การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญั
ต่อองค์กร การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการในการบริหารท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึง 
เพื่อใหผู้บ้ริหารไดท้ราบถึงศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนกังานในองคก์าร การประเมินผล
การปฏิบติังานเป็นการวดัและตีค่าการปฏิบติังานของบุคคล ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ  
ในต าแหน่งงานต่างๆ เพื่อท่ีองคก์รจะไดพ้ิจารณาในการ “ให้คุณ” หรือ “ให้โทษ” พนกังานต่อไป
โดยรูปแบบของการให้คุณพนกังานเช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือน สวสัดิการ หรือ
เงินโบนสั ส่วนการใหโ้ทษในท่ีน้ีหมายถึงการตกัเตือน การลดขั้น ลดต าแหน่ง ลดเงินเดือน ตดัสิทธิ 
หรือสวสัดิการบางอย่างเน่ืองจากผลการปฏิบัติงานท่ีต ่ าลง หากองค์กรไม่มี หรือไม่ใช้การ
ประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การให้คุณหรือให้โทษพนกังานแลว้ องคก์รอาจเกิดปัญหามากมายในการบริหารจดัการและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพขององคก์รได ้

 

ความหมายของการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 ค าวา่ “การประเมินผลการปฏิบติังาน” มีภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาขาการบริหาร ทรัพยากร
มนุษยอ์ยูห่ลายค าแต่ค าท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือค าวา่ Performance Appraisal, Performance 

Assessment และ Performance Evaluation นกัวิชาการดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดใ้ห้ค  านิยาม
ของการประเมินผลการปฏิบติังานไวด้งัน้ี 

 เชอร์แมน และ โบฮ์แลนเดอร์ (Sherman, & Bohlander, 1992, P. 269) ไดอ้ธิบายว่า 

การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อ น ามาตีค่า
ในบริบทของวตัถุประสงค์ขององค์การ และให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่พนักงาน ยงัผล ท าให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 เวอร์เธอร์ และ เดวิส ( Werther & Davis, 1996, p. 341) ไดอ้ธิบายวา่การ ประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นกระบวนการท่ีองคก์ารใชเ้พื่อพิจารณาผลการปฏิบติังานของ พนกังาน 

 เฟรนช์ ( French, 1994, P. 331) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การประเมินผลการ ปฏิบติังานเป็น
กระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใชใ้นการตีค่าวา่ พนกังานปฏิบติังานไดใ้น
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ระดบัใดเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละตอ้งมีการ ส่ือสารผลการประเมินให้พนกังาน
ทราบดว้ย 

 เสนาะ  ติเยาว ์(2545, หน้า 118) ไดก้ล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบติังานคือ ระบบท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบติังาน และศกัยภาพในการพฒันา ตนเอง โดยการ
เปรียบเทียบผลงานกบัวตัถุประสงคข์องงาน 

 บรรยงค์  โตจินดา (2543, หน้า 216) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การประเมินผลการ ปฏิบติังาน 
หมายถึง เป็นกระบวนการของการตดัสินใจ การวินิจฉัย การตีราคา ส่ิงใดส่ิงหน่ึง อย่างเป็นระบบ
และมีหลกัเกณฑโ์ดยอาศยัความยติุธรรม 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ การประเมินผลการปฏิบติังานเป็น กระบวนการ
ท่ีเป็นระบบท่ีผูบ้ริหารใชว้ดัศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองคก์รเพื่อประกอบการ
พิจารณาในกาให้คุณหรือให้โทษพนกังานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการยอมรับของบุคลากร 

ทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่พนกังาน เพื่อท าให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิผลการปฏบัิติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังานมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1. เพื่อความเป็นมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่ชัดเจนส าหรับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 

  1.1 การเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ี (promotion) 

   การประเมินผลการปฏิบติังานจะช่วยใหฝ่้ายบริหารมีขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีจะใชใ้น
การสรรหาและคดัเลือกพนกังานภายในองคก์รท่ีเหมาะสม ท่ีจะแต่งตั้งไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนองคก์ร
สามารถเปรียบเทียบได้ว่า พนกังานคนใดมีความสามารถเหมาะสมกว่ากนั ในการท่ีจะเล่ือนให้
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนไป โดยเป็นไปอยา่งยุติธรรม มีเหตุผล มีระบบและ เป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบ
แผน เป็นการป้องกนัการเล่นพรรคเล่นพวก 

  1.2 การโอนโยกยา้ย ลดต าแหน่ง และการออกจากงาน (transfer demotion &separation) 

   การประเมินผลการปฏิบติังานจะช่วยใหฝ่้ายบริหารมีขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีจะใชใ้น
การพิจารณาว่าบุคลากรคนใดท่ีปฏิบติังานได้ต ่ากว่าความคาดหวงัหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
องค์กรก าหนด ไม่เหมาะสมกบังานหรือต าแหน่งท่ีครองอยู่ในปัจจุบนั องค์กรจะได้ใช้ขอ้มูลใน 

ผลการประเมินไปพิจารณา โยกยา้ย ลดต าแหน่งหรือ ให้พนักงานคนนั้นพน้สภาพจากการเป็น
พนกังานขององคก์ร 
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  1.3 การข้ึนเงินเดือน (salary increases) 

   การประเมินผลการปฏิบติังานจะช่วยใหฝ่้ายบริหารมีขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีจะใชใ้น
การในการปรับปรุง เงินเดือนใหเ้หมาะสม เป็นธรรมและไดรั้บการยอมรับของพนกังานซ่ึงจะท าให้
พนกังานมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ   
 2. เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมและพฒันาผู้ปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบติังานจะสะทอ้นศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนกังานท่ี
แทจ้ริงทั้งพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์ตามเกณฑแ์ละสูงกวา่เกณฑ์ท่ีองคก์รก าหนดหรือ
คาดหวงั ซ่ึงหากพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีได้ต ่ากว่าเกณฑ์องค์กรจะพิจารณาจดัพนักงานเหล่าน้ีให้
ไดรั้บการฝึกอบรมในประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน และ
หากพนกังานคนใดปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเกณฑห์รือสูงกวา่เกณฑ ์องคก์รก็จะพิจารณาจดัให้พนกังาน
เหล่านั้นไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะหรือทศันคติเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงในต าแหน่งและ
ความรับผดิชอบของพนกังานเหล่านั้นต่อไป  
 3. เพือ่ปรับบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและโครงสร้างองค์กร 

  การท่ีผูบ้ ังคับบญัชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่าง
สม ่าเสมอ จะท าให้ผูบ้งัคบับญัชาไดท้ราบถึง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และศกัยภาพของ
พนกังาน ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถสลบัสับเปล่ียน โยกยา้ยและจดับุคลากร
ท่ีเหมาะสมไปปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งหรือส่วนงานท่ีเหมาะสมซ่ึงจะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน และพฒันาความส าเร็จของงานใหม้ากยิง่ข้ึน  
 4. พฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถใช้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้โดยอาจร่วมกนัในการก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การปฏิบติังาน ควรตอ้งมีการตกลงร่วมกนัใน ผลของงานท่ีตอ้งการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
วดัผลการปฏิบติังาน การร่วมกนัก าหนด วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน ท าให้ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสในการ ปรึกษาและเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในส่วนของการแจง้ผลการประเมินนั้นผูบ้งัคบับญัชาสามารถให้โอกาสน้ีในการพูดคุย ชมเชย 
ตกัเตือนและแนะน าอยา่งสร้างสรรค์ซ่ึงจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ได ้

 5. เพือ่ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรขององค์กร 

  การประเมินผลการปฏิบติังานจะช่วยใหฝ่้ายบริหารมีขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีจะใชใ้นการใน
การปรับปรุงระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร โดยในการประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง
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ผูบ้ริหารจะได้เห็นขอ้บกพร่องของพนักงานซ่ึงหากองค์กรมีการรวบรวมขอ้มูลจากการประเมิน
อยา่งจริงจงั จะสามารถน าเอาขอ้บกพร่องเหล่านั้นไปเพิ่มเป็นเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรรวมทั้ง
สามารถไปก าหนดเป็นขอ้สอบเพื่อใชใ้นการคดัเลือกบุคลากร ซ่ึงจากการปรับปรุงระบบการสรรหา
และคดัเลือกบุคลากร โดยใชผ้ลการประเมินผลการปฏิบติังานน้ีจะช่วยให้องคก์รไดบุ้คลากรท่ีตรง
ตามความตอ้งการขององคก์รเขา้มาร่วมงานและจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและพฒันาได ้

 

ประโยชน์ของการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร
เป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ พนกังาน
และหน่วยงานยงัไดรั้บประโยชน์จากการประเมินผลการ ปฏิบติังานอีกหลายประการ เช่น 

 1. ช่วยให้การพิจารณาความดีความชอบของพนกังานมีความยุติธรรม เป็นระบบมีเกณฑ์
ในการพิจารณามากยิง่ข้ึน 

 2. ส่งเสริมการพิจารณาการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้เป็นเป็นไปโดยยุติธรรม โดยใช้
ระบบคุณธรรมมากกวา่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและสบายใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. ท าใหพ้นกังานแต่ละคนรู้ศกัยภาพของตวัเองซ่ึงสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการช่วย
ส่งเสริมให้มีการวางแผนอาชีพ และการพฒันาดา้นอาชีพของพนกังานอยา่งเหมาะสม ท าให้พนกังาน 

มีโอกาสพฒันาตนเองในทิศทางท่ีเหมาะสมและมีความสุข 

 4. ใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินเดือน รวมถึงค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
และปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลงานท่ีไดป้ฏิบติัมากข้ึน 

 5. เม่ือตอ้งมีการพิจารณายุติการจา้ง หรือไล่พนกังานออกโดยปกติแลว้พนกังานจะมี
พฤติกรรมการปฏิเสธความบกพร่องของตนเอง องค์กรสามารถใช้ขอ้เท็จจริงจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานเป็นหลักฐานท่ียืนย ันความบกพร่องของพนักงานได้อย่างชัดเจนและสร้างการ
ยอมรับใหเ้กิดข้ึนในกรณีน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ววิฒันาการของการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 ธนชัย ยมจินดา (2546, หน้า 285) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานได้มีการ
พฒันาข้ึนเร่ือยๆ ตามล าดบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและบริบทของ
องคก์ร ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงวิวฒันาการของการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ
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และพฒันาการของการประเมินผล โดยอาจแบ่งวธีิการประเมินการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการเป็น 
2 วธีิ คือ 

 1. การประเมินการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม  
  ในการประเมินการปฏิบติังานแบบเก่าหรือซ่ึงนักวิชาการเรียกว่าแบบดั้ งเดิมนั้น  
มีวตัถุประสงค์เนน้การควบคุม (Control) เป็นส าคญั กล่าวคือไดมี้การน าระบบการ ประเมินการ
ปฏิบติังานมาใชเ้พื่อเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจวา่ ใครควรจะไดรั้บการเล่ือน ต าแหน่งให้สูงข้ึนหรือ
ไดรั้บเงินเดือนเพิ่มข้ึน หรือควรจะถูกโอนยา้ยสับเปล่ียนไปอยู ่ต  าแหน่งอ่ืน หรือควรจะถูกปลดออก
จากงาน ในระบบการประเมินแบบเก่าน้ี ผูบ้ริหารจะ เป็นผูท้  าการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยอาศยัวจิารณญาณของ ตนเองเป็นใหญ่ และโดยใชเ้กณฑ์ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
(traits) ของบุคคลท่ีตนคาดหวงัวา่ จะมีผลส าเร็จต่อการปฏิบติังานมาเป็นเคร่ืองวดั ดงันั้นในวิธีการ
ประเมินในแบบเก่าน้ีจึงมกั พบว่า มีการใช้ขอ้ความบรรยายในเชิงคุณภาพหรือในแบบประเมินมี
การใช้ค  าท่ีแสดง คุณลกัษณะเช่น “เช่ือถือได้” “จงรักภกัดี” “ทะเยอทะยาน” “เอาใจใส่งาน” และ
อ่ืนๆ ซ่ึง ผูบ้ริหารคิดวา่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมินการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
การใช้ค  าบรรยายและคุณศัพท์ต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารน้ีได้รับการวิจารณ์จาก 
นกัวิชาการ และจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างมากว่าการประเมินการปฏิบติังานน้ีมีระดบั ความ
ถูกตอ้งตาและเช่ือถือไม่ได ้เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูท้  าการประเมินแต่ผู ้
เดียว ซ่ึงพอสรุปเป็นขอ้จ ากดัของวธีิการประเมินการปฏิบติังานตามแบบเก่า ไดด้งัน้ี 

  1.1 ขอ้ความหรือค าคุณศพัทต่์างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการประเมินเกิดจากความ คิดเห็น
ของผูบ้ริหาร ท าให้การประเมินมีความล าเอียง อนัเป็นผลท าให้การประเมินเช่ือถือ ไม่ได้และ
ในทางปฏิบติัขาดประสิทธิภาพท่ีจะแยกผูท่ี้มีผลงานดีจากผูท่ี้มีผลงานไม่ดีได ้

  1.2 วิจารณญาณในการตดัสินใจตามวิธีของแบบเก่าน้ียากท่ีจะอธิบายให้เป็นท่ี
เขา้ใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเช่ือวา่ตนเองมีคุณสมบติัตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง สมบูรณ์ 

  1.3 การประเมินคุณลักษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามแบบเก่าน้ี ไม่ได้ช่วยให ้
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

  การประเมินการปฏิบติังานในแบบเก่าเป็นท่ีนิยมใช้กันมากในระหว่างทศวรรษ 
1920 ถึงกลางทศวรรษ 1940 โดยมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง และวิธีการประเมินในระบบน้ีมีช่ือเรียกวา่ merit rating ต่อมาไดมี้การ
คิดคน้วิธีการประเมินใหม่ๆ ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึน เพื่อใชแ้ทนท่ีวิธีท่ี ใชอ้ยูเ่ดิมซ่ึงประสบ
ปัญหาขอ้จ ากดัดงักล่าวแลว้ วิธีการท่ีไดจ้ากการคิดคน้ข้ึนใหม่น้ีมีหลาย ประการ เช่น วิธีการแบบ
บงัคบัเถือก (forced choice) และวิธีการเนน้เหตุการณ์ส าคญั (critical incident) ไดรั้บการออกแบบ



172 

 

เพื่อใหส้ามารถวดัพฤติกรรมของผูถู้กประเมินและวดั ความส าเร็จในแง่ของงานท่ีท าไดดี้ข้ึน และได้
เร่ิมมีการน าเอาวิธีการประเมินการปฏิบติังาน เหล่าน้ีเขา้มาใช้กบับุคลากรระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม
จนถึงระดบับริหารดว้ยในราวตน้ทศวรรษ 1950 ต่อมาได้มีการเปล่ียนไปเน้นการประเมินในหมู่
พนกังานระดบับริหารแทนและได ้เปล่ียนช่ือเรียกการประเมินการปฏิบติังานตามท่ีคน้พบใหม่ว่า 
Performance Appraisal 

 2. การประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิดเชิงระบบและยุคสมัยโลกาภิวัตน์ (modern 

approach) 

  แนวคิดในเชิงระบบซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1990  
มีผลกระทบท าให้ปรัชญาการประเมินการปฏิบติังานเปล่ียนไป ตามแนวคิดเชิงระบบน้ี บุคคลใน
องค์การได้รับการมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานหรือองค์การ ดังนั้ นการ ประเมินการ
ปฏิบติังานของบุคคล จึงควรตอ้งประเมินจากผลการปฏิบติังานหรือ ความส าเร็จในการท างานให้
บรรลุ เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การนั้น วิธีการประเมิน ในแบบเก่าซ่ึงเน้นการประเมิน
พฤติกรรมของบุคคลในการท างาน จึงไดรั้บการขยาย เพิ่มเติมให้ครอบคลุมการประเมินบทบาท
หนา้ท่ีของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ารในฐานะท่ีเป็น ส่วนหน่ึงของระบบคือองค์การดว้ย หากจะมองใน
แง่ของวตัถุประสงคข์องการประเมินใน แนวคิดเชิงระบบน้ี อาจจะกล่าวไดว้า่วตัถุประสงคเ์พื่อช่วย
ช้ีแนะแนวทางใหบุ้คลากรใน องคก์ารสามารถพฒันา หรือประสานเป้าหมายส่วนบุคคลให้สัมพนัธ์
กนักบั เป้าหมายของ องค์การ ซ่ึงวิธีการท่ีสามารถน ามาใช่ได้ดี ในการประเมินตามแนวคิดเชิง
ระบบน้ี และท่ีเป็น ท่ียอมรับของนกัวิชาการทัว่ไปก็คือ เทคนิคของการบริหารโดยวตัถุประสงค ์
(management by objective) ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัแมใ้นปัจจุบนั ส าหรับในยุคสมยัโลกาภิวตัน์ 
ประมาณปลายทศวรรษ 1990 ถึงปี 2000 การประเมินผลการปฏิบติังานถือเป็นขั้นตอนหน่ึง ท่ีส าคญั
ของการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมในองคก์าร ซ่ึงการประเมินการปฏิบติังาน จะตอ้งหนัมาเน้น
ในด้านการวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมในองค์การ เพื่อให้มีทกัษะความรู้  
มีศกัยภาพ มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัภารกิจขององคก์ารให้ เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
เพื่อให้ องค์การสามารถด าเนินการไปสู่การสร้าง ความสามารถในการแข่งขนั และสู่ความได้
เปรียบเทียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนในอนาคต ได ้การประเมินจึงตอ้งท าให้รอบดา้นหรือรอบมิติ
มากข้ึน เช่น มีการพฒันาวิธีประเมิน แบบใหม่ เรียกว่า การประเมินแบบ 360 องศา ซ่ึงจะมีการ
ประเมินจากกลุ่มต่างๆ ทั้งตวัของ เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ลูกคา้ และผูข้ายวตัถุดิบอีกดว้ย 
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หลกัการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556 หนา้ 257-258) กล่าววา่หลกัการส าคญัๆ ท่ีใชเ้ป็นแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคมี์
ดงัน้ี 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่
ประเมินค่าบุคคล  
  กล่าวคือ ผูป้ระเมินจะค านึงถึงการประเมินค่าของผลการปฏิบติังานเท่านั้นมิได ้ 
มุ่งประเมินค่าของตวับุคคลหรือของพนกังาน ซ่ึงผลการประเมินไม่ใดเ้ป็นเคร่ืองมือวดัวา่พนกังาน
คนใดดีหรือไม่ดี ผลของการประเมินจะสะทอ้นเพียงว่าการปฏิบติังานของพนักงานคนใดผ่าน
เกณฑ์หรือคนใดควรต้องปรับปรุงและรับการฝึกอบรมและพฒันา อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติั
หลกัการน้ีมกัจะ ท าใหเ้กิดความสับสนอยูเ่สมอ เพราะวิธีการวดัเพื่อการประเมินมีหลายวิธีเป็นการ
วดัพฤติกรรมของพนักงานผูป้ฏิบติังานแล้วประเมินค่าออกมาจึงท าให้เกิดความสับสนข้ึนใน
บางคร้ัง เช่น ว ัดความร่วมมือ ความคิดริเ ร่ิม ความเสียสละ เป็นต้น ซ่ึงความจริงแล้วเรา 

วดัพฤติกรรมของพนกังานมิใช่ตวัของพนกังาน 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคน 

  ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งคอยติดตามความกา้วหนา้ของงานอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งควบคุมดูแล
งานท่ีตน มอบหมายสั่งการผู ้ใต้บังคับบัญชาไปนั้ นให้ด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ ง
ควบคุมดูแล งานท่ีตนมอบหมายสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปนั้นให้ด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จ  
การจะควบคุมและติดตามงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลน้ี ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ความส าคญัและ
จดัหามาตรการในการควบคุมและติดตามงาน ซ่ึงมาตรการท่ีส าคญัอนัหน่ึง คือ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ของพนักงานนัน่เอง จึงนับได้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกคน 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน 

  เน่ืองจากผลการประเมินการปฏิบติังานของพนักงานมีความส าคญัต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร ดงันั้นแบบประเมินผลจะตอ้งมีความความเช่ือมัน่ได ้(reliability) ในผล
การประเมิน และความเท่ียงตรง (validity) ของผลการประเมิน 

  3.1 ความเช่ือมัน่ได้ หมายถึง ความคงเส้นคงวาของผลการประเมินหลายๆ คร้ัง 
ความคงเส้นคงวาน้ีช้ีใหเ้ห็นไดจ้าก 
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   3.1.1 เม่ือผูป้ระเมินประเมินบุคคลหลายๆ คร้ัง และผลท่ีออกมา เหมือนกนั
เช่นน้ีมีความคงเส้นคงวา (consistency) และผูป้ระเมินอาจจะกลับมาประเมินอีก คร้ังหลงัจากนั้น  
2-3 สัปดาห์ โดยประเมินภายในขอบเขตของส่ิงท่ีปรากฏอยู่เดิม คือ งานไม่เปล่ียนไปและน าไป
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินเดิม ถา้ผลเหมือนกนัอีกแสดงวา่มีความ คงเส้นคงวา 

   3.1.2 เม่ือใช้ผูป้ระเมินหลายๆ คนคอยสังเกตผูป้ฏิบติังานคนเดียวกนัใน 
การท างานและน าผลมาเปรียบเทียบกนั ถ้าสอดคล้องกันก็แสดงว่ามีความคงเส้นคงวา ท านอง
เดียวกนักบัการใช้เคร่ืองมือวดัอนัหน่ึง กล่าวคือไม่ว่าจะมีการเปล่ียนผูป้ระเมินอย่างไรแต่ผลการ
ประเมินก็จะอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

  3.2 ความเท่ียงตรง หมายถึง ความตรงต่อวตัถุประสงคข์องการประเมิน กล่าวคือ
ในการประเมินตอ้งการใหผ้ลประเมินเป็นเคร่ืองแสดงคุณค่าของคนท างานท่ีมีต่อ หน่วยงานไดจ้ริง 
ผลประเมินท่ีปรากฏอยู่ในเกณฑ์ดี หมายความวา่ บุคคลนั้นท างานดีจริงๆ เม่ือมีความเท่ียงตรงใน
เบ้ืองต้นน้ีแล้วการน าผลประเมินไปใช้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ในการเล่ือน ต าแหน่ง เพิ่มเงินเดือน 
ฝึกอบรมเหล่านั้น ก็จะไดผ้ลตรงตามท่ีตอ้งการ 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเคร่ืองมือหลกัช่วยในการประเมิน 

  เคร่ืองมือหลักในท่ีน้ีหมายถึงข้อมูลและเอกสารท่ีเพียงพอเพื่อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ใบก าหนดคุณสมบติัผูป้ฏิบติังาน (job specification)  
ใบก าหนดหน้าท่ีงาน (job description) มาตรฐานการปฏิบติังาน (performance standard) แบบ
ประเมินผลการปฏิบติังาน (performance appraisal form) และระเบียบปฏิบติังานบุคคล วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน (personnel procedure on performance appraisal) 

 5. ต้องมีการแจ้งผลการประเมินและหารือผล การปฏิบัติงาน  
  เพื่อใหพ้นกังานผูรั้บการประเมินทราบถึงข้อดีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของตน 
ในสายตาของผูบ้งัคบับญัชา จะไดป้รับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังาน ไดแ้สดง
ความรู้สึก ซักถามขอ้ขอ้งใจ ขอค าแนะน า หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั ผูบ้งัคบับญัชาของตน 
การแจง้และหารือผลการปฏิบติังานจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบั เง่ือนไขส าคญัวา่ผูป้ระเมิน
จะตอ้งเป็นผูแ้จง้ผล และสามารถท าให้พนกังานผูรั้บการประเมิน รับรู้และยอมรับผลการประเมิน 
ซ่ึงผูแ้จง้จะตอ้งมีเทคนิค และศิลปะในการส่ือสารท่ีดีหรือวิธีการท่ีเหมาะสมคือ จะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการปฏิบติัการแจง้หรือหารือผลการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ
นอกจาก จะช่วยส่งเสริมขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังานแลว้ ยงัช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังานอีกดว้ย 
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 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

  6.1 ก าหนดความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการประเมินว่า จะให้มีการ ประเมิน
เพื่อน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด 

  6.2 เลือกวิธีการประเมินให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน และความมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไว ้

  6.3 ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการก าหนดว่างานท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง
หน่ึงๆ จะตอ้งปฏิบติัในช่วงเวลาหน่ึงนั้น ควรจะมีปริมาณและคุณภาพอยา่งไร 

  6.4 ท าความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินใหรู้้ทัว่กนั เพื่อความ เขา้ใจ 
ยอมรับและร่วมมือ 

  6.5 ก าหนดช่วงเวลาประเมินให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ซ่ึงตามปกติจะก าหนดให ้

ปีละหน่ึงคร้ัง หรือหกเดือนต่อคร้ัง 

  6.6 ก าหนดหน่วยงานและบุคคลท่ีจะรับผิดชอบด าเนินการและประสานงาน โดย
ปกติองคก์ารจะมอบใหห้น่วยงานดา้นบริหารบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 

  6.7 ด าเนินการและควบคุมระบบการประเมินให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ  
ท่ีก าหนดไว ้

  6.8 วิเคราะห์และน าผลการประเมินไปใช้ คือ หลงัจากผูป้ระเมินท าการประเมิน
แล้วหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ มา วิเคราะห์เพื่อ
ประมวลเสนอผูบ้ริหารระดบัต่างๆ รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ียงัตอ้งมี
การแจง้และหารือผลการปฏิบติังานเป็นการส่ือสารกลบั (feedback) ให้ ผูรั้บการประเมินทราบดว้ย 
เพื่อจะไดป้รับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

  6.9 การติดตามผลเป็นขั้นตอนท่ีพิจารณาว่า ผลการประเมินดังกล่าวสามารถ 
น าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่เพียงใด รวมทั้งติดตามการด าเนินการ ประเมิน
การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ วา่ ไดด้ าเนินไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อน า 
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บกลบัไปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับระบบการ ประเมินผลต่อไป 

 

องค์ประกอบของระบบการประเมนิผลการปฏบิัติงานทีม่ปีระสิทธิภาพ 

  ผุสดี  รูมาคม (2542, หนา้ 18) กล่าววา่ เพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ องค์กรควรมีการเตรียมองค์ประกอบและทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. เกณฑ์การประเมินทีสั่มพนัธ์กบังาน  
  เกณฑ์การประเมินท่ีถูกน ามาใช้ในการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน จะตอ้ง
สัมพนัธ์กบังาน เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึนก็ควรจะก าหนดขอ้มูลเก่ียวกบังาน โดยอาศยั
การวิเคราะห์งาน ปัจจยัท่ีเป็นนามธรรมต่างๆ เช่น ความคิดริเร่ิม ความ กระตือรือร้น ความจงรักภกัดี 
และความร่วมมือ ลว้นมีความส าคญัอยา่งมากในการประเมินพนกังาน เพราะฉะนั้นองค์กรตอ้งมี
การระบุประเด็นเหล่าน้ีในแบบประเมินผลดว้ย  
 2. ความคาดหวงัจากการปฏิบัติงาน  
  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งอธิบายความคาดหวงัจากการปฏิบติังานให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั บญัชา
ไดท้ราบอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะถึงระยะเวลาประเมินการปฏิบติังานเพื่อให้พนกังานทราบเกณฑ์ท่ีจะ
ถูกใชใ้นการประเมินพวกเขาเหล่านั้น จะไดเ้กิดความชดัเจนและความเขา้ใจท่ีตรงกนั มิฉะนั้นแลว้
อาจเกิดความขดัแยง้และไม่ยอมรับผลการประเมินได ้

 3. ความเป็นมาตรฐาน  
  พนักงานท่ีท างานประเภทเดียวกันภายใต้ผู ้บังคับบัญชาคนเดียวกันควรจะถูก 
ประเมินโดยการใช้เคร่ืองมือในการประเมินเหมือนกนั นอกจากน้ี การประเมินควรจะ ครอบคลุม
ระยะเวลาท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงองค์กรส่วนใหญ่จะประเมิน 1-2 คร้ังต่อปี ในส่วนของการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัและการสัมภาษณ์หลงั การประเมินควรจะถูกจดัตารางเวลาให้กบัพนกังานทุกคนเป็นกระ
จ า ความเป็นมาตรฐาน อีก ดา้นหน่ึงคือ การจดัหาเอกสารมาประกอบอยา่งเป็นทางการเพื่อเตรียม
เป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการตอบค าถามพนกังานในขั้นตอนการแจง้และหารือผลการปฏิบติังาน  
 4. ผู้ประเมินทมีีคุณภาพ  
  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหมี้ความรับผดิชอบในการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน
ซ่ึงโดยทัว่ไปควรจะถูกมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงของพนกังาน ตวัแทนจากฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์และตวัแทนจากฝ่ายบริหาร บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีในเร่ืองการท า
ความเขา้ใจในแบบประเมิน กรอบและเกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละขอ้ รวมถึงจริยธรรมและความ
ยติุธรรมในการเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน  
 5. พนักงานได้ทราบถึงผลทีไ่ด้รับ  
  ข้อผิดพลาดท่ีมกัจะเกิดข้ึนหลายๆ คร้ังในการประเมินการปฏิบัติงานคือ การท่ี 
พนกังานไม่ไดรั้บการแจง้ให้ทราบอยา่งครบถว้น เก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีถูกน ามาใชแ้ละไม่ไดรั้บ ขอ้มูล
ยอ้นกลับเก่ียวกับการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นการท าให้ขวญัและ
ก าลังใจของพนักงานตกต ่าและรู้สึกท้อแท้ ส่ิงส าคัญท่ีสุด พนักงานจะไม่ไวว้างใจเกิดความ
คลางแคลงสงสัยต่อระบบการประเมินและตวัผูป้ระเมิน ความลบัจะก่อให้เกิดความสงสัยอยูเ่สมอ
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และท าลาย ความพยายาม ท่ีจะไดรั้บการมีส่วนร่วมของพนกังานซ่ึงจะกระทบต่อความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งพนกังานกบัองคก์รในท่ีสุด 

 

วธิีการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 อลงกรณ์  มีสุทรา และสมิต สัชฌุกร (2546, หน้า 21) กล่าวว่า วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน
ลกัษณะใด ย่อมข้ึนอยู่กบัลกัษณะงาน การจดัแบ่งส่วนงาน และมาตรฐานต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
ส าคญั ซ่ึงมีวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานดงัน้ี 

 1. วิธียึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก (job performance or behavior based 

approach) เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีเนน้รูปแบบการประเมินผลเก่ียวกบั พฤติกรรม
การปฏิบติังานท่ีท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จ 

 2. วิธียึดผลส าเร็จของงานหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก (result or objective based 

approach) เป็นวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมุ่งประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานในแง่
ผลส าเร็จของงานตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยมกัจะประเมินใน
รูปของปริมาณ คุณภาพ เวลา หรือประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  
 3. วิธีผสมผสาน (hybrid approach / hybrid system) เป็นวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีเกิดจากการผสมผสานกนัระหวา่ง วิธีการประเมินท่ีเนน้การวางแผนงาน (planning system) 

กบัวิธีการประเมินตามพฤติกรรมเพื่อใช้ประเมินผลส าเร็จของงาน (outcome) และพฤติกรรมการ 
ปฏิบติังาน (behavior) ของพนกังานซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะแกไ้ขจุดดอ้ย และน าจุดเด่น ของแต่
ละวิธี มาใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารและพนกังานในการวาง แผนการปฏิบติั 
และการแจง้ผลการปฏิบติังาน (feedback) ตลอดจนสนองความตอ้งการขององค์การในการใช้
ประโยชน์จากการประเมินในการบริหารงาน เช่น การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน การทดสอบความ
เท่ียงตรงของการประเมิน 

 4. วิธียึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก (trait rating based approach) เป็นวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเน้นรูปแบบการประเมินผลเก่ียวกับ คุณลักษณะของบุคคล 
(characteristic) หรือบุคลิกภาพ (personality) เป็นส าคญั แบ่ง ออกเป็นหลายวิธีเช่น วิธีการให้
คะแนนตามมาตราส่วน วธีิการประเมินแบบตรวจสอบวธีิการเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล วิธีแบ่งขั้น 
วธีิการประเมินตามค่าคะแนน 
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 การประเมินผลการปฏิบติังานมีมากมายหลายรูปแบบ ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างวิธีท่ีใช้กนั
อย่างแพร่หลายและเหมาะสมกับองค์กรทุกขนาดนั่นคือวิธีการประเมินแบบตรวจสอบ และ 

การประเมินแบบ 360 องศา ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดดงัน้ี 

 

วธิีการประเมนิแบบตรวจสอบ (checklists method) 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556, หนา้ 264) อธิบายวา่การประเมินผลการปฏิบติังาน วิธีน้ีเรียก
ง่ายๆ วา่ “แบบรายการตรวจสอบ” หรือ “แบบท าเคร่ืองหมาย” เป็นวิธีการประเมินท่ีสะดวกในการ
ใชส้ าหรับผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมิน ประเภทของการประเมินท่ีเป็นท่ีนิยมคือการประเมินแบบ
ถ่วงน ้าหนกั 

 1. แบบถ่วงน ้าหนัก (weighted checklists) ในแบบการประเมินแบบ น้ีประกอบดว้ย
ขอ้ความต่างๆ ท่ีอธิบายถึงลกัษณะเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ ในการปฏิบติังานตาม หวัขอ้ท่ีก าหนด
ไวแ้ละมีการก าหนดคะแนนจากนอ้ยไปหามาก โดยผูป้ระเมินจะท า เคร่ืองหมายลงในขอ้ท่ีตรงกบั
พฤติกรรมของผูรั้บการประเมินมากท่ีสุด แลว้น าคะแนนใน หวัขอ้ต่างๆ มารวมกนั ในบางคร้ังอาจ
ก าหนดน ้าหนกัคะแนนพิเศษถ่วงเป็นตวัคูณท าให ้พฤติกรรมหรือปัจจยับางขอ้มีค่าคะแนนมากนอ้ย
แตกต่างจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การประเมิน การปฏิบติังานของพนกังานระดบับริหาร อาจให้คะแนน
ถ่วงหรือตวัคูณพิเศษส าหรับ พฤติกรรมด้านความรอบรู้ในงาน ความคิดริเร่ิม ทั้ งน้ีการกระท า
ดงักล่าวจะมีผลท าให ้คะแนนรวมสูงข้ึนหรือลดลงได ้ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 8.1 
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ตารางที ่8.1 ตวัอยา่งการประเมินแบบถ่วงน ้าหนกั 

 

 

ทีม่า  (พนา ดุลยพชัร์, 2558) 
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 ขอ้ดี 

 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบน้ี ช่วยให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้ประเมิน 
ประหยดัเวลาในการประเมิน ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีขอบเขตครอบคลุมลกัษณะ
เดียวกนั และเม่ือสร้างแบบประเมินไวค้ร้ังหน่ึงแลว้ ก็อาจน าไปใช้ไดเ้ป็นเวลานาน เช่นเดียวกบั 

ขอ้ทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) 

 ขอ้จ ากดั 

 เสียเวลามากในการจดัท าแบบประเมิน เพราะในการบรรยายคุณลกัษณะพฤติกรรมของ
แต่ละงานจะตอ้งครอบคลุมลกัษณะหรือปัจจยัในการท างานครบลว้น ซ่ึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มี ความรู้ 
หรือคลุกคลีในการปฏิบติังานนั้นๆ จริง จึงจะสามารถบรรยายลกัษณะพฤติกรรม และก าหนดน ้ าหนกั
หรือคะแนนได้ถูกตอ้ง เพื่อให้ผูป้ระเมินเลือกขอ้ความท่ีใกล้เคียง กับคุณลักษณะของผูรั้บการ
ประเมินมากท่ีสุด แต่ในทางปฏิบติันั้นท าไดย้าก เพราะ หน่วยงานมีงานและต าแหน่งงานท่ี แตกต่าง
กนัมาก 

 นอกจากน้ียงัมีวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบผสมผสานอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องศา 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา   
  ธนชัย ยมจินดา (2546, หน้า 308)กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 
องศา  เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน แบบผสมผสาน (hybrid system) อีกประเภทหน่ึงท่ีมุ่งเนน้
ให้ทราบถึงความรู้ ทกัษะ ความสามารถและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนกังาน ผูรั้บการ
ประเมินจากหลาย แหล่งขอ้มูลเพื่อให้มีความ ถูกตอ้ง แม่นย  า และเช่ือถือไดม้ากกว่าการประเมิน
โดย ผูบ้งัคบับญัชา (superior) เพียงล าพงั ทั้ งน้ีได้ใช้วิธีการประเมินผสมผสานกันหลายวิธีทั้ ง 
วธีิการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียึดคุณลกัษณะบุคคลเป็นหลกั (trait rating based approach) และ
การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมุ่งเน้น พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีท าให้ งานส าเร็จซ่ึงได้แก่ วิธี
ประเมินโดยใชผู้ป้ระเมินหลายคน (multiple rating) วธีิประเมินโดย ใชเ้พื่อนร่วมงานประเมิน (peer 

rating) วธีิประเมินตนเอง (self rating) รวมทั้งให้ผูท่ี้ เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ กบัการปฏิบติังานของพนกังาน 
ผูรั้บการประเมินท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินดว้ย ไดแ้ก่ ลูกคา้ภายใน (internal customer) ลูกคา้ภายนอก 
(external customer) ผูจ้ดั ส่ง วตัถุดิบ (supplier) เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 8.2 
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ภาพที ่8.1  แหล่งสารสนเทศรอบมิติซ่ึงใชป้ระเมินระบบ 360 องศา  
ทีม่า (ธนชยั ยมจินดา, 2546, หนา้ 308) 
 

 จากภาพสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การประเมินผลงาน 1 องศา เป็นลกัษณะของการประเมินตนเองหรือหัวหน้างาน 

เป็นผูป้ระเมิน ซ่ึงขอ้มูลอาจน ามาเปรียบเทียบกนัไดแ้ละเป็นผลขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
และมีความใกลเ้คียงความจริงมาก 

 2. การประเมินผลงาน 90 องศา เป็นลักษณะของการประเมินซ่ึงน าความคิดเห็น  
จากเพื่อนร่วมงานเขา้มาพิจารณาดว้ย และไดรั้บการยอมรับสูงส าหรับเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อใชใ้น
การเล่ือนต าแหน่ง 

 3. การประเมินผลงาน 180 องศา เป็นลกัษณะของการประเมินซ่ึงน าความ คิดเห็นใน
ส่วนของผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน หรือของหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าหัวหน้า งานมาพิจารณา
ประกอบดว้ย ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลในส่วนของความสามารถของผูถู้กประเมินวา่จะสอดคลอ้งกบั
ความสามารถหลกัซ่ึงองคก์รก าลงัพฒันาด าเนินไปสูงหรือ หรือไม่ 
 4. การประเมินผลงาน 360 องศา จะเป็นลักษณะของการประเมินซ่ึงน าเอาข้อมูล 
ป้อนกลบัจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ท่ีสามารถระบุถึงพฤติกรรมการท างานของผูถู้ก ประเมิน ซ่ึง
อาจจะเป็นลูกคา้ภายในหรือภายนอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและหรือสมาชิกของ ทีมงาน เป็นตน้ 
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ความผดิพลาดทีผู้่ประเมนิพงึระวงัในการประเมนิผลการปฏบัิติงาน 

 สุนันทา  เลาหนันทน์ (2542, หน้า 324) กล่าวว่าเทคนิคท่ีใช้ในการประเมินผลการ 
ปฏิบติังานไม่ว่าแบบใดก็ตาม มกัจะมีขอ้ผิดพลาด อนัเป็นผลมาจากความผิดพลาดของผูท้  า หนา้ท่ี
ประเมิน ยงัผลให้ระบบการประเมินขาดความน่าเช่ือถือและ ไม่เป็นท่ียอมรับ ดงันั้น ผู ้ประเมินจึง
ควรตระหนกัถึงความผดิพลาดเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข ให้ระบบการ ประเมินผลการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ความผดิพลาดท่ีประสบอยูเ่สมอ มีดงัน้ี 

 1. การตัดสินบุคคลจากลกัษณะเด่น (halo effect) 

  การตดัสินบุคคลจากลกัษณะเด่นเป็นความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เม่ือผูป้ระเมิน ปล่อยให้
คุณลกัษณะบางลกัษณะของผูถู้กประเมินมีอิทธิพลเหนือคุณลกัษณะอ่ืน โดย มองขา้มลกัษณะพิเศษ
อ่ืนๆ กล่าวคือ ผูป้ระเมินมีแนวโน้มท่ีจะประเมินพนกังานในทิศทางเดียวกนั โดยอาศยัความรู้สึก
และการรับ!ส่วนตวัท่ีมีต่อบุคคลนั้น ตวัอยา่งเช่น หวัหนา้งานผู ้ประเมินให้ความส าคญักบัการ แต่ง
กายท่ีสุภาพซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการ ประเมินผล จากผลการประเมินพบว่าหัวหน้างาน
ประเมินคุณลักษณะด้านการแต่งกายของ พนักงาน ก ในระดับตา ท าให้มีแนวโน้มพิจารณา
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของนาย ก ตาไปดว้ย และตดัสินวา่ นาย ก เป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานใน
ระดบัตา ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากผลงาน ท่ีแทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้มลา้ผูป้ระเมินมีความเช่ือวา่พนกังาน ก 
เป็นคนดี ผลการประเมินในทุกๆ คุณลกัษณะเก่ียวกบัพนกังานผูน้ั้นก็จะอยูใ่นระดบัสูง ถึงแมว้า่เขา
จะมีผลการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริงอยูใ่นระดบัปานกลางก็ตาม วิธีท่ีจะหลีกเล่ียงอาจท าไดโ้ดยใช้การ 
ประเมินผลแบบการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัแทน เพราะผูป้ระเมินจะต้องบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ  
ทั้งทางบวกและทางลบ นอกจากน้ีการใหค้่าน ้าหนกัคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงผูป้ระเมินไม่ทราบ จะช่วย
ลดปัญหาดา้นการตดัสินบุคคลจากลกัษณะเด่นไดอี้กทางหน่ึง ท่ีส าคญัท่ีสุด ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมในการประเมินผล และตระหนกัถึงอคติท่ีอาจพึง เกิดข้ึน 

 2. การรับรู้ว่าบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (stereotype) 

  การรับรู้ว่าบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเกิดข้ึนเม่ือผูป้ระเมินก าหนดหรือจ าแนก
พนกังานเป็นระดบัหรือกลุ่ม โดยยึดจากพฤติกรรมหรือคุณสมบติัท่ีบุคคลกลุ่มนั้นพึงจะมีตวัอย่าง 
เช่น กลุ่มพนกังานผูสู้งอายุอาจถูกคาดคะเนตามพฤติกรรมตวัแบบว่า เป็นกลุ่มท่ีเช่ืองช้า ยากท่ีจะ
ฝึกอบรม และไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้วธีิการใหม่ ๆ ซ่ึงการรับรนยอ่มมีผลในทางลบต่อการประเมินผล
การปฏิบติังาน แต่เม่ือพิจารณาอย่างล่ีถ้วนแล้วพบว่าผูสู้งอายุ บางคนอาจไม่มีคุณลักษณะตาม
พฤติกรรมตัวแบบดังกล่าว เพราะสามารถเรียนรู้แนวคิดใหม่ได้ อย่างรวดเร็ว และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมการฝึกอบรมตามโครงการ ยงัผลให้มีความ ผิดพลาดในการประเมินผลได้
วธีิการท่ีจะควบคุมขอ้ผดิพลาดอนัเกิดจากผูป้ระเมินยึดมัน่กบัพฤติกรรมตวัแบบ อาจท าได ้โดยการ
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จดัการฝึกอบรมผูป้ระเมินให้มีความรู้และตระหนกัถึงขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และ ตอ้งพยายาม
หลีกเล่ียงการใช้มาตราส่วน ประมาณค่าในการประเมินผลคุณลกัษณะท่ีไม่ สัมพนัธ์กบัมาตรฐาน
การปฏิบติังาน 

 3. คุณสมบัติประจ าตัวของผู้ประเมิน (attributions) 

  ความผิดพลาดอันเกิดจากคุณสมบติัประจ าตวัของผูป้ระเมิน จะมีผลกระทบต่อ 
ความเท่ียงตรงของการประเมินผลการปฏิบติังาน เน่ืองจากผูป้ระเมินมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนด สาเหตุ
ของความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการปฏิบติังานวา่เกิดจากพฤติกรรมหรือปัจจยัอ่ืน ตวัอยา่งเช่น 
ล้าหัวหน้างานคิดว่าผลการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานนั้นเป็นผลมาจาก สาเหตุภายนอก เช่น  
ความโชคดี งานท่ีท านั้นง่าย หรือการไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ยงัผลให้การประเมิน
ไม่เป็นไปในทางบวกเหมือนกบัท่ีถา้หัวหนา้งานคิดว่า ความส าเร็จในการท างานเกิดจากแรงผลกั
ภายใน เช่น ความพยายาม หรือความสามารถ ในท านองเดียวกันล้าหัวหน้างานคิดว่าผลการ
ปฏิบติังานค่อนขา้งตาน้ี มีผลกระทบจาก สาเหตุภายนอกมากกวา่สาเหตุภายใน ผลการประเมินจะ
ไม่ส่อไปในทางลบ อย่างไรก็ ตามความผิดพลาดท่ีเกิดจากคุณสมบติัประจ าตัวของผูป้ระเมิน
สามารถหลีกเล่ียงไดโ้ดยการ ใช้การประเมินแบบเน้นพฤติกรรมหลกั เพราะว่าวิธีน้ีผูป้ระเมินท า
หนา้ท่ีประเมิน พฤติกรรมไม่ใช่ตดัสินพฤติกรรม 

 4. การใช้เหตุการณ์ทีเ่พิง่จะเกดิขึน้ (recently effects) 

  ผูท้  าการประเมินมีแนวโนม้ท่ีจะให้ความส าคญักบัเหตุการณ์หรือผลการ ปฏิบติังาน
ท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมา มากกว่าท่ีจะใช้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระยะแรกๆ ของ ช่วงเวลาการ
ประเมิน พฤติกรรมท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนยงัอยู่ในความทรงจ าของหัวหน้างาน ดงันั้น ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งสมรเสมอมาตลอด อาจไดรั้บคะแนนการประเมินตา ถา้เม่ือถึงเวลา ใกลร้ะยะเวลาการประเมิน 
ปรากฏวา่ผลการปฏิบติังานไม่สู้ดีนกั เพราะผูป้ระเมินจะใช ้พฤติกรรมของพนกังานท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึน
และยงัจ าได้มาเป็นข้อมูลหลัก ความผิดพลาด ลักษณะน้ีจะหลีกเล่ียงได้ยาก ล้าช่วงเวลาการ
ประเมินผลครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง 1 ปี วิธีการแกไ้ขอาจท าไดโ้ดยการใชก้ารประเมินแบบ
บนัทึกเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงขอ้มูลท่ี บนัทึกในช่วงเวลาต่าง ๆ จะช่วยใหห้วัหนา้งานสามารถ ทบทวน
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดต้ามท่ีบนัทึกไวก่้อนท่ีจะประเมินพนกังาน ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปัญหา
ความผดิพลาด ลกัษณะน้ีได ้

 5. การปล่อยคะแนนหรือการกดคะแนน (leniency / strictness) 

  ความผิดพลาดอนัเกิดการปล่อยคะแนนหรือการกดคะแนน เกิดข้ึนเม่ือผูป้ระเมิน 

มีแนวโนม้ท่ีจะใชห้น่ึงในมาตราส่วนท่ีสูงสุด หรือตาเป็นเกณฑ์'ในการประเมินผล การปฏิบติังาน 
เม่ือมีการปล่อยคะแนนเกิดข้ึน พนกังานส่วนใหญ่จะไดรั้บการประเมินใน ระดบัท่ีน่าพอใจ ถึงแมว้า่
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ผลการปฏิบติังานไม่ไดรั้บการรับรองก็ตาม สภาพการณ์เช่นน้ีเกิด ไดจ้ากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ในกรณีท่ีหัวหน้างานจะตอ้งน าผลการประเมินไปอภิปรายกบัพนกังานผูถู้กประเมิน หัวหน้างาน
อาจรู้สึกอึดอดัใจท่ีตอ้งเผชิญหน้ากบัพนักงานท่ี กา้วร้าว เม่ือทราบว่าได้รับการประเมินผลไม่ดี
เท่าท่ีควร เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นปฏิกิริยา ต่อตา้นหรือใหค้วามร่วมมือนอ้ยลง หวัหนา้งานจึงเลือก
ท่ีจะประเมินพนกังานทุกคนใน ระดบัสูง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจเป็นไปไดท่ี้หัวหน้างาน
ตดัสินจากผลการปฏิบติังาน ของกลุ่ม ดงันั้น การประเมินทุกคนในกลุ่มในระดบัสูงแสดงวา่ทุกคน
ในกลุ่มท างานอยา่ง มีประสิทธิภาพ 

 ในทางตรงกนัขา้มการกดคะแนนของผูป้ระเมินจะเกิดข้ึน เม่ือหัวหน้างาน ประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานไปในทางท่ีไม่น่าพอใจซ่ึงหมายถึงในระดบัตา ใน กรณีน้ี หวัหนา้งาน
อาจเพียงต้องการให้รับรู้ว่าตนนั้น “หิน” หรือมีความคาดหวงัสูงต่อ การท างาน ไม่ว่าผลการ
ปฏิบติังานจะดีเพียงใดก็ตาม คะแนนท่ีไดรั้บก็จะอยูใ่นช่วงคะแนนต ่า 

 ปัญหาของการปล่อยคะแนนหรือการกดคะแนนจะพบมากในการประเมินแบบ ประมาณ
ค่า วธีิการท่ีจะช่วยแกไ้ขได ้คือ การใชว้ิธีการประเมินเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิธีการ กระจายเป็นกลุ่ม 
เพราะผูป้ระเมินจะตอ้งให้คะแนนกระจายตั้งแต่ระดบัเยี่ยมจนกระทัง่ถึง ต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย ความ
ผดิพลาดทั้ง 2 กรณีจะลดนอ้ยลงได ้ 
 6. แนวโน้มให้อยู่ในระดับกลาง (central tendency) 

  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากแนวโนม้ให้อยูใ่นระดบักลางเกิดข้ึน เม่ือผูป้ระเมิน พยายาม
หลีกเล่ียงการประเมินในระดบัท่ีสูงท่ีสุดหรือตาสุด แต่จะประเมินพนักงานส่วน ใหญ่ในระดับ 

ปานกลาง ทุกคนจะได้รับผลการประเมินในระดบั “เฉล่ีย” ทั้งน้ีอาจจะมี สาเหตุมาจากความไม่
แน่ใจ หรือไม่ทราบพฤติกรรมของพนกังานท่ีถูกประเมินดีพอ หรือผู ้ประเมินไม่สนใจพิจารณาการ
ท างานอยา่งจริงจงั 

 นอกจากน้ียงัมีขอ้จ ากดัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาของการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 1. การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้นเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะไม่
สามารถบงัคบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินใหเ้ห็นถึงความส าคญัของวตัถุประสงค ์พร้อมๆ กนัได ้

 2. ความล าเอียง (bias) ของผูบ้งัคบับญัชา หรือผูป้ระเมิน 

 3. มาตรฐานของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินไม่เหมือนกนั บางคนอาจตั้ง มาตรฐานไว้
สูงจึงประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมตา ในขณะท่ี ผูบ้งัคบับญัชาบางคนมาตรฐาน
ไม่สูงจึงประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นล าดบั ท่ีสูง 

 4. ความซับซ้อนของระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจ และไม่มีความสามารถในการติดตามสังเกตงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่ง สม ่าเสมอ 
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 5. การใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อเกมบางอย่างระหวา่ง ผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึนเพื่อกลัน่แกลง้ หรือกีดกนั เป็นตน้ 

 

ข้อควรปฏบิัติส าหรับการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 271) อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อควรปฏิบัติส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานว่านกับริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งให้ความส าคญัและความละเอียดอ่อน
และในทุกขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบติังานโดยควรพึงระวงัและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. การประเมินผลการปฏิบติังานควรตั้งอยู่บนพื้นฐานขอ้มูล ผลงานหรือ ความส าเร็จ
ของงานไม่ควรใชค้วามคิดเห็นท่ีไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน ดงันั้น ควรอธิบายช้ีแจง ผลงานใหช้ดัเจน 

 2. ควรตระหนกัอยู่เสมอว่า การจะประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานอยู่ในระดบัใด  
ดีหรือไม่ดี ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานผลงานประกอบเสมอ ถา้พนกังานมี ผลการปฏิบติังานไม่ดีก็ตอ้ง
มีขอ้มูลอา้งอิง ในกรณีไม่มีขอ้มูลอา้งอิง ให้ตั้งสมมุติฐานไว ้ก่อนว่าผลการปฏิบติังานอยูใ่นล าดบั
พอใจไวก่้อน 

 3. กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดับไม่ดี 
ตอ้งมีเอกสารประกอบแสดงถึงงานท่ีมีปัญหา และช้ีแจงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรับปรุง แกไ้ข เพื่อให้
โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเอง 

 4. การประเมินผลการปฏิบติังาน ควรกระท าอย่างน้อยปีละ 1-2 คร้ัง ถ้ามีการประเมิน 

ผลงานประจ าปีตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป ให้น าค่าผลงานสรุปแต่ละคร้ังมาเฉล่ียเป็นผล การปฏิบติังาน
ประจ าปี 

 5. การประเมินผลการปฏิบติังานควรช้ีแจงและอธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ วา่จะ
ประเมินผลดา้นใดบา้ง เป็นความส าเร็จของงานก่ีเปอร์เซ็นต ์เป็นพฤติกรรมก่ี เปอร์เซ็นต ์และเป็น
ระเบียบกฎเกณฑห์รือวนิยัก่ีเปอร์เซ็นต ์

 6. การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของพนกังานเทียบกบั มาตรฐาน
ของงานหรือเป้าหมายของบริษทั จึงรักษาเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยใหผู้อ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งรับรู้ 

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการน าเอาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เทียบเคียงกบัมาตรฐานของบริษทั ของหน่วยงาน หาใช่เป็นการเปรียบเทียบผลการ ปฏิบติังาน
ระหว่างพนกังานไม่ หลกัการอนัเป็นหัวใจของการประเมินผลการปฏิบติังานน้ี มกัถูกละเลยจาก 

ผูป้ระเมินหรือผูบ้งัคบับญัชา 
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สรุป 

 การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบท่ีผูบ้ริหารใช้วดัศกัยภาพ 
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อประกอบการพิจารณาในการให้คุณหรือให้โทษ
พนักงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการยอมรับของบุคลากรทัว่ทั้ งองค์กร รวมทั้งให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัแก่พนกังาน เพื่อท าใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 เพื่อให้เขา้ใจในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังาน ในบทน้ีไดน้ าเร่ืองต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง
มาประกอบเพื่อความเขา้ใจให้มากข้ึน เร่ิมตั้งแต่ความหมาย วตัถุประสงค์ ประโยชน์ วิวฒันาการ
ของการประเมินผลการปฏิบติังาน วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน ความ ผิดพลาดท่ีผูป้ระเมิน  

พึงระวงัในการประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนข้อควรปฏิบติั ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารใชพ้ิจารณาผลการ ปฏิบติังานของ
พนกังานวา่ พนกังานปฏิบติังานไดใ้นระดบัใด เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ท่ีไดต้ั้งไว ้รวมทั้งให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่พนกังาน องค์กรท่ีให้ความส าคญัและมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะท าให้การพิจารณาความดี ความชอบ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้เป็นระบบและ
มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่าง ยุติธรรม ส่งเสริมให้ใช้คนไดเ้หมาะสมกบังาน ช่วยลดความขดัแยง้ 
และใชเ้ป็นแรงจูงใจกระตุน้ ใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ตม็ความสามารถ  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่8 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 2. จงระบุและอธิบายวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังานมาโดยสังเขป 

 3. จงอธิบายประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังานโดยละเอียด 

 4. จงอธิบายหลกัการประเมินผลการปฏิบติังานมาพอสังเขป 

 5. ลกัษณะของระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลมีลกัษณะอย่างไร 
จงอธิบาย 

 6. การประเมินผลการปฏิบติังานควรค านึงถึงปัจจยัในดา้นใดบา้ง จง อธิบาย 

 7. จงอธิบายขั้นตอนและวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานมาโดยละเอียด 

 8. จงอธิบายถึงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาอยา่งนอ้ย 5 ประการ 

 9. ความล าเอียง (bias) เป็นขอ้จ ากดัท่ีท าให้เกิดปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งไร จงอธิบาย 

 10. ท่านคิดวา่การประเมินผลการปฏิบติังาน มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานขององคก์ารบรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งไร จงอธิบาย 
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 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. Power point ประกอบการบรรยาย 

 3. วดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ต าราการศึกษาความรู้ทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. สังเกตความสนใจการฟังบรรยาย 

 2. สังเกตจากการตอบค าถาม 

 3. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 4. การสอบยอ่ย 
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บทที ่9 

การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัในการบริหาร 
บุคลากรในองคก์ร เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยปรับปรุงและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ
ทศันคติ เพื่อท่ีจะน าศกัยภาพทั้งหมดของพนกังานมาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อต่อองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลต่อขวญัก าลงัใจและทศันคติท่ีดีของบุคลากรในองคก์ร นอกจากนั้น
การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยงัช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวยอมรับการ
เปล่ียนแปลง ทางด้านเทคโนโลยี ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาการ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม บริบทขององคก์ร ในดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภาวการณ์แข่งขนัท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา 

 รายละเอียดของเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงความหมาย ความแตกต่าง และวตัถุประสงค์
ใน การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ประโยชน์ วิธีการ การประเมินผลและความรับผิดชอบของ 
บุคคลในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต ปัญหา  
และอุปสรรคของการพฒันาบุคลากร ท่ีจะช่วยการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์าร ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 

ความหมายของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 นกัวชิาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดใ้ห้ความหมายของการฝึกอบรมทรัพยากร
มนุษย ์ไวด้งัน้ี 

 คาสซิโอ (Cascio, 1995, p. 245) ไดอ้ธิบายวา่ การฝึกอบรมประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีไดว้างแผนและออกแบบอยา่งเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานทั้งระดบับุคคล 
กลุ่มและองคก์าร ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนแสดงให้เห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีวดัไดท้างดา้นความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 

 คุชเวย ์(Cushway, 1994, P. 97) ไดนิ้ยามอย่างครอบคลุมว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ  
ท่ีจดักระท าอยา่งเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติและพฤติกรรม 
โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในอนัท่ีจะช่วยให้บุคคลปฏิบัติงาน และ ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคล ให้สนองตอบ ต่อความตอ้งการ 

ดา้นก าลงัคนขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
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 เสนาะ ติเยาว ์(2543, หน้า 95) ได้อธิบายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจดั  
ข้ึนเพื่อใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ และมีความช านาญเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง โดยมุ่งให้ผูเ้ขา้อบรมไดรู้้ 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลไปในทางท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะช่วยให ้
ผูรั้บการอบรมได้รับความรู้ใหม่ ได้ความช านาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
แกปั้ญหา และมีทศันคติท่ีจะปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนตามแนวทางท่ีองคก์ารก าหนด 

 ธงชัย  สันติวงษ์ (2540, หน้า 213) ได้กล่าวไวว้่า การฝึกอบรม (training) หมายถึง 
กระบวนการท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบ เพื่อหาทางใหมี้การเปล่ียนแปลง พฤติกรรม และ/หรือ ทศันคติ
ของพนักงาน เพื่อท่ีจะให้สามารถปฏิบติังานได้ดีข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและให้ เกิด
ผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร 

 อ านวย แสงสว่าง (2544,หน้า 279) ไดอ้ธิบายไวว้่าการฝึกอบรม คือการพฒันาบุคลากร 
ขององค์การให้ได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึนทั้ งทางด้านสารสนเทศ และทักษะท่ีสามารถน าไป 
ประยุกตใ์ช้ในการท างาน อย่างไดผ้ลส าเร็จเป็นอย่างดี โดยจะตอ้งผ่านกระบวนการหลกัสูตรการ 
ฝึกอบรมท่ีจดัไวเ้ป็นรูปแบบ มีมาตรฐานการฝึกอบรม และการประเมินผลเป็นท่ียอมรับ และ ไดรั้บ
ความนิยมจากทุกองคก์ารในแต่ละสาขาวชิาชีพ 

 จากความหมายของการฝึกอบรมซ่ึงไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ อาจพอสรุปไดว้า่การฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมให้กบับุคลากรใน
องค์กรเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ
ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ี และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 ส่วนความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
 เดสเลอร์ (Dessler, 1997, P. 280) ไดอ้ธิบายไวว้า่การพฒันาบุคลากร เป็นการปรับปรุงผล 
การปฏิบติังานด้านการบริหารงานในปัจจุบนั หรือในอนาคตของผูบ้ริหาร โดยการให้ความรู้ 
เปล่ียนทศันคติหรือเพิ่มทกัษะใหก้บัผูบ้ริหาร 

 บาร์ และ รูท์ ( Byars, and Rue, 1997, P. 538) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันาบุคลากร  
เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประสบการณ์ ทศันคติ และทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาผูบ้ริหาร 

ท่ีมีประสิทธิผล 

 อุษณีย ์ จิตตะปาโล  และนุตประวีณ์   เลิศกาญจนวติั  (มปป, หน้า 146) ไดอ้ธิบายไวว้่า 
การพฒันาบุคคล หมายถึง การด าเนินการ เก่ียวกบัการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ  
มีทกัษะในการท างานดีข้ึน ตลอดจนมีทศันคติ ท่ีดีในการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรือ 

อีกนยัหน่ึงการพฒันาบุคคลเป็นกระบวนการท่ีจะเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้น



193 

 

ต่าง ๆ เช่น ความ! ความสามารถ ทกัษะ อุปนิสัย ทศันคติ และวิธีการในการท างานอนัจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 ธงชัย  สันติวงษ์  (2540, หน้า 228) ได้กล่าวไวว้่าการพฒันาการจดัการ (management 

Development) หมายถึง กระบวนการซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์  
ความช านาญ ตลอดจนทศันคติใหม่ๆ  ท่ีถกตอ้ง ท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถประสบ
ความส าเร็จในฐานะของหวัหนา้งานท่ีดี 

 พนัส  หันนาคินทร์ (2542, หน้า 80) ได้สรุปไวว้่าการพฒันาบุคลากร เป็นการกระท า 
ต่อเน่ืองอย่างไม่มีวนัจบส้ิน ทั้ ง น้ีก็ เพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผู ้ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี เพื่อผลงานของสถาบนัเอง และเพื่อสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน  
ท่ีปรารถนาจะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบติังานนั้นๆ อนัถือไดว้่าเป็นความตอ้งการพื้นฐาน 
โดยทัว่ไปของมนุษยทุ์กคน 

 อาจจะพอสรุปไดว้่าความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการท่ีจะ
เติมเตม็ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญ ตลอดจน ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานให้
บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ในการรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัพนักงานเองและองค์กรในปัจจุบนัและอนาคตให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและบริบททางธุรกิจขององคก์ร 

 

ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 อุษณีย์  จิตตะปาโล  และนตประวีณ์  เลิศกาญจนวติั  (มปป, หน้า 146-147) กล่าวว่า  
จากความหมายของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ อาจจะมี 

ความเหมือน และ แตกต่างกนัในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงพอจะอธิบายไดด้งัน้ี 

 1. แตกต่างกันในระดับของตัวบุคคลที่จะเข้ารับการพัฒนา กล่าวคือ ถ้าหากเป็น 

การพฒันา บุคคลแลว้บุคคลท่ีจะเขา้รับการพฒันา ไดแ้ก่ บุคคลในระดบัผูบ้ริหารหรือเตรียมตวัเพื่อ
เป็นผูบ้ริหารขององค์การ ส่วนการฝึกอบรมนั้นมุ่งจดัข้ึนส าหรับบุคคลในระดบัผูป้ฏิบติังานเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานในระดับน้ี ได้แก่ บุคคลท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ าต าแหน่งต่างๆ  
ขององคก์ารและมกัจะอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ 

 2. แตกต่างกันในขอบเขตของการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดให้ กล่าวคือ ถ้าหากเป็นการ
พฒันา บุคคลแล้ว ขอบเขตของการเรียนรู้ท่ีจะถ่ายทอดให้จะเป็นความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีทัว่ๆ ไป ในระดบักวา้ง ๆ ทั้งน้ีเพื่อการเติมเต็มความรู้ ทกัษะ และทศันคติให ้
กวา้งขวางและดียิ่งข้ึน เพื่อน าไปยกระดบัและประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนต่อไป 
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ส่วนการฝึกอบรมนั้น ขอบเขต ของการเรียนรู้จะแคบกว่า โดยจะมุ่งถ่ายทอดวิธีการและเทคนิค
ต่างๆ ของการปฏิบัติงานเฉพาะ ด้านใดด้านหน่ึงท่ีเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น 
ภาษาองักฤษ การบริการ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมแลว้ สามารถน าเอาความรู้นั้นๆท่ีไดรั้บไปใช้ในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบไดโ้ดยตรง
ทนัที 

 3. ความแตกต่างกันในระยะเวลาที่ใช้  เน่ืองจากการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการพฒันา
บุคคล เป็นการถ่ายทอดความรู้ในหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี โดยส่วนใหญ่แลว้การพฒันาบุคคล
คร้ัง หน่ึงๆ มกัจะใช้เวลาค่อนขา้งยาวนานและต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการฝึกกอบรมท่ีมี
ขอบเขตการเรียนรู้เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้ หลกัสูตรฝึกอบรมหน่ึง ๆ โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาท่ี
สั้นกวา่ 

 4. ระดับและขอบเขตของเนื้อหา ในโครงการพฒันาจะกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากกว่า 
แต่ เฉพาะเจาะจงน้อยกว่า ส่วนการฝึกอบรมนั้นระดบัและขอบเขตของเน้ือหาในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมจะมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงในกรอบงานท่ีรับผดิชอบเท่านั้น 

 ในท่ีน้ีจะสรุปความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์งัแสดงใน
ตารางท่ี 9.1 

 

ตารางที ่9.1 ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 

หัวข้อ การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร 

1.  จุดมุ่งเนน้ 

2.  ระยะเวลา 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

4.  ความมุ่งหมาย 

 

5. เน้ือหา 

เนน้ท่ีปัจจุบนั  
ระยะสั้น 

พนกังานระดบัปฏิบติังาน  
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังาน  
เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
การปฏิบติังานดา้นเทคนิค 

เนน้ท่ีอนาคต  
ระยะยาว 

พนกังานระดบับริหาร  
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทัว่ไป  
และศกัยภาพการบริหาร  
ทฤษฎี และแนวความคิดเชิง 
บริหาร 

ทีม่า (สมพร พวงเพช็ร์, 2544, หนา้ 223) 
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วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 สมพร พวงเพช็ร์ (2544, หน้า 225) กล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์จุดมุ่งหมายคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย ของการฝึกอบรมและ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัดงัน้ี 

 1. ด้านประสิทธิภาพในการผลติ (productivity) การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษยจ์ะช่วยใหพ้นกังานสามารถยกระดบัผลการปฏิบติังานของตนใหสู้งข้ึนจากเดิม ท าให้องคก์าร 
สามารถเพิ่มผลผลิตและเป็นการเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้แก่องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านคุณภาพ (quality) การจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ท่ี เหมาะสม นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณของผลผลิตแล้ว ยงัช่วยเสริมสร้างคุณภาพของผลผลิต
เพราะท าให้บุคลากรในองค์กรเขา้ใจรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดความพยายาม
น าเอาศกัยภาพของพนักงานมาใช้ ประโยชน์เต็มท่ี และอาจท าให้บรรยากาศการปฏิบติัภายใน
องคก์ารดีข้ึนดว้ย 

 3. ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) การจดัหลกัสูตร 

การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม จะช่วยในการวางแผนทรัพยากรมนุษยข์อง 
องคก์ารได ้โดยจะช่วยลดอตัราการเขา้-ออกของก าลงัคนภายในองคก์าร เน่ืองจากการฝึกอบรมและ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะท าให้บุคลากรมีศกัยภาพในการท างานสูงข้ึน และพร้อมท่ีจะ ไดรั้บ
การเล่ือนต าแหน่ง หรือโยกย้ายภายในองค์การ ดังนั้ นเม่ือเกิดต าแหน่งว่างภายในองค์การ  
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็สามารถใช้เทคนิคการสรรหาภายในองค์การ และคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ 
ต าแหน่งวา่งไดใ้นทนัทีท าใหก้ารปรับสภาพก าลงัคนภายในเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 4. ด้านขวัญและก าลังใจ (morale) เม่ือบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมและการพฒันาแลว้
ย่อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 

การบริการให้แก่องค์กร ส่งผลให้บรรยากาศภายในองค์การดีข้ึนด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น
ค่าตอบแทนสูงข้ึน มีการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งภายในองค์กรมากข้ึน แรงกดดนัจากหัวหน้างาน
ระดบัต่างๆ ลดนอ้ยลง และอาจท าให้ อตัราค่าตอบแทนเพิ่มสูงข้ึน สภาพการณ์เหล่าน้ีจะสร้างขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่ บุคลากรในองคก์รท าใหมี้ความสุขและมีความหวงัในการท างาน 

 5. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (health and safety) การฝึกอบรมและการพฒันาจะ
ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้ และเขา้ใจในวิธีการท างาน การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีถูกวิธี ซ่ึงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและความปลอดภยัดา้นร่างกายของพนกังานเพราะ เป็นการลดโอกาส
และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อ องค์การในเร่ืองการประหยดั
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ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และการจ่ายค่าทดแทนความสูญเสีย ของพนกังานท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ
จากการท างานดว้ย 

 6. ด้านการป้องกันความล้าสมัย (obsolescence prevention) ปัจจุบนัน้ีองค์กรไดรั้บ
แรงกดดันจากเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและบริบททางธุรกิจ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมและการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษยจ์ะท าให้บุคลากรไดรั้บความรู้ ทกัษะและเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบนัและทนัสมยั  
ซ่ึงช่วยให้บุคลากรในองคก์รไดเ้รียนรู้เทคนิคการท างานสมยัใหม่ มีความเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วย
ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานดว้ย 

 7. ด้านความเติบโตบุคลากร (personal growth) การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์นอกจากมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องคก์ารแลว้ ยงัมุ่งหวงัให้บุคลากร
ของ องค์การมีความเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ การฝึกอบรมและการพฒันาจะช่วยให้
บุคลากรมี ประสบการณ์การเรียนใหม่ๆในการท างาน ท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกต่ืนตวัและเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององคก์ร  
 

ประโยชน์ของการฝึกกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556 หนา้ 310 - 311) อธิบายวา่การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร
มนุษยมี์ประโยชน์มากมายทั้งต่อองคก์าร ต่อตวัพนกังานเอง และต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ต่อองค์การ 

  1.1 เพิ่มความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่องคก์าร 

  1.2 ปรับปรุงความรู้และทกัษะดา้นงานใหแ้ก่ทุกระดบัขององคก์าร 

  1.3 ปรับปรุงขวญัและก าลงัใจของพนกังาน 

  1.4 ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์าร 

  1.5 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์าร 

  1.6 ช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจและด าเนินตามนโยบายตามองคก์าร 

  1.7 ช่วยให้องค์การทราบถึงความจ าเป็นดา้นบุคลากรในอนาคตทัว่ทุกแผนกของ
องคก์าร 

  1.8 ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน 

  1.9 ช่วยพฒันาระบบการสรรหาภายในองคก์าร 
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  1.10 ช่วยพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า การจูงใจ ความจงรักภกัดี ทศันคติท่ีดี และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีช่วยใหพ้นกังานและผูบ้ริหารประสบความส าเร็จ 

  1.11 ช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 

  1.12 ลดตน้ทุนให้หลายๆ แผนก เช่น แผนกผลิต แผนกทรัพยากรมนุษย ์และ
แผนกขาย เป็นตน้ 

  1.13 ช่วยพฒันาให้พนกังานเกิดส านึกในความรับผิดชอบท่ีมีต่อองค์การ โดยการ
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

  1.14 ปรับปรุงการแรงงานสัมพนัธ์ในองคก์าร 

  1.15 ช่วยในการปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 

  1.16 ช่วยใหพ้นกังานสามารถปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย 

  1.17 ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ ป้องกนัความเครียดและความกดดนัไม่ให้เกิดแก่
พนกังาน 

  1.18 สร้างบรรยากาศท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 

 2. ประโยชน์ต่อบุคลากร 

  2.1 ช่วยใหบุ้คคลมีการตดัสินใจท่ีดีข้ึน และมีการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิผล 

  2.2 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะท าใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจในการ
สร้าง ความส าเร็จ ความเติบโต ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง 

  2.3 ช่วยใหบุ้คคลมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

  2.4 ช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาความเครียด ภาวะกดดัน ความวิตกกังวลและความ
ขดัแยง้ได ้

  2.5 ให้ข้อมูลเก่ียวกับการปรับปรุงความรู้ด้านภาวะผูน้ า ทักษะด้านการติดต่อ 
ส่ือสาร และทศันคติ 

  2.6 เพิ่มความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน 

  2.7 เป็นการผลกัดนัใหบุ้คคลบรรลุเป้าหมายของตนเองไดเ้ร็วข้ึน 

  2.8 ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรทั้งผูเ้ขา้รับการอบรม (Trainee) และผู ้ให้
การฝึกอบรม (Trainer) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  2.9 พฒันาจิตส านึกของความเติบโตเน่ืองจากการเรียนรู้ 

  2.10 เป็นการพฒันาทกัษะการพดู การฟัง และการเขียนของผูเ้ขา้รับการอบรม 

  2.11 ช่วยลดความกลัวในกรณีท่ีพนักงาน จะต้องเผชิญกับงานใหม่ หรือความ
เปล่ียนแปลง 
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 3. ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  3.1 ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ภายในองคก์ารกบัพนกังานแต่ 

  3.2 เป็นเคร่ืองมือของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งพนักงานเก่าท่ีตอ้งรับ 

งานใหม่ โดยกระบวนการโยกยา้ยหรือการเล่ือนต าแหน่ง 

  3.3 เป็นการปรับปรุงทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 

  3.4 ท าใหน้โยบาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ารด ารงอยูไ่ด ้

  3.5 ปรับปรุงขวญัของบุคลากร 

  3.6 สร้างความเหนียวแน่นแก่กลุ่มหรือทีมงาน 

  3.7 สร้างบรรยากาศ'ท่ีดี,ในการเรียนรู้ การเติบโต และการประสานงาน 

  3.8 ท าให้องค์การเป็นสถานท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยั ท่ีพนักงานจะอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 

 อาจกล่าวไดว้่าการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์อกจากจะมีประโยชน์ต่อ
องคก์ารต่อ บุคลากร และต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ขององคก์ารดีข้ึน 
และยงัช่วยในการลดตน้ทุนในการสรรหา การคดัเลือก และการธ ารงรักษาพนกังานอีกดว้ย 

 

วธิีการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 312-313) กล่าวว่าวิธีการฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์หลายวิธี องค์กรตอ้งเลือกใช้วิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบับริบทขององค์กร 

ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์และนโยบายของแต่ละองค์กร ในท่ีน้ีจะได้กล่าวถึง
วธีิการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เทคนิคการฝึกอบรมและ
การพฒันาในระหวา่งการท างาน และเทคนิคการฝึกอบรมและการพฒันา นอกเวลาการท างาน 

 1. เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาในระหว่างการท างาน (on-the-job-techniques)  
มี 4 วธีิดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.1 วิธีการฝึกอบรมดว้ยการสอนงาน (job instruction training) อาจเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ วิธีการฝึกอบรมในระหวา่งการท างาน (on-the-job-training) วิธีการฝึกอบรมจะก าหนดให้
พนกังานเก่าสอนงานแก่พนกังานใหม่โดยอยูใ่นสภาพการท างานจริง มีการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์จริง ทั้งน้ีผูส้อนอาจเป็นหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน หรือนกัฝึกอบรมก็ได ้ 
  ขอ้ดี 

  1. ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเรียนรู้งานไดเ้ร็ว เพราะมีโอกาสไดส้ัมผสักบัสภาพ
การท างานท่ีแทจ้ริง 
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  2. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีโอกาสซกัถามไดท้นัที เม่ือเกิดขอ้สงสัย 

  3. เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย  
  ขอ้เสีย 

  1. อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะมีการสอนงานในขณะท่ีการผลิตด าเนินอยู่
ตามปกติ 

  2. พนักงานผูใ้ห้การฝึกอบรมมีภาระงานเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากความรับผิดชอบ
ตาม ต าแหน่งหนา้ท่ี 

  3. ผูใ้ห้การฝึกอบรมและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง
ของภาษา หรือ อาย ุท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการสอนงาน 

  4. งานผลิตอาจหยุดชะงกัหรือล่าช้า เพราะมีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเพื่อการ
สอนงาน 

  1.2 การหมุนเวยีน (job rotation) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมและการพฒันา บุคลากร
โดยใหพ้นกังานสับเปล่ียนหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานจากงานหน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึง สามารถ ใชไ้ดก้บั
พนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการโดยอาจมีขอ้จ ากดัท่ีงานหรือต าแหน่งงานท่ีจะหมุนเวียน
กนันั้นจะตอ้งมีพื้นฐานอยู่ในกรอบท่ีใกลเ้คียงกนัหรือไม่แตกต่างกนัมาก การหมุนเวียนงานจะท า
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งานในหลายหน้าท่ี ท่ีแตกต่างกัน มีทศันะท่ีกวา้งขวางและเข้าใจถึง
วตัถุประสงคใ์นภาพรวมขององคก์ารไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การหมุนเวียนงานจะช่วยให้องค์การมี
การวางแผนก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีมี คนลาพกัร้อน หรือลาออกหรือขาดคนงานอยา่ง
กะทนัหนั ก็สามารถจดัคนทดแทนไดท้นัที  
  ขอ้ดี 

  1. เป็นการเรียนรู้งานใหม่จากสถานการณ์จริง ท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรง 

  2. เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้พนกังาน เพราะพนกังานมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ท่ี หลากหลาย 

  3. ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา 

  4. ช่วยใหอ้งคก์ารแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ไดท้นัที 

  ขอ้เสีย 

  1. ผูเ้ขา้รับการแกอบรบมกัเกิดความรู้สึกวา่เป็นการปฏิบติังานชัว่คราว และไม่เกิด
พนัธ สัญญา (commitment) ในการท่ีจะท างานใหบ้รรลุความส าเร็จสูงสุด 

  2. อาจตอ้งยา้ยสถานท่ีท างานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและครอบครัว 
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  3. เสียเวลาในการปฐมนิเทศผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเม่ือเขา้ท างานในต าแหน่งงาน
ใหม่หรือ ในสถานการณ์ใหม่ 
  1.3 การสอนแนะ (coaching) เป็นวิธีการท่ีคลา้ยกบัการฝึกวิชาชีพโดยผู ้สอนแนะ
จะพยายามให้ตวัแบบของการปฏิบติัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม องคก์รส่วนใหญ่นิยมใช้ วิธีการสอน
แนะ เน่ืองจากมีลักษณะความเป็นทางการน้อยกว่าการฝึกวิชาชีพ การสอนแนะอาจท าได้โดย
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ หรือผูจ้ดัการเพราะมีความเช่ียวชาญในงานนั้นๆ ประสิทธิภาพของการสอน
แนะ จะข้ึนกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หก้ารฝึกอบรมและ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นส าคญั ทั้งน้ีทั้ง
ผูอ้บรมและผูรั้บการฝึกอบรมควรตอ้งมีการวางตวัวางบทบาทอยา่งเหมาะสมการสอนแนะจึงจะมี
ประสิทธิภาพ  
 2. เทคนิคการฝึกอบรมและการพฒันานอกเวลาการท างาน (off-the-job-techniques)  
  การฝึกอบรมนอกเวลาการท างานจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการ เรียนรู้
และมีความคิดใหม่ๆ ในสถานท่ีท่ีมีองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพนอก
เวลาปฏิบติังาน การจดัการโดยการจดัเตรียมขององค์กรซ่ึงอาจจดัข้ึนภายในองค์กร (In-house 

training) ภายนอกองคก์ร (Public training) การจดัการฝึกอบรมและพฒันารูปแบบน้ีมีประโยชน์
หลายประการ เช่น ท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสมาธิและตั้งใจในการฝึกอบรมโดยไม่ตอ้งพะวง
เร่ืองการปฏิบติังาน การฝึกอบรมนอกเวลาการท างานมีหลายวธีิ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  2.1 การบรรยาย (lecture) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผลส าหรับกรณีท่ี  
มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวนมาก เพราะผูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือผูบ้รรยายจะสามารถน าเสนอ ขอ้มูล
ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ใหแ้ก่ผูฟั้งไดใ้นเวลาเดียวกนั วธีิน้ีจึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและประหยดั และเป็นท่ีนิยม
ใช้กนัมากในทุกองค์กร การฝึกอบรมวิธีน้ี ผูบ้รรยายจะมีอิทธิพลในการสร้างแนวความคิด และ 

การสร้าง บรรยากาศในห้องเป็นอย่างมาก เพราะจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดขอบเขตของเน้ือหา วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนล าดับขั้นตอนของการบรรยาย อย่างไรก็ตามการบรรยายจะเกิด
ประสิทธิผลมาก นอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนกบัผูฟั้งดว้ย แมว้า่ผูบ้รรยายจะมีความรู้ความสามารถดีเพียงใด
ก็ตามถา้ผูฟั้งไม่ สนใจแลว้ก็ไม่เกิดผลตามตอ้งการ วธีิการบรรยายมีขอ้ดีและขอ้เสียดงัน้ี 

  ขอ้ดี 

  1. สามารถน าไปใชป้ระกอบกบัวธีิอ่ืนได ้ท าใหก้ารฝึกอบรม มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  2. ผูบ้รรยายมีอิทธิพลท่ีจะควบคุม และชักน าผูฟั้งอยู่ในขอบเขตหัวขอ้ท่ีบรรยาย 

ไดง่้าย 

  3. เสียค่าใชจ่้ายต ่า เพราะไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์มากนกั 
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  ขอ้เสีย 

  1. ผูฟั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนอ้ยหรืออาจไม่มีเลย 

  2. เป็นการติดต่อส่ือสารทางเดียว (one-way communication) ผูฟั้งไม่มีโอกาสได้
ฝึก ปฏิบติัและไม่มีการติดตามประเมินผลวา่ผูฟั้งไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด 

  3. มีข้อจ ากัดเร่ืองการซักถามข้อสงสัยเก่ียวกบัการบรรยาย เพราะผูบ้รรยายมกั 

จะเปิดโอกาสให้ผูฟั้งซกัถามไดเ้ม่ือจบการบรรยาย ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้นผูฟั้งอาจลืมประเด็นท่ีสงสัย
หรือ เหลือเวลาส าหรับการซกัถามนอ้ยเกินไป 

  4. อาจท าให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายได้โดยง่าย ในกรณีท่ี
ผูบ้รรยาย มีทกัษะในการบรรยายไม่เพียงพอ 

  2.2 การฝึกอบรมในหอ้งทดลองปฏิบติังาน (vestibule training) มีลกัษณะคลา้ยกบั
การฝึกอบรมในระหวา่งการท างาน เพียงแต่วา่จะจดัข้ึนในหอ้งฝึกอบรมเฉพาะส่วนหรือ ห้องท างาน 
(work shop) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสถานท่ีประกอบการผลิตจริง ทั้งเคร่ืองมือและ สภาพการท างาน 
การฝึกอบรมในหอ้งทดลองปฏิบติังานจะเนน้การเรียนรู้เพื่อให้เกิดทกัษะในงาน เฉพาะส่วน ดงันั้น
การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบติังานจึงเหมาะส าหรับงานท่ีสามารถเรียนรู้ได ้ในระยะเวลาสั้ น 
เช่น งานเสมียนท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ า และงานผลิตประเภทก่ึงฝีมือ ตวัอย่างของงานท่ีมกัใช้
วธีิการฝึกอบรมวธีิน้ี เช่น งานควบคุมเคร่ืองจกัร คอมพิวเตอร์ หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ผูส้อน
หรือผูท้  าหนา้ท่ีฝึกอบรมจึงตอ้งมีความรู้ และความเขา้ใจในงานเร่ืองท่ีท าการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎี
และทางปฏิบติั  
  ขอ้ดี 

  1. การฝึกอบรมมกัให้ผลดี ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการก าหนดให้สภาพแวดล้อมใน
หอ้งฝึกอบรมคลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มการท างานจริง 

  2. การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน จะท าให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความคิดเก่ียวกบัเง่ือนไขการเรียนรู้ เช่น การเสริมแรงจูงใจในทนัที (immediate reinforcement)  

มีการป้อน ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 

  3. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กปฏิบติั และกระท าซ ้ าๆ โดยไม่
ตอ้งวติกถึงความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

  4. สามารถฝึกอบรมพนกังานไดจ้  านวนมาก เม่ือเทียบกบัวิธีการฝึกอบรมในระหว่าง
การท างาน 
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  ขอ้เสีย 

  1. เป็นวธีิท่ีตอ้งลงทุนสูง เพราะมีการติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตามสภาพท่ีแทจ้ริง
และเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่าหากใชป้ระโยชน์เฉพาะเร่ืองของการฝึกอบรมเท่านั้น 

  2. แผนกผลิตหรือหน่วยงานอาจเปล่ียนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร หรือกรรมวิธีใหม่ฝ่าย
ฝึกอบรมอาจปรับตวัไม่ทนักบัเหตุการณ์ ท าให้การฝึกอบรมไม่เกิดผลในการปฏิบติัจริง หรือตอ้ง
ลงทุนใหม่ 
  2.3 การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีก าหนดให้ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม  แสดงบทบาทในต าแหน่งต่างๆ ท่ีแตกต่างกบัต าแหน่งเดิมของตน ตวัอยา่ง เช่น 
ก าหนดให้พนกังานชายแสดงบทบาทพนกังานขาย พนกังานหญิงแสดงบทบาทเป็นลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ ผูแ้สดงตอ้งแสดงบทบาทนั้นๆ ตามประสบการณ์เดิม และความคิดเห็นของตนเองโดยไม่มี
การก ากบัการแสดงใดๆ วธีิการน้ีผูแ้สดงจะตอ้งพยายามแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีถูกก าหนด
ข้ึน ท าให้เกิดภาพพจน์และการเรียนรู้เป็นอย่างดี การแสดงบทบาทสมมติมกัจะสร้างระดบัการ 

มีส่วนร่วม และความกระตือรือร้นแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสูงมากกวา่ การอภิปรายกลุ่มปกติทัว่ไป 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมบางส่วนจะมีความรู้สึกสนุกกบับทบาทท่ีได้รับ เพราะเป็นโอกาสท่ีตนจะ 

ได้แสดงความสามารถ แต่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนอาจรู้สึกประหม่า อาย และไม่ค่อยมี
ความสุขหากตอ้งไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูแ้สดง 

  ขอ้ดี 

  1. ช่วยในการเปล่ียนแปลงทศันคติ ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

  2. เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมสูง เป็นการกระตุน้และเร้า
ความสนใจได้มาก 

  3. ฝึกทกัษะการคิด ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความสามารถในการตดัสินใจ
เพื่อแก ้ปัญหาตามสถานการณ์ 

  4. เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และลดความขดัแยง้ภายใน
องคก์าร  
  ขอ้เสีย 

  1. ใชเ้วลาในการเตรียมการ และการฝึกอบรมมาก 

  2. ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูใ้ห้การฝึกอบรมในการเลือกผูแ้สดงท่ีเหมาะสมกบั 
บทบาทและสถานการณ์ 

  3. อาจใหผ้ลท่ีไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์เพราะผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแสดงไม่เหมือนกบั
การปฏิบติังานจริง 
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  2.4 กรณีศึกษา (case study) หรืออาจเรียกวา่ “กรณีตวัอยา่ง” เป็นการฝึกอบรมและ
พฒันาท่ีใหผู้เ้ขา้รับการอบรมศึกษาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
ปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง และหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจมีหลายวิธี แลว้แต่เหตุผลและความเหมาะสม 
ของแต่ละสถานการณ์ 

  กรณีศึกษาบางเร่ืองมีเน้ือหาสั้น และมีจุดเน้นไปท่ีปัญหาเฉพาะดา้นบางปัญหาเท่านั้น 
แต่บางเร่ืองมีเน้ือหายาวและไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้
คิด วิเคราะห์เพื่อท าการวินิจฉัยปัญหาในหลายรูปแบบตลอดจนหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั 
ความส าเร็จของวิธีการฝึกอบรมด้วยกรณีศึกษา ข้ึนกบัทกัษะและความสามารถของผูน้ าอภิปราย
หรือผูใ้ห้การฝึกอบรมเป็นส าคญั ซ่ึงจะตอ้งสามารถช้ีประเด็นท่ีกลุ่มควรน ามาวิเคราะห์และแสดง
ความ คิดเห็นกนัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องกรณีศึกษา  
  ขอ้ดี 

  1. ส่งเสริมให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคิดและวิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ  
ในหลายแง่มุมและเป็นทางพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 

  2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นจริง ลดปัญหาความผิดพลาดจากการ
ทดลอง ท าในอนาคต 

  3. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดพ้ฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย เน่ืองจาก
มี โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

  ข้อเสีย 

  1. การหาขอ้มูลท าได้ยาก หรืออาจได้ขอ้มูลมาไม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง เพราะในบาง
เร่ือง หน่วยงานอาจถือวา่เป็นความลบั 

  2. เสียค่าใชจ่้ายในการจดัท ากรณีศึกษาสูง 

  3. เสียเวลาในการพิจารณาปัญหา 

  2.5 สถานการณ์จ าลอง (simulation) เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะคล้ายกับ  
การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบติังาน โดยจะสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เทียมข้ึน โดยจ าลอง 
สถานการณ์ให้มีความคล้ายคลึงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและประเด็นเร่ืองราวท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรม  
มีการซกัถามผูใ้หก้ารฝึกอบรมใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดั อาจฝึกโดยการจ าลองสถานการณ์ให้
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ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ สภาพการท างานและการฝึกการตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นการปฏิบติังานจริง อยา่งไรก็ตามการฝึกอบรมวธีิน้ีท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายสูงมาก 

 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องในการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลหลาย
ฝ่ายใน องค์การ ได้แก่ ผู ้บริหารระดับสูง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และพนักงาน 

ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 1. ผู้บริหารระดับสูง  
  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายดา้นการฝึกอบรมและ 
การพฒันาบุคลากร หากผูบ้ริหารไม่เล็งเห็นความส าคญัการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
มกัจะไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงจ าเป็นตอ้งก าหนดพนัธสัญญาในการท่ีจะมุ่งมัน่
พฒันาบุคากรขององคก์ารอยา่งจริงจงั 

 2. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะท าหนา้ท่ีในการด าเนินงานและประสานงานในการฝึกอบรม
และการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร โดยรับนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงมาด าเนินการ
ความรับผิดชอบ ภารกิจของ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยท่ี์จะตอ้งด าเนินการในประกอบดว้ย การวางแผน
การฝึกอบรมและการพฒันา การสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมและการพฒันา การประสานงานและ
การประเมินผลการฝึกอบรมและการพฒันา  
 3. หัวหน้างาน  
  หลังจากท่ี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ด า เ นินก ารวางแผนและสร้างหลักสูตร 

การฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์การแล้ว ความ
รับผิดชอบในการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรนั้นต่อไป จะเป็นภาระของหัวหน้างานในส่วน
ต่างๆ ขององคก์ารท่ีจะตอ้งน าหลกัสูตรการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นไปสู่
การปฏิบติัหรือการ ประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามความส าเร็จของหลกัสูตรการฝึกอบรม
และการพฒันาย่อม ข้ึนกับความพยายามของหัวหน้างานโดยมีผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ คอยให้การ
สนบัสนุนเป็นส าคญั 

 4. พนักงาน  
  ความรับผดิชอบบางส่วนในการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะเป็นของ
พนกังาน หรือผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย เพราะไม่วา่หลกัสูตรการฝึกอบรมและการพฒันาจะไดรั้บการ 
ออกแบบและมีวิธีการด าเนินการดีเพียงใดก็ตาม หากผูเ้ขา้รับการอบรมไม่ให้ความร่วมมือด้วย 
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เหตุผลประการใดก็ตาม ก็ท  าให้หลกัสูตรการฝึกอบรมลม้เหลวได ้ความส าเร็จของการฝึกอบรม 
ยอ่มข้ึนกบัปัจจยัดา้นพนกังานหลายปัจจยั เช่น สมรรถภาพในการเรียนรู้ แรงจูงใจ ความไวว้างใจ 
ต่อผูบ้ริหาร ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เป็นตน้  
 

ปัญหาและอปุสรรคของการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีทุกองค์กรตอ้งให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัตน้ๆ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในกระบวนการซึงนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะได้พึงระวงัเพื่อการด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 1. ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เน่ืองจาก
ลกัษณะของงานการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร เป็นงานท่ีช่วยเหลือสนบัสนุน
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีสายงานหลักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบนอกจาก
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ย ังจะต้องมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรดว้ย มิฉะนั้นอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือและ
สนบัสนุนซ่ึงจะท าใหก้ารฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ 
 2. ปัญหาดา้นวิทยากร วิทยากรในโครงการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรมี
คุณสมบติัท่ีจะเป็นผูฝึ้กสอนท่ีดี กล่าวคือนอกจากมีความรู้แลว้ยงัตอ้งมีประสบการณ์ท่ีจะถ่ายทอด
ให้แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาเป็นอย่างดีด้วย คุณสมบัติท่ีส าคญัมากอีกประการของ
วิทยากรคือความสามารถในการส่ือสาร วิทยากรจะตอ้งเป็นผู ้มีทกัษะและศิลปะในการส่ือสารท่ีดี
เพื่อท าใหบ้รรยากาศท่ีดีและความน่าสนใจในการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 3. ปัญหาดา้นตวับุคคลท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและพฒันาถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด ปัญหาท่ีพบบ่อยและเป็นปัญหาท่ีนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษยพ์ึงระวงัไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริง 

ผูเ้ขา้รับการการฝึกอบรมและพฒันามีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการพฒันาบุคคล ไม่ยอมรับการส่ิงใหม่ จึง
ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยอาจมองวา่การฝึกอบรมและพฒันาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทฤษฎี 
หรือวชิาการ ท่ียากซ่ึงไม่สามารถน ามาใชป้ฏิบติัไดใ้นความเป็นจริง 

 4. ปัญหาดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันา ถา้หากในองคก์ารมี
สถานท่ี และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่พร้อม ไม่เอ้ืออ านวย ไม่สามารถใชง้านไดดี้ หรือไม่มีก็
จะเป็น อุปสรรคต่อการฝึกอบรมและพฒันาได ้
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 5. ปัญหาดา้นผูบ้ริหารหรือหวัหน้าหน่วยงาน หากผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัและไม่
สนบัสนุนการฝึกอบรมและพฒันาแลว้ก็เป็นการยากท่ีการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะ
ประสบความส าเร็จ  
 

สรุป 

 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัมากกระบวนการ
หน่ึงทางการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละต่อองคก์ร การฝึกอบรมและพฒันาจะมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยคามพร้อมและความร่วมมือร่วมใจกนัของบุคลากรทัว่ทั้ง
องค์กร ตั้ งแต่ผู ้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายต่างๆในองค์กร  
การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพบุคลากรในองค์การ  
เพื่อเพิ่มพนูและเติมเตม็ศกัยภาพทั้งความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
เพื่อน าไป ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน  
 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในด้าน 

จุดมุ่งเนน้ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ความมุ่งหมาย และเน้ือหา แต่โดยวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์
ของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้นมีความเหมือนกนัคือเพื่อยงัประโยชน์มากมาย
ให้เกิด ต่อองค์การ ต่อตวัพนกังาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อ
คนภายนอก 

 ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ งหลายต่างเห็นพ้องกันว่าการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตซ่ึงจะมีความแตกต่างสภาพปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี
และโครงสร้างขององค์การ จะเกิดเป็นความทา้ทายท่ีนกับริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งตระหนกั
และปรับตวัใหท้นัเพื่อคุณภาพของการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่9 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดย
ละเอียด 

 2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มา 

พอสังเขป 

 3. จงอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มา  

พอสังเขป 

 4. จงอธิบายประโยชน์ของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าพอเขา้ใจ 

 5. วธีิการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีก่ีประเภทอะไรบา้ง จงอธิบาย 

 6. จงอธิบายเทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาในระหว่างการท างานของวิธีต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

  6.1 การฝึกอบรมดว้ยการสอนงาน 

  6.2 การหมุนเวยีนงาน 

  6.3 การสอนแนะ 

 7. จงอธิบายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคการฝึกอบรมและการพฒันาในระหวา่งการ
ท างาน มาพอสังเขป 

 8. จงอธิบายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคการฝึกอบรมและการพฒันานอกเวลาท างาน 
มาพอสังเขป 

 9. จงอธิบายขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมและการพฒันามาโดยละเอียด 

 10. จงอธิบายปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดย
ละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 

 

เนือ้หาประจ าบท 

 1. กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

 2. พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 

 3. ความหมายค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

 4. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

 5. วธีิด าเนินการแรงงานสัมพนัธ์ 

 6. ลกัษณะแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี 

 7. แนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน 

 8. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 9. แนวโนม้ของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคต 

 10. สรุป 

 11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. ระบุและอธิบายกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ได ้

 2. เขา้ใจพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 

 3. เขา้ใจความหมายของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

 4. อธิบายขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งได ้

 5. ระบุและอธิบายวธีิด าเนินการการแรงงานสัมพนัธ์ได ้

 6. สามารถระบุและอธิบายลกัษณะแรงงานสัมพนัธ์ได ้

 7. เขา้ใจแนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน 

 8. ระบุและอธิบายเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยัได ้

 9. สามารถบอกลกัษณะแนวโนม้ของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคตได ้
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วธิีสอน 

 1. บรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 2. ซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

 3. ศึกษาจากเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ผูส้อนบรรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

 

กจิกรรม 

 1. นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต 

 2. แบ่งกลุ่มอภิปราย 

 3. ใหน้กัศึกษาน าเสนอรายงาน 

 4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. ขอ้มูลเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 3. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

 4. ต าราการศึกษาความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. สังเกตจากการตั้งใจ-ตอบค าถาม 

 2. ประเมินผลจากการเสนอรายงาน 

 3. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 4. การสอบ 
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บทที่ 10 

แรงงานสัมพนัธ์ และ กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 ในปัจจุบนัประเด็นเร่ืองแรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์องค์กรทุกองค์กร 

ถูกขบัเคล่ือนดว้ยคนซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่ทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ คือ นายจา้ง
และลูกจ้าง ทั้ ง 2 ส่วนน้ีมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกันโดยฝ่ายนายจ้างคาดหวงัผลก าไรและ 

ความมัน่คงขององคก์ร ในขณะท่ีฝ่ายลูกจา้งคาดหวงัความเจริญกา้วหนา้และความมัน่คงของตนเอง
และครอบครัว บนพื้นฐานของความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัน้ีท าให้เกิดปัญหา ความขดัแยง้ และ
ความไม่ลงรอยกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเกิดข้ึนและพฒันามาด้วยวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างความเป็นธรรม 
ความสุข ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรทีมีการบริหารจดัการ
แรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีบอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรแลว้ยงัเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
ภาพรวมอีกดว้ย 

 จากความส าคญัของเร่ืองการแรงงานสัมพนัธ์ ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการทรัพยากร
มนุษย ์ในบทน้ีจะกล่าวถึง กฎหมายและพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ ความหมาย ค าศพัทต่์างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ขอ้พิพาทแรงงาน ลกัษณะแรงงาน
สัมพนัธ์ท่ีดี แนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และ
แนวโนม้ของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคต 

 

กฎหมายเกีย่วกับแรงงานสัมพนัธ์ 

 เสนาะ ติเยาว ์(2543, หน้า 246) กล่าวว่า กฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ของไทย 
ฉบบัแรกได้แก่ พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499 ซ่ึงก่อนหน้านั้นการระงบัขอ้ขดัแยง้ระหว่าง 
นายจา้งกบัลูกจา้งก็ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นหลกั ฉบบัท่ีสองไดแ้ก่ ประกาศของ 
คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 19 ซ่ึงออกใช้ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2501 ฉบบัท่ีสาม คือ พระราชบญัญติั ก าหนด
วิธีระงบัขอ้พิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 ยกเลิกประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 19 และก าหนด วิธีระงบั 

ข้อพิพาทแรงงาน ฉบับท่ี ส่ีได้แก่  ประกาศของคณะปฏิว ัติ  ฉบับท่ี  103 ซ่ึงได้ให้อ านาจ 
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศก าหนดเร่ืองแรงงานสัมพนัธ์ฉบบัท่ีห้าคือ พระราชบญัญติัแรงงาน
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สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ฉบบัท่ีหก คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปัจจุบนัประเทศไทย
ใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน แกไ้ข ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2554 

 กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ไดบ้ญัญติัถึงความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง 
โดยมีสาระส าคญัคือ การก าหนดขอ้ตกลง เก่ียวกบัสภาพการจา้ง การระงบัขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 
การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจา้ง องค์การของลูกจา้ง องค์การของนายจา้ง คณะกรรมการ
แรงงานสัมพนัธ์ คณะกรรมการลูกจา้ง การกระท าอนัไม่เป็นธรรมและศาลแรงงาน 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนันั้น วตัถุประสงค์
ของ กฎหมายตอ้งการใหเ้กิดการขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด ก็โดยการก าหนดหลกัการและสิทธิของแต่ละฝ่าย
ไว ้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะตอ้งอาศยัหลกัการท่ีส าคญั  
4 ประการคือ 

 1. กฎหมายแรงงาน  เร่ืองของกฎหมายแรงงานเป็นหลกัการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเป็นแนว
ปฏิบติั ระหว่างลูกจา้งกบันายจา้งแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย กฎหมายแรงงาน มีทั้ง
กฎหมาย แรงงานทางตรง กบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ่ึ์งไตร้ะบุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแรงงาน
คือการ จา้งงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ ศาลแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั
ในการ ท างานและการจดัหางาน 

 2. สัญญาการจ้างงาน ลักษณะของสัญญาการจ้างงานเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
นายจา้ง กบัลูกจา้งซ่ึงไม่ไดก้  าหนดรูปแบบของสัญญาไวแ้ต่ถือเจตนาเป็นส าคญั สัญญาการจา้งงาน
เป็น สัญญาเฉพาะตวัแต่ก าหนดขอ้ความต่างๆ ไวค้รอบคลุมเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ีการท าสัญญา วนั 
เดือน ปี ช่ือของคู่สัญญา ขอ้ตกลงในเร่ืองค่าจา้ง การทดลองงาน การจา้ง การบรรจุ การประกนั 
สวสัดิการและผลประโยชน์ วนัเวลาท างาน วนัหยุดและการเลิกสัญญา ทั้งนายจา้งและลูกจา้งตอ้ง 
ปฏิบติัตามสัญญาจา้งงานหากมีการละเมิดสัญญาก็อาจมีการฟ้องร้องกนัได ้

 3. ข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุม้ครอง 

  แรงงาน พ.ศ. 2515 ขอ้ 68 ก าหนดให้นายจา้งซ่ึงมีลูกจา้งรวมกนัตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป
เป็นประจ า จดัให้มี ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเป็นภาษาไทย ประกาศใชบ้งัคบัและขอ้บงัคบันั้น
จะตอ้งมีรายการอยา่ง นอ้ย 8 รายการ คือ 

  3.1 วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

  3.2 วนัหยดุและหลกัเกณฑก์ารหยดุ 

  3.3 หลกัเกณฑก์ารท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยดุ 

  3.4 วนัและสถานท่ีท่ีจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวนัหยดุ 

  3.5 วนัลาและหลกัเกณฑก์ารลา 
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  3.6 วนิยัและโทษทางวนิยั 

  3.7 การยืน่ค าร้องทุกข ์

  3.7 การเลิกจา้ง 

 4. การปฏิบัติที่เป็นประเพณี ได้แก่ ส่ิงท่ีนายจา้งและลูกจา้งกระท าติดต่อกนัจนเป็น 
ประเพณีท่ีรู้กนัทัว่ไปโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนไว ้เช่น การจดังานร่ืนเริง การใหป้ระโยชน์ตอบแทน 

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542, หน้า 318) อธิบายว่าขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัแรงงาน 
สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อก าหนดลกัษณะขององค์การทางดา้นแรงงาน ลกัษณะ 
ของขอ้เรียกร้องและการระงบัขอ้พิพาทแรงงานในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและ 
หาทางปรองดองให้มีการท างานร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง องค์การทางด้านแรงงาน  
แบ่งออกได ้3 ฝ่ายคือ องคก์ารของลูกจา้ง องคก์ารของนายจา้ง องคก์ารของรัฐบาล 

 1. องค์การของลูกจ้าง 

  หลกัการแรงงานสัมพนัธ์ให้สิทธิทั้งนายจา้งและลูกจา้งจดัตั้งองค์การของตนเองได้
โดย อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย ส าหรับลูกจา้งอาจตั้งองคก์ารข้ึนไต ้5 รูปแบบ คือ 

  1.1 สหภาพแรงงาน เป็นกลุ่มของลูกจา้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ของนายจา้ง 
คนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างท่ีท างานในกิจการเดียวกัน ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อ  
นายทะเบียน พร้อมด้วยร่างขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานอย่างน้อย 3 ฉบบั ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิก  
ของสหภาพแรงงานไดจ้ะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 

  ขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงานอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี ช่ือ ซ่ึงตอ้งมีค าว่า 
“สหภาพแรงงาน” ก ากบัไวก้บัช่ือนั้นดว้ย วตัถุประสงค์ ท่ีตั้งส านกังาน วิธีรับสมาชิกและการขาด 
จากสมาชิก อตัราเงินค่าสมคัรค่าบ ารุงและวิธีการช าระเงิน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของ 
สมาชิก ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการพิจารณาในการนดัหยุดงาน และวิธีการอนุมติัขอ้ตกลง เก่ียวกบั 
สภาพการจา้ง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนกรรมการ การ เลือกตั้ง
กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุม  
ของคณะกรรมการ 

   1.1.1 เรียกร้อง เจรจา ท าความตกลงและรับทราบค าช้ีขาด หรือท าขอ้ตกลง 
กบันายจา้งหรือสมาคมนายจา้งในกิจกรรมของสมาชิกได ้

   1.1.2 จดัการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งน้ีภายใต้
บงัคบั ของวตัถุประสงคข์องสหภาพแรงงาน 
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   1.1.3 จดัใหมี้บริการสนเทศเพื่อใหส้มาชิกมาติดต่อเก่ียวกบัการจดั 

   1.1.4 จดัให้มีบริการการให้ค  าปรึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือขจดัขอ้ขดัแยง้ 
เก่ียวกบัการบริหารงานและการท างาน 

   1.1.5 จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
สวสัดิการ ของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ีตามท่ีท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 

   1.1.6 เรียกเก็บเงินค่าสมคัรเป็นสมาชิก และเงินค่าบ ารุงตามอตัราท่ีก าหนด 
ในขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน 

   เม่ือสหภาพแรงงานปฏิบติัการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอนัมิใช่เป็นกิจการ
เก่ียวกบั การเมืองให้ลูกจา้งสหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจา้หน้าท่ีของสหภาพ
แรงงานจะ ไดรั้บการยกเวน้ไม 'ตอ้งถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องทางอาญา หรือทางแพ่งในกิจกรรม
ต่อไปน้ี 

    1) เขา้ร่วมเจรจาท าความตกลงกบันายจา้ง สมาคมนายจา้ง ลูกจา้ง
สหภาพแรงงานอ่ืน สหพนัธ์นายจา้ง สหพนัธ์แรงงาน เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ท่ี สมาชิก
สมควรไดรั้บ 

    2) นดัหยุดงานหรือช่วยเหลือ ชกัชวน หรือสนบัสนุนให้สมาชิกนดั
หยดุงาน 

    3) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้พิพาทแรงงาน  
    4) จดัให้มีการชุมนุมหรือเขา้ร่วมโดยสงบในการนดัหยุดงาน ทั้งน้ี
เวน้แต่เป็นความผิดทางอาญาในลกัษณะความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อ ประชาชน
เก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย เก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง เก่ียวกบัทรัพยแ์ละความผิด ในทางแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผดิทางอาญาในลกัษณะดงักล่าว 

  1.2 คณะกรรมการลูกจา้ง เป็นคณะบุคคลฝ่ายลูกจา้ง ซ่ึงลูกจ้างได้จดัตั้งข้ึนใน 
สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป เพื่อเป็นตวัแทนของลูกจา้งเก่ียวกบัการท างาน 
และส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้งโดยท่ี 

  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 50-100 คน จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 5 คน 

  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 101-200 คน จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 7 คน 

  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 201-400 คน จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 9 คน  
  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 401-800 คน จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 11 คน 

  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 801-1,500 คน จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 12 คน  
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  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 1,501-2,500 คน  จะมีคณะกรรมการลูกจ้าง 15 คน 
  สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 2,501-2,500 คน  จะมีคณะกรรมการลูกจา้ง 17-21 คน 

  1.3 คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม (joint consultation committee) การจดัตั้ง
คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมได้แก่ การจดัตั้งตวัแทนของฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้ง มาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดท าข้อเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท มีลักษณะคล้ายกับ 
คณะกรรมการลูกจา้งแต่เกิดข้ึนในลกัษณะเป็นกนัเองและดว้ยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อ 
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งโดยไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้งสหภาพแรงงาน 

  1.4 สหพนัธ์แรงงาน ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ระบุว่า 
สหภาพแรงงานตั้ งแต่สองสหภาพข้ึนไป และแต่ละสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็นลูกจ้างของ 
นายจา้งคนเดียวกนัหรือมีสมาชิกเป็นลูกจา้งซ่ึงท างานในกิจการประเภทเดียวกนั อาจรวมตวักนั 
จดัตั้งเป็นสหพนัธ์แรงงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัตีระหวา่งสหภาพแรงงานของทั้งสองฝ่าย 
เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสหภาพแรงงานและผูคุ้ม้ครองผลประโยชน์ของสหภาพ 
แรงงานและลูกจา้ง สหพนัธ์แรงงานมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนักบัสหภาพแรงงานโดยอนุโลม 

  1.5 สภาองคก์ารลูกจา้ง ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2518 ก าหนดใหส้หภาพแรงงานและสหพนัธ์แรงงานไม่นอ้ยกวา่ 15 แห่ง จดัตั้งสภา องคก์ารลูกจา้ง
เพื่อส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมการแรงงานสัมพนัธ์ สภาองคก์ารลูกจา้งเป็นนิติ บุคคลและตอ้ง
จดทะเบียนมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัสหภาพแรงงาน และสหพนัธ์แรงงาน 

 2. องค์การของนายจ้าง 

  ปกติผูป้ระกอบธุรกิจจะรวมตัวกันอยู่แล้วในรูปของสมาคมเพื่อร่วมมือในการ
ด าเนินงาน ทางการผลิต การขาย และลดการแข่งขนัลง นอกจากนั้นยงัถือโอกาสพบปะแลกเปล่ียน
ความ คิดเห็นส่งเสริมใหมี้ความรู้ตลอดจนตั้งเป็นกลุ่มปกป้องผลประโยชน์ องคก์ารนายจา้งท่ีตั้งข้ึน
ตาม กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

  2.1 สมาคมนายจา้ง เป็นกลุ่มของนายจา้งท่ีท ากิจการประเภทเดียวกนัรวมตวักนั 
อย่างน้อย 3 คนเป็นผูเ้ร่ิมก่อการ โดยยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งขอ้บงัคบัของ 
สมาคม นายจา้ง เม่ือไดรั้บอนุมติแลว้สมาคมนายจา้งจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  ข้อบงัคบัของสมาคมนายจ้าง อย่างน้อยต้องมีข้อความตงัต่อไปน้ี ช่ือ ซ่ึงมีค าว่า 
“สมาคม นายจา้ง” ก ากบัไวก้บัช่ือนั้นดว้ย วตัถุประสงค ์ท่ีตั้งส านกังาน วิธีรับสมาชิกและการขาด
จาก สมาชิกภาพ อตัราเงินค่าสมคัรและค่าบ ารุงและวิธีการช าระเงิน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิและ
หนา้ท่ี ของสมาชิก ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวธีิการพิจารณาใหปิ้ดงาน และวิธีการอนุมติขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สภาพ การจา้ง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนกรรมการ การเลือกตั้ง 
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กรรมการ วาระของการเป็นกรรมการ การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของ 
คณะกรรมการ 

   สมาคมนายจา้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตงัต่อไปน้ี 

   2.1.1 เรียกร้อง เจรจา ท าความตกลงและรับทราบค าช้ีขาด หรือท า ขอ้ตกลง
กบัสหภาพแรงงานหรือลูกจา้ง ในกิจการของสมาชิกได ้

   2.1.2 จดัการและด าเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งน้ีภายใต ้
ขอ้บงัคบัของวตัถุประสงคข์องสมาคมนายจา้ง 

   2.1.3 จดัให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเก่ียวกับการด าเนิน
ธุรกิจ 

   2.1.4 จดัให้มีบริการการให้ค  าปรึกษา เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือทรัพยสิ์น หรือ
ขจดัขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัการบริหารงานและการท างาน 

   2.1.5 จัดให้มีการให้บริการเก่ียวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อ 
สวสัดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ีตามท่ีท่ีประชุมใหญ่เห็นสมควร 

   2.1.6 เรียกเก็บเงินค่าสมคัรเป็นสมาชิกและเงินค่าบ ารุง ตามอตัราท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบัของสมาคมนายจา้ง 

    เม่ือสมาคมนายจ้างปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่
กิจการเก่ียวกบัการเมืองให้ นายจา้ง สมาคมนายจา้ง กรรมการ อนุกรรมการ และเจา้หน้าท่ีของ
สมาคมนายจา้งจะได้รับการ ยกเวน้ไม่ตอ้งถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องทางอาญา หรือทางแพ่งใน
กิจกรรมต่อไปน้ี 

    1) เขา้ร่วมเจรจาท าความตกลงกบัลูกจา้ง สหภาพแรงงาน นายจา้ง 
สมาคมนายจ้างอ่ืน สหพนัธ์แรงงาน หรือสหพนัธ์นายจ้าง เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ท่ี 
สมาชิกสมควรไดรั้บ 

    2) สั่งใหปิ้ดงานหรือช่วยเหลือ ชกัชวน หรือสนบัสนุนใหส้มาชิก 

เปิดงาน 

    3) ช้ีแจงหรือโฆษณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้พิพาทแรงงาน 

    4) จดัใหมี้การชุมนุมสมาชิกของสมาคมนายจา้ง 

    ทั้งน้ีเวน้แต่เป็นความผิดทางอาญาในลกัษณะความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดภยนัตรายต่อ ประชาชนเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย เก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง เก่ียวกบั
ทรัพยแ์ละความผดิ ในทางแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผดิทางอาญาในลกัษณะดงักล่าว 
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  2.2 สหพนัธ์นายจา้ง ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2518 ก าหนดให้สมาคมนายจา้งตั้งแต่ 2 สมาคมข้ึนไปท่ีมีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกนั 
อาจรวมตวักนัจดทะเบียนจดัตั้งสหพนัธ์นายจา้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาคม 
นายจา้งและคุม้ครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจา้งและนายจา้งได ้หนา้ท่ีของสหพนัธ์นายจา้งมี 
อยา่งเดียวกนักบัสมาคมนายจา้ง 

  2.3 สภาองค์การนายจา้ง  ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 
พ.ศ. 2518 ระบุให้สมาคมนายจ้างหรือสหพนัธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่งรวมตวักนัจดัตั้งสภา 
องคก์ารนายจา้งข้ึนได ้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพนัธ์ สภาองคก์าร นายจา้ง
เป็นนิติบุคคล ตอ้งมีขอ้บงัคบัและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบั สหพนัธ์
นายจา้งและสมาคมนายจา้ง 

 3. องค์การของรัฐบาล 

  หน่วยงานท่ีมีความส าคัญของรัฐบาลท่ีมีบทบาทในการก าหนดระบบแรงงาน
สัมพนัธ์ ก็คือ กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมแรงงาน หลักการท่ีรัฐบาลน ามาใช้ในการ
จดัระบบ แรงงานสัมพนัธ์ คือ หลกัของไตรภาคีคือประกอบดว้ย ฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล 
การท่ี รัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัระบบแรงงานสัมพนัธ์ ก็เพราะความรับผิดชอบในการพฒันา 
เศรษฐกิจของประเทศจึงต้องเองกันไม่ให้ปัญหาแรงงานกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจส่วนรวม 
นอกจากนั้น รัฐเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ของประเทศ การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลมีต่อส่วนรวม 
บทบาทของรัฐบาลก็คือบทบาทในฐานะคนกลางระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง องค์การท่ีส าคญัของ 
รัฐบาลท่ีด าเนินการทางดา้นแรงงานสัมพนัธ์โดยยดึหลกัการไตรภาคี 

  3.1 คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัแรงงาน 
สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ งคณะกรรมการแรงงาน 
สัมพนัธ์ โดยประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9-15 คน ในคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการฝ่าย 
นายจา้งและฝ่ายลูกจา้งฝ่ายละ 3 คน คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 41 
ดงัต่อไปน้ี 

   3.1.1 วนิิจฉยัขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา 23 

   3.1.2 ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา 24 หรือมาตรา 34(4) 

   3.1.3 ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

   3.1.4 วินิจฉัยช้ีขาดค าร้องตามมาตรา 125 และในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
แรงงานสัมพนัธ์ช้ีขาดว่าเป็นการกระท าไม่เป็นธรรม ให้มีอ านาจสั่งให้นายจา้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ 
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ท างานหรือให้จ่ายค่าเสียหาย หรือให้ผูฝ่้าฝืนปฏิบติัหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

   3.1.5 เสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียกร้อง การเจรจา การระงบัขอ้พิพาท
แรงงาน การนดัหยดุงานและการปิดงานตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

   3.1.6 ตราข้อบงัคบัการประชุม และวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัยและ  

ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดการกระท าอนัไม่เป็นธรรม และการออก
ค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ 

  จากอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์อาจสรุปไดว้่าเป็นคณะกรรมการ 

ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานในกรณีท่ีทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้งไม่อาจตกลงกนัได ้โดยมีจุดม่งหมายให้
ทั้ง สองฝ่ายมีการตกลงกนัอยา่งสันติวิธี และยงัท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอความเห็น
ต่อ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

  3.2 คณะกรรมการค่าจา้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการก าหนด ค่าจา้ง
ขั้นตา พ.ศ. 2515 ขอ้ 3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการค่าจา้งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9-15 คน 
โดยประกอบดว้ยกรรมการฝ่ายลูกจา้ง 3 คน ฝ่ายนายจา้ง 3 คนเป็นอยา่งดร คณะกรรมการค่าจา้งมี
หนา้ท่ีตามขอ้ 6 คือหนา้ท่ีในการพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรัฐบาลก าหนด เป็นนโยบายค่าจา้งขั้น
ด ่าซ่ึงลูกจา้งคนเดียวควรจะไดรั้บและสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้

  3.3 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง 
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2515 แต่งตั้ งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจ านวน  
5-9 คน มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัตามขอ้ 3 สรุปไดด้งัน้ี 

   3.3.1 ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบัเงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

   3.3.2 เสนอนโยบายการด าเนินงานโดยทัว่ ๆ ไป ของส านกังานกองทุนเงิน
ทดแทน 

   3.3.3 ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยในการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามขอ้ 3 แห่งประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 

   3.3.4 พิจารณาค าอุทธรณ์ของนายจา้งท่ีเก่ียวกบั การประเมินเงินสมทบทุน
ทดแทน 

   3.3.5 พิจารณาค าอุทธรณ์ของลูกจา้ง เก่ียวกบัค่าวินิจฉัยส าหรับงานกองทุน
เงินทดแทน 

   3.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบติังาน 
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   3.3.7 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  3.4 คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาแรงงานแห่งชาติ กรรมการคณะน้ี
แต่งตั้งโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 47 โดยให้มีหน้าท่ีส าคญัในการเสนอ 
ความเห็นต่อรัฐบาลในปัญหาแรงงานท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งมาตรการแก้ไข เสนอความเห็นเก่ียวกับ 
นโยบายกฎหมายและมาตรการทางด้านแรงงาน เสนอหลักสูตรการศึกษาทางด้านแรงงานแก่ 
นายจา้ง ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีของรัฐและสถาบนัการศึกษาประสานงานให้ความช่วยเหลือในดา้นการ 
อบรมและใหก้ารแนะน าดา้นวชิาการแรงงาน 

  3.5 คณะกรรมการประกนัสังคม กรรมการคณะน้ีแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ประกนัสังคม 
พ.ศ. 2532 ใหมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวในเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัสังคม 

 

ความหมายค าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานสัมพนัธ์ 

 จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556, หน้า 369) กล่าววา่ “นายจ้าง” หมายถึง ผูซ่ึ้งตกลงกบัลูกจา้ง
ให้เขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้งให้ และหมายความ รวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากนายจา้งให้ท าการ
แทน 

 ในกรณีท่ีนายจา้งท าการแทนในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจกระท า 
แทนนิติบุคคลนั้น และหมายรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ใหท้ าการแทน 

 ค าวา่ “นายจา้ง” ตามกฎหมาย ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 

 1. บุคคลธรรมดา ซ่ึงไดแ้ก่ตวัเจา้ของกิจการนั้น ๆ เองและรวมทั้งผูรั้บมอบหมายให ้
ท างานแทนเช่น ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 

 2. นิติบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ผูซ่ึ้งถูกก าหนดไวไนกฎหมาย หรือก าหนดไวไนหนงัสือบริคณห์ 
สนธิว่ามีอ านาจกระท าการนิติบุคคลนั้นได้ รวมทั้งผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวให้
ท างานแทนดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัมอบให้ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลเลิกจา้ง
ได้ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลย่อมเป็นนายจา้ง ตามกฎหมายน้ี และหากได้เลิกจา้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายน้ี 

อาจมีความผดิและไดรั้บโทษทางอาญาได ้เป็นตน้ 

 “ลูกจา้ง” หมายถึง ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งเพื่อรับค่าจา้ง 

 “ลูกจ้าง” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีตกลง (ทั้งโดยตรงและโดยปริยาย) ท างานให้แก่ 
บุคคลอ่ืน ซ่ึงเรียกวา่นายจา้ง เพื่อประสงคค์่าตอบแทนท่ีเรียกวา่ ค่าจา้ง 

 ค าวา่“ลูกจา้ง” ตามกฎหมาย รวมถึง ลูกจา้งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกจา้งชัว่คราวหรือ
ประจ าไม่วา่จะเป็นลูกจา้งรับใชใ้นบา้นหรือตามหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมใด 
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 “สหภาพการจา้ง” หมายถึง เง่ือนไขในการจา้งหรือการท างาน ก าหนดวนัและเวลา ท างาน 
ค่าจา้งสวสัดิการ การเลิกจา้ง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจา้ง หรือลูกจา้งอนัเก่ียวกบั การจา้งหรือ 

การท างาน 

 “เง่ือนไขการจา้งหรือการท างาน” หมายถึง ขอ้ท่ีไดก้  าหนดไวว้า่จะดอ้งปฏิบติัหรือตอ้งมี 
ในการจา้งหรือการท างาน เช่น การก าหนดให้ลูกจา้งทุกคนตอ้งทดลองงานก่อนเป็นเวลา 120 วนั 
หรือก าหนดว่าจะรับถูกจา้งเฉพาะท่ีผ่านการรับราชการทหารหรือต ารวจมาก่อนเท่านั้น และใน
ระหวา่งเวลาท่ีลูกจา้งท างานกบันายจา้ง ลูกจา้งจะประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัอนัเป็น 
การแข่งขนักบันายจา้งไม่ได ้

 “การก าหนดวนัและเวลาท างาน” ไดแ้ก่ การก าหนดชัว่โมงท างานต่อวนั หรือต่อสัปดาห์ 
การเขา้และการเลิกงาน เวลาพกั การท างานล่วงเวลาและค่าตอบแทน การจดักะในการท างาน 
วนัหยดุประจ าสัปดาห์ วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี วนัลาต่างๆ เป็นตน้ 

 “ค่าล่วงเวลาและค่าจา้งในงานวนัหยุด” เป็นเงินท่ีนายจา้งจ่ายให้นอกเวลาท างานปกติ
และ ในวนัหยดุ ยอ่มข้ึนอยูก่บันายจา้งวา่มีงานล่วงเวลาหรืองานในวนัหยุดให้ลูกจา้งท าหรือไม่และ 
ลูกจา้งไดท้  างานล่วงเวลาหรือในวนัหยดุหรือไม่ 
 “ค่าจ้าง” หมายถึง การก าหนดค่าจ้างเป็นรายว ัน รายเดือน หรือตามผลของงาน  
การก าหนดขั้นตาและขั้นสูงของค่าจ้างแต่ละต าแหน่ง การดัดและการลดค่าจ้างกรณีลงโทษ 
ก าหนดเวลาและสถานท่ีจ่ายค่าจา้ง การก าหนดวิธีและอตัราข้ึนค่าจา้งประจ าปี การปรับค่าจา้งใน 
กรณี ต่าง ๆ เช่น ปรับตามดชันีราคาสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 “สวสัดิการ” หมายถึง ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากค่าตอบแทนในการท างาน 
โดยตรง (ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ฯลฯ ซ่ึงนายจา้งตอ้งจ่ายตามกฎหมาย) ซ่ึงอาจเป็น
เงินส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืน เช่น การให้โบนสั เม่ือนายจา้งมีก าไร การให้ผลิตภณัฑ์ของ นายจา้ง
ไปใชก้ารใหสิ้ทธิพิเศษในการช้ือหน การจดัรถรับส่ง การจดัท่ีพกัให้ลูกจา้ง การจ่ายเงิน สมทบเงิน
สะสม การจ่ายเงินบ าเหน็จเป็นตน้ 

 ค าว่า “สวสัดิการ” ตามความหมายทัว่ไป หมายถึง การให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือใน 
ดา้นต่าง ๆ 

 “การเลิกจา้ง” เช่นการก าหนดใหบ้อกกล่าวล่วงหนา้ก่อนเลิกจา้งหรือลาออกการพิจารณา 
เลิกจา้งลูกจา้งก่อนหลงักรณีจ าเป็นตอ้งลดการผลิตลง การเลิกจา้งเพราะเหตุมีความผิดวินยั เป็นตน้ 
ส่วนประโยชน์อ่ืนของนายจา้งหรือลูกจา้งอนัเก่ียวกบันายจา้งหรือการกระท านั้น ความหมายได้
ก าหนดไวเ้พื่อสภาพการจา้งงานและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการจา้ง หรือ
การท างาน เช่น การก าหนดขั้นตอนของวธีิการยติุขอร้องทุกข ์ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั การไม่นดัหยดุงาน 
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 ข้อร้องทุกข์ หมายถึง ความไม่พอใจของลูกจ้างท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างานให้กับ
นายจา้ง หรือเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัของนายจา้ง เช่น สถานท่ีท างานร้อนเกินไปท าให้ท างาน 

ไม่สะดวก ฝ่ายบญัชีค านวณค่าล่วงเวลาให้ลูกจา้งไม่ครบชัว่โมงท างานท่ีท า นายจา้งไม่จ่ายค่าท างาน 

ในวนัหยดุตามกฎหมายให้ 
 การไกล่เกล่ีย (Mediation, conciliation) เป็นวธีิการยติุขอ้พิพาทโดยใชค้นกลางเป็นผูช่้วย 
ทั้งสองฝ่ายซ่ึงก าลงัพิพาทกนัอยู ่ไตป้รึกษา เจรจา และท าความตกลงหรือท าความเขา้ใจกนั 

 ข้อตกลงเกิดข้ึนไต้ด้วยความสมัครใจของทั้ งสองฝ่าย ซ่ึงอาจตกลงกันได้เพราะ
ขอ้เสนอแนะของคนกลางช่วยเหลือสนบัสนุนในการตดัสินใจ 

 

ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 

 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2518 หมายความวา่ขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง หรือระหวา่งนายจา้งหรือสมาคมนายจา้ง กบั
สหภาพแรงงานเก่ียวกับเง่ือนไขการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวนัและเวลาท างาน ค่าจ้าง 
สวสัดิการเลิกจา้งหรือประโยชน์อ่ืนของนายจา้ง หรือลูกจา้งอนัเก่ียวกบัการจา้งหรือการท างาน 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสภาพการจา้งตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์มีสาระท่ีควรกล่าวถึงคือ 

 1. ในการจดัท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งกฎหมายบงัคบัให้สถานประกอบกิจการ
ท่ีมี ลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนข้ึนไปตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ตามปกติขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สภาพการจา้งเป็นสัญญาระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเจรจาต่อรองกนัในเร่ืองการ
ท างานเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาแรงงานในภายหลงั 

 2. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งใหท้  าเป็นหนงัสือ 

 3. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยวา่ในสถานประกอบกิจการนั้นมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
หรือไม,กฎหมายใหถื้อวา่ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานท่ีนายจา้งตอ้งจดัให้มีตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
คุม้ครองแรงงานเป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

 4. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งจะตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้งน้ี เพราะขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งเป็นสัญญาอยา่งหน่ึง จึงตอ้งมีขอ้ความหรือเง่ือนไข
ส าหรับ น าไปใชเ้ป็นหลกัในการท าขอ้ตกลง ขอ้ความท่ีจะตอ้งมีตามมาตรา 11 คือ 

  4.1 เง่ือนไขการจา้งหรือการท างาน 

  4.2 ก าหนดวนัและเวลาท างาน 

  4.3 ค่าจา้ง 

  4.4 สวสัดิการ 
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  4.5 การเลิกจา้ง 

  4.6 การยืน่เร่ืองราวร้องทุกขข์องลูกจา้ง 

  4.7 การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือการต่ออายขุอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

 5. การก าหนดระยะเวลาของขอ้ตกลงสภาพการจา้งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติั 
แรงงานสัมพนัธ์ให้มีผลบงัคบัภายในระยะเวลาตามท่ีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกนั แต่จะ ก าหนด
ระยะเวลาเกินกว่า 3 ปีไม่ได้ แต่ถ้าในข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างไม'ได้ระบุระยะเวลาไว ้
กฎหมายให้ถือว่ามีระยะเวลาบงัคบัใช้ไดเ้พียง 1 ปีเท่านั้น นับแต่ท่ีตกลงกนัหรือท่ีรับลูกจา้ง เขา้
ท างาน ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งส้ินสุดลง และไม่ได ้ตกลง
กนัใหม่ใหถื้อวา่ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งนั้นมีผลบงัคบัใชต่้อไปไดอี้กคราวละ 1 ปี 

 6. นายจา้งหรือลูกจา้งอาจเรยกร้องใหมี้การก าหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง หรือ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งก็ได ้แต่ตอ้งท าขอ้เรียกร้องเป็นหนงัสือแจง้ให้อีก 
ฝ่ายหน่ึงทราบ หากนายจา้งเป็นผูแ้จง้ขอ้เรียกร้องจะตอ้งระบุช่ือผูเ้ขา้ร่วมในการเจรจาซ่ึงอาจเป็น 
นายจา้งหรือผูแ้ทนก็ได ้ถา้ตั้งผูแ้ทนเป็นผูเ้จรจา ผูแ้ทนของนายจา้งจะตอ้งเป็นกรรมการผูถื้อหุ้น  
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือลูกจา้งประจ าของนายจา้ง กรรมการของสมาคมนายจา้งหรือสหพนัธ์นายจา้งก็ได ้
แต่ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 2 คน 

 7. เม่ือไต้รับข้อเรียกร้องแล้วจะต้องเร่ิมเจรจากันภายใน 3 ว ัน นับแต่ว ันไต้รับ 

ขอ้เรียกร้อง นั้นเม่ือเจรจาตกลงกนัไดแ้ลว้ให้ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งนั้นเป็นหนงัสือลง
ลายมือช่ือทั้ง 2 ฝ่าย แล้วให้นายจ้างประกาศข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างนั้นโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีท่ีลูกจา้ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องท างานอยูเ่ป็นเวลาอยา่งต ่า 30 วนั และตอ้งปิดประกาศ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีตกลงกนั 

 8. ในกรณีท่ีไม,มีการเจรจากนัภายใน 3 วนั หรือมีการเจรจากนัแลว้แต่ตกลงกนัไม่ได้
ไม่ว่า ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม กฎหมายถือว่าไดมี้ขอ้พิพาทแรงงานเกิดข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการ
แรงงาน สัมพนัธ์ต่อไป 

 

วธิีด าเนินการแรงงานสัมพนัธ์ 

 อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวติั (มปป., หน้า 234) ได้อธิบายว่า  
การแรงงานสัมพนัธ์มีวิธีด าเนินเพื่อให้นายจา้งและลูกจา้งท างานร่วมกนัอยา่งไม,มีปัญหาสามารถ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
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 1. วธีิการท่ีจะส่งเสริมให้นายจา้งและลูกจา้งไดมี้ความเขา้ใจช่ิงกนัและกนั โดยจดัให้มี
การ ประชุมพบปะ สัมมนา การอบรมให้นายจา้งและลูกจา้ง เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
แรงงานและเขา้ใจถึงสิทธิและหนา้ท่ีช่ิงกนัและกนั 

 2. การหาทางระงบัและไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แมว้่าจะมีการเองกนัแลว้ แต่ก็มีขอ้พิพาท 
แรงงานเกิดข้ึนเสมอ จึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีท่ีคอยระงบัและท าความตกลงกนั เพื่อให้เหตุการณ์ยุติไป 
ดว้ยดีจึงมีวธีิการ ดงัน้ี 

  2.1 ส่งเสริมใหบ้ริษทัหรือโรงงานต่างๆ จดัตั้งคณะกรรมการข้ึนเรียกวา่ (WORKS 

COMMITTEE) มีหน้าท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง พิจารณาขอ้ เรียกร้อง
ต่างๆ ของคนงาน และหาทางระงบัขอ้พิพาทเล็กๆ นอ้ย ๆ ไม่ใหข้ยายตวัออกไป 

  2.2 รัฐบาลจดัตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ข้ึน โดยมีหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย 
ขอ้พิพาทแรงงานใหเ้ป็นธรรม 

  2.3 จดัตั้งศาลพิเศษแรงงานข้ึน หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยมีหนา้ท่ีรับ
พิจารณาขอ้อุทธรณ์ ช่ิงคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ไดพ้ิจารณาแลว้ 

  นอกจากน้ีรัฐบาลมีบทบาทเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์อีก 2 ประการคือ การไกล่เกล่ีย
และ ประนีประนอม เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนและตกลงกนัไม่ได ้และอีกประการ ให้ค  าปรึกษาแก่ 
นายจา้งและลูกจา้งในการขจดัปัญหาและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ 

 

ลกัษณะแรงงานสัมพนัธ์ทีด่ี 
 จิตติมา อคัรธิติพงศ.์ (2556, หนา้ 373) อธิบายวา่ลกัษณะท่ีจะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ในวงการแรงงาน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือ ระหว่างองค์การของลูกจ้างกับนายจ้างนั้ น 
ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี 

 1. การกระท าต่าง ๆ ภายในขอบเขตของสิทธิท่ีตนมีอยูแ่ละเคารพสิทธิของกนัและกนั 

 2. ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบถูกตอ้งตามสัญญา
จา้ง ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง และกฎหมายแรงงาน (พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 และ 
พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541) พร้อมทั้งไม่กา้วก่ายหรือขดัขวางการใช้สิทธิและการปฏิบติั 
หนา้ท่ีของอีกฝ่ายหน่ึง 

 3. ใหค้วามร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. มีการประสานผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

 5. มีการส่ือขอ้ความท่ีดีต่อกนั 
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 6. มีวิธีการแก้ไขข้อขัดแยง้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสงบสุขในสถาน 
ประกอบการ 

 7. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 

แนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน 

 บรรยงค ์ โตจินดา, (2543, หนา้ 424) ไดอ้ธิบายวา่ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
ไดส้รุปแนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงาน เพื่อใหลู้กจา้ง นายจา้งปฏิบติัดงัน้ี 

 1. วางแนวปฏิบัติ (establishing policies and practices) ฝ่ายจดัการควรมนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการปฏิบติัและติดต่อกนัระหวา่งฝ่ายจดัการกบัฝ่ายผูป้ฏิบติังาน และเร่ืองการ
บริหารงานบุคคล คือการจา้งงาน การดูแลปฏิบติังาน ไวใ้ห้มีความชดัเจน และเหมาะสม อนัจะท า
ให้ทุกคนในฝ่ายจดัการและฝ่ายปฏิบติังานขององคก์ารไดท้ราบทิศทางการด าเนินการในเร่ืองน้ีได้
อยา่งถูกตอ้งและตรงกนั 

 2. ละเว้นละเมิดสิทธิ (refrain from infringement) สิทธิและประโยชน์ของอีกฝ่าย
หน่ึง ควรให้ความเคารพและการยอมรับไม่พยายามกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
หรือ กระทบกระเทือนสิทธิประโยชน์เหล่านั้นใหสู้ญเสียไป 

 3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลง (to comply with law and agreement) เคารพ
กฎหมาย ขอ้ตกลง ขอ้ปฏิบติัและค าตดัสินทั้งหลายเก่ียวกบัการจา้งและการท างานและปฏิบติัตาม
พนัธะเหล่านั้นให้เป็นท่ีถูกตอ้งครบถ้วน ไม่มีความพยายามใด ๆ ท่ีจะละเลยหรือหลบหลีกไม่ 
ปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว 

 4. แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น (fact and views exchanging) ควรให้มีการ 
พบปะเยี่ยมเยียน หรือประชุม เพื่อแจง้ขอ้เท็จจริง ข่าวสาร และส่ิงอ่ืนเก่ียวกบัการจา้งการท างาน 
และควรใหมี้การรับฟังและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจา้งและการท างานอยูเ่สมอ 

 5. ใช้วิธีปรึกษาหารือกัน (to promote joint consultation) ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เร่ืองเก่ียวกบัการจา้งและการท างาน โดยทัว่ไปควรกระท าดว้ยวธีิปรึกษาหารือรับฟังและแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเป็นเบ้ืองแรก เพื่อให้เขา้ใจเหตุผลและความจ าเป็นตลอดจน ประโยชน์อนั
จะเกิดข้ึนแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นเบ้ืองแรกเสียก่อน 

 6. ขออย่างเหมาะสมและเจรจากันได้ (be justifiable and negotiable) ขอ้เรียกร้องท่ีจะ
มี ต่อกนั ควรมีเหตุและความจ าเป็น ท่ีอยูใ่นขอบเขตขนาดท่ีควรจะขอจากอีกฝ่ายหน่ึงได ้โดยใชว้ิธี 
เจรจาต่อรองเป็นการภายในเพื่อให้ตกลงกนัโดยราบร่ืนและสันติ ไม่น าบุคคลภายนอกเขา้มาช่วย 
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ช้ีแนะหรือชกัน า ซ่ึงจะท าให้บรรยากาศแห่งความเห็นใจกนัเสียไปโดยไม่จ  าเป็น ต่อเม่ือยุติไม่ได ้
จริง ๆ จึงค่อยขอใหมี้การไกล่เกล่ียและการช้ีขาดในโอกาสสุดทา้ย 

 7. ให้ความเป็นธรรมแก่กัน (fair-minded and fair treatment) ทงัสองฝ่ายควร
ค านึงถึง การใหแ้ก่กนัและการรับจากกนั โดยพยายามปรับปรุงการให้ของฝ่ายตนแก่อีกฝ่ายหน่ึงให ้
สมดุลกบัการไดรั้บจากอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีอย่างน้อยก็ให้เห็นในส่ิงท่ีจะให้ได ้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมี 
สภาพท่ีอยูไ่ด ้

 8. ใช้องค์การให้ถูกต้อง (right use and - of organization) องคก์ารของแต่ละฝ่ายท่ี
จดัตั้งข้ึนไม่วา่จะเป็นสหภาพแรงงานก็ดี ซ่ึงเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นทางแรงงานสัมพนัธ์ไม่ควร
ใช้ องค์การเหล่านั้นไปในทางเรียกร้องหรือสร้างความกดดันเพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางอ่ืน  
อนัไม่เก่ียวกบัเร่ืองการจา้งงานและการท างานระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 

 9. ยึดหลักมนุษยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ (be human and human relation) กุญแจ
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสร้างสัมพนัธ์ทางแรงงานท่ีดี คือ การท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัและการปฏิบติั 
ต่อกนัในลกัษณะท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนัเขา้ใจกนั ไวว้างใจกนั เกรงใจ
กนัและกนั ตลอดจนการท างานร่วมกนัใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยความพอใจและไดป้ระโยชน์สูงสุด ดว้ยกนั
ทั้งสองฝ่าย ตราบเท่าท่ีธุรกิจการงานยงัตอ้งอาศยับุคคลเป็นผูคิ้ด ผูท้  า ตราบนั้นความเขา้ใจ เร่ืองของ
ทรัพยากรมนุษยย์งัเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น ธุรกิจการงานจึงจะส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 

ความปลอดภัยและชีวอนามยั 

 วิชยั โถสุวรรณจินดา (2546) กล่าววา่ สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานเป็นเร่ือง
ท่ีส าคญัส าหรับชีวิตและความสุขของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน องค์กรจึงมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพการ
ท างานของพนักงานให้มีความปลอดภยั และช้ีแนะให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการท างานท่ีปลอดภยัทั้ ง
สามารถรักษาสุขภาพใหดี้อยูเ่สมอ 

 โดยทัว่ไปผูท่ี้รับผดิชอบในการดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานนั้น คือ 
นายจา้ง เพราะถือว่า นายจา้งเป็นผูจ้า้งลูกจา้งเขา้ท างาน เป็นผูจ้ดัสภาพการท างานและมอบหมาย
งานใหลู้กจา้งท า แต่ก็ยงัมีนายจา้งอีกจ านวนมากท่ีขาดความรับผิดชอบในเร่ืองน้ี จึงไดเ้กิดกฎหมาย
ท่ีบงัคบันายจา้งทั้งในส่วนก าหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยั และการดูแลรักษาลูกจา้งท่ีประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยจากการท างาน 

 ส าหรับประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานในปัจจุบนัคือ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้อ านาจกระทรวงแรงงานออกกฎหมายกระทรวง
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ด าเนินการเพื่อความปลอดภยัในการท างานในดา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัมีพระราชบญัญติัเงินทดแทน
ก าหนดให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตั้งแต่ร้อยล่ะ 0.2 ถึงร้อยละ 5 ของค่าจา้งตามสภาพ
ความเส่ียงของกิจการ ซ่ึงกองทุนเงินทดแทนจะจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจา้งท่ีประสบอนัตราย หรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าฟ้ืนฟูกรณีทุพพลภาพ ค่าท าศพ และเงิน
ทดแทนให้กับลูกจ้างเป็นการทดแทนรายได้ในระหว่างรักษาพยาบาล หรือทุพพลภาพ และ
ช่วยเหลือครอบครัวลูกจา้งท่ีเสียชีวติดว้ย 

 1. อนัตรายในการท างาน 

  อนัตรายในท่ีท างานแยกออกได้เป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คืออนัตรายจากอุบติัเหตุ และ
อนัตรายจากการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  อนัตรายจากอุบติัเหตุ 

  อุบติัเหตุในท่ีท างานอาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุโดยอาจเกิดไดจ้ากสภาพท่ีไม่
ปลอดภยัของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือวสัดุท่ีใช ้วิธีการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือปัญหา
จากตวัลูกจา้งท่ีขาดความรู้ หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

  1.1 การเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีท าให้ลูกจ้างเจ็บป่วยนั้นแยกสาเหตุได้เป็น  
4 เร่ือง คือ สารเคมี ภาวะแวดลอ้ม การใชร่้างกาย และเช้ือโรค 

   1.1.1 อนัตรายจากสารเคมี สารเคมีท่ีใช้ในโรงงานอาจอยู่ในรูปของเหลว 
แก๊ส ฝุ่ นผง ควนัข้ีเถา้ ละออง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนทางการหายใจ จะข้ึนอยูก่บัประเภทของสารท่ีหายใจ
เขา้ไปสารประกอบท่ีละลายง่าย เช่น แอมโมเนีย ฟอร์มาดีไฮด์ กรดก ามะถนั กรดเกลือ เม่ือร่างกาย
หายใจเอาสารพวกน้ีเขา้ไป ท่อหายใจส่วนบนจะดูดซึมไวห้มดไม่ผา่นเขา้ไปถึงปอดท าให้จมูกและ
หลอดคอระคายมาก  

   1.1.2 อนัตรายจากภาวะแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อนัตรายท่ีเกิดจากเสียง การแผรั่งสี 
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ความดนัและแสงสวา่ง 

   1.1.3 อนัตรายจาการใช้ส่วนของร่างกายไม่ถูกต้อง การจดัระบบงานท่ี
พนกังานตอ้งใชร่้างกายอยา่งฝืนธรรมชาติหรือการท างานจ าเจซ ้ าซากอาจเป็นอนัตรายต่อกลา้มเน้ือ 
และอวยัวะของลูกจา้ง ท าใหเ้กิดการปวดเม่ือยในการท างาน จึงตอ้งมีการจดัระบบงานให้เหมาะสม
กบักายภาพของคนงาน เช่น ห้ามการยกของโดยการกม้แทนการนั้นยองๆ เพื่อยกโดยใชก้ลา้เน้ือขา 
นอกจากน้ีควรมีการฝึกอบรมและช้ีแนะการท างานท่ีถูกตอ้งแก่พนกังานดว้ย 

   1.1.4 อนัตรายจากเช้ือโรค โรคท่ีเกิดในท่ีท างานอาจมาจากสภาพการท างาน 
เช่น เช้ือโรคท่ีมากบัท่อดูดอากาศ น ้ าประปา อาหาร หรือมาจากเพื่อนร่วมงานท่ีติดเช้ือละแพร่
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ระบาดกนัเอง จึงควรช้ีแนะถึงการดูแลสุขอนามยัของลูกจา้ง แยกผูป่้วยท่ีเป็นโรคท่ีอาจติดต่อได้
ออกต่างหาก และใหมี้การป้องกนัโรครวมทั้งใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งเป็นประจ า 

 

แนวทางปฏบัิติในการป้องกนัอบัุติเหตุ 

 ณัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) อธิบายว่าอุบติัเหตุเป็นเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่
คาดฝัน และเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลให้การปฏิบติังานเกิดการเสียจงัหวะหรือหยุดลง ท าให้เกิดผล
กระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิภาพขององคก์าร โดยท่ีแนวทางในการปฏิบติัหรือ
กลยทุธ์ในการป้องกนัอุบติัเหตุสามารถกระท าไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ (Cause Analysis ) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อุบติัเหตุผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุจะมีหน้าท่ีสังเกตและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ  
ในการด าเนินงานท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ เพื่อท่ีจะจดัการดูแลใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสม 

 2. การลดสภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ( Elimination of Unsafe Conditions ) การลด
สภาวการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั สามารถด าเนินการไดห้ลงัจากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอุบติัเหตุ
ของอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะไดข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุ ดงันั้นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีป้อง
กบัอุบติัเหตุสมควรท่ีจะหาแนวทางในการป้องกนัไม่ให้เกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงสภาพการท างาน การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่น
สภาพท่ีดี ตลอดจนมีการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส าหรับพนกังาน 

 3. การลดการกระท าที่ไม่ปลอดภัย ( Elimination of Unsafe Acts ) นอกจากความพยายาม
ในการท่ีจะลดสภาวการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัลงดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ การหาแนวทางป้องกนั
และลดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยันบัไดว้า่มีความส าคญัไม่แพก้นั การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
พนกังานในเร่ืองความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน การปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขอนามยัตลอดจน
การเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการส่งเสริม
มาตรการความปลอดภยัและการป้องกบัอุบติัเหตุภายในองคก์ารอยา่งยิง่ 

 4. ส่งเสริมแนวความคิดด้านการป้องกัน  การป้องกนัมิให้เกิดอุบติัเหตุมีความส าคญั
อยา่งมากต่อการบริหารงานดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังนั้นไม่วา่จะ
มีชนิด ขนาด หรือความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ล้วนแลว้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
องคก์ารทั้งส้ิน นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายท่ีใชใ้นการป้องกนัอุบติัเหตุยงัมิสามารถท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ
กบัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุแต่ละคร้ังได ้องค์กรควรมีมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุ 
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เพราะนอกจากจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กรแล้วยงัอาจเกิดความสูญเสียต่อครองครัวของ 

ผูป้ระสบเหตุและเกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รตามมาดว้ย  
 

แนวโน้มของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคต 

 ปัจจุบนัน้ีโลกอยูใ่นยุคโลกาภิวตัน์ท่ีแต่ละองคก์รทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคเอกชนจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ก็จะมีมากข้ึนและพฒันารูปแบบไปตลอดเวลา ท าให้องค์กร
ต่างๆทุกภาคส่วนจะตอ้งเตรียมการเพื่อรับมือกบัปัญหาและความทา้ทายท่ีจะเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงพอ
สรุปไดด้งัน้ี คือ 

 1. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การรักษา
สุขภาพทางกาย และจิตของพนกังานจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง การรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มจะเป็น
เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ ทัว่โลก ภาครัฐและเอกชนจะเนน้การขอสวสัดิการมากข้ึน 

 2. ระบบให้ลูกจา้งมีส่วนร่วมในการท างาน การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จะน ามาใช้
อยา่ง กวา้งขวางมากข้ึน ท าใหเ้กิดการสร้างความรู้สึกในการท างานท่ีดี ในความเป็นจริงลูกจา้งมีขอ้ 
ต่อรองอ่อนลา้ลง เพราะฝ่ายนายจา้งให้ออกจากงาน ท าให้ฝ่ายลูกจา้งคบัขอ้งใจมากและไม่ทราบวา่ 
เม่ือใดสถานการณ์จะดีข้ึนแลว้จะไดดี้ดว้ยกนั 

 3. ค่าจา้งขั้นต ่าท่ีปรับสูงข้ึนทุกปี จะท าใหฝ่้ายนายจา้งตอ้งใหค้วามสนใจในการจา้งงาน 
โดยเน้นท่ีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการจา้งงานลูกจา้งให้น้อยท่ีสุดเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย เพิ่มผล
ก าไร หรือ ความอยู่รอดขององค์กร จะเกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เคร่ืองจักร และหุ่นยนต ์

มาทดแทนแรงงานมนุษยม์ากข้ึน  
 4. การนัดหยุดงานจะเกิดบ่อยข้ึนและมีระยะเวลานานข้ึนเน่ืองจากฝ่ายลูกจา้งมีการ
รวมตวักนัเขม้แขง็มากข้ึน  
 5. เกิดการจดัตั้งสหภาพแรงงานในองค์กรทุกขนาดมากข้ึนทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซ่ึงจะท าใหเ้กิดขอ้เรียกร้องต่างๆมากมายจนน าไปสู่การตรากฎหมายใหม่ๆตามมา 

 6. ระดบัการศึกษาของลูกจา้งสูงข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจและมีความต่ืนตวัดา้นแรงงาน 
สัมพนัธ์กนัมากข้ึน รวมทั้งการใชสิ้ทธิประโยชน์ของตนมากยิง่ข้ึน จะเกิดการเลือกงานจนท าให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการบางประเภทโดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีใชแ้รงงาน
ระดบัปฏิบติัการจ านวนมาก 
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สรุป 

 ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งมีความส าคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพองค์กร แรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมี
ความส าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก การบริหารจดัการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้
เกิดประโยชน์ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง  และประเทศชาติ โดยนายจ้างสามารถด าเนินกิจการได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีผลก าไร รักษาระเบียบวินยัและความสงบเรียบร้อยขององคก์รได ้ในส่วนของลูกจา้งนั้น
จะส่งผลต่อขวญัก าลงัใจในการท างาน มีความสามารถในการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
มีความสุขในการปฏิบติังาน เกิดความรักและความผูกพนักบัองค์กร การบริหารจดัการแรงงาน
สัมพนัธ์ท่ีดียงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแง่ของการช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน  
การขยายตวัทางอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเกิดความสงบสุขในสังคม 

 อย่างไรก็ตามในยุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงโลกเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี ท าให้รูปแบบของความสัมพนัธ์
และความคาดหวงัระหว่างนายจา้งและลูกจ้างเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีการติดตามขอ้มูล ข่าวสารอย่างเท่าทนัเพื่อปรับรูปแบบการบริหาร
แรงงานสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 10 

 

 

 1. จงระบุและอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ มาโดยละเอียด 

 2. องคก์ารของลูกจา้งประกอบดว้ยหน่วยงานใดบา้ง จงอธิบายมาพอสังเขป  
 3. จงอธิบายองคก์ารของนายจา้งมาพอสังเขป  
 4. องคก์ารของรัฐบาลท่ีส าคญัท่ีรัฐบาลด าเนินการทางดา้นแรงงานสัมพนัธ์ประกอบดว้ย
องคก์าร อะไรบา้ง จงอธิบายมาพอสังเขป 

 5. จงอธิบายขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งมาพอเขา้ใจ 

 6. ลกัษณะแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี ควรจะประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้ง จงอธิบาย 

 7. จงอธิบายแนวทางการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางแรงงานระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง
โดยสังเขป 

 8. จงอธิบายความหมายและความส าคญัของความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมาพอ
สังเขป 

 9. จงอธิบายวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุมาพอเขา้ใจ 

 10. จงอธิบายแนวโนม้ของปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ในอนาคตโดยละเอียด  
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