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พัฒนาภาวะผูนํา การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธและแรงงานท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัว ผูซ่ึงคอยเปนกําลังใจและสนับสนุน 

ตลอดจนครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการเขียนผลงานทางวิชาการนี้ 

รวมถึงขอขอบใจผูเรียนทุกคนท่ีมีขอเสนอแนะ ซ่ึงหลายคําแนะนํากอใหเกิดกําลังใจในการพัฒนาการ

เขียนใหดียิ่งข้ึนไป ขอขอบคุณทุกทานในความอนุเคราะหนั้น ณ โอกาสนี้ดวย 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 
รหัสวิชา  3573101 และ HT21202 
 

รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว         3(3-0-6) 

 (Human Resources Management in Hotel and Tourism Industry) 

                                        
คาํอธิบายรายวิชา 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผน การฝกอบรม การพัฒนาภาวะผูนําและทีมงาน 

แรงจูงใจในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว การบริหารแรงงานสัมพันธ 

 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานและเขาใจทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจข้ันตอน กระบวนการในการวางแผน สรรหา การ

จางงาน การฝกอบรมบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเท่ียว 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานและเขาใจกฎหมายแรงงานและการบริหารแรงงาน

สัมพันธ 

4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไปใชในการ

ทํางานในตลาดแรงงานไดในอนาคต 
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  ตําแหนงงาน 

- การเลื่อนตําแหนงงาน 

- การโยกยายงาน 

- การลดตําแหนงงาน 

- การออกจากงาน 
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  ประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ความสําคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  องคประกอบของภาวะผูนํา 

  การแสดงออกในการเปนผูนําท่ีดี 

  คุณสมบัติผูนํา 

  ประเภทผูนํา 

สรุป 

  แบบฝกหัด 

  เอกสารอางอิง 
 

บทท่ี 9   คาตอบแทน(แรงจูงใจในการทํางาน)   6 ช่ัวโมง 

  ความหมายคาตอบแทน 

  วัตถุประสงคในการใหคาตอบแทน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาตอบแทน 



ฑ 

 

การกําหนดคาตอบแทน 

ขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทน 

กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ 

สรุป 

  แบบฝกหัด 

  เอกสารอางอิง 
 

บทท่ี 10 สวัสดิการและสิทธิประโยชน(แรงจูงใจในการทํางาน) 6 ช่ัวโมง 

  พัฒนาการของสวัสดิการในองคการ 

  ประเภทของสวัสดิการ 

  ชนิดของสวัสดิการ 

  หลักการจัดสวัสดิการ 

  การบริหารสวัสดิการในองคการ 

  กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

สรุป 

  แบบฝกหัด 

  เอกสารอางอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

2. แบงกลุมใหศึกษากฎหมายเพ่ือใหทํางานเปนทีมแลวเสนอรายงานหนาชั้นเรียนเปนกลุม 

2.  แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนรูเร็ว

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีเรียนรูชา 

3.  รวมอภิปรายเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

4.  ครูสอนสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม  

5.  มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 



ฒ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

2. กฎหมายแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ (ในภาคผนวกเอกสารประกอบการสอน) 

3. แผนภาพ วีดิทัศน 

4. Power Point 

5. แหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

6. ขาว บทความ หนังสือตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและประเมินผล 

        การวัดผล 

1. คะแนนระหวางภาค                                                     60% 

1.1  คะแนนเขาหองเรียน    10% 

1.2  การมีสวนรวมในชั้นเรียน    10% 

1.3  ทําแบบฝกหัดทายบท    10% 

1.4  ทดสอบกลางภาคเรียน    30% 

2.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน     40% 

 การประเมินผล 

ระดับ   A         =       80 - 100   คะแนน                 

ระดับ   B+       =       75 - 79     คะแนน 

ระดับ   B         =       70 - 74     คะแนน                 

ระดับ C+       =       65 - 69     คะแนน 

ระดับ C         =       60 - 64     คะแนน                 

ระดับ D+       =       55 - 59      คะแนน 

ระดับ D         =       50 – 54     คะแนน                

  ระดับ E         =          0 - 49    คะแนน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 

ความรูเบื้องตนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. วัตถุประสงคการจัดการทรัพยากรมนุษย 

2. หนาท่ีหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

3. การจัดองคการของหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

4. พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

5. การบริหารงานบุคคล 

6. การบริหารทรัพยากรมนุษย 

7. สรุป 

8. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงคในการจัดการทรัพยากรมนุษยได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายหนาท่ีหนวยงานทรัพยากรมนุษยได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายการจดัองคการของหนวยงานทรัพยากรมนุษยได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษยได 

5. ผูเรียนสามารถบอกความแตกตางการบริหารงานบุคคลกับการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย

ได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา วิธีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

2. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

3. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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4. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. แผนภาพ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 1 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
 

ทรัพยากร(Resource) แบงออกไดเปน 

1. ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองได เชน น้ํา ปาไม น้ํามัน กาซธรรมชาติ 

2. ทรัพยากรท่ีลาสมัยได  เชน คอมพิวเตอร เทคโนโลยี โทรศัพท 

3. ทรัพยากรท่ียืดหยุนได  เชน มนุษย 
 

ดานบริหารธุรกิจมีทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการจัดการ  หรือเรียกวา  “4 Ms” 

ไดแก  บุคคล(Man) เงินทุน(Money) วัตถุดิบ(Material) วิธีการ(Method) ผูบริหารท่ีมีศักยภาพตอง

สามารถจัดสรรอัตราสวนทรัพยากรใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประโยชน

สูงสุดแกองคการ ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรท้ัง 4  คือ คนหรือทรพัยากรมนษุย 

เพ่ือสงเสริมและเปนหลักประกันวาทุกกิจกรรมขององคการจะดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สงผลใหผูจัดการทุกคนตองใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยภายใตการดูแลของตน  

ดังคํากลาวท่ีวา “ผูจัดการทุกคนเปนผูจัดการทรัพยากรมนุษย Every Manager is Human 

Resource Manager” 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
  

หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบริหารหรือผูมีหนาท่ีเก่ียวกับงานบุคลากรและ/หรือบุคคลท่ีตอง

ปฏิบัติงานเก่ียวกับบุคลากรขององคการรวมกันใชความรู ทักษะ ประสบการณในการสรรหา  

คัดเลือก  บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการและหมายความรวมไปถึง

การใชทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมีคุณคาสูงข้ึนเรื่อยๆ  ท้ังตอภาระหนาท่ีขององคการและตอเปาหมายชีวิตของตัวพนักงานเอง 

ฝายทรัพยากรมนุษย(Human Resource หรือ HR) มีหนาท่ีเปนเพียงหนวยงานกลางในการ

ใหบริการแกหัวหนางานและผูบริหารในการใหคําแนะนําการบริการ การใหความชวยเหลือและใหการ



 

 
 

4 

สนบัสนุนเทานั้น สวนภาระหนาท่ีการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงนั้น

เปนหนาท่ีของหัวหนางานและผูบริหาร ซ่ึงหัวหนางานและผูบริหารจะตองเตรียมการ วางแผนและ

บริหารการจัดการเพ่ือทําใหทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูแลวและท่ีจะนําเขามาใหม ใหสามารถประกอบ

กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตามเปาหมายและนโยบายขององคการได 
 

การจัดการทรัพยากรมนษุยมีกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1. กอนเขารวมงาน  งานทรัพยากรมนุษยจะตองวางแผน  สรรหา จูงใจบุคคลท่ีมีความรู  

ความสามารถและเหมาะสมท่ีสุดใหเขาทํางานกับองคการ 

2. ขณะปฏิบัติงาน งานทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีรักษาใหสมาชิกขององคการมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานท่ีดี  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการโดยใหผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม  จัดสรร

สวัสดิการเสริมสรางสุขอนามัย เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจในการทํางานให

องคการอยางเต็มท่ี 

3. ภายหลังจากการรวมงาน งานทรัพยากรมนุษยจะตองคํานึงถึงบุคลากรท่ีทํางานจน

เกษียณอายุ  หรือมีเหตุตองออกจากงาน ยกเวนการกระทําผิดวินัยรายแรง โดยจัดเตรียมสวัสดิการ 

เชน การใหบําเหน็จ  บํานาญ  ทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทนหรอืผลตอบแทนในรูปอ่ืน 

 

วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

งานทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคท่ีจะตอบสนองความตองการในหลายระดับดังตอไปนี้ 

1.  สังคม งานทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการทางสังคม  เนื่องจาก

แตละสังคมตองการใหสมาชิกทุกคนอยูอยางสงบสุขและสามารถพัฒนาสังคมใหคงอยูไดในอนาคต 

2. องคการ  เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่อง งานทรัพยากรมนุษยจะมีหนาท่ีเก่ียวของตั้งแตกอนเขารวมงาน  ขณะปฏิบัติงานและหลัง 

จากรวมงานเพ่ือสรางความม่ันใจใหองคการวามีบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะและความสามารถ 
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3.  บุคลากร  เหตุผลท่ีบุคคลตองทํางานเพ่ือใหตัวเองและครอบครัวสามารถดํารงชีวิตและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีไดในสังคม การจัดการทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคท่ีจะตอบสนองความตองการ

ระดับตางๆของบุคลากรเริ่มต้ังแตการรับบุคคลเขาทํางาน การจายคาตอบแทนอยางเหมาะสมและ

ยุติธรรมการใหผลประโยชนตอบแทน จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนา การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 

การวางแผนอาชีพ วางแนวทางสําหรับอนาคต การจัดกิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงงานเหลานี้ลวนมีสวน

ชวยสงเสริมมาตรฐานการครองชีพของบุคคลใหดีข้ึนไดท้ังสิ้น 

 

หนาท่ีของหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

1.  กําหนดนโยบายดานบุคลากรเฉพาะของแตละหนวยงานภายในองคการ และทําหนาท่ี

จัดเตรียมขอมูลท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับบุคลากรใหผูบริหารเพ่ือกําหนดนโยบาย 

2.  ใหคําแนะนําในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวของกับงานทรัพยากรมนุษย ทุกหนวยงานสามารถขอ

คําแนะนําไดจากหนวยงานทรัพยากรมนุษยโดยตรง เชน ตองการเพ่ิมลดกําลังคน หรือเม่ือมีปญหา

เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน 

3.  ใหบริการ งานทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีในการใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแกสายงาน

หลัก เชน โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาและวางแผนชีวิต

แกบุคลากร 

4. ควบคุม งานทรัพยากรมนุษยทําหนาท่ีควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนงานเก่ียวกับ

กําลังคนภายในองคการท้ังหมด 

 

หนาท่ีแผนกทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวกับสมาชิกขององคการ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวางแผนจะมีสวนชวยสะทอนภาพอนาคตเพ่ือใหเกิด

แนวทางและความกระจางแกผูปฏิบัติได 

2. การจางงาน มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและความถูกตองของขอมูลอยางละเอียดกอนทํา

สัญญาจางในการรับบุคคลเขาทํางาน 
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3. การจัดการดานตําแหนงงาน ตองเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดบุคคลให

เหมาะสมกับแตละตําแหนงหนาท่ี 

4.  การฝกอบรมและพัฒนา มีหนาท่ีตรวจสอบและติดตามผลการฝกอบรมวาประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรอืไม เพียงใด 

5. การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน ตองทําการประเมินคางาน เปรียบเทียบและ

กําหนดอัตราคาจางภายในองคการใหเปนไปอยางยุติธรรม 

6. การธํารงรักษาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับองคการอยางเต็มใจ เต็ม

ความสามารถ เปนระยะเวลานาน มีขวัญกําลังใจและจงรักภักดีตอองคการ 

7. การรักษาระเบียบวินัย กฎระเบียบขอบังคับขององคการ อยางครอบคลุม 

8.  บริหารแรงงานสมัพันธ โดยการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางองคการ พนักงานและ

สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ 

9. กิจกรรมอ่ืน เชน ใหคําปรึกษา คําแนะนําหรือบริการพิเศษแกบุคลากรและใหบริการสังคม 

การจัดองคการของหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

ปจจัยท่ีมีผลตอโครงสรางของหนวยงานทรพัยากรมนุษย จําแนกไดดังนี้ 

1. ผูบริหาร เปนหัวใจขององคการ การตัดสินใจของผูบริหารจะมีสวนเก่ียวของกับ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ กลาวไดวาความเขาใจและทัศนคติของ

ผูบริหารท่ีมีตอการจัดการทรัพยากรมนุษยมีผลโดยตรงตอการจัดโครงสรางและพัฒนา

ของหนวยงานทรัพยากรมนุษย 

2. ขนาดและโครงสรางขององคการ องคการท่ีมีขนาดตางกันยอมมีความตองการและมี

งบประมาณในงานดานบุคลากรท่ีแตกตางกัน  การจัดโครงสรางองคการยังมีผลตอการจัด

หนวยงานและลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานทรัพยากรมนุษยโดยตรง 

3. ความสัมพันธระหวางบุคลากร หนวยงานทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถ

สรางความรูสึกรวม ความคุนเคย และความเปนกันเองระหวางบุคลากรในองคการ 
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4. ปจจัยภายนอก สิ่งแวดลอมภายนอกองคการและกระแสความตองการของสังคม ตางมี

สวนในการกําหนดโครงสราง และสงผลใหหลายองคการตองปรับปรุงหนาท่ีโครงสราง

และการดําเนินงานของหนวยงานทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

1. ชวงระยะกอนเริ่มแรก 

1.1 โรเบิรต โอเวน ป ค.ศ. 1771-1858 เสนอใหมีการลดระยะเวลาในการทํางานของ

พนักงานลง พรอมกับเสนอใหมีการปองกันการใชแรงงานเด็กท่ีอายุต่ํากวา 10 ป 

1.2 ชารลส แบบบาจ ป ค.ศ. 1792-1871 แนะนําใหมีการใชแผนการแบงกําไร 2 สวน 

1.2.1 พนักงานจะไดรับโบนัสจากการเสนอคําแนะนําท่ีดีในการทํางานกระตุนให

บุคลากรมีความคิดสรางสรรคและกลาแสดงออก 

1.2.2 คาจางของพนักงานข้ึนอยู กับกําไรของโรงงาน ซ่ึงจะเปนการกระตุนให

พนักงานทํางานอยางเต็มความสามารถ 

2. ชวงระยะเริ่มแรก 

2.1  เฟรเดอริค ดับเบิลยู. เทเลอร ป ค.ศ. 1856-1915 ไดคนพบวาคนงานจะทํางานไม

เต็มกําลังความสามารถของตน โดยตั้งสมมติฐานวา 

2.1.1 คนงานกลัววาเม่ือผลผลิตเพ่ิมข้ึนตนจะตองออกจากงาน เนื่องจากโรงงานไม

ตองการคนงานมากเกินไป 

2.1.2 ระบบการจายคาจางแบบรายชั่วโมงทําใหคนงานพยายามทํางานโดยใชเวลา

ยาวนานข้ึนเพ่ือใหไดคาแรงมากข้ึน 

2.1.3 ลักษณะการทํางานท่ีใชประสบการณในอดีตหรือกฎเกณฑท่ีไมแนนอน จะทํา

ใหขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.2 เฮนรี่ แอล. แกนต  ป ค.ศ. 1861-1919 ผลงานท่ีเปนท่ีรูจักคือ แผนภูมิของแกนตซ่ึง

เปนการกําหนดตารางเวลาและกิจกรรมท่ีใชประกอบการวางแผนจัดเวลา 
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3.   ชวงแนวความคิดดานมนษุยสัมพันธ 

3.1 ฮิวโก มันสเทอรเบิรก ป ค.ศ. 1863-1916 ไดใหความสนใจเปนพิเศษในสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมใหการทํางานท่ีดีท่ีสุดของแตละบุคคลและพยายามหาวิธีท่ีจะใหคนงานปฏิบัติ

ตามท่ีฝายบริหารตองการ 

3.2 แมรี่ พารกเกอรโฟลเลตต  ป ค.ศ. 1868-1933 ใหความสนใจศึกษาเรื่องการพลวัตกลุม

การแบงอํานาจ การแกไขความขัดแยง และบูรณาการของระบบองคการ 

3.3 อับบราฮัม มาสโวว  ป ค.ศ. 1908-1970 ไดตั้งสมมุติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยไว  

3 ประการ คือ 

1. มนุษยทุกคนมีความตองการอยางตอเนื่องท่ีไมมีทางบรรลุไดหมด เม่ือความตองการ

ใดไดรับการบําบัดแลว บุคคลจะมีความตองการใหมเกิดข้ึน 

2. พฤติกรรมจะเปนผลมาจากความตองการ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุ

ความตองการในขณะนั้น 

3. ความตองการของบุคคลสามารถจัดใหอยูในลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุดได  เม่ือ

บุคคลไดรับการตอบสนองในความตองการข้ันหนึ่งก็จะเกิดความตองการในข้ันตอไป 

ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว คือ 

1. ความตองการทางกายภาพ 

2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย 

3. ความตองการมีสวนรวมในสังคม 

4. ความตองการการยอมรับนับถือเกียรติยศ ชื่อเสียง 

5. ความตองการประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตั้งใจไว 

3.4 ดักลาส แมคเกรเยอร ป ค.ศ. 1906-1964 ไดสรางสมมติฐานท่ีเรียกวา ทฤษฎี  X  และ 

ทฤษฎ ีY  ซ่ึงสะทอนถึงทัศนคติของผูจัดการท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาท่ีแตกตางกัน 

3.4.1 ทฤษฎ ีX มีสมมุติฐานในทางลบวา คนงานเกียจครานมีความทะเยอทะยานต่ํา 
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3.4.2 ทฤษฎ ีY มีสมมุติฐานในทางบวกวา คนงานท่ีมีวุฒิภาวะสูงมีความสามารถท่ีจะ

ควบคุมตนเองได 

4. ปจจุบัน 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอดีตสงผลตอพัฒนาการของการบริหารงานบุคคลของ

องคการในปจจุบัน เห็นไดจากวิกฤติการณภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกา

ชวงป ค.ศ. 1930-1939 ซ่ึงไดกอใหเกิดปญหาการวางงานและความไมม่ันคงทางสังคมทําให

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดเขามามีบทบาทในการออกกฎหมายคุมครองสิทธิ ปรับปรุงความ

ม่ันคงของคนงาน การควบคุมสภาพการทํางาน ซ่ึงมีผลทําใหสหภาพแรงงานเจริญเติบโต

อยางรวดเร็วและสงผลตอการดําเนินงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดมีการเปลี่ยนชื่อ

จาก การบริหารงานบุคคล มาเปน การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) 

1. เปนการบริหารโดยใชกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับและตัวบทกฎหมายท่ีเครงครัด เพ่ือทํา

ใหพนักงานในองคการอยูในระเบียบวินัย 

2. เปาหมายสูงสุดในการบริหารงานบุคคล คือ การรักษาสันติสุขในองคการ โดยมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเปนเรื่องรอง 

3. การวางแผนกําลังคนและการกําหนดขอบเขตหนาท่ีงาน เพ่ือกําหนดคําบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) มีสภาพตายตัวโดยฝายบุคคล  

4. ฝายบุคคลมีอํานาจอยางยิ่งในการใหคุณใหโทษแกพนักงาน 

5. การอบรมและพัฒนาจัดทําโดยหัวหนางานหรือผูบริหารเปนผูกําหนด 

6. การปฐมนิเทศพนักงานใหมจะเนนท่ีระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและกติการวมถึง

บทลงโทษ  

7. ฝายบุคคลจะเนนความรอบรูในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฉบับตางๆ 

8. การลงโทษพนักงาน ถือเปนผลงานชิ้นเอกของเจาหนาท่ีฝายบุคคล 
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การบรหิารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

1. มีแนวคิดท่ีวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยสินมีคาขององคการและทุนมนุษยเปนทุนท่ียั่งยืน

ท่ีสุด 

2. เปาหมายหลัก คือ การใชทรัพยกรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. เนนการพัฒนาใหพนักงานมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนพรอมกับการพัฒนาองคการ 

4. การวางแผนและการกําหนดหนาท่ีงาน ดําเนินการโดยสํารวจความสามารถของพนักงาน

ท่ีมีอยู แลวปรับขอบเขตหนาท่ีงานตามความรับผิดชอบนั้น การบริหารงานมีความ

ยืดหยุนไดตามความจําเปนของภารกิจ 

5. ฝายทรัพยากรมนุษย ทําหนาท่ีเปนคลังขอมูลดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

6. การพิจารณาผลงาน การเลื่อน ลด ปลด ยาย เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาโดยตรงของ

พนักงาน 

7. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานจะใช การประเมินระดับสมรรถนะเปนหลัก 

8. แรงงานสัมพันธ เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหพนักงานรูสึกถึงความมีคุณคาของตนเอง 

9. การลงโทษพนักงานถือเปนสิ่งจําเปน ท่ีตองปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือใหเปนบทเรียน 
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สรุป 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยมีกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ กอนเขารวมงาน ขณะปฏิบัติงาน และ

ภายหลังจากรวมงาน วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองตอบุคคล องคการ

และสังคม สวนปจจัยท่ีมีผลตอโครงสรางของหนวยงานทรัพยากรมนุษย คือ ผูบริหาร ขนาด

โครงสรางขององคการ ความสัมพันธระหวางบุคลากรและสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ พัฒนาการ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย มี 3 ชวง คือ ชวงระยะกอนเริ่มแรก ชวงระยะเริ่มแรกคือชวง

แนวความคิดดานมนุษยสัมพันธ และในปจจุบัน ความแตกตางหลักระหวางการบริหารงานบุคคล กับ

การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยมองคนเปนทรัพยสินท่ีมีคาและเปน

ตนทุนท่ียั่งยืนท่ีสุด 
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แบบฝกหัด 

1. ใหยกตัวอยางทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองได มาอีก 5 ตัวอยางโดยไมซํ้ากับในเอกสาร 

2. ใหยกตัวอยางทรัพยากรท่ีลาสมัยได มาอีก 5 ตัวอยางโดยไมซํ้ากับในเอกสาร 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษยกอนเขารวมงานกับองคการ งานทรัพยากรมนุษยมีข้ันตอน

การทํางานอยางไรบาง อธิบายเปนขอๆ 

4. การจัดการทรัพยากรมนุษยขณะปฏิบัติงานกับองคการ งานทรัพยากรมนุษยมีข้ันตอนการ

ทํางานอยางไรบาง อธิบายเปนขอๆ 

5. การจัดการทรัพยากรมนุษยหลังรวมงานกับองคการ งานทรัพยากรมนุษยมีข้ันตอนการ

ทํางานอยางไรบาง อธิบายเปนขอๆ 

6. ใหเลือกหนาท่ีของหนวยงานทรัพยากรมนุษยมา 1 ขอแลวอธิบายข้ันตอนการทํางานเปน

ขอๆ พอเขาใจ 

7. ใหเขียนสรุปพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษยในแตละชวงเวลามาพอเขาใจ 

8. ใหอธิบายลําดับข้ันความตองการของมาสโลว มาพอเขาใจ 

9. ใหอธิบายแนวความคิดการบริหารงานบุคคลมาเปนขอๆพอเขาใจ  

10. ใหอธิบายแนวความคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษยมาเปนขอๆ 

11. พอเขาใจ ใหเปรียบเทียบแนวความคิดการบรหิารงานบุคคลและการบรหิารงานทรัพยากร

มนุษยมาเปนขอๆ พอเขาใจ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

การวางแผนทรัพยากรมนษุย 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. หนาท่ีทางการจัดการ 

2. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

- การเตรียมการ 

- การสรางแผน 

- การปฏิบัติตามแผน 

- การประเมินผล 

3. การคาดการณความตองการดานทรัพยากรมนุษย 

4. สรุป 

5. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเรียนสามารถอธิบายหนาท่ีทางการจัดการได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ในเรือ่งการเตรยีมการ การ

สรางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายการคาดการณความตองการดานทรัพยากรมนุษยได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. บทความจากขาวและวารสารท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 2 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

บุคคลท่ีดํารงตําแหนงเก่ียวของกับงานบริหารและการจัดการไมวาจะทํางานอยูในหนวยงาน

ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลอดจนสังกัดอยูสวนใดหรือระดับใดขององคการ ตั้งแต หัวหนา

งานระดับปฏิบัติการ (Operational Supervisor) ผูจัดการระดับกลาง (Middle Manager) จนถึง

ผูบริหารระดับสูง (Top Executive) ตางมีความจําเปนท่ีจะตองทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

หรือ หนาท่ีทางการจัดการ (Management Functions) ท้ังสิ้น 

หนาท่ีทางการจัดการ 

สามารถกลาวไดวา หนาท่ีทางการจัดการ คือ หนาท่ีท่ีผูจัดการทุกคนตองปฏิบัติ หนาท่ี

เหลานี้ไดถูกศึกษา รวบรวมและกลาวถึงครั้งแรกในหนังสือชื่อ Industrial and General 

Administration ป ค.ศ. 1916 แตงโดย เฮนรี่เฟโยล (Henry Fayol) วิศวกรและนักบริหาร

อุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ซ่ึงไดกลาวถึงหนาท่ีทางการจัดการไว 5 หนาท่ีดวยกันคือ 

 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การจัดองคการ (Organizing) 

3. การสั่งการ (Commanding) 

4. การประสานงาน (Coordinating) 

5. การควบคุม (Controlling) 
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หนาท่ีทางการจัดการแบบเดิม 

 

 

ปจจุบันนักวิชาการบางสวนไดกลาวถึงหนาท่ีทางดานการจัดการโดยแบงออกเปน 4 หนาท่ี 

คือ  

1. การวางแผน (Planning) คือ การวางวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การสรางกลยุทธ 

และการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกตางกันใน

ดานระยะเวลา เชน แผนระยะยาว แผนระยะกลางหรือแผนระยะสั้น  ตลอดจนมีความแตกตางกัน

ตามหนาท่ีทางธุรกิจ เชน แผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิต  

2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลใน

องคการใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่นและเต็มความสามารถซ่ึง

จะทําใหองคการสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดตามแผนท่ีตั้งไว 

การวางแผน 

การจัด
องคการ 

การสั่งการ 

การ
ประสานงาน 

การควบคุม 
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3. การนํา (Leading) คือ การท่ีหัวหนางานหรือผูจัดการใชภาวะผูนํา (Leadership) ซ่ึงตอง

อาศัยท้ังศาสตรและศิลปในการกระตุน ชักจูงและสงเสริมใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามท่ีตัวเองตองการดวย

ความเต็มใจ 

4. การควบคุม (Controlling) เปนการตรวจสอบและประเมินผลวาแตละกิจกรรมท่ีทําตาม

แผนท่ีวางไวสามารถดําเนินไปตามท่ีไดวางแผนไวหรือไม ตลอดจนสมควรท่ีจะมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยางไรบาง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับองคการ 

 

หนาท่ีทางการจัดการสมัยใหม 

 

 

จากรูปจะแสดงความสัมพันธของหนาท่ีทางการจัดการซ่ึงมีลักษณะเปนสากล (Universal) 

คือไมมีท่ีสิ้นสุด มีหนาท่ีดานการจัดการท่ีตองแสดงออกขณะปฏิบัติงาน โดยผูจัดการในแตละ

หนวยงานตองปฏิบัติหนาท่ีทางการจัดการในแตละหนาท่ีแตกตางกันไปตามระยะเวลาและโอกาส 

ตลอดจนข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ หนวยงาน สายงาน หรือระดับการทํางานในองคการ 

หนาท่ี
ทางการ
จัดการ 

การ
วางแผน 

การจัด
องคการ 

การนํา 

การ
ควบคุม 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการท่ีผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะนําหลักการตางๆ

มาประยุกตใชในการท่ีจะทําใหองคการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมารวมงานอยางเพียงพอและตอเนื่อง

เพ่ือใหองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ีคาดการณความตองการดานทรัพยากร

มนุษยขององคการ อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับบุคลากรและตอบสนองตอ

ปจจัยแวดลอม ต้ังแตกอนบุคลากรเขารวมงานกับองคการ ขณะปฏิบัติงาน จนกระท่ังออก เพ่ือให

องคการใชเปนแนวทางปฏิบัติและเปนหลักประกันวาจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพออยูเสมอ

ตลอดจนเพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life: QWL) ท่ีเหมาะสม 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงครวมขององคการ 

โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือประสิทธิภาพ ความม่ันคงและการเจริญเติบโตขององคการ บุคลากรและ

สังคม ซ่ึงทําใหเห็นวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะตองประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนษุยเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

โดยผูมีหนาท่ีวางแผนตองเก็บขอมูล ศึกษา วิเคราะห วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบ ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา ไมใชทําแบบครั้งตอครั้งหรือเปนการ

แกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 

2. การคาดการณ การวางแผนทรัพยากรมนุษยตองมีการคาดการณไปในอนาคตถึงความ

ตองการดานบุคลากรขององคการวามีแนวโนมหรือทิศทางท่ีจะออกมาในลักษณะใด เชน ขนาดของ

องคการหรือกระบวนการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยนักบริหารทรัพยากรจะตองมีความเขาใจถึง

สภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอองคการท้ังในระดับระดับจุลภาคและมหาภาค ตลอดจนมีความสามารถท่ีจะ

นําความรูและความเขาใจนั้นมาวิเคราะหเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนได เพ่ือใหสามารถพยากรณ

สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงท่ีสุด เพ่ือทําใหการดําเนินงานดาน

ทรัพยากรมนุษยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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3. วิธีปฏิบัติ เม่ือมีการคาดการณถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแลว นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย ตั้งแต

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษาจนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพ่ือ

ดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยาง

เหมาะสม 

4. องคการและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถจะตองสรางและรักษา

สมดุลของทรัพยากรมนุษยภายในองคการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยูตลอดเวลา การวางแผน

ทรัพยากรมนุษยจะเปนเครื่องมือและแนวทางสําคัญในการสรางหลักประกันวาองคการจะมีบุคลากรท่ี

มีคุณภาพตามท่ีตองการมารวมงานในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยไมเกิดสภาวะบุคลากรลนงานหรือขาด

แคลนแรงงานข้ึน 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการตอเนื่องท่ีใชในการคาดการณและกําหนด

วิธีการปฏิบัติในกิจกรรมดานบุคลากร เพ่ือรักษาสมดุลของบุคลากรในองคการใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

การวางแผนไดรับการยอมรับวาเปนหนาท่ีสําคัญอันดับแรกท่ีผูจัดการตองปฏิบัติใน

การบริหารงาน เนื่องจากการวางแผนจะชวยใหบุคลากรเห็นภาพความสัมพันธของกิจกรรม

ตางๆ ท่ีตองทําจนกระท่ังบรรลุเปาหมาย ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการตามท่ีต้ังไว ดังท่ีมีผูกลาววา แผนการท่ีดี

เปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีบงบอกรายละเอียด โดยในแผนท่ีฉบับนี้จะมีขอมูลตางๆ มีการกําหนด

เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณสําคัญประกอบการเดินทาง เพ่ือใหบุคลากรสามารถเดินทาง

ถึงจุดหมายไดอยางสะดวก ปลอดภัยและมีอุปสรรคนอยท่ีสุด 

ผูวางแผนจะตองเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและตัดสินใจ เพ่ือท่ีจะตอบ

คําถามตอไปนี้ 

1. จะทําอะไร (What to do?) การวางแผนเปนการวางแนวทางปฏิบัติสําหรับอนาคต ดังนั้น

ผู ท่ีมีหนาท่ีวางแผนจะตองกําหนดเปาหมายวาตองการจะทําอะไรโดยพิจารณาวา

เปาหมายนั้นมีความสอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคขององคการหรือไม เนื่องจาก

แผนงานจะตองสนับสนุนตอการบรรลุความตองการสูงสุดขององคการ 

2. จะทําอยางไร (How to do?) นอกจากกําหนดวาจะทําอะไรแลว ผูมีหนาท่ีวางแผน

จะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติดวยวาตองการจะทําอะไรและทําอยางไร เพ่ือใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการใชทรัพยากรขององคการ

เปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและตรงตามความตองการท่ีสุด 

3. จะใหใครทํา (Who will do?) การเลือกสรรบุคลากรนับเปนเรื่องสําคัญ เพราะการใช

บุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงานจะทําใหงานดําเนินไปไดอยางราบรื่นตามแผน

ท่ีกําหนด โดยผูวางแผนตองเลือกบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะและมีความสามารถท่ี

เหมาะสมกับงาน เพ่ือมาปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. จะทําเม่ือไร (When to do?) เนื่องจากระยะเวลาเปนตัวกําหนดและควบคุมใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามท่ีตองการ ดังนั้นนอกจากการกําหนดเปาหมายวาตองการท่ีจะทํา

อะไร พรอมท้ังตัดสินใจเลือกแนวทางและบุคลากรท่ีจะปฏิบัติตามแลว ผูวางแผนตอง

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานรวมวาตองเสร็จสิ้นเม่ือใดและกิจกรรมใดสมควรจะทํา

เม่ือใด มีระยะเวลาเทาใดพรอมกําหนดระยะเวลาท่ีแตละกิจกรรมสมควรจะเสรจ็สิ้นลง 

การวางแผนบุคลากรเปนงานท่ีมีความสําคัญตอการจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน 

โดยปกติการวางแผนบุคลากรนั้นจะมีลักษณะพ้ืนฐานเชนเดียวกับการวางแผนงานอ่ืน ไมวา

จะเปนการวางแผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิตท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการ

ตอเนื่องซ่ึงตองดําเนินการผาน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. การเตรียมการ (Preparation) เปนข้ันตอนแรกในการวางแผน โดยผูวางแผน

จะตองรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดตางๆ ท่ีสําคัญและมีผลตอ

การวางแผนตามลําดับ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวัตถุประสงคขององคการ ผูวางแผนจะตองศึกษาและทําความเขาใจถึง

วัตถุประสงคขององคการวามีวัตถุประสงคอะไรบาง มีลําดับความสําคัญ

กอนหลังอยางไร เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขตของการวางแผน 

1.2 วิเคราะหสถานการณ   หลังจากทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคขององคการ

แลว  ผูวางแผนจะเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  ท่ีเก่ียวของท้ังจากภายนอกและ

ภายในองคการ  เพ่ือวิเคราะหสถานการณปจจุบันท่ีองคการกําลังเผชิญอยู 

และวางแนวทางการดําเนินการในอนาคต 

1.3 กําหนดเปาหมายของแผนงาน เม่ือทราบวัตถุประสงคและสถานการณ

ปจจุบันขององคการแลว ผูวางแผนก็สามารถท่ีจะกําหนดเปาหมายของ

แผนงานวาตองการท่ีจะทําอะไรในอนาคต โดยเปาหมายของแผนควรมี

ความชัดเจนพอท่ีจะใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานในข้ันตอไปได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.4 พิจารณาความสอดคลอง กอนท่ีจะนําเปาหมายท่ีไดกําหนดข้ึน มาเปน

แนวทางในการรางแผนการ ผูวางแผนจะตองพิจารณาความสอดคลอง

ระหวางวัตถุประสงคขององคการกับเปาหมายของแผนงานวามีความ

สอดคลองกันเพียงใด ถาเปาหมายและวัตถุประสงคขัดแยงกัน จําเปนจะตอง

มีการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมข้ึน เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาใน

การดําเนินงานในอนาคต 

1.5 พิจารณาความเปนไปได ผูวางแผนจะรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับแผนงานท่ี

ตองทํา เพ่ือศึกษาปจจัยแวดลอมตางๆ รวมท้ังพยายามใชขอมูลท่ีมีอยู

คาดการณสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนวิเคราะหความเปนไป

ไดของแผนงานอยางคราวๆ 

2. การสรางแผน (Plan Formulation) ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากการ

เตรียมการ โดยผูวางแผนจะกําหนดแผนการท่ีจะปฏิบัติข้ึนมาอยางชัดเจน ปกติ

การสรางแผนจะประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 กําหนดทางเลือก  จากขอมูลท่ีมีในข้ันตอนแรกผูวางแผนจะตองทํา

ประมวลผลเพ่ือกําหนดทางเลือกปฏิบัติท่ีจะสามารถบรรลุเปาหมายได  โดย

ผูวางแผนตองพยายามสรางทางเลือกท่ี เปนไปไดมากท่ีสุด เ พ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

2.2 เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เม่ือไดทางเลือกท่ีจะนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติ

แลว ผูวางแผนจะตองพิจารณาถึงขอไดเปรียบและขอจํากัดของแตละ

ทางเลือก เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม มาใชเปนแนวทางหลักใน

การจัดทําแผนการปฏิบัติตอไป 

2.3 กําหนดแผน ผูวางแผนจะตองกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

กําหนดการใชทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของแผน

ระยะเวลาและบุคคลผูเก่ียวของ นํามาเขียนเปนแผนการใหชัดเจน เพ่ือให
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แผนมีความรอบคอบและชัด เจน  ซ่ึ งจะส งผลใหการ ดํา เนินงานมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ 
 

3. การปฏิบัติตามแผน (Plan Implementation) จะเปนข้ันตอนการนาํแผนงานท่ี

ถูกสรางข้ึนไปทําการปฏิบัติ สําหรับแผนบุคลากรก็เชนกัน ฝายทรัพยากรมนุษย

จะตองทําแผนตางๆ ไมวาจะเปนแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

แผนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร แผนกการแตงตั้งและโยกยายตําแหนง

ท่ีถูกกําหนดข้ึนไปดําเนินการ ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะประกอบดวยข้ันตอนยอยตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

3.1 การกําหนดบุคลากร ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสําคัญในการทําใหทุกงาน

ประสบความสําเร็จ ดังนั้นนักวางแผนตองกําหนดบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานในแตละสวน เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ตรงตามวัตถุประสงค 

3.2 การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากองคการมีทรัพยากรท่ีจํากัด ดังนั้นผูท่ีทํา

หนาท่ีวางแผนจะตองสามารถกําหนดและจัดสรรการใชปจจัยตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

องคการ 

3.3 การสรางความเขาใจ นอกจากจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพแลวการสรางความเขาใจก็เปนสิ่งสําคัญท่ีผูวางแผนจะตองมี

หนาท่ีในการสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกันในกลุมผูปฏิบัติงาน เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานตามท่ีตองการไดอยางเหมาะสม 

3.4 การควบคุม นอกจากแผนงานท่ีวางไวจะตองรอบคอบและชัดเจนแลว การ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีการควบคุมและติดตามผล เพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจวาแผนท่ีวางไวเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4. การประเมินผล (Plan Evaluation) หลังจากนําแผนท่ีวางไวไปปฏิบัติ ผูควบคุม

แผนจะตองประเมินผลวาแผนสามารถบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม การ

ปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีวางแผนหรือไม อยางไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

โดยมีผลกระทบตอแผนท่ีไดกําหนดไวหรือไม อยางไร ผลลัพธจากการประเมินจะ

เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) สําหรับการปรับปรุงหรือการวางแผนในครั้ง

ตอไป ในข้ันตอนนี้มีรายละเอียดท่ีผูเก่ียวของควรปฏิบัติ คือ 

4.1 เปรียบเทียบ ผูควบคุมแผนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงาน 

แลวนํามาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีวางไว วามีความเหมือน

หรือตางกันอยางไร เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหปญหาและการปรับปรุง

แผนงานใหความสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

4.2 วิเคราะหปญหา ผูควบคุมแผนจะตองนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมและ

การเปรียบเทียบมาประกอบการวิเคราะหปญหา อุปสรรคและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ เพ่ือกําหนดปญหาและพยายามคนหาสาเหตุท่ีแทจริง 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมีความจําเปนท่ีจะตองประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพราะนอกจากจะสามารถนําผลลัพธท่ีไดไปใชในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติในอนาคต

แลว แผนบุคลากรยังเก่ียวของโดยตรงกับบุคคลซ่ึงถือเปนปจจัยหลักทางการบริหารและเปนปจจัย

สําคัญในการท่ีจะทําใหองคการสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตไดอยางม่ันคง  
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การคาดการณความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคการ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองคาดการณ

ความตองการบุคลากรขององคการในแตละชวงเวลาอยางถูกตอง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึน ต้ังแตการรับบุคลากรเขาทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล จนกระท่ัง

บุคลากรพนออกจากองคการ วิธีการคาดการณท่ีมีความแมนยําสูงจะสงผลใหการวางแผนมีความ

ถูกตอง เชื่อถือไดและสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยาง 

วิธีคาดการณดานกําลังคนขององคการ มีวิธีดังนี้ 

1.  การคาดการณจากสมการพ้ืนฐาน วิธีการนี้จะเปนการคํานวณหาจํานวนบุคลากรท่ี

องคการตองการในแตละชวงเวลา จากสูตรพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรตอไปนี้ 

 

จํานวนบุคลากรท่ีตองการเพ่ิมข้ึน = จํานวนบุคลากรท่ีตองการท้ังหมด – จํานวนบุคลากรคงเหลือ 

 จํานวนบุคลากรท่ีตองการท้ังหมด    =           จํานวนงาน 

                อัตราสวนของงานตอบุคลากร 
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2. การใชแบบจําลองการวางแผนรวม (Aggregate Planning Model) วิธีการนี้จะคาดการณ

ปริมาณความตองการบุคลากรขององคการในชวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหสามารถนํามาใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การใชวิธีการทางสถิติ (Statistical Forecasting Methods) วิธีการนี้จะนําหลักการทาง

สถิติและคณิตศาสตร เชน กําหนดการเสนตรง (Linear Programming) และการ

วิเคราะหการถดถอย (Regression Technique) มาชวยในการพยากรณความตองการ

ทรัพยากรมนุษยขององคการในชวงระยะเวลาท่ีสนใจ 

4.  การใชแบบจําลองของมารคอฟ (Markov – Model) วิธีนี้จะนําหลักคณิตศาสตรข้ันสูงมา

ประยุกตในการศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษยในอนาคต เพ่ือ

องคการจะไดจัดเตรียมแผนในการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา

บุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละตําแหนง 

เทคนิคการพยากรณท่ีกลาวมา เปนเพียงการยกตัวอยางของวิธีการท่ีใชในการ

คาดการณดานทรัพยากรมนุษยท่ีไดรับการกลาวอางถึง การท่ีนักบริหารทรัพยากรมนุษย

จะเลือกใชวิธีการใดในทางปฏิบัติเพ่ือคาดการณและวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้น จะ

พิจารณาไดจากมาตรการในการเลือกเทคนิคในการพยากรณดังตอไปนี้ 

1.  ระยะเวลา (Time Horizon) เวลาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นผูท่ีทํา

หนาท่ีดานการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยจะตองเลือกวิธีท่ีมีระยะเวลา

เหมาะสมกับความตองการของงาน โดยใหผลลัพธท่ีไดมีระดับความถูกตองและเชื่อถือ

ได เหมาะสมกับการใชงาน โดยไมเสียเวลาในการประเมินผลมากเกินไป 

2. ลักษณะของขอมูล (Pattern of Data) นักพยากรณท่ีมีความสามารถจะตองคํานึงถึง

ธรรมชาติหรือลักษณะของขอมูลท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนสําคัญ เพ่ือให

สามารถคัดเลือกเครื่องมือในการพยากรณไดอยางเหมาะสม และคาดการณเหตุการณ

ท่ีจะเกิดไดอยางใกลเคียงท่ีสุด 
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3.  คาใชจาย (Cost) คาใชจายเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานทางธุรกิจเกือบทุก

ประเภทดังนั้นนักพยากรณตองพิจารณาคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออม

ของการพยากรณแตละวิธีวามีความเหมาะสมอยางไร โดยเปรียบเทียบระหวางกันเอง 

หรือเปรียบเทียบกับความตองการของงาน 

4.  ความแมนยํา (Accuracy) ความถูกตองแมนยําของเครื่องมือท่ีใชเปนหัวใจสําคัญของ

การพยากรณ ดังนั้นนักพยากรณควรเลือกใชวิธีท่ีมีความถูกตองและแมนยําในระดับท่ี

ยอมรับไดสําหรับงานแตละชนิด 

5.  ความงายในการนําไปใช (Ease of Application) เนื่องจากสมาชิกแตละคนของ

หนวยงานวางแผนทรัพยากรมนุษยมีความรู ทักษะและประสบการณแตกตางกัน 

ดังนั้นนักพยากรณจึงตองเลือกวิธีท่ีงายในการนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สมาชิกทุกคนในทีมงานจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและมีอุปสรรคนอยท่ีสุด 
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สรุป 

การวางแผนเปนหนาท่ีสําคัญหนาท่ีหนึ่งของการจัดการ ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการจัด

องคการ การนําและการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาและการวาง

วัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การสรางกลยุทธและการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหกิจกรรมตางๆดําเนินไปโดยราบรื่นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามตองการ 

การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยการคาดการณอนาคตท่ีถูกตองและใหภาพท่ีชัดเจน วิธีปกติ

ท่ีนิยมใช คือ การคาดการณสมการพ้ืนฐาน การใชแบบจําลองการวางแผนรวม การใชวิธีการทางสถิติ

และการใชแบบจําลองของมารคอฟ ผู มีหนาท่ีวางแผนจะตองเลือกวิธีใหสอดคลองกับแตละ

สถานการณ โดยพิจารณาจากระยะเวลา ลักษณะของขอมูล คาใชจาย ความแมนยําและความยาก

งายในการนําไปใช โดยมีหลักวา วิธีพยากรณท่ีดีไมจําเปนตองยุงยาก ซับซอนหรือมีคาใชจายสูง แต

ตองเปนวิธีการท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตขอจํากัดของ

แตละสถานการณ 
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แบบฝกหัด 

1. ใหเขียนอธิบายหนาท่ีทางการจัดการแบบเดิมมาพอเขาใจ 

2. ใหเขียนอธิบายหนาท่ีทางการจัดการแบบสมัยใหมมาพอเขาใจ 

3. ใหเขียนความหมายการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดวยคําพูดของตัวเอง มาตามความ

เขาใจ 

4. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษยมีอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

5. การเตรียมการกอนการวางแผนมีข้ันตอนอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

6. การสรางแผนมีข้ันตอนอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

7. การปฏิบัติตามแผนมีข้ันตอนอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

8. การประเมินผลหลังจากนําแผนไปปฏิบัติแลวมีข้ันตอนอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

9. ใหยกหนึ่งวิธีการคาดการณความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคการ มาอธิบายพอ

เขาใจ พรอมยกตัวอยาง 

10. ขอควรคํานึงถึงของการเลือกเทคนิคในการพยากรณมีอะไรบาง ใหอธิบายมาเปนขอๆ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

การวิเคราะหงาน 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายการวิเคราะหงาน 

2. เอกสารพรรณนาลักษณะงาน 

3. เอกสารระบุขอกําหนดงาน 

4. ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

5. กระบวนการในการวิเคราะหงาน 

6. วิธีเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงาน 

7. นักวิเคราะหงาน 

8. คุณสมบัตินักวิเคราะหงาน 

9. สรุป 

10. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายการวิเคราะหงานได 

2. ผูเรียนสามารถเขียนเอกสารพรรณนาลักษณะงานได 

3. ผูเรียนสามารถเขียนเอกสารระบุขอกําหนดงานได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการวิเคราะหงานได 

6. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานได 

7. ผูเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัตินักวิเคราะหงานได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. เอกสารพรรณนาลักษณะงาน 

5. เอกสารระบุขอกําหนดงาน 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี3 
การวิเคราะหงาน 

 
 

การวิเคราะหงาน (Job Analysis) เปนพ้ืนฐานสําคัญของงานดานทรัพยากรมนุษย เนื่องจาก

ขอมูลท่ีไดรับจากกระบวนการวิเคราะหงานจะถูกนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร 

ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถควรมีความรูและเขาใจ หลักการวิเคราะหงานและ

สามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

การทํางาน (Work) หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรกระทําข้ึนดวยกําลังกายและกําลังใจ เพ่ือ

จุดมุงหมายหนึ่งท่ีตองการ เชน เพ่ือการดํารงชีวิต เพ่ือความสบายใจหรือเพ่ือชวยสงเสริมสังคม  

ตําแหนง (Position) หมายถึง หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีองคการมอบหมายใหบุคลากรแต

ละคน ซ่ึงจํานวนตําแหนงจะมีมากเทากับจํานวนบุคลากรในองคการนั้น 

งาน (Job) หมายถึง กลุมของตําแหนงท่ีมีชนิดและระดับของงานเหมือนกัน เชน แผนก

ตอนรับสวนหนาประกอบดวย ผูจัดการ 1 คน พนักงานตอนรับ 5 คน พนักงานยกกระเปา 6 คน 

พนักงานเปดประตู 2 คน และคนขับรถ 2 คน ดังนั้นแผนกนี้จะมีตําแหนง 16 ตําแหนง แตมีงาน 5 

งาน ไดแก ผูจัดการ พนักงานตอนรับ พนักงานยกกระเปา พนักงานเปดประตูและคนขับรถ 

อาชีพ (Occupation) หมายถึง กลุมของงานท่ีมีลักษณะคลายกัน และผูประกอบอาชีพนั้น

จะปฏิบัติงานโดยวิธีการอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ตัวอยางของอาชีพ เชน แพทย วิศวกรและนัก

บัญชี  

ความหมายการวิเคราะหงาน 

ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (ป พ.ศ. 2534) ใหความหมายวา การวิเคราะหงาน หมายถึง

กระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับธรรมชาติและลักษณะของงานอยางใดอยางหนึ่ง 
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กระบวนการนี้จะทําใหฝายการจัดการทราบวาจะตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ และ

ความรับผิดชอบอยางไร ผูปฏิบัติงานจึงจะทํางานนั้นใหสําเร็จลงได 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (ป พ.ศ. 2535) ใหความหมายวา การวิเคราะหงานเปนการศึกษา

หนาท่ีในงานและสภาพการทํางาน รวมท้ังคุณลักษณะประจําตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานนั้นๆ ท่ีจะ

เปนปจจัยท่ีสําคัญของการทํางาน 

เดอ เซนโซ และรอบบินส (De Cenzo and Robbins) ป ค.ศ. 1993 ใหความหมายวา การ

วิเคราะหงานเปนการศึกษาอยางเปนระบบถึงกิจกรรมท่ีตองการทําในแตละงาน โดยการวิเคราะห

ระบบจะเปนข้ันตอนทางเทคนิคท่ีถูกนํามาใชในการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบและขอบขายของ

งานนั้น 

 ทอมปกินส(Tompkins) ป ค.ศ. 1995 ใหความหมายวา  การวิเคราะหงานเปนกระบวนการ

ท่ีมีการจัดทําอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวม บันทึกหลักฐาน และวิเคราะหสารสนเทศ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน 

 

การวิเคราะหงานท่ีกลาวถึงขางตนจะมีลักษณะรวมท่ีสําคัญบางประการดังนี้ 
 

1.  กระบวนการ (Process) การวิเคราะหงานจะมีลักษณะเปนกระบวนการประกอบดวย

ข้ันตอนตางๆ ท่ีถูกนํามาประกอบกัน เพ่ือใหการวิเคราะหงานดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถรวบรวมสารสนเทศของงานไดอยางสมบูรณ ซ่ึงจะสงผลให

องคการหรือฝายทรัพยากรมนุษยสามารถนําขอมูลท่ีไดจากกระบวนการนี้ไปใชประโยชน

ในการบริหารงานได 

2. ระบบ (System) การวิเคราะหงานเปนกระบวนการท่ีตองมีการทํางานอยางเปนระบบ 

โดยในกระบวนการวิเคราะหงานนั้นจะมีการนําปจจัยนําเขา (Input) ซ่ึงไดแกขอมูลตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับการสนใจศึกษามาผานข้ันตอนการประมวลผล ต้ังแตการศึกษา 

ทําความเขาใจและวิเคราะหจนไดเปนผลลัพธ (Output) หรือสารสนเทศของงาน      
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(Job Information) สําหรับการนําไปใชงานในอนาคต เชน เอกสารพรรณนางาน (Job 

Description) และเอกสารระบุขอกําหนดของงาน (Job Specification)  

3. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห การวิเคราะหงานจะเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานเพ่ือใหไดสารสนเทศของ

งานนั้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนําไปกระยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยและ

งานอ่ืนขององคการ 

 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การวิเคราะหงาน หมายถึง กระบวนการท่ีมีการจัดการอยางเปน

ระบบซ่ึงถูกนํามาใชในการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหได

สารสนเทศของงานนั้นเพียงพอตอการจะนําไปใชประโยชนในการทํากิจกรรมอ่ืนในอนาคต  

ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหงานจะถูกจัดทําในหลายลักษณะ เพ่ือนําไปใชประโยชนตาม

ความเหมาะสม สารสนเทศของงานท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 

1.  เอกสารพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) จะมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับอํานาจ หนาท่ี 

ความรับผิดชอบ ขอบเขตของงานและกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเหตุผลและ

ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เอกสารพรรณนางานมีลักษณะแตกตาง

กันไปตามความเหมาะสมของแตละองคการ โดยท่ัวไปจะประกอบดวยขอความท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

1.1 ตําแหนงงาน (Job Title) 

1.2 หนาท่ี (Functions) 

1.3 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

1.4 คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) 

1.5 เง่ือนไขสภาวะแวดลอม (Environmental Conditions) 
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2. เอกสารระบุขอกําหนดงาน (Job Specification) จะระบุขอมูลท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของผู

ท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในหนาท่ีนั้น โดยเอกสารระบุขอกําหนดงานจะเปนขอมูลสําคัญท่ีใช

เปนแนวทางในการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือเขาปฏิบัติงานในแตละตําแหนง 

โดยท่ัวไปจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 

2.1 การศึกษา (Education) 

2.2 ประสบการณ (Experience) 

2.3 ความรู (Knowledge) 

2.4 ความสามารถ (Ability) 

2.5 ความชํานาญ (Skill) 

2.6 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical) 

2.7 ความพรอมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 

3.  มาตรฐานการทํางาน (Job Standard) เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหงานมาใชเปน

เกณฑสําหรับกําหนดแนวทางในการทํางานแตละประเภทใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไว 

มาตรฐานการทํางานจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอท้ังบุคลากรและองคการ โดย

บุคลากรจะทราบถึงความตองการขององคการท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ี ในขณะท่ีองคการ

จะมีแนวทางใหสมาชิกแตละคนปฏิบัติ จึงไมกอใหเกิดความสับสนในการทํางานข้ึน ซ่ึงจะ

สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ 

4.  การประเมินคางาน (Job Evaluation) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานมาใช

เปรียบเทียบความสัมพันธและหาความสําคัญของแตละงาน ขอมูลท่ีไดจากการประเมิน

คางานองคการสามารถนําไปจัดทําระบบการจายคาจางและผลตอบแทนท่ีเปนธรรมแก

บุคลากรได โดยการเปรียบเทียบขอมูลกับท้ังภายในองคการและตลาดแรงงาน  
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ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

การวิเคราะหงานเปนกระบวนการท่ีมีการจัดการอยางเปนระบบท่ีถูกนํามาใชในการศึกษา

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหไดสารสนเทศของงานเพียงพอตอการนําไปใช

ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สารสนเทศท่ีไดจากการวิเคราะหงานสามารถนํามาจัดหมวดหมู

เพ่ือประยุกตใชงานในการจัดการทรัพยากรขององคการได ตั้งแตเอกสารบรรยายลักษณะงาน เอกสาร

ระบุขอกําหนดของงาน มาตรฐานการทํางานและเกณฑในการประเมินคางาน 

 

ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

1.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) สารสนเทศจากการ

วิเคราะหงานจะแสดงคุณลักษณะและธรรมชาติของงานแตละชนิด บงชี้ถึงคุณสมบัติของ

บุคลากรท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยขอมูลของงานจะถูกนํามาชวยในการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการคาดการณ การวางแผน การกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

งานบุคลากร เชน การวางแผนจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณ ชนิดและตําแหนงของ

งานในองคการ โดยผูวางแผนจําเปนจะตองทราบขอมูลเก่ียวกับงานท่ีมีอยูในองคการ ซ่ึง

สามารถศึกษาไดจากเอกสารพรรณนางานและเอกสารระบุขอกําหนดของงาน  

2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) การวิเคราะหงานจะ

ไดผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีสําคัญเก่ียวกับแตละงาน โดยปกติสารสนเทศจากการวิเคราะห

งานสามารถนํามาใชใหเปนประโยชน ในข้ันตอนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของ

องคการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเอกสารพรรณนางานและเอกสารระบุขอกําหนดของงาน 

ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี ความรับผิดชอบและกระบวนการในการ

ปฏิบัติงานแตละชนิด ทําใหทราบถึงขอบเขตของงานท่ีบุคลากรจะตองทําในแตละหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3.  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and Development) การทําใหบุคลากร

ในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชวีิตการทํางานท่ีเหมาะสม องคการ
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จะตองฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ต้ังแตบุคลากรไดผาน

กระบวนการคัดเลือกเขารวมงานกับองคการ การฝกอบรมและพัฒนาจะเปนการเตรียม

ความพรอมการปฏิบัติงานในปจจุบันและในอนาคต 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห

งานนอกจากจะแสดงถึงธรรมชาติและลักษณะของงานท่ีบุคลากรจะตองปฏิบัติแลว ยัง

สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานและประเมินผลการทํางานวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของงานหรือไม เพียงไร ตลอดจนสามารถนํามาใชเปนมาตรฐานท่ีเปนรูปธรรม 

(Objective Standard) ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานของแตละ

บุคลากร 

5. การกําหนดคาตอบแทน (Compensation) ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานสามารถ

นํามาใชประกอบการประเมินคางานได โดยนํางานตางๆ ท่ีทําการศึกษาจากท้ังภายในและ

ภายนอกองคการมาหาคาเปรียบเทียบ (Relative Value) และจัดเรียงลําดับตาม

ความสําคัญของแตละงานเพ่ือนํามาใชเปนมาตรฐานและสรางความเปนธรรมในการกําหนด

คาจางและผลตอบแทนใหแกสมาชิกทุกคนในองคการ  

6. การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Reinforcement) การวเิคราะหงานทําให

ไดขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน ท้ังหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของงานตลอดจน

ข้ันตอนและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนประโยชนใน

การวางแผนปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได อันจะมีผลเก่ียวของกับงานท้ังโดยเฉพาะและ

โดยรวมของหนวยงาน 

7.  การออกแบบงาน (Job Design) ขอมูลจากการวิเคราะหงานมีความสําคัญมากสําหรับฝาย

ทรัพยากรมนุษย ฝายรักษาความปลอดภัยและฝายวิศวกรรมสํานักงาน ท่ีจะนํามาใช

ประกอบในการออกแบบ พัฒนาข้ันตอนระบบการทํางาน โดยนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณา

รวมกับความสัมพันธของปริมาณและโครงสรางของงาน ผลิตผล ตลอดจนขวัญและกําลังใจ
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ของบุคลากร เพ่ือใหผลงานท่ีไดมีประสิทธิภาพสูงสุดและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

ท่ีดี 

8.  ประโยชนอ่ืนๆ (Other Benefits) สามารถนําขอมูลจากการวิเคราะหงานไปใชประโยชนใน

ดานตางๆ อีกหลายลักษณะ คือ 

8.1  ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและการวางแผนองคการ 

8.2  ใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะงานและสรีระของผูใช  

8.3  ใชเปนขอมูลประกอบในการใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพ ใหเหมาะสมแกลักษณะ

ทางรางกาย จิตใจและความพรอมของนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

 

กระบวนการในการวิเคราะหงาน 
 

การวิเคราะหงานประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ท่ีนักวิเคราะหงานจะตองปฏิบัติเพ่ือใหการ

วิเคราะหเปนไปอยางเปนระบบ เรียบรอย มีประสิทธิภาพและไดขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานอยาง

สมบรูณ โดยกระบวนการในการวิเคราะหงานประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุงาน นักวิเคราะหงานจะตองระบุงานและขอบเขตของงานท่ีตองการ

ศึกษา เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและขอบเขตการศึกษางานใหดําเนินไปอยางมีเปาหมายท่ีแนนอน 

ข้ันตอนนี้จะไมคอยมีปญหาในหนวยงานขนาดเล็กหรือหนวยงานท่ีเคยวิเคราะหงานมาแลว แตสําหรับ

องคการขนาดใหญท่ีเคยมีการศึกษาและวิเคราะหงานอยางเปนระบบมากอน นักวิเคราะหงานอาจจะ

ตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับงานจากแหลงขอมูลตางๆ เชน แผนภูมิขององคการ (Organization Chart) 

เอกสารรายละเอียดเก่ียวกับระดับข้ัน เงินเดือน ทะเบียนการจายเงินเดือน ดวย 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาและเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไมวาจะเปนการศึกษางานเฉพาะ

หรือศึกษาท้ังระบบก็ตาม นักวิเคราะหงานจะตองเลือกวิธีการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
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งานระยะเวลาท่ีใชในการทํางานและงบประมาณ ซ่ึงวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลเก่ียวกับงานจะมีหลาย

วิธี คือ 

2.1 การสังเกต (Observation Method) 

2.2 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire Method) 

2.3 การสัมภาษณ (Interview Method) 

2.4 การประชุม (Conference Method) 

2.5 การศึกษาจากบันทึกงานประจําวัน (Diary Method) 

2.6 การทดลองปฏิบัติงาน (Job Experiment Method) 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) จะเปนการปฏิบัติโดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากงานท่ีทําการศึกษาตามวิธีท่ีไดวางแผนไว เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองครอบคลุมและมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับได 

 ข้ันตอนท่ี 4 การจัดทําสารสนเทศของงาน (Job Analysis Information) ขอมูลตางๆ ท่ีได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจะถูกนํามาใชประกอบการศึกษาและวิเคราะหงาน เพ่ือจัดรูปแบบ

สารสนเทศของงานใหเหมาะสมตอการนําไปใชจริง ไมวาจะเปนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรร

หา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การออกแบบงานและอุปกรณในการทํางาน โดยปกติ

สารสนเทศของงานจะถูกจัดใหอยูในรูปแบบของ เอกสารพรรณนาลักษณะงาน เอกสารระบุ

ขอกําหนดของงานและมาตรฐานการทํางาน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงาน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงาน  ถือเปนหัวใจสําคัญของการวิเคราะหงาน เพราะขอมูล

ท่ีไดจะถูกนํามาใชศึกษาวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือใหเปนสารสนเทศของงานสําหรับการกําหนด

สวนประกอบของงานและความตองการในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรู  ทักษะและความสามารถใน

แตละงาน เพ่ือท่ีจะสรรหา พัฒนาและมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติไดตรงตามความตองการอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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วิธท่ีีนิยมนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเปนการสรางความเขาใจพ้ืนฐาน สรางความเขาใจ

วิธีการดําเนินงานและขอจํากัดของแตละวิธีการ มีดังนี้ 

 

1.  การสังเกต (Observation Method) เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

เนื่องจากวิธีสังเกตจะชวยใหนักวิเคราะหงานไดขอมูลจากสถานท่ีและผูปฏิบัติงานจริง 

โดยนักวิเคราะหงานจะสังเกตบุคลากรหรือกลุมบุคลากรในขณะท่ีปฏิบัติงานตามปกติ 

2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire Method) เปนอีกวิธีท่ีไดรับความนิยมอยางมากใน

เก็บรวบรวมขอมูลของงาน เนื่องจากวิธีการสงแบบสอบถามจะงายในการปฏิบั ติ

ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดหาขอมูล แตการใชแบบสอบถามก็มีขอจํากัดอยู

หลายประการ เนื่องจากการสรางแบบสอบถามท่ีดี มีประสิทธิภาพและสามารถรวบรวม

ขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวนจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในการ

พัฒนาแบบสอบถาม 

โดยท่ัวไปแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับงาน สามารถ

จําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 แบบสอบถามแบบปลายเปด เปนแบบสอบถามท่ีใหอิสระกับผูตอบ ผูตอบ

สามารถตอบคําถามตามความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มท่ี แบบสอบถาม

แบบปลายเปดจะถามคําถามเก่ียวกับรายละเอียดของงาน กระบวนการ และ

ข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติ เพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการรางเอกสาร

พรรณนาลักษณะงาน 

2.2 แบบสอบถามแบบมีโครงสราง เปนแบบสอบถามท่ีถูกออกแบบมาสําหรับถาม

คําถาม ซ่ึงจะจํากัดอิสระในการตอบแบบสอบถามของผูตอบ โดยผูออกแบบ

สอบถามจะมีการกําหนดคําตอบใหผูตอบเลือก แบบสอบถามแบบมี

โครงสรางจะชวยใหนักวิเคราะหสามารถท่ีจะเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วตรงตามท่ีตองการ 
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3. การสัมภาษณ (Interview Method) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับงาน เนื่องจากนักวิเคราะหสามารถสอบถามขอมูลโดยตรงจากผูปฏิบัติงานจริง 

และผู เ ก่ียวของในมิติตางๆ เชน หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและ

ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานนั้น ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 การสัมภาษณสวนบุคคล ผูสัมภาษณจะสัมภาษณบุคลากรแตละคนโดยคัดเลือกผูท่ีมี

ความเหมาะสมข้ึนมาแลวสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีตองการ 

3.2 การสัมภาษณเปนกลุม นักวิเคราะหงานจะสัมภาษณผูตอบคําถามโดยคัดเลือก

บุคลากรท่ีตองการข้ึนมาเปนกลุมแลวถามคําถามพรอมกันในเรื่องท่ีตองการศึกษา 

4. การประชุม (Conference Method) นักวิเคราะหงานจะเชิญผูท่ีมีความรู ผูท่ีปฏิบัติงาน

จริง หรือผูมีปฏิสัมพันธเก่ียวของกับงานท่ีตองการศึกษามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วิธีการประชุมจะมีขอจํากัดท่ีผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของท่ีเขารวมประชุมมักจะขาด

ประสบการณจริงในการปฏิบัติงานในสถานการณปจจุบัน ทําใหขอมูลท่ีไดรับมีความไม

แนนอนหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง นอกจากนี้การประชุมยังสิ้นเปลืองเวลาและ

คาใชจายในการดําเนินงานสูง จึงไมสามารถนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดบอยนัก 

5. การบันทึกงาน (Diary Method) นักวิเคราะหงานจะใหผูปฏิบัติงานจดบันทึกรายละเอียด

ของกิจกรรมตางๆ ท่ีทําในชวงเวลาปฏิบัติงานในแตละวัน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบใน

การวิเคราะหงาน วิธีนี้จะเปนประโยชนมากหากผูปฏิบัติงานใหความรวมมือและจดบันทึก

การทํางานตามความเปนจริงอยางละเอียดดวยภาษาท่ีอานเขาใจงาย 

6. การทดลองปฏิบัติงาน (Job Experiment Method) นักวิเคราะหงานอาจทดลอง

ปฏิบัติงานเองในสถานการณจริง เพ่ือใหไดทราบถึงความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ตลอดจน

รายละเอียดตางๆ ท่ีอาจจะถูกละเลยจากการเก็บขอมูลโดยวิธีอ่ืน แตวิธีนี้จะมีขีดจํากัดท่ี

ตองใชระยะเวลาและคาใชจายสูง เนื่องจากนักวิเคราะหจะตองศึกษาและลงมือ

ปฏิบัติงานนั้นเอง ประกอบกับงานบางประเภทท่ีมีชวงระยะเวลาการปฏิบัติยาวนาน หรือ

งานบางประเภทจะมีวิธีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันมากเกินไป 
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นักวิเคราะหงาน 
 

นักวิเคราะหงานหรือบางครั้งเรียกวา นักวิเคราะหคาจาง (Wage Analyst) หลายองคการจะ

ทําหนาท่ีศึกษา รวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบและจัดการเก่ียวกับขอมูลตางๆ ในเรื่องการทํางาน ไม

วาจะเปนลักษณะ หนาท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบและรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด

มาตรฐานในการวาจาง การใหผลตอบแทน การฝกอบรมและการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม 

โดยการเปรียบเทียบขอมูลกับท้ังภายในและภายนอกองคการ  

นักวิเคราะหงานจะสังกัดอยูกับฝายทรัพยากรมนุษยเปนสวนใหญ ซ่ึงสามารถแบงระดับของ

งานตามตําแหนง ทักษะ ความอาวุโสและประสบการณไดเปน 4 ระดับ  

ระดับท่ี 1 นักวิเคราะหงานข้ันตน นักวิเคราะหงานท่ีทํางานอยูในระดับนี้มักเพ่ิงเขารวมงานใน

หนวยงาน โดยมากจะเปนผูท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไมมีประสบการณมากนัก เนื่องจากการ

วิเคราะหงานเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยทักษะและประสบการณท่ีตองเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังนั้น

นักวิเคราะหงานข้ันตนจะเริ่มเรียนรูงานจากการทํางานรวมอยูในกลุม 

ระดับท่ี 2 นักวิเคราะหงานบุคลากร นักวิเคราะหงานท่ีทํางานอยูในระดับนี้จะมีความรูและ

ความเขาใจถึงขอบเขตของการเปนนักวิเคราะหงานอยูพอสมควร ปกติบุคลากรในระดับนี้จะมี

ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีในดานนี้ประมาณ 2–3 ป โดยบุคลากรจะสามารถวิเคราะหงานและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงานท่ีไมมีความซับซอนไดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ระดับท่ี 3 นักวิเคราะหคาจาง เม่ือบุคลากรมีความรู ทักษะและประสบการณเก่ียวกับการ

วิเคราะหงานมากข้ึน โดยสามารถมองภาพความสัมพันธระหวางงานภายในองคการไดเปนอยางดีและ

สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานความยากงายของงานไดอยางเปนระบบ ปกตินักวิเคราะหคาจางจะ

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการวิเคราะหคาจางและผลตอบแทนของพนักงานภายในองคการ 

เพ่ือใหเกิดความถูกตองเหมาะสมและยุติธรรม 

ระดับท่ี 4 นักบริหารคาจาง นักวิเคราะหงานในระดับนี้จะมีความพรอมในดานความรู ทักษะ

และประสบการณท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบงานและ
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ระบบคาตอบแทน ตลอดจนมีความเขาใจถึงปญหาหรืออุปสรรคระหวางปฏิบัติงานและคาจางท่ีแตละ

บุคลากรจะไดรับ จึงสามารถท่ีจะวางแผนและกําหนดนโยบายในการแกปญหาท่ีมีอยู การปรับปรุง

โครงสรางความสัมพันธระหวางงานผลตอบแทนและการพัฒนาระบบคาจางใหเหมาะสมตอไป 

 

คุณสมบัตินักวิเคราะหงาน 
 

นักวิเคราะหงานในแตละระดับจะมีขอบเขตของงานท่ีแตกตางกันไปตามความรู ความสามารถ

อาวุโสและประสบการณ ตั้งแตการเรียนรูงานในข้ันตน การปฏิบัติงาน การศึกษา และวิเคราะหงาน 

จนกระท่ังถึงการวางนโยบายคาจาง แมกระท่ังการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายรวมของ

องคการ การวิเคราะหงานท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากตองอาศัยความรูท่ีไดจากการศึกษาแลว ยังตอง

อาศัยเทคนิคท่ีไดจากการฝกฝน ดังนั้นการท่ีบุคลากรจะเปนนักวิเคราะหงานท่ีดีและประสบ

ความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญดังตอไปนี้ 
 

1. มีความต่ืนตัว นักวิเคราะหงานจะตองมีความต่ืนตัวตอสิ่งแวดลอมและพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่ง

ใหม ๆ อยูเสมอ เนื่องจากกิจกรรมการวิเคราะหงานอาจตองเก่ียวของกับการศึกษางาน

ใหมๆ หรือการเก็บรวบรวมขอมูลในบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน อันเปนผลมา

จากการจัดรูปแบบการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับองคการ 

2.  มีความรูและประสบการณ นักวิเคราะหงานควรมีความรู ทักษะและประสบการณท่ี

เก่ียวของกับงานท่ีตองทํา เพ่ือใหสามารถเขาใจลักษณะงานและขอบเขตการปฏิบัติงาน ซ่ึง

จะสงผลใหการทํางานเปนไปไดอยางรวดเร็ว ในทางปฏิบัติเปนไปไมไดท่ีนักวิเคราะหงานจะ

มีความรูและความชํานาญในทักษะสําคัญทุกประเภท ดังนั้นถาบุคลากรจะขาดความรูและ

ประสบการณไปบาง แตมีความต่ืนตัวสนใจท่ีจะศึกษาและมีความต้ังใจจริงก็สามารถศึกษา

พัฒนาความรู ทักษะและประสบการณได 

3.  มีพ้ืนฐานดานการวิจัย จะเห็นไดวาการวิเคราะหงานจะเก่ียวของกับงานวิจัย ต้ังแตการ

พัฒนาวิธีในการรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน ตลอดจนการวิเคราะหงาน

และการนําสารสนเทศท่ีไดมาใชประโยชน ซ่ึงการท่ีจะไดสารสนเทศของงานท่ีมีคุณภาพนั้น 



 

 
 

47 

จําเปนจะตองมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานอยางถูกตองและเชื่อถือได ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ี

นักวิเคราะหงานควรท่ีจะมีความรูและความเขาใจในดานการวิจัยมาประยุกตใช เพ่ือให

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีประโยชนมาใชได 

4.  มีความเขาใจในงาน นักวิเคราะหงานควรมีความรูและความเขาใจในงานของอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจท่ีจะทําการศึกษา เพ่ือจะไดมองเห็นภาพความสัมพันธอยางกวางของระบบงาน 

ทําใหสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและตัดสินใจเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยาง

เหมาะสม แตในทางปฏิบัติเปนไปไดยากท่ีบุคลากรจะมีความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน

งานทุกประเภท ดังนั้นเม่ือนักวิเคราะหงานตองศึกษางานใด ก็ควรเก็บรวบรวมขอมูลและ

ศึกษาเก่ียวกับงานนั้น เพ่ือใหสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม นักวิเคราะหงานท่ีมีทัศนคติและบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวเขากับ

บุคคลอ่ืนไดอยางรวดเร็วจะมีสวนสําคัญท่ีทําใหปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพราะจะเปนท่ียอมรบัและไดรับความรวมมือจากพนักงานหรือกลุมบุคลากร

ท่ีจะตองปฏิบัติงานรวมดวย 

6. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนการพูด 

ฟง เขียนหรืออาน นับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของการวิเคราะหงาน 

7.  มีทักษะในการวิเคราะห ความสามารถในการมองความสัมพันธ การวิเคราะหและการสรุป

ความคิดรวบยอด เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหนักวิเคราะหงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักวิเคราะหงานท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพจะตองสามารถ

วิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีไดจากกระบวนการศึกษางาน เพ่ือใหเปนสารสนเทศท่ีเหมาะสม

กับการนําไปประยุกตใชในงานตางๆ ไดเปนอยางดี 
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สรุป 

การวิเคราะหงาน เปนกระบวนการท่ีถูกนํามาใชในการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ี

เก่ียวของกับงาน เพ่ือจะไดสารสนเทศของงานอยางเพียงพอในการนําไปใชประโยชน การวิเคราะห

งานเปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจในงานแตละชนิด โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน

ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง สงผลใหงานบางประเภทลาสมัยลงจนหมด

ความสําคัญหรือตองปรับรูปแบบการปฏิบัติใหเหมาะสม หรือเกิดงานใหมท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 
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แบบฝกหัด 

1. ใหเขียนอธิบายความหมายการวิเคราะหงานมาพอเขาใจ 

2. ใหเลือกตําแหนงงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมหรือการทองเท่ียวมาหนึ่งตําแหนงแลว

เขียนเอกสารพรรณนาลักษณะงานโดยละเอียด แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล 

3. ใหเลือกตําแหนงงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมหรือการทองเท่ียวมาหนึ่งตําแหนงแลว

เขียนแอกสารระบุขอกําหนดงานโดยละเอียด แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล 

4. ใหเขียนบอกประโยชนของการวิเคราะหงานมาเปนขอๆ 

5. ใหเขียนอธิบายความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยมาพอเขาใจ 

6. ใหเขียนอธิบายกระบวนการในการวิเคราะหงานมาเปนขอๆ 

7. ใหเลือกวิธีเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานมา 1 วิธี แลวเขียนอธิบายโดยละเอียด พรอม

ยกตัวอยาง 

8. วิธีเก็บขอมูลวิธีใดท่ีเหมาะสมกับการนํามาใชในธุรกิจการโรงแรมและการทองเท่ียวมาก

ท่ีสุดตามความเขาใจ ใหอธิบายมาโดยละเอียด 

9. ใหเขียนอธิบายตําแหนงงานของนักวิเคราะหงานมาพอเขาใจ 

10. ใหเขียนอธิบายคุณสมบัตินักวิเคราะหงานมาเปนขอๆ ดวยคําพูดของตัวเอง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. แหลงท่ีมาในการสรรหาบุคลากร 

2. วิธีการสรรหาบุคลากร 

3. กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

4. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

5. สรุป 

6. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเรียนสามารถอธิบายแหลงท่ีมาในการสรรหาบุคลากรได 

2.  ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการสรรหาบุคลากรได 

3.  ผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในอุตสาหกรรมการ

โรงแรมได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. แบบฟอรมใบรับสมัครงาน รูปภาพจากวารสารและหนงัสือท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

53 

บทท่ี 4 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

 

เปนหนาท่ีพ้ืนฐานท่ีสําคัญของหนวยงานทรัพยากรมนุษยในทุกองคกร ซ่ึง การสรรหาบุคลากร

หมายถึงกระบวนการในการคนหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี สวนการคัดเลือก

บุคลากร หมายถึงกระบวนการตอเนื่องจากการสรรหาบุคลากรท่ีใชในการตรวจสอบ พิจารณาและ

การตัดสินใจรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมงานกับองคกร 

 

การกําหนดนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
 

การกําหนดนโยบายเปนงานท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงาน

ขององคการ  ไมวาจะเปนการจัดหาสถานท่ีตั้งองคการ  การจัดหาวัตถุดิบ  การจัดหาเงินทุนหรือการ

เขาถึงผูบริโภค  ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาในการกําหนดนโยบายดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมี

ดังนี้ 

1. คาใชจายและผลประโยชนตอบแทน 

2. แหลงท่ีมาของบุคลากร 

3. ความยุติธรรม 

4. การเมืองภายในองคการ 

5. มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

 

แหลงท่ีมาในการสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีละเอียดออนและมีผลกระทบตอเนื่องกับการดําเนินงาน

ดานทรัพยากรมนุษยขององคการต้ังแตการคัดเลือก  การบรรจุ  การฝกอบรม  จนกระท่ังการให

บุคลากรปฏิบั ติงานจริง  การท่ีนักทรัพยากรมนุษยจะสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางมี



 

 
 

54 

ประสิทธิภาพ  การเขาถึงแหลงท่ีมาของบุคลากรนับเปนเรื่องสําคัญ  โดยการสรรหาบุคลากรสามารถ

พิจารณาไดจาก 2 แหลง  ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ 

ขอดี 

1. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน 

2. ประหยัดคาใชจายในการสรรหาบุคลากรขององคการ 

ขอเสีย 

1.  สงผลใหเกิดการขาดแคลนความคิดสรางสรรคในการประเมินโอกาส การแกปญหาและ

การสรางนวัตกรรมใหม ๆ ทางธุรกิจ 

2. ไมสามารถสรรหาบุคลท่ีมีความเหมาะสมเขามาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีมีความ

ตองการบุคลากรแบบเฉพาะได 

3. กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรข้ึนภายในองคการ 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคกร 

ขอดี 

1. สรางความหลากหลายในการวิเคราะหโอกาส  การแกปญหาและการพัฒนานวัตกรรม

ทางธุรกิจ 

2. สรางโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในแตละหนาท่ี 

3. แกปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองคการท้ังในดานของจํานวนและ

คุณสมบัติ 

ขอเสีย 

1.  สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการเตรียมการขององคการ 

2.  มีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคลาการ 

3.  ไมเปนผลดีตอบรรยากาศในการปฏิบัติงานขององคการ 
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วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ 

1. คําแนะนําจากบุคลากรปจจุบัน เม่ือองคการมีความตองการบุคลากรใหมจํานวนไมมาก  

และไมมีความประสงคท่ีจะประกาศรับสมัครโดยตรงตอสาธารณะ  การสรรหาบุคลากรจะ

อาศัยคําแนะนําจากบุคลากรท่ีปฏิบั ติงานอยู กับองคการ  เนื่องจากผูแนะนําจะมี

ความคุนเคยและมีขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับผูถูกแนะนํา  แตวิธีการนี้มีขอเสียอยูท่ีอาจจะ

กอใหเกิดปญหาการใชเสนสายและการแบงพรรคแบงพวกข้ึนภายในองคการ 

2. บุคคลท่ีเคยปฏิบัติงานกับองคการ วิธีนี้สามารถจูงใจใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

เหมาะสมท่ีเคยรวมงานกับองคการในอดีต  แตออกจากงานไปดวยเหตุผลบางประการท่ี

มิใชความผิดหรือความขัดแยง  เชน  บุคลากรอาจลาออกจากงานเพ่ือทําการศึกษาตอ  

เลี้ยงดูบุตรหรือยายท่ีอยูชั่วคราว กลับมาทํางานไดอีกครั้ง 

3. บุคคลท่ีเดินเขามาสมัครงานกับองคการ หรือท่ีเรียกวา Walk In วิธีนี้องคการจะสรรหา

บุคคลากรโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีเขามาสมัครงานกับองคการในชวงเวลาท่ีผานมา ทําให

องคการสามารถติดตอและเชิญชวนมารับการคัดเลือกไดไมยาก เนื่องจากบุคคลเหลานี้จะ

รูจักและใหความสนใจท่ีจะรวมงานกับองคการในระดับหนึ่งอยูแลว 

4. ประกาศรับสมัคร วิธีนีอ้งคการสามารถสรรหาบุคลากรโดยประกาศผานทางสื่อสารมวลชน  

เชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  อินเตอรเน็ตหรือปดประกาศตามท่ีสาธารณะเพ่ือดึงดูด

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นใหสนใจสมัครเขารับการคัดเลือกจากองคการ 

5. สถาบันการศึกษา องคการสามารถสรรหาบุคลากรใหมจากโรงเรียน  วิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันฝกอาชีพ  เนื่องจากสถาบันการศึกษามีวัตถุประสงคในการผลิต

บุคลากรในระดับตาง ๆเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานและรับใชสังคมอยูแลว  องคกรอาจติดตอ

โดยตรงกับแตละสถานศึกษาโดยต้ังโตะรับสมัครในชวงเวลาใกลสําเร็จการศึกษา  เพ่ือทํา

การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเหมาะสม 
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6. สมาคมวิชาชีพ เปนท่ีรวมตัวของบุคคลท่ีอยูในสาขาอาชีพเดียวกัน  เชน  มัคคุเทศก 

คนทํางานโรงแรม สมาคมวิชาชีพเปนองคการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหบุคคลท่ีทํางานในสาขา

อาชีพเดียวกันมาพบปะสังสรรค  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ  

องคการสามารถติดตอขอความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพนั้นโดยตรงเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับ

กลุมบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการในแตละวิชีพโดยไมเสียเวลามาก 

7. องคการดานแรงงาน เปนหนวยงานท่ีรวบรวมบุคคลท่ีมีความคลายคลึงกันในการจางงาน

และการปฏิบัติงาน  เชน สภาพแรงงาน  สมาพันธแรงงาน  สมาคมแรงงาน ดังนั้น

หนวยงานท่ีมีความตองการแรงงานอาจขอความรวมมือจากองคการดานแรงงานในการสรร

หาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมไดในบางตําแหนง 

8. สํานักงานจัดหางาน ทําหนาท่ีบริการจัดหางานใหแกบุคคลและจัดหาแรงงานใหแกองคการ

ตาง ๆ  โดยหนวยงานเหลานี้จะมีวิธีปฏิบัติและมีการคิดคาบริการท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นผูมี

หนาท่ีสรรหาบุคลากรจะตองศึกษารายละเอียดของตําแหนงงานท่ีองคการมีความตองการ

และขอมูลของสํานักงานจัดหางานแตละแหงเปนอยางดีกอนท่ีจะตัดสินใจ 

9. การจูงใจผูมีความสามารถจากหนวยงานอ่ืน ปจจุบันการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา

อาชีพหรือตําแหนงจะสงผลใหหลายหนวยงานใชวิธีดึงตัวบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  

หรือเรียกวา การซ้ือตัวเนื่องจากวิธีนี้เปนวิธีท่ีไดผลรวดเร็วในทางปฏิบัติ แตผลเสียคือ 

กอใหเกิดการแยงชิงแรงงานอยางรุนแรง บางอุตสาหกรรม สงผลใหคาจางแรงงานสูงข้ึน

เกินความจําเปน 

10. การจางงานชั่วคราว หรือการจางพนักงาน Part Time หรือ พนักงานงานรายวัน เขา

ทํางานในตําแหนงท่ีไมจําเปนตองใชความรู หรือทักษะเฉพาะดานมากนัก ในการจางงาน

แบบนี้ สามารถประหยัดคาใชจายขององคกรไดระดับหนึ่ง เนื่องจากไมตองจายหรือให

สวัสดิการเต็มท่ีเหมือนพนักงานประจํา เชน การจายเงินสมทบประกันสังคม หรือการ

จายเงิน Service Charge เปนตน 
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11. วิธีการอ่ืน ปจจุบันองคการอาจสรรหาบุคลากรไดจากแหลงตาง ๆ  นอกเหนือจากท่ีเคย

ปฏิบัติในอดีต  เชน  แรงงานจากตางประเทศ  การรับนักศึกษาฝกงาน  เปนตน 

 

กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

1. การรับสมัคร เปนข้ันตอนแรกในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรโดยเริ่มตนตั้งแตการ

แจกจายใบสมัคร รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการรับสมัครและการคัดเลือก  เชน  คุณสมบัติ

ของบุคลากรท่ีองคการตองการ  วิธีการกรอกใบสมัคร  เอกสารสําคัญในการสมัครงาน  

ข้ันตอนและระยะเวลาในการคัดเลือก 

2. การสัมภาษณข้ันตน มีเปาหมายสําคัญในการคัดบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการ

เขาปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีตองการอยางชัดเจนออกจากกระบวนการคัดเลือก  เพ่ือมิให

องคการ  ผูทําการคัดเลือกและผูสมัครตองเสียเวลา  คาใชจายและเสียความรูสึก 

3. การกรอกใบสมัคร มีเปาหมายในการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับผูสมัครงาน  ใบสมัครท่ี

ดีควรมีลักษณะสั้น  เขาใจงาย  ครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการและทําใหผูมีหนาท่ีในการ

คัดเลือกสามารถมองเห็นภาพและลักษณะเดนของผูสมัครได 

4. การสอบคัดเลือก โดยมากเปนการใชขอสอบท่ีไดจัดทําไวเพ่ือเปนการคัดเลือกผูสมัครใหมี

ความรู ความสามารถ ตรงกับตําแหนงงานท่ีเปดรับสมัคร โดยขอสอบท่ีใชอาจเปนขอสอบท่ี

วัดความรู ความสามารถโดยตรงหรือจะเปนขอสอบท่ีใชวัดวุฒิภาวะทางอารมณ หรือ IQ ก็

ไดแลวแตนโยบายของแตละองคการ 

5. การสอบสัมภาษณ มีเปาหมายใหผูทําการคัดเลือกมีความเขาใจคุณลักษณะโดยรวมของ

ผูสมัครงาน  เชน  ความรู  ความสามารถในการติดตอสื่อสาร  บุคลิกภาพ  ทัศนคติและ

การแกปญหาเฉพาะหนา  เปนตน 

6. การสอบประวัติ เปนการตรวจสอบความถูกตองและความเปนจริงเก่ียวกับผูสมัคร  โดย

องคการจะตรวจสอบจากขอมูลอางอิงในข้ันตอนการรับสมัคร  ตั้งแตครอบครัว  การศึกษา  

การทํางานและประวัติอาชญากรรม 
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7. การตรวจสุขภาพ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมกอนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  ซ่ึงมีเหตุผล

ในการตรวจสุขภาพดังนี้ 

7.1 เพ่ือคัดบุคคลท่ีมีสุขภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

7.2 เพ่ือลดคาใชจายท่ีไมจําเปนขององคการในการตองดูแลรักษาพนักงานในอนาคต 

7.3 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอภายในองคการ 

8. การคัดเลือกข้ันสุดทาย จะดําเนินการโดยบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกบุคลากร  

เพ่ือตัดสินใจวาจะรับบุคลากรท่ีผานกระบวนการท้ังหมดเขารวมงานกับองคการหรือไม  

โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนตาง ๆ  ของกระบวนการคัดเลือก 

9. การรับเขาทํางาน เม่ือตัดสินใจรับเขาทํางาน  องคการจะจัดบุคลากรเขาสูตําแหนงงาน  

โดยชวงแรกจะมีระยะเวลาทดลองงาน  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลวาบุคคลนั้นสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของงานและองคการมากนอยเพียงใด 

 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

ลักษณะท่ีดีของพนักงานโรงแรม 

1. ลกัษณะภายนอก ประกอบดวย  

- มีบุคลิกดี ยิ้มแยมแจมใส 

- บุคลิกโดยรวมดูสะอาด ไมมีกลิ่นไมพึงประสงค 

- สวมเครื่องประดับนอยชิ้น ตามความจําเปนเทานั้น 

- หากแตงหนาตองใหเปนธรรมชาติ ไมแตงเขมเกินไป 

- พนักงานหญิงเก็บผมเรียบรอย พนักงานชายตัดผมสั้น ไมรกรุงรัง ไมมีหนวดเครา 

- ฟงขาว สะอาด เงางาม 

- ตัดเล็บสั้น หากตองการทาเล็บ ตองทาสีสุภาพ ไมฉูดฉาด 

- สวมรองเทามีสนเล็กนอย ท้ังพนักงานหญิงและชาย 
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- ชุดเครื่องแบบสะอาด รีดเรียบ สวมใสไดตามทรง 

2. ลักษณะภายใน ประกอบดวย 

- มีความอดทน ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 

- ควบคุมอารมณไดดี 

- มีปฏิภาณไหวพริบ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

- มีความยืดหยุนในการทํางาน และเวลาในการทํางาน  

 

การคัดเลือกคนเขาทํางานในโรงแรม 

แตละโรงแรมจะพิจารณาคัดเลือกคนเขาทํางานแตกตางกัน ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละ

โรงแรมท่ีเก่ียวของกับพนักงาน ซ่ึงมักคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้   

1. งบประมาณและเวลาในการรับสมัคร สรรหา ปฐมนเิทศ อบรม เงินเดือน ชดุพนักงาน 

สวัสดิการตางๆ ท่ีจะตองจายใหพนักงานใหม 

2. วุฒิการศึกษา คุณภาพการทํางาน ประสบการณและเงินเดือนของพนักงานท่ีมีอยูแลว 

3. กะหรือรอบในการทํางาน ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน โดยคิดเปนรายวัน หรือราย

สัปดาหตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามมาตรฐานการทํางานของแตละแผนกตามนโยบาย

ของโรงแรม เชน สัดสวนพนักงาน ตอการใหบริการแขกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปริมาณงาน หรือจํานวนลูกคา ตอวัน ตอสัปดาห หรือตอเดือน รวมถึงการพิจารณาวา เปน

ชวง High Season (คือ ชวงเดือนท่ีมีแขกมาใชบริการมาก) หรือ Low Season (คือ ชวง

เดือนท่ีแขกมาใชบริการนอย) ดวย 

5. เปาหมายการทํางาน การบริการ ผลกําไร ขาดทุน ของโรงแรมในแตละชวงเวลา 

6. ดูความจําเปนของแตละแผนก แตละตําแหนงและความหลากหลายของพนักงานท่ีมีอยูใน

โรงแรมกอนรวมถึงการเขาออกของพนักงานแตละแผนก Turn Over ท้ังแบบท่ีคาดการณ

ไดลวงหนา และแบบท่ีคาดการณลวงหนาไมได 
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7. การพิจารณาประเภทของพนักงานท่ีมีอยู และท่ีตองการรับเพ่ิม ไมวาจะเปน พนักงาน

ประจํา พนักงานพารทไทม พนักงานชั่วคราวรายชั่วโมง นักศึกษาฝกงาน และพนักงาน

สัญญาจาง 

8. โรงแรมคูแขง 
 

หลังจากไดพิจารณาตัดสินใจแลววาจะรับพนักงานใหมเขาทํางาน แผนกทรัพยากรบุคคล

จะตองกําหนดสิ่งตอไปนี้ 

1. เอกสารรายละเอียดงานในตําแหนงนั้นๆ  โดยระบุในรายละเอียดวา ตําแหนงนั้นๆ จะตอง

ทํางานในแผนกไหน มีทําหนาท่ีความรับผิดชอบอะไรบาง รายละเอียดของงานมีอะไร 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

2.  เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติของคนท่ีจะเขามาทํางานในตําแหนงนั้นๆซ่ึงจะกลาวถึง

ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียนจบ การอบรม ประสบการณการทํางาน บุคลิกลักษณะ 

รวมไปถึงทัศนคติในการทํางาน 

3. จัดเตรียมใบสมัครงานท้ังแบบกระดาษ และแบบอิเล็กทรอนิคส และระบุเอกสาร หลักฐาน 

หรือสิ่งท่ีตางๆ ท่ีตองการจากผูสมัคร 

การเลือกคนทํางานในโรงแรม สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลือกจากคนภายในโรงแรมเอง 

การรับสมัครจากคนภายนอก หรือการโอนยายจากโรงแรมอ่ืนในเครือ ในกรณีท่ีเปนโรงแรมท่ีมีเครือ 

การคัดเลือกคนจากภายในโรงแรมเอง โดยการยายแผนกหรือเลื่อนตําแหนงภายในแผนก ทําไดโดย

การทาบทามพนักงานท่ีทํางานอยูแลวและมีคุณสมบัติ หรือทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมกับตําแหนง

นั้นๆ หรือการติดปายประกาศในบอรดประชาสัมพันธพนักงานภายในโรงแรม ประชาสัมพันธระหวาง

การประชุมพนักงานภายใน หรือทําจดหมายทาบทามสงใหเปนรายบุคคล 

ตัวอยางขอดีของการสรรหาจากคนภายในโรงแรม  

1.   มีคาใชจายนอย เนื่องจากไมมีคาใชจายในการรับสมัคร การปฐมนิเทศใหมและการอบรม

พ้ืนฐานตามนโยบายของโรงแรม เนื่องจากพนักงานรูจักวัฒนธรรมองคกรดีอยูแลว 
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2.   ใชเวลาในการอบรมกอนเขาสูตําแหนงนอยลง เนื่องจากพนักงานมีมาตรฐานพ้ืนฐานท่ี

จําเปนของโรงแรมอยูแลวและไดผานการอบรมเบื้องตนมาแลว 

3.   โรงแรมรูจักพนักงานคนนั้นๆ ดีอยูแลว จากผลการประเมินงานท่ีผานมาและจากการ

สอบถามจากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานในปจจุบัน 

4.   พนักงานในโรงแรมจะมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดี เนื่องจากไดเห็นแลววาการ

ทํางานในโรงแรมนี้ มีความกาวหนาและมีโอกาสในการเจริญเติบโต 

5.   โรงแรมไมตองเสียคาจาง เงินเดือนแพงเทาการประกาศรับสมัครจากภายนอก เพราะการ

รับสมัครจากภายใน โรงแรมสามารถเสนอ เงินเดือน หรือสวัสดิการท่ีสูงกวาท่ีกลุม

พนักงานเปาหมายปฏิบัติอยูเทานั้นก็เพียงพอเพ่ือเปนแรงจูงใจ เนื่องจากการประกาศรับ

สมัครภายนอก โรงแรมจะตองเสนอเงินเดือนและ สวัสดิการท่ีดีเพ่ือจูงใจใหมีคนเขามา

สมัคร 

ตัวอยางขอเสีย 

1.   โรงแรมมีตัวเลือกนอย จํากัด 

2.   พนักงานท่ีตองการยาย หรือเลื่อนตําแหนงนี้อาจมีคุณสมบัติ ไมตรงตามท่ีโรงแรมตองการ 

100 เปอรเซ็นต 

3.   โรงแรมเสียโอกาสท่ีจะไดคนเกงท่ีมีความสามารถ มีมุมมองและมีความคิดใหมๆ ทันสมัย

เขามาทํางาน 

การรับโอน ยาย พนักงานจากโรงแรมในเครือ หรือโรงแรมพันธมิตร 

อาจทําไดโดยการสอบถาม หรือฝากปดประกาศในเครือ หรือในโรงแรมพันธมิตรนั้นๆ 

ตัวอยางขอดี  

1.   ไดพนักงานท่ีใกลเคียงหรือตรงตามความตองการ 100 เปอรเซ็นต  

2.   ไมเสียเวลาการตองปฐมนิเทศ อบรม หรือเตรียมความพรอมพ้ืนฐานอีก 

3.   โรงแรมไดทราบประวัติ พฤติกรรมการทํางานของพนักงานใหมท่ีจะโยกยายมา 
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4.   พนักงานใหมมีความเขาใจ และคุนเคยกับวัฒนธรรมองคการอยูแลว 

5.   พนักงานในเครือของโรงแรมมีขวัญ กําลังใจดีในการทํางาน เนื่องจากมองเห็นโอกาสใน
การโยกยาย 

ตัวอยางขอเสีย 

1.   โรงแรมอาจตอง จายคาจาง เงินเดือน หรือใหสวัสดิการแกพนักงานใหมท่ีจะโอนยายมา 
ข้ันต่ําไมนอยไปกวาท่ีพนักงานไดจากท่ีเดิม 

2.   โรงแรมอาจไดพนักงานท่ีมีมุมมองเดิม แมจะมาจากเครืออ่ืน เนื่องจากมีวัฒนธรรมองคกร
ท่ีคลายคลึงกัน 

การรบัสมัครคนจากภายนอกโรงแรม 

ปจจุบันสามารถทําไดหลายวิธี เชน การรับสมัครผานปายประกาศ ผานหนังสือพิมพ เว็บไซค

ของโรงแรม โซเชียลมีเดีย การเขารวมกับกรมจัดหางาน บริษัทจัดหางาน และการแนะนําผานคนรูจัก 

ซ่ึงวิธีการท่ีจะเลือกใชจะดูจากกลุมเปาหมาย หรือ คนท่ีโรงแรมตองการใหมาสมัคร 

ตัวอยางขอดี 

1.  โรงแรมมีโอกาสในการเลือกคนท่ีตรงตามความตองการได 100 เปอรเซ็นต 

2.  มีโอกาสไดคนทํางาน รุนใหม ท่ีมีแนวคิด แตกตางจากพนักงานเดิมท่ีมีอยู 

ตัวอยางขอเสีย 

1.  พนักงานท่ีทํางานอยูในโรงแรมอยูแลว ไมมีขวัญ กําลังใจในการทํางาน เพราะรูสึกวา ไมมี

โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู 

2.  โรงแรมตองเสียคาจาง เสียเงินเดือนแพง และมอบสวัสดิการใหตามท่ีคนใหมตองการ เพ่ือ

เปนแรงจูงใจใหคนท่ีโรงแรมเลือก เขามาเปนพนกังานใหมของโรงแรม 

3.  โรงแรมตองเสียเวลา ในการอบรม ปฐมนิเทศ ปรับพนักงานใหมท่ีรับเขามา ใหเขาใจ 

วิธีการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกร และตองม่ันใจวา พนักงานคนใหมนี้จะอยูทํางาน

กับโรงแรมได 
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หลังจากโรงแรมไดกําหนดนโยบายออกมาแลววาตองการจะรับพนักงานใหมจากชองทางใด 

ก็จะไปกําหนดวิธีการรับ และจัดกระบวนการรับใหสอดคลองกับชองทางนั้น ซ่ึงการออกประกาศรับ

สมัครงาน ควรมีเนื้อหาครอบคลุม เชน ชื่อโรงแรม ตราสัญลักษณ หมายเลขโทรศัพท  แผนก 

ตําแหนงงานท่ีวาง คุณสมบัติพนักงานท่ีโรงแรมตองการ ซ่ึงหากเปนชองทางการรับพนักงานใหมจาก

ภายนอกองคการ มักจะประกาศออกสูภายนอกอยางเปนระบบ และจะตองมีการทดสอบโดยการสอบ

ขอเขียนในเรื่อง ภาษาอังกฤษ EQ และจิตวิทยา  

หลังจากผานข้ันตอนขางตน ผูสมัครทุกคนจะตองไดรับการสอบสัมภาษณเบื้องตนจากฝาย

ทรัพยากรมนุษย หากผานการสัมภาษณเบื้องตน จึงจะไดมีโอกาสเขาสัมภาษณกับผูจัดการแผนก

โดยตรง เม่ือถึงข้ันตอนนี้ ผูจัดการแผนกจะมีโอกาสในการสังเกตผูสมัคร หรือในบางกรณีอาจมีการ

ทดสอบเพ่ือดูทักษะเฉพาะดานของผูสมัครดวย อาจรวมไปถึงการใหผูสมัครแสดงใหเห็นวิธีการ หรือ

ใหปฏิบัติงานเสมือนจริงใหดูรวมดวย ผูมาสมัครจะไดมีโอกาสพูดคุย เขาใจในงานท่ีจะไดเขามาทําได

ชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการประกอบการตัดสินใจของท้ังสองฝาย 

ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกเขามาทํางานในโรงแรมจะตองแสดงผลตรวจรางกายจาก

โรงพยาบาลท่ีแตละโรงแรมกําหนด ซ่ึงรายละเอียดในการตรวจโรงแรมจะไดแจงและกําหนดไวกับ

โรงพยาบาลนั้นๆ เรียบรอยแลว หัวขอในการตรวจสวนใหญ จะเก่ียวของกับ ยาเสพติด โรคติดตอ

รายแรง หรือสุขภาพ อนามัยท่ีจําเปนตองอาชีพการบริการ 

การทดลองงาน 

โดยปกติโรงแรมจะใหพนักงานใหมทดลองงานประมาณ 3 เดือน หรือไมเกิน 120 วันตาม

กฎหมาย ซ่ึงในระหวางนั้นพนักงานใหมจะตองปฏิบัติงานจริงและทําตัวเปนพนักงานจริง ปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบของโรงแรม โดยไดคาจางตามอัตราตามท่ีไดตกลงกันไว โดยปกตินั้นพนักงานโรงแรมท่ี

ทดลองงานมักจะไมไดเงิน Service Charge  หรือเงินท่ีโรงแรมเรียกเก็บจากแขกท่ีมาใชบริการสวน

ตางๆ ของโรงแรม ซ่ึงโดยปกติจะอยูในอัตรา รอยละ 10 ของจํานวนคาบริการของแขก แลวนํามาแบง

เฉลี่ยใหกับพนักงานทุกคนของโรงแรม ในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม  
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โรงแรมจะใหพนักงานใหมทดลองงานเพ่ือท่ีจะไดทราบวาพนักงานใหมนั้น สามารถปรับตัว 

และทํางานไดตามท่ีโรงแรมตองการหรือไม หากโรงแรมพึงพอใจ ก็จะทําสัญญาเพ่ือใหพนักงาน

ทดลองงานเปนพนักงานประจําไดหลังผานระยะเวลาของการทดลองงานแลว แตหากโรงแรมไมพึง

พอใจในการทํางานของพนักงานใหม ก็สามารถท่ีจะยกเลิกสัญญาและใหพนักงานในชวงทดลองงาน

นั้นออกจากงานไดตามสัญญาท่ีตกลงกันไวกอนเขาทํางาน เชนเดียวกันกับพนักงานทดลองงาน หาก

ในระยะเวลาในการทดลองงานนั้น พนักงานทดลองงานรูตัวเองแลววา ไมเหมาะ ไมชอบ หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีในโรงแรมนั้นได พนักงานทดลองงานก็สามารถหยุดทดลองงานและยกเลิก

สัญญาไดเชนกัน 

สัญญาการจางงงาน 

หลังจากผานการทดลองงานแลวก็จะตองมีการมาเซ็นสัญญาการจางงานอยางถาวร โดยท่ัวไป

สัญญาการจางงานมักระบุรายละเอียด ดังนี้  

1. เวลาในการทํางานตอวัน เวลาการทํางานตอสัปดาห  เวลาในการพัก วันหยุดประจําสัปดาห 

2. สิทธิในการลาประเภทตางๆ เชน ลากิจ ลาปวย ลาคลอด ลาอบรม  

3. วันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงตามกฎหมาย ในหนึ่งปจะตองมีอยางนอย 13 วัน รวมวันแรงงาน

แหงชาติ ซ่ึงโรงแรมขนาดใหญบางแหง อาจใหพนักงานหยุดนักขัตฤกษได ถึง 15 วันตอป 

แลวแตนโยบายของโรงแรม 

4. สวัสดิการท่ีพนักงานจะไดรับ เชน สวนลดในการซ้ือสินคา หรือบริการในสวนตางๆ ของ

โรงแรม การรับประทานอาหารฟรี การไดรับแจกชุดทํางาน (Uniform) โอกาสในการเขารับ

การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทุนการศึกษาบุตร เบี้ยขยัน การไดรับรางวัลท้ังท่ีเปนตัวเงิน

และไมเปนตัวเงิน ตามนโยบายของโรงแรม 

*** ในบางโรงแรมอาจกําหนดวา พนักงานจะตองทํางานใหครบ 1 ป จึงจะไดรับสวัสดิการ
ตางๆ ท่ีกลาวมานั้นได 
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สรุป 

 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานสามารถทําไดจากภายในองคการซ่ึงมีขอดี คือ 

เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานและประหยัดคาใชจาย สวนการสรรหาจากภายนอกมี

ขอดี คือ มีความหลากหลายมีโอกาสในการเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามท่ีองคการตองการ

และแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามท่ีตองการได ซ่ึงกระบวนการในการ

คัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน คือ การรับสมัคร การสัมภาษณข้ันตน การกรอกใบสมัคร การสอบ

คัดเลือก การสอบสัมภาษณ การสอบประวัติ การตรวจสุขภาพ การคัดเลือกข้ันสุดทายและการรับเขา

ทํางาน ตามลําดับ 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. ใหเขียนอธิบายนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรมาพอเขาใจ 

2. ใหเขียนอธิบายแหลงท่ีมาในการสรรหาบุคลากรมาพอเขาใจ 

3. ใหเขียนเปรียบเทียบระหวางการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการกับการสรรหา

บุคลากรจากภายนอกองคการมาเปนขอๆ 

4. หากนักศึกษาเปนเจาหนาท่ีทรัพยากรมนุษยในโรงแรมหาดาวแหงหนึ่ง และตองการ

พนักงานเสิรฟในหองอาหารโดยดวน นักศึกษาจะเลือกวิธีการสรรหาพนักงานแบบใด 

อธิบายโดยละเอียด 

5. ใหเขียนอธิบายกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานมาพอเขาใจ ดวยคําพูดของ

ตัวเอง 

6. ใหเขียนอธิบายโดยละเอียดวาเหตุใดองคการจึงตองตรวจสอบประวัติผูเขาสมัครทํางาน

ทุกครั้ง 

7. นักศึกษาคิดวา อาการปวย หรือโรคใดบาง ท่ีไมเหมาะจะมาทํางานในอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเท่ียวใหเขียนอธิบายเปนขอๆ 

8. ในการตรวจสุขภาพกอนการเขาทํางาน นักศึกษาคิดวาใครควรเปนผูจายคาใชจาย 

พนักงานหรือโรงแรม พรอมอธิบายเหตุผล  

9. ใหเขียนอธิบายถึงการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในอุตสาหกรรมการ

โรงแรมวามีความเหมือนหรอืแตกตางจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน

โดยท่ัวไปอยางไรบาง 

10. ใหเขียนอธิบายถึงแหลงท่ีโรงแรมควรไปสรรหาพนักงานโรงแรมมา 5 ท่ี พรอมอธิบาย

เหตุผลโดยละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 

การจางงานและการปฐมนิเทศ 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. การเริ่มตนงาน 

2. การปฐมนิเทศ 

3. ตําแหนงงาน 

4. การเลื่อนตําแหนงงาน 

5. การโยกยายงาน 

6. การลดตําแหนงงาน 

7. การออกจากงาน 

8. การจางงานและการปฐมนิเทศบุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

9.  สรุป 

10.  แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเรียนสามารถอธิบายการเริ่มตนงานได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายการปฐมนิเทศได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายตําแหนงงาน เรื่องการเลื่อนตําแหนง การโยกยายงาน การลด

ตําแหนงงานและการออกจากงานได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายการจางงานและการปฐมนิเทศบุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรมได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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3. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point  

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. บทความ ขาวสารจากหนังสือพิมพและหนังสือท่ีเก่ียวของ 

5. แผนภาพ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 5 
การจางงานและการปฐมนิเทศ 

 

การเริ่มตนงาน 

โดยปกติองคการจะใหเวลากับบุคลากรใหมประมาณ 2 สัปดาห ถึง 1 เดือนกอนการเริ่มตน

งานตามความเหมาะสมของปจจัยแวดลอม  เพ่ือใหองคการในฐานะผูจางและบุคลาการใหมในฐานะผู

ถูกจางเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  กอนท่ีจะรวมงานกัน  ในชวงนี้จะมีการเซ็นสัญญาสภาพการ

จางงาน เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกท้ังสองฝายเก่ียวกับขอตกลงการรับเขาทํางานในเรื่องสําคัญๆ เชน 

 อัตราคาจางท่ีตกลงกัน 

 ระยะทดลองงานและเง่ือนไขการบรรจุ 

 การปรับเงินเดือน 

 ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ระเบียบ  กฎเกณฑ  ขอบงัคับ  และบทลงโทษ 

วัฒนธรรมองคการและกระบวนการทางสังคม 

วัฒนธรรม (Culture) หมายถึงแบบแผนของความประพฤติของบุคลากร ท่ีไดรับ

อิทธิพลจากวฒันธรรมในสังคมท่ีเปนสมาชิกแลวสืบทอดตอกันมา 

องคการ (Organization) หมายถึง ระบบท่ีเกิดจากการรวมตัวของบุคลากรอยางเปน

ทางการ 

วัฒนธรรมองคการ (Organization Culture) หมายถึง ขอกําหนดพ้ืนฐานของวิถีทาง

ปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธท่ีถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจากสมาชิกรุนหนึ่งขององคการไปสูรุน

ตอไป 
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กระบวนการทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหบุคลากรเกิดการ

เรียนรู โดยจะสงผลกระทบตออนาคตขององคการในดานการปฏิบัติงานและเสถียรภาพของ

องคการ 

 

การปฐมนิเทศ 

เปนกิจกรรมท่ีองคการจัดข้ึนเพ่ือตอนรับบุคลากรใหมในการเขารวมเปนสมาชิก  โดยการ

แนะนําใหรูจักและสรางความคุนเคยกับองคการ  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ ชวยในการปรับตัว สราง

ความประทับใจและสรางการยอมรับระหวางกัน 

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฐมนิเทศ 

1. ผูบริหารระดับสูง เปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจอนาคต  กําหนดทิศทางและนโยบายของ

องคการ  ถาผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญและเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมใด  กิจกรรมนั้นมักไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางมาก 

2. หนวยงานทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีโดยตรงในการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหา  

การคัดเลือก และการรับบุคลากรใหมเขาปฏิบัติงานรวมกับองคการ 

3. สายงานโดยตรง มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกบุคลากรใหมในการเขาปฏิบัติงาน  ตลอดจนสราง

ความคุนเคยและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรเกาและบุคลากรใหม 
 

ข้ันตอนการปฐมนิเทศ 

1. การวางแผนปฐมนิเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศมักเปนหนวยงาน

ทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงจะตองวางแผนและออกแบบโครงการปฐมนิเทศใหมีประสิทธิภาพ  

โดยจะใหความสําคัญกับการเตรียมงานและการเตรียมขอมูล 

2. การปฐมนิเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศจะจัดปฐมนิเทศและบริหาร

โครงการปฐมนิเทศ  โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด  เพ่ือใหการ

ปฐมนิเทศดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ  ดังนั้นผูบริหาร
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โครงการจะตองเตรียมความพรอมและตื่นตัวในการแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  เชน  ความ

ผิดพลาดของอุปกรณไฟฟา  บุคลากรสําคัญหรือวิทยากรไมสามารถมารวมงานได  เปนตน 

3. ประเมินผลการดําเนินงาน ผูมีหนาท่ีจัดปฐมนิเทศ ตองประเมินผลการดําเนินงานวาประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด  มีปญหา อุปสรรคและขอบกพรองอะไรบาง  

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการปรับปรุงแกไข  โดยการประเมินผลการปฐมนิเทศท่ีนิยม

ปฏิบัติคือ การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

4. ปรับปรุงการดําเนินงาน ผูดําเนินการปฐมนิเทศจะนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลการ

ดําเนินงานมาศึกษาและวิเคราะหขอดีและขอเสีย  เพ่ือปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

ระดับของการปฐมนิเทศ 

1. การปฐมนิเทศรวมขององคกร หมายถึง การปฐมนิเทศท่ีจัดข้ึนเพ่ือสรางความเขาใจ

ภาพรวมขององคการใหแกสมาชิกใหม โดยแนะนําขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญ เชน  ประวัติของ

องคการ  ปรัชญาขององคการ  ขอบขายการดําเนินงานขององคการ  กฎระเบียบ และ

ขอบังคับใหสมาชิกใหมไดรับทราบและเขาใจ 

2. การปฐมนิเทศงาน หมายถึง การปฐมนิเทศท่ีจัดข้ึนเพ่ืออธิบายการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

ใหมในรายละเอียด 

โดยท้ังสองวิธีสามารถดําเนินการรวมกันในคราวเดียวหรือแยกดําเนินการก็ได เชน 

 องคการเริ่มการปฐมนิเทศรวมในชวงเชา 

 บุคลากรใหมเริ่มเขาทํางานโดยตรงกับหนวยงานท่ีตนสังกัดในชวงบาย 

 

 

 

 

 



 

 
 

74 

ตําแหนงงาน 

 หมายถึงระดับในการทํางานท่ีแสดงถึงอํานาจ  หนาท่ี  ความรับผิดชอบและผลประโยชนของ

แตละบุคลากรในองคการ  โดยการเปลี่ยนตําแหนงจะเกิดข้ึนได 4 ลักษณะ  คือ การเลื่อนตําแหนง 

(Promotion) การลดข้ัน (Demotion) การโยกยาย (Transfer) การใหออกจากงาน (Termination) 

วัตถุประสงคในการเปลี่ยนตําแหนงงาน คือ การปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานขององคการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสงเสริมการปฏิบัติตามระเบียบขององคการ 

1. การเล่ือนตําแหนงงาน หมายถึง การมอบหมายงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนใหแกบุคลากร  โดยท่ัวไป

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนจะมีความหมายครอบคลุมถึงอํานาจ  หนาท่ี ความรับผิดชอบตลอดจนเงินเดือน

และผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยการเลื่อนตําแหนงสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท  คือ 

1.1 การเลื่อนตําแหนงในสายอาชีพเดิม บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีในสายอาชีพเดิมแตมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบสูงข้ึน  การเลื่อนตําแหนงสายอาชีพเดิมอาจเกิดข้ึนจากเม่ือมีตําแหนงงาน

วางหรือเม่ือมีการขยายงาน 

1.2 การเลื่อนตําแหนงขามสายอาชีพ บุคลากรจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกสาย

งานท่ีตนปฏิบัติ  โดยตําแหนงใหมจะอยูในระดับท่ีสูงกวาเดิม  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการมี

ตําแหนงงานใหม มีการปรับโครงสรางองคการหรือเม่ือบุคลากรข้ึนถึงตําแหนงสูงสุดในสาย

อาชีพเดิมแลว 

1.3 การเลื่อนสูตําแหนงบริหารบุคลากรจากการปฏิบัติไปทําหนาท่ีทางการบริหาร 

1.4 การเลื่อนตําแหนงดวยการปรับเงินเดือน กรณีนี้บุคลากรจะปฏิบัติงานภายใตชื่อตําแหนงเดิม  

แตไดรับเงินเดือนในตําแหนงหรือระดับท่ีสูงข้ึน  เนื่องจากบุคลากรไดรับเงินเดือนในข้ันสูง

ท่ีสุดของอัตราเงินเดือนในระดับเดิมแลว 

การวางแผนการเลื่อนตําแหนงงาน 

การเลื่อนตําแหนงงานเปนเรื่องละเอียดออนในการจัดการดานบุคลากรของทุกองคการ  

เพราะจะเก่ียวของถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนั้นผูมีหนาท่ี
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เก่ียวของกับการเลื่อนตําแหนงจะตองวางแผนการเลื่อนตําแหนงอยางมีหลักการชัดเจน  เปน

ระบบ  และรัดกุม  โดยพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 

1. นโยบายแตละองคการโดยเฉพาะหนวยงานขนาดใหญจะตองกําหนดนโยบายการ

เลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน 

2. โอกาสในการเลื่อนตําแหนง ตองมีการกําหนดข้ันตอนและแนวทางท่ีบุคลากรจะ

ไดรับการเลื่อนตําแหนงตามลําดับข้ันของงาน  ความอาวุโสและความสามารถ 

3. การคัดเลือกและการพิจารณา การคัดเลือกและการพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสมจะ

อาศัยขอมูลจากประวัติ  เชน  การศึกษา  ประสบการณ  ความสามารถ  ความ

ประพฤติและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การฝกอบรมและการพัฒนา เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีองคการควรนํามาใชในการ

เตรียมความพรอมของบุคลากรสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีและการเลื่อนตําแหนงใน

อนาคต 

5. หลักอาวุโสและประสบการณเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีมีความ

จงรักภักดีและซ่ือสัตยตอองคการ  ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความเขาใจในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและวัฒนธรรมขององคการ  เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นทุมเทการทํางาน

ใหกับองคการอยางเต็มกําลังความสามารถ 

6. หลักอุปถัมภ การเลื่อนตําแหนงโดยใชวิธีนี้อาศัยปจจัยทางการเมืองภายในองคการ  

หรือความสัมพันธสวนตัวระหวางผูมีอํานาจในการเลื่อนตําแหนงกับบุคลากรบางคน

ในองคการ 
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ปญหาเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนงงาน 

1. บุคลกรไมไดรับการเลื่อนตําแหนงเนื่องจากมีตําแหนงอยูอยางจํากัด  โดยเฉพาะตําแหนงใน

ระดับสูงขององคการ 

2. บุคลากรไมตองการไดรับการเลื่อนตําแหนง บุคลากรบางคนพอใจในหนาท่ีการงานของตน  

เนือ่งจากผลประโยชน  ความเคยชินหรือปจจัยแวดลอมทําใหไมตองการเลื่อนข้ันข้ึนไป 

3. โอกาสในการเลื่อนข้ันไมเทาเทียมกัน การจัดโครงสรางองคการและตําแหนงงานในแตละ

องคการอาจมีการเหลื่อมล้ํากัน  เนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญไมเทากันในแตละสายงาน

ตามลักษณะการดําเนินงานของอุตสาหกรรมหรือพัฒนาการขององคการ 

4. ผูบังคับบัญชากีดกัน หัวหนางานเปนบุคลท่ีมีความสําคัญตอการเลื่อนข้ันของบุคลากรดังนั้น

จึงตองวางตัวเปนกลางและใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงความสามารถอยาง

เต็มท่ีตลอดจนจะตองประเมินผลงานและตัดสินใจใหความดีความชอบอยางยุติธรรม 

2. การโยกยายงาน หมายถึง การเปลี่ยนตําแหนงงานจากตําแหนงหนึ่งไปยังตําแหนงอ่ืนท่ีอยูใน

ระดับเดียวกัน  โดยท่ัวไปผูท่ีถูกโยกยายจะมีสถานะและเงินคาจางอยูในระดับเดิม แตอาจมีอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบเปลี่ยนไป  การโยกยายจะกระทําเม่ือเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

2.1 บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงตามตองการ 

2.2 บุคลากรขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน 

2.3 บุคลากรดํารงตําแหนงสูงสุดในสายอาชีพอยูแลว 

2.4 องคการมีนโยบายหมุนเวียนงาน 

การโยกยายงานอาจเกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุ คือ 

- การโยกยายเนื่องจากฝายบริหารเชน  เพ่ือผลประโยชนของบริษัทหรือบุคลากร  เพ่ือ 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

- การโยกยายเนื่องจากตัวบุคลากร เชน  ตองการเปลี่ยนหัวหนางาน ตองการทํางานกับเพ่ือน

รวมงานเดิม ความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน เหตุผลดานเนื้องาน ตองการเปลี่ยนสถานท่ี

ทํางาน โอกาสในการกาวหนา ความเบื่อหนายในงานปจจุบัน เปนตน 
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3. การลดตําแหนงงาน หมายถึง  การเปลี่ยนตําแหนงใหตํ่าลงโดยการลดสถานะ อํานาจ  หนาท่ี  

ความรับผิดชอบ  เงินเดือนหรือผลประโยชนท่ีเคยไดรับ  โดยท่ัวไปสิ่งท่ีแสดงถึงการลดตําแหนง

ไดแก คาจางและเงินเดือนลดลง สถานะของบุคลากรลดลงและโอกาสลดลง 

 

4. การออกจากงาน การออกจากงานเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญไมแพเรื่องอ่ืนในการปรับเปลี่ยน

ตําแหนงงาน  บุคลากรสามารถออกจากงานไดหลายลักษณะ คือ 

4.1 การเลิกจางชั่วคราว หมายถึง  การใหบุคลากรออกจากงานเปนเวลาชั่วคราวโดยไมไดกําหนด

ระยะเวลาท่ีแนนอน  มักเกิดข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าและมีผลตอการดําเนินงานของ

องคการ หลักเกณฑท่ีใชในการประกอบการพิจารณาไดแก การลดชั่วโมงงาน และ การแบง

งานใหเทา ๆ กัน 

4.2 การลาออก หมายถึง  การท่ีบุคลากรตัดสินใจเลิกทํางานกับองคการ  บุคลากรสามารถ

ลาออกจากงานไดตามความตองการ  การลาออกอาจเกิดจากสาเหตุท่ีตางกัน เชน  ความ

ขัดแยงภายในท่ีทํางาน  ความไมเทาเทียมกันในการเลื่อนข้ัน  ความเบื่อหนาย ความกาวหนา

ท่ีทํางานใหม  เปนตน 

4.3 การตาย การตายของบุคลากรเปนเหตุการณท่ีองคการไมไดวางแผนรองรับ  ซ่ึงจะสงผล

กระทบตอองคการท้ังทางตรงและทางออม  เนื่องจากองคการจะตองดําเนินการสรรหา  

คัดเลือกและอบรมบุคลากรใหมเพ่ือเขาปฏิบัติงานแทนตําแหนงท่ีวางลง 

4.4 การปลดเกษียณ หมายถึง  การออกจากงานของบุคลากรเม่ือมีอายุถึงระดับหนึ่ง  เชน 55 ป 

          60 ป หรือ 65 ป โดยหนวยงานทรัพยากรมนุษยตองจัดเตรียมแผนการจายบําเหน็จ บํานาญ 

หรือเงินทดแทนแกบุคลากรท่ีเกษียณ 

4.5 การเลิกจาง หมายถึง  การท่ีบุคลากรตองออกจากงานเนื่องจากหมดสัญญาจางหรือทํา

ความผิดอยางรายแรง  การเลิกจางนับเปนวิธีการทําโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดขององคการท่ีถูก

นํามาใชกับบุคลากร  เพ่ือความม่ันคงขององคการและปองกันความประพฤติอันมิชอบ

ของบุคลากร 

 



 

 
 

78 

การจางงานและการปฐมนิเทศบุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรม 
 

การปฐมนิเทศ กอนเริ่มงาน โดยปกติมักเปนการแนะนําท่ัวไป เพ่ือเตรียมตัวในการทํางานกับ

โรงแรม ในภาพรวม ซ่ึงเปนมาตรฐานแรกเขาของโรงแรม ไมวาจะเปน วัฒนธรรมองคการ ขอมูล

พ้ืนฐานของโรงแรม แผนการบริหารงาน การรูจักฝาย แผนกและสวนตางๆ กฎ ระเบียบ ขอควร

ปฏิบัติ สวัสดิการ สิทธิประโยชน ตางๆ  โดยปกติจะใชเวลา ประมาณ 1-2 วัน 

ในชวงการปฐมนิเทศ นอกจากจะเปนเวลาในชวงการแนะนําและปรับตัวใหเขากับสถานท่ี

ทํางานใหมแลว ยังเปนโอกาสท่ี แผนกบุคคลจะไดใหพนักงานใหมไดกรอกเอกสารการทํางานอยาง

เปนทางการ ตลอดจน กิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเซ็นใบสัญญาการทดลองงานและเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ในกรณีท่ียังเซ็นไมครบ การใหพนักงานใหมเอาเอกสารตางๆ ท่ีขาดอยูมาใหครบ การแจกชุดทํางาน

(Uniform) 

ในบางตําแหนงอาจตองสงพนักงานใหมไปอบรมเพ่ิมเติมจากภายนอก เพ่ือใหการทํางาน

เปนไปตามมาตรฐาน เชน พนักงานฟตเนส พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานสปา ซ่ึงโรงแรมจะ

เปนผูออกคาใชจายใหท้ังหมด พนักงานท่ีถูกสงออกไปอบรมภายนอกหากมีคาใชจาย โดยปกติโรงแรม

จายใหและจะใหทําสัญญาการทํางานเบื้องตน เชน ใหทํางานอยางนอย 3 ป หรือ 5 ป จึงจะมีสิทธิ

ลาออกไดโดยไมโดนปรับ 

หลังการปฐมนิเทศพนักงานใหมในสายงานปฏิบัติควรไดรับการอบรมเพ่ิมเติมอีกคือ การ

อบรมเฉพาะทาง สําหรับการทํางานในแผนก หรือตําแหนงนั้นๆ ในดาน ทักษะการบริการลูกคา การ

ใชอุปกรณท่ีเก่ียวของในการทํางาน การจัดทําเอกสาร รายงานท่ีจําเปน ความปลอดภัยในการทํางาน 

ซ่ึงการอบรมเฉพาะทางนี้ อาจเปนการอบรมกอนการทํางาน หรือเปนการอบรมและปฏิบัติงานไป

พรอมกับการทํางานเสมือนจริง หรือเปนการทํางานในสถานการณจริงก็ได 
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สรุป 

 การจางงานและการปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมท่ีองคการจัดข้ึนเพ่ือตอนรับบุคลากรใหมเขา

ทํางาน โดยแนะนําใหรูจักและสรางความคุนเคยกับองคการ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือชวยในการ

ปรับตัวและสรางความประทับใจระหวางกัน ซ่ึงระดับของการปฐมนิเทศมี 2 ระดับคือ การปฐมนิเทศ

รวมและการปฐมนิเทศงาน  ตําแหนงงานภายในองคการสามารถปรับเปลี่ยนไดใน 4 ลักษณะ คือ การ

เลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การโยกยายและการออกจากงาน การเขาทํางานใหมเปนชวงเวลาท่ี

พนักงานกับองคการจะพิจารณาวาสามารถทํางานรวมกันไดหรือไม ดังนั้นเพ่ือใหตางฝายแนใจมาก

ยิ่งข้ึนจึงไดจัดใหมีการทดลองงานข้ึนนั่นเอง 
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แบบฝกหัด 

1. ใหเขียนอธิบายถึงข้ันตอนเบื้องตนในการเริ่มตนงานมาเปนขอๆ 

2. ใหบอกความเหมือนและความแตกตางระหวาง วัฒนธรรม กับวัฒนธรรมองคการมาเปน

ขอๆ 

3. เหตุใดผูบริหารระดับสูงในองคการจะตองเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฐมนิเทศ ให

อธิบายมาพอเขาใจ 

4. ใหเขียนอธิบายข้ันตอนการปฐมนิเทศมาเปนขอๆ โดยใชคําพูดของตัวเอง 

5. เหตุใดหลังการปฐมนิเทศจึงจะตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน ใหอธิบายมาโดย

ละเอียด 

6. ระดับของการปฐมนิเทศมีก่ีระดับ อะไรบาง เขียนอธิบายมาพอเขาใจ 

7. หากนักศึกษาตองจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม 5 คน ในตําแหนงพนักงานตอนรับของ

โรงแรมหาดาวแหงหนึ่ง นักศึกษาจะมีข้ันตอน วิธีการ รายละเอียดในการทํางานอยางไร

บาง อธิบายมาเปนขอๆ นําเสนอหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล 

8. การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานในองคการตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดก่ีวิธี อะไรบาง 

9. ใหเขียนอธิบายขอควรพิจารณาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานมาพอเขาใจ

เปนขอๆ 

10. ใหเขียนอธิบายการจางงานและการปฐมนิเทศบุคลากรในอุตสาหกรรมการโรงแรมวามี

ความเหมือนหรือแตกตางจากการจางงานและการปฐมนิเทศบุคลการในองคการท่ัวไป

หรอืไม อยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 

การฝกอบรม 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. พัฒนาการของการฝกอบรม 

2. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

3. ประโยชนของการฝกอบรม 

4. หนาท่ีของผูจัดการฝกอบรม 

5. กระบวนการในการฝกอบรม 

6. วิธีการฝกอบรม 

7. การประเมินผลการฝกอบรม 

8. การฝกอบรมในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

9. สรุป 

10. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของการฝกอบรมได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงคของการฝกอบรมได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายประโยชนของการฝกอบรมได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายหนาท่ีของผูจัดการฝกอบรมได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการฝกอบรมได 

6. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการฝกอบรมได 

7. ผูเรียนสามารถอธิบายการประเมินผลการฝกอบรมได 

8. ผูเรียนสามารถอธิบายการฝกอบรมในอุตสาหกรรมการโรงแรมได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. บทความจากวารสาร หนังสือท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 6 
การฝกอบรม 

 

บุคคลท่ัวไปมักเขาใจวาการฝกอบรม คือการใหการศึกษาแกผูเขารับการอบรมเพ่ือใหมี

ความรูในเรื่องท่ีอบรมเพียงอยางเดียว และการฝกอบรมจะมีกระบวนการปฏิบัติท่ีไมซับซอนมากนัก 

สามารถดําเนินการโดยไมตองเตรียมการมาก แตในความเปนจริงแลวการฝกอบรม คือ วิธีการเพ่ิม

สมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ท้ังในดานความคิด การกระทํา   ความสามารถ ความรู 

ความชํานาญและการแสดงออก 

• ฮารไบสัน (Harbison) และไมเออร (Myers) กลาววา การฝกอบรม คือ กระบวนการท่ีใช

เสริมความรู (Knowledge) ทักษะในการทํางาน (Skill) และความสามารถ (Capacity) ของ

บุคคลในสังคมหนึง่ 

• ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (ป พ.ศ. 2535)  กลาวไวในหนังสือ จิตวิทยาธุรกิจวา การฝกอบรม 

คือ กระบวนการอยางเปนทางการท่ีกิจการทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรู เพ่ือจะไดแสดง

พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจการ  

 

พัฒนาการของการฝกอบรม 

อาจกลาวไดวาการเรียนรูและการฝกอบรมไดเริ่มตนข้ึนพรอมกับประวัติศาสตรของ

มนุษยชาติ จะเห็นไดจากผลของแรงกระตุนท่ีตอบสนองตอสิ่งจําเปนในการดํารงชีพของมนุษยไมวาจะ

เปนอาหาร ความปลอดภัย ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนแรงขับของการสืบเผาพันธุ ท่ีไดมีสวนรวมผลักดันให

มนุษยเกิดความพยายามในการท่ีจะเอาชนะธรรมชาติและอุปสรรคตางๆ ในการดํารงชีวิตท่ีเกิดข้ึน 

เริ่มตนจากการท่ีมนุษยเริ่มประดิษฐเครื่องมือข้ึนในการลาสัตว เครื่องใชในการดํารงชีพและอุปกรณ

อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการอยูรวมกันเปนสังคม โดยในระยะตอมาวิธีการนี้ไดรับการ

ปรับปรุงแกไขใหมีสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเรียกวา "วิธีสอนงาน 4 ข้ัน (Four Steps Method)" ซ่ึงวิธีการ
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นี้ไดรับความนิยมใชอยางแพรหลายในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 วิธีการนี้จะสามารถแบงอธิบายไดเปน 

4 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมความพรอมใหผูเขารับการอบรม (Prepare the Worker) ในข้ันตอนนี้จะมี

การจัดเตรียมความพรอมกอนการสอนงานในดานตางๆ 

ข้ันตอนท่ี 2 ปฏิบัติใหดู (Present the Operation) ผูฝกสอนจะอธิบายข้ันตอนการทํางาน 

พรอมท้ังปฏิบัติงานใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง เพ่ือใหมองเห็นภาพและมีความเขาใจในกระบวนการ

ทํางาน 

ข้ันตอนท่ี 3 ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Let the Worker Perform) ผูฝกสอนจะใหผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ตามท่ีแสดงใหดู เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องท่ีสอนและสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง 

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามและตรวจสอบผล (Follow Up and Check) ผูฝกสอนจะติดตามผลการ

ปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการทํางานของผูเรียนวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม มีดังนี้ 
 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต บุคลากรท่ีผานการอบรมจะมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

ตลอดจนมีศักยภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึน จึงทําใหมีผลิตภาพสูงข้ึน 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เม่ือบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เขาใจ

ข้ันตอนการดําเนินงานก็จะสามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไวได 

3. เพ่ือลดตนทุนของงาน อันเนื่องมาจากคาเสียหายและคาซอมแซมท่ีอาจเกิดจากการ

ดําเนินการ เนื่องจากบุคลากรมีความรู ทักษะและความเขาใจในงานของตนอยางถูกตอง 

4. เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อันจะสงผลตอการลดตนทุนท่ีเก่ียวของ อุบัติเหตุกอใหเกิด

ตนทุนท้ังโดยทางตรงและทางออมแกองคการ 
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5. เพ่ือลดอัตราการหมุนเวียน (Turn Over) และการขาดงานของบุคลากร ซ่ึงเปนผลจากการ

ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความเบ่ือหนาย หรือบรรยากาศในการทํางานท่ีไม

เหมาะสม 

 

ประโยชนของการฝกอบรม มีดังนี้ 
 

1. ชวยใหเกิดการประหยัด เนื่องจากจะชวยเพ่ิมความความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมใหสามารถนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการทํางาน 

ซ่ึงจะมีสวนชวยพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมี

ขอผิดพลาดท่ีกอใหเกิดความเสียหายนอยลงคาใชจายก็จะนอยลง 

2. ชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูงาน การฝกอบรมจะชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูงานใหนอยลงได 

3. ชวยลดภาระหนาท่ีของหัวหนางาน เนื่องจากจะลดระยะเวลาในการเรียนรูงานของบุคลากร

ใหมแลวยังทําใหภาระหนาท่ีของหัวหนางานลดลงไดดวย 

4. ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความกาวหนาของตัวเอง หลายองคการมักพิจารณา

แตงต้ัง เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงบุคลากรท่ีผานการฝกอบรมใหข้ึนสูตําแหนงงานในระดับท่ี

สูงข้ึน 

 

หนาท่ีของผูจัดการฝกอบรม 
 

โดยปกติแตละองคการจะมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการฝกอบรมบุคลากรประจําอยูในแตละสวน

ขององคการแตกตางกันไปตามความเหมาะสม เชน หนวยงานทรัพยากรมนุษยหรือสายงานหลักท่ี

ตองใชทักษะเฉพาะของงานหรือเปนหนาท่ีอันเนื่องมาจากความเหมาะสมในดานอ่ืน เชน ความอาวุโส 

ความรู ความชํานาญงานและความสามารถในการถายทอด โดยปกติผูจัดการฝกอบรมจะมีหนาท่ี

ดังตอไปนี้  
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1. ใหคําแนะนําและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม ผูท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดานการ

ฝกอบรมมักมีจะมีความรูและประสบการณ มีความเขาใจถึงปญหาและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการฝกอบรมขององคการ 

2. วางแผนงานโครงการฝกอบรมโดยมีผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม

และการพัฒนาบุคลากร เปนผูวางแผนโครงการ 

3. ดําเนินโครงการฝกอบรม หนวยงานฝกอบรมในแตละองคการจะทําหนาท่ีและรับผิดชอบใน

กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม  

4. จัดหาอุปกรณการฝกอบรมท่ีเหมาะสมนับเปนอีกหนาท่ีหนึ่งของหนวยงานฝกอบรม 

เนื่องจากในการฝกอบรมจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณเขาชวย เชน รูปภาพ 

ภาพยนตร โทรทัศน เครื่องฉายวิดีโอ เครื่องบันทึก เครื่องขยายเสียงและเอกสารประกอบ

ตางๆ 

5. วิเคราะหและประเมินผลโครงการฝกอบรม ซ่ึงจะทําใหทราบวาการดําเนินการฝกอบรมท่ี

จัดทําข้ึนไดผลตามความมุงหมายเพียงใดและมีขอผิดพลาดอยางไรเพ่ือนําไปปรับปรุง 
 

กระบวนการในการฝกอบรม 

 

 การฝกอบรมเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําอยางตอเนื่อง การฝกอบรมเพียงครั้งเดียวหรือสอง

ครั้งไมอาจกอใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวได ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของจะตองวางแผนการฝกอบรม 

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วางแผน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติและระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม

ไวอยางเหมาะสม ข้ันตอนในการจัดการฝกอบรมสามารถสรุปได 8 ลําดับข้ัน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (Needs Analysis) ในการวิเคราะหความ

ตองการในการฝกอบรม ผูจะจัดโครงการฝกอบรมตองศึกษาและวิเคราะหความตองการใน

การฝกอบรมของกลุมเปาหมาย 
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2. การตรวจสอบความตองการ (Examine each Needs) ในการตรวจสอบความตองการ 

ผูจัดทําโครงการฝกอบรมจะตองพิจารณาเปรียบเทียบถึงความตองการ หรือลําดับความ

จําเปนในแตละกิจกรรมท่ีตองการจัดการฝกอบรม 

3. การออกแบบโครงการฝกอบรม (Design Training Program) ในการออกแบบโครงการฝก 

            อบรม ผูจัดโครงการฝกอบรมจะเริ่มออกแบบและวางแผนงานสําหรับการฝกอบรมท่ีจะจัด

ข้ึนจากขอมูลท่ีไดในข้ันตอนท่ีผานมา 

4. การนําเสนอโครงการตอผูบริหาร (Propose Program to Upper Management) ในการ 

            นําเสนอโครงการ เม่ือผูจัดโครงการฝกอบรมไดสํารวจความจําเปนและวางแผนการ   

ฝกอบรมแลว ยังมีหนาท่ีตองเสนอโครงการเพ่ือรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงดวย 

5. การจัดวางระเบียบในการดําเนินงาน (Issue Regulations on Training) ในการจัดวาง 

            ระเบียบการดําเนินงาน เม่ือฝายบริหารใหความเห็นชอบตอโครงการ ผูจัดโครงการฝกอบรม

จะตองจัดวางระเบียบตางๆ ใหเรียบรอย 

6. การฝกอบรม (Training) จะดําเนินการหลังจากวางแผนงานอยางละเอียดรอบคอบแลว ผู

จัดโครงการจะเริ่มเปดโครงการฝกอบรม โดยเปดรับสมัครผู ท่ีสนใจหรือคัดเลือก

กลุมเปาหมายตามความเหมาะสมเพ่ือเขารับการฝกอบรม 

7. การประเมินผล (Evaluation) ผูจัดการฝกอบรมจะเก็บขอมูลและประเมินผล เพ่ือตรวจ 

สอบวาการฝกอบรมท่ีจัดข้ึนบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีอุปสรรคหรือปญหาเกิดข้ึนหรือไม 

8. การติดตาม (Follow up)เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญข้ันตอนหนึ่ง เนื่องจากผูจัดโครงการ 

ฝกอบรมจะตองนําผลของการฝกอบรมมาวิเคราะหเพ่ือการฝกอบรมในครั้งตอไป 

 

วิธีการฝกอบรม 

 ความสําเร็จในการจัดการฝกอบรมจะข้ึนอยูกับวิธีการถายทอดและการสรางบรรยากาศใหผูเขา

รบัการฝกอบรมตื่นตัว มีความพรอมและเต็มใจท่ีจะไดรับการฝกฝน ซ่ึงมีอยูหลายวิธี  ดังตอไปนี้ 
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1. การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีท่ีใชมานานและแพรหลายท่ีสุดวิธีหนึ่ง การฝกอบรมแทบทุก

ประเภทจะมีการบรรยายแทรกอยูดวยเสมอ เพราะการบรรยายจะเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดใน

การสื่อความหมาย 

2. การประชุม (Conference) เปนวิธีท่ีนิยมใชในการฝกอบรมบุคลากรท่ีมีความรู หรือ

ผูบริหารต้ังแตระดับกลางข้ึนไป เพราะการประชุมจะเปดโอกาสใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณเพ่ือแกปญหาหรือมองหาโอกาสในแตละเรื่องท่ีทําการประชุม 

3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การฝกอบรมในรูปแบบนี้จะจัดใหผูเขารับการ

ฝกอบรมแสดงบทบาทตามเรื่องราวท่ีสมมติข้ึนใหเหมือนกับในสถานการณจริงท่ีสุด เพ่ือให

ผูเขารับการอบรมมีความพรอมและสามารถปรับตัวใหไดในสถานการณตางๆ 

4. การใชกรณีศึกษา (Case Study) การฝกอบรมโดยวิธีนี้ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกท่ีคณะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard Business School) และไดรับความนิยม

อยางแพรหลายจากนั้นเปนตนมา 

5. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีฝกอบรมท่ีใชมามาน เนื่องจากเปนวิธีท่ีงายไมซับซอน

และสามารถเห็นผลไดในระยะเวลาสั้น เพราะเปนการฝกอบรมโดยแสดงจากตัวอยางจริง 

6. การสัมมนา (Seminar) เปนวิธีฝกอบรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู 

และผูบริหารของแตละองคการ ผูจัดการสัมมนาจะจัดใหมีการรวมตัวของบุคลากรเปนกลุม

ท่ีมีขนาดไมใหญนัก มีการกําหนดประเด็นท่ีจะพิจารณาและเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคน

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางเสรี 

7. การฝกงานในสถานการณจริง (On the Job Training OJT) วิธีนี้มักใชกับบุคลากรใหม

หรือบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสอนงานและใหทดลองปฏิบัติในสถานท่ีจริง 
 

การประเมินผลการฝกอบรม 

 การประเมินผลการฝกอบรมเปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่ง เนื่องจากมี

วัตถุประสงคท่ีจะตรวจสอบเพ่ือใหทราบผลของการดําเนินการฝกอบรมวาประสบผลสําเร็จตาม
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วัตถุประสงคเพียงใด ควรตองปรับปรุงแกไขอยางไรในอนาคต โดยท่ัวไปผูเก่ียวของกับการฝกอบรม 

จะประเมินผลโครงการฝกอบรมในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. โครงการ จะตองประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมวามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางไร 

2. ผูรวมโครงการ จะตองประเมินผลการเขารับการฝกอบรม วามีพัฒนาการตามท่ีตองการ

หรอืไม 

3. วัตถุประสงค ผูตองจะประเมินผลลัพธท่ีไดกับเปาหมายท่ีตองการวามีความสอดคลองหรือ

เบี่ยงเบนจากความตองการอยางไร และสมควรท่ีจะตองปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไรเพ่ือให

การฝกอบรมสอดคลองกับความตองการท่ีตั้งไว 

4. หนวยงาน นอกจากการประเมินผลการฝกอบรมในดานตางๆ ท่ีกลาวมาแลว ผูจัดโครงการ

ฝกอบรมยังตองประเมินผลหนวยงานฝกอบรมวาสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพียงใดดวย 

 

การฝกอบรมในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

การฝกอบรมกอนและขณะปฏิบัติงาน 

 

 การฝกอบรมในโรงแรมมักใชวิธีใหฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีจริง เนื่องจากประหยัดคาใชจาย 

เปนการฝกแบบเสมือนจริงและเปนการวัดทักษะพนักงานใหมวาจะสามารถทํางานไดในสถานการณ

จรงิหรือไม 

และทําใหผูถูกฝกสอนมีความม่ันใจในการทํางานและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงแรมไดอยาง

ถูกตอง 

 

การสอนการปฏิบัติงานในสถานการณจริงอาจเปนการสอนงานเก่ียวกับระบบและอุปกรณท่ีมี

อยูแลว หรือเปนการสอนปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบหรืออุปกรณใหม หรือเปนการทบทวนหรือเพ่ือให

เกิดความชํานาญในการทํางานใหมากข้ึน 



 

 
 

92 

 หากการสอนปฏิบัติงานในสถานการณจริงเปนการสอนโดยพนักงานดวยกันแลว ควรมีการ

แบงออกเปนเรื่องๆ อยางชัดเจนและใหพนักงานท่ีมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะเปนผูสอน 

ไมควรใหพนักงานเพียงคนเดียวเปนผูสอนท้ังหมดทุกหัวขอ เนื่องจากในความเปนจริงแลว พนักงาน

เพียงคนเดียวอาจไมไดมีความชํานาญในทุกเรื่องท่ีจะทําการสอนได  

 การสอนการปฏิบัติงานในสถานการณจริงใหพนักงานใหมนั้น หากผูสอนไมมีความชํานาญใน

การการสอนหรือไมมีความรู ความสามารถในเรื่องนั้นๆ จริงแลว จะทําใหผูถูกสอน รูสึกถูกละเลย 

สับสน และอาจนําไปสูการลาออกจากงานได และเนื่องจากการสรรหาและฝกอบรมพนักงานตองใช

เวลาและมีคาใชจายมาก ดังนั้นการสอนจึงจําเปนท่ีจะตองสอนในระดับความยาก งาย ท่ีเหมาะสมกับ

พนักงานแตละคน เพ่ือใหพนักงานมีความม่ันใจ และมีความชํานาญในการทํางานโดยเฉพาะกับ

พนกังานใหม 

 ในการสอนปฏิบัติงานในสถานการณจริงของพนักงานท่ีทํางานอยูแลว อาจเกิดข้ึนไดในกรณี

ท่ีพนักงานเดิมมีความรูสึกไมม่ันใจในประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง ไมตองการถูกเลิกจาง ใน

กรณีนี้ผูสอนตองไมทําใหผูเรียนรูสึกกดดัน และไมรูสึกกลัวท่ีจะถามในสิ่งท่ีไมรู หรือกลัวท่ีจะถาม หรือ

ขอความชวยเหลือหรือในกรณีท่ีฝายบริหารไดเล็งเห็นแลววาพนักงานบางสวน หรือบางคนตองไดรับ

การฝกเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ในกรณีนี้ก็เชนกัน ผูบริหารตองใหความชวยเหลือแกพนักงานเต็มท่ี โดย

ไมทําใหพนักงานรูสึกวาเปนผูดอยความสามารถ เนื่องจากพนักงานท่ีถูกกําหนดใหเขาฝกโดยฝาย

บริหารจะมีความรูสึกกังวลและไมม่ันใจในอนาคตการทํางานของตัวเองอยูแลวเปนทุนเดิม ดังนั้นฝาย

บริหารจึงควรแจงพนักงานท่ีตองเขาฝกใหเขาใจวา พนักงานไมไดถูกกดดัน หรือถูกคาดโทษใหออก 

เนื่องจากการเขาฝกดวยความเขาใจและเต็มใจจะทําใหไดความรูและประสบความสําเร็จไดมากกวา

การเขาฝกดวยความวิตกกังวลวาจะตองสูญเสียงานไป 

 สวนบทบาทของฝายบุคคลท่ีเก่ียวของกับการฝกนั้น ฝายบุคคลจะตองสังเกตการทํางานของ

พนักงานเพ่ือจะไดทราบวาพนักงานคนใดจําเปนจะตองไดรับการฝกในดานในบาง  และในขณะท่ีมี

การฝกปฏิบัตินั้น ฝายบุคคลจะตองเขาสังเกตการณ และสังเกตพฤติกรรมของพนักงานท่ีเขาฝก เพ่ือ
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ประเมินผลการฝกเปนระยะๆ หรือในบางครั้งฝายบุคคลจะเปนผูท่ีตองอธิบายใหแกพนักงานฟงวาเหตุ

ใดพนักงานคนนั้นๆ จึงจําเปนตองไดรับการฝก ซ่ึงในการชี้แจงนั้นจะตองชี้แจงใหชัดเจนวาพนักงาน

คนนั้นๆ จะตองไดรับการฝกเพ่ิมเติมในดานใดบาง เชน 

- การฝกเรื่องการปฏิบัติตัวเม่ือลูกคา คอมเพลน(complaint) อาชีพท่ีเก่ียวของกับการ

บริการมักหลีกเลี่ยงไมไดกับการคอมเพลนของลูกคา ถึงแมการฝกในการรับมือเม่ือลูกคา

คอมเพลนอาจจะไมไดครอบคลุมถึงการคอมเพลนทุกเรื่อง ทุกอยาง แตพนักงานควรท่ีจะ

ไดฝกเพ่ือเตรียมควบคุมอารมณ เตรียมตัวและเตรียมคําตอบเพ่ือตอบลูกคาเม่ือถึง

สถานการณจริง 

- การฝกการใชอุปกรณใหมๆ ในองคกร ไมวาจะเปนการเปลี่ยนอุปกรณเนื่องจาก ของเดิม

ไมสามารถใชงานได หรือเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความทันสมัยก็ตาม ซ่ึงผูสอนจะตองไม

คาดหวังวา พนักงานท่ีเคยใชอุปกรณอันเดิม จะตองสามารถใชอุปกรณอันใหมไดโดยท่ีไม

ตองฝก แตผูสอนจะตอง สอนการใชอุปกรณนั้นๆ เหมือนการฝกใหพนักงานใหมท่ีไมเคย

ใชงานอุปกรณนั้นๆ มากอน 

- การฝกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนในการทํางาน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนในการ

ทํางานนี้อาจเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงฝายบริหาร การเปลี่ยนแปลงลูกคากลุมเปาหมาย 

หรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหมท่ีไมเคยใชมากอน 

- การฝกเม่ือกฎหมายท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดเม่ือมีการเปลี่ยน

กฎหมายใหม โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล การพนัน 

และอาหาร เปนตน  

การฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพในงานดานการบริการนั้น การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 

และการแสดงบทบาทสมมติ มักจะมีประสิทธิภาพและไดผลมากกวาการฝกอบรมดวยวิธีอ่ืน  
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สรุป 

 พัฒนาการของการฝกอบรมเริ่มตนมาจาก การสอนงาน 4 ข้ันหรือ Four Step Method ซ่ึง

มีข้ันตอนคือ เตรียมความพรอม ปฏิบัติใหดู ใหผู เรียนลงมือปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบผล 

จุดประสงคของการฝกอบรมเพ่ือ เพ่ิมปริมาณผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดตนทุนของงาน ลด

การเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราการหมุนเวียนและการขาดแคลนบุคลากร การฝกอบรมสามารถทําได

หลายวิธ ีเชน การบรรยาย การประชุม การแสดงบทบาทสมมติ การใชกรณีศึกษา และการฝกงานใน

สถานท่ีจริง เปนตน ซ่ึงแตละวิธีจะมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป  
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แบบฝกหัด 

1. ใหเขียนอธิบายพัฒนาการของการฝกอบรมมาพอเขาใจ 

2. ใหเขียนอธิบายวัตถุประสงคของการฝกอบรมมาพอเขาใจ 

3. ใหเขียนอธิบายประโยชนของการฝกอบรมมาพอเขาใจ 

4. ใหบอกหนาท่ีของผูจัดการฝกอบรมมาเปนขอๆ 

5. ใหเขียนอธิบายกระบวนการในการฝกอบรมมา เปนขอๆ 

6. ใหเขียนอธิบายวิธีการฝกอบรมวามีก่ีแบบ อะไรบาง 

7. ใหเลือกวิธีการฝกอบรมมา 1 วิธีท่ีชอบ พรอมอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใด 

8. ใหเลือกวิธีการฝกอบรมมา 1 วิธี ท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีจะใชในการฝกอบรมพนักงานใหมใน

โรงแรม ตําแหนงพนักงานยกกระเปา พรอมอธิบายเหตุผลโดยละเอียดวาทําไมวิธีการ

ฝกอบรมแบบท่ีเลือกมาจึงเหมาะสมท่ีสุด 

9. ใหเขียนอธิบายความสําคัญในการประเมินการฝกอบรมมาพอเขาใจ 

10. ใหบอกความเหมือนและความแตกตางของการฝกอบรมในองคการอ่ืนๆ กับการฝกอบรม

ในอุตสาหกรรมการโรงแรม มาเปนขอๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

96 

เอกสารอางอิง 

 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, ผศ.ดร. (2545). การจดัการทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น.  

โสภณ  ภูเกาลวน, ดร. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับผูจัดการในสายงาน. พิมพครั้งท่ี

1. กรุงเทพฯ: บริษัท ไซวิค ทูบเทค แอนด ปริ้นติ้ง จํากัด,  

โสภณ  ภูเกาลวน, ดร. (2557). เอกสารประกอบการฝกอบรม หลักสูตร จิตวิทยาการจัดการ 

International Foundation for Protection Officers 2003, Protection officer training 

manual, 7th ed, Butterworth-Heinemann, Amsterdam; Boston 

Wilson, C., 2011, Best practice in performance coaching: a handbook for leaders, 

coaches, HR professionals and organisations, Kogan Page, London; 

Philadelphia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

97 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. วัตถุประสงคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ความสําคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. เอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ขอผิดพลาดท่ีควรคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การนําผลลัพธจากการประเมินผลไปใช 

9. การประเมินผลการทํางานในอุตสากรรมการโรงแรม 

10. สรุป 

11. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงคการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายเอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

6. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานได 

7. ผูเรียนสามารถอธิบายขอผิดพลาดท่ีควรคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานได 
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8. ผูเรียนสามารถอธิบายการประเมินผลการทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรมได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. ขาวสารท่ีเก่ียวของ จากหนังสือพิมพและหนังสือ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 7 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

เปนกระบวนการท่ีเปนระบบท่ีถูกพัฒนาเพ่ือการวัดคุณคาของบุคลากรในการปฏิบัติงานภาย

ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด   

วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. ใชพิจารณาความเหมาะสมในการใหผลตอบแทนแกบุคลากร 

2. ใชพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงงานของบุคลากร 

3. ใชประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากร 

4. ใชประกอบการพิจารณาเพ่ือการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

5. ใชประกอบการจดบันทึกขอมูลสวนตัวของบุคลากร 

6. ใชประกอบในการบริหารงานดานตางๆ  

ประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. สรางความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 

2. เปนเครื่องมือในการควบคุมการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

3. เปนแนวทางในการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

4. ทําใหบุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตน 

5. จูงใจใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความสามารถ 

ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. ความสามารถของบุคลากร บุคลากรสามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผลการ 

    ปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของตน 
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2. ความสําคัญตอหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา หัวหนางานสามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการ   

ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชประกอบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพได  โดยเฉพาะ

การบริหารคาตอบแทน 

3. ความสําคัญตอองคการ การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนกลางและนําผลลัพธ   

ท่ีไดไปใชอยางยุติธรรม  จะมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรอันจะสงผล

ตอการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางเต็มความสามารถ 

 

ปจจัยท่ีควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 

1. มาตรฐานของการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีถูกกําหนดข้ึนตามชนิดของงานโดยอยู

ในรูปของปริมาณ และ/หรือคุณภาพของผลงาน เพ่ือใชวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวา

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเพียงใด 

2. ผูทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามปกติการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

จะเปนหนาท่ีของหัวหนางานโดยตรง เนื่องจากบุคคลมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ

จัดการงานในสวนของตนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตลอดจนเปนบุคคลท่ีมีความเขาใจ

นโยบายและวิธีการดําเนินงานในหนวยงานของตนเปนอยางดี 

3. วัตถุประสงคของการประเมินผล มีจดุมุงหมายท่ีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในปจจุบัน และ/หรือคาดการณศักยภาพในการพัฒนาตนเองของแตละบุคคล เพ่ือกาวข้ึนสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอนาคตเปนหลัก  
 

หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 

1. ผูประเมินผลตองมีความเขาใจในหลักการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลวามีขอดี 

ขอเสียและขอบเขตอยางไร เพ่ือใหสามารถนํามาใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แตละชนิดไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตองทําอยูตลอดเวลาตามความ

เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนธรรมตอผูถูกประเมินทุกคน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของผลการปฏิบัติงานมิใชการประเมินคา

บุคคล ผูทําการประเมินตองใหความสนใจกับลักษณะสําคัญของแตละงานและผลลัพธท่ีได

เปนสําคัญ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนางานทุกคน

ตลอดจนบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากองคการ 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีความเท่ียงตรงเชื่อถือได เพ่ือใหไดผลลัพธสอดคลอง

กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและยุติธรรมกับทุกฝาย 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีการแจงผลลัพธการประเมินแกบุคคลท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหผูท่ีถูกประเมินไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา 
 

เอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 

1. แผนภูมิองคการ จะแสดงถึงโครงสรางขององคการ ระบบการดําเนินงานภายในองคการ 

สายการบังคับบญัชา ความสัมพันธระหวางหนวยงานและตําแหนงงานตางๆภายในองคการ 

2. เอกสารพรรณนางาน จะแสดงรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีและขอบเขต

ความรับผิดชอบของงานแตละตําแหนงงาน ขอมูลจากเอกสารบรรยายลักษณะงานจะแสดง

หนาท่ีหลักของงานและความสัมพันธระหวางงานนั้นกับงานอ่ืน 

3. บันทึกการปฏิบัติงาน เปนเอกสารท่ีใชบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยอาจถูก

กําหนดข้ึนจากหนวยงานดานทรัพยากรมนุษยสําหรับใชเปนมาตรฐานภายในองคการ 

4. ทะเบียนประวัติพนักงาน จะเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะของพนักงานแตละคนเรียง

ตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบ วิธีการเก็บสามารถจัดแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 

4.1 สวนแรก เปนขอมูลเดิมพนักงาน เปนขอมูลในอดีตของบุคลากรกอนท่ีเขารวมงานกับ

องคการ 
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4.2 สวนท่ีสอง เปนการบันทึกประวัติท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกับบุคลาการภายหลังจากท่ีเขารวมงานกับองคการแลว 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงลักษณะของ

ผูปฏิบัติงานใน 2 ประการ คือ 

5.1 พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานจะแสดงถึงพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร มักมีการ

แสดงคาเปนระดับตางๆ เชน ดีมาก ดี ปานกลาง หรือต่ํากวามาตรฐาน เปนตน 

5.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะแสดงผลลัพธในการปฏิบัติงานของบุคลากรวามี

ประสิทธิภาพเพียงใด 

 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ผูมีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความคุนเคยกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละ

รูปแบบวามีลักษณะเชนไร มีขอดี ขอเสียอยางไร เพ่ือจะสามารถนํามาใชปฏิบัติไดอยางถูกตองตรง

ตามวัตถุประสงค มีความเชื่อถือไดและไมกอใหเกิดปญหาตามมาในอนาคต โดยท่ัวไปการประเมินผล

การปฏิบัติงานสามารถแบงออกเปน 8 วิธี ดังนี้ 

1. การกําหนดมาตรสวน (Graphic Rating Scale) ผูทําการประเมินผลจะกําหนดคุณสมบัติ  

สําคัญในการปฏิบัติแตละชนิดออกมาเปนขอ แลวจัดเรียงเปนมาตราสวนจากนอยท่ีสุดไป

หามากท่ีสุด 

2. การจัดลําดับ (Ranking Plans)  ผูทําการประเมินผลจะพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ของผูถูก

ประเมินแตละคน แลวนําคุณสมบัติท่ีประเมินไดมาเปรียบเทียบกัน  

3. การกระจายตามหลักสถิติ (Statistical Distribution) ผูทําการประเมินผลจะทําการ

พิจารณาคุณสมบัติตางๆ ท่ีถูกกําหนดข้ึนและคุณภาพของผลงานท่ีผูถูกประเมินแตละคน

ปฏิบัติ 
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4. การตรวจสอบรายการ (Check List) จะมีลักษณะคลายรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีการ

กําหนดคุณสมบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ัวไปท่ีบุคลากรการปฏิบัติอยูแลว 

5.  การบันทึกเหตุการณท่ีสําคัญ (Critical Incidents) จะเปนหนาท่ีของผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานซ่ึงโดยมักเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงและบุคคลผูท่ีเก่ียวของกับงานจะบันทึก

เหตุการณตางๆ ท่ีมีความสําคัญ 

5. การพิจารณาการปฏิบัติงาน (Field Review) ในการเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ี

จากหนวยงานดานทรัพยากรมนุษยจะสอบถามหัวหนางานโดยตรงในแตละหนวยงาน

เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของแตละคน 

6. การเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน (Work Report) ผูทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึง 

    โดยมากจะเปนหัวหนางานโดยตรง จะทําการจดบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ

คนวามีผลการปฏิบัติเชนไร 

7. การประเมินผลโดยกลุม (Group Appraisal) วิธีนี้จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

กลุม โดยใชผูประเมินหลายคนมาชวยกันในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

8. การประเมินตามผลงาน (Appraisal by Results) ผูทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานจะ

ประเมิน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวาผลลัพธท่ีไดเปนอยางไร ท้ังใน

ดานปริมาณและคุณภาพของผลงานของแตละบุคคล 

ขอผิดพลาดท่ีควรคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. การประเมินโดยมีผลกลางๆ เปนความผิดพลาดในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน

จากผูทําหนาท่ีประเมินผล ประเมินโดยใหคะแนนผูถูกประเมินทุกคนอยูในระดับกลางๆ 

หรือใกลเคียงกัน เนื่องจากปจจัยบางอยาง เชน อิทธิพลทางดานการเมืองภายในองคการ 

2. การประเมินโดยใชเหตุการณใกลตัว เกิดจากผูมีหนาท่ีประเมินผล ประเมินผลจาก

เหตุการณหรือพฤติกรรมของผูถูกประเมินท่ีกระทําในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือเหตุการณท่ี

พ่ึงจะเกิดข้ึนในชวงเวลานั้น 
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3. การกําหนดมาตรฐานท่ีสูงหรือต่ําเกินไป จะทําใหผูทําการประเมินไมสามารถประเมินผล

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค  

4. การใชความประทับใจในบางเรื่องเปนหลัก เกิดจากผูทําการประเมินใชความรูสึกของตนท่ีมี

ผลตอลักษณะพฤติกรรมบางประการมาเปนเครื่องบงชี้พฤติกรรมโดยรวมของผูถูกประเมิน 

5. การใชความรูสึกมากกวาเหตุผล เกิดจากผูทําการประเมินปลอยใหความรูสึกสวนตัว เชน 

ความชอบ ความไมชอบ ความลําเอียง มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล 

6. การเอาตัวเองเขาเปรียบเทียบ ความผิดพลาดในลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเนื่องจากผูทําการ

ประเมินเอาตัวเขาเปรียบเทียบกับผูถูกประเมิน โดยมีความรูสึกวาผูถูกประเมินไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพเหมือนอยางท่ีตนเคยปฏิบัติมา 

7. การใหความสําคัญกับระยะเวลาในการทํางาน เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยให

ความสําคัญกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากเกินกวาท่ีควรจะเปน  

8. การมีอคติกับลักษณะบางอยางของกลุมบุคคล เปนความผิดพลาดในการประเมินผลท่ี

เกิดข้ึนจากความเชื่อในลักษณะรวมระหวางคุณลักษณะเฉพาะบางประการของผูถูก

ประเมิน เชน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว รูปรางและอาชีพ เปนตน 

การนําผลลัพธจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมท่ีหัวหนางานและกลุมบุคคลตางๆ ภายในองคการ

จะตองปฏิบัติหรือเขาไปเก่ียวของท้ังโดยทางตรงและทางออม ในรูปแบบและฐานะท่ีแตกตางกันตาม

สถานการณ โดยปกติผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถนําไปใชงานไดใน 2 

ลักษณะ คือ 

1. การนําผลไปใชตามวัตถุประสงค การนําไปใชในลักษณะนี้ คือ การกําหนดคาตอบแทน  

การเปลี่ยนแปลงตําแหนง การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการจางงาน 

2. การแจงผลการประเมิน การแจงผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการให 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกพนักงาน เพ่ือใหทราบวาตนเองปฏิบัติงานอยูในระดับใดสมควรท่ี

ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรอืไมเพียงใด 
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การประเมินผลการทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรม 

 การประเมินผลการทํางานในโรงแรมจะประเมินปละ 2 ครั้ง คือ ทุก 6 เดือน หัวหนางานแต

ละสวนจะมีหนาท่ีในการประเมินการทํางานของลูกนองในแผนกตัวเอง โดยใชแบบฟอรมการประเมิน

ท่ีไดจากแผนกทรัพยากรมนุษย เม่ือประเมินเสร็จก็จะนําผลการประเมินนั้นไปสงใหแผนกทรัพยากร

มนุษยเพ่ือใหนําคะแนนไปรวมกับคะแนนท่ีแผนกทรัพยากรมนุษยมีอยูแลวในเรื่องการขาด ลา มาสาย

ของพนักงานทุกคน และเม่ือไดคะแนนรวมแลวแผนกทรัพยากรมนุษยจะสงผลคะแนนและผลการ

ประเมินกลับมาท่ีหัวหนาแผนกอีกครั้ง เพ่ือใหแจงผลการประเมินแกพนักงานเปนรายบุคคลตอไป 
 

การแจงผลประเมินการทํางานในทางสรางสรรคและใหกําลังใจ 

 ในการแจงผลแกพนักงานเปนสิ่งท่ีสําคัญมากและผูประเมินมีหนาท่ีท่ีจะตองแจงผล แกผู

พนักงานเม่ือการประเมินสิ้นสุดลง ไมวาผลนั้นจะเปนในดานบวก หรือดานลบก็ตาม 

ในการใหผลการประเมินดานบวก ผูประเมินจะตองพูดดวยความจริงใจ และชมเชยใหตรงจุด วา

ข้ันตอนใด ท่ีพนักงานทําไดดี สวนการใหผลในดานลบนั้น จําเปนท่ีผูประเมินจะตองมีเทคนิคในการ

พูด เพ่ือใหพนักงานไมรูสึกแยเกินไป และมีกําลังใจท่ีจะปรับปรุงตัวเองตอไป ซ่ึงในการให ผลการ

ประเมินในดานลบนั้น อาจเริ่มตนดวยการชมเชยในสิ่งท่ีพนักงานทําไดดีกอน แลวจึงเอยถึงสิ่งท่ีไมดี 

และอาจกลาวถึงแนวทางท่ีจะสามารถแกไขใหพนักงานสามารถนําไปแกไขได  
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สรุป 

 วัตถุประสงคหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการกําหนด

คาตอบแทน การพิจารณาโยกยายและปรับเลื่อนตําแหนงของบุคลากรในองคการ สวนประโยชนของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือความยุติธรรมในการประเมินการทํางานของบุคลากรและทําให

บุคลากรทราบวาตัวเองมีผลการทํางานอยางไร หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ ผูประเมินซ่ึง

ก็คือหัวหนางานจะตองเขาใจหลักเกณฑและเครื่องมือการประเมินท่ีมี ตองมีการประเมินอยาง

ตอเนื่องและเท่ียงตรง หลังการประเมินจะตองแจงผลการประเมินใหบุคลากรผูถูกประเมินทราบดวย

ทุกครั้ง 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. ใหเขียนอธิบายวัตถุประสงคการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ 

2. ใหเขียนอธิบายประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ 

3. ใหเขียนความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ 

4. ใหเขียนอธิบายปจจัยท่ีควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ 

5. ใหเขียนอธิบายหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ 

6. ใหเขียนอธิบายถึงเอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ วามีก่ี

แบบ ชื่ออะไรบาง 

7. ใหเลือกเอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมา 2 แบบ ท่ีคิดวาเหมาะสมท่ี

จะนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรม พรอมอธิบายเหตุผลโดย

ละเอียด 

8. ใหเขียนอธิบายวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาพอเขาใจ วามีก่ีแบบ อะไรบาง 

9. ขอผิดพลาดท่ีควรคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติมีก่ีขอ อะไรบาง 

10. ใหเขียนอธิบายการประเมินผลการทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรมวามีความเหมือน

หรือแตกตางจากองคการอ่ืนหรือไมอยางไร 

11. ใหเขียนอธิบายถึงการนําผลลัพธจากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชมาพอเขาใจ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 

ภาวะผูนํา 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. องคประกอบของภาวะผูนํา 

2. การแสดงออกในการเปนผูนําท่ีดี 

3. คุณสมบัติผูนํา 

4. ประเภทผูนํา 

5. สรุป 

6. แบบฝกหัด  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของภาวะผูนําได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายการแสดงออกในการเปนผูนําท่ีดีได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติผูนําและยกตัวอยางได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายประเภทผูนําและยกตัวอยางได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. ใหดูภาพถายบุคลิกผูนําในอดีต 

3. เปดวีดิโอใหดูลักษณะตางๆ ของผูนําในปจจุบัน 

4. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

5. ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power Point 

3. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

4. ภาพถายผูนําในอดีต 

5. วีดิโอเก่ียวกับผูนําในปจจุบัน 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทท่ี 8 

ภาวะผูนํา 
 

 ภาวะผูนํา (Leadership) เปนศิลปะแขนงหนึ่ง ท่ีบุคคลใชในการจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคล

อ่ืน ไมวาจะเปนเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ใหยินยอมปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ การท่ีผูนําจะมีอํานาจในการบริหารงานเปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการสั่งสมนาน

พอสมควร ในการสั่งสมความมีอํานาจจะมาจากฐาน 8 ประการ คือ 

1. กําลังบีบบังคับ (Force) ผูท่ีมีพวกมาก มีคนรูจักมาก มีความรูจักมักคุนกับคนในสังคมมาก

เทาใด ก็จะมีอํานาจมากเทานั้น ผูนําจึงตองเปนคนท่ีรูจักคบหาสมาคมกับพนักงานระดับ

เดียวกันหรือระดับสูงกวาในท่ีทํางานทุกสายงาน รวมถึงบุคคลภายนอก 

2. รางวัล (Reward) อํานาจอันเกิดจากการใหรางวัลแกผูท่ีควรไดรับ หมายถึง การรูจักให

รางวัลแกผูใตบังคับบัญชาท่ีทําความดี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม การ

ยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ  

3. ความรูความสามารถ (Knowledge and Skill) ผูท่ีรูจริงและปฏิบัติไดจริงในเรื่องใดก็ตาม ก็

จะมีคนเชื่อฟงและปฏิบัติตามโดยไมตองมีตําแหนง เพราะอํานาจท่ีเกิดจากความรูจริงและ

ปฏิบัติไดจริงเปนอํานาจอันถาวรท่ีมีอยูเฉพาะตัวซ่ึงเกิดจากการเรียนรูและฝกฝนมาเปนระยะ

เวลานานพอควร 

4. บารมี (Charisma) เปนอํานาจอันเกิดจากการสั่งสมคุณความดี ประสบการณท่ีดีและบุญ

กุศลท่ีทํามาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ สงผลใหบุคลิกภาพของผูนํามีอํานาจลึกๆ อยูภายใน

เปนท่ีเคารพรักและศรัทธาของคนอ่ืน โดยท่ีไมตองมียศตําแหนง ผูมีอํานาจจะสะสมบารมีได 

10 ทางหรือ 10 ประการ ท่ีเรียกวา บารมี 10 หรือทศบารมี ซ่ึงไดแก 

1. ทานบารมี คือ การใหท่ีไมหวังผลตอบแทน 

2. ศีลบารมี คือ การงดเวนจากสิ่งท่ีควรงดเวน ละวางในสิ่งท่ีไมดี 

3. เนกขัมมะบารมี การไมยึดม่ันถือม่ัน ไมยึดติด 
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4. ปญญาบารมี เกิดจากการรูแจง เขาใจวาอะไรคือสิ่งท่ีเปนกุศล อะไรคือสิ่งท่ีเปนอกุศล 

5. ขันติบารมี เกิดจากการอดได ทนไดตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน อยางเขาใจในธรรมชาติและเหตุผล 

6. วิริยะบารมี อันเกิดจากความเพียรพยายามอยางไมลดละอยางตอเนื่อง 

7. สัจจะบารมี เกิดจากการรักษาสัจจะวาจา ยอมรับพันธะท่ีเกิดจากคําพูดของตัวเอง 

8. อธิษฐานบารมี เกิดจากการรูจักพิจารณาใชวิจารณญาณตัดสินวาสิ่งใดควร หรือไมควรทํา 

9. เมตตาบารมี เกิดจากความตั้งใจอันบริสุทธิ์ท่ีอยากเห็นคนพนทุกขและมีความสขุ 

10. อุเบกขาบารมี เกิดจากการรูจักระงับอารมณ ตั้งสติอยางสงบ ม่ันคง เม่ือไมไดดังหวัง 

5. อํานาจหนาท่ี (Authority) อันเกิดจากการไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ี ตราบเทาท่ีผูนํา

ปฏิบัติหนาท่ีนั้นก็จะมีอํานาจติดอยูดวยเสมอ 

6. การเขาถึงขอมูล (Data and Information) เกิดจากการมีขอมูลท่ีเปนจริงและเพียงพอ ทัน

เหตุการณ ยืนยันไดจะทําใหเกิดความม่ันใจและนาเชื่อถือ 

7. การเขาถึงผูมีอํานาจ (Intimacy) เปนอํานาจท่ีเกิดจากการท่ีผูนําเขาไปใกลชิด สัมพันธกับผูมี

อํานาจจริง จะทําใหไดรับอิทธิพลจากอํานาจนั้นดวย 

8. การเขาถึงทรัพยากร (Resource) คนท่ีมีทรัพยไมวาจะเปนเงินทอง ทรัพยสินหรือวัสดุ

อุปกรณ เปนคนท่ีผูอ่ืนสามารถพ่ึงพาอาศัยได ใหคุณใหโทษผูอ่ืนไดจะถือเปนคนท่ีมีอํานาจ 

อํานาจจากฐานท้ัง 8 ประการ อาจไมไดเกิดข้ึนพรอมกัน แตจะคอยๆ เกิดจากการสั่ง

สมโดยเริ่มตนไดจากอํานาจอันถาวร คือ ความรูและความสามารถนั่นเอง 

องคประกอบของภาวะผูนํา มีดังนี้ 

1. สํานึกในพันธะผูกพันกับสิ่งท่ีไดกระทํา ประพฤติ พูดหรอืแสดงออกไป 

2. ความคงเสนคงวาในการรักษาอารมณไมใหแปรปรวน ขมความโกรธ ขมความเกลียดได 

3. ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพใตสภาวะซับซอน 

4. มีความเชื่อถือ ศรัทธา ภาพลักษณของผูนําเปนผลเกิดจากการผสมผสานความเปนจริงของ

ผูนํากับความคาดหวังของสังคม การสรางความเชื่อถือศรัทธา สามารถสรางไดดังนี้ 

4.1 มีสติปญญา ผูท่ีจะไดรับความเชื่อถือ ศรัทธา ตองเปนผูท่ีมีสติปญญา รูทันตอเหตุการณ 
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4.2 มีเศรษฐทรัพย ตองเปนผูท่ีไมมีปญหาเรื่อง เงิน ทอง 

4.3 มีบุคลิกภาพ คือ รูปราง หนาตา การแตงกาย การแสดงออก นิสัยในการกินอยู ใบหนา

ยิ้มแยมแจมใสและมีความเชื่อม่ันในตัวเอง 

4.4 มีชื่อเสียง ภาพลักษณ สวนใหญเกิดจากประวัติความสําเร็จ และความลมเหลวท่ีผานมา  

การแสดงออกในการเปนผูนําท่ีดี มีดังนี้ 
 

1. ตองแสดงใหเห็นวา ความคิดสวนมากมาจากสมาชิกของกลุม 

2. ไมตําหนิความผิดของหัวหนาคนกอนหรือผูนําคนกอนใหคนอ่ืนฟง 

3. ทําหนาท่ีเปนกันชนระหวางกลุมผูบังคับบัญชาระดับสูงกับพนักงาน โดยไมผลักหรือโยน

ความผิดใหใคร 

4. ละวางปญหาและอารมณสวนตัว จากความสัมพันธกับพนักงาน  

5. หลีกเลี่ยงการสรางอภิสิทธิ์ชน โดยการพยายามรักษาความยุติธรรม 

6. ทําตัวใหพบงายและพยายามเขาใจเม่ือผูใตบังคับบัญชาตองการความชวยเหลือ 

7. ทําตัวใหเปนตัวอยางท่ีดีในทุกดาน 

8. ทําตัวใหสงบ ม่ันคง เม่ือเกิดความหวาดกลัวหรอืกระวนกระวายใจ 

 

เทคนิคการทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ เคารพ ศรัทธาและพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามคําสั่ง

หรือการรองขอดวยความเต็มใจและสบายใจ ทําไดดังนี้ 

1. มุงผลงาน คือ เปนผูนําท่ีเนนการนําอยางมีผลงานหรือมีผลประกอบการท่ีชัดเจน โดยการ

คอยชี้แนะใหคําปรึกษาถึงการปฏิบัติหนาท่ีแกผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสมตลอดจน

สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา ไดแสดงความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี 

2. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีทักษะ มีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางความจงรัง

ภักดีและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการเจริญกาวหนาตอไป 
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3. พรอมท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คือ ตองเปนผูท่ีสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลง

ระหวางสภาพแวดลอมกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสราง

ทีมงานท่ีพรอมยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยใหถือการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติ 

4. รูจักสรางความสัมพันธและการสื่อสาร กับผูใตบังคับบัญชา โดยการสรางบรรยากาศในการ

ทํางานใหเปนกันเองและเปนมิตร 

5. มีวิจารณญาณ โดยการใช ดุลยพินิจ คาดการณ  ประมาณการ ตัดสินใจผลงาน

ผูใตบังคับบัญชา 
 

คุณสมบัติผูนํา มีดังนี้ 

1. มีความจรงิใจ มีการตัดสินใจดี 

2. มีความม่ันใจ เด็ดเดี่ยว ตั้งใจ มีความอดทน มีสมาธิในการทํางาน ควบคุมจิตใจตัวเองไดดี 

3. มีบุคลิกดี 

4. มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความสงบเสง่ียม ออนนอมถอมตน ไมโออวด 

5. มีความหนักแนนและสํารวม มีความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว ไมโลเล 

6. มีภูมิปญญา มีความรูดี มีความคิดสรางสรรค 

7. มีความกระฉับกระเฉง คลองตัว มีความต่ืนตัว ทันตอเหตุการณ ยอมรับวิทยาการและ

เทคโนโลยีใหมๆ อยางมีเหตุผล 

8. มีความเปนธรรมตอผูอ่ืน ท้ังผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและคูแขงขัน 

9. มีความเอ้ืออาทร มีความเขาใจ เห็นใจผูอ่ืน ดวยความจริงใจและคงเสนคงวา มีสังคมดี 

เอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนรอบขาง 

10. ใหอภัย ไมผูกใจเจ็บ ไมถือสาหาความในเรื่องเล็กๆ นอยๆ 

11. มีศิลปะในการบริหารและปกครองผูใตบังคับบัญชา 

12. รูจักวางแผน และดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว พรอมติดตามประเมินผล และปรับปรุง

อยูเสมอ 
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13. มีความสามารถในการสื่อความเขาใจไดดี ชัดเจน 

14. มีความเขาใจและเห็นใจผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว รูจักเสียสละ ไมใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิด 

15. รูจักยกยอง ใหเกียรติ และใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา 

16. มีความจงรักภักดีตอองคกร เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 

ประเภทของผูนํา มีดังนี้ 

1. เขาใจวาตนรูอะไรทุกอยาง ฉลาด เกง รอบรู เอาแตใจตัวเอง 

2. ไมรับผิดชอบ ไมเปนท่ีพ่ึงของผูใตบังคับบัญชา 

3. เห็นวาผูใตบังคับบัญชาถูกเสมอ 

4.  ชอบโยนความผิดใหผูใตบังคับบัญชา เห็นแกตัว 

5. เลือกท่ีรัก มักท่ีชัง อาฆาตจองเวร 

6. แบงงานไมเปน หูเบา 

7. ไมปูนบําเหน็จรางวัล 

8. ข้ีเลน ไมมีบุคลิกท่ีนาเชื่อถือ 

9. ถือความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือกวาวาถูกเสมอไมคัดคานแมเห็นวาผิด 

10. ชอบรวบงานเพ่ือรักษาอํานาจ 

11.  ไมฟงเหตุผลเอาแตอํานาจ มึนตึง หนาบึ้ง 

12. ถือหลักมนุษยธรรม จริยธรรมและเอาใจเขามาใสใจเรา 

13. สุขุม เยือกเย็นและมีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

116 

สรุป 

 ภาวะผูนําเปนศิลปะในการจูงใจหรือเปนการใชอิทธิพลตอบุคคลเพ่ือทําใหยินยอมปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย บุคคลท่ีจะมีภาวะผูนําจะตองมีอํานาจในตัวเองซ่ึงฐานอํานาจนั้นเกิดข้ึนไดจาก 

การใชกําลังบังคับ ใหรางวัล การมีความรูความสามารถในตัวเอง มีบารมี มีอําอาจหนาท่ี มีขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ ใกลชิดกับผูมีอํานาจ และการมีทรัพยากรท่ีใหคุณใหโทษแกคนอ่ืนได คุณสมบัติของผูนําท่ีดี

มีหลายอยาง เชน จริงใจ มีการตัดสินใจท่ีดี มีความเปนธรรม ใหอภัย รูจักวางแผน เปนตน 
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แบบฝกหัด 

1. ใหเขียนอธิบายความหมายของคําวา ภาวะผูนํา มาตามความเขาใจ 

2. ใหเขียนอธิบายการสั่งสมความมีอํานาจ วามีก่ีอยาง อะไรบาง 

3. ใหเลือกการสั่งสมความมีอํานาจมา 1 วิธีท่ีคิดวาดีท่ีสุด วาคืออะไร พรอมอธิบายโดย

ละเอียด 

4. ใหเลือกการสั่งสมความมีอํานาจมา 1 วิธีท่ีคิดวาเหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุด พรอม

อธิบายโดยละเอียด 

5. องคประกอบของภาวะผูนํามีอะไรบาง ใหอธิบายมาพอเขาใจ 

6. ใหเขียนอธิบายถึงการแสดงออกในการเปนผูนําท่ีดีวามีอะไรบาง พอเขาใจ 

7. ใหเขียนอธิบายถึงเทคนิคการทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับวามีอะไรบาง พอเขาใจ 

8. ใหเขียนอธิบายถึงคุณสมบัติของผูนําวามีอะไรบางท่ีนักศึกษาอยากใหผูนําของตัวเองมี 

พรอมอธิบายเหตุผลโดยละเอียด 

9. ใหเขียนอธิบายบอกประเภทของผูนําท่ีดีมาพอเขาใจ 

10. ใหเขียนอธิบายบอกประเภทของผูนําท่ีไมดีมาพอเขาใจ 

11. ใหเลือกประเภทของผูนํามา 1 ประเภทท่ีนักศึกษาคิดวาเปนประเภทผูนําท่ีดีท่ีสุด พรอม

อธิบายเหตุผล 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 

คาตอบแทน(แรงจูงใจในการทํางาน) 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายคาตอบแทน 

2. วัตถุประสงคในการใหคาตอบแทน 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาตอบแทน 

4. การกําหนดคาตอบแทน 

5. ขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทน 

6. กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ 

7. สรุป 

8. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายคาตอบแทนได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงคในการใหคาตอบแทนได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาตอบแทนได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายการกําหนดคาตอบแทนได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทนได 

6. ผูเรียนสามารถอธิบายเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. แบงกลุมใหศึกษากฎหมายแรงงาน 
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4. ใหแตละกลุมออกมารายงานกฎหมายแรงงานตามท่ีไดรับมอบหมายทีละกลุม 

5. ครูสรุป 

6. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. กฎหมายแรงงาน 

4. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

5. บทความจากวารสารและหนังสือท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการออกมารายงานหนาชั้นเรียน 

4. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

6. ประเมินผลจากการออกมารายงานหนาชั้นเรียน 
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บทท่ี 9 
คาตอบแทน 

 

 คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง การใหประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ เชน 

คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน (Benefit) อยางอ่ืนท่ีองคการใหกับบุคลากรเพ่ือเปน

การตอบแทนการทํางาน เพ่ือจูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญกําลังใจของ

ผูปฏิบัติงานและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยปกติบุคลากรจะ

คุนเคยกับคาตอบแทนใน 2 ลักษณะ คือ 

1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาตอบแทนท่ีเปนรายไดประจําท่ีบุคลากรจะไดรับในอัตรา

คงท่ีภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. คาจาง (Wage) หมายถึง คาตอบแทนท่ีบุคลากรไดรับโดยถือจากเกณฑระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก 

 คาตอบแทนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. คาตอบแทนโดยตรงเชน คาจาง เงินเดือน คาคอมมิสชั่น โบนัส 

2. ตอบแทนโดยออม เชน รถยนตประจําตําแหนง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาบาน ประกันชีวิต 

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพเงินชวยการศึกษาบุตร 

การจายคาตอบแทนใหบุคลากร จะตองพิจารณาตามหลักเหตุผล ความเสมอภาคและความ

เหมาะสม โดยสวนประกอบของคาตอบแทนสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. คาตอบแทนเนื่องจากความสําคัญของงาน คาตอบแทนในลักษณะนี้จะเปนคาตอบแทน

ตามปกติท่ีใหแกบุคลากร เนื่องจากผลการปฏิบัติงานโดยตรงท่ีบุคลากรกระทําใหแก

องคการ เชน เงินเดือน คาจางและคาลวงเวลา  

2. คาตอบแทนเพ่ือจูงใจในการปฏิบัติงาน คาตอบแทนในสวนนี้จะใหแกบุคลากรเพ่ือจูงใจให

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เชน สวนแบงกําไรการใหเงินตอบ

แทนเม่ือสิ้นปหรือท่ีเรียกวา โบนัส (Bonus)  
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3. คาตอบแทนพิเศษ เปนผลประโยชนพิเศษท่ีองคการมีใหกับบุคลากร เชน การใหคาแรงใน

วันหยุด การจายประกันชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร การ

จายคาเลาเรียนบุตรของพนักงาน เปนตน 

 

วัตถุประสงคในการใหคาตอบแทน มีดังนี้ 
 

1. ดึงดูดบุคลากร การจายคาตอบแทนมีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจใหบุคลากรเขารวมงานกับ

องคการ เนื่องจากอัตราคาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดบุคลากรเขาทํางาน  

2. บริหารตนทุน ถาพิจารณาตามทัศนะขององคการ คาตอบแทนถือเปนตนทุนในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีมีความสําคัญไมแพคาใชจายในดานอ่ืน หลายองคการมีคาใชจายมากกวาครึ่งท่ี

เก่ียวของกับคาใชจายดานทรัพยากรมนุษย 

3. จงูใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎี ความเทาเทียมกัน (Equity Theory) บุคคลจะพิจารณา

เปรียบเทียบอัตราสวนระหวางความพยายามในการปฏิบัติงานกับผลลัพธท่ีไดของงานของ

ตนเองเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน วามีความเทาเทียมกันหรือไม ถาบุคคลอ่ืนไดอัตราสวน

ผลตอบแทนสูงกวา ก็อาจกอใหเกิดความไมสบายใจข้ึนแกบุคลากรและกอใหเกิดปญหาใน

การปฏิบัติงานข้ึนได 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาตอบแทน 

 การจายคาตอบแทนจะมีผลตอความสามารถในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถใหเขา

รวมงาน กระตุนและจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสวนในการบริหาร

ตนทุนขององคการ ดังนั้นผูมีหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนจะตองเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจาย

คาตอบแทน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพนักงาน คาตอบแทนเปนผลประโยชนท่ีองคการใหแกพนักงานเพ่ือ

ตอบแทนการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมจะจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
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อยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดคาตอบแทนจะตองพิจารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

บุคลากร คือ การปฏิบัติงาน ความอาวุโส ประสบการณและความสามารถ  

2. ปจจัยแวดลอม นอกจากปจจัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากรแลวการกําหนดคาจางจะตองคํานึงถึง 

ปจจัยแวดลอมภายนอก โดยปจจัยแวดลอมอ่ืนท่ีไมใชบุคลากรท่ีมีผลตอการกําหนด  

คาตอบแทน ประกอบดวย ระดับคาจางท่ัวไป ศักยภาพในการจายคาตอบแทนขององคการ  

   คาครองชีพ และองคการดานแรงงาน  

นโยบายท่ีเก่ียวของกับคาตอบแทน 
 

1. การกําหนดคาตอบแทนใหต่ํากวาอัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน  

2. การกําหนดคาตอบแทนในระดับเดียวกับอัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

3. การกําหนดคาตอบแทนใหสูงกวาอัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจเดียวกัน เพ่ือตองการดึงดูด

บุคลากรท่ีมีความสามารถเขารวมงาน  

การกําหนดคาตอบแทน  

การประเมินคางานเปนกระบวนการสําคัญในการกําหนดคาตอบแทน ผูมีหนาท่ีกําหนด

คาตอบแทนจะตองศึกษา วิเคราะหและประเมินคางาน ตลอดจนนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชประกอบการจัด

เรียงลําดับงานตามความสําคัญ เพ่ือกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ซ่ึงทําได 2 วิธี คือ 

1. การประเมินคางานเชิงคุณภาพ ผูทําหนาท่ีประเมินคางานจะจําแนก เปรียบเทียบ และ

จัดลําดับงานตามความสําคัญ 

2. การประเมินคางานเชิงปริมาณ ผูทําหนาท่ีประเมินคางานจะวิเคราะหความแตกตางของ

งานในรูปของตัวเลข 
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การพิจารณาลักษณะงาน 

 

ผูทําหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาลักษณะงานเพ่ือกําหนดคาตอบแทน โดยการ

พิจารณาลักษณะงานดังนี้ 

1. วิธีจัดลําดับความสําคัญ 

2. วิธีกําหนดราคาตลาด  

3. วิธีอาศัยราคาตลาดเปนแนวทาง ซ่ึงอาจทําไดโดย กําหนดมาตรฐานคาตอบแทน กําหนด

ขอบเขตและรายละเอียดของงานท่ีตองการศึกษา ดําเนินการสํารวจและเปรียบเทียบขอมูล 

การพิจารณาปจจัยในการปฏิบัติงาน 

วิธีนี้ผูกําหนดคาตอบแทนจะตองศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

โดยสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

1. วิธีกําหนดคะแนนเปนตัวเลข วิธีการนี้จะศึกษาปจจัยของแตละงานแลวกําหนดคะแนน 

2. วิธีใชปจจัยอ่ืนแทนปจจัยการปฏิบัติงาน วิธีนี้ผูทําการศึกษาจะใหความสําคัญกับปจจัย

แวดลอมอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยในการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณากําหนด

คาตอบแทนดวย 
 

การสํารวจคาตอบแทน 
 

การสํารวจคาตอบแทนเปนกิจกรรมสําคัญท่ีผูเก่ียวของกับการกําหนดคาตอบแทน

จะตองปฏิบั ติเ พ่ือนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการศึกษา พิจารณา กําหนดหรือปรับปรุง

คาตอบแทนใหมีความสอดคลองกับสถานการณ  เหตุผลในการสํารวจคาตอบแทนมีดังนี้ 

1. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางการจายคาตอบแทนใหเหมาะสม 

2. เพ่ือธํารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถใหอยูกับองคการ 

3. เพ่ือจงูใจพนกังานใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติขององคการ การกําหนดขอบเขตในการสํารวจคาตอบแทนจะตองพิจารณา

คุณสมบัติขององคการ เนื่องจากแตละองคการจะมีเอกลักษณของตนเอง เพ่ือนําขอมูลมาใช

อางอิงในการเปรียบเทียบไดอยางเหมาะสม เชน ชนิดขององคการขนาดขององคการประเภท

กิจกรรมทางธุรกิจ 

ลักษณะของแรงงาน ผูมีหนาท่ีในการกําหนดขอบเขตในการสํารวจคาตอบแทนจะตอง

พิจารณาคุณสมบัติของแรงงานท่ีสนใจศึกษาวามีลักษณะเชนไร 

คุณสมบั ติพิเศษ นอกจากปจจัยท่ีกลาวมาแลว การกําหนดคุณสมบัติพิเศษท่ีมี

ความสําคัญตองานแตละชนิด จะชวยใหการสํารวจคาตอบแทนมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการได  

การสํารวจคาตอบแทนเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบตอการดําเนินงาน

ขององคการเนื่องจากงานแตละชนิดมีความแตกตางกัน  วิธีการสํารวจคาตอบแทนท่ีสําคัญมี 5 

วิธี คือ 

1. การเปรียบเทียบงานท่ีสําคัญ (Key Job Matching) 

2.  การเปรียบเทียบโดยแบงกลุมงาน (Key Class Matching)  

3. การสํารวจอาชีพ (Occupational Survey)  

4. การประเมินคางาน (Job Evaluation)  

5. การกําหนดประเภทงาน (Broad Classification)  

ขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทน 
 

การกําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติใหกับพนักงาน เปนเรื่องละเอียดออนและเก่ียวของกับ

บุคคลหลายฝาย ซ่ึงบุคคลเหลานี้อาจมีมุมมองท่ีแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากทัศนะของผูวาจางท่ีถือ

วาคาตอบแทนเปนตนทุนสําคัญในการประกอบธุรกิจ โดยขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทน

ใหมีความยุติธรรมมีดังนี้  
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1. ระยะเวลา ระยะเวลากับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเปนปญหาท่ีเก่ียวของกับหลายฝาย

ต้ังแตรัฐบาล ผูจาง พนักงานและหนวยงานดานบุคลากร โดยรัฐบาลพยายามสรางความ

เปนธรรมและความเหมาะสมข้ึนในสังคมผานการออกกฎหมายและวิธีตางๆ ซ่ึงปจจัยท่ีควร

นํามาพิจารณา คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การหยุดพักระหวางวันและวันหยุด 

2. อัตราคาตอบแทน การกําหนดอัตราคาตอบแทนเปนเรื่องซับซอน ละเอียดออนและ

เก่ียวของกับปจจัยท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยในทางปฏิบัติบุคลากรจะใหความ

สนใจตออัตราคาตอบแทนใน 2 ลักษณะคือ ความยุติธรรมและความม่ันคง 
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สรุป 

 คาตอบแทนเปนหนึ่งในแรงจูงใจสําคัญในการทํางานของบุคลากร มักอยูในลักษณะของ

เงินเดือนหรือคาจาง คาตอบแทนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คาตอบแทนโดยตรงและคาตอบแทน

โดยออม การจายคาตอบแทนใหบุคลากรนั้น องคการจะตองพิจารณาตามเหตุผล ความเสมอภาคและ

ความเหมาะสม สวนประกอบของคาตอบแทนมี 3 ประเภท คือ คาตอบแทนจากความสําคัญของงาน 

เพ่ือจงูใจในการทํางานและคาตอบแทนพิเศษ วัตถุประสงคสําคัญในการใหคาตอบแทนคือ เพ่ือดึงดูด

บุคลากรใหเขามาทํางานกับองคการและเพ่ือใหเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใน

องคการ 
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แบบฝกหัด 

1. คาตอบแทนหมายถึงอะไร ใหเขียนอธิบายมาโดยละเอียด 

2. เงินเดือนกับคาจาง ตางกันอยางไร เขียนอธิบายมาพอเขาใจ 

3. สวนประกอบของคาตอบแทนมีอะไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ 

4. ใหเขียนอธิบายถึงวัตถุประสงคในการใหคาตอบแทนวามีอะไรบาง  

5. ใหเขียนอธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาตอบแทนวามีอะไรบาง เปนขอๆ 

6. ใหเขียนอธิบายถึงนโยบายท่ีเก่ียวของกับคาตอบแทนวามีอะไรบาง อธิบายพอเขาใจ 

7. การสํารวจคาตอบแทนทําไดก่ีวิธี อะไรบาง อธิบายเปนขอๆ 

8. ใหเขียนอธิบายถึงขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทนวามีอะไรบาง  

9. นึกศึกษาคิดวาแรงจูงใจใดเปนแรงจูงใจท่ีดีท่ีสุดในการดึงดูดใหพนักงานอยากทํางานกับ

องคการตางๆ 

10. หลังจบการศึกษา นักศึกษาตองการคาตอบแทนในการทํางานเดือนละเทาใด ใหบอก

จํานวน พรอมอธิบายเหตุผล วาเหตุใดจึงตองการคาตอบแทนจํานวนนั้น 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน(แรงจูงใจในการทํางาน) 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1. พัฒนาการของสวัสดิการในองคการ 

2. ประเภทของสวัสดิการ 

3. ชนิดของสวัสดิการ 

4. หลักการจัดสวัสดิการ 

5. การบริหารสวัสดิการในองคการ 

6. กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

7. สรุป 

8. แบบฝกหัด 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการสวัสดิการในองคการได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายประเภทของสวัสดิการได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายชนิดของสวัสดิการได 

4. ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการจัดสวัสดิการได 

5. ผูเรียนสามารถอธิบายการบริหารสวัสดิการในองคการได 

6. ผูเรียนสามารถอธิบายเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาในรายวิชา 

2. สอบถามใหแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. แบงกลุมใหศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ 
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4. ใหแตละกลุมออกมารายงานกฎหมายแรงงานสัมพันธตามท่ีไดรับมอบหมายทีละกลุม 

5. ครูสรุป 

6. ทําแบบฝกหัดทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power Point 

3. กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

4. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ 

5. บทความ ขาวเก่ียวกับเรื่องท่ีเก่ียวของ 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจขณะฟงบรรยายและการตอบคําถาม 

2. สังเกตจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

3. สังเกตจากการออกมารายงานหนาชั้นเรียน 

4. สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

6. ประเมินผลจากการออกมารายงานหนาชั้นเรียน 
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บทท่ี 10 
สวัสดกิาร 

 

 สวัสดิการ (Welfare) หมายถึง การท่ีผูประกอบการดูแลพนักงาน เพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีมี

สุขอนามัยสมบูรณ มีความปลอดภัยในการทํางานและมีความม่ันคงในการดํารงชีพ เนื่องจากการ

พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ผลิตเพียงดานเดียว ถือเปนการพัฒนาศักยภาพขององคการท่ีไมครบวงจร ดังนั้นองคการธุรกิจจะตอง

พัฒนาสมาชิก ใหเปนผูท่ีพรอมดวยศักยภาพ จริยธรรมและมีความสมบูรณในความเปนมนุษย 

ตลอดจนสามารถรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัวไดตามมาตรฐานท่ีสังคมตองการเพ่ือจะไดไมตอง

มีความกังวลตอสิ่งแวดลอมในการทํางาน สามารถทุมเทการทํางานใหกับองคการอยางเต็มท่ี  

การจัดสวัสดิการ ประโยชนและบริการจะมีสวนชวยใหบุคลากรมีพัฒนาการตาม

ความกาวหนาของการประกอบธุรกิจขององคการ ตลอดจนชวยใหชีวิตครอบครัวของบุคลากรมี 

สวัสดิภาพและม่ันคง ทําใหท้ังบุคลากรและครอบครัวสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

 

พัฒนาการของสวัสดิการในองคการ 

 

สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวงเวลา คือ ชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงตนศตวรรษท่ี 19 ชวง

พัฒนาการของสังคมอุตสาหกรรม และปจจุบนั 

1. ชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงตนศตวรรษท่ี 19 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตก

ทําใหสังคมโลกเปลี่ยนจากความเปนอยูแบบเกษตรกรรมท่ีสรางผลผลิตและคาขายเพ่ือการ

ยังชีพในทองถ่ินไปสูสังคมอุตสาหกรรม 

2. ชวงพัฒนาการของสังคมอุตสาหกรรม นับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 

และ 19 ในประเทศตะวันตก ภาคอุตสาหกรรมไดรับการสงเสริมจากภาครัฐจนเจริญเติบโต

และมีพัฒนาการถึงจุดสูงสุดในชวง 2-3 ทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 20 
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3. ปจจุบัน การกาวจากสังคมอุตสาหกรรมเขาสูสังคมบริการ นอกจากบุคลากรตองทํางานเพ่ือ

การยังชีพโดยไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  ผูบริหารสวัสดิการในปจจุบันจะตองไม

เพียงแตจัดสรรประโยชนและบริการพ้ืนฐานแกสมาชิกเทานั้น แตจะตองสามารถ

ประยุกตใชทักษะดานการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกท้ังบุคลากรและองคการ 

 

ประเภทของสวัสดิการ 

การศึกษาระบบสวัสดิการไดรับความสนใจจากนักวิชาการหลายสาขา เชน การจัดการการ

บริหารรัฐกิจสังคมสงเคราะหศาสตร  โดยนักวิชาการจากแตละสาขาจะจําแนกประเภทของสวัสดิการ

ตามความสนใจในศาสตรตัวเอง ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทสวัสดิการออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. สวัสดิการตามกฎหมาย ไดแก บริการดานสุขภาพ หองพยาบาล หองสุขา น้ําดื่ม  

2. สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก รถรับสงพนักงาน ท่ีอยูอาศัย งานปใหม 

งานประจําปหรืองานเทศกาลตางๆ การจัดงานกีฬาสี 

หรือ 

1. สวัสดิการท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินชวยคาครองชีพ เงินสะสม เงินชวยคาอาหาร เงินชวยงาน

สมรส เงินชวยงานศพ เงินชวยอุปสมบท เงินรางวัลทํางานนาน เงินบําเหน็จบํานาญ  

2. สวัสดิการท่ีไมเปนตัวเงิน ไดแก เครื่องแบบชุดทํางาน สหกรณหรือรานคาจําหนายสินคา

ราคาถูก เงินกู การจัดครูมาสอนภาษาหรือวิชาชีพนอกเวลางาน 

 

ชนิดของสวัสดิการ 

 

 มีผูจําแนกชนิดของสวัสดิการซ่ึงแตกตางกันตามความสนใจและการนําเสนอ มักพิจารณาจาก

ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพ ความสะดวกสบายในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานปจจัยทางเศรษฐกิจความ

ม่ันคงปลอดภัย การจําแนกการจัดสวัสดิการในองคการออกเปน 10 ประเภท ดังตอไปนี้ 
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1. บริการดานสุขภาพ (Health Services)เปนการดูแลสุขภาพและอนามัยของบุคลากรใหอยู

ในสภาพท่ีเหมาะสม 

2. บริการดานความปลอดภัย (Safety Services) เปนการสงเสริมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

3. บริการดานความม่ันคง (Security Services) เปนการสรางความม่ันคงทางกายภาพและ

ความรูสึกแกบุคลากร 

4. การจายคาตอบแทนในวันหยุดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต (Payment for Entitle 

Leave) เปนการใหคาตอบแทนตามปกติในวันหยุดพิเศษตางๆ ของพนักงาน 

5. บริการดานการศึกษา (Education Services) เปนการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องใหกับพนักงาน 

6. บริการดานเศรษฐกิจ (Economic Services) เปนการใหความชวยเหลือดานคาครองชีพ 

และการดํารงชีวิตท่ีมีความเหมาะสมแกบุคลากร 

7. บริการนันทนาการ (Recreational Services) เปนการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน

ตอรางกายและจิตใจ 

8. บริการใหคําปรึกษา (Counseling Services) เปนการใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการ

แกปญหาในหนาท่ีของพนักงาน 

9. โบนัสและเงินสวัสดิการ (Bonus and Award) เปนการใหผลตอบแทนจูงใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงาน 

10. บริการอ่ืนๆ (Other Services) เปนการใหการสนับสนุนในดานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีได

กลาวมาแลว เชน อุปกรณสื่อสาร สนามเด็กเลน รถยนตประจําตําแหนง เปนตน 
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หลักการจัดสวัสดิการ 

 

1. ตอบสนองความตองการ เนื่องจากระบบสวัสดิการมีวัตถุประสงคสําคัญในการตอบสนอง

ความตองการในดานตางๆของสมาชิก เชน ความตองการทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงและ

ความปลอดภัย นอกจากนี้เม่ือบุคลากรไดรับการตอบสนองในสิ่งท่ีเห็นความสําคัญ ก็จะเกิด

ความพึงพอใจ ความซาบซ้ึงและกอใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน  

2. การมีสวนรวม เนื่องจากบุคลากรจะเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากระบบสวัสดิการท่ี

องคการธุรกิจจัดให 

3. ความสามารถในการจาย ระบบสวัสดิการของธุรกิจจะกอใหเกิดคาใชจายท้ังทางตรงและ

ทางออมแกองคการ  

4. ความยืดหยุน ความตองการท่ีหลากหลายในสังคมปจจุบัน ทําใหระบบสวัสดิการท่ีมี

ประสิทธิภาพตองถูกจัดข้ึนใหคลองกับความตองการของสมาชิกแตละคนมากท่ีสุด 

5. ประสิทธิภาพของการทํางาน เนื่องจากสวัสดิการมีวัตถุประสงคท่ีจะจูงใจใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นการจัดระบบสวัสดิการจึงตองคํานึงถึงผลลัพธท่ีได

จากการดําเนินงานดวย 

การบริหารสวัสดิการในองคการ 

ในการบริหารจัดโครงสรางและการคํานวณตนทุนสวัสดิการตองใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกท้ัง

องคการและบุคลากร เนื่องจากตางจะไดรับผลประโยชนจากระบบสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ  

สามารถแยกพิจารณาการบริหารสวัสดิการในองคการไดเปน 2 ประการ คือ 

1. การจัดการโครงสรางสวัสดิการ การจัดโครงสรางสวัสดิการท่ีเหมาะสม นอกจากจะ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการและบุคลากรแลว ยังไมกอใหเกิดภาระท่ีไมสมควรแก

องคการธุรกิจดวย 
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2.  การคํานวณตนทุนสวัสดิการ บุคลากรมักคาดหวังใหนายจางชวยรับภาระทางเศรษฐกิจและ

สังคมใหมากท่ีสุด โดยนายจางจะตองพยายามควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหต่ําท่ีสุด 

 

แนวโนมของสวัสดิการในประเทศไทย 

 

 ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยกวารอยละ 7 ตอป

โดยเฉพาะภาค อุตสาหกรรม ท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาเปนอยางมาก จนมีการขยายตัวและสราง

รายไดใหประเทศในปริมาณมหาศาล  

 จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสงผลใหสวัสดิการแรงงานไดรับความสนใจในระดับ   

จุลภาคและระดับมหภาค นอกจากนี้องคการยังตองคํานึงถึงแนวคิดท่ีวา สวัสดิการแรงงานเปนกุญแจ

ดอกสําคัญท่ีมีสวนชวยแกปญหาในองคการ เชน ปญหาแรงงาน การดํารงชีพ  ตลอดจนสงผลตอการ

พัฒนากิจการตางๆ ขององคการ สังคมและประเทศใหกาวหนาตอไป 
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สรุป 

 สวัสดิการ คือ สิ่งท่ีผูประกอบการใหแกบุคลากร เพ่ือเปนการดูแลบุคลากรใหมีความเปนอยูท่ีดี

ข้ึน มีความปลอดภัย และมีความม่ังคงในการดํารงชีวิต พัฒนาการของสวัสดิการแบงออกเปน 3 ชวง 

คือ ชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงชวงตนศตวรรษท่ี 19 ชวงพัฒนาการของสังคมอุตสาหกรรม และ

ในชวงปจจบุันซ่ึงเปนสังคมบริการ ประเภทของสวัสดิการแบงออกไดหลายลักษณะ เชน สวัสดิการ

ตามกฎหมายและสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด สวัสดิการท่ีเปนตัวเงินและสวัสดิการท่ี

ไมเปนตัวเงิน หลักสําคัญในการจัดสวัสดิการ คือ ตอบสนองความตองการของบุคลากรและเพ่ือให

บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝกหัด 

1. สวัสดิการหมายถึงอะไร ใหเขียนอธิบายมาโดยละเอียด 

2. ใหเขียนอธิบายประเภทของสวัสดิการ วามีก่ีแบบ อะไรบาง 

3. พัฒนาการของสวัสดิการในองคการแบงออกไดเปนก่ีชวงเวลา อะไรบาง 

4. ใหเขียนอธิบายชนิดของสวัสดิการวามีก่ีแบบ อะไรบาง 

5. จากชนิดของสวัสดิการในขอ 4 ใหเลือกมา 2 บริการท่ีนักศึกษาตองการ พรอมอธิบาย

เหตุผลวาเหตุใดจึงเลือกสองบริการนั้น 

6. ใหเขียนอธิบายหลักการจัดสวัสดิการวามีก่ีแบบ อะไรบาง 

7. ใหเขียนอธิบายการบริหารสวัสดิการในองคการ มาเปนขอๆ พอเขาใจ 

8. ใหมองสภาพปจจุบันนักศึกษาคิดวา สวัสดิการในประเทศไทยเปนอยางไร มีอะไรท่ีควร

ตองปรับปรุงแกไขบาง พรอมอธิบายเหตุผล 

9. หากนักศึกษาจะเขาทํางานในโรงแรมหนึ่งหลังจบการศึกษาแลว สวัสดิการท่ีโรงแรมมีให

จะมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเขาทํางานของนักศึกษาหรือไม อยางไร 

10. หากนักศึกษาเปนพนักงานโรงแรม นักศึกษาตองการใหโรงแรมจัดสวัสดิการใดบางใหบอก

เปนขอๆ พรอมอธิบายเหตุผลโดยละเอียด 
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