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จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HR 11102) ส ำหรับนักศึกษำ สำขำวิชำกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจ  
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ทรัพยำกรมนุษย์  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำรวิเครำะห์งำนและกำรประเมินค่ำงำน กำรสรรหำ
และกำรคัดเลือกบุคลำกร  กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
กำรบริหำรค่ำตอบแทน  กำรพัฒนำอำชีพ  ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  
พนักงำนสัมพันธ์  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  และกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 

   ข้ำพเจำ้ขอเทิดทูนพระคุณ บิดำ-มำรดำ ครูอำจำรย์  ขอขอบคุณเจ้ำของเอกสำร  หนังสือ  
ต ำรำ  บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยที่ข้ำพเจ้ำได้น ำมำเรียบเรียงเป็นต ำรำ  และขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจผลงำนวิชำกำรที่กรุณำให้ค ำแนะน ำ  ที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง  
ค ำแนะน ำของผูท้รงคุณวุฒิ  นอกจำกจะช่วยใหข้้ำพเจ้ำมองเห็นแนวทำงกำรปรับปรุงต ำรำเล่มนี้แล้ว  
ยังเป็นก ำลังใจใหม้ีควำมมุ่งมั่นที่จะเขียนผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป       
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บทที่ 1 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   ปัจจุบันกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำงำนให้กับองค์กำร
ทุกขนำดโดยเริ ่มกระบวนกำรตั ้งแต่บทบำทหน้ำที ่ควำมรับผิดชอบที ่มีต่อพนักงำนใน
องค์กำร  ดังนั้นกำรวำงแผนก ำลังคนให้เพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรขยำยงำน  ขยำย
สำขำขององค์กำรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรรองรับเมื่อมีควำมต้องกำรคนมำกสิ่งที่องค์กำรต้อง
เตรียมคือ  กำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนเข้ำมำท ำงำนภำยในองค์กำรว่ำ  ควรมี
คุณสมบัติที่เหมำะสมกับองค์กำรมำกน้อยเพียงใด  สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หรือไม่  หำกรับเข้ำมำแล้วองค์กำรควรมีกระบวนกำรในกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์  กำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ที่มีควำมทันสมัยเพื่อ
รองรับกำรท ำงำนกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ที่มีอยู่ภำยในองค์กำรเพื่อที่พนักงำนจะ
สำมำรถใช้งำนได้กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกขององค์กำร  รวมไป
ถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนตำมควำมเหมำะสม
ประโยชน์และสวัสดิกำรกำรให้บริกำรต่ำง   แก่พนักงำนโดยเน้นกำรบริหำรงำนที่เน้น
ควำมพึงพอใจทั้งฝ่ำยนำยจ้ำงและลูกจ้ำงภำยใต้กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์เน้นกำรมีส่วนร่วม
ในกำรท ำงำนร่วมกันลดข้อขัดแย้งต่ำง   ที่อำจเกิดจำกกำรท ำงำนในอนำคต 

 

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   เมื่อองค์กำรเริ่มมีก ำไรองค์กำรจะเพิ่มคนเพื่อมำท ำงำน  ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กำรมีก ำไร
ลดลงก็จะเริ่มปลดคนงำนออกจำกงำน  โดยไม่ค ำนึงถึงควำมชอบธรรม  กำรร่วมทุกข์ร่วมสุขของคนงำน
ที่เคยท ำงำนร่วมกับองค์กำรมำ  ไม่สนใจคนงำนว่ำเขำจะได้รับควำมเดือดร้อนมำกน้อยเพียงใด  สิ่ง
ต่ำง   เหล่ำนี้  ท ำให้เกิดควำมคิดในกำรบริหำรองค์กำรในปัจจุบัน  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อที่จะให้องค์กำร
สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  ภำยใต้นโยบำยขององค์กำรโดยมีผู้บริหำรเป็น
ที่ตั้ง  ซึ่งอำจมีผลกระทบอันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจกำรเมือง  สังคม  วัฒนธรรม  
กฎหมำยและเทคโนโลยี  ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งตลอดเวลำ  เริ่มมีกำรน ำ
เครื่องจักรเข้ำมำใช้แทนแรงงำนคน  ท ำให้จ ำนวนสถำนประกอบกำรหลำยแห่งลดกำรใช้แรงงำนคนและ
เปลี่ยนไปเป็นเครื่องจักรแทน  คนงำนโดนทอดทิ้งและไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  จึงท ำให้องค์กำรต้อง
ตระหนักในกำรบริหำรคนที่มีอยู่ในองค์กำร  กำรเพิ่มหรือกำรลดจ ำนวนคนในเวลำที่เหมำะสม  และหำ
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คนท ำงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และควำมซื่อสัตย์มำท ำงำน  จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่องค์กำรทั้งหลำย
ต่ำงคำดหวังเป็นอย่ำงยิ่ง  (วนิดำ  วำดีเจริญ, อภิวัฒน์  กำญจนวณิชย์กุล และสมบัติ  ทีฆทรัพย์, 
2556,  หน้ำ 11)  ในกำรบริหำรองค์กำรปัจจัยพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรบริหำรคือ 4 M’s  (Man Money 

Machine Management) หรอืที่เรำเรียกกันว่ำ คน เงิน เครื่องจักรวัตถุดิบสิ่งของ  และกำรบริหำรจัดกำร  
ถือว่ำทรัพยำกรมนุษย์ (Man)  เป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกที่สุดในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมด  และใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540-2544)  เป็นต้นมำ  ได้เริ่มมีกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันนี ้

 

ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   นักวิชำกำรทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศหลำยท่ำน  ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์  (Human Resource Management)  ไว้หลำยท่ำนดังต่อไปนี ้

   เชำว์  โรจนแสง (2553, หน้ำ 8) ได้ใหค้วำมหมำยของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  
ค ำที่ใช้ในกำรบอกถึงกิจกรรมทั้งหลำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดึงดูด (Attracting) กำรพัฒนำ (Developing) 
และกำรธ ำรงรักษำ (Maintaining)  ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำเป็นก ำลังส ำคัญขององค์กำร  ควำม
เกี่ยวข้องดังกล่ำวไม่เพียงแต่กำรจัดทรัพยำกรมนุษย์หรอืบุคคลที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถลงในต ำแหน่ง
เท่ำนั้น  ยังรวมถึงผลงำนที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตอีกด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยำกรมนุษย์ให้
เหมำะสมกับงำนตำมวัตถุประสงค์  และควำมต้องกำรขององค์กำร  เพื่อให้บุคคลในองค์กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยควำมพึงพอใจ  และมีควำมสุข
กับกำรปฏิบัติงำน  จึงอำจกล่ำวสั้น   ให้เป็นที่ เข้ำใจได้ว่ำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์คือ  
กระบวนกำรในกำรชักชวน  กำรพัฒนำและกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเป็นพึงประสงค์ของ
องค์กำร 

   สุภำวดี  ขุนทองจันทร์ (2559, หน้ำ 16) ได้ให้ควำมหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
หมำยถึง  กระบวนกำรที่ท ำให้ได้คนดีและคนมีควำมสำมำรถ  ใช้คนและบ ำรุงรักษำคนที่มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในจ ำนวนที่เพียงพอและเหมำะสมกับปริมำณงำน  เพื่อป้องกันสภำวะ
คนล้นงำนหรอืงำนล้นคน  ซึ่งเป็นเรื่องที่อำจจะเกิดขึน้ได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

   Dessler (2015, p. 36) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  
กระบวนกำรที่จ ำเป็นต้องใช้เรื่องของกำรฝึกอบรม  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  และกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กับลูกจ้ำง  นอกจำกนี้ยังมีแนวโน้มที่จะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของกำรจัดกำรแรงงำน
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สัมพันธ์ในองค์กำร  สุขภำพและควำมปลอดภัย  และตลอดจนค ำนึงถึงควำมกินดีอยู่ดีของพนักงำน
เป็นส ำคัญ 

  Mondy (2008, p. 4) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  กำรใช้
ประโยชน์ของบุคลำกรให้ท ำงำนเพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร ผู้จัดกำรในแต่ละระดับทุก 
ระดับจะต้องค ำนึงกำรจัดกำรทรัพยำกรของตนเองโดยพื้นฐำนแล้วผู้จัดกำรทุกคนจะต้องท ำงำนให้
ส ำเร็จผ่ำนควำมพยำยำมที่จะให้บุคลำกรในองค์กำรท ำงำนในสิ่งที่ต้องกำร  กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ที่มปีระสิทธิภำพ  บุคคลแต่ละคนที่จัดกำรกับประเด็นของทรัพยำกรมนุษย์ต้องเผชิญกับควำม
ท้ำทำยซึ่งเริ่มจำกกำรเปลี่ยนแปลงของแรงงำนที่มอียู่อย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงแม้แต่เรื่องของกฎระเบียบ
ต่ำง   ของรัฐบำล  และกำรปฏิวัติเรื่องของเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่ำนั้น  กำรแข่งขันกับโลกภำยนอกบีบ
บังคับให้องค์กำรที่มีขนำดเล็กและขนำดใหญ่  จะต้องควำมตระหนักมำกยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของต้นทุน
และผลผลิต (Cost and Productivity) และเนื่องจำกลักษณะที่มีควำมส ำคัญยิ่งของประเด็นเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรมนุษย์บริหำรระดับสูงควำมส ำคัญกับประเด็นกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นเรื่องส ำคัญ 

   Lussier and Hendon (2013, p. 5)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  
บุคคลที่อยู่ภำยในองค์กำรเป็นสิ่งส ำคัญอันดับต้นที่สร้ำงสรรค์ให้เกิดข้อดีทำงกำรแข่งขันส ำหรับ
องค์กำร กำรจัดกำรกับทรัพยำกรมนุษย์จะส่งผลถึงกำรปฏิบัติงำนในองค์กำร  ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น  
ค ำตอบง่ำย  ก็คือ  เพรำะว่ำองค์กำรส่วนใหญ่ที่มีขนำดใกล้เคียงกันอยู่ในอุตสำหกรรมที่คล้ำยคลึงกัน  
จะมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงปัจจัยพื้นฐำนวัตถุดิบและทรัพยำกรพื้นฐำนอื่นได้เหมือนกัน  ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยำกมำกที่จะสร้ำงข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันโดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนหรือวัตถุดิบเหล่ำนี้ในกำรสร้ำงข้อ
ได้เปรียบในกำรแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเอง  ดังนั้น  จึงเหลือปัจจัยสุดท้ำยที่เป็นตัวชี้วัดข้อได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันได้ซึ่งก็คือ ทรัพยำกรมนุษย์ 

   Byars and Rue (2006, p.4) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง   ที่ถูกออกแบบมำ  เพื่อจัดหำกำร
ประสำนงำนของทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ค ำว่ำ  ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร  เป็นสิ่งหนึ่งที่มีกำร
ลงทุนมำกที่สุดโดยมีหลักในกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ได้แก่  กำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำรสรรหำและกำรคัดเลือก  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรอื่น   ควำมปลอดภัยและสุขภำพ  ลูกจ้ำงและแรงงำนสัมพันธ์  และกำร
วิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 

   จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรทั้งหมด  ให้
ปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กำรและท ำงำนอย่ำงทุ่มเทก ำลังกำยและ
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ก ำลังใจ ควำมสำมำรถที่มีอยู่ให้กับองค์กำรอย่ำงเต็มที่  เริ่มตั้งตั้งแต่กระบวนกำรในกำรสรรหำ  
คัดเลือก สัมภำษณ์  บรรจุแต่งตั้งโดยยึดหลักกำรใช้คนใหเ้หมำะสมกับงำน  (Put the Right Man on the 

Right Job) และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กับองค์กำรอย่ำงเต็มที่  ในทำงกลับกันองค์กำรก็ควร
ดูแลทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  ซึ่งอำจเป็นในรูปตัวเงิน  
และไม่ใช่ตัวเงิน  สิ่งจูงใจต่ำง   เช่น  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนสวัสดิกำร  โบนัส  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ เหมำะสมหรืออื่น   เป็นต้น  รวมไปถึงกำรปรับตั วให้ทันกับ
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วด้วยกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อใหพ้นักงำนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ  และ
รองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจในอนำคต  รวมถึงกำรธ ำรงรักษำพนักงำนในกำรดูแลสิทธิประโยชน์
ต่ำง   ที่พนักงำนควรจะได้รับไปตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนักงำนที่อยู่ในองค์กำรได้อย่ำงมีควำมสุข 

 

ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรด ำเนินธุรกิจทุกอย่ำงในองค์กำร  ทุกส่วนจะมีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
กำรที่องค์กำรหลำย แห่งมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกอย่ำงรวดเร็วและในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบของ
องค์กำรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนดังนั้นคนจงึเป็นทรัพยำกรที่มคี่ำและควรแก่กำรบ ำรุงรักษำไว้เป็น
อย่ำงดีภำยใต้เกณฑ ์4 ด้ำน (พิชิต เทพวรรณ์,  2554,  หน้ำ 26)   

1. คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า กล่ำวคือ  กำรบริหำรองค์กำรไม่ว่ำจะเป็นด้ำนค่ำใช้จ่ำย
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ  ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงำนระดับปฏิบัติกำรเป็นส ำคัญ  เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยจะสูงหรอืต่ ำกำรบริกำรใหแ้ก่ลูกค้ำจะได้รับควำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคนซึ่ง
ขึน้อยู่กับกำรบริหำรคุณภำพโดยรวมคุณภำพและกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรบริกำร   ตลอดจนคน
จะมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเฉพำะด้ำน  ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมและพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  จะช่วยให้องค์กำรมีคนที่มีควำมสำมำรถไว้เตรียมพร้อมกับกำรขยำยตัวขององค์กำร
ต่อไปในอนำคต  และแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

2. คนเป็นทรัพยากรรมมนุษย์ที่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับองค์การ   กิจกรรมที่นิยม
น ำมำเป็นตัวส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กำรส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจิตอำสำ  ซึ่งเกิดจำกกำรรวมตัว
กันของทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรทั้งหมด  ที่ร่วมมือร่วมใจกันก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กำรในอนำคต  กิจกรรมจิตอำสำที่จัดส่วนใหญ่ได้แก่  กำรปลูกป่ำ  ท ำฝำยกั้นน้ ำชุมชน  บริจำค
สิ่งของเครื่องใช้ใหผู้ป้ระสบภัยพิบัติ  เป็นต้น   



5 

 

3. คนเป็นทรัพยากรที่ยากต่อการเลียนแบบ  เนื่องจำกคนแต่ละคนมีควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกันออกไปจึงไม่สำมำรถที่จะลอกเลียนแบบกันโดยเฉพำะในเรื่องทักษะควำมสำมำรถควำมรู้
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนกำรวำงแผนกำรท ำงำนให้เป็นระบบนอกผู้มีทักษะควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกัน
ออกไปแล้วยังมีบำงคนที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกผู้อื่นและมีควำมตั้งใจในกำรทุ่มเท  ก ำลังกำย และ
ก ำลังใจใหก้ับองค์กำร  มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้วัฒนธรรมในองค์กำรและพฤติกรรมในกำรท ำงำนที่
แตกต่ำงไปจำกบุคคลอื่น  ท ำใหย้ำกแก่กำรที่จะเลียนแบบได้ 

4. คนเป็นทรัพยากรที่มีระเบียบ  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะกำรที่เรำสำมำรถดึงเอำควำมรู้ควำม
ฉลำดของคนแต่ละคนออกมำใช้กับงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    ควำมแตกต่ำงระหว่ำง  กำรบริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) กับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์  หรือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource  Management) เรำอำจได้ยิน
หลำยคนใช้ทั้งค ำว่ำ  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์   และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์  สลับสับเปลี่ยนกันเสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน  แม้ว่ำควำมจริงแล้วผู้พูดกล่ำวถึงสิ่ง
เดียวกัน  แต่อย่ำงไรก็ตำมในควำมหมำยเชิงลึกนั้นให้ขอบเขตที่แตกต่ำงกัน  เนื่องจำกกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์นั้นถูกพัฒนำมำจำกค ำว่ำ  กำรบริหำรงำนบุคคล  นั่นเอง  (วนิดำ  วำดีเจริญ, 

อภวิัฒน์  กำญจนวณิชย์กุล และสมบัติ  ทีฆทรัพย์, 2556,  หน้ำ 12 ; โสภณ  ภูเก้ำล้วน,  ฐิติวรรณ  
สินธุ์นอก, 2557, หน้ำ 42) กล่ำวถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง  กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์พอสรุปได้มดีังนี้  

1. การบริหารงานบุคคล  มีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำ  กำรบริหำรงำนบุคลำกร  (Personnel 

Management) ส่วนใหญ่จะใช้กับองค์กำรภำครัฐมำกกว่ำภำคเอกชน  โดยไม่ค ำนึงถึงต้นทุนก ำไรหรือ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  จึงมีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก  กำรบริหำรจัดกำรจะใช้
ระเบียบวินัยในกำรท ำงำนมำช่วยในกำรท ำงำน  มำกกว่ำควำมเข้ำใจ  เรื่องขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำน  
กล่ำวคือ  เมื่อผิดระเบียบหรือวินัยที่เกี่ยวกับกำรท ำงำน  ก็จะให้คนออกจำกงำนทันทีมำกกว่ำที่จะ
รักษำคนไว้ 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์  หรือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นกระบวนกำร
หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่อยู่ในองค์กำร  ที่มีควำมรู้  ทักษะในกำรท ำงำน  และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเฉพำะด้ำน  ใหส้ำมำรถปฏิบัติงำนที่มีอยู่อย่ำงทุ่มเท  ก ำลังกำยและก ำลังใจ
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อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  โดยได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำจำกองค์กำรอย่ำงเหมำะสม  เน้นกำรบริหำรงำน
อย่ำงมีส่วนร่วม และมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันภำยในองค์กำรอย่ำงเหมำะสม  โดยทั่วไปได้มีกำร
แบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 2  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  และส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน  ท ำหน้ำที่ตั้งแต่  กำรวำงแผนก ำลังคน  กำรสรรหำ  กำรคัดเลือก  กำรสอบ
สัมภำษณ์และบรรจุ  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  พนักงำนสัมพันธ์ (แรงงำนสัมพันธ์)  และกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  
เป็นต้น 

   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  (Human Resource Management : HRM) แต่ก่อนใช้ค ำว่ำกำร
บริหำรงำนบุคคล (Personnel  Management : PM) แต่ในควำมจริงแล้วสองค ำนีม้ีควำมหมำยเหมอืนกัน  
มีลักษณะขอบเขตหน้ำที่เหมือนกัน  แต่กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์จะมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ  และ
เน้นกำรดูแลธ ำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม  และเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรฝึกอบรมและพัฒนำตลอดจนองค์ควำมรู้ใหม่   เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ  

 

ประวัติความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เริ่มมีขึ้นใน ปี ค.ศ. 1900  ในอดีตกำรจัดกำรทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์จะเป็นกำรเน้นกำรท ำงำนที่ใช้แรงงำนคนมำกกว่ำแรงงำนของเครื่องจักรจนกระทั่งได้มี
วิวัฒนำกำรที่ เปลี่ยนแปลงไปมีปัจจัยสภำพแวดล้อมอื่น   เข้ำมำแทนที่   ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกองค์กำรสิ่งต่ำง   เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กำร
โดยรวมมีกำรแข่งขันกันอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในภำคกำรผลิตสินค้ำและบริกำร  ทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มมีควำมรู้มีทักษะมีควำมช ำนำญประสบกำรณ์สูงขึ้นจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนำควำมรู้ให้กับ
พนักงำนภำยในองค์กำร   

   เพื่อให้กำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรประสบควำมส ำเร็จและมีเป้ำหมำยไปในทิศทำง
เดียวกัน  จงึได้น ำทฤษฏีที่เกี่ยวกำรบริหำรงำน  และสอดคล้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มำ
บริหำรจัดกำรโดยใช้ทฤษฏีทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 3 หลักกำรด้วยกัน  (กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล, 

2557,  หน้ำ 12-16) ซึ่งสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนีค้ือ   
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ภาพท่ี  1. 1  ทฤษฏีดำ้นกำรบริหำรจัดกำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 7) 

   จำกภำพที่  1.1  เรำสำมำรถอธิบำยทฤษฏีดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 3  หลัก  ได้ดังนี ้

1. หลักการบรหิารแบบวิทยาศาสตร์ ของเฟรดเดอรคิ  วินสโลว์  เทย์เลอร์   
    เจ้ำของทฤษฏีคือ  นำยเฟรดเดอริค  วินสโลว์  เทย์เลอร์  (Frederick Winslow Taylor, 

1856 -1912)  ผู้ที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นบิดำแห่งวิทยำศำสตร์จำกผลงำนและประสบกำรณ์ที่เทย์
เลอร์ได้รับคือ  กำรเป็นช่ำงฝมีอืฝกึหัดพนักงำนโฟร์แมนนำยช่ำงใหญ่หัวหน้ำวิศวกรโครงกำรจำกกำร
ที่ได้เริ่มท ำงำนในองค์กำรตั้งแต่เป็นพนักงำนฝึกหัด  จนได้รับต ำแหน่งสูงสุดคือหัวหน้ำวิศวกร  ท ำให้
เขำได้ทรำบถึงวิธีกำรกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่จะลดต้นทุนกำรท ำงำนให้
ต่ ำลงและเพิ่มก ำไรใหก้ับองค์กำรมำกขึน้ภำยใต้กำรท ำงำนอย่ำงคิดสร้ำงสรรค์ 

    หลักและวิธีกำรท ำงำนแบบวิทยำศำสตรม์ีหลักกำรดังนี้ 

1.1 เน้นกำรท ำงำนร่วมกันโดยใช้หลักเหตุผลมำกกว่ำกำรท ำงำนระบบเจ้ำนำยกับลูกน้อง  
ท ำให้ทุกคนกล้ำเปิดใจในกำรท ำงำนรับฟังรวบรวมงำน  และเกิดแนวคิดในกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำน
ร่วมกันเกิดควำมสำมัคคีกัน  คนงำนมีควำมรักกลมกลืนเข้ำใจกันมำกขึน้ 

1.1.1 หลีกเลี่ยงงำนที่มีลักษณะซ้ ำซ้อนโดยศึกษำงำนที่ท ำอยู่ว่ำงำนใดที่ซ้ ำซ้อนกันก็
จะท ำกำรรวบรวมใหเ้ป็นงำนชนิดเดียวกัน  เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อน 

1.1.2 ลดกำรบังคับเข้มงวดกับพนักงำน  ก่อให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดีท ำให้ผลผลิต
ได้คณุภำพและปริมำณเพิ่มขึน้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.1.3 เน้นควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  เกิดกำรท ำงำนที่ใหค้วำมร่วมมอืซึ่งกันและกัน 

ทฤษฏีดำ้นกำรบริหำรจัดกำร 

หลักกำรบริหำรแบบวทิยำศำสตร์ 

(เฟรดเดอรริค วนิสโลว์ เทยเ์ลอร์) 

หลักกำรจัดกำรงำนทฤษฏี 

(เฮนรี่ แอล. แกนท์)      

หลักกำรจัดกำร 14 ข้อ 

(เฮนรี่ ฟำโยล)   
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สมุห์บัญช ี

ผู้จัดกำรสำขำ 

เคำเตอร์รับฝำกเงิน เคำเตอร์ถอนเงิน 

ลูกค้ำ ลูกค้ำ 

กระบวนกำรท ำงำนใน อดีต 

1.1.4 ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนในองค์กำร  เพื่อให้พนักงำนเกิด
ทักษะกำรท ำงำนที่ดแีละน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเอง 

     ส ำหรับประเทศไทยหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐบำลหรือภำคเอกชนหลำยแห่ง  ได้
น ำทฤษฏีหลักกำรบริหำรงำนแบบวิทยำศำสตร์  มำปรับปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้นซึ่งเห็นได้จำก
รูปแบบของกำรใหบ้ริกำรรับฝำก-ถอนเงิน ของธนำคำร  ซึ่งสำมำรถสรุปภำพแผนผังเปรียบเทียบกำร
ท ำงำน และกำรใหบ้ริกำรของธนำคำรในอดีตกับปัจจุบันได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1. 2  กระบวนกำรท ำงำนกำรให้บริกำรของธนำคำรในอดีต 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 8) 

   จำกภำพที่ 1.2  แสดงใหเ้ห็นกระบวนกำรท ำงำนของธนำคำรในอดีต  ที่มุ่งเน้นให้ผู้ให้บริกำร
รับผดิชอบงำนเฉพำะด้ำน  เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรเฉพำะด้ำนเช่นกัน  
ท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร  ซึ่งปัญหำที่พบส่วนใหญ่คือ หำกลูกค้ำต้องกำรรับ
บริกำรฝำก-ถอนในเวลำเดียวกัน  จะไม่สำมำรถท ำได้เพรำะ  จะต้องท ำธุรกรรมเงินฝำกเสร็จ  จึงค่อย
มำด ำเนินกำรถอนเงนิในภำยหลัง  ท ำใหลู้กค้ำต้องเสียเวลำในกำรรอคอย  ส่วนกำรให้บริกำรเคำเตอร์
พนักงำนที่ใหก้ำรบริกำรบำงช่วงระยะเวลำ  จะพบว่ำลูกค้ำที่มำใช้บริกำรต่ำงกัน  จะท ำให้กำรท ำงำน
จะหนักที่เคำเตอร์ใดเคำเตอร์หนึ่งเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งลูกค้ำและเคำเตอร์รับฝำก-ถอน
เงินของธนำคำรเท่ำที่ควร  ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้ธนำคำรน ำมำปรับปรุงและแก้ปัญหำด้ำนกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกค้ำดังภำพที่ 1.3   
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ภาพท่ี  1. 3  กระบวนกำรปรับปรุงและลดขัน้ตอนกำรท ำงำนธนำคำร  

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 9) 

   จำกภำพที่  1.3  หลังจำกที่ธนำคำรได้พบปัญหำกำรให้บริกำร  จึงได้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนและลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น  กำรเปลี่ยนรูปแบบกำร
ท ำงำนที่เรียกว่ำ Non-Stop Service  เป็นกระบวนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่จบในเคำเตอร์เดียวที่ได้รับ
ควำมนิยมมำกที่สุดในยุคปัจจุบันนี ้ ประกอบกับกำรน ำเทคโนโลยีที่มีควำมเหมำะสมมำใช้งำนมำกขึ้น  
ช่วยใหธ้นำคำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรด้ำนอื่น   นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรรับฝำก-ถอน
เงนิ เพียงอย่ำงเดียว  ด้วยกำรเปิดใหบ้ริกำรรับช ำระบริกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำนหรือกำรให้ระบบตัด
ผ่ำนบัญชีออนไลน์ (Online) หรือจ่ำยที่เคำเตอร์ธนำคำรก็สำมำรถท ำได้  ช่วยให้ธนำคำรมีรำยได้จำก
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมผำ่นระบบอีกด้วย   

2. หลักการจัดการงานทฤษฏี  ของเฮนรี่ แอล. แกนท์   
    เฮนรี่ แอล. แกนท์  (Henry L. Gantt, 1861-1919)  เป็นชำวสหรัฐอเมริกำผลงำนของเขำที่
ท ำให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลำยคือตำรำง  Gantt’s Chart  แกนท์ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
วิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกลท ำงำนอยู่ที่บริษัท  มิเวลเหล็กกล้ำ  จ ำกัด  ได้ท ำกำรศึกษำกำรท ำงำน
โดยใช้แนวควำมคิดในกำรบริหำรงำนแบบวิธีทำงวิทยำศำสตร์ของเทย์เลอร์  มำประยุกต์ใช้ในบริษัท
วิศวกรที่เขำท ำงำนอยู่จนประสบควำมส ำเร็จวิธีกำรของแกนท์  คือ  กำรคัดเลือกพนักงำนที่เข้ำมำ
ท ำงำนใหม่ให้ได้รับกำรอบรมและพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  จนงำนที่ท ำอยู่เกิดกำรพัฒนำดี

ผู้จดักำรสำขำ 

เคำเตอร์รับฝำกเงิน 

ลูกค้ำ 

ลูกค้ำ 

ลูกค้ำ 

กระบวนกำรท ำงำน ปัจจุบัน 
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ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและผลผลิตที่ได้จำกกำรท ำงำนดีขึ้น  แกนท์จึงได้สร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำน
เพิ่มเติมด้วยกำรใหโ้บนัสแก่พนักงำนที่ท ำงำนดี 

    ปัจจุบันองค์กำรหลำยแหง่ได้น ำ  แกนท์ชำร์ท และ เพิรท์  มำเป็นเครื่องมอืในบริหำรงำน
ภำยในองค์กำร  ทั้งนี้  เพรำะตำรำงแกนท์ชำร์ท  เป็นตำรำงกำรท ำงำนท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหลำยคนได้
เห็นภำพกำรท ำงำนที่ชัดเจนมำกขึ้น  และปัญหำที่เกิดจำกควำมซ้ ำซ้อนที่เกิดจำกกำรวำงแผนในกำร
ท ำงำน  ซึ่งสำมำรถแสดงได้ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ตารางการจัดท าโครงการ   “การวเิคราะห์งาน”  ภายในองค์การของพนักงาน 

ระหว่ำงเดือน กันยำยน  ถึง  ธันวำคม  2560 

กจิกรรม 
พ.ศ. 2560 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดประชุมเพื่อเตรียมงำน  และจัดตัง้คณะกรรมกำร 
    

2. ศกึษำวธีิกำรท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์งำน 
    

3. ท ำกำรออกแบบ  แบบทดสอบ  หรือแบบสอบถำมเพื่อกำร
วเิครำะห์งำน  

    

4. ประชุมชี้แจงเคร่ืองมอืในกำรวเิครำะห์งำนให้กับพนักงำนทุกคน
ได้รับทรำบ  และทดสอบกำรใชเ้คร่ืองมอืออกแบบสอบถำม 

    

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถำมในกำรวเิครำะห์งำน 
    

6. สรุปแบบสอบถำมกำรวเิครำะห์งำน      

7. น ำผลท่ีได้จำกกำรวเิครำะห์งำนเสนอผู้บริหำรทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 
    

3. หลักการจัดการ 14 ข้อ ของเฮนรี่  ฟาโยล 

    เฮนรี่  ฟำโยล (Henri Fayol, 1916) เป็นนักเศรษฐศำสตร์และนักทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนว
ใหม่  และเป็นชำวฝรั่งเศสเขำได้เขียนหนังสือที่ได้รับกำรตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1916 ช่ือ Administration 

Industrielle et generale หรือหลักกำรบริหำรอุตสำหกรรมและได้รับกำรขนำนว่ำเป็นบิดำแห่งทฤษฏี
กำรบริหำรงำนแบบปฏิบัติกำรสมัยใหม่ (Father of Modern Operational Management Theory) 
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    นอกจำกนี้ผลงำนของฟำโยลที่เป็นที่รู้จักแพร่หลำยอีกอย่ำงหนึ่ง  คือ  กำรน ำหลัก
ทฤษฏีกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เข้ำมำท ำกิจกรรมทำงด้ำนอุตสำหกรรมภำยใต้หลักกำรบริหำรงำน 
14 ข้อซึ่งประกอบไปด้วย 

3.1 กำรแบ่งงำนกันท ำ (Division of Work)  กำรจัดแบ่งงำนกันออกเป็นแผนกฝ่ำยตำมสำย
งำนขององค์กำรระหว่ำงคนงำน  โดยใช้หลักควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันหรือที่เรียกว่ำ  
กำรบรรจุคนใหเ้หมำะสมกับงำน  (Put the Right man on the Right Job) 

3.2 กำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)  โดยกำร
แบ่งอ ำนำจในกำรจัดกำรหรอืกำรบริหำรงำนเช่นต ำแหน่งผู้จัดกำรเป็นต ำแหน่งที่ได้มำจำกกำรแต่งตั้ง
เป็นต้นและอ ำนำจส่วนบุคคลเป็นอ ำนำจที่ได้มำจำกตัวของบุคคลเองซึ่งได้แก่สติปัญญำควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมฉลำดประสบกำรณ์คุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น 

3.3 วินัย (Discipline)  กำรมีวินัยในกำรท ำงำนของตนเองส่งผลให้กำรท ำงำนประสบ
ควำมส ำเร็จและเป็นที่ยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงำนหรือคนอื่น ที่อยู่ในองค์กำรโดยเฉพำะวินัยในเรื่อง
เวลำท ำงำน 

3.4 เอกภำพในกำรสั่งกำร (Unity of Command)  มีกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำในสำยงำน
เพื่อมอบหมำยและรับผดิชอบกำรท ำงำนใหแ้ก่พนักงำนอย่ำงชัดเจน 

3.5 ทิศทำงต้องมีเอกภำพ (Unity of Direction)  มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำนร่วมกันใน
ทิศทำงเดียวกันตำมหลักกำรบริหำรงำนของแต่ละกลุ่ม 

3.6 ให้ควำมสนใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคนในองค์กำร  (Subordination of Individual to 

General Interest)  ปฏิบัติแก่พนักงำนทุกคนใหม้ีสทิธิเสรีภำพเท่ำเทียมกัน 

3.7 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration)  กำรจ่ำยค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนให้แก่แรงงำนจะ
เน้นหลักควำมยุติธรรมและให้บริกำรด้วยควำมจริงใจ  ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจให้แก่นำยจ้ำงลูกจ้ำง
ทั้งสองฝำ่ย 

3.8 เป็นศูนย์กลำงอ ำนำจ (Centralization) คือ  กำรขยำยขอบข่ำยอ ำนำจหรือกำร
กระจำยอ ำนำจให้กับผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในองค์กำรพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนของแต่ละคนในองค์กำร  เพื่อควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนภำยในองค์กำร 

3.9 ควำมสัมพันธ์แบบขั้นบันได (Scale  chain)  เป็นกำรบริหำรจัดกำรแบบขั้นบันไดโดย
ระดับที่สูงสุดระดับกลำงไปจนระดับที่ลำ่งสุดโดยเน้นหลักกำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำนเป็นหลัก 

3.10 ค ำสั่ง (Order)  กำรออกค ำสั่งในกรณีที่มีกำรสั่งซื้อสินค้ำวัตถุดิบมำใช้ในกำรผลิต
สินค้ำส่วนค ำสั่งที่เกี่ยวกับบุคคลขึน้อยู่กับสถำนที่และควำมเหมำะสมในกำรออกค ำสั่งนั้น 

3.11 ควำมเสมอภำค (Equality)  เน้นกำรให้ควำมเมตตำและควำมยุติธรรมร่วมกันใน
องค์กำรก่อใหเ้กิดควำมจงรักภักดีแก่องค์กำรที่ตนเองท ำงำนอยู่ 
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3.12 ควำมมั่นคงในหน้ำที่ (Stability of tenure)  กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งที่เกินควำม
จ ำเป็นหรือบ่อยครั้งจนเกินไปไม่มีเหตุผลท ำให้พนักงำนไม่มั่นใจในองค์กำรของตนเองและส่งผลให้
สถำนกำรณ์ภำยในองค์กำรเลวร้ำยได้ 

3.13 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Initiative)  หำกองค์กำรมีพนักงำนที่มีควำมคิด
สร้ำงสรรคท์ี่ดีให้กับองค์กำรเกิดกำรท ำงำนที่มีกำรวำงแผนที่ดีเน้นกำรท ำงำนร่วมกันและเสนอ
ควำมคิดร่วมกันเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำกับผูบ้ังคับบัญชำ 

3.14 ควำมสำมัคคี (Esprit de corps)  ใช้หลักกำรในกำรท ำงำนที่วำ่กำรใหส้หภำพแรงงำน
มีควำมเข้มแข็งแสดงให้เห็นเอกภำพในกำรสั่งกำรและกำรท ำงำนเป็นทีมขององค์กำรโดยเน้นกำร
ติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กำรเป็นส ำคัญ 

     เฮนรี่  ฟำโยล  (Henri Fayol)  ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่ำหำกเรำต้องท ำงำนกับคนหลำย
คน  และมีวัตถุประสงค์เป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกันให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยนั้น  ย่อมประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่เรียกว่ำ  ปัจจัย POCCC  ซึ่งประกอบด้วย 
(วิชัย  โถสุวรรณจนิดำ, 2551,  หน้ำ 5) 

(1) กำรวำงแผน (Planning) คือ  กำรก ำหนดเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่ำง เพื่อให้น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เช่นกำรวำงแผน
โครงกำรต่ำง ไม่วำ่จะระยะสั้นหรอืระยะยำวจะต้องมีกำรวำงแผนงำนเตรียมกำรไว้ 

(2) กำรจัดองค์กำร (Organizing) คือ  กำรจัดปัจจัยทรัพยำกรต่ำง รวมถึงบุคคลเข้ำ
สู่โครงสร้ำงของกำรแบ่งงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ต่ำง ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก ำหนดลักษณะกำร
ปฏิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนที่วำงไว้โดยกำรแบ่งงำนกันออกตำมฝ่ำยแผนกภำยในองค์กำรตำมหน้ำที่
ควำมรับผดิชอบของบุคลำกรภำยในองค์กำร 

(3) กำรบังคับบัญชำหรือกำรสั่งกำร (Commanding) คือ  กำรมอบหมำยสั่งกำรให้
บุคลำกรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงงำนที่ก ำหนดใช้ควำมเป็นผู้น ำสร้ำงอิทธิพลและจูงใจให้
บุคลำกรในองค์กำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่และน ำมำซึ่งผลของงำนที่มอบหมำยหรือสั่งกำร
ไว้ 

(4) กำรประสำนงำน(Coordinating)  กระบวนกำรในกำรประสำนภำยในองค์กำรภำยใน
ฝำ่ยหรอืแผนกต่ำง เพื่อใหง้ำนนั้นบรรลุตำมแผนที่วำงไว้ 

(5) กำรควบคุม (Controlling)  กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบก ำกับดูแลแนะน ำกำร
แก้ไขให้บุคลำกรปฏิบัติกิจกรรมหรืองำนต่ำง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพที่พึงปรำรถนำและให้
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ตอ้งกำร 
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ววิัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย 

   วิวัฒนำกำรทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศไทย  ได้น ำเข้ำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรในระบบรำชกำรพลเรือนไทย  ได้มีวิวัฒนำกำรแบ่งออกเป็น  3  สมัย  (พยอม  วงศ์สำรศรี, 
2538 : 18-21) ซึ่งสรุปเป็นภำพได้ดังนี ้คอื 

 

ภาพท่ี  1. 4  วิวัฒนำกำรของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศไทย 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 13) 

   จำกภำพที่ 1.4  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดวิวัฒนำกำรของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ทั้ง  3 สมัย ได้ดังนี ้

1. สมัยกรุงสุโขทัย  ประเทศไทยได้มีกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ในสมัยกรุง
สุโขทัย  หรือที่เรียกกันว่ำ  “กำรปกครองแบบพ่อปกครองลูก”  กล่ำวคือ  อ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ปกครองทั้งหลำยจะขึ้นอยู่กับพระมหำกษัตริย์ผู้ครองนครแต่เพียงผู้เดียว  ลักษณะกำรปกครองเป็น
แบบระบบอุปถัมภ์  ที่เปิดโอกำสให้ลูกหลำนของข้ำรำชบริพำรได้มีโอกำสได้รับรำชกำร  โดย
พระมหำกษัตริย์เป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรคัดเลือกคนเข้ำมำรับรำชกำร  ตลอดจนกำรท ำหน้ำที่ในกำร
แต่งตั้งและถอดยศต ำแหน่งด้วยหน้ำที่ของพระมหำกษัตริย์เป็นหลัก  จะเห็นได้ว่ำอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจในกำรจัดกำรส่วนใหญ่จะเป็นหน้ำที่ของพระมหำกษัตริย์แต่เพียงผูเ้ดียว   

2. สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเข้ำสู่สมัยกรุงศรีอยุธยำกำรบริหำรงำนเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกเดิมมีกำรแบ่งหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนออกเป็น  4  ส่วนด้วยกัน  ได้แก่  เวียง  วัง  คลัง  นำ  มีแนว
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่ำงเห็นได้ชัดเจน  ดังนีค้ือ 

2.1 ระบบกำรท ำงำน  มีกำรแบ่งงำนกันท ำตำมหน้ำที่ชัดเจนมำกขึน้  

ววิัฒนำกำรของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษยใ์นประเทศไทย 

1. สมัยกรุงสุโขทัย กำรปกครองแบบพอ่ปกครองลูก 

2.  สมัยกรุงศรีอยุธยำ เวยีง  วัง  คลัง  นำ 

3.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จตุสดมภ์ 
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2.2 ระบบกำรสรรหำและคัดเลือกคน  เริ่มมีกำรคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำน  โดยใช้หลัก
ควำมสำมำรถ  เพื่อใหบุ้คลำกรได้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองอย่ำงเหมำะสม 

2.3 เน้นระเบียบวินัยในกำรท ำงำน  และควำมซื่อสัตย์สุจริต  หำกมีควำมผิดจะมีกำร
ลงโทษอย่ำงรุนแรง 

     จะเห็นได้ว่ำกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรเริ่มมีควำมชัดเจน  และ
กำรบริหำรงำนบุคลำกรจะเป็นลักษณะที่เน้นควำมซื่อสัตย์  สุจริต  หำกมีควำมผิดที่เกิดจำกควำม
อิจฉำในลำภยศที่ได้รับก็จะได้รับกำรลงโทษด้วยกำรถอดถอนต ำแหน่ง  และยึดทรัพย์คืน 

3. สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์   ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เริ่มมี
กำรติดต่อไปยังประเทศต่ำง   มำกขึน้  ระบบกำรบริหำรงำนบุคลำกรในองค์กำรที่เห็นได้ชัด  ได้แก่ 

3.1 จัดให้มีเสนำบดีเป็นผู้ปกครองรับผิดชอบงำนในกระทรวงต่ำง   ที่จัดตั้งขึ้นมำ 12  
กระทรวง  และยกเลิกกำรบริหำรงำนแบบเดิมที่เรียกว่ำ  “จตุสดมภ์” 

3.2 มีกำรแยกข้ำรำชกำรทหำร  และข้ำรำชกำรพลเรือนออกจำกกำรอย่ำงชัดเจน  และ
เน้นกำรให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้รับควำมรู้ด้วยกำรส่งเสริมให้ทุกคนได้รับกำรศึกษำ  ด้วยกำรจัดตั้ง
โรงเรียนมหำดเล็กหลวงขึน้ในปีพ.ศ. 2442  ณ  พระต ำหนักสวนกุหลำบ 

3.3 กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน  เน้นกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนเป็นหลัก  ด้วยกำรสอบคัดเลือกหำผู้ที่มีสติปัญญำ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  เข้ำมำรับ
รำชกำร  โดยไม่ค ำนึงถึงชำติตระกูล  ยศถำบรรดำศักดิ์  และหำกบุคคลใดได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำมำ
รับรำชกำรก็จะได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดีซึ่งรวมถึงครอบครัวของบุคคลเหล่ำนีด้้วย  

    จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำระบบกำรบริหำรงำนข้ำรำชกำรไทยในยุคปัจจุบันได้
มีวิวัฒนำกำรดีขึ้นตำมล ำดับ มำตั้งแต่สมัยสุโขทัย  จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุค
ปัจจุบัน  ได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรในกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง  ด้วยกำร
เปิดโอกำสใหส้รรหำบุคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับงำนที่ท ำ  โดยไม่ค ำนึงถึงชำติตระกูลว่ำ
บุคคลคนนั้นจะเป็นใคร  อีกทั้งบุคคลในครอบครัวของข้ำรำชกำรผูน้ั้น  ไม่วำ่จะเป็นบิดำ  มำรดำ  บุตร
หลำนซึ่งเป็นคนในครอบครัวก็ได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี  จึงท ำให้คนส่วนใหญ่ไม่ว่ำจะในอดีตหรือ
ปัจจุบันมักจะมีคำ่นิยมที่อยำกรับรำชกำรมำจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ 

    ส ำหรับองค์กำรธุรกิจในประเทศไทยในศตวรรษที่ 21  ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและ
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วไม่ว่ำจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  ส่วนใหญ่จะน ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรมำจำกต่ำงประเทศน ำมำปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง  ซึ่งเห็นได้จำกกำรสื่อสำร
ข้อมูลที่ไร้พรมแดนท ำให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีควำมสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยกำรใช้  Internet  อีกทั้ง
ยังประหยัดค่ำใช้จ่ำยและลดเวลำในกำรเดินทำงไปติดต่อระหว่ำงกันได้อกี  
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ระบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

    เชำว์  โรจนแสง (2553,  หน้ำ 2-15) ได้กล่ำวถึงระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยใน
องค์กำร  3 ระบบ  ซึ่งสำมำรถแสดงดังภำพได้ดังนี ้   

 

ภาพท่ี  1. 5  ระบบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 15) 

   จำกภำพที่ 1.5  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของระบบในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำร  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4  ระบบ  คือ 

1. ระบบคุณธรรม (Merit System)  เป็นระบบที่ไม่ควรน ำกำรเมอืงเข้ำมำยุ่งหรอืเกี่ยวข้องใน
กำรสรรหำและกำรคัดเลือกพนักงำนกำรโยกย้ำยพนักงำนเพื่อให้ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  ผู้บริหำรงำน
ในองค์กำรควรใช้หลักคุณธรรม 4  ประกำรซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้คือ 

1.1 หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity)  โดยเน้นหลักกำรที่ว่ำคนที่จะเข้ำมำ
ในองค์กำรควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งที่องค์กำรเปิดรับสมัคร  โดยไม่ค ำนึงถึงเชื้อ
ชำติศำสนำ  ทั้งนี้บุคคลที่จะเข้ำมำท ำงำนจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำมำ  หำกผ่ำนเกณฑ์ตำมที่
ก ำหนดองค์กำรก็สำมำรถที่จะรับเข้ำมำท ำงำนได้ทันทีเช่นกรณีกำรจัดสอบพนักงำนสำยกำรบินบำง
แห่งมีเกณฑ์คะแนนที่ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อยื่นให้กับองค์กำรไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน  
เป็นต้น 

1.2 หลักความสามารถ (Competence)  กำรคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องคัดเลือกคนที่เข้ำมำปฏิบัติงำน  โดยยึดหลักควำมสำมำรถเป็นส ำคัญองค์กำรจะต้อง
หำวิธีกำรที่จะให้ได้มำซึ่งคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนนั้นอย่ำงเหมำะสม

ระบบในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษยใ์นองค์กำร 

1.  ระบบคุณธรรม 

1.1 หลักควำมเสมอภำค  

1.2  หลักควำมสำมำรถ 

1.3  หลักควำมมั่นคง 

1.4  หลักควำมเป็นกลำง 

ทำงกำรเมอืง 

2.  ระบบอุปถัมภ์ 

3.  ระบบอำวุโส 
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ที่สุด  ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยกำรรับสมัครหลำย   ทำง  ได้แก่ สถำนศึกษำหนังสือพิมพ์  ส ำนักงำน
แรงงำน  โทรทัศน์วิทยุ  เป็นต้น  ในกำรเลือกใช้สื่อที่จะรับสมัครงำนควรเหมำะสม  และคุ้มค่ำกับ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยไปด้วยเพรำะ  หำกประกำศรับสมัครไปแล้วมีคนมำสมัครงำนน้อยก็จะท ำให้เสีย
ค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  ซึ่งปัจจุบันบริษัทหลำยแห่งเลือกใช้อินเตอร์เน็ตรับสมัครคนเข้ำมำ
ท ำงำน  หรือบริษัทรับจัดหำงำนช่วยในกำรคัดเลือกคนในขั้นต้น  ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้คนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับหนึ่ง 

1.3 หลักความมั่นคง (Security on Tenure)  กำรท ำงำนใดก็ตำมผู้ที่ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่
หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้ท ำงำนที่มั่นคง  ไม่โดนไล่ออก  โดยเฉพำะงำนรำชกำรซึ่งยังเป็นที่ใฝ่ฝันของ
นักศกึษำที่จบใหม่  กำรรับรำชกำรถือว่ำเป็นงำนที่มั่นคงและเป็นอำชีพที่มีเกียรติ  ถึงเงินค่ำตอบแทน
จะน้อย  แต่หลำย  คน  ก็เลือกที่จะรับรำชกำรในท้องถิ่นงำนรำชกำร  เพรำะถือว่ำเป็นที่น่ำสนใจมำก
พ่อแม่หลำยคนจงึมุ่งหวังที่จะใหบุ้ตรหลำนของตนเองเข้ำมำท ำงำนไม่ว่ำงำนนั้น  จะเป็นลูกจ้ำงรำยวัน
รำยเดือน  รำยปี  ซึ่งเป็นค่ำนิยมอย่ำงหนึ่งที่หลำยคนต้องกำร  ส่วนงำนรัฐวิสำหกิจ  ก็เป็นงำนอีก
ประเภทหนึ่งที่เป็นผู้สมัครงำนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจไม่น้อยกว่ำงำนรำชกำรเช่นกัน  และเป็นงำนที่มี
ควำมมั่นคงไม่น้อยกว่ำงำนรำชกำร  ต่ำงกับงำนภำคเอกชนที่ผู้สมัครสนใจท ำเพื่อรอโอกำสสอบเข้ำ
ท ำงำนรับงำนรำชกำร หรอืงำนรัฐวิสำหกิจเป็นส่วนใหญ่ 

     ส ำหรับประเทศไทยมีบริษัทเอกชนหลำยแห่งที่เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครโดยทั่วไป  ที่มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนสูง  โบนัสและสวัสดิกำรดีไม่น้อยกว่ำระบบรำชกำร  ได้แก่  บริษัท  โตโยต้ำ  
มอเตอร์  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  , บริษัท  ฮอนด้ำ  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  ทั้งสองบริษัทนี้  เป็น
บริษัทเอกชนที่มตี่ำงชำติเข้ำมำร่วมลงทุนในประเทศไทย 

    นอกเหนือจำกสองบริษัทนี้ก็ยังมีบริษัทภำคเอกชนที่เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครไม่น้อยมี
โรงงำนอยู่ตำมนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ  ได้แก่  บริษัท อิชิตัน  จ ำกัด  หรือที่อยู่ในนิคมอุตสำหกรรม
ธนูลักษณ์  ได้แก่  โรงงำนในกลุ่มสหพัฒน์พบิูลย์ (bsc)  เป็นต้น 

1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)  ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงกำร
รำชกำรเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรประจ ำจะมีผลกระทบในทำงที่เป็นบวกและเป็นลบและมัก
โดนแทรกแซงทำงกำรเมืองเป็นประจ ำที่เป็นเช่นนี้  เพรำะประเทศไทยมักจะให้อ ำนำจแก่ผู้สมัคร
เลือกตั้งเป็นสภำผู้แทนรำษฎรหำกฝ่ำยใดได้รับกำรเลือกตั้งจะถือว่ำเป็นฝ่ำยรัฐบำลและบริหำร
ประเทศโดยปริยำยกลไกหลักของกำรขับเคลื่อนจึงอยู่ที่ฝ่ำยรัฐบำลที่มีข้ำรำชกำรเป็นผู้เสนอนโยบำย
ของประเทศเป็นหลักข้ำรำชกำรผู้ใดที่ไม่ท ำงำนสนองนโยบำยของรัฐบำลอำจโดนย้ำยออกนอกพื้นที่
หรือโดนกลั่นแกล้งเพรำะถือว่ำคนที่ขัดขวำงกำรท ำงำนของรัฐบำลถือว่ำเป็นปฏิปักษ์และท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำนหรอืกำรขับเคลื่อนนโยบำยล่ำช้ำ 
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2. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)  เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์เป็นส่วนตัว 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปในลักษณะของ  ญำติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรู้จัก ที่ท ำงำนอยู่ในองค์กำรของ
ตนเอง  เป็นระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีลักษณะตรงกันข้ำมกับระบบคุณธรรมเพรำะกลุ่มนี้
จะเน้นพวกพ้องบุตรหลำนของตนเองหรือบุคคลที่มีควำมชอบกันเป็นกำรส่วนตัวเอื้อผลประโยชน์จำก
กำรท ำงำนด้วยกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งระบบอุปถัมภเ์ป็นเสมอืนสัญญำต่ำงต่ำงตอบแทนระหว่ำงผู้
ที่มีต ำแหน่งในองค์กำรเช่นผู้จัดกำรบริษัทเลื่อนต ำแหน่งให้กับเพื่อนพ้องของตนเองให้สูงขึ้นหรือหำก
เลื่อนต ำแหน่งสูงขึน้กำรท ำงำนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะท ำใหง้ำนด ำเนินไปด้วยดีปรำศจำกข้อขัดแย้ง
ใดจำกผูอ้ื่น 

 

3. ระบบอาวุโส (Senior System)  เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทยคือกำรให้
ควำมเคำรพต่อผู้ที่มีอำวุโสกว่ำอย่ำงไรก็ตำมในสถำนที่ท ำงำนนั้นค ำว่ำอำวุโสอำจหมำยควำมถึง
อำวุโสที่อำยุของคนหรืออำวุโสที่อำยุของกำรท ำงำนในองค์กำรนั้น ก็ได้ระบบอำวุโส (Senior System)  

เป็นระบบกำรท ำงำนกำรเลื่อนต ำแหน่งโดยใช้ควำมอำวุโสเป็นระบบที่ไม่เน้นในเรื่องควำมรู้
ควำมสำมำรถแม้ผู้ที่ได้รับเลื่อนต ำแหน่งซึ่งอยู่ในระบบรำชกำรจะไม่มีวุฒกิำรศกึษำที่สูงก็ยังได้รับกำร
เลื่อนต ำแหน่งตำมล ำดับขั้นอยู่ดีระบบนี้จะน ำมำใช้กับระบบรำชกำรในประเทศไทยซึ่งนับที่อำยุ
รำชกำรของผูป้ฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นเป็นหลักท ำให้ผู้ที่มีอำยุน้อยแต่มีควำมสำมำรถไม่ได้รับโอกำส
เกิดควำมเบื่อหน่ำยและลำออกไปในที่สุดส่วนภำคเอกชนกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งจะเน้นที่คุณวุฒิ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่สำมำรถวัดได้จำกผลงำนที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติเห็นผลงำนในเชิง
ประจักษ์ท ำใหผู้ท้ี่มอีำยุน้อยกว่ำสำมำรถก้ำวหน้ำเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งได้ทันที 

    กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรไม่มีระบบใดที่ดีที่สุดหรือ
เลวร้ำยที่สุดทั้งนี้หำกน ำมำใช้ผสมผสำนกันจะเกิดผลดีในกำรท ำงำนอย่ำงกรณีของระบบคุณธรรม
และระบบอุปถัมภ์หำกน ำไปใช้กับผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมรับผิดชอบและ
จริยธรรมในกำรท ำงำนที่ดีมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเมื่อได้รับกำรสนับสนุนก็จะส่งผลให้องค์กำรนั้น
ก้ำวหน้ำยิ่งขึน้แต่ในขณะเดียวกันหำกน ำระบบอุปถัมภไ์ปใช้กับคนที่ขำดควำมรับผดิชอบไม่มีควำมรู้ใน
กำรท ำงำนก็จะส่งผลเสียหำยใหแ้ก่องค์กำรด้วยเช่นกัน 

    ระบบอำวุโสเป็นระบบหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในวงกำรรำชกำรเนื่องจำกควำมอำวุโสหรือผู้ที่
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกย่อมเป็นผูท้ี่คอยให้ค ำปรึกษำแก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่ำงดีกำรท ำงำน
ใด ก็ตำมเพรำะผู้บริหำรองค์กำรส่วนใหญ่เป็นผู้อำวุโสซึ่งถือเป็นเสำหลักส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
องค์กำรใหเ้จริญก้ำวหน้ำมำจนทุกวันนี้ 
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   ผูบ้ริหำรองค์กำรส่วนใหญ่ไม่วำ่ในอดีตหรอืปัจจุบันมักไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกร
มนุษย์  มองว่ำกำรจำ่ยค่ำแรงใหก้ับพนักงำนแล้วก็เพียงพอแล้ว  แต่ควำมจริงพนักงำนอำจไม่ต้องกำร
เท่ำนั้น  เพรำะพนักงำนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจเมื่อโดนกระท ำหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมมนุษย์ก็จะ
เรียกร้องสิ่งที่ตนเองต้องกำรใหไ้ด้ไม่วำ่จะด้วยวิธีกำรใดก็ตำมเพื่อใหต้นเองได้ 

   ส ำหรับในประเทศไทยถ้ำมองเหตุกำรณ์ย้อนกลับไปที่ในอดีตจำกประสบกำรณ์กำรเผำ
โรงงำนของ  บริษัท  ซันโย  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  เกิดจำกกำรเรียกร้องขอโบนัสของพนักงำน
จนกระทั่งมีกำรเผำโรงงำน  สำเหตุเนื่องจำกประท้วงชุมนุมไม่ให้ลดโบนัสจำกที่เคยได้รับ  ถ้ำมอง
ในทำงกลับกันช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540  เป็นช่วงเป็นเศรษฐกิจตกต่ ำ  บริษัทขำดกำรวำงแผนใน
เรื่องของก ำลังคนที่เหมำะสมผูบ้ริหำร  เมื่อมีก ำไรจะไม่มีผลกระทบ  แต่ถ้ำเมื่อใดที่ตนเองขำดทุนจะมี
เหตุผลในกำรมำลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนของพนักงำนโดยไม่ได้มีแนวทำงวำงแผนด้ำนก ำลังคนหรือ
เตรียมกำรป้องกันไว้ตัง้แต่แรก 

   ด้ำนควำมปลอดภัยหรือดูแลพนักงำนภำยในองค์กำรให้ได้รับควำมสะดวกสบำยตำม
ควำมเหมำะสมก็เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ที่จะต้องจัดหำให้กรณีศึกษำที่เห็นได้จำกโรงงำนตุ๊กตำเคเดอร์  
จังหวัดนครปฐม  ของบริษัท  เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จ ำกัด  เมื่อเกิดไฟไหม้ลุกลำมอย่ำง
รวดเร็วพนักงำนหนีตำยออกจำกโรงงำน  สำเหตุเนื่องจำกบริษัทปิดประตูทำงออกหรือทำงหนีไฟ
หลังจำกที่พนักงำนเข้ำไปท ำงำนในโรงงำนประกอบกับเชื้อเพลิงเป็นเศษผ้ำและใยโพลีเอสเตอร์ท ำให้
ไฟลุกลำมไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดโศกนำฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่พนักงำนตำยเป็นจ ำนวนมำกเมื่อวันที่ 
10  พฤษภำคม พ.ศ. 2536  หลังจำกนั้นจึงมีกำรท ำกฎหมำยเกี่ยวกับประกันสังคมขึ้นมำ 

(https://www.tcijthai.com/news/2012/07/scoop/560) 

   สถำนประกอบกำรหลำย แห่งย่อมหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรนึก
ถึงแต่สิ่งที่ตนเองจะได้รับแต่ขำดควำมรับผดิชอบต่อพนักงำนขำดกำรวำงแผนที่ดจีำกกำรท ำงำนในช่วง
ที่มกีำรน ำเครื่องจักรมำแทนที่มไิด้ท ำกำรวำงแผนอัตรำก ำลังสุดท้ำยมีกำร Lay Off พนักงำนออกไปไม่
สนใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงหลักธรรมำภิบำลที่มีต่อพนักงำนอย่ำงกรณีบริษัทที่
ผลิตและจ ำหน่ำยชุดช้ันในเป็นต้น 

   ในยุคปัจจุบันเริ่มมีกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เข้ำมำใช้ในสถำนประกอบกำรหลำย  แห่ง
มำกยิ่งขึ้น  ผู้บริหำรทุกคนรวมถึงพนักงำนทุกระดับมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรบริหำร
จัดกำรคน  โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์งำน  กำรออกแบบงำน  กำรสรรหำ  กำรคัดเลือก  กำรบรรจุกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  กำรสื่อสำรทำงกำรบริหำร  กำรจูงใจ ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  พนักงำนสัมพันธ์  เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงหรือภำพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กำรมำกขึ้น  มีกำรประกำศเกียรติคุณให้กับพนักงำนหรือสถำนประกอบกำรที่ให้ควำม

https://www.tcijthai.com/news/2012/07/scoop/560
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ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชนให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น  
สถำนประกอบกำรหลำยแห่งเริ่มมีควำมกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  ซึ่งรวมไป
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภำยนอกองค์กำร  กำรเริ่มใส่ใจกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งไปถึง
ตอนโตเข้ำสู่วัยท ำงำน จนกระทั่งเกษียณอำยุงำน  โดยเฉพำะบุคคลที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรกำรจัดกำรมำกเท่ำไหร่ ยิ่งจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีต่อองค์กำรและประเทศชำติต่อไปใน
อนำคตอีกด้วย 

 

ขอบเขตหน้าที่ของจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   งำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่กระจำยอยู่ไปทั่วทุกองค์กำร
เพรำะหน่วยงำนทุกหน่วยจะต้องใช้คนเข้ำมำท ำงำนภำยในองค์กำรและเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญของฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์  ที่จะด ำเนินกำรจัดหำคนมำท ำงำนภำยในองค์กำร  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่ท ำหน้ำที่
จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนในกำรจัดหำ
คนมำท ำงำน  โดยกำรใช้เทคนิคและวิธีกำรต่ำง   เช่น  กำรประกำศรับสมัครพนักงำนใหม่โดยใช้สื่อ
หรือช่องทำงต่ำง   กำรจัดท ำแบบทดสอบเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำน  กำรปฐมนิเทศและ
กำรบรรจุพนักงำนหลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรทดลองงำน  กำรส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ที่อยู่องค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง  นอกเหนือจำกงำนทำงด้ำนคนแล้วยังมีงำนที่ต้องท ำ
หน้ำที่คอยใหค้ ำปรึกษำแก่ผูบ้ริหำรระดับสูงเกี่ยวกับนโยบำยต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับคนอีกด้วย 

1. หน้าที่ของจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    เนื่องจำกงำนทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นอยู่เป็นงำนที่มีลักษณะ
ครอบคลุมอยู่ทั่วไปทุกฝ่ำยทุกแผนกในองค์กำร  จึงท ำให้ผลงำนที่ออกมำไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร  อีก
ทั้งบทบำทของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปและเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำกขึ้น  
หน้ำที่ของหน่วยงำนจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ไม่ได้มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเพรำะท ำงำนในฐำนะที่เป็น
ที่ปรึกษำ  และให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือกับฝ่ำยต่ำง   ที่อยู่ในองค์กำรจึงได้มีกำรแบ่งแยกฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรออกเป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนที่หนึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวกับองค์กำร  และส่วนที่
สองมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับคนโดยตรง  (เชำว์  โรจนแสง, 2553,  หน้ำ 27) 

    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรจะมีควำมยุ่งยำกและสลับซับซ้อนหน้ำที่
ของฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ที่มตี่อองค์กำรแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่เกี่ยวกับองค์กำรและส่วนที่
เกี่ยวกับคนในองค์กำรตำมที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นซึ่งสรุปเป็นรูปภำพได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี  1. 6  หนำ้ที่ของฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ที่มตี่อองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์ ,2560,  หน้ำ 20) 

   จำกภำพที่ 1.6 เรำสำมำรถอธิบำยหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ออกเป็น 2  
ส่วนด้วยกัน  ได้ดังนี ้ 

1. หน้าที่เกี่ยวกับองค์การ 

    ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์จะท ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำรตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือฝ่ำยหรือแผนกต่ำง   
ที่อยู่ภำยในองค์กำรโดยจะท ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์  เป็นผู้ริเริ่มช่วยเหลือ
ให้ค ำแนะน ำกับผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำรให้อยู่
ภำยใต้กฎระเบียบและท ำงำนด้วยควำมรำบรื่น 

1.2 การให้การแนะน า  ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำให้แก่ผู้จัดกำรฝ่ำย
ต่ำง  ในองค์กำร ในเรื่องที่เกี่ยวกำรบริหำรคน เช่น ระเบียบวินัยในกำรท ำงำนของพนักงำน  กำรมำ

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

หน้ำท่ีเกี่ยวกับคน หน้ำท่ีเกี่ยวกับองค์กำร 

1. รเิริ่มและก ำหนดนโยบำยทำงดำ้น
ทรัพยำกรมนุษย์ 
2. ให้ค ำแนะน ำแก่แผนกหรอืฝ่ำยต่ำง   
ภำยในองค์กำร 

3. กำรใหบ้รกิำร  ดำ้นกำรสรรหำ และกำร
คัดเลือกบุคลำกร ให้ตรงกับควำมต้องกำร 

4. กำรควบคุมและติดตำมกิจกรรมต่ำง  
ภำยในองค์กำร 

 

1. กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
2. กำรวิเครำะห์งำน  
3. กำรสรรหำและคัดเลือก บรรจุ และ
แต่งต้ัง  
4. กำรประเมินกำรปฏบัิติงำน 

5. กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
6. กำรบรหิำร ค่ำตอบแทน 

7. กำรประเมินค่ำงำน 

8. กำรพัฒนำอำชีพ 

9. พนักงำนสัมพันธ์ หรือแรงงำนสัมพันธ์ 
10. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

11. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 
12. กำรวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
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ท ำงำน กำรมำสำย ขำดงำน  ลำงำนของพนักงำนภำยในองค์กำร  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร
จะเป็นผู้ท ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ ว่ำกล่ำวตักเตือนพนักงำนเกี่ยวกับกำรท ำงำนเมื่อมีกำรร้องขอ  
หรอืสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กำรที่ได้วำงไว้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  และ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมอือำชีพ  เป็นต้น 

1.3 การให้บรกิาร  ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรแก่ฝ่ำยต่ำง   
ในเรื่องกำรสรรหำรับสมัครพนักงำนจำกภำยในและภำยนอกองค์กำรน ำมำคัดเลือกและทดสอบเพื่อหำ
พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับฝ่ำยหรือแผนกต่ำง   เมื่อมีควำมต้องกำรพนักงำนเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องจำกกำรขยำยงำนหรือทดแทนที่พนักงำนมีกำรลำออกไป  ทั้งนี้ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกฝ่ำย
บริหำรเนื่องจำกจ ำนวนคนที่จะรับเพิ่มเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำมล้วนแต่น ำมำซึ่งต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั้งสิน้ 

1.4 การควบคุม  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะท ำหน้ำที่ในกำรเปรียบเทียบงำนควบคุม
คุณภำพฝ่ำยผลิตสินค้ำและบริกำร  ของธุรกิจกำรวัดควำมแตกต่ำงของผลงำนที่เกิดขึ้นจริงกับ
มำตรฐำนที่ก ำหนดเช่นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนปีละ 2  ครั้งฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินให้กับผู้บริหำรแต่ละฝ่ำย  และจัดท ำสรุปผล
กำรประเมินของพนักงำนแต่ละคนน ำเสนอให้ผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำนของพนักงำนแต่ละ
ฝ่ำย  น ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรขึ้นเงินเดือนโบนัส
สวัสดิกำรต่ำง   ให้กับพนักงำนเป็นต้นดังนั้นฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงจ ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรกำรประเมินของพนักงำนทุกคนไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซึ่งส่งผลต่อ
พนักงำนและกำรท ำงำนของทุกคนภำยในองค์กำรหำกเกิดข้อผิดพลำดก็จะท ำให้พนักงำนเสียขวัญ
และก ำลังใจในกำรท ำงำนท ำใหพ้นักงำนอำจตัดสินใจลำออกจำกองค์กำรได้ 

 

2. หน้าที่เกี่ยวกับคน 

    เป็นหน้ำที่โดยตรงของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะท ำหน้ำที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลำกรทุก
คนในองค์กำรตั้งแต่เริ่มต้นรับเข้ำมำท ำงำนจนกระทั่งพนักงำนออกจำกองค์กำรไปซึ่งหน้ำที่ที่ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์จะท ำได้แก่ 

2.1 การวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์  เป็นกำรวำงแผนเกี่ยวกับทรัพยำกร
มนุษย์ในองค์กำรโดยกำรก ำหนดคุณสมบัติควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนในต ำแหน่งนั้นให้ได้
คุณสมบัติที่เหมำะสมตรงตำมที่ฝ่ำยหรือแผนกต่ำง   ร้องขอและกำรเตรียมกำรในกำรจัดหำ
ก ำลังคนเข้ำมำท ำงำนเพิ่มขึ้นซึ่งสืบเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจที่มีขนำดใหญ่โตหรือขยำย
กิจกำรไปยังภูมภิำคหรอืประเทศอื่น   เช่น  บริษัท  ซีพีออล  จ ำกัด (มหำชน) ที่มีธุรกิจในประเทศ
ไทยซึ่ง  ได้แก่ธุรกิจโทรคมนำคมอำหำรและแฟนไชส์ 7-11 อื่น  เป็นต้น  องค์กำรจึงต้องมี
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หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถในกำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์เข้ำมำอยู่ตลอดเวลำ  
ซึ่งวิธีกำรขององค์กำรดังกล่ำวได้ร่วมมือกับสถำนศึกษำที่อยู่ในจังหวัดนั้นจัดท ำรูปแบบของสหกิจ
ศกึษำเพื่อส่งเสริมใหผู้ท้ี่เรียนได้มีโอกำสท ำงำนด้วยเรียนด้วย 

2.2 การวิเคราะห์งาน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อกระบวนการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  เป็นเครื่องมือที่น ำไปใช้ในเรื่องของกำรออกแบบงำน  กำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำรสรรหำ กำรคัดเลือก  กำรสร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำนที่เท่ำเทียมกัน  
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรบริหำรค่ำตอบแทน   และกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
เป็นต้น  

2.3 การสรรหาและคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะมีหน้ำที่ใน
กำรสรุปและรวบรวมจ ำนวนของบุคลำกรที่แต่ละฝ่ำยแผนกต่ำง   ในองค์กำรต้องกำรเพื่อน ำข้อมูลที่
ได้ไปเสนอฝ่ำยบริหำร  ท ำกำรขออนุมัติเพื่อสรรหำและคัดเลือกคนเข้ำมำในองค์กำรด้วยวิธีกำรสอบ
คัดเลือกด้วยกำรท ำแบบทดสอบ  หรือกำรสอบสัมภำษณ์จนเสร็จสิ้นกระบวนกำรแล้ว  ก็จะท ำกำร
บรรจุพนักงำนเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งที่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของตัวพนักงำนเอง  นอกจำกนี้ยัง
ดูแลในเรื่องของกำรโยกย้ำยเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งให้กับพนักงำนในองค์กำร  โดยน ำข้อมูลที่ได้จำก
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนพนักงำนในแต่ละครั้งสรุปรวบรวมและน ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำรเพื่อท ำกำร
บรรจุและแต่งตั้งต่อไป 

2.4 การประเมินการปฏิบัติงาน หน้ำที่ของฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์คอยเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทั้งหมดด ำเนินกำรส่งให้กับผู้บังคับบัญชำในฝ่ำยแผนกต่ำง   เช่นเวลำมำ
ท ำงำนสำยขำดลำของผู้ปฏิบัติงำนส่วนผู้บังคับบัญชำของผู้ปฏิบัติงำนจะท ำกำรประเมินกำรท ำงำน
ของพนักงำนในฝ่ำยหรือแผนกของตนเองและแจ้งผลกำรปฏิบัติให้กับพนักงำนทรำบว่ำตนเองได้
ปฏิบัติงำนตรงตำมที่ตนเองได้รับมอบหมำยมำกน้อยเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำรหรือไม่
ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรประเมินเพื่อหำจุดบกพร่องในกำรท ำงำนของพนักงำน  หำกพบ
ข้อพกพร่องควรแจง้ใหก้ับผูป้ฏิบัติงำนนั้นทรำบทันที  เพื่อจะได้น ำไปปรับปรุงพัฒนำตนเองในรอบกำร
ประเมินครั้งต่อไปส่วนข้อดีของพนักงำนท ำงำนควรพัฒนำและรักษำต่อไปส ำหรับกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนไม่ว่ำภำครัฐหรือภำคเอกชนส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนบำงองค์กำรอำจน ำไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง
ใหก้ับพนักงำน 

2.5 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
โดยตรงที่จะท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกิจกรรมและให้ควำมร่วมกับฝ่ำยต่ำง   ในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เมื่อส่วนงำนอื่น   ขอให้จัดท ำ  โดยหน่วยงำนงำนทรัพยำกร
มนุษย์จะเป็นผูท้ี่ท ำหน้ำที่ในกำรจัดหำหลักสูตรก ำหนดวิธีกำรอบรมที่เหมำะสม  เพื่อใหต้รงตำมที่ฝ่ำย
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ต่ำง   ต้องกำร  กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะท ำให้
พนักงำนในองค์กำรมีควำมรู้และเกิดกำรพัฒนำตนเอง  เพื่อที่บุคลำกรแต่ละคนจะน ำไปใช้ในกำร
ปรับปรุงงำนที่ท ำอยู่ในมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

2.6 การบริหารค่าตอบแทน  ในที่นี้อำจหมำยถึงค่ำตอบแทนที่ให้กับพนักงำนในรูปตัว
เงนิและไม่ใช่ตัวเงนิเป็นสัญญำต่ำงตอบแทนระหว่ำงเจำ้ของกิจกำรกับพนักงำนนำยจำ้งกับลูกจ้ำงทั้งนี้  
โดยฝ่ำยนำยจ้ำงต้องกำรให้ลูกจ้ำงท ำงำนหรือปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถส่วนลูกจ้ำงก็หวังที่
จะได้รับค่ำตอบแทนจำกนำยจำ้งในกำรท ำงำนตำมที่ได้ตกลงกันไว้  หน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ใน
กำรบริหำรค่ำตอบแทนสวัสดิกำรและผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ต่ำง   ที่ควรจัดหำให้กับพนักงำน
ภำยในองค์กำรอย่ำงเหมำะสม  ค่ำตอบแทนจึงถือว่ำเป็นต้นทุนทำงเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญต่อ
องค์กำร  และเป็นเครื่องมอืที่แสดงฐำนะควำมเป็นอยู่ของผูป้ฏิบัติงำนใหส้ำมำรถด ำเนินชีวิตได้  ดังนั้น
กำรจำ่ยค่ำตอบแทนใหก้ับผูป้ฏิบัติงำนควรถือหลักกำรจำ่ยที่เป็นธรรมตำมหลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ
หลักควำมยุติธรรม  และหลักควำมสำมำรถในกำรจ่ำยหรือที่เรียกว่ำ “งำนเท่ำกันเงินเท่ำกัน”  ทั้งนี้
หำกองค์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนมีควำมเหลื่อมล้ ำกันก็จะส่งผลให้พนักงำนไม่พอใจและเกิด
กำรเฉื่อยงำนไม่สนใจท ำงำนจนกระทั่งตัดสินใจลำออกไปในที่สุด 

2.7 การประเมินค่างาน  น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรกระบวนกำรวิเครำะห์งำน 2 ส่วน  ได้แก่  
กำรบรรยำยลักษณะงำน  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  มำใช้ในกำรประกอบพิจำรณำกำรประเมิน
หำควำมยำกงำ่ยของงำนที่ท ำในต ำแหน่งงำนนั้นว่ำมีค่ำงำนเท่ำกับกี่คะแนน  และก ำหนดค่ำคะแนนให้
เป็นรูปของตัวเงนิ  เพื่อจะได้น ำไปก ำหนดค่ำตอบแทนของงำนในต ำแหน่งงำนงำนต่อไป 

2.8 การพัฒนาอาชีพ  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรพัฒนำอำชีพของบุคลำกรที่อยู่ในองค์กำร  ให้ได้รับโอกำสในกำร
เลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งในงำนของตนเองให้สูงขึ้นไป  เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับ
บุคลำกรเหล่ำนั้น  และลดอัตรำกำรลำออกจำกงำนซึ่งเกิดจำกควำมไม่ก้ำวหน้ำงำนของตัวพนักงำน
อีกด้วย 

2.9 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กำรดูแลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในสถำน
ประกอบกำรซึ่งจะส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำยของพนักงำนโดยตรง  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะต้องเป็นผู้
คอยตรวจสอบเฝ้ำระวังและให้ควำมรู้กับพนักงำนภำยในองค์กำรตั้งแต่งวันแรกที่เข้ำมำท ำงำน  โดย
กำรปฐมนิเทศให้พนักงำนทันที  กำรจัดเตรียมห้องพยำบำลให้กับพนักงำนเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วยให้
เพียงพอกับสัดส่วนของพนักงำนที่มีอยู่  สิ่งที่ควรพิจำรณำในองค์กำรจึงเป็นเรื่องของควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำง   ที่ก่อให้เกิดอันตรำยให้แก่พนักงำน
ไม่วำ่จะโดยตรงหรอืทำงอ้อมก็ตำม 
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2.10 พนักงานสัมพันธ์หรือแรงงานสัมพันธ์  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้แรงงำนของ
พนักงำนภำยในองค์กำรเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะด ำเนินกำรเพื่อลดข้อขัดแย้ง
ที่เกิดขึน้จำกหลำย   สำเหตุจงึควรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรท ำสัญญำจำ้งกำรจำ้งงำนกำรตีควำมใน
สัญญำและกำรเจรจำต่อรองกับคนงำนโดยตรง  และระหว่ำงฝ่ำยนำยจ้ำงกับสมำคมแรงงำน  เพรำะ
กำรจำ้งงำนได้กระท ำกันในรูปของสัญญำและต้องใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนกฎหมำยที่ถูกต้อง 

2.11 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บบันทึกข้อมูล
ของลูกจ้ำงหรือพนักงำนในองค์กำรเพื่อใช้ในด้ำนต่ำง   ในอดีตกำรเก็บบันทึกข้อมูลไม่ซับซ้อน
เนื่องจำกอำจมีปริมำณไม่มำกกำรเรียกข้อมูลมำใช้จึงใช้เวลำไม่นำนอีกทั้งไม่จ ำเป็นต้องมีกำรรำยงำน
ต่อรัฐบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกมำยนัก  แต่ในปัจจุบันงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
จ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ำยงำนหลำยฝ่ำยและหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนภำยนอกท ำให้มีปริมำณของ
ข้อมูลมำก  อีกทั้งข้อมูลต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  กำรดึงข้อมูลมำใช้มีควำมซับซ้อน
มำกขึน้ปัจจุบันเมื่อกล่ำวถึงระบบสำรสนเทศทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์มักจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมต่ำง ที่ช่วยในกำรจัดเก็บแก้ไขเลือกดึงข้อมูลมำใช้และกำรรำยงำนข้อมูลในรูปแบบต่ำง  

2.12 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหำร  ที่จะน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรน ำเสนอข้อมูลในด้ำนต่ำง   ของ
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรได้แก่  ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือก  ด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์  ด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน  ด้ำนพนักงำนสัมพันธ์  เป็นต้น 

   จำกที่กล่ำวถึงขอบเขตหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ พอสรุปได้ว่ำ  กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำร  ท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนและนโยบำยร่วมกับฝ่ำยบริหำรขององค์กำร  
และแปลงนโยบำยขององค์กำรไปสู่ส่วนงำนต่ำง   ทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำร  ให้รับรู้และเข้ำใจร่วมกัน  สำมำรถ
ท ำได้โดยกำรจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงำนร่วมกันเพื่อให้นโยบำยขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้  
ขณะที่กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคน  ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรตั้งแต่  วำงแผนก ำลังคน  
สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  กำรสัมภำษณ์และบรรจุพนักงำนเข้ำมำปฏิบัติงำนในองค์กำร  มีกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนหลังจำกที่ได้ทดลองงำนไปแล้วระยะหนึ่ง  และจะมีกำรประเมินอีกครั้งเมื่อท ำงำนครบรอบ
ระยะเวลำ 1 ปี  ส ำหรับผูท้ี่มผีลกำรปฏิบัติงำนดีตอ่เนื่องกันอย่ำงน้อย  6  ครั้ง  ภำยในระยะเวลำ  3  ปี  ตั้งแต่
เริ่มต้นเข้ำมำท ำงำน  ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์จะท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
สนับสนุนและใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพของพนักงำน  ใหไ้ด้รับโอกำสก้ำวหน้ำในสำย
งำนของตนเองก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรท ำงำน  เพรำะนอกเหนือจำกต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้นไปพนักงำนยังได้รับ
ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  ตำมมำอีกด้วย  เป็นกำรรักษำคนให้อยู่ในองค์กำรให้ยำวนำนมำกที่สุด
และมีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร  ทุ่มเทก ำลังกำยก ำลังใจในกำรท ำงำนและเสียสละให้กับองค์กำร  
นอกจำกนีย้ังท ำหน้ำที่ในกำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อใหเ้ขำได้รับทรำบข้อมูล
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ข่ำวสำรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใหก้ับบุคลำกรภำยในองค์กำรใหส้ำมำรถ
ปรับตัวได้ทันกับสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจที่มกีำรแข่งขันอยู่ตลอดเวลำอีกด้วย 

 

นโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งส ำคัญในกำรบริหำรงำนทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ที่ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรจะต้องด ำเนินกำรท ำใหทุ้กคนได้รับรู้และเข้ำใจหลักและปรัชญำ
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรเพื่อที่ทุกคนในองค์กำรจะได้ด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์ขององค์กำรได้
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นเหตุผลที่องค์กำรจะต้องก ำหนดนโยบำยทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  (จตุรงค์  
ศรีวงษ์วรรณะ,  2558,  หน้ำ 40) คือ 

1. เพื่อให้เกิดลักษณะที่มีควำมเท่ำเทียมกันทุกคนในองค์กำร  ซึ่งจะช่วยลดปัญหำควำม
ขัดแย้งต่อพนักงำนผูป้ฏิบัติงำนและใช้เกิดควำมพึงพอใจแก่ทุกฝำ่ยภำยในองค์กำร 

2. นโยบำยเป็นเสมือนเครื่องมอืที่เป็นมำตรฐำนใช้ในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของทุกคน
ในองค์กำร 

3. นโยบำยสำมำรถใช้เป็นเกณฑใ์นกำรตัดสินใจวินจิฉัยปัญหำต่ำงที่เกิดขึน้ภำยใน
องค์กำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจำกกำรร้องเรียนเกี่ยวกบักำรปฏิบัติตอ่
พนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม  ได้แก่ กำรขึน้เงนิเดือนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งมำกกว่ำปกติ หรอื กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ต่ ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำนที่เป็นจริง  เป็นต้น 

4. กำรก ำหนดนโยบำยที่ดจีะช่วยใหพ้นักงำนเกิดควำมกระตือรอืร้นและจงรักภักดีตอ่
องค์กำรของตนเองอีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ขององค์กำรใหเ้กิดควำมเจรญิก้ำวหน้ำ
มำกยิ่งขึน้ 

 

   วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

   หลักพืน้ฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนแรก  เป็นนโยบำยเกี่ยวกับตัว
ขององค์กำร  ส่วนที่สอง  เป็นนโยบำยที่เกี่ยวกับพนักงำนผูป้ฏิบัติงำนภำยในองค์กำร 

1. ส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์การ  ปัจจุบันธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้มีควำมทันสมัยอยู่
ตลอดเวลำจงึจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบำยใหม้ีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโลกและรองรับสถำนกำรณ์ต่ำง ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เช่นกำรปรับตัวสภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็นต้น 
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2. ส่วนของพนักงาน  โดยทั่วไปจะเป็นนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่ยุติธรรม
สวัสดิกำรและผลประโยชน์  สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีและมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของ
พนักงำนกำร  กำรมีสว่นร่วมในกำรตัดสินใจในงำนบริหำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพควำมส ำคัญของกลุ่ม
เป็นต้น 

    กำรที่ผู้บริหำรขององค์กำรให้ควำมสนใจใส่ใจในภำพรวมของนโยบำยที่มุ่งพนักงำนเป็น
หลักจะส่งผลใหพ้นักงำนมีควำมตั้งใจที่จะกระตอืรอืร้นตั้งใจท ำงำนให้กับองค์กำรอย่ำงเต็มที่อีกทั้งยัง
เป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงใหก้ับองค์กำรท ำใหค้นที่อยู่ภำยนอกได้รับรู้ดว้ยกันระหว่ำงพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน
เองเป็นผูบ้่งบอก 

    ในทำงกลับกันหำกองค์กำรดังกล่ำวได้จัดกำรเขียนนโยบำยไว้ดีเลิศเลออย่ำงไรก็ตำมก็
มิใช่ว่ำองค์กำรแห่งนั้นจะปฏิบัติตนเองตำมนโยบำยที่เขียนไว้ซึ่งก็เท่ำกับว่ำนโยบำยดังกล่ำวไม่ได้
ตอบสนองควำมต้องกำรใหแ้ก่พนักงำนผูป้ฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง 

    ดังนั้น  นโยบำยในกำรบริหำรงำนขององค์กำรจึงเปรียบเสมือนเครื่องหลักที่เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรขององค์กำรอย่ำงหนึ่งรูปแบบกำรเขียนนโยบำยจะเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับรูปแบบขนำดประเภทขององค์กำร  ทั้งนี้อยู่ที่ว่ำบุคลำกรในองค์กำรจะมีควำม
ตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่องค์กำรก ำหนดมำกน้อยเพียงใดกำรเขียนนโยบำยที่ดีจึงควรเป็น
ลำยลักษณะอักษรเพื่อแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงำนทรำบและไม่ควรเปลี่ยนนโยบำยบ่อยครั้งจนท ำให้
ผูป้ฏิบัติงำนเกิดควำมสับสนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของผูป้ฏิบัติงำนได้ 

 

การจัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ  
   ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ หรือ แต่ก่อนมีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำ  ฝ่ำยบุคคล หรือ แผนกบุคคล  ไม่ได้มี
บทบำทมำกเท่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เพรำะผูบ้ริหำร หรอื คนส่วนใหญ่คิดว่ำทรัพยำกรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กำร
ไม่มีควำมส ำคัญมำกนัก  จึงไม่มีฝ่ำยที่ชัดเจน แต่น ำฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  ไปแฝงไว้กับฝ่ำยต่ำง   ที่อยู่ใน
องค์กำร  ส่วนใหญ่จะเป็นแผนกธุรกำร แผนกบัญชีและกำรเงิน  ที่เป็นเช่นนี้  เพรำะคิดว่ำกำรจ่ำยเงินเดือน
ใหก้ับพนักงำนเป็นหน้ำที่ของฝำ่ยบัญชีและกำรเงนิที่คอยบริหำรจัดกำร  ฝำ่ยบัญชีและกำรเงินจึงเป็นแม่งำน
หลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรเป็นส่วนใหญ่  (วิชัย  โถสุวรรณจินดำ, 2551,  
หน้ำ 10) 

   ปัจจุบันกำรจัดทรัพยำกรมนุษย์เริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลำยมำกขึ้นจึงได้แยกฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ออกมำให้ชัดเจน  โดยจัดแบ่งหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ออกเป็นแผนกต่ำง  
และเป็นส่วนหนึ่งของงำนฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง  และท ำงำนในฐำนะที่
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เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรระดับสูง  และผู้จัดกำรฝ่ำยหรือแผนกต่ำง   เกี่ยวกับคนในองค์กำร 

โดยทั่วไปได้มกีำรแบ่งหน้ำที่กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวกับองค์กำรแบ่งออกเป็น 3  รูป  ได้แก่ 
1) กำรจัดแบบตำมหน้ำที่ (Functional Base)  2) กำรจัดแบบกำรให้บริกำร (Service Base)  และ 3) กำร
วำงโครงสร้ำงโดยกำรยึดตัวบุคคลเป็นหลัก ซึ่งแสดงได้ดังภำพรวมได้ดังนี ้ 

 

 

 

ภาพท่ี  1. 7  กำรจัดองค์กำรในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ  27)   

   จำกภำพที่ 1.7  เรำสำมำรถอธิบำยกำรจัดองค์กำรในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 3  รูปแบบ  
ได้ดังนี ้

1. การจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Functional Base)  เป็นกำรจัดหน่วยงำนทำงด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์  ที่เน้นกำรท ำงำนตำมหน้ำที่ของแต่ละคนเป็นหลัก  ซึ่งแสดงได้ดังรูปภำพต่อไปนี้ 

กำรจัดองคก์ำรในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

1. กำรจัดแบบตำมหน้ำท่ี 

2. กำรจัดตำมรูปแบบกำรให้บริกำร 

3. กำรวำงโครงสร้ำงโดยยดึตัวบุคคลเป็นหลัก 
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ภาพท่ี  1. 8  กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรตำมหน้ำที่ (Functional Base)   

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  วิชัย โถสุวรรณจนิดำ, 2551, หน้ำ 10) 

   จำกภำพที่ 1.8  สำมำรถอธิบำยกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรตำมหน้ำที่  ซึ่งในโครงสร้ำงจะ
ประกอบไปด้วยหน่วยงำนที่ดูแลด้ำน  กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์  กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำ
มัยในกำรท ำงำน  แรงงำนสัมพันธ์ (พนักงำนสัมพันธ์) ระเบียบวินัยในกำรท ำงำน  เป็นต้น 

2. การจัดโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบเน้นการให้บริการ (Service Base)เป็น
กำรโครงสร้ำงองค์กำรแบบเน้นกำรบ ำรุงรักษำบุคลำกรภำยในองค์กำรเป็นหลัก  โดยมีหลักกำรให้บริกำร
แบ่งออกเป็น 2  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำพนักงำน  และด้ำนกำรจูงใจพนักงำน  ซึ่งแสดงได้ดังภำพ
ต่อไปนี ้  

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 

 กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดกิำรและ
สิทธิประโยชน ์

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

พนักงำนสัมพันธ์ 

ระเบียบวนิัยในกำรท ำงำน  
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ภาพท่ี  1. 9  กำรจัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบเน้นกำรใหบ้รกิำร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  วิชัย โถสุวรรณจนิดำ, 2551, หน้ำ 11) 

   จำกภำพที่  1.9  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของกำรจัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
แบบเน้นกำรให้บริกำร 2  ด้ำน คือ  ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำพนักงำน  จะประกอบด้วย  กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร  กำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรบริหำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์  ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน  พนักงำนสัมพันธ์  และระเบียบวินัยในกำร
ท ำงำน  และด้ำนกำรจูงใจพนักงำน  จะประกอบด้วย  กำรให้ศึกษำต่อเพิ่มเติม  กำรออกแบบงำน  และ
กำรเพิ่มทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน  เป็นต้น 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำพนักงำน  

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรบรหิำรค่ำตอบแทน สวัสดิกำร  
และสิทธิประโยชน์ 

ควำมปลอดภัยและ 

อำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน 

พนักงำนสัมพันธ์ 

ระเบียบวินัยในกำรท ำงำน 

ด้ำนกำรจูงใจพนักงำน   

กำรให้ศึกษำต่อเพิ่มเติม 

กำรออกแบบงำน 

กำรเพิ่มทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน   
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3. การจัดโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบยึดตัวบุคคลเป็นหลัก (Clientele 

Base) เป็นกำรวำงโครงสร้ำง  โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรตัวพนักงำนเป็นหลัก  โดยจะ
เลือกกลุ่มที่มขีนำดและลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งสะดวกในกำรให้บริกำรแก่พนักงำน  ซึ่งแสดงได้ดัง
ภำพต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  1. 10  กำรจัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบยึดตัวบุคคลเป็นหลัก 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  วิชัย โถสุวรรณจนิดำ, 2551, หน้ำ 11) 

   จำกภำพที่  1.10  เรำสำมำรถอธิบำยกำรจัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบยึดตัว
บุคคลเป็นหลัก  ซึ่งจะมีหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรใหบ้ริกำรดูแลบุคลำกรที่มีลักษณะของ
กลุ่มที่มขีนำด  และประเภทที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งแบ่งหน้ำที่ออกเป็น 2  ส่วน  ด้วยกัน  คือกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  และแต่ละส่วนจะมี
หน้ำที่ในด้ำนกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี  กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  วัฒนธรรมองค์กำร  กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  พนักงำนสัมพันธ์ และกำรดูแลพนักงำนหญิง  เป็นต้น 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี ้ จะเห็นได้ว่ำองค์กำรส่วนใหญ่ได้มกีำรประยุกต์ใช้รูปของโครงสร้ำง
องค์กำรของหน่วยงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  โดยเน้นวัตถุประสงค์และนโยบำยของ
ผู้บริหำรองค์กำรเป็นหลัก  ทั้งนี้ อำจขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรแต่ละแห่งมีขนำด  ประเภท  รูปแบบธุรกิจ
ขององค์กำร ที่มขีนำดแตกต่ำงกันออกไป  ซึ่งแสดงด้วยภำพดังนี้     

ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรพัฒนำ
ทำงด้ำน

เทคโนโลยี 

กำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม ่

วัฒนธรรม
องค์กำร 

กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน 

พนักงำน
สัมพันธ์ 

กำรดูแล
พนักงำนหญิง 

กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 
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ภาพท่ี  1. 11  ภาพรวมโครงสร้างองค์การ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์ , 2560,  หน้ำ 31) 

   จำกภำพที่ 1.11  เป็นกำรแสดงภำพรวมของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่ท ำหน้ำที่อยู่ภำยใต้ฝ่ำย
บริหำรขององค์กำร  ซึ่งเป็นองค์กำรที่มีขนำดใหญ่จะแยกกำรบริหำรงำนออกเป็น 3  ด้ำนด้วยกัน 
ได้แก่  ด้ำนกำรตลำดและขำย  ด้ำนผลิตสินค้ำ  และด้ำนบริหำร  ซึ่งด้ำนบริหำรจะมี  ฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ  ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์  และฝำ่ยบัญชีและกำรเงินที่และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  ที่อยู่ภำยใต้
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับสูง  เพื่อสะดวกและคล่องตัวในกำรบริหำรงำนและท ำหน้ำที่ขึ้นอยู่
กับผูบ้ริหำรโดยตรง 

    ส ำหรับบริษัทที่มขีนำดกลำงจะมีแผนกทรัพยำกรมนุษย์  บำงบริษัทจะท ำงำนอยู่ภำยใต้ฝ่ำย
บริหำรขององค์กำรโดยแยกออกเป็นแผนกออกมำแสดงด้วยภำพดังนี ้ 

 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ดำ้นกำรตลำดและขำย 

ฝ่ำยกำรตลำด 

ฝ่ำยขำย 

ด้ำนผลิตสินค้ำ 

ฝ่ำยวัตถุดิบ 

ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 

ฝ่ำยโรงงำนผลติ 

ด้ำนบริหำร 

ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
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ภาพท่ี  1. 12  โครงสรำ้งแผนกทรัพยำกรมนุษย์ที่อยู่ภำยใต้ฝ่ำยบริหำรขององค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์ ,2560,  หน้ำ 32) 

   จำกภำพที่ 1.12  แสดงให้เห็นโครงสร้ำงองค์กำรของแผนกทรัพยำกรมนุษย์ที่ท ำงำนภำยใต้
ฝำ่ยบริหำรขององค์กำรซึ่งในฝ่ำยบริหำรได้แยกออกเป็น 3 แผนกด้วยกัน  ได้แก่  แผนกบัญชี  แผนก
กำรเงนิ  และแผนกทรัพยำกรมนุษย์   

   ขณะเดียวกันฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร ในประกอบไปด้วยหน้ำที่หลัก   ในองค์กำร 
ซึ่งกำรแบ่งหน้ำที่ก็จะขึน้อยู่กับหน่วยงำนหรอืองค์กำรเองด้วยว่ำ  จะเน้นใหค้วำมส ำคัญกับหน้ำที่หรือ
งำนของฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนใด  ดังตัวอย่ำงได้แสดงด้วยภำพ  ดังนี ้

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยผลิตสินค้ำ 

แผนกวัตถุดิบ 

แผนกผลิตสินค้ำ 

โรงงำน 1 

โรงงำน 2 

แผนกขนส่ง 

ฝ่ำยขำยและฝ่ำยกำรตลำด 

แผนกขำย 

แผนกตลำด 

แผนกลูกค้ำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยบริหำร 

แผนกบัญชี 

แผนกกำรเงิน 

แผนกทรัพยำกรมนุษย ์
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ภาพท่ี  1. 13  โครงสรำ้งฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ตำมหน้ำที่หลักภำยในองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์ ,2560,  หน้ำ 33) 

   จำกภำพที่  1.13 เป็นภำพที่แสดงให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำร  ไม่ว่ำจะอยู่รูปแบบของฝ่ำย  หรือแผนกก็ตำม  แต่ก็ยังมีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกัน
ออกไป  ซึ่งได้แก่  แผนกสรรหำและคัดเลือก  แผนกฝึกอบรมและพัฒนำ  แผนกบริหำรค่ำตอบแทน  
แผนกประเมินกำรปฏิบัติงำน  และแผนกพนักงำนสัมพันธ์ เป็นต้น  องค์กำรบำงแห่งอำจเพิ่มแผนก
อื่น   นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น   

   องค์กำรบำงแห่งได้มีกำรจัดท ำและแบ่งแยกหน้ำที่ออกอย่ำงชัดเจน  ในบำงหน้ำที่อำจไม่
จ ำเป็นจะต้องมีคนท ำงำนเฉพำะหน้ำที่  ตัวอย่ำงเช่น  เจ้ำหน้ำที่สรรหำและคัดเลือก  จะเป็นเจ้ำหน้ำที่
คนเดียวกัน  เพรำะกำรสรรหำบุคลำกรอำจไม่จ ำเป็นจะต้องท ำกำรสรรหำอยู่ตลอดเวลำ  
ขณะเดียวกันก็ท ำหน้ำที่คัดเลือกบุคลำกรที่ได้มำจำกกำรสรรหำจำกแหล่งต่ำง   เมื่อได้ผู้ที่มีควำม
เหมำะสมแล้ว  ก็จะน ำรำยช่ือทั้งหมดเสนอให้กับฝ่ำยต่ำง  เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก  
ซึ่งหน้ำที่ตรงนีข้องผูส้รรหำและคัดเลือกจะหมดไป  กำรตัดสินใจจะเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำงำนโดยตรง
ที่เกี่ยวข้องกับงำนเฉพำะต ำแหน่ง  ในกำรท ำหน้ำที่สัมภำษณ์พนักงำนเพื่อหำคนที่เหมำะสมเข้ำมำ
ท ำงำนในองค์กำรต่อไป 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

แผนกสรรหำและ
คัดเลอืก 

แผนกฝึกอบรม
และพัฒนำ  

แผนกบริหำร
ค่ำตอบแทน 

แผนกประเมิน
กำรปฏบัิตงิำน 

แผนกพนักงำน
สัมพันธ์ 
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ภาพท่ี  1. 14  กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรตำมสำยงำนหลักภำยใต้ฝ่ำยบริหำรองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 34) 

   จำกภำพที่  1.14  จะเห็นได้ว่ำกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรจะแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับ 
ขนำดขององค์กำร  ซึ่งมีขนำด เล็ก  กลำง  ใหญ่  จะแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กำร  ตัวอย่ำงเช่น  องค์กำรที่มีขนำดเล็ก  กำรบริหำรองค์กำรจะมีควำม

คณะกรรมการบริหารบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
สารสนเทศ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายตลาดและขาย 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายการตลาด 

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยั
และพฒันาผลติภณัฑ์ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายผลติสนิค้า 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายผลิตสินค้า 

ผู้จดัการโรงงาน 1 

ผู้จดัการโรงงาน 2 

ผู้จดัการโรงงาน 3 

ผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุ
คณุภาพสนิค้า 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์การ 
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คล่องตัวและสำมำรถปรับเปลี่ยนได้อย่ำงรวดเร็ว  ขณะที่องค์กำรที่มขีนำดใหญ่มำกจนเกินไปกับท ำให้
ช้ำ  เนื่องจำกต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติหลำยระดับ  องค์กำรที่มีขนำดเล็กจะมีระดับกำรบริหำร
จัดกำร  3  ระดับ  ประกอบด้วย  ผู้จัดกำร  หัวหน้ำงำน  และผู้ปฏิบัติงำน  ส ำหรับองค์กำรที่มีขนำด
ใหญ่จะมีระดับกำรบริหำรจัดกำรถึง 5  ระดับ  ประกอบด้วย  กรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้อ ำนวยกำร  
ผู้จัดกำร  หัวหน้ำงำน  ผู้ปฏิบัติงำน  เป็นต้น  ส ำหรับองค์กำรที่มีขนำดกลำงจะมีกำรแบ่งระดับกำร
บริหำรจัดกำรภำยในองค์กำรออกเป็น  4 ระดับ  ได้แก่  กรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้จัดกำร  หัวหน้ำงำน 
และผูป้ฏิบัติงำน เป็นนี ้ ทั้งนี้ โดยค ำนึงถึงควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนขององค์กำรที่เหมำะสมเป็น
หลัก 

 

การเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรที่บุคลำกรภำยในองค์กำรจะท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น  ย่อมเกิดจำกกำร
ก ำหนดนโยบำยหลักซึ่งเป็นพื้นฐำนที่จะส่งผลให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรม  ซึ่งกำร
ก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  ควรประกอบด้วย 

1. บรรยากาศในการท างาน   กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดี ช่วยให้พนักงำนมี
ควำมรู้สกึที่จะอยำกมำท ำงำนในองค์กำร มีขวัญและก ำลังใจ พร้อมที่จะทุ่มเทก ำลังกำย ในกำรท ำงำน
เพื่อองค์กำร และส่งผลใหเ้กิดผลผลิตเพิ่มขึน้ ในทำงกลับกันหำกองค์กำรไม่สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำนแล้วก็จะส่งผลต่อพนักงำนในทำงที่เป็นลบด้วยเช่นกัน 

2. เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ดี ส่งผลให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีภำยในองค์กำร เป็น
ตัวกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรท ำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อ
องค์กำร  

3. การก าหนดค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นระบบและมีความ
ยืดหยุ่น  กำรประเมินค่ำงำนในต ำแหน่งงำน  ในกำรจำ่ยค่ำตอบแทนที่ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของ
ผูป้ฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำร 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ควรจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะน ำผลที่ได้จำกกำรประประเมินพนักงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรท ำงำน
ของพนักงำน  และควรแจง้ใหพ้นักงำนได้ทรำบข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองในกำรปฏิบัติงำน เพื่อที่
พนักงำนจะได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเองต่อไปในอนำคต  หลักกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ดี
ควรมีควำมยุติธรรม  และน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำใช้พัฒนำแท้จริง  โดยใช้หลักที่ว่ำ  “ค่ำ
ของคน  อยู่ที่ผลของงำน  มำกกว่ำค่ำของคน  อยู่ที่คุณเป็นคนของใคร” 
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5. การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  ควรเลือกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ไม่ควรใช้เส้นสำยในกำรเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน 

 

แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   เมื่อวันที่  18  พฤศจิกำยน  2548  ได้มีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติจรรยำบรรณของนักบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์โดยสมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  และสถำบันสมำคมและ
ชมรมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  (http:// www.pmat.or.th/)  ไว้ดังนี ้  

1. ค านิยาม 

1.1 “จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล”  คือประมวลควำม
ประพฤติที่ผู้ประกอบวิชำชีพนี้ก ำหนดขึ้นทั้งที่เป็นและไม่เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อรักษำและส่งเสริม
เกียรติคุณศักดิ์ศรีช่ือเสียงและฐำนะของสมำชิกและผูป้ระกอบวิชำชีพนี้ 

1.2 “องค์กำร”  หมำยถึงหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจธุรกิจเอกชนสมำคมสถำบันอิสระ
ชมรมและกลุ่มผูป้ระกอบวิชำชีพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในประเทศไทย 

 

2. หลักการทั่วไป 

2.1 จรรยำบรรณวิชำชีพนี้จัดท ำขึ้นเพื่อก ำหนดหลักกำรและแนวทำงควำมประพฤติที่พึง
กระท ำและไม่พงึกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผูป้ระกอบวิชำชีพนีทุ้กระดับ 

2.2 จรรยำบรรณวิชำชีพนี้จัดท ำเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติกว้ำง   เท่ำนั้นไม่
สำมำรถระบุรำยละเอียดหรอืครอบคลุมกำรกระท ำทุกกรณีได้หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสอบถำมเพื่อ
ควำมกระจำ่งได้ที่องค์กำรที่ตนเองสังกัดหรอืเกี่ยวข้อง 

 

3. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ 
3.1 พฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพ 

3.1.1 ด ำรงตนอย่ำงเหมำะสมในสังคม 

3.1.2 ศรัทธำและเคำรพต่อวิชำชีพของตน 

3.1.3 เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับกำรท ำงำนนโยบำยและค ำสั่งอัน
ชอบธรรมของผูม้ีอ ำนำจสั่งกำร 

3.1.4 ประกอบวิชำชีพด้วยเจตนำรมณ์ที่ดีและเป็นธรรมโดยไม่ค ำนึงถึงเพศฐำนะ
เชือ้ชำติสัญชำติศำสนำสังคมและกำรเมอืง 
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3.1.5 ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสัตย์และสุจริต 

3.1.6 ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงสิทธิขององค์กำรสถำบันและบุคคลอื่น 

3.1.7 รักษำและปฏิบัติตำมสัญญำและข้อตกลงกับสถำบันหรอืบุคคลอื่น 

3.1.8 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรเข้ำถึงหรอืใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรขององค์กำรอย่ำง
เคร่งครัด 

3.1.9 ใฝห่ำและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
3.1.10 พึงช่วยเหลือและสนับสนุนผูร้่วมประกอบวิชำชีพ 

3.1.11 ไม่ประพฤติหรือกระท ำกำรใด อันอำจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติคุณ
ศักดิ์ศรีและช่ือเสียงแหง่วิชำชีพ 

3.2 ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์ 

3.2.1 พึงร่วมท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชำติโดยไม่ก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อองค์กำรที่สังกัด 

3.2.2 ไม่รับหรือด ำรงต ำแหน่งใด ในองค์กำรที่ด ำเนินกำรเพื่อแสวงหำก ำไรโดย
มิได้รับควำมเห็นชอบจำกองค์กำร 

3.2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในกำรประกอบธุรกิจหรืออำชีพอื่น
ที่เป็นกำรแข่งขันหรือขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กำรที่ตนสังกัดอยู่ยกเว้นกรณีที่ได้รับกำรยินยอม
อย่ำงเป็นทำงกำร 

3.2.4 ไม่รับของขวัญรำงวัลและผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อ
ประโยชน์สว่นตน 

3.2.5 ไม่เอือ้ประโยชน์แก่องค์กำรหรอืบุคคลอื่นโดยมิชอบในกำรประกอบวิชำชีพ 

3.3 การใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ 

3.3.1 เคำรพและรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จำกกำรจำ้งงำน 

3.3.2 ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์กำรโดยมิชอบยกเว้นเป็น
กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่หรอืได้รับควำมเห็นชอบ 

3.3.3 ไม่ใช้หรือแสวงหำประโยชน์อันมิชอบจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลขององค์กำร
เนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืหน้ำที่งำนของตนเอง 

3.3.4 พึงระมัดระวังและค ำนึงถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และองค์กำรแก่ผูอ้ื่น 
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3.4 การใช้ทรัพยากรองค์การ 

3.4.1 ใช้ทรัพยำกรขององค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสุจริตถูกต้องตำมกฎหมำย
และข้อบังคับกำรท ำงำน 

3.4.2 ไม่ใช้ทรัพยำกรขององค์กำรเพื่อประโยชน์สว่นตน 

3.5 ความรับผิดชอบเมื่อพ้นสภาพจากองค์การ 

3.5.1 ไม่แสวงประโยชน์จำกกำรด ำรงต ำแหน่งเพื่อวำงแผนหรือได้มำซึ่งต ำแหน่งที่
ดีกว่ำในองค์กำรอื่นที่มผีลประโยชน์ขัดกัน 

3.5.2 ไม่เปิดเผยควำมลับและข้อมูลขององค์กำรเดิมในทำงมิชอบ 

3.6 การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

3.6.1 กำรประพฤติผิดจรรยำบรรณวิชำชีพนีอ้ำจน ำไปสู่กำรพิจำรณำลงโทษสถำน
เบำหรอืสถำนหนักได้ดังนี ้

3.6.1.1 ว่ำกล่ำวตักเตอืนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
3.6.1.2 ภำคทัณฑ ์

3.6.1.3 ลบช่ือออกจำกทะเบียนสมำชิกสำมัญหรือกำรเป็นตัวแทนของ
สมำชิกสถำบัน 

3.6.1.4 พักใบประกอบวิชำชีพโดยมีก ำหนดระยะเวลำ (หำกมีใบประกอบ
วิชำชีพ) 

3.6.1.5 เพิกถอนใบประกอบวิชำชีพ (หำกมี)  ผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณ
วิชำชีพนีอ้ำจต้องโทษตำมระเบียบข้อบังคับขององค์กำรที่สังกัดหรือกฎหมำยบ้ำนเมอืงได้ 

   หมายเหตุ: มำตรกำรและขั้นตอนกำรลงโทษโดยละเอียดจัดท ำเป็นระเบียบต่ำงหำก 
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สรุป 

    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยใต้หลักกำรบริหำรจัด 4 M ได้แก่ คน เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร  ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 อย่ำงนี ้ ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญซึ่งกันและกันจะ
ขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  ดังนั้น กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรที่เข้ำมำ
ท ำงำนในองค์กำร  โดยเน้นหลักกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  แบบวิทยำศำสตร์ของเฟรดเดอริควินสโลว์
เทย์เลอร์  ผูท้ี่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำแหง่วิทยำศำสตร์  หลักกำรจัดกำรงำนทฤษฏีของ เฮนรี่  แกนท์  
ที่รู้จักกันดีในเรื่องของตำรำงแกนท์ชำร์ท  ที่น ำมำใช้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันและหลักกำรจัดกำร 14  ข้อ  
ของเฮนรี่ฟำโยล์นักเศรษฐศำสตร์และนักทฤษฏีนิยมเสรีแนวใหม่ผู้ที่ได้รับกำรขนำดนำมว่ำเป็นบิดำแห่ง
ทฤษฏีกำรบริหำรงำนแบบปฏิบัติกำรสมัยใหม่โดยกำรน ำหลักทฤษฏีกำรบริหำรจัดกำรใหม่เข้ำท ำกำร
บริหำรกิจกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรมระบบในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็น 2  ระบบ  คือ
ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ 

   ส่วนระบบอำวุโสเป็นระบบที่ 3  ที่เกิดขึ้นระบบคุณธรรมจะเน้นหลักควำมรู้ควำมสำมำรถส่วน
ระบบอุปถัมภ์หรือที่เรียกว่ำอุปถัมภ์ค้ ำจุนเป็นระบบที่เอื้อให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดญำติสนิทมิตรสหำยของ
ตนเองและระบบอำวุโสเป็นระบบที่นับอำยุงำนและอำยุของผู้ปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนให้ได้รับกำรเลื่อน
ขั้นเลื่อนต ำแหน่งจะใช้วิธีนี้เป็นเกณฑ์พิจำรณำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ดีจึงควรน ำมำ
ผสมผสำนกันเพื่อใหล้งตัวอย่ำงเหมำะสมจะน ำมำซึ่งขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนท ำให้ทุกคนมีควำม
จงรักภักดีตอ่องค์กำรและน ำมำซึ่งควำมก้ำวหน้ำขององค์กำรในอนำคต 

   ดังนั้น  ทรัพยำกรมนุษย์จงึเปรียบเสมอืนก ำลังหลักที่ส ำคัญขององค์กำรที่จะน ำพำองค์กำรให้
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว  ทั้งนี้  เพรำะขนำดขององค์กำรไม่ว่ำจะมีขนำด เล็ก กลำง และใหญ่
มำกน้อยเพียงใด  ทุกองค์กำรมีองค์ประกอบสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนเหมือนกันทั้งหมด  แต่หำก
องค์กำรใดมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ สติปัญญำและไหวพริบในกำรท ำงำนที่ดีย่อม
น ำพำองค์กำรใหเ้จริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงรวดเร็วขึ้นไปอีก  

    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ได้มีกำรแบ่งขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำนออกเป็น 2  
ส่วนด้วยกัน  คือ  ส่วนที่เกี่ยวกับองค์กำร  และส่วนที่เกี่ยวกับคน  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะช่วยให้ทรัพยำกร
มนุษย์ทุกคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรท ำงำนได้อย่ำงมีอิสระ  โดยอำศัยควำมร่วมมือกันใน
กำรขับเคลื่อนองค์กำรให้ก้ำวหน้ำต่อไป  โดยมีกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กำรที่มีงำนทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรท ำงำน  และผู้ที่ท ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยำกรมนุษย์จึงต้องมีแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อน ำมำปฏิบัติใช้ในทิศทำง
เดียวกันทั้งองค์กำรใหอ้งค์กำรเจริญก้ำวหน้ำต่อไปภำยใต้หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ถูกต้องและ
เหมำะสมยิ่งขึน้ 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับองค์กำร  และ
หน้ำที่เกี่ยวกับคน  พร้อมอธิบำยโดยละเอียด 

2. กำรก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนโดยทั่วไปควรประกอบด้วย
อะไรบ้ำง  จงอธิบำยพร้อมบอกเหตุผล 

3. ใหท้่ำนจงยกตัวอย่ำงของโครงสร้ำงองค์กำรภำคเอกชนที่ท่ำนสนใจ  และเพรำะ
สำเหตุใดจึงเลือกองค์กำรแหง่นี้ 

4. จงบอกหน้ำที่ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรและ
หน้ำที่เกี่ยวกับคนพร้อมอธิบำยโดยละเอียด 

5. กำรก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนโดยทั่วไปควรประกอบด้วย
อะไรบ้ำงจงอธิบำยพร้อมบอกเหตุผล 

6. จงระบุถึงควำมเปลี่ยนแปลงของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรที่ก ำลัง
เผชิญกับปัญหำปัจจุบันท่ำนจะมีวธิีแก้ปัญหำอย่ำงไร 

7. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญต่อองค์กำรโดยรวมและประเทศอย่ำงไร
บ้ำงจงอธิบำย 
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บทที่ 2 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

   กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ  จึงจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกระดับที่มีอยู่ภำยในองค์กำร  กำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์ในองค์กำรจะต้องเริ่มต้นจำกกำรจัดท ำและออกแบบโครงสร้ำงขององค์กำร  ตำมขนำดและ
ประเภทของธุรกิจเหล่ำนั้น  เมื่อเรำได้ท ำจัดท ำและออกแบบโครงสร้ำงขององค์กำรเป็นองค์กำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  จะต้องประชุมและ
หำรือร่วมกันเพื่อก ำหนดหน้ำที่งำนและออกแบบงำนแต่ละงำนลงไปในโครงสร้ำงที่จัดท ำขึ้น  เพื่อให้
ทรำบว่ำต ำแหน่งงำนที่อยู่ในโครงสร้ำงขององค์กำรจะต้องบุคลำกรจ ำนวนกี่คน  จึงจะสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์ของธุรกิจอย่ำงเหมำะสม  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำทรัพยำกรมนุษย์เป็น
ต้นทุนอย่ำงหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งขององค์กำร  หำกองค์กำรมีจ ำนวนบุคลำกรมำกเกินไปก็จะ
เกิดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรสูงมำก  ขณะเดียวกันหำกจ ำนวนของบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำร
ขยำยตัวของธุรกิจก็จะส่งผลให้ธุรกิจเสียโอกำสได้เช่นกัน  ดังนั้น  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี
จะต้องเพียงพอและเหมำะสมกับขนำดและประเภทของธุรกิจ  ไม่มีก ำลังคนมำกเกินไปหรือน้อย
จนเกินไป  จนเป็นปัญหำทำงด้ำนต้นทุนทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่สูงตำมมำในภำยหลัง  
นอกจำกนี้กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ที่ดียังจะช่วยท ำให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  และเป็นเตรียมแผนงำนเพื่อกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจอีกด้วย  

 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำน ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์   
(Human Resource Planning) ไว้ดังนี ้

   เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุ้ยโต (2553,  หน้ำ 54)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  กระบวนกำรตัดสินใจโดยใช้ขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจว่ำองค์กำรสำมำรถหำคนที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ำมำท ำงำนได้ตำมระยะเวลำที่องค์กำรต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์เข้ำ
มำท ำงำน 

   วิชัย โถสุวรรณจนิดำ (2551, หน้ำ 20)  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ไว้
ว่ำ  หมำยถึง  กระบวนกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรเป็นกำรล่วงหน้ำว่ำ  
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ต้องกำรคนประเภทใด  ระดับใด  จ ำนวนเท่ำใด  และต้องกำรเมื่อไร  และก ำหนดวิธีกำรที่ได้มำซึ่ง
ทรัพยำกรมนุษย์ที่ตอ้งกำรว่ำจะได้มำจำกไหนอย่ำงไร  และเมื่อใด 

    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2553,  หน้ำ 2-8)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์  หมำยถึง  กระบวนกำรกำรประมำณกำรควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรทรัพยำกร
มนุษย์ขององค์กำรอย่ำงเป็นระบบ  เพื่อให้องค์กำรมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเหมำะสม  ทั้งในด้ำน
ปริมำณ คุณภำพ  และทั้งในเวลำปัจจุบันและอนำคตที่ถูกต้อง  โดยมีแผนกำรในกำรจัดหำ  กำรใช้  
กำรพัฒนำ  และกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำรที่ก ำหนดไว้  

   กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 47)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์  หมำยถึง  กำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนก ำลังแรงงำนโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ทรำบจ ำนวน
ควำมต้องกำรใช้ก ำลังคนขององค์กำรทั้งในด้ำนปริมำณคุณภำพและงบประมำณรวมถึงด ำเนินกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งบุคคลที่องค์กำรต้องกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำวกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึง
อำจมีควำมแตกต่ำงจำกกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในประเด็นที่กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์เป็น
กระบวนกำรด ำเนินงำนแสวงหำบุคคลที่เหมำะสมแต่ไม่มีกำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึงอำจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
เท่ำนั้น 

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558, หน้ำ 50)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
หมำยถึง  กระบวนกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทำนของก ำลังคนภำยในองค์กำรอย่ำงเป็น
ระบบรวมทั้งก ำหนดวิธีกำรที่จะท ำให้ได้บุคคลมำตอบสนองต่อแผนงำนในอนำคตขององค์กำรอย่ำง
เหมำะสมทั้งในแงข่องปริมำณและประเภทของบุคคล 

 จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย  ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในกำรจัดเตรียมก ำลังแรงงำน
ที่มีอยู่ในท้องตลำดให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของธุรกิจไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตสินค้ำหรือกำร
ใหบ้ริกำรใด   เพื่อควำมอยู่ของธุรกิจที่มกีำรแข่งขันอยู่ตลอดเวลำ  จ ำเป็นต้องเตรียมพร้อมทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำท ำงำนในองค์กำร  นอกจำกนี้ยังต้องมีกลยุทธ์ในกำรกำรวำงแผน
ก ำลังคน  เพื่อป้องกันปัญหำที่เกิดจำกำรลดอัตรำก ำลังคนเนื่องมำจำกธุรกิจหยุดชะงัก  ท ำให้มี
ก ำลังคนมำกเกินควำมต้องกำร  ผูท้ี่มหีน้ำที่กี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์จะต้องหำแนวทำง
ป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหำที่เกิดจำก “คนล้นงำน  งำนล้นคน” สำมำรถแสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  2. 1  ภาพรวมกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 43) 

    จำกภำพที่ 2.1  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของกระบวนกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนก ำลังคนใหเ้หมำะสมทั้ง 2 กรณีได้ดังนี ้

1. กรณีการขยายตัวขององค์การ  กรณีนี้องค์กำรควรมีกำรเตรียมตัวสรรหำบุคลำกรจำก
ภำยในหรือภำยนอกองค์กำร  ในกำรสรรหำบุคลำกรภำยในองค์กำรอำจท ำได้โดยกำรเลื่อนขั้น เลื่อน
ต ำแหน่ง คนจำกที่มอียู่ใหข้ึน้มำในระดับที่สูงขึน้  องค์กำรส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้  เพรำะเป็นกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้กับบุคลำกรที่มีอยู่ให้ได้รับโอกำส  และสอดคล้องกับกำรวำงแผนอำชีพให้กับบุคลำกร
ภำยในองค์กำรอีกด้วย 

2.  กรณีธุรกิจประสบปัญหา  กรณีนี้สังเกตได้แนวโน้มและกำรคำดกำรณ์กำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรขององค์กำรว่ำ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมำณที่เพิ่มขึ้นหรือลด  หำกเป็นกรณีที่
แนวโน้มในกำรผลิตมีแนวโน้มว่ำจะลดลง  องค์กำรอำจค่อย   ด ำเนินกำรทีละขั้นตอนซึ่งสรุปแนวปฏิบัติ
วิธกำรลดอัตรำก ำลังคนแต่ละวิธีกำร ได้ดังตำรำงต่อไปนี ้

 

คัดเลือก
บุคลำกร 

นโยบำยในกำรวำงแผน 

ควำมต้องกำรก ำลังคน 

ที่เหมำะสม 

กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย ์

กรณ ี

กำรขยำยตัวของ
ธุรกจิ

สรรหำบุคลำกร 

 

บรรจุ แต่งตั้ง 

แหล่งภำยใน  
และภำยนอก 

กำรทดสอบ 

กำรสัมภำษณ์ 

กรณี 
ต้องกำรก ำลังคน 

กรณี 
ต้องกำรลดคน 

กรณ ี

ธุรกจิประสบปัญหำ 

 กำรระงับกำรรับคน 

 กำรโอนย้ำย 

 กำรเกษียณอำยุงำน
กอ่นก ำหนด 

 กำรลดเวลำท ำงำน 

 กำรเลิกจำ้ง 

 กำรไล่ออก 
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ตารางที่  2. 1  แนวปฏิบัติวิธีกำรลดอัตรำก ำลังคน กรณีที่ธุรกิจประสบปัญหำ 

วธีิกำรลดอัตรำก ำลังคน แนวปฏบัิติ ข้อดีและข้อเสีย 

กำรระงับกำรรับคน เมื่อพนักงำนลำออกไป ไมรั่บคน
เพิ่มแตน่ ำงำนของคนท่ีลำออกไป
มำเพิ่มให้กับคนท่ียังท ำงำนอยู่ 

ข้อดี  เป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ำกที่สุด  และไม่
กระทบตอ่จิตใจของคนท ำงำนมำกนัก 

ข้อเสีย  คนท่ีท ำอยูต่อ้งรับผิดชอบงำน
เพิ่มขึน้จำกเดิม  แตอ่ำจนอ้ยกว่ำเดิม 
เนื่องจำกกำรผลิตลดลง  งำนเอกสำรก็
จะลดลงด้วย  

กำรโอนยำ้ย ส ำรวจควำมตอ้งกำรก ำลังคนจำก
หนว่ยงำนอื่นท่ีต้องกำรคนเพิ่ม 
และท ำกำรโอนยำ้ยไปยังแผนก 
ฝ่ำย  สำขำ จังหวัดท่ีขำดแคลน
ก ำลังคน   

ข้อดี  เป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ำกที่สุด  และ
เหมำะส ำหรับพนักงำนท่ีต้องกำรยำ้ย
ตนเองไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงกับบ้ำนของ
ตนเอง เชน่ โรงพยำบำลกรุงเทพ  ท่ีมี
สำขำอยูห่ลำยจังหวัด หำกพนักงำน
ตอ้งกำรยำ้ยกลับภูมิล ำเนำ หรือยำ้ย
ตำมครอบครัวก็สำมำรถท ำได้  
ข้อเสีย  กำรโยกยำ้ยตอ้งเกิดจำกควำม
ตอ้งกำรของตัวบุคคล หำกโยกยำ้ยไปใน
ท่ีเขำไมต่อ้งกำร อำจส่งผลให้พนักงำน
ลำออก 

กำรเกษียณอำยุงำนก่อน
ก ำหนด 

ตดิประกำศ คุณสมบัตขิอง
บุคลำกรท่ีต้องกำรเกษียณก่อน
ก ำหนด ไวท่ี้บอร์ดประชำสัมพันธ์
ของบริษัท  และตอ้งจูงใจให้คน
เกษียณอยำ่งแท้จริง 

ข้อดี  เหมำะส ำหรับพนักงำนท่ีมอีำยุ
มำก และมปัีญหำด้ำนสุขภำพและ 
โรคภัยรุมเร้ำ ตอ้งกำรหยุดพักรักษำตัว  
ข้อเสีย  ถ้ำไมก่ ำหนดคุณสมบัต ิคนท่ี
ลำออกมักจะเป็นคนท่ีอำยุไมม่ำก 
ลำออกรวมกลุ่มกันตัง้บริษัท 

กำรลดเวลำท ำงำน 1.  งดท ำโอที (Over time) ชว่งเย็น
หลังเลิกงำน วันจันทร์-ศุกร์ และ
วันหยุดเสำร์-อำทิตย ์

2.  ลดเวลำท ำงำนจำกวันละ 8 
ชั่วโมง เหลอืวันละ 7 ชั่วโมง   
3.  ลดวันท ำงำน จำกท ำงำน 5 วัน 
คงเหลอื 4 วัน   
หมำยเหตุ  โรงงำนประกอบ
รถยนตใ์นประเทศไทยใชว้ิธีกำรลด
โอที และเวลำท ำงำน  ส่วนบริษัท 

ข้อดี   
1.  เพื่อลดค่ำใชจ้่ำย ท่ีเกี่ยวกับ
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำน้ ำ 
ค่ำไฟ   
2.  ควรสื่อสำรให้พนักงำนเข้ำใจ 
นโยบำย และขอควำมร่วมมอืกับ
พนักงำน 

3.  ควรมกีำรจัดท ำทุกระดับ โดยเฉพำะ
ระดับบริหำรควรให้ควำมร่วมมือมำก
ท่ีสุด 
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วธีิกำรลดอัตรำก ำลังคน แนวปฏบัิติ ข้อดีและข้อเสีย 

ไอทีวี จ ำกัด (มหำชน) เคยใช้
วธีิกำรลดเงินเดอืน และโอที
พนักงำนในชว่งระยะเวลำหนึ่ง  
เมื่อผ่ำนชว่งวกิฤตเิศรษฐกิจปี 
2540 ก็กลับมำเป็นปกต ิ  

 

ข้อเสีย  ส่งผลกระทบตอ่พนักงำนท่ีมี
ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวสูงขึน้  วธีิกำรนีค้วร
ค่อย  ลด และเจรจำกับพนักงำน ควรมี
ระยะเวลำในกำรปฏบัิตท่ีิชัดเจน   
ควรสื่อสำรให้พนักงำนเข้ำใจ และมี
ระยะเวลำที่ชัดเจน  

กำรเลิกจ้ำง ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนท่ีท ำงำนตำมสัญญำจ้ำง 
เมื่อถึงก ำหนดจะแจ้งให้พนักงำน
ทรำบล่วงหนำ้ 1 เดอืน เพื่อให้
พนักงำนเตรียมพร้อมในกำรหำ
งำนใหม ่ 

ข้อดี  สำมำรถท ำได้ทันที 

ข้อเสีย หำกผู้บริหำรขำดหลักธรรมภิ
บำล จะส่งผลกระทบตอ่พนักงำน
สัญญำจ้ำง  และเป็นเร่ืองของกำรเมอืง
ในองค์กร 

กำรไล่ออก เป็นวธีิสุดท้ำยท่ีองค์กำรส่วนใหญ่
จะเลอืกท ำ  โดยส่วนใหญ่จะ
พจิำรณำจำก กำรมำท ำงำนสำย 
ขำด ลำกิจ ลำป่วย ขำดกำรมสี่วน
ร่วม และไมพ่ัฒนำตนเอง 

ข้อดี  สำมำรถท ำได้ทันที 

ข้อเสีย  อำจมกีรณีพิพำทแรงงำนใน
ภำยหลัง ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจ้ำงจะชนะคดี 
และส่งผลเสียตอ่ภำพลักษณ์ของ
องค์กำร 

  ความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   องค์กำรธุรกิจที่มีกิจกำรไม่ว่ำจะขนำดเล็ก  กลำง  และใหญ่  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะมีกำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  เพรำะกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  จ ำเป็นจะต้องมีกำรจัดท ำงบประมำณ  
โดยเฉพำะต้นทุนแรงงำน  เป็นต้นทุนที่มคีวำมส ำคัญต่อองค์กำร  หำกธุรกิจใดมีต้นทุนกำรจ่ำยค่ำแรง
คนงำนสูงเกินไป  จะท ำให้ผลก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบธุรกิจลดลง  ขณะเดียวกันหำกองค์กำรมีกำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี  ก็จะท ำให้ธุรกิจมีก ำไร  และน ำมำซึ่งกำรขยำยตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้น  ท ำ
ใหธุ้รกิจต้องจัดหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนภำยในองค์กำรต่อไปอีก  ในขณะเดียวกัน  หำกองค์กำรใด   
ก็ตำมขำดกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี  มีคนมำกจนเกินไป  จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ
งบประมำณขององค์กำร  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กำร  (เสนำะ  ติเยำว์ 
และเสน่ห์  จุย้โต , 2553, หน้ำ 55-58) ไว้ดังนี ้

1. เพื่อให้มีจ านวนบุคลากรเพียงพอกับความต้องการ  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ท ำ
ให้ทรำบว่ำบุคลำกรที่มีอยู่ในองค์กำรมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด  กรณีที่มีบุคลำกรมำกเกินควำม
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จ ำเป็นอำจจะต้องมีแนวทำงในกำรลดจ ำนวนคนลง  หำกมีกำรลำออกและอำจมีนโยบำยไม่รับคนเพิ่ม
แต่จะเอำงำนของบุคลำกรที่ลำออกไปมำกระจำยใหก้ับคนที่เหลืออยู่  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
กำรเงนิของบริษัท  มีพนักงำนประจ ำต ำแหน่ง 5 คน  เมื่อมีคนลำออก 1 คน ก็เอำงำนของคนที่ออกไป  
มำกระจำยให้กับคนทั้ง 4  คน  เป็นต้น  ส ำหรับกรณีที่องค์กำรมีกำรเจริญเติบโตและขยำยกิจกำร
ออกไปจำกในกรุงเทพฯ  ไปยังปริมณฑล หรอืต่ำงจังหวัด  เนื่องจำกต ำแหน่งงำนบำงต ำแหน่งจ ำเป็นที่
จะต้องอำศัยบุคลำกรในพื้นที่  หรือแหล่งตลำดแรงงำนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  เพื่อลดปัญหำกำร
ย้ำยถิ่นฐำน  และงบประมำณกำรจำ่ยตอบแทน  หรอืค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึน้เกี่ยวกับตัวบุคลำกร  เช่น กรณี 
ที่โยกย้ำยบุคลำกรจำกในกรุงเทพฯ  อำจจะต้องให้ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรค่ำที่พักค่ำเดินทำงที่
สูงขึน้  เมื่อเป็นเช่นนี้จ ำเป็นที่จะต้องสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในพื้นที่จังหวัดนั้น   ซึ่ง
จะสะดวกต่อตัวบุคลำกรอีกด้วย 

2. เพื่อให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาท างานในองค์การ   กำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกรให้เพียงพอและรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ  ด้วย
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มปีระสิทธิภำพเข้ำมำร่วมงำนกับองค์กำร  โดยเฉพำะคนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์ และทักษะในกำรท ำงำนที่ดี  จ ำเป็นที่จะต้องใช้ผู้มีประสบกำรณ์ในกำร
กลั่นกรองคนเข้ำมำท ำงำนด้วยวิธีกำรทดสอบ กำรสอบสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ดีสุดเข้ำมำท ำงำน
ในองค์กำร 

3. การขยายตัวของธุรกิจท าให้องค์การมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   กำร
เตรียมกำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์จำกแหล่งภำยในและภำยนอกองค์กำร  เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อ
กำรลงทุนและกำรขยำยตัวของธุรกิจ  ตัวอย่ำงเช่น  โรงพยำบำลกรุงเทพ  ที่มีกำรขยำยธุรกิจจำก
กรุงเทพมหำนคร  ไปยังต่ำงจังหวัด  เช่น  โรงพยำบำลกรุงเทพอุดร  โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ  และ
โรงพยำบำลกรุงเทพจันทบุรี  เป็นต้น   กำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์จ ำเป็นต้องมีบุคลำกรที่อำศัยอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดและบริเวณใกล้เคียงบำงส่วน  เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนส ำหรับกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรในกำรน ำคนจำกส ำนักงำนใหญ่มำประจ ำพืน้ที่ตำ่งจังหวัดอีกด้วย 

4. ความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์การ  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ยังเป็นแนวทำง
หนึ่งที่จะช่วยให้บุคลำกรภำยในองค์กำรได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  และสร้ำงควำมจงรักภักดี
ให้แก่ทุกคน  โดยด ำเนินกำรตั้งแต่วันแรกที่เข้ำมำในองค์กำร  โดยวิธีกำรปฐมนิเทศพนักงำน  ชี้แจง
นโยบำย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์กำรให้พนักงำนได้รับรู้  รวมถึงทิศทำงกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งของพนักงำน  องค์กำรที่มีระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ที่ดีจะให้ควำมสนใจในกำร
วำงแผนอำชีพของพนักงำนตั้งแต่วันแรกที่เข้ำมำร่วมงำน 

5. สร้างความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  กระบวนกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
เข้ำมำในองค์กำรจะเริ่มต้นตั้งแต่  กำรวิเครำะหง์ำน  กำรสรรหำ  กำรคัดเลือก  กำรว่ำจ้ำง  กำรบรรจุ  
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กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับ
พนักงำนทุกคนในองค์กำร  สิ่งส ำคัญองค์กำรจะต้องมีควำมยุติธรรมต่อพนักงำนทุกคน  โดยเฉพำะ
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มักจะมีผลต่อกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงำน  หำก
พนักงำนทรำบว่ำตัวของเขำได้รับค่ำตอบแทนไม่เป็นธรรม  พนักงำนหลำยคนจะลำออกจำกงำนทันที  
กำรเตรียมข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรชี้แจงให้กับพนักงำนทรำบในกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนทันที 

 

ปัจจัยสาเหตุที่องค์การต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

   จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558,  หน้ำ 75)  ได้กล่ำวถึงปัจจัยสำเหตุที่ท ำให้องค์กำรต้องมี
กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ไว้มดีังนี ้

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีกำรแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจ
ค่อนข้ำงรุนแรงกำรได้เปรียบในเรื่องทรัพยำกรมนุษย์  จงึเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะต้องมีกำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับปัญหำที่จะตำมอันเนื่องจำกกำรเพิ่มลดอัตรำก ำลังคนใหเ้หมำะสม
โดยเฉพำะภำคธุรกิจที่มขีนำดใหญ่หำกต้องลดก ำลังคนลงจะต้องใช้เวลำในกำรวำงแผนค่อนข้ำงมำก 

2. โครงสร้างขององค์การ  โครงสร้ำงองค์กำรยิ่งใหญ่มำกเท่ำไหร่  ควำมสลับซับซ้อนใน
กำรบริหำรจัดกำรยิ่งท ำได้ยำก  ต่ำงกับองค์กำรที่มีขนำดเล็กสำมำรถที่จะบริหำรจัดกำรได้ทันที  
ตัวอย่ำงกรณีของห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่หลำยแห่ง  หน่วยงำนรำชกำรบำงแห่ง  ต้องรอนโยบำย
จำกส่วนกลำงเป็นหลักจงึจะสำมำรถประสำนงำนต่อได้ 

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเครื่องจักร  ปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำ
แทนที่แรงงำนคนค่อนข้ำงมำก  ผู้ประกอบกำรธุรกิจหลำยแห่งยอมลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
รำคำสูงเพื่อลดปัญหำที่เกี่ยวกับกำรเข้ำ-ออกงำน  หรือกำรลำออกของพนักงำน  ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่มีอยู่ในองค์กำรให้มีควำมรู้รองรับกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัย  เช่น  โรงงำน   
อิชิตัน  ที่ผลิตน้ ำดื่มหลำกหลำยชนิดได้น ำเครื่องจักรมำแทนที่แรงงำนคน  ท ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำออกสู่
ตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว  ขณะเดียวกันก็ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรที่อยู่ต ำแหน่งต่ำง   ให้มีควำมรู้เพื่อ
รองรับกำรมำศึกษำดูงำนในองค์กำร  อีกทั้งยังเป็นกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ขององค์กำรให้เป็นที่รู้จักมำก
ยิ่งขึน้ 

4. กฎหมายค่าแรงขั้นต่ า  ปัจจุบันมีกำรก ำหนดค่ำแรงงำนขั้นต่ ำวันละ 300  บำท  ให้เท่ำกัน
ทั่วทุกจังหวัด  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงค่ำแรงคนงำนในอัตรำที่สูงแต่จ ำนวนผลผลิตที่ได้กับไม่ดี
เท่ำที่ควรท ำให้บำงแห่งต้องแบกรับภำระค่ำแรงไว้สูงกว่ำที่ควรจะเป็น  เพรำะกำรจ่ำยค่ำแรงที่สูงท ำให้
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คนงำนย้ำยถิ่นฐำนกลับมำท ำงำนที่บ้ำนเกิดของตนเองในขณะที่แรงงำนที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร
หรือปริมณฑลได้รับผลกระทบจำกกำรลำออกของคนงำนอันเนื่องจำกกำรจ่ำยค่ำแรงเท่ำกันทั่วประเทศ
ด้วย 

5. การประเมินสถานการณ์ทางภูมิศาสตร ์ เป็นกำรประเมินถึงก ำลังคนที่มอียู่โดยเฉพำะ
ตลำดแรงงำนแหล่งที่มปีระชำกรในวัยท ำงำนอำศัยอยู่จะมีผลต่อกำรผลิตสินค้ำ  หำกเรำไปตั้งโรงงำน
ในที่ไม่มีประชำกรวัยแรงงำนอยู่  จะส่งผลต่อกำรสรรหำก ำลังคนที่มำทดแทนได้ทันกับควำมต้องกำร
ขององค์กำร 

6. ระดับการศึกษา  เนื่องจำกระดับกำรศึกษำของคนจำกประชำกรในวัยแรงงำน
เปลี่ยนแปลงไปคนมีควำมรู้มำกขึ้นกำรจบกำรศึกษำสูงขึ้น  ในระดับแรงงำนท ำให้ประชำกรกลุ่มที่ใช้
แรงงำนลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด  ประกอบกับประชำกรในปัจจุบันที่ลดลงเนื่องจำกกำรคุมก ำเนิด  
ปัจจุบันรัฐบำลได้มีกำรส่งเสริมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นด้วยกำรเพิ่มอัตรำค่ำเลี้ยงดูให้กับบุตรในกฎหมำย
ประกันสังคม 

7. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  เนื่องจำกประเทศไทยมีกำรผันผวนทำงเศรษฐกิจอยู่
ตลอดเวลำท ำให้ต้องมีกำรวำงแผนเพื่อคำดกำรณ์พยำกรณ์ก ำลังคนระยะสั้นและระยะยำว  เพื่อลด
ปัญหำซึ่งเกิดจำกต้นทุนแรงงำนที่สูงเกินควำมจ ำเป็นออกไป  

8. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   กลุ่มแรงงำนที่เป็นต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนข้ำม
ชำติกันมำกขึ้น  โดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง
เข้ำมำท ำงำนเยอะมำกโดยเฉพำะประเทศลำว  และเวียดนำม  เนื่องจำกอยู่ใกล้สองประเทศนี้  ส่วน
ภำคกลำงจะเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวที่มำจำกประเทศพม่ำ  มอญ  เขมร  เข้ำมำท ำงำนในโรงงำนที่ผลิต
สินค้ำเป็นจ ำนวนมำกเช่นกันจ ำนวนกำรหลั่งไหลของคนงำนระดับกำรใช้แรงงำนจงึมำจำกประเทศที่อยู่
ใกล้กับจังหวัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ท ำใหม้ีโอกำสลักลอบเข้ำมำท ำงำนส่วนใหญ่เข้ำมำท ำงำนตำม
ร้ำนอำหำร  หรือเป็นกรรมกรก่อสร้ำง  กำรดูแลของกฎหมำยแรงงำนควรมีควำมเข้มข้นเพื่อรับกำร
ไหลทะลักของคนงำนต่ำงด้ำวสิ่งที่ภำครัฐควรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวคือ  กำรจัดให้มีกำรตรวจ
โรคที่เกิดจำกกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงด้ำวทุกประเทศก่อนที่จะใหม้ีกำรท ำงำนในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุ้ยโต (2553, หน้ำ 65)  ได้กล่ำวถึงขอบเขตของกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำร  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ สำมำรถแสดงได้ดัง
ภำพต่อไปนี ้
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1. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนต าแหน่ง  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์โดยกำร
คัดเลือกบุคลำกรให้ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยทั่วไปสำมำรถพิจำรณำได้จำก  ผลกำร
ปฏิบัติงำน  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และหลักอำวุโส  ซึ่งแต่ละวิธีแตกต่ำงกันดังนี้ 

1.1 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  องค์กำรสำมำรถดูผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนตั้งแต่เริ่มเข้ำมำท ำงำนภำยในองค์กำร  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละ
ครั้งจะท ำกำรบันทึกกำรท ำงำนในแต่ละรอบกำรประเมิน  ซึ่งจะท ำกำรประเมินปีละ  2 ครั้ง  เมื่อ
ถึงเวลำเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งแล้ว  ก็จะน ำผลกำรประเมินของพนักงำนทั้งหมดในต ำแหน่ง
เดียวกันมำท ำกำรพิจำรณำ  โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำเพื่อกลั่นกรองพนักงำนแต่ละคน
ร่วมกัน  สำมำรถจัดท ำผลกำรประเมินในรูปของตำรำงได้ดังนี้ 

ตารางที่  2. 2  แสดงกำรพิจำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนจำกผลกำรปฏิบัติงำน 

ล าดับที ่ ชื่อ การประเมนิ 

รอบ 1 
การประเมนิ 

รอบ 2 

สรุปคะแนน 

20 คะแนน 

ล าดับการ
เลื่อน

ต าแหน่ง 
1 นำยวทิวัส 7 8 15 3 

2 นำงสำวศรินยำ 9 9 18 1 

3 นำงสำวปัทมำ 6 7 13 4 

4 นำยเทอญชัย 6 6 12 5 

5 นำงสำวรัตนำ 8 8 16 2 

    จำกตำรำงที่  2.2  เป็นกำรพิจำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่งให้กับพนักงำนที่อยู่ในสำยงำน
เดียวกัน  โดยทั้ง 5  คนนี้  มำเริ่มงำนพร้อมกันตั้งแต่วันแรกที่ได้รับหน้ำที่  เมื่อมีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงำน
แต่ละคนไว้ และเมื่อถึงเวลำที่จะมีกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งให้กับพนักงำนก็จะน ำเข้ำสู่
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง  จำกตำรำงที่  2.1  จะเห็นว่ำผู้ที่ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งล ำดับที่  
1  ซึ่งมีคะแนนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  2  รอบเท่ำกับ  18 คะแนน  จะเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำให้
ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น  วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ำยและยุติธรรมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทุกคนที่อยู่ใน
ต ำแหน่งเดียวกันภำยในองค์กำร 

1.2 ยึดหลักความสามารถในการท างาน  กำรพิจำรณำวิธีนี้จะต้องดูว่ำพนักงำนแต่ละ
คนสำมำรถปฏิบัติงำนที่ตนเองรับผดิชอบได้ดีมำกน้อยเพียงใด  สิ่งส ำคัญในกำรพิจำรณำวิธีนีค้ือไม่ว่ำ
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด   ก็ตำม  เขำจะต้องสำมำรถรับผิดชอบงำนของเขำได้ดี
อยู่ตลอดเวลำ  ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบในงำนของเขำเอง  กรณีตัวอย่ำงเช่น  ใน



50 

 

สถำนกำรณ์ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหำรภำยในองค์กำร  เมื่อมีผู้บริหำรใหม่ย้ำยมำแทนผู้บริหำรเดิม 
พนักงำนคนนั้นก็ยังสำมำรถท ำงำนกับผู้บริหำรคนใหม่ได้  ผิดกับพนักงำนบำงคนที่มองว่ำผู้บริหำร
ใหม่มักจะไม่เข้ำใจงำนที่เขำท ำ  และจงใจที่จะไม่ท ำงำนหรอืท ำงำนผดิพลำดอยู่ตลอดเวลำ  เป็นต้น 

1.3 หลักอาวุโส  กำรพิจำรณำโดยใช้หลักอำวุโสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมำยำวนำน
มำก  เพรำะหลำยองค์กำรมองว่ำผู้อำวุโสที่อยู่ในองค์กำรมำนำนย่อมมีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร   
กำรตอบแทนด้วยกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด  อีกทั้งยังสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับ
ตัวของพนักงำนและครอบครัวของเขำเอง  วิธีกำรนี้บำงครั้งอำจไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนรุ่นใหม่  
แต่หลำย   องค์กำรที่มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  ด้วยวิธีกำรให้พนักงำนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่
และผูอ้ำวุโสได้มโีอกำสท ำงำนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน  จะท ำให้ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน 
และสำมำรถร่วมมอืกันท ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข  อีกอย่ำงที่เด็กรุ่นใหม่มักจะมองข้ำมกำรท ำงำนของ
ผูอ้ำวุโสคือเรื่องประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้  ที่บำงครั้งเด็กรุ่นใหม่ยังขำดทักษะพื้นฐำนที่ส ำคัญก็มี  
ตัวอย่ำงประสบกำรณ์ที่ได้พบจำกบริษัทน ำเข้ำอุปกรณ์เครื่องมือท ำฟันของบริษัทแห่งหนึ่ง  พนักงำน
ใหม่จะซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์จำกอุปกรณ์ที่จะต้องน ำเข้ำและสั่งซื้อ  หรือถ้ำสินค้ำไม่มีก็
ต้องรอ  ขณะที่รออุปกรณ์หรืออะไหล่มำซ่อมบ ำรุงก็จะต้องเลื่อนนัดให้กับลูกค้ำท ำให้เสียเวลำ  
ขณะที่พนักงำนอำวุโสอำยุ 65  ปี  (ได้รับกำรต่ออำยุจำกผู้บริหำรทุกปี)  ได้น ำอะไหล่ที่สำมำรถ
ประยุกต์และทดแทนกันได้มำท ำแทนกำรรออะไหล่จำกกำรสั่งซื้อ  และสำมำรถส่งลูกค้ำได้เร็ว  ท ำให้
ลูกค้ำพอใจ  เมื่อผูบ้ริหำรได้รับทรำบว่ำพนักงำนท่ำนนี้มีองค์ควำมรู้ที่ดีเหมำะที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ใน
งำนใหก้ับพนักงำนซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่  จงึท ำกำรต่ออำยุงำนใหก้ับพนักงำนอำวุโสและเลื่อนต ำแหน่งให้
เป็นต ำแหน่งผูจ้ัดกำรแผนกอำวุโส  เป็นต้น 

 

2. การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  เมื่อพนักงำนเข้ำมำปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร  สิ่งส ำคัญที่
ขำดไม่ได้ส ำหรับพนักงำนมักจะเป็นเรื่องของกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น  ซึ่งองค์กำรจะต้องมี
กำรวำงแผนในเรื่องกรอบระยะเวลำของแผนกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  และควรแจ้งให้พนักงำนทรำบ
ตั้งแต่วันที่เข้ำมำปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร  ส ำหรับพนักงำนแล้วควำมก้ำวหน้ำในกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  เป็นควำมภำคภูมิใจแก่ตัวพนักงำนและครอบครัวของเขำเอง  ท ำให้พนักงำนหลำย
คนมีแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองในกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ  

3. โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง  กำรเลื่อนต ำแหน่งภำยในองค์กำร  โดยทั่วไปสำมำรถท ำ
ได้  2  วิธี  คือวิธีเลื่อนต ำแหน่งจำก  คนภำยใน  และเลื่อนต ำแหน่งโดยเปิดโอกำสรับสมัครพนักงำน
จำกภำยนอกองค์กำรเข้ำมำเป็นผู้บริหำร  กรณีที่ต้องเลื่อนต ำแหน่งจำกคนภำยในองค์กำร  ต ำแหน่ง
งำนที่เลื่อนขึ้นไปอำจเป็นต ำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อภำพรวมขององค์กำรเท่ำไหร่นัก  ซึ่งพิจำรณำ
กำรเลื่อนต ำแหน่งได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตั้งแต่เริ่มเข้ำมำ  ส่วนกำรเลื่อน
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ต ำแหน่งโดยใช้คนจำกภำยนอก  ซึ่งต ำแหน่งนีจ้ะมีผลต่อธุรกิจขององค์กำร  จ ำเป็นจะต้องเสำะหำผู้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำช่วยในกำรบริหำรงำน  โดยเฉพำะผูบ้ริหำรทำงด้ำนกำรตลำด  จ ำเป็นจะต้อง
เป็นผูท้ี่มคีวำมรู้ทำงกำรด้ำนกำรตลำด  และมีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กำร  และสำขำวิชำที่จบก็
ต้องดูว่ำมีควำมรู้ในงำนนั้นจริงหรอืไม่  ตัวอย่ำงเช่น  ผู้จัดกำรฝำ่ยกำรตลำดบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยยำ
จำกต่ำงประเทศที่มำด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย  เมื่อเขำต้องกำรนักกำรตลำดเพื่อไปเสนอขำยสินค้ำ
เขำจะเลือกผูท้ี่จบทำงด้ำนเภสัชกรเป็นพืน้ฐำนในระดับปริญญำตรี  และกำรศึกษำในระดับปริญญำโท
ที่จบกำรบริหำรทำงด้ำนกำรตลำดมำเป็นผู้บริหำร  ที่เป็นเช่นนี้ถ้ำเขำเลือกใครก็ได้ที่จบกำรตลำดมำ
แต่ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑข์ององค์กำร  กำรที่จะท ำกำรวำงแผนกำรตลำด  หรือ
กำรสื่อสำรใหก้ับลูกค้ำหรอืคู่ค้ำเข้ำใจในตัวผลิตภัณฑข์ององค์กำรย่อมเป็นไปได้ยำกเช่นกัน 

4. การวางแผนอาชีพให้กับพนักงาน  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับกำร
วำงแผนอำชีพให้กับพนักงำน  ในกรณีที่องค์กำรมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ  จ ำเป็นจะต้องจัดเตรียม
บุคลำกรในองค์กำรให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ  ด้วยวิธีกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลำดเวลำ 

 

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

   ประโยชน์ของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จะช่วยในเรื่องต่ำง  (วิชัย โถสุวรรณจินดำ,  
2551,  หน้ำ 21) ไว้ดังนี้ 

1. เกิดการจ้างงานที่แน่นอน  ทรำบจ ำนวนแรงงำนที่มีอยู่ในองค์กำรว่ำมีแรงงำนทั้งหมด
เท่ำไหร่เพื่อที่องค์กำรจะได้น ำมำจัดเตรียมกำรจำ่ยค่ำแรงในแต่ละเดือน  และเป็นกำรวำงแผนค่ำแรงที่
จะเกิดขึน้ในอนำคตได้  ค่ำแรงจัดเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรซึ่งจะน ำมำรวม
เป็นค่ำใช้จ่ำยในทำงบัญชีซึ่งได้แก่  ค่ำแรงทำงตรง  ค่ำแรงทำงอ้อม  เป็นต้น  ถ้ำค่ำแรงสูงเกินไปจะท ำ
ใหต้้นทุนในกำรผลิตสูงและสินค้ำที่ขำยมีรำคำแพงขึน้ตำมมำอีกด้วย 

2. การวางแผนผลิตสินค้าและบริการ  ยอดกำรสั่งซื้อกำรผลิตสินค้ำ และบริกำร
ต่ำง   มีผลกระทบต่อกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำน
ก ำลังคนขององค์กำรมีกำรเพิ่ม-ลดกำรเข้ำ-ออกของพนักงำนในองค์กำรอยู่ตลอดเวลำซึ่งส่งผล
ต่อเป้ำหมำยในกำรผลิตยอดกำรสั่งซือ้สินค้ำทั้งในปัจจุบันและอนำคตที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกในช่วง
เศรษฐกิจตกต่ ำองค์กำรจะท ำกำรลดจ ำนวนคนลงให้สอดคล้องกับยอดกำรผลิตและกำรสั่งซื้อ
และในช่วงที่เศรษฐกิจดีขั้นมียอดกำรสั่งซื้อผลิตสินค้ำเพิ่มขึ้นองค์กำรก็จะท ำกำรเพิ่มจ ำนวนคน
ใหส้อดคล้องกับยอดของกำรผลิตสินค้ำและสั่งซือ้เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
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3. ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นไปอย่างมีระบบ  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ท ำให้ธุรกิจมีควำมต่อเนื่องกับกิจกรรมต่ำงขององค์กำร  และสอดคล้องกันทั้งหมด
ภำยในองค์กำร  โดยเริ่มตั้งแต่  กำรวิเครำะห์งำน  กำรสรรหำ  กำรคัดเลือก  กำรทดสอบ  กำร
สัมภำษณ์  กำรปฐมนิเทศ  และกำรเริ่มงำนของพนักงำนในองค์กำร  ตลอดจนกำรฝกึอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์กำรส่งเสริมและดูแลสวัสดิกำรต่ำง   ที่เกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในองค์กำรต่อเนื่องไป
จนกระทั่งเกษียณอำยุกำรท ำงำน 

 

แนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  หรือกำรวำงแผนก ำลังคน  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กำรว่ำ  มีจ ำนวนเพียงพอกับปริมำณงำนที่
ท ำมำกน้อยเพียงใด  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จะต้องอำศัยโครงสร้ำงขององค์กำรเป็น
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม  ซึ่งจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกระดับที่จะท ำหน้ำที่
ในกำรรวบรวมข้อมูล   และค ำนึงถึงต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำง   ที่เกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวน
บุคลำกร  เพื่อที่จะ ท ำให้องค์กำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรอย่ำงแท้จริง  
โดยทั่วไปได้มีกำรแนวทำงในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ไว้ 3  แนวทำง (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2553,  หน้ำ 12-14) ซึ่งแสดงเป็นรูปภำพได้ดังนี้   

 

ภาพท่ี  2. 2  รูปแบบกำรวำงแผนก ำลังคน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 52) 

   จำกภำพที่ 2.2  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของรูปแบบกำรวำงแผนก ำลังคนได้ดังนี้ 

1. การวางแผนจากบนลงล่าง (Top-down Approach)  เป็นกำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์ที่เริ่มจำกผู้บริหำรระดับสูง  ในกำรให้นโยบำย วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร  
เพื่อให้พนักงำนทุกระดับในองค์กำร  ให้ปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำง  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

กำรวำงแผนก ำลังคน 

1.  กำรวำงแผนจำกบนลงลำ่ง 

2.  กำรวำงแผนจำกล่ำงขึน้บน 

3.  กำรวำงแผนแบบผสม 
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ขององค์กำรที่ได้ก ำหนดไว้  โดยไม่สนใจว่ำพนักงำนจะสำมำรถท ำงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่  
วิธีนี้จะท ำให้พนักงำนมีควำมรู้สึกว่ำตนเองเหมือนถูกบังคับให้ท ำงำนและขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรท ำงำน  ท ำใหเ้บื่อหน่ำยในกำรท ำงำนและลำออกไปในที่สุด  

2. การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach)  เป็นกำรวำงแผนโดยเริ่มต้นจำก
บุคลำกรระดับล่ำงเป็นผู้น ำเสนอข้อมูลควำมต้องกำรขึ้นไปสู่ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำร  โดยอำศัย
ควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรประสำนงำนร่วมกันของพนักงำนทุกคนในองค์กำร  วิธีนี้
จะท ำให้พนักงำนรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนนี้  และตั้งใจที่จะท ำให้งำนนั้นประสบ
ควำมส ำเร็จด้วยมอืของตนเอง 

3. การวางแผนแบบผสม (Combined Approach)  เป็นกำรน ำเอำวิธีกำรทั้งสองข้ำงต้น
มำผสมกันให้เหมำะสม  เพื่อให้กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยขององค์กำรอย่ำงแท้จริง  วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมำะสมที่หลำยองค์กำรน ำมำใช้  และสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรร่วมกัน 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นเรำสำมำรถภำพรวมของแนวทำงในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
ในรูปของตำรำงสรุปได้ดังนี ้

ตารางที่  2. 3  ภำพรวมแนวทำงในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 

แนวทางการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์

ผู้วางแผนทรัพยากรมนุษย ์ ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผดิชอบ 

1. กำรวำงแผนจำกบนลงล่ำง ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำร นโยบำย วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ขององค์กำร 

2. กำรวำงแผนจำกล่ำงขึน้บน ผู้บริหำรระดับกลำง 

บุคลำกรผู้ปฏบัิตหินำ้ท่ีใน
องค์กำร 

บุคลำกรระดับปฏบัิตกิำรจะท ำหนำ้ท่ี
รวบรวมและน ำเสนอข้อมูล เพื่อเสนอ
ไปยังผู้บริหำรระดับกลำง เพื่อเสนอ
ตอ่ไปยังผู้บริหำรระดับสูง 

3. กำรวำงแผนแบบผสม ผู้บริหำรระดับสูง 
ผู้บริหำรระดับกลำง 
บุคลำกรผู้ปฏบัิตหินำ้ท่ีใน
องค์กำร 

กำรให้ควำมร่วมมอืกันเกี่ยวกับข้อมูล
ของอัตรำก ำลังคนของบุคลำกรทุก
ระดับ ซึ่งจะน ำมำซึ่งข้อมูลท่ีแท้จริง 
เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้ไปใชใ้นกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษยข์ององค์กำรอย่ำง
ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ย่ิงขึน้  
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    จำกตำรำงที่ 2.3  สำมำรถอธิบำยแนวทำงกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ แต่ละวิธีที่มีควำม
แตกต่ำงกัน 3  วิธี  เรำพบว่ำโดยส่วนใหญ่เรำจะพบว่ำองค์กำรส่วนใหญ่ให้ควำมนิยมกับกำรวำงแผน
แบบผสม  เพรำะวิธีกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์แบบผสมผสำนระหว่ำงวิธีที่ 1  และวิธีที่ 2  จะท ำให้
งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรวดเร็ว  เพรำะวิธีที่ 1  จะเป็น
กำรวำงแผนโดยอำศัยนโยบำยของผู้บริหำรเป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรงำน  ขณะที่วิธีที่ 2  จะ
น ำเอำนโยบำยของผู้บริหำรมำเป็นกรอบแนวทำงและปฏิบัติตำมที่ผู้บริหำรต้องกำร  โดยอำศัยควำม
ร่วมมือในกำรวำงแผนของบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  ดังนั้น  แผนงำนที่ดีจ ำเป็นจะต้องอำศัยควำม
ร่วมมอืของบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  ที่จะเป็นผูข้ับเคลื่อนใหแ้ผนงำนนั้นส ำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึน้   

   ตัวอย่ำงเช่น  ผู้บริหำรระดับสูงมีนโยบำยที่จะขยำยธุรกิจไปยังจังหวัดอื่น   หรือบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง  และต้องกำรให้รับสมัครพนักงำนเพิ่มเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ  เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนงำนร่วมกับผู้บริหำรทุก
ระดับที่อยู่ในองค์กำรเพื่อจัดท ำโครงสร้ำงและออกแบบงำนเพื่อเตรียมจ ำนวนบุคลำกรให้เพียงพอ
กับธุรกิจที่ขยำยตัวออกไป 

 

หลักในการประเมินทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์การ 

   กำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำรนั้นจะมีปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรระดับสูง  ทั้งนี้จะช่วยให้ฝ่ำยบริหำรระดับสูงสำมำรถตัดสินใจในกำรก ำหนด
นโยบำย  และเป้ำหมำยที่เกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำรได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  
ขณะเดียวกันกำรวำงแผนกำรจัดหำก ำลังคนที่มีอยู่  อำจเกิดจำกกำรขำดแคลนกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง  จึงมีหลักในกำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรให้มีระบบ
และมีประสิทธิภำพสูงสุดจะประกอบไปด้วยข้อมูล  3  ส่วน  ซึ่งสำมำรถอภิปรำยด้วยภำพประกอบ 
(วิชัย  โถสุวรรณจนิดำ, 2551,  หน้ำ 25) ดังนี ้ 
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ภาพท่ี  2. 3  แสดงหลักในกำรประเมนิทรัพยำกรมนุษย์ที่มอียู่ในองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 55) 

    จำกภำพที่ 2.3  เรำสำมำรถอภิปรำยข้อมูลเกี่ยวกับหลักในกำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
อยู่ในองค์กำร  ได้ดังนี ้  

1. โครงสร้างขององค์การ  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงซึ่งได้แก่  จ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ในฝ่ำยและแผนกต่ำง   ขององค์กำร  เพศ  อำยุคน  อำยุงำน  
อัตรำเงินเดือน  วุฒิกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์  ควำมรู้  ควำมสำมำรถพิเศษ  ที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตำม
ภูมลิ ำเนำรูปแบบของกำรจ้ำงงำน  ได้แก่  รำยวัน  รำยสัปดำห ์ รำยเดือน หรอืรำย 3 เดือน  เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 5  ส่วน  ได้แก่ 

หลักในกำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ 

ท่ีมีอยูใ่นองค์กำร 

โครงสรำ้งองค์กำร 

ข้อมูลของบุคลำกรที่อยู่ในฝ่ำย
และแผนก 

ประกอบด้วย  

เพศ อำยุคน อำยุงำน อัตรำ
เงินเดือน 

วุฒิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตำม
ภูมิล ำเนำ  รูปแบบกำรจ้ำง  

รำยเดือน รำยวัน รำยปี 

กำรเปลี่ยนแปลงของ 

ทรัพยำกรมนุษย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจ้ำงงำนและ
กำรบรรจุ 

ส่วนที่ 2 วันเดือนปีที่บรรจุเข้ำ
ท ำงำน 

ส่วนที่ 3 อำยุ และเพศ 

ส่วนที่ 4  คุณวุฒิควำมช ำนำญ
ของพนักงำน 

ส่วนที่ 5  วิธีกำรคัดเลือก
บุคลำกร 

ทัศนคติของพนักงำน 

พนักงำนมีทัศนคติดีต่อ
องค์กำรในเชิงบวก ท ำให้
องค์กำรเจริญเติบโตอย่ำง

รวดเร็ว 
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    ส่วนที ่1  ข้อมูลการจ้างและการบรรจุคนเข้าท างาน  ได้แก่  จ ำนวนกำรจ้ำงและกำร
บรรจุพนักงำนใหม่ต ำแหน่งในฝ่ำยที่บรรจุและแต่งตั้งมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใดควรระบุเป็นตัวเลขให้
ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัยสำมำรถน ำมำใช้ได้ทันทีที่มีต ำแหน่งว่ำงลงบำงครั้งเรำจะพบว่ำฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์บำงแหง่ไม่สนใจที่จะอัพเดทข้อมูลของพนักงำนในบริษัทตนเองเวลำถำมมักจะตอบว่ำ
ประมำณท ำให้ผู้บริหำรไม่ได้ข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรรับเพิ่มขึ้น
คนขึน้มำข้อมูลเหล่ำนี้ผู้บริหำรจะน ำไปใช้ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคตหรือลดจ ำนวนคนลงเนื่องจำก
เศรษฐกิจตกต่ ำลง 

    กำรจำ้งแบบถำวรหรอืช่ัวครำวและมีกำรเตรียมแผนที่จะบรรจุกรณีใดบ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น
มีเกณฑ์ที่จะบรรจุพนักงำนช่ัวครำวแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงทันทีโดยดูจำกกำรมำปฏิบัติงำนของ
พนักงำนหรือผลงำนของพนักงำนที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กำรทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ  และแรงจูงใจให้กับ
พนักงำนช่ัวครำวที่ปฏิบัติงำนมีโอกำสเติบโตในสำยงำนของตนเองแม้จะเป็นกำรจ้ำงช่ัวครำวก็ตำม
ภำคเอกชนหรือภำครัฐบำล  ส่วนใหญ่จะพิจำรณำพนักงำนที่จำกอัตรำจ้ำงช่ัวครำวให้มีโอกำสได้รับ
รำชกำรหรอืบรรจุในต ำแหน่งต่ำง   ที่สอดคล้องกับงำนของตนเอง  เพรำะองค์กำรมีควำมตระหนักถึง
ควำมเสียสละของพนักงำนช่ัวครำว  แม้จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิกำรที่น้อยแตกต่ำงจำกพนักงำนที่
บรรจุประจ ำถำวร  แต่ก็ยังรับผิดชอบงำนที่ตนเองท ำอยู่เพื่อหวังผลควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตัว
พนักงำนเองนั่นเอง 

    ส่วนที่ 2  วันเดือนปีที่จ้างหรือบรรจุ  จะท ำให้ทรำบว่ำพนักงำนที่มำเริ่มงำนกับ
องค์กำรท ำงำนมำนำนมำกน้อยเพียงใด  ท ำให้องค์กำรทรำบอำยุงำนของพนักงำน  เพื่อน ำมำ
บริหำรจัดกำรในเรื่องของค่ำตอบแทนผลประโยชน์ และสวัสดิกำร  ส่งผลให้พนักงำนมีขวัญและ
ก ำลังใจกำรท ำงำนมำกขึ้น  เช่น  กำรให้โบนัสตำมจ ำนวนอำยุงำน, กำรให้วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี
เพิ่มขึน้  เป็นต้น 

    ส่วนท่ี 3  อายุและเพศของผู้ถูกจ้างหรือบรรจุ  จะน ำมำบริหำรจัดกำรในเรื่อง
ของควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยภำยในกำรท ำงำน  โดยประวัติของควำมสูญเสียบำดเจ็บ
ของพนักงำนในกำรท ำงำน  เพศใดมีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงในกำรท ำงำนเพื่อที่จะได้หำ
แนวทำงในกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเครื่องมือทักษะทำงด้ำนต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนของตนเอง 

    ส่วนท่ี 4  คุณวุฒิและความช านาญงาน  จะช่วยให้พนักงำนได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำฝีมือเป็นผู้ให้ควำมรู้และถ่ำยทอดกิจกรรมต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของ
พนักงำนเองกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงกันภำยในองค์กำรระหว่ำงผู้ที่มี
ประสบกำรณ์  และมีควำมช ำนำญในงำนถ่ำยทอดให้กับรุ่นน้องให้ได้รับโอกำสที่ดีขึ้น  เช่น  
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พนักงำนต ำแหน่งช่ำงภำพประจ ำสถำนีโทรทัศน์ที่มีกำรพัฒนำงำนของตนเองได้รับกำรฝึกอบรม
เรียนรู้จำกรุ่นพี่สู่รุน่น้อง  จำกต ำแหน่งช่ำงภำพสถำนีไปเป็นผู้ก ำกับเวที  และได้รับกำรเลื่อนขั้นสู่
ต ำแหน่งผู้ก ำกับรำยกำรซึ่งถือว่ำเป็นต ำแหน่งสูงสุดในสำยงำนนั้น  เป็นต้น  นอกจำกต ำแหน่ง
สูงขึ้นแล้วยังมีเงินประจ ำต ำแหน่งที่พนักงำนได้รับจำกผลตอบแทนเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งสูงขึ้น
ตำมอีกด้วย  เป็นต้น 

    ส่วนที่ 5  วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะมีกำร
วำงแผนในกำรสรรหำคัดเลือกทดสอบคนซึ่งจะขึ้นอยู่กับต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครบำงต ำแหน่งอำจไม่มี
กำรทดสอบเสมอไปโดยเฉพำะต ำแหน่งที่ต้องกำรผู้มีประสบกำรณ์และช ำนำญในอำชีพจะใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์เพื่อค้นหำประสบกำรณ์ทัศนคติและควำมสำมำรถต่ำง   ซึ่งจะต้องมีผู้บริหำรระดับสูงหรือ
หัวหน้ำงำนทุกคนที่จะเข้ำสัมภำษณ์ด้วยกัน  ในขณะที่ต ำแหน่งพนักงำนระดับต้นอำจจะใช้วิธีทดสอบ
ข้อเขียนแล้วจึงน ำมำสู่กำรคัดเลือกคะแนนข้อสอบที่มีล ำดับคะแนนสูงสุด  ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ำ
องค์กำรจะได้พนักงำนที่มีควำมรู้ในงำนของตนเองจริง  วิธีกำรนี้องค์กำรอำจไม่ได้พนักงำนตำมที่
องค์กำรต้องกำร  แต่ก็เป็นวิธีกำรกลั่นกรองพนักงำนในระดับหนึ่ง  เป็นทำงเดียวที่จะท ำให้องค์กำร
แน่ใจว่ำเขำมีระบบกำรคัดกรองพนักงำนในระดับหนึ่งอย่ำง  เช่น  หน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรรับสมัครผู้
เข้ำสอบก.พ. จะมีคนมำสมัครสอบเป็นจ ำนวนมำก  ท ำใหอ้งค์กำรไม่สำมำรถที่จะสัมภำษณ์คนได้จึงได้
จัดกำรสอบขึน้มำเพื่อคัดกรองคนในระดับหนึ่ง  หลังจำกนั้นจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลำ 2  ปี  เพื่อให้
หน่วยงำนอื่นมำขอใช้บัญชีรำยช่ือพนักงำนตำมล ำดับคะแนนจำกสูงลงมำ  ทั้งนี้ อำจขึ้นอยู่กับกำรตก
ลงกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับผู้สมัครที่จะเลือกลงในส่วนงำนหรือต ำแหน่งที่ตนเองต้องกำร
หรอืไม ่

3. ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ  หำกพนักงำนในองค์กำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร
ในเชิงบวกโดยเฉพำะองค์กำรที่มีขนำดใหญ่หลำย   แห่ง  จะพบว่ำองค์กำรนั้นมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
รวดเร็วมีกำรขยำยกิจกำรออกไปสู่ภูมิภำคมำกขึ้น  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถที่จะหำข้อมูลนี้จำกกำร
ส ำรวจทัศนคติของพนักงำนที่มีอยู่ในองค์กำรเพื่อสอบถำมทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องต่ำง   ที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับองค์กำร  ซึ่งฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถที่น ำไปปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงำนทุกคนที่ปฏิบัติงำนในองค์กำร  โดยเฉพำะปัญหำต่ำง   ที่เกิดขึ้นจำกตัวพนักงำนเองหรือจำก
พนักงำนโดยรวม  ตัวอย่ำงเช่น  ห้องน้ ำมีจ ำนวนน้อยเกินไป  ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ช่วงเวลำพักกลำงวัน  
ไม่มีห้องพยำบำลให้พนักงำนกรณีที่มีกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน  กำรกู้ยืมเงินสวัสดิกำรฉุกเฉินส ำหรับใช้จ่ำย
ในยำมที่จ ำเป็น  เป็นต้น  ทั้งหมดนี้  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์อำจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ส ำหรับ
พนักงำนในระดับปฏิบัติกำรแล้วอำจเป็นสิ่งที่ส ำคัญของเขำได้ปัญหำทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ไม่ควรจะ
ละเลยหรอืมองข้ำมไปแม้แต่เรื่องเดียว 



58 

 

   จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถยกตัวอย่ำงและสรุปในรูปของตำรำงในกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงองค์กำรบำงต ำแหน่งเกี่ยวกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ได้ดังตำรำง  ได้ดังนี ้  

ตารางที่  2. 4  แสดงต ำแหน่งงำนตำมโครงสร้ำงขององค์กำร 

ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

ปัจจุบัน ออก คงเหลือ เพิ่ม 

ผู้จัดกำร 5 5 - 5 - 

รองผู้จัดกำร 5 5 - 5 - 

หัวหนำ้แผนก 10 8 2 8 2 

เจ้ำหนำ้ท่ีประจ ำส ำนักงำน 20 15 5 15 5 

รวม 40 33   7 33 7 

    ข้อมูลจำกตำรำงที่ 2.4 จะแสดงต ำแหน่งงำนตำมโครงสร้ำงขององค์กำรจะมีจ ำนวน
พนักงำนที่อยู่ในต ำแหน่งงำนระดับผู้บริหำรจนมำถึงระดับปฏิบัติกำรที่ท ำงำนอยู่ภำยในส ำนักงำน
รวมทั้งสิน้  40  คน  และเมื่อมีพนักงำนลำออกไปจ ำนวน 7  คน  องค์กำรก็ต้องด ำเนินกำรจัดหำคน
มำให้เพียงพอกับต ำแหน่งงำนที่ว่ำงลงจ ำนวน 7  ต ำแหน่ง  หรืออำจไม่หำเพิ่มเลยเนื่องจำกมีกำร
ปรับลดโครงสร้ำงขององค์กำรบำงต ำแหน่งลดลง  ก็สำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องรับคนเพิ่มมำใน
ต ำแหน่งที่ลำออกไป  แต่จะน ำงำนจำกคนที่ลำออกไปมำกระจำยให้กับคนที่เหลืออยู่ท ำ  เพื่อลด
ปัญหำที่เกิดจำกคนล้นงำนในอนำคต 

 

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

   กำรพยำกรณ์กำรคำดกำรณ์กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบันและอนำคตเป็นสิ่ง
ส ำคัญที่ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรต้องดูแลเพื่อป้องกันปัญหำที่เกิด
จำกกำรเข้ำ-ออกจำกงำนกำรเพิ่มขึ้น–ลดลงของก ำลังแรงงำนกำรสูญเสียก ำลังคนเพื่อจัดหำคนมำ
ทดแทนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพขององค์กำรในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ควรจะต้องมีกำรเตรียม
แผนกำรในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์อยู่เสมอโดยจะมีสิ่งที่ควรพิจำรณำในกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์อยู่  5  ประเภท (วิทยำ  ตันติเสวี, 2556,  หน้ำ 367) คือ 

ประเภทที่ 1  การรายงานอัตราก าลังแรงงาน (Manpower Reports) 

   กำรรำยงำนอัตรำก ำลังแรงงำน เป็นกำรรำยงำนยอดอัตรำก ำลังแรงงำนที่มีอยู่โดยคิด
ค ำนวณจำกอัตรำกำรหมุนเวียนของแรงงำนซึ่งสำมำรถค ำนวณได้โดยอำศัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
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กำรเข้ำท ำงำนหรือกำรออกจำกงำนส ำหรับระยะเวลำหนึ่งกับจ ำนวนคนงำนเฉลี่ยในระยะเวลำ
เดียวกัน 

   ตัวอย่าง  บริษัท  BKK  จ ำกัด  มีคนงำนเมื่อตอนต้นเดือนจ ำนวน  1,190 คน  และปลำย
เดือนมีคนงำนจ ำนวน  1,210  คน  ในเดือนนั้นมีคนงำนเข้ำงำนใหม่จ ำนวน  50  คน  และมีคนงำน
ออกจำกงำน  30  คน  จงค ำนวณหำคนงำนค่ำเฉลี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 

   แสดงวิธีกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  ได้ดังนี้ 

   สูตร  อัตรำกำรเข้ำงำน   

 = จ ำนวนพนักงำนเข้ำใหม่ x 100 

จ ำนวนพนักงำนต้นเดือน+จ ำนวนพนักงำนปลำยเดือน 

2 

 = 50  x 100 

1,200 

 = 4.16  % 

    สูตร  อัตรำกำรออกจำกงำน       

 = จ ำนวนพนักงำนออก X 100 

จ ำนวนพนักงำนต้นเดือน + จ ำนวนพนักงำนปลำยเดือน 

2 

 = 30  x 100 

1,200 

 = 2.5  % 

ประเภทที่  2  อัตราการขาดงาน (Absenteeism)   

   อัตรำกำรขำดงำน เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้องค์กำรหรือหน่วยงำนไม่สำมำรถน ำสินค้ำที่
ผลิตส่งให้ลูกค้ำตำมก ำหนดเนื่องจำกปัจจัย 2  ประกำร  คือ  กำรเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่ำงเดินทำงมำท ำงำนและหรืออยู่ในที่ท ำงำนท ำให้มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนท ำให้งำนไม่
ส ำเร็จตำมแผนที่วำงไว้กำรขำดงำนก่อให้เกิดควำมเสียหำยในแง่ของผลเสียที่จะท ำให้องค์กำร
จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในส่วนของค่ำแรง  ซึ่งเป็นเรื่ององค์กำรมิควรจะเสียในขณะที่ผลผลิต
ที่ตอ้งกำรตำมแผนลดลง  ดังนั้น  ผู้ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนควรหำสำเหตุที่เกิดขึ้นของกำร
ขำดงำนของแรงงำน  โดยแบ่งแยกตำม  ระดับอำยุ  เพศ  อำยุงำนขณะที่ปฏิบัติงำน  กำร
วำงแผนในเรื่องของกำรจำ่ยค่ำแรงใหก้ับคนงำนในวันที่ขำดงำน  บำงแห่งจะจ่ำยให้เฉพำะวันที่มำ
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ท ำงำน  ส่วนวันที่ไม่ได้ท ำงำนบริษัทจะไม่จ่ำยให้  ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์จึงจ ำเป็นที่จะต้องวำงแผน
ในกำรจำ่ยค่ำแรงใหก้ับคนงำนว่ำเป็นประเภทรำยวัน  รำยสัปดำห์  หรือรำยเดือน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมอำยุงำนของคนงำนที่เข้ำงำนด้วย  ดังนั้น  จึงได้มีวิธีกำรวัดกำรขำดงำนเป็นกำร
เปรียบเทียบเวลำที่ขำดงำนกับเวลำทั้งหมดที่คนจะต้องท ำงำน  ดังนี ้
 

   ตัวอย่าง  บริษัท  BKK  จ ำกัด  มีจ ำนวนพนักงำนเมื่อตอนต้นเดือนธันวำคมจ ำนวน 

450  คน  และมีจ ำนวนพนักงำนเมื่อปลำยเดือนธันวำคมจ ำนวน 430  คน  รวมวันลำหยุดงำน
ของพนักงำนทั้งหมดใน 1  ปีเท่ำกับ 300  วัน  และมีวันท ำงำนในเดือนนั้น 25  วันท ำงำน 

   อัตรำกำรขำดงำน  

 = จ ำนวนวันที่เสียไปเนื่องจำกกำรขำดงำนในระหว่ำงงวด x 100 

    จ ำนวนถัวเฉลี่ยของคนงำนใน 1 เดือน x จ ำนวนวันท ำงำน 1 เดือน 

 = 
  100

25440

300
x

x

 

 = 2.72   % 

 

ตารางที่  2. 5  แสดงอัตรำกำรขำดงำนของพนักงำนประจ ำเดือน 

จ านวนพนักงาน หน่วย 

ต้นเดือน 450  คน 

ปลำยเดือน 430  คน 

รวม 880  คน 

จ ำนวนถัวเฉลี่ยของคนงำนใน 1  เดือน  
450+430 

2 

440  คน 

จ ำนวนวันที่เสียไปเนื่องจำกกำรขำดงำนในระหว่ำงงวด 300  วัน 

จ ำนวนวันท ำงำนใน 1 เดือน 25  วัน 

อัตราการขาดงานเฉลี่ย 2.72  % 
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   ประเภทที่  3  อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turnover Rate)   

   อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นกำรพิจำรณำพนักงำนโดยเน้นปัญหำที่เกิดจำก
สำเหตุจำกกำรสูญเสียพนักงำนอันเนื่องมำจำก  กำรเกษียณก่อนก ำหนด  กำรลำออก  กำรเลิก
จ้ำงพนักงำน  กำรตำย  กำรพักงำนช่ัวครำว  กำรโยกย้ำย  โดยจะท ำกำรศึกษำที่ละเรื่อง  
เพื่อที่จะได้จัดหำก ำลังคนมำทดแทนต ำแหนง่งำนที่สูญเสียเนื่องจำกปัญหำดังกล่ำว   

   วิธีกำรค ำนวณหำอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนสำมำรถคิดค ำนวณออกมำในรูป
ของเปอร์เซ็นต์ตอ่เดือนได้ดังนี ้

   ตัวอย่าง  บริษัท  BKK จ ำกัด  มีจ ำนวนพนักงำนเมื่อตอนต้นเดือนธันวำคมจ ำนวน  450  

คน  และมีจ ำนวนพนักงำนเมื่อปลำยเดือนธันวำคมจ ำนวน 430  คน  ได้มีกำรจดบันทึกอัตรำกำร
หมุนเวียนของพนักงำนเนื่องจำกสำเหตุดังต่อไปนี้  พนักงำนถูกไล่ออกจ ำนวน 10  คน  เกษียณก่อน
ก ำหนด 9  คน  เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุในงำน  จ ำนวน 1  คน  รวม 20  คน  สำมำรถค ำนวณ
เปอร์เซ็นต์ได้ดังนี ้

ตารางที่  2. 6  แสดงกำรบันทึกอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนในแตล่ะเดือน 

จ านวนพนักงาน หน่วย 

ต้นเดือน 450  คน 

ปลำยเดือน 430  คน 

รวม 880  คน 

จ ำนวนถัวเฉลี่ยของคนงำนใน 1  เดือน  
450+430 

2 

440  คน 

 

 

สาเหตุของพนักงานออกจากงาน 

ถูกไล่ออก 10 

เกษียณก่อนก ำหนด 9 

พักงำนช่ัวครำว ไม่มี 

เกษียณอำยุงำน ไม่มี 

เสียชีวติ 1 

รวม 20 
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 อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน    

 = 20 x 100 

440 

 = 4.54 % ต่อเดือน 

    

   ประเภทที่  4  การจัดท าสถติิเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี (Yearly Report)   

   กำรจัดท ำสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นรำยปี  เป็นกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
พนักงำนเป็นรำยปีข้อมูลที่ได้จำกอัตรำก ำลังคนอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนอัตรำกำรขำดงำน  
หำกมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเดือนสะสมมำเป็นปี  ในกำรที่จะหำข้อมูลเฉลี่ยเพื่อท ำกำร
วิเครำะหง์ำนวำงแผนก ำลังคนของหน่วยงำนในปีตอ่ไปดังนี้ 

  ก ำลังคนงำนต้นงวด    =  ก ำลังคนงำนปลำยเดือนมกรำคม 

  ก ำลังคนงำนปลำยงวด   =  ก ำลังคนงำนปลำยเดือนธันวำคม 

   หมายเหตุ  สำเหตุที่ใช้ก ำลังคนงำนปลำยเดือนมกรำคมเพรำะก ำลังคนงำนเริ่มจะคงที่
เนื่องจำกช่วงต้นเดือนมกรำคมมีกำรออกจำกงำนสูง  สำเหตุเนื่องมำจำกคนงำนรับโบนัสแล้ว
ลำออกก ำลังคนงำนจะเริ่มคงที่เมื่อพนักงำนเหล่ำนี้ลำออกไปแล้ว  และกำรที่ใช้ก ำลังแรงงำน
ปลำยงวดเดือนธันวำคมเพรำะก ำลังแคนงำนในเดือนสุดท้ำยของปีนัน้นั่นเอง 

   สูตร กำรหำก ำลังคนงำนเฉลี่ยทั้งปี 

 = ก ำลังคนงำนปลำยเดือนมกรำคม + ก ำลังคนงำนปลำยเดือนธันวำคม 

2 

   ส่วนอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนและอัตรำกำรขำดงำนก็ใช้วิธีเดียวกันคือใช้
ก ำลังคนงำนโดยเฉลี่ยดังนี ้

   สูตร อัตรำกำรขำดงำน   

 = จ ำนวนรวมวันลำหยุดงำนของพนักงำนทั้งปี x 100 

ก ำลังคนงำนเฉลี่ยทั้งปี x จ ำนวนวันท ำงำนทั้งปี 

    จ ำนวนวันท ำงำนทั้งปีในปีนี้มำจำกจ ำนวนวันท ำงำนจริงทั้งปี (ที่ไม่รวมวันหยุดงำน
ประจ ำสัปดำหแ์ละวันหยุดตำมประเพณีหรอืวันนักขัตฤกษ์)  
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   ประเภทที่ 5  อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
   กำรหำอัตรำควำมถี่และอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุได้มีกำรบันทึกไว้ในปัจจุบันต่ำง
กับในอดีตหลำย   บริษัทหรือองค์กำรต่ำง   ไม่ใส่ใจในเรื่องกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำร
อุบัติเหตุไว้ซึ่งกำรบันทึกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำ
มัยของพนักงำนด้วย  จึงได้มีวิธีกำรคิดค ำนวณหำอัตรำควำมถี่และอัตรำควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ 

1. วิธีค านวณอัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  เรำสำมำรถน ำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรบันทึกอุบัติเหตุโดยแบ่งแยกออกเป็น 2  อัตรำ คือ  อัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ 
(Frequency Rate)  และอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate) 

   อัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ   

   อัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ   

 = จ ำนวนวันที่เสียไป x 1,000,000 

จ ำนวนช่ัวโมงของคนงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

 

 

   อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ   

 = จ ำนวนพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุ x 200,000 

จ ำนวนช่ัวโมงของคนงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

 

   ตัวอย่าง  บริษัท  BKK จ ำกัด  มีพนักงำน  427  คน  ท ำงำนวันละ 8  ช่ัวโมงอำทิตย์ละ 6  
วัน  ปรำกฏว่ำมีคนงำนที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรท ำงำนจ ำนวน  3  รำย  ในจ ำนวนนี้เป็น
อุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียเวลำท ำงำนทั้งสิ้นเป็นเวลำ  10  วัน  ดังนั้นช่ัวโมงท ำงำนรวมค ำนวณจำก 

427X8X26 =88,816 ช่ัวโมง 

   อัตรำเกิดอุบัติเหตุ    

 = 3 x 200,000 

88,816 

= 6.75 
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   อัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ  

 = 3 x 1,000,000  

88,816 

= 33.77 

   อัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ    

 = 10 x 1,000,000   

88,816 

= 112.59 

   หมายเหตุ 1,000,000  ช่ัวโมงท ำงำนคิดจำกเวลำที่สูญเสียไปขณะเกิดอุบัติเหตุเป็น
เวลำที่คนงำนบำงคนต้องเสียเวลำในกำรท ำงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   วิทยำ  ตันติเสว ี(2556,  หน้ำ 376)  ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ใช้ในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ดังนี้ 

1. ช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนก ำลังคนกำรเพิ่ม-ลด จ ำนวน
คนงำน   

2. ท ำใหก้ำรจัดสวัสดิกำรที่ใหแ้ก่พนักงำนในองค์กำรเป็นไปในทำงที่เหมำะสมมำก
ยิ่งขึน้ 

3. สำมำรถจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยซึ่งสำมำรถพยำกรณ์และคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ 

4. ใช้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มลดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพของคนงำน 

5. ใช้เป็นข้อมูลในกำรเจรจำต่อรองในเรื่องขอ้เรียกร้องที่ยังไม่จ ำเป็นกำรเกษียณอำยุ    
กำรรักษำพยำบำลเงนิช่วยเหลืออื่น  

6. เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะน ำเสนอใหก้ับผู้บริหำรหรือผูเ้ข้ำฟังกำร
บรรยำยเกี่ยวกับควำมเป็นไปของพนักงำนในองค์กำร 
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(ตัวอย่าง) 

(รายงานจ านวนพนักงานแบบ 3 เดือนครั้ง ) 
บริษัท  BKK  จ ำกัด 

รำยงำนสรุปจ ำนวนพนักงำนทุก 3 เดือน 

เรื่อง 
ข้อมูลเพื่อการรายงาน 

รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน รายปี 

จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด     

เพศ     

อำยุพนักงำน     

อำยุงำน (ป)ี     

ระดับกำรศึกษำ     

สถำนภำพกำรสมรส     

อัตรำกำรหยุดงำน     

อัตรำกำรออกจำกงำน     

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ     

อัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ     

อัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ     

กำรรำยงำนด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์     

อัตรำเฉลี่ยของค่ำจ้ำง     

ที่มา : (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี, 2556, หน้ำ  382) 
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(ตัวอย่าง) 
(รายงานอัตราก าลังคนบรษิัท ) 

รายงานอัตราก าลังคน  บรษิทั  BKK  จ ากัด 

รำยงำนอัตรำก ำลังแรงงำนประจ ำเดอืน ............วันท่ี ................ เดอืน................. ปี...................... 

ฝำ่ย/แผนก พนักงำน 

จำ้งพิเศษ 

พนักงำนประจ ำ 

ยอดยกมำ บรรจุใหม่ ลำออก โอนเข้ำ โอนออก รวม งบประ
มำณ 

ฝ่ายบริหาร         

กรรมกำรผูจ้ัดกำร  1 - - - - 1 - 

ฝำ่ยอ ำนวยกำร  1 - - - - 1 - 

รวม  2 - - - - 2  

ฝ่าย ผลิตภัณฑ์         

ผูจ้ัดกำรฝ่ำย ผลิตภัณฑ์  1 - - - - 1 - 

แผนกกวำงแผนและ
ออกแบบ 

 1 - - - - 1 - 

รวม  2 - - - - 2 - 

ฝ่ายผลิตสินค้า         

ผูจ้ัดกำรโรงงำน  1 - - - - 1 - 

แผนกผลิต 1  57 - - - - 57  

แผนกผลิต 2  198 - - - - 198  

แผนกผลิต 3  81 - - - - 81  

รวม  337 - - - - 337 - 

ฝ่ายวางแผนและควบคุม
คุณภาพ 

        

ผูจ้ัดกำรฝ่ำยฯ  1 - - - - 1  

แผนก ก.  20 - - - - 20 - 

แผนก ข.  8 - - - - 8 - 

รวม  29     29  

ฝ่ายซ่อมบ ารุง         

ผูจ้ัดกำรฝ่ำยฯ  1     1  

แผนกซ่อม เคร่ืองจักร  2     2  

แผนกซ่อมทั่วไป  2     2  

รวม  5     5  

รวมพนักงานทั้งส้ิน  374     374  

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี , 2556,  หน้ำ 384) 
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ภาพท่ี  2. 4  ภาพรวมโครงสร้างองค์การที่แสดงถึงอัตราก าลังคนในส่วนงานต่างๆ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 67) 

    จำกภำพที่ 2.4  เรำสำมำรถน ำตำรำงรำยงำนอัตรำก ำลังแรงงำนทั้งหมดมำจัดในรูป
ของโครงสร้ำงองค์กำรซึ่งจะแสดงให้ถึงภำพรวมของอัตรำก ำลังคนแยกตำมส่วนงำนต่ำง   ที่อยู่
ภำยในองค์กำร  ท ำใหเ้ห็นภำพรวมขององค์กำรและมีควำมเข้ำใจได้งำ่ยขึน้ 

 

การตัดสนิใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุวดี  ศิริยทรัพย์ (2560,  หน้ำ 121-131) ได้กล่ำวถึงกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์ไว้ว่ำ  โดยส่วนใหญ่กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จะมุ่งก ำหนดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือ
เงื่อนไขที่เกิดขึน้กับองค์กำร  ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปรียบเทียบปริมำณควำมต้องกับทรัพยำกรมนุษย์กับ
อุปทำนของทรัพยำกรมนุษย์  หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ  เมื่อองค์กำรมีกำรเจริบเติบโตหรือขยำยตัว

ฝ่ำยบรหิำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

(1) 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร  

(1) 

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตภัณฑ์  

(1) 

แผนกวำงแผนและ
ออกแบบ  

(1) 

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตสินค้ำ   

(1) 

แผนกผลิต  1  (57) 

แผนกผลิต  2  (198)  
แผนกผลิต  3  (81) 

ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผน 

และควบคุมคุณภำพ   

(1)   

แผนก ก.  (20)  

แผนก ข.  (8) 

ผู้จัดกำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง  

(1) 

แผนกซ่อมเคร่ืองจักร (2)   

แผนกซ่อมทั่วไป  (2) 
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เพิ่มขึ้น  จ ำเป็นจะต้องมีบุคลำกรให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  ในทำงกลับกันหำกองค์กำรเกิดภำวะ
วิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจ  มียอดกำรผลิตและสั่งซือ้สินค้ำลดลงควำมต้องกำรบุคลำกร  ก็จะต้องลดลง
ตำมไปด้วย  ซึ่งองค์กำรสำมำรถตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งสำมำรถแสดงให้
เห็นภำพรวมได้ดังนี ้

 

ภาพท่ี  2. 5  กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 68) 

 

กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนก ำลังคน 

1.  กรณีตอ้งกำรเพิ่มบุคลำกร 

กำรอบรมและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์  

กำรท ำงำนล่วงเวลำ 

กำรท ำงำนบำงช่วงเวลำ 

กำรจ้ำงสัญญำพนักงำนช่วง 

กำรจ้ำงพนักงำนชั่วครำว 

กำรเช่ำพนักงำน 

กำรใชเ้คร่ืองมืออัตโนมัติแทน
ก ำลังคน 

2.  กรณีตอ้งกำรลดบุคลำกร 

กำรลดเวลำท ำงำน 

กำรให้หน่วยงำนอื่นยืมตัวพนักงำน 

3.  กำรลดปรมิำณบุคลำกร 

กำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด 

กำรสมัครใจลำออก 

กำรเลิกจ้ำงพนักงำนชั่วครำว 

กำรเลิกจ้ำง 
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1. กรณทีี่ต้องการเพิ่มบุคลากร  
    ในกรณีที่ต้องกำรรับบุคลำกรเพิ่มขึ้น  มีปัจจัยมำจำกกำรเจริญเติบโตขององค์กำร  ท ำให้
องค์กำรต้องสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำท ำงำนอยู่ในองค์กำรเพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกัน  กำรเพิ่มคนก็อำจท ำใหค้่ำใช้จ่ำยอื่น   ตำมมำในภำยหลัง  องค์กำรอำจเลือกใช้วิธีกำรอื่น   
ที่เหมำะสม  ซึ่งมีวธิีที่องค์กำรหลำยแหง่มักจะเลือกน ำมำใช้มหีลำยวิธี  ดังนี ้

1.1 การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training & Development)  เป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้กับตัวของบุคลำกรที่อยู่ภำยในองค์กำร  และเตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวขององค์กำรอยู่ตลอดเวลำ  สำมำรถเข้ำท ำงำนได้ทันทีที่ต ำแหน่งงำน
บำงต ำแหน่งว่ำงลง  เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกร  กรณีนี้จะเห็นได้จำก  บริษัทในเครือ
ปูนซิเมนต์ไทย  จ ำกัด (มหำชน)  ที่มกีำรฝกึอบรมและพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ  เพรำะ
บริษัทฯ  มีควำมเช่ือว่ำเมื่อพนักงำนได้รับควำมรู้ใหม่   ก็จะเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ เกิด
ขึ้นกับสินค้ำของเขำเอง  ดังนั้น  จะเห็นได้ว่ำ  บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้ำงออกสู่ตลำด
อย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ  นอกจำกนี้กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ยังเป็นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมพนักงำนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย 

1.2 การท างานล่วงเวลา (Overtime)  เป็นกำรท ำงำนที่ท ำงำนจำกช่ัวโมงท ำงำนปกติต่อวัน 
8  ช่ัวโมง  ให้เพิ่มขึ้นจำกเดิมเป็น 10  ช่ัวโมง  ส่วนต่ำง 2  ช่ัวโมง  บริษัทจะคิดค่ำแรงเพิ่มให้  ทั้งนี้เวลำ
ท ำงำนของพนักงำนที่ท ำงำนล่วงเวลำจะต้องไม่เกินที่กฎหมำยก ำหนดให้ใน  1สัปดำห์  ตำมสัดส่วนและ
ประเภทของงำนที่ก ำหนดไว้  เมื่องำนเสร็จตำมที่ก ำหนดก็สำมำรถแจ้งพนักงำน เพื่อยกเลิกกำรท ำงำน
ล่วงเวลำได้ทันที 

1.3 การท างานบางช่วงเวลา (Part  Time)  ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่  
มำสมัครงำนและขอท ำงำนในช่วงเวลำที่ตนเองว่ำงจำกกำรเรียน  เหมำะส ำหรับงำนที่ไม่ต้องใช้ทักษะ
ในกำรท ำงำนและเข้ำใจได้ง่ำย  ตัวอย่ำงเช่น  งำนให้บริกำรร้ำนไอศกรีม  งำนให้บริกำรร้ำนอำหำร  
พนักงำนเก็บเงนิ  หรืองำนผลิตสินค้ำรำยชิ้น  เป็นต้น  วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับองค์กำร
มำกที่สุด  เพรำะองค์กำรไม่จ ำเป็น ต้องรับภำระในเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสวัสดิกำรให้กับพนักงำน  
เมื่อท ำงำนเสร็จพนักงำนก็ได้รับค่ำจำ้งตำมที่ตกลงกันไว้ก็ถือว่ำสิ้นสุดกำรท ำงำน  แต่มีข้อเสียหำกได้
ผูส้มัครที่ขำดควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำน  และมีปัญหำกับลูกค้ำ  ก็จะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของ
องค์กำรตำมมำในภำยหลัง 

1.4 การจ้างพนักงานสัญญาช่วง (Subcontractors)  เป็นกำรจ้ำงพนักงำนจำก
บริษัทอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ภำยนอกบริษัทตนเอง  ให้มำท ำงำนที่บริษัทได้รับเหมำมำให้เสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  เช่น  งำนรับจ้ำงผลิตสินค้ำหรืออะไหล่  ส่วนประกอบบำงชนิด  งำน
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รับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนและถนนทำงหลวง  งำนรักษำควำมปลอดภัย  พนักงำนท ำควำมสะอำด  
เป็นต้น  

1.5 การจ้างพนักงานชั่วคราว (Temporary  Workers)  อำจเป็นพนักงำนที่จ้ำงเป็นรำย
เดือน  รำย  3  เดือน  รำย  6  เดือน  หรอืรำยปี  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทงำนที่จะต้องจ้ำงว่ำมีปริมำณ
งำนมำกน้อยเพียงใด  เมื่อพนักงำนท ำงำนเสร็จตำมที่จ้ำงแล้วก็สำมำรถยกเลิกกำรจ้ำงได้ทันที  เพรำะ
พนักงำนรู้และทรำบวันที่ตนได้เลิกจำ้งชัดเจน  

1.6 การเช่าพนักงาน (Employee Leasing)  งำนที่ต้องเช่ำพนักงำนส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่
ที่ไม่ส ำคัญมำกนัก  แต่พนักงำนจะต้องได้รับกำรอบรมในงำนจำกบริษัทที่พนักงำนท ำงำนอยู่เป็นอย่ำง
ดี  ซึ่งได้แก่  งำนรักษำควำมปลอดภัย  พนักงำน  งำนท ำควำมสะอำด  งำนดูแลเด็กและผู้ใหญ่  เป็น
ต้น  วิธีกำรนี้เป็นที่นิยมของบริษัทเป็นอย่ำงมำก  เพรำะบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวของ
บุคลำกร โดยตรง  แต่จะมีตัวแทนของบริษัทมำท ำสัญญำกับองค์กำรแทน  

1.7 การใช้เครื่องมืออัตโนมัติแทนก าลังคน (Automate)  ปัจจุบันองค์กำรหลำยแห่ง
นิยมน ำเครื่องมืออัตโนมัติมำแทนก ำลังคนมำกขึ้น  โดยเฉพำะด้ำนกำรท ำธุรกรรมกำรเงิน  จะเห็นได้
จำกธนำคำรหลำยแห่งน ำเครื่องรับฝำกเงินอัตโนมัติเข้ำมำใช้  ส ำหรับธนำคำรทหำรไทย  ธนำคำร
กสิกรไทย  ที่มีตู้รับฝำกและถอนเงินอัตโนมัติในเครื่องเดียวกันไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ
ที่มำใช้บริกำร  เป็นกำรประหยัดต้นทุนในเรื่องของกำรจ้ำงงำน  และลดปัญหำจำกกำรร้องเรียน
เนื่องจำกกำรมำใช้บริกำรที่หน้ำเคำเตอร์ได้อกีทำงหนึ่ง 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำวิธีกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเพิ่มก ำลังคนทั้ง 7  วิธี
เป็นวิธีกำรที่องค์กำรส่วนใหญ่น ำมำใช้ผสมผสำนกัน  ตัวอย่ำงเช่น  โดยเฉพำะสถำบันกำรเงินที่มี
กำรปรับลดกำรขยำยสำขำและกำรรับจ ำนวนพนักงำนลดลง  เพรำะหันไปลงทุนเกี่ยวกับกำรใช้ตู้
กดเงนิที่เป็นทั้งระบบรับ-ฝำก-ถอน  ในเครื่องเดียวกัน  ขณะเดียวกันธนำคำรส่วนใหญ่ก็เน้นกำร
เช่ำพืน้ที่ในหำ้งสรรพสินค้ำแทนกำรลงทุนสร้ำงส ำนักงำน  เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ
ส ำนักงำน  รวมทั้งสินทรัพย์อย่ำงอื่นตำมมำอีกด้วย  ขณะเดียวกันก็เช่ำพนักงำนท ำควำมสะอำด  
และรักษำควำมปลอดภัยจำกบริษัทอื่นเข้ำมำท ำหน้ำที่ในส ำนักงำนที่มีขนำดไม่ใหญ่มำกนัก  
ในขณะที่ธนำคำรยังคงมีพนักงำนที่คอยให้บริกำรลูกค้ำที่ท ำธุรกรรมด้ำนอื่นคอยต้อนรับลูกค้ำ 
และใหบ้ริกำรลูกค้ำอยู่เช่นเดิม 

 

2. กรณทีี่ต้องการลดบุคลากร  
    กำรลดบุคลำกรลงส่วนใหญ่มีสำเหตุหลักมำจำกวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ ำ  ท ำให้กำรผลิต
สินค้ำและกำรใหบ้ริกำรลดลง  ธุรกิจบำงประเภทอำจจะต้องทยอยลดจ ำนวนบุคลำกรลง  และปิดกิจกำร
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ไปในที่สุด  เมื่อเป็นเช่นนี้  องค์กำรหลำยแห่งจึงต้องหำวิธีกำรด ำเนินกำรวำงแผน  เพื่อแก้ปัญหำในกำร
ท ำงำนไว้ล่วงหน้ำ  ด้วยวิธีกำรลดก ำลังคนดังต่อไปนี ้  

2.1 การลดเวลาการท างาน  เนื่องจำกปริมำณบุคลำกรที่มีอยู่เกินก ำลังงำนที่ท ำ  
บริษัทจะด ำเนินกำรนโยบำยโดยกำรให้ลูกจ้ำงลดเวลำท ำงำนจำกเวลำท ำงำนปกติ 8  ช่ัวโมงต่อวัน  
คงเหลือ 6  ช่ัวโมงต่อวัน  หรอืในหนึ่งสัปดำห ์ลดวันท ำงำนลงจำกเดิมที่ใหท้ ำงำน 6  วัน  ลดวันท ำงำน
คงเหลือ 4  วัน  และกำรจำ่ยค่ำตอบแทนก็ลดลงด้วย  โดยบริษัทมีสัญญำว่ำเมื่อบริษัทเข้ำสู่ภำวะปกติ
แล้วก็จะด ำเนินกำรทุกอย่ำงกลับคืนให้กับพนักงำนตำมปกติให้เร็วที่สุด  วิธีนี้อำจมองดูแล้วเหมือน
เป็นสัญญำใจกันระหว่ำงพนักงำนกับบริษัท  ซึ่งพนักงำนก็ไม่แน่ใจว่ำบริษัทจะกลับคืนสู่สภำพปกติใช้
เวลำนำนเท่ำไหร่  พนักงำนบำงคนก็อำจจะใช้ช่วงเวลำนีใ้นกำรมองหำบริษัทใหม่  เมื่อพนักงำนลำออก
ไปบริษัทก็ไม่มีกำรรับพนักงำนมำเพิ่ม  จงึเปรียบเสมอืนกำรลดคนลงโดยควำมสมัครใจของพนักงำนที่
จะลำออก  โดยบริษัทไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มแต่อย่ำงใด  (ค ำว่ำค่ำใช้จ่ำยในที่นี้อำจหมำยถึง  หำกไล่
พนักงำนออก  บริษัทอำจจะต้องจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมสิทธิของพนักงำนตำมระยะเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่
อยู่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน) 

2.2 การให้หน่วยงานอื่นยืมตัวพนักงาน (Loaning)  เป็นกำรใหพ้นักงำนอยู่ในแผนก  ไป
ท ำงำนในแผนกอื่น   ที่มลีักษณะคล้ำยกับหน้ำที่เดิมที่พนักงำนท ำอยู่ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง  โดยทั้ง 2  
แผนก  อำจตกลงกันจำ่ยค่ำตอบแทนใหก้ับพนักงำนคนละครึ่ง  ตัวอย่ำงเช่น  แผนก  ก  ให้พนักงำนไป
ท ำงำนในแผนก  ข  โดยแผนก  ก  จำ่ยเงนิใหก้ับพนักงำน  5,000 บำท  และแผนก ข  ที่ยืมพนักงำนมำ 
จ่ำยเงินให้กับพนักงำน 5,000  บำท  เป็นต้น  วิธีนี้เป็นกำรธ ำรงรักษำพนักงำนที่ดีที่สุด  และเมื่อ
บริษัทกลับสู่สภำวะปกติก็จะเรียกตัวพนักงำนกลับมำแผนก  ก  เพื่อมำท ำงำนตำมปกติตอ่ไป  

2.3 การลดเงินเดือน  เป็นวิธีกำรที่บริษัทเอกชนเลือกที่จะน ำมำใช้  เพรำะถือ
หลักกำรเพื่อให้องค์กำรอยู่รอดและไม่มีใครออกจำกงำน  ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกลดเงินเดือนจะเป็น
ผู้บริหำรระดับสูงลงมำจนถึงหัวหน้ำงำนระดับต้น  โดยใช้เกณฑ์เงินเดือนเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  
ตัวอย่ำงเช่น  ในช่วงปี  พ.ศ. 2540  บริษัท  ไอทีวี  จ ำกัด  (มหำชน)  ได้ท ำกำรลดเงินเดือน
พนักงำนโดยก ำหนดเป็นช่วงช้ัน  ตัวอย่ำงเช่น  เงินเดือน  25,000 – 20,000  บำท  เงินเดือนจะ
โดนลดลง  10%  เป็นต้น   

   จำกที่ได้กล่ำวมำถึงวิธีกำรที่องค์กำรต้องกำรลดบุคลำกร  ด้วยวิธีกำร  ลดเวลำกำร
ท ำงำน  กำรให้หน่วยงำนอื่นยืมตัว  กำรลดเงินเดือน  ทั้ง  3  วิธีนี้  เป็นวิธีกำรที่บริษัทหลำยแห่ง
เลือกที่จะใช้ตำมขนำดและประเภทขององค์กำร  กำรลดเวลำกำรท ำงำน  ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ได้แก่  บริษัท  โตโยต้ำ  (มอเตอร์)  ประเทศไทย  จ ำกัด  ที่เลือกใช้ 
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3. การลดปรมิาณบุคลากร   

    ในช่วงที่เกิดวิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจ  ท ำให้ธุรกิจบำงอย่ำงต้องหยุดชะงัก  ธุรกิจไม่
สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้  สิ่งที่องค์กำรควรด ำเนินกำร วำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรลดจ ำนวนปริมำณของบุคลำกรที่มีอยู่ลดลง  องค์กำรควรแสดงควำมจริงใจต่อพนักงำนด้วย
กำรสื่อสำรข่ำวสำรที่เกิดขึ้นไปยังพนักงำนทุกระดับที่อยู่ในองค์กำรให้รับทรำบปัญหำ  เพื่อที่
พนักงำนจะได้ปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมก่อนที่จะเกิดขึ้น  ส ำหรับกำรวำงแผนในกำรลด
ปริมำณบุคลำกรที่องค์กำรหลำยแห่งเลือกน ำมำใช้ในองค์กำร  ได้แก่  กำรเกษียณอำยุก่อน
ก ำหนด  กำรสมัครใจลำออก  กำรเลิกจำ้งพนักงำนช่ัวครำว  และกำรเลิกจ้ำง  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละ
วิธีมรีำยละเอียดดังต่อไปนี ้

3.1 การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirements) เป็นกำรลดพนักงำนด้วยกำรจูง
ใจให้พนักงำนลำออกก่อนเกษียณอำยุ  60  ปี  เป็นกำรจูงใจด้วยวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ตำ่ง   ที่เป็นจ ำนวนเงินสูง  เพื่อต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกตัวพนักงำนหลังเกษียณของ
หน่วยงำนภำครัฐ  หรือต้องกำรคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำท ำงำน  และเป็นก ำลังขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญให้กับองค์กำร  หรือบุคลำกรบำงคนมีเงินเดือนค่อนข้ำงสูง  แต่ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนลดลง  ทั้งนี้  องค์กำรหลำยแห่งจึงได้จัดโครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด  ซึ่งได้แก่   
ธนำคำรกรุงไทย  เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนมำกขึ้น  หรือกำรให้ข้ำรำชกำรลำออก
จำกข้ำรำชกำรมำเป็นพนักงำนของรัฐ  เป็นต้น  วิธีกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด  ควรมีแนวปฏิบัติที่
เหมำะสม  เพรำะหลำยแห่งที่ท ำแล้วพบว่ำไม่ประสบควำมส ำเร็จ  อันเนื่องจำกบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถหลำยคนและมองหำและควำมก้ำวหน้ำ  ส่วนใหญ่จะใช้โอกำสนีใ้นกำรลำออกและหำงำน
ใหม่ท ำ 

3.2 การสมัครใจลาออก (Voluntary Redundancy)  วิธีนี้จะคล้ำยกับกำรเกษียณอำยุ
ก่อนก ำหนด  จะแตกต่ำงกันที่กำรสมัครใจลำออกจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจ  
เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนในเรื่องของกำรจ่ำยค่ำแรงที่ต้องแบกรับภำระค่อนข้ำงสูง  โดยบริษัทจะเสนอ
โบนัส  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น   เพิ่มเติมให้หลังจำกที่พนักงำนได้ยื่นใบลำออก  บำงแห่ง ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ที่ท ำหน้ำที่ดูแลอำจช่วยด ำเนินกำรประกำศรับสมัครต ำแหน่งงำนติดไว้ที่บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำน  หรือจัดกำรถ่ำยเอกสำรส ำเนำทะเบียนบ้ำน  เพื่อช่วยเหลือพนักงำนอีก
ทำงหนึ่ง  

3.3 การเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว (Lay Offs)  พนักงำนช่ัวครำว  คือ  พนักงำนที่ท ำงำน
ตำมสัญญำ  เมื่อถึงก ำหนดจะไม่ท ำกำรต่อสัญญำ  และแจ้งกำรยกเลิกสัญญำจ้ำงล่วงหน้ำแก่
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พนักงำนช่ัวครำว  เพื่อที่พนักงำนจะได้เตรียมตัวล่วงหน้ำในกำรหำงำนใหม่  โดยที่บริษัทไม่จ ำเป็นต้อง
เสียค่ำชดเชยใหแ้ก่พนักงำนช่ัวครำวกลุ่มนี ้

3.4 การเลิกจ้าง (Terminations) เป็นวิธีกำรสุดท้ำยที่องค์กำรจะเลือกท ำ  เพรำะ
กำรท ำเช่นนี้เป็นกำรท ำร้ำยจิตใจพนักงำน  และส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กำร  บริษัทช้ัน
น ำหลำยแห่งที่มีอยู่ทั่วโลกมักไม่ยอมรับและสนับสนุนกำรกระท ำด้วยกำรยกเลิกกำรเป็นคู่ค้ำ  
หรือคู่สัญญำในกำรผลิต  เพรำะบริษัทมองว่ำองค์กำรขำดจริยธรรมในกำรดูแลบุคลำกร  มอง
หำแต่ประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ำยเดียว  โดยไม่ค ำนึงถึงจิตใจของบุคลำกร  เป็นกำรท ำลำย
ขวัญและก ำลังใจที่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงองค์กำรให้เจริญเติบโตมำจนทุกวันนี้  ส ำหรับบริษัทที่
ท ำกำรเลิกจ้ำงพนักงำนบำงแห่งต้องวำงแผนและสื่อสำรองค์กำร  เพื่อให้พนักงำนได้รับข่ำวสำร
ว่ำบริษัทมีปัญหำอย่ำงไรบ้ำง  ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงำนได้รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้น  และจะได้เตรียม
ตัวให้พร้อมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กำรทรำบถึงปัญหำต่ำง   ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้
พนักงำนได้ทรำบถึงแผนงำนและแนวปฏิบัติต่ำง   ที่องค์กำรจะเตรียมไว้รองรับให้กับพนักงำน
เพื่อช่วยเหลือพนักงำน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรติดประกำศหำต ำแหน่งงำนใหม่ให้กับพนักงำนที่สนใจ
ได้รับทรำบข่ำวสำร  กำรจัดเครื่องถ่ำยเอกสำรเพื่อท ำกำรส ำเนำเอกสำรประกอบกำรสมัครงำน  
กำรติดต่อกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์บริษัทที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อสอบถำมต ำแหน่งงำน
ที่ว่ำง  เป็นต้น  นอกจำกนี้บริษัท  ต้องเตรียมเงินไว้เพื่อจ่ำยค่ำชดเชยให้กับพนักงำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้ตำมอำยุงำนของพนักงำนแต่ละคนอีกด้วย 

   กำรส่งสัญญำณว่ำองค์กำรจะต้องลดปริมำณก ำลังคนลง  ส ำหรับธุรกิจประเภทกำร
ผลิตสินค้ำจะสังเกตได้จำกยอดกำรสั่งซื้อสินค้ำที่ลดลงจำกเดิมซึ่งสำมำรถศึกษำได้จำกข้อมูล
กำรสั่งซื้อสินค้ำในช่วงระยะเวลำ 2-3  ปีที่ผ่ำนมำ  มีกำรสั่งผลิตสินค้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำมำกน้อยเพียงใด  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแผนและตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรที่จะผลิต
สินค้ำเพิ่มขึ้น  หรือลดลง  ส ำหรับสถำนประกอบกำรด้ำนกำรให้บริกำรห้องพักจะพบว่ำไม่มี
ลูกค้ำติดต่อเพื่อขอจองห้องพักล่วงหน้ำ  เมื่อเจ้ำของธุรกิจพบว่ำเกิดปัญหำเหล่ำนี้ขึ้น  ก็เริ่มมี
นโยบำยให้ปรับลดก ำลังคน  และประกำศให้หน่วยงำนต่ำง   ทรำบว่ำองค์กำรไม่มีนโยบำยใน
กำรรับคนเพิ่ม  หรือเมื่อมีพนักงำนลำออกก็ไม่รับคนเขำมำท ำงำนในต ำแหน่งที่ว่ำงลง  แต่ให้เอำ
งำนของพนักงำนที่ลำออกไปมำให้พนักงำนที่คงเหลืออยู่ท ำแทน  เป็นกำรเพิ่มงำน  แต่ไม่เพิ่มคน  
เมื่อกลับสู่สภำวะปกติ  จงึมีนโยบำยในกำรรับคนเข้ำท ำงำนเพิ่มต่อไป 
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 สรุป 

   กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญยิ่งไม่น้อยกว่ำกิจกรรมหรือกระบวนกำรอื่น   
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  ที่องค์กำร
ทั้งหลำยจะต้องจัดเตรียมบุคลำกรให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  และมีไว้พร้อมเสมอ  โดยเฉพำะ
ปัจจัยสำเหตุที่ท ำให้องค์กำรต้องมีกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์มำจำกสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปมีกำรแข่งขันกันค่อนข้ำงสูง  และรุนแรงมำกขึ้น  ขนำดของโครงสร้ำงองค์กำรที่มี
ขนำดใหญ่และสลับซับซ้อนยิง่  ท ำใหก้ำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงยำก  กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำ
มำใช้ในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ทดแทนก ำลังคน  ประกอบกับกฎหมำยค่ำแรงขั้นต่ ำที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรจำ่ยค่ำแรงขององค์กำรซึ่งจัดว่ำเป็นต้นทุนที่สูง 

   ด้ำนควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี  กำร
วิเครำะห์งำน  กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกรโดยกำรทดสอบและสัมภำษณ์คนเข้ำมำท ำงำน  
เพื่อให้ได้คนดีมีควำมสำมำรถเหมำะสมกับองค์กำรมำกที่สุด  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึงมี
ประโยชน์  ก่อใหเ้กิดกำรจำ้งงำนที่แน่นอน  สำมำรถวำงแผนกำรผลิตสินค้ำออกสู่ท้องตลำดและทัน
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  กำรได้ทรำบข้อมูลจ ำนวนยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่แน่นอน  
เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรองรับกับยอดสั่งซือ้  ขณะเดียวกันช่วงใดที่ยอดกำรสั่งผลิตลดลงองค์กำรก็ควร
ที่จะเตรียมลดจ ำนวนก ำลังคนด้วยกำรไม่รับคนเพิ่ม  ในขณะที่คนเดิมก็ต้องท ำกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำเพื่อรองรับต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจต่อไปในอนำคต 

   ประโยชน์ของกำรวำงแผนก ำลังคนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องต่ำง   ได้แก่    
กำรเกิดกำรจำ้งงำนที่แน่นอน  แรงงำนไม่มำกจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป  จนเรียกได้ว่ำ “งำนล้น
คนหรือคนล้นงำน”  ด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิตและบริกำรเน้นกำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำรตำม
ค ำสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนของวัตถุดิบที่จะน ำมำรองรับกำรผลิตสินค้ำ  และช่วยให้กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรเป็นไปอย่ำงมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมด
ที่มอียู่ไปจนกระทั่งเกษียณอำยุกำรท ำงำน 

   หลักในกำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ที่มีในองค์กำรเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรระดับสูงโดยมีหลักในกำรประเมิน 3  ส่วนประกอบไปด้วยโครงสร้ำงองค์กำร
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรมนุษย์และทัศนคติของพนักงำนที่มตี่อองค์กำร
ทุกระดับที่เป็นสิ่งที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่ฝ่ำยบริหำรไม่ควรมองข้ำมไปเช่นกัน 

   กำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันพิจำรณำได้จำกกำรวำงแผนทรัพยำกร
มนุษย์แบ่งออกเป็น 5  ประเภท  ได้แก่  กำรรำยงำนอัตรำก ำลังแรงงำน  ซึ่งคิดจำกอัตรำกำร
หมุนเวียนของแรงงำน  อัตรำกำรขำดงำนจะคิดจำกอัตรำกำรเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุระหว่ำง
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เดินทำงมำปฏิบัติงำนและขณะที่ปฏิบัติงำนอยู่ในที่ท ำงำน  อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนจะ
พิจำรณำจำกกำรก ำหนดก ำลังคน  ซึ่งเน้นปัญหำที่ เกิดจำกกำรสูญเสียพนักงำนเพื่อน ำมำ
ท ำกำรศึกษำ  และเตรียมกำรไว้เผื่อทดแทนก ำลังแรงงำนที่ขำดหำยไป  กำรจัดท ำสถิติเพื่อกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเป็นรำยปี  โดยกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพนักงำนเป็นรำยปีและข้อมูลที่ได้  จะ
น ำไปเก็บรวบรวมไว้เป็นปี  เพื่อน ำมำหำข้อมูลเฉลี่ยท ำกำรวิเครำะห์งำนด้ำนวำงแผนก ำลังคนในปี
ต่อไป  อัตรำควำมถี่และอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่อยู่
ภำยในองค์กำร  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและหำแนวทำงในกำรลดอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงำน
ได้อกี 

   กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  จะแบ่งออกเป็น 2  กรณี คือ  กรณี
ต้องกำรเพิ่มบุคลำกร  เพื่อมำรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  และ
กรณีที่ต้องกำรลดปริมำณบุคลำกร  ซึ่งมีปัจจัยสำเหตุจำกวิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจ  ไม่มีค ำสั่งซื้อ  
หรือค ำสั่งผลิต  หรือยอดกำรจองที่พัก  ท ำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะต้องสื่อสำรนโยบำยต่ำง   ให้บุคลำกรทุกระดับในองค์กำรได้ทรำบและ
วำงแผนร่วมกันเพื่อที่จะขอควำมร่วมมอืไปยังบุคลำกรทุกระดับให้รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นและเตรียม
ควำมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ 

   จำกกรณีศึกษำกำรต้องกำรเพิ่มปริมำณบุคลำกร   ในช่วงที่ผ่ำนมำหลังจำกที่หน่วยงำน
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  ได้มีกำรประกำศให้มีกำรประมูลช่องทีวีผ่ำนระบบดิจิตอล  พบว่ำมี
บริษัทหลำยแห่งให้ควำมสนใจและร่วมประมูลสัญญำณร่วมกัน  ในช่วงนี้จะพบว่ำพนักงำนที่อยู่
สถำนีโทรทัศน์ช่องเดิมทุกช่อง  ได้แก่ 3 5 7 9  และอื่น   เริ่มเป็นที่น่ำจับตำมอง  เพรำะทีวีหลำย
ช่องได้รับกำรประมูลไปแล้วแต่ยังขำดบุคลำกรที่มีทักษะ  ควำมรู้  และประสบกำรณ์ทำงด้ำน
โทรทัศน์ยังน้อยมำก  จึงเกิดกำรซื้อตัวบุคลำกรด้วยกำรให้ต ำแหน่งและเงินเดือนค่อนข้ำงสูง  เพื่อ
ดึงตัวพนักงำนมำจำกคู่แข่ง  ไม่เว้นแม้แต่นักแสดงทุกช่องก็ไม่ต่อสัญญำระหว่ำงผู้จัด นักแสดง  
และเจ้ำของสถำนี  เมื่อธุรกิจหยุดนิ่งแล้วเริ่มมีกำรแข่งขันและขำยโฆษณำ  ก็พบว่ำสถำนีโทรทัศน์
ทุกช่องแข่งขันกันดุเดือดมำก  เพรำะรำยได้หลักของทีวีทุกช่องมำจำกกำรขำยโฆษณำทุกช่วง  
โดยเฉพำะช่วงละครหลังข่ำว  นอกจำกนี้ทีวีหลำยช่องเริ่มพบว่ำธุรกิจทีวีเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง  ไม่ว่ำ
จะเป็นด้ำนเครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถแล้ว  
กำรขำยโฆษณำในช่วงเวลำแต่ละช่วงจะต้องวำงแผนผังรำยกำรทีวีให้ดึงดูดและเร้ำใจเจ้ำของสินค้ำ
อีกด้วย  ระยะหลังทีวีบำงช่องเริ่มไม่มีโฆษณำเข้ำมำ  ท ำให้ไม่สำมำรถส่งเงินค่ำสัมปทำนให้กับ
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้  และประกำศคืนช่องที่ได้รับกำรประมูลคืนไปในที่สุด  ส่งผลให้
พนักงำนที่ท ำงำนในช่องดังกล่ำวก็ตกงำนตำมไปด้วยอีก 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกควำมหมำยของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงไร 

2. ปัจจัยใดบ้ำงที่มผีลต่อกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
3. กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์มคีวำมส ำคัญต่อองค์กำรอย่ำงไร 

4. องค์กำรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงไรจงึต้องท ำกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จงบอกสำเหตุ
ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว 

5. อธิบำยกระบวนกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
6. เมื่อองกำรตอ้งกำรเพิ่มแรงงำนท่ำนจะสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีใด  จงเสนอแนะ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 

7. เมื่อองค์กำรตอ้งกำรลดแรงงำนลงท่ำนจะสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีใด  จงเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์งาน และการประเมินค่างาน  

   กำรวิเครำะห์งำน เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ที่มีกำรเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์ไปยังกิจกรรมต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร ซึ่งข้อมูลที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์งำน  ประกอบไปด้วย ค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description)  และคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำน (Job Specification)  โดยมีเนื้อหำประกอบไปด้วย  รำยละเอียดของงำนที่แสดงให้คนอื่น
เห็นว่ำพนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงไร  ซึ่งประกอบไปด้วยช่ืองำน  สรุปงำน  หน้ำที่งำน  ส่วนคุณสมบัติ
ของผูป้ฏิบัติงำน  เป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นว่ำผูท้ี่จะมำปฏิบัติงำนมีคุณสมบัติเป็นอย่ำงไร  เพื่อที่จะได้น ำ
ข้อมูลในกำรจัดเตรียมเครื่องมือที่จะน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของ
พนักงำนในองค์กำรที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกันออกไป  ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ท ำงำน  มีควำมเข้ำใจในควำมรับผิดชอบของงำนตนเองอย่ำงชัดเจน  และควำมสัมพันธ์ของงำน
ตนเองที่จะไปเกี่ยวข้องกับงำนอื่น   ที่มอียู่ในองค์กำรร่วมกับพนักงำนภำยในองค์กำร  ทั้งนี้ยังแสดง
ถึงรำยละเอียดของงำนที่แสดงถึงสิ่งที่ตนเองท ำอยู่ให้หัวหน้ำงำนได้รับรู้ถึงเนื้อหำในงำนของตนเอง  
รวมถึงคุณสมบัติของคนที่จะท ำงำนในต ำแหน่งนั้น   เพื่อที่ได้น ำไปเป็นเครื่องมือในกำรสรรหำคนมำ
ท ำงำนได้ตรงกับต ำแหน่งมำกขึ้น  นอกจำกนั้นเรำยังใช้กำรวิเครำะห์งำนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนในกำรจัดท ำโครงสร้ำงและกำรประเมินค่ำงำนให้เหมำะสม  รวมไปถึงกำรน ำไป
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอีกด้วย 

   นอกจำกกำรวิเครำะห์งำนจะศึกษำในเรื่องรำยละเอียดและคุณสมบัติของงำนแล้ว  ยังมีส่วน
หนึ่งที่เรำน ำกำรวิเครำะห์งำนไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของงำนทำงด้ำนวิศวกรรม  ซึ่งอำจจะ
เพิ่มเติมในเรื่องกำรไหลของงำนน ำมำปรับปรุงให้งำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันกับงำนอื่นอย่ำงต่อเนื่อง  
ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนบริษัทขำยส่งมอืถือ  จะต้องจัดท ำเส้นทำงในกำรเดินรถไปส่งของตำมสถำนที่ต่ำง   
ทั้งใกล้และไกลตำมเขตที่ตนเองรับผดิชอบ  พนักงำนจะต้องท ำกำรวำงแผนกำรเดินทำงของตนเองในแต่ละ
วัน  เพื่อให้สินค้ำที่ลูกค้ำได้รับนั้นถึงมืออย่ำงรวดเร็วที่สุด  กำรวิเครำะห์งำนในส่วนนี้ก็จะดูในงำนกำร
วำงแผนกำรเดินทำงในแต่ละวันโดยใช้ค่ำระยะทำงกิโลเมตรออกมำเป็นจัดกำรวำงแผนนั่นเอง 
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ความหมายของการวเิคราะห์งาน   
   ได้มผีูใ้หค้วำมหมำยของค ำว่ำกำรวิเครำะหง์ำน (Job  Analysis)  ไว้ดังนี ้

   วนิดำ  วำดีเจริญและคณะ (2556, หน้ำ 27)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง  
กำรศึกษำเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับที่อยู่ในองค์กำรว่ำ  ผู้ปฏิบัติงำนแต่
ละคนมีขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง  กำรแสดงรำยละเอียดวิธีกำรท ำงำนของ
ผูป้ฏิบัติงำนตั้งแต่เริ่มต้นท ำงำน  และคุณสมบัติเฉพำะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรจึงจะท ำให้งำนนั้นส ำเร็จ  
ซึ่งสำมำรถเขียนออกมำในรูปแบบของใบก ำหนดหน้ำที่งำน  หรอืใบบรรยำยลักษณะงำน 

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557, หน้ำ 64)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง  
กระบวนกำรสร้ำงข้อมูลในกิจกรรมต่ำง   ในกำรท ำงำน  โดยมีรำยละเอียดของเทคนิคทักษะหน้ำที่และ
ควำมรู้ในกำรที่จะท ำงำนนั้น   ใหไ้ด้ประสิทธิภำพแสดงและประสิทธิผลที่องค์กำรต้องกำร 

   วิเชียร  วิทยอุดม (2557, หน้ำ 3-1)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง 
กระบวนกำรก ำหนดและรำยงำนที่มขี้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่ว   ไปของงำนแต่ละประเภทหรืออีกนัยหนึ่ง
อำจกล่ำวว่ำ  กำรวิเครำะห์งำน  คือ  กระบวนกำรก ำหนดอันเนื่องมำจำกกำรสังเกตกำรณ์กำรศึกษำ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนแต่ละอย่ำง 

   กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 81)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง  
กระบวนกำรที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบซึ่งถูกน ำมำใช้ในกำรศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงำน  เพื่อที่ได้สำรสนเทศของงำนนั้นเพียงพอต่อกำรที่จ ำน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรม
อื่นในอนำคต 

   จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 94)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง  
กระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง   ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับงำน (Job)  หน้ำที่ (Task)  ควำม
รับผิดชอบ(Reponsibility)  ชนิดของบุคคลควำมรู้ (Knowledge)  ควำมสำมำรถ (Ability) ทักษะ (Skill)  ที่
ต้องกำรส ำหรับงำน 

   Mondy (2008, p. 50) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน  หมำยถึง  กระบวนกำรที่มีระบบ
ของกำรก ำหนดทักษะ   หน้ำที่ และควำมรู้ที่จ ำเป็นจะต้องใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนงำน  ในองค์กำร  ค ำ
ว่ำ “งำน”  จะประกอบไปด้วยกลุ่มของงำน (A Group of Tasks)  ที่จะต้องถูกปฏิบัติเพื่อที่จะให้องค์กำร
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรได้ 

   จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรวิเครำะห์งำน  
หมำยถึง  กระบวนกำรศึกษำวิธีกำรท ำงำนของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในต ำแหน่งงำนที่ตนเองรับผิดชอบ  
เพื่อที่จะน ำมำเขียนในรูปแบบของค ำบรรยำยลักษณะงำน  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  โดยประโยชน์
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ของกำรวิเครำะห์งำนจะน ำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ตั้งแต่  กำรสรรหำ
และกำรคัดเลือกบุคลำกร  โอกำสในกำรจ้ำงงำนที่เท่ำเทียมกัน  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  กำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน  กำรฝกึอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์งาน 

   กำรวิเครำะหง์ำนจะมีค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องในกำรจัดท ำเอกสำร
โดยมีค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป  (จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 2558, หน้ำ 99;  วิเชียร  วิทยอุดม, 
2557,  หน้ำ 8 ;  เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุย้โต, 2553 ,  หน้ำ 83) 

1. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  คือ  สิ่งที่แสดงให้เห็นขอบเขตควำมรับผิดชอบหน้ำที่
ของผู้ปฏิบัติงำน  รวมถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนในกำรท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ
องค์กำร  โดยในกำรวิเครำะหง์ำนจะมีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องสองส่วน  คือ 

1.1 รายละเอียดงาน (Job Description)  เป็นกำรแสดงถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ท ำในต ำแหน่งนั้น   โดยไม่ยึดถือที่ตัวบุคคลจะเน้นที่ต ำแหน่งงำน
เป็นหลัก และงำนนั้นจะต้องมีสภำพกำรท ำงำนที่มีลักษณะเป็นอย่ำงไร  ซึ่งประกอบไปด้วย  ช่ืองำน
หรอืต ำแหน่งงำน  สถำนที่ตัง้ขององค์กำร  สรุปงำน  หน้ำที่งำน  เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรท ำงำน วัตถุดิบสินค้ำและบริกำร  กำรควบคุมและสำยงำนบังคับบัญชำ  ควำมรับผิดชอบ  
สภำพกำรท ำงำน  อันตรำยอันอำจเกิดจำกกำรท ำงำน  เป็นต้น 

1.2 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  คือ  สิ่งที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติ
ขั้นพื้นฐำนของผู้ปฏิบัติงำนที่จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนนั้นประสบควำมส ำเร็จ  ซึ่งประกอบไปด้วย 
วุฒิกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ  ควำมต้องกำรใช้ก ำลังกำย  
ควำมช ำนำญในร่ำงกำย  ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร  สภำพร่ำงกำยส่วนสูงหรือน้ ำหนัก  
ควำมสำมำรถพิเศษ  สติปัญญำและไหวพริบ  เป็นต้น 

2. การประเมินค่างาน (Job Evaluation)  เป็นกำรเปรียบเทียบต ำแหน่งงำนที่ท ำ  โดย
อำศัยข้อมูลพืน้ฐำนในกำรท ำงำนมำใช้ในกำรประเมินค่ำงำน  เช่น  กำรประเมินค่ำงำนเลขำนุกำรกับ
ต ำแหน่งบัญชี  ถ้ำเป็นส ำนักงำนที่ท ำงำนด้ำนบัญชีจะให้ควำมส ำคัญกับอำชีพบัญชี  ต ำแหน่ง
เลขำนุกำรจะไม่ค่อยมีควำมส ำคัญเท่ำที่ควรและมีค่ำคะแนนน้อย  ในขณะเดียวกันถ้ำเป็นบริษัทที่
ต้องติดต่อกับหน่วยงำนภำยนอกประสำนกับบริษัทภำยนอกและฝ่ำยต่ำง   ภำยในองค์กำร  ก็จะให้
ควำมส ำคัญกับต ำแหน่งเลขำนุกำรเป็นหลัก  ทั้งนี้  งำนที่ท ำจะมีค่ำคะแนนสูงหรือต่ ำก็ขึ้นอยู่กับ
บริษัทด้วยเช่นกันว่ำประกอบกิจกำรทำงด้ำนไหนด้วย 
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3. การแยกประเภทงาน (Job Classification)  กำรจัดงำนที่อยู่ร่วมกันออกมำแยกเป็น
ประเภทตำมควำมสำมำรถควำมรับผิดชอบของงำนนั้น   โดยเฉพำะงำนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
โดยอำศัยมำตรฐำนในกำรท ำงำนเป็นตัวหลักในกำรแยก 

4. การออกแบบงาน (Job Design)  คือ  กระบวนกำรที่ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรท ำงำนโดย
อำศัยคุณลักษณะเฉพำะของงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนนั้นให้มีควำมสัมพันธ์เคลื่อนไหวไปในทิศทำง
เดียวกัน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรให้บริกำรของพนักงำนขำยร้ำนอำหำรสะดวกซื้อ  จะจัดกำรล ำดับควำม
เคลื่อนไหวของพนักงำนในกำรรับใบสั่งสินค้ำ  แล้วค ำนวณเสร็จพนักงำนจะหันไปหยิบของให้ตำมที่
ลูกค้ำต้องกำร  หลังจำกนั้นพนักงำนก็น ำส่งให้ลูกค้ำที่เคำเตอร์ให้ลูกค้ำบริกำรตนเอง  บริษัทจะ
ค ำนวณเป็นวินำทีในกำรให้บริกำรออกมำและบันทึกเป็นค่ำคะแนน  หำกมีควำมผิดปกติในควำม
ล่ำช้ำสินค้ำข้อมูลเวลำก็จะท ำกำรบันทึกไว้เช่นกัน  เพื่อน ำมำปรับปรุงงำนในอนำคตดังภำพต่อไปนี ้  

 

 

 

ภาพท่ี  3. 1  แสดงกำรออกแบบงำนรับใบสั่งซื้อของลูกค้ำร้ำนอำหำรสะดวกซือ้ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 80) 

   จำกภำพที่ 3.1  จะเห็นได้ว่ำ  เมื่อพนักงำนรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำเรียบร้อยแล้ว  ค ำสั่งซื้อ
ของลูกค้ำจะถูกบันทึกลงไปในข้อมูลคอมพิวเตอร์  และส่งผ่ำนไปยังพนักงำนที่เตรียมอำหำรตำม
ค ำสั่งซื้อ  หลังจำกนั้นพนักงำนจะหันกลับไปน ำสินค้ำใส่ถำดอำหำรที่พนักงำนเตรียมไว้  แล้วหัน
กลับมำเอำอำหำรใหลู้กค้ำ  และท ำกำรตรวจสอบรำยกำรอำหำรกับลูกค้ำอีกครั้ง  เพื่อที่จะได้ทรำบ

พนักงำนรับค ำ
สั่งซือ้ 

ลูกค้ำสั่ง
อำหำร 

พนักงำนค ำนวณรำคำ
และรับช ำระเงิน 

พนักงำนหันกลับไป
เอำอำหำรใส่ถำด 

ลูกค้ำรับ
อำหำร 
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ว่ำลูกค้ำได้รับอำหำรครบตำมที่ได้สั่งซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  กระบวนกำรรับค ำสั่งซื้อ 1  ค ำสั่ง 
จงึเสร็จสิน้ลง  พร้อมกับรับค ำสั่งซือ้ลูกค้ำรำยใหม่ต่อไป 

5. การเพิ่มงาน (Job Enrichment)  เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเนื้องำนและระดับควำมรับผิดชอบของ
งำนที่ผู้ปฏิบัติงำนนั้นท ำอยู่ปกติให้ใช้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นจำกเดิม  และปริมำณงำนควำมรับผิดชอบที่
สูงขึ้น  ท ำให้เกิดควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน  งำนที่ท ำนั้นจะยำกขึ้นกว่ำงำนเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ ำ  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ครีเอทีฟ  มีหน้ำที่หลักที่ได้รับมอบหมำยให้คิดสร้ำงสรรค์
เกี่ยวกับรำยกำร 1  รำยกำร  แต่เมื่อเขำท ำงำนจนมีทักษะและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรรำยกำร  
หัวหน้ำงำนอำจมอบหมำยงำนเพิ่มขึ้น 1-2  รำยกำร  ในที่นี้จะพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ครีเอทีฟ 1  คน  จะต้อง
รับผดิชอบรำยกำรทีวไีม่น้อยกว่ำ 2  รำยกำรขึ้นไป  เนื่องจำกงำนงำนด้ำนครีเอทีฟรำยกำรเป็นงำนที่ต้อง
ใช้ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์งำนอยู่ตลอดเวลำ  เพื่อที่จะให้รำยกำรนั้นไม่น่ำเบื่อหน่ำย ซึ่งแสดง
เป็นภำพได้ดังนี ้

 

 

ภาพท่ี  3. 2  แสดงกำรเพิ่มงำนของเจ้ำหน้ำที่ครเีอทีฟรำยกำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 81) 

   จำกภำพที่  3.2  นอกจำกตัวอย่ำงของเจ้ำหน้ำที่ครีเอทีฟที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว  ยังมี
ตัวอย่ำงของร้ำนที่ให้รับช ำระค่ำบริกำร  ซึ่งมีผู้จัดกำรร้ำนรับช ำระค่ำบริกำร  แต่ก่อนเคย
รับผิดชอบดูแลร้ำนเดียว คือ ร้ำน ก.  ที่เปิดสำขำเดียวในจังหวัด  เมื่อกิจกำรเริ่มมีกำรขยำย
สำขำเพิ่มขึ้น  บริษัทอำจเพิ่มจ ำนวนสำขำที่เปิดใหม่ให้  ผู้จัดกำรร้ำนรับช ำระค่ำบริกำรดูแล
เพิ่มขึน้อีก 2  สำขำ  คือ ร้ำน ข. และ ค. ที่ขยำยตัวเพิ่มขึน้ในภำยหลัง 

เจ้ำหนำ้ที่ครเีอทีฟรำยกำร 

สถำนทีโทรทัศน์ 

รำยกำรขำ่ว 

รำยกำรกีฬำ 

รำยกำรบันเทิง 
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ภาพท่ี  3. 3  แสดงกำรขยำยกำรให้บริกำรของธุรกิจ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 82) 

    จำกภำพที่ 3.3  แสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบงำนจำกเดิมที่รับผิดชอบเพียงร้ำนเดียวทำง
ร้ำนขยำยให้เพิ่มขึ้นซึ่งจะรวมไปถึงควำมรับผิดชอบต่อจ ำนวนเงินของร้ำนในสำขำที่จะต้องโอนส่งให้กับ
ทำงธนำคำรทุกวัน  กำรรับผิดชอบต่อพนักงำนภำยในร้ำนรับช ำระที่มีพนักงำนต่อร้ำน 5  คน จะเพิ่มขึ้น
เป็น 15  คน 

6. การขยายงาน (Job Enlargement)  เป็นกำรเพิ่มควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน  โดย
ลักษณะงำนเหมือนเดิม  แต่เพิ่มขอบเขตควำมรับผิดชอบมำกขึ้น  หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ  ท ำงำน
เหมือนเดิมแต่ปริมำณงำนที่ท ำมีมำกขึ้น  เป็นกำรเพิ่มงำนที่ท ำอยู่ให้มีปริมำณมำกขึ้น  แต่ควำม
รับผดิชอบอยู่ในขอบเขตของงำนเท่ำเดิมเป็นกำรขยำยงำนในแนวนอน  ดังภำพต่อไปนี ้ 

 

 

 

ผู้จัดกำรร้ำนรับช ำระ
ค่ำบริกำร 

ร้ำน ก 

ผู้จัดกำรร้ำนรับ
ช ำระค่ำบริกำร 

ร้ำน ก ร้ำน ข ร้ำน ค 
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ภาพท่ี  3. 4  แสดงกำรขยำยขอบเขตของงำนในแนวดิ่ง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 83) 

 

 

ภาพท่ี  3. 5  แสดงกำรขยำยงำนในแนวดิ่ง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 83) 

    จำกภำพที่  3.5  เป็นกำรเปรียบเทียบกับรูปภำพที่  3.4  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนพนักงำนจำก
เดิมสำขำละ 10  เมื่อมีกำรขยำยสำขำมำกขึ้นจ ำนวนพนักงำนที่รับผิดชอบต่อสำขำก็มำกขึ้นตำมล ำดับ
ลักษณะของงำนที่รับผดิชอบเป็นงำนเดิมที่ท ำอยู่แต่ขยำยควำมรับผดิชอบมำกขึน้นั่นเอง 

 

 

ผูจ้ัดกำรเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

สำขำขอนแก่น 

(พนักงำน 10 คน) 

สำขำอุดรธำนี 

(พนักงำน 10 คน) 
สำขำหนองคำย 

(พนักงำน 10 คน) 

ผูจ้ัดกำรเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

สำขำขอนแก่น 

(พนักงำน 10 คน) 

สำขำอุดรธำนี 

(พนักงำน 10 คน) 

สำขำหนองคำย 

(พนักงำน 10 คน) 

อ ำเภอ ก อ ำเภอ ข อ ำเภอ ก อ ำเภอ ข อ ำเภอ ก อ ำเภอ ข 
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ประโยชน์ของการวเิคราะห์งาน 

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558, หน้ำ 26) และค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557, หน้ำ 67) ได้กล่ำวถึง  
ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์งำนที่มีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกับงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยใน
องค์กำรในงำนด้ำนต่ำง   ดังนี ้ 

1. การออกแบบงาน ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนจะน ำมำใช้ในเรื่องของกำร
ออกแบบงำนภำยในองค์กำร  ได้แก่  กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรป้องกัน
อุบัติเหตุในกำรท ำงำน  เป็นต้น  ทั้งนี้  เนื่องจำกข้อมูลในรำยละเอียดงำน  และคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำน  จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผลกระทบต่อกำรท ำงำน  
องค์กำรจงึต้องมีกำรออกแบบงำนเพื่อป้องกันอุบัติภัยในกำรท ำงำนด้วยเชน่กัน 

2. การจัดท าโครงสร้างองค์การ ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำน  ซึ่งประกอบไปด้วย
รำยละเอียดงำน  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  จะน ำไปช่วยในกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนที่มีอยู่ในโครงสร้ำงขององค์กำร  และงำนแต่ละ
งำนจะมีพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น  จ ำนวนกี่คน  เพื่อให้สอดคล้องและเหมำะสมไม่
มำกหรอืน้อยจนเกินไป 

3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  กระบวนกำรนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีกำรวำง
ต ำแหน่งต่ำง   ไว้ในองค์กำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และทรำบจ ำนวนของก ำลังคนที่เมื่อได้กำร
ก ำหนดโครงสร้ำงงำนแล้ว  หน้ำที่ต่อไปคือกำรเอำจ ำนวนพนักงำนที่มีอยู่มำใส่ลงในโครงสร้ำง
ขององค์กำรจะท ำใหเ้ห็นชัดว่ำงำนแต่ละคนควรใช้พนักงำนที่มีอยู่จ ำนวนกี่คน และคนที่ท ำงำนแต่
ละคนควรมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

4. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  หลังจำกองค์กำรได้มกีำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  
และทรำบจ ำนวนของบุคลำกรที่ต้องกำรเข้ำมำท ำงำน  กระบวนกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
เพื่อหำผู้สมัครงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตรงตำมรำยละเอียดของงำน รวมถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ของงำนที่พนักงำนผู้ที่จะเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรจะได้รับกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสม  และช่วยในกำร
จัดคนเข้ำท ำงำน  ท ำให้เรำสำมำรถจัดหำคนที่จะเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม  ข้อมูลที่ได้
จำกกำรบรรยำยลักษณะงำนจะเป็นกำรอธิบำยว่ำผู้ที่จะมำปฏิบัติงำนจะต้องท ำงำนในต ำแหน่งนั้น
อย่ำงไร  และคุณสมบัติของพนักงำนที่องค์กำรต้องกำรท ำให้ได้พนักงำนที่จะมำท ำงำนได้ตรงกับ
ต ำแหน่งที่องค์กำรต้องกำรที่สุดตัวอย่ำง  เช่น  ถ้ำเรำจะรับสมัครพนักงำนธุรกำรแผนก  เรำจะต้องรู้
คุณสมบัติพื้นฐำนของผูท้ี่ปฏิบัติงำนวุฒิกำรศกึษำปริญญำตรีสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  ควำมสำมำรถในกำร
พิมพ์ดีดไทยอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำ 35  ค ำต่อนำที  เป็นต้น  วิธีกำรสรรหำและคัดเลือกเรำสำมำรท ำกำร
ทดสอบกำรพิมพ์ดีดเพิ่มเติม  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูส้มัครสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง  
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5. การประเมินการปฏิบัติงาน  ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำน  จะช่วยท ำให้ผู้
ประเมิน  หรือผู้บังคับบัญชำได้ทรำบว่ำพนักงำน  สำมำรถเปรียบกำรท ำงำนของพนักงำนทุกคน
ที่อยู่ในฝ่ำยและแผนกของตนเอง  และสำมำรถอธิบำยข้อแตกต่ำงที่เกิดจำกกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนได้  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนกำรเงินในแผนกสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องแตกต่ำงกัน
มำกน้อยเพียงใด  บำงคนอำจมีข้อผิดพลำดมำก รวมถึงควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนประจ ำวัน  
นอกเหนือจำกที่ได้มอบหมำยใหว้่ำมีควำมรอบคอบมำกน้อยเพียงใด  เป็นต้น   

6. การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลที่อยู่ในกำรวิเครำะห์งำนจะเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอย่ำงชัดเจนทุกขั้นตอนกำรท ำงำนจึงท ำ
ใหห้น่วยงำนได้รับทรำบควำมรู้ควำมสำมำรถที่น ำมำใช้ในกำรท ำงำนของพนักงำนว่ำเขำเหล่ำนั้น
มีจุดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดบ้ำง  เพื่อที่จะน ำไปพัฒนำเพิ่มเติมในส่วนที่ขำด เช่น  บำงครั้ง
องค์กำรพบว่ำพนักงำนขำดควำมช ำนำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่องำนเอกสำรเนื่องจำกในกำร
พิมพ์งำนจะท ำงำนค่อนข้ำงล่ำช้ำองค์กำรก็อำจจะส่งเสริมด้วยกำรให้พนักงำนเรียนรู้ทักษะกำรใช้
งำนโปรแกรมต่ำง   ได้มำกขึน้บำงครั้งเรำพบว่ำพนักงำนไม่เก่งในเรื่องของกำรใช้โปรแกรม Excel

หรือพนักงำนใช้งำนไม่เหมำะสมกับเอกสำรเรำก็อำจจะเพิ่มเติมในส่วนของกำรใช้งำน  Excel  

ใหก้ับพนักงำน  งำนทำงด้ำนบุคลำกรส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่ต้องใช้โปรแกรม Excel  เป็นส่วนใหญ่  
ส่วนกำรใช้โปรแกรม Word จะเป็นเรื่องงำนเอกสำรตอบจดหมำยหรอืกำรบันทึกต่ำง   เป็นต้น 

7. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนจะน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและ
พัฒนำอำชีพของพนักงำนทุกคนในองค์กำร  กำรวำงแผนอำชีพให้กับพนักงำนภำยในองค์กำรส่วนใหญ่จะ
แบ่งเป็น 2  อย่ำง  คือ กำรเติบโตตำมค่ำของงำน (Job Value) และกำรเติบโตตำมควำมสำมำรถของผู้ด ำรง
ต ำแหน่ง (Personal  Value)  โดยกำรเติบโตตำมค่ำของงำน เป็นกำรเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้นไป  โดยที่มี
ต ำแหน่งงำนรองรับอยู่แล้ว  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเลื่อนต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ  ต ำแหน่งผู้ช่วย
ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ  และต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อขึ้นไปตำมล ำดับ  ส่วนวิธีกำรเติบโตตำมควำม
ต้องกำรของผูด้ ำรงต ำแหน่ง สำมำรถท ำได้โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก  วิธี
นี้จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนที่ท ำงำนในต ำแหน่งเดิมมำนำนได้มีโอกำสข้ำมสำยงำนไปเติบโตในต ำแหน่ง
อื่นได้มำกขึน้  

8. การประเมินค่างาน  เพื่อกำรจ่ำยค่ำตอบแทนองค์กำรจะน ำกำรวิเครำะห์งำนมำใช้ในเรื่อง
กำรประเมินค่ำงำนเพื่อตีรำคำออกมำเป็นรำคำค่ำงำน  และแปลงค่ำงำนออกมำเป็นคะแนน เพื่อมำ
ก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนตำมควำมยำกง่ำยของงำนตำมต ำแหน่งงำนที่พนักงำนได้ท ำ
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งปัจจัยที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ ระดับควำมรู้  มนุษยสัมพันธ์  
ควำมรับผิดชอบ  ผลกระทบที่เกิดจำกต ำแหน่งงำน  และระดับของกำรตัดสินใจ  โดยในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนทุกครั้งที่มีกำรประเมินพนักงำนภำยในองค์กำรกำรวิเครำะห์งำนจะท ำให้เรำเห็น
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รำยละเอียดหรือดัชนีชี้วัดที่พนักงำนได้ตั้งไว้ในกำรท ำงำนจะมีผลต่อกำรประเมินของพนักงำน  ท ำให้เรำ
ทรำบว่ำ เขำท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  ตัวอย่ำงเช่น พนักงำนแคชเชียร์ของบริษัทที่อยู่ตำมสำขำ
ต่ำง   จะต้องน ำเงนิส่งเข้ำธนำคำรเวลำ 17. 00 น.  ทุกวัน  หลังจำกเลิกงำนหำกพนักงำนไม่สำมำรถท ำได้
ภำยในเวลำที่ก ำหนดก็ถือจะว่ำในวันนั้นพนักงำนมีข้อผิดพลำด  และจะต้องท ำกำรบันทึกรำยงำนแจ้ง
สำเหตุที่ท ำใหเ้กิดข้อผดิพลำดดังกล่ำว เพื่อที่จะได้น ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป 

9. การบรหิารค่าตอบแทน  กระบวนกำรวิเครำะห์งำนจะน ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนที่ท ำงำนในแต่ละต ำแหน่งแยกตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคนที่
แตกต่ำงกันออกไป  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1  และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 2  ค่ำตอบแทน
จะต้องแตกต่ำงกัน  เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1  ท ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเพียงอย่ำงเดียว  แต่เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 2  อำจต้องท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดของงำนจำกเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1  เป็น
ต้น   

10. สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  กระบวนกำรวิเครำะห์งำนจะมีข้อมูล  ที่ระบุ
ถึงสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยพร้อมบอกถึงสำเหตุต่ำง   ในกำรท ำงำนด้วยและ
เครื่องมอือุปกรณ์ส ำหรับกำรป้องกันภัยขณะที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องใช้ขณะปฏิบัติงำน  ตัวอย่ำงเช่น  กำร
ใส่รองเท้ำ และหมวกป้องกันภัย  เป็นเครื่องของวิศวกรที่จะต้องท ำหน้ำที่ตรวจงำนในโครงกำร  ลักษณะ
กำรท ำงำนของวิศวกรโครงกำรก่อสร้ำงที่จะต้องระวังในเรื่องของ เศษอิฐ เศษปูน ที่อำจหล่นลงมำใส่
ศรีษะวิศวกรจะต้องใส่ชุดที่พร้อมส ำหรับกำรเตรียมพร้อมในกำรตรวจงำนด้วยเช่นกัน 

11. แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย  กระบวนกำรวิเครำะห์งำนสำมำรถน ำไปใช้ในเรื่องกำร
ป้องกันอันเกิดจำกสำเหตุของกำรร้องเรียนจำกกำรจ่ำยค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน  ที่ไม่เป็น
ธรรม เป็นต้น  ส่วนใหญ่ปัญหำมักเกิดจำกกำรที่นำยจ้ำงมักจะให้ลูกจ้ำงท ำงำนเกินเวลำที่ก ำหนด  หรือ
กำรท ำงำนนอกเหนือจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของงำน  เมื่อเกิดข้อพิพำทระหว่ำงนำยจ้ำงกับ
ลูกจำ้ง  กำรน ำรำยละเอียดงำนมำเป็นหลักฐำนจงึจะเป็นวิธีกำรหนึ่งที่น ำมำใช้ในกรณีดังกล่ำว  

จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถแสดงใหเ้ห็นได้ตำมภำพดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  3. 6  ประโยชน์ของกำรวเิครำะห์งำนในด้ำนอื่น   ภำยในองค์กำร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  Gary Dessler,   2015, p. 87)    

 

กำรออก 

แบบงำน 

กำรจัดท ำ
โครงสร้ำงองค์กำร 

กำรสรรหำและกำร
คัดเลือกบุคลำกร 

 

กำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำน 

กำรบริหำร
ค่ำตอบแทน 

กำรวิเครำะห์งำน 

กำรบรรยำย
รำยละเอียดงำน 

คุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำน 

ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ 

กำรประเมินค่ำงำน 

กำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์  

ควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ 

สุขภำพและควำม
ปลอดภัย 

กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์

งำน ควำมรับผิดชอบ หน้ำที ่

พนักงำนสัมพันธ ์
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วธิีการวเิคราะห์งาน 

   เสนำะ  ติเยำว์ และเสน่ห์  จุ้ยโต (2553, หน้ำ  87)  และจตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ 
(2558, หน้ำ  102) ได้กล่ำวถึง  วิธีวิเครำะหง์ำนไว้หลำยวิธี ได้แก่ 

1. การออกแบบสอบถาม (Questionnaires)  เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมำก  และง่ำยต่อกำรจัดท ำ
มำกที่สุด  อีกทั้งยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำที่ต่ ำ  เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถที่จะกรอกแบบสอบถำม
โดยกำรใช้เครื่องหมำย  หรอื ลงในแบบสอบถำมได้ทันที  ลักษณะของแบบสอบถำมควรมีเนื้อหำที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงำนรับผิดชอบในองค์กำรหรือหน่วยงำนนั้น  ด้วย ข้อมูลใน
แบบสอบถำมควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้

1.1. ช่ือต ำแหน่ง แผนก ฝำ่ย และผูบ้ังคับบัญชำ 

1.2. หน้ำที่งำนโดยสรุป 

1.3. สำยงำนบังคับบัญชำ และกำรควบคุมบังคับบัญชำ 

1.4. เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ท ำงำน 

1.5. คู่มอืปฏิบัติงำน หรอืมำตรฐำนในกำรท ำงำน 

1.6. กำรประสำนงำน ภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 

1.7. อ ำนำจกำรตัดสินใจ คนเดียว หรอืหลำยคน 

1.8. ควำมรับผดิชอบในงำน และเป้ำหมำยที่จะท ำใหง้ำนนั้นส ำเร็จ 

1.9. กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของงำน 

1.10. กำรเก็บบันทึกข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำน 

1.11. สภำพร่ำงกำยที่สง่ผลต่อกำรท ำงำน 

1.12. สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกที่มีผลต่อกำรท ำงำน 

1.13. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

1.14. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนขั้นต่ ำ 

1.15. กำรฝกึอบรมและพัฒนำตนเอง 
2. การสังเกตโดยผู้วิเคราะห์งาน (Observation)  วิธีนี้เป็นวิธีที่จะต้องคอยสังเกตวิธีกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละวันแล้วลงมือจดบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตโดยตัวผู้วิเครำะห์
งำน  ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตจะใช้ได้กับงำนบำงอย่ำงโดยเฉพำะงำนทำงด้ำนช่ำงฝีมืองำนที่ต้อง
อำศัยควำมช ำนำญพิเศษหรืองำนที่ไปสอบถำมแล้วยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงต้องใช้กำรสังเกตร่วม
ด้วยกำรให้เลือกรำยกำรเหมำะส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กำรที่มีขนำดใหญ่มีพนักงำนเป็นจ ำนวน
มำกงำนที่ท ำมีลักษณะรูปแบบกำรท ำงำนที่คล้ำยคลึงกันจะท ำให้เรำสำมำรถแยกประเภทงำน
ออกมำท ำกำรวิเครำะห์เป็นกลุ่มงำนได้ 
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3. การสัมภาษณ์ (Interviews)  เป็นเครื่องมือขั้นต้นของกำรรวบรวมข้อมูล  เพรำะ
นอกจำกจะท ำให้เรำได้ทรำบถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงำนแล้ว  ยังทรำบถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่
ผู้ปฏิบัติงำนได้ท ำ  วิธีกำรนี้จะใช้คนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มงำนประมำณ 2-3  คน  เพื่อน ำข้อมูลที่
ได้จำกตัวแทนกลุ่มมำท ำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำงำนที่ให้ข้อมูลนั้นถูกต้องจริง  วิธีกำรสัมภำษณ์
งำนที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี  3. 7  แสดงขัน้ตอนกำรสัมภำษณ์กำรวิเครำะห์งำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 89) 

4. การให้เลือกรายการ  เหมำะส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กำรที่มีขนำดใหญ่มีพนักงำนเป็น
จ ำนวนมำกงำนที่ท ำมีลักษณะรูปแบบกำรท ำงำนที่คล้ำยคลึงกันจะท ำให้เรำสำมำรถแยกประเภทงำน
ออกมำท ำกำรวิเครำะหเ์ป็นกลุ่มงำนได้ 

ผู้วิเครำะห์งำนแนะน ำตนเอง พนักงำนผู้ถูกสัมภำษณ์ 

แจ้งวัตถุประสงค์ของกำร
สัมภำษณ์กำรวเิครำะห์งำน 

แสดงควำมสนใจตอ่ผู้ถูก
สัมภำษณ ์

ใชภ้ำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและอธิบำย
ให้ชัดเจน ไมส่ับสน 

มคีวำมเป็นกัลยำณมติรตอ่ 

ผู้ถูกสัมภำษณ์ 
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ภาพที่  3. 8  แบบเลือกรำยกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องส่วนงำนภำยในองค์กำรและภำยนอกองค์กำร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  บริษัท  บริษัทฮอนด้ำมำฮ่ำ  จ ำกัด,  (http://bestfaibeer.blogspot.com/) 

5. การเก็บบันทึกประจ าวัน หรือ การบันทึกการท างานของผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน
(Employee Recording)  โดยกำรเอำบันทึกประจ ำวันที่พนักงำนเขียนประจ ำวันมำสรุปรวบรวมเป็น
หัวข้อหรือประเภทของงำนงำนที่ซ้ ำกันมีลักษณะคล้ำยกันจะถือเป็นงำนหนึ่งงำนจะท ำให้ทรำบ

http://bestfaibeer.blogspot.com/
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จ ำนวนงำนของพนักงำนที่รับผิดชอบและเห็นรำยละเอียดของงำนมำกขึ้น  สำมำรถแสดงได้ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี ้

(ตัวอย่าง) 

(แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงาน) 

บันทกึการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ผูจ้ัดท ำ................……………………….ต ำแหน่ง………………รหัสงำน............... 

แผนก……………………ฝำ่ย....................................................... 

วัน/เดือน/
ป ี

กิจกรรม
ประจ าวัน 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา หมาย
เหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

 

6. การประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญ  วิธีนี้จะท ำได้ดีต้องอำศัยผู้เช่ียวชำญที่มีควำมรู้ในงำน  
มำท ำกำรวิเครำะห์  เพรำะถ้ำผู้เช่ียวชำญไม่มีควำมรู้ในงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนเขียนและไม่ลึกซึ้งในงำน
ย่อมท ำใหก้ำรจัดระเบียบกำรวิเครำะหง์ำนมีควำมผดิพลำดท ำใหเ้กิดควำมบกพร่องในงำนได้ 

7. แบบผสม  โดยกำรน ำเอำวิธีกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นมำใช้ร่วมกัน  เช่น  กำรใช้กำรออกแบบ
สอบถำมร่วมกับกำรสัมภำษณ์เมื่อได้แบบสอบถำมมำแล้ว  อำจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจำกพนักงำน
อำจกรอกให้ไม่ครบ  เรำอำจเรียกตัวแทนพนักงำนมำท ำกำรสัมภำษณ์เพื่อให้งำนที่ท ำได้ข้อมูลครบถ้วน
มำกยิ่งขึน้ 
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กระบวนการในการวเิคราะห์งาน 

   ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะหง์ำนจะท ำให้เรำได้ใบก ำหนดหน้ำที่งำน  ซึ่งองค์ประกอบของใบ
ก ำหนดหน้ำที่งำนประกอบไปด้วยกำรบรรยำยลักษณะงำน  หรือแสดงรำยละเอียดงำน (Job  
Description)  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน (Job Specification)  กำรที่เรำจะน ำข้อมูลในกำรวิเครำะห์
งำนไปใช้ในงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สิ่งส ำคัญคือ  หัวข้อที่แสดงให้เห็นว่ำ  ผู้ปฏิบัติงำนมี
รำยละเอียดขอบเขตในกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง  และคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงำนนั้นตรงกับวัตถุประสงค์
กับงำนหรอืไม่  ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะหง์ำนเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลหรอืหัวข้อที่ส ำคัญในกำรจัดเอกสำรกำร
วิเครำะหง์ำน  (จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 2558, หน้ำ 104)  จงึควรใหม้ีเนื้อหำดังต่อไปนี ้

 

 

ภาพท่ี  3. 9  แสดงกระบวนกำรวิเครำะห์งำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 92) 

กำรวิเครำะห์งำน 

(Job Analysis) 

 

รำยละเอียดงำนของผู้ปฏบัิตงิำน 

(Job  Description) 

 

คุณสมบัตขิองผู้ปฏบัิตงิำน 

(Job  Specification) 

 
1. ชื่องำนหรอืต ำแหน่งงำน 

2. สถำนท่ีต้ังขององค์กำร 

3. สรุปงำน 

4. หน้ำท่ีงำน 

5. เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรท ำงำน 

6. วัตถุดบิสนิค้ำและบรกิำร 

7. กำรควบคุมและสำยงำนบังคับบัญชำ   
8. ควำมสำมำรถในกำรคิดสรำ้งสรรค ์

9. ควำมรับผิดชอบ 

10. สภำพกำรท ำงำน 

11. อันตรำยอันอำจเกิดจำกกำรท ำงำน 

1. ระดับกำรศึกษำ 

2. เพศ  อำยุ 
3. ประสบกำรณ์ 

4. สภำพรำ่งกำย 

5. กำรใช้ดุลยพินิจ กำรตัดสนิใจ 

6. ควำมสำมำรถพิเศษ  และสติปัญญำ 

7. ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ 

8. ควำมรับผิดชอบ 

9. ควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร 

10. ควำมช ำนำญทำงดำ้นรำ่งกำย 
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    จำกภำพที่ 3.9  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของกระบวนกำรวิเครำะห์งำนแบ่งออกเป็น 2  
ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่ 1  กำรแสดงรำยละเอียดของผูป้ฏิบัติงำน  และส่วนที่ 2  กำรแสดงคุณสมบัติของ
ผูป้ฏิบัติงำน  ซึ่งแต่ละส่วนสำมำรถแยกอธิบำยได้ดังนี้ 

1. การแสดงรายละเอียดงานของผู้ปฏิบัติงาน (Job Description)  คือ  เอกสำรที่ผู้ปฏิบัติงำน
ได้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต  หน้ำที่  ควำมรับผิดชอบของงำนที่ท ำในต ำแหน่งนั้น    โดยไม่ยืด
ถือที่ตัวบุคคล  จะเน้นที่ต ำแหน่งงำนเป็นหลัก  และงำนนั้นจะต้องมีสภำพกำรท ำงำนที่มีลักษณะเป็น
อย่ำงไร ซึ่งจะมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 ชื่องานหรือต าแหน่งงาน  หมำยถึง  ช่ืองำนที่เป็นมำตรฐำน  เช่น  งำนธุรกำร  
งำนจัดซื้อ  งำนขำย  หรือบำงแห่งอำจใช้เป็นต ำแหน่งงำน  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำย 
หรอืผูจ้ัดกำรแผนกเป็นต้น 

1.2 สถานที่ตั้งขององค์การ  หมำยถึง สถำนที่ที่พนักงำนหรือบุคลำกรผู้นั้น
ปฏิบัติงำนอยู่ซึ่งอำจเป็นส ำนักงำนใหญ่  สำขำโรงงำน  หรอืต่ำงจังหวัด  เป็นต้น 

1.3 สรุปงาน  หมำยถึง  งำนที่สำมำรถท ำให้คนอื่นอ่ำนและเข้ำใจว่ำเรำท ำงำนอะไร  

และงำนนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงไร  โดยกำรเขียนสรุปสั้น   และได้ใจควำม  ตัวอย่ำงเช่น  ผู้จัดกำร
ผลิตสินค้ำมีหน้ำที่รับผดิชอบในกำรจัดหำวัตถุดิบที่รำคำต้นทุนในกำรผลิตที่ต่ ำ  และสำมำรถจัดหำ
วัตถุดิบส่งเข้ำคลังสินค้ำได้ตำมที่ก ำหนด  รวมถึงกำรดูในเรื่องของรำยละเอียดมำตรฐำนของตำม
ข้อก ำหนดของลูกค้ำต้องกำร 

1.4 หน้าที่งาน  หมำยถึง  ลักษณะงำนที่มีลักษณะเป็นปกติ  หรือเป็นงำนพิเศษ  ซึ่งอำจจะ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำงเป็นครั้งครำว  เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใช้ระยะเวลำกี่ช่ัวโมง  และมีวิธีกำร
ท ำงำนนั้นอย่ำงไรบ้ำง  ลักษณะงำนจะเป็นงำนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง   หรือแต่งต่ำงกันบ้ำงตำมหน้ำที่ที่
รับผิดชอบเช่นกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงกำรต่ำง   ที่นอกเหนือจำกงำนที่ท ำปกติถือเป็นงำนพิเศษ  
เป็นต้น 

1.5 เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท ำงำนของเรำโดยตรง  และมีผลที่ท ำใหง้ำนของเรำนั้นส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  เช่น  พนักงำน
ธุรกำร  มีควำมจ ำเป็นที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ส ำหรับใช้ในกำรบันทึกกำรท ำงำน  หรือโปรแกรม
ต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับงำนเอกสำร  เพรำะถ้ำเรำไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะท ำงำนให้เรำล่ำช้ำ  และเสร็จไม่
ทันตำมก ำหนด 

1.6 วัตถุดิบสินค้าและบริการ  ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ  ให้ตรงกับ
กำรสั่งซือ้ของลูกค้ำ  อำทิเช่น  กำรสั่งซือ้มันส ำปะหลัง  เพื่อน ำมำผลิตเป็นแป้งมันน ำส่งใหก้ับลูกค้ำที่
ผลิตขนมโดนัท  วัตถุดิบที่ควรจะจัดซือ้ต้องมำจำกแหล่งที่ปลูกมันส ำปะหลัง  ส่วนกำรบริกำรเป็นกำร
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ใหบ้ริกำรแก่ลูกค้ำโดยเฉพำะธุรกิจที่ใหบ้ริกำรเป็นหลัก  เช่น  โรงแรมร้ำนอำหำร  หรือร้ำนสะดวกซื้อ  
เป็นต้น 

1.7 การควบคุมและสายงานบังคับบัญชา  แสดงให้เห็นถึงกำรควบคุม  หรือกำร
บังคับบัญชำของพนักงำนที่มตี่อองค์กำรว่ำตนเองได้รับควำมอิสระ  ควำมยืดหยุ่นมำกน้อยเพียงใด 

1.8 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  เป็นข้อมูลที่แสดงว่ำผู้ปฏิบัติงำนนั้น มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนขององค์กำรโดยรวม  โดยที่งำนนั้นจะท ำให้แสดงเห็นถึง
ศักยภำพของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนนั่นเอง  และผู้บริหำรมักจะเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนจำก
ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์  เพรำะผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มักจะมีกำรพัฒนำ  และกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเองอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  เช่น  กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถคิดและวำงแผนงำนที่
มีควำมสลับซับซ้อน ให้เป็นงำนที่ง่ำย  และสำมำรถจูงใจให้คนอื่นร่วมงำนโดยปรำศจำกควำมขัดแย้ง
ในองค์กำร  มีภำวะผูน้ ำในกำรท ำงำนค่อนข้ำงสูง 

1.9 ความรับผิดชอบ  หมำยถึง  ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินต่ำง   ภำยใต้ขอบเขตที่
มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  เช่น  กำรก ำหนดอ ำนำจให้สำมำรถเบิกจ่ำยเงินของผู้จัดกำรฝ่ำยทุกฝ่ำย  สำมำรถ
อนุมัติวงเงินในกำรใช้จ่ำยครั้งละไม่เกิน 5,000  บำท  ซึ่งจะมีต้องกำรลงหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์
อักษรใหชั้ดเจนว่ำแต่ละระดับควำมรับผิดชอบในวงเงนิที่จ ำกัดอยู่เท่ำไหร่ 

1.10 สภาพการท างาน  ซึ่งได้แก่  สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนที่ท ำงำนของ
พนักงำน  ที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนอำจท ำให้งำนนั้นมีควำมล่ำช้ำก็ได้  เช่น  อุณหภูมิ แสง สี เสียง  ฝุ่น
ละออง  เป็นต้น  ที่เป็นเช่นนี้  เพรำะถ้ำหอ้งท ำงำนร้อนอบอ้ำวเกินไป  จะส่งผลต่ออำรมณ์ของพนักงำนใน
กำรท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะงำนบริกำร  หรือกรณีต ำรวจจรำจรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกรุงเทพฯ  
จะต้องปฏิบัติงำนท่ำมกลำงควันเสียจำกรรถกลำงถนน  ต้องสูดดมควันอยู่ตลอดเวลำจะต้องได้รับกำร
ตรวจรักษำอย่ำงน้อย 6  เดือนครั้ง  เป็นต้น 

1.11 อันตรายอันอาจเกิดจากการท างาน  เนื่องจำกพนักงำนขำดกำรอบรมทักษะ  

หรอืกำรใหค้วำมรู ้ จะมีผลต่อกำรท ำใหเ้กิดจำกกำรประมำทจำกกำรใช้เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำน  

เช่น  กรณีที่พนักงำนขับรถส่งของพักผ่อนไม่เพียงพอ  อำจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือหลับในขณะ
ปฏิบัติหน้ำทีไ่ด้  เป็นต้น 

 

2. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  คือ  สิ่งที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติขั้น
พื้นฐำนของผู้ปฏิบัติงำนที่จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนนั้นประสบควำมส ำเร็จ  ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่ง
ต่ำง   ต่อไปนี ้ 

2.1 การศึกษา  ในที่หมำยถึง  ระดับกำรศึกษำจะแสดงให้เห็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่จ ำเป็นของพนักงำนในต ำแหน่งที่ท ำอยู่   ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนต้องมี  และถ้ำไม่มีจะส่งผลต่อกำร
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ปฏิบัติงำนทันที  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนรับ-จำ่ยเงิน ของบริษัทที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับช ำระเงิน  
ควรมีพื้นฐำนขั้นต่ ำที่จบกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชีในระดับประกำศนียบัตรขั้นต้น (ปวช .)  ก็
เพียงพอต่อกำรท ำงำนในหนำ้ที่ดังกล่ำวได้ 

2.2 ประสบการณ์การท างานการฝึกอบรม   หมำยถึง  สิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ
พนักงำนเคยได้รับกำรอบรมจำกสถำนศึกษำที่เคยศึกษำอยู่  หรือกำรได้รับฝึกอบรมจำกสถำน
ประกอบกำรเดิมหำกไม่มีก็สำมำรถท ำได้  โดยวิธีกำรส่งไปฝึกอบรมในกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำ
ท ำงำน 

2.3 ความต้องการใช้ก าลังกาย  หมำยถึง  สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรของ
งำนที่ตอ้งกำรใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำยที่เหมำะสมกับงำน หรือบุคลิกในกำร
ท ำงำน  เช่น  พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีบุคลิกที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจรักบริกำรและ
มีสว่นสูง 165  เซนติเมตรขึน้ไป  ซึ่งเป็นเกณฑม์ำตรฐำนทั่วไปที่แต่ละสำยกำรบินก ำหนดไว้ 

2.4 ความช านาญในร่างกาย  หมำยถึง  สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมคล่องแคล่วใน
กำรท ำงำน และต้องกำรใช้ร่ำงกำยในกำรท ำงำนในเรื่องใดบ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น  ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรใช้มอืและสำยตำของพนักงำนบันทึกข้อมูล  หรือพนักงำนขับรถ  เป็นต้น  ที่เป็นเช่นนี ้ 
เพรำะพนักงำนบันทึกข้อมูลจะต้องใช้มือในกำรพิมพ์สัมผัสกับแป้นพิมพ์  และสำยตำมอง
ตัวหนังสือสลับกับจอคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นกำรพิมพ์สัมผัสนั่นเอง  ส่วนพนักงำนขับรถจะต้องใช้
สำยตำในกำรมอง  และใช้เท้ำในกำรบังคับคันเร่ง  ส่วนมือซ้ำยจะวำงไว้ที่เกียร์รถ  ทั้งหมดนี้จะ
เห็นได้ว่ำพนักงำนต้องใช้ควำมช ำนำญในกำรท ำงำนโดยเฉพำะทักษะในกำรท ำงำนที่ส ำคัญ
เช่นกัน 

2.5 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  หมำยถึง  สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงของเขต
หน้ำที่ของตนเองที่จะต้องติดต่อสื่อสำร  ตัวอย่ำงเช่น กำรติดต่อสื่อสำรเฉพำะภำยในองค์กำร
ของตนเอง  ก็จะติดเฉพำะภำยในแผนกของตนเอง  ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรกับองค์กำร
ภำยนอก  ก็จะติดต่อกับธนำคำรไทยพำณิชย์  เป็นต้น 

2.6 สภาพร่างกายส่วนสูงหรอืน้ าหนัก  ที่ส่งผลต่อกำรท ำกิจกรรมในงำนนั้น  เช่น  
ส่วนสูง 168  เซนติเมตรขึน้ไป  ส ำหรับพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  เป็นต้น 

2.7 ความสามารถพิเศษ  และสติปัญญา  เป็นควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัวของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่องค์กำรต้องกำรเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำต่ำงประเทศ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 3  ภำษำ  ประกอบด้วย  ภำษำอังกฤษ  ภำษำจนี  ภำษำญี่ปุ่น  เป็นต้น   

   จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้  จะพบว่ำกระบวนกำรวิเครำะห์งำนเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่
ได้มำซึ่งกำรบรรยำยลักษณะงำน  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  ผู้ที่ท ำหน้ำที่วิเครำะห์งำน
จะต้องเป็นผู้ติดตำมศึกษำควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำรท ำงำนของตัวพนักงำนเอง  บำงครั้งอำจได้รับ
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ควำมร่วมมือจำกพนักงำนเป็นอย่ำงดี  แต่ในบำงครั้งอำจไม่ได้รับควำมร่วมมือ  ขึ้นอยู่กับว่ ำ
พนักงำนแต่ละคน  จะใหค้วำมร่วมมอืในกำรจัดท ำมำกน้อยเพียงใด   

   จำกประสบกำรณ์ที่เคยได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรวิเครำะห์งำน  เริ่มขึ้นเมื่อประมำณปี  
พ.ศ.  2540  ส ำหรับองค์กำรขนำดใหญ่เริ่มมีกำรให้พนักงำนแต่ละคนเขียนค ำบรรยำยลักษณะ
งำนของตนเองลงในแบบฟอร์มที่ผู้เช่ียวชำญก ำหนดให้  พบว่ำไม่ได้มีกำรชี้แจงวิธีกำรเขียน  หรือ
อบรมเกี่ยวกับวิธีกำรเขียนให้กับพนักงำนเลย  พนักงำนบำงคนเองไม่ทรำบว่ำตนเองจะต้องเขียน
ค ำบรรยำยลักษณะงำนอย่ำงไร  เป็นกำรท ำงำนแบบบอกต่อว่ำต้องเขียนเพรำะอะไร  ทั้งที่กำร
เขียนค ำบรรยำยลักษณะงำนมีควำมส ำคัญต่อตัวพนักงำนและองค์กำรเป็นอย่ำงมำก    

   ในส่วนขององค์กำรขนำดเล็กที่อยู่ในจังหวัดอุดรธำนี  ที่ข้ำพเจ้ำรับหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
อบรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  จึงได้ท ำกำรอบรมให้พนักงำนระดับหัวหน้ำงำนทุก
แผนกได้ทรำบว่ำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญต่อพนักงำนในองค์กำรอย่ำงไร  และ
วิธีกำรเขียนต้องเขียนอย่ำงไร  ซึ่งหัวหน้ำงำนทุกฝ่ำยทุกแผนกก็เขียนค ำบรรยำยลักษณะงำน
ตำมที่ได้มอบหมำยให้  แต่น่ำเสียดำยที่ไม่ได้น ำกำรวิเครำะห์งำนทั้งหมดที่ท ำขึ้นไปท ำกำร
ประเมินค่ำงำนเนื่องจำกไม่มีผู้เช่ียวชำญที่จะมำดูแลในกำรจัดท ำกิจกรรมกำรประเมินค่ำงำน
ต่อไป   

 

ขั้นตอนในการวเิคราะห์งาน 

   ในกำรวิเครำะห์งำนแต่ละงำนเรำจะต้องทรำบถึงแหล่งข้อมูลที่จะน ำมำวิเครำะห์งำน  ซึ่ง
ในกำรวิเครำะห์งำนจะมีงำนหลำยอย่ำง  หลำยประเภท  โดยผู้วิเครำะห์งำนจะต้องไปท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง   หลำยแห่ง  ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ   
ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่จะน ำมำวิเครำะห์งำนทั้งสิ้น  โดยเรำมีขั้นตอนในกำรวิเครำะห์งำนเรำจะ
จัดท ำโดยอำศัยโครงสร้ำงในกำรวิเครำะหด์ังภำพต่อไปนี ้ (เสนำะ  ติเยำว์, 2550 ,หน้ำ 158) 
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 ภาพท่ี  3. 10  แสดงขัน้ตอนกำรวิเครำะห์งำน 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  สุภำพร  พิศำลบุตร, 2550 ,หน้ำ 50) 

   จำกภำพที่  3.10  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแสดงขั้นตอนกำรวิเครำะห์งำน  
ได้ดังนี ้

1. ขั้นการบริหาร  เป็นขั้นตอนที่จะต้องระบุว่ำเรำจะน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ใน
เรื่องใดบ้ำง ควรเลือกประเภทของงำนที่จะน ำมำวิเครำะห์  กำรก ำหนดขอบเขตและประเภทของ
ข้อมูลที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  และขอบเขตควำมรับผิดชอบของงำนที่จะน ำมำด ำเนิน
กิจกรรมแต่ละอย่ำงว่ำมีขอบเขตอยู่ในระดับใด 

2. ขั้นการออกแบบงาน  เป็นกำรก ำหนดแหล่งที่มำ  หรือตัวแทนแหล่งข้อมูล  กำร
เลือกวิธีกำรในกำรวิเครำะห์ระบบว่ำเรำจะใช้แบบตรวจสอบรำยกำร  หรือแบบสัมภำษณ์ขึ้นอยู่
กับว่ำเรำจะไปอยู่กับองค์กำรแบบไหน  ส่วนกำรเลือกเทคนิคในกำรวิเครำะห์ข้อมูลควรใช้วิธีกำร
ที่มคีวำมสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับขอ้มูลในองค์กำรที่มอียู่ใหเ้หมำะสม 

3. ขั้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วยกิจกำร 3  อย่ำง  คือ  กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องกำรตำมวิธีและกระบวนกำรที่ก ำหนดว่ำ  กำรน ำงำนที่มีอยู่มำท ำกำรแยก

ขั้นกำรบริหำร 

ขั้นกำรออกแบบ
งำน 

ขั้นกำรก ำหนด
รูปแบบ 

ขั้นกำรประชุมและ
แจกจ่ำย 

ขั้นกำรรวบรวม
และวเิครำะห์งำน 

ระบุขอบเขตกำรน ำไปใช้ 
ระบุหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ 

เลอืกงำนท่ีจะท ำ 

กำรวเิครำะห์ 

เลอืกแหล่งข้อมูลท่ี
วเิครำะห์ 

เก็บรวบรวมเพื่อน ำมำ
วเิครำะหข์้อมูล 

รำยละเอียดงำน 

คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงำน 

น ำส่งให้ผู้ใชง้ำน 

แผนกฝึกอบรม 

ผู้บังคับบัญชำ 

หนว่ยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชน 

รัฐวสิำหกิจ 

คว
บค

ุม 
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ประเภท  จ ำแนก  แยกปัจจัยออกจำกกัน  ควำมเกี่ยวข้องของข้อมูล  จนกระทั่งถึงกำรน ำข้อมูล
ไปใช้ในกำรสังเครำะห ์ และแปลควำมหมำยออกมำเป็นเอกสำรเพื่อน ำไปใช้งำนต่อไป 

4. ขั้นการก าหนดรูปแบบ  เป็นขั้นตอนที่แสดงรำยละเอียดงำนและคุณสมบัติของงำน  
เนื่องจำกจะต้องเอำไปใช้ในกำรประเมินค่ำงำน  และท ำกำรแยกประเภทงำนนออกมำ  โดยใช้
บุคลำกรที่มคีวำมช ำนำญและเข้ำใจงำนเพรำะถ้ำไม่เข้ำใจงำน  หรือใช้คนผิดพลำดก็จะท ำให้งำน
นั้นผดิพลำดด้วยเช่นกัน  ควรใช้ตัวแทนของงำนมำท ำกำรแยกประเภทร่วมกันจะดีที่สุด 

5. ขั้นประชุมและการแจกจ่ายเอกสาร  ก่อนที่จะน ำไปใช้  ควรจะมีกำรประชุมเพื่อ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอกสำร  เพื่อที่จะสำมำรถตอบค ำถำมปัญหำที่อำจเกิดขึ้น  และให้มี
ควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกันป้องกันข้อบกพร่องที่อำจเกิดขึ้นก่อนน ำไปใช้งำนจรงิ 

6. ขั้นการควบคุม  ควรจัดให้มีผู้ที่จะท ำหน้ำที่ควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  
หำกไม่มีจำกทุกขั้นตอน  จะท ำให้เกิดกำรเบี่ยงเบนประเด็นหรือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนข้อมูล  
เพรำะหำกข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์ผู้ควบคุมจะเป็นที่จะเข้ำไปเปลี่ยนแปลงและปรับใหเ้หมำะสมได้ 

 

การน าการวเิคราะห์งานไปใช้ 
   กำรแสดงรำยละเอียดของงำนจะเป็นเครื่องมอืส ำคัญที่ใช้ในกำรวิจัยทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ภำยในองค์กำรโดยอำศัยข้อมูลพื้นฐำนต่ำง   ที่เกี่ยวกับเนื้อหำงำน 3  เรื่องด้วยกัน  คือ 

1. เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงาน  โดยเฉพำะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนหลำยอย่ำง
มีกิจกรรมหลักคือ  กำรระบุลักษณะงำน  มำตรฐำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรก ำหนดค่ำ
ปัจจัยในกำรท ำงำน  กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรประเมินค่ำงำน
กำรจ่ำยค่ำตอบแทน  กำรแยกประเภทของงำน  กำรออกแบบงำน  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

2. เป็นข้อมูลเอกสารที่จะน าไปใช้โดยตรง  โดยฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะน ำไปใช้ใน
เรื่องของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  กำรบรรจุแต่งตั้ง
พนักงำน  จะท ำใหผู้บ้ริหำรหรอืหัวหน้ำงำนของพนักงำนได้ทรำบถึงควำมต้องกำรของพนักงำนที่
จะมำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นตรงกับควำมต้องกำร  และเป็นแนวทำงในกำรมอบหมำยงำน
ใหก้ับพนักงำนโดยตรงอีกด้วย 

3. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะ   ส ำหรับองค์กำรที่มี
พนักงำนขนำดใหญ่จ ำเป็นที่จะต้องดูแลเอำใจใส่พนักงำนเป็นพิเศษ  ดังนั้น  สิ่งที่จะช่วยองค์กำร
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ได้ดูแลพนักงำนก็คือ  กำรท ำวิจัยโดยใช้กำรวิเครำะหง์ำนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำรและ
ควำมต้องกำรของพนักงำนอยู่เสมอ 

 

แนวทางในการจัดท าแบบแสดงรายละเอยีดงานของผู้ปฏิบัติงาน 

   แนวทำงในกำรจัดท ำกำรแสดงรำยละเอียดของงำนให้มีประสิทธิภำพนั้น  ควรมี
แนวทำง (เสนำะ ติเยำว์, 2550,หน้ำ 161)  ดังต่อไปนี ้

1. การแสดงรายละเอียดงานกับกฎหมาย  เพื่อเป็นแนวทำงป้องกันในเรื่องของกำร
ร้องทุกข์ของพนักงำนเกี่ยวกับกำรท ำงำนในทำงกฎหมำยแรงงำนอีกทั้งยังเป็นเอกสำรที่สำมำรถ
ใช้เป็นบรรทัดฐำนกำรตัดสินคดีควำมทำงด้ำนแรงงำน 

1.1 ควรเป็นลำยลักษณ์อักษรใหชั้ดเจน 

1.2 ควรเป็นลักษณะกว้ำงครอบคลุมเนื้อหำในกำรท ำงำน 

1.3 ควรมีสำระส ำคัญของงำนไว้อย่ำงชัดเจนเป็นกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ต้นจนจบ 

1.4 เอกสำรรำยละเอียดของงำนเป็นเอกสำรที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินคดีควำม
ทำงด้ำนแรงงำนป้องกันกำรร้องทุกข์  ของพนักงำนควรมีกำรตรวจสอบทุกเนื้อหำก่อนที่จะมีกำร
น ำไปใช้ 

2. ความละเอียดของเอกสาร  ปัญหำของกำรเขียน  คือ  ไม่แน่ใจว่ำควรเขียนในปริมำณ
เท่ำไหร่  มำกน้อยเท่ำไหร่  เพื่อที่จะให้เอกสำรนั้นมีควำมสมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนถ้ำผู้ปฏิบัติงำนมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนน้อยโอกำสที่จะเขียนรำยละเอียดยิ่ง
น้อยลงตำม  จงึเป็นเรื่องยำกที่จะใหก้ำรแสดงรำยละเอียดของงำนมีควำมสมบูรณ์บำงองค์กำรอำจมีคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนควบคู่ไว้ส ำหรับอ้ำงอิงร่วมด้วย ตัวอย่ำงเช่น  เอกสำรคู่มือปฏิบัติงำนมำตรฐำนกำร
ท ำงำนของ ISO 9000  เป็นต้น 

3. การจัดท ารายละเอียดงาน  เพื่อให้กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้อง
กับภำรกิจขององค์กำรและมีกำรเชื่อมโยงไปยังส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกำรเขียนรำยละเอียดงำน
จงึมีวธิีเริ่มต้นดังนี ้

3.1 วิสัยทัศน์ขององค์การ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำองค์กำรมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำน
ในองค์กำรสำมำรถไปถึงเป้ำหมำยได้ในระยะสั้นหรอืระยะยำว 

3.2 ผังโครงสร้างองค์การ  เป็นสิ่งส ำคัญมำกเพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันจึงต้องจัดท ำโครงสร้ำงกำรท ำงำน  และพนักงำนก็ต้องรู้ต ำแหน่งของตนเอง  และกำร
บังคับบัญชำของตนเองที่ชัดเจน  ซึ่งเรำสำมำรถแยกโครงสร้ำงงำนออกเป็นกำรจัดโครงสร้ำงงำนตำม
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หน้ำที่  งำนที่ท ำกำรจัดโครงสร้ำงแบบกลุ่มบริษัทแบบมีบริษัทในเครือ  และกำรจัดตำมแบบ
ภูมศิำสตร์  เป็นต้น 

3.2.1 กำรจัดโครงสร้ำงตำมหน้ำที่ จะแสดงให้เห็นต ำแหน่งต่ำง   ที่อยู่ภำยใน
องค์กำรว่ำมีอะไรบ้ำง  และงำนแต่ละงำนจะมีผู้ปฏิบัติงำนกี่คน  แต่ละคนท ำงำนจะต้องท ำหน้ำที่
อะไรบ้ำง  เพื่อที่จะได้สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ มำปฏิบัติงำนภำยในองค์กำรให้
เพียงพอกับต ำแหน่งงำนที่มอียู่ 

 

 

ภาพท่ี  3. 11  โครงสรำ้งองค์กำรตำมหน้ำที่ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 100) 

   จำกภำพที่ 3.11 เมื่อได้โครงสร้ำงขององค์กำรแล้วผู้บริหำรจะต้องมีนโยบำยในกำร
ออกแบบโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนว่ำในแต่ละหน่วยงำน  มีขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน
อย่ำงไรบ้ำง  ด้วยกำรจัดท ำแบบสอบถำมเพื่อที่เรำจะได้น ำมำจัดท ำกำรบรรยำยลักษณะงำน  
หรือรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน  ในรูปแบบของแบบฟอร์ม และแบบฟอร์มกำรเขียนรำยละเอียด
กำรปฏิบัติงำน  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้ 

 

 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยผลิต
สินค้ำ 

ผู้จัดกำร 

ส่วนงำนวำง
แผนกำรผลิต 

ส่วนงำน
ควบคุม
คุณภำพ 

ส่วนงำน
คลังสินค้ำและ
จัดส่งสินค้ำ 

ฝ่ำยบริหำร 

ผู้จัดกำร 

ส่วนงำนขำยและ
กำรตลำด 

ส่วนงำน
กำรเงินและ

บัญช ี

ส่วนงำน
ทรัพยำกร
มนุษยแ์ละ

ธุรกำร 
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(ตัวอย่าง) 

(แบบสอบถามเพื่อการจัดท าการบรรยายลักษณะงาน) 
แบบสอบถามเพื่อการจัดท าการบรรยายลักษณะงาน 

วันท่ี 

บริษัท     

ชื่อ-นำมสกุล 

รหัสพนักงำน................ต ำแหน่งงำน...........................แผนกฝ่ำย.................... 
1.  หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบงำนโดยสรุป 

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

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

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

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

2.  อธิบำยวธีิกำรท ำงำน (จำกข้อ 1) โดยละเอยีด 

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

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

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

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

3. โครงสร้ำงสำยงำนบังคับบัญชำ (Flow chart) 

 
4.  สภำพกำรท ำงำน (Environment) 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ประเภท มากที่สดุ มาก น้อย น้อยที่สุด 

ปริมำณฝุ่นละออง     

ระดับเสียง     

กำรใชส้ำยตำ     

ควำมชื้น     
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ชนดิของเคร่ืองมอื, อุปกรณ,์เคร่ืองจักรท่ีใชใ้นต ำแหนง่งำน 

เครื่องมอื เครื่องจักร 
ปริมาณการใช้งาน 

ตลอดเวลา ใช้บ่อยๆ เป็นครั้งคราว 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์    

เคร่ืองเคลอืบบัตร    

เคร่ืองพมิพด์ีด    

เคร่ืองคิดเลข    
 

5.  ระดับกำรศกึษำท่ีจ ำเป็นส ำหรับงำน 

  ต่ ำกวำ่มัธยมศกึษำ      มัธยมศกึษำ-กำรศกึษำอื่น อกี 2-3 ปี 

  มัธยมศกึษำ        ปริญญำตรี 4 ปีสำขำ............................ 
  มัธยมศกึษำ+ศกึษำเร่ืองเฉพำะอกี 1 ปี   

  ปริญญำตรีและกำรศกึษำตอ่ด้ำนอื่น  (ถ้ำม)ี 
6.  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนนี้ควรมอียำ่งนอ้ยกี่ปี 

  ไมจ่ ำเป็นตอ้งม ี      1-3 ปี 

  นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน      3-5 ปี 

  3 เดอืนถึง 1 ปี      5-10 ปี 

  อื่น  (ถ้ำม)ี........................................... 
7.คุณสมบัติของพนักงำนข้อ 5-6 ควรมีกำรศึกษำในระดับใดท่ีจะท ำงำนนี้และต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนเท่ำใด 

  ไมต่อ้งม ี        1-3 ปี 

  นอ้ยกวำ่ 3 เดอืน      3-5 ปี 

  3เดอืนถึง 1 ปี      5-10 ปี    อื่น .................... 
 

8.  ลักษณะกำรบังคับบัญชำ 

  ควบคุมเป็นประจ ำ     นอ้ยมำก 

  บ่อยคร้ัง        ตอ้งกำรเฉพำะเป้ำหมำยและแนวทำงกวำ้ง เท่ำนัน้ 

  เป็นคร้ังครำว       ไมต่อ้งมกีำรควบคุมเลยหรือมนีอ้ยมำก 

ที่มา: (เสนำะ  ตเิยำว์, 2550, หน้ำ 209) 
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(ตัวอย่าง) 

(แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการปฏิบัติงาน) 

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไปของต าแหน่งงาน 

 

ข้อมูลของต าแหน่งงาน 

ช่ือต ำแหน่ง  (ภำษำไทย) เจำ้หน้ำที่แผนกกำรเงิน 

ช่ือต ำแหน่ง (อังกฤษ) Financial  Officerher 

สังกัดแผนก/ส่วน/ฝำ่ย ฝำ่ยผลิตรำยกำร 

รำยงำนตรงต่อ ผูจ้ัดกำรแผนกกำรเงนิ 

 

ข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือ-สกุล  (ภำษำไทย) นำงสำวรุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์ 
ช่ือ-สกุล  (อังกฤษ) Miss  Rungtawan  Boonphanakan 

วันที่เริ่มรับต ำแหน่ง 9  กันยำยน  2539 

 

 

จัดท าโดย อนุมัติโดย รับทราบโดย 

 

 

 

 

  

(                                   ) 
วันที่.........../................/........... 

(                                   ) 
วันที่.........../................/........... 

(                                   ) 
วันที่.........../................/........... 
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ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

ผู้จัดกำรแผนกบัญช ี ผู้จัดกำรแผนก
กำรเงิน 

เจ้ำหนำ้ท่ีกำรเงิน  
5  ต ำแหนง่ 

ส่วนที่  2:  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities) 

 

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงาน 

1. จัดท ำสรุปกำรเบิกจ่ำย  เงิน
สดประจ ำเดือนใหก้ับฝำ่ยและ
แผนกอื่น    

สำมำรถจัดหำเงินสดส ำรอง
ใหก้ับเจำ้หน้ำที่ได้ทันตำม
ก ำหนด 

จ ำนวนเงินได้รับตรงเวลำที่นัด
หมำยจำกเจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน 

2. จัดท ำเช็คสั่งจำ่ยให้กับ
เจำ้หนีข้องบริษัททุกวันสิน้เดือน 

เช็คที่จัดท ำขึน้สำมำรถเสร็จ
และได้ครบตำมจ ำนวนเจ้ำหนี้
ทุกบริษัท 

เจำ้หนีร้ับเช็คได้ครบทุกคน  
และจ ำนวนเงินในเช็คไม่
ผดิพลำด 

3. ท ำกำรจองเงินตรำ
ต่ำงประเทศเพื่อจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์
ใหก้ับคู่สัญญำข่ำวต่ำงประเทศ 

อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศไม่สูงเกินไป 

อัตรำเงนิต่ำงประเทศ ณ วันที่
จอง มียอดต ำกว่ำยอดที่
จะต้องจ่ำยวันจริง  เช่น  จอง
ไว้ 30 บำท  วันจ่ำยจริง 35  
บำทต่อ  $1 USD 

4. จัดท ำ P/N  เสนอไปยัง
ธนำคำรไทยพำณิชย์เพื่อขอกู้เงนิ
ใหก้ับบริษัท 

สำมำรถน ำเงินกู้มำหมุนเวียนได้
ทันเวลำที่ก ำหนด 

กำรอนุมัตวิงเงนิกู้ของบริษัท
ในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่ำ 
25  ล้ำนบำทต่อเดือน 

 

ส่วนที่  3:  บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่ง (Job  Holder’s Roles) 

 

การบังคับบัญชา  ดูรำยละเอียดในผังกำรบริหำรงำนหน่วยงำน 
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อ านาจด าเนินการ 

 

เรื่อง / ขอบเขตอ านาจด าเนินการ ระดับของอ านาจ 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

ไม่มี    

 

การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

รายการ ธนาคาร ฝ่ายอื่นๆ บรษิัท 

ท ำ P/N ทุกเดือน   

จอง Rate อัตรำแลกเปลี่ยน ทุกเดือน   

เบิกจำ่ยเงนิสดเพื่อส ำรองจำ่ย  ทุกสัปดำห์  

จำ่ยเช็ค   ทุกสัปดำห์ 
 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง (Job  Specifications) 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญำตร ี สำขำกำรจัดกำรทั่วไป ,  กำรเงิน หรือสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ถ้ำมี) ปวส.บัญชี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนเอกสำรทำงด้ำน
กำรเงินและบัญช ี ไม่น้อยกว่ำ 1  ปี 

 สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนได้ดี 
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ความสามารถประจ าต าแหน่ง (Job  Competency) 

 

ความรู้ทักษะในงาน รายละเอียด 

ผลิตภัณฑข์องบริษัท รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะงำนภำยในองค์กำร  ลักษณะ
งำนขององค์กำรเป็นกำรผลิตรำยกำรทีว ีถ่ำยทอดสด  
และรับผลิตงำนตำมสั่งของลูกค้ำ  อำทิเช่น งำนโฆษณำ  

ภำษำอังกฤษ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรฟัง พูด อ่ำนเขียน ได้เป็น
อย่ำงดี 

กระบวนกำรผลิต ลักษณะของงำนเป็นกำรผลิตรำยกำรเพื่อออกอำกำศ
ประเภทเทป  และถ่ำยทอดสด 

ข้อมูลของตลำด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำวะกำรทำงกำรตลำด  
โดยเฉพำะกำรแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ชมรำยกำรทำงบ้ำน  
Ratting  ใหม้ำกที่สุด  เพื่อที่จะขำยโฆษณำให้กับลูกค้ำได้ 

กำรใหเ้ครดิตลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถท ำเครดิต  โดยใช้ Bank Grantee  กับ
ธนำคำร เป็นหลักประกันก่อนที่จะออกอำกำศไม่น้อย
กว่ำ 1  เดือน 

 

 

ส่วนที่ 5  :  บันทกึงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะบุคคล (Personal  Assignments) 

 

วันที่เริ่มต้น รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่สิ้นสุด 

31 สิงหำคม 2559 ได้รับมอบหมำยให้จัดท ำ เอกสำรที่ เกี่ยวข้อง      
เพื่อน ำสินค้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ได้แก่ เครื่องมือ
ถ่ำยทอดรำยกำรน ำมำติดตั้งในสถำนี เป็นต้น  เพื่อ
น ำส่งให้กับธนำคำรไทยพำณิชย์ ในกำรออก
ใบรับรองกำรสั่งซื้อสินค้ำและกำรจ่ำยเงินผ่ำน
ธนำคำร 

5 สิงหำคม 2559 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ณรงค์วิทย์  แสนทอง,  2555, หน้ำ 84) 

   เป็นที่ทรำบดีอยู่แล้วว่ำกำรประโยชน์เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส ำคัญ  และเกี่ยวข้องกับงำน
ด้ำนกำรจัดทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  นอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  กำรวิเครำะห์งำนจึงน ำไปใช้ใน
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กำรประเมินค่ำงำน  เพื่อหำค่ำควำมยำกง่ำยของงำนแต่ละงำน  เพื่อน ำผลที่ได้ไปวิเครำะห์แปลง
เป็นค่ำคะแนน  และค่ำของคะแนนที่ได้จะน ำไปแปลงเป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับพนักงำน  ตำม
ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ของพนักงำนแต่ละคนแตกต่ำงกันออกไป 

 

ความหมายของการประเมินค่างาน 

   ได้มนีักวิชำกำรได้ใหค้วำมหมำยของกำรประเมินค่ำงำนไว้หลำยท่ำน  ดังนี้ 
   เสนำะ  ติเยำว์ (2550,  หน้ำ 183)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินค่ำงำน  หมำยถึง  
กระบวนกำรในกำรพิจำรณำค่ำสัมพัทธ์ของงำนต่ำง   ภำยในองค์กำร  เพื่อช่วยให้เกิดควำมเสมอ
ภำคภำยใน (Internal Equity) ระหว่ำงงำนต่ำง    
   วิทยำ  ตันติเสวี (2556,  หน้ำ 181)  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรประเมินค่ำงำน  หมำยถึง  
วิธีกำรหำค่ำสัมพันธ์ของงำนต ำแหน่งหนึ่ง  เปรียบเทียบกับค่ำของงำนในต ำแหน่งอื่นภำยใน
องค์กำรเดียวกัน  โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำที่แน่นอนเพื่อหำระดับควำมต่ำงระหว่ำงงำน
ชนิดต่ำง    
   ธ ำรงศักดิ์  คงคำสวัสดิ์ (2554,  หน้ำ 20) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรประเมินค่ำงำน  
หมำยถึง  กรรมวิธีหรือกระบวนกำรในกำรน ำต ำแหน่งงำนต่ำง   ทั้งหมดในองค์กำรมำ
เปรียบเทียบกัน  โดยมีกำรให้คะแนนส ำหรับต ำแหน่งงำนต่ำง   ทุกต ำแหน่งตำมปัจจัยที่ก ำหนด  
เพื่อน ำผลลัพธ์มำเป็นแนวทำงในกำรจัดกลุ่มงำนตำมควำมส ำคัญของต ำแหน่งงำน  และน ำมำใช้
เป็นหลักในกำรจัดท ำโครงสร้ำงเงนิเดือนต่อไป 

   จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำกำรประเมินค่ำ
งำน  หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรตีรำคำค่ำงำนตำมควำมยำกง่ำยของงำนต ำแหน่งต่ำง   ที่มี
อยู่ทั้งหมดในองค์กำร  โดยวิธีกำรเปรียบเทียบควำมส ำคัญของงำนแผนกหรือฝ่ำยเดียวกัน  
เพื่อที่จะน ำผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินค่ำงำนมำท ำกำรจัดล ำดับ  และน ำผลที่ได้จำกกำร
ประเมินค่ำงำนมำใช้ประโยชน์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมให้แก่
พนักงำนภำยในองค์กำร 
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ประโยชน์ของการประเมินค่างาน 

   นอกจำกกำรประเมินค่ำงำนมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรใน
ด้ำนต่ำง   กำรประเมินค่ำงำนจึงเป็นข้อมูลที่น ำไปใช้สนับสนุนกำรน ำเสนอให้ผู้บริหำรได้เห็น
ควำมส ำคัญของกำรประเมินค่ำงำน  ดังที่  (ธ ำรงศักดิ์  คงคำสวัสดิ์, 2554,  หน้ำ 23) ได้กล่ำวไว้  
ดังนี ้

1. ประโยชน์ต่อองค์การ  
    กำรประเมินค่ำงำนมีประโยชน์ต่อองค์กำรในด้ำนต่ำง   โดยเฉพำะงำนด้ำนกำร
บริหำรภำยในองค์กำร  ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1 เพื่อเป็นกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับบุคลำกรภำยในองค์กำร  โดยเฉพำะ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เกี่ยวกับเงนิเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำน  หำกไม่มีรูปแบบในกำร
ประเมินค่ำของงำนที่ชัดเจนจะท ำให้องค์กำรต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนเป็นจ ำนวนมำก
อย่ำงไม่มีที่สิน้สุด   

1.2 เป็นเครื่องมอืที่ใช้ทบทวนค่ำของงำนของพนักงำนที่ท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งต่ำง   ที่มี
ลักษณะแตกต่ำงกันออกไป  เช่น  ต ำแหน่งพนักงำนบัญชี  เปรียบเทียบกับ  ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร  
เป็นต้น  จะเห็นได้ว่ำ 2  ต ำแหน่งนี้มีลักษณะกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน  กำรประเมินค่ำ
งำนเพื่อจำ่ยค่ำตอบแทนก็จะต่ำงกันด้วย 

1.2.1 มีหลักเกณฑ์ที่เป็นโครงสร้ำงมำตรฐำนที่ชัดเจน  เพื่อดึงดูดให้คนที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  เข้ำมำร่วมงำนกับองค์กำรได้เป็นอย่ำงดี 

1.2.2 เป็นข้อมูลหรือหลักฐำนที่จะน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
เจรจำค่ำตอบแทน รวมถึงนโยบำยต่ำง   ที่ฝ่ำยบริหำรองค์กำรได้จัดให้กับบุคลำกร  ตำมควำม
เหมำะสมระหว่ำงพนักงำนกับสหภำพแรงงำน   

1.2.3 ลดกำรร้องเรียน  ที่ เกิดจำกปัญหำกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่ไม่เท่ำเทียมกัน  
เอกสำรที่ท ำขึน้จะเป็นหลักฐำนเพื่อชีแ้จงข้อมูลใหก้ับผู้รอ้งเรียนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำร
จำ่ยค่ำจ้ำง 

1.2.4 น ำมำใช้ในกิจกรรมในด้ำนต่ำง   ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ได้แก่  กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  ด้วยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกร
อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อธ ำรงรักษำและจูงใจให้พนักงำนอยู่กับองค์กำรยำวนำนจนกระทั่งเกษียณ
ออกไป 
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2. ประโยชน์ต่อพนักงาน 

    กำรประเมินค่ำงำนมีประโยชน์ตอ่พนักงำนในด้ำนต่ำง   ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1 ลดควำมรู้สึกของพนักงำนที่มองว่ำองค์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนไม่เป็นธรรม
สำมำรถ  ชีแ้จง้ข้อมูลแหล่งที่มำได้ชัดเจน 

2.2 เมื่อพนักงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรประเมินค่ำงำนแล้ว  สำมำรถวำงแผน
อำชีพในกำรท ำงำนของตนเองได้เป็นอย่ำงดี 

2.3 พนักงำนได้รับควำมรู้สึกว่ำตนเองได้รับควำมเสมอภำคจำกกำรประเมินค่ำงำน
ภำยใต้เกณฑ์และมำตรฐำนเดียวกันกับทุกคนในองค์กำร  และยังลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกปัญหำอื่น   ที่จะเกิดขึน้ในภำยหลัง 

2.4 เป็นข้อมูลเพื่อน ำมำวำงแผนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน หรือเป็นรำงวัลจูงใจ 
กระตุ้นและจูงใจใหพ้นักงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้สูงสุด 

2.5 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบวิธีกำรประเมินค่ำงำน  ตลอดจนกระบวน
ต่ำง   ที่เกี่ยวกับกำรประเมินค่ำงำน  ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันภำยในองค์กำร  ท ำให้
พนักงำนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำรอีกด้วย   
 

วธิีการประเมินค่างาน 

   วิธีกำรประเมินค่ำงำนที่ใช้โดยทั่วไปในองค์กำรมีหลำยวิธี  แต่วิธีที่นิยมที่สุดและใช้กัน
แพร่หลำย  (ธ ำรงศักดิ์  คงคำสวัสดิ์, 2554 ,  หน้ำ 42;  สุภำพร  พิศำลบุตรและคณะ, 2549,  
หน้ำ 107; รติ เจษฏำพรชัย, 2548, หน้ำ 1-17-19) มีทั้งหมด  4  วิธี ดังนี ้ คือ 

 

1. วิธีเปรยีบเทยีบและจัดล าดับตามต าแหน่งงาน (Ranking  System)   
    วิธีเปรียบเทียบและจัดล ำดับตำมต ำแหน่งงำน  วิธีนี้เหมำะส ำหรับองค์กำรที่มี
ต ำแหน่งงำนไม่มำกนัก และน ำต ำแหน่งงำนที่มีอยู่มำจัดล ำดับจับเป็นคู่กัน โดยทั่วไปไม่เกิน 15  
ต ำแหน่งงำน  ซึ่งแสดงวิธีกำรจัดล ำดับได้ดังนี ้  
    งำนที่มคีวำมส ำคัญกว่ำงำนที่เปรียบเทียบ   3 คะแนน 

    งำนที่มคีวำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน      2 คะแนน 

    งำนที่มคีวำมส ำคัญน้อยกว่ำงำนที่เปรียบเทียบ  1 คะแนน 

    ซึ่งสำมำรถน ำงำนแต่ละต ำแหน่งมำจัดล ำดับได้ดังนี้ 
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 ตารางที่  3. 1 ผลของวิธีกำรจัดล ำดับงำน  

งาน A B C รวม 

A 3 1 1 5 

B 3 2 1 6 

C 3 3 1 7 

    

    จำกตำรำงที่ 3.1  สำมำรถน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนจำกผลคะแนนรวมและท ำ
กำรจัดล ำดับงำน  จะพบว่ำงำน C เป็นงำนที่ส ำคัญมำกที่สุดมีคะแนนเท่ำกับ 7  คะแนน  รองลงมำเป็น
งำน B  มีคะแนนเท่ำกับ 6  คะแนน  และงำนล ำดับสุดท้ำยเป็นงำน A  มีคะแนนเท่ำกับ 5  คะแนน 

2. วิธีจ าแนกหรอืแบ่งชั้นของงาน (Grading System) 
    วิธีจ ำแนกหรือแบ่งช้ันของงำน  หรือมีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำ (Job Classification System)  

วิธีนี้จะคล้ำยกับวิธีกำรจัดล ำดับงำน  แต่จะแตกต่ำงกันตรงที่มีกำรอธิบำยถึงลักษณะงำนที่ท ำใน
ต ำแหน่งไว้ล่วงหน้ำ  โดยทั่วไปก ำหนดไว้ประมำณ 3-5  ระดับ  ดังนี ้  

 ตารางที่  3. 2  วิธีกำรจ ำแนกหรือแบ่งช้ันของงำน 

ระดับ ลักษณะงำน เงินเดือน 
(บำท) 

1 เป็นงำนที่ท ำเป็นประจ ำ  และมีควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นภำยในแผนกของ
ตนเองเท่ำนั้น 

10,000 

2 งำนที่ท ำเป็นประจ ำ และมีควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งภำยในแผนกของ
ตนเอง  และภำยนอกแผนก  

11,000 

3 งำนที่ท ำแตกต่ำงและขึ้นอยู่กับลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลง ต้องอำศัย
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  

13,000 

4 งำนที่ท ำต้องอำศัยประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนหลำยด้ำน  และ
ควำมสำมำรถในกำรวำงระบบกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรท ำงำนได้ 

15,000 
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3. วิธีการเปรยีบเทยีบปัจจัย (Factors Comparison System)   
    วิธีกำรเปรียบเทียบปัจจัย  เป็นกำรเปรียบเทียบค่ำปัจจัยของกำรประเมินค่ำงำนไว้ 5  ด้ำน  
ซึ่งประกอบด้วยด้ำนทักษะ (Skill) ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities) สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Working 

Conditions) ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย (Physical Effort)  ภำวะควำมนึกคิด (Mental Requirements)  หรือ
องค์ประกอบอื่น   ทั้งนี ้ อำจขึน้อยู่กับขนำดและสภำพขององค์กำรนั้น   แต่ในที่นี้ได้ก ำหนดกำรประเมิน
ค่ำงำนเพื่อน ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงใหเ้ห็น 5  ด้ำน  ได้ดังนี ้

3.1 ควำมรู้หรอืทักษะในงำน 

3.2 ควำมซับซ้อนของงำน 

3.3 ขอบเขตและผลกระทบของงำน 

3.4 กำรติดต่อกับบุคคลหรอืหน่วยงำนอื่น 

3.5 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

  เมื่อเรำได้ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรแสดงวิธีกำรเปรียบเทียบปัจจัยดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 

ตารางที่  3. 3  แสดงวิธีการเปรียบเทยีบปัจจัย 

ต ำแหน่ง ควำมรู้
หรอื

ทักษะ
ในงำน 

ควำม
ซับซ้อน 

ในงำน 

ขอบเขต
และ

ผลกระทบ
ของงำน 

กำรติดตอ่กับ
บุคคลหรอื

หน่วยงำนอื่น 

สภำพ 

แวดล้อม 

ในกำรท ำงำน 

รวม
คะแน

น 

จัดล ำดับ
คะแนน 

ผูจ้ัดกำร
บริษัท 

4 4 3 2 2 15 1 

เลขำนุกำร
บริษัท 

3 2 4 4 1 12 3 

พนักงำน
บัญชี 

1 1 1 1 4 8 4 

เจำ้หน้ำที่
และพัสดุ 

2 3 2 3 3 13 2 
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   จำกตำรำงที่ 3.3  เรำสำมำรถจัดล ำดับ  เมื่อเรำได้คะแนนทั้งหมดแล้วให้น ำมำจัดลงใน
ตำรำงและสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

(1) ใหน้ ำต ำแหน่งงำนที่มีอยู่ทั้ง 4  ต ำแหน่งมำท ำกำรเปรียบเทียบ 

(2) เปรียบเทียบงำนที่มคี่ำปัจจัยสูงสุดใหใ้ส่ระดับคะแนนเรียงลงมำตำมล ำดับ 4 3 2 1 

(3) รวมคะแนนและท ำกำรสรุปผล น ำค่ำปัจจัยมำจัดล ำดับจำกมำกไปหำน้อย   
   เมื่อเรำได้ผลของวิธีกำรจัดล ำดับในตำรำงที่ 3.3  เรำจะน ำผลที่ได้มำท ำกำรเปรียบเทียบ
ค่ำปัจจัยเสร็จแล้วเมื่อน ำมำสรุปเป็นตำรำงและก ำหนดเงินเดือนตำมค่ำปัจจัยและควำมรู้หรือทักษะ
ในงำนได้ดังตำรำงต่อไปนี ้
 

ตารางที่  3. 4  แสดงกำรจ่ำยเงนิเดือนตำมปัจจัยด้ำนควำมรูห้รอืทักษะในงำน 

ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน (บาท) เงนิเดือน 

ผูจ้ัดกำรบริษัท 15 1 5,000 

เจำ้หน้ำที่จัดซือ้และพัสดุ 13 2 4,500 

เลขำนุกำรบริษัท 12 3 4,000 

พนักงำนบัญชี 8 4 3,500 

 

   จำกตำรำงที่ 3.4  เมื่อเรำได้ค่ำคะแนนปัจจัยควำมรู้หรือทักษะในกำรท ำงำนแล้วพบว่ำ  
เรำจึงใส่เงินเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำ คณะกรรมกำรแต่ละบริษัทจะมีกำรจัดค่ำปัจจัยต่ำง   และ
สมมติว่ำแต่ละต ำแหน่งที่จัดอยู่มีระยะห่ำงเงินเดือนที่จัดให้อยู่ 500  บำท  โดยเริ่มสูงสุดที่  
5,000  บำทและต่ ำสุดที่ 3,500  บำท  โดยน ำค่ำปัจจัยทั้งมำจัดท ำเหมือนเดิมในรูปของตำรำง
แบบเดียวกันจนครบ 5  ด้ำน จนครบตำมตัวอย่ำงที่ใหม้ำทุกค่ำปัจจัย  

 

4. วิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักในปัจจัยต่างๆ  ที่ก าหนด  
    เมื่อคณะกรรมกำรได้ท ำกำรตกลงเลือกหัวข้อปัจจัยที่จะน ำมำใช้กำรประเมินว่ำมี
ปัจจัยใดบ้ำงที่เหมำะแก่กำรประเมินค่ำงำน  โดยใหป้ัจจัยที่มเีปอร์เซ็นต์สูงสุดลดหลั่นกันลงมำจน
ครบ 100  เปอร์เซ็นต์  เมื่อน ำมำรำยกำรประเมินค่ำปัจจัยทั้งหมดมำรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100 
เปอร์เซ็นต์  ดังตำรำงต่อไปนี ้

   ตัวอย่ำง  กำรก ำหนดปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินค่ำงำนตำมที่คณะกรรมกำรประเมินค่ำ
งำนเป็นผูก้ ำหนดใหด้ังนี ้
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ตารางที่  3. 5  แสดงวธิีกำรก ำหนดค่ำปัจจัยกำรถ่วงน้ ำหนักตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ปัจจัย เปอร์เซ็นต์ 
1. กำรศกึษำ 30 

2. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 20 

3. กำรควบคุมบังคับบัญชำ 15 

4. ควำมยำกงำ่ยในกำรปฏิบัติงำน 10 

5. ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 10 

6. กำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กำร 10 

7. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5 

รวมทุกปัจจัย 100 

 

   จำกตำรำงข้ำงต้น  คณะกรรมกำรได้เป็นผู้ก ำหนดปัจจัย 7  ปัจจัยเพื่อน ำมำใช้ในกำร
น ำมำหำค่ำคะแนนเปอร์เซ็นต์ถ่วงน้ ำหนัก  เพื่อน ำไปแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นค่ำคะแนนได้ดังนี้ 

ตารางที่  3. 6  แสดงกำรแปลงเปอร์เซ็นต์ให้เป็นค่ำคะแนน 

ปัจจัย เปอร์เซ็นต์ ตัวคูณ คะแนน 

1. กำรศกึษำ 30 10 300 

2. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 20 10 200 

3. กำรควบคุมบังคับบัญชำ 15 10 150 

4. ควำมยำกงำ่ยในกำรปฏิบัติงำน 10 10 100 

5. ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 10 10 100 

6. กำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยใน
และภำยนอกองค์กำร 

10 10 100 

7. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5 10 50 

รวมทุกปัจจัย 100 70 1,000 

   จำกตำรำงข้ำงต้น กำรเลือกใช้ตัวคูณขึ้นอยู่กับขนำดขององค์กำรในที่นี้คณะกรรมกำร
เลือกที่จะใช้ตัวคูณ 10  ทั้งหมด  ส ำหรับองค์กำรที่มีขนำดเล็กอำจจะใช้ตัวคูณน้อยกว่ำนี้ก็ได้ซึ่ง
อำจจะเป็น ตัวคูณด้วย เลข 7  หรอืเลข 5  ก็ได ้  
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   เมื่อได้ค่ำคะแนนที่แปลงเปอร์เซ็นต์คะแนนเรียบร้อยแล้วเรำอำจก ำหนดค่ำปัจจัยของ
ทั้ง  7  รำยกำร  ที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็จะน ำมำเขียนเป็นนิยมในแต่ละรำยกำรได้ดังนี้ 

ตารางที่  3. 7  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยกำรศกึษำ 

ระดับ ค านิยามระดับ คะแนน 

1 ส ำเร็จกำรศกึษำในระดับ ม. 6  ปวช. หรอืเทียบเท่ำ และ
สำมำรถพิมพ์ดีดได้ 

100 

2 ส ำเร็จกำรศกึษำในระดับ ปวส. ลักษณะงำนที่ท ำเป็นงำนที่
ท ำซ้ ำอยู่ตลอดเวลำ  เชน่ กำรค้นหำข้อมูล  กำรคีย์ข้อมูล 
กำรบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

200 

3 ส ำเร็จกำรศกึษำในระดับปริญญำตร ีสำมำรถท ำงำนที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ต่ำง  และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนได้เป็น
อย่ำงดี 

300 

 

   จำกตำรำงข้ำงต้น  สำมำรถหำค่ำปัจจัยถ่วงน้ ำหนักได้ 300  คะแนน (มำจำก 30 X 10)  

เรำจึงน ำ 300/3  จะได้ 100  ดังนั้น  ปัจจัยทำงด้ำนกำรศึกษำระดับที่ 1  จะได้ 100  คะแนน ระดับที่  
2  จะได้ 200  คะแนน  และระดับที่ 3  จะได้ 300  คะแนน  และจะท ำแบบนีไ้ปทุกรำยกำร 

ตารางที่  3. 8  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน 

ระดับ ค านิยามระดับ คะแนน 

1 จบ ม. 6  , ปวช. หรอืเทียบเท่ำ ไม่จ ำเป็นต้องมปีระสบกำรณ์ 33 

2 จบ ม. 6  , ปวช. หรอืเทียบเท่ำ ประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 2 
ปี ขึน้ไป 

66 

3 จบ ม. 6  , ปวช.หรือเทียบเท่ำ ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5  ปี 
หรอืจบ ปวส. ต้องมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ขึน้ไป 

99 

4 จบ ปวส. ต้องมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ขึ้นไป 132 

5 จบปริญญำตรี  มีประสบกำรณ์ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 5  ปีขึ้นไป 165 

6 จบปริญญำตรี  มีประสบกำรณ์ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 7  ปีขึน้ไป 200 
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ตารางที่  3. 9  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยกำรควบคุมบังคับบัญชำ 

ระดับ ค านิยามระดับ คะแนน 

1 ต้องควบคุม  สั่งงำน  และตรวจเช็คเมื่อท ำงำนเสร็จอย่ำง
ใกล้ชิด 

30 

2 ต้องควบคุม  สั่งงำน  และตรวจเช็คตำมปกติ 60 

3 ต้องได้รับค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และกำรท ำงำนจะต้อง
อ้ำงอิงนโยบำยและกฎระเบียบของบริษัท ตรวจเช็คงำน
บ้ำงเป็นครั้งครำว 

90 

4 ต้องได้รับค ำแนะน ำเป็นบำงครั้ง  และกำรท ำงำนจะต้อง
อ้ำงอิงนโยบำยและกฎระเบียบของบริษัท กำรตรวจเช็ค
งำนสุ่มตรวจบ้ำงเป็นครั้งครำว 

120 

5 ต้องอำศัยควำมรอบรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนอ้ำงอิงนโยบำย สถิติ ข้อมูลต่ำง   สำมำรถ
ท ำงำนได้ถูกต้องอย่ำงชัดเจน 

150 

 

ตารางที่  3. 10  การให้ค านิยามปัจจัยความยากง่ายในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ค ำนิยำมระดับ คะแนน 

1 งำนที่รับผดิชอบเป็นงำนประจ ำ  ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร 25 

2 งำนที่รับผดิชอบเป็นงำนประจ ำ  ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้ำง 50 

3 งำนที่รับผดิชอบเป็นงำนประจ ำ  มีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
สถำนกำรณ์และอำศัยประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำ  

75 

4 งำนที่รับผดิชอบเป็นงำนประจ ำ  มีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
สถำนกำรณ์และอำศัยประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำ 
สำมำรถปรับปรุงและยืดหยุ่นกำรท ำงำนได้ 

100 
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ตารางที่  3. 11  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 

ระดับ ค ำนิยำมระดับ คะแนน 

1 กำรตัดสินใจอย่ำงมีขอบเขต  เชน่  เฉพำะเอกสำรกำรลำ
ของพนักงำน  เป็นต้น 

20 

2 กำรตัดสินใจอย่ำงมีขอบเขต +สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำ
ได้บ้ำง + กำรตัดสินใจภำยใต้ค ำสั่งอย่ำงมีขอบเขตในกำร
พิจำรณำทำงเลือกแบบมีขดีจ ำกัด 

40 

3 กำรตัดสินใจภำยใต้นโยบำยขององค์กำร+ ผลกำรตัดสินใจ
อำจมีผลกระทบต่อฝ่ำยหรอืแผนกอื่น   ที่เกี่ยวข้อง 

60 

4 สำมำรถตัดสินใจได้บ้ำงเรื่อง+เรื่องที่ตัดสินใจมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรปฏิบัติ+สำมำรถก ำหนดนโยบำยได้บ้ำง 

80 

5 สำมำรถตัดสินใจนโยบำยหลักขององค์กำร + เรื่องที่
ตัดสินใจมจี ำนวนมำก+ผลกำรตัดสินใจอำจมีผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงหรือก ำหนดนโยบำย 

100 

 

ตารางที่  3. 12  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยกำรตดิต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กำร 

ระดับ ค ำนิยำมระดับ คะแนน 

1 ติดต่อสื่อสำรเฉพำะภำยในแผนกของตนเองเท่ำนั้น 20 

2 ติดต่อสื่อสำรกับระดับเดียวกัน + แผนกอื่น + ลักษณะงำนเป็น
กำรขอข้อมูล  หรอืเอกสำรระหว่ำงแผนก 

40 

3 ติดต่อสื่อสำรกับระดับสูงกว่ำ + ภำยนอกแผนก + ลักษณะงำน
เป็นกำรขอข้อมูล + มีควำมสำมำรถในกำรจูงใจคนให้เห็นด้วย
และคล้อยตำมได้ 

60 

4 ติดต่อสื่อสำรกับระดับสูงกว่ำ + ภำยในและภำยนอกบริษัท + 
งำนขอข้อมูลเพื่อมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ + มีศิลปะใน
กำรพูด  และควำมสำมำรถในกำรจูงใจคนให้เห็นด้วยและคล้อย
ตำม 

80 

5 ติดต่อสื่อสำรกับระดับสูงกว่ำ + ภำยนอกบริษัท + เรื่องที่ส ำคัญ
และมีผลต่อข้อตกลงหรือสัญญำของบริษัท 

100 
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   จำกตำรำงที่ 3.12  กำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กำร จะพบว่ำ
ระดับที่  5  ลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรจะขยำยออกไปในระดับที่กว้ำงขึ้น 

ตารางที่  3. 13  กำรให้ค ำนิยำมปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ระดับ ค านิยามระดับ คะแนน 

1 ท ำงำนอยู่ภำยในส ำนักงำน + มีเครื่องปรับอำกำศ 12 

2 สถำนที่ท ำงำน + ร้อน + มีฝุ่นละออง + เป็นครั้งครำว 24 

3 สถำนที่ท ำงำน + ร้อน + มีฝุ่นละออง + ทุกวัน 36 

4 สถำนที่ท ำงำน + อันตรำยต่อสุขภำพ + ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตลอดเวลำ 

50 

    จำกตำรำงที่  3.13  สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนจะพบว่ำ  ระดับ 4  มีสภำพแวดล้อม 
ที่เสี่ยงและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน  นั่นหมำยถึง
ว่ำ  ยิ่งระดับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมีควำมเสี่ยงสูงมำกเท่ำไหร่  ระดับคะแนนที่ได้ก็จะสูงขึ้น
ตำมขึน้มำด้วย จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะพบว่ำระดับคะแนนที่ 4  จะได้ค่ำปัจจัยถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 50  
คะแนน 

   จำกกิจกรรมในกำรประเมินค่ำงำ่นวิธีที่ 4  สมมติว่ำบริษัทก ำหนดให้มีกำรตั้งกำรประเมิน
ค่ำงำนใหก้ับพนักงำนโดยเลือกจำกระดับ 4  ทั้งหมด  จะพบว่ำพนักงำนในระดับที่ 4  คะแนนประเมิน
ค่ำงำนดังนี ้

ตารางที่  3. 14  แสดงสรุปกำรรวมคะแนนค่ำปัจจัยถ่วงน้ ำหนัก  

ปัจจัย ระดับ คะแนนปัจจัยถ่วงน้ าหนัก 

กำรศกึษำ 3 300 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 4 132 

กำรควบคุมบังคับบัญชำ 4 120 

ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติงำน 4 100 

กำรติดตอ่สื่อสำรกับบุคคลภำยในและ
ภำยนอกองค์กำร 

4 80 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 4 50 

รวมคะแนนการประเมินค่างาน 782 
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   จำกตำรำงที่ 3.14  ผู้เขียนสมมติว่ำองค์กำรในที่นี้ก ำหนดให้ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักรวม 

X50  คะแนน สรุปออกมำเป็นจ ำนวนเงิน  ผลที่ได้จะพบว่ำพนักงำนท่ำนนี้ได้รับเงินเดือน 782 x 

50 = 39,100  บำท  เป็นต้น  นอกจำกนี้หำกต้องกำรจะหำตัวเลขกำรจ่ำยเงินเดือนได้เองโดย
บริษัทอำจก ำหนดตัวคูณได้เองจะเป็นตัวคูณตั้งแต่เท่ำไหร่  ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ขององค์กำร  บำงองค์กำรอำจจะก ำหนดตัวคูณเริ่มตั้งแต่ 50  เป็นต้นไป  ก็สำมำรถท ำได้ ดังนั้น 
ไม่ว่ำกำรประเมินค่ำงำนจะเป็นเท่ำไหร่  กำรก ำหนดแปลงค่ำประเมินให้เป็นค่ำของเงินสำมำรถ
ท ำได้ขึ้นกับว่ำองค์กำรจะก ำหนดตัวคูณออกมำเป็นค่ำเงินเดือนเท่ำนั้น  โดยไม่ต้องน ำไปกระจำย
หำควำมละเอียดมำกนัก 

   จำกวิธีกำรประเมินค่ำงำนทั้ง 4  วิธี  พบว่ำกำรประเมินค่ำงำนแบบวิธีที่ 1  กำรประเมินค่ำ
งำนโดยวิธีกำรเปรียบเทียบและจัดล ำดับตำมต ำแหน่งงำน  เป็นวิธีที่มักจะท ำกันมำกในธุรกิจที่มีขนำด
ของต ำแหน่งไม่มำกนัก  ระดับช้ันของต ำแหน่งไม่เกิน 3  ระดับ  ได้แก่  ต ำแหน่งผู้จัดกำร  ผู้ช่วย
ผูจ้ัดกำร  หัวหน้ำงำน  เป็นต้น  ส ำหรับวิธีที่ 2 ถึง 4  เป็นวิธีที่น ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กำรขนำดใหญ่
และมีพนักงำนจ ำนวนมำก  องค์กำรบำงแห่งมีระดับต ำแหน่งงำนในระดับจัดกำรถึง 6  ระดับ  (ดนัย  
เทียนพุฒ, 2540,  หน้ำ 94)  ได้กล่ำวถึงช้ันของระดับกำรจัดกำรในกำรวำงแผนอำชีพ  ได้แก่  ผู้บริหำร
ระดับสูง  ผู้จัดกำรทั่วไป  ผู้บริหำรระดับสูงของแต่ละสำยงำน  ผู้บริหำรระดับรองของแต่ละสำยงำน  
ผูบ้ริหำรระดับต้น  และพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน  ดังนั้น  กำรประเมินค่ำงำนที่มีระดับช้ันกำรจัดกำรมำก
เท่ำไหร่  กำรหำค่ำปัจจัยในกำรประเมินค่ำก็จะต้องมีกำรกระจำยควำมยำกงำ่ยกระจำยออกไปอีก 

   จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน  ในช่วงที่บริษัทฯ  ได้ให้พนักงำนทุกระดับในองค์กำรจัดท ำ
กำรวิเครำะห์งำน  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนไปประเมินค่ำงำน  พบว่ำเมื่อบริษัทฯ  
วิเครำะห์ค่ำงำนออกมำแล้วต ำแหน่งของพนักงำนที่จบระดับกำรศึกษำในระดับเดียวกัน  เงินเดือน
แตกต่ำงกัน  ทั้งที่ระดับช้ันในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับเดียวกัน  เมื่อพนักงำนได้ร้องขอค ำชี้แจง  
ใหพ้ิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องของกำรปรับเงนิเดือน  จึงได้ท ำกำรชี้แจงให้พนักงำนเข้ำใจด้วยหลักฐำนว่ำ  
ต ำแหน่งงำนที่เขำท ำอยู่ไม่จ ำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญำโท  ก็เพียงพอต่อกำรท ำงำนในต ำแหน่งงำนที่
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่แล้ว  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจึงอยู่ในระดับปริญญำตรีมิได้เอำวุฒิกำรศึกษำปริญญำ
โทมำเป็นตัวก ำหนดกำรจำ่ยค่ำตอบแทน  ซึ่งพนักงำนก็เข้ำใจในวิธีกำรปรับค่ำตอบแทน  จนสุดท้ำย
พนักงำนคนดังกล่ำวต้องลำออกจำกงำนไป  ทั้งนี้  พนักงำนอำจมองว่ำเมื่อองค์กำรไม่ได้วำงแผน
อำชีพให้กับพนักงำน  และมองว่ำสำยงำนของตนเองไม่ได้รับควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเท่ำที่ควร  
ดังนั้น  ในกำรชีแ้จงข้อมูลกำรประเมินค่ำงำนจะต้องระมัดระวังผลที่จะตำมมำในภำยหลังด้วย 
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สรุป 

   กำรวิเครำะห์งำนเป็นหัวใจหลักที่มีควำมส ำคัญและเป็นเอกสำรพื้นฐำนของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  และเป็นแนวทำงที่จะน ำไปสู่กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์  ซึ่งประกอบด้วย  กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรท ำงำนใหม่  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำร
สรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  กำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรประเมินค่ำงำน  กำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  สุขภำพควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรพัฒนำ
อำชีพ  แรงงำนสัมพันธ์และกฎหมำย  เป็นต้น 

   ประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำน  ท ำให้เรำสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มใบก ำหนดหน้ำที่
งำนของผู้ปฏิบัติงำน  ซึ่งในใบก ำหนดหน้ำที่ของงำนจะประกอบไปด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต
ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละระดับที่แตกต่ำงกันออกไป  รวมถึงคุณสมบัติเฉพำะของ
ผู้ปฏิบัติงำน  เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำผู้ปฏิบัติงำนนั้นสำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จจะต้องมีควำมรู้พื้นฐำน
กำรศึกษำขั้นต่ ำในงำนที่ท ำมำกน้อยเพียงใด  ทักษะกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของ
ผูป้ฏิบัติงำนเอง 

   กำรวิเครำะห์งำนจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่ำว 3 ฝ่ำย  ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้บังคับบัญชำ  ผู้ปฏิบัติงำน  และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  โดยผู้ท ำกำรบันทึกข้อมูลจะเป็นตัวของ
ผู้ปฏิบัติงำนเอง  หลังจำกนั้นจึงน ำส่งให้กับผู้บังคับบัญชำ  เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง  และน ำส่ง
ใหก้ับฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์เพื่อด ำเนินกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้และจะท ำกำรปรับปรุงอย่ำงน้อย 2  ปี
ต่อครั้ง  หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กำร  กำรขยำยกิจกำร  กำรโยกย้ำย  เลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่ง  หรอืผูท้ี่ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น   ตำมควำมรับผดิชอบภำยในองค์กำรอีกด้วย 

   กำรประเมินค่ำงำน  เป็นกำรหำค่ำควำมยำกง่ำยของงำนที่แตกต่ำงกันออกไปตำม
ลักษณะของงำนแต่ละประเภท  ขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรแต่ละแห่งจะมีระดับของกำรบริหำรงำนมำก
น้อยเพียงใด  ระดับช้ันในกำรกระจำยกำรหำค่ำปัจจัยถ่วงน้ ำหนักก็ยิ่งจะมีกำรกระจำยมำกยิ่งขึ้น  
กำรประเมินค่ำงำนจึงมีประโยชน์ต่อองค์กำร  และตัวพนักงำนเอง  ในส่วนขององค์กำรเป็นกำร
ป้องกันปัญหำที่เกิดจำ้งงำนไม่เท่ำเทียมงำนของพนักงำนทุกต ำแหน่ง  และเป็นหลักฐำนในกำรชี้แจง
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับพนักงำน  ประโยชน์ของพนักงำนมองว่ำท ำให้ตนเอง
ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่ยุติธรรมและเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกควำมหมำยของกำรวิเครำะหง์ำน  และควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงใบก ำหนดหน้ำที่งำน
กับกำรระบุคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงำน  ว่ำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไรบ้ำง 

2. จงอภปิรำยประโยชน์ของกำรวิเครำะห์งำนที่มีต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร
อย่ำงไรบ้ำง 

3. จงอธิบำยควำมหมำย  ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์งำน  และค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิเครำะหง์ำน 

4. จงเขียนแบบฟอร์มใบก ำหนดหน้ำที่งำน  และยกตัวอย่ำงของงำนลงในแบบฟอร์ม  1  ต ำแหน่ง 
5. จงอธิบำยวิธีกำรวิเครำะหง์ำนสำมำรถท ำได้กี่วิธีอะไรบ้ำง  
6. กำรประเมินค่ำงำนมีควำมหมำยและควำมส ำคัญต่อองค์กำรอย่ำงไรบ้ำง  ประโยชน์ที่ได้

จำกกำรประเมินค่ำงำนน ำไปใช้ในด้ำนใดบ้ำง 
7. หำกท่ำนเป็นผู้ประเมินค่ำงำน  ท่ำนจะเลือกวิธีกำรประเมินค่ำงำนวิธีใดส ำหรับองค์กำร

ของท่ำน   พร้อมใหเ้หตุผลในกำรเลือกวิธีดังกล่ำว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

บทที่ 4 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

   กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน  เป็นกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เข้ำมำท ำงำนในองค์กำร  เพรำะกำรจะได้
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพสูง  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนที่ดี  ตลอดจนสำมำรถเรียนรู้และปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่วมงำนและวัฒนธรรมองค์กำรได้
เป็นอย่ำงดี  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตอ้งอำศัยผูท้ี่มปีระสบกำรณ์ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำ
มำท ำงำนในองค์กำร  ถึงแม้ว่ำองค์กำรแต่ละแห่งจะมีวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำ
ท ำงำนด้วยวิธีกำรต่ำง   ที่ก ำหนดเป็นขั้นตอนไว้  ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ำผู้สมัครที่ได้ผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำมำจะท ำงำนใหก้ับองค์กำรตำมที่คำดหวังไว้ 

   ปัจจุบันกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว  แตกต่ำงจำกในอดีตที่กำรสรรหำจะใช้วิธีกำรโฆษณำทำงสื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุและ
โทรทัศน์ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูงมำกและองค์กำรก็ไม่ทรำบว่ำจะได้รับผลลัพธ์มำกน้อย
เพียงใดคุ้มค่ำกับงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่องค์กำรเสียไป  บุคลำกรที่ได้มำตรงกับต ำแหน่งที่
ประกำศรับสมัครมำกน้อยเพียงใด  หำกบริษัทไม่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจก็ไม่เป็น
ที่น่ำสนใจดึงดูดให้ผู้สมัครเข้ำมำสมัครงำนกับบริษัทเช่นกัน  ขณะเดียวกันกับบริษัทบำงแห่งอยู่
ไกลสถำนที่พักอำศัยของผู้สมัครก็จะเป็นปัจจัยในกำรเลือกสถำนที่ท ำงำนอีกเช่นกัน  จึงเป็น
หน้ำที่ของผูท้ี่มหีน้ำที่ในกำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์  ที่จะหำกลยุทธ์ในกำรรับสมัครงำนให้เข้ำถึง
ผู้สมัครงำนตำมแหล่งต่ำง  ให้มำกที่สุด  กำรจูงใจในเรื่องสวัสดิกำรที่ดี  ค่ำตอบแทนสูง  
ช่ือเสียงของบริษัท  ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จะช่วยดึงดูดผู้สมัครที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำสมัครงำนกับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

   

ความหมายการสรรหาบุคลากร 

   ได้มนีักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ใหค้วำมหมำยของกำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์ดังนี้ 

   กฤติน  กุลเพ็ง (2555,  หน้ำ 10)  ได ้ให ้ควำมหมำยของกำรสรรหำบุคลำกร  
หมำยถึง  กระบวนกำรแสวงหำกลุ่มบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และทักษะที่เหมำะสม
กับองค์กำรให้เข ้ำมำร่วมงำน  โดยองค์กรจะต้องประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งที ่ต ้องกำรให้
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ตลำดแรงงำนทรำบ  เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำสมัคร  อำจเป็นกำรแสวงหำ
จำกแหล่งภำยในหรือภำยนอกองค์กำรก็ได้   

 กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557,  หน้ำ 104) ได้ให้ควำมหมำยของกำรสรรหำ
บุคลำกร  หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรแสวงหำผู้ที่มีคุณสมบัติและดึงดูดใจให้ผู้มีคุณสมบัติที่
ดีดังกล่ำวให้ควำมสนใจมำสมัครงำนกับองค์กำร 

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557,  หน้ำ 192) ได้ให้ควำมหมำยของกำรสรรหำ
บุคลำกร  หมำยถึงกระบวนกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมหลำย   อย่ำง  ที่องค์กำรได้จัดท ำขึ้น
เพื่อกำรจูงใจและค้นหำบุคคลที่มีควำมสำมำรถหมำะสมกับต ำแหน่งที่องค์กำรต้องกำรจำก
แหล่งต่ำง   ให้สนใจเข้ำมำสมัครงำนกับองค์กำรเพื่อบรรลุในต ำแหน่งต่ำง   ที่ว่ำง  ทั้งนี้  ผู้มี
หน้ำที ่ในกำรสรรหำทรัพยำกรบุคคลจะต้องสำมำรถเข้ำถึงแหล่งที ่มำของบุคลำกรที่เป็นผู้
ช ำนำญงำนอยู่แล้วบุคลำกรเหล่ำนี้มีศักยภำพเหมำะสมกับงำนองค์กำรจะต้องมีวิธีด ำเนินกำร
ให้บุคคลเหล่ำนั้นเกิดควำมสนใจที่จะร่วมงำนกับองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ข้อจ ำกัด
ของระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย 

   Mondy  (2008, p. 86)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรสรรหำบุคลำกร  หมำยถึง  
กระบวนกำรของกำรดึงดูดบุคคลในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งในจ ำนวนที่เพียงพอ  และบุคคล
เหล่ำนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสม ดึงดูดบุคคลเหล่ำนั้นมำเพื่อที่จะให้มำสมัครงำนกับ
องค์กำร 

   จำกควำมหมำยที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ  กำรสรรหำบุคลำกร  
หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยในและภำยนอกองค์กำร  เพื่อ
บรรจุคนลงในต ำแหน่งที่ว่ำงลง  หรือต ำแหน่งงำนใหม่   ตำมนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำร  
โดยใช้ว ิธ ีกำรจูงใจที ่เหมำะสมเพื ่อให้เพื ่อดึงดูดให้ผู ้สมัครที ่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพในกำรท ำงำนสูง  ให้สนใจเข้ำมำสมัครงำนภำยใต้สถำนกำรณ์และเวลำที่เหมำะสม  
ทั้งนี้  อำจรวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้สมัครงำน
ด้วย  

   ดังนั้น  กำรสรรหำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรจำก
ภำยในและภำยนอกองค์กำร   เพื่อหำวิธีกำรที่จะดึงดูด และกระตุ้นจูงใจ  ให้คนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ  และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำรเข้ำมำท ำงำนสมัครงำนกับองค์กำรในต ำแหน่งที่
เหมำะสม  หรือที่เรำเรียกว่ำ  “กำรหำคนให้เหมำะสมกับงำนและต ำแหน่งงำน”  (Put the 

Right Man on the Right job and the Right Position)  และเมื่อได้ผู้สมัครมีจ ำนวนมำกพอที่
องค์กำรต้องกำร  จึงน ำใบสมัครทั้งหมดมำท ำกำรคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์งำนประกอบไปด้วย  ค ำบรรยำย
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ลักษณะงำน หรือรำยละเอียดงำนและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  เป็นแนวทำงในกำรน ำมำ
คัดเลือกใบสมัครงำน  เพื ่อให้ได้ใบสมัครงำนที ่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  และน ำไปสู่
กระบวนกำรในคัดเลือกบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนขององค์กำรตำมที ่ก ำหนดไว้  ซึ ่ง
สำมำรถแสดงภำพรวมของกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรได้ดังภำพต่อไปนี้ 

 

ภาพท่ี  4. 1  ภำพรวมกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 123) 

 

การก าหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร 

   กำรก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำบุคลำกร  จะต้องเป็นนโยบำยที่ดึงดูดให้ผู้สมัครที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และคุณสมบัติตรงตำมที่องค์กำรต้องกำรมำยื่นใบสมัครกับองค์กำร 
ซึ่งปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรสำมำรถ
แสดงเป็นรูปภำพ  (ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล, 2557,  หน้ำ 104) ไว้ดังนี้   

 

การสรรหาและการคัดเลือกบคุลากร 

กำรสรรหำบุคลำกร 

กำรคัดเลอืกบุคลำกร 

รับสมัครงำน 

แหล่งภำยในองค์กำร 

แหล่งภำยนอกองค์กำร 

ใบสมัครงำน 
กำรทดสอบ 

กำรสัมภำษณ์งำน 

เพื่อให้บุคลำกรท่ีมี
ควำมเหมำะสมกับ

ต ำแหนง่งำน 

  ผ่ำน 

  ไมผ่่ำน 



124 

 

 

 

ภาพท่ี  4. 2  กำรก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำบุคลำกร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ค ำนำย  อภปิรัชญำสกุล, 2557,  หน้ำ 124) 

   จำกภำพที่ 4.2  อธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำและกำร
คัดเลือกบุคลำกร  5  ประกำร  ได้ดังนี ้ 

1. ค่าใช้จ่าย  องค์กำรจะมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรของกำรสรรหำบุคลำกร 
ซึ่งประกอบไปด้วย  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำใบสมัครงำน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมแบบทดสอบ  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่ำง   ที่พนักงำนจะได้รับ
หลังจำกที่พนักงำนได้เข้ำมำท ำงำนในองค์กำรแล้ว 

2. แหล่งที่มาของบุคลากร  กำรสรรหำคนจำกแหล่งภำยในหรือภำยนอก  เป็น
หน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที ่จะเป็นผู้น ำไปพิจำรณำดูว่ำควรจะหำจำกแหล่งใดจึงจะ
เหมำะสม  ไม่ว่ำจะสรรหำจำกแหล่งใดก็ตำมล้วนแต่มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น  และค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรทั้งสิ้น 

3. ความยุติธรรม  กับกำรเมืองภำยในองค์กำร  กำรได้รับกำรเลือกเข้ำมำท ำงำนของ
พนักงำนสิ่งส ำคัญคือ  ควำมยุติธรรมในกำรสรรหำบุคลำกร  โดยส่วนใหญ่หลำย   องค์กำรอำจจะ

นโยบำยกำรสรรหำ
บุคลำกร 

ค่ำใชจ้่ำย 

ควำมยุติธรรม 

แหล่งท่ีมำของ
บุคลำกร 

กำรเมืองใน
องค์กำร 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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สรรหำคนจำกระบบอุปถัมภ์  มีควำมสัมพันธ์กันเป็นกำรส่วนตัวหรือเป็นพนักงำนที่มำจำก
สถำบันกำรศกึษำเดียวกัน  ท ำใหม้ีโอกำสที่จะได้รับเลือกมำกกว่ำคนที่มำจำกต่ำงสถำบันกำรศึกษำ  
ซึ่งอำจท ำใหบ้ริษัทอำจเสียโอกำสในกำรคัดเลือกคนดีที่ตั้งใจทุ่มเทเสียสละมำสมัครงำนกับองค์กำร  
ที่ผู้สมัครเกิดควำมรู้สกึไม่ด ี และบอกต่อกันไปท ำใหอ้งค์กำรเสื่อมเสียช่ือเสียงได้ 

4. การเมืองในองค์การ  เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  บำงแห่งใช้วิธีกำรคัดเลือกบุคลำกร
ที่ตนเองรู้จัก  บำงคนได้งำนเพรำะมีเส้นสำยเข้ำมำท ำงำน  ไม่ต้องผ่ำนกำรคัดเลือกก็ได้เข้ำมำ
ท ำงำน  ในขณะที่บำงคนต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกกว่ำจะเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรได้  และ
เมื่อได้เข้ำมำท ำงำนแล้วอำจไม่เป็นที่ชอบพอของหัวหน้ำงำน  อำจโดนกลั่นแกล้ง  จนท ำให้
พนักงำนใหม่ไม่สำมำรถปรับตัวและสุดท้ำยต้องลำออกไป  ท ำให้เสียเวลำในกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำใหม่อกีครั้ง 

5. เกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน  องค์กำรที่มีช่ือเสียง
และเป็นที่น่ำสนใจของผู้สมัคร  หลำยแห่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในกำรสรรหำ
บุคลำกร  ซึ่งเห็นได้จำกกำรรับสมัครสอบของหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่งที่รับสมัครสอบทั่ว
ประเทศ เกณฑท์ี่ตัง้ขึน้คือ  กำรสอบ ภำค ก.  เนื่องจำกผู้สมัครสอบมีจ ำนวนมำก  จ ำเป็นจะต้องท ำ
กำรทดสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย และประกำศผลรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก  ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกัน  และเป็นกำรลดควำมกดดันของทั้งสองฝ่ำย  โดยทั่วไปกำรใช้เครื่องมือมำใช้ในกำรช่วย
ก ำหนดมำตรฐำนในกำรท ำงำนจะลดควำมกังวลจำกกำรคัดเลือกคนท ำงำนซึ่งมำตรฐำนที่น ำมำ
ก ำหนดนั้น ได้แก่  กำรศึกษำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทักษะควำมถนัดอำยุเพศ  เป็นต้น  
ตัวอย่ำงเช่น  กำรรับสมัครพนักงำนบันทึกข้อมูลควรจะสร้ำงมำตรฐำนกำรพิมพ์ดีดด้วยควำมเร็วไม่
น้อยกว่ำ  35  ค ำต่อนำที  หรือกำรรับสมัครงำนทำงบัญชีจ ำเป็นจะต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนบัญชีมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบด้วยจะท ำให้องค์กำรได้ศักยภำพในกำรท ำงำน
ของพนักงำนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 

   กำรสรรหำบุคลำกรเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เข้ำมำใน
องค์กำร  ที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรจะต้องท ำมีควำมเช่ียวชำญในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำ
มำท ำงำนเป็นอย่ำงมำก  จึงจะท ำให้ได้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตรงตำมต ำแหน่งที่องค์กำร
ต้องกำร  ภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำที่เป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียม
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กัน  โดยทั่วไปกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง  (สุภำพร พิศำลบุตร, 

2550, หน้ำ 118)  ดังภำพต่อไปนี ้

 

 

ภาพท่ี  4. 3  กระบวนกำรกำรสรรหำบุคลำกร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  Mondy,  2008, p.  89)   

   จำกภำพที่ 4.3 อธิบำยกระบวนกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรได้ดังนี้ 

1. การวางแผนก าลังคน  ขั้นตอนในกำรวำงแผนก ำลังคนจะต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคนทั้งมำจำกปัจจุบันและในอนำคต  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

1.1. กำรขออนุมัตบิุคลำกร  ต้องทรำบข้อมูลควำมต้องกำรเกี่ยวกับ  เพศ อำยุ  ระดับ 

1.2. หัวหน้ำฝำ่ยหรอืแผนกของหน่วยงำนที่อยู่ในองค์กำร  ท ำกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรก ำลังคนว่ำมีเพียงพอกับปริมำณงำนที่ท ำอยู่ว่ำ  หำกจ ำนวนปริมำณมีมำกจนเกินไป
ใหข้ออัตรำก ำลังเพิ่ม  ขณะเดียวกันจ ำนวนปริมำณงำนมีน้อยเกินไป  งดรับและกระจำยก ำลังคนที่มี
อยู่ไปยังฝำ่ยหรอืแผนกต่ำง   ที่ท ำงำนในลักษณะที่คล้ำยกันกับงำนเดิมที่ท ำอยู่ 

ทำงเลอืกในกำรสรรหำ 

กำรวำงแผนก ำลังคน 

กำรสรรหำบุคลำกร 

แหล่งภำยในองค์กำร แหล่งภำยนอกองค์กำร 

วธีิกำรสรรหำภำยใน วธีิกำรสรรหำภำยนอก 

บุคคลท่ีได้รับ 

กำรคัดเลอืก 
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1.3. เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนอัตรำก ำลังคนแล้ว  จัดท ำเอกสำรเพื่อขออนุมัติ
ต ำแหน่งในเอกสำรขออนุมัติต ำแหน่ง  และรำยเอียดของควำมต้องกำรจ้ำงงำนว่ำต้องกำรบุคลำกร
มำท ำงำนประเภทใด  เช่น  กำรจำ้งทดแทนต ำแหน่งงำนที่ลำออกไป  จำ้งพนักงำนเพิ่มเนื่องจำกมีกำร
ขยำยงำน  จำ้งพนักงำนช่ัวครำวในระยะสั้น  เป็นต้น  หรอืบุคลำกรที่ตอ้งกำรจำ้งประเภทใดบ้ำง  เช่น  
กำรจำ้งสัญญำช่ัวครำวเป็นรำยเดือน  หรอืรำยปี  เป็นต้น  เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอจ้ำงแล้ว
จงึน ำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

1.4. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะท ำกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ควำม
ต้องกำรก ำลังคนที่ส ำรวจได้จำกทุกฝ่ำยมำด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติอัตรำก ำลังคนจำกผู้บริหำร
ระดับสูง 

1.5. เมื่อได้รับกำรอนุมัติอัตรำก ำลังคนแล้ว  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงจะน ำข้อมูลที่
ได้มำวำงแผน  เพื่อสรรหำอัตรำก ำลังคนจำกแหล่งภำยในและแหล่งภำยนอกองค์กำร 

1.6. ด ำเนินกำรหำบุคลำกรตำมนโยบำยและแผนขององค์กำร  โดยค ำนึงถึงว่ำควำม
ต้องกำรก ำลังคนนั้นต้องเกิดจำกควำมต้องกำรของฝ่ำยหรือแผนกที่ต้องกำรเอง  ไม่ใช่ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ด ำเนินกำรเองโดยไม่มีขอ้มูลจำกฝ่ำยอื่น  

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นว่ำกระบวนกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  จะเริ่ม
จำกกำรวำงแผนก ำลังคนภำยในองค์กำร  และเกิดจำกควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง   ที่อยู่
ภำยในองค์กำร  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจัดหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนตำม
ประเภทและจ ำนวนที่หน่วยงำนต่ำง   ต้องกำรเท่ำนั้น  ไม่ได้เกิดจำกควำมต้องกำรของฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์เอง  ดังนั้นฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรแห่งนั้นจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและ
น ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำรเพื่อขออนุมัติกำรสรรหำบุคลำกรและวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำ
ท ำงำนองค์กำร 

   โดยทั่วไปกำรสรรหำบุคลำกรของหน่วยงำนทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรส่วน
ใหญ่ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร  จะท ำกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยในองค์กำรเป็นอันดับแรก  เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ได้รับโอกำสในกำรเลื่อนขั้น  เลื่อน
ต ำแหน่ง  หรอืบรรจุเข้ำท ำงำนในองค์กำร  ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้อำจได้แก่  พนักงำนสัญญำจ้ำงรำยปี  
รำยเดือน เป็นต้น  ขณะเดียวกันหำกกำรสรรหำภำยในแล้วพบว่ำไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัคร  จงึจะด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กำรในภำยหลัง 
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แหล่งที่มาในการสรรหาบุคลากร 

   กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำในองค์กำร  เป็นขั้นตอนที่มีควำมละเอียด
ค่อนข้ำงสูง  ดังนั้น  กำรสรรหำบุคลำกรจะเริ่มตั้งแต่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ได้มีกำรด ำเนินกำร  
คัดเลือกคนที่เหมำะสมมำท ำกำรสัมภำษณ์จนกระทั่งผ่ำนกำรทดลองงำนรวมถึงกำรเตรียมกำร
ฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เข้ำสู่กระบวนกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนของบริษัท  ซึ่งจะมี
กระบวนกำรไม่น้อยกว่ำ 4  เดือน  ที่จะให้บริษัทได้พนักงำนที่มีควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน  
หรือธุรกิจขององค์กำร  ดังนั้น  กำรที่องค์กำรจะเข้ำถึงแหล่งที่จะสรรหำคนเข้ำมำท ำงำนจึงเป็น
เรื่องที่ส ำคัญ  โดยทั่วไปกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนจะพิจำรณำจำก 2  แหล่ง  ได้แก่  กำร
สรรหำคนจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร  โดยแต่ละวิธีจะมีหลักในกำรพิจำรณำแตกต่ำงกัน
ออกไป   (วิเชียร วทิยอุดม, 2557,  หน้ำ 8) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

1. การสรรหาคนจากแหล่งภายใน 

    กำรสรรหำคนจำกแหล่งภำยในองค์กำร  ควรเป็นกำรสรรหำพนักงำนจำกกำรเลื่อน
ต ำแหน่งจำกคนที่อยู่ภำยในเข้ำมำแทนที่พนักงำนที่ได้รับต ำแหน่งขึ้นไปตำมล ำดับ  หรือหน่วยงำน
ต้องกำรคนที่ไว้วำงใจเป็นพิเศษ  ส่วนใหญ่กำรสรรหำโดยวิธีนีม้ักเกิดจำกที่องค์กำรมีกำรขยำยสำขำ
เปิดสำขำเพิ่ม  หรอืเปิดต ำแหน่งใหม่  เป็นต้น 

    โดยทั่วไปกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยในองค์กำร  ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนกำร
ในกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยในดังต่อไปนี้   
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ภาพท่ี  4. 4  ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหลง่ภำยในองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 129) 

   จำกภำพที่ 4.4  อธิบำยรำยละเอียดวิธีกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยในทั้ง 6  วิธี
ได้ดังนี ้

1.1 ติดประกาศที่บอร์ด  กำรสรรหำภำยในวิธีนี้เป็นที่นิยมเหมำะส ำหรับพนักงำนที่
มีควำมต้องกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง  โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของตนเอง
และต ำแหน่งงำนที่วำ่งลง  ว่ำตนเองเหมำะสมกับต ำแหน่งดังกล่ำวหรือไม่  หำกพิจำรณำแล้วว่ำมี
ควำมเหมำะสมและสำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนนั้ นได้  ก็จะยื่นใบสมัครงำนที่ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ คณะกรรมกำรกลั่นกรอง  ได้ท ำกำรพิจำรณำประสบกำรณ์กำรท ำงำน  และ
คุณวุฒิของพนักงำน  เพื่อควำมเหมำะสมต่อไปส่วนใหญ่กลุ่มพนักงำนที่เป็นต ำแหน่งลูกจ้ำง
รำยวันของบริษัท  เมื่อต ำแหน่งว่ำงลงฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์อำจจะเรียกคนกลุ่มนี้มำเข้ำสู่
กระบวนกำรสรรหำภำยในองค์กำร  ทั้งนี ้ เพื่อเป็นกำรใหโ้อกำสแก่พนักงำนที่มีควำมมุ่งมั่นแม้ว่ำ
ตนเองจะอยู่ในต ำแหน่งลูกจ้ำงรำยวัน  ก็จะท ำงำนเพื่อรอต ำแหน่งงำนที่ว่ำงลง  หำกมีต ำแหน่ง
งำนเหมำะสมกับที่ตนเองต้องกำร  ก็จะได้รับกำรบรรจุโดยสถำนที่ติดประกำศเพื่ อท ำกำร
ประชำสัมพันธ์  ได้แก่  บอร์ดประชำสัมพันธ์บริษัท โรงอำหำร และหอ้งสมุด  เป็นต้น  

1.2 ประกาศรับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุต าแหน่งงานที่ว่าง  วิธีนี้จะต้องมี
เกณฑ์กำรรับสมัครที่ชัดเจน  เพื่อให้บุคลำกรที่อยู่ภำยในองค์กำรได้รับโอกำสในเข้ำรับกำรสมัคร

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
คณะกรรมกำร 

1. ตดิประกำศท่ีบอร์ด 

2. ประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
ต ำแหนง่ท่ีว่ำงลง 

3. กำรบันทึกข้อมูลทำง
ระบบคอมพวิเตอร์ 

4. บุคลำกรภำยใน
องค์กำร 

5. บุคลำกรท่ีลำออกไป 

6. นักศกึษำฝึกงำน 

 

พนักงำนยื่นใบสมัคร 

พจิำรณำกลั่นกรอง 

 รับ หรือ ไมรั่บ   

กรณี  รับ 

ท ำกำรบรรจุ        
และแตง่ตัง้เป็น
พนักงำนของบริษัท 
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คัดเลือกลงในต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ส ำหรับบริษัทที่มีขนำดเล็ก  อำจใช้วิธีกำรสัมภำษณ์งำนโดย
ผู้บริหำรที่อยู่ภำยในองค์กำร  ส ำหรับบริษัทที่มีขนำดใหญ่อำจจ ำเป็นจะต้องเป็นเกณฑ์กำรรับ
สมัคร  ซึ่งก ำหนดได้จำก  อำยุงำนที่ท ำในบริษัท  ควำมประพฤติ  สุขภำพร่ำงกำย  ผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนในระดับดีต่อเนื่อง  และกำรยินยอมให้สมัครสอบของหัวหน้ำงำนในฝ่ำยหรือแผนก
ของพนักงำนเอง  เมื่อผ่ำนเกณฑ์มำแล้ว  ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำนโดยตรง  จะเป็นผู้พิจำรณำ
พนักงำนจำกแฟ้มประวัติ  และผลกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำทั้งหมด  วิธีนี้มีข้อเสียตรงที่หัวหน้ำงำนหลำย
คนมักไมใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรใหพ้นักงำนไปสอบ  เนื่องจำกว่ำกลัวว่ำจะเสียเวลำหำคนท ำงำนแทน
ลูกน้องของตัวเอง  แล้วสุดท้ำยต้องประกำศรับสมัครหำคนใหม่มำท ำงำนแทนคนเดิมที่ย้ำยไป  วิธีนี้
อำจแก้ไขได้โดยจัดท ำเป็นระเบียบของบริษัท  ด้วยกำรอบรมและท ำกำรสอบวัดระดับพนักงำนที่
ท ำงำนมำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  เป็นต้น 

1.3 การบันทึกข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์  ฐำนข้อมูลที่จัดเก็บพนักงำนตั้งแต่
เริ่มต้นเข้ำมำสมัครสอบ  สัมภำษณ์งำน  และบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนภำยในบริษัท  จนกระทั่งผ่ำน
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  ที่ผลกำรท ำงำนดีอย่ำงต่อเนื่อง  สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำร
ประมวลผลเพื่อพิจำรณำหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตรงกับต ำแหน่งงำนที่องค์กำรต้องกำร  และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำประวัติพนักงำนร่วมกัน  

1.4 บุคลากรภายในองค์การ  เป็นผู้แนะน ำให้ญำติพี่น้องหรือเพื่อนที่รู้จักเข้ำมำ
สมัครงำน  ยิ่งถ้ำองค์กำรที่มีภำพลักษณ์ดีส่วนใหญ่บุคลำกรจะเป็นผู้แนะน ำให้ญำติพี่น้องของ
ตนเองมำสมัครงำนภำยในองค์กำรเองและเป็นผู้ใหข้้อมูลกับองค์กำรได้ดีที่สุด 

1.5 บุคลากรที่ลาออกไป  กรณีนี้เรำอำจจะเลือกพนักงำนที่ลำออกไป  เนื่องจำก
เหตุผลส่วนตัว  เช่น  ดูแลครอบครัว  ย้ำยงำนตำมครอบครัว  หรือปัญหำอื่น   ก็ตำม  แต่ถ้ ำ
หำกเขำเป็นผู้ที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและมีควำมจงรักภักดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร  อำจจะ
สอบถำมไปยังตัวพนักงำนโดยตรง  วิธีกำรนีอ้งค์กำรจะมีข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนอยู่แล้วจะท ำ
ใหง้ำ่ยต่อกำรตัดสินใจ 

1.6 นักศึกษาฝึกงาน  ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษำที่ก ำลังอยู่ในชั้นปีสุดท้ำยก ำลัง
จบกำรศึกษำ  และมำฝึกงำนในช่วงเทอมสุดท้ำยก่อนจบเมื่อนักศึกษำฝึกจบ  ฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์ส่วนใหญ่จะให้นักศึกษำเขียนใบสมัครงำนฝำกไว้กับบริษัท  เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลงก็จะ
เรียกนักศึกษำ  ที่ฝึกงำนมำสัมภำษณ์เพื่อท ำงำนในต ำแหน่งที่ว่ำงลงต่อไป 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นเรำสำมำรถสรุปวิธีกำรสรรหำภำยในแต่ละวิธีได้ดังนี ้
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 ตารางที่  4. 1  กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสรรหำภำยในองค์กำร 

วิธกีารสรรหา กลุ่มเป้าหมาย 

1. ติดประกำศที่บอรด์ พนักงำนจ้ำงตำมสัญญำ 

พนักงำนช่ัวครำว 

พนักงำนจ้ำงรำยวัน 

2. ประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
ต ำแหน่งงำนที่วำ่ง 

พนักงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และผล
กำรประเมินที่ดีตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนไม่
น้อยกว่ำ 3 ป ี

3. กำรบันทึกข้อมูลทำงระบบคอมพิวเตอร ์ พิจำรณำจำกตั้งแต่เริ่มต้นเข้ำมำปฏิบัติงำน อำยุ
งำน และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

4. บุคลำกรภำยในองคก์ำร พนักงำนที่ลำออกไป สำเหตุเนื่องจำกกำรย้ำย
ตำมครอบครัว หรอืดูแลบิดำ มำรดำ 

5. นักศึกษำฝึกงำน นักศึกษำฝึกงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน
ระหว่ำงที่ฝกึงำนอยู ่เป็นวิธีทีน่ิยมกันมำกใน
ปัจจุบันนี้ 

 

   จำกตำรำงที่ 4.1  จะเห็นได้ว่ำกำรสรรหำจำกภำยในองค์กำรไม่ว่ำจะเป็นวิธีใดก็ตำม
ส่วนใหญ่จะพิจำรณำจำกกลุ่มเป้ำหมำย  คือ  บุคลำกรที่อยู ่ภำยในองค์กำร  หรือผู้ที ่เคย
ปฏิบัติงำนกับองค์กำรมำก่อน  แต่มีควำมจ ำเป็นและสำเหตุอื่น   ที่ท ำให้ตัวพนักงำนต้องออก
จำกงำนไป 

   นอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำวิธีกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยใน  ท ำให้เรำได้
บุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ที ่เป็นกรอบในกำรพิจำรณำต ำแหน่งงำนต่ำง   ตำม
ควำมเหมำะสมกับตัวพนักงำน  ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่ำงกันออกไป  ซึ่ งสรุป
ได้ดังนี้  
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ตารางที่  4. 2  ข้อดแีละข้อเสียของกำรสรรหำจำกภำยในองค์กำร 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจใหก้ับ
พนักงำนผูป้ฏิบัติงำนเป็นกำรเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้แสดงศักยภำพของตนเองให้
องค์กำรได้เห็นก่อใหเ้กิดกำรสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรท ำงำนต่อไป 

2. ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำบุคลำกร
โดยสำมำรถคัดเลือกคนจำกแฟ้มประวัติของ
พนักงำนเพื่อน ำมำเสนอช่ือใหไ้ด้รับกำรรับเลือก
ขึน้มำท ำงำนได้เลย 

3. กฎระเบียบของบริษัทเป็นพนักงำนของ
บริษัทอยู่แล้วท ำให้องค์กำรไม่ต้องอบรม
พนักงำนใหมซ่ึ่งจะเป็นกำรเสียเวลำในกำรเริ่ม
งำนเพรำะพนักงำนรูข้้อมูลของบริษัทอยู่แล้ว 

4. วัฒนธรรมองค์กำรเปรียบเสมือนสิ่งที่
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติรว่มกันในองค์กำรไม่ได้
เขียนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นประเพณี
ปฏิบัติ  และยึดถือร่วมกัน เชน่ กำรให้ควำม
ร่วมมอืกันช่วยเหลือซึ่งกันระหว่ำงแผนกหรอื
ฝำ่ยต่ำง   ภำยในองค์กำรถือเป็นส ำคัญมำกแม้
ไม่ใช่หน้ำที่ของตนเอง ควำมมนี้ ำใจใหก้ับเพื่อน
ร่วมงำนกำรไหว้ และใหค้วำมเคำรพต่อผู้อำวุโส
ในส่วนด้ำนอำยุคน หรอือำยุงำน ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งส ำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติรว่มกันเป็นต้น 

1. ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรรับสมัคร
พนักงำนจำกภำยในองค์กำร  อำจท ำให้
องค์กำรขำดคนที่มคีวำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่   
เพรำะพนักงำนส่วนใหญ่อยู่กับที่ไม่มีโอกำสที่
จะได้ไปรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึน้ใหม่
ภำยนอก  

2. ขำดคนที่มคีุณสมบัติที่เหมำะสมบำง
องค์กำรเพียงแค่ส่งพนักงำนไปฝกึอบรม
เฉพำะงำนที่จะให้รับผดิชอบท ำใหพ้นักงำน
รับรู้ขอบเขตของงำนตนเองในวงแคบเท่ำนั้นถึง
จะอบรมให้แต่สว่นใหญ่พนักงำนก็ยังวนเวียน
ท ำงำนของตนเองอยู่เหมอืนเดิมส่งผลให้งำน
เกิดควำมล่ำช้ำ  เป็นต้น 

3. ท ำใหข้ำดแคลนบุคลำกร  เนื่องจำกมี
กำรโยกย้ำยบุคลำกรในกำรท ำงำนในต ำแหน่ง
หรอืสำขำอื่น   โดยเฉพำะองค์กำรที่มกีำร
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว  จะเกิดกำรขำดแคลน
กำรท ำงำนกำรรับคนภำยใน  อำจได้คนที่มี
คุณสมบัติไม่สอดคล้องเมื่อได้รับกำรเพิ่มงำน
ขึน้มำ  พนักงำนไม่สำมำรถแบกรับภำระงำนที่
เพิ่มขึน้ท ำงำนหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน  
ส่งผลใหพ้นักงำนลำออกได้ และองค์กำรก็
ต้องหำคนใหม่มำท ำงำนแทนไม่รู้จบ 
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2. การสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายนอก 

    กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนจำกภำยนอกองค์กำรจะท ำได้ก็ต่อเมื่อได้ท ำกำรสรร
หำบุคลำกรจำกภำยในองค์กำรแล้วพบว่ำไม่ผู้ที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงกับต ำแหน่งงำนที่มีอยู่ 
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องก็จะท ำกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กำร  เพื่อสรร
หำบุคลำกร ที่มคีุณสมบัติตรงและเหมำะสมกับต ำแหน่งที่ต้องกำร 

    โดยทั่วไปกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยนอกสำมำรถสรรหำได้จำกแหล่งต่ำง 
(กฤติน  กุลเพ็ง, 2555, หน้ำ 58)  ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่ง
ภำยนอกดังต่อไปนี ้   

 

 

ภาพท่ี  4. 5  ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหลง่ภำยนอกองค์กำร 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 133) 

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. เข้ำมำสมัครเอง 

2. ประกำศรับสมัคร
บริเวณหนำ้บริษัท 

3. สถำนบันกำรศกึษำ 

4. สมำคมวชิำชพีท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. องค์กำรด้ำนแรงงำน 

6. กำรดงึตัวมำจำกคู่
แข่งขัน 

7. กำรจ้ำงแรงงำน
ชั่วครำว  
8. กำรสมัครผ่ำน

อนิเตอร์เน็ต 

9. ตดิตอ่ส ำนักงำน
จัดหำงำน 

10. วธีิอ่ืน 

 

พนักงำนยื่นใบสมัคร 

พจิำรณำกลั่นกรอง 

รับ หรือ ไมรั่บ 

กรณี  รับเข้ำท ำงำน 

ทดลองงำน  
ปฐมนเิทศ 

ประเมินผลกำร
ปฏบัิตงิำน 

บรรจุและแต่งตั้ งเป็น
พนักงำนของบริษัท 

 รับ หรือ ไมรั่บ 
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   จำกภำพที่ 4.5  อธิบำยรำยละเอียดวิธีกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยนอกองค์กำรได้ดังนี้ 

2.1 เข้ามาสมัครเอง (Walk in)  คือ  กำรเดินเข้ำไปสมัครงำนด้วยตนเองโดยได้ข้อมูลจำก
บุคลำกรในองค์กำรแนะน ำ  ไม่จ ำเป็นต้องให้องค์กำรประกำศรับสมัคร  หรือองค์กำรอำจมีกำรเปิดรับ
สมัครงำนอยู่ตลอดเวลำ  โดยฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มแยกตำมประเภทของ
งำน  เป็นวิธีที่ดีและประหยัดค่ำใช้จ่ำย  ท ำให้องค์กำรสำมำรถเลือกคัดคนที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ได้
ทันทีที่มตี ำแหน่งว่ำง 

2.2 การประกาศรับสมัครบริเวณหน้าบริษัท  กรณีที่อยู่ในที่ชุมชน  หรือบริษัทมีกำร
ขยำยกิจกำรออกไปยังจังหวัดอื่น   สำมำรถตั้งป้ำยประกำศบริเวณหน้ำบริษัท เพื่อสรรหำพนักงำน
พร้อมนัดวันสมัครและสัมภำษณ์งำนทันทีในพืน้ที่ที่บริษัทจะเปิดส ำนักงำน  หรอืบริเวณใกล้เคียง 

2.3 สถาบันการศึกษา (Education Institution) ควรเป็นช่วงที่นักศึกษำจบใหม่ ช่วงเดือน
เมษำยนเป็นต้นไป  นักศึกษำจบใหม่จะยื่นใบสมัครเป็นที่นิยมมำกเพรำะจะท ำให้ได้นักศึกษำหรือคนรุ่น
ใหม่ที่องค์กำรต้องกำร  แต่อำจมีข้อเสียตรงที่บำงครั้งองค์กำรไม่สำมำรถรอได้เพรำะช่วงเวลำไม่ตรงกัน
ปัจจุบันหลำย   สถำนประกอบกำรเน้นกำรหำงำนจำกสถำบันกำรศึกษำโดยกำรจัดให้มีสหกิจศึกษำเป็น
กำรใหทุ้นกับนักเรียนนักศกึษำระหว่ำงที่เรียนเมื่อเรียนจบมำแล้วสำมำรถที่จะมำท ำงำนให้กับองค์กำรได้
ทันที 

2.4 สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพำะแหล่งงำนที่ต้องกำรด้ำนอำชีพโดยตรงอำจจะ
ต้องไปสรรหำพนักงำนจำกแหล่งงำนในสำยที่เกี่ยวข้อง  เช่น  แพทย์ วิศวกร  สถำปนิก บัญชี ครู  นักบิน  
เป็นต้น  กลุ่มนี้จะมีสำขำอำชีพเดียวกันมำพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
องค์กำรสำมำรถที่ตดิต่อขอควำมร่วมมอืกับกลุ่มสมำคมวิชำชีพโดยตรง 

2.5 องค์การด้านแรงงาน  เป็นกลุ่มคล้ำยคลึงกันในกำรจ้ำงงำนและกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
สหภำพแรงงำน  สมำพันธ์แรงงำน  สมำคมแรงงำน  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นแรงงำนที่มีแรงงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ซึ่งองค์กำรจะมีขอ้มูลเกี่ยวกับประวัติสมำชิก  เช่น  ประวัติส่วนตัวประสบกำรณ์กำรท ำงำนควำมรู้ควำม
ถนัดและสถำนกำรณ์ท ำงำนในปัจจุบัน 

2.6 การดึงตัวมาจากคู่แข่ง บำงแห่งอำจจะใช้วิธีดึ งตัวบุคลำกร  ที่มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถมำจำกคู่แข่ง  ด้วยวิธีกำรต่ำง   เช่น  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมำกกว่ำเดิมที่ได้รับ  กำรให้
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง   ประจ ำต ำแหน่งมำกขึ้น  โดยเฉพำะต ำแหน่งที่ขำดแคลน  ยิ่งจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องดึงตัวมำ  ได้แก่  ต ำแหน่งนักกำรตลำด  แพทย์ นักกำรเงิน  นักสำรสนเทศและอำจำรย์
ในมหำวิทยำลัยภำครัฐจะโดนดึงตัวโดยมหำวิทยำลัยเอกชน  เพื่อไปเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยของ
ตนเอง  เป็นต้น 

2.7 การจ้างแรงงานชั่วคราว  แรงงำนช่ัวครำวนี้ได้แก่  พนักงำนรำยช่ัวโมง  พนักงำน
รำยวัน  โดยกำรจ่ำยโดยคิดค ำนวณให้เป็นรำยช่ัวโมงที่พนักงำนปฏิบัติงำนได้  ส่วนใหญ่จะเป็น
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ร้ำนอำหำรและบริกำรประเภทสะดวกซือ้จะนิยม  เพรำะเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรต่ำง   ที่ไม่จ ำเป็น
แต่ก็มีข้อจ ำกัดตรงที่พนักงำนอำจขำดควำมรับผิดชอบ  ไม่สนใจท ำงำน  ขำดควำมกระตือรือร้น  มีกำร
ลำออกอยู่ตลอดเวลำเพรำะพนักงำนมองว่ำไม่มีควำมมั่นคง  จึงพยำยำมแสวงหำงำนใหม่อยู่ตลอดเวลำ  
อำจท ำใหอ้งค์กำรต้องเสียเวลำกับกำรอบรมพนักงำนเป็นอย่ำงมำก 

2.8 การสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) วิธีเริ่มเป็นที่นิยมมำกโดยบริษัทที่รับสมัครงำน
สำมำรถเขียนโปรแกรมเพื่อให้พนักงำนที่ก ำลังหำงำนอยู่เข้ำไปกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติของ
ตนเองไว้  และบริษัทจะท ำกำรเรียกพนักงำนเข้ำมำ  วิธีนี้อำจได้พนักงำนที่มำกไม่ต้องลงทุนแต่มีข้อเสีย
ว่ำพนักงำนที่ได้อำจไม่ตรงกับเป้ำหมำยเท่ำที่ควรและบำงครั้งพนักงำนอำจได้งำนแล้วก่อนหน้ำที่เรำจะ
เรียกตัวเข้ำมำสัมภำษณ์ 

2.9 ติดต่อส านักงานจัดหางาน (Employment Agencies) ตัวแทนหรือนำยหน้ำหำงำนซึ่ง
อำจจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนในปัจจุบันมีอยู่มำก ส ำนักงำนจัดหำงำนมักจะจัดหำคนงำนที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเท่ำนั้น 

2.10 จัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs)  สำมำรถท ำได้โดยกำรร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชน  ในกำรจัดหำสถำนที่เพื่อจัดแหล่งนัดพบแรงงำน  บำงแห่งอำจใช้ห้ำงสรรพสินค้ำเป็นแหล่งใน
กำรจัดงำน  ทั้งนี้  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สมัคร  และสถำนประกอบกำรที่มำลงช่ือเพื่อท ำ
กิจกรรมดังกล่ำว 

2.11 วิธีอื่น  อำจเป็นแรงงำนที่มำจำกต่ำงประเทศหรือประเภทงำนจ้ำงเหมำนักศึกษำที่เคย
มำฝึกงำนกับบริษัทเมื่อจบกำรศึกษำ  แล้วให้กรอกใบสมัครเพื่อที่จะน ำไปพิจำรณำต ำแหน่งที่เหมำะสม
วิธีนีอ้งค์กำรจะได้เห็นพฤติกรรมของนักศกึษำระหว่ำงที่ฝึกงำนควำมรับผดิชอบที่องค์กำรมอบหมำยให้ 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กำร  เป็นวิธีกำรสรรหำ
ที่ท ำให้องค์กำรหรือหน่วยงำนได้มีโอกำสที่จะคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำท ำงำน  อย่ำงไรก็ตำม  วิธีกำรสรรหำบุคลำกร
จำกภำยนอกองค์กำรก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่ำงกันดังนี ้   
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ตารางที่  4. 3  ข้อดขี้อเสียของกำรสรรหำจำกภำยนอกองค์กำร 

ข้อด ี ข้อเสยี 

1. ควำมคดิรเิริ่มแปลกใหม่และหลำกหลำย
กอ่ให้เกดิกำรแข่งขันกันในกำรท ำงำนของ
พนักงำนเองท ำใหอ้งคก์ำรได้รับพนักงำนที่มี
ควำมรูท้ักษะควำมสำมำรถรวมถงึศักยภำพ
ต่ำง   กำรแกป้ัญหำของพนักงำนมีมมุมองใน
กำรท ำงำนที่หลำกหลำยขึน้และช่วยในกำร
ปรับปรุงพัฒนำองคก์ำรให้มีควำมกำ้วหน้ำ
ตลอดเวลำ 

2. สำมำรถเลือกบุคลำกรที่เหมำะสมและ
ตรงกับสำยงำนสำมำรถที่จะเลือกคนที่มี
คุณสมบัติตรงตำม  ที่ระบุไว้ในเอกสำรที่ขอมำ
แกป้ัญหำกำรขำดแคลนพนักงำนที่มีคุณสมบัติ
ไม่ตรง 

3. ลดกำรแบ่งพรรคแบ่งพวก และแตกแยก
ภำยในองคก์ำรส่งผลท ำให้งำนขำด
ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

1. กำรสรรหำคนจำกแหล่งภำยนอกท ำให้องคก์ำร
เสียคำ่ใช้จำ่ยในด้ำนตำ่ง   ท ำให้องคก์ำรต้อง
สูญเสียงบประมำณ  และคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มเติมเนื่องจำก
ต้องใช้สื่อโฆษณำเพื่อรับสมัครงำน เป็นต้น  
นอกจำกคำ่ใช้จำ่ยแล้วยังต้องเสียเวลำเนื่องจำกกำร
สรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกจะต้องเตรยีมหัวหน้ำ
งำน หรอืผู้เกี่ยวข้องในกำรสัมภำษณ์พนักงำนที่จะมำ
ท ำงำนกับองคก์ำรจนกว่ำองคก์ำรจะได้พนักงำนใหม่
มำแทนที่ในต ำแหนง่ที่ต้องกำรนั่นเอง 

2. บรรยำกำศในกำรท ำงำนปัญหำที่พบเจอเป็น
ส่วนหนึ่งเมือ่คนใหม่เข้ำมำท ำงำนในองคก์ำรจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมใหม่ที่องคก์ำรใหม่
พนักงำนเกำ่อำจไม่พอใจพนักงำนใหม ่ และไม่ให้
ควำมรว่มมือในกำรท ำงำนต่ำงฝ่ำยต่ำงปรับตัวเข้ำหำ
กันหลำยครัง้ที่ต้องพนักงำนปรับตัวหำกปรับตัวไม่ได้
พนักงำนก็อำจจะลำออกไปท ำให้องคก์ำรต้องสรรหำ
คนมำท ำงำนใหม่และเสียเวลำในกำรสรรหำอบรม
ต่ำง   ขึน้มำอีกเช่นกัน 

3. พนักงำนขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ขำด
โอกำสในกำรกำ้วหน้ำของสำยงำน  ท ำให้เกดิควำม
เบื่อหน่ำยตอ่กำรท ำงำน  และลำออกไปในที่สดุ 

 

    ปัจจุบันกำรสมัครงำนทำงอินเตอร์เน็ต  ก ำลังเป็นที่นิยมแพร่หลำย  เพรำะสถำน
ประกอบกำรโดยส่วนใหญ่มักจะค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศรับสมัครงำนทำงสื่อสิ่งพิมพ์  ซึ่งมี
ค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูงมำกพอสมควร  วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่นิยมมำกในปัจจุบัน  ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
และเวลำใหก้ับทั้งสองฝำ่ย  หรอืบริษัทอำจฝำกประกำศรับสมัครงำนผำ่นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ส ำหรับ
รับสมัครงำนโดยเฉพำะแต่ก็มีขอ้เสียตรงที่ผู้สมัครงำนได้งำนไม่ตรงกับต ำแหน่งที่ต้องกำร  และข้อมูล
มักจะถูกน ำไปขำยใหก้ับบริษัทประกันชีวิตที่โทรมำชวนให้ไปขำยประกันเสียมำกกว่ำ  ทำงที่ดีที่คิดว่ำ
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เหมำะกับผู้สมัครงำนที่สุดคือ กำรท ำเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่มีกำรกรอกประวัติ  หรือกำรให้      
E-mail  ของบริษัทเพื่อให้ผู้สมัครงำนที่ไม่มีเวลำเดินทำงแต่ยังสนใจที่จะเปลี่ยนงำน  เพื่อหำ
ควำมก้ำวหน้ำให้กับตนเอง  สำมำรถท ำได้โดยผู้สมัครเพียงสแกนข้อมูลรูปถ่ำย  วุฒิกำรศึกษำ  หรือ
เอกสำรอื่น   ที่เกี่ยวข้องส่งผ่ำน  E-mail  ของบริษัทที่ให้ไว้ซึ่งเป็นทำงเลือกอีกทำงหนึ่งที่จะท ำให้ได้
ผูส้มัครงำนที่หลำกหลำย 

   ส ำหรับผู้สมัครงำนที่อยู่ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจะต้องเสียเวลำในกำรเดินทำงไป
สมัครงำน  ซึ่งต้องใช้เวลำเดินทำงหลำยช่ัวโมงมำก  ผู้สมัครควรศึกษำเส้นทำงเดินรถ ไม่ว่ำจะเป็น
รถไฟฟ้ำบนดิน (BTS)  หรือใต้ดิน  (MRT)  ผู้สมัครงำนควรแบ่งโซนเขตที่จะต้องเดินทำงไปสมัครงำนด้วย
ต้นเอง  ตัวอย่ำงเช่น  ย่ำนถนนสุขุมวิท  หรอืย่ำนสีลม  เป็นต้น 

 

การคัดเลอืกบุคลากร 

   กำรคัดเลือกบุคลำกร (Selection)  เป็นกระบวนกำรในกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกและ
พิจำรณำผู้สมัครงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตรงกับต ำแหน่งงำนที่องค์กำรต้องกำร  โดยฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นเพียงผู้พิจำรณำกลั่นกรองผู้สมัครงำนเบื้องต้นจำกแบบฟอร์มใบสมัคร
งำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยในและภำยนอกองค์กำร  เพื่อน ำมำเข้ำสู่
กระบวนกำรต่ำง   เช่น  กำรทดสอบ  และกำรสัมภำษณ์งำน  เป็นต้น  จนมั่นใจว่ำได้ผู้สมัครตรง
กับต ำแหน่งงำนที่ฝ่ำยหรือแผนกต้องกำร  เพื่อน ำเสนอให้หัวหน้ำงำนในฝ่ำยและแผนกท ำหน้ำที่
ในกำรสัมภำษณ์งำนด้วยตนเอง  

 

ความหมายของการคัดเลอืกบุคลากร 

   ได้มนีักวิชำกำรได้ใหค้วำมหมำยของกำรคัดเลือกบุคลำกรไว้หลำยท่ำนดังนี้ 

   จุมพล  หนิมพำนิช (2553,  หน้ำ 101)  ได้ใหค้วำมหมำยของคัดเลือกบุคลำกร  หมำยถึง 
กระบวนกำรที่องค์กำรหรือหน่วยงำนด ำเนินกำรคัดเลือกจำกจ ำนวนใบสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร
จ ำนวนมำกที่มำสมัครงงำนไว้  เพื่อที่จะให้ได้คนที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
เพื่อที่จะได้เข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งงำนต่ำง   ที่ตอ้งกำรรับคนหรือ  หมำยถึง  กระบวนกำรในทำง
ปฏิบัติในกำรเลือกบุคลำกรที่มศีักยภำพ  เพื่อกำรบรรจุแต่งตั้งเมื่อมีควำมต้องกำรก ำลังคนเกิดขึ้น  
หรือหมำยถึงกำรพิจำรณำบุคคลที่ได้ท ำกำรสรรหำมำทั้งหมดและท ำกำรคัดบุคคลที่เหมำะสม
เอำไว้ 
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   กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557,  หน้ำ 122)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรคัดเลือกบุคลำกร  

หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรกระท ำได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีคุณสมบัติและจ ำนวนครบถ้วนตรงตำมที่
องค์กำรก ำหนดซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวประกอบด้วย  กำรทดสอบ  กำรสัมภำษณ์  กำรตรวจสอบ
ประสบกำรณ ์ กำรตรวจสอบประวัติส่วนตัว   

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557,  หน้ำ 103)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรคัดเลือกบุคลำกร  
หมำยถึง  กิจกรรมที่กระท ำต่อเนื่องจำกกำรสรรหำคือ  เป็นกระบวนกำรที่องค์กำรด ำเนินกำรคัดเลือก
บุคคลโดยมุ่งหวังใหไ้ด้คนดี  มีทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถและคุณสมบัติอื่น   ที่เหมำะสมตรงตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  เพื่อบรรจุเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งต่ำง   ที่เปิดรับกำรคัดเลือกบุคลำกรซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้ท ำหน้ำที่คัดเลือกจะต้องมีควำมรู้ในหลักกำรและมีควำมเข้ำใจในเทคนิค  หรือศิลปะใน
กำรคัดเลือกบุคคลที่ตอ้งกำรออกจำกกลุ่มผูส้มัครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   วิเชียร  วิทยอุดม (2557, หน้ำ 4-11)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรคัดเลือกบุคลำกร  
หมำยถึง  กระบวนกำรเลือกสรรผู้มีคุณสมบัติที่ตรงตำมควำมต้องกำรของงำนนั้นเพื่อให้เข้ำมำ
ท ำงำนในองค์กำรหำกปรำศจำกพนักงำนที่มีคุณบัติกำรด ำเนินงำนขององค์กำรนั้นก็จะเป็นไป
อย่ำงยำกล ำบำก  กำรคัดเลือกนั้นมีควำมหมำยมำกกว่ำเพียงแค่เลือกคนที่ว่ำงงำนเข้ำมำท ำงำน
กำรเลือกคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถนั้นเป็นควำมพยำยำมที่จะหำจุดสมดุลของสิ่งเหล่ำนี ้ 
ผู้สมัครสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง  และเขำต้องกำรจะท ำอะไร  และอะไรคือสิ่งที่องค์กำรต้องกำร  
ดังนั้นผูท้ี่ท ำหน้ำที่ในกำรคัดเลือกบุคลำกรนั้นจะต้องเป็นคนที่มีควำมรู้ในหลักเกณฑ์อีกทั้งต้องมี
ควำมเข้ำใจในเทคนิคกำรแยกแยะบุคลำกรที่ต้องกำรออกจำกกลุ่มผู้สมัครได้อย่ำงมีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพได้อย่ำงไรเพื่อให้กำรคัดเลือกเป็นไปได้อย่ำงมีควำมยุติธรรม 

   จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 126)  ได้ให้ควำมหมำยของคัดเลือกบุคลำกร  
หมำยถึง  กระบวนกำรส ำคัญที่องค์กำรควรให้ควำมส ำคัญเนื่องจำกเป็นกระบวนกำรที่
องค์กำรใช้คัดกรองบุคลำกรที ่จะเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที ่ในองค์กำร  โดยจ ำเป็นต้องมีควำม
สอดคล้องกับคุณสมบัติต่ำง   ที ่องค์กำรได้ตั ้งไว้  เช่น  ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  ทักษะ  
ทัศนคติ  และควำมสำมำรถด้ำนอื่น   ที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อให้ท ำกำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
ผ่ำนขั้นตอนกำรทดสอบด้ำนต่ำง   เช่น  กำรสอบข้อเขียน  กำรสอบสัมภำษณ์  กำรทดสอบ
ทำงจิตวิทยำ  กำรทดสอบภำษำอังกฤษ เป็นต้น    

   Mondy (2008,p.120) ได้ให้ควำมหมำยของกำรคัดเลือกบุคลำกร หมำยถึง  กระบวนกำรของกำร
เลือกบุคคลที่ดีที่สุดเหมำะสมที่สุดจำกกลุ่มคนผู้ที่มำสมัครงำนให้กับองค์กำร  ทั้งนี้เพื่อที่จะให้บุคคลนั้น   
อยู่ในต ำแหน่งเฉพำะเจำะจงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
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   Lussier and Hendon (2013 , p.197)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรคัดเลือก  หมำยถึง  
กระบวนกำรในกำรวำงแผนเพื่อคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมตรงกับต ำแหน่งงำนที่
องค์กำรต้องกำร  ให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ตรงกับต ำแหน่งงำนเข้ำมำท ำงำนใน
องค์กำร  จะท ำให้องค์กำรได้เปรียบและแข่งขันกับองค์กำรอื่น   ได้  ขณะเดียวกันหำกองค์กำร
คัดเลือกบุคลำกรที่ไม่ตรงกับต ำแหน่งงำนก็จะท ำใหเ้กิดปัญหำจำกกำรท ำงำนขึน้ในภำยหลัง 

    จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  กำรคัดเลือก
บุคลำกร  หมำยถึง  กระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกร  ที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทัศนคติที่ดี  
และมีปฏิภำณไหวพริบเข้ำมำท ำงำน  โดยผ่ำนกระบวนกำรในกำรทดสอบวิธีกำรต่ำง   กำรสอบ
สัมภำษณ์  เพื่อค้นหำข้อมูลและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผู้สมัครงำน  และมั่นใจว่ำได้ผู้สมัคร
งำนที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ  และคุณสมบัติที่เหมำะสมตรงกับที่องค์กำรต้องกำรอย่ำงแท้จริง 

   โดยทั่วไปฝำ่ยจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร  จะท ำหน้ำที่ในกำรคัดเลือกผู้สมัครจำก
ใบสมัครที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกที่ได้มำจำกกำรสรรหำจำกแหล่งภำยในและภำยนอกองค์กำร  เข้ำสู่
กระบวนกำรต่ำง   ที่องค์กำรได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมเหมำะสม  และผ่ำนกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่องค์กำรได้ก ำหนดไว้ก็ถือว่ำหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์สิ้นสุดลง  
ส่วนกำรสัมภำษณ์งำนจะเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำงำนที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งงำนโดยตรงในกำรท ำหน้ำที่
สัมภำษณ์และใหข้้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนเพื่อใหผู้ส้มัครงำนได้มีโอกำสในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับงำน  และตัดสินใจว่ำต ำแหน่งงำนที่สมัครตรงกับควำมต้องกำรของตัว
ผูส้มัครเองหรอืไม่  เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลำกันทั้งสองฝำ่ยในภำยหลัง  

 

กระบวนการในการคัดเลอืกบุคลากร 

   กระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกร  (Selection  Process) เ ป็นกระบวนกำรในกำรคัดเลือก
จะเริ่มตั้งแต่องค์กำรมีต ำแหน่งว่ำงลงในแผนกหรือฝ่ำยต่ำง   ที่อยู่ภำยในองค์กำร  ภำยในองค์กำร
อำจเกิดจำกกำรเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง  กำรโยกย้ำย  กำรลำออก  กำรลำออกก่อนกำรเกษียณอำยุ
งำน  หรอืกำรเกษียณโดยต ำแหน่งของตนเอง  โดยฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรจะท ำหน้ำที่ในกำร
สรรหำคนมำทดแทนพนักงำนต ำแหน่งที่วำ่งลงก่อน  หำกองค์กำรได้ท ำกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยใน
แล้วพบว่ำไม่มีผู้มีต ำแหน่งที่เหมำะสมก็จะท ำกำรสรรหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยนอกองค์กำรต่อไป  
ซึ่งกระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรโดยทั่วไปประกอบไปด้วย 12  ขั้นตอน  (เสนำะ  ติเยำว์, 2543,   
หน้ำ 70-73;  จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, 2558, หน้ำ 129-130;  Mondy, 2008, p, 123)  ซึ่งประกอบไป
ด้วยขั้นตอนต่ำง   ดังภำพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  4. 6  กระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกร 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  Mondy, 2008, p. 123)   

  จำกภำพที่ 4.6  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรทั้ง 
12  ขั้นตอนได้ดังนี้   

1.  กำรตอ้นรับผู้สมัคร 

2.  กำรสัมภำษณข์ั้นตน้ 

3.  กำรกรอกใบสมัคร 

4.  กำรสอบคัดเลอืก 

5.  กำรสอบสัมภำษณ ์

6.  กำรสอบประวัติ 

7.กำรตัดสินใจเลอืกรับ   

8. กำรตรวจสุขภำพ   

9. กำรท ำสัญญำจ้ำง 

10.  กำรปฐมนเิทศ 

11.  กำรประเมินและตดิตำมผล 

12.  กำรบรรจุ  

ไมผ่า่น
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1. การต้อนรับผู้สมัคร (Reception of Applicant)  เป็นกระบวนกำรขั้นต้นที่ผู้สมัคร
จะได้พูดคุยเพื่อสัมภำษณ์งำนกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำร
จะใส่ใจและให้กำรต้อนรับผู้มำสมัคร  ซึ่งจะท ำให้ผู้สมัครมีควำมประทับใจในองค์กำรที่เขำมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะเข้ำร่วมงำนด้วยกำรต้อนรับผู้สมัครยังเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้กับองค์กำร
ทำงอ้อมให้คนรู้จักและอยำกเข้ำมำสมัครงำนในองค์กำร  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกพนักงำนที่เข้ำ
มำในองค์กำร 1 คน  สำมำรถที่จะไปบอกต่อให้กับคนที่อยู่ภำยนอกองค์กำรและชักชวนให้มี
คนมำสมัครเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรไปสรรหำคัดเลือกพนักงำนตำม
แหล่งต่ำง   อีกด้วยในขณะเดียวกันผู้สมัครงำนก็มีโอกำสที่จะได้ตัดสินใจในกำรคัดเลือก
องค์กำรที่เขำจะท ำงำนในกำรเดินทำงมำสมัครด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งส ำคัญของพนักงำน   ซึ่ง
หมำยถึง  กำรส ำรวจสภำพขององค์กำรก่อนที่เขำจะตัดสินใจเข้ำร่วมงำนด้วยเช่นกัน  

   กำรต้อนรับผูส้มัครองค์กำรหลำย   องค์กำรมักไม่ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนเท่ำที่ควร
มองว่ำผูม้ำสมัครต้องกำรมำสมัครงำนมีหน้ำที่เพียงแค่ยื่นใบสมัครงำนให้ก็เพียงพอแล้ว  องค์กำร
ควรตระหนักในเรื่องของกำรมำสมัครของผู้สมัคร  เนื่องจำกผู้สมัครต้องเสียสละเวลำในกำรมำ
สมัครและมุ่งมั่นที่จะได้ท ำงำนร่วมกับองค์กำร  บำงแห่งให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเป็นผู้
แจกใบสมัครให้กับผู้สมัครงำนและเขียนใบสมัครที่โรงอำหำรซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรมี
พนักงำนที่เข้ำและออกจำกงำนอยู่ตลอดเวลำ  จนต้องให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเป็นผู้รับ
เรื่องแทน  ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งอุตสำหกรรมโรงงำนที่มขีนำดใหญ่ 

2. การสัมภาษณ์เบื้องต้น (The Preliminary Interview) หลังจำกที่ผ่ำนกระบวนกำร
ต้อนรับผูส้มัครงำนแล้วก็จะเข้ำสู่กำรสัมภำษณ์เบื้องต้นเป็นกำรสอบถำมถึงควำมสนใจในต ำแหน่ง
ที่ผู้สมัครเพื่อที่จะได้ค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับควำมสนใจในต ำแหน่งที่ผู้สมัครต้องกำรสมัคร  และ
แนะน ำต ำแหน่งที่เหมำะสมให้กับผู้สมัคร  เพรำะผู้สมัครบำงรำยอำจไม่เข้ำใจต ำแหน่งงำนที่ตนเอง
มำสมัคร  และบำงแห่งลักษณะงำนที่ท ำอำจมีควำมแตกต่ำงกัน  เช่น  ต ำแหน่งบัญชีเหมือนกันแต่
บำงแห่งอำจเป็นบัญชีเฉพำะด้ำนซึ่งพนักงำนอำจไม่มีควำมถนัดหรือควำมสำมำรถเพียงพอ  
เปรียบเสมือนว่ำผู้สมัครงำนจบบัญชีแต่งำนที่ท ำงำนอำจไม่ได้ชอบบัญชี  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึง
ควรแนะน ำต ำแหน่งที่เหมำะสมให้ผู้สมัครโดยกำรชี้แจงให้ทรำบถึงลักษณะงำนที่องค์กำรต้องกำร
รับพนักงำนที่จะเข้ำมำในต ำแหน่งนีต้้องมีคุณสมบัติและควำมสำมำรถที่เหมำะสมของพนักงำนเอง  
ในต่ำงประเทศอำจมีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  กำรใช้วิดีโอในกำรสัมภำษณ์ผู้สมัครและ
คอมพิวเตอร์ในกำรสัมภำษณ์งำน  ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สมัครอีก
ทำงหรอืในกรณีที่เรำต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย 
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3. การกรอกใบสมัคร (The Application form)  เมื่อผู้สมัครได้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ขั้นต้น
เป็นที่เรียบร้อย  ขั้นตอนต่อไปก็จะให้พนักงำนท ำกำรกรอกใบสมัครงำนซึ่งใบรับสมัครงำนส่วน
ใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลขึ้นพื้นฐำนเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงำน  เช่น  ช่ือ-นำมสกุล  เพศ  อำยุ  
สถำนภำพกำรศกึษำ  ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหำวิทยำลัย  ประวัติกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำจำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน  งำนอดิเรกควำมถนัดควำมสนใจ  นอกเหนือจำกที่ตนเองได้ท ำงำน  เป็นต้น  ข้อมูล
ต่ำง   เหล่ำนีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้ฐำนเพื่อตรวจสอบถึงลักษณะควำมพร้อมบุคลิกภำพควำมสนใจของ
พนักงำนต่อสิ่งต่ำง   นอกเหนือจำกกำรท ำงำนที่ตนเองรับผิดชอบ  เช่น  พนักงำนบำงคนอำจจะ
ใช้เวลำในช่วงเย็นไปศึกษำเพิ่มเติมหรือในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์  เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำพนักงำน
เป็นผูม้ีควำมกระตอืรอืร้นและมีควำมรับผดิชอบในงำนสำมำรถท ำงำนสองอย่ำงในเวลำเดียวกันได้  
หรือพนักงำนบำงคนอำจไปเล่นกีฬำที่ตนเองช่ืนชอบเป็นประจ ำ  แสดงให้เห็นถึงกำรมีมนุษย
สัมพันธ์ระหว่ำงผูร้่วมงำนแผนกต่ำง   พนักงำนบำงคนอำจใช้เวลำว่ำงในกำรเย็บปักถักร้อย  อ่ำน
หนังสือ  แสดงใหเ้ห็นว่ำพนักงำนใช้เวลำว่ำงใหเ้กิดประโยชน์และมีสมำธิในกำรท ำงำนอีกด้วย 

4. การสอบคัดเลือก (Selection Tests)  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุดใน
กระบวนกำรคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำน  และเป็นที่ยอมรับกับบริษัทหรือองค์กำรที่มีขนำดใหญ่  
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีกำรสอบคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำน  เพรำะ
องค์กำรแต่ละแห่งมีหลักเกณฑ์และมำตรฐำนในกำรพิจำรณำที่แตกต่ำงกัน  กำรกลั่นกรอง
ผู้สมัครเข้ำมำท ำงำนจ ำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่ำงยิ่งและให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ  กำรน ำ
แบบทดสอบมำใช้ในกำรคัดเลือกคนจึงเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่น ำมำใช้ในกำรคัดกรองบุคลำกร
เพื่อหำบุคลำกรที่มคีุณสมบัติที่เหมำะสมเข้ำมำท ำงำนในองค์กำร  

   โดยทั่วไปแบบทดสอบที่น ำมำใช้ในกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำท ำงำน (จตุรงค์ ศรีวงษ์
วรรณะ, 2558: 130)  ม ี5  ประเภทดังภำพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  4. 7  วิธีกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรเข้ำท ำงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต,์ 2560,  หนำ้ 143)   

4.1 การทดสอบความสนใจ (Interest Test)  เป็นกำรทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้สมัคร
มีควำมสนใจในต ำแหน่งงำนที่ตนเองสมัคร  ในบำงครั้งเรำพบว่ำผู้สมัครงำนจบกำรศึกษำมีวุฒิตรง
กับต ำแหน่งงำนที่ประกำศรับสมัคร  และมีคุณสมบัติตรงตำมที่องค์กำรต้องกำร  แต่เมื่อผู้สมัคร
ท ำแบบทดสอบแล้วกลับพบว่ำเขำไม่ได้สนใจในต ำแหน่งงำนที่ตัวเองสมัครอย่ำงแท้จริง  
ตัวอย่ำงเช่น  จบวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชี  แต่ไม่ชอบงำนบัญชีที่ตนเองจบมำ  เมื่อท ำ
แบบทดสอบเกี่ยวกับควำมชอบทำงด้ำนอำชีพ ผู้สมัครท ำแบบทดสอบแล้วตอบไม่สัมพันธ์กับงำน
ต ำแหน่งบัญชี  เป็นต้น 

4.2 การทดสอบวัดความช านาญในด้านฝีมือหรือกายภาพ (Test of Physical 

Skill)  เป็นกำรทดสอบที่วัดควำมเคลื่อนไหวของร่ำงกำยว่ำสัมพันธ์กับอำชีพที่ตนเองต้องท ำ  
ด้วยกำรให้ผู้สมัครทดสอบภำคปฏิบัติงำนที่ตนเองมีควำมช ำนำญ  ตัวอย่ำง  กำรทดสอบกำร
ใช้สำยตำ  และระบบประสำทสัมผัสของผู้เข้ำสอบใบขับขี่รถยนต์ของกรมกำรขนส่งทำงบก  ที่
มีขั้นตอนกำรตรวจวัดระดับสำยตำของผู้ขับขี่รถทุกประเภทว่ำมีสำยตำปกติหรือไม่  ด้วยกำรชี้

กำรสอบคัดเลอืก 

กำรทดสอบควำมสนใจ 

กำรทดสอบวัดควำมช ำนำญในดำ้นฝีมอืหรือ
กำยภำพ 

กำรทดสอบวัดควำมส ำเร็จ 

กำรทดสอบวัดควำมถนัด 

กำรทดสอบวัดบุคลิกภำพ 
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ไปยังสีต่ำง   ที่กระจำยอยู่บนกระดำนทดสอบ  หำกผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ไม่สำมำรถตอบสีที่
ตรงกับที่ชี้บนกระดำน  แสดงว่ำผู้สอบใบขับขี่มีปัญหำทำงด้ำนสำยตำ หรือตำบอดสี  ท ำให้ไม่
สำมำรถสอบใบขับขี่ได้  เพรำะจะท ำให้ผู้ขับขี่ไม่สำมำรถมองเห็นสัญญำณไฟจรำจรที่เป็นสี
ปกติได้เหมือนคนอื่น  ซึ่งจะท ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในภำยหลัง    

4.3 การทดสอบวัดความส าเร็จ (Test of Achievement) เป็นกำรทดสอบเกี่ยวกับ
ควำมรู้ในสำขำวิชำที่ตนเองจบมำว่ำเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้สมัครมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนของสำขำ
อำชีพของตนเอง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรทดสอบพนักงำนบัญชีของบริษัทเอกชน  ที่ให้ผู้สมัครงำนท ำ
แบบทดสอบวิชำบัญชีตั้งแต่เริ่มบันทึกสมุดรำยวัน  กระดำษท ำกำร  งบก ำไรขำดทุน  และงบดุล  
เป็นต้น   

4.4 การทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เป็นกำรทดสอบหำควำมถนัดของ
ผู้สมัครว่ำมีควำมถนัดในด้ำนใด  และควำมถนัดนั้นมีควำมสัมพันธ์กับต ำแหน่งงำนที่ท ำมำกน้อย
เพียงใด  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนธุรกำร  มีควำมถนัดในกำรพิมพ์ดีด  หรือทดสอบกำรพิมพ์งำน
โดยใช้โปรแกรม Microsoft  Word  ด้วยกำรจับเวลำ  เป็นต้น   

4.5 การทดสอบวัดบุคลิกภาพ  (Personality Test)  เป็นกำรทดสอบด้ำนบุคลิกภำพ
ของผู้สมัครงำนว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนที่ตนเองสมัครมำกน้อยเพียงใด  ตัวอย่ำงเช่น  บุคลิก
ของพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  ที่จะต้องมีบุคลิกภำพท่ำทำง หน้ำตำดูสดช่ืน  ยิ้มแย้มแจ่มใส  
เป็นมิตรอยู่ตลอดเวลำ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน  มีควำมกระตือรือร้นที่จะให้บริกำรแก่
ผูโ้ดยสำรอยู่ตลอดเวลำ  เป็นต้น 

   กำรทดสอบเป็นกระบวนกำรอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรส่วนใหญ่น ำมำวัดควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
และพฤติกรรมส่วนบุคคลของ  ที่จะน ำมำช่วยในกำรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกรับ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับต ำแหน่งงำนที่องค์กำรต้องกำร  ซึ่งแบบทดสอบที่จะน ำมำใช้ในกำรวัด
ผู้สมัครงำนเพื่อดูว่ำผู้สมัครมีควำมเหมำะสมกับงำนและทักษะด้ำนใด  กำรเลือกใช้แบบทดสอบที่จะ
น ำมำใช้วัดผลของผู้สมัครงำนแต่ละคนก็ย่อมแตกต่ำงกันออกไปด้วย  นอกจำกนี้ผลสอบที่ได้ยัง
เหตุผลหนึ่งที่ใช้ในกำรปฏิเสธว่ำจะรับหรือไม่  ผู้สมัครงำนที่มีผลสอบต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด  เพื่อ
ป้องกันปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้เส้นสำยมำสมัครงำนอีกด้วย 

5. การสัมภาษณ์งาน (Employment  Interviews) กระบวนกำรนี้บำงองค์กำรอำจข้ำม
จำกกำรสอบคัดเลือกมำใช้กำรสอบสัมภำษณ์  เพรำะต้องกำรที่จะรับสมัครพนักงำนอย่ำง
เร่งด่วน  หรือหำกเป็นผู้สมัครที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอยู่แล้ว  จึงไม่จ ำเป็นต้องท ำกำร
ทดสอบด้วยวิธีกำรต่ำง   แต่กำรสอบสัมภำษณ์จะช่วยให้องค์กำรสำมำรถสอบถำมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้สมัคร  รวมถึงกำรได้มองเห็นบุคลิกภำพ และท่ำทำงของผู้สมัครงำนว่ำมี



145 

 

ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำนมำกน้อยเพียงใด  ตัวอย่ำงเช่น  กำรสอบสัมภำษณ์ต ำแหน่ง
เลขำนุกำร  ผู้สัมภำษณ์อำจถูกถำมเป็นภำษำอังกฤษเพื่อทดสอบทำงด้ำนภำษำหรือทดสอบ
บุคลิกภำพของตัวผู้สมัครไปในเวลำเดียวกันนั่นเอง  เป็นต้น  กำรสอบสัมภำษณ์ที่ดีเพื่อค้นหำ
พนักงำนที่มีควำมเหมำะสมจึงจ ำเป็นต้องสัมภำษณ์กันค่อนข้ำงยำวนำนพอสมควร  เพื่อที่จะได้
ผูส้มัครที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง ซึ่งสำมำรถแสดงด้วยภำพได้ดังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี  4. 8  วิธีกำรสัมภำษณ์งำน  

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 145) 

   จำกภำพที่ 4.8 สำมำรถอธิบำยถึงของวิธีกำรสัมภำษณ์งำนซึ่งมีรำยละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

5.1 การสัมภาษณ์งานแบบก าหนดแนวค าถามหรือหัวข้อไว้ล่วงหน้า (Patterned 

Interview)  เป็นวิธีกำรสัมภำษณ์ที่เหมำะสมและเป็นที่นิยมมำกที่สุดวิธีหนึ่ง  เพรำะเป็นวิธีที่มีกำร
เตรียมข้อถำมที่จะใช้สัมภำษณ์ผู้สมัครงำนไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน  และเรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของค ำถำมจำกน้อยไปหำมำก  ขณะที่สัมภำษณ์ยังได้สังเกตเห็นพฤติกรรม  บุคลิกลักษณะและ
ทัศนคติของผู้สมัครงำนที่มีต่องำนที่ตนท ำ  และตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจนและตรงประเด็นมำก
ที่สุด  

5.2 การสัมภาษณ์งานที่ไม่ได้ก าหนดแนวค าถามหรือหัวข้อไว้ล่วงหน้า (Non-Directive  

Interview)  เป็นกำรสอบผู้สมัครงำนด้วยกำรเปิดโอกำสให้ตัวของผู้สมัครสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของ

กำรสัมภำษณง์ำน 

กำรสัมภำษณง์ำนแบบก ำหนดแนวค ำถำมหรือ
หัวขอ้ไว้ลว่งหน้ำ 

กำรสัมภำษณง์ำนท่ีไม่ได้ก ำหนดแนวค ำถำมหรือ
หัวข้อไว้ลว่งหนำ้ 

กำรสัมภำษณแ์บบกลุ่ม 

กำรสัมภำษณแ์บบสร้ำงควำมกดดัน 
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ตนเองได้อย่ำงเต็มที่  ผูส้ัมภำษณ์อำจตั้งค ำถำมขึ้นมำและให้ผู้สมัครแสดงควำมคิดกำรแก้ปัญหำจำกข้อ
ค ำถำมที่ตั้งไว้  โดยท ำกำรตัดสินจำกค ำตอบที่ผู้สมัครแต่ละคนตอบและให้คะแนนตำมกรอบมำตรฐำน
คะแนนที่ใหไ้ว้   

5.3 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview)  เป็นกำรสัมภำษณ์ที่มีกรรมกำรร่วมกัน
สัมภำษณ์อย่ำงน้อย  2-3  คน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งงำนที่รับสมัครท ำกำรสัมภำษณ์
พนักงำน  ท ำกำรสัมภำษณ์ดว้ยกำรป้อนข้อค ำถำมเกี่ยวข้องกับงำนที่ผู้สมัครสนใจ  หรอืผูส้ัมภำษณ์มี
ข้อค ำถำมที่สงสัยเกี่ยวกับตัวของผู้สมัคร  กำรสัมภำษณ์โดยวิธีนี้กรรมกำรบำงท่ำนอำจไม่สนใจใน
ค ำถำมของกรรมกำรในกลุ่มอีกท่ำน  จนท ำให้มีค ำถำมซ้ ำซำกและสร้ำงควำมน่ำเบื่อหน่ำยให้กับ
ผู้สมัครงำนอีกด้วย หรือกรรมกำรบำงคนที่นัดไว้อำจไม่ว่ำงไม่ตรงกันเพื่อมำท ำกำรสัมภำษณ์ท ำให้
กำรนัดสัมภำษณ์ที่เตรียมไว้ตอ้งเสียเวลำต่อไปอีกจนกว่ำกรรมกำรที่สัมภำษณ์จะว่ำงตรงกัน 

5.4 การสัมภาษณ์แบบสร้างความกดดัน (Stress  Interview)  เป็นกำรสัมภำษณ์โดย
ที่ ผู้สัมภำษณ์จะพยำยำมยั่วยุผู้สมัครให้เกิดอำรมณ์โมโห  จนต้องแสดงบุคลิก  กิริยำท่ำทำงที่
แท้จริงของตนเองออกมำวิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรสัมภำษณ์พนักงำนขำยที่จะต้องตอบค ำถำมหรือให้
ข้อมูลลูกค้ำ  หรอืพนักงำนต้อนรับที่ตอ้งเผชิญกับลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ  แต่วิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่หำก
ผูส้ัมภำษณ์ไม่มีควำมรู้หรอืวิธีกำรสัมภำษณ์ที่ดีเท่ำที่ควร  จะส่งผลให้ภำพลักษณ์ของบริษัทเสียหำย
ได้  เพรำะผูส้มัครบำงคนอำจไม่ทรำบหรอืเข้ำใจในวิธีกำรสัมภำษณ์งำนและเหตุผลของบริษัทในกำรใช้
วิธีนีส้ัมภำษณ์งำนอำจน ำไปบอกต่อกับคนอื่นในกลุ่มคนท ำงำนด้วยกัน  ท ำให้ไม่มีใครอยำกมำสมัคร
งำนหรอืสัมภำษณ์ดว้ย   

   วิธีกำรสัมภำษณ์งำนที่องค์กำรภำคเอกชนนิยมน ำมำใช้  น ำมำสัมภำษณ์ผู้สมัครงำนจะแบ่ง
ออกเป็น 2  ช่วง  เป็นสัมภำษณ์โดยกำรผสมผสำนกันระหว่ำงวิธีที่ 1  กำรสัมภำษณ์งำนแบบก ำหนด
แนวค ำถำมหรอืหัวข้อไว้ล่วงหน้ำ และวิธีที่ 2  กำรสัมภำษณ์งำนที่ไม่ได้ก ำหนดแนวค ำถำมหรือหัวข้อไว้
ล่วงหน้ำ  โดยแบ่งกำรสัมภำษณ์ออกเป็น 2  ช่วง  ช่วงแรกของกำรสัมภำษณ์จะเป็นกำรใช้วิธีที่ 1 หำก
ต้องกำรดูปฏิภำณไหวพริบของผู้สมัครงำนก็จะใช้วิธีที่ 2  เพื่อเป็นกำรตัดสินว่ำผู้สมัครสำมำรถ
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงแท้จริง  เมื่อกำรสัมภำษณ์สิ้นสุดลง  ผู้สัมภำษณ์งำนจะแจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับงำนที่ผู้สมัครงำนสนใจสมัคร  หรือแจ้งปัญหำเกี่ยวกับงำนที่ต้องรับสมัครคนเข้ำมำท ำงำนใน
ต ำแหน่งเพื่ออะไร  ทั้งนี ้ เป็นกำรเปิดโอกำสผูส้มัครงำนเองได้ตัดสินใจว่ำตนเองเหมำะกับต ำแหน่งงำนที่
สมัคร  หลังจำกนั้นจะเปิดโอกำสใหผู้ส้มัครงำนได้ซักถำมเกี่ยวข้องสงสัยบำงประกำรเกี่ยวกับข้อมูลของ
บริษัทเพิ่มเติม  ส่วนใหญ่จะเป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร 
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ตำ่ง   ที่บริษัทใหก้ับพนักงำน  ส่วนค ำถำมเรื่องของเงินเดือนผู้สมัครงำนที่
มีประสบกำรณ์จะแจง้เงนิเดือนที่ตนเองต้องกำร  และท ำกำรต่อรองกันในระดับที่ยอมรับได้   
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   ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษำที่จบมำใหม่  ลักษณะของกำรตั้งค ำถำมจะเป็นควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำร  ควำมชอบและควำมสนใจในสำขำวิชำที่เรียนจบมำ  กิจกรรมระหว่ำงที่ศึกษำ
อยู่  กำรวัดทัศนคติของผู้สมัคร  แววตำ  ควำมกระตือรือร้น  และกำรวำงแผนศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น  เพื่อที่จะน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกบุคลำกร  ในกรณีที่มี
ผูส้มัครในต ำแหน่งเดียวกันหลำยคนประกอบกำร 

6. การตรวจสอบประวัติ (Background and Reference Checks)  เป็นกำรสอบประวัติ
กำรท ำงำนของผู้สมัครว่ำมีกำรปลอมแปลงเอกสำรวุฒิกำรศึกษำหรือไม่  โดยกำรตรวจสอบ
ประวัติอำจจะสำมำรถท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบกับวุฒิกำรศึกษำฉบับจริงตอนที่พนักงำนน ำมำ
ยื่นใบสมัครฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์อำจของดูต้นฉบับเลยทันที  ขณะเดียวกันก็น ำไปตรวจสอบกับ
แหล่งสถำนศกึษำที่ผู้สมัครได้จบมำ   

    กำรตรวจประวัติกำรท ำงำนของผู้สมัครงำน  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะต้องมีควำม
เช่ียวชำญในกำรสัมภำษณ์และตรวจสอบหลักฐำนของผู้สมัครงำนเพื่อข้อเท็จจริงบำงประกำร  เพื่อ
ป้องกันกำรยื่นเอกสำรและหลักฐำนที่ปลอมแปลงมำจำกสถำบันกำรศึกษำอื่น  ทั้ง  ที่ตนเองไม่ได้จบ
กำรศกึษำจำกสถำบันที่อำ้งอิงมำ  วิธีนี้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรควรขอควำมอนุเครำะห์จำก
สถำบันกำรศึกษำเพื่อตรวจสอบประวัติกำรศึกษำของผู้สมัครก่อนที่จะตอบตกลง  เพื่อไม่ให้เสียเวลำ
ในกำรเลือกผู้สมัครที่เกิดจำกควำมผิดพลำดในภำยหลัง  หำกปล่อยไว้นำนจนเกินไปจะส่งผลต่อ
เสียหำยต่อช่ือเสียงขององค์กำรในภำยหลัง 

7. การตัดสินใจเลือกรับ(Selection Decision) เป็นขั้นตอนที่จะต้องคัดเลือกพนักงำน
จำกที่ได้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์มำจำกรอบแรกที่น ำเข้ำสู่กระบวนกำรในกำรคัดเลือกไม่น้อยกว่ำ 
5-7  คน  เพื่อท ำกำรคัดเลือกให้เหลือเพียง 3-4  คนเท่ำนั้น  และคัดให้เหลือเพียงคนเดียวที่
จะเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งที่ว่ำงลง หรือเปิดรับต ำแหน่งใหม่ขึ้นมำ  กำรสัมภำษณ์ครั้งแรกจะ
เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกำรสัมภำษณ์เพื่อกลั่นกรองผู้สมัครโดยพิจำรณำจำก
เกณฑ์ที ่ตั ้งไว้  จนกระทั่งเหลือรอบคัดเลือกรอบสุดท้ำยที่ผู ้ท ำกำรสัมภำษณ์งำนควรเป็น
หัวหน้ำงำนโดยตรงเท่ำนั้น  เพรำะหัวหน้ำงำนโดยตรงจะเป็นผู้ที่รู้ควำมต้องกำรของแผนกของ
ตนเองว่ำ  ผู้สมัครที่จะมำท ำงำนในต ำแหน่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำร  อย่ำงไรก็ตำม
กำรสัมภำษณ์ในรอบนี้จะดูคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นผู้น ำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
ท ำงำนของผู้สมัคร  รวมถึงกำรที่จะสำมำรถเข้ำท ำงำนร่วมกับคนอื่นประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนของพนักงำน  และกำรสัมภำษณ์ไม่ควรจะใช้ค ำถำมที่ซ้ ำกับค ำถำมเดิมที่ผ่ำนมำจำก
กำรคัดเลือกรอบอื่น  
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8. การตรวจร่างกาย (Physical Examination)  เป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญกับ
องค์กำรเป็นอย่ำงมำก  เพรำะกำรตรวจร่ำงกำยจะท ำให้เรำทรำบว่ำผู้สมัครมีสุขภำพและ
ร่ำงกำยที่เป็นอุปสรรคต่องำนที่ท ำหรือไม่  ขั้นตอนนี้ องค์กำรหรือหน่วยงำนบำงแห่งต้อง
ท ำสัญญำจ้ำงกับสถำนที่ตรวจสุขภำพและให้พนักงำนที่จะเข้ำท ำงำนไปตรวจร่ำง กำย
ก่อนที ่จะท ำสัญญำกับบริษัท  ที ่เป ็นเช่นนี ้เพรำะว่ำองค์กำรบำงแห่งที ่ไม่มีกำรตรวจ
ร่ำงกำยของผู้สมัครงำน  ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนขององค์กำรแล้ว 
พบว่ำพนักงำนตั้งครรภ์ในช่วงเวลำทดลองงำน  ท ำให้บริษัทต้องเสียโอกำสในกำรที่จะหำ
คนมำท ำงำนอย่ำงทุ่มเท  ถ้ำจะให้พนักงำนไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนซึ่งก็เป็นกำรยำกตำม
หลักธรรมภิบำลของผู้ประกอบกำรและท ำให้เสียชื่อเสียงในภำยหลัง  จำกประสบกำรณ์
เมื่อพนักงำนคลอดลูกแล้วหลังจำกได้เลี้ยงดูทำรกของตนเองแม่ก็จะติดและเป็นห่วงลูก
ของตนเองแล้วไม่อยำกกลับมำท ำงำนสุดท้ำยต้องยื่นใบลำออกองค์กำรก็ต้องมำจัดหำ
พนักงำนใหม่มำทดแทน  ดังนั ้น  เพื ่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำทั ้งสองฝ่ำยและเป็นกำร
หลีกเลี ่ยงกำรมีป ัญหำแก ่องค ์กำรในภำยหลังทำงที ่ด ีฝ ่ำยทร ัพยำกรมนุษย ์ควรจะ
ด ำเนินกำรก่อนในขั้นตอนนี้ก่อนที่พนักงำนจะท ำกำรสัญญำกับบริษัท  

9. การนัดท าสัญญา (Employed Individual)  กำรนัดพนักงำนมำท ำสัญญำกับบริษัท
เป็นสิ่งที่ท ำให้พนักงำนมีควำมมั่นใจในกำรรับพนักงำนคนนี้แน่นอนและเมื่อเขำได้ท ำสัญญำ
กับบริษัทแล้วเป็นกำรรับรองว่ำเขำได้ท ำงำนกับองค์กำรแน่นอน  เพื่อที่เขำจะได้เตรียมยื่น
ใบลำออกจำกสถำนที่ท ำงำนเดิม 

10. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกำรแนะน ำพนักงำนใหม่ได้ทรำบและรับรู้
เกี่ยวกับประวัติขององค์กำร  นโยบำยและแผนงำน  กฎระเบียบข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่พนักงำนควรจะได้รับในองค์กำรแห่งนั้น  ท ำให้พนักงำนได้ท ำ
ควำมเข้ำใจ และให้ควำมส ำคัญกับองค์กำรมำกยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้ยังช่วยลดควำมกดดัน
และควำมตึงเครียดของพนักงำนซึ่งอำจเกิดจำกกำรมำปฏิบัติงำนในสถำนที่ท ำงำนแห่งใหม่  
รวมถึงกำรได้รู ้จักพี่เลี ้ยง  เพื่อนร่วมงำน  ที่อยู่ภำยในและภำยนอกฝ่ำยหรือแผนกของ
ตนเอง  เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจที่ดีให้กับพนักงำนที่เข้ำมำใหม่  

   กำรปฐมนิเทศมีควำมส ำคัญต่อพนักงำนและองค์กำร  โดยเฉพำะพนักงำนที่เข้ำ
มำปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ และท ำงำนอยู่ในองค์กำรมำนำนแล้วทุกระดับควรได้รับกำรปฐมนิเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง  ไม่ว่ำพนักงำนนั้นจะเป็นพนักงำนประจ ำ  สัญญำจ้ำงแบบรำยวัน  รำยเดือน 
รำยช่ัวโมง  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรควรตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร
ทุกคนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในองค์กำร  ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน  
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เป็นกำรป้องกันและลดปัญหำที่เกิดจำกพนักงำนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อองค์กำร   ซึ่งจะท ำให้
เกิดผลเสียหำยต่อช่ือเสียขององค์กำรในภำยหลัง   

11. การประเมินผลและติดตามผล (Performance Appraisal)  จะท ำหลังจำกที่
พนักงำนปฏิบัติงำนมำได้ระยะเวลำหนึ่ง   ประมำณ 119  วัน  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะ
จัดเตรียมเอกสำรเพื่อท ำกำรประเมินผู้ปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถท ำงำนได้ตำมที่มอบหมำยให้
และส ำเร็จลงได้ด้วยดี  ก็จะท ำกำรบรรจุพนักงำนลงในต ำแหน่งงำนดังกล่ำว  

   ขณะเดียวกันหำกพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถท ำงำนตำมที่ตนได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำนได้  จึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะดูแลพนักงำนที่ไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน  
และสอบถำมสำเหตุกับหัวหน้ำงำนของพนักงำนเกี่ยวกับปัญหำที่พบจำกกำรปฏิบัติงำน  
นอกจำกนี้ยังต้องคอยประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำนเพื่อให้ทุกฝ่ำยได้รับควำม
พึงพอใจใหม้ำกที่สุด  ที่เป็นเช่นนี้  เนื่องจำกพนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนในองค์กำรกว่ำจะเรียนรู้และ
เข้ำใจระบบระเบียบในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรจะต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้ค่อนข้ำงนำน
พอสมควร  หำกพนักงำนไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนก็ต้องเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ในกำร
ที่จะสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนแทนพนักงำนที่ต้องออกไป  เนื่องจำกสำเหตุกำรไม่ผ่ำนกำร
ทดลองนั่นเองค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนและระยะเวลำที่สรรหำต้องใช้
เวลำมำกพอสมควร  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะต้องดูแลหรือปรับเปลี่ยนหน้ำที่  
ที่เหมำะสมใหก้ับพนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนในองค์กำร 

12. การบรรจุ (Placement)  เป็นขั้นตอนที่ท ำขึ้นหลังจำกที่ผู้สมัครงำนได้ผ่ำนกระบวนกำร
ในกำรคัดเลือกบุคลำกร  และเห็นว่ำบุคคลที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผูท้ี่มคีวำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  
มำท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งงำนดังกล่ำว  โดยหัวหน้ำงำนโดยตรงหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ท ำกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนใหม่ลงในแบบประเมินที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์เป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้  หลังจำก
ผ่ำนช่วงเวลำทดลองงำนมำได้ระยะเวลำหนึ่งหรือไม่น้อยกว่ำ 119  วัน  หำกพบว่ำกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนใหม่มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและเป็นที่พึงพอใจแก่หัวหน้ำงำน  ก็จะท ำ
กำรบรรจุพนักงำนลงในต ำแหน่งนั้นเป็นกำรถำวร   

    ขณะเดียวกันหำกพบว่ำพนักงำนไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนเนื่องจำกไม่มีควำมถนัด
ในงำนที่สมัครมำ  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์บำงแห่งอำจด ำเนินกำรหำต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม
ภำยในองค์กำรให้กับพนักงำนอีกครั้ง   กรณีที่พนักงำนไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนอำจมีสำเหตุมำ
จำก 2  กรณี  ดังนี้ 

     กรณีแรก  ไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนเนื่องจำกขำดควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของงำน
ที่รับผิดชอบ  จึงให้เพิ่มระยะเวลำทดลองงำนออกไปอีก  กรณีนี้หัวหน้ำงำนอำจแจ้งไปยังฝ่ำย
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ทรัพยำกรมนุษย์เพื่อขอให้ขยำยระยะเวลำในกำรทดลองงำนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือน  หรือจนกว่ำ
พนักงำนใหม่จะสำมำรถปฏิบัติงำนที่รับผดิชอบได้ดีขึ้น 

    กรณีที่สอง  พนักงำนใหม่ปฏิบัติหน้ำที่ไปแล้วพบว่ำไม่พบว่ำตนเองไม่มีควำมถนัด
ในงำนที่ท ำ  หรือท ำไปแล้วเกิดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนบ่อยครั้ง  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์อำจ
มองหำต ำแหน่งงำนใหม่ที่มีควำมเหมำะสมกับพนักงำน  เพื่อให้โอกำสพนักงำนไปปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งงำนใหม่และท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนใหม่อีกครั้ง  เป็นกำรลดปัญหำกำรเข้ำ-ออก
จำกงำนของพนักงำน  เพรำะพนักงำนใหม่มีควำมเข้ำใจในระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรม
องค์กำรอยู่บ้ำงแล้ว  อีกทั้งยังเป็นกำรธ ำรงรักษำพนักงำนให้อยู่ในองค์กำรให้ยำวนำนที่สุด  
กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้สมัครงำนที่จบกำรศึกษำใหม่  ยังไม่ทรำบว่ำตนเองชอบงำนที่ท ำหรือไม่  
เมื่อปฏิบัติงำนไประยะหนึ่งจึงรู้ว่ำตนเองไม่ได้มีควำมชอบ หรือถนัดในงำนตนเองเรียนจบมำ  
ถึงแม้ว่ำจะเคยผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพมำแล้วก็ตำม  ก็ ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะต้อง
ท ำงำนที่ตรงกับที่ตนเรียนเสมอไป 

   จำกทั้ง 2  กรณีที่กล่ำวมำข้ำงต้น  วิธีกำรตัดสินใจที่จะขยำยเวลำทดลองงำนใหก้ับพนักงำน  
หรือกำรเปลี่ยนแปลงพนักงำนไปยังต ำแหน่งที่เหมำะสม  จะสำมำรถท ำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบำย
กำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรที่มตี่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรเป็นหลัก  
 

การแต่งต้ังพนักงาน 

   หลังจำกที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรทั้ง 12  ขั้นตอน ที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรแต่งตั้งพนักงำนลงในต ำแหน่งงำนที่มีอยู่  โดยทั่วไปกำรแต่งตั้ง
พนักงำนสำมำรถพิจำรณำได้จำก   

1. กำรแต่งตั้งพนักงำนที่ท ำงำนเดิมไปท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งงำนใหม่  เช่น  กำรย้ำย นำย ก. 
ต ำแหน่งผู้จัดกำรธนำคำร  สำขำจังหวัดหนองคำย  ไปยังสำขำจังหวัดบึงกำฬ ในต ำแหน่งเดิม  แต่
สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนเปลี่ยนไป  กรณีนี้มักเกิดจำกกำรเปิดสำขำใหม่จ ำเป็นจะต้องมีผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำดูแลเป็นพิเศษ  เป็นต้น  กรณีค่ำตอบแทนจะเท่ำเดิมแต่อำจมีค่ำที่พัก
หรอืค่ำพำหนะเพิ่มขึน้ 

2. กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกว่ำเดิม เป็นกำรเลื่อนต ำแหน่งงำนจำก
ต ำแหน่งเดิมที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่  ใหม้ีระดับสูงจำกเดิม  เช่น  นำย ก.  เป็นเจำ้หน้ำที่ธุรกำรแผนก  ได้รับ
กำรเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้ำธุรกำร  เนื่องจำกหัวหน้ำแผนกเดิมได้เกษียณอำยุงำน  เป็นต้น  กำรเลื่อน
ต ำแหน่งโดยวิธีนีจ้ะได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรสูงขึน้จำกเดิมที่ได้รับ 
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3. กำรแต่งตั้งข้ำมสำยงำนจำกงำนในหน้ำที่หนึ่งไปรับผิดชอบในหน้ำที่ใหม่  เป็นกำร
แต่งตั้งพนักงำนจำกต ำแหน่งเดิมใหไ้ปปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งงำนใหม่  ลักษณะงำนที่รับผดิชอบอำจ
เหมือนงำนเดิม  หรือเป็นงำนใหม่  เช่น  นำย ก.  ได้ย้ำยจำกเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ไปเป็นเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน ซึ่ง นำย ก. ไม่มีควำมรู้ในงำนต ำแหน่งใหม่เลย  แต่เนื่องจำกองค์กำรมีนโยบำยในกำร
หมุนเวียนเปลี่ยนงำนภำยในองค์กำรเพื่อให้พนักงำนได้เรียนรู้ในสำยงำนอื่น  เป็นต้น  กำรแต่งตั้ง
ลักษณะนีจ้ะได้รับค่ำตอบแทนเท่ำเดิม 

4. กำรโยกย้ำยจำกต ำแหน่งหนึ่งไปยังต ำแหน่งแต่ระดับงำนอยู่ในต ำแหน่งหน้ำที่งำนเดิม  
กำรย้ำยลักษณะนี้จะเป็นกำรย้ำยงำนในต ำแหน่งเดียวกันทั้งระบบ  เพื่อให้บุคลำกรทุกคนได้เรียนรู้
งำนในหน้ำที่อื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะพนักงำนธนำคำรจะต้องมีกำรหมุนเวียนกันไปยังสำขำอื่น   ตำม
รอบระยะเวลำที่ก ำหนด  เพื่อป้องกันกำรทุจริตทำงกำรเงิน  หรือพนักงำนธนำคำรที่ท ำงำนใน
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เปิดบัญชีเงินฝำก  ย้ำยไปท ำงำนแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  หมุนเวียน
เปลี่ยนไปเรื่อย   จนครบทุกงำนในองค์กำร  เพื่อเป็นกำรเตรียมพนักงำนในกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งงำนใน
ระดับที่สูงขึน้ไปอีก  

   โดยทั่วไปกำรแต่งตั้งพนักงำน  จะต้องท ำเป็นประกำศและปิดประกำศในที่เปิดเผย  เพื่อ
สื่อสำรให้พนักงำนที่อยู่ในองค์กำรทุกคนได้รับทรำบ  เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน
อื่น   อีกด้วย  กำรปิดประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์สำมำรถท ำได้หลำยช่องทำงผ่ำนช่องทำง ได้แก่ 
เว็บไซต์  สื่ออิเลคทรอนิกส์  บอร์ดประชำสัมพันธ์  เป็นต้น 
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ตัวอย่ำง  เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร 

(ตัวอย่าง) 
ใบสมัครงำน 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

(Confidential) 

ข้อสังเกต : จงต้ังใจอ่ำนค ำแนะน ำต่อไปน้ีด้วยควำมรอบคอบกอ่นที่จะกรอกใบสมัคร ตอบค ำถำมทุกข้อให้ละเอียด         

ข้อควำมที่ทำ่นให้เกี่ยวกับคุณสมบัติของทำ่นจะมส่ีวนช่วยให้ได้รับกำรพจิำรณำกำรวำ่จ้ำง ฉะน้ันจึงต้องตอบค ำถำมทุกข้อให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด  
มฉิะน้ันจะท ำให้กำรพจิำรณำใบสมัครของทำ่นล่ำช้ำหรือพลำดโอกำสที่จะได้รับพิจำรณำ   กำรวำ่จ้ำง หำกมคี ำถำมข้อหน่ึงข้อใดที่ไมเ่กี่ยวข้องกับ
ทำ่นหรือไมม่คี ำตอบโปรดเขียนค ำวำ่ “N/A” ลงไปส ำหรับข้อเหล่ำน้ัน ผู้สมัครที่เขียนภำษำอังกฤษได้โปรดกรอกใบสมัครเป็นภำษำอังกฤษ 

IMPORTANT : READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING OUT APPLICATION ALL requested information must be 

furnished.  The information you give will be used to determine your qualifications for employment.  It is IMPORTANT that you answer all 

questions on your application completely and accurately; failure to do so may delay its consideration and could mean loss of employment 

opportunities.  If an item does not apply to you, or if there is no information to be given.  Please write “N/A” for Not Applicable.  Applicants that 

are able, should complete the application in English.  

ต ำแหน่งที่สมัคร  Kind of positions applied for โปรดแนบรูปถำ่ยมำ 1 รูป 

ATTACH 1 PHOTOGRAPH HERE 

ชื่อ/นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว) NAME (MR, MRS, MISS) 

 

 

ที่อยูป่ัจจุบัน ADDRESS 

 

(ขนำดรูปถำ่ยโดยประมำณ 1 ½ x  1 ½ ) 
( Approx. size 1 ½ x 1 ½ ) 

หมำยเลขโทรศัพทท์ี่บำ้น 

Home phone 

หมำยเลขโทรศัพทท์ี่ท ำงำน 

Office phone 

 

สถำนที่เกดิ Birthplace 

 

 

วันเกดิ  Birthdate หมำยเลขบัตรประชำชน 

Identification Card 

น้ ำหนัก 

Weight 

ส่วนสูง 

High 

เพศ Sex 

  ชำย        หญิง 
        Male             Female  
 

 

  ศำสนำ Religion…………….. 
   โสด          แต่งงำนแล้ว 

         Single             Married        

   หยำ่ 

         Divorce 

  

จ ำนวนบุตร 

NUMBER OF CHILDREN 

เพศ 

SEX 

 TEST FOR RESULTS 

 อำย ุ

AGE 

 INITIALS DATE 

ยอดเงินเดือนต่ ำที่สุดที่ทำ่นยนิดีจะรับ 

Lowest grade or pay you will accept 

 

บำท………………………ต่อเดือน 

Baht                          Per month 

 

 

 

กำรเข้ำท ำงำนเป็นกะ 

SHIET WORK 

  Yes  ได้ 

 

 

    No ไมไ่ด้ 
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ทำ่นเคยผ่ำนกำรเป็นทหำรหรือไม ่

Have you ever served in the military service? 

จำก                                          ถงึ 
Form                                       TO 

ถำ้เคย, โปรดเติมข้อควำมข้ำงล่ำงน้ี 

If so, complete blanks below 

กองทัพ/เหล่ำ                              หมำยเลขประจ ำตัว 

Branch of service………………Service No……………. 
ทำ่นจะอนุญำตให้เรำถำมไปยังนำยจ้ำงของทำ่นเกี่ยวกับอุปนิสัย คุณสมบัติ และประวัติกำรท ำงำนของทำ่นได้หรือไม?่ 

May inquiry be made of your present employer regarding your character, qualifications and record of employment? 

                                              ได้  Yes                                ไมไ่ด้  No. 

ควำมช ำนำญงำน (เริ่มงำนปัจจุบันของทำ่นและยอ้นหลังไป) 
EXPERIENCE (Start with your PRESENT position and work back) 

1. วันเข้ำท ำงำน (เดือน, ปี) 
Dates of employment (Month & year) 

จำก                          ถงึ 
From                       TO : (present time) 

ต ำแหน่ง 
Exact title of position 

เงินเดือน 

Salary/mo. 

ชื่อที่ท ำงำนและสถำนที่ต้ัง Name and address of employer ชื่อ. ต ำแหน่งและที่อยูข่องหัวหน้ำ 

Name. title and address of supervisor 

เหตุผลที่ออก 

Reason for leaving 

บอกงำนที่ท ำโดยสังเขป 

Description of work 

2. วันเข้ำท ำงำน (เดือน, ปี) 
Dates of employment (Month & year) 

จำก                          ถงึ 
From                       TO : 

ต ำแหน่ง 
Exact title of position 

เงินเดือน 

Salary/mo. 

ชื่อที่ท ำงำนและสถำนที่ต้ัง Name and address of employer ชื่อ. ต ำแหน่งและที่อยูข่องหัวหน้ำ 

Name. title and address of supervisor 

 

เหตุผลที่ออก 

Reason for leaving 

บอกงำนที่ท ำโดยสังเขป 

Description of work 

3. วันเข้ำท ำงำน (เดือน, ปี) 
Dates of employment (Month & year) 

จำก                          ถงึ 
From                       TO :  

ต ำแหน่ง 
Exact title of position 

เงินเดือน 

Salary/mo. 

ชื่อที่ท ำงำนและสถำนที่ต้ัง Name and address of employer ชื่อ. ต ำแหน่งและที่อยูข่องหัวหน้ำ 

Name. title and address of supervisor 

เหตุผลที่ออก 

Reason for leaving 

บอกงำนที่ท ำโดยสังเขป 

Description of work 

 

 

 



154 

 

บอกควำมสำมำรถพิเศษและควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือต่ำง    ที่ท่ำนม ี

(เช่น เครื่องรับส่งวิทยุทำงไกล, เครื่องอัดส ำเนำ, เครื่องเจำะบัตร, เครื่องคิด
เลข, เครื่องมอืเครื่องใช้ในทำงวทิยำศำสตร์หรือในงำนอำชีพทั่วไป) 

จ ำนวนค ำโดยประมำณที่ทำ่นท ำได้ต่อนำท ี

Approximate number of  word per minute 

            พมิพดี์ด                                เชำวเลข 

E.  Special skills you possess and machines  and equipment you can use. 

(For example, shortwave radio, duplicator, key punch, calculator, scientific 

or professional devices) 

             Typing 

ไทย Thai อังกฤษ English 

            Shorthand 

ควำมสำมำรถขับขี่               รถยนต์                            จักรยำนยนต์              ใบขับขี่หมำยเลข………………. 
Driving ability  Auto-Vehicle Motor-cycle License No. 

รถยนต์ส่วนตัว                          มี             ไมม่ ี

Private owned vehicle                  Yes            No 

รถจักรยำนยนต์ส่วนตัว              มี              ไมม่ ี

Private owned motor-cycle          Yes             No 

ชื่อบดิำ…………………………………………อำชีพ……………………….ที่อยู…่………………………………………… 

Father’s name                                     Occupation                    Address 

ชื่อมำรดำ………………………………………อำชีพ……………………….ที่อยู…่………………………………………… 

Mother’s name                                    Occupation                    Address 

ควำมรู้ภำษำอังกฤษ Knowledge of English 

กำรพูด       Speaking 

กำรเข้ำใจ  Understanding 

กำรอ่ำน   Reading 

กำรเขียน  writing 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

ภำษำอื่น   Others specify 

กำรพูด       Speaking 

กำรเข้ำใจ  Understanding 

กำรอ่ำน   Reading 

กำรเขียน  writing 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดีมำก Exc. 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  ดี  Good 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

  พอใช้  Fair 

บอกชื่อและสถำนที่ต้ังของโรงเรียนที่ทำ่นได้เข้ำศึกษำ 

List names and locations of schools attended 

ชื่อและสถำนที่ต้ังของโรงเรียน 

Name and location of schools 

วันเข้ำเรียน (เดือน, ปี) 

Date attended (Month & Year) 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 

Graduated 

 จำก  FROM ถึง  TO ใช่  YES ไมใ่ช่  NO 

     

     

 

บอกชื่อและสถำนที่ต้ังของวทิยำลัยหรือมหำวทิยำลัยที่ทำ่นได้เข้ำศึกษำ 

List names and location of colleges and universities attended 

     

     

     

บอกวชิำหลักที่ทำ่นได้ศึกษำในชั้นวทิยำลัยหรือมหำวทิยำลัย 

State major field of study in college or university 
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ทำ่นเป็นหรือเคยเป็นสมำชิกชมรม, สมำคม, ฯลฯ ? 

Are you now, or have you ever been a member of any societies, associations, unions etc.? 

                              เคย                           ไมเ่คย 

                              YES                          NO 

ถำ้เคย ต ำแหน่งของทำ่น…………………………………………ระยะเวลำของกำรเป็นสมำชิก…………………………… 

If yes, your position                                                                       period of membership 

งำนอดิเรก………………………………………………………………………………………………………………………. 
Your Hobbies 

กจิกรรมที่เคยท ำในวทิยำลัย/มหำวทิยำลัย 

What activities have you been while you were at College/University ? 

ก……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค……………………………………………………………………………………………………………………………… 

บอกชื่อผู้ท่ีมิใช่ญำติของผู้สมัครที่รับรองทำ่นได้ 2 ชื่อ 

Give 2 names of  persons not related to applicant to be referred to 

ชื่อ  NAME อำชีพ  OCCUPATION ที่อยู ่ ADDRESS 

 

โทรศัพท ์ TEL 

    

    

กรณีฉุกเฉนิแจ้งที ่:  In case of emergency Please contact 

ชื่อ………………………………….ที่อยู…่……………………………………………โทร……………………………….. 
NAME                                  ADDRESS                                             TEL. 

ค ำเตือน :  โปรดต้ังใจอ่ำนข้อควำมต่อไปน้ีโดยละเอียดก่อนท่ีท่ำนจะเซ็นชื่อลงในใบสมัครน้ี กำรปิดบังหรือฉ้อฉลค ำตอบใด  ในใบสมัครน้ี  จะ
ยังผลให้ท่ำนหมดสิทธิ์ในกำรพจิำรณำเข้ำเป็นพนักงำน หรือถูกไล่ออกภำยหลังได้รับกำรแต่งต้ัง 
ATTENTION   Read the following paragraph carefully before signing this application false of dishonest answer to any question in this application 

may be grounds for rating you ineligible for employment or for dismissing you after appointment  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมท่ีได้กล่ำวมำท้ังหมดในใบสมัครน้ีเป็นควำมจริง สมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่ำท่ีข้ำพเจ้ำทรำบและเชื่อมั่นและได้ท ำด้วย
ควำมซื่อสัตย ์

I CERTIFY that all of the statements made in this application are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief and are 

made in good faith. 

 

 

ลำยมอืชื่อผู้สมัคร………………………………………………...   วันที…่……………………………………………… 

Signature of applicant                                                   Date 

ที่มา : (วิทยำ  ตันติเสวี,  2556,  หน้ำ 35 - 40) 
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(ตัวอย่าง) 
แบบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว………………………………………..วันที่……………..เดือน………………พ.ศ…………….. 
ต ำแหน่งงำนที่สมัคร…………………………………………แผนก……………………………………………………. 
ล าดั
บที่ 

หัวข้อในการพิจารณา ดีมาก ด ี พอใช ้ ใช้ไม่ได้ ตัดสิน
ไม่ได้ 

1. บุคลิกลักษณะ พิจำรณำรูปร่ำง, หน้ำตำ, ท่วงทีกิริยำมำรยำท และ 
ควำมเหมำะสมของกำรแต่งกำย 

     

2. อุปนิสัยและทัศนคติ พิจำรณำจำกลักษณะนิสัยใจคอและทัศนคติ
โดยทั่วไปว่ำเป็นบุคคลที่ชอบเก็บตัว, เปิดเผย, สุขุมรอบคอบ, เฉื่อยชำ, 
ก้ำวร้ำว, ไม่มีควำมมั่นใจในตนเอง, ทะเยอทะยำน, มีควำมเป็นผู้ใหญ่ 
ใจคอหนักแน่น 

     

3. กำรสื่อข้อควำม พิจำรณำจำกควำมเข้ำใจ, ควำมคล่องตัวและควำม
ชัดเจน ในกำรตอบค ำถำมหรือซักถำม 

     

4. กำรศึกษำ พิจำรณำจำกวุฒิที่ส ำเร็จหรือควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม
เฉพำะด้ำนที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกัน 

     

5. ประสบกำรณ์ พิจำรณำจำกประสบกำรณ์และควำมสำมำรถที่เป็น
ประโยชน์ต่อต ำแหน่งงำนที่สมัคร 

     

6. ควำมรอบรู้ในงำนที่สมัคร พิจำรณำจำกควำมรู้ทำงเทคนิคและวิชำกำร
ที่เกี่ยวข้องในต ำแหน่งงำนที่สมัคร 

     

7. ลักษณะกำรเป็นผู้น ำ พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรชักจูงใจ กำรให้
ค ำแนะน ำและควำมเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ 

     

8. กิจกรรมทำงสังคม พิจำรณำถึงกำรร่วมกิจกรรมพิเศษต่ำง    กำรกีฬำ
และกำรใช้เวลำว่ำงทั้งในระหว่ำงกำรศึกษำและกำรท ำงำน 

     

9. ควำมฉลำด พิจำรณำจำกเชำว์และไหวพริบในกำรวิเครำะห์และตอบ
ค ำถำม 

     

10. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนี ้ผลสรุปจำกหัวข้อต่ำง  ดังกล่ำวข้ำงต้น      

ควำมคิดเห็น
เพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปควำมเห็นของผู้สัมภำษณ์  ควรจ้ำง 
 ควรให้เข้ำร่วมคัดเลือกกับบุคคลอื่น  

 มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งอื่น  (ระบุ…………………) 
 เก็บไว้อำ้งองิ 
 ปฏิเสธ 

ลงชื่อผู้สัมภำษณ์……………………………………………………………..วันที่……………………………………………. 

ที่มา : (วิทยำ  ตันติเสวี,  2556,  หน้ำ 51) 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างทดลองงาน (ระดับพนักงาน) 
ใบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานระหว่างทดลองงาน (พนักงาน) 

 

วันที่……………………………………………… 

ชื่อ-สกุล………………………………………….เลขประจ ำตัว………………………….ฝ่ำย………………………………… 

แผนก……………………………………………ต ำแหน่ง……………………………………………………………………… 

วันที่เข้ำท ำงำน………………………………….วันที่ครบทดลองงำน…………………………………………………………. 
หัวข้อในกำรพิจำรณำ ดีมำก 

(5) 
ด ี

(4) 
พอใช้ 
(3) 

ต้อง
ปรับปรุ
ง (2) 

ใช้ไม่ได้ 
(1) 

1.  ควำมละเอยีดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน      

2.  ควำมรับผิดชอบและควำมเอำใจใส่ในหน้ำที่กำรงำน      

3.  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น      

4.  กำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง, ค ำแนะน ำ      

5.  กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับฯ และหน่วยงำน      

6.  ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน      

7.  ไหวพริบ, กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะเหน้ำ      

8.  กำรมำปฏิบัติงำน      

9.  คุณภำพและปริมำณของงำน      

10.  อื่น       

รวม (จ ำนวนข้อ)      

 

คะแนนรวม………………………………………………คะแนนเฉลี่ย…………………………………………………………. 
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………….. 

สภำพกำรมำปฏิบัติงำน  

 

ลงชื่อ…………………………………………….. 
 มำสำย ขำดงำน ลำกิจ ลำป่วย อื่น       ผู้ประเมิน 

      วันที่………………………………………………. 

       

      ลงชื่อ……………………………………………… 

          หัวหน้ำแผนก/หัวหน้ำฝ่ำย 

หมายเหตุ 1. กำรคิดคะแนนเฉลี่ย ให้น ำผลรวมของคะแนน คูณรวม (จ ำนวนข้อ) ที่ได้คะแนนนั้น  แล้วหำรด้วย
จ ำนวนข้อที่ประเมิน 

2. เกณฑ์เฉลี่ย 2.50 

ที่มา:  (วิทยำ  ตันติเสวี,  2556,  หน้ำ 86) 
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สรุป 

   กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์  เป็นนโยบำยของฝ่ำยบริหำร
ที่จะเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กำร  เพื่อที่จะให้ฝ่ำยจัดกำรที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่ใน
กำรด ำเนินกำรแปลงนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหำรและท ำกำรสื่อสำรให้บุคลำกรทุกระดับใน
องค์กำรได้รับทรำบและปฏิบัติตำม  ซึ่งนโยบำยในกำรบริหำรงำนขององค์กำรในกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรจะเป็นเรื่องเกี่ยวค่ำใช้จ่ำย  ควำมยุติธรรม  แหล่งที่มำ
ของบุคลำกร  กำรเมอืงในองค์กำรและเกณฑม์ำตรฐำนในกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร 

   กำรก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำบุคลำกรจะมีรำยละเอียดที่จะต้องน ำมำพิจำรณำในกำร
สรรหำบุคลำกรจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร  โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นกำรจำกสรรหำ  
บำงครั้งอำจพบว่ำกำรสรรหำอำจไม่คุ้มค่ำหำกพบว่ำผู้ที่มำสมัครงำนมีจ ำนวนไม่มำกพอและ
คุณสมบัติไม่ตรงกับต ำแหน่งที่หน่วยงำนต้นสังกัดต้องกำร  กำรสรรหำบุคลำกรควรมีหลักเกณฑ์ใน
กำรพิจำรณำที่ดีภำยใต้หลักควำมยุติธรรมเพื่อป้องกันปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
วิธีกำรที่จะได้มำจำกกำรสรรหำ  ตัวอย่ำงเช่น  กำรติดประกำศผู้สมัครงำนและนัดสัมภำษณ์  แต่ผู้
ที่ได้รับกำรสรรหำกลับไม่มีรำยชื่อเลย เป็นต้น  ซึ่งปัญหำดังกล่ำวอำจเกิดระบบของกำรเมืองใน
องค์กำรที่มหีลักอุปถัมภเ์ข้ำมำเกี่ยวข้อง  กำรตั้งเกณฑ์ในกำรสรรหำจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้
ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ตอบรับปฏิเสธเด็กฝำกของผูใ้หญ่ได้อกีด้วย 

   กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร เริ่มจำกองค์กำรต้องมีกำรวำงแผนก ำลังคน  ว่ำองค์กำร
มีหน่วยงำนใดบ้ำงที่จะต้องรับคนเข้ำมำและจ ำนวนของคนที่จะเข้ำมีจ ำนวนเท่ำไหร่  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมำณงำนที่ท ำควรพิจำรณำว่ำควรรับคนเข้ำมำหรือไม่  หำกจ ำนวนปริมำณ
งำนที่ท ำมีไม่มำกนักอำจแก้ปัญหำด้วยกำรให้ท ำ OT (Over Time)  หรือกำรกระจำยงำนให้คนอื่น
ท ำ  กำรโยกย้ำยคนข้ำมสำยงำน  เพื่อลดปัญหำกำรเพิ่มคน  ทั้งนี้   เพรำะกำรรับคนเข้ำมำ
ท ำงำนในหน่วยงำนใดก็ตำมจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำง   ที่เกิดจำกกำรสรรหำบุคลำกรใหม่
เข้ำมำ ซึ่งได้แก่  ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์  กองทุนเงินทดแทน  กองทุนเงินประกันสังคม  
เป็นต้น   

   แหล่งที่มำในกำรสรรหำบุคลำกร  ส่วนใหญ่จะพิจำรณำจำกคนภำยในองค์กำรเป็น
อันดับแรก  เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนให้ได้รับโอกำสในกำรพิจำรณำ
ในต ำแหน่งงำนที่เปิดรับสมัคร  หำกพิจำรณำแล้วพบว่ำไม่มีบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมจึงค่อย
ด ำเนินงำนหำบุคลำกรจำกแหล่งภำยนอกต่อไป   

   กำรคัดเลือกบุคลำกร  เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญที่องค์กำรที่มีขนำดใหญ่หลำยแห่ง  
มักจะน ำมำใช้ในกำรคัดเลือกบุคลำกร  จึงจ ำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกที่
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เหมำะสมและยุติธรรมเช่นเดียวกับกำรสรรหำบุคลำกร  โดยเครื่องมือที่น ำมำใช้ในกำรคัดเลือก
บุคลำกรส่วนใหญ่ได้แก่  แบบทดสอบหลำย   ด้ำน  ที่เตรียมไว้เพื่อท ำกำรทดสอบผู้สมัครงำน
ตำมต ำแหน่งงำนที่ผู้สมัครได้สมัครไว้  เมื่อได้ผู้สมัครผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ขององค์กำรที่ตั้งไว้  หน้ำที่ในกำรสัมภำษณ์เพื่อรับบุคลำกร  จึงเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำงำน
โดยตรงที่จะต้องท ำกำรสัมภำษณ์บุคลำกรและตัดสินใจรับผูส้มัครหรอืไม่ต่อไป 

   จำกกระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรส่วนใหญ่ จะพบว่ำใบ
สมัครงำนเป็นเครื่องมอืส ำคัญที่องค์กำรส่วนใหญ่น ำมำใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร  เพรำะข้อมูลที่
ได้จำกกำรกรอกใบสมัครของผู้สมัครงำน  จะท ำให้องค์กำรน ำมำใช้พิจำรณำเพื่อกลั่นกรอง
ขั้นต้น  ว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตำมที่องค์กำรต้องกำรมำกน้อยเพียงใด  ก่อนที่จะน ำไปสู่
กระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคลำกรในภำยหลัง  ดังนั้น  ผู้สมัครทุกคนควรให้ควำมสนใจ
เกี่ยวกับกำรกรอกรำยละเอียดใบสมัครงำนมำกที่สุด  เพรำะใบสมัครเปรียบเสมือนหน้ำตำของ
ตัวผูส้มัครเอง  ไม่วำ่จะเป็นลำยมอื  หรอืกำรลบขีดฆ่ำในเอกสำร  จะแสดงให้เห็นถึงกำรวำงแผน
ในกำรเขียนใบสมัครงำน  ขณะเดียวกันเวลำในกำรกรอกใบสมัครก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเขียนใบสมัคร  ท ำให้เห็นว่ำผู้สมัครมีควำมตั้งใจที่จะร่วมงำนกับ
องค์กำรในระดับหนึ่ง  ส ำหรับผู้สมัครที่ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรกรอกข้อมูลรำยละเอียดในใบ
สมัคร  ส่วนใหญ่จะเสียเวลำในกำรกรอกช่วงระยะเวลำในกำรศึกษำตั้งแต่ประถมจนถึง
มหำวิทยำลัย  หรือแปลภำษำในใบสมัครงำนที่เป็นภำษำอังกฤษ  หำกเป็นไปได้ผู้สมัครควร
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงำนจำกเว็บไซต์ที่มีรูปแบบที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำ
เขียนให้เรียบร้อย  จะช่วยลดเวลำและป้องกันข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรกรอกข้อมูลลดลง  และ
มีโอกำสได้รับกำรพิจำรณำเข้ำร่วมสัมภำษณ์งำนมำกกว่ำคนอื่นที่มำสมัครงำนในต ำแหน่ง
เดียวกันอีกด้วย   
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ค าถามทบทวน 

1. กำรสรรหำหมำยควำมว่ำอย่ำงไรท ำเพื่อวัตถุประสงค์ใด    

2. อธิบำยกระบวนกำรสรรหำว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไร  ปัจจัยหลัก   ที่มีผลกระทบต่อ
กำรสรรหำมีอะไรบ้ำงอธิบำย 

3. เทคนิควิธีกำรสรรหำมีอะไรบ้ำงยกตัวอย่ำง  แหล่งสรรหำบุคลำกรสรรหำจำก
แหล่งใดได้บ้ำง 

4. ให้ท่ำนบอกถึงเครื่องมือที่น ำมำใช้กำรสรรหำบุคลำกรมีอะไรบ้ำงแต่ละวิธีใช้
แบบไหนเพรำะอะไรพร้อมอธิบำยโดยละเอียด 

5. กำรคัดเลือกบุคลำกรหมำยควำมว่ำอย่ำงไร  พร้อมอธิบำยกระบวนกำรในกำร
คัดเลือกบุคลำกรทั้ง 12  ขั้นตอน 

6. กำรคัดเลือกมีเหตุผลควำมส ำคัญอย่ำงไรต่อองค์กำร 

7. เมื่อองค์กำรจะพิจำรณำรับบุคลำกรเข้ำท ำงำนองค์กำรมีหลักในกำรพิจำรณำ
อย่ำงไร 
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บทที่ 5 

การฝกึอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   จำกบทเรียนที่ต่อเนื่องจำกกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำร  จนมำถึง
กระบวนกำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  โดยในกระบวนกำรดังกล่ำวจะมีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องคือเรื่อง
ของกำรปฐมนิเทศพนักงำนเพื่อเริ่มงำนใหม่  เพื่อใหพ้นักงำนที่เข้ำมำท ำงำนได้มกีำรเตรียมตัวและเตรียมควำม
พร้อมในกำรปรับตัวเองใหก้ับที่ท ำงำนและเพื่อนร่วมงำนใหม่ในองค์กำรได้อย่ำงรำบรื่น  นอกจำกนี้องค์กำรที่
มีขนำดใหญ่หลำยแห่งมักจะน ำกำรฝึกอบรมและพัฒนำมำใช้ในองค์กำรของตนเอง  เพรำะกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำจะท ำใหพ้นักงำนของตนเองมีควำมรู้ใหม่   อยู่เสมอ  และเป็นกำรเพิ่มทักษะ (Skill)  ควำมรู้ (Knowledge)  

กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่ำง   ระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันภำยในองค์กำร  และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
บุคลำกรขององค์กำรรองรับ  กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กำร ท ำให้สำมำรถ
สร้ำงควำมได้เปรียบคู่แข่งขันและก้ำวทันเทคโนโลยี  เครื่องมือและเครื่องจักรที่มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
อยู่ตลอดเวลำ 

 

การฝึกอบรมบุคลากร 

   กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมบุคลำกรเริ่มต้นตั้งแต่บุคลำกรได้ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก
เข้ำมำเป็นบุคลำกรในองค์กำร  และเริ่มต้นกำรท ำงำนซึ่งองค์กำรส่วนใหญ่เลือกวิธีกำรฝึกอบรมโดย
กำรปฐมนิเทศบุคลำกรในวันแรกที่เขำเข้ำมำในองค์กำร  เพื่อเป็นกำรแนะน ำองค์กำรให้กับบุคลำกร
ใหม่ได้รับทรำบเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ  ประเภทของธุรกิจ  วิสัยทัศน์  นโยบำยและแผนงำนของ
องค์กำร  ตลอดจน  กฎระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำน  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำงำนและควำมรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่บุคลำกรควรจะได้ทรำบ  ช่วยคลำยควำมกังวลจำกกำรเริ่ม
งำน  ตลอดจนกำรปรับตัวของพนักงำนในสถำนที่ท ำงำนและสภำพแวดล้อมงำนแหง่ใหม่ 

   จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนแต่ละแห่งจะเลือกใช้หรือก ำหนดให้กับบุคลำกร
ขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์  หำกพบว่ำกำรปฐมนิเทศไม่มีบุคลำกรมำก  จะให้พี่เลี้ยงที่
อยู่ในหน่วยงำนนั้นรับผิดชอบกำรปฐมนิเทศเบื้องต้น  และในกรณีที่มีพนักงำนที่มำเริ่มงำนมีจ ำนวน
มำก  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะรับหน้ำที่ด ำเนินกำรและจัดกำรปฐมนิเทศให้พนักงำนทั้งหมดเอง  

นอกเหนือจำกวิธีกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนใหม่ด้วยกำรปฐมนิเทศตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว  
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ส ำหรับบทเรียนนี้  เรำจะได้ทรำบควำมหมำย  วัตถุประสงค์  ประโยชน์ของกำรฝึกอบรมและกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งเรำจะได้ศกึษำและทรำบต่อไปตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้ 

 

ความหมายของการฝึกอบรม 

   ได้มีนักวิชำกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรบไว้
ดังนี้ 

   เสนำะ  ติเยำว์ (2543, หน้ำ 95)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  กระบวนกำรที่
จัดขึน้เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้และมีควำมช ำนำญเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งโดยมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพำะ  และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทำงที่ต้องกำรตำมควำมหมำยดังกล่ำวกำร
ฝึกอบรมเป็นทำงท ำให้ผู้รับกำรอบรมได้รับควำมรู้ใหม่   ได้ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้นเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำและทัศนคติที่จะปรับปรุงงำนเปลี่ยนแปลงงำนให้ดีขึ้นตำมแนวทำงที่
องค์กำรก ำหนด 

   ไตรรัตน์  โภคพลำกรณ์ (2553, หน้ำ 4-31)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  
กำรที่จะพยำยำมท ำใหบุ้คลำกรเกิดควำมรู้ (Knowledge)  ทักะษะ (Skill)  และทัศนคติ (Attitude)  ในกำร
ท ำงำนของบุคลำกร  โดยมุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) กำรท ำงำนให้เหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557, หน้ำ 152)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม  
หมำยถึง  กระบวนกำรเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกรซึ่งจะเกี่ยวกับควำมรู้ทักษะทัศนคติควำมช ำนำญรวมถึงควำม
รับผิดชอบต่ำง   ที่บุคลำกรจะต้องมีต่อหน่วยงำนและสิ่งแวดล้อมอื่น   ที่เกี่ยวข้องกับตัว
ผู้ปฏิบัติงำน 

   วิเชียร  วิทยอุดม (2557, หน้ำ 5-4)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  กระบวนกำรที่
จัดขึน้อย่ำงเป็นระบบเพื่อจะหำทำงให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงำนที่จะให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้นซึ่งจะน ำไปสู่กำรเพิ่มผลผลิตและใหเ้กิดผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยขององค์กำร 

   โสภณ  ภูเก้ำล้วน และฐิติวรรณ สินธุ์นอก (2557,  หน้ำ 121)  ได้ให้ควำมหมำยของกำร
ฝกึอบรม หมำยถึง กระบวนกำรเพิ่มควำมถนัด (Aptitude) ทักษะ (Skill)  ควำมสำมำรถและสมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Invividual Capancity) ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละอย่ำงให้พนักงำน  ซึ่งควำมสำมำรถหรือ
ควำมถนัดเหล่ำนี้แบ่งออกเป็น  ควำมถนัดที่พนักงำนทุกสำยกำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นจะต้องใช้ (กำร



163 

 

จัดกำร  กำรวำงแผน  กำรสื่อข้อควำมที่มีประสิทธิภำพ  กำรติดตำมงำน  หรือกำรประเมินผลงำน) 
และควำมถนัดเฉพำะสำขำอำชีพพนักงำนแต่ละสำยงำนปฏิบัติ จ ำเป็นจะต้องรู้ เข้ำใจและปฏิบัติได้ 
(กำรฝกึอบรมช่ำง  พนักงำนพิมพ์ดีด  พนักงำนกำรเงนิ  พนักงำนจัดซือ้)   

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558,  หน้ำ 133)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  
กำรสร้ำงประสบกำรณ์  กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ที่มุ่งกำรเปลี่ยนแปลงปัจเจกชนอย่ำงถำวรเพื่อให้
บุคคลได้ปรับปรุงกำรท ำงำนใหด้ีขึ้น  อำจกล่ำวได้ว่ำกำรฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทักษะควำมรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 

   Dessler (2015,  p. 254)  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรฝกึอบรม  หมำยถึง  กำรใหท้ักษะแก่ลูกจำ้ง  ทั้งที่
เป็นลูกจำ้งใหม่และลูกจำ้งเก่ำ  ส ำหรับค ำว่ำ  ทักษะ  หมำยถึง สิ่งที่ลูกจ้ำงเหล่ำนั้นจ ำเป็นที่จะต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของพวกเขำ  ตัวอย่ำงเช่น  กำรแสดงให้พนักงำนขำยใหม่ทรำบวิธีกำรขำยสินค้ำของเขำว่ำจะต้อง
ขำยสินค้ำอย่ำงไร  กำรฝึกอบรมอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรให้ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในปัจจุบันสอนผู้ปฏิบัติงำน
ซึ่งเป็นผูถู้กจ้ำงคนใหม่หรอือำจจะมีกำรสอนแบบเป็นหอ้งเรียนโดยสอนทำงอินเตอร์เน็ต  (Internet Class)  หรือ
กำรสอนแบบหลำย   สัปดำห์ (Multi-Week Class Room)  กำรอบรมถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญส ำหรับลูกจ้ำงใน
องค์กำร  ถึงแม้ว่ำลูกจ้ำงที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนก็อำจจะไม่รู้ว่ำอะไรที่จะต้องท ำและจะท ำอย่ำงไร  จำก
กำรประมำณกำร 3  ใน 4  ของคนที่ประสบควำมส ำเร็จสูงซึ่งอำยุอยู่รำวประมำณ 30  ป ี อำจจะเริ่มมองหำงำน
ใหม่บ่อยครั้งเนื่องมำจำกควำมไม่พอใจกับกำรฝกึอบรมที่ไม่เพียงพอในองค์กำร  

   จำกควำมหมำยที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ  กำรฝกึอบรมเป็นกระบวนกำร
อย่ำงหนึ่งที่จัดท ำขึ้นเพื่อเพิ่มเติมควำมรู้  ทักษะเกี่ยวกับกำรท ำงำนเพิ่มเติมให้กับบุคลำกรภำยใน
องค์กำรให้มีกำรพัฒนำตนเอง  เพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับตนเองและองค์กำร
ด้วย  อีกทั้งยังเป็นกำรปรับปรุงพฤติกรรมของคนในกำรท ำงำนในองค์กำรให้ดีขึ้น  ซึ่งอำจดูจำกกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีเพื่อหำจุดบกพร่องของพนักงำนเหล่ำนั้นใหม้ีกำรพัฒนำในทิศทำงที่
ดีขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

   กำรฝึกอบรมในแต่ละครั้งต้องใช้เวลำและมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น  ดังนั้นจะต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยใหชั้ดเจนว่ำมุ่งหวังใหเ้กิดสิ่งใดเด่นชัด  ซึ่งแตกต่ำงกันไปในกำรฝกึอบรมแต่ละครั้ง  
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมมีดังนี้  (วนิดำ  วำดีเจริญ, อธิวัฒน์  กำญจนวณิชย์กุล, สมบัติ  ทีฆทรัพย์, 
2556,  หน้ำ105; เบญจมำส  ลักษณิยำนนท์, 2558, หน้ำ 154)  กำรฝึกอบรมพนักงำนโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น  2  

ส่วน ดังนี ้คือ  
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   ส่วนแรก  เป็นกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนที่มำเริ่มต้นงำนใหม่เรำเรียกว่ำกำรปฐมนิเทศ 
ซึ่งส่วนนี้จะท ำให้พนักงำนใหม่ได้ทรำบถึง  แผนงำนนโยบำยขององค์กำร  รวมถึงกำรปรับทัศนคติ
ของพนักงำนใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

   ส่วนที่สอง  จะเป็นกำรอบรมใหก้ับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนมำเป็นระยะเวลำนำนแล้ว  เมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลง  เครื่องมอื  อุปกรณ์  เทคโนโลยีใหม่   จ ำเป็นที่จะต้องให้พนักงำนที่มีอยู่เดิมได้รับ
ถึงแผนงำนจงึจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่กำรฝกึอบรมจะเข้ำมำมีบทบำทเพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรภำยในองค์กำรโดยประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝกึอบรมมีดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตในการท างานให้สูงขึ้น  เป็นเรื่องที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับพนักงำนที่
เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่และพนักงำนเก่ำ  ส ำหรับพนักงำนใหม่ควรให้ควำมรู้ด้วยกำรปฐมนิเทศกำร
ท ำงำนส่วนพนักงำนเก่ำจะเพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี  เครื่องมอืและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่
น ำเข้ำใช้ในองค์กำร  เพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนได้มปีระสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

2. ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างาน  เนื่องจำกในองค์กำรมีงำนที่หลำกหลำย  
ต่ำงกันไปตำมหน้ำที่ของพนักงำนแต่ละคน  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรให้พนักงำนได้รู้
เกี่ยวกับงำนที่เกี่ยวข้องและมีควำมสัมพันธ์กัน  เพื่อลดควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่เข้ำใจใน
กำรท ำงำนของฝ่ำยอื่น  โดยบำงแห่งจะให้พนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่ได้ท ำงำนทุกแผนกที่ตนเอง
เกี่ยวข้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนครบทุกแผนกภำยในหนึ่งเดือน  จึงได้กลับเข้ำไปท ำงำนในฝ่ำยของ
ตนเองท ำใหพ้นักงำนมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนสัมพันธ์กันกับฝำ่ยอื่น   ได้ดีขึ้นนั่นเอง 

3. ท าให้ขวัญและก าลังใจของพนักงานดีขึ้น  ไม่รู้สึกอึดอัดในกำรท ำงำน  ทั้งนี้ เมื่อ
พนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนได้รับอบรมโดยวิธีกำรปฐมนิเทศกำรท ำงำนแล้ว  กำรเรียนรู้กำรท ำงำนที่ถูกวิธี  
ก่อให้เกิดก ำลังใจในกำรท ำงำนต่อไป  เพรำะขั้นตอนกำรปฐมนิเทศจะช่วยแนะน ำให้พนักงำนได้รู้จักเพื่อน
ร่วมงำน  ฝำ่ย  แผนกอื่น   ภำยในองค์กำร 

4. ลดการควบคุมการท างาน  กำรควบคุมกำรท ำงำนพนักงำนมำกจนเกินไปไม่ส่งผลดี
ต่อพนักงำน  ท ำให้ขำดควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนเหมือนกับมีคนคอยจับผิด  กำรฝึกอบรมจึงเป็น
วิธีกำรหนึ่งที่องค์กำรหลำยแห่งเลือกที่จะน ำมำใช้กับพนักงำน  อีกทั้งยังท ำให้พนักงำนได้ควำมรู้
จำกงำนที่ตนเองและเข้ำใจเกี่ยวกับงำนของตนเองมำกขึ้น  กรณีตัวอย่ำง  ของกำรฝึกอบรม
พนักงำนธนำคำรที่ให้พนักงำนได้เรียนรู้กำรนับธนบัตรและกำรเปิดบัญชี  เป็นต้น 

5. ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน  หำกมีกำรน ำเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่เข้ำ
มำใช้ควรมีกำรอบรมและใหค้วำมรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่ำนั้น  ทั้งนี้  หำกพนักงำนไม่ได้รับกำรอบรม
จะส่งผลใหท้ ำงำนผดิพลำดและท ำใหสู้ญเสียชีวติได้ 
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6. ประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง กำรฝกึอบรมเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับควำมรู้
และส่งผลให้เขำท ำงำนได้ดีจนเกิดเป็นควำมช ำนำญ  สำมำรถที่จะถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้
ระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน  หรือระหว่ำงผู้อำวุโสที่มีประสบกำรณ์กับผู้ปฏิบัติงำนที่มีอำยุน้อยกว่ำ   
อีกทั้งยังได้รับกำรผลักดันใหไ้ด้รับต ำแหน่งที่สูงขึน้  หลังจำกที่ได้ตดิตำมผลหลังจำกฝกึอบรมไปแล้ว 

7. สร้างความมั่นคงให้กับองค์การ  ต ำแหน่งงำนบำงต ำแหน่งอำจมีกำรลำออก  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อองค์กำร  หำกต ำแหน่งนั้นเป็นต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กำร  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำก
องค์กำรบำงแห่งอำจได้รับผลกระทบจำกกำรลำออกของพนักงำน  ปัญหำกำรซื้อตัวพนักงำนที่มีควำมรู้
ประสบกำรณ์สูงมักจะถูกดึงไป  หำกองค์กำรมีกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  องค์กำรสำมำรถที่จะ
สรรหำพนักงำนที่มีอยู่ภำยในองค์กำรให้ได้รับต ำแหน่งแทนคนที่ลำออกไปได้ทันทีและยังเป็นกำรวำงแผน
อำชีพในสำยงำนของพนักงำนอีกด้วย  ตัวอย่ำงเช่น  กรณีของโรงงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอจะส่งพนักงำนไป
อบรมระยะสั้นก่อนปฏิบัติงำนเป็นเวลำ 3  เดือน  ซึ่งเป็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรเส้นใยของผ้ำ  ต้องเซ็นสัญญำ
กับพนักงำนหำ้มลำออกเป็นเวลำ 1  ปี  เพื่อป้องกันสมองไหลหลังจำกที่กำรฝกึอบรมผ่ำนไป  

8. ลดการสิ้นเปลือง  ในบำงสถำนประกอบกำรจะมีกำรใช้ระบบมำตรฐำนเข้ำมำควบคุม
เช่น  มำตรฐำน ISO 9000 ,  TQM,  5 ส.  เป็นต้น 

9. เพื่อรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การให้ยาวนานมากที่สุด  และเป็นกำรสร้ำง
ทัศนคติที่ดีให้กับพนักงำนต่อองค์กำร  กำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน  สร้ำงควำมเข้ำใจอันดี
เกี่ยวกับแผนงำน  กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงต่ำง   ภำยในองค์กำร  ส่งผลให้เกิดควำม
ร่วมมอืร่วมใจในกำรท ำงำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการฝึกอบรม 

   กำรฝกึอบรมและพัฒนำจะประสบควำมส ำเร็จได้มำกน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับว่ำผู้บริหำรจะเห็น
ควำมส ำคัญของกำรฝึกอบรมหรือไม่  ทั้งนี้เพรำะองค์กำรหลำย   แห่ง  มองว่ำกำรฝึกอบรมเป็นเรื่องที่
สิน้เปลืองค่ำใช้จ่ำย  ไม่รู้อบรมไปแล้วจะได้ผลมำกน้อยเพียงใด  ไม่สำมำรถผลออกมำในรูปของปริมำณได้  
จงึเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงปัจจัยที่ส ำคัญดังนี้ 

1. ลักษณะขององค์การ  องค์กำรแต่ละองค์กำรจะมีรูปแบบกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับ
พนักงำนภำยในองค์กำรแตกต่ำงกันออกไปตำมขนำดขององค์กำร  สถำนประกอบกำรที่มีขนำดใหญ่
ก็จะจัดให้มีกำรฝึกอบรมแยกออกอย่ำงชัดและด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มต้นขออนุมัติโครงกำรจนกระทั้ง
ไปจนจบกระบวนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม  ส่วนองค์กำรที่มีขนำดรองลงมำก็อำจจะรวมแผนก
ฝึกอบรมไว้กับหน้ำที่ใดหน้ำที่หนึ่งตำมขนำดของบุคลำกรที่มีอยู่ในองค์กำร  ทั้งนี้  ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
จะต้องประสำนงำนโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จกระบวนกำรที่มีอยู่เหมือนองค์กำรขนำด
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ใหญ่เช่นกัน  ซึ่งทั้งหมดนีต้้องได้รับควำมร่วมมอืจำกผูบ้ริหำร  ทุกฝ่ำย  ทุกแผนก  ที่จะต้องให้ควำม
ร่วมมอืในกำรฝกึอบรมและพัฒนำพนักงำนด้วยเช่นกัน 

2. การวางแผนฝึกอบรม  กำรวำงแผนกำรฝกึอบรมที่ดีจะช่วยให้เกิดข้อบกพร่องอันจะ
เกิดจำกควำมผิดพลำดได้ในภำยหลัง  ทั้งนี้  กำรวำงแผนกำรฝึกอบรมจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  หรือที่เรียกว่ำ  คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำร ว่ำมีประวัติในกำรอบรมด้ำนใดบ้ำง  น ำมำสรุปเป็นข้อมูลแยกเป็น
ประเภทและจัดเป็นหมวดหมู่  แยกตำมอำยุ  และระดับกำรศึกษำ  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำวำงแผน
จัดกำรฝกึอบรมในองค์กำร 

3. การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมและวิทยากร  เป็นสิ่งที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้ง
สองฝ่ำยมำกที่สุด  โดยผู้ที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  และกำรใช้เทคนิควิธีกำรต่ำง   ในกำรถ่ำยทอดให้ผู้เข้ำอบรมได้เข้ำใจง่ำยที่สุด  
ขณะเดียวกันผู้เข้ำอบรมก็ควรเป็นกลุ่มที่มีเป้ำหมำยเดียวกัน  และหลังจำกอบรมเสร็จสิ้นจะต้อง
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  กำรจัดหัวข้อฝึกอบรมจะต้องน่ำสนใจและเกี่ยวข้องกับงำนของ
ผู้เข้ำอบรม  เพื่อที่ผู้เข้ำอบรมจะได้น ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเอง  ตลอดจนกำรซักถำมข้อ
สงสัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ำย  ตัวอย่ำงเช่น  กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 5 ส  ซึ่งผู้เข้ำ
รับกำรอบรมทุกระดับในองค์กำรสำมำรถน ำไปใช้ปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเองได้และเห็นผลเร็ว
ที่สุด  เป็นต้น 

4. กฎและหลักเกณฑ์ในการเรียนรู้  เป็นสิ่งที่ต้องค ำนึงถึงในกำรจัดกำรฝึกอบรม
ให้กับพนักงำนในองค์กำร  กฎหมำยและพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ฝกึอบรมพนักงำน  เป็นต้น  

5. วิทยากร  ควรเป็นผู้มีบุคลิกภำพดี  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและเข้ำใจประเด็น
ปัญหำของกำรอบรมเป็นอย่ำงดี  สำมำรถที่จะน ำเทคนิควิธีกำรต่ำง   เข้ำมำประยุกต์ใช้ระหว่ำงที่
มีกำรอบรม  เพื่อลดควำมเบื่อหน่ำยในเนื้อที่เป็นเชิงวิชำกำรลง  ข้อแนะน ำที่จะท ำให้วิทยำกรเข้ำใจ
ปัญหำที่เกิดขึน้ในองค์กำรและสำมำรถบรรยำยได้ตรงประเด็น  ผู้ที่รับผิดชอบควรเสนอแนะแนวทำง
และขอบเขตของปัญหำใหก้ับวิทยำกรเพื่อที่จะได้น ำเสนอได้ตรงประเด็นมำกขึน้ 

6. ระยะเวลาในการอบรม  ควรมีควำมเหมำะสม  ค ำว่ำเหมำะสม  ในที่นี้หมำยถึง  
กำรจัดระยะเวลำโดยดูที่ผู้เข้ำอบรมเป็นหลักบำงแห่งจัดทุกสัปดำห์จนผู้เข้ำรับกำรอบรมเกิดควำม
เบื่อหน่ำยและไม่ได้ท ำงำนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ  ดังนั้นควรจัดระยะเวลำส ำหรับ 1 คน  ไม่ควร
เกิน 1  ครั้งใน  1  เดือน  และหำกจะท ำกำรฝกึอบรมในครั้งต่อไปควรแน่ใจว่ำเป็นหัวข้อที่ไม่ซ้ ำกำร
วำงระยะเวลำในกำรอบรม  ในช่วงหนึ่งควรใช้เวลำประมำณ 50-60  นำทีต่อช่วง  และควรจัดให้มี
กำรพักช่วงเป็นระยะเวลำ 10-15 นำที 
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7. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด  กำรน ำเสนอให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม
อำจท ำได้หลำกหลำยวิธี  เช่น  กำรแสดงด้วยภำพกรำฟรูปภำพต่ำง   แบบจ ำลองในรูปแบบสำมมิติ  
หรือกรำฟิก  แผนผังกระบวนกำรท ำงำน  Mine Map  วิดีโอยกตัวอย่ำงประกอบ ปัจจุบันเป็นที่นิยม
ใช้กันเป็นอย่ำงมำกจะท ำใหผู้เ้ข้ำรับกำรอบรมสนใจและเข้ำใจได้มำกกว่ำกำรบรรยำยด้วยค ำพูดและ
ตัวหนังสือเพียงอย่ำงเดียว 

8. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ควรจัดให้มีผู้เข้ำอบรมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 30  คน  
ทั้งนี ้ จะช่วยใหท้ั้งผูเ้ข้ำและผูอ้บรมสำมำรถตอบข้อซักถำมกันได้อย่ำงทั่วถึง   

9. การทดสอบหลังการฝึกอบรม  ลักษณะกำรตั้งค ำถำมในแบบทดสอบ  ควรเป็น
ค ำถำมที่เหมำะสม  มีกำรให้แสดงควำมคิดวิเครำะห์ที่เป็นเหตุและผล  มำกกว่ำที่จะแสดงควำม
คิดเห็นส่วนตัว   

 

ประเภทของการฝึกอบรม 

   วิธีกำรฝึกอบรมมีหลำกหลำยวิธีที่เรำจะสำมำรถเลือกน ำมำใช้แต่ในที่นี้เรำจะกล่ำวถึงกำร
ฝึกอบรมที่เป็นที่นิยมน ำมำใช้แพร่หลำยในกำรฝึกอบรมแต่ละครั้งทั้งนี้   เพื่อควำมสะดวกและ
เหมำะสมกับโดยแบ่งตำมลักษณะของผู้เข้ำอบรม (โสภณ ภูเก้ำล้วน, ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, 2557, หน้ำ 
127-133)   

1. การปฐมนิเทศ (Orientation)  เป็นกำรอบรมให้กับพนักงำนที่เข้ำมำเริ่มท ำงำนใหม่ใน
องค์กำร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนใหม่ได้รับทรำบ  โครงสร้ำงขององค์กำร  ประวัติ  แผน
และนโยบำย ผลิตภัณฑ์ขององค์กำร  เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงำนใหม่  เกิดควำม
จงรักภักดีต่อองค์กำร  ได้รู้จักเพื่อนร่วมงำนและลดควำมกดดันเนื่องมำจำกกำรมำเริ่มต้นท ำงำนใน
สถำนที่ท ำงำนใหม่  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง   ที่พนักงำนควรได้รับ
เมื่อได้เข้ำมำปฏิบัติงำนในองค์กำร  และสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเองที่  โอกำสในกำรเลื่อน
ขั้น เลื่อนต ำแหน่ง ในสำยอำชีพของตนเอง  นอกจำกนี้ยังต้องทรำบถึงสภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก
องค์กำร  สิ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน  กำรปฐมนิเทศจะแบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ คือ  
แบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  แบบที่เป็นทำงกำรจะท ำก็ต่อเมื่อมีพนักงำนเข้ำมำท ำงำนใหม่ใน
วันเวลำเดียวกันเป็นจ ำนวนมำก  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะท ำกำรปฐมนิเทศให้เสร็จ  กรณีที่ไม่เป็น
ทำงกำรอำจใหห้ัวหน้ำงำนหรอืพี่เลี้ยงในหน่วยงำนนั้นรับหน้ำที่ในกำรปฐมนิเทศให้กับพนักงำนใหม่ได้  
โดยไม่เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรปฐมนิเทศด้วย 

2. การฝึกอบรมโดยลงมือปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมำก
ที่สุด  เพรำะเป็นวิธีที่ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  ไม่จ ำเป็นจะต้องเชิญวิทยำกรเข้ำมำอบรม  แต่เป็นกำร
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มอบหมำยให้พี่เลี้ยงที่อยู่ในหน่วยงำนเป็นผู้สอนงำนให้แก่พนักงำนใหม่ด้วยตัวของเขำเอง  วิธีนี้เป็น
กำรฝกึอบรมที่เรียนรู้จำกของจริง  และเห็นผลจำกกำรลงมอืปฏิบัติงำนทันที  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1. พี่เลี้ยงเป็นผู้มอบหมำยงำนให้พนักงำนใหม่ท ำทีละงำนและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของงำนที่มอบหมำยว่ำพนักงำนมีควำมเข้ำใจหรอืไม่  หำกไม่เข้ำใจก็สำมำรถซักถำมได้ทันที 

2.2. เมื่อหัวหน้ำงำนได้แล้วก็มอบหมำยงำนให้ในชิ้นที่ 2  เพิ่มไปเรื่อยจนครบหน้ำที่ควำม
รับผดิชอบในต ำแหน่งงำน 

2.3. ระยะเวลำกำรฝึกอบรม  อำจเป็นช่วงระยะเวลำประมำณ 1-2  สัปดำห์และบำง
หน่วยงำนอำจสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องกัน  ทั้งนี้  เพื่อต้องกำรให้พนักงำนได้รับรู้ถึง
รำยละเอียดของงำนฝำ่ยหรอืแผนกอื่น นอกจำกหน่วยงำนภำยในของตนเอง 

3. การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Vestibule Training)  เป็นกำรฝึกอบรมในห้องปฏิบัติกำร
ที่มีกำรจ ำลองอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่เป็นของจริงจ ำนวน 30  ชุด  เพื่อน ำมำเตรียมกำรสอน
งำนให้กับพนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนใหม่  พนักงำนที่มีควำมต้องกำรจะหมุนเวียนเปลี่ยนงำน  พนักงำนที่
ได้รับกำรเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่งให้  ซึ่งอุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่  ได้แก่  เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องคิดเลข  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องนับเงิน  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทดลองท ำงำน
และลงมือปฏิบัติจนเกิดควำมช ำนำญ  ส่วนใหญ่พนักงำนที่จะใช้อุปกรณ์ในห้อง  ได้แก่  พนักงำนกลุ่ม
งำนธนำคำร  พนักงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรรับช ำระเงิน (Counter Service) แคชเชียร์  พนักงำน
บัญชี  พนักงำนบันทึกข้อมูล  เป็นต้น   

4. การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training)  เป็นกำรเตรียมกำรรองรับกำรขยำยตัว
ขององค์กำรที่มีขนำดใหญ่โตขึ้น  หรือกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับองค์กำรในกรณีที่มีต ำแหน่งงำน
ว่ำง  ก็สำมำรถที่จะบรรจุพนักงำนฝกึหัดช่ำงฝมีอืเข้ำไปในต ำแหน่งที่ว่ำงลงได้ทันที  และเป็นกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจกับพนักงำนฝึกหัด  ปัจจุบันกำรฝึกอบรมประเภทนี้เป็นที่นิยมมำก  เพรำะเป็นกำร
ฝกึงำนที่ใกล้ชิดกับหัวหน้ำงำนสำมำรถสอบถำมและแก้ไขได้ทันทีหำกพบว่ำมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้น  ท ำ
ใหช่้ำงฝมีอืลดควำมกังวลอันเนื่องมำจำกไม่มั่นใจว่ำจะสำมำรถท ำงำนชิ้นนั้นได้หรือไม่  โดยทั่วไปช่ำง
ที่นิยมน ำมำฝึกหัดได้แก่  ช่ำงซ่อมรถยนต์  ช่ำงไฟฟ้ำ  ช่ำงไม้  ช่ำงทำสี  ช่ำงปูน ฯลฯ  ซึ่งสำมำรถ
แสดงใหเ้ห็นตำรำงฝกึงำนได้ดังนี้ 
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ตารางที่  5. 1  กำรเข้ำฝกึงำนตำมระยะเวลำของวิชำชีพต่ำง   
วิชาชพี จ านวนปทีี่เข้ารับ

การฝกึงาน (ปี) 
วิชาชพี จ านวนปทีี่ต้องเข้ารับ

การฝกึงาน (ปี) 

ชำ่งตัดผม 2 ชำ่งเสริมสวย 2 

ชำ่งส ี 2-3 ชำ่งซ่อมหลังคำ 2-3 

ชำ่งเย็บปก 2-4  ชำ่งเหล็ก 2-4 

ชำ่งภำพ 3 ชำ่งก่ออฐิ 3 

ชำ่งเย็บหนัง 3-4 ชำ่งยนตป์ระจ ำเคร่ืองบิน 3-4 

ชำ่งเขียนแบบ 3-5 ชำ่งไม ้ 4 

ชำ่งคุมแท่นพมิพ์ 4 ชำ่งตัดเสื้อ 4-5 

ชำ่งไฟฟำ้ 4-5 ชำ่งพมิพห์ิน 4-8 

ชำ่งแกะสลักภำพ 5-6   

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2557, หน้ำ 191) 

5. การฝึกงาน (Internship Training)  เหมำะส ำหรับนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันปี
สุดท้ำยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเทอม 2  ซึ่งหำกนักศึกษำฝึกในเทอมสุดท้ำยจะมีโอกำสได้ท ำงำน
ทันที  หำกบริษัทต้องกำรพนักงำน  กำรฝึกด้วยวิธีนี้  นักศึกษำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรประสำนงำน
กับสถำนประกอบกำรที่ต้องกำรฝึกและงำนที่ฝึกจะต้องเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียนมำ  เมื่อ
ได้รับกำรตอบรับแล้วก็จะน ำหนังสือส่งไปให้กับสถำนศึกษำเพื่อท ำเรื่องขอควำมอนุเครำะห์
มำยังสถำนประกอบกำรเพื่อให้รับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนสถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจท ำเรื่อง
ขอควำมอนุเครำะห์จำกสถำนบันกำรศึกษำให้ท ำกำรส่งนักศึกษำมำยังสถำนประกอบกำร
ตัวเองหรือที่เรียกว่ำ MOU หรือเครือข่ำยสหกิจศึกษำ  วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมกันมำกนอกจำกนั้น
สถำนประกอบกำรยังให้ค่ำตอบแทนกับนักศึกษำซึ่งจะเป็นกำรน ำไปลดหย่อนภำษีเงินได้ถึง  
200%  อีกทั้ง  ยังเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ให้แก่องค์กำรอีกทำงหนึ่งด้วย  ปัจจุบันบริษัทที่
นิยมท ำวิธีนี้ได้แก่  บริษัทในเครือซีพีออล ์ จ ำกัด (มหำชน)  เป็นต้น  

6. การฝึกอบรมพิเศษ  เป็นกำรฝึกอบรมโดยสถำนประกอบกำรเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยโดย
ก ำหนดหลักสูตรขึ้นมำให้กับพนักงำนของตนเองเข้ำรับกำรอบรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำน
ได้รับควำมรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกงำนที่ตนเองปฏิบัติหน้ำที่อยู่  หรือผู้บริหำรอำจส่งพนักงำนตนเอง
ไปอบรมเพิ่มเติมกับสถำนศึกษำโดยให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำน  ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของ
พนักงำนให้มีควำมรู้เพิ่มเติมขึ้นจำกเดิม  กรณีนี้พนักงำนอำจจะเลือกสถำนศึกษำเองตำมควำม
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เหมำะสม  และเวลำในกำรไปเรียนจะต้องไม่กระทบต่อวันท ำงำนปกติ  รวมถึงเวลำในกำรเลือกเรียน  
ตัวอย่ำงเช่น  กำรลงทะเบียนเรียนกับมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  หรอืมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่ง ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำเพิ่มเติม เป็น
ต้น 

   ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จ ำกัด  เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยยำที่มีบริษัท
ส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ส่วนใหญ่จะมีผู้บริหำรมำจำกต่ำงประเทศมำประจ ำประเทศ
ไทย  จงึจ ำเป็นอย่ำงที่จะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัท  จึงเป็น
ผู้ด ำเนินกำรติดต่อผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ  มำสอนให้กับพนักงำนที่บริษัททุกสัปดำห์  ซึ่ง
จัดใหใ้นวันพุธและพฤหัสบดีหลังเลิกงำน 

7. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เป็นกำรอบรมที่ใช้สถำนที่ฝึกอบรมนอกสถำนที่   
นิยมจัดกันในช่วงปลำยปี  เป็นกำรให้รำงวัลกับพนักงำนที่ท ำงำนมำทั้งปี  จ ำนวนช่ัวโมงของกำร
ฝึกอบรมจะมีกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ  หำกเป็นบริษัทต่ำงชำติ
กำรศึกษำดูงำนจะเป็นบริษัทที่มีสำขำอยู่ในประเทศถิ่นก ำเนิดของสินค้ำนั้น  ตัวอย่ำงเช่น  
กำรศึกษำดูงำนของบริษัท  ยำคูลท์  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  ที่มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่นที่จัดบุคลำกรที่มียอดขำยสูง  และมีผลงำนเป็นที่น่ำพอใจ  ได้ไปดูงำนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น
ประจ ำทุกปี 

   ปัจจุบันภำครัฐได้มีกำรก ำหนดให้องค์กำรที่ด ำเนินธุรกิจหรือกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกำร
ประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลภำยในประเทศ (Domestic  Meetings & Incentives) ให้เป็นผู้มีสิทธิ์
ขอรับกำรสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรฝึกอบรม  ที่จัดขึ้นเฉพำะในประเทศไทย  
เป็นกำรท่องเที่ยวผสมผสำนระหว่ำงสถำนที่ท่องเที่ยวร่วมกับโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  จะได้รับกำร
ลดหย่อนภำษีเงนิได้รอ้ยละ  100  ของค่ำใช้จ่ำย  ซึ่งประกอบไปด้วย  ค่ำห้องสัมมนำ  ค่ำห้องพัก  ค่ำขนส่ง  
และค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยว (ที่มำ:  กำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  ธันวำคม  
2560)  ท ำให้หน่วยงำนหลำยแห่งสนใจที่จะจัดกิจกรรมสัมมนำและกำรประชุมแบบผสมผสำนกำร
ท่องเที่ยวโครงกำรตำมพระรำชด ำริเพื่อเป็นควำมรู้เพิ่มเติมแก่บุคลำกรอีกด้วย 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปประเภทของกำรฝึกอบรมและลักษณะกำร
อบรม   ในรูปแบบตำรำงได้ดังนี้  
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ตารางที่  5. 2  ประเภทของกำรฝึกอบรมและลักษณะงำนที่อบรม  

ประเภทของการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาที่อบรม 

กำรปฐมนเิทศ พนักงำนที่เริ่มงำนใหม ่หรอื
พนักงำนเก่ำที่เคยเริ่มงำน
มำแล้ว  

- นโยบำยและแผนงำน 

- ประวัติขององค์กำร 

- หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

- กำรปรับทัศนคติ 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำร

ปฏิบัติงำน กำรลำกิจ ลำป่วย ฯลฯ 

- ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่
ควรได้รับ 

- สภำพแวดล้อมภำยในที่ท ำงำน  

กำรฝึกอบรมขณะ
ปฏิบัติงำน 

พนักงำนที่เริ่มงำนใหม ่หรอื 
พนักงำนเก่ำที่เตรียมตัวเพื่อ
เข้ำสู่ต ำแหน่งงำนใหม่ กำร
เลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น
จำกเดิม โดยจัดใหม้ีพี่เลีย้ง
ท ำหน้ำที่ในกำรมอบหมำย
และติดตำมงำน 

- กำรมอบหมำยงำนใหร้ับผิดชอบและ
ขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำนของ
พนักงำนใหม่ 
- กำรมอบหมำยงำนที่ตอ้งใช้ควำม

รับผดิชอบมำกกว่ำเดิมที่มอียู่ และ
ศกึษำงำนใหม่เพิ่มเติม กำรอบรมภำวะ
ผูน้ ำ ส ำหรับพนักงำนเก่ำ  
 

กำรอบรมใน
หอ้งปฏิบัติกำร 

 พนักงำนใหม่ที่เข้ำงำนซึ่งมี
จ ำนวนมำก  เพื่อให้ได้ทรำบ
ทักษะขั้นพืน้ฐำนในกำรใช้
อุปกรณ์  

- กำรอบรมพนักงำนธนำคำร   
- พนักงำนรับ-จำ่ยเงนิ เคำเตอร์

เซอร์วสิ 

- พนักงำนต้อนรับ 

- พนักงำนควบคุมเครื่องจักรของ
โรงงำน    

กำรฝึกหัดช่ำงฝีมอื ช่ำงฝีมอื ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ
ช่ำงด้ำนต่ำง   ขององค์กำร 

- งำนด้ำนช่ำง  ได้แก่  ช่ำงปูน  ช่ำง
ทำสี  ช่ำงเหล็ก  ช่ำงเช่ือม ช่ำงไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงแอร์ เป็นต้น    
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ประเภทของการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาที่อบรม 

กำรฝึกงำน นักศกึษำที่ก ำลังศกึษำอยู่ใน
ช้ันปีสุดท้ำย 

- กำรมอบหมำยงำนที่เกี่ยวข้องหรอื
ใกล้เคียงกับสำขำวิชำที่ตนเองได้ศกึษำ
อยู่ 

กำรฝึกอบรมพิเศษ พนักงำนที่ท ำหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งงำนเฉพำะด้ำน เชน่ 
เลขำนุกำร พนักงำนบัญชี  

- กำรเรียนสนทนำภำษำอังกฤษ  กำร
เรียนหลักสูตรเลขำผูบ้ริหำรที่ YWCA    
- กำรฝึกอบรมด้ำนมำตรฐำนบัญชี 

- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบัญชี   

กำรส่งไปอบรมนอก
สถำนที่ 

พนักงำนทุกคน  - กำรอบรมมำตรฐำนทำงบัญช ี  
- กำรอบรมด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำร

จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร 

- กำรอบรมภำษีอำกร 

กำรศกึษำดูงำนนอก
สถำนที่ 

พนักงำนทุกคน 

นักศกึษำที่อยู่ในช้ันปีสุดท้ำย 

- กำรให้รำงวัลแก่พนักงำนที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดี  ไปศกึษำดูงำนทั้งใน และ
ต่ำงประเทศ 

 

    จำกตำรำงที่ 5.2  แสดงให้เห็นประเภทของกำรฝึกอบรมและลักษณะของงำนที่ใช้
อบรม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่องค์กำรหลำยแห่งได้น ำมำใช้  ดังนั้น  กำรจัดกำรฝึกอบรมจะได้
ประโยชน์มำน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีกำรผสมผสำนกิจกรรมลงไป  สิ่งส ำคัญที่ควร
ค ำนึงถึง  คือ  เรื่องกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรและผู้รับกำรอบรมที่จะได้รับควำมรู้จำกผู้
ที่ถ่ำยทอดได้มำกน้อยเพียงใด  ทั้งหมดนี้เป็นหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องด ำเนินกำร
ประสำนงำนให้ส ำเร็จลุล่วงและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กำร  จึงจะท ำให้กำรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกที่สุด   
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วธิีการฝึกอบรม 

   วิธีกำรฝึกอบรมจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดอำจขึ้นอยู่วิธีกำรฝึกอบรมที่
วิทยำกรเป็นผู้น ำมำใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนต่ำง   ให้กับผู้เข้ำอบรม  เพื่อที่ผู้เข้ำอบรม
จะได้มีควำมเข้ำใจและรับรู้ข้อมูลจำกกำรน ำเสนอได้ครบถ้วน  โดยทั่วไปวิธีกำรฝึกอบรมที่มี
หลำยวิธีดังนี ้  

1. การบรรยาย (Lecture)  เป็นวิธีกำรที่นิยมใช้กันแพร่หลำย  และนิยมใช้มำกในวง
กำรศึกษำทุกระดับโดยเฉพำะระดับมหำวิทยำลัยที่อำจำรย์ผู้สอนส่วนใหญ่จะน ำมำใช้  วิธีกำร
บรรยำยจะต้องใช้เทคนิคและควำมสำมำรถส่วนตัวของผู้บรรยำย  วิธีที่สำมำรถอธิบำย
ควำมหมำย  กำรสื่อควำมหมำย กำรยกตัวอย่ำงให้ผู้เข้ำรับฟังได้เข้ำใจ  และสำมำรถตอบโต้ข้อ
ซักถำมได้ทัน  หำกมีข้อสงสัย  ขณะเดียวกันวิทยำกรที่มำบรรยำยควรจะ เป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรดงึดูดผู้เข้ำรับฟังกำรบรรยำยและกำรถ่ำยทอดใหแ้ก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมกำร
บรรยำยด้วยเช่นกัน  โดยทั่วไปหัวข้อที่บรรยำยจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยทันเหตุกำรณ์และก ำลังเป็น
ที่สนใจ  เป็นต้น  วิธีนี้  มีข้อเสียตรงที่หำกจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมมีจ ำนวนมำกเกินไปก็ไม่
ส่งผลดตี่อผู้เข้ำรับฟัง 

2. การสัมมนา (Seminar)  เป็นวิธีที่เหมำะส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง  และผู้เข้ำอบรม
ที่มวีุฒิควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับเดียวกันและมสี่วนรว่มที่จะช่วยกันในกำรพิจำรณำข้อหำรือ
ต่ำง  ระหว่ำงกลุ่มที่มขี้อหำรอืร่วมกัน  เชน่  กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร  กำรจัดสัมมนำกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงทุน  เป็นต้น  ทุกฝ่ำยสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นหรือถกปัญหำต่ำง   
ร่วมกัน  จนได้ข้อสรุปออกมำในทิศทำงเดียวกัน  กำรจัดสัมมนำอำจท ำได้หลำย   วันหรือวัน
เดียวก็ได้อำจขึ้นอยู่กับหัวข้อหรอืประเด็นปัญหำมีมำกน้อยเพียงใด    

3. การประชุมอภิปราย (Conference)  เป็นกำรอบรมที่ไม่จ ำเป็นจะต้องมีหัวข้อที่จะ
ท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันก็ได้  เหมำะส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำงขึ้นไป  โดยกำร
ประชุมนี้จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมได้แลกเปลี่ยนควำมรู้  ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น
ระหว่ำงกัน  เพื่อแก้ปัญหำ  หรือหำทำงสรุปปัญหำและเกิดกำรประสำนงำนที่ดีร่วมกัน  ส่งผล
ให้เกิดกำรปฏิบัติงำนต่อไปในอนำคตวิธีจัดกำรประชุมอภิปรำยในช่วงเช้ำและช่วงบ่ำยอำจ
จัดเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อหำข้อสรุปร่วมกันต่อไป 

4. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  เป็นวิธีกำรอบรมที่จะต้องมีกำรแสดง
บทบำทสมมตติั้งแต ่ 2 คน  ขึ้นไป  ลักษณะจะคล้ำยกับกำรแสดงละครเวที  แต่จะต่ำงกันตรงที่
ระหว่ำงที่มีกำรแสดงบทบำทสมมติ  วิทยำกรจะเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรและบรรยำยเกี่ยวกับ
เนื้อหำกำรแสดงที่จัดท ำขึ้น  ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้น ำเสนอและตัดสินใจข้อมูลที่ได้รับชม  
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ตัวอย่ำงเช่น  กำรแสดงบทบำทสมมุติ วิธีกำรสัมภำษณ์งำนของผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
กับนักศกึษำผูเ้ข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำน  ซึ่งจะก ำหนดผู้แสดงซึ่งเป็นนักศึกษำจ ำนวน 5 คน  เพื่อ
แสดงบทบำทที่ได้รับในกำรตอบค ำถำมกำรสัมภำษณ์งำน  ส ำหรับผู้แสดงบทบำทผู้จัดกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรตัง้แต่ตน้จนจบ เป็นต้น   

5. กรณศึีกษา (Case Study)  กำรฝึกอบรมวิธีนี้เป็นกำรกกรณีศึกษำปัญหำต่ำง   ที่
เกิดขึ้นเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน  เป็นกำรฝึกทักษะ  กำรคิดวิเครำะห์
ปัญหำร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรม  วธิีกำรฝึกอบรมอำจจะน ำข่ำวสำรปัญหำที่เกิดขึ้นจำก
สื่อสิ่งพิมพ์ข่ำวสำรมำยกตัวอย่ำงให้กับทุกคนที่เข้ำรับกำรอบรมและให้ทุกคนแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึน้  พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไขและสรุปร่วมกัน  วิธีนี้ผู้ตอบค ำถำมอำจไม่ใช่
ค ำตอบที่ถูกต้องเพียงแต่เป็นกำรแสดงแนวควำมคิดเห็นภำยใต้กรอบแนวคิดทฤษฏีที่ถูกต้อง   

โดยทั่วไปกำรฝึกอบรมแบบกรณีศกึษำสำมำรถท ำได้ 2  วิธี คอื 

5.1. ศึกษำจำกเรื่องรำวที่เกิดขึ้นจริง  ถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง  โดย
ไม่เอ่ยช่ือจริงของผู้ที่อยู่ในเหตุกำรณ์นั้น  เพื่อมิให้เกิดปัญหำร้องเรียนในภำยหลัง  ตัวอย่ำงเช่น  
กำรเล่ำเรื่องพนักงำนทุจริตกำรเงินของบริษัทให้แก่ผู้เข้ำอบรมฟัง  แต่ไม่ ได้เอ่ยช่ือจริงของผู้
ทุจรติผู้นัน้  เป็นต้น 

5.2. สมมติเรื่องรำวขึ้นมำ  กำรเล่ำเรื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  หรือกำร
แตง่เรื่องรำวจำกประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนใหผู้เ้ข้ำอบรมได้เข้ำใจประกอบกำรอบรมมำกยิ่งขึ้น 

5.3. ปัจจุบันกำรใชก้รณีศกึษำเป็นที่นิยมอย่ำงมำก  โดยเฉพำะกำรน ำมำยกตัวอย่ำง
เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทุกคนสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจ  ยิ่งเป็นกรณีศึกษำที่เป็นเรื่องรำว
เกิดขึ้นใหม ่  ไม่ลำ้สมัย  ผู้เข้ำอบรมจะเข้ำใจง่ำยและสนใจอย่ำงรวดเร็ว  เนื้อหำหรือเรื่องรำวที่
น ำมำใช้ในกำรน ำเสนอเป็นกรณีศึกษำ  ควรเป็นเรื่องรำวแบบง่ำย  ไม่ซับซ้อนมำกนักและ
สำมำรถหำค ำตอบที่ผู้อบรมทุกคนสำมำรถเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกันจนไม่เกิดข้อโต้แย้งจนท ำ
ให้กำรอบรมเสียบรรยำกำศ   

6. การสาธิต (Demonstration) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมำใช้กันมำก  ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
เข้ำใจและเห็นภำพของกิจกรรมในกำรสำธิตขณะลงมือปฏิบัติได้ง่ำย  ผู้ที่ใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมกำรขำยสินค้ำประเภทขำยตรง  ทั้งนี ้ เพรำะจุดประสงค์ของกำรขำยตรงต้องกำรให้ตัวแทนขำย
ตรงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวสินค้ำ  เพื่อจะได้เสนอขำยสินค้ำและท ำให้ลูกค้ำมีควำมเข้ำใจในสินค้ำ
มำกขึ้น  ตัวอย่ำงของกำรสำธิตกำรทดสอบน้ ำดื่มตำมบ้ำน  เพื่อให้ลูกค้ำเห็นควำมสกปรกของกำร
ตกตะกอนของสำรบำงชนิดในน้ ำ  เป็นต้น 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปวิธีกำรฝึกอบรมและลักษณะงำนที่ท ำวิธีกำร
ฝกึอบรมมำในรูปแบบตำรำงได้ดังนี้  
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ตารางที่  5. 3  วิธีกำรฝึกอบรมและลักษณะงำนที่อบรม  

วิธีการ
ฝึกอบรม 

ข้อดี ข้อเสีย 

กำรบรรยำย - ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

- สำมำรถอบรมคนจ ำนวนมำกได้ 
- เนื้อหำกำรบรรยำยครอบคลุม และ

ตรงประเด็น 

- เหมำะส ำหรับผูท้ี่มคีวำมรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหำหรือท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำร
บรรยำย 

- สำมำรถจัดได้ทุกสถำนที่ ตำม
ควำมเหมำะสม 

- ประหยัดเวลำ 

- เป็นกำรบรรยำยโดยวิทยำกรแต่
เพียงฝ่ำยเดียว ผูฟ้ังจะเกิดควำม
เบื่อหน่ำย หำกขำดกำรน ำเทคนิค
มำช่วยในกำรน ำเสนอ  

- เนื้อหำในกำรบรรยำยมำก
จนเกินไป ผู้ฟังไม่สำมำรถจ ำ
รำยละเอียดได้ 
- หำกผู้ฟังไม่มีควำมรู้ในเนื้อหำที่

บรรยำย จะขำดควำมเข้ำใจไม่
สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 

กำรสัมมนำ - ผูบ้ริหำรระดับสูง  

- เป็นผูท้ี่มคีุณวุฒิทำงกำรศกึษำใน
ระดับเดียวกัน  
- ผูเ้ข้ำร่วมสัมมนำได้มโีอกำสศึกษำ

ค้นคว้ำ และมีผูเ้ชี่ยวชำญคอยให้
ค ำแนะน ำ 

- สำมำรถแลกเปลี่ยนเรื่องกำรถก
ปัญหำและข้อหำรือร่วมกันเพื่อหำ
ข้อสรุปใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
เช่น  ภำวะโลกร้อน  เป็นต้น 

- ได้แนวคิดใหม่   

- ระยะเวลำมีจ ำกัด หำกวิทยำกร
ไม่สำมำรถควบคุมเวลำได้  จะท ำ
ใหย้ืดเยื้อและเสียเวลำ 

- ขำดกำรยอมรับในควำมคิดของ
คนอื่น และเชื่อว่ำของตนเองดกีว่ำ 

- หำกผู้สัมมนำไม่มีควำมรู้ใน
หัวข้อเรื่องที่จะสัมมนำ จะไม่กล้ำ
แสดงควำมคิดเห็น  ท ำให้ไม่ได้
แนวควำมคิดใหม่   

กำรประชุม
อภปิรำย 

- หัวข้อในกำรประชุมอภปิรำยชัดเจน 

- ทรำบวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 

- ได้ทรำบข้อมูลเพื่อศกึษำก่อนที่จะ
เตรียมกำรประชุม 

- เหมำะส ำหรับผูป้ระกอบอำชีพใน

- ต้องใช้ระยะเวลำในกำร
เตรียมกำร 

- หำกผู้อภปิรำยไม่มคีวำมรู้
เฉพำะด้ำนและไม่ตรงประเด็นท ำ
ใหเ้กิดควำมเบื่อหนำ่ย  
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วิธีการ
ฝึกอบรม 

ข้อดี ข้อเสีย 

ระดับเดียวกัน เช่น กำรส ำรวจข้อมูล
ค่ำจ้ำง เป็นต้น 

- ท ำใหท้รำบข้อมูลที่ถูกต้อง และ
หำทำงออกร่วมกัน ก่อให้เกิด
แนวควำมคิดใหม่   

- หำกผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมกำร
อภปิรำยไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่
ตนเองหรือสรุปประเด็นไม่ได้ จะท ำ
ตัวเสมอืนเป็นผู้อภปิรำยและตอบ
ปัญหำเอง 

- ผูเ้ข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
อภปิรำยไม่คอ่ยให้ควำมสนใจ
เท่ำที่ควร ในกรณีที่มคีนเข้ำร่วม
เป็นจ ำนวนมำก  

กำรแสดง
บทบำทสมมติ 

- ผูเ้ข้ำร่วมประชุมได้มบีทบำทในกำร
แสดงรว่มกับวิทยำกร  
- สำมำรถซักถำมตอบค ำถำมที่

ตั้งขึน้  สลับกับกำรแสดงบทบำท
สมมติ  
- เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ และเหตุกำรณ์

ตรงประเด็น  ตัวอย่ำง กำรแสดง
บทบำทสมมตกิำรเตรียมตัวสัมภำษณ์
งำนของนักศกึษำจบใหม่ เป็นต้น  
- ทุกคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม

บทบำทสมมติ 

- หำกไม่ใช่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
จริง จะท ำให้ผู้เข้ำร่วมแสดงไม่
เข้ำใจบทบำทตนเอง 

- ขำดควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่
ร่วมแสดง 
- ค่ำใช้จ่ำยสูง และสิน้เปลือง

และเสียเวลำในกำรฝึกซ้อม 

- กำรแสดงมีเวลำจ ำกัด  

กรณีศึกษำ -  เหมำะส ำหรับใช้เป็นตัวอย่ำง
ประกอบกำรเรียน ท ำให้ผูเ้รียนเข้ำใจ
เร็วขึน้ 

- เป็นกำรน ำกรณีศึกษำที่เกิดขึน้จริง  
มำวิเครำะห์ร่วมกัน และสำมำรถ
น ำมำใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 

- สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นรว่มกัน 
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่ำงผูเ้ข้ำรับกำรอบรม 

- เป็นเรื่องสมมติฐำน หรอืเป็น
เรื่องจริงที่เกิดขึ้น  หำกไม่ตรงกับที่
องค์กำรตรงเองประสบปัญหำก็ไม่
เกิดประโยชน์และสำมำรถน ำมำ
ปรับใช้ได้จริง 

- ใช้ระยะเวลำในกำรศกึษำนำน
เกินไป (อ่ำน) หำกโจทย์ยำว จะท ำ
ใหไ้ม่สำมำรถสรุปและวิเครำะห์
ปัญหำได้อย่ำงละเอียดเท่ำที่ควร 
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วิธีการ
ฝึกอบรม 

ข้อดี ข้อเสีย 

- บำงครั้งพบว่ำผูเ้ข้ำอบรมจะใช้
ทฤษฏีเป็นหลัก ท ำใหข้ำดกำรคิด
วิเครำะห์ และกำรประยุกต์ใช้
ร่วมกับกรณีศึกษำ 

- สิน้เปลืองเวลำและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดเตรียมข้อมูลกรณีศกึษำ 

-  

กำรสำธิต - เหมำะกับงำนขำยสินค้ำที่ต้อง
แสดงให้ลูกค้ำตัดสินใจ เช่น  กำร
ทดสอบเครื่องกรองน้ ำ  เป็นต้น 

- หำกลูกค้ำสนใจ สำมำรถตัดสินใจ
ซือ้ได้ทันที   

- กำรเตรยีมอุปกรณ์ หรอืกำร
เคลื่อนย้ำยไม่สะดวก หำกอุปกรณ์
มีขนำดใหญ่ 

  
   จำกตำรำงที่ 5.3 จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรฝึกอบรมมีหลำยวิธี  ที่องค์กำรหลำยแห่งได้
น ำมำใช้  ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมที่องค์กำรจะต้องท ำกำรฝึกอบรม  กำรเลือกใช้วิธีกำร
ฝกึอบรมจงึขึน้อยู่กับโอกำสและเนื้อหำที่จะท ำกำรอบรม  โดยทั่วไปจะเป็นกำรใช้แบบผสมผสำน
กันระหว่ำงหลำย   วิธี เพื่อควำมสะดวกและเหมำะสมในกำรจัดท ำกิจกรรม  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้
เข้ำรับกำรอบรมได้แบ่งกลุ่มย่อย  เพื่อให้ผู้ เข้ำอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนภำยในกลุ่ม  ท ำใหเ้กิดกำรรวมตัวกันและสร้ำงเครือข่ำยร่วมมือซึ่งกัน
และกัน  ท ำใหเ้กิดบรรยำกำศที่ดใีนกำรจัดสัมมนำทุกครั้ง ตัวอย่ำงเช่น  กำรสัมมนำทำงด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  กำรส ำรวจค่ำตอบแทน  กำรสรรหำบุคลำกร  เป็นต้น 
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วธิีการด าเนินการจัดฝึกอบรม 

   วิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม  ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง  6 ขั้นตอน  (วิเชียร  
วิทยอุดม, 2557,  หน้ำ 5-8 ; เบญจมำส  ลักษณิยำนนท์, 2558,  หน้ำ 158-159)  ดังต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  5. 1  แสดงขัน้ตอนวิธีกำรจัดกำรฝกึอบรม 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 178) 

   จำกภำพที่ 5.1  เรำสำมำรถอธิบำยขั้นตอนวิธีกำรจัดกำรฝกึอบรมได้ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Need Analysis)  ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  
อำจมีสำเหตุจำกควำมจ ำเป็นเนื่องจำกมีปัญหำหรือข้อบกพร่องต่ำง   เกิดขึ้นในองค์กำร  เช่น  ผลผลิต
ตกต่ ำงำนล่ำช้ำหรือขวัญก ำลังใจของพนักงำนตกต่ ำ พนักงำนพิมพ์งำนช้ำ  กำรจัดท ำหนังสือตอบโต้ทั้ง
ภำยในและนอกองค์กำร  เอกสำรหำยเกิดจำกกำรจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบ  เป็นต้น  หรือกำรต้องกำร
ปรับปรุงลักษณะกำรท ำงำนต่ำง   อันเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นที่ต้องปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม
ปัจจุบันท ำให้ต้องมีกำรฝึกอบรม  อย่ำงไรก็ตำมกำรฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมำณก ำลังคน
ระยะเวลำ ฯลฯ  ดังนั้นจึงต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและเรียงล ำดับว่ำควำมต้องกำรใดที่ควรต้อง
ได้รับกำรสนองตอบก่อนหลังตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

1.  กำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรใน

กำรฝึกอบรม 

2.  กำรออกแบบ
โครงกำรฝึกอบรม 

3.  กำรน ำเสนอ
โครงกำรต่อ

ผู้บริหำร 

4.  กำรฝึกอบรม 

5.  กำรประเมินผล 

6  กำรติดตำมผล 
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2. ออกแบบโครงการฝึกอบรม (Design Training Program)  เป็นกำรออกแบบและวำงแผนกำร
จัดฝกึอบรมขึ้น  โดยอำศัยข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  โดยผู้ที่วำงแผนต้อง
ค ำนึงถึงลักษณะประเภทของกำรฝึกอบรมที่จะจัด  หัวข้อของกำรฝึกอบรม  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
สถำนที่  ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยำกร  อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่ำง   ที่ต้องใช้  งบประมำณที่ต้องกำร  เป็นต้น  
ในขั้นตอนนีอ้ำจต้องมีกำรประชุมปรึกษำหำรอืกันในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงกำร 

3. การน าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร (Propose Program to Upper Management)  จำกข้อมูลที่
ได้มำจำกกำรวำงแผนนั้น  ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องเขียนโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมำณและ
หรือกำรใช้สถำนที่ต่อผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำ  เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้วจึงจะสำมำรถจัดโครงกำร
ฝึกอบรมได้  ซึ่งก่อนที่จะได้รับกำรอนุมัติอำจต้องมีกำรปรับปรุงรูปแบบของโครงกำรฝึกอบรมตำมควำม
เหมำะสม  หรืออำจต้องชี้แจงตอบข้อซักถำมของผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำก่อน  เพื่อให้เป็นที่เข้ำใจ
ตรงกันและกำรด ำเนินโครงกำรจะได้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง   ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4. การฝึกอบรม (Training)  เมื่อได้รับกำรอนุมัติโครงกำรผู้รับผิดชอบจะเตรียมกำรเพื่อกำรจัด
โครงกำรฝึกอบรมตำมวันและเวลำที่ระบุในโครงกำร  กำรเตรียมกำรนั้นอำจจะต้องท ำหนังสือแจ้ง
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม  ซึ่งอำจมีทั้งสมัครใจหรือบังคับให้เข้ำร่วมก็ได้และติดต่อกับ
วิทยำกรหรือผู้ให้กำรฝึกอบรมแต่ละท่ำนเพื่อให้เตรียมตัวมำตำมวันเวลำที่นัดหมำย  ต้องจัดเตรียม
เอกสำรอุปกรณ์เครื่องมือต่ำง   ที่ต้องใช้ในกำรฝึกอบรมด้วย  ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องมีควำมพร้อม
เพื่อให้กำรจัดกำรฝึกอบรมเป็นไปด้วยควำมรำบรื่นมำกที่สุดเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัด
โครงกำรฝกึอบรม 

5. การประเมินผล (Evaluation)  เมื่อได้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว  สิ่งที่จะขำดไม่ได้ใน
กำรจัดกำรฝึกอบรม  คือ  กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่ง  ทั้งนี้เพรำะกำร
ประเมินผลกำรฝึกอบรมจะท ำให้ทรำบว่ำ  ผู้ฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่ฝึกอบรมไปแล้วมำกน้อย
เพียงใด เพื่อน ำเสนอต่อฝ่ำยหรือแผนกที่ร้องขอมำ  ได้ทรำบผลกำรฝึกอบรมและน ำผลที่ได้ไปพัฒนำ
พนักงำนตนเองต่อไป  โดยในเนื้อหำของแบบประเมินผลกำรฝึกอบรมที่น ำมำใช้มีรูปแบบและวิธีกำร
ประเมินได้ดังตัวอย่ำงงต่อไปนี ้
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินการฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร............................................. 
วิทยากรผู้เข้าอบรมชื่อ................................................ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในระดับการประเมินที่ท่านเห็นด้วย โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 = ดี
มาก, 4= ดี,3=พอใช,้ 2=น้อยมาก, 1=ปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน 

ดำ้นวิทยำกร 

ระดับกำรประเมนิ 

5  
ดมีำก 

4  
ดี 

3  
พอใช้ 

2  

น้อยมำก 

1  

ปรับปรุง 
     กำรสรำ้งบรรยำกำศในกำรเรยีนรู ้      

     ควำมรูเ้กี่ยวกับเนือ้หำในกำรอบรม      

     กำรใช้ส่ือในกำรอบรมโดยรวม      

     กำรยกตัวอย่ำง กรณีศึกษำ      

     กำรเปิดโอกำสให้ถำม-ตอบ      

ดำ้นเนื้อหำในกำรอบรม 
5  

ดมีำก 

4  

ดี 

3  
พอใช้ 

2  
น้อยมำก 

1  

ปรับปรุง 
     ควำมรู ้ก่อน เข้ำรับกำรอบรม      

     ควำมรูท่ี้ไดร้ับ หลัง กำรอบรม      

     ควำมเข้ำใจในเนือ้หำท่ีอบรม      

     เนือ้หำตรงกับวัตถุประสงค ์      

     สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได ้      

ภำพรวมของกำรจัดกำรอบรม 
5  

ดมีำก 

4  

ดี 

3  

พอใช้ 
2  

น้อยมำก 

1  

ปรับปรุง 
     ควำมส ำเร็จโดยรวมของกำรอบรมในครั้งนี ้      

     สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม      

     สถำนท่ีมีควำมเหมำะสมในระดับใด      

     ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสมใน
ระดับใด 

     

ข้อเสนอแนะอ่ืน  

หัวข้อท่ีจะท ำกำรอบรมในครัง้ต่อไป 

ที่มา:  (ธ ำรงศักดิ์  คงคำสวัสดิ์, 2554,  หน้ำ 82) 
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   เพื่อให้ผู้ท ำหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมมีควำมเข้ำใจในกำรท ำแบบสรุปผลกำรประเมิน
กำรฝึกอบรม  เรำจึงได้แสดงกำรค ำนวณวิธีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมเพื่อสะดวกแก่กำร
จัดเก็บข้อมูลและน ำผลสรุปที่ได้  ไปเสนอต่อผู้บริหำรได้รวดเร็วขึ้น  ซึ่งสำมำรถแสดงวิธีกำร
ค ำนวณคะแนนจำกกำรประเมินกำรฝกึอบรมได้ดังตำรำงต่อไปนี ้ 

ตารางที่  5. 4  กำรค ำนวณคะแนนจำกกำรประเมินกำรฝึกอบรม 

ด้ำนวทิยำกร 

ระดับกำรประเมนิ 

5  

ดีมำก 

4  

ดี 
3 พอใช้ 2 

นอ้ยมำก 

1 

ปรับปรุง 

ค่ำเฉลี่ย �̅� 

กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 20 10 5 5 0  

กำรหำค่ำเฉลี่ย 20X5 10X4 5X3 5X2 1X0  

ผลรวมของคะแนนท่ีได ้ 100 40 15 10 0 
165/40 

= 4.12 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  ธ ำรงศักดิ์ คงคำสวัสดิ,์ 2554, หนำ้ 85-86) 

   เมื่อได้คะแนนจำกตำรำงที่ 5.4  ที่ได้ค ำนวณจนครบทุกช่อง  หลังจำกนั้นเรำข้อมูลที่ได้
จำกกำรค ำนวณ  มำประมวลผลกำรอบรมโดยในกำรหำค่ำของกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้ของวิทยำกรเท่ำกับ 4.12  ซึ่งถือว่ำระดับคะแนนอยู่ในเกณฑใ์นระดับที่ดี  

   เมื่อเรำได้ผลกำรค ำนวณทุกช่องแล้ว  หำกเรำต้องกำรหำผลรวมทั้งหมดก็จะสำมำรถ
ท ำประมวลผลกำรฝกึอบรมได้ดังตำรำงต่อไปนี ้

ตารางที่  5. 5  กำรประมวลผลกำรฝกึอบรม 

ด้านเนื้อหาในการอบรม 

ระดับกำรประเมิน 

5  

ดีมำก 

4  

ด ี

3  

พอใช้ 
2 

น้อยมำก 

1  

ปรับปรุง 
ค่ำเฉลี่ย 

 �̅� 

ควำมรู้ ก่อน เข้ำรับกำรอบรม 8 15 8 6 3 3.48 

ควำมรู้ที่ได้รับ หลัง กำรอบรม 15 18 5 1 1 4.13 

ควำมเข้ำใจในเนือ้หำที่อบรม 2 8 8 10 12 2.45 

เนือ้หำตรงกับวัตถุประสงค์ 3 10 15 8 4 3.00 

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้ 2 10 20 5 3 3.08 

ผลรวม 
30X5 

=150 

61X4 

=244 

56X3 

=168 

30X2 

=60 

23X1 

=23 

645/200 

=3.23 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  ธ ำรงศักดิ์ คงคำสวัสดิ,์ 2554,  หน้ำ 85-86) 
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    จำกตำรำงที่ 5.5  เรำสำมำรถวิเครำะห์ผลทำงด้ำนเนื้อหำในกำรอบรมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23  

หำกเกณฑก์ำรประเมินก ำหนดใหค้่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50  ผำ่นกำรประเมิน  ก็ถือว่ำกำรประเมินด้ำนเนื้อหำใน
กำรอบรมต่ ำเกณฑท์ี่ก ำหนดนั่นเอง 

 

6. การติดตามผล  เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกระบวนกำรฝึกอบรม  ในขั้นนี้จะเป็นกำร
ตรวจสอบว่ำหลังจำกที่อบรมไปแล้วพนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่องค์กำร
ต้องกำรหรอืไม่  สำมำรถติดตำมผลได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนว่ำหลังจำกฝึกอบรม
ไปแล้วดีขึ้นอย่ำงไร และมีปัญหำติดขัดด้ำนใดบ้ำง  เพื่อที่จะได้น ำเสนอแนวทำงเพื่อแก้ไข  หรือใช้
แบบสอบถำมเป็นระยะ     

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรถือว่ำเป็นเรื่องยำกมำก 
เพรำะ องค์กำรส่วนใหญ่จะสรรหำและคัดเลือกคนที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและศักยภำพใน
กำรท ำงำนสูงเข้ำมำท ำงำน  แต่กำรรักษำคนให้สำมำรถท ำงำนในองค์กำรยำวนำนและลดปัญหำ
ที่เกิดจำกกำรเข้ำงำนบ่อยเป็นเรื่องที่ยำกกว่ำ  กำรได้คนท ำงำนดีเข้ำมำท ำงำนเพียงอย่ำงเดียวไม่
เพียงพอกับควำมต้องกำรที่เขำเหล่ำนั้น  เพรำะคนไม่ใช่เครื่องจักรที่จะสำมำรถท ำงำนได้ตำม
ค ำสั่งแต่เพียงอย่ำงเดียว  คนมีควำมรู้สึกนึกคิด  ดังนั้น  เมื่อเขำได้รับมอบหมำยงำนที่ต้อง
รับผดิชอบ  เขำจะคิดและหำวิธีกำรในกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกที่สุด   

   ดังนั้น  หำกองค์กำรต้องกำรให้บุคลำกรเหล่ำนี้อยู่ในองค์กำรยำวนำนที่สุด  จ ำเป็น
จะต้องจัดให้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ด้วยกำรสนับสนุนส่งเสริม  เพิ่มพูน
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ตลอดกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  พรสวรรค์ส่วนตัวของ
บุคลำกรให้มีควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
ท ำให้องค์กำรมีบุคลำกรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนสูงและได้เปรียบคู่แข่งขันทำงธุรกิจประเภท
เดียวกัน  ตลอดจนกำรได้รับควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี  เครื่องมือ  และเครื่องจักรที่ทันสมัย
เพิ่มขึน้  จะช่วยสนับสนุนและลดขั้นตอนกำรท ำงำน  ท ำให้งำนต่ำง   ที่มีอยู่สำมำรถส ำเร็จลุล่วง
ไปได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  จะเห็นได้จำกองค์กำรหลำยแห่ง  ได้น ำ
เทคโนโลยีทำงด้ำนอินเตอร์เน็ต (Internet) เข้ำมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรท ำงำน  นอกจำกจะท ำให้
งำนส ำเร็จได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกที่สุดแล้ว  ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
และขั้นตอนในกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนลงอกีด้วย 
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ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

   ได้มนีักวิชำกำรหลำยท่ำน  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ไว้ดังนี้ 

   กัลยำรัตน์  รัตน์ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 146)  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์  หมำยถึง  กระบวนกำรเพิ่มศักยภำพของบุคคลในองค์กำรผ่ำนกระบวนกำรให้กำรศึกษำกำร
ฝึกอบรมกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
ประโยชน์ตอ่องค์กำรและบุคลำกร 

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557, หน้ำ 146)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์หมำยถึง  กระบวนกำรด ำเนินกำรที่เพิ่มควำมรู้ทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กำร
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีและมีประสิทธิภำพ  กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไม่ใช่เรื่องของกำรเรียนรู้
ทักษะและควำมสำมำรถเพียงอย่ำงเดียว  หำกแต่เป็นกำรหำวิธีที่จะดึงเอกภำพของทรัพยำกรบุคคลที่
อยู่ออกมำใช้เกิดประโยชน์เต็มที่อกีด้วย 

   โสภณ  ภูเก้ำล้วน และฐิติวรรณ  สินธุ์นอก (2557, หน้ำ 117)  ได้ให้ควำมหมำยของกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  กำรพัฒนำคุณภำพของคนที่เป็นสมำชิกขององค์กำร  โดยกำรเพิ่ม
ควำมรู้  ควำมช ำนำญ  ทัศนคติและบุคลิกลักษณะที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน   

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558, หน้ำ 134)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
หมำยถึง  กระบวนกำรให้กำรศึกษำระยะยำวที่จัดให้บุคลำกรระดับบริหำรโดยมุ่งให้บุคคลเกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนแนวควำมคิดและเพิ่มพูนควำมรู้ดำ้นทฤษฏี 

   จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 161)  ได้ใหค้วำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
หมำยถึง  กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพของบุคลำกร  โดยองค์กำรมีรูปแบบของกำรพัฒนำหลำยรูปแบบด้วยกัน  ไม่ว่ำจะเป็น
กำรฝึกอบรมและกำรให้กำรศึกษำ  เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำควำมรู้ (Knowledge)  

ควำมสำมำรถ (Ability)  ทักษะ (Skills)  และคุณลักษณะอื่น (Others) (KASO) นอกจำกนี้ผลลัพธ์ในด้ำน
อื่น   ก็จะมีตำมมำ  เช่น  บุคลำกรจะมีควำมรู้สึกว่ำตนเองมีกำรพัฒนำซึ่งมีผลต่อกำรวำงแผนอำชีพ 
(Career  Planning) ของตนเอง 

   สุภำวดี  ขุนทองจันทร์ (2559, หน้ำ 107)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
หมำยถึง  เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะสมรรถนะและทัศนคติของบุคคล
ให้มีพฤติกรรมกำรท ำงำนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำร  อำจกระท ำได้หลำยวิธี  เช่น  
กำรศึกษำต่อ  กำรฝึกอบรม  กำรสัมมนำทำงวิชำกำร  กำรศึกษำดูงำนและกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองหรอืกำรพัฒนำตนเอง 
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   จำกควำมหมำยที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ  กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์  หมำยถึง  กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในองค์กำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำน  เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ  เพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรท ำงำนและ
เป็นกำรเตรียมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้ำง
ควำมได้เปรียบคู่แข่งขันทำงธุรกิจ  เพรำะองค์กำรที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำส่วนใหญ่จะพบว่ำมี
บุคลำกรที่มีศักยภำพสูง นอกจำกนี้กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำยัง
ช่วยให้บุคลำกรได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง  และได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนที่
สูงขึน้ตำมมำอีก   

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 198-199)  ได้กล่ำวถึง  วัตถุประสงค์ของกำร
พัฒนำบุคลำกรหรอืกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่องค์กำรควรท ำมี 4  ด้ำน คอื 

1. ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development)  เป็นกำรพัฒนำควำมรู้เพิ่มเติม
ในกับพนักงำนหรอืเกิดจำกตัวของพนักงำน  วิธีนีเ้ป็นวิธีที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริหำรทุกระดับใน
องค์กำร  กำรพัฒนำทำงด้ำนควำมรู้ของพนักงำนในองค์กำรสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  ได้แก่  
กำรศกึษำต่อด้วยตัวของพนักงำนเอง (ทุนส่วนตัว)  กำรศึกษำต่อด้วยทุนสนับสนุนขององค์กำร กำร
ส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกองค์กำร กำรสอนงำน  กำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน  เป็นต้น   ส่วนใหญ่
กำรพัฒนำควำมรู้ของพนักงำนที่องค์กำรนิยมใช้มำกที่สุด คือ  กำรส่งบุคลำกรออกไปอบรม
ภำยนอกองค์กำรกับผู้เช่ียวชำญที่มีควำมรู้ในวิชำชีพเฉพำะด้ำน  ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือเนื้อหำที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่ท ำของพนักงำนแตกต่ำงกัน 

2. ด้านการพัฒนาทักษะ (Skill Development)  เป็นกำรพัฒนำทักษะในกำร
ท ำงำนให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนด้วยควำมช ำนำญมำกยิ่งขึ ้นจำกเดิม  วิธีกำรที่นิยม
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำทักษะ  คือ  กำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training)  
เป็นกำรฝึกกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เป็นจริง  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบถึงเทคนิค
และวิธีกำรต่ำง   ที่ท ำให้งำนนั้นส ำเร็จอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด  

3. ด้านการพัฒนาความสามารถ (Ability Development)  กำรมอบหมำยงำนที่มี
ลักษณะแตกต่ำงไปจำกงำนเดิมที่รับผิดชอบอยู่  หรือที่เรียกว่ำ  Job Enlargement เพื่อทดสอบดูว่ำ
พนักงำนสำมำรถรับผิดชอบงำนที่รับมอบหมำยได้หรือไม่  ส่วนใหญ่เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
พัฒนำพนักงำนที่ปฏิบัติงำนมำนำนเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งผูบ้ริหำรในระดับสูงขึน้ไปอีก 
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4. ด้านการพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) กำรพัฒนำทัศนคติให้กับ
บุคลำกรทุกระดับในองค์กำร  ถือเป็นควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำกที่สุดและก่อให้เกิดควำม
จงรักภักดีต่อองค์กำร  หำกพนักงำนทุกคนมีทัศนคติดีต่อองค์กำร  จะส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในกำรท ำงำน  และเกิดกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงหน่วยงำน  ท ำให้กำร
ท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น    

    พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำพนักงำนมีทัศนคติไม่ดีต่อองค์กำร คือ กำรต่อต้ำนกำร
ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มขึน้  ไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรท ำงำน  พูดจำประชดประชัน  กล่ำวและให้
ร้ำยคนอื่น  ไม่ให้เกียรติต่อลูกค้ำและเพื่อนร่วมงำน  อำจเกิดจำกกำรขำดควำมเข้ำใจในนโยบำยและ
แผนขององค์กำรซึ่งมำจำกผู้บริหำรระดับสูง  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
สื่อสำรนโยบำยไปยังพนักงำนทุกระดับที่อยู่ในองค์กำรให้รับทรำบทิศทำงกำรด ำเนินกำรขององค์กำร
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

   กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มีประโยชน์ต่อหน่วยงำนในด้ำนต่ำง   ซึ่งสำมำรถอธิบำย  
ดังต่อไปนี ้

1. ประโยชน์ต่อองค์การ ส ำหรับองค์กำรที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กำรควรให้ควำมสนใจสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลำกรกลุ่มนี้ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  เพรำะบุคลำกรเหล่ำนี้จะเป็นผู้ที่ท ำให้
องค์กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว  และหำแนวทำงที่พัฒนำองค์กำรให้มีประสิทธิภำพอยู่
ตลอดเวลำ  ขณะเดียวกันองค์กำรควรมีควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์ในกำรท ำงำนที่
ทันสมัยเพื่อรองรับกำรท ำงำนของเขำอีกด้วย  ตัวอย่ำงเช่น  กำรให้พนักงำนใช้คอมพิวเตอร์ใน
ส ำนักงำน 1 เครื่องต่อพนักงำน 2  คน  ท ำให้พนักงำนที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนรู้สึกเบื่อ
หน่ำยและไม่อยำกท ำงำน  มองหำองค์กำรแห่งใหม่ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยี  ซึ่งท ำให้
องค์กำรเสียค่ำใช้จ่ำยจำกกำรพัฒนำคนโดยเปล่ำประโยชน์      

2. ประโยชน์ต่อการบริหาร  กำรที่องค์กำรมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถ  ท ำ
ใหไ้ด้เปรียบคู่แข่งขัน ย่อมเกิดจำกกำรที่องค์กำรมีกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรที่ดี  กำรได้
บุคลำกรที่ดยี่อมส่งผลใหอ้งค์กำรได้รับควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว  ขณะเดียวกันหำกในองค์กำร
มีทรัพยำกรมนุษย์ที่ไม่มีคุณภำพ  ก็จะส่งผลให้ธุรกิจประสบควำมล้มเหลวลงในเวลำอันรวดเร็ว  
ดังนั้น  กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนจะต้องค ำนึงถึงและยึดถือเป็นอันดับแรกคือ “กำรสรร
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หำคนให้เหมำะสมกับงำน” (Put the Right Man On the Right Job)  ตัวอย่ำงเช่น  องค์กำรรับ
สมัครงำนอีกต ำแหน่งหนึ่ง  แต่ได้คนที่มำท ำงำนเป็นเด็กฝำกที่ไม่ควำมรู้เกี่ยวกับงำนที่จะต้อง
รับผิดชอบ  แม้จะพยำยำมสอนงำนให้ก็ไม่ช่วยให้เด็กฝำกเข้ำใจและเรียนรู้งำนที่มอบหมำยให ้ 
เมื่อเป็นแบบนี้เท่ำกับองค์กำรต้องเสียอัตรำก ำลังคนไป 1  คน  เพรำะสุดท้ำยต้องเอำงำนที่ท ำไป
ใหบุ้คลำกรเดิมที่มอียู่  ท ำใหง้ำนที่ท ำล่ำช้ำต่อไปอีก   

3. ประโยชน์ต่อพนักงาน  บุคลำกรที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพกำรงำนส่วนใหญ่จะ
เป็นบุคลำกรที่มีบุคลิกในกำรท ำงำนที่มีควำมกระตือรือร้นและสนใจที่จะพัฒนำหำควำมรู้ใส่ตนเอง
อยู่ตลอดเวลำ  ท ำให้ตัวพนักงำนมีควำมรู้กว้ำงมำกขึ้น  มองเห็นคุณค่ำในตัวเอง  ส่งผลให้ตนเอง
ได้รับควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนในสำยอำชีพของตนเองและได้รับกำรพิจำรณำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งอีกด้วย  ตัวอย่ำงเช่น  กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของพนักงำนบำงองค์กำร  อำจ
ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรแห่งนั้น  แต่พนักงำนกลับมองว่ำหำกเขำเรียนจบมำควำมรู้ที่ได้ก็
ติดตัวเขำโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำเมื่อจบมำแล้วจะได้รับค่ำตอบแทนสูงขึ้นหรือไม่ 

4. ประโยชน์ต่อสังคม  บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  จะเป็นผู้ที่
มักจะประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนเป็นส่วนใหญ่  เพรำะกำรพัฒนำตนเองท ำให้บุคลำกรมี
ควำมรู้เพิ่มขึน้และยังน ำควำมรู้ที่ได้รับกลับไปสู่บุคคลภำยในครอบครัว  เพื่อนร่วมงำนและท ำตัวให้
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก  ตัวอย่ำงเช่น  แนวควำมคิดในกำรรับ
บริจำคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนยำกไร้ เด็กก ำพร้ำ หรือต้ำนภัยหนำว  จะเห็นว่ำบุคลำกรที่มีแนวคิด
ดังกล่ำวมำจำกผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและเกิดจิตส ำนึกของคนร่วมกันแม้จะอยู่คนละ
ที่ แต่มีควำมมุ่งมั่นในจุดหมำยเดียวกัน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

   กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งกิจกรรมนั้น  ได้แก่  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร  กำรบริหำรค่ำตอบแทน  กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำร
พัฒนำอำชีพ  กำรพัฒนำองค์กำร  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยใน
สถำนที่ท ำงำน  กำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์  เป็นต้น (สุธินี  ฤกษ์ข ำ, 2557, หน้ำ 9-10)  
สำมำรถแสดงได้ดังรูปภำพต่อไปนี ้
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ภาพท่ี  5. 2  ควำมเช่ือมโยงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 187) 

   จำกภำพที่  5.2  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดควำมเช่ือมโยงกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์กับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ได้ดังนี ้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร
ขององค์กำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและแผนงำน  กำรขยำยธุรกิจ  โดยเฉพำะกรอบอัตรำก ำลังคนที่
ต้องกำรขององค์กำรระยะสั้นหรือระยะยำว  เพื่อจะได้เตรียมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  จะช่วยลดปัญหำที่
เกิดจำกข้อร้องเรียนที่เกิดจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่จ ำเป็นในกำรคัดเลือกบุคลำกรภำยในองค์กำรเพื่อ
หำคัดเลือกหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  ซึ่งพิจำรณำจำก  ใบสมัคร  แบบทดสอบสัมภำษณ์เพื่อวัด

ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

กับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 

กำรรบรหิำรค่ำตอบแทน 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 

กำรพัฒนำอำชีพ 

กำรพัฒนำองค์กำร 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กำรบรหิำรแรงงำนสัมพันธ์หรือพนักงำนสัมพันธ์ 
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ทัศนคติในกำรท ำงำน  แบบทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรและงำนที่รับผิดชอบ  
แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อยต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี (6 
ครั้ง) 

3. การบริหารค่าตอบแทน  เป็นสิ่งจูงใจที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นในกำรเพิ่ม
ศักยภำพและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  และได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง  องค์กำรส่วนใหญ่จะให้
ค่ำตอบแทน โบนัสสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์สูงขึ้นตำมมำอีกด้วย    

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทำงด้ำน
ทักษะ  ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท ำงำนใหอ้ยู่กับองค์กำรใหย้ำวนำนที่สุด  และเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมใหก้ับบุคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ  กำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะในกำร
ท ำงำน  เทคนิควิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  ท ำใหบุ้คลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น 

5. การพัฒนาอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ท ำให้บุคลำกรในองค์กำรได้รับควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของตนเองในสำยงำนที่ตนเองปฏิบัติหน้ำที่อยู่  หรือกำรข้ำมสำยงำนจำกต ำแหน่งเดิมไปยัง
ต ำแหน่งอื่น   ทั้งนี้อำจขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและควำมสนใจต้องเกิดจำกควำมต้องกำรของตัว
พนักงำนเอง  

6. การพัฒนาองค์การ  องค์กำรหลำยแห่งที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักกัน  ได้แก่  บริษัท
ในเครือปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)  หรือที่เรียว่ำ “SCG”  หรือ บริษัทในเครือซีพีออล์  จ ำกัด 
(มหำชน) หรือที่เรียกว่ำ “CP ALL”  ส่วนใหญ่จะมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง จะร่วมมือ
ในกำรท ำกิจกรรมด้ำนต่ำง   เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันให้องค์กำรเข้มแข็งในรูปของกำร
ท ำงำนที่เป็นทีม   

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะเกิดขึ้นหลังจำกได้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ท ำให้องค์กำรสำมำรถเปรียบเทียบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรรำยบุคคล  
เพื่อจะได้ทรำบว่ำบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับใด  มีควำมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยขององค์กำรมำกน้อยเพียงใด  

8. ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน  เป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมให้บุคลำกรได้รับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับหลักของควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนขั้นพื้นฐำน  กำร
เตรียมควำมพร้อมให้กับสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย  เพื่อป้องกันปัญหำที่
เกิดขึ้นจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของบุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่  องค์กำรจะเริ่มท ำกำร
ปฐมนิเทศและให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนมัย  ปัจจุบันกฏหมำยได้เข้ำมำก ำหนดให้
องค์กำรทุกแห่งต้องอบรมและใหค้วำมรู้เกี่ยวกับบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 6  ช่ัวโมงขึน้ไป 

9. การบริหารแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์  เป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร
สำมำรถเข้ำพบหรือขอค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับปัญหำต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนในองค์กำร
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โดยตรง  กำรจัดเตรียมสถำนที่ให้ค ำปรึกษำภำยในองค์กำร  ทั้งนี้  เพื่อลดปัญหำในกำรร้องทุกข์
ของบุคลำกรไปยังหน่วยงำนรำชกำรโดยตรง  และน ำข้อมูลจำกค ำปรึกษำเรื่องของกำรร้องทุกข์มำ
สรุปและหำแนวทำงไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันในทำงที่เป็นบวกมำกขึ้น  ตัวอย่ำงเช่น  กำรร้องทุกข์
เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรห้องน้ ำ  ห้องพักผ่อน  ห้องพยำบำล  ให้เพียงพอกับจ ำนวนบุคลำกรที่
เพิ่มขึน้ในสัดส่วนที่เหมำะสม  เป็นต้น 

 

  

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้   
   แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge  

Management) องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Organization Learning)  เป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ส ำคัญ
ที่องค์กำรหลำยแห่งได้น ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำร  ช่วยให้องค์กำรมีกระบวนกำร  และวิธีกำร
ท ำงำนที่มีระบบและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  เป็นแนวคิดที่เกิดจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคน
ในองค์กำรรูปแบบกำรท ำงำนเป็นทีม  ท ำกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกร
ทุกระดับ  และจัดเก็บเป็นข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อใหบุ้คลำกรรุ่นใหม่ได้น ำมำศกึษำต่อไป  

   ปัจจุบันองค์กำรหลำยแห่งจึงมีแนวคิดที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนำองค์กำร  
โดยเฉพำะบุคลำกรที่มแีนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำงำนไปในทิศทำงเดียวกัน  กำรเกิดควำมร่วมมือร่วมใจ
กันในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กำร  และร่วมมือกันเพื่อพัฒนำองค์กำรในทำงที่ดี 
ก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลิตงำนที่มีคุณค่ำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่   อยู่เสมอ  ส่งผลให้
องค์กำรอยู่รอดปลอดภัยแม้ในสภำวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ ำ  ซึ่งกิจกรรมนั้น  ได้แก่  กำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้หรือกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge  Management) องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Organization  Learning)  ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความหมายของการจัดการความรู้     

   ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำน  ได้ให้ควำมหมำยและสรุปเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู ้ หรอืกำรจัดกำรควำมรู ้(Knowledge  Management)  ไว้ดังนี ้ 
   ไตรรัตน์  โภคพลำกรณ์ (2553, หน้ำ 4-62)  ได้สรุปเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้
ว่ำ  กำรจัดกำรควำมรู้เป็นวิธีกำรจัดกำรข้อมูลที่เป็นควำมรู้ให้เป็นระเบียบครบถ้วนตำมต้องกำร
และงำ่ยต่อกำรค้นหำ  ประโยชน์ที่ส ำคัญของอีกประกำรนี้คือ  กำรเก็บรักษำควำมรู้ให้ควบคู่กับ
องค์กำรตลอดไปถ้ำบุคลำกรคนเก่ำลำออกไป  เมื่อมีคนใหม่มำแทนก็สำมำรถค้นหำข้อมูลและ
สำมำรถศกึษำงำนของคนเก่ำได้เลย 
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   พยัต  วุฒิรงค์ (2555,  หน้ำ 133)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ว่ำ  เป็น
กระบวนกำรที่ช่วยใหอ้งค์กำรค้นหำ  เลือก  รวบรวม  เผยแพร่  และถ่ำยโอนสำรสนเทศที่ส ำคัญ
และควำมรู้ควำมช ำนำญ  ที่จ ำเป็นต่อกิจกรรมภำยในองค์กำร  เช่น  กำรแก้ปัญหำ  กำรเรียนรู้  
กำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรตัดสินใจ  โดยกำรจัดกำรควำมรู้จะมีประโยชน์ในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันผ่ำนกำรเรียนรู้ร่วมกัน  กำรจัดกำรกับควำมรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร  เป็น
กำรเพิ่มควำมสำมำรถให้แก่องค์กำร  ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่ต้องท ำอย่ำง
ต่อเนื่องและเพิ่มกำรหมุนเวียนควำมรูม้ำกขึน้เรื่อย   โดยควำมรู้จะถูกเพิ่มและจัดกำรตลอดเวลำ 

   จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 67)  ได้ให้ควำมหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge  Management)  ก็คือกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในองค์กรนั้น  Tacit  Knowledge  และ Explicit  
Knowledge  ใหเ้ป็นระบบแบบแผน  เพื่อใหบุ้คลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้  และแน่นอนว่ำเป้ำหมำย
ของกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ก็เพื่อพัฒนำคน  พัฒนำงำน  และสร้ำงองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ 
   สุภำวดี  ขุนทองจันทร์ (2559, หน้ำ 117) ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรควำมรู้ หรือ KM  จึงเป็น
เครื่องมือเพื่อใช้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยในองค์กำรอย่ำงน้อย 3  ประกำรได้แก่  บรรลุเป้ำหมำยของงำน  
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน  และบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อไปสู่องค์กำรเพื่อไปสู่องค์กำร
แหง่กำรเรียนรู้  สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้คือ  ภำยในองค์กำรมีบรรยำกำศของควำมปลอดภัย
ทำงจติวิทยำ  ช่ืนชมยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงกันกำรเปิดกว้ำงต่อทัศนะใหม่   และกำรมีเวลำใน
กำรคิดเชิงสะท้อน 

   จำกควำมหมำยที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ  กำรจัดกำรควำมรู้ 
หมำยถึง  กำรถ่ำยทอดควำมรู้  ทักษะ  ประสบกำรณ์  ควำมสำมำรถและพรสวรรค์ส่วนบุคคล
ของบุคลำกรทุกระดับ  เพื่อน ำมำจัดเก็บรักษำไว้เป็นข้อมูลในกำรสืบค้นในรูปแบบสำรสนเทศที่
เน้นควำมสะดวกรวดเร็ว  และเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและบุคลำกรทุกคนในองค์กำรสำมำรถ
น ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

 

แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
   แนวคิดของกำรจัดกำรควำมรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533  โดย นำยDelong & Fahey  ได้
มองเห็นควำมส ำคัญของบุคลำกรที่อยู่ในองค์กำรมำนำน  และเขำเหล่ำนั้นมีควำมภักดีต่อองค์กำร 
และพบว่ำบุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำนกับองค์กำรตั้งแต่เริ่มต้นงำน  จนกระทั่งเข้ำสู่วัยเกษียณ  และ
ออกจำกงำน  ซึ่งเป็นผลให้ประสบกำรณ์  และควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลำกรนั้นหมดไปตำมกำลเวลำ
โดยเปล่ำประโยชน์  โดยไม่ได้น ำควำมรู้จำกเขำเหล่ำนั้นมำใช้ประโยชน์ให้กับองค์กำรเลย  หลำย   
องค์กำรเริ่มกลับมำให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้  และมองเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
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ควำมรู้  จงึได้จัดให้บุคลำกรรุ่นเก่ำกับรุ่นใหม่ได้มีโอกำสท ำงำน  พบปะสังสรรค์ ประชุม  หรือสร้ำง
ทีมร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่   ส่งผลให้องค์กำรได้ผลิตภัณฑ์  หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ที่มีควำมทันสมัยเกิดขึ้นและท ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของคนรุ่นเก่ำสู่คนรุ่นใหม่  ออกสู่ท้องตลำดที่มี
กำรแข่งขันอยู่ตลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด    

   กำรจัดควำมรู้จึงเป็นกำรน ำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตัวของบุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ตลอดจนควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำ่ง   น ำมำเก็บบันทึกไว้เพื่อถ่ำยทอด
ออกมำในรูปของระบบสำรสนเทศ  ที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว  และประหยัดเวลำในกำรค้นหำ
ข้อมูลที่มอียู่ใหท้ันกับกำรแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

 

ประเภทของแหล่งความรู้ 
    สุภำวดี  ขุนทองจันทร์ (2559, หน้ำ 117) ได้กล่ำวถึงแหล่งของควำมรู้โดยทั่วไปเกิด
จำก  2 แหล่ง ได้แก่  ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และควำมรู้ที่เป็นเหตุและผล 
(Explicit Knowledge)  

1. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  หรือมีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “ภูมิปัญญำ”  
ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกพรสวรรค์และควำมสำมำรถส่วนตัวที่ไม่สำมำรถ
ลอกเลียนแบบได้  หรือเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  จนเกิดเป็น
ทักษะ  ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน  น ำมำถ่ำยทอดให้กับผู้ร่วมงำนที่อยู่ในองค์กำร  ส่งผลให้กำร
ผลผลิตสูงขึน้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ความรู้ที่เป็นเหตุและผล (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่ได้มำจำกแหล่งอื่น   ซึ่งอำจ
มำจำกกำรไปร่วมรับฟังกำรฝึกอบรมและสัมมนำ  กำรบรรยำย  วิดีโอ  กำรอ่ำน  กำรเขียนและกำร
ถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ของคนอื่น ตลอดจนเทคนิควิธีกำรต่ำง   เพื่อน ำมำสรุปเป็นข้อมูลจัดเก็บ
เป็นควำมรู้ในกำรท ำงำนของตนเอง 

   จะเห็นได้ว่ำผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้  
จะต้องเป็นผูม้ีควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล  หรือควำมรู้ที่เป็นเหตุและผล  เพื่อจะได้
ท ำกำรถ่ำยทอดใหผู้เ้ข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนของตนเอง      
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วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
   วัฒนธรรมองค์กำร  เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม  ในหน่วยงำนใหถ้ือปฏิบัติในทำงใด
ทำงหนึ่งหรือวัฒนธรรมขององค์กำรใดองค์กำรหนึ่งก็คือ  กำรประพฤติปฏิบัติของพนักงำนให้
หน่วยงำนนั้นเวลำที่ไม่มีหัวหน้ำเฝ้ำดูอยู่เป็นสิ่งคุมกฎแต่ไม่ใช่กฎหมำย  เป็นกฎของจิตส ำนึกของคน
ในองค์กำรที่เกิดขึน้ในจติใจของแต่ละคน  หำกองค์กำรใดมีวัฒนธรรมในทำงสร้ำงสรรค์  ผลงำนก็ดี  
แต่ถ้ำที่ใดเป็นทำงลบผงงำนขององค์กำรก็ตกต่ ำ (พยัต  วุฒิรงค์, 2555, หน้ำ 133) 
   ดังนั้นเรำจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ  วัฒนธรรมองค์กำรเกิดจำกพฤติกรรมกำรท ำงำนของ
พนักงำนภำยในองค์กำรที่เป็นแบบเฉพำะของแต่ละองค์กำรที่แตกต่ำงกัน  ซึ่งพนักงำนที่อยู่ในองค์กำร
แต่ละแห่งจะต้องศึกษำและปฏิบัติตำมที่วัฒนธรรมขององค์กำรแห่งนั้นปฏิบัติอยู่ หำกองค์กำรใดมี
วัฒนธรรมองค์กำรที่ด ี จะส่งผลใหก้ิจกรรมต่ำง   ขององค์กำรสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมปกติ  ถึงแม้ว่ำ
ในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งไม่มีผู้บริหำรมำท ำหน้ำที่  แต่องค์กำรก็ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรของ
ตัวมันเอง  ส่งผลให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่   อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลำ   ตัวอย่ำงเช่น  กรณีของ
บริษัทขำยมอืถือ I-Phone  ที่มวีัฒนธรรมองค์กำรที่ดี  ถึงแม้ผู้บริหำรจะเสียชีวิตลง  ก็ไม่มีผลต่อควำม
เชื่อมั่นของลูกค้ำที่มีควำมจงรักภักดีต่อสินค้ำ  ขณะเดียวกันค่ำยมือถือแห่งนี้ยังมีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  ขณะที่องค์กำรภำครัฐในประเทศไทย  ถึงแม้ว่ำจะมีกำร
โยกย้ำยผูบ้ริหำรในต ำแหน่งต่ำง   จำกกระทรวงหนึ่งไปยังอีกกระทรวงหนึ่ง  องค์กำรแห่งนั้นก็สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมไปอย่ำงต่อเนื่องโดยบุคลำกรเป็นผูข้ับเคลื่อนกิจกรรม  และไม่ส่งผลกระทบใด   ต่อกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำร  ตัวอย่ำงเช่น  กำรโยกย้ำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในช่วงเดือนตุลำคมของทุกปี  
เมื่อเรำเดินทำงไปใช้ท ำบัตรประชำชน  ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  เป็นต้น   
   กำรจัดกำรควำมรู้ด้วยกำรใช้วัฒนธรรมองค์  จึงเปรียบเสมือนกลไกลที่ท ำหน้ำที่ในกำร
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงแนวควำมคิด  พฤติกรรมในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกระดับในองค์กำร 
ให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง   ภำยใต้จิตส ำนึก  ควำมรู้สึกนึกคิดของตัวบุคลำกรเอง  ด้วยกำร
รับผิดชอบงำนที่ตนเองท ำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ธุรกิจขององค์กำรมีช่ือเสียง  เจริญเติบโต
ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 

ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   มีผู้ใหค้วำมหมำยขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  หรอื Organization  Learning  ไว้ดังนี ้ คือ 

   ไตรรัตน์  โภคพลำกรณ์ (2553, หน้ำ 4-59)  ได้ให้ควำมหมำยองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้   
หมำยถึง  องค์กำรที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่ำงกันอันจะท ำให้เกิดกำร
เรยีนรู้ร่วมกัน  เป็นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่   เพื่อให้องค์กำรสำมำรถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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   สุภำวดี  ขุนทองจันทร์ (2559, หน้ำ 123)  ได้ให้ควำมหมำยขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
หมำยถึง  องค์กำรที่มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรถ่ำยทอดและเรียนรู้ร่วมกันไว้อย่ำงเป็น
ระบบ  เพื่อให้พร้อมต่อกำรน ำควำมรู้นั้นมำใช้ในงำนได้อย่ำงทันท่วงที  มีกำรปรับปรุงควำมรู้อยู่
เสมอเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจและเป้ำหมำยขององค์กำร  
และสร้ำงพนักงำนใหเ้ป็นผูท้ี่เรียนรู้ได้ตลอดเวลำ  มีคลังข้อมูลควำมรู้ที่พร้อมโดยอำศัยเทคโนโลยีที่
เหมำะสม  เพื่อให้บุคลกรที่อยู่ในองค์กำรได้น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและสร้ำงนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรท ำงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559, หน้ำ 118)  ได้ให้ควำมหมำยขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
หมำยถึง  องค์กำรที่สำมำรถเพิ่มขีดสมรรถนะในกำรเรียนรู้  ปรับตัว  และเปลี่ยนแปลงได้อย่ำง
ต่อเนื่อง    
   จำกควำมหมำยของนักวิชำกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ  องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
หมำยถึง  กระบวนกำรจัดเก็บรวบรวมเกี่ยวกับทำงทักษะ  ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์
เฉพำะส่วนบุคคลของบุคลำกรในองค์กำรทุกระดับมำบันทึกข้อมูลเพื่อส ำหรับไว้ให้บุคลำกรรุ่น
หลังได้สืบค้น  ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม  เพื่อน ำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนได้สะดวกรวดเร็ว
มำกยิ่งขึน้    

 

ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
   ลักษณะขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้โดยทั่วไป (ไตรรัตน์  โภคพลำกรณ์, 2553, หน้ำ 4-59; 

สุภำวดี  ขุนทองจันทร,์ 2559, หน้ำ 126)  จะประกอบไปด้วยสิ่งต่ำง   ดังนี ้

1. การจัดสถานที่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์การด้วยกัน  กำร
จัดสถำนที่หรอืเวทีแสดงควำมคิดเห็นอำจเป็นภำยในหรอืภำยนอกองค์กำรก็ได้  ซึ่งสำมำรถท ำได้
หลำยวิธี  กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับที่อยู่ร่วมกันในองค์กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีกำรท ำงำน ตลอดแนวควำมคิดสร้ำงสรรค์  และกำรถ่ำยทอดวิธีกำรท ำงำนที่เป็นทักษะเฉพำะ
ส่วนบุคคลจำกรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
ตัวอย่ำงเช่น  กำรน ำทักษะ  ประสบกำรณ์ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์  ไม่ว่ำจะเป็นแพทย์แผน
ไทย  หรือแผนโบรำณมำถ่ำยทอดจัดท ำบันทึกไว้ในรูปแบบสำรสนเทศเพื่อให้บุคลำกรรุ่นหลังได้
ศกึษำ  เป็นต้น 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา  กำรที่องค์กำรมีบุคลำกรที่มี
ทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  ตลอดจนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่   อยู่
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ตลอดเวลำ สำมำรถที่จะน ำไปต่อยอดและพัฒนำในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมต่ำง    
อย่ำงต่อเนื่อง ย่อมท ำให้องค์กำรได้เปรียบคู่แข่งขัน  ตัวอย่ำง  กำรคิดสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ทำงกำรแพทย์  หรือควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์  ซึ่งในยุคปัจจุบันจ ำเป็นจะต้องอำศัยผู้มี
ควำมรู้เฉพำะด้ำน  กำรที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำงกำรแพทย์ในรูปแบบของ
เครื่องมือ  ท ำให้ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบุคคลส ำคัญ  เพรำะประดิษฐ์คิดค้นงำนนวัตกรรมเครื่อง
ต่ำง   เพื่อช่วยเหลือชีวติมนุษย์นั่นเอง   

3. การส่งผ่านความรู้ไปทั่วทั้งองค์การด้วยเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัย  ควำมรู้ที่
ถ่ำยทอดออกมำจำกตัวบุคคล ควรน ำมำบันทึกและจัดเก็บในรูปของข้อมูลไฟล์ (File)  หรอืซีดี (CD) หรือ
สำรสนเทศ (Information)  เพื่อถ่ำยทอดใหบุ้คคลรุ่นหลังใหไ้ด้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของ
องค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง  สะดวกและรวดเร็ว 

4. พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่   บุคลำกรใน
องค์กำรที่น ำควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำงควำมคิด  และต้องมีควำมรู้สึกว่ำตนเองต้องกำรควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรถ่ำยทอดเหล่ำนั้น  จงึจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์กำรอย่ำงแท้จริง   

5. การยกย่องและให้รางวัล  ส ำหรับบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม ท ำให้องค์กำรเกิดผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
องค์กำรให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย  เช่น  กำรได้รับรำงวัลโนเบลสำขำต่ำง   หรือกำรได้รับ
รำงวัลด้ำนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 

6. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  เป็นส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลำกรให้ได้รับควำมรู้และข่ำวสำรใหม่   เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรรองรับ
กำรปรับตัวขององค์กำรให้สำมำรถแข่งขันกับธุรกิจอยู่ตลอดเวลำ  กล่ำวคือ  ทุกช่วงเวลำใดของ
องค์กำรตลอดทั้งปี  ควรมีกำรเตรียมแผนงำนด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร  เพื่อจะได้
เตรียมบุคลำกรให้ตรงกับหัวข้อเรื่องและกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องสอดคล้องกับกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำบุคลำกรมำกที่สุด  

    จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำลักษณะขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส ำคัญที่จะท ำให้องค์กำรแห่งนั้นประสบควำมส ำ เร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จะต้องประกอบไปด้วย  กำรจัด
สถำนที่กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงสมำชิกในองค์กำรด้วยกันควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
อยู่ตลอดเวลำ  กำรส่งผ่ำนควำมรู้ไปทั่วทั้งองค์กำรด้วยเครื่องมือสื่อสำรที่ทันสมัย  และ
พฤติกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมำจำกควำมรู้ใหม่ซึ่งองค์ประกอบเหล่ำนี้จะท ำให้
องค์กำรได้ประโยชน์และประสบควำมส ำเร็จอย่ำงอย่ำงรวดเร็ว 
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ระดับความรู้พื้นฐานของผู้พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
   ระดับควำมรู้ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  จ ำเป็นจะต้องมี
ควำมรู้ที่ส ำคัญแบ่งออกได้เป็น 4  ระดับ (สุภำวดี  ขุนทองจันทร์, 2559, หน้ำ 123-124)ดังต่อไปนี ้

1. ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What)  จะพบในผู้ที่จบกำรศึกษำใหม่   ที่มีควำมรู้
ทำงด้ำนทฤษฏี  แต่ขำดกำรปฏิบัติ  จึงไม่มั่นใจว่ำจะน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้หรือไม่  จะต้องมี
พี่เลี้ยงคอยให้ค ำปรึกษำอยู่ช่วงเวลำหนึ่ง  จนกว่ำจะมั่นใจว่ำตนเองสำมำรถท ำและปฏิบัติได้  จึง
จะสำมำรถถ่ำยทอดให้คนอื่นได้   

2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How)  จะพบในผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนในองค์กำรใหญ่   ที่มีศักยภำพสูง  สำมำรถที่จะประยุกต์ทฤษฏีเข้ำกับประสบกำรณ์  จน
เกิดเป็นทักษะที่เกิดควำมรู้สำมำรถน ำมำปฏิบัติได้จริง  ตัวอย่ำงเช่น  อำจำรย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญำตรี  ที่มีควำมรู้จบกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและผ่ำนกำรท ำงำนในบริษัทช้ันน ำมำก่อน  
จะสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีมำสอนนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 
เป็นต้น  

3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why)  คล้ำยกับควำมรู้เชิงทฤษฏีและเชิง
บริบท  แต่จะต่ำงกันตรงที่น ำประสบกำรณ์ของตนเองถ่ำยทอดให้กับผู้อื่น  และให้ผู้อื่นถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนกันสลับไปมำ  ท ำให้ไม่เกิดควำมน่ำเบื่อหน่ำย  และมีกรณีศึกษำ
เปรียบเทียบกันกับคนอื่น  ตัวอย่ำงเช่น  เรำประสบกำรณ์ของตันเอง  แล้วถำมว่ำคนอื่นมี
ประสบกำรณ์ที่คล้ำยกับตัวเองหรือต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง  เป็นต้น   

4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
ของตัวบุคคลที่ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้ผู้อื่น  กำรเล่ำถึงแรงจูงใจที่มีส่วนผลักดันให้ตนเองเกิด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ออกมำเป็นชิ้นงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อวงกำรแพทย์แผน
ปัจจุบัน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรพบสำรสกัดจำกว่ำนหำงจระเข้ที่ลบรอยแผลเป็น  สำมำรถน ำไปสกัดร่วมกับ
ตัวยำอื่น   ในกำรท ำครีมรักษำผวิหน้ำและครีมทำผวิได้ เป็นต้น 

    จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปควำมรู้พื้นฐำนของผู้ถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ที่ได้ดังตำรำงตอ่ไปนี ้
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ตารางที่  5. 6  ระดับควำมรูพ้ืน้ฐำนของผูพ้ัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรยีนรู้ 

ระดับความรู้ การน ามาใช้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ระดับที่  1 ควำมรูเ้ชิงทฤษฏี เนื้อหำในกำรถ่ำยทอดจะเป็นทฤษฏีอย่ำงเดียว  

ไม่ม่ันใจว่ำตนเองจะถ่ำยทอดได้หรอืไม่  
จ ำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงช่วยใหค้ ำปรึกษำระยะเวลำ
หนึ่ง 

ระดับที่  2 ควำมรู้เชิงทฤษฏีและเชิง
บริบท 

สำมำรถประยุกต์ทฤษฏี  เนื้อหำเข้ำกับ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี   

ระดับที่  3 ควำมรูใ้นระดับที่อธิบำย
เหตุผล 

สำมำรถประยุกต์ทฤษฏี เนื้อหำเข้ำกับ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  และแลกเปลี่ยน
ควำมรูร้ะหว่ำงตนเองร่วมกับผูอ้ื่นได้  สลับกำร
ถ่ำยทอดระหว่ำงผู้อบรมด้วยกัน 

ระดับที่  4 ควำมรูใ้นระดับคุณค่ำ 

ควำมเช่ือ 

กำรถ่ำยทอดด้วยประสบกำรณ์ที่เกิดจำก
แรงจูงใจ  จนมผีลท ำใหเ้กิดผลิตภัณฑ์หรอื
นวัตกรรม เป็นที่รูจ้ักและเป็นประโยชน์ต่อวงกำร
แพทย์   

 

สรุป 

   กำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ภำยในองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  โดยทั่วไปกำรฝกึอบรมจะแบ่งออกเป็น 2  ส่วน  คือ   

   ส่วนที่หนึ่ง  เป็นกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรเริ่มต้นในกำรท ำงำนหรือเรียกกันว่ำ “กำรปฐมนิเทศ”  
จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจำกได้ผ่ำนกระบวนกำรในกำรสรรหำ  คัดเลือกและสัมภำษณ์บุคลำกร  เข้ำสู่
กระบวนกำรเริ่มต้นกำรท ำงำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งให้พนักงำนเข้ำใจในนโยบำยกำรท ำงำนของ
องค์กำร  และสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน  ลดควำมกดดันอันเกิดจำกเพื่อนร่วมงำนและ
สถำนที่ท ำงำนแห่งใหม่  ใหผู้ร้ับกำรปฐมนิเทศไม่กังวลมำกนัก   

   ส่วนที่สอง  จะเกิดขึ้นหลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรทดลองงำนในช่วงระยะเวลำ 4 เดือน  และได้เข้ำ
มำร่วมงำนกับองค์กำรไม่น้อยกว่ำ 6  เดือนขึ้นไป  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน  และน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินพนักงำนแต่ละคนมำท ำกำรวิเครำะห์  เพื่อปรับปรุงและ
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พัฒนำกำรท ำงำนของบุคลำกร  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำอำชีพให้กับบุคลำกรภำยในองค์กำร
ต่อไป 

   นอกจำกนี้ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ท ำให้เกิดผลผลิตที่
ได้จำกกำรท ำงำนสูงขึ้น  ช่วยแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนติดขัด  และเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกร
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจตำมนโยบำยของผู้บริหำร  ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงให้กับองค์กำรและรักษำ
บุคลำกรที่มีอยู่ให้สำมำรถท ำงำนกับองค์กำรได้ยำวนำนที่สุด  เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน  ลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกอุบัติเหตุอันเกิดจำกกำรน ำเทคโนโลยีใหม่  เข้ำมำใช้ภำยใน
องค์กำร  ลดปัญหำกำรลำออกของพนักงำนซึ่งเกิดทัศนคติที่ไม่ต่อองค์กำร  ที่เกิดจำกกำรลำออก
เนื่องจำกบุคลำกรขำดควำมสำมำรถในกำรได้รับโอกำสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น  ช่วยลดต้นทุน
กำรผลิตที่สูงขึ้น ตัวอย่ำงเช่น  กำรน ำระบบมำตรฐำน  ISO  9000  เข้ำมำควบคุมขั้นตอนกำรท ำงำน  หรือ
กำรจัดท ำ 5  ส  เป็นต้น 

   กำรพัฒนำองค์กำร  เป็นกระบวนกำรที่เกิดจำกแนวควำมคิดของบุคลำกรในองค์กำรที่
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเป็นทีม  และส่งเสริมพัฒนำ
องค์กำรใหม้ีควำมเข้มแข็งและได้เปรียบองค์กำรอื่น   โดยมีแนวคิดออกเป็น 2 ส่วน  คือ  

   ส่วนที่หนึ่งคือ กำรจัดกำรควำมรู้  หรือภูมิปัญญำ  เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กำรจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่ที่เป็นแบบทำงกำร  และไม่เป็นทำงกำรให้อยู่ในรูปของ
คลังสมองขององค์กำร  สำมำรถน ำมำใช้ได้อยู่ตลอดเวลำ   

   ส่วนที่สองคือ  องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้   เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้   แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของบุคลำกรจำกรุ่นสู่เพื่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่   ออกสู่
ตลำด  เป็นกำรสร้ำงผลิตผลที่สำมำรถท ำก ำไรให้กับองค์กำร  ตัวอย่ำงเช่น  กำรสร้ำงนวัตกรรม
สินค้ำของ  บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่ในอดีตมีสินค้ำเพียงอย่ำงเดียวเป็นปูน  
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวกับปูนซิเมนต์หลำยชนิด  เช่น  กำรผลิตไม้ส ำเร็จรูป  กระเบื้องปูพื้นไม้  
เป็นต้น 
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ค าถามทบทวน 

1.  กำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

2.  เหตุใดองค์กำรจงึต้องมีกำรฝึกอบรมพนักงำน 

3. เทคนิคกำรฝกึอบรมแบบใดที่ไม่เหมำะกับผู้บริหำร 

4. เทคนิคกำรฝกึอบรมแบบบรรยำยเหมือนหรอืต่ำงกันอย่ำงไร 

5. อธิบำยวิธีกำรด ำเนินกำรจัดฝกึอบรมว่ำมีขัน้ตอนอย่ำงไร 

6. ลักษณะของทรัพยำกรที่มคีุณภำพในปัจจุบันมีลักษณะอย่ำงไร 

7. กำรจัดกำรควำมรู้  และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  มีควำมเหมือนและแตกต่ำงกัน
อย่ำงไรบ้ำง 
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บทที่ 6 

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ปัจจุบันแตกต่ำงกับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในอดีต
ที่ผ่ำนมำ  เพรำะกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในอดีตเป็นกำรประเมินกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
หน่วยงำนของตนเองตำมหน้ำที่  เพื่อให้งำนกำรประเมินจบเป็นครั้งครำวไป  โดยไม่ส่งผลตัวของ
ผูป้ฏิบัติงำนเท่ำไร  ปัจจุบันกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นแปลงจำกเดิม  หลำยหน่วยงำนเริ่ม
มีกำรน ำแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนมำใช้ประเมินศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง
อย่ำงจริงจังมำกขึน้  เพื่อจะได้ทรำบว่ำหน่วยงำนของตนเองมีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรท ำงำน
ที่แท้จริงแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบเฉพำะผู้ที่รับผิดชอบอยู่ในหน่วยงำนและ
ต ำแหน่งงำนประเภทเดียวกัน  หลังจำกสิ้นสุดกำรประเมินแล้วบุคลำกรทุกระดับจะต้องได้รับ
ทรำบผลกำรประเมินที่แท้จริงของตนเอง  และน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กำร
ของตนเองหำกพบว่ำบุคลำกรนั้นมีข้อบกพร่อง  ส ำหรับผู้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่
แล้วก็ควรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพให้สูงขึ้นจำกเดิมที่เป็นอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  และในหนึ่ง
ปีจะมีกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง  ทุก 6  เดือน  เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น
ในกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ  ซึ่งแตกต่ำงจำกในอดีตที่ผู้ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในองค์กำรมองว่ำเป็นเพียงกำรประเมินตำมหน้ำที่ได้รับมอบหมำยให้เสร็จสิ้นในแต่
ละครั้งไป  โดยไม่สนใจว่ำผลที่ได้จำกกำรประเมินจะน ำไปใช้ในเรื่องใดต่อไป  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมี
พนักงำนหลำยคนที่มุ่งประจบหัวหน้ำงำน  หรือผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินโดยไม่สนใจที่จะ
ท ำงำนที่ตนเองได้รับมอบหมำย องค์กำรจงึไม่เจริญเติบโตก้ำวหนำ้ไปกว่ำที่เป็นอยู่ 

   กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ดีควรมีวิธีกำรและรูปแบบที่น ำมำใช้ที่เหมำะสมกับงำนที่
พนักงำนได้รับมอบหมำยตำมควำมยำกง่ำย  หรือแตกต่ำงกันตำมลักษณะของงำน  งำนที่
ลักษณะคล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกันควรมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของกำร
ประเมิน  ควรจัดให้มีกำรประชุม  ชี้แจง  ทดสอบ และซักซ้อมควำมเข้ำใจของแบบประเมินกำร
ปฏิบัติงำนที่จัดท ำขึน้เพื่อป้องกันปัญหำที่จะเกิดผลกระทบจำกกำรประเมินที่ไม่เป็นธรรมและเกิด
ข้อร้องเรียนตำมมำในภำยหลัง   
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ความเป็นมาของการประเมินการปฏิบัติงาน 

   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกิดขึ้นในสมัยที่มีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมหรือในยุโรปรำว
ศตวรรษที่ 17  ซึ่งได้มีกำรบันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อรำวปี ค.ศ. 1800  ในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยมีนำยโรเบิรต์  
โอเวน (Robert Owen) และได้มีกำรน ำมำใช้แพร่หลำยมำกขึ้นในสมัยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1  โดยนำยวอล
เตอร์ ดิลล์ สก็อต (Walter Dill Scott)  ได้น ำเสนอให้กองทัพบกสหรัฐอเมริกำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทหำรบกเป็นรำยบุคคลซึ่งท ำให้เป็นที่พอใจต่อกองทัพบกของสหรัฐอเมริกำเป็นอย่ำงมำก  และเพื่อให้กำร
ประเมินมีควำมแน่นอนมำกขึน้จึงได้จัดท ำแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนออกมำในรูปของตัวเลข  และจำกนั้น
ก็ได้มกีำรน ำมำปรบัใช้ใหเ้หมำะสมตำมคุณลักษณะของงำนในด้ำนปริมำณและคุณภำพ 

   ในศตวรรษที่ 20  ระหว่ำงปี ค.ศ. 1920-1950  ได้มีกำรน ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
มำใช้ในวงกำรธุรกิจโดยใช้แบบประเมินที่มีช่ือว่ำ Merit Ratting Programs  ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มุ่ง
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและน ำไปใช้ในกำรประเมินขึ้นเงินเดือนของพนักงำนที่ท ำงำนเป็นรำย
ช่ัวโมงเป็นกำรประเมินแบบเปรียบเทียบปัจจัยต่ำง   เช่น  ถ้ำควำมรู้ต่ ำจะให้ค่ำคะแนนน้อยมำก
ควำมรู้สูงกำรประเมินก็จะได้ค่ำคะแนนสูงตำมมำวิธีกำรให้คะแนนในลักษณะนี้เป็นที่สนใจมำกและ
ได้มีกำรน ำมำใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติให้กับพนักงำนทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเทคนิคหรือ
วิชำชีพ  (อลงกรณ์  มีสุทธำ  และสมิต  สัชณุกร, 2551,  หน้ำ 9) 

 

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ได้มีนักวิชำกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance Management) ไว้ดังนี ้ 

   อลงกรณ์ มีสุทธำ และสมิต สัชฌุกร (2551, หน้ำ 11)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมิน
กำรผลปฏิบัติงำนว่ำ หมำยถึง  ระบบหรือกระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นเพื่อหำคุณค่ำควำมสำมำรถของ
ผู้ปฏิบัติงำนโดยที่ผู้บังคับบัญชำใช้น ำมำตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติของพนักงำนภำยใต้ระยะเวลำ
ที่มีจ ำกัดท ำให้เห็นพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและประเมินควำมสำมำรถของพนักงำน
เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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   ธนชัย  ยมจินดำ (2553, หน้ำ 284)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
หมำยถึง  กำรประเมินคุณค่ำของบุคลำกรในแง่ของผลกำรปฏิบัติงำนและในแง่ของโอกำสที่จะได้รับ
กำรพัฒนำให้ดีขึ้นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องท ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ได้มำตรฐำน
เดียวกันสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกันได้และเกิดควำมเป็นธรรม 

   วรรณำ  โพธิ์น้อย (2553, หน้ำ 6-6)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance  Evaluation หรือPerformance  Appraisal)  เกี่ยวข้องกับค ำศัพท์ที่ส ำคัญ 4  ค ำด้วยกัน
คือ  1) กำรระบุ  2) กำรวัด  3) กำรประเมิน และ4) กำรบริหำรผลงำน 

   ค ำนำย  อภิปรัชญำสกุล (2557, หน้ำ 170)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  หมำยถึง  กำรติดตำมผลกำรปฏิบติงำนของพนักงำนทุกระดับทุกคนว่ำผลงำนที่ผ่ำนมำมี
ระดับเป็นที่น่ำพอใจมีคุณค่ำต่อองค์กำรเมื่อมีกำรเปรียบเทียบกับมำตรฐำนมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใดและผลกำรประเมินนี้สำมำรถน ำไปใช้ประกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพื่อปรับค่ำจ้ำงและ
เงนิเดือนกำรเลื่อนต ำแหน่งกำรจำ่ยค่ำตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน 

   กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 206)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  หมำยถึง  ระบบประเมินผลตัวบุคลำกรอันเกี่ยวเนื่องมำจำกผลกำรปฏิบัติงำนโดยอำศัย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ำง   อย่ำงปรำศจำกอคติใด   ทั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรตัดสินใจวินิจฉัย
ปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจและเป็นกำรเปิดโอกำส
ใหบุ้คลำกรเห็นช่องทำงควำมก้ำวหน้ำของเขำซึ่งจะส่งผลให้องค์กำรเจริญเติบโตปกติผู้บังคับบัญชำ
ตำมสำยงำนโดยตรงจะเป็นผู้ประเมินผลและพิจำรณำทบทวน  โดยมีผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไป  
ดังนั้น ไม่ว่ำใครก็ตำมที่ประเมินคนอื่น  คนนั้นก็จะถูกประเมินด้วยเหมือนกันว่ำที่ตนประเมินไปนั้น
ถูกต้องเช่ือถือได้เพียงไรด้วยจึงกล่ำวได้ว่ำผู้ประเมินจะถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชำระดับสูง   ขึ้น
ไปเป็นทอด   ยกเว้นผูท้ี่มไิด้เป็นผูบ้ังคับบัญชำ 

   กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2558, หน้ำ 200)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
หมำยถึง  กระบวนกำรทบทวนและตรวจสอบพฤติกรรมและผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในช่วงเวลำ
ใดเวลำหนึ่งอย่ำงเป็นระบบและอย่ำงต่อเนื่องโดยพิจำรณำว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหำรได้ตั้งไว้
หรือไม่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนควรมีกำรย้อนกลับสู่บุคลำกรเพื่อให้
บุคลำกรเหล่ำนั้นน ำไปปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำนของตนต่อไป 

   จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้ำ 140) ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  หมำยถึง  กระบวนกำรประเมินค่ำของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง   ทั้งผลงำน
และคุณลักษณะอื่น   ที่มีคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงแน่นอนภำยใต้
กำรสังเกตจดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้ำงำนโดยอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นระบบและมี
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มำตรฐำนแบบเดียวกันมีเกณฑ์กำรประเมินที่มีประสิทธิภำพในทำงปฏิบัติให้ควำมเป็นธรรมโดย
ทั่วกัน 

   Byars and Rue (2006, p.223)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
หมำยถึง กำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กำรให้เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  และหน้ำที่
ควำมรับผดิชอบ   

    Dessler (2015, p. 292)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  หมำยถึง  
กำรจัดกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนต ำแหน่งเดียวกันและอยู่ในกับสิ่งที่
แตกต่ำงกันกับคนที่แตกต่ำงกัน  นักวิชำกำรบำงท่ำนอำจใช้ค ำว่ำจัดกำรกำรปฏิบัติงำนงำนหรือ 
Performance Management  แทนค ำว่ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนหรือ Performance Appraisal  แต่
ควำมจริงแล้วค ำว่ำกำรจัดกำรกับกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องมำกกว่ำกำรเน้นเรื่องกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน  เพรำะยังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำรวำงมำตรฐำนในกำรท ำงำน (Work Standard)  กำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำน (Assessing Performance)  และกำรจัดหำข้อมูลตอบกลับหนึ่งครั้งหรือสอง
ครั้งต่อปี  นอกจำกนีก้ำรจัดกำรกับกำรปฏิบัติงำนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำรให้ค ำจ ำกัดควำมกำร
วัดกำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรพัฒนำเป้ำหมำยของลูกจ้ำงให้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนเดียวกัน วิธีกำร
ดังกล่ำวก็เพื่อจะให้แน่ใจว่ำเป้ำหมำยดังกล่ำวของลูกจ้ำงเป็นเป้ำหมำยเดียวกันกับเป้ำหมำยของ
องค์กำร  กำรจัดหำกำรฝึกอบรมที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนให้กับลูกจ้ำง  กำรให้รำงวัลกับผลงำนที่ดี  
และกำรตรวจสอบลูกจำ้งว่ำก ำลังท ำงำนอย่ำงไร  กล่ำวโดยสรุป  คือ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
คือกระบวนกำรที่มีควำมต่อเนื่องในกำรก ำหนดค ำจ ำกัดควำม หรือควำมหมำย กำรวัดหรือกำร
ประเมิน  และกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงทั้งในรูปของตัวบุคคลและของกำรท ำงำนเป็นทีม 
และกำรท ำใหก้ำรปฏิบัติงำนเหล่ำนั้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กำร 

   จำกที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปควำมหมำยของกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนได้ว่ำ  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนหมำยถึง  กำรเปรียบเทียบศักยภำพกำรท ำงำนของ
บุคลำกรทุกคนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในต ำแหน่งและแผนกเดียวกันภำยในองค์กำร  ว่ำแต่ละคนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง  เพื่อจะได้ทรำบว่ำบุคลำกรที่มีอยู่
สำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำงำนว่ำตนเองสำมำรถท ำงำนได้ดีมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลได้มำกน้อยเพียงใด  และผลที่ได้จำกกำรประเมินยังน ำไปใช้ในหำกพบว่ำ
บุคลำกรบำงคนได้ผลคะแนนในระดับสูง  ซึ่งเช่ือมโยงกับกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำร  ในกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ  เลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง  เลื่อนเงินเดือน  กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
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ต่อเนื่อง  ตลอดจนกำรเตรียมกำรในวำงแผนพัฒนำอำชีพให้กับบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กำรให้
ได้รับควำมก้ำวหน้ำสูงขึน้อีกด้วย    

 

ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรในทุก   
ด้ำน  โดยส่วนใหญ่แล้วองค์กำรหลำย   แห่งมักจะน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำ
ใช้ในเรื่องกำรเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง  กำรขึ้นเงินเดือน  และกำรวำงแผนอำชีพให้กับพนักงำน
ทุกคนภำยในองค์กำร  เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับพนักงำน  เมื่อใดก็ตำมที่องค์กำร
ต้องกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำร  ที่จะช่วย
ผลักดันและขับเคลื่อนกำรท ำงำนของบุคลำกรในทุก  ด้ำน  ให้สำมำรถท ำได้ตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยขององค์กำรที่วำงไว้  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจึงนับว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินงำนในทุกระดับขององค์กำร  (วนิดำ วำดีเจริญ, 2556, หน้ำ 126)  ได้แก่ 

1. ความส าคัญต่อบุคลากร  กรณีที่พบว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำร
ท ำงำน  หัวหน้ำงำนควรแจ้งหรือบอกกล่ำวว่ำให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ  หรือจัดกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำให้กับพนักงำนในภำยหลัง ส ำหรับองค์กำรภำคเอกชนจะท ำกำรประเมินผู้ปฏิบัติงำน
หลังจำกที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในช่วงทดลองงำน 4  เดือน ในช่วงเดือนที่ 3  จะท ำกำรประเมินและ
แจ้งข้อมูลกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนว่ำสำมำรถท ำงำนได้ตำมที่มอบหมำยให้หรือไม่  และ
หลังจำกที่ประเมินเสร็จสิ้นจนครบ 4  เดือน  ก็จะท ำกำรประเมินครั้งต่อไปเมื่อครบ 1  ปี  และ
เข้ำสู่กำรประเมินประจ ำปีของบริษัทอย่ำงนอ้ยปีละ 2  ครั้ง   

2. ความส าคัญต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา  ผลที่ได้จำกกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนจะน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง  และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับ
พนักงำน  ตำมควำมรู้  ควำมสำมำรถของตัวพนักงำนเอง  อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจให้กับพนักงำนอีกด้วย  กรณีที่มีกำรขยำยกิจกำรอำจพิจำรณำพนักงำนที่ มีผลกำร
ท ำงำนดีตอ่เนื่อง  เพื่อท ำกำรฝกึอบรมและพัฒนำใหก้้ำวหน้ำในอำชีพต่อไป 

3. ความส าคัญต่อองค์การ  ผลที่ได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  
ควรเป็นผลกำรประเมินที่สำมำรถตรวจสอบได้  และมีมำตรฐำนในกำรวัดที่ชัดเจน  เพื่อป้องกัน
ข้อครหำที่เกิดจำกกำรกลั่นแกล้ง  และควำมไม่เป็นธรรมให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนโดยไม่ชอบ
ธรรม  กรณีที่พบว่ำพนักงำนร้องเรียนเกี่ยวกับผลกำรประเมินที่ได้รับไม่เป็นธรรม  สำมำรถที่จะ
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น ำผลที่ได้มำตรวจสอบเพื่อหำข้อเท็จจริง  และตั้งคณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำเพื่อสร้ำงควำม
เป็นธรรมใหก้ับทุกคนในองค์กำร   

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญต่อกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ท ำให้บุคลำกรได้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในหน่วยงำนของตนเองสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมที่ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนไว้หรือไม่  
บำงครั้งองค์กำรอำจมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนสูงมำกจนเกินไป  จนพบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำน
ของตนเองไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  ซึ่งอำจมีปัจจัยสำเหตุมำจำกงำน
ประจ ำที่บุคลำกรได้รับมอบหมำยมีมำกจนเกินไป  ฝ่ำยบริหำรอำจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เป้ำหมำยในกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับบุคลำกรของตนเองอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์  แนวทำง และ
มำตรฐำนที่ชัดเจน เพื่อให้กำรประเมินมีลักษณะที่ไปในทิศทำงเดียวกัน โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี ้(อลงกรณ ์ มีสุทธำ และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้ำ 13) 

1. พิจารณาความดีความชอบ  โดยกำรน ำไปใช้ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงำนด้วยควำม
ยุติธรรม เสมอภำคกับทุกคนในองค์กำรเพื่อน ำไปจำ่ยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  ตำมที่เรำเข้ำใจว่ำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ใช่กำรจับผดิกำรท ำงำนของพนักงำน  แต่หำกพนักงำนได้รับกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ดี  มีกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้นไป กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับ
พนักงำนก็ควรเป็นสิ่งที่พนักงำนควรได้รับเช่นกัน  

2. พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ลดขั้นลดต าแหน่ง โยกย้าย ปลดออก  และ
ให้ควำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทุกฝ่ำยทุกแผนกเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้น  เลื่อน
ต ำแหน่ง  โยกย้ำย พนักงำน  โดยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสำร  ประวัติ  
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนน ำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำน เพื่อตรวจสอบกำร
ท ำงำนงำนของพนักงำนว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในระดับใด  พฤติกรรมของพนักงำนขณะ
ปฏิบัติงำน  ทั้งหมดนี้จะน ำไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นของพนักงำนในทำงที่ดีขึ้น  ส่วนกำรโยกย้ำยจะเป็น
ในด้ำนลบเป็นส่วนใหญ่  อำจเกิดสำเหตุจำกกำรที่พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนไม่มีผลงำน  และท ำผิด
โดยเฉพำะอำจเกิดจำกกำรทุจริตอำจจะต้องมีกำรโยกย้ำยไปไว้ในที่เหมำะสมเพื่อตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนต่อไป 
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3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยจะน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนไปวิเครำะห์
หำข้อดี ข้อบกพร่องจำกกำรท ำงำนของพนักงำน  โดยจะน ำไปปรับปรุงและเพิ่มทักษะในกำร
ท ำงำน  เช่น  ไปพบว่ำพนักงำนพิมพ์ดีด  มีทักษะกำรพิมพ์ดีดไม่ดี  ก็จะท ำกำรส่งไปเพิ่มทักษะ
ตำมสถำนที่จัดอบรมทำงกำรพิมพ์ดีดโดยเฉพำะ  เพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเอง  พนักงำน
อำจได้รับทรำบถึงข้อบกพร่องของตนเองจำกหัวหน้ำงำน  เพื่อที่จะได้น ำมำปรับปรุงกำรท ำงำน
ของตนเอง  จุดดีให้คงไว้ ส่วนจุดด้อยควรน ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ที่เป็นเช่นนี้  เพรำะ
พนักงำนเมื่อท ำงำนในองค์กำรระยะหนึ่งแล้ว  หัวหน้ำงำนจะได้รับแฟ้มประวัติของพนักงำนเพื่อ
น ำมำเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ  โดยทั่วไปจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง  หำกพนักงำนทรำบว่ำตนเองมีจุดบกพร่อง  จะต้องหำกทำงแก้ไขกำรท ำงำนของตนเอง
เพื่อลดข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรท ำงำนใน 6  เดือนแรก และหลังจำกที่หัวหน้ำงำนได้ท ำกำร
ประเมินอีกครั้งเมื่อตอนสิ้นปี  จะได้ทรำบข้อแตกต่ำงในครั้งแรก  กับครั้งที่สองนั่นเอง  หำกกำร
ท ำงำนของพนักงำนดีขึ้นก็จะถือว่ำพนักงำนได้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  
ส่งผลต่อกำรท ำงำนของพนักงำนและองค์กำร  ก่อใหเ้กิดควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนต่อไป  

4. เพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  โดยให้
หัวหน้ำงำนกับพนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนกำรท ำงำน  มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน  ขั้นตอนในกำรท ำงำนต่ำง   ร่วมกัน และก่อเกิดควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน    

5. เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการต่างๆ เกี่ยวกับบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  
โดยเฉพำะเรื่องกำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร  เป็นกำรคัดเลือกคนที่จะเข้ำมำท ำงำนมี
ควำมเหมำะสมหรือไม่  เพื่อใช้ในกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน  โดยเฉพำะในเรื่องกำร
ฝึกอบรมพัฒนำเกี่ยวกับกำรท ำงำนของพนักงำนเมื่อองค์กำรได้พบข้อบกพร่อง  เพื่อเสริมจุดที่
บกพร่องใหด้ีขึ้น  ขณะเดียวกันกำรฝกึอบรมและพัฒนำไม่จ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนเท่ำนั้น  องค์กำรสำมำรถน ำกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำมำเตรียมควำม
พร้อมในเพิ่มศักยภำพพนักงำนที่อยู่ในองค์รองรับกำรขยำยตัวขององค์กำรในอนำคต 

6. เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนว่ำอยู่ในระดับใด  เช่น  พนักงำนที่ เข้ำมำท ำงำนใหม่   จะมีกำร
ประเมินผลหลังจำกที่ผ่ำนกำรทดลองงำน  ถ้ำพนักงำนท ำงำนเหมำะสมกับต ำแหน่ง  พนักงำนก็จะ
ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง  และได้ท ำงำนในต ำแหน่งนั้นต่อไป  ในขณะเดียวกันหำกพนักงำนไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมที่องค์กำรต้องตำม  องค์กำรก็อำจจะต้องจัดหำต ำแหน่งที่เหมำะสมให้กับ
พนักงำนต่อไป  ตัวอย่ำงเช่น  บริษัทจะมีระยะเวลำในกำรทดลองกำรท ำงำนของพนักงำนไม่น้อย
กว่ำ 119  วัน  เพื่อทดสอบดูว่ำพนักงำนสำมำรถท ำงำนตำมที่ได้มอบหมำยให้หรือไม่  โดยฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรจะเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมกำรท ำงำนของพนักงำนกับหัวหน้ำงำนที่
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พนักงำนปฏิบัติงำนอยู่ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว  หำกพบว่ำพนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  อำจ
มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ในกำรท ำงำนและจัดหำต ำแหน่งงำนที่เหมำะสมกับพนักงำนให้   กำร
ทดลองงำนจะเป็นผลดีกับหน่วยงำนต่ำง   เป็นอย่ำงมำก  เพรำะบำงครั้งหน่วยงำนอำจพบว่ำ
พนักงำนที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งงำนที่ตนเรียนมำ  เมื่อมำท ำงำนในต ำแหน่งดังกล่ำว
แล้วไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง  เป็นต้น 

7. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโอนย้าย เลิกจ้าง  เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
กำรโอนย้ำยพนักงำนไปยังส่วนงำนที่เหมำะสมกับตัวพนักงำนเอง  หรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง  โดย
ผูบ้ังคับบัญชำจะดูคะแนนในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกแฟ้มประวัติว่ำมีต ำแหน่ง
ใดที่เหมำะสมกับพนักงำนบ้ำง  หำกองค์กำรได้ย้ำยพนักงำน  โดยกำรมอบหมำยงำนให้แล้วยังไม่
มีกำรพัฒนำปรับปรุงเพิ่มเติม  องค์กำรสำมำรถจะเลิกจ้ำงเนื่องจำกไม่ผ่ำนกำรประเมินในกำร
ท ำงำนนั่นเอง 

 

หลักในการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนควรมีหลักในกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(เสนำะ  ตเิยำว์, 2543, หน้ำ 119)  ไว้ดังนี ้  

1. มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  เป็นสิ่งที่ก ำหนดขึ้นมำเพื่อใช้วัดกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน  ให้สำมำรถเปรียบเทียบระหว่ำงพนักงำนด้วยกันในแผนก  และฝ่ำย
เดียวกัน  โดยมีหลักในกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำรท ำงำนซึ่งพิจำรณำจำก  ควำมรู้  ควำมช ำนำญ 
ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  มำเป็นเครื่องมือวัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชำรู้ว่ำ  จะใช้
อะไรในกำรวัดกำรปฏิบัติงำนพนักงำนนั่นเอง  เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท ำมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนจะประกอบด้วย  ค ำบรรยำยลักษณะงำน  เป็นองค์ประกอบในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้วย
เช่นกัน 

   สิ่งที่ให้เห็นว่ำองค์กำรมีควำมคำดหวังผลต่อกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำงไร  ในกำร
ด ำเนินกิจกรรม  และมีผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนโดยเฉพำะตัวชี้วัดผลงำน  ต้องระบุถึงมำตรฐำน 
เป้ำหมำย  หรือผลส ำเร็จของผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถวัดได้ชัดเจนในรูปธรรม  เช่น  กำรที่ฝ่ำยผลิต
ก ำหนดให้พนักงำนผลิตแผ่นพื้นสนำมฟุตซอลหญ้ำเทียมต่อวันไม่น้อยกว่ำวันละ 10,000  แผ่น  
และมีกำรสูญเสียไม่เกิน 10%  ของผลผลิตต่อวัน  กำรตั้งกำรสูญเสียกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับควำม
เป็นไปได้ของจ ำนวนสินค้ำที่ผลิตด้วย    
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2. การปฏิบัติงานและสมรรถภาพ  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน โดยปกติ
ทั่วไปควรจะดูที่ควำมรับผดิชอบของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในต ำแหน่งปัจจุบันมำกกว่ำ ควำมสำมำรถ
ที่จะท ำงำนให้ตนเองได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นไป  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยวิธีกำรเปรียบมำตรฐำน
กำรท ำงำนที่ก ำหนดขึน้มำ เปรียบเทียบกันระหว่ำงคุณภำพและปริมำณของงำน  ควำมสม่ ำเสมอในกำร
ปฏิบัติงำน  ไม่สำย  ขำด  ลำ  บ่อยมำก  รวมทั้งกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมร่วมมือร่วมใจกับ
บุคลำกรภำยในองค์กำร   

3. ผู้ท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้ำงำน  หรือ
ผูบ้ังคับบัญชำโดยตรงเท่ำนั้น  เพรำะเป็นผูท้ี่รูแ้ละเห็นพฤติกรรมกำรท ำงำนของพนักงำนทุกคนที่ตนเอง
ได้ดูแลรับผิดชอบตำมสำยงำนบังคับบัญชำ  มีควำมใกล้ชิดต่อพนักงำนมำกที่สุด  และเข้ำใจ
กระบวนกำรและวิธีกำรท ำงำนของลูกน้องตนเองมำกกว่ำใหค้นอื่นมำท ำงำนกำรประเมิน 

4. คุณสมบัติของผู้ประเมินที่ดี  บุคคลที่จะท ำหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ดี 
ควรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ควำมเช่ียวชำญ  และเข้ำใจในงำนส่วนที่ตนเองมีส่วนในกำรประเมินมำก
ที่สุด  และไม่ควรเอำใครก็ได้มำท ำกำรประเมิน  เพรำะอำจท ำให้มีผลต่อจิตใจ ของพนักงำนที่ถูก
ประเมิน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเอำหัวหน้ำแผนกงำนอื่นมำประเมินพนักงำนอีกแผนกหนึ่งซึ่งไม่เคย
ปฏิบัติงำนร่วมกันกับพนักงำนเลย  ท ำให้ผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินตกต่ ำกว่ำที่เป็นจริง  บำงครั้ง
อำจพบว่ำผู้ประเมินไม่มีควำมรู้ในกำรประเมินจริง  ท ำให้ผลคะแนนที่ได้ผิดพลำดจำกควำมเป็นจริงอีก
ด้วย  ส่งผลใหบุ้คลำกรไม่พอใจและเป็นปัญหำในกำรร้องทุกข์เกี่ยวกับคะแนนในกำรประเมินในภำยหลัง
ตำมอีกด้วย    

 

หลักการประเมินการปฏิบัติงาน 

   ข้อบกพร่องและข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมักจะเกี่ยวข้อง
กับบุคลำกรโดยตรง  ดังนั้น  องค์กำรควรมีหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเพื่อลด
ข้อผิดพลำดอันเนื่องจำกกำรท ำงำน  (อลงกรณ์  มีสุทธำ  และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้ำ 15)  ซึ่ง
สรุปได้ดังนี ้

1. ผู้ประเมิน  ผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจะต้องได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกองค์กำรเป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งผู้ประเมินในที่นี้  ได้แก่  หัวหน้ำงำนผู้บังคับบัญชำ
ของพนักงำนที่อยู่ในฝ่ำยหรือแผนกเดียวกัน  เพื่อลดควำมควำมขัดแย้งหรือควำมไม่ยุติธรรมแก่
พนักงำนในฝ่ำยหรอืแผนกของตนเอง 



208 

 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ผู้ท ำหน้ำที่ประเมินผลจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำในตอลด
จนวิธีกำรและกิจกรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ก่อนที่จะน ำแบบประเมินไปใช้ควรมีกำร
ปรึกษำหำรอืร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหำในกำรประเมินเพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3. ความยุติธรรม  หลักในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีของผู้บังคับบัญชำควรมีควำม
ยุติธรรมต่อผูใ้ต้บังคับบัญชำ  ไม่ควรประเมินด้วยควำมล ำเอียง  จับผิดพนักงำน  และสำมำรถชี้แจงผล
ของกำรประเมินแก่พนักงำนได้ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน  ในกำรประเมินที่ดีผู้บังคับบัญชำไม่
ควรใช้ควำมรู้สึก  หรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวในกำรตัดสินใจให้ค่ำกำรประเมินผลหรือให้เพรำะ
ควำมชอบส่วนตัว  ซึ่งจะส่งผลต่อเกณฑก์ำรประเมินท ำใหพ้นักงำนในแผนกไม่ยอมรับและส่งผลอคติต่อ
กำรประเมินที่ใช้ควำมรู้สึกในกำรพิจำรณำ  ผู้บังคับบัญชำบำงท่ำนอำจให้คะแนนเพรำะพนักงำนผู้นั้น
คอยดูแลใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษหรือให้คะแนนจำกควำมเป็นญำติสนิทมิตรสหำย  ทั้งหมดนี้ย่อม
ส่งผลต่อกำรพิจำรณำกำรประเมินพนักงำนได้ 

5. หลักเกณฑ์อื่นๆ  นอกเหนือจำกหลักกำรประเมินที่กล่ำวมำทั้งหมด  อำจจะมีข้อมูล
สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  ซึ่งเห็นได้จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรท ำงำนของพนักงำน  เช่น  กำรประเมินโต๊ะท ำงำนของพนักงำนในกำรท ำ 5  ส. ท ำให้
ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบพฤติกรรมของพนักงำนหลังจำกที่กิจกรรมเสร็จสิ้น  โต๊ะพนักงำนรก
เหมือนเดิมแสดงให้เห็นว่ำพฤติกรรมกำรท ำงำนของพนักงำนหลังจำกกิจกรรมผ่ำนไปไม่ได้น ำมำใช้
พัฒนำกำรท ำงำนของตนเองเลย  เป็นต้น 

 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   สิ่งส ำคัญในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่วำ่จะเป็นผลกำรประเมินทำงตรง หรือทำงอ้อม  
ก็ตำม  ควรมีหลักฐำนที่จะน ำมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งประกอบด้วย  ดังต่อไปนี ้
(วนิดำ  วำดีเจริญ, อภวิัฒน์  กำญจนวณิชย์กุล, และสมบัติ  ทีฆทรัพย์, 2556, หน้ำ 129) 

1. โครงสร้างขององค์การ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นสำยควำมสัมพันธ์กับต ำแหน่งงำนใน
องค์กำร เพรำะแผนภูมิหรือโครงสร้ำงขององค์กำรจะแสดงให้เห็น  วัตถุประสงค์  หน้ำที่  
รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  และหน้ำที่อื่น  ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนใน
องค์กำรอย่ำงเห็นได้ชัดเจนทีสุ่ด 

2. การเขียนรายละเอียดงาน  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นสำระส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนที่
สื่อออกมำเป็นข้อควำม  แสดงให้หน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ  และต ำแหน่งงำนที่ชัดเจน  รวมไปถึง



209 

 

สำยงำนบังคับบัญชำของพนักงำน  ท ำให้รู้ว่ำผู้บังคับบัญชำเป็นใคร  รวมไปถึงสภำพกำรท ำงำน
ของพนักงำน  สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  และกำรใช้ก ำลังกำย  ก ำลังสมอง  
ควำมสำมำรถพิเศษต่ำง   ที่จะน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

3. การบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน  เป็นหลักฐำนที่ผู้บังคับบัญชำโดยตรง 
หรือหัวหน้ำงำน  ท ำขึ้นมำเพื่อใช้บันทึกรำยงำนของพนักงำนในแต่ละหน่วยงำน  จะมีมำตรฐำน
หรอืไม่มีมำตรฐำนก็ได ้ กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนอำจจัดท ำขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันจำกฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์จัดท ำขึน้มำเพื่อใหม้ีรูปแบบมำตรฐำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

4. ทะเบียนประวัติของพนักงาน  เป็นข้อมูลของพนักงำนที่รวบรวมตั้งแต่เริ่มเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในองค์กำรวันแรก  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  กำรเก็บข้อมูลประวัติพนักงำนโดยทั่วไปจะ
เรียงล ำดับจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง  และจัดเก็บเป็นระบบไม่ว่ำจะเป็นรูปของแบบฟอร์ม
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ตำม  ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย   สถำนะทำงครอบครัว 
กำรศึกษำ  ประสบกำรณ์  และควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ  ส่วนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับงำนจะ
เป็นเรื่องของ  กำรฝกึอบรมและพัฒนำพนักงำน  ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติในแต่ละครั้งที่ผ่ำนมำ  
ระเบียบข้อบังคับ และกำรลงโทษทำงวิจัย  กำรได้รับกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  โดยตรงของ
พนักงำนที่รวบรวมขึน้มำ  กำรโยกย้ำย  กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน  และกำรได้รับค่ำตอบแทน
เพิ่มเติม 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถออกแบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขึ้นมำอย่ำงง่ำย   และครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนพนักงำนทุกฝ่ำยทุก
แผนก โดยแบบประเมินทั่วไปจะแสดงใหเ้ห็นลักษณะของผูป้ฏิบัติงำน 3  ลักษณะ  ได้แก่ 

6. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  โดยเฉพำะสิ่งที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนให้ส ำเร็จและ
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร  ได้แก่  ค่ำนิยม  ควำมสนใจ  ทัศนคติ  เป็นต้น 

7. พฤติกรรมของพนักงาน  เป็นปัจจัยหลักที่ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของงำน  ซึ่งควรเป็น
ค่ำเป็นคะแนนในระดับ 1 ,2, 3, 4, 5 หรือ ปรับปรุง, พอใช้, ดี , ดีมำก  เป็นต้น  สิ่งที่เห็นได้ชัดจำก
พฤติกรรมกำรมำท ำงำนของพนักงำน กำรมำสำยขำดลำงำนบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อกำรท ำงำนอย่ำงเห็น
ได้ชัดเช่นกัน 

8. ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  เป็นตัวบ่งบอกว่ำพนักงำนนั้นท ำงำนได้
ส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำร  เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุ  อุปกรณ์  ที่อยู่ใน
องค์กำรสำมำรถจัดสรรเวลำกำรท ำงำนของตนเองให้สำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้เสร็จตรง
เวลำและก่อใหเ้กิดต้นทุน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำนต่ ำสุดภำยใต้เวลำที่จ ำกัด 
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วธิีการประเมินการปฏิบัติงาน 

   กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมีหลำยหลำยรูปแบบแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับว่ำจะเอำไปใช้กับ
งำนลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรจะมีกำรแบ่งรูปแบบงำนเป็นอย่ำงไร  และมีมำตรฐำนอย่ำงไร
บ้ำงในกำรก ำหนดรูปแบบงำนนั้น  โดยทั่วไปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่องค์กำรส่วนใหญ่นิยม
น ำมำใช้ที่ส ำคัญ  (อลงกรณ์  มีสุทธำ และสมิต  สัชณุกร, 2551, หน้ำ 21; Mondy, 2008, p. 217-224) 
สรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี  6. 1  วิธีกำรประเมนิกำรปฏิบัติงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 210) 

   จำกภำพที่ 6.1  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละวิธี
ได้ดังนี ้

 

วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบ 360 องศำ 

กำรจัดล ำดับ 

กำรบันทึกเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

กำรประเมินผลแบบกรำฟหรือวิธีกำรให้คะแนนตำมมำตรำส่วน 

กำรกระจำยหรือกำรกระจำยตำมเปอร์เซ็นต์ที่ก ำหนด 

กำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน หรือ กำรประเมินโดยวธิีสัมภำษณ์ 

กำรประเมินโดยกลุ่ม หรือ  

วิธีกำรประเมินโดยมีผู้ประเมินหลำยคน 

กำรประเมินตำมผลงงำน 
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1. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360  องศา  (360-Degree Feedback Evaluation 

Method)  

    เป็นวิธีที่นยิมน ำมำใช้ในองค์กำรในยุคปัจจุบันวิธีหนึ่ง  เพรำะเป็นกำรประเมินที่เกิดจำก
บุคลำกรที่อยู่ในหน่วยงำนเดียวกัน  หรือหน่วยงำนภำยนอก ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกัน  ร่วมกันท ำกำร
ประเมินผูป้ฏิบัติงำน  และผลคะแนนที่ได้จำกทุกคนที่ท ำกำรประเมินจะน ำมำรวมกัน  เพื่อสรุปเป็นค่ำ
คะแนนออกมำ  ซึ่งผูท้ี่ท ำหน้ำที่ในกำรประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ำงำน  ผู้ร่วมงำน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้ปฏิบัติงำนหรือลูกค้ำและลูกน้อง  เป็นต้น  ตัวอย่ำงเช่น  กำรให้ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรธนำคำร  
ช่วยกันประเมินควำมพึงพอใจหลังจำกใช้บริกำรที่หน้ำเคำเตอร์รับ-จ่ำยเงิน เสร็จสิ้นลง  ซึ่งจะมีระดับ
คะแนนควำมพึงพอใจ  5  ระดับ  ได้แก่  5  ดีมำก, 4 ดี, 3  พอใช้, 2 น้อย และ 1  ปรับปรุง เป็นต้น  ซึ่ง
แสดงเป็นภำพของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในกำรประเมินได้ดังนี้         

 

 

 

ภาพท่ี  6. 2  แสดงวธิีกำรประเมินแบบ 360  องศำ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 211) 

   จำกภำพที่ 6.2  เรำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงกำรประเมินโดยน ำผลกำรประเมิน
ที่ได้มำสรุปดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตัวเรำ 

หัวหน้ำงำน 

เพื่อนร่วมงำน 

ส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ลูกน้อง 

ลูกค้ำ หรือผู้
มสี่วน

เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่  6. 1  แสดงกำรน ำคะแนนกำรประเมินแบบ 360  องศำ  

ผู้ประเมนิ หัวหนำ้งำน เพื่อนร่วมงำน ลูกค้ำ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน

เสีย 

ลูกนอ้ง ตัวเรำเอง รวม 

คะแนนท่ี
ประเมิน  

(10 คะแนน) 

9 8 9 10 10 47 

  

   จำกตำรำงที่ 6.1  สมมติว่ำก ำหนดให้ค่ำคะแนนกำรประเมินของทุกคนที่ท ำกำรประเมิน
เท่ำกับ 10  คะแนน  รวม 5  คน  จะมีคะแนนรวมเท่ำกับ 50  คะแนน  จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำทุกคนได้
ท ำกำรประเมินร่วมกันแล้วคะแนนที่ประเมินได้จะมีคะแนนรวมเท่ำกับ 47  คะแนน  เมื่อน ำมำหำ
ค่ำเฉลี่ยแล้วจะได้คะแนนเท่ำกับ  9.4  คะแนน  หรือ  เต็ม  10  คะแนน  (คะแนนรวม  47  หำร  5  คน 
เท่ำกับ  47  คะแนน)   

2. การจัดล าดับ (Ranking Method)  วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้มำกที่สุด  เหมำะส ำหรับองค์กำร
หรือหน่วยงำนที่ขนำดและจ ำนวนไม่มำกนัก  เป็นวิธีกำรจัดล ำดับโดยกำรน ำพนักงำนที่มีอยู่ใน
องค์กำรแผนกหรือฝ่ำยมำท ำกำรจัดล ำดับเป็นคู่   ทีละคน  เปรียบเทียบงำนควำมรับผิดชอบของแต่
ละคนและจะให้ค่ำน้ ำหนักคะแนนไปที่คนที่ควำมส ำคัญของงำนที่พนักงำนผู้นั้นผิดชอบต่องำนเป็น
หลักโดยคะแนนที่ได้จะต้องเรียงล ำดับ 3, 2, 1 ตำมล ำดับดังตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้ 

    ระดับคะแนนในกำรประเมินแบ่งเป็น 

  3  คะแนน ควำมรับผดิชอบส ำคัญมำก 

  2  คะแนน ควำมรับผดิชอบเท่ำกัน 

    1  คะแนน  ควำมรับผดิชอบน้อยที่สุด 

  ก าหนดให ้

1. ก  เปรียบเทียบกับพนักงำนคนอื่น  

  ก ดีกว่ำ ข  

  ก ดีกว่ำ ค  

  ง ดีกว่ำ ก  

  ก ดีกว่ำ จ 
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2. เปรียบเทียบ ข. กับคนอื่น  

   ข ดีกว่ำ  ค  

   ง ดีกว่ำ  ข  

   จ  ดีกว่ำ  ข  

3. เปรียบเทียบ ค. กับคนอื่น  

   ง ดีกว่ำ  ค  

   จ  ดีกว่ำ  ค 

4. เปรียบเทียบ ง กับคนอื่น  

     ง ดีกว่ำ จ 

ตารางที่  6. 2  แสดงกำรจัดล ำดับพนักงำน 

พนักงาน ก ข ค ง จ รวมคะแนน 

ก  3 3 1 3 10 

ข 1  3 1 1 6 

ค 1 1  1 1 4 

ง 3 3 3  3 12 

จ 1 3 3 1  8 

 

    จำกข้อมูลในตำรำงที่ 6.2  เรำสำมำรถน ำมำจัดล ำดับตำมค่ำคะแนนที่ได้มำกที่สุดไป
จนน้อยที่สุดตำมตำรำงที่ 6.3  ได้ดังนี ้

 ตารางที่  6. 3  แสดงตำรำงสรุปผลกำรประเมินจำกกำรจัดล ำดับตำมค่ำคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงาน ล าดับที่ 
ง 1 
ก 2 

จ 3 

ข 4 

ค 5 
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3. การบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ (Critical Incidents)  วิธีนี้ได้พัฒนำขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำที่เป็นเช่นนี้เพรำะส่วนใหญ่
ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือตัวพนักงำนมักจะไม่ค่อยยอมรับผลที่ได้จำกกำรประเมินของหัวหน้ำงำนใน
กรณีที่ผลออกมำในด้ำนลบโดยใช้วธิีกำรจดบันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกพฤติกรรมกำรท ำงำนของ
ลูกน้องตนเองเพื่อให้ลูกน้องได้รับทรำบและเป็นหลักฐำนเก็บใส่ในแฟ้มประวัติของลูกน้องเอง
เพรำะถ้ำเรำไม่ท ำกำรบันทึกอำจจะท ำใหเ้รำลืมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้เมื่อเวลำผ่ำนไป 

ตารางที่  6. 4  ตัวอย่ำงกำรบันทึกเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

วัน/เดอืน/ปี ชื่อผู้รับการ
ประเมิน 

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ผู้บันทกึ ลายเซ็นผู้ถูกประเมิน
รับทราบ 

29 ม.ค. 55 นำย ค. เกิดข้อผิดพลำดในกำรสง่เอกสำร
ระหว่ำงแผนกในฝ่ำยเดยีวกัน 

นำย ก. นำย ค. 

1 ก.พ. 55 นำย ข ไมไ่ด้ตรวจสอบกำรเปิด-ปิดห้อง
ท ำงำนของผู้บรหิำรในบรษัิท 

นำย ก. นำย ข. 

5 ก.พ. 55 นำย ง พนักงำนไดเ้ก็บกระเป๋ำเอกสำรของ
ลูกค้ำได้และน ำสง่คืนมีทรัพย์สิน
มูลค่ำ 10,000 บำท 

นำย ก. นำย ง. 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  อลงกรณ์  มสีุทธำ และสมิต สัชฌุกร, 2551,  หน้ำ 36) 

   แบบฟอร์มกำรจดบันทึกอำจเป็นในแบบฟอร์มเดียวกันทั้งในแบบที่บันทึกด้ำนดีและ
ด้ำนลบสำมำรถบันทึกลงในเล่มเดียวกันในสมุดโดยในแต่ละปีที่มีกำรประเมินจะน ำมำตรวจสอบ
กำรประเมินอีกครั้งเป็นกำรประหยัดเวลำและไม่กระจำยเอกสำรกันมำกนัก 

ตารางที่  6. 5  ข้อดแีละข้อจ ำกัดของกำรประเมินแบบกำรบันทึกเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ท ำให้ผู้บังคับบัญชำมหีลักฐำนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกับพนักงำน  

2. สำมำรถวิจำรณ์กำรท ำงำนของพนักงำนได้ 
3. สำมำรถน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับตัวพนักงำนได้ 

1. ผู้บังคับบัญชำต้องท ำกำรบันทึกทุกครัง้ท่ีเกิดเหตุกำรณ์
ขึน้  

2. เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จะต้องเป็นเหตุกำรณ์ท่ีส ำคัญจรงิ    
3. อำจท ำให้เป็นกำรเพิ่มภำระในกำรท ำงำนของ

ผู้บังคับบัญชำ  และต้องคอยเฝ้ำระมัดระวังพนักงำนอยู่
ตลอดเวลำ   

4. ในกำรบันทึกข้อมูลสว่นใหญ่จะเป็นกำรบันทึกข้อมูลใน
ดำ้นลบมำกกว่ำด้ำนบวก  จะท ำให้พนักงำนเกิดควำม
คลำงแคลงใจในกำรท ำงำนรว่มกัน 
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4. การประเมินผลแบบกราฟหรือวิธีการให้คะแนนตามมาตราส่วน (Graphic Rating 

Scales)  เป็นวิธีกำรที่นิยมใช้กันแพร่หลำยจะใช้วัดคุณสมบัติของพนักงำนออกมำในรูปแบบของ
มำตรำส่วนโดยทั่วไปเรำจะแบ่งแยกงำนออกตำมลักษณะและประเภทขององค์กำรเสียก่อนซึ่ง  
ได้แก่  งำนฝ่ำยปฏิบัติกำรกับงำนบริหำร  และคุณสมบัติของงำนฝ่ำยปฏิบัติ  คือ  ปริมำณงำนและ
คุณภำพของผลงำน  เช่น  ควำมร่วมมือควำมคิดริเริ่มควำมขยันขันแข็งทัศนคติ  และควำมสำมำรถ
ที่จะท ำงำนด้วยตนเองให้ประสบควำมส ำเร็จ  ส่วนงำนทำงด้ำนบริหำรจะต้องแยกควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ควำมเป็นผู้น ำ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  กำรสร้ำงควำม
สำมัคคีเป็นหมู่คณะกำรประสำนงำนและกำรให้ควำมร่วมมือกับทุกคนในองค์กำร  เป็นต้น  โดย
แบ่งออกเป็น 2  วิธี  คือ 

4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่อเน่ือง (Continuous Scale) แบบต่อเนื่อง
จะมีรูปแบบกำรวัดขนำดควำมมำกน้อยของคุณสมบัติจำกน้อยที่สุดไปหำมำกที่สุด 

0 5 10 15 20 

          

ไมม่คีวำมสนใจใน
งำนและชอบบ่นหรือ
ชอบร้องทุกข์ 

ไมป่ฏบัิตติำมค ำสั่ง
ของหัวหนำ้และขำด
ควำมระมัดระวัง 

สนในยอมรับฟัง
ควำมเห็นและ
ค ำแนะน ำจำกเพื่อน
ร่วมงำนและปฏิบัติ
ตำม 

กระตอืรือร้นขยัน
ขันแข็งในกำรท ำงำน 

กำรกระตอืรือร้นใน
งำนเอำใจใส่และ
ใฝ่หำควำมรู้ดแีละ
ให้ควำมร่วมกับคน
อื่นดี 

4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม่ต่อเน่ือง (Discontinuous Scales)  กำรวัด
ขนำดควำมมำกน้อยของคุณสมบัติที่ตอ้งกำรจำกน้อยที่สุดไปมำกที่สุดเช่นเดียวกับแบบต่อเนื่องแต่จะ
แตกต่ำงกันตรงที่แบบระดับคะแนนที่ตัง้อยู่บนมำตรำส่วนกันในระดับที่ห่ำงกัน 5 คะแนนเท่ำ   กัน 

     

มคีวำมรู้ในงำนมำก มคีวำมรู้ในงำน
ระดับท่ีน่ำพอใจ 

สำมำรถเรียนรู้งำนท่ี
ปฏบัิตดิีพอสมควร 

มคีวำมรู้ในงำนท่ี
ปฏบัิตเิป็นอยำ่งดี 

มคีวำมรู้งำนท่ี
ปฏบัิตอิยำ่งดีย่ิง 

 

   ทั้งสองแบบจะมีควำมแตกต่ำงกันตรงที่กำรวัดขนำดควำมมำกน้อยของคุณสมบัติที่
ต้องกำรจำกน้อยไปหำกมำที่สุดและจ ำนวนอัตรำส่วนที่ห่ำงกันในระยะห่ำงที่เท่ำกัน   คือ ระดับ 
5  คะแนนเท่ำ   กัน 
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   ข้อควรพิจารณาส าหรับการประเมินโดยวิธีการน้ี  คือ 

   สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรจัดท ำวิธีนี้สิ่งที่ควรจะท ำ  คือ  กำรก ำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคนให้แยกเป็นระดับและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนตำมลักษณะของงำนที่
ปฏิบัติไว้เป็น 2  ระดับ  คือ 

1. งานระดับบริหาร  จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจคิด
วิเครำะหภ์ำวะผูน้ ำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนและมีกำรใช้ภำษำและควำมสำมำรถใน
กำรติดต่อสื่อสำรด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษรได้เป็นอย่ำงดี 

2. ระดับปฏิบัติการ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นกำรประเมินโดยดูที่คุณภำพและปริมำณของ
งำนที่ท ำว่ำมีผลงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำงมีควำมรอบรู้ในงำนที่ท ำมำกน้อยเพียงใดควำมรับผิดชอบ
ตลอดจนควำมขยันขันแข็งในกำรท ำงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับหัวหน้ำงำนและ
แผนกฝำ่ยอื่น   ภำยในองค์กำรได้ดี 

ตารางที่  6. 6  ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ต าแหน่ง
....................... 

ฝ่าย/แผนก
........................ 

ชื่อพนักงาน
............................ 

วันที่
.................... 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับคะแนน………………………………… 

5 

ดีมำก 

4 

ดี 
3 

ปำน
กลำง 

2 

พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

ปริมำณ-ปริมำณงำนที่ท ำได้ในเวลำปกติ      

คุณภำพงำน-ควำมครบถ้วนสมบูรณ์และควำม
ถูกตอ้งของงำน 

     

ควำมรู้ในงำน-มีควำมรู้เข้ำใจในเนื้อหำของงำน
อย่ำงแท้จริง 

     

 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  อลงกรณ์  มีสุทธำ  และสมิต  สัชฌุกร, 2551, หน้ำ 23) 

   จำกตำรำงที่ 6.6  อธิบำยตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของระดับ
ปฏิบัติกำร  โดยรำยละเอียดในกำรประเมินของระดับปฏิบัติกำร จะมุ่งเน้นไปที่ปริมำณงำน  คุณภำพ
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งำน และควำมรู้ในงำนเป็นหลัก  ซึ่งแต่ละระดับจะมีเกณฑ์กำรประเมินแยกออกเป็น 5  ระดับ  ได้แก่ 
ระดับ 5 = ดีมำก, 4 = ดี, 3 = ปำนกลำง, 2 =พอใช้ และ 1 = ปรับปรุง เป็นต้น   

5. การกระจายหรือการกระจายตามเปอร์เซ็นต์ที่ก าหนด (Forced Distribution or 

Grading on the Curve)  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม  เพรำะถ้ำหัวหน้ำงำน
ไม่มีควำมยุติธรรมแล้ว  เกณฑ์กำรประเมินของหัวหน้ำงำนมักจะเอียงไปทำงพนักงำนที่มีควำม
ใกล้ชิดกับตนเองมำกกว่ำ 

    วิธีกำรประเมินนี้ผู้ประเมินจะต้องกระจำยผู้รับกำรประเมินออกเป็นกลุ่มย่อย   แล้ว
ให้คะแนนผลกำรประเมินกระจำยออกมำในรูปเปอร์เซ็นต์ในลักษณะกำรแจกแจงปกติ (Normal 

Distribution)  ตำมหลักวิชำสถิติโดยปกตินิยมก ำหนดว่ำในแต่ละแผนกจะมีคนดีที่สุดไม่เกิน 10%  ดี
รองลงมำ 20%  พอใช้หรือปำนกลำง 40%  ค่อนข้ำงต่ ำลงมำ หรือต้องปรับปรุง 20%  และต่ ำหรือ
ใช้ไม่ได้ 10% 

 

ดีมำก ดี ปำนกลำง ต้องปรับปรุง ใช้ไม่ได้ 

      

      

      

      

      

               10%                20%                          40%               20% 

ภาพท่ี  6. 3  แสดงกำรกระจำยระดับผลกำรประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ที่มา: (อลงกรณ ์มีสุทธำ และสมิต สัชฌุกร, 2551, หน้ำ 31)  

   กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแบบกำรกระจำยหรือกำรกระจำยตำมเปอร์เซ็นต์ที่ก ำหนด 
มีขอ้ดีและข้อจ ำกัด ซึ่งสรุปได้ดังนี ้  
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ตารางที่  6. 7  ข้อดแีละข้อจ ำกัดของกำรกระจำยหรือกำรกระจำยตำมเปอร์เซ็นต์ที่ก ำหนด  

ข้อดี ข้อจ ากัด 

ช่วยให้แก้ปัญหำกำรประเมินที่ ให้ค่ำ
คะแนนแก่พนั กงำนสู ง เกิ น ไปท ำ ให้
ประหยัดเวลำในกรณีที่มีผู้ประเมินเป็น
จ ำนวนมำก 

ไม่เหมำะกับองค์กำรที่มีพนักงำนจ ำนวน
น้อยอำจท ำให้ผลที่ ได้อยู่ ในรูปแบบที่
ผิดปกติ  อีกทั้งยังไม่เหมำะกับพนักงำนที่
มีระดับกำรศึกษำสูง  มีควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำน  จะท ำให้พนักงำนอยู่ในเกณฑ์
ดีด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพำะงำนทำงด้ำน
วิชำกำร  เป็นต้น 

  

6. การทบทวนการปฏิบัติงาน หรือ การประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ (Field  Review)  เป็นกำร
ประเมินโดยใช้เจ้ำหน้ำที่บุคคลเป็นผู้สัมภำษณ์เกี่ยวกับรำยละเอียดของผู้ปฏิบัติงำน  โดยเตรียม
แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมควำมพึงพอใจในงำนของพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนนั้น  เช่น  ควำมพึงพอใจใน
งำนที่ท ำ  ข้อผิดพลำดที่ขึ้นจำกกำรท ำงำนบ่อยครั้ง  อุบัติเหตุที่เกิดในงำน  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ท ำงำนเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  เป็นต้น  เมื่อได้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แล้วก็จะน ำส่งให้ผู้บังคับบัญชำ
ของพนักงำนเป็นผู้รับรองควำมถูกต้องอีกที  วิธีนี้มีข้อดีคือ  เกิดควำมเป็นธรรมและไม่เกิดควำมล ำเอียง
ในกำรท ำงำนของพนักงำน  เพรำะผู้ประเมินเป็นฝ่ำยบุคคลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในฝ่ำยหรือแผนกแต่อย่ำง
ใด  อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำอีกด้วย  ลด
ควำมขัดแย้งในกำรท ำงำนส่วนข้อบกพร่อง  อำจเกิดกำรสิ้นเปลืองเวลำและค่ำใช้จ่ำย  เป็นกำรสร้ำงภำระ
ใหแ้ก่เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยบุคคลหำกองค์กำรนั้นมีขนำดใหญ่ 

    กำรเขียนรำยงำนหรือกำรบรรยำยควำม (Free-Form Essay, Free Written Evaluation, 

Essay Description, Essay Approach หรือ Narrative Method ) วิธีนี้เป็นกำรเขียนแบบอิสระโดยพนักงำน
เป็นผูเ้ขียนรำยงำนด้วยตนเองโดยองค์กำรก ำหนดหัวข้อ  ข้อดี  ข้อบกพร่องในกำรเขียนรำยงำน  วิธีนี้
หัวหน้ำงำนจะต้องพิจำรณำด้วยตนเองอย่ำงรอบคอบ  ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเขียนรำยงำนอำจเป็น
ข้อมูลที่เท็จจริงบ้ำงต้องใช้เวลำในกำรพิจำรณำพอสมควร  และข้อส ำคัญผู้อ่ำนรำยงำนจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและช ำนำญในสำยงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนหรอืตัวพนักงำนเขียนรำยงำนเป็นอย่ำงมำก 

7. การประเมินโดยกลุ่ม หรือ วิธีการประเมินโดยมีผู้ประเมินหลายคน (Multiple 

Rating, Multiple Appraisal หรือ Group Appraisal)  เป็นกำรประเมินโดยมีผู้บังคับบัญชำหลำย   
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คน  เป็นผูป้ระเมินผูป้ฏิบัติงำนโดยเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนนั้นมำร่วมกัน
ประเมินพนักงำนของหน่วยงำนตนเอง  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งผู้บังคับบัญชำหลำยคนสำมำรถที่
จะใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรท ำงำนของพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปรับปรุงกำรท ำงำน
ของตนเองกำรประชุม  โดยวิธีนี้จะประกอบไปด้วย  ประธำนและผู้ประสำนงำนกลุ่ม  ท ำหน้ำที่
เป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดงำนขอบเขตควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนได้ท ำอยู่  ให้
คณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินเข้ำใจก่อน  ส่วนใหญ่ผู้ที่ท ำหน้ำที่จะเป็นผู้บังคับบัญชำ
ของพนักงำนผูป้ฏิบัติงำนเอง 

    กำรประเมินโดยกลุ่ม หรือ วิธีกำรประเมินโดยมีผู้ประเมินหลำยคน  มีข้อดีและ
ข้อจ ำกัด ซึ่งสรุปได้ดังนี ้  

ตารางที่  6. 8  ข้อดแีละข้อจ ำกัดของกำรกำรประเมินโดยกลุ่ม หรอื วธิีกำรประเมินโดยมีผู้
ประเมินหลำยคน  

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. พนักงำนในองค์กำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

2. เหมำะส ำหรับกำรปรับปรุงงำนที่จะ
เกิดขึน้ในอนำคต 

3. เป็นกำรส่งเสริมก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน 

1. เป็นกำรลดควำมส ำคัญของ
ผูบ้ังคับบัญชำ  
2. เป็นวิธีกำรค่อนข้ำงยุ่งยำก  เพรำะต้อง
อธิบำยควำมรับผิดชอบของผู้ถูกประเมิน
ใหก้ับคณะกรรมกำรเข้ำใจในเนื้อหำของ
งำน   
3. หำกผู้ประเมินในกลุ่มมีควำมล ำเอียงก็
จะท ำให้ผลกำรประเมินในด้ำนที่เป็นแก่
พนักงำน 

4. ใช้ได้กับองค์กำรที่มขีนำดเล็กและมี
จ ำนวนพนักงำนไม่มำกนัก 

  

8. การประเมินตามผลงาน (Appraisal by Results)  เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่
ยึดที่ผลส ำเร็จของงำนหรือวัตถุประสงค์ของงำนเป็นหลักวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบใหม่
ที่จะช่วยในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขั้นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและมีวัตถุประสงค์
ที่ส ำคัญในกำรที่จะช่วยส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน
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อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับพนักงำนผู้ถูกประเมินอีกด้วยวิธีกำรนี้มีหลัก
ส ำคัญในกำรประเมิน  คือ 

8.1 ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนได้รับรู้และศึกษำรำยละเอียดในงำนที่ปฏิบัติงำน
ได้รับมอบหมำยรวมถึงขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผดิชอบของงำนที่ท ำร่วมกันอย่ำงชัดเจน 

8.2 ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนทรำบเป้ำประสงค์ของงำนและตัวชี้วัดในกำร
ท ำงำนใหร้ับรู้ร่วมกัน 

8.3 ข้อตกลงหำรือร่วมในกำรตั้งมำตรฐำนกำรท ำงำนเพื่อน ำมำประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและจะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องทุก   ปี  อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วง
กลำงปีและปลำยปี 

8.4 ใหผู้ป้ฏิบัติงำนมีสว่นร่วมในกำรตัดสินใจในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติของเขำเอง
ถึงผู้บังคับบัญชำมีส่วนร่วมน้อยในกำรตัดสินใจน้อยแต่ก็สำมำรถช่วยแนะน ำพนักงำนให้ท ำงำน
บรรลุเป้ำหมำยของงำนได้ 

8.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะเน้นที่ผลของงำนเป็นหลักโดยไม่สนใจกำร
กระท ำของตัวบุคคลหรอืผูป้ฏิบัติงำน 

    จำกวิธีกำรประเมินที่กล่ำวมำทั้งหมด 8 วิธี  ปัจจุบันจะเห็นว่ำวิธีกำรประเมินแบบ 360  
องศำ  เป็นวิธีที่น ำมำปรับประยุกต์ใช้ในกำรประเมินที่เหมำะสมและเข้ำกับองค์กำรในประเทศหลำย
แห่ง  กำรประเมินวิธีนี้เป็นกำรประเมินที่ต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประเมินกับตัวของผู้ประเมิน
อย่ำงแท้จริง  ไม่ใช่ใครก็ได้มำประเมิน  และเป็นกำรประเมินที่ค่อนข้ำงมีควำมยุติธรรมต่อตัวผู้ประเมิน
มำกที่สุดหำกน ำมำใช้อย่ำงถูกต้อง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรประเมินกำรใช้บริกำรของร้ำนอำหำร MK  จะมี
แบบฟอร์มในรูปแบบกระดำษวำงไว้บนโต๊ะอำหำรพร้อมปำกกำเพื่อให้ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรว่ำมีควำมพึง
พอใจในร้ำนของเขำมำกน้อยเพียงใด  เป็นกำรประเมินในลักษณะที่เป็นภำพรวมของร้ำนไม่ได้มุ่งเป้ำไป
ที่ตัวของผูใ้หบ้ริกำรเป็นรำยบุคคล  เมื่อลูกค้ำกรอกแบบประเมินเสร็จแล้วน ำไปหย่อนลงที่กล่องด้วย
ตนเอง  นั่นหมำยถึงว่ำแบบประเมินจะได้รับกำรส่งต่อไปเพื่อท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของกำร
ใหบ้ริกำรของร้ำน MK  แต่ละสำขำ 

   ขณะเดียวกันหำกเรำน ำแบบประเมินส่งให้พนักงำนถ้ำผลกำรประเมินกำรใช้บริกำรดีก็จะ
ได้รับกำรส่งต่อ  หำกพบว่ำผลกำรประเมินไม่ดีต้องปรับปรุง  พนักงำนอำจไม่ส่งต่อแล้วเก็บแบบ
ประเมินนั้นไว้  ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อกำรประเมินของสำขำ  ท ำให้ส ำนักงำนใหญ่ไม่ทรำบว่ำต้องปรับปรุง
องค์กำรของตนเองอย่ำงไรบ้ำง  ต่ำงกับกำรประเมินกำรให้บริกำรของธนำคำรกรุงไทยที่ให้ลูกค้ำ
ประเมินโดยวิธีกำรกดปุ่มลงบนเครื่องอัตโนมัติเมื่อลูกค้ำใช้บริกำรเสร็จสิ้นตรงหน้ำเคำเตอร์รับใช้
บริกำร    ซึ่งมีระดับคะแนนบริกำรของพนักงำนที่มีต่อลูกค้ำว่ำมีควำมพึงพอใจเรียงล ำดับจำกมำกไป
หำน้อย 5 4 3 2 และ 1  ตำมล ำดับ  ผลที่ได้จำกกำรกดปุ่มคะแนนจะถูกส่งไปยังส ำนักงำนใหญ่ดีกว่ำ
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กระประเมินในรูปแบบกระดำษมำกกว่ำ  เพรำะผลที่ได้นี้ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงแท้จริง  
จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรประเมินแบบธนำคำรกรุงไทยมักเป็นที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยมำกส ำหรับงำน
บริกำรในบ้ำนเรำ  ทั้งนี้  เนื่องจำกว่ำผลกำรประเมินจะแจ้งให้พนักงำนทรำบทันทีว่ำลูกค้ำมีควำมพึง
พอใจในกำรบริกำรมำกน้อยเพียงใดและแจง้ผลคะแนนทันที 

   นอกจำกธนำคำรกรุงไทยที่ใช้วิธีกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจแล้วยังมีธุรกิจ
บริกำรด้ำนกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ  และ AIS  ที่น ำมำให้ลูกค้ำเป็นผู้กดปุ่มประเมิน
ควำมพึงพอใจ  เพื่อน ำผลของกำรประเมินมำท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรของ
ลูกค้ำอย่ำงตอ่เนื่อง  โดยเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก   

 

อุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   อุปสรรคที่ส ำคัญท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ และบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยเท่ำที่ควร สำเหตุที่เกิดเนื่องจำก (วิทยำ  ตันติเสวี, 2556, หน้ำ 212) 

   กำรตั้งสมมติฐำนที่ผิด ปัจจัยที่ท ำใหก้ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีสมติฐำนที่ผิดหลัก
มีดังต่อไปนี ้

1. คิดว่ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ท ำอยู่ถูกตอ้งและยุติธรรมแล้ว 

2. เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ  บำงครั้งหัวข้อที่ใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอำจไม่
ครอบคลุมกำรประเมินทั้งหมดข้อมูลที่ได้จึงผิดพลำด 

3. ควำมเช่ือมั่นในตนเองของผู้บังคับบัญชำ  มักจะเช่ือว่ำตนเองควำมคิดของตนเอง
ถูกตอ้งเสมอ ใช้สัญชำตญำณและควำมรู้สกึ  ในกำรตัดสินใจ ไม่ใช้เกณฑท์ี่มอียู่ 

4. ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมิน  หัวหน้ำงำนมักจะประเมินแบบขอไปที  ท ำแบบที่
ตนเองเคยท ำโดยใช้ควำมคิดส่วนตัวเป็นหลัก  เกรงใจลูกน้อง  กลัวลูกน้องไม่รัก 

5. อุปสรรคทำงควำมคิด  ถึงแม้องค์กำรจะใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
กฎเกณฑ์และครอบคลุมแล้วก็ตำม  แต่สิ่งที่มักจะท ำให้เกิดปัญหำจำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและท ำใหเ้กิดข้อผดิพลำดย่อมเกิดจำก 

6. หัวหน้ำงำนไม่สบำยใจต่อกำรกระท ำ และกังวลว่ำลูกน้องตนเองไม่พอใจต่อคะแนน
ที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

7. คิดว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นภำระ  หัวหน้ำงำนไม่พอใจระบบหรือวิธีกำร 
ท ำแล้วรู้สกึว่ำภำระงำนเพิ่มขึน้ เป็นภำระต่อตนเองและเกิดควำมเบื่อหนำ่ยในกำรประเมิน 
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8. ไม่กล้ำตัดสินใจ  ผู้บังคับบัญชำส่วนใหญ่มักจะไม่กล้ำตัดสินใจต่อกำรประเมิน  ที่เป็น
เช่นนี ้ เพรำะหำกตัดสินใจไม่แล้วอำจมีผลกระทบกระเทือนต่อกำรท ำงำนของพนักงำนในอนำคต 

9. กลัวพนักงำนไม่พอใจ  พนักงำนหลำยคนเมื่อผู้บังคับบัญชำตัดสินใจแล้วมักจะไม่
ค่อยพอใจในผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตนเอง  และเกิดปฏิกิริยำในกำรต่อต้ำนกำรท ำงำนอยู่
ตลอดเวลำ จงึท ำใหผู้บ้ังคับบัญชำไม่สบำยใจที่จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

10. ท ำกำรประเมินในลักษณะปรึกษำหำรือ หรือเสนอแนะวิธีกำรท ำงำน  ท ำให้ผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัตงิำนออกมำไม่สอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริงเท่ำที่ควร 

11. อุปสรรค์ทำงด้ำนเทคนิค  โดยทั่วไปมักจะเกิดจำกข้อยุ่งยำกในกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่จะเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมิน  และเป็นกำรยำกที่จะระบุหลักเกณฑ์ที่
ถูกตอ้งออกมำ 

12. ตัวชี้วัดบำงตัวไม่สำมำรถแจกแจงออกมำเป็นตัวเลขได้ บำงตัวอำจเขียนในเชิง
คุณภำพ ไม่มีค่ำคะแนนที่ชัดเจน  ท ำใหก้ำรเปรียบเทียบระหว่ำงพนักงำนด้วยกันเป็นไปได้ยำก 

13. ผูใ้ช้แบบประเมินไม่เข้ำใจวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง    

   ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้งเรำมักจะพบข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนที่ส่วนใหญ่มักเกิดจำกกำรกลัวพนักงำนไม่พอใจในกำรประเมิน  ท ำให้หัวหน้ำงำนไม่กล้ำ
ประเมินพนักงำนตำมควำมเป็นจริง  ทั้งที่แท้จริงแล้วพนักงำนที่ได้รับกำรประเมินมักท ำงำนผิดพลำด
อยู่เสมอ  บำงครั้งหัวหน้ำงำนอำจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกำรประเมินของตัวพนักงำนที่เป็น
ผลประโยชน์ของตนเองเลยไม่กล้ำประเมินไปตำมควำมเป็นจริง  หรือเรำมักพบว่ำหัวหน้ำงำนที่ท ำกำร
ประเมินมีอำชีพเสริมเป็นตัวแทนขำยตรงขำยสินค้ำ Amway  หรือ M Star  หรือประกันชีวิต  จ ำเป็นที่
จะต้องสั่งซือ้หรอืเพิ่มยอดขำยใหก้ับตนเอง  เลยต้องรักษำน้ ำใจซึ่งกันและกัน   

   ดังนั้น  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ดสี ำหรับผูเ้ขียนคิดว่ำกำรประเมินแบบ 360  องศำ  
เป็นแบบประเมินที่เหมำะสม  เพรำะจะท ำใหเ้รำทรำบว่ำผลคะแนนที่ได้ไม่ได้จำกหัวหน้ำงำนเพียง
คนเดียวที่ท ำกำรประเมินเท่ำนั้น  หำกแต่เป็นกำรประเมินโดยใช้บุคคลหลำยแผนกหลำยฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องร่วมกันท ำกำรประเมินบุคลำกรจะท ำให้ได้ทรำบผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินอย่ำง
แท้จริง 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  ได้น ำกำรประเมินแบบ 360  องศำมำประยุกต์ใช้ในส่วน
ของกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน  ด้วยวิธีกำรประเมินผลผ่ำนระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย  ใน
ขั้นตอนก่อนที่นักศึกษำจะท ำกำรลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป  ซึ่งผลที่ได้จำกกำร
ประเมินของนักศึกษำจะท ำให้ผู้สอนได้ทรำบว่ำตนเองต้องปรับปรุงวิธีกำรสอนอย่ำงไร  เพื่อให้
ผูเ้รียนมีควำมสนใจต่อกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์แต่ละรำยวิชำ   
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   ส ำหรับกำรประเมินนักศึกษำที่น ำกำรประเมินแบบ 360  มำปรับประยุกต์ใช้เป็นกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนในช่วงฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  ที่ในหลักสูตรได้ก ำหนดให้นักศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของทุกช้ันปีออกไปฝึกงำนนอกสถำนที่กับหน่วยงำนหรือสถำน
ประกอบกำรภำยนอก  เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำจะได้รับกำรประเมินจำก
หัวหน้ำงำน  ที่ท ำหน้ำที่มอบหมำยงำนให้กับนักศึกษำ  เพื่อตรวจสอบดูว่ำนักศึกษำสำมำรถ
ปฏิบัติงำนและน ำควำมรู้ทำงวิชำกำรที่เขำได้เรียนมำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมหรือไม่  ในส่วนของ
อำจำรย์ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรนิเทศนักศึกษำก็จะท ำหน้ำที่ในกำรประเมินนักศึกษำจำกกำรพูดคุย
กับหัวหน้ำงำนของนักศึกษำขณะที่ฝึกปฏิบัติงำนอยู่ว่ำนักศึกษำมีควำมพร้อมหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจำกกำรฝึกประสบกำรณ์อย่ำงไรบ้ำง  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรนิเทศนักศึกษำมำท ำกำร
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรของตนเองตอ่ไป 
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(ตัวอย่าง) 

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องคะแนนตำมควำมเหมำะสม) 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหนง่ แผนก 

ฝ่ำย วันเร่ิมงำน ชว่งเวลำประเมนิ 

ล ำดับท่ี หัวข้อประเมนิ 5 4 3 2 1 

1 คุณภำพและผลงำนพิจำรณำจำกควำมถูกต้องควำมเรียบร้อยควำมละเอียด
รอบคอบในกำรปฏบัิตงิำนและผลงำนท่ีท ำได้ 

     

2 ควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ีพิจำรณำจำกควำมรับผิดชอบควำม
ขยันหมั่นเพียรควำมเอำใจใส่ในงำนและปฏิบัติงำนได้ทันตำมท่ีได้ รับ
มอบหมำย 

     

3 กำรใช้เวลำและกำรตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีพิจำรณำจำกควำม
สม่ ำเสมอในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้เวลำท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่องำนใน
หนำ้ท่ี 

     

4 กำรปฏิบัติตำมระเบียบพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับเชื่อ
ฟังค ำสั่งและพฤตกิรรมส่วนบุคคล 

     

5 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนพิจำรณำจำกกำรเอำใจใส่ในกำรใช้และดูแล
เคร่ืองมอืเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ในกำรปฏบัิตงิำนให้อยูใ่นสภำพดีและใชง้ำนได้ปกติ
รู้จักระมัดระวังเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม 

     

6 มนุษยสัมพันธ์ในกำรท ำงำนพจิำรณำจำกกำรให้ควำมร่วมมือประสำนงำนกับ
ผู้บังคับบัญชำเพื่อนร่วมงำนและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือใน
ส่วนเกี่ยวข้องตำมสมควร 

     

 รวมคะแนน      

  รวมได ้  คะแนน 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

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

.............................................................................................................................................. 
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สรุปผลการประเมิน 

 เห็นควร    

 ไม่เห็นควรบรรจุเป็นพนักงำนประจ ำเพรำะ...................................................... 
ผลการประเมิน 

 ไม่เหมำะสม 

 เหมำะสมที่จะพิจำรณำเลื่อน / ปรับต ำแหน่งเป็น ........................................................ 
   เพรำะ..................................................................................................................... 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 เหมำะสม 

   ไม่เหมำะสมเพรำะ................................................................................................ 
  อื่น ......................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
   

         ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน 

         ต ำแหน่ง.................................................... 
         วันที.่..................................................... 
ควำมเหน็ของผูบ้ังคับบัญชำระดับสูง 
..................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................  
หมายเหตุ คะแนน 0-5 = ใช้ไม่ได้   

    คะแนน  6-10 = ต้องปรับปรุง    

    คะแนน 11-20  = มำตรฐำน 

    คะแนน 21-25  = ดี   

    คะแนน 26-30 =  ดีมำก 

 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี,  2556,  หน้ำ 235) 
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ตารางที่  6. 9  แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผูบ้ังคับบัญชำระดับต้น 

ชื่อ-นำมสกุล........................................................รหัส......................................ต ำแหนง่...................... 

ฝ่ำย.............................................................แผนก.....................................วันท่ีประเมนิ......................... 

ข้อ ปัจจัยในการประเมนิผล คะแนน 

1 คุณภำพงำนพิจำรณำจำกควำมละเอียดรอบคอบควำมถูกต้องแม่นย ำของงำนเมื่อเปรียบเทียบกับ
มำตรฐำน 

 

2 ปริมำณงำนพจิำรณำจำกปริมำณงำนท่ีท ำ  

3 ควำมรู้ท่ีมีในงำนพจิำรณำจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรมทัีกษะเฉพำะในสำยงำนรู้ขั้นตอนและระเบียบ
วธีิในกำรปฏบัิตงิำน 

 

4 กำรพัฒนำตนเองพิจำรณำจำกควำมสนใจและตั้งใจในกำรปรับปรุงหรือหำรือวิธีกำรใหม่   เพ่ือให้
งำนท่ีรับผิดชอบดีขึ้น 

 

5 ควำมรับผิดชอบพิจำรณำจำกควำมตั้งใจและกำรเอำใจใส่ท่ีจะปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีของตนให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

 

6 กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนพจิำรณำจำกควำมมนี้ ำใจให้ควำมร่วมมอืกับเพื่อนร่วมงำน  

7 ควำมพร้อมและกำรใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำจำกควำมตั้งใจเอำใจใส่และใช้เวลำในกำร
ปฏบัิตงิำนอยำ่งเสียสละทุ่มเท 

 

8 กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำพิจำรณำจำกกำรยอมรับเชื่อฟังและไม่ละเลยต่อค ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชำ 

 

9 ทัศนคตพิจิำรณำจำกควำมรู้สกึนกึคิดพฤตกิรรมกำรตอบสนองท่ีแสดงออกมำต่อสิ่งรอบข้ำง  ได้แก่
งำนเพื่อนร่วมงำนผู้บังคับบัญชำบริษัทฯ 

 

10 กำรประพฤตติำมระเบียบวนิัยพจิำรณำจำกกำรประพฤตแิละปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท 

 

รวม  

80-100 ดีมำก ลำป่วย(วัน) ลำกิจ (วัน) อื่น  (วัน) 
70-79 ด ี    

60-69 มำตรฐำน    

ต่ ำกวำ่60 ปรับปรุง    

ผู้จัดกำร/หัวหนำ้งำน ผู้จัดกำรฝ่ำย /แผนก พนักงำน 

   

วันท่ี วันท่ี วันท่ี 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี, 2556,  หน้ำ 237) 
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การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ 
   อลงกรณ ์ มีสุทธำ และสมิต  สัชณุกร (2551, หน้ำ 151) ได้สรุปกำรน ำผลกำรประเมิน
ไปใช้ในด้ำนต่ำง   ขององค์กำร ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี ้

ตารางที่  6. 10  แสดงกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในองค์กำรต่ำง    

กำรน ำเอำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ประเภทพนักงำน 

ส ำนักงำน กำรผลิต 

กำรจำ่ยค่ำตอบแทน 85% 83% 

กำรเลื่อนต ำแหน่ง 83% 67% 

กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 62% 61% 

ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับพนักงำน 27% 30% 

กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงในกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำน 24% 30% 

อื่น  8% 9% 

หมายเหตุ % หมำยถึง เปอร์เซ็นต์ขององค์กำรที่มกีำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ที่มา:  อลงกรณ ์ มีสุทธำ และสมิต  สัชณุกร (2551, หน้ำ 151) 

   โดยส่วนใหญ่องค์กำรจะน ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในเรื่องต่ำง   ดังต่อไปนี ้

1. เพื่อการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงานกับพนักงาน  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้
ทรำบว่ำพนักงำนของตนเองได้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน แนวทำง  เป้ำหมำยที่วำงไว้มำกน้อย
เพียงใด และท ำให้ทรำบจุดอ่อน  จุดแข็ง  จุดดี  จุดด้อยของพนักงำน  เพื่อที่จะได้น ำมำปรับปรุง
แก้ไข  โดยสำมำรถน ำไปจัดท ำแผนและก ำหนดมำตรฐำนในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
ผูบ้ังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำนก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจทั้งสองฝ่ำย 

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  เป็นกำรช่วยให้องค์กำรมีกำรตรวจสอบและ
หำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมของพนักงำนองค์กำรแต่ละคน  โดยให้พนักงำนได้มีโอกำสได้รับ
กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน  เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพยิ่งขึ้น รวมถึงมีกำร
พัฒนำฝมีอืกำรท ำงำนของตนเอง  เช่น  ทักษะ  ควำมรับผดิชอบ อื่น   อีกด้วย 
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3. การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
หรือเงินเดือน ในรูปแบบ  ปูนบ ำเหน็จ  ควำมดี  ควำมชอบประจ ำปี  ส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะ
เป็นในรูปของตัวเงนิ  เพรำะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน  เป็นรูปธรรม  

4. การเลื่อนต าแหน่งหน้าที่  เป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญส ำหรับกำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำน
ใหไ้ด้รับกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งสูงขึน้  ซึ่งส่งผลต่อค่ำตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น  และมีหน้ำที่ 
ควำมรับผดิชอบที่มำกขึน้ตำมล ำดับ  โดยทั่วไปกำรเลื่อนขั้นมีแนวปฏิบัติ 3  วิธี  คือ 

4.1 การเลื่อนต าแหน่งตามแนวอาชีพเดิม  คือกำรเลื่อนต ำแหน่งในสำยงำนเดิม  แต่
เพิ่มควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนมำกขึ้น  และจะท ำกำรเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่งในกรณีที่องค์กำร
ขำดพนักงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  หรือเป็นกำรเลื่อนเมื่อมีต ำแหน่งใหม่ขึ้นมำ  โดยท ำกำร
ก ำหนดหน้ำที่ต ำแหน่งงำนขึ้นมำ  และพิจำรณำจำกคนภำยในที่เหมำะสมมำบรรจุในต ำแหน่งนี้ 

4.2 การเลื่อนต าแหน่งข้ามสายอาชีพ  คือ  กำรแต่งตั้งให้ไปด ำรงต ำแหน่งในสำย
อำชีพอื่นแต่สูงกว่ำเดิม  พิจำรณำวิธีกำรเลื่อนจำก  ต ำแหน่งเดิมที่อยู่ให้สูงขึ้น  หรือ  พนักงำนมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนสูง  แต่ระดับหรอืต ำแหน่งต่ ำ  ก็จะท ำกำรเลื่อนใหสู้งขึน้ 

4.3 การเลื่อนต าแหน่งไปสู่ระดับบังคับบัญชา  สำมำรถเลื่อนได้ในกรณีที่ต ำแหน่ง
ว่ำงลง และจ ำเป็นต้องพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งแทน  หรือ  กรณีที่มีกำร
ขยำยงำน หรือเปลี่ยนแปลงสำยงำนเกิดขึ้น  ก็จะท ำให้กำรเลื่อนต ำแหน่งหรืองำนเปลี่ยนแปลงตำม
ไปด้วย  

5. การโยกย้าย โดยส่วนใหญ่คนจะเข้ำใจว่ำกำรโยกย้ำยพนักงำน  หรือผู้ปฏิบัติงำนไป
ในต ำแหน่งอื่น  โดยคิดว่ำกำรโยกย้ำยส ำหรับผูท้ี่ท ำควำมผดิ  แต่แท้จริงแล้วกำรโยกย้ำยเป็นกำร
โยกย้ำยพนักงำนให้ไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่อื่นที่มีควำมรับผิดชอบใกล้เคียงกัน  กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนจงึเป็นตัวช่วยพิจำรณำว่ำพนักงำนผู้นั้นมีคุณสมบัติ  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่
ปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด  กรณีทีจะท ำกำรโยกย้ำย  อำจเกิดจำก  ท ำงำนได้ไม่ตำมเป้ำหมำย 
คุณสมบัติไม่เหมำะสม  เกิดกำรหมุนเวียนภำยในองค์กำร  และ  เมื่อต ำแหน่งนั้นสูงสุดในสำย
อำชีพ อำจได้รับกำรเลื่อนต ำแหนง่ไปในที่สูงกว่ำเดิมได้  

6. การลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินกำรโยกย้ำย  หรือปลดพนักงำนที่ไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำย  มำตรฐำนของงำนที่
วำงไว้  หรอืขำดคุณสมบัติในต ำแหน่งนั้น  เช่น  งำนด้ำนกำรตลำด  งำนขำย  ที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงำน 
หำกพนักงำนไม่สำมำรถท ำงำนได้เป้ำหมำยที่วำงไว้  หรือ  ไม่มีผลงำน  ยอดขำย  เป็นต้น  องค์กำร
อำจเลิกจำ้งได้  เพื่อหำคนที่เหมำะสมมำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นแทน  
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7. เพื่อปรับปรุงการท างานของพนักงาน  เป็นวิธีกำรที่เน้นกำรกระตุ้นหรือจูงใจให้
พนักงำนท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มที่  โดยส่วนใหญ่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะน ำไปใช้ในกำร
วำงแผนในกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน  รวมถึงกำรวำงแผนอำชีพของพนักงำนอีกด้วย 

8. ประโยชน์ในด้านอื่นๆ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้ำนอื่น  ได้แก่ กำรตรวจสอบจุดดีจุดบกพร่องของผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำย  หรือแผนกของตนเอง  
วิธีกำรสื่อสำรของผู้บริหำรต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรลดอัตรำกำรเข้ำออกของ
พนักงำน  และกำรตรวจสอบกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนเข้ำมำท ำงำน  เป็นต้น 

    แนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในอดีตที่ผ่ำนมำองค์กำรหลำยแห่ง  ไม่ได้ให้
ควำมส ำคัญกับคะแนนของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเท่ำไหร่นัก  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเป็น
เรื่องที่จะต้องท ำตำมช่วงเวลำที่ต้องประเมินเท่ำนั้น  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในอดีตจึง
แตกต่ำงกันมองเป็นสองส่วน  ส่วนที่หนึ่ง  ผู้ปฏิบัติงำน  พบว่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินส่วน
ใหญ่แล้วมำจำกกำรประจบสอพอ  แม้ว่ำตนเองจะทุ่มเทก ำลังกำย  ก ำลังสมองในกำรท ำงำน  ก็ไม่
ท ำให้คะแนนกำรประเมินสูงขึ้นกว่ำผู้ทีอยู่ในสำยตำของหัวหน้ำงำนเท่ำนั้น  จึงท ำให้พนักงำนไม่
สนใจในกำรท ำงำนขำดควำมกระตือรือร้น  ส่วนที่สอง  ผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำงำน  มองกำร
ประเมินเป็นเรื่องของหน้ำที่  หรือเอกสำรที่จัดท ำขึ้นเพื่อให้ครบตำมวำระกำรท ำงำน  เป็นเรื่อง
ยุ่งยำก  เพิ่มภำระในกำรท ำงำนให้กับตนเอง  หำกประเมินไม่ดีจะท ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ  ไม่พอใจ
ต่อคะแนน  คะแนนที่ประเมินจึงค่อนข้ำงสูงกว่ำที่ควรจะเป็น  และขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องคนที่
ใกล้ชิดมำกกว่ำคนอื่นที่สนใจท ำงำน   

    ปัจจุบัน  แนวควำมคิดจำกสองมุมมองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป  องค์กำรหลำยแห่งได้มี
กำรปรับแผนกลยุทธ์และแนวทำงกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง  
และให้ควำมส ำคัญกับผลของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนกันมำกขึ้น  นอกจำกกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรหำข้อดี  ข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงำนแล้ว  ผลคะแนนที่ได้จำกำรประเมินยังช่วย
ลดข้อขัดแย้งที่เกิดจำกกำรขึน้เงนิเดือนของผู้ปฏิบัติงำน  ท ำให้เกิดปัญหำและข้อร้องเรียนตำมมำใน
ภำยหลัง  จึงได้มีผู้น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรขึ้นเงินเดือนตำมสัดส่วนที่เหมำะสมเพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง  จึงได้แสดงวิธีกำรค ำนวณกำรปรับเงินเดือน
ตำมสัดส่วนของคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่อยู่ในองค์กำรได้ดังนี้ 
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ตารางที่  6. 11  วิธีกำรค ำนวณกำรปรับเงนิเดือนตำมสัดส่วนของคะแนนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

การปรับเงนิเดอืนตามสัดสว่นของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ภายใตฐ้านเงนิเดือน และงบประมาณ 10% 

ชื่อ
-ส

กุล
 

ข้อมูลพืน้ฐำน ค ำนวณหำสัดส่วนตำมผลงำน 

 

(1) 

ค ำนวณหำ 

เงินเดือนขึน้ 

 

(2) 

จ ำนว
นปรับ
ตำม
สูตร 

 

(3) 

%  
กำร
ปรับ 

 

(4) 

เงินเดือนใหม่ 
(บำท) 
(5) 

 

เงิน
เดือ

นก
่อน

ปรั
บ 

คะ
แน

น 

A 10,000 8 
5100

32

8

000,50

000,10
xx  000,5

12.20

5
x

 1,243 12.4

3 
100

000,10

10000243,11
x


 

B 10,000 7 
37.4100

32

7

000,50

000,10
xx  000,5

12.20

37.4
x

 1,085 11.11 
100

000,10

10000085,11
x


 

C 10,000 9 
75.5100

32

8

000,50

000,10
xx  000,5

12.20

75.5
x  1,429 14.0

0 
100

000,10

10000429,11
x

  

D 10,000 8 
5100

32

8

000,50

000,10
xx  000,5

12.20

5
x

 1,243 12.4

3 
100

000,10

10000243,11
x

  

 50,000 32 20.12  5,000   

ที่มา :  (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี, 2556, หนำ้ 226) 

 จำกตำรำงที่  6.11  เรำสำมำรถแสดงวิธีกำรค ำนวณได้ดังนี้ 

การค านวณหาสัดส่วนตามผลงาน 

 = เงนิเดือนก่อนปรับ        x    คะแนนประเมิน) x 100 

  เงนิเดือนรวมทั้งแผนก         คะแนนรวมทั้งแผนก 

   จำกตำรำงช่องที่  (1)  เรำสำมำรถค ำนวณหำสัดส่วนตำมผลงำนของ  นำย A    
ได้ดังนี ้   

 = 
5

32

8

000,50

000,10












x  
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การค านวณหาเงินเดือนขึ้น  

 = ผลคะแนนตำมสัดส่วนผลงำน   X  งบประมำณฐำนเงินเดือน 10% 

  ผลรวมคะแนนตำมสัดส่วนทั้งหมด 

   

   จำกตำรำงช่องที่  (2)  เรำสำมำรถค ำนวณหำเงนิเดือนขึ้น  นำย A  ได้ดังนี ้

 = 
243,1000,5

12.20

5






x  

   

การค านวณหา  %  การปรับเงนิเดือน    
 

 = ( เงนิเดือนใหม่ – เงนิเดือนเดิม )  x 100
 

            เงินเดือนเดิม
 

  

   จำกตำรำงช่องที่ (4)  เรำสำมำรถค ำนวณหำ % กำรปรับขึ้นเงินเดือน ของ  
นำย A  ได้ดังนี ้

 = 
%43.12100

000,10

10000243,11



x  

 

   ส ำหรับ คนอื่น   นอกจำก นำย A  เรำก็จะท ำกำรค ำนวณในลักษณะเหมอืนกันไปจนกระทั่ง
ครบทุกคน  ซึ่งจ ำนวนเงินงบประมำณ  10% ของเงินเดือนรวมทั้งแผนกเท่ำกับ  50,000 x 10%  = 

5,000  บำท   

   จะเห็นได้ว่ำในตำรำงช่องที่ (3)  จ ำนวนเงินรวมทั้งหมดจะต้องได้เท่ำกับหรือใกล้เคียง
กับ 5,000  บำท เสมอ 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  หำกองค์กำรหลำยแห่งมีกำรน ำกำรค ำนวณกำรขึ้นเงินเดือนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมสัดส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นยุติธรรม  จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำม
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงำนให้กับองค์กำร  ขณะเดียวกัน  หำกผู้ปฏิบัติงำนพบว่ำเขำเสียเปรียบจำกกำรขึ้น
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เงินเดือนจำกหัวหน้ำงำนที่ไม่เป็นธรรม  เขำก็จะเกิดควำมเบื่อหน่ำยและไม่อยำกท ำงำนให้  เพรำะมองว่ำ
หำกท ำไปแล้วหัวหน้ำไม่มีควำมยุติธรรมก็ไม่จ ำเป็นจะต้องทุ่มเทก ำลังกำยและก ำลังสมองให้  คงเพียงแต่
ท ำงำนไปตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  หรอืไม่ก็ร้องเรียนเพื่อใหห้ำข้อยุติในกำรขึ้นเดือนไม่เป็นธรรมให้กับ
ผูป้ฏิบัติงำนทั้งหมด  ซึ่งเป็นปัญหำที่มักเกิดขึน้กับองค์กำรหลำยแห่ง 

 

สรุป 

   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำรเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภำพ  
หรือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำที่และผิดชอบงำนในลักษณะเดียวกัน  
อยู่ในแผนกหรอืฝำ่ยเดียวกัน  ภำยในองค์กำรแห่งนั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ปรับปรุงจุดอ่อนพัฒนำจุดแข็งที่
มีเพื่อเสริมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงหัวหน้ำงำนกับพนักงำนกำรปรับปรุงโครงกำรต่ำง   ที่  
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์  เพื่อทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรโอนย้ำย  เลิกจ้ำง  ตำมควำมเหมำะสมโดยมีหลักเกณฑ์ที่จะน ำมำพิจำรณำ
จำกมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  กำรปฏิบัติงำนและสมรรถภำพ  และผู้ท ำหน้ำที่ใน
กำรประเมิน 

    อุปสรรคในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติของพนักงำนส่วนใหญ่มักเกิดจำกผู้ประเมิน  
ส่วนใหญ่คิดว่ำตนเองเป็นผู้ประเมินพนักงำนด้วยควำมยุติธรรม  ข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ประเมินกำรน ำแบบประเมินมำใช้ไม่ครอบคลุมกำรท ำงำน  ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรประเมิน
บำงครั้งหัวหน้ำงำนกลัวว่ำประเมินแล้วลูกน้องจะไม่รัก  หรือคิดว่ำกำรประเมินเป็นเพียงหน้ำที่ที่
ตนเองได้รับมอบหมำยจึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือเท่ำที่ควรท ำให้ข้อมูลที่ได้มำไม่สำมำรถท ำมำ
ใช้ได้สมบูรณ์เท่ำที่ควร 

    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีจะต้องท ำกำรชี้แจงเกี่ยวกับกำรประเมินทุกครั้ง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพื่อให้เป็นที่เข้ำใจทั้งสองฝ่ำยว่ำควรจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำร
ท ำงำนและน ำมำปรับปรุงเสนอแนะหำทำงแก้ไขร่วมกัน  ข้อดีที่ได้จำกกำรประเมินควรรักษำและ
พัฒนำให้ดีขึ้น  ส่วนข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรท ำงำนควรมีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำ
พนักงำนใหส้ำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองจึงจะเกิดประโยชน์ตอ่องค์กำรอย่ำงแท้จริง 

    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจะแบ่งออกเป็นสองช่วง  ช่วงที่1  จะท ำ
กำรประเมินในช่วงที่ทดลองกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 4  เดือน  เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองว่ำสำมำรถท ำงำนที่มอบหมำยให้ได้ดีมำกน้อยเพียงใด  และแจ้งให้กับ
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ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำผ่ำนกำรทดลองงำนหรือไม่ในกรณีที่ไม่ผ่ำนกำรทดลองงำนก็จะท ำกำร
ทดลองงำนต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง  เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสปรับปรุงกำรท ำงำนของตนเอง
ต่อไปอีก 1 เดือนเพื่อรอดูผลกำรปฏิบัติงำน  หลังจำกนั้นก็จะท ำกำรแจ้งผลอีกครั้ง  ช่วงที่สองจะ
เกิดขึ้นเมื่อพนักงำนได้ผ่ำนกำรทดลองงำนหลังจำกที่เข้ำสู่กระบวนกำรบรรจุก็จะท ำกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเข้ำสู่กระบวนกำรขององค์กำรตำมปกติ  ส่วนใหญ่องค์กำรจะท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำปีละ 2  ครั้ง  ทุก  6  เดือน 

   กำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำหำสัดส่วนในกำรขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงำนที่
ปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กำร  เป็นวิธีที่มีควำมยุติธรรมและเหมำะสม  แต่องค์กำรหลำยแห่งไม่
น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับขึ้นเงินเดือน  ท ำให้องค์กำรมีปัญหำจำกกำรร้องเรียนกำรขึ้นหรือ
ปรับเงนิเดือนไม่เหมำะสม  สง่ผลใหเ้สียภำพลักษณ์ขององค์กำรได้ในภำยหลัง 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกควำมหมำยของกำรประเมินผล  และควำมส ำคัญของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนต่อองค์กำร 

2. ท ำไมต้องมีกำรประเมินผลองค์กำรจะมีลักษณะอย่ำงไรหำกไม่มีกำรประเมินผลกำร
ท ำงำนของพนักงำน 

3. วิธีกำรประเมินกำรผลกำรปฏิบัติงำนที่องค์กำรส่วนใหญ่น ำมำใช้ในกำรประเมินคือ
วิธีใดบ้ำง 

4. จงบอกควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรในด้ำนใดบ้ำง 

5. อุปสรรคที่ส ำคัญท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ และบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยเท่ำที่ควร  เกิดจำกสำเหตุใด 

6.  ผลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะน ำไปใช้ในด้ำนใดบ้ำงในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 

7. ใหท้่ำนสร้ำงแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เพื่อประเมินเพื่อนในชั้นแบบรำยบุคคล
โดยใช้วธิีกำรประเมินผลแบบรำยบุคคลแบบใดแบบหนึ่งเพียง 1  วิธี 
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บทที ่ 7 

การบริหารค่าตอบแทน  

   ค่ำตอบแทน เป็นสิ่งส ำคัญขององค์กำร  มีส่วนกระตุ้นและจูงใจให้คนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำสมัครท ำงำนในองค์กำร  ค่ำตอบแทนที่องค์กำรจ่ำยให้กับพนักงำนภำยในองค์กำร 
อำจอยู่รูปของค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  ซึ่งให้แก่พนักงำนภำยในองค์กำรไม่ว่ำจะเป็น
ทำงตรง  หรอืทำงอ้อม  จะต้องให้กับพนักงำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง  กำรที่องค์กำร
หลำยแหง่จำ่ยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนในจ ำนวนที่สูง  ส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อต้องกำรให้พนักงำนทุ่มเท
ก ำลังกำย  และก ำลังใจในกำรท ำงำน  มีควำมเสียสละให้กับองค์กำร  ส่วนพนักงำนเมื่อได้รับ
ค่ำตอบแทนในจ ำนวนที่สูง  ก็ควรท ำงำนให้กับองค์กำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  และสร้ำงควำม
เจริญก้ำวหน้ำใหก้ับองค์กำรในอนำคต  ค่ำตอบแทนจึงเปรียบเสมือนต้นทุนที่ส ำคัญขององค์กำร  กำร
บริหำรค่ำตอบแทนจึงต้องยึดหลักควำมสำมำรถในกำรจ่ำยขององค์กำร  ภำยใต้กำรประเมินค่ำงำนที่
เหมำะสมกับกำรจ่ำยนั่นเอง (กิ่งพร  ทองใบ, 2550, หน้ำ 1)  ได้กล่ำวเกี่ยวกับควำมหมำยของ
ค่ำตอบแทน  ไว้ดังนี ้

 

ความหมายของการบริหารค่าตอบแทน 

   ได้มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  ค่ำตอบแทนหรือกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(Compensation)  ไว้ดังนี ้  

   กิ่งพร ทองใบ  (2550, หน้ำ 5)  ได้ใหค้วำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  ทุกรูปแบบของ
สิ่งของหรือรำงวัล  ทั้งที่เป็นตัวเงิน  บริกำรที่จับต้องได้  และผลประโยชน์ที่ลูกจ้ำงได้รับจำกกำร
ท ำงำน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ในกำรจำ้งงำน 

   เฉลิมพงศ์  มีสมนัย  และสมศักดิ์  เจตสุรกำนต์ (2553, หน้ำ 7-6)  ได้ให้ควำมหมำยของ  
ค่ำตอบแทน  หมำยถึง  สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำน  (ลูกจ้ำง/พนักงำน/บุคลำกร)  ได้รับจำกกำรท ำงำนให้แก่องค์กำร
นำยจ้ำง  ซึ่งอำจเป็นรำงวัลภำยนอก  ซึ่งเป็นสิ่งของหรือรำงวัลทุกรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นเงินหรือประโยชน์
และบริกำรที่สำมำรถจับต้องได้  และหรือรำงวัลภำยในที่ยำกจะจับต้องได้แต่สำมำรถจะรับรู้ได้  เช่น  กำร
ได้รับประสบกำรณ์  ควำมช ำนำญหรอืทักษะ  หรอืควำมรู้จำกกำรท ำงำนนั้น  

   เสนำะ  ติเยำว์  และชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2553, หน้ำ 193)  ได้ให้ควำมหมำยของ  
ค่ำตอบแทน  หมำยถึง  ผลตอบแทนต่ำง   ทั้งหมดที่ลูกจ้ำงจะได้รับจำกกำรท ำงำน  ซึ่งส่วนประกอบ
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ของค่ำตอบแทนทั้งหมด (Total Compensation)  ประกอบไปด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial 
Compensation)  และค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ (Nonfinancial Compensation) 

   กัลยำรัตน์   ธีระธนชัยกุล  (2557, หน้ำ 240)  ได้ให้ควำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  กำร
พัฒนำนโยบำย  กำรวำงแผน  กำรจัดรูปงำน  และกำรน ำนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนไปปฏิบัติตลอดจน
ควบคุมกำรจำ่ยค่ำตอบแทนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำรที่ตั้งไว้  โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำง   ที่องค์กำรจ่ำย
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนนี้อำจจ่ำยในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  จูงใจให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพส่งเสริมขวัญก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนและ
เสริมสร้ำงฐำนควำมเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น 

   วิเชียร  วิทยอุดม (2557, หน้ำ 8-1)  ได้ให้ควำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  สิ่ง
ส ำคัญที่ช่วยในกำรดึงดูดและรักษำพนักงำนไว้ให้อยู่ในองค์กำร  ดังนั้น  จึงเป็นภำระหน้ำที่อัน
ส ำคัญอันหนึ่งของฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดอัตรำผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรมแก่พนักงำนใน
ระดับช้ันในองค์กำร  โดยอัตรำค่ำจ้ำงเงินเดือนที่ก ำหนดต้องมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับผลกำร
ปฏิบัติงำน  และต้องพิจำรณำถึงอัตรำค่ำจ้ำงเงินเดือนของคู่แข่งจำกภำยนอกองค์กำร  รวมถึง
ระบบค่ำตอบแทนในองค์กำรต้องมีควำมเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กำรนั้น   
ด้วย 

   Byars and Rue (2006, p.249)  ได้ให้ควำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  รำงวัล
ภำยนอกที่พนักงำนได้รับเพื่อแลกกับกำรท ำงำน  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกำรจ่ำยแบบเงินเดือน  
ค่ำจำ้ง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงสร้ำงขององค์กำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   Mondy (2008, p. 242)  ได้ใหค้วำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  ผลรวมของรำงวัลทุกชนิดที่
ถูกจัดหำให้กับลูกจ้ำงเพื่อตอบแทนให้กับกำรท ำงำนของลูกจ้ำงที่ท ำงำนให้กับบริษัท  มีวัตถุประสงค์
โดยรวมของกำรจัดหำค่ำตอบแทนก็คือเพื่อดึงดูด  และเพื่อจูงใจลูกจ้ำง (Attract  Retain and Motivate) 

  

   Dessler  (2015, p. 362)  ได้ให้ควำมหมำยของค่ำตอบแทน  หมำยถึง  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
ลูกจ้ำง หมำยควำมรวมถึงรูปแบบทั้งหมดของกำรจ่ำยที่จ่ำยให้กับลูกจ้ำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ
ลูกจ้ำง ซึ่งรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของเงินค่ำตอบแทนด้วย  ในกำรจ่ำยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่
ส ำคัญ 2  องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบที่ 1  กำรจ่ำยในรูปของตัวเงินตรงตรง (Direct Financial Payment) 

ได้แก่ ค่ำจ้ำง(Wages) เงินเดือน (Salaries)  ค่ำตอบแทนแบบจูงใจ (Incentive) ค่ำคอมมิชช่ัน (Commission) 

และโบนัส(Bonus)  องค์ประกอบที่ 2  กำรจ่ำยในรูปของตัวเงินทำงอ้อม  ได้แก่  จ่ำยสวัสดิกำรหรือ
ผลประโยชน์เกื้อกูลทำงกำรเงิน  เช่น  ค่ำประกันที่จ่ำยให้กับลูกจ้ำงและกำรจ่ำยเงินในช่วงกำรพักร้อน  

เป็นต้น 
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   จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  ค่ำตอบแทน  
หมำยถึง  สิ่งต่ำง   ที่องค์จ่ำยให้กับลูกจ้ำง/พนักงำนที่อยู่ในองค์กำร  เพื่อเป็นค่ำตอบแทนในกำร
ท ำงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนได้ทุ่มเทก ำลังกำย  และก ำลังใจท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนให้กับองค์กำรอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ  โดยทั่วไปค่ำตอบแทนที่องค์กำรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 2  ส่วนคือ  ค่ำตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  ค่ำตอบแทนที่เป็นเงิน  ได้แก่  ค่ำจ้ำง  เงินเดือน  โบนัส  ค่ำนำยหน้ำ  เป็นต้น  
ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  ได้แก่  งำน  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  ประโยชน์และบริกำรที่
องค์กำรจัดใหม้ำกกว่ำที่สทิธิขั้นพืน้ฐำนที่กฎหมำยก ำหนดไว้  เป็นต้น   

   ดังนั้น  ค่ำตอบแทนยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของลูกจ้ำง/
พนักงำน  และยังดึงดูดและจูงใจใหผู้ส้มัครงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สนใจและมำยื่นใบสมัคร
กับองค์กำรอีกด้วย  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ดีจะต้องจ่ำยให้อย่ำงยุติธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกคน
ในองค์กำรเพื่อลดปัญหำที่เกิดจำกข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง  นอกจำกนี้  ค่ำตอบแทนจึง
เป็นสิ่งที่แสดงฐำนะควำมมั่นคงขององค์กำรที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรให้เป็นที่
รู้จักแพร่หหลำยและได้เปรียบคู่แข่งขันที่อยู่ภำยนอกองค์กำรอีก       

 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน  
   Mondy (2008,  p. 242)  ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบของค่ำตอบแทนทั้งหมดจะประกอบไปด้วย
ส่วนที่เป็นตัวเงิน (Financial)  และไม่ใช่ตัวเงิน (Nonfinancial)  ส ำหรับส่วนที่เป็นตัวเงินจะประกอบไปด้วย
กำรจ่ำยแบบโดยตรง (Direct Financial)  ได้แก่  ค่ำจ้ำง  เงินเดือน  ค่ำคอมมิชช่ันและโบนัส  ส ำหรับส่วน
ที่เป็นทำงอ้อม (Indirect Financial)  เรียกอีกอย่ำงว่ำผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefit)  ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
ผลประโยชน์ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ใหเ้ป็นควำมปลอดภัยมั่นคงทำงสังคม และจ่ำยค่ำตอบแทนให้เมื่อ
ถูกเลิกจ้ำง  ค่ำตอบแทนซึ่งเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลและครอบครัว นอกจำกนี้ก็มีผลประโยชน์แบบ
สมัครใจ  เช่น  กำรจำ่ยส ำหรับกำรท ำงำนในเวลำและนอกเวลำงำนกำรประกันชีวิตกำรดูแลสุขภำพกำร
เกษียณอำยุ  หรือหุ้นที่ให้กับพนักงำน  หรือผลประโยชน์ในกรณีที่ไม่ได้ท ำงำนเพิ่มเติม  หรือกำร
ให้บริกำรกับลูกจ้ำงส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์แบบบริษัทก ำหนดเอง  ซึ่งสำมำรถแสดงเป็น
รูปภำพได้ดังนี ้
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ภาพท่ี  7. 1  แสดงองค์ประกอบของค่ำตอบแทน 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  Mondy ,2008 p. 242) 

    จำกภำพที่ 7.1  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดองค์ประกอบของค่ำตอบแทนที่องค์กำร
จ่ำยให้กับพนักงำนจึงแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ได้แก่  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  และไม่ใช่ใช่ตัว
เงนิ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  ที่ใหแ้ก่พนักงำนได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation)  หมำยถึง  ค่ำตอบแทนที่จ่ำย
ให้กับองค์กำรในรูปของตัวเงินโดยแบ่งออกเป็น 2  ทำง  ได้แก่  ค่ำตอบแทนทำงตรง (Direct 

Financial Compensation) และค่ำตอบแทนทำงอ้อม (Indirect Financial Compensation)  โดยทั้งสอง
อย่ำงนีม้ีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันดังนี้ 

1.1 ค่าตอบแทนทางตรง  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจูงใจให้พนักงำนทุ่มเทก ำลังกำย
ก ำลังใจให้กับกำรท ำงำนในองค์กำร  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนในรูปของ  เงินเดือน  ค่ำจ้ำง  กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ  โบนัส  คอมมิชช่ันและค่ำนำยหน้ำที่ได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรอื่น   ขึ้นอยู่
กับสถำนประกอบกำรนั้นทีจ่ะด ำเนินธุรกิจ 

1.2 ค่าตอบแทนทางอ้อม  หมำยถึง  สิ่ งจูงใจที่องค์กำรจ่ำยให้กับพนักงำน
นอกเหนือจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงซึ่ง  ได้แก่  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  ประกันสุขภำพ  
ค่ำประกันชีวติกลุ่ม  ค่ำรักษำพยำบำล  ทุนกำรศึกษำให้กับบุตรหรือตัวพนักงำนที่ต้องกำรจะศึกษำ
ต่อ  กำรลำป่วยลำกิจโดยพนักงำนยังคงได้รับค่ำจ้ำง  ทั้งนี้  พนักงำนในองค์กำรอำจจะไม่จ ำเป็น

คำ่ตอบแทน 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

คำ่ตอบแทนทำงตรง 

คำ่ตอบแทนทำงอ้อม 

คำ่ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

งำน 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ นอกเหนือจำกที่รัฐก ำหนดให้ 
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จะต้องไปใช้บริกำร  แต่องค์กำรมีไว้เพื่อให้พนักงำนมีควำมมั่นใจว่ำ  องค์กำรมีกำรดูแลพนักงำน
ภำยใต้หลักพืน้ฐำนที่เหมำะสม 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Financial Compensation)  ได้แก่  ค่ำตอบแทนที่
องค์กำรจำ่ยใหก้ับพนักงำนในรูปของงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2.1 งาน (The job)  เป็นงำนที่องค์กำรมอบหมำยให้พนักงำนนอกเหนือจำกงำนประจ ำ
ที่เป็นอยู่โดยงำนที่มอบหมำยให้จะต้องมีลักษณะที่ท้ำทำยควำมรู้ควำมสำมำรถกำรแสดงฝีมือของ
ตัวพนักงำน  ทั้งนี้พนักงำนจะรู้สึกภูมิใจ  แม้ว่ำต ำแหน่งที่ตนเองได้รับผิดชอบจะเป็นงำนที่อยู่ใน
ระดับไม่สูง  แต่ถ้ำต้องกำรให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนและเกิดกำรประสำนงำนที่ดี 
และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กำร  จึงควรจัดให้พนักงำนได้รับมอบหมำยงำนที่น่ำสนใจและมี
ควำมท้ำยทำยเอง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรให้พนักงำนระดับแม่บ้ำนได้น ำเสนอเกี่ยวกับวิธีกำรประหยัด
น้ ำประหยัดไฟ  เป็นต้น 

2.2 สภาพแวดล้อมของงาน (Job Environment)  รูปแบบของงำนที่ท ำให้พนักงำนทุก
คนในองค์กำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนมำกที่สุดภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและมี
บรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดี  เช่น  นโยบำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและชัดเจนเป็น
มำตรฐำนกำรจ่ำยแบบเดียวกันกำรยืดหยุ่นในกำรบังคับบัญชำเพื่อนร่วมงำนที่ดี  และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ปัญหำตัดสินใจร่วมกันกำรท ำงำนเป็นทีมส่งเสริมให้องค์กำรให้รับก้ำวหน้ำ  และมี
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นน ำมำซึ่งควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กำรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการให้ค่าตอบแทน  

   เพื่อให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกรภำยในองค์กำรเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม และตรงกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กำร  กล่ำวว่ำ  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนควรยึดหลักกำร (เสนำะ  ติเยำว์ และ 
ชนินทร ์ ชุณหพันธรักษ์, 2553, หน้ำ 195)  ดังต่อไปนี ้ 

1. ดึงดูดให้คนมาสมัครงาน  องค์กำรใดที่มีหลักกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมำะสมสอดคล้องกับค่ำครองชีพของพนักงำน  มักจะได้รับควำมสนใจจำกผู้สมัครงำนจำก
หลำยแหง่  ท ำใหม้ีผู้มำสมัครงำนเป็นจ ำนวนมำก  และท ำให้โอกำสที่องค์กำรจะได้รับผู้สมัครที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  ศักยภำพในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่
องค์กำรได้เปิดรับ  กล่ำวคือ ยิ่งมีผู้มำสมัครมำกเท่ำไร  องค์กำรก็มีโอกำสได้เปรียบในเรื่องของ
กำรคัดเลือกคนมำกเท่ำนั้น 
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2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างเต็มความสามารถ  ค่ำตอบแทนที่องค์กำรจ่ำย
ใหพ้นักงำนอย่ำงยุติธรรม  ถูกต้อง  เหมำะสมกับปริมำณงำน  ควำมรับผิดชอบของพนักงำน  ยิ่ง
สร้ำงควำมพึงพอใจให้พนักงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่ตนเองได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถมำกยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  ท ำให้ผลผลิต
ขององค์กำรสูงขึน้น ำมำซึ่งกำรขยำยธุรกิจขององค์กำรในอนำคต 

3. เพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย  ค่ำตอบแทนเปรียบเสมือนต้นทุนที่ส ำคัญขององค์กำร  
หำกองค์กำรมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรจ่ำยตอบแทนที่เหมำะสม  ก็จะส่งผลให้องค์กำรมีก ำไร
น ำมำใช้ในกำรบริหำรองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  กำรที่องค์กำรมีกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและยุติธรรม  เป็นกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนภำยใน
องค์กำรด้วยกัน ไม่เกิดกำรร้องเรียนเกี่ยวกับค่ำตอบแทนที่นำยจ้ำงจ่ำยให้  อันเนื่องมำจำกกำร
จำ่ยค่ำตอบแทนที่ไม่ยุตธิรรมนั่นเอง 

   ค่ำตอบแทนมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญต่อองค์กำร  ที่ช่วยในกำรดึงดูดผู้สมัครงำนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำสมัครงำนกับองค์กำร  ท ำให้องค์กำรได้เปรียบองค์กำรอื่น   ที่มี
ขนำดและลักษณะใกล้เคียงกัน  โดยเฉพำะองค์กำรที่จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนสูง  เพรำะ
นอกเหนือจำกเงินเดือนที่ตนเองได้รับประจ ำอยู่แล้ว  กำรได้รับผลตอบแทนสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนอื่น   ยังเป็นตัวช่วยให้ผู้สมัครงำนน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจที่จะเลือกสมัคร
งำนกับองค์กำรอีกด้วย  ตัวอย่ำงเช่น  องค์กำรภำคเอกชนที่มีควำมมั่นคงจะก ำหนดวันหยุดเสำร์
และอำทิตย์  ให้กับพนักงำนเป็นส่วนใหญ่  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  รถรับส่ง  บ้ำนพัก  อำหำร 3 
เวลำ  และกำรประกันชีวติกลุ่มใหก้ับพนักงำนทุกคนในองค์กำร ซึ่งสวัสดิกำรที่องค์กำรให้เหล่ำนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นสวัสดิกำรนอกเหนอืจำกที่รัฐก ำหนดให้นั่นเอง  

 

หลักและนโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน  

   ส ำหรับหลักและนโยบำยที่ดีเกี่ยวกับค่ำตอบแทนที่องค์กำรแต่ละแห่งจะให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน กล่ำวว่ำ อำจขึ้นอยู่กับ ขนำด และรูปแบบขององค์กำร ประเภทธุรกิจที่หลำกหลำย
และแตกต่ำงกัน ภำยใต้หลักและนโยบำย (เสนำะ  ติเยำว์ และ ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์, 2553,  
หน้ำ 197) ดังต่อไปนี ้

1. จ่ายค่าตอบแทนที่ให้ต้องต่ ากว่าอัตราทั่วไป  องค์กำรที่มีกำรก ำหนดนโยบำย
ค่ำตอบแทนที่ยึดหลักกำรจำ่ยที่ต่ ำกว่ำอัตรำขององค์กำรทั่วไป  ท ำให้เสียโอกำสที่จะได้คนมีควำมรู้
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ควำมสำมำรถมำสมัครงำน  ทั้งนี้  ผู้สมัครงำนส่วนใหญ่จะพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ที่องค์กำรจ่ำยให้  ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญที่ท ำให้ผู้สมัครงำนมั่นใจว่ำองค์กำร มี
ควำมมั่นคงนึกถึงบุคลำกรเป็นหลัก  ดังนั้น  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ต่ ำกว่ำอัตรำทั่วไป ส่วนใหญ่
ผูส้มัครงำนจะเป็นกลุ่มแรงงำนที่ไม่เน้นฝมีือมำกนัก 

2. จ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับอัตราทั่วไป  องค์กำรที่มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
โดยยึดหลักกำรจำ่ยในระดับเดียวกับประเภทของธุรกิจที่มีระดับและขนำดเท่ำเทียมกัน  ไม่จ ำเป็นที่จะต้อง
แข่งขันกับองค์กำรอื่น   ที่ใกล้เคียงกันมำกนัก  ทั้งนี้เพรำะองค์กำรมีกำรจ่ำยที่เท่ำเทียมกัน  ลักษณะของ
แรงงำนที่จะมำสมัครก็จะเป็นกลุ่มแรงงำนที่ไม่มีควำมสำมำรถ  และไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 

3. จ่ายค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราทั่วไป  องค์กำรที่มีมีกำรค่ำตอบแทนให้สูงกว่ำประเภท
และขนำดของธุรกิจประเภทเดียวกัน  จะส่งผลให้องค์กำรเป็นที่สนใจต่อผู้สมัครที่มีควำมรู้ควำมสมำรถให้
เข้ำมำสมัครงำนกับองค์กำร  อีกทั้งยังเป็นกำรรักษำพนักงำนใหม้ีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรอีกด้วย 

   นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่แตกต่ำงกัน  จะส่งผลต่อกำรตัดสินใจมำร่วมงำนของ
ผู้สมัครงำน  หรือที่ว่ำ  องค์กำรใดจ่ำยค่ำตอบแทนมำกกว่ำคู่แข่งขันทำงธุรกิจ  ก็ย่อมมีโอกำสที่
จะได้รับควำมสนใจจำกผู้สมัครมำกกว่ำองค์กำรที่จ่ำยค่ำตอบแทนในระดับที่ต่ ำกว่ำธุรกิจทั่วไป  
ดังนั้น  ค่ำตอบแทนที่ยุติธรรม และเหมำะสมก็จะเป็นค ำตอบที่พนักงำนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจ
มำกที่สุด 

   ขณะเดียวกัน  องค์กำรที่จ่ำยค่ำตอบแทนในระดับที่ต่ ำกว่ำปกติ  ผู้สมัครงำนส่วนใหญ่
มักจะไม่ให้ควำมสนใจเท่ำที่ควร  หรือบำงครั้งเรำพบว่ำผู้สมัครงำนบำงคนอำจเลือกงำนเนื่องจำก
ปัจจัยอื่น   ที่จะน ำมำตัดสินใจ  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเลือกที่จะสมัครงำนใกล้บ้ำนตนเอง  ถ้ำเทียบ
กับองค์กำรที่มีขนำดใหญ่แต่ต้องเดินทำงไปกลับไกลออกไปอีก  ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงที่สูง  ถ้ำเทียบกันแล้วไม่ต่ำงกันมำกนัก  ผูส้มัครก็ตัดสินใจที่จะท ำงำนใกล้บ้ำนมำกกว่ำ   

   กำรบังคับบัญชำ  หรือควำมยืดหยุ่นในสำยงำนบังคับบัญชำก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้สมัครสนใจในกำรมำร่วมงำน  ทั้งนี้  องค์กำรที่มีขนำดใหญ่  สำยกำรบังคับบัญชำมีควำม
สลับซับซ้อนต่อกำรท ำงำน  ขำดกำรยืดหยุ่น  ก็ส่งผลต่อกำรที่จะไม่มำสมัครงำนกับองค์กำรแห่ง
นั้น  แม้วำ่จะจำ่ยใหใ้นรำคำที่สูงกว่ำก็ตำม 
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หลักการก าหนดค่าตอบแทน  

   กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ดี จะต้องมีหลักในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  (กิ่งพร  ทองใบ, 
2550, หน้ำ 83)  ดังนี ้ 

1. สำมำรถกระตุ้นให้บุคลำกรในองค์กำร  มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน  บุคลำกรในองค์กำร ลดควำม
ขัดแย้ง เหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงพนักงำนภำยในองค์กำรด้วยกันเอง 

3. ยึดหลักควำมสำมำรถ  และสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดี  เกิดกำรแข่งขัน
ระหว่ำงพนักงำนภำยในองค์กำรในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4. กำรบันทึกค่ำตอบแทนของบุคลำกรภำยในองค์กำร  ต้องถูกต้องและมีควำม
โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  และสำมำรถน ำข้อมูลมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนต้นทุนด้ำน
แรงงำนได้ 

4.1 ต้องมีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัว  สำมำรถพัฒนำปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้
ตำมเหมำะสม  ของสภำพเหตุกำรณ์ตำ่ง   ที่อำจเกิดขึน้ได้ในอนำคต 

 

ปัจจัยพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทน  
   เพื่อป้องกันปัญหำอันอำจเกิดขึ้นมำภำยหลัง โดยเฉพำะปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอกองค์กำร  กำรจำ่ยค่ำตอบแทนจึงควรค ำนึงถึงปัจจัยพื้นฐำน  ดังนี้ (เสนำะ  ติเยำว์ และ 
ชนินทร ์ ชุณหพันธรักษ์, 2553, หน้ำ 197)  

1. หลักความสามารถในการจ่ายขององค์การ  กำรจ่ำยให้กับพนักงำนโดยค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของตนเองเป็นหลัก  ทั้งนี้  องค์กำรบำงแห่งอำจจ่ำยค่ำตอบแทนใน
อัตรำที่ต่ ำกว่ำองค์กำรอื่น  ซึ่งผลที่ตำมมำก็จะได้ผู้สมัครที่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำ
สมัครงำน  ในขณะเดียวกันหำกองค์กำรสำมำรถจำ่ยค่ำตอบแทนในอัตรำที่สูงกว่ำองค์กำรอื่น  ก็
จะท ำให้เป็นที่สนใจต่อผู้สมัครที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำนในองค์กำร  ค่ำตอบแทนจึง
เปรียบเสมอืนภำพลักษณะที่ส ำคัญขององค์กำรอย่ำงหนึ่งเช่นกัน 

2. ลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติ  โดยยึดหลักของรำยละเอียดงำน และคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำนมำประเมินค่ำงำน  และคิดค่ำคะแนนออกมำเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนทุก
ต ำแหน่งอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันปัญหำที่เกิดจำกข้อขัดแย้งในกำรเรียกร้อง
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ค่ำตอบแทนของพนักงำนที่จะตำมมำภำยหลังอันเนื่องจำกกำรได้รับค่ำตอบแทนที่แตกต่ำงกัน เกิด
ควำมเหลี่อมล้ ำภำยในองค์กำร  ควรยึดหลักกำรจ่ำยงำนเท่ำกัน  เงนิเท่ำกัน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบให้กับพนักงำนในองค์กำร  ภำยใต้กรอบของประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนแต่
ละคนที่แตกต่ำงกันออกไป  ควรยึดหลักในกำรประเมินที่ยึดผลของงำนเป็นส ำคัญ  ไม่ล ำเอียง
หรือเข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  ภำยใต้หลักที่ว่ำ  ค่ำของคนอยู่ที่ผลของงำน  จะท ำให้พนักงำนมี
ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับองค์กำร  ลดกำรลำออก  และเกิดควำมจงรักภักดีต่อ
องค์กำรจนกระทั่งเกษียณอำยุงำน 

4. ทัศนคติของฝ่ายบริหาร  เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรค่ำตอบแทนมำก
ที่สุด  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะสูงหรือต่ ำ ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ  ขนำด  และสถำนที่  
ซึ่งเป็นตัวก ำหนดค่ำอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  ทั้งนี้  หำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ก ำหนดสูงกว่ำใน
แหล่งงำนประเภทเดียวกัน  โอกำสที่จะได้ผู้สมัครที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถย่อมสูงกว่ำองค์กำรอื่นที่
จ่ำยค่ำตอบแทนน้อยกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะสูงหรือต่ ำมำกเกินไป  ต้องดู
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรว่ำมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด 

5. อุปสงค์อุปทานของแรงงานหรือระดับค่าจ้างโดยทั่วไป  กรณีที่มีแรงงำนเป็น
จ ำนวนมำกอยู่ในตลำดแรงงำน  ส่งผลให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนอยู่ในอัตรำที่ต่ ำ  
ขณะเดียวกันหำกช่วงใดมีกำรขำดแคลนแรงงำน  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนก็จะเป็นไปในอัตรำที่สูง
กว่ำปกต ิ 

6. ค่าครองชีพ  ในสภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  ค่ำครองชีพ
จงึเป็นสิ่งส ำคัญที่พนักงำนควรจะได้รับ  กำรค ำนวณค่ำครองชีพไม่มีหลักในกำรค ำนวณที่แท้จริง
บำงแห่งอำจจ่ำยค่ำครองชีพให้กับพนักงำนตำมควำมเหมำะสม  บำงแห่งอำจใช้วิธีกำรส ำรวจ
จำกพนักงำนภำยในองค์กำรและท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยเพื่อขึน้ค่ำครองชีพ  

7. สหภาพแรงงาน  กำรต่อรองระหว่ำงสหภำพแรงงำนและนำยจ้ำง  ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมในยุคปัจจุบัน  ส ำหรับองค์กำรที่มีขนำดของสหภำพแรงงำนที่มีขนำดใหญ่ยิ่งมี
อ ำนำจในกำรต่อรองกับนำยจำ้งมำก  ซึ่งบำงแหง่อำจใช้วธิีกำรนัดหยุดงำน  ปิดงำน  เฉื่อยงำน  ส่งผล
ใหธุ้รกิจขององค์กำรและประเทศชำติเสียภำพลักษณ์ ก่อใหเ้กิดควำมไม่เช่ือมั่นต่อคู่ค้ำในกำรท ำธุรกิจ
ร่วมกัน  

8. กฎหมายและรัฐบาล  ปฏิบัติตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน   
พ.ศ. 2541  ได้ก ำหนดวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนในองค์กำร  และกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่ดจีะต้องไม่ต่ ำกว่ำพืน้ฐำนที่ภำครัฐก ำหนด  โดยยึดหลักกำรจำ่ยใหเ้ท่ำเทียมกัน 
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วธิีการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน 

   กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของแต่ละองค์กำรจะมีวิธีคิดที่แตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทรูปแบบวิธีกำรขององค์กำรธุรกิจแห่งนั้นที่จะน ำมำปฏิบัติ (กิ่งพร  ทองใบ, 2550,  หน้ำ 
83) โดยวิธีดังต่อไปนี ้

1. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามเวลาที่ใช้ในการท างาน (Time  Rate)  เป็นกำรจ่ำยตอบ
แทนโดยใช้เวลำในกำรท ำงำนเป็นตัวก ำหนดซึ่งได้แก่  รำยช่ัวโมง  รำยวัน  รำยเดือน  โดยคิดจำก
จ ำนวนกำรท ำงำนที่เกิดขึ้นจริง  ตัวอย่ำงเช่น 

1.1 การคิดเป็นรายชั่วโมง  นำย ก.  ท ำงำนได้ค่ำแรงช่ัวโมงละ 40  บำทใน 1  วันนำย 
ก.ท ำงำน 8  ช่ัวโมง  (40 บำท:ช่ัวโมง X 8  ช่ัวโมง = 320 บำท)  ดังนั้นนำย ก.  จะได้ค่ำตอบแทนใน 
1 วัน  เป็นเงนิจ ำนวน 320  บำท  วิธีนีเ้หมำะส ำหรับงำนที่ไม่ต้องอำศัยทักษะในกำรท ำงำนมำกนัก 

1.2 การคิดเป็นรายสัปดาห์  นำย ข.  ท ำงำนได้ค่ำแรงวันละ 300  บำทใน 1  สัปดำห ์
นำย ข . ท ำงำน 6  วัน  ค่ำแรงที่คิดให้ นำย ข. (300  บำท:วันX 6 วัน= 1,800 บำท) ดังนั้น นำย ข. 
จะได้รับค่ำตอบแทน 1  สัปดำห์  เท่ำกับ 1,800 บำท  วิธีนี้ส ำหรับพนักงำนที่ไม่ได้รับกำรบรรจุเป็น
พนักงำนประจ ำขององค์กำรหรอืกำรจ้ำงงำนช่ัวครำวเท่ำนั้น 

1.3 การคิดเป็นรายเดือน  โดยจะท ำกำรจ่ำยให้ค่ำพนักงำนที่มำท ำงำนเป็นปกติโดย
ไม่หักวันลำป่วยลำกิจลำพักผอ่นแต่อย่ำงใด  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจแก่พนักงำนที่ปฏิบัติงำน
ภำยในองค์กำรโดยมีวิธีคิดให้ดังนี้  นำย ค.  ท ำงำนได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000  บำท  เมื่อ
วันสิ้นเดือนในระหว่ำงเดือนมีกำรลำป่วย 1 วัน  ก็จะได้รับค่ำตอบแทน 15,000  บำท  เท่ำเดิม โดย
ไม่หักค่ำใช้จ่ำยในวันลำแต่อย่ำงใด 

2. การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลผลิต (Piece Rate)  เป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
โดยยึดผลผลิตที่ที่ผลิตได้ใน 1  วันเป็นตัวก ำหนดแล้วคูณด้วยค่ำแรงที่จ่ำยให้โดยมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตไว้ดังตัวอย่ำงตอ่ไปนี ้
     ผลิตได ้11  ชิน้ค่ำแรงชิน้ละ 50 บำทสูงกว่ำมำตรฐำน  

      (11  ชิน้X 50 บำทคิดเป็นเงนิ 550  บำท)   
     ผลิตได ้10  ชิน้ค่ำแรงชิน้ละ 40  บำทมำตรฐำน 

      (10 ชิน้ X 40  บำทคิดเป็นเงนิ 400  บำท) 
     ผลิตได ้9  ชิน้ค่ำแรงชิน้ละ 35  บำท  ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

      ( 9 ชิน้ X ค่ำแรงชิน้ละ 35  บำท  คิดเป็นเงนิ 315 บำท) 
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   จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้  จะเห็นได้ว่ำค่ำแรงที่ได้จำกกำรผลิตสินค้ำแตกต่ำงกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับปริมำณที่พนักงำนผลิตได้  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำองค์กำรต้องกำรกระตุ้นให้
พนักงำนสำมำรถท ำงำนได้มำกขึ้น  และใช้ค่ำแรงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อหน่วยเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงำน
ผลิตสินค้ำเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ใช้เวลำมำเป็นตัวก ำหนดกำรท ำงำน  ในขณะเดียวกันก็จะก ำหนด
มำตรฐำนในกำรผลิตให้กับลูกจ้ำงเพื่อให้ได้ผลผลิตตำมที่วำงแผนไว้  หำกลูกจ้ำงสำมำรถผลิตได้
เพิ่มขึ้นองค์กำรก็จะให้ค่ำแรงจูงใจเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้ำงท ำงำน  วิธีนี้เหมำะกับงำนที่ต้องเร่ง
ผลิตสินค้ำให้ตำมค ำสั่งซื้อ  แต่หำกลูกจ้ำงท ำงำนเร่งเกินไปเพื่อที่จะเอำยอดผลิตก็จะท ำให้สินค้ำ
ขำดคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดได้ 

3. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลก าไร (Profit Sharing)  เป็นวิธีกำรจ่ำยจูงใจพนักงำน
แบบกำรก ำหนดอัตรำพืน้ฐำนบวกด้วยเงนิเพิ่มพิเศษโดยพนักงำนจะได้รับค่ำจ้ำงเพิ่มขึ้นจำกผลก ำไร
ที่องค์กำรได้รับเมื่อองค์กำรสำมำรถส่งไปขำยและได้ก ำไรทีละมำก   จึงน ำก ำไรนั้นมำแบ่งปันผล
ใหก้ับพนักงำนทุกคนในองค์กำรกำรจ่ำยออกเป็นรำยไตรมำสรำย 6 เดือนหรือ 1 ปี  เป็นต้น  ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรประหยัดต้นทุนจำกกำรผลิตสินค้ำให้ได้ปริมำณมำก
ภำยใต้กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดก ำไรสูงสุดในกำรแบ่งปันผลก ำไรบำงแห่งอำจจ่ำย
ให้ในรูปของเงินสดหรืออำจให้พนักงำนถือหุ้นท ำให้พนักงำนรู้สึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กำร
และพร้อมที่จะพัฒนำองค์กำรไปด้วยกัน 

4. การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจตามยอดขาย  เป็นกำรจ่ำยให้กับพนักงำนที่มี
หน้ำที่ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้กับลูกค้ำหำกพนักงำนขำยได้รับค ำสั่งซื้อตำมที่ตกลง
บริษัทก็จะท ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ทั้งนี้เนื่องจำกพนักงำนขำยจะต้องท ำยอดขำยให้ได้ตำมที่ได้
ตกลงกับบริษัทไว้โดยมีวธิีกำรคิดดังนี้ 

ตารางที่  7. 1  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบจูงใจตำมยอดขำย 

ยอดขาย (บาท) ค่าตอบแทนจากการขาย (บาท) 

รถยนต์ 1  คัน 5,000 

รถยนต์  2  คัน 15,000 

รถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึน้ไป 20,000 บำทต่อคัน 

   จำกตำรำง  7.1  แสดงให้เห็นถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบจูงใจตำมยอดขำย  จะพบว่ำ
กำรขำยรถยนต์ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงจะมีรำคำขำยค่อนข้ำงสูง  ค่ำตอบแทนกำรขำยจึงต้องกระตุ้น
และจูงใจในระดับที่ค่อนข้ำงสูงพอสมควร 



246 

 

วธิีการปรับค่าจ้าง 
   กำรปรับค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนในองค์กำรมีหลำกหลำยรูปแบบ (สุพจน์  นำคสวัสดิ์, 
2555,  หน้ำ 26)  ได้กล่ำวไว้ว่ำ “กำรปรับค่ำจ้ำงจะขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรจะน ำไปปรับใช้แบบใดทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับขนำดประเภทธุรกิจขององค์กำร” โดยทั่วไปมีกำรปรับค่ำจ้ำงรูปแบบ
ดังต่อไปนี ้

1. วิธีปรับแบบดั้งเดิม (Traditional  Adjustment)  เป็นกำรปรับค่ำจ้ำงให้กับผู้ปฏิบัติงำน
ที่มเีงนิเดือนต่ ำกว่ำขั้นเงินเดือนใหม่เท่ำนั้นส่วนผูใ้ดที่มเีงินเดือนสูงอยู่แล้ว 

   ตัวอย่ำง  บริษัท  BKK   จ ำกัด  ก ำหนดให้เงินเดือนเริ่มต้นของพนักงำนตำมที่กฎหมำยขั้น
ต่ ำที่ก ำหนดให้เดือนละ 9,000  บำท  โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเดิมของพนักงำน คือ 6,450 บำท  จง
แสดงวิธีกำรคิดค่ำจ้ำงใหก้ับพนักงำนโดยใช้วธิีแบบดั้งเดิม 

สูตรการปรับค่าจ้างแบบดั้งเดิม   

 จ ำ น ว น เ งิ น ที่
ปรับ   

= เงนิเดือนเริ่มต้นใหม่ – เงนิเดือนปัจจุบันของพนักงำน 

  = 9,000 – 6,500  บำท 

  = 2,250  บำท 

   เมื่อเรำได้ตัวเลขส่วนต่ำงของกำรปรับเงินเดือนแบบดั้งเดิม คือ  เงินเดือนเริ่มต้นใหม่ - 
เงนิเดือนปัจจุบันของพนักงำน = 9,000 - 6,500 บำท  จะได้ส่วนต่ำงอยู่ที่ 2,500  บำท  เรำจึงน ำ
ตัวเลขส่วนต่ำงไปบวกเพิ่มกับจ ำนวนเงินเดือนปัจจุบัน  จะได้เงินเดือนเท่ำกับ 9,000  บำท  
ผลต่ำงของค่ำจ้ำงที่ปรับขึ้นของแต่ละคนจะไม่เท่ำกัน  แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้  
กล่ำวคือ เงื่อนไขกำรปรับค่ำจ้ำงวิธีแบบดั้งเดิมของพนักงำนทุกคนให้ไปอยู่ที่ 9,000  บำท นั่นเอง  
ซึ่งแสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี ้
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ตารางที่  7. 2  แสดงวธิีกำรขึน้ค่ำจ้ำงแบบดั้งเดิม 

รหัส
พนักงาน 

ชื่อพนักงาน ต าแหน่ง อายุงาน 
(ปี) 

เงินเดือน
ปัจจุบัน 

เงินเดือน
ใหม ่

ผลต่าง 

001 นำยวทิวัส พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

5 6,500 9,000 2,500 

002 นำยบุญฤทธ์ิ พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

10 7,000 9,000 2,000 

003 นำงมลฤดี พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

15 8,000 9,000 1,000 

004 นำงสัมฤทธ์ิ พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

20 15,000 15,000 ไมป่รับ 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  สุพจน์ นำคสวัสดิ ์และอนันต ์มุขยวงศำ, 2555, หน้ำ 32) 

   จำกตำรำงที่ 7.2  จะพบว่ำกำรขึ้นค่ำจ้ำงแบบดั้งเดิม ท ำให้เรำได้เห็นผลต่ำงของกำร
จ่ำยค่ำจ้ำงแบบดั้งเดิมที่มีผลต่ำงที่แตกต่ำงกัน  จะเห็นได้ว่ำผู้ที่ได้รับกำรปรับค่ำจ้ำงสูงสุด  คือ  
นำยวิทวัส  ซึ่งมีส่วนต่ำงอยู่ที่ 2,500  บำท  ต่ำงกับคนอื่น  ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับกำรปรับค่ำจ้ำงเลย 
เป็นนำงสัมฤทธิ์  เนื่องจำกค่ำจ้ำงของนำงสัมฤทธิ์   สูงกว่ำเพดำนที่ก ำหนดไว้ 9,000  บำท  
กล่ำวคือ  ผูท้ี่ได้รับค่ำจำ้งไม่ถึง 9,000 จะได้รับกำรปรับค่ำจำ้งตำมที่กฎหมำยขั้นต่ ำก ำหนดไว้  

   กำรปรับค่ำจำ้งแบบดั้งเดิมวิธีนี้พบว่ำ  เมื่อปรับไปแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนที่
ท ำงำนมำนำน  และได้รับกำรปรับทุกคน  ในขณะที่พนักงำนที่ได้รับค่ำจ้ำง 15,000  บำท  ไม่ได้
รับกำรปรับขึ้นแต่อย่ำงใด  ซึ่งกำรปรับโดยวิธีนี้จะท ำให้พนักงำนขำดขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน  และอำจลำออกไปในที่สุด 

2. วิธีการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่ (Flat  Rate  Adjustment)  เป็นกำรปรับค่ำจ้ำง
โดยใช้หลักควำมสำมำรถในกำรจ่ำย  (Ability to Pay)  เหมำะส ำหรับองค์กำรที่มีขนำดกลำงจนถึง
ขนำดใหญ่วิธีนี้เมื่อปรับแล้วจะท ำให้ต้นทุนในกำรปรับค่ำจ้ำงค่อนข้ำงสูงแต่มีข้อดีเมื่อปรับแล้ว
พนักงำนส่วนใหญ่มำกจะพึงพอใจในกำรปรับวิธีนี ้  
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   ตัวอย่ำง  ก ำหนดให้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่  6,500  บำท  และเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ตำมกฎหมำย
แรงงำนก ำหนดให้วันละ  300  บำทคิดเป็นเดือนละ  9,000  บำทต่อเดือน  มีวิธีกำรคิดค่ำจ้ำงแบบอัตรำ
คงที่สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

สูตรการปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่   

 จ ำนวนเงนิที่ปรับ   = เงนิเดือนเริ่มต้นใหม่ – เงนิเดือนเริ่มต้นเดิม 

  = 9,000 – 6,500  บำท 

  = 2,500  บำท 

   ดังนั้น  ส่วนต่ำงของค่ำจ้ำงที่จะน ำมำขึ้นให้กับพนักงำนทุกคนจึงเท่ำกับ  2,500 บำท  
ซึ่งแสดงในรูปของตำรำงต่อไปนี ้ 

ตารางที่  7. 3  แสดงวธิีกำรปรับค่ำจำ้งแบบอัตรำคงที่ 

รหัส
พนักงำน 

 

ชื่อพนักงำน 

 

ต ำแหนง่ 
 

อำยุงำน 

(ปี) 
เงินเดอืน
ปัจจุบัน 

 

จ ำนวนเงินท่ี
ปรับ 

 

เงินเดอืน
ใหม่ 

 

001 นำยวทิวัส   พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

5 6,500 2,500 9,000 

002 นำยบุญยฤทธ์ิ พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

10 7,000 2,500 9,500 

003 นำงมลฤด ี พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

15 8,000 2,500 10,500 

004 นำงสัมฤทธ์ิ พนักงำนแผนก
ธุรกำร 

20 15,000 2,500 17,500 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  สุพจน ์นำคสวัสดิ์ และอนันต ์มุขยวงศำ, 2555, หน้ำ 37) 

   จำกตำรำงที่ 7.3  จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรปรับค่ำจำ้งแบบอัตรำคงที่  สำมำรถท ำได้โดยกำร
คิดค ำนวณจำกพนักงำนที่มีค่ำจ้ำงน้อยที่สุด  แล้วปรับไปหำจ ำนวนเงินที่กฎหมำยก ำหนดให้คือ  
9,000  บำท  จะได้ส่วนต่ำงอยู่ที่ 2,500  บำท  เรำจึงน ำ 2,500 บำท  ไปรวมกับจ ำนวนเงิน
ค่ำจ้ำงเดิมของแต่ละคนออกมำเป็นค่ำจ้ำงที่ลดหลั่นกันไปวิธีเมื่อน ำมำใช้ย่อมเป็นที่พอใจกับ
พนักงำนในองค์กำรในขณะเดียวกันหำกองค์กำรนั้นเป็นองค์กำรที่มีขนำดใหญ่ก็จะมีต้นทุน
ค่ำจำ้งที่ค่อนข้ำงสูงพอสมควร 
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3. วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น (Compression Adjustment)  เป็นกำรหำจุดตัดของกำร
คิดค่ำจ้ำงแบบดั้งเดิมผสมผสำนกับจุดตัดหรือที่เรียกว่ำ  “หลุมอำกำศ”  โดยมีสูตรในกำร
ค ำนวณดังนี ้

สูตรการปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น  

 จ านวนเงนิที่ปรับ   

 = (จุดตัด-เงินเดือนปัจจุบันของพนักงำน) X (เงินเดือนเริ่มต้นใหม-่เงินเดือนเริ่มต้นเดิม) 
(จุดตัด-เงินเดือนเริ่มตน้เดิม) 

 

   ดังนัน้  พนักงำนจะได้รับค่ำจำ้งจำกกำรปรับแบบวิธีลดหลั่นได้ดังนี้ 

ตารางที่  7. 4  กำรปรับค่ำจำ้งแบบลดหลั่น 

รหัส
พนักงำน 

 

ชื่อพนักงำน 

 

ต ำแหนง่ 
 

อำยุงำน 
(ปี) 
 

เงินเดอืน
ปัจจุบัน 

 

จ ำนวนเงิน
ท่ีปรับ 

 

เงินเดอืนใหม ่

 

001 นำยวทิวัส พนักงำน
แผนกธุรกำร 

5 6,500 2,500 9,000 

002 นำยบุญยฤทธ์ิ พนักงำน
แผนกธุรกำร 

10 7,000 2,432 9,432 

003 นำงมลฤด ี พนักงำน
แผนกธุรกำร 

15 8,000 2,297 10,297 

004 นำงสัมฤทธ์ิ พนักงำน
แผนกธุรกำร 

20 15,000 1,351 16,350 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  สุพจน์ นำคสวัสดิ ์และอนันต ์มุขยวงศำ, 2555, หน้ำ 45) 

   จำกตำรำงที่ 7.4  สมมติว่ำเรำต้องกำรค ำนวณหำวิธีกำรปรับค่ำจ้ำงแบบลดหลั่น 
สำมำรถแสดงวิธีกำรค ำนวณได้ดังนี้ 

   ตัวอย่ำง  ก ำหนดใหน้ำงสัมฤทธิ์  พนักงำนรหัส 004  มีเงินเดือนปัจจุบัน 15,000  บำท 
โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเดิม 6,500  บำท และมีเงินเดือนเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ 9,000  บำท  ก ำหนดให้
จุดตัด (หลุมอำกำศ) เท่ำกับ 25,000  บำท  จงแสดงวิธีกำรค ำนวณ 
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สูตรการปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น  

 จ านวนเงนิที่ปรับ   

 =(จุดตัด - เงนิเดือนปัจจุบันของพนักงำน) X (เงนิเดือนเริ่มต้นใหม่-เงนิเดือนเริ่มต้นเดิม) 
(จุดตัด-เงนิเดือนเริ่มต้นเดิม) 

 ก ำหนดให้ เงนิเดือนเริ่มต้นเดิม = 6,500   บำท 

  เงนิเดือนเริ่มต้นใหม่ = 9,000  บำท 

  เงนิเดือนปัจจุบัน = 15,000   บำท 

  จุดตัด (หลุมอำกำศ) = 25,000  บำท 

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

  = (10,000) X (2,500) 

        (18,500) 
  = 25,000,000 

   18,500 

  = 1,351  บำท 

 

   เมื่อเรำได้ค ำนวณตำมสูตรวิธีกำรปรับค่ำจ้ำงแบบลดหลั่นเรำสำมำรถน ำมำแสดง
วิธีกำรค ำนวณของพนักงำนแต่ละคนที่ได้รับกำรปรับค่ำจ้ำงดังนี ้  

ตารางที่  7. 5  แสดงวธิีกำรค ำนวณแบบลดหลั่น 

รหัสพนักงำน แสดงกำรค ำนวณ จ ำนวนเงินท่ีปรับเพิ่ม 

(บำท) 
001 

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

(25,000-6,500) 
2,500 

002 
= 

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

2,432 

003 
= 

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

2,297 

004 
= 

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

1,351   
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    จำกตำรำงที่ 7.5  เป็นกำรแสดงถึงวิธีกำรค ำนวณกำรปรับค่ำจ้ำงแบบลดหลั่นของ
พนักงำนแต่ละคน  จะพบว่ำกำรปรับค่ำจ้ำงแบบลดหลั่น  เป็นวิธีนี้เหมำะส ำหรับพนักงำนและกำร
สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนเพรำะวิธีนี้จะลดหลั่นตำมจุดตัดของเงินเดือนท ำให้ไม่เหลื่อม
ล้ ำกันมำกและพนักงำนทุกคนก็พอใจไม่เฉพำะเจำะจงที่ใครคนใดคนหนึ่งและเป็นวิธีที่เหมำะสม
ส ำหรับองค์กำรทุกขนำด 

4. วิธีปรับค่าจ้างแบบผสม (Mixed Adjustment)  เป็นกำรน ำเอำวิธีแบบดั้งเดิม  แบบอัตรำ
คงที่  และแบบลดหลั่น  มำผสมผสำนกันเพื่อก ำจัดข้อบกพร่องที่เกิดจำกวิธีใดวิธีหนึ่งโดยสำมำรถท ำได้
ดังนี ้

สูตรการปรับค่าจ้างแบบผสม  

 สูตรการก าหนดอัตรภาคชั้น (Interval)หรอืความกว้างของแต่ละชั้น 

 อัตรภำคช้ัน = (ค่ำสูงสุด - ค่ำต่ ำสุด) 
จ ำนวนช่วงที่ตอ้งกำร 

 โดยก ำหนดช่วงเป็น 10  ช่วงเงนิเดือน 

 อัตรภำคช้ัน  = (50,000 - 9,000) 
    10 

  = 4,100  บำท 

 

   ดังนั้น ควำมกว้ำงของแต่ละช่วงเงินเดือนจะเท่ำกับ 4,100  บำท  และมีจ ำนวนทั้งหมด 
10  ช่วงเงนิเดือน  ดังนี้ 

   ตัวอย่ำง  สมมติให้อัตรำเงินเดือนเริ่มต้นเดิมของพนักงำนเท่ำกับ 9,000  บำท  และ
อัตรำเงนิเดือนเริ่มต้นใหม่เท่ำกับ 15,000  บำท  จงแสดงวิธีกำรค ำนวณ 

 อัตรำเงนิเดือนเริ่มต้นเดิม = 9,000  บำท 

 อัตรำเงนิเดือนเริ่มต้นใหม่ = 15,000 บำท 

 ผลต่ำง = 6,000 บำท 

 (ใช้ผลต่ำงเป็นฐำนค ำนวณจ ำนวนเงินที่ปรับทั้ง 10 ช่วงเงนิเดือน) 

   เมื่อเรำได้ทรำบผลต่ำงของอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นเดิมและเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ ซึ่ง
ค ำนวณจำก 15,000 – 9,000  บำท  จะมีส่วนต่ำงเท่ำกับ 6,000  บำท  ซึ่งน ำไปใช้เป็นฐำนใน
กำรค ำนวณจ ำนวนเงนิที่ปรับทั้ง 10  ช่วงเงนิเดือนได้ดังตำรำงตอ่ไปนี ้
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ตารางที่  7. 6  วิธีแสดงกำรค ำนวณค่ำตอบแทนแบบผสม 

ชัน้ท่ี ชว่งเงินเดอืน 

วธีิท่ี 1  ก ำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
วธีิท่ี 2 ก ำหนดเป็น

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน % 

ท่ีปรับ 
จ ำนวนเงินท่ีปรับ (บำท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ที่มา:  (สุพจน ์นำคสวัสดิ ์และอนันต์ มุขยวงศำ, 2555, หน้ำ 79)   

   จำกทั้ง 3  วิธีที่กล่ำวมำข้ำงต้น  สำมำรถน ำมำสรุปข้อดีและข้อเสียกำรปรับค่ำจ้ำงแต่
ละวิธีใช้ได้ดังนี ้

ตารางที่  7. 7  ข้อดแีละข้อเสียของวิธีกำรปรับค่ำจ้ำง 

วิธีการปรับ
ค่าจ้าง 

ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ 

แบบดัง้เดิม 1.  เหมำะส ำหรับองค์กำรท่ีมี
ขนำดเล็ก ปำนกลำง ที่มี
ต้นทุนในกำรจ่ำยค่ำจำ้งไม่สูง
มำกนัก 

2.  พนักงำนทุกคนท่ีค่ำจำ้ง
ต่ ำกว่ำ 9,000 บำท  ได้รับ
กำรปรับค่ำจำ้งทุกคน 

3.  สำมำรถปรับค่ำจำ้งได้
ทันที สะดวกรวดเร็ว 

1.  พนักงำนท่ีคำ่จ้ำงท่ีเกิน 
9,000 บำท  ไม่ไดร้ับกำรปรับ
ค่ำจำ้งเพิ่มเงิน 

2. ท ำให้สูญเสยีก ำลังใจในกำร
ท ำงำนและอำจลำออกไปใน
ท่ีสุด 

ให้น ำส่วนต่ำงของค่ำจ้ำงท่ีทุก
คนได้ปรับท้ังหมดมำหำ
ค่ำเฉลี่ยและปรับเพิ่มให้กับผู้ท่ี
ค่ำจำ้งเกิน 9,000 บำท เช่น  
2,500+2,000+1,000 บำท  
= 5,500 บำท หำรดว้ย 4 คน 
เท่ำกับ 1,375 บำท ซึ่ง
สำมำรถน ำไปขึน้ให้กับทุกคนท่ี
เกิน 9,000 บำท 

 

 

ควำมกว้ำงของแต่ละช่วง = 4,100 
บำท 
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วิธีการปรับ
ค่าจ้าง 

ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ 

แบบอัตรำคงท่ี 1. เหมำะกับองค์กำรท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรจำ่ยสูง 

2.  สำมำรถคิดค ำนวณได้
ง่ำย 2. พนักงำนทุกคนมี
ควำมพอใจเพรำะได้รับกำร
ปรับค่ำจำ้งเท่ำกันทุกคน 

1. ต้นทุนในกำรจำ่ยกำรปรับ
ค่ำจำ้งสูง 

2.  พนักงำนบำงคนอำจไม่
พอใจเพรำะได้รับกำรปรับ
เท่ำกันหมดแมไ้ม่ไดท้ ำงำนก็
ไดร้ับกำรปรับค่ำจำ้ง 

ควรน ำอำยุงำน และผลกำร
ประเมินกำรปฏบัิติงำนของ
พนักงำนมำประกอบกำร
พิจำรณำในกำรขึน้ค่ำจ้ำงดว้ย  

แบบลดหลั่น 1.  เป็นวิธีท่ีเหมำะสมส ำหรับ
องค์กำรทุกขนำด 

2.  ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
ปรับขึน้ค่ำจ้ำงคนท่ีได้รับ
ค่ำจำ้งน้อยจะได้มำก  คนท่ี
ไดค้่ำจำ้งมำกจะไดน้้อย ตำม
ควำมเหมำะสม 

3.  ไม่ไดข้ึน้เฉพำะเจำะจงท่ี
ใครคนใดคนหน่ึง 

1.  เป็นวิธีท่ียุ่งยำกในกำรหำ
จุดตัด (หลุมอำกำศ) 
2.  พนักงำนท่ีมีคำ่จำ้งสูงจะไม่
ค่อยพอใจเท่ำไหร่นัก  
3. ในระยะยำว พนักงำนท่ีมี
ค่ำจำ้งน้อยจะมีค่ำจำ้งไล่ทัน
หรือใกลเ้คียงกับพนักงำนท่ีมี
ค่ำจำ้งสูง 

1.  กำรหำจุดตัด (หลุมอำกำศ) 
ในกรณีท่ีไม่ไดก้ ำหนดไว้ อำจ
ใช้ฐำนเงินเดอืนปัจจุบันของ
พนักงำนมำเป็นแนวทำงในกำร
ค ำนวณ  
 ตัวอย่ำงเช่น 6,500+7,000 
+8,000 +15,000 เท่ำกับ 
36,500 บำท  
ตัวเลขนี้สำมำรถน ำไปประเมิน
ค่ำเพื่อหำจุดตัดของวิธีกำร
ลดหลั่นได้ 
2.  ควรค ำนวณจำกกลุ่ม
เงินเดือนท่ีมีระดับใกลเ้คียงกัน
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
ค ำนวณ ให้กับผู้ท่ีมีเงินเดือน
สูง ให้มีควำมแตกต่ำงจำก
กลุม่อ่ืน 

ตัวอย่ำงเช่น  กลุม่ท่ีควรปรับ
เงินเดือนต้ังแต่ 6,500-10,000 
บำท เป็นต้น 

แบบวิธีผสม 1.  องค์กำรหลำยแห่งนิยม
น ำมำใช้ เนื่องจำกข้อมูลท่ีได้
สำมำรถน ำมำเปรยีบเทียบ
กับกลุม่ธุรกิจอ่ืน  ในบรเิวณ
ท่ีใกลเ้คียงกันได้ 

2.  เข้ำใจได้งำ่ย 

1.  กำรก ำหนดช่วงเงินเดือนท่ี
จะท ำกำรปรับ หรือกำรก ำหนด
เปอรเ์ซ็นต์ ท ำไดย้ำก 

2.  ไมม่ีสูตรตำยตัวแน่นอน 

3.  เป็นกำรปรับค่ำจำ้งท่ีเน้น
จำกคนท่ีมเีงินเดือนน้อยได้
เปอรเ์ซ็นต์สูง  คนท่ีเงินเดอืน
สูง ได้ปรับเปอรเ์ซ็นต์น้อย 

ถึงแมว้ิธีน้ีจะเป็นวิธีท่ีด ีและ
เหมำะสมท่ีสุด  บำงองค์กำร
อำจเลือกใช้วิธีนีห้รือไม ่ขึน้อยู่
กับควำมเหมำะสมของ
องค์กำร  ควรปรับในระดับท่ี
เหมำะสมกับต ำแหน่งบำง
ต ำแหน่ง  และไมค่วรน ำมำใช้
กับทุกระดับ ซึ่งจะมีผลกระทบ
คนท ำงำนท่ีไดร้ับค่ำจำ้งใน
ระดับสูง 
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   จำกตำรำงที่ 7.7  จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรปรับค่ำจ้ำงในองค์กำรไม่ว่ำจะเป็นวิธีใดก็ตำม  สิ่งที่
องค์กำรหลำยแห่งควรค ำนึงถึงกำรปรับค่ำจ้ำงให้กับพนักงำน  คือ กำรน ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปีของพนักงำนทั้งหมดมำเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรปรับค่ำจ้ำงให้อยู่ใน
ระดับที่มีควำมเหมำะสม  เพื่อลดปัญหำซึ่งอำจเกิดจำกกำรร้องเรียนของพนักงำนที่จะเกิดขึ้นใน
ภำยหลัง  จึงได้มีกำรคิดวิธีกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำง  ที่มีเหมำะสมกับทุกองค์กำร  ทั้งนี้  เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ ำจำกกำรขึ้นค่ำจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม  เป็นกำรสร้ำงควำมยุติธรรมให้กับบุคลำกรทุกคนที่
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน   สำมำรถน ำมำปรับประยุกต์ใช้ ซึ่งแสดงวิธีกำรค ำนวณได้ดังตำรำงต่อไปนี ้  

   กำรปรับค่ำจ้ำงตำมขนำดและสัดส่วนของงบประมำณที่องค์กำรจัดให้ 10 % โดยคิด
จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ตารางที่  7. 8  แสดงวิธีกำรค ำนวณกำรปรับค่ำจ้ำงโดยใช้เกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

รหัส
พนักงำน 

 

ช่ือ
พนักงำน 

 

เงนิเดือน
ปัจจุบัน 

(บำท) 
 

คะแนน
กำร

ประเมินผล 

ค ำนวณหำสัดส่วน
ตำมผลงำน 

ค ำนวณหำ
เงนิเดือน

ขึน้ 

 

 

จ ำนวน
เงนิเดือน
ปรับตำม

สูตร 

001 
นำย

วิทวัส 
9,000 9 6100

30

9

500,43

000,9
xx  350,4

22

6
x

 1,174.50 

002 
นำยบุญ

ฤทธิ์ 
9,500 8 5100

30

8

500,43

500,9
xx  350,4

22

5
x

 1,000.50 

003 
นำงมล

ฤดี 
10,,000 7 5100

30

7

500,43

000,10
xx  350,4

22

5
x  1,000.50 

004 
นำง

สัมฤทธิ์ 
15,000 6 6100

30

6

500,43

000,15
xx  350,4

22

6
x

 1,174.50 

  43,500 30 22  4,350 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  วิทยำ  ตันติเสวี, 2556,  หน้ำ 226)     

   จำกตำรำงที่ 7.8  เมื่อน ำผลคะแนนที่จะได้จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำค ำนวณ  จะ
เห็นว่ำแม้ค่ำคะแนนกำรประเมินของพนักงำนแต่ละคนจะแตกต่ำงกัน  แต่กำรค ำนวณกำรปรับ
ค่ำจำ้งโดยใช้สัดส่วนงบประมำณ 10%  จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนได้ค่ำตอบแทนใกล้เคียงกันและ
ยุติธรรมกับทุกคนในองค์กำรอีกด้วย 
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การส ารวจค่าตอบแทน 

   กำรส ำรวจค่ำตอบแทนเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำมำใช้
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนระหว่ำงสถำนประกอบกำรที่อยู่ใกล้เคียงกันขนำดและประเภทกิจกำร
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อที่หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องจะได้น ำมำประเมินเพื่อจัดท ำ
ค่ำตอบแทนใหก้ับพนักงำนภำยในองค์กำรอย่ำงเหมำะสมไม่มำกไปหรือน้อยไปทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนหลำย ฝ่ำยที่จะท ำกำรตอบแบบสอบถำม
เกี่ยวกับค่ำตอบแทน  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง   (โชคดี  เดชก ำแหง , 2550, หน้ำ 238)  
ดังต่อไปนี ้

1. ขั้นการเตรยีมการ  ในขั้นตอนนีไ้ด้แบ่งแยกออกเป็น 

1.1 เป็นกำรเตรียมกำรเลือกต ำแหน่งที่จะน ำมำท ำกำรส ำรวจ 

1.2 จัดท ำแบบส ำรวจ  
1.3 เลือกองค์กำรที่จะท ำกำรส ำรวจ 

1.4 ปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงแก่ผูท้ี่จะออกส ำรวจ 

1.5 กำรทดสอบแบบส ำรวจ  
2. ขั้นการด าเนินการส ารวจ   

2.1 ติดต่อนัดหมำยเพื่อท ำกำรส ำรวจ 

2.2 เก็บขอ้มูลตำมแบบส ำรวจ 

2.3 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ 

2.4 เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมและกำรประมวลผลข้อมูล 

3. ขั้นการวิเคราะห์งาน 

3.1 วิเครำะหข์้อมูล 

3.2 ท ำรำยงำนกำรส ำรวจให้แก่องค์กำรที่รว่มส ำรวจ 

3.3 ท ำรำยงำนสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะส ำหรับภำยในองค์กำร 

 

   ตัวอย่าง  กำรส ำรวจค่ำตอบแทนของสถำนีที่ให้บริกำรน้ ำมัน 3  แห่งเพื่อน ำมำ
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนค่ำจำ้งใหก้ับพนักงำนในบริเวณพื้นที่เดียวกันโดยข้อมูลที่ได้สรุปจำกกำร
กรอกข้อมูลแบบสอบถำมกำรส ำรวจค่ำตอบแทนได้ดังต่อไปนี ้ 
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ตารางที่  7. 9  กำรเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจต ำแหน่งพนักงำนหน้ำลำนเติมน้ ำมัน 3 แห่ง 

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ:  พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

ข้อมูล บริษัท C 

พนักงำน 
อำยุ 

ค่ำตอบแทน 

ผลประโยชน์
และ

สวัสดิกำรที่
เป็นตัวเงนิ 

รวม
ค่ำตอบแทน 

ในงำนเฉลี่ย อำยุจริง   

นำย ก 6 32 12,000 3,200 15,200 

นำย ข 4 27 10,800 1,200 12,000 

นำย ค 2 21 9,600 300 9,900 

เฉลี่ยรวม 3 
คน 

4 27 10,800 1,567 12,367 

 

   จำกตำรำงที่ 7.8 อธิบำยวิธีกำรค ำนวณหำ  อำยุในงำนเฉลี่ย  อำยุจริงเฉลี่ย ค่ำตอบแทน
เฉลี่ย  ผลประโยชน์และสวัสดิกำรที่เป็นตัวเงนิเฉลี่ย  ได้ดังนี ้

 

แสดงวิธีการค านวณหาการค านวณอายุในงานเฉลี่ย 

   อำยุในงำนของพนักงำนทุกคน 

จ ำนวนพนักงำนในต ำแหน่งเดียวกันทั้งหมด 

 

= (6+4+2) 
3 

=  4  ปี 
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แสดงวิธีการค านวณหาอายุจริงเฉลี่ย 

= อำยุจริงของพนักงำนทุกคน 

จ ำนวนพนักงำนในต ำแหน่งเดียวกันทั้งหมด 

= (32+27+21) 

3 

=  27  ปี 

แสดงวิธีการค านวณหาค่าตอบแทนเฉลี่ย 

= ค่ำตอบแทนของพนักงำนทุกคน 

จ ำนวนพนักงำนในต ำแหน่งเดียวกันทั้งหมด 

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

3 

=  10,800  บำท 

 

แสดงวิธีการค านวณหาผลประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย 

= ผลประโยชน์และสวัสดิกำรที่เป็นตัวเงินของพนักงำนทุกคน 

 จ ำนวนพนักงำนในต ำแหน่งเดียวกันทั้งหมด 

= (3,200+1,200+300) 

3 

=  1,567  บำท 

   



258 

 

   โดยจะน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรหำค่ำเฉลี่ยแล้วน ำไปสรุปเปรียบเทียบรวมในตำรำง
ส ำรวจของบริษัทเพื่อท ำกำรเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของพนักงำนลำนน้ ำมันของสถำนีบริกำร
น้ ำมันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

 

ตารางที่  7. 10  ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนสองบริษัท 

ข้อมูล บริษัท P 

พนักงำน 

อำยุ 

ค่ำตอบแทน 

ผลประโยชน์
และ

สวัสดิกำรที่
เป็นตัวเงนิ 

รวม
ค่ำตอบแทน ในงำนเฉลี่ย อำยุจริง 

นำย ค 10 50 9,000 700 9,700 

นำย ง 15 35 10,000 700 10,700 

นำย จ 2 39 7,500 700 8,200 

เฉลี่ยรวม 3 คน 9 41 8,833 700 9,533 

 

ข้อมูล บริษัท S 

พนักงำน อำยุ ค่ำตอบแทน 

ผลประโยชน์
และ

สวัสดิกำรที่
เป็นตัวเงนิ 

รวม
ค่ำตอบแทน 

 ในงำนเฉลี่ย อำยุจริง    

นำย ช 9 36 12,400 3,240 15,640 

นำย ซ 6 37 12,400 2,160 14,560 

นำย ฌ 5 30 12,320 1,880 14,200 

เฉลี่ยรวม 3 คน 7 34 12,373 2,426 14,799 

 

   จำกตำรำงที่ 7.9,  และ7.10 ทั้ง  2 ตำรำง  ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ได้มีกำรน ำข้อมูลของ
พนักงำนทั้งหมดมำท ำกำรสรุป  เพื่อหำค่ำเฉลี่ยเป็นรำยบริษัท  แล้วน ำผลที่ได้ของแต่ละบริษัท
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มำวิเครำะหเ์พื่อเปรียบเทียบกำรจำ่ยค่ำตอบแทนของสถำนีน้ ำมันแต่ละแห่งโดยน ำมำบันทึกลงใน
ตำรำงถัดไป  ดังนี ้

ตารางที่  7. 11  กำรเรียบเรียงขอ้มูลเพื่อหำค่ำเฉลี่ยอย่ำงง่ำย 

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ:  พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

พนักงำน 

บริษัท 

อำยุ ค่ำตอบแทน เฉลี่ย ผลประโยชน์และ
สวัสดิกำรที่เป็น

ตัวเงนิ 

รวม
ค่ำตอบแทน 

ในงำน
เฉลี่ย 

อำยุจริง ขั้นต่ ำ 
ขั้นสูง 

C 4 27 9,600 12,000 10,800 1,567 12,367 

P 9 41 7,500 10,000 8,833 700 9,533 

S 7 34 12,300 12,400 12,373 2,426 14,799 

เฉลี่ยรวม 7 34 9,800 11,466 10,668 1,564 12,233 

 

   เมื่อได้ค่ำเฉลี่ยจำกกำรบริหำรค่ำตอบแทนแล้วผู้ส ำรวจจะน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรหำ
ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักและหำค่ำมัธยฐำนและค่ำเฉลี่ยและค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินเดือนเพื่อใช้
ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรค่ำตอบแทนต่อไป 

 

ตารางที่  7. 12  เรียบเรียงข้อมูลเพื่อหำค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

ต าแหน่งที่ท าการส ารวจ:  พนักงานหน้าลานเติมน้ ามัน 

บริษัท จ ำนวนพนักงำน เงนิเดือนเฉลี่ย รวมค่ำตอบแทน 

จ ำนวน(คน) สะสม 

C 3 6 10,800 12,367 

P 3 3 8,833 9,533 

S 3 0 12,373 14,799 

รวม 3 บรษิัท 9  10,668 12,233 
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ในกำรค ำนวณหำค่ำต่ำง   เพื่อน ำมำสรุปเป็นดังนี้ 

ค่ำมัธยฐำน (Median) = จ ำนวนที่อยู่กึ่งกลำงหรอืล ำดับที่ 2  จำกจ ำนวนข้อมูล 3  ล ำดับ 

  ค่ำตัวกลำงของเงนิเดือนเฉลี่ย  8,833  บำท 

ค่ำเฉลี่ย = รวมเงินเดือนเฉลี่ย 

จ ำนวนบริษัท 

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

   3  

ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงนิเดือน 

 = ผลรวม(เงนิเดือนเฉลี่ยแต่ละบริษัท x จ ำนวนคนในต ำแหน่ง) 
จ ำนวนคนทั้งหมดของกำรส ำรวจ 

 = (10,800X3) + (8,833X3) + (12,373 x 3) 

9 

  =  10,668  บำท 

   สรุปค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงและสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงำนของพนักงำนลำนน้ ำมันแต่
ละแหง่โดยรวมอยู่ที ่10,668  บำท 

 

สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ที่ให้แก่พนักงาน 

   นอกเหนือจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของค่ำจ้ำงและเงินเดือนแล้ว  ยังมีสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์อื่น   ที่องค์กำรหลำยแห่งได้จัดเพิ่มให้กับพนักงำนภำยในองค์กำร  เพื่อเป็น
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน อีกทั้งยังเป็นกำรแบ่งเบำภำระพนักงำน
ในกรณีที่เกิดกรณีฉุกเฉิน  เป็นกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพชีวิตให้กับพนักงำน  กำรมี
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง   ให้กับพนักงำนยังเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กำร
และเป็นที่รูจ้ักของบุคคลภำยนอกและเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรจำ่ยค่ำตอบแทนเพื่อดึงดูดให้คน
มำท ำงำนในองค์กำรให้มำกที่สุดอีกด้วย 
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ความหมายของสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 
   สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน  คือ  สิ่งตอบแทนองค์กำรให้กับพนักงำนในรูปของ
ค่ำตอบแทนที่ใช่ตัวเงิน  และเป็นกำรให้เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจกำรท ำงำนนอกเหนือจำก
ค่ำตอบแทนที่ได้รับ  เพื่อเป็นหลักประกันในกำรท ำงำนในองค์กำรที่เขำอยู่อย่ำงมั่นใจ  และได้มี
นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ใหค้วำมหมำยไว้หลำยควำมหมำย  ดังนี ้  

   กัลยำรัตน์  ธีระธนชัยกุล (2557, หน้ำ 264) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  สวัสดิกำร
และผลประโยชน์  หมำยถึง  บริกำรหรือกิจกรรมใด   ที่หน่วยงำนรำชกำร  หรือองค์กรธุรกิจ
เอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้ำรำชกำร  พนักงำน  หรือผู้ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กรนั้น   ได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำรท ำงำน  มีควำมมั่นคงในอำชีพ  มีหลักประกันที่แน่นอนในกำรด ำเนินชีวิต  
หรอืได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนอืจำกเงนิเดือน  หรอืค่ำจ้ำงที่ได้รับอยู่เป็นประจ ำ  ทั้งนี้เพื่อเป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนมีขวัญและก ำลังใจที่ดี  เพื่อจะได้ใช้ก ำลังกำย  ก ำลังใจ  และสติปัญญำ
ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวล  ปัญหำยุ่งยำกทั้งในทำง
ส่วนตัวและครอบครัวท ำให้มีควำมพอใจในงำน  มีควำมรักงำนและตั้งใจที่จะท ำงำนนั้นให้นำน
ที่สุด 

   Dessler (2015, หน้ำ 430)  ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  (Benefits)  

หมำยถึง  กำรจ่ำยทั้งในรูปของตัวเงินทำงอ้อม  เป็นกำรจ่ำยแบบไม่ใช่ตัวเงินให้กับลูกจ้ำงที่ท ำงำนให้กับ
บริษัท ค ำว่ำ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำตอบแทนที่มีควำมส ำคัญต่อทุกคนใน
องค์กำร  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์จะรวมถึงสิ่งต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันสุขภำพ  กำรประกันชี
ว ิต เงนิเกษียณอำยุ  หรอืกำรจำ่ยในช่วงเวลำที่ไม่ได้ท ำงำน  และควำมช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับบุตร  เป็นต้น  

   กระทรวงแรงงำนได้ใหค้ ำจ ำกัดควำมของควำมหมำยของสวัสดิกำรแรงงำน  ได้ดังนี ้
     สวัสดิกำรแรงงำน  คือ  กำรด ำเนินกำรใด   ไม่ว่ำโดยนำยจ้ำง  สหภำพแรงงำน 
(ลูกจ้ำง)  หรือรัฐบำลที่มีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถมีระดับควำมเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร  มี
ควำมผำสุกทั้งกำยและใจมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  

มีควำมมั่นคงในกำรด ำเนินชีวิตไม่เฉพำะแต่ตัวลูกจ้ำงเท่ำนั้น  รวมถึงครอบครัวของลูกจ้ำงด้วย  กำร
ด ำเนินกำรเพื่อใหม้ีกำรจัดสวัสดิกำรขึน้ในสถำนประกอบกำรนั้น  กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ด ำเนินภำรกิจ 3  ประกำร  (ค้นจำก http://www.mol.go.th/employee/Welfare_workers)  ดังนี ้

1. ก ำหนดและพัฒนำรูปแบบกำรจัดสวัสดิกำร 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนและด ำเนินกำรให้มกีำรจัดสวัสดิกำร 

3. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 

http://www.mol.go.th/employee/Welfare_workers
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   สวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำร (Welfare)  คือ  กำรมุ่งให้เกิดควำมกินดีอยู่ดีของบุคคลหรือ
กลุ่มสวัสดิกำรทั่วไปของชุมชนหรือสังคม  ถือว่ำเป็นหน้ำที่ของรัฐบำลที่จะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม   

   กล่ำวโดยสรุปคือ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  คือสิ่งจูงใจที่องค์กำรจ่ำยให้กับ
พนักงำน  ช่วยในกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจและควำมมั่นคงในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรทุกคนที่
อยู่ในองค์กำร  นอกเหนือค่ำจ้ำงและเงินเดือนที่ได้รับเป็นประจ ำสม่ ำเสมอแล้ว  โดยสวัสดิกำร
แบ่งออกเป็น 2  ส่วนคือ  ที่รัฐบำลก ำหนดว่ำต้องมี  ไม่มีไม่ได้  ถ้ำไม่มีจะมีผลบังคับและลงโทษ
นำยจำ้ง  ส่วนที่รัฐบำลไม่ก ำหนดใหโ้ดยผูป้ระกอบกำรของบริษัททั้งหลำยจัดให้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้บริหำรและพนักงำนที่ท ำงำนอยู่ภำยในองค์กำร  กล่ำวคือ  ให้เพิ่มเติมจำกที่รัฐบำลก ำหนด
พืน้ฐำน  โดยเน้นหลักประกันใหก้ับบุคลำกรของตนเอง  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทโดย
ส่วนใหญ่มักจะจัดให้พนักงำน  ได้แก่  ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร ค่ำพำหนะ  ประกันชีวิต  ค่ำรักษำ
พยำล  คลินิกพิเศษ  สถำนรับเลี้ยงเด็กภำยในสถำนประกอบกำร  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  เป็น
ต้น  ซึ่งรำยละเอียดจะกล่ำวถึงในหัวข้อต่อไป  

   จำกที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปควำมหมำยของสวัสดิกำรและ
สิทธิประโยชน์  หมำยถึง  สิ่งจูงใจที่องค์กำรจ่ำยให้กับพนักงำน  ช่วยในกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจและควำมมั่นคงในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรทุกคนที่อยู่ในองค์กำร  นอกเหนือค่ำจ้ำง
และเงนิเดือนที่ได้รับเป็นประจ ำสม่ ำเสมอแล้ว  โดยสวัสดิกำรแบ่งออกเป็น 2  ส่วนคือ  ที่รัฐบำล
ก ำหนดว่ำต้องมี  ไม่มีไม่ได้  ถ้ำไม่มีจะมีผลบังคับและลงโทษนำยจ้ำง  ส่วนที่รัฐบำลไม่ก ำหนดให้
โดยผู้ประกอบกำรของบริษัททั้งหลำยจัดให้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำนที่ท ำงำนอยู่
ภำยในองค์กำร  กล่ำวคือ ให้เพิ่มเติมจำกที่รัฐบำลก ำหนดพื้นฐำน  โดยเน้นหลักประกันให้กับ
บุคลำกรของตนเอง  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทโดยส่วนใหญ่มักจะจัดให้พนักงำน   
ได้แก่  ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร  ค่ำพำหนะ  ประกันชีวิต  ค่ำรักษำพยำล  คลินิกพิเศษ  สถำนรับ
เลีย้งเด็กภำยในสถำนประกอบกำร  กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ  เป็นต้น   
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วัตถุประสงค์ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
   กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่จัดให้กับพนักงำนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ 5  
ข้อดังนี ้

1. สร้ำงหลักประกันให้กับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนให้ได้รับควำมคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย  หรือ
อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน  ทั้งในขณะที่ปฏิบัติงำนภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร   

2. แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยใหก้ับพนักงำนในกรณีที่เกิดปัญหำ  หรอืกรณีฉุกเฉินขึน้ 

3. เป็นขวัญและก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ และท ำงำนกับองค์กำรให้
ยำวนำนที่สุด 

4. ดึงดูดให้มีผู้สนใจมำกสมัครงำนกับบริษัทให้มำกที่สุด  เพื่อที่บริษัทจะได้เลือก
พนักงำนที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนกับบริษัท 

5. ส่งเสริมและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีใหแ้ก่องค์กำร  กำรจ่ำยสวัสดิกำรที่ดีท ำให้องค์กำร
เป็นที่รูจ้ักโดย 

   จะเห็นได้ว่ำวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ กับพนักงำนเป็นสิ่ง
ที่ส ำคัญอย่ำงมำก กรณีตัวอย่ำงของกำรออกไปปฏิบัติหน้ำที่ของวิศวกรก่อสร้ำงนอกสถำนที่อำจ
เกิดอุบัติเหตุจำกรถเครนที่สถำนก่อสร้ำงหล่นทับ  หรือตกลงมำจำกที่สูง  ส่งผลให้พนักงำน
บำดเจ็บหรืออันตรำยถึงแก่ชีวิต  กำรที่บริษัทได้จัดสวัสดิกำรในเรื่องของกำรประกันชีวิตกลุ่ม 
ประกันอุบัติเหตุ  ก็จะเป็นกำรลดภำระของบริษัทที่จะจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลที่สูง  หรือกล่ำวโดย
สรุป  คือ  บริษัทรับผดิชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทเอง  หรือบำงกรณีหนึ่งที่พบว่ำพนักงำน
ท ำงำนกะและต้องเลิกงำนดึกติดต่อกันเนื่องจำกต้องเร่งผิตสินค้ำให้กับลูกค้ำตำมค ำสั่งซื้อส่งผลให้
ไม่ได้พักผ่อน  ท ำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตขณะที่มีกำรปฏิบัติงำน  ส่งผลให้ครอบครัวของ
พนักงำนต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นเสำหลักของครอบครัวไป  

 

ประเภทของสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 
    กำรจัดสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงำน  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
คือ  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่กฎหมำยก ำหนดให้  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจัด
ให ้ ซึ่งเรำสำมำรถแสดงเป็นรูปภำพได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี  7. 2   แสดงภำพสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่กฎหมำยก ำหนดให้ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 264) 

   จำกภำพที่ 7.2  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์     
ที่กฎหมำยก ำหนดให ้และบริษัทจัดให ้ ได้ดังนี้ 

1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายก าหนดให้ 
    ส ำหรับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่กฎหมำยก ำหนดให้  แบ่งออกเป็น 2  ส่วน  
ได้แก่  กองทุนประกันสังคม  และกองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้ง 2  โดยมีหลักกำร (คู่มือผู้ประกันตน 
ส ำนักงำนประกันสังคม, 2560, หน้ำ 3) ดังต่อไปนี้ 

1.1 กองทุนประกันสังคม 

     กองทุนประกันสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมำตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ประกันสังคม ปี พ.ศ. 2533  โดยมีหลักกำรประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงหลักประกันให้แก่
ลูกจ้ำงที่ท ำงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรให้ได้รับควำมคุ้มครองในกรณี  เจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย  
กรณีคลอดบุตร  กรณีทุพพลภำพ  กรณีเสียชีวิต  กรณีสงเครำะห์บุตร  กรณีชรำภำพ  กรณีว่ำงงำน  
เป็นต้น  โดยลูกจ้ำงจะต้องเป็นผู้จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนละ 5%  แต่ไม่เกิน 750  บำท  
ต่อเดือน  ซึ่งแสดงกำรหักเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมได้ในรูปของตำรำงดังนี้   

 

 

 

สวัสดกิำรและสทิธิประโยชน์ 

กฎหมำยก ำหนดให ้

กองทุนประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 

บริษัทจัดให้ 
เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำน และสร้ำงควำม
มั่นคงให้กับบุคลำกรทุกคน 
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ตารางที่  7. 13  กำรหักเงินสมทบเพื่อน ำส่งกองทุนประกันสังคม 

สิทธิประโยชน์ 
อัตราเงินสมทบ 

ลูกจ้าง นายจ้าง 

เจ็บป่วย 

1.5% 1.5% 
ทุพลภำพ 

ตำย 

คลอดบุตร 

สงเครำะหบ์ุตร 
3% 3% 

ชรำภำพ 

ว่ำงงำน 0.5% 0.5% 

รวม 5% 5% 

ที่มา:  (คู่มอืผูป้ระกันตน  ส ำนักงำนประกันสังคม, 2560, หน้ำ 4) 

 

   จำกตำรำงที่ 7.13  จะเห็นได้ว่ำ  กฎหมำยกองทุนประกันสังคมก ำหนดให้ลูกจ้ำงและนำยจ้ำง  
ต้องจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่ำ 5%  หรือไม่เกินเดือนละ 750  บำท (15,000 x 5% = 

750  บำท ต่อเดือน  โดยค ำนวณจำกฐำนค่ำจ้ำงขั้นต่ ำเดือนละ 1,650  บำท (1,650 x 5% = 82.5 บำท)  
กล่ำวสรุปคือ  เงินขั้นต่ ำเริ่มต้นหักเงินสมทบที่ 1,650  บำท และเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 15,000  บำท  หำก
ผู้ประกันตนมีเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง 20,000  บำท (20,000 x 5% = 1,000  บำท)  ก็ถูกหักสมทบเพียง 750  
บำท  เท่ำนั้น   

1.2 กองทุนเงนิทดแทน 

     กองทุนเงินทดแทน  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  
2537  เพื่อเป็นทุนในกำรจ่ำยเงินทดแทนให้ลูกจ้ำงแทนนำยจ้ำง  เมื่อลูกจ้ำงประสบอันตรำย  หรือ
เจ็บป่วย  หรอืถึงแก่ควำมตำย  หรอืสูญหำยเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 120  วัน  เนื่องจำกกำรท ำงำน
ใหน้ำยจำ้ง  ซึ่งกฎหมำยก ำหนดใหน้ำยจำ้งมีหน้ำที่ตอ้งจำ่ยเงนิสมทบเข้ำกองทุนเงนิทดแทนเพียงฝำ่ย
เดียวทุกปี  ละ 1  ครั้ง  ในอัตรำ  0.2 % - 1.0%  ให้กับลูกจ้ำงขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้ำงของบริษัท
ภำยใน 30  วัน  
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    ปัจจุบัน  ได้มีพระรำชบัญญัติ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กองทุนประกันสังคม  ให้จ่ำยเงินสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำง   ให้สูงขึ้นจำกเดิม  ทั้งนี้  เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทำทุกข์ให้กับลูกจ้ำงที่ท ำงำน  ในช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำน ซึ่งเปรียบได้ในรูปของตำรำง
ดังนี ้

ตารางที่  7. 14  กำรเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ปี 2551  และ ปี 2560 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ปี 2551 ปี 2560 

ประสบ
อันตรำยหรอื
เจ็บป่วย 

กำรบริกำรทำงกำรแพทย์จนสิน้สุดกำรรักษำ 
รวมกำรบ ำบัดทดแทนไตกรณีไตวำยเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำย ปลูกถ่ำยไขกระดูก   กำรผ่ำตัด
ปลูกถ่ำยอวัยวะ (หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน) 
เปลี่ยนอวัยวะกระจกตำ อวัยวะและอุปกรณ์
ในกำรบ ำบัดรักษำโรค บริกำรด้ำนทันตกรรม 
และเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ 

 ไม่ระบุ  ระบุ กำรผ่ำตัด
ปลูกถ่ำยอวัยวะ
(หัวใจ ปอด ตับ  

ตับอ่อน) 

ทุพลภำพ -  ค่ำรักษำพยำบำล + เงนิทดแทนกำรขำด
รำยได้ 
-  ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพของผูทุ้พพลภำพทำงร่ำงกำย 
จติใจ และอำชีพ ไม่เกิน 40,000 บำทต่อรำย 

คงเดิม 

40,000 

คงเดิม 

40,000 

ตำย ค่ำท ำศพ 40,000 บำท + เงินสงเครำะห์ คงเดิม 

40,000 

คงเดิม 

40,000 

คลอดบุตร ปี 2551  ค่ำคลอดบุตร 12,000 บำท ต่อครั้ง 
และเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำร
คลอดบุตร คนละไม่เกิน 2 ครั้ง 

12,000 

จ ำกัด 2 ครั้ง 
13,000 

ไม่จ ากัดจ านวน
ครั้ง 

ปี 2560  ค่ำคลอดบุตรเหมำจำ่ยไม่จ ำกัด
จ ำนวนครั้ง  เบิกได้  13,000 บำท ต่อครั้ง  

สง เครำะห์
บุตร 

ปี 2551  บุตรอำยุ ไม่เกิน 6 ปี 350 บำท /
คน/เดือน ครำวละไม่เกิน 2 คน   

350 บำท /คน/
เดือน ครำวละ
ไม่เกิน 2 คน   

400 บำท/คน/
เดือนครำวละไม่

เกิน 3 คน   ปี 2560  บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์  จะได้รับเงินสงเครำะหบ์ุตร 400 
บำท/คน/เดือน ครำวละไม่เกิน 3 คน   
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ปี 2551 ปี 2560 

ชรำภำพ - อำยุครบ 55 ปี สมทบไม่ครบ 180 เดือน 
(05 ปี) ได้บ ำเหน็จ 

-  อำยุครบ 55 ปี  สมทบตั้งแต่ 180 เดือน 
(15 ปี) ขึ้นไป  
ถ้ำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท จะได้
บ ำนำญเดือนละ 3.000 บำท ตลอดชีวิต   
ทุก   1 ปี ที่สมทบเพิ่มได้เพิ่มอีกเดือนละ 
225 บำท ตลอดชีวิต   
วิธีการค านวณเงินบ านาญชราภาพ 

= ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ำย คูณด้วย 
20%  

(+ จ ำนวน % ที่เพิ่มใหอ้ีกปีละ 1.5 % 

คงเดิม 

  

 

คงเดิม 

  

ว่ำงงำน เลิกจ้าง 
-  ได้เงินทดแทน 50% ของค่ำจำ้ง  
- ปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) 

ลาออก 

-  ได้เงินทดแทน 30% ของค่ำจำ้ง  
- ปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน)  

เหตุสุดวิสัย 

-  ได้เงินทดแทน 50% ของค่ำจำ้ง  ไม่เกิน 
180 วัน 

เลิกจ้ำง 
ลำออก 

เลิกจ้ำง 
ลำออก 

เพิ่ม   
เหตุสุดวิสัย 

 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  คู่มอืผูป้ระกันตน ส ำนักงำนประกันสังคม ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2560) 

 

   จำกตำรำงที่ 7.14 ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบให้เห็นกำรปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พระรำชบัญญัติกฎหมำยกองทุนประกันสังคม  และกฎหมำยกองทุนเงินทดแทน  ตลอดระยะเวลำ 10 ปี  
ได้แก่  ประสบอันตรำยหรอืเจ็บป่วย  คลอดบุตร  สงเครำะหบ์ุตร  และ ว่ำงงำน  เป็นต้น  
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2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บรษิัทจัดให้  
  นอกเหนือจำกสวัสดิกำรภำครัฐที่ก ำหนดให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนทุก

คนในเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ  และเป็น
แนวทำงในกำรดึงดูดผู้หำงำนให้เข้ำมำสมัครงำนกับบริษัทได้  รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์
องค์กรว่ำเป็นองค์กรที่มีควำมพร้อมในระดับสูง อีกทั้งยังช่วยในกำรรักษำพนักงำนให้อยู่กับองค์กำร
ยำวนำนที่สุด 

 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน 

   เมื่อเรำได้ทรำบเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
ภำครัฐที่จะให้สถำนประกอบกำรจัดหำให้เป็นแนวมำตรฐำนเดียวกันทุกองค์กำร  โดยบริษัทจ ำเป็นที่
จะต้องจัดหำสิ่งต่อไปนี้ให้กับพนักงำนให้มำกกว่ำที่ก ำหนดให้  แต่ให้น้อยกว่ำที่ก ำหนดไม่ได้  ซึ่งมี
รำยละเอียดที่จะต้องศกึษำดังนี้ 

   นอกจำกกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้วองค์กำรบำงแห่งยังได้
เพิ่มสวัสดิกำรอื่น เพิ่มให้กับพนักงำนเพื่อจูงใจให้พนักงำนท ำงำนให้องค์กำรอย่ำงเต็มที่กล่ำวว่ำ
สวัสดิกำรและประโยชน์ที่ใหแ้ก่พนักงำน  (สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนำ,2557, หน้ำ  29)  ได้แก่ 

2.1 ค่าต าแหน่ง โดยทั่วไปองค์กำรขนำดใหญ่กลำงบำงแห่งได้ก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหก้ับพนักงำนประจ ำโดยแยกระดับและค่ำตอบแทนดังนี้ 

ตารางที่  7. 15  กำรให้ค่ำต ำแหน่งทุกระดับ 

ต าแหน่ง ค่าต าแหน่ง
(บาท) 

เป้าหมาย 

ระดับผู้จัดกำรท่ัวไป 6,000 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยสำมำรถบริหำรทีมขำยโฆษณำได้ปีละ 100 
ล้ำนบำท 

ระดับผู้จัดกำร 5,000 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตสินค้ำได้ผลิตสินค้ำและส่งมอบให้ลูกค้ำได้
ตำมแผนครบ 100% 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรเบิกจ่ำยจัดเก็บสินค้ำได้ตำมค ำสั่งซื้อของ
ทุกฝ่ำยทุกแผนก 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ 3,000 ซุปเปอร์ไวเซอร์สำมำรถรับผิดชอบงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำก
ผู้จัดกำรและสำมำรถส่งมอบงำนท่ีรับผิดชอบได้สมบูรณ์ 

หัวหนำ้งำน 2,000 หัวหนำ้งำนฝ่ำยคลังสินค้ำรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำร
รับ-ส่งสินค้ำโรงงำนได้ตำมท่ีรับมอบหมำย 

ที่มา:  (สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนำ, 2557, หน้ำ 31) 
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2.2 ค่าน้ ามันรถเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน  องค์กำรบำงแห่งอำจจัดให้มีค่ำน้ ำมันรถ
เหมำจ่ำยส ำหรับบำงต ำแหน่งงำนส่วนใหญ่จะเป็นพนักงำนฝ่ำยขำยหรือผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องติดต่อ
ประสำนงำนกับงำนภำยนอกองค์กำรอยู่ตลอดเวลำ 

2.3 ค่าคอมมิชชั่นรายบุคคล  กำรจ่ำยแบบนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของพนักงำนส่วนใหญ่จะเป็นค่ำตอบแทนที่ได้จำกกำรท ำยอดขำยสินค้ำกำรหำตลำดแห่งใหม่เพื่อ
รองรับสินค้ำที่จะออกสู่ตลำดเมื่อมีกำรตอบรับค ำสั่งซื้อก็จะได้รับส่วนแบ่งคอมมิชช่ันตำมที่ตกลง
กันไว้ 

2.4 เงินค่าชิ้นงานที่ท าได้เพิ่มจากงานปกติ  ส่วนใหญ่จะเป็นงำนประเภทผลิตเป็นชิ้น 
หรอืงำนสั่งท ำตัวอย่ำงเช่นก ำหนดมำตรฐำนให้พนักงำนผลิตสินค้ำได้วันละ 10  ชิ้น  หำกพนักงำนท ำได้
มำกกว่ำ 10  ชิน้  ขึน้ไปจะได้รับค่ำจำ้งเพิ่มขึน้อีกชิน้ละ 10  บำทเป็นต้น 

2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง  กำรจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงำนในกรณีที่พนักงำนออกไปนอก
พื้นที่เช่น  ออกจำกจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  เพื่อไปจังหวัดอุดรธำนีเป็นเวลำ 5  วัน  บริษัท
ก ำหนดใหจ้ำ่ยค่ำเบีย้เลี้ยงวันละ 300  บำท  ระยะเวลำ 5  วัน  เป็นเงนิเท่ำกับ 1,500  บำท  เป็นต้น 

2.6 ค่าเที่ยวในงานขนส่ง  กิจกำรที่มีธุรกิจเกี่ยวกับกำรรับส่งสินค้ำและกำร
ใหบ้ริกำรโดยรถขนส่งส่วนใหญ่จะได้รับค่ำเที่ยวในกำรเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่นกำรจ่ำย
ค่ำเที่ยวใหก้ับรถโดยสำรที่เดินทำงเส้นอุดรธำนี - กรุงเทพมหำนคร–อุดรธำนีถือว่ำเป็น 1  เที่ยวโดย
จะได้รับค่ำเบี้ยเลี้ยงต่อเที่ยวเป็นเงิน 1,000  บำท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทที่จะให้เป็น
นโยบำย 

2.7 ค่ารถมาท างาน  สถำนประกอบกำรที่มีขนำดใหญ่และมีคนงำนเป็นจ ำนวนมำก
ส่วนใหญ่จะจ้ำงเหมำรถให้กับพนักงำนที่อำศัยอยู่ในแหล่งต่ำง   ให้มำขึ้นรถโดยสำรโดยบริษัทเป็น
ผู้ออกค่ำรถเป็นสวัสดิกำรเหมำจ่ำยให้กับพนักงำนเป็นรำยเดือนเพื่อลดปัญหำกำรมำสำยของ
พนักงำนที่อำจเกิดจำกรถประจ ำทำงไม่มี 

2.8 ค่ารักษาพยาบาล  สถำนประกอบกำรบำงแห่งจัดให้มีค่ำรักษำพยำบำลเหมำ
จ่ำยให้กับพนักงำนกรณีที่เจ็บป่วยสำมำรถเข้ำรักษำกับโรงพยำบำลเอกชนทุกแห่งปีละ 40,000 
บำท  ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักประกันกำรเจ็บป่วยของพนักงำนที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนั่นเอง 

2.9 การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กไว้ในองค์การ  เพื่อให้พนักงำนที่พึ่งลำคลอดได้มี
โอกำสดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิดกำรจัดให้มีสถำนรับเลี้ยงเด็กอ่อนภำยในองค์กำรถือเป็นเรื่อง
ที่ดีพนักงำนสำมำรถใช้เวลำช่วงพักกลำงวันมำให้นมแก่บุตรแรกเกิดซึ่งจะลดควำมกังวลในกำร
ท ำงำนสถำนประกอบกำรหลำยแห่ง   ได้จัดท ำขึ้นโดยคิดค่ำบริกำรรำยเดือนในรำคำสวัสดิกำร
ของพนักงำน 
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2.10 ทุนการศึกษาแก่พนักงานหรือบุตร  จ่ำยให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนใน
องค์กำรมำนำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนได้มีควำมรู้เพิ่มเติมและน ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนต่อไปส่งผลให้พนักงำนได้มีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรอีกทำงหนึ่งส ำหรับกำรให้ทุน
บุตรหลำนส่วนใหญ่จะเป็นทุนเรียนดีและมีผลกำรเรียนต่อปีไม่น้อยกว่ำ 3.00  ขึ้นไป  เพื่อเป็น
ขวัญและก ำลังใจใหแ้ก่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในองค์กำร 

2.11 การไปทัศนศึกษา  ถือเป็นสวัสดิกำรที่องค์กำรส่วนใหญ่มักจะให้กับพนักงำน
ในช่วงเวลำสิ้นปี  เพรำะถือเป็นกำรอบรมและพัฒนำพนักงำนร่วมขณะที่ไปทัศนศึกษำเป็นกำร
เปิดโอกำสให้พนักงำนได้พบปะและพูดคุยถ่ำยทอดควำมคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหำรขององค์กำร
มีควำมผูกพันร่วมกันระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน 

2.12 การแข่งขันกีฬาภายใน  เป็นกำรจัดแข่งขันภำยในระหว่ำงพนักงำนในฝ่ำย
และแผนกต่ำง   เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงำนภำยในองค์กำรและหัวหน้ำงำน
กำรจัดแข่งกีฬำภำยในที่ดีและท ำให้พนักงำนรู้จักกันมำกขึ้นก่อให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดีกัน
ระหว่ำงฝำ่ยและแผนกพนักงำนบำงคนไม่เคยรู้จักใครในฝ่ำยอื่นนอกจำกคนที่ตนเองประสำนงำน
ด้วยแต่เมื่อมีกำรแข่งกีฬำและแบ่งฝ่ำยแผนกกันผสมผสำนกันและมีกำรวำงแผนกีฬำร่วมกันจึง
ก่อเกิดกำรประสำนงำนที่ดตีำมมำในภำยหลัง 

2.13 คลินิกรักษาในสถานประกอบการ  เนื่องจำกกำรเจ็บป่วยของพนักงำน
บำงครั้งอำจไม่มำกนักสถำนประกอบกำรบำงแหง่จงึจัดใหม้ีห้องพยำบำลและแพทย์ประจ ำคลินิก
ส ำหรับดูแลผู้ป่วยในกรณีที่เจ็บป่วยกะทันหัน  เช่น  ปวดศีรษะเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องเป็นต้นซึ่ง
จะช่วยลดกำรลำป่วยของพนักงำนและลดกำรเดินทำงในกำรไปรักษำพยำบำลที่อยู่ภำยนอก 

2.14 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  สนับสนุนให้พนักงำนสะสมเงินเพื่อเก็บไว้เมื่อเกษียณ
ตำยหรือลำออกจำกองค์กำรไปโดยจะน ำเงินส่วนหนึ่งที่พนักงำนสมัครเข้ำไว้กับองค์กำรและ
องค์กำรจำ่ยใหเ้พิ่มขึน้จะมีธนำคำรเป็นผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุนเหล่ำนี ้

   กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์นอกเหนือจำกที่ภำครัฐก ำหนดให้ถือว่ำสถำน
ประกอบกำรทั้งหลำยมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อทรัพยำกรมนุษย์ทุกคนในองค์กำร  ที่เป็น
เช่นนี้  เพรำะสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้ไม่ได้มองมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ท ำงำนเสร็จแล้วจบ  แต่
ยังมองไปถึงคุณค่ำของมนุษย์มองทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งมีค่ำหำยำก  มนุษย์เป็นผู้ที่มีควำมรู้สึก
นึกคิด  และมีจิตใจ  หำกเรำดูแลเขำไม่ดีเจ็บป่วยไม่ดูแลรักษำผลตำมมำก็จะเสียหำยต่อ
ภำพลักษณ์ต่อองค์กำร  ในทำงตรงกันข้ำมยิ่งองค์กำรให้สวัสดิกำรดีก็จะส่งผลต่อภำพลักษณ์
ขององค์กำรที่เป็นบวกกำรให้สวัสดิกำรกับพนักงำนไม่จ ำเป็นว่ำทุกคนจะต้องใช้เสมอไป  เช่น  
กำรให้ทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำนบำงคนอำจไม่มีบุตรแต่อำจจะเลือกใช้สวัสดิกำรที่ให้ในเรื่อง
ของกำรไปศกึษำต่อเพิ่มเติม  เป็นต้น 
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(ตัวอย่าง) 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงาน  
   บริษัทได้มกีำรก ำหนดสวัสดิกำร  และสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงำน  นอกเหนือจำกที่
รัฐก ำหนดและแนวปฏิบัติเฉพำะที่ส ำคัญ  ซึ่งสรุปได้ดังนี ้  

รายการ แนวปฏิบัติ อัตราการจ่าย 

ค่าล่วงเวลา กรณีปฏิบัติงำนในบริษัท 1.5 เท่ำ 

 กรณีปฏิบัติงำนภำยนอก
บริษัท 

1  เท่ำ 

   

ค่าที่พักเดินทางในประเทศ พนักงานระดับ 

 9 ขึน้ไป เบิกจำ่ยตำมจริง 

 7-8 800  บำท 

 5-6 700  บำท 

 3-4 500  บำท 

 1-2 300  บำท 

เงนิโบนัส ประเมินโดยหัวหน้ำงำน
โดยตรงประจ ำปี 

ตำมผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน 

 

การประกันสุขภาพ   

แบบกลุ่ม (ผูป้่วยใน)  พนักงำนระดับ ค่ำหอ้งพัก 

 9 ขึน้ไป 2,500 บำท : วัน 

 5-8 1,800  บำท 

 1-4 1,400  บำท 

แบบกลุ่ม (ผูป้่วยนอก) พนักงำนระดับ 

9 ขึน้ไป 

1,800  บำท 

 5-8 1,300  บำท 

 1-4 1,000  บำท 
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รายการ แนวปฏิบัติ อัตราการจ่าย 

ประกันชีวติกลุ่ม    

(เสียชีวติทุกกรณี) พนักงำนระดับ  

 9 ขึน้ไป 800,000  บำท 

 5-8 500,000  บำท 

 1-4 300,000  บำท 

เงนิช่วยเหลืออื่นๆ    

เงนิช่วยเหลืองำนศพ พนักงำน พร้อมพวงหรีด 20,000  บำท 

 บิดำ มำรดำ พร้อมพวง
หรีด 

10,000  บำท 

 สำมี ภรรยำ บุตร พร้อม
พวงหรดี 

10,000  บำท 

เงนิช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย   

 พนักงำน 30,000  บำท 

 บิดำ มำรดำ ญำติพี่น้องที่
พนักงำนอำศัยอยู่ด้วย 

15,000  บำท 

กองทุนประเภทต่าง พนักงำนอำยุงำน  

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ตั้งแต่ 0 -5 ปี 3 % ของเงนิเดือน 

 ตั้งแต่  6 -10  ปี 5 %  ของเงินเดือน 

 ตั้งแต่ 11 - 20ปี 7 %  ของเงินเดือน  
 มำกกว่ำ 21 ปี 10 %  ของเงนิเดือน 

ค่ารักษาพยาบาล    

(ทั้งผูป้่วยในและผูป้่วยนอก) พนักงำนทุกระดับ 40,000 บำท : คน : ต่อปี 
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สรุป 

   กำรบริหำรค่ำตอบแทนถือเป็นต้นทุนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กำรหลำยแหง่กำรจำ่ยค่ำตอบแทนที่สูงมักจะเป็นที่ดงึดูดน่ำสนใจต่อผู้มำสมัครงำนและท ำให้
ได้บุคลำกรที่มีศักยภำพขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนค่อนข้ำงสูงในขณะที่องค์กำรที่จ่ำยตอบ
แทนที่ต่ ำกว่ำสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะขนำดใกล้เคียงกันมักจะได้รับควำมสนใจน้อยกว่ำ
ระดับของผูส้มัครที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถก็จะลดลงตำมมำอีกด้วย 

   กำรบริหำรค่ำตอบแทนที่ดีและเหมำะสมจะต้องค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยและกำร
จำ่ยต้องมีควำมยุติธรรมต่อบุคลำกรทุกคนในองค์กำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำง
ชัดเจนภำยใต้หลักที่วำ่“งำนเท่ำกันเงนิเท่ำกัน” ทั้งนี ้ หำกองค์กำรจำ่ยค่ำตอบแทนที่แตกต่ำงกันให้กับ
พนักงำนในต ำแหน่งเดียวกันลักษณะงำนที่คล้ำยคลึงกันต ำแหน่งงำนเดียวกันจะส่งผลให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงพนักงำนด้วยกันส่งผลเสียต่อองค์กำรโดยรวม 

   วิธีกำรจัดท ำกำรบริหำรค่ำตอบแทน  โดยน ำรำยละเอียดที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนมำ
จัดท ำกำรประเมินค่ำงำน  พิจำรณำจำกควำมยำกง่ำยของลักษณะงำนที่ท ำประเมินออกมำเป็นค่ำ
ของงำน  เพื่อน ำมำจัดท ำเป็นค่ำตอบแทนที่สอดคล้องและเหมำะสม  หรืออำจท ำกำรส ำรวจ
ค่ำตอบแทนจำกธุรกิจที่มีลักษณะขนำด  ประเภทของธุรกิจ  ที่ใกล้เคียงกันน ำมำหำค่ำเฉลี่ย  เพื่อ
น ำมำเป็นค่ำกลำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้ับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสมและยุติธรรมต่อทุกคน 

   นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ดีองค์กำรควรจัดให้มีสวัสดิกำรที่เหมำะสมนอกเหนือจำก
กำรจำ่ยตำมที่ภำครัฐก ำหนดให ้คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนแล้ว  องค์กำรบำง
แห่งยังจัดสวัสดิกำรอื่น   อำทิเช่น  ค่ำรักษำพยำบำลประจ ำปี  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
ทุนกำรศึกษำแก่บุตรหรือตัวพนักงำนเอง  กำรจัดคลินิกให้ในสถำนประกอบกำร  สถำนเลี้ยงเด็ก  
โรงอำหำรรำคำพนักงำน  โดยผู้ประกอบกำรเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยค่ำน้ ำ  ค่ำไฟแก๊สหุงต้มให้กับ
คนงำน  เป็นต้น  สวัสดิกำรที่องค์กำรจัดให้พนักงำนเปรียบเสมือนประชำสัมพันธ์ขององค์กำรที่จะ
ช่วยส่งเสริมผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กำรใหเ้ป็นที่รูจ้ักต่อบุคคลภำยนอกมำกยิ่งขึ้น 
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ค าถามทบทวน 

1. ค ำว่ำค่ำตอบแทนตำมควำมหมำยทำงวิชำกำรกับควำมหมำยตำมกฎหมำยของไทย
เหมอืนหรอืต่ำงกันอย่ำงไร 

2. องค์กำรต้องมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้ำง 
3. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนขององค์กำรมีปัจจัยใดบ้ำงที่เกี่ยวข้อง 
4. อธิบำยวิธีกำรจำ่ยค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 2 วิธี 
5. ปัจจุบันค่ำแรงขั้นต่ ำจังหวัดที่นักศกึษำอำศัยอยู่เป็นกี่บำท 

6. ค ำว่ำสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ตำมควำมหมำยตำมกฎหมำยของไทยมีลักษณะ
เป็นอย่ำงไร 

7. สวัสดิกำรภำครัฐและสวัสดิกำรภำคเอกชนที่จัดให้กับบุคลำกรภำยในองค์กำร       
มีควำมเหมอืนและแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง 
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บทที ่ 8 

การพัฒนาอาชีพ 

   กำรพัฒนำอำชีพเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผูป้ฏิบัติงำนตั้งแต่เริ่มต้นเข้ำมำท ำงำน  
และเริ่มสู่กระบวนกำรในกำรพัฒนำอำชีพ  เพื่อให้ทรำบว่ำตนเองมีศักยภำพพร้อมที่จะเข้ำสู่กำรพัฒนำ
ตนเอง เพื่อยกระดับกำรท ำงำนให้สูงขึ้นจำกเดิมที่เป็นอยู่  กำรพัฒนำอำชีพให้กับพนักงำนภำยใน
องค์กำร  เป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งของกระบวนกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำร  ซึ่งท ำ
หน้ำที่ใน  กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่ำง   ที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่เมื่อเข้ำมำท ำงำนองค์กำร
แล้วก็มีควำมคำดหวังในต ำแหน่งอำชีพของตนเองในระดับที่สูงขึ้น  ต ำแหน่งงำนจึงเป็นสิ่งจูงใจและท้ำ
ทำยควำมสำมำรถของผูป้ฏิบัติงำน  หลำยคนมีควำมคำดหวังว่ำเมื่อองค์กำรมีกำรขยำยงำน  เขำย่อมมี
โอกำสที่จะก้ำวหน้ำไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นไปจำกต ำแหน่งเดิมที่ เข้ำมำตั้งแต่เริ่มแรก  ดังนั้น                
เมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำมำสู่กำรท ำงำนองค์กำรโดยผ่ำนกระบวนกำรเริ่มต้นตั้งแต่  กำรสรรหำและกำร
คัดเลือกบุคลำกร  กำรปฐมนิเทศ  และกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  จนกระทั่งก้ำวสู่กำร
ท ำงำนในองค์กำรอย่ำงเต็มตัว  ล ำดับต่อไปจึงเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ในกำรด ำเนินงำน  
เพื่อที่จะผูป้ฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำรสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข  ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนแต่
ละคนจะมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป  ทั้งนี้อำจขึ้นอยู่กับทักษะ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์ใน  กำรท ำงำนของแต่ละคนจะส่งผลและผลักดันให้ตนเองประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบจะเริ่มเข้ำมำมีบทบำทใน
กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่ำง   เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนของพนักงำนด้วยกำรจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมเพิ่มพูนควำมรู้  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นกำรเตรียม
บุคลำกรให้พร้อมเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กำรให้มีควำมคล่องตัว หรือรองรับกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิจในอนำคต    

 

ความหมายของการพัฒนาอาชีพ 

   ได้มนีักวิชำกำรได้ใหค้วำมหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ  ไว้ดังนี ้     

   ปภำวดี  ประจักษ์ศุภนิต ิ (2553, หน้ำ 5-42) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำอำชีพหมำยถึง  
กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำง   ของบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในองค์กำร  กำรพัฒนำอำชีพเป็นผล
ของกำรจัดกำรอำชีพ (Caree  Management)  หรอืกระบวนกำรที่ท ำให้บุคคลได้ตระหนักรู้ถึงควำมสนใจ
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ของตนเกี่ยวกับงำน  รวมทั้งเข้ำใจถึงควำมมีคุณค่ำและจุดเด่น/จุดด้อยของตนเอง  รับทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับโอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งต่ำง   ภำยในองค์กำร  ท ำให้สำมำรถระบุเป้ำหมำยอำชีพของตน
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยอำชีพของตน (Noe: 366)  

   วิชัย  โถสุวรรณจินดำ (2551, หน้ำ 83)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำอำชีพ  หมำยถึง  
กำรพัฒนคนใหม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะเติบโตตำมสำยงำนนั้น  โดยในแง่ขององค์กำร  จะต้องพัฒนำ
คนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นสำมำรถรับผิดชอบงำนในต ำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้  โดยจัดให้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง   ในแง่ของพนักงำนเองก็ต้องมีกำรตระเตรียมตน  โดยกำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง  พัฒนำทักษะกำรท ำงำนของตน  หำประสบกำรณ์จำกกำรหมุนเวียนงำนซึ่ง
เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง  พนักงำนผูน้ั้นย่อมมีโอกำสได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งมำกกว่ำคนอื่น   

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์  (2558, หน้ำ 169)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำอำชีพ  หมำยถึง  
ควำมพยำยำมขององค์กำรอย่ำงเป็นทำงกำรและอย่ำงเป็นระบบที่ช่วยให้บุคคลมีกำรค้นหำสำย
อำชีพของตนโดยองค์กำรจะท ำกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรเกิด
ควำมส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยของตนและขององค์กำรควบคู่กันไป 

   ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559, หน้ำ 219)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำอำชีพหมำยถึง  
ควำมพยำยำมอย่ำงเป็นระบบที่จะจัดล ำดับกิจกรรมหรือกระบวนกำรช่วยให้องค์กำรและพนักงำน
บรรลุผลที่จะท ำงำนร่วมกันก ำหนดเส้นทำงกำรเติบโตในอำชีพของบุคลำกรแนวคิดเรื่องอำชีพสมัยมี
ควำมยืดหยุ่นกว่ำเดิมที่เรียกว่ำ “Protean  Career” มีลักษณะขึ้นอยู่กับทิศทำงอำชีพที่บุคคลมองเห็น
ด้วยตนเองและให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มประสบกำรณ์และคุณสมบัติเพื่อท ำให้ตนเองสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนงำนและอำชีพได้อย่ำงยืดหยุ่นมำกขึ้นแตกต่ำงจำกแนวคิดดั้งเดิมเรื่องอำชีพ (Traditional  
Career) ที่บุคคลจะเติบโตไปตำมเงื่อนไขจังหวะเวลำและกำรส่งเสริมขององค์กำร 

   ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2560, หน้ำ 186) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำอำชีพ  หมำยถึง  
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อท ำให้พนักงำนมีควำมพร้อมใน
ด้ำนควำมรู้  ควำมเช่ียวชำญ  สั่งสมประสบกำรณ์  และพร้อมที่จะเติบโตก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำยในสำย
อำชีพของตน  ตลอดจนรองรับควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนำคต 

   จำกที่นักวิชำกำรได้กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปควำมหมำยกำรพัฒนำอำชีพ (Career  

Development)  หมำยถึง  กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน  ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน
ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 3  ปี อยู่ในระดับดีมำก  ให้ได้รับโอกำสในกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งจำกอำชีพที่ตนเอง ซึ่งมีควำมรู้  ประสบกำรณ์  และควำมช ำนำญในอำชีพของตน  หรือกำร
ข้ำมสำยอำชีพในต ำแหน่งงำนตำมควำมเหมำะสม  โดยอำศัยควำมร่วมมอืจำกบุคลำกรภำยในองค์กำรที่
เกี่ยวข้องกับตัวของผู้ปฏิบัติงำน  ซึ่งประกอบไปด้วย  ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กำร  และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
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ทรัพยำกรมนุษย์  ท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเพิ่มพูนควำมรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงำน  ด้วยกำรจัดให้มี
กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จำกภำยในและภำยนอกองค์กำรอย่ำง แต่ส่วนใหญ่โดยทั่วไป
จะเป็นกำรอบรมด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกหัวหน้ำงำน  หรือที่เรียกว่ำ  กำรฝึกอบรมโดยลงมือปฏิบัติงำน 
(On-the-Job Training)  ซึ่งเป็นวิธีที่นยิมน ำมำใช้ในองค์กำรมำกที่สุดในยุคปัจจุบันนี ้ 

   จะเห็นได้อำชีพและกำรพัฒนำอำชีพจึงเป็นสิ่งที่ต้องท ำควบคู่กัน  อำชีพเป็นสิ่งที่ทุกคน
เลือกที่จะใช้เป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพเพื่อกำรด ำรงชีพ  จนเกิดเป็นควำมรู้  ทักษะ 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของตนเอง  ก็จะเริ่มมองหำควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของตนเอง โดยมี
ผูบ้ริหำรทุกระดับในองค์กำร  และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่คอยให้ค ำปรึกษำและส่งเสริมให้
ได้รับโอกำสในกำรฝึกอบรมและพัฒนำตนเอง  จนกระทั่งไปสู่กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งในระดับที่
สูงขึน้กว่ำต ำแหน่งเดิมที่ตนเองปฏิบัติหน้ำที่อยู่   

  

ค าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ 

   ค ำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำชีพ  (ดนัย เทียนพุฒ,  2540, หน้ำ 17-19)  ซึ่งสรุปได้ดังนี ้  

1. อำชีพ  (Career)  คือ  กิจกรรมอย่ำงหนึ่งขอบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในช่วงระยะเวลำใด
เวลำหนึ่ง  โดยอำชีพนี้อำจเกิดจำกกำรท ำงำนตลอดอำยุงำน  หรือตลอดอำยุจนเกษียณ  ทั้งอำจ
ขึน้อยู่กับขนำดขององค์กำรว่ำมี ขนำดเล็ก  กลำง  และใหญ่  ยิ่งองค์กำรที่มีขนำดใหญ่มำก  โอกำส
ที่พนักงำนจะเจริญเติบโตในสำยอำชีพย่อมมีมำกตำมไปด้วย  นอกจำกนี้อำชีพยังเป็นควำมคำดหวัง
ของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคน  และหวังว่ำองค์กำรเหล่ำนี้จะเห็นควำมส ำคัญของเขำเป็นอย่ำงยิ่ง  
เมื่อเขำได้ตัดสินใจเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรแล้ว  สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องกำรในอำชีพ  ก็คือ  
ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน  ควำมปลอดภัยในอำชีพของตนเอง  และกำรได้รับกำรยอมรับในอำชีพที่
ตนเองท ำอยู่  จงึเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนทั้งหลำยย่อมมีควำมภำคภูมิใจอยู่เสมอ  ทุกอำชีพจึงเป็นสิ่งที่
ตอบสนองกำรด ำรงชีพของพนักงำนที่มอียู่ในยุคปัจจุบันนี ้  

2. สายทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  เป็นเส้นทำงเดินของหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน
ของตนเองที่เลือกที่จะรับผดิชอบในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่ผู้ปฏิบัติงำนเลือกที่จะท ำและมีควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีก  เช่น  กรณีของพนักงำนขำยจะ
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอย่ำงน้อย 2  ปี  มีควำมรู้และควำมเข้ำในผลิตภัณฑ์ของตนเององค์กำรก็จะวำงแผน
ให้เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดหรือต ำแหน่งหัวหน้ำพนักงำนขำยต่อไป  เป็นต้น  ทั้งนี้บำงอำชีพบำงต ำแหน่ง
อำจไม่จ ำเป็นต้องอำศัยระยะเวลำนำนมำกจนเกินไปองค์กำรอำจวำงแผนให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอย่ำง
ตอ่เนื่องเป็นกำรกระตุ้นจูงใจใหพ้นักงำนท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8. 1  แสดงสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของสำยงำนกำรตลำด 

คุณสมบัต ิ

คุณสมบัตหิลัก 

คุณสมบัตริอง 
วุฒิการศึกษาและจ านวนปี

ในต าแหน่ง ต าแหน่ง 
 ควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ปวช. ปวส. ปริญญำ

ตรี 

พนักงำนขำย 1 - - ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

1-2  

ปี 

6 
เดอืน 

- 

พนักงำนขำย 2 สอบ สอบ ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

3 ปี
ขึน้ไป 

2 ปี 6 
เดอืน 

2 ปี 

พนักงำนขำย 3หรือ
พนักงำนส่งเสริมกำร
ขำย 

ประเมิน
กำร

ปฏบัิตงิำน 

ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

2 ปี 2 ปี 2 ปี 

ผู้ช่วยเจ้ำหนำ้ท่ี สอบ สอบ ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

2 ปี 2 ปี 2 ปี 

เจ้ำหนำ้ท่ี/ผู้จัดกำร
หนว่ยงำนส่งเสริม
กำรตลำด 

ประเมิน
กำร

ปฏบัิตงิำน 

ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

ประเมินกำร
ปฏบัิตงิำน 

3 ปี 3 ปี 3 ปี 

หมายเหตุ  พนักงำนขำย 2  สำมำรถเลื่อนต ำแหน่งไปด ำรงต ำแหน่งพนักงำน 3 ได้  ในกรณีที่มี
อำยุงำนสะสมเทียบเท่ำกับพนักงำนขำย 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย  เทียนพุฒ, 2540,  หน้ำ 130)  

  จำกตำรำงที่  8.1  เรำสำมำรถอธิบำยกำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนตั้งแต่  พนักงำนขำย 1  
พนักงำนขำย 2  พนักงำนขำย 3  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่  หรือผู้จัดกำรหน่วยงำนส่งเสริม
กำรขำย  ตำมล ำดับซึ่งสำมำรถแสดงเป็นรูปภำพล ำดับกำรเลื่อนต ำแหนง่ได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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     ผู้จัดกำรหน่วยงำน
ส่งเสริมกำรตลำด 

    เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรตลำด 

 

   ผู้ชว่ย
เจ้ำหน้ำที่ 

  

  พนักงำนขำย 3 

หรือพนักงำนส่งเสริมกำรขำย 

  

 พนักงำนขำย 2     

พนักงำนขำย 1 
 

     

ภาพท่ี  8. 1  แสดงสำยทำงก้ำวหน้ำในอำชีพของสำยงำนกำรตลำด 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย  เทียนพุฒ,  2540,  หน้ำ 130)  

   จำกภำพที่ 8.1 จะเห็นได้ว่ำบันไดของสำยทำงก้ำวหน้ำในอำชีพของงำนทำงด้ำนกำรตลำด
มี 6 ขั้นบันได  ซึ่งแต่ละองค์กำรจะมีหลักในกำรตั้งเกณฑ์พิจำรณำแต่ละต ำแหน่งที่แตกต่ำงกันใน
แต่ละขั้นบันไดได้ดังนี ้ 

   บันไดขั้นที่ 1  ต ำแหน่งพนักงำนขำย 1  กำรเริ่มต้นสู่ต ำแหน่งพนักงำนขำย จะต้องพิจำรณำ
คุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองดังนี้ 

   คุณสมบัติหลัก  พิจำรณำด้ำนคุณลักษณะจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

   คุณสมบัติรอง  จะต้องจบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันต้น (ปวช.) หรือ 
ประกำศนียบัตร ช้ันสูง (ปวส.)   

   บันไดขั้นที่ 2  ต ำแหน่งพนักงำนขำย 2  จะต้องพิจำรณำคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติ
รองดังนี ้

   คุณสมบัติหลัก ด้ำนกำรทดสอบกำรวัดควำมรู้เกี่ยวกับงำนขำย  กำรทดสอบทักษะที่
เกี่ยวกับขำย และประเมินกำรปฏิบัติงำน   

   คุณสมบัติรองจะพิจำรณำจำก  ผู้ที่จบปริญญำตรี  จะต้องมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2  
ปี  วุฒิกำรศกึษำระดับ  ปวส. 2 ½ ปี  ปวช. 3 ½ ปี ขึน้ไปจงึจะได้เข้ำสู่ต ำแหน่งพนักงำนขำย 2  
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   บันไดขั้นที่ 3  ต ำแหน่งพนักงำนขำย 3  หรือต ำแหน่งพนักงำนส่งเสริมกำรขำย  หรือ
เทียบเท่ำ  จะต้องพิจำรณำคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองดังนี้ 

   คุณสมบัติหลักประกอบไปด้วย  กำรสอบวัดควำมรู้  กำรสอบวัดทักษะ  และกำร
ประเมินคุณลักษณะของผูป้ฏิบัติงำน   

    คุณสมบัติรองจะพิจำรณำจำก  วุฒิกำรศกึษำปริญญำตรีมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 
ปี  วุฒิกำรศกึษำระดับ ปวส. มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2  ปี  และวุฒิ ปวช.  มีประสบกำรณ์ไม่
น้อยกว่ำ 2  ปี  เช่นกัน   

   ส ำหรับผูท้ี่จะมำด ำรงต ำแหน่งพนักงำนขำย 3  ในที่นี้องค์กำรสำมำรถเลื่อนต ำแหน่งมำ
จำกพนักงำนขำย 2  ได้เลย  หำกมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเมื่อเทียบกันกับพนักงำนขำย 3 
แล้วสำมำรถเลื่อนขั้นได้เลย   

   จำกกรณีนี้จะเห็นได้ว่ำองค์กำรจะใหโ้อกำสแก่พนักงำนขำย 2  เลื่อนไปยังต ำแหน่งพนักงำน
ขำย 3  ได้เร็วขึ้น  เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ  และกระตุ้นให้พนักงำนขำย 2  สำมำรถเลื่อนขั้นใน
กำรท ำงำนได้เร็วขึน้   

   บันไดขั้นที่ 4  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่  ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้ำที่ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนและ
วำงแผนงำนงำนด้ำนกำรขำย  โดยผู้เข้ำสู่ต ำแหน่งนี้  จะต้องพิจำรณำคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติ
รองดังนี ้

   คุณสมบัติหลัก  ประกอบไปด้วยกำรสอบวัดควำมรู้ในงำน  กำรสอบวัดทักษะเกี่ยวกับ
กำรท ำงำน  กำรประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงำน   

   คุณสมบัติรองจะพิจำรณำจำก  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนไม่
น้อยกว่ำ 2  ปี  วุฒิกำรศึกษำ  ปวส. ไม่น้อยกว่ำ 2   ปี  และวุฒิกำรศึกษำ  ปวช. ไม่น้อยกว่ำ 2  ปี  
เช่นกัน  

   บันไดขั้นที่ 5  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่  หรือ  ผู้จัดกำรหน่วยงำนส่งเสริมกำรขำย  จะพิจำรณำ
จำกจะต้องพิจำรณำคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองดังนี้ 

   คุณสมบัติหลักจะพิจำรณำจำก  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนทักษะ  ควำมรู้  และ
คุณลักษณะที่เหมำะสมของผู้ปฏิบัติงำน   

   คุณสมบัติรองจะพิจำรณำจำก  วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  จะต้องมีประสบกำรณ์ใน
กำท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  วุฒิกำรศึกษำระดับ  ปวส.  ไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  และวุฒิกำรศึกษำระดับ  
ปวช . ไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  เช่นกัน   
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   จำกกรณีของบันไดขั้นที่  3, 4 และ 5  คุณสมบัติรองของผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง  
พนักงำนขำย 3  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่  และเจ้ำหน้ำที่หรือผู้จัดกำรหน่วยงำนส่งเสริมกำรขำย  เมื่อ
เทียบระดับวุฒิกำรศกึษำและประสบกำรณ์แล้ว  จะเป็นไปในลักษณะเท่ำกัน  แสดงให้เห็นว่ำด้ำน
คุณสมบัติหลักจะมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำหลำยด้ำนที่แตกต่ำงกันออกไป  ด้ำนคุณสมบัติรอง
ของผูป้ฏิบัติงำนอำจไม่ค ำนึงถึงคุณวุฒิกำรศึกษำของผู้ที่อยู่ในต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำจะแตกต่ำงกัน
หรือไม่  ทังนี้เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนก็สำมำรถที่จะพัฒนำ
ตนเองไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ได้ทันที   

    สถำนประกอบกำรบำงประเภทอำจมีกำรจัดระดับของต ำแหน่งงำนอยู่ในระดับเดียว  
หรือหลำยระดับขึ้นอยู่กับขนำดและประเภทของธุรกิจ  จำกภำพนี้จะเห็นได้ว่ำต ำแหน่งพนักงำน
ขำยที่อยู่ในองค์กำรมีอยู่ 3  ระดับ  และแต่ละระดับจะต้องมีอำยุงำนขึ้นอยู่กับวุฒิกำรศึกษำอีก
ด้วย  จะต้องได้รับกำรทดสอบทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ และประเมินกำรปฏิบัติงำน  อย่ำงนี้ไป
เรื่อย   จนไปสู่ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้จัดกำรหน่วยงำนส่งเสริมกำรขำย  เป็นต้น  ส่วนใหญ่
ธุรกิจที่จะต้องมีกำรทดสอบทำงด้ำนทักษะ  ควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อก้ำวไปสู่สำย
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของประเทศไทย  จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันชีวิต  และสถำบันกำรเงิน 
กำรธนำคำรเป็นส่วนใหญ่ 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  บำงครั้งเรำพบว่ำองค์กำรหลำยแห่งที่มีขนำดใหญ่จะท ำสำย
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับบุคลำกรภำยในองค์กำรอย่ำงชัดเจน  เพื่อให้บุคลำกรในองค์กำรได้
มีโอกำสได้เรียนรู้และพัฒนำตนเองในสำยอำชีพอย่ำงเหมำะสม  จนก้ำวไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง  ส ำหรับหน่วยงำนภำคเอกชนที่มีขนำดใหญ่  โดยเฉพำะสำยงำนทำงด้ำนโทรทัศน์ 
ในส่วนของฝำ่ยผลิตรำยกำร  ได้มกีำรจัดท ำสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับบุคลำกรในองค์กำร  
แต่บำงครั้งจะพบข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกรอบของสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ก ำหนดไว้  ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมกรอบที่ก ำหนด  อำจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรก ำหนดกรอบ
ต ำแหน่งผูก้ ำกับรำยกำรหรอืโปรดิวเซอร์รำยกำร  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่สูงที่สุดในสำยงำนปฏิบัติกำร
ผลิตรำยกำรทีวี  จะต้องเริ่มวำงสำยควำมก้ำวหน้ำอำชีพเริ่มต้นตั้งแต่เข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่ง
เจำ้หน้ำที่ช่ำงภำพ  หรอื  เจำ้หน้ำที่ก ำกับเวที  ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวจนมีประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่งนีไ้ม่น้อย 2  ปี  ขึ้นไป  ต้องได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งไปสู่ระดับสูงขึ้นไป  แต่ไม่ด ำเนินกำร
ตำมกรอบที่ก ำหนดไว้  สำเหตุเกิดจำกไม่อยำกรับผิดชอบงำนในระดับที่สูงขึ้น  เรำจึงพบว่ำ
พนักงำนในฝำ่ยผลิตรำยกำรทีวทีี่ท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่แสง  สี  เสียง  ช่ำงภำพ  มีอำยุงำน
ไม่น้อยกว่ำ 10  ปีขึ้นไป  ยังท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งเดิม  ท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนต ำแหน่งผู้
ก ำกับเวที  ผู้ก ำกับรำยกำรทีวีและโปรดิวเซอร์   ที่จะต้องท ำกำรประกำศรับสมัครเข้ำมำใน
ต ำแหน่งที่ขำดแคลน  ท ำให้ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกลุ่มดังกล่ำวสูงมำก  หน้ำที่ของฝ่ำย
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ทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องจะต้องหำแนวทำงในกำรกระตุ้นจูงใจให้ผู้ที่อยู่ระดับปฏิบัติกำรได้
ทรำบผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับจำกกำรเลื่อนต ำแหน่งงำนในสำยอำชีพของตนเองอีกด้วย 

3. การวางแผนอาชีพ (Career Planning)  เป็นเส้นทำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำยของ
อำชีพของตนเองในอนำคตหรอืทิศทำงของตัวผูป้ฏิบัติงำนเองส่งผลให้เกิดกำรเตรียมตัวที่จะเข้ำสู่
อำชีพซึ่งอำจจะเป็นหลังจำกที่เรียนจบ  ปฏิบัติงำนอยู่  หรือหลังจำกเกษียณ  ในกำรวำงแผน
อำชีพอำจอำศัยปัจจัยหลำยอย่ำงในกำรประกอบอำชีพซึ่ง  ได้แก่  พื้นฐำนของตัวผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง
มำจำกครอบครัว  สังคม  ควำมรู้  ระดับกำรศึกษำจะส่งผลต่อกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  ทั้งนี ้ 
นำมสกุลของผู้ปฏิบัติงำนเองอำจส่งผลให้ได้รับกำรสนับสนุนอุปถัมภ์ในอำชีพ  หรืออีกทำงหนึ่ง
คือ  กำรได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งในสำยงำนอำจมำจำกควำมอำวุโสในกำรท ำงำน  ค ำว่ำอำวุโส  
ไม่ใช่แค่อำยุเพียงอย่ำงเดียวแต่อำจหมำยถึง  ควำมอำวุโสซึ่งเกิดจำกกำรท ำงำนและอยู่ใน
องค์กำรแหง่นั้นมำยำวนำน 

4. การบริหารจัดการงานอาชีพ (Managing Career)  เป็นหน้ำที่ขององค์กำรทุกแห่งที่
จ ำเป็นจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนอำชีพ  ก่อให้เกิดกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กำร  และ
ตัวพนักงำนผูป้ฏิบัติงำนเอง  กำรเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของ
ได้อย่ำงเหมำะสม และเกิดควำมกระตือรือร้นในอำชีพของตนเองในกำรปฏิบัติงำน  โดยมีปัจจัยที่
ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนมำจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  กำรพัฒนำพนักงำน  กำร
โอนย้ำย  กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  และกำรปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี  สิ่ง
เหล่ำนีเ้ป็นตัวแสดงให้เห็นควำมชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรงำนอำชีพขององค์กำรต่อไป 

5. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning)  เป็นกำรวำงแผนเพื่อเตรียมกำร
รองรับบุคลำกรทำงด้ำนบริหำรให้สำมำรถเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนต ำแหน่ง  ไปทดแทนต ำแหน่งที่ขำดลงไป  
ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรเกษียณ  กำรลำออก  กำรโยกย้ำยและตำย  อีกทั้งยังรองรับกำรขยำยตัวของ
องค์กำรที่มขีนำดใหญ่ขึน้ตำมล ำดับอีกด้วย  เช่น  กำรขยำยตัวของหำ้งสรรพสินค้ำ  ธนำคำร  เป็นต้น   

   กำรวำงผังกำรสืบทอดต ำแหน่ง  เป็นกำรวำงผังกำรสืบทอดต ำแหน่งแบบใช้เกณฑ์ปี  
พ.ศ. เป็นตัวก ำหนดแนวทำงในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งไปสู่ต ำแหน่งที่ขึ้นไปอีก 

   รูปแบบกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งในองค์กำรจะเริ่มตั้งแต่บุคลำกรได้เริ่มต้นเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในองค์กำร  โดยกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนในองค์กำรจะเริ่มตั้งแต่บุคลำกรมำ
ปฏิบัติงำนในซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย  ช่ือ  นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน  อำยุ (คน)  และวันที่จะถูก
ทดแทนต ำแหน่งงำน  ผลงำน  ศักยภำพ  ควำมพร้อมในกำรเลื่อนขั้น  เป็นต้น  ซึ่งสำมำรถแสดง
ในรูปแบบของตำรำงดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 8. 2  ตารางการจัดการในการสืบทอดต าแหน่ง 

ตำรำงกำรจัดกำรในกำรสืบทอดต ำแหน่ง ฝ่ำย/สำยงำน ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร 

พนักงำนระดับบริหำรในปัจจุบัน ผู้สบืทอดต ำแหน่งที่เหมำะสม 

ช่ือ-สกุล
พนักงำน 

ต ำแหน่ง อำยุ 
(คน) 

วันที่จะ
ถูก

ทดแทน 

ผลงำน ศักยภำพ 

ขีด
ควำมสำมำรถ 

ถ้ำจะเลื่อน
ต ำแหน่งโปรด
ระบุวันที่พร้อม 

ช่ือ (ล ำดับ
ที่ 1  และ 

2) 

ต ำแหน่ง วัน เดือน 
ป ีที่

พร้อม 

นำยขำว เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยขำย 

35 2556     นำยด ำ ผู้จัดกำร 
ฝ่ำยขำย A 

2554 

นำยแดง เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยขำย 

36 2555    นำยแดง ผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำย B 

2555 

นำยด ำ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยขำย 

37 2554    นำยขำว ผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำย C 

2556 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย เทียนพุฒ , 2540, หน้ำ 51) 

   จำกตำรำงที่ 8.2  จะเห็นได้ว่ำองค์กำรได้เตรียมบุคลำกร 3  คน  ได้แก่  นำยขำว  นำยแดง 
และนำยด ำ  เพื่อที่จะเข้ำสู่กำรสืบทอดต ำแหน่งผู้จัดกำร  ซึ่งมี 3  ต ำแหน่ง  ได้แก่  ต ำแหน่งผู้จัดกำร A  
ผูจ้ัดกำร B  และผูจ้ัดกำร C  ซึ่งสำมำรถน ำมำจัดท ำได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  8. 2  ผังกำรสบืทอดต ำแหน่งในรูปแบบโครงสร้ำงองค์กำร  

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย เทียนพุฒ , 2540, หน้ำ 60) 

   จำกภำพที่ 8.2  เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกตำรำงที่ 8.3  มำใส่ในภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสู่กำรก ำหนดผังกำรสืบทอดต ำแหน่ง  จะเริ่มวำงแผนทดแทนต ำแหน่งงำนตั้งแต่มีบุคลำกรเข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในระดับบริหำร  ซึ่งจ ำเป็นจะต้องเตรียมบุคลำกรไว้ไม่น้อยกว่ำ  3  คน  เมื่อบุคลำกรคนที่ 1  
คือ นำยด ำ  ก ำหนดควำมพร้อมในกำรเลื่อนต ำแหน่งปี 2555  หมำยควำมว่ำ ต ำแหน่งผู้จัดกำร A  B 

ชื่อ................... 

(กรรมกำรผู้จัดกำร) 

ผู้ทดแทน.....(2) 

ปีท่ีพร้อม..... 

ผู้ทดแทน........(1) 

ปีท่ีพร้อม..... 

ผู้อ ำนวยกำร (1) 

ผู้จัดกำร  C ผู้จัดกำร B 

ชื่อผู้ทดแทนต ำแหนง่ 

คนท่ี 1 ชื่อ นำยด ำ  ปีท่ีพร้อม..2555 

คนท่ี  2  นำยแดง  ปีท่ีพร้อม...2556 

คนท่ี  3  นำยขำว  ปีท่ีพร้อม...2557 

ผู้จัดกำร A 

ผู้ทดแทนคนท่ี (2) ผู้ทดแทนคนท่ี (1) 
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หรือ  C  จะต้องมีนำยด ำ  ได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งไปทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงทันที  โดยจะท ำกำรวำง
แผนผังกำรสืบทอดในลักษณะแบบนีต้่อไปเรื่อย   อย่ำงไม่มีที่สิน้สุด   

6. การวางแผนอาชีพแบบข้ามสายงาน  เป็นกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนอำชีพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนในสำยอำชีพใดอำชีพหนึ่ง  และข้ำมสำยงำนไปท ำงำนอีกอำชีพหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันโดยกำรเตรียมตัวของผู้ที่ท ำงำนในอำชีพใดอำชีพหนึ่ง  เป็นกำรเตรียมตัว
วำงแผนล่วงหน้ำอำจใช้เวลำหลำยปี  ทั้งนี้ยังเป็นกำรสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของตนเอง
อีกด้วยโดยอำชีพที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่เลือกท ำได้แก่  อำจำรย์  นักวิชำกำร  นักบริหำรมืออำชีพ  
เป็นต้น  ซึ่งสำยงำนอำชีพนี้ได้จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของตนเองขณะที่ปฏิบัติงำนเมื่อมำเป็น
นักวิชำกำรก็จะถ่ำยทอดประสบกำรณ์ที่ประโยชน์แก่ผู้เรียน  ซึ่งเรำสำมำรถยกตัวอย่ำงแสดงได้ดัง
ภำพต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  8. 3  แสดงกำรวำงแผนอำชีพแบบข้ำมสำยงำน 

 

 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 285)  

 

   จำกภำพที่ 8.3 จะเห็นได้ว่ำผู้เริ่มต้นงำน  เริ่มต้นอำชีพในกำรท ำงำนจำกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำรฝ่ำยผลิตรำยกำรเป็นเวลำ 3  ปี  ซึ่งมีประสบกำรณ์และทักษะในกำรปฏิบัติพื้นฐำนในกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับแผนกและฝำ่ยอื่น   ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร  และได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งไปเป็น
เลขำของผู้บริหำร  จะเห็นได้ว่ำ 2  ต ำแหน่งนี้มีลักษณะงำนค่อนข้ำงใกล้เคียงกับงำนเดิม  ซึ่งถือว่ำ
ลักษณะงำนไม่แตกต่ำงกันมำกเท่ำไหร่นัก  หลังจำกนั้นได้มีกำรปรับโครงสร้ำงขององค์กำรเพื่อควำม
เหมำะสมในกำรท ำงำน  ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ ำปี  พ.ศ. 2544  มีกำร Lay Off พนักงำน  ซึ่งพิจำรณำ
คุณสมบัติของพนักงำนว่ำมีคุณสมบัติที่ตรงกับต ำแหน่งงำนที่ตนเองรับผิดชอบหรือไม่  ฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์ขององค์กำร  จึงต้องตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กำรเสนอไปยังฝ่ำย

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

ฝ่ายผลิต
รายการ 

เลขานกุาร
ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าท่ี
วเิคราะห์ 
การเงิน 

อาจารย์ มหาวทิยาลยั 
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บริหำร  เพื่อดูว่ำบุคลำกรแต่ละคนจบกำรศกึษำตรงกับงำนที่ตนเองรับผดิชอบมำกน้อยเพียงใด  รวมถึง
กำรปรับระดับของพนักงำนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม  ผู้เขียนจึงได้รับกำรปรับระดับจำก 3  ไปเป็น
ระดับ 4  และโยกย้ำยไปท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์กำรเงินของบริษัท  ซึ่งมีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดูแลระบบกำรเงินของบริษัท  จัดหำแหล่งกู้ยืมเงินจำกธนำคำร  และกำร
จัดเตรียมเอกสำรในกำรขออนุมัติกำรกู้ยืมให้กับผู้บริหำร  นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่ในกำรจองอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ  เพื่อป้องกันกำรผันผวนของค่ำเงินบำทที่มีผลกระทบต่อกำรจ่ำย
ช ำระหนีส้ ำหรับลิขสิทธิ์สัญญำข่ำวจำกต่ำงประเทศ  หลังจำกนั้น  จึงได้ลำออกเปลี่ยนสำยอำชีพไปเป็น
อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัย  และน ำประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรท ำงำนถ่ำยทอดใหก้ับนักศกึษำต่อไป     

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ 

   ปัจจุบันธุรกิจมีกำรแข่งขันกันมำกขึ้นส่งผลให้องค์กำรหลำยแห่งเริ่มหันมำพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์กันมำกขึ้นโดยเฉพำะกำรพัฒนำอำชีพได้เข้ำมำมีบทบำทในองค์กำรอย่ำงแพร่หลำย  องค์กำร
หลำยแห่งได้ร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก  เพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนตลอดจนแผนงำน
ต่ำง   สิ่งส ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรเพื่อที่จะปัจจุบันได้มีหลักสูตรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำอำชีพ  หรือมีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำกำรบริหำรอำชีพ (Career Management)  โดยให้สมำคมกำร
จัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA : Thailand Management Association)  และสมำคมกำรจัดกำรงำน
บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT : Personnel Management Association of Thailand)  ได้จัดให้มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพอย่ำงต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เมื่อพนักงำนได้ปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กำรติดต่อกันมำ
ยำวนำนหลำยปีสิ่งที่พนักงำนมี  คือ  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  หำกพนักงำนได้รับกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องจะท ำให้เขำสำมำรถเข้ำใจในเนื้องำนของตัวเอง  และสำมำรถเช่ือมโยงไป
ต่องำนในต ำแหน่งที่สูงขึ้น  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรควรจะจัดท ำแผนรองรับกำรเลื่อนขั้น
เลื่อนต ำแหน่งให้พนักงำนกลุ่มนี้  จำกกรณีศึกษำพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ขำยก้ำวไปสู่นักกำร
ตลำดภำยใน 2  ปี  กลุ่มนี้จะรู้จักผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้ำหมำยที่จะใช้สินค้ำ  สำมำรถพัฒนำให้
เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดได้ต่อไป  หรือกรณีเจ้ำหน้ำที่ช่ำงภำพโทรทัศน์สำมำรถพัฒนำต่อไปเป็น  
ผู้ก ำกับเวที  ผู้ช่วยผู้ก ำกับรำยกำรและผู้ก ำกับรำยกำรได้  เนื่องจำกได้สะสมประสบกำรณ์และ
รู้จักมุมมองของทีวจีำกกำรเป็นช่ำงภำพ  จึงท ำใหเ้ขำสำมำรถพัฒนำได้เมื่อมีโอกำส 

2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ  ผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับกำรสนับสนุนให้
ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่  ขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนของผู้บังคับบัญชำในแต่ละสำยงำน  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnyce6zpfYAhXHK48KHeuBAa4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tma.or.th%2F2016%2Fen%2Fnews.php%3Fcategory_id%3D6&usg=AOvVaw3lVGR6QtL-uXsLQHSo1woz


287 

 

พนักงำนที่มีควำมรักในองค์กำรของตนเองผู้บังคับบัญชำควรอย่ำงยิ่งที่จะสนับสนุนให้บุคลำกร
เมื่อมีโอกำสที่เป็นเช่นนี้  เพรำะว่ำหลำยองค์กำรมักจะมองข้ำมบุคลำกรภำยในองค์กำรไม่ให้
โอกำสแก่พนักงำนของตนเองที่ท ำงำนมำนำน  กลับเปิดรับสมัครพนักงำนใหม่เข้ำท ำงำนแทน
ต ำแหน่งว่ำงลงโดยไม่ค ำนึงถึงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมำนำนโอกำสที่องค์กำรจะสูญเสียคนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถทุ่มเท  เสียสละให้กับองค์กำรเมื่อเขำไม่ได้รับโอกำสจำกผู้บังคับบัญชำของ
ตนเองสุดท้ำยเขำก็จะลำออกไปจำกองค์กำร  ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชำควรสังเกตพฤติกรรมกำร
ท ำงำนพนักงำนและให้โอกำสพนักงำนองค์กำรจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของตัวพนักงำนเองด้วยเช่นกัน 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม  หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เรำ
มักจะเรียกอยู่เสมอว่ำ  “กำรจัดคนให้เหมำะสมกับงำนและต ำแหน่ง” หรือ “Put the Right Man 

on the Right Job and the Right Position”  นอกจำกจัดคนให้เหมำะสมกับงำนแล้วสิ่งที่ไม่ควร
มองข้ำมเรื่องของต ำแหน่งงำน  เพรำะต ำแหน่งงำนเป็นควำมภำคภูมิใจของพนักงำนกำรได้
รับผิดชอบงำนมำกขึ้นกำรท ำงำนที่เหมำะสมและมอบต ำแหน่งที่เหมำะสมจึงเป็นสิ่งที่จะดึงดูด
พนักงำนใหอ้ยู่กับองค์กำรไปนำน 

4. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน  เมื่อได้รับโอกำสก็จะมีควำมสุข
กับกำรท ำงำนก่อใหเ้กิดขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนมีควำมกระตือรือร้นพร้อมที่จะรับผิดชอบ
ต่องำนที่ตนเองได้รับมอบหมำยกำรได้รับโอกำสเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งยังแสดงถึงควำมเสมอ
ภำคในกำรท ำงำนกำรยอมรับของผู้บังคับบัญชำตลอดจนเพื่อนร่วมงำนที่ปฏิบัติงำนร่วมกันกำร
วำงแผนและพัฒนำอำชีพจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะถูกน ำมำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรให้
ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยของเขำตำมที่ได้วำงไว้ 

5. การเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่ 21  ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่ำงรวดเร็วองค์กำรจึงเตรียมรับมือกับสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  ด้วยกำรฝึกอบรม
และพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  กำรขยำยตัวขององค์กำร  กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนธุรกิจ  
หำกองค์กำรไม่มีกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ  อำจเกิดปัญหำจำกกำรขำดแคลนพนักงำนไม่ทัน
ต่อควำมต้องกำร  กำรเสนอแนะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำอำชีพจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญ
อย่ำงหนึ่งที่จะตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กำรได้ 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพ  จะสำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่นหรือไม่  อำจขึ้นอยู่กับควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรองค์กำรในกำร
วำงแผนประสำนงำนกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมและพัฒนำเพิ่มเติม  
ส่งผลให้คนท ำงำนมีกำรพัฒนำศักยภำพให้กับตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  และท ำให้องค์กำรก้ำวหน้ำ
ใหท้ันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นต่อไปในอนำคตต่อไป 
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บทบาทในการพัฒนาอาชีพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
   เป็นกำรทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ ผูม้ีหน้ำที่และบทบำทที่ส ำคัญในกำร
ส่งเสริมกิจกรรมต่ำง   ขององค์กำร  แนวทำงในกำรพัฒนำอำชีพของบุคลำกรในองค์กำร  จึง
เป็นหน้ำที่อย่ำงหนึ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหัวหน้ำงำนโดยตรงของพนักงำน ทุกระดับ  
ที่จะมีหน้ำที่ในกำรผลักดันและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับบุคลำกรของตนเอง  ให้ได้รับ
กำรพัฒนำอำชีพไปสู่  กำรเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง  ในระดับที่สูงขึ้นขององค์กำรต่อไป  ซึ่ง
กิจกรรมที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ควรจะส่งเสริมให้กับบุคลำกรในด้ำนต่ำง   แบบมุ่งกำรพัฒนำ
อำชีพอย่ำงแท้จริง (จุฑำมำศ  ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนำ เทพจติ, 2550, หน้ำ 197)  ได้แก่   

ตารางที่ 8. 3  กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มุง่สูก่ำรพัฒนำอำชีพ 

กจิกรรมด้าน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แบบมุ่งการพัฒนาอาชพี 

กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรเพิ่มข้อมูล ควำมชอบส่วนบุคคลเข้ำไป  จะชว่ยให้ได้ขอ้มูลท่ีน ำมำ
พัฒนำอำชพีของบุคลำกรมำกยิ่งขึน้  เชน่ กีฬำ  งำนอดิเรก  หรือ ลักษณะ
งำนท่ีท ำ  เป็นต้น  เพื่อท่ีจะน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำวเิครำะห์เกี่ยวกับกำร
ท ำงำน 

กำรฝึกอบรมและ 

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรจัดหำข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทำงอำชพี  รวมถึงควำมก้ำวหนำ้ของ
บุคลำกร  ซึ่งสังเกตได้จำกพฤตกิรรมส่วนบุคคลของพนักงำน  ในกำร
กระตอืรือร้นมุง่มั่นท่ีจะพัฒนำตนเอง ด้วยกำรกำรหำข้อมูลเพื่อฝึกอบรม
และพัฒนำตนเองอยำ่งตอ่เนื่องอยูต่ลอดเวลำ หรือกำรสัมมนำนอก
สถำนท่ี  กำรให้ควำมร่วมมอืในกำรเข้ำร่วมโครงกำรจัดฝึกอบรมของ
องค์กำรอยำ่งสม่ ำเสมอ 

กำรประเมนิผลกำรปฏบัิติงำน ผลของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องในรอบระยะเวลำ ตั้งแต่
เร่ิมเข้ำมำท ำงำน จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ  3 ปี หรือ 6 รอบ (กำร
ประเมนิกลำงปี และปลำยปี) ที่มีเกณฑ์กำรประเมินในระดับท่ีดีมำกอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยหัวหน้ำงำน เป็นผู้ท ำกำรประเมิน  สำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้มำ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำน ควรน ำมำ
พัฒนำอำชีพด้วยกำรจัดให้มีพี่เลี้ยง เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรให้ค ำปรึกษำ 
เสนอแนะ เทคนิควิธีกำรท ำงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมไปสู่กำรพัฒนำ
อำชพีตอ่ไป   
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กจิกรรมด้าน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แบบมุ่งการพัฒนาอาชพี 

กำรสรรหำและคัดเลอืกบุคลำกร นอกจำกคุณสมบัติของพนักงำน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีตรงกับงำนท่ีท ำตั้งแต่
วันท่ีเข้ำมำสมัครท ำงำนในองค์กำร  ควรพิจำรณำรำยละเอียดของ
กิจกรรมต่ำง  ท่ีพนักงำนให้ควำมสนใจเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  กำรชอบ
ภำษำต่ำงประเทศ  งำนอดิเรก เย็บปักถักร้อย  กำรเล่นกีฬำ  หรือ
กิจกรรมระหวำ่งที่ศึกษำอยู่  เป็นต้น  ทั้งหมดนี้  สำมำรถน ำมำเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินท่ีจะน ำมำสนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรกลุ่มนี้ได้  
ตัวอยำ่งเชน่ กำรเล่นกีฬำ ตอ้งดูวำ่กีฬำท่ีเล่นเป็นประเภททีม หรือประเภท
เดี่ยว  ท้ังนี้  กำรเล่นกีฬำประเภททีมเป็นกำรแสดงให้เห็นภำวะผู้น ำของ
บุคลำกรอกีด้วย 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ 

เป็นสิ่งจูงใจให้กับบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  นอกเหนือจำกค่ำตอบแทน
ในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ยังมีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง     
ท่ีพนักงำนควรจะได้รับเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมำจำกกำรได้รับกำร
เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่งขึ้นไปในระดับท่ีสูงขึ้น  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ของ
องค์กำรจะต้องรีบด ำเนินกำรทันที  เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจให้กับ
พนักงำน  ตัวอย่ำงเช่น  ฝ่ำยบริหำรได้ท ำกำรปรับระดับของพนักงำน ขึ้น
จำกเดิมระดับ 5 เป็นระดับ 6  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องรีบด ำเนินกำร จัดท ำประกำศ และสื่อสำรไปยังพนักงำนทันที   
เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบผลกำรปรับพิจำรณำกำรเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น  
รวมถึงสิทธิประโยชนท่ี์พนักงำนควรจะได้รับตำมมำในภำยหลัง    

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  จุฑำมำศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนำ เทพจติ, 2550, หน้ำ 197) 

   จำกตำรำงที่ 8.3  นอกจำกฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะได้ทรำบบทบำทของตนเองที่มีต่อ
กำรพัฒนำอำชีพให้กับบุคลำกรทั้งหมดในองค์กำรแล้ว  ยังต้องท ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรไปยัง
บุคคลอื่น   ที่อยู่ในองค์กำร  เพื่อให้บุคลำกรในองค์กำรได้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ที่มีแนวทำงในกำรผลักดันและส่งเสริมให้บุคลำกรทั้งหมดนี้ไปสู่
เป้ำหมำยของตนเองที่ได้วำงไว้  ซึ่งประกอบด้วย 3  ด้ำน  (จุฑำมำศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และ
สุวรรธนำ เทพจิต, 2550, หน้ำ 198)ได้แก่ 1) ผู้บริหำร  2) ผู้จัดกำร  3) พนักงำน  หรือบุคลำกร
ในองค์กำร  ซึ่งแต่ละด้ำนมีหน้ำที่และรำยละเอียดที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีควำมส ำคัญที่มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนทั้งหมดของ
องค์กำร  รวมถึงกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ดำ้นกำรบริหำรงำน  และผู้ที่จะน ำพำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยท ำให้
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องค์กำรนั้นประสบควำมส ำเร็จตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
ขณะเดียวกัน  หำกผู้บริหำรองค์กำรละเลยและไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอำชีพของบุคลำกร
ทั้งหมด  ไม่วำ่ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์จะผลักดันมำกน้อยเพียงใด  ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นกำรสูญเปล่ำและ
สิ้นเปลืองเวลำ  ส ำหรับองค์กำรที่ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอำชีพของบุคลำกรในองค์กำร  
จะเป็นผู้วำงแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและก ำหนดบทบำททิศทำงร่วมกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
ตั้งแต่บุคลำกรได้เข้ำมำท ำงำน  จนกระทั่งไปสู่กำรพัฒนำอำชีพโดยมีแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1.1 ทดลองงาน  ช่วงเวลำนีจ้ะเป็นช่วงที่จะท ำให้ทรำบว่ำบุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำน  มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  มำกน้อยเพียงใด  กำรท ำงำน
ตำมที่ได้รับกำรมอบหมำย  และควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน  ทั้งหมดนี้  โดยองค์กำรจะ
ก ำหนดพี่เลี้ยง  ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้ำงำนโดยตรง  ที่จะต้องท ำหน้ำที่ดูแล รับผิดชอบ  และ
มอบหมำยงำนใหแ้ก่บุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำนตลอดระยะเวลำ 4  เดือน   

1.2 การประเมินการปฏิบัติงาน  เมื่อบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน  และอยู่ในช่วงกำร
ทดลองงำน  ซึ่งมีระยะเวลำ 4 เดือน  จะมีพี่เลี้ยงเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร  จุดแข็งและจุดอ่อน  รวมถึงกำรสอนแนะงำนเพิ่มเติม  ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว  
หลังจำกนั้นพี่เลี้ยง  จะท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  และน ำผลได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนมำตัดสินใจว่ำบุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมที่มอบหมำยหรือไม่  หำกบุคลำกร
ผำ่นกำรทดลองงำน  ก็จะน ำไปสู่กระบวนกำรในกำรพัฒนำอำชีพขององค์กำรต่อไป 

1.3 การหมุนเวียนงาน  หลังจำกที่บุคลำกรเข้ำมำสู่เส้นทำงในกำรพัฒนำอำชีพของ
องค์กำรแล้ว  องค์กำรอำจให้บุคลำกรได้หมุนเวียน เปลี่ยนงำน  เพื่อให้ทรำบว่ำบุคลำกรมีควำม
เหมำะสมกับงำนด้ำนใดบ้ำง  นอกเหนอืจำกงำนที่บุคลำกรได้สมัครงำนและเข้ำมำท ำงำนบรรจุใน
ต ำแหน่งนั้น  โดยทั่วไปองค์กำรจะท ำกำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำนให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งหน้ำที่   ที่ท ำอยู่ ไม่น้อยกว่ำ 2  ปี :ครั้ ง  บำงครั้ งอำจพบว่ำบุคลำกรบำงคนมี
ควำมสำมำรถสูงกว่ำงำนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  หำกองค์กำรต้องกำรทรำบว่ำเขำมีศักยภำพใน
กำรท ำงำนมำกน้อยเพียงใด  อำจท ำได้โดยกำรหมุนเวียนบุคลำกรไปท ำงำนด้ำนอื่น   และเป็น
กำรลดควำมเบื่อหน่ำยซ้ ำซำกในกำรท ำงำนประจ ำที่รับผิดชอบอยู่  กำรให้โอกำสในกำร
หมุนเวียนงำนจึงเป็นสิ่งที่ดี  ที่องค์กำรควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี ้ 
จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกตัวของบุคลำกรว่ำจะยอมไปปฏิบัติงำนในหนำ้ที่อื่น   หรอืไม่   

    จำกประสบกำรณ์ในกำรหมุนเวียนงำนของผู้เขียน  พบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มักจะ
ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน  สำเหตุที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรพัฒนำอำชีพไม่ส ำเร็จ 
มักเกิดจำกสำเหตุที่  หัวหน้ำงำน  ไม่ให้ควำมส ำคัญ  มีกำรเล่นพรรคเล่นพวก  กำรเมืองใน
องค์กำร  กลัวกำรสูญเสียอ ำนำจ  กลัวกำรขำดกำรยอมรับ  และมักคิดว่ำหำกปล่อยให้พนักงำน
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ของตนเองไปท ำงำนในส่วนงำนอื่นแล้ว  ท ำได้ดีกว่ำตนเอง  ไม่อยำกได้คนอื่นมำท ำงำนเพรำะ
กลัวขำดคนรู้ใจ  สุดท้ำยที่ส ำคัญคือ  หัวหน้ำงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำอำชีพของ
องค์กำร  และไม่ทรำบบทบำทหนำ้ที่ของตนเองที่จะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่ำว 
   

2. ผู้จัดการหรือหัวหน้างานโดยตรง  จะเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในช่วงระยะเวลำทดลองงำน  หรือในขณะเดียวกันอำจ
มีบทบำทหรือสถำนะเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลำกร  ท ำหน้ำที่ในกำรสอนแนะกำรท ำงำน  ส่งเสริม
สนับสนุน และผลักดันกิจกรรมกำรพัฒนำอำชีพขององค์กำร  และท ำหน้ำที่ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในช่วงระยะเวลำ 4  เดือน  โดยน ำผลที่ได้มำพิจำรณำร่วมกับฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร  และผูบ้ริหำร  เพื่อใหแ้ผนงำนนั้นบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้   

    แผนกำรพัฒนำอำชีพของบุคลำกรในองค์กำรจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อย
เพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรนั้นจะมีผู้จัดกำร  หรือหัวหน้ำงำนที่ดีควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนทำงด้ำนบริหำร  และมีควำมใจกว้ำง  ให้โอกำสและสนับสนุนพนักงำน
ใหส้ำมำรถด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำอำชีพใหเ้ป็นไปตำมที่องค์กำรคำดหวังไว้   

3. พนักงานหรือบุคลากรในองค์การ  เป็นตัวแปรหลักที่ส ำคัญในกำรเข้ำสู่กำร
พัฒนำอำชีพขององค์กำร  หำกพนักงำนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอำชีพ  กิจกรรมในกำร
พัฒนำอำชีพขององค์กำรก็เปล่ำประโยชน์  ซึ่งมองให้เห็นว่ำองค์กำรขำดบุคลำกรที่มีควำม
กระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองไปสู่กำรพัฒนำอำชีพตำมนโยบำยขององค์กำรที่ก ำหนดไว้  ซึ่ง
ปัจจัยสำเหตุอำจเกิดจำกกำรขำดกำรสื่อสำรควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำอำชีพ  รวมถึงกำรได้รับ
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  กำรให้รำงวัลและสิ่งจูงใจ  ประโยชน์และบริกำรต่ำง  
ที่พนักงำนควรได้รับหลังจำกที่เขำได้สู่ต ำแหน่งงำนใหม่ในภำยหลัง   

    กำรฝกึอบรมและพัฒนำบุคลำกร  โดยใช้กำรปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำมำช่วยในกำรน ำเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำอำชีพใหก้ับบุคลำกร  ตั้งแต่วันแรกที่พนักงำนได้เข้ำมำสู่องค์กำร  ให้พนักงำนได้รับ
ทรำบว่ำองค์กำรมีนโยบำยและแผนงำนในกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำน  เพื่อที่พนักงำจะได้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่กำรพัฒนำอำชีพตำมที่องค์กำรได้วำงเป้ำหมำยไว้   
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การวางแผนอาชีพ 

   เป็นที่ทรำบดีอยู่แล้วว่ำองค์กำรที่มีขนำดใหญ่  ส่วนใหญ่จะมีแนวทำงในกำรวำงแผน
อำชีพให้กับบุคลำกรในองค์กำรของตนเอง  ในขณะที่องค์กำรที่มีขนำดกลำงไม่ได้สนใจในกำร
วำงแผนอำชีพให้กับพนักงำนเท่ำที่ควร  เนื่องจำกปัจจัยหลำยอย่ำงโดยเฉพำะเรื่องของกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน หรือสิ่งจูงใจด้ำนอื่น   ที่จะให้แก่พนักงำนตำมมำในภำยหลัง  กำรวำงแผนอำชีพจึง
เป็นกระบวนกำรที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรจะต้องมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนแนวทำง
นโยบำยที่จะเสนอแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน
อย่ำงจริงจัง   

   ดนัย  เทียนพุฒ  (2540, หน้ำ 136)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนอำชีพ  หมำยถึง 
สิ่งที่อธิบำยกำรวำงแผนอำชีพได้ดีที่สุดคือ  “เป็นส่วนหนึ่งที่องค์กำรต้องกำรเห็นพนักงำน
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  และส่งผลให้องค์กำรพัฒนำตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ”  
หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำคือ  “พนักงำนแต่ละคนจะได้รับทรำบควำมสำมำรถบุคลิกภำพและ
แรงจูงใจในอำชีพ  พร้อมที่กำรอภิปรำยเกี่ยวกับอนำคตของตนเองกับผู้บังคับบัญชำ  เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)  จนสำมำรถก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จตำมสำยอำชีพ” 

   ควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพอำจพิจำรณำได้จำกปัจจัยหลัก 3  ด้ำน  ได้แก่ 

1. ด้านพนักงาน  พนักงำนที่เข้ำมำท ำงำนส่วนใหญ่เมื่อเข้ำมำสู่ระบบกำรท ำงำนภำยใน
องค์กำร  ในระยะแรกจะท ำงำนเพื่อหำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  และเมื่อมีโอกำสเขำจะเริ่มมองหำ
โอกำสที่จะเจริญก้ำวหน้ำต่อไปในองค์กำรของตนเองหรือองค์กำรอื่น   ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อ
ควำมท้ำยทำยในอำชีพของตนเอง  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนธุรกำร  ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 
2  ปีขึ้นไปจะเริ่มมองหำควำมก้ำวหน้ำในงำน เพื่อที่พัฒนำศักยภำพของตนเองด้วยกำรมองหำต ำแหน่ง
ที่ใกล้เคียงกับงำนที่ตนเองท ำอยู่  กล่ำวคือ  งำนที่ตนเองท ำอยู่มำนำนเริ่มคงที่  ไม่มีควำมท้ำทำย
น่ำสนใจ  ซึ่งสังเกตได้จำกพฤติกรรมในกำรท ำงำนแต่ละวัน  บำงคนจะท ำงำนที่ท ำประจ ำเสร็จเร็วกว่ำ
แต่ก่อน  เริ่มหำทำงไปศกึษำต่อในระดับที่สูงขึน้  พฤติกรรมเหล่ำนีเ้องที่องค์กำรควรที่จะหำแนวทำงใน
กำรสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้ขำอยู่ในองค์กำรใหย้ำวนำน 

2. ด้านองค์การ  เมื่อทรำบว่ำพนักงำนมีควำมต้องกำร  หรอืมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่งำนใหม่  
ฝ่ำยบริหำรขององค์กำรควรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมอย่ำงจริงจัง  เพรำะกำรพัฒนำพนักงำนเป็น
เครื่องมอืที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรทุกระดับที่มีต่อพนักงำนใน
องค์กำร  และแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรขององค์กำรมีควำมสนใจและใส่ใจในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
วำงแผนอำชีพของพนักงำนอย่ำงแท้จริง  ในหลำยองค์กำรเรำพบว่ำผู้บริหำรได้ให้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินนโยบำยทำงด้ำนกำรวำงแผนอำชีพ  แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะ  ผู้ที่ท ำหน้ำที่
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ไม่ได้ผลักดันให้เข้ำสู่กระบวนในกำรวำงแผนอำชีพ  บุคลำกรในองค์กำรหลำยคนไม่เคยทรำบว่ำจะต้อง
เข้ำสู่ต ำแหน่งอย่ำงไร  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรของบริษัทหลำยแห่ง  ที่มีอยู่หลำยแผนก
ในองค์กำร  ซึ่งองค์กำรส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรวำงแผนอำชีพให้กับพนักงำนกลุ่มนี้  และมองว่ำพนักงำน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท ำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง   ของฝ่ำยหรือแผนกขององค์กำรเท่ำนั้น หำก
มองลึก   ลงไป  จะพบว่ำต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรเป็นต ำแหน่งที่สำมำรถพัฒนำไปจนถึงระดับบริหำร
ขององค์กำรได้  เพรำะเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจะสำมำรถเห็นมุมมองของกำร
บริหำรงำนได้อย่ำงกว้ำง  และมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรบริหำรงำนขององค์กำรโดยรวม  หำกองค์กำรไม่ให้
ควำมสนใจกับพนักงำนระดับปฏิบัติกำรกลุ่มนี้  สุดท้ำยเขำก็จะลำออกจำกงำนไปท ำให้องค์กำรต้องหำ
คนท ำงำนในต ำแหน่งดังกล่ำวใหม่อกี  

3. ด้านบุคลากรภายนอก  เมื่อพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในต ำแหน่งงำนของตนเองโดย
ปรำศจำกำรวำงแผนอำชีพขององค์กำร  เขำจะเริ่มแสวงหำงำนใหม่  โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กำรที่มี
ลักษณะคล้ำยกับอำชีพหรอืต ำแหน่งงำนเดิมที่เคยท ำมำก  ลักษณะงำนมีควำมท้ำทำยกว่ำงำนเดิมที่ท ำ
อยู่  โอกำสในกำรได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง   สูงขึ้นมำกกว่ำเดิมท ำให้องค์กำรสูญเสีย
พนักงำนที่มีศักยภำพหรือที่เรำมักเรียกว่ำ  “โรคสมองไหล”  ให้กับคู่แข่งขัน  เปรียบเสมือนกำรเปิด
โอกำสใหคู้่แข่งขันได้ทรำบถึงกลยุทธ์และวิธีกำรท ำงำนของเรำอีกด้วย 

   ดังนั้น  ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ที่มหีน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องท ำกำรสื่อสำรควำมเข้ำใจเพื่อให้
พนักงำนได้ทรำบถึงกระบวนกำรหรือวิธีกำรต่ำง   ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ำมำท ำงำน  หรือวันที่มีกำร
ปฐมนิเทศจะต้องใหพ้นักงำนทรำบโอกำสและควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของตนเองว่ำจะไปสู่ระดับ
ใดบ้ำง ซึ่งสำมำรถแสดงได้ดังรูปภำพกำรวำงแผนอำชีพได้ดังภำพต่อไปนี ้
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ภาพท่ี  8. 4  กระบวนกำรวำงแผนอำชีพ 

ที่มา:  (ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 177) 

   จำกภำพที่ 8.4  จะเห็นได้ว่ำกำรวำงแผนอำชีพจะเริ่มต้นตั้งแต่พนักงำนเข้ำมำสู่องค์กำร  
ได้รับกำรให้ค ำแนะน ำตั้งแต่วันที่ปฐมนิเทศกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบว่ำตนเองท ำงำนขึ้นอยู่กับใคร  
จนกระทั่งผ่ำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจำก  กำรทดสอบด้ำนควำมรู้   ควำมสำมำรถ  
บุคลิกภำพ  และแรงจูงใจในอำชีพ  เมื่อผ่ำนกระบวนกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ในระดับดี
ขึ้นไป  ซึ่งไม่น้อยกว่ำ 6  รอบกำรประเมินในรอบ 3  ปี  โดยฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องโดยตรงจะต้องสรุปข้อมูลของตัวพนักงำนรำยนี้เพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรพนักงำนกลุ่มนี้
เสนอต่อผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำ  เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่กระบวนกำรวำงแผนอำชีพของ

พนักงำน ผู้บังคับบัญชำ 

ได้รับกำรชี้แจงจำกบริษัท 

“อนำคตของท่ำนขึน้อยู่
กับใคร” 

กำรทดสอบ     สรุป 

ควำมสำมำรถ    รวบ 

บุคลกิภำพ    รวม 

แรงจูงใจในอำชพี  ข้อมูล 

ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น   
”พี่เลีย้ง/ ผู้แนะน ำอำชพี” 

อภปิรำยเกี่ยวกับอำชพี 

(ควำมสนใจ/สำยอำชพี/กำรพัฒนำ) 

คู่มอืกำรพัฒนำอำชพี 

กำรวำงแผนอำชพี : ภำคปฏบัิติ 
1. ก ำหนด Action Plan 

2. กำรประเมนิผลกำรปฏบัิติงำน
ประจ ำปี 

3. กำรขอค ำปรึกษำทำงอำชพี 

 

อภปิรำยแผน 

พัฒนำอำชพี 
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องค์กำร  ด้ำนผู้บังคับบัญชำของพนักงำนโดยตรงอำจได้รับหน้ำที่ในกำรแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและ
เป็นพี่เลีย้งใหก้ับพนักงำนของตนเอง  เพื่อให้ค ำแนะน ำและอภิปรำยเกี่ยวกับอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งำนที่ตนเองต้องรับผิดชอบให้พนักงำนทรำบ  และเตรียมพร้อมที่จะไปสู่ต ำแหน่งอำชีพที่
พนักงำนต้องกำรอย่ำงแท้จริง  ทั้งนี้   จะเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำนเอง
เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงินตำมมำอีกด้วย 

   ซึ่งแนวทำงในกำรเลือกอำชีพของพนักงำนแต่ละคนจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อย
เพียงใดต้องขึน้อยู่กับสิ่งต่ำง   ตอ่ไปนี ้

1. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  อำจท ำได้โดยกำรท ำแบบทดสอบเกี่ยวกับ
อำชีพในด้ำนต่ำง   ซึ่งผลสรุปที่ได้จะออกมำในแนวทำงที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงของตนเอง  
ปัจจุบันแบบทดสอบได้มกีำรจัดท ำและเผยแพร่หลำกหลำยในอินเตอร์เน็ต   

2. ศึกษาค้นคว้าถึงอาชีพต่างๆ  กำรให้ค ำแนะน ำและแนะแนวทำงด้ำนกำรศึกษำที่จะเริ่ม
ตั้งแต่วัยที่ก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียน  โดยกลุ่มแนะแนวโรงเรียนต่ำง   ที่ออกไปแนะแนวอำชีพและเปิด
โอกำสให้ผู้ที่สนใจได้สอบถำม  ในบำงครั้งเรำพบว่ำกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับอำชีพในปัจจุบันเป็นกำร
แนะแนวโดยกำรชักจูงให้สนใจมำสมัครเรียนในสถำบันกำรศึกษำของตนเองมำกกว่ำที่จะให้ข้อมูลด้ำน
อำชีพอย่ำงแท้จริง  รวมถึงสถำบันต่ำง   ได้จัดโปรโมช่ันในกำรลด  แลก แจกแถมอุปกรณ์กำรเรียน  
เพื่อล่อใจใหผู้เ้รียนเข้ำไปสู่สถำนศึกษำของตนเอง  ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณของสถำนศึกษำ
เป็นอย่ำงยิ่ง   

3. ขอค าปรึกษาด้านอาชีพจากทุกแหล่งท่ีเป็นไปได้  ปัจจุบันสถำนศึกษำส่วนใหญ่
จะจัดโครงกำรที่น่ำสนใจเพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
ใหแ้นะน ำตัวเองว่ำท ำไมจึงอยำกเข้ำร่วมโครงกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรและควำมสนใจในอำชีพ
ที่โครงกำรมหำวิทยำลัยจัดให้  ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับให้เป็นตัวแทนเข้ำไปร่วมกิจกรรมกับ
โครงกำรที่ตนเองสนใจ  เมื่อนักเรียนได้เข้ำไปสู่โครงกำรแล้วจึงจะสำมำรถตอบได้ว่ำตนเองสนใจ
อำชีพที่เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงแท้จริงหรือไม่  เช่น  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่คณะต่ำง 
ของมหำวิทยำลัย  เป็นต้น 

4. เยี่ยมชมและฝึกงานกับบริษัทตามเป้าหมายด้านอาชีพ  กำรพำนักศึกษำไป
เยี่ยมชมกิจกรรมนอกสถำนที่  เป็นสิ่งที่สำขำวิชำต่ำง   ให้ควำมสนใจที่จะหำแหล่งศึกษำดูงำน
ให้กับนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันปีสุดท้ำย  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำได้รู้จัก
สถำนที่  หรอืแหล่งสถำนที่ตำ่ง   ก่อนที่จะมีกำรออกไปฝึกปฏิบัติงำนจริง  จำกหลำยปีที่ผ่ำนมำ  
สำขำวิชำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  คณะวิทยำกำรจัดกำรมักจะพำนักศึกษำไปศึกษำดูงำนที่  
โรงแรมแอมบำสเดอร์ซิตี้จอมเทียน  พัทยำ  จังหวัดชลบุรี  และหลังจำกที่ได้ไปดูงำนแล้วพบว่ำ
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นักศึกษำบำงส่วนจะเลือกฝึกงำนแถวภำคตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่ไปฝึกงำน  ได้แก่  ชลบุรี  
ระยอง เป็นต้น  และส่วนใหญ่พบว่ำหลังจำกที่นักศึกษำไปฝึกงำนกับแหล่งงำนเหล่ำนี้  สถำน
ประกอบกำรส่วนใหญ่มักจะรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำรต่อเนื่องทันที  เป็นกำร
เพิ่มโอกำสและประสบกำรณ์ให้กับนักศกึษำที่ฝกึงำนในช้ันปีสุดท้ำยใหม้ีงำนท ำได้อกีด้วย 

5. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานทั้งหมด  กำรศึกษำและท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำชีพของตนเองเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกที่สุด  กำรที่ตนเองได้รู้และทรำบว่ำงำน
ที่ตนเองท ำนั้นต้องกำรทักษะด้ำนใดมำเสริมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  และเรำหำทำงที่จะ
ศึกษำและเข้ำใจในสิ่งนั้น  ย่อมท ำให้เรำได้เปรียบคนอื่นมำกกว่ำ  ตัวอย่ำงเช่น  ผู้ที่ท ำงำนฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์  ทักษะที่ส ำคัญจะต้องมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้งำน Excel เป็นส่วนใหญ่  
บุคคลเหล่ำนี้ก็จะพยำยำมฝึกและเรียนรู้กำรใช้ Excel ซึ่งปัจจุบันมีแพร่หลำยทำงอินเตอร์เน็ต  
หรือ บำงคนอำจสนใจอำชีพกำรให้บริกำรบนเครื่องบิน  หรือแอร์โฮสเตส  จะต้องรู้ว่ำอำชีพนี้
ต้องมีทักษะควำมรู้ทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 2  ภำษำ ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินแต่ละ
แห่งจะก ำหนดไว้  บุคคลเหล่ำนั้นก็จะมุ่งมั่นที่จะให้ได้ภำษำที่ตรงกับควำมต้องกำร  เพรำะเป็นที่
ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำอำชีพนี้ให้ค่ำตอบแทนพนักงำนค่อนข้ำงสูง  รวมถึงสิ่งจูงใจต่ำง   ที่ตำมมำ
อีกด้วย 

6. เลือกอาชีพที่คิดว่าท าแล้วสนุกสนาน  คนบำงคนอำจคิดว่ำกำรท ำงำนที่ ได้
ค่ำตอบแทนสูงย่อมเป็นสิ่งที่ดี  แต่ยังมีคนบำงคนที่มักจะเลือกท ำงำนที่ตนเองชอบ  แม้ค่ำตอบแทนที่
ได้จะไม่มำกนัก  เพรำะบำงครั้งกำรท ำงำนที่ได้ค่ำตอบแทนของงำนสูงก็จริง  แต่งำนที่มักมีข้อจ ำกัดใน
หลำย   ด้ำนตำมมำท ำให้บุคคลเกิดควำมเบื่อหน่ำย  และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องำนที่ตนเองท ำ  
สุดท้ำยต้องลำออกจำกงำนเนื่องจำกควำมไม่ชอบหรือรักงำนที่ท ำ  ตัวอย่ำงเช่น  ผู้ปกครองอยำกให้
ลูกเรียนเป็นหมอ  ทั้งที่จริงแล้วเด็กอำจไม่ชอบอำชีพหมอ  แต่ที่ต้องเรียนเพรำะสอบติด  และต้องท ำ
ในอำชีพนั้น ทั้งที่จริง   แล้วตัวเขำเองอำจชอบงำนกับตันเครื่องบินมำกว่ำกำรเป็นหมอ  เป็นต้น 

7. การพิจารณาให้ได้ว่าอาชีพของท่านมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ส ำหรับผู้
ที่ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนอยู่  ควรพิจำรณำว่ำอำชีพของท่ำนที่จะท ำมีวันหยุดพักผ่อนที่เหมำะสมกับ
กำรท ำงำนหรือไม่  บำงคนอำจคิดว่ำได้ค่ำตอบแทนสูง  แต่ต้องท ำงำนในบริษัทที่มีวันหยุดวัน
อำทิตย์เพียง 1  วัน  แต่บำงคนอำจเลือกที่จะท ำงำนที่มีวันหยุดเสำร์และอำทิตย์  แม้ค่ำตอบแทน
ที่ได้รับพิจำรณำแล้วว่ำไม่ต่ำงกันมำกนัก  ซึ่งเวลำในช่วงวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดำห์อำจจ ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่อยู่จังหวัดกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  จะมีวันหยุด
ให้กับพนักงำน 2  วัน  เพรำะเห็นว่ำพนักงำนจะต้องเดินทำงมำท ำงำนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตื่น
แต่เช้ำทุกวัน  ดังนั้น  บริษัทเอกชนแห่งใดที่ให้วันหยุดพนักงำน 2  วัน  จึงเป็นที่พนักงำนสนใจที่
จะมำสมัครเป็นส่วนใหญ่ 
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8. เลือกอาชีพที่ท่านจะใช้ชวีิตตามที่ท่านสามารถจะท าได้  บำงคนเลือกท ำอำชีพที่
ตรงกับสำขำวิชำที่ตนเองเรียนจบ  และท ำงำนหลังจำกที่เรียนจบทันทีไม่ว่ำงำนที่ท ำจะอยู่ที่ใดก็
ตำม  หำกมีงำนท ำทุกคนก็จะท ำทันที  โดยไม่ค ำนึงถึงเรื่องค่ำตอบแทนที่ได้รับว่ำจะเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำน  หรือ  ต ำแหน่งงำนที่ท ำจะชอบหรือไม่ชอบก็ตำม  แต่เมื่อท ำไประยะหนึ่งแล้วจะ
พบว่ำงำนที่ตนเองท ำอำจไม่ใช่งำนที่ตนเองต้องกำร  ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้น  เมื่อจ ำเป็น
จะต้องลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงด้วยกำรหำงำนท ำใกล้บ้ำนตนเอง  แม้ค่ำตอบแทนที่ได้รับจะ
ลดลงไปจำกเดิมก็ตำม  หรอืบำงคนหันไปสอบรับรำชกำร  เพื่อโอกำสและจังหวะที่จะได้โยกย้ำย
ไปยังจังหวัดบ้ำนเกิดของตนเอง 

9. เป้าหมายในการท างาน  สิ่งที่ต้องค ำนึงในกำรวำงเป้ำหมำยในกำรท ำงำนในระยะ 5  ปี 
10  ปี  และ 15  ปี  ต้องวำงแผนด้ำนค่ำตอบแทนและรำยได้ที่ควรจะได้รับในแต่ละช่วงเวลำมีมำกน้อย
เพียงใดจงึจะเหมำะสม  ซึ่งเห็นได้จำกพนักงำนบำงคนเริ่มวำงแผนกำรเกษียณตนเองในระยะยำวด้วยกำร
ใช้ชีวิตบั้นปลำยท ำไร่  ท ำสวน  ดังนั้นในช่วงเวลำ 15  ปี  อำจะจะน ำเงินเก็บที่เกิดจำกกำรลงทุนใน
กองทุน  หรือหุ้นต่ำง   กำรเก็บออม  มำซื้อที่ดินเพื่อเตรียมตัวเข้ำสู่วัยเกษียณ  และในช่วยระยะเวลำ 
15-20  ปี  ก็จะเริ่มวำงแผนปรับพืน้ที่เพื่อปลูกพืชไร่  เพื่อเตรียมตัวไปพักผอ่นในวัยเกษียณ   

10. การเปลี่ยนแปลงอาชีพ  กำรเปลี่ยนแปลงอำชีพเป็นสิ่งที่ท้ำทำยส ำหรับคนที่ท ำงำน  
ดังนั้น  คนที่ท ำงำนทุกคนจงึไม่ควรที่จะกลัวหำกจะต้องเปลี่ยนแปลงอำชีพ  ตัวอย่ำงเช่น  เคยท ำงำนใน
ส ำนักงำน  จะต้องผันตัวเองมำเป็นบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  สิ่งที่ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงงำนจะต้องพิจำรณำ
ว่ำจะสำมำรถท ำงำนด้ำนนี้ได้หรือไม่  เนื่องจำกกำรมำเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะต้องเตรียมตัวกับ
งำนหลำยอย่ำง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมต่ำง   
ที่จะต้องท ำใหแ้ก่นักศกึษำ  ซึ่งทุกอย่ำงต้องเป็นไปตำมกระบวนกำรและนโยบำยของกำรศึกษำเป็นหลัก  
หำกเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนอำจเสี่ยงตกงำนเนื่องจำกปัจจัยหลักของมหำวิทยำลัยเอกชน  คือ  จ ำนวน
นักศึกษำที่เข้ำมำเรียน  หำกจ ำนวนนักศึกษำมีควำมสนใจในหลักสูตรน้อยลง  จะส่งผลกระทบต่อกำร
ลดจ ำนวนบุคลำกรทุกคนทันที  ขณะที่มหำวิทยำลัยภำครัฐก็ต้องปรับตัวตำมนโยบำยหลักของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ที่มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตรในรำยวิชำต่ำง   
เพื่อให้หลักสูตรมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับรำยวิชำที่เปิดสอนอย่ำงแท้จริง  ปัจจุบัน
หลักสูตรต่ำง   ของสถำนบันภำครัฐและภำคเอกชนหลำยแห่งมีจ ำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำจ ำนวนกำร
เปิดรับนักศึกษำของหลักสูตร  ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรบำงหลักสูตรที่ท ำให้มีนักศึกษำเข้ำมำเรียน
น้อยลงไปอีก เป็นต้น 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสรุปแนวทำงเลือกของบุคลำกรในกำรเลือกอำชีพ  

พิจำรณำจำกกำรประเมินจุดแข็ง  จุดอ่อนของตนเอง  ว่ำตนเองมีควำมเหมำะสมกับงำนด้ำนใด สำมำรถ
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมไดจำกอินเตอร์เน็ต  กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับงำนที่ตนเองจะต้องท ำ
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และรับผดิชอบว่ำงำนนั้นมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนใดบ้ำงที่จะต้องเตรียมก่อนเข้ำไปท ำงำน  กำร
ขอค ำปรึกษำด้ำนอำชีพจำกแหล่งงำนทุกแหล่งสำมำรถท ำได้โดยกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรแนะแนวอำชีพในกำรท ำงำน  ภำครัฐ  ได้แก่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด  
ภำคเอกชนอำจกรอกข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ บริษัท JobTopGun จ ำกัด หรือ บริษัท  
JobSteet.com  และ JobThai.com  ซึ่งเป็นบริษัทที่รับสมัครงำนและทดสอบวัดควำมรู้ของผู้สมัครแทน
บริษัทต่ำง   เพื่อส่งผูส้มัครงำนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กำรต้องกำร  กลุ่มนี้จะเป็นมืออำชีพในกำร
จัดท ำแบบทดสอบ  สรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนให้กับองค์กำร  ด้ำนกำรเยี่ยมชมและ
ฝึกงำนกับบริษัทที่ เป็นเป้ำหมำยในอำชีพของตนเอง  สำมำรถท ำได้ระหว่ำงที่ก ำลังศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำง   ที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันปีสุดท้ำย ปี 4  เทอม 2  เป็น
ส่วนใหญ่  ใหอ้อกฝกึงำนกับสถำนประกอบกำรที่คิดว่ำตนเองต้องกำรท ำ  และงำนที่ท ำนั้นตรงกับสำขำ
ของตนเอง  เพื่อทดสอบดูว่ำตนเองมีควำมชอบในงำนนั้นมำกน้อยเพียงใด  วิธีนีน้ักศกึษำที่ไปฝึกงำนบำง
คนอำจได้รับค่ำตอบแทน  หรือไม่ได้รับค่ำตอบแทน  ซึ่งสถำบันกำรศึกษำไม่ต้องกำรให้นักศึกษำที่ไป
ฝึกต้องได้รับค่ำตอบแทน  แต่ยังมีสถำนประกอบกำรบำงแห่งที่ให้ค่ำตอบแทนนักศึกษำเป็นค่ำอำหำร
และค่ำที่พัก  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำที่มำฝึกงำนไกลจำกบ้ำนตนเอง  ขณะที่นักศึกษำบำงคนเลือกที่จะ
ฝกึงำนกับโรงแรมตำ่ง   เนื่องจำกนักศกึษำมองว่ำกำรประกอบอำชีพในโรงแรมมีลักษณะค่อนข้ำงกว้ำง  
และกระจำยอยู่ไปทั่วประเทศไทย  กำรมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมสำมำรถน ำกลับมำท ำงำน
ในโรงแรมที่อยู่ในบ้ำนของตนเองได้อกีด้วย  

  

นโยบายการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

   กำรวำงแผนอำชีพและพัฒนำอำชีพ  จ ำเป็นที่จะก ำหนดกรอบทิศทำงกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กำร  ทั้งนี้โดยมีนโยบำยเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนให้บุคลำกรภำยในองค์กำร
สำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกตอ้งตำมที่นโยบำยได้วำงไว้  หำกองค์กำรไม่มีนโยบำยที่ชัดเจน  ก็
จะส่งผลต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรโดยรวม  กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนยังส่งผลให้องค์กำร
สำมำรถเตรียมแผนรองรับกำรท ำงำนโดยเฉพำะแผนทำงด้ำนก ำลังคน  ที่จะรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกกำรขยำยตัวขององค์กำรและคู่แข่งขันทำงธุรกิจในอนำคต  นโยบำยของ
อำชีพและพัฒนำอำชีพจงึควรก ำหนดแนวทำงนโยบำยดังนี้ 

1. การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพควรท าร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิก
องค์การด้วยกัน  ไม่ใช่หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ  ต้องอำศัยควำมร่วมมือของ
ทุกฝำ่ยในกำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. การสนับสนุนและส่งเสรมิให้องค์การมีโอกาสในการวางแผนอาชีพและพัฒนา
อาชีพ  รวมถึงกำรสร้ำงแบบจ ำลองสำยงำนเพื่อกำรวำงแผนอำชีพของพนักงำนภำยในองค์กำร  
ทิศทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของพนักงำนแต่ละคน  เพื่อที่พนักงำนทุกคนจะได้เห็นอนำคต
ของตัวเองต่อไปในองค์กำร 

3. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกส่วนงานภายในองค์การ   เป็นผู้ที่มีส่วน
สนับสนุนกิจกรรมกำรวำงแผนอำชีพและพัฒนำอำชีพใหก้ับพนักงำนภำยในองค์กำร  ด้วยกำรท ำ
หน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงแผนอำชีพของพนักงำนในแผนกของตน  ควรมีควำม
จริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้ควำมช่วยเหลือด้วยกำรแนะน ำงำน  กำรมอบหมำยควำม
รับผิดชอบงำนให้แก่พนักงำนและช้ีแนะข้อดีข้อบกพร่องของงำน  เพื่อให้กำรวำงแผนและพัฒนำ
อำชีพของพนักงำนก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

4. การเคารพและนับถือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม  ทุกครั้งที่มีกำรเลื่อน
ต ำแหน่งงำนของพนักงำนที่เกิดจำกอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำนแล้ว  มักจะพบ
ปัญหำกำรไม่ยอมรับในสำยงำนบังคับบัญชำ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังพอสมควร  องค์กำรที่มีขนำด
ใหญ่จึงนิยมที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งและโยกย้ำยไปพร้อมกันเลยทีเดียว  เพื่อป้องกันกำรไม่
ยอมรับของพนักงำนในแผนกเดียวกัน  ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงำนหลำยคนก็ต้องยอมรับและ
เคำรพในกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ  กำรได้มำซึ่งต ำแหน่งของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ำย  ทุก
คนต้องผ่ำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  เปรียบเทียบกับคนอื่นทุกคนที่มีอยู่ในองค์กำร  ควำม
รับผิดชอบของแต่ละคนที่แตกต่ำงกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจ
เลือกคนที่เหมำะสมทั้งสิน้ 

5. กิจกรรมภายในองค์การ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท ำให้ผู้บังคับบัญชำได้เห็นกำรวำง
แผนกำรท ำงำนทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในกำรที่จะท ำให้งำน
นั้นส ำเร็จ เป็นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ  กำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันของพนักงำนภำยในองค์กำร  ท ำใหอ้งค์กำรได้รับประโยชน์ที่เกิดจำกกำรร่วมมือร่วมใจใน
กำรท ำงำนของผูป้ฏิบัติงำน  ส่งผลใหเ้กิดควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนอำชีพ 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ  อำชีพและกำรพัฒนำอำชีพเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญ
เป็นกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ทั้งนี้เพรำะฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรจ ำเป็นที่
ต้องวำงแผนเกี่ยวกับอำชีพและพัฒนำอำชีพไว้ในสำยงำนและควรสอดคล้องกับต ำแหน่งต่ำง   
ภำยในองค์กำร  กำรวำงแผนอำชีพที่ดีควรจัดให้มีกำรอบรมและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
โอกำสพนักงำนในกำรพัฒนำและก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตนเองกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับอำชีพและพัฒนำอำชีพโดยมีผู้บังคับบัญชำเป็นพี่เลี้ยงและให้ค ำปรึกษำที่ดีต่อ
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ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงำนก็ต้องยอมรับและเคำรพกำร
ตัดสินใจของผูบ้ังคับบัญชำด้วยเช่นกัน 

 

รูปแบบของการวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ 

   ในกำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ  จ ำเป็นจะต้องมีมุมมองที่เกี่ยวกับอำชีพของ
ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรซึ่งมีคุณลักษณะเฉพำะที่จะน ำมำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพที่
เหมำะสมอยู่ 2  ประกำร (วิเชียร  วิทยอุดม, 2557, หน้ำ 6-9)  ที่ส ำคัญคือ  

1. พนักงำนจะไม่วำงอำชีพของตนเองทั้งหมดกับอำชีพใดอำชีพหนึ่งในองค์กำรอยู่
ตลอดเวลำเพรำะอำชีพทุกที่อยู่ในองค์กำรมีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  อำชีพที่เขำท ำมำ
นำนอำจไม่ใช่อำชีพที่ตนเองชอบเนื่องจำกจบมำแล้วต้องมำท ำในขณะเดียวกันเขำก็พร้อมที่จะดู
อำชีพอื่น   ที่เหมำะสมไปด้วย 

2. ควำมสนใจในอำชีพของพนักงำนจะไม่คงที่ตลอดเวลำ  ทั้งนี้  เพรำะพนักงำนเมื่อ
ท ำงำนและสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในระดับที่มำกพอเขำก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอำชีพ
หรอืมองหำอำชีพอื่นที่มีควำมเหมำะสมกับตนเองเริ่มมองหำทิศทำงในกำรท ำงำนในด้ำนอื่น   ที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับงำนของตนเองที่ท ำอยู่และประเมินสถำนกำรณ์เพื่อที่จะก้ำวออกไปจำก
อำชีพเดิมและเปลี่ยนแปลงอำชีพอื่นที่ตนเองสนใจอยู่เสมอเมื่อได้รับโอกำสนั้นเช่นพนักงำนได้รับ
สะสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและศึกษำต่อในขณะเดียวกันเมื่อเขำมีโอกำสก็จะลำออกและ
เปลี่ยนอำชีพไปท ำงำนด้ำนวิชำกำรเป็นต้น 

    จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  องค์กำรหลำยแห่งจึงได้มีกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพให้กับ
พนักงำน  ซึ่งแสดงเป็นภำพได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี  8. 5  แสดงรูปแบบกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 301) 

 

   จำกภำพที่ 8.5  เมื่อควำมต้องกำรด้ำนอำชีพของพนักงำนเป็นเรื่องที่พนักงำนจะต้องเตรียม
ตัวปรับปรุงและพัฒนำตนเอง  เพื่อใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กำร  เกิดกำรกระตือรือร้นต่อ
พนักงำน  ดังนั้น  กำรบริหำรอำชีพจึงต้องสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์
ขององค์กำร  เข้ำกับควำมต้องกำรของพนักงำนกำรวำงแผนก ำลังคน  จ ำเป็นจะต้องจัดเตรียมพนักงำน
ที่เหมำะสมภำยใต้กำรบริหำรรูปแบบของกำรกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพ 3  รูปแบบ  ดังนี ้

1. การวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพตามวัฏจักรชีวิต (Life–Cycle Model) ได้แบ่งแนวควำมคิด
นีอ้อกเป็น 2  โมเดล  คือ  ขั้นกำรพัฒนำอำชีพและระยะของอำชีพซึ่งแต่ละขั้นมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ขั้นการพัฒนาอาชีพ (Stages of Career Development)  ในกำรเริ่มต้นท ำงำนของคน
ที่เรียนจบใหม่จะมีขัน้ตอนที่จะเข้ำสู่กำรพัฒนำอำชีพของตนเองอย่ำงน้อย 5  ขั้นตอน ดังนี ้

     ขั้นที่ 1  ขั้นกำรเตรียมเข้ำท ำงำนจะเริ่มต้นตอนช่วงอำยุระหว่ำง 0-18 ปี  ช่วงนี้จึง
เป็นช่วงที่ตอ้งศกึษำและพัฒนำตนเองเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพที่เหมำะสม 

รูปแบบของกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชพี 

รูปแบบท่ี 1  กำรวำงแผน
เพื่อพัฒนำอำชีพ 

ตำมวัฏจักรชวีติ 

รูปแบบท่ี 2  กำรวำงแผน
เพื่อพัฒนำอำชีพตำม
ลักษณะขององค์กำร 

ขั้นท่ี  1  กำรพัฒนำอำชีพ 

ขั้นท่ี  2  ระยะของอำชพี 

 

รูปแบบท่ี  3  กำรวำงแผน
และพัฒนำอำชพีตำมควำม

ตอ้งกำรขององค์กำร 

1. กำรหมุนเวียนงำนของ
พนักงำน 

2. กำรเลื่อนต ำแหน่งหรือกำร
เพิ่มควำมรับผิดชอบ 

3. กำรหยุดนิ่ง  และรักษำ
สภำพตนเอง 
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     ขั้นที่ 2  ขั้นการเข้าสู่องค์การ  จะอยู่ในช่วงอำยุ 18-25  ปี  เป็นช่วงที่เริ่มมีกำรหำ
งำนจำกแหล่งงำนที่ตนเองชอบและหำช่องทำงในกำรท ำงำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

     ขั้นที่ 3  ขั้นการเริ่มต้นอาชีพ  จะอยู่ในช่วง 25-40 ปี  ช่วงนี้จะเริ่มเรียนรู้กำร
ท ำงำนศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับงำนที่ตนเองท ำอยู่และเป็นช่วงที่ตนเองค้นหำว่ำอำชีพนี้เหมำะกับ
ตนเองหรือเป็นอำชีพที่ตนเองต้องกำรมำกน้อยเพียงใดหำกตนเองชอบก็จะพยำยำมศึกษำเพิ่มเติม
ในงำนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่และเพิ่มศักยภำพให้กับตนเองเพื่อเป็นเส้นทำงไปสู่ควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพของตนเอง 

     ขั้นที่ 4  ขั้นกลางอาชีพ  จะอยู่ในช่วง 40-55  ปี  ช่วงนี้เริ่มจะทบทวนกำรท ำงำน
และต ำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่มีกำรปรับเปลี่ยนและขยำยเป้ำหมำยในกำรท ำงำน  เพื่อเลือก
อำชีพที่เหมำะสมของตนเองใหก้ับช่วงเวลำที่เหลืออยู่ 

     ขั้นที่ 5  ขั้นปลายอาชีพ  อยู่ในช่วง 55 ปี  ขึ้นไป  จนเกษียณอำยุงำนที่ 60-65 ปี  
ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับว่ำองค์กำรใดจะต่อสัญญำเพิ่มหรือไม่ขั้นนี้เป็นช่วงสุดท้ำยที่จะท ำงำนให้กับองค์กำร
ซึ่งจะรักษำไว้ซึ่งควำมส ำเร็จในอำชีพและเตรียมกำรสู่กำรเกษียณอำชีพอย่ำงภำคภูมิใจโดยองค์กำร
อำจจะให้รำงวัลหรือเกียรติบัตร  เพื่อระลึกถึงควำมดี  ควำมชอบ  ของผู้ปฏิบัติงำนมำยำวนำนถือว่ำ
เป็นบุคคลที่มคีวำมดีควำมชอบใหแ้ก่องค์กำรนั่นเอง 

    จำกที่ได้กล่ำวมำจำก  รูปแบบที่ 1  กำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพตำมวัฏจักรชีวิต 

(Life – Cycle Model)  ซึ่งแบ่งโมเดลที่หนึ่งออกเป็น 5  ขั้นตอน  ที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำหลำยคน
ที่หลังจำกจบกำรศึกษำตำมที่ตนเองตั้งใจไว้  หลำยคนก็จะมุ่งสู่กำรท ำงำนและเลือกอำชีพที่
เหมำะสมและตรงกับควำมชอบควำมถนัดของตัวเอง  ซึ่งขึ้นอยู่กับวุฒิกำรศึกษำด้วย  บำงคนจบสูง
ก็มีโอกำสที่จะเลือกงำนที่ดี  และมีโอกำสในกำรก้ำวหน้ำ  ส่วนคนที่เรียนจบมำไม่สูงมำกนัก  อำจ
เริ่มต้นกำรท ำงำนในสำยอำชีพ  และเริ่มต้นไปทีละขั้นสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของตนเอง
ไปเรื่อยหรอืบำงคนอำจเลือกที่จะเรียนต่อสลับกับกำรท ำงำนเพื่อเป็นแนวทำงให้ตนเองได้มีโอกำสที่
จะก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเองต่อไป  ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบขั้นตอนกำรวำงแผน
เพื่อพัฒนำอำชีพของพนักงำนแต่ละขั้น  ได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8. 4  กำรเปรียบเทียบขั้นตอนกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพ 

ขั้นที่ ขั้นตอนของการ
วางแผนพัฒนา

อาชีพ 

ช่วงอายุ(ป)ี งานหลัก 

1 เตรียมเข้ำท ำงำน 0-18 เตรียมกำรศกึษำเพื่อเลือกอำชีพที่เหมำะสม 

2 เข้ำสู่องค์กำร 18-25 เลือกงำนที่เหมำะสมพร้อมรับข้อเสนอใน
กำรท ำงำน 

3 เริ่มต้นอำชีพ 25-40 เรียนรู้วธิีกำรท ำงำนกฎระเบียบและ
แบบฟอร์มวัฒนธรรมองค์กำรพร้อมเตรียม
ปรับตัวในกำรท ำงำนไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

4 กลำงอำชีพ 40-55 พิจำรณำและทบทวนกำรท ำงำนท ำงำนของ
ตนเองที่ท ำอยู่เพื่อหำแนวทำงในกำร
ปรับเปลี่ยนขยำยงำนหรอืเลือกอำชีพที่
เหมำะสมจำกเวลำที่เหลืออยู่ 

5 ปลำยอำชีพ 55-เกษียณ เริ่มพิจำรณำและเตรียมกำรสู่กำรเกษียณ
ตนเอง 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 34) 

   จำกตำรำงที่ 8.4  เรำสำมำรถน ำตำรำงมำออกแบบเป็นขั้นบันได  เพื่อให้ศึกษำได้
เข้ำใจมำกขึน้แสดงเป็นภำพได้ดังนี้ 

    ปลำยอำชีพ 

55-เกษียณ 

   กลำงอำชีพ 

40-55 

 

  เร่ิมต้นอำชีพ 

25-40 

  

 เข้ำสู่องค์กำร 

18-25 

   

เตรียมเข้ำท ำงำน 

0-18 

    

 ภาพท่ี  8. 6  ขั้นตอนของกำรวำงแผนพัฒนำอำชีพ 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 34) 
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2. ระยะของอาชีพ (Career of Stages)  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำน
แต่ละคนที่ปฏิบัติงำน  และสะสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในแต่ละช่วง  ซึ่งแสดงถึงควำม
แสวงหำอำชีพของพนักงำนแบ่งออกเป็น 4  ระยะ  ได้แก่ 

2.1 ระยะแสวงหา  เป็นระยะแรกเริ่มต้นจำกตัวพนักงำนเองในกำรเริ่มต้นค้นหำ
ควำมต้องกำรในกำรท ำงำนของตนเองซึ่งอำจค้นหำได้จำกบุคคลในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญำติ
สนิทโดยเฉพำะเพื่อนร่วมงำนหรอืเพื่อนสนิทและหัวหน้ำงำนมักมีส่วนในกำรเริ่มต้นงำนต่อตัวของ
พนักงำนเองเริ่มเกิดขึน้หลังจำกที่เรียนจบและหำงำนท ำอำยุระหว่ำง 24-30  ปี 

2.2 ระยะตั้งมั่น  เป็นระยะที่พนักงำนมีควำมต้องกำรที่จะประกอบอำชีพของตนเอง
เห็นเส้นทำงในอำชีพของตนเองอย่ำงชัดเจนและพร้อมที่จะด ำเนินกำรศึกษำพัฒนำตนเองเพื่อไปสู่
อำชีพนั้นอย่ำงตั้งใจ 

2.3 ระยะรักษาสภาพ  เป็นระยะที่ตอ้งกำรที่จะเรียนรู้เพื่อรักษำสถำนะภำพของตน
หลีกเลี่ยงจำกกำรที่จะถูกทอดทิง้จำกเส้นทำงอำชีพของตนเอง 

2.4 ระยะอิสระ  พนักงำนจะเริ่มวำงแผนอำชีพของตนเองเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตในวัย
เกษียณเริ่มมองหำเส้นทำงโอกำสหลังเกษียณและเริ่มต้นวำงแผนตนเองเพื่อที่จะใช้ชีวิตหลังกำร
ท ำงำน 

    จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้นเรำสำมำรถสรุปได้ดังตำรำงตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่ 8. 5  ระยะของอำชีพที่สัมพันธ์กับอำยุในแตล่ะช่วงช้ัน 

ระยะ ขั้นการพัฒนา
งาน 

กจิกรรมที่ท า ความสัมพันธ์
กับพนักงาน

คนอื่น 

ช่วงอายุที่
ปฏิบัตงิาน 

(ปี) 

ประสบการณ์
ท างาน 

แสวงหำ วเิครำะห์ตนเอง
ทักษะในกำร
ท ำงำนของตนเอง 

ให้ควำม
ร่วมมอืกับทุก
กิจกรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ 

เข้ำฝึกงำน นอ้ยกวำ่ 30 
ปี 

นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

ตัง้มั่น เตบิโตก้ำวหนำ้
มั่นคงและพัฒนำ
รูปแบบของชวีิต 

ริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ดว้ย
ตนเองและมี
ควำมเป็นอสิระ
ทำงควำมคิด 

เพื่อนร่วมงำน 30-45 2-10 

รักษำสภำพ ยดึมั่นกับ
ควำมส ำเร็จและ
ปรับทักษะในกำร
กำรท ำงำนให้เข้ำ
กับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 

กำรฝึกอบรมผู้
อุปถัมภ์ 
ผู้ก ำหนด
นโยบำย 

พี่เลีย้ง 45-60 ปี มำกกวำ่ 

10 ปี 

ระยะอสิระ
จำกงำนท่ี
รับผิดชอบ 

วำงแผนเกษียณ
เปลี่ยนแปลงควำม
สมดุล 

วำงแผนเพื่อ
เตรียมออกจำก
งำน 

ผู้อุปถัมภ์ 60 ปีขึน้ไป มำกกวำ่ 10 ปี
ขึน้ไป 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  ดนัย  เทียนพุฒ,  2540,  หน้ำ 35) 

   รูปแบบที่ 2  การวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพตามลักษณะขององค์การ 

   วิธีกำรนี้สำมำรถที่จะจัดระบบกำรบริหำรอำชีพตำมลักษณะของกำรเคลื่อนย้ำยงำน
โดยอำศัยเครื่องมอืที่ส ำคัญ 3  ประกำรคือ 

1. การหมุนเวียนงานของพนักงาน  เป็นกำรหมุนเวียนกำรท ำงำนของพนักงำนใน
กำรเรียนรู้งำนด้ำนต่ำง   ที่ตนเองรับผิดชอบจำกเดิมค่อย   เพิ่ม  และขยำยมำกขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็น
กำรเพิ่มเติมควำมรู้ในงำนที่เกี่ยวข้อง 



306 

 

2. การเลื่อนต าแหน่งหรอืการเพิ่มความรับผิดชอบ  เป็นกำรเตรียมตัวของพนักงำน
เพื่อใหม้ีควำมก้ำวหน้ำและก้ำวสู่กำรผูบ้ริหำรในระดับที่สูงขึ้นตำมล ำดับ 

3. การหยุดน่ิงและรักษาสภาพตนเอง  เมื่อพนักงำนได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นหลังจำกที่ตัวพนักงำนขำดกำรพัฒนำตนเองจะท ำให้ขำดควำมสำมำรถ
หลังจำกได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 

   รูปแบบที่  3  การวางแผนและพัฒนาอาชีพตามความต้องการขององค์การ 

   โดยองค์กำรสำมำรถวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งให้กับพนักงำนด้วยกำรวิเครำะห์
เป้ำหมำยในอำชีพและสำยควำมก้ำวหน้ำของตนเองอำจเกิดจำกควำมสมัครใจของตัวพนักงำน
เองในส่วนขององค์กำรก็จะท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงและจัดหำโครงกำรอบรมและพัฒนำพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่องจนตัวพนักงำนเองมีควำมมั่นใจและพร้อมที่จะได้รับโอกำสในกำรก้ำวหน้ำในงำน
พร้อมที่จะก้ำวไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ 

   กล่ำวโดยสรุป คือ  กำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำนกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งย่อมขึ้นอยู่กับ
สภำพและขนำดขององค์กำรที่มีขนำดใหญ่และมีเครือข่ำยกำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำนจะมีลักษณะ
ที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนกำรได้รับโอกำสในกำรวำงแผนอำชีพจึงมีโอกำสมำกขึ้นเกิดกำร
กระตุ้นต่อตัวพนักงำนในกำรกระตือรือร้นเพื่อที่จะสร้ำงตนเองให้ไปถึงจุดหมำยที่วำงแผนไว้ใน
ขณะที่องค์กำรที่มขีนำดกลำงและเล็กไม่มสีำขำกำรได้รับโอกำสในกำรวำงแผนอำชีพก็จะน้อย 

   กำรก้ำวข้ำมสำยอำชีพของพนักงำนอำจเกิดจำกกำรท ำงำนในองค์กำร  หรือสถำน
ประกอบกำรเดิมนำน  และหำโอกำสในกำรศึกษำต่อจึงมีโอกำส  และช่องทำงในกำรก้ำวข้ำม
สำยอำชีพซึ่งไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นอำชีพที่ตนเองท ำมำตลอดระยะเวลำที่ศึกษำต่อบำงคนอำจก้ำว
ข้ำมสำยอำชีพจำกอำชีพหนึ่งไปยังอำชีพหนึ่งโดยเฉพำะสำยงำนด้ำนวิชำกำรเป็นทำงเลือกอีกทำง
ที่จะท ำใหเ้ขำได้รับโอกำสนั้น  

   บำงคนอำจวำงแผนอำชีพของตนเองจำกกำรท ำงำนและหลังเกษียณมำประกอบอำชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับอำชีพเดิมตัวอย่ำง เช่น  กำรเริ่มต้นท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรหลำยต่อหลำยคน
เมื่อเกษียณมำแล้วจะตั้งบริษัทเอกชนท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ตนเองได้ท ำเป็น
แนวทำงในกำรเลือกอีกด้ำนหนึ่ง  ซึ่งได้แก่อำชีพ  เจ้ำหน้ำที่กรมที่ดินจังหวัด  หลังจำกเกษียณ
รำชกำรแล้ว  ก็จะผันตัวเองไปเป็นเจ้ำหน้ำที่รำงวัดเอกชน  ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบลักษณะ
อำคำร  สถำนที่  ที่ตอ้งท ำสัญญำซือ้ขำยระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรพำณิชย์กับลูกค้ำ  เป็นต้น 
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การวางแผนอาชีพของบุคคล 

   โดยทั่วไปองค์กำรหลำยแห่งที่มีศักยภำพ  และให้ควำมส ำคัญต่อกำรวำงแผนอำชีพใน
กำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  จึงได้จัดโปรแกรมกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพให้แก่
พนักงำนแบบแผนพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล  ได้ดังนี ้  

   กำรวำงแผนเพื่อพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล  เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ำองค์กำรมีควำม
สนใจและใส่ใจต่อศักยภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง  ให้พนักงำน
ได้มีควำมเจริญในอำชีพกำรงำนของตนเอง  และสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันทำงธุรกิจ  จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเป็นรำยบุคคล (Individual Career Development 

Plan : IDP) โดยม ี(ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 187)  รำยละเอียดดังต่อไปนี ้

1. พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของพนักงาน  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนพัฒนำอำชีพของพนักงำนจะต้องสรุปแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนตั้งแต่พนักงำนเริ่มต้นเข้ำมำสมัครงำนกับองค์กำร  จนผ่ำนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
แล้วน ำผลกำรประเมินในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 3  ปี หรือ 6  รอบกำรประเมิน  มำให้ฝ่ำย
บริหำรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจว่ำ  ตนเองมีจุดดี  จุดเด่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
บ้ำง  เพื่อที่จะน ำมำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของพนักงำน 

2. ประเมินความสามารถที่จะก้าวหน้าในงาน  ในที่นี้หมำยถึงกำรประเมินว่ำ
พนักงำนท่ำนนี้ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนใดบ้ำง  และควรพัฒนำเขำอย่ำงไรให้เขำมีควำมรู้
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่ก้ำวขึ้นไป  เช่น  กำรอบรมหลักสูตรภำวะผู้น ำ  กำรท ำงำนเป็นทีม  
กำรสร้ำงแรงจูงใจ  เป็นต้น 

3. ในกรณีที่พนักงานมีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  หำกองค์กำร
พบว่ำพนักงำนมีศักยภำพ  และควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น  จะต้องดูว่ำ
พนักงำนผู้นั้นมีคุณสมบัติที่เหมำะกับงำนด้ำนใดบ้ำง  เพื่อจะได้พิจำรณำควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำนใหแ้ก่พนักงำนได้ถูกต้องและเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงาน  สำมำรถท ำได้หลำยวิธีได้แก่  กำร
ฝึกอบรมและสัมมนำ  กำรสอนแนะน ำงำน  กำรร่วมในคณะท ำงำน  กำรหมุนเปลี่ยนงำน  กำร
โอนย้ำยภำยในสำยอำชีพ กำรฝกึงำนในต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

5. ท าการสรุปและทบทวนแผน I.D.P. เสร็จสิ้น  โดยกำรประชุมและสรุปผลกำร
พิจำรณำร่วมกับฝ่ำย  แผนกอื่น   ที่เกี่ยวข้องว่ำกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวถูกต้องมำกน้อยเพียงใด  
หำกไม่เหมำะสมหรือจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับต ำแหน่งงำนที่พนักงำนจะต้อง
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เลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งขึ้นว่ำ  มีข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำเพิ่มเติมอย่ำงไรบ้ำง  เพื่อลด
ควำมผดิพลำดที่อำจเกิดขึน้ในภำยหลัง 

6. การจัดท า I.D.P  ของพนักงานจะต้องมีการทบทวนแผนที่จัดท าทุกปี  เพื่อน ำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมผลกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งของพนักงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  
และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับพนักงำน  และสำมำรถปรับปรุงงำนให้เหมำะสมตำม
สถำนภำพของงำนที่มอบหมำยใหแ้ก่พนักงำนแต่ละคนที่จะต้องต้องได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งอย่ำง
เหมำะสมมำกที่สุด 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  กำรวำงแผนอำชีพขององค์กำร  จะประสบควำมส ำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด  จ ำเป็นจะต้องได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม
จำกฝ่ำยบริหำรในระดับนโยบำยขององค์กำรเป็นหลัก  เพื่อที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร
จะได้น ำนโยบำยมำแปลงเป็นแนวปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรวำงแผนอำชีพขององค์กำร
ต่อไป 

   หลักในการออกแบบ IDP  

   กำรออกแบบ IDP  (Individual Career Development Plan : IDP)  เพื่อกำรพัฒนำ
พนักงำนรำยบุคคล  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะต้องให้ควำมรู้กับพนักงำนเสียก่อน  ซึ่งพื้นฐำน
ของพนักงำนที่จะได้รับกำรพัฒนำจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ (พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง, 
2560, หน้ำ 16)  ดังต่อไปนี ้

1. การวางแผนพัฒนา (Planning)  กำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันกับบุคลำกร
ทุกระดับที่อยู่ในองค์กำร  เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งระบบ 

2. การติดตาม สนับสนุน (Discussion) เมื่อพนักงำนท ำงำนไปได้ระยะหนึ่ง  ผู้มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องควรพูดคุยกับพนักงำน  เพื่อสอบถำมและติดตำมผลกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง
สม่ ำเสมอ  รวมถึงช่วยเหลือและใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

3. การทบทวนประเมินผล (Reviewing)  น ำผลที่ได้จำกกำรติดตำม  สนับสนุน  มำท ำกำร
ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึน้  และประเมินผลร่วมกัน   

4. การให้รางวัล ชื่นชม (Reward & Recognition)  หลังจำกที่เขำได้ท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ  
และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรแล้ว  ผูบ้ริหำรควรแสดงควำมช่ืนชม และใหก้ ำลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงำน   

 

 



309 

 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  แสดงให้เห็นกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
รำยบุคคลได้ดังนี ้

 

   
 

ภาพท่ี  8. 7  วงจรของแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล 

ที่มา:  (พรรษมณฑ ์ พัฒนกิจเรอืง, 2560, หน้ำ 17) 

 

   จำกภำพที่ 8.7  เรำได้ทรำบแนวทำง กระบวนกำรในกำรจัดท ำ IDP  ในกำรวำงแผน
อำชีพรำยบุคคลแล้ว  ยังมีกำรจัดท ำ IDP  โดยใช้ Learning Model 70:20:10  สำมำรถท ำได้โดย
วิธีกำรต่อไปนี ้

 

 

 

 

IDP 

1.  กำรวำง
แผนพัฒนำ 

2. กำร
ตดิตำม 

สนับสนุน 

3. กำร
ทบทวน

ประเมินผล 

4.  กำรให้
รำงวัล ชื่นชม 
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   การจัดท า IDP โดยใช้ Learning  Model   70:20:10 

กระบวนการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

ภาพท่ี  8. 8  กำรจัดท ำ IDP โดยใช้ Learning Model 70:20:10 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  พรรษมณฑ ์ พัฒนกิจเรอืง, 2560, หน้ำ 17) 

   จำกภำพที่ 8.8  เรำสำมำรถอธิบำยกำรจัดท ำ IDP  โดยใช้สูตรกำรเรียนรู้ Learning 

Model 70:20:10  ได้ดังนี ้

    สูตรการเรยีนรู้  70:20:10   

   70%  เรยีนรู้ด้วยตนเอง  โดยกำรเรียนรู้จำกงำนที่รับผิดชอบในหน้ำที่และต ำแหน่งงำนของ
ตนเองเป็นหลัก  สำมำรถท ำได้โดย  กำรท ำงำนร่วมกับทีมที่ปรึกษำบริษัท  กำรได้รับหน้ำที่ในกำรเป็น
คณะกรรมด้ำนกิจกรรมต่ำง   ขององค์กำร  กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  กำรออกเยี่ยมลูกค้ำกับ
หัวหน้ำงำน  กำรท ำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร  กำรเรียนรู้จำกกรณีศึกษำ  และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
จริง  เป็นต้น 

   20%  เรียนรู้จากผู้อื่น  โดยกำรแต่งตั้ง  ผู้รู้  หัวหน้ำงำน พี่เลี้ยง  เพื่อนร่วมงำน  หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ท ำหน้ำที่ในกำรดูแล  และให้ค ำปรึกษำปัญหำต่ำง   ที่เกี่ยวกับงำนที่ได้รับมอบหมำย
เพิ่มขึ้น  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประเมินแบบ 180  องศำ หรือ 360  องศำ  กำรเข้ำร่วมกลุ่ม  เครือข่ำย  
เป็นสมำชิกเพื่อกำรเรียนรู้ในกิจกรรมต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 

   10%  เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ  แหล่งต่ำง   ในที่นี้  อำจหมำยถึง  ห้องเรียน, E-Learning, 
Internet, หนังสือ หรือต ำรำ  กำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร  สัมมนำ Workshop  กำรเข้ำ
ศกึษำต่อเนื่องกับสถำบันกำรศกึษำ  กำรศกึษำจำกสื่อต่ำง   เช่น คลิปวิดีโอ Social media 

70%  

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

20% 

เรียนรู้จำกผู้อื่น 

 10%  

เรียนรู้จำกแหล่ง
ต่ำง  



311 

 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  เรำสำมำรถสูตรกำรเรียนรู้ Learning Model 70:20:10  มำ
วำงแผนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนในรูปของตำรำงได้ดังนี ้  

ตารางที่ 8. 6  กำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนในรูปแบบต่ำง  

Competency 

70%  เรียนรู้ด้วยตนเอง 20%  เรียนรู้จำกผู้อื่น 10%  เรียนรู้จำกแหล่งต่ำง  

Role  Model 
มอบหมำย

งำนที่ทำ้ทำย 

ดูงำน
นอก

สถำนที่ 
Coaching Mentor Consulting Training E-Leaning Document 

จติส ำนึกกำร
ให้บริกำร 

คุณพอดี 

ผูอ้ ำนวยกำร
ฝำ่ยบริกำร

ลูกคำ้ 

ท ำงำนแก้ไขขอ้
ร้องเรียนลูกค้ำ 

โรงแรม
xxx 

บริษัท 

xxx 

คุณจุบ๊จ๊ิบ 
หัวหน้ำ
พนักงำน 

Call Center 

คุณจอ้ย 
พนักงำน 

Call Center 

อจ. เอ  ที่
ปรึกษำด้ำน

กำรปรับ
บุคลิกภำพ 

หลักสูตรกำร
บริกำรอย่ำงไร
ให้โดนใจลูกคำ้ 

e-Book 

Service 

mind 

บทควำม
เร่ือง

จติส ำนึก
กำรบริกำร 

กำรวำงแผนงำน คุณเยอะแยะ 

ผูอ้ ำนวยกำร
แผนและกล

ยุทธ์ 

วำนแผน
บริหำรควำม

เสี่ยง 

ธนำคำร
xxx 

บริษัท 

xxx 

คุณน้อย
ผูจ้ัดกำร
โรงงำน 

คุณ
หยุมหยิม 
หัวหน้ำ

ตรวจสอบ
ภำยใน 

อจ.หนุ่ม ที่
ปรึกษำด้ำน
กำรวำงกล

ยุทธ์ 

หลักสูตร
เทคนิคกำร
วำงแผนงำน
อย่ำงไรให้มี

ประสิทธิภำพ 

e-Book 

เทคนิค
กำรเขยีน 

Action 

Plan 

บทควำม
เร่ืองกำร

วำงแผนงำน 

ทักษะกำรเป็น
วิทยำกร 

คุณนิดหน่อย 

ผูจ้ัดกำร 

ฝำ่ยฝกึอบรม 

เป็น internal 

trainer  ใน
หลักสูตร
ผูบ้ริหำร 

โรงงำน
xxx 

บริษัท 

xxx 

คุณหน่อย 

หัวหน้ำ
ฝกึอบรม 

คุณเล็ก  
Sr.Internal 

trainer 

อจ.อ้อที่
ปรึกษำด้ำน

งำน HR 

หลักสูตร
เทคนิคกำร
วิทยำกรมือ

อำชีพ 

e-Book 

เทคนิค
กำรพูด
อย่ำงไร
ให้โดนใจ 

บทควำม
เร่ืองเป็น

วิทยำกรที่ดี 

ที่มา: (พรรษมณฑ ์ พัฒนกิจเรอืง, 2560, หน้ำ 21) 

 

   จำกตำรำงที่ 8.6  เมื่อเรำได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักควำมสำมำรถของพนักงำนใน
รูปแบบต่ำง   หลังจำกนั้น  เรำจึงจัดท ำแผนกำรติดตำม กำรใช้ Learning Model 70:20:10  ได้
ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8. 7  กำรใช ้70:20:10  Learning Model  เพื่อพัฒนำพนักงำน 

Competency 70:20:10 ระยะเวลำในกำรพัฒนำ เปำ้หมำ
ยกำร
พัฒนำ

เชิง
ผลลัพธ์ 

กำรติดตำมผลกำรพัฒนำ 

70% 20% 10% เคร่ืองมือ รำยละเอียด
ของเคร่ืองมือ 

Q1 Q2 Q3 Q 4 ส ำเร็จ ไม่
ส ำเร็จ 

ผูอ้นุมัติ 

จติส ำนึกกำร
ให้บริกำร 

   ดูงำน ดูโรงแรมxxx 

บริษัท xxx 

    % ควำม
พึงพอใจ
ของ
ลูกคำ้
ภำยใน
เพิ่มขึ้น
จำกปีที่
แล้ว 

  xxx 

    ขอ
ค ำแนะน ำ 

อจ. เอ ที่
ปรึกษำด้ำน
กำรปรับ
บุคลิกภำพ 

      xxx 

    เขำ้
ฝกึอบรม 

หลักสูตรกำร
บริกำร
อย่ำงไรให้
โดนใจลูกคำ้ 

      xxx 

ทักษะกำร
เป็นวิทยำกร 

   ติดตำม 

Role Model 

ติดตำม  

คุณนิดหน่อย 

ผูจ้ัดกำร 

ฝำ่ยฝกึอบรม 

    คะแนน
กำร
ประเมิน
ควำมพึง
พอใจใน
กำรเป็น
วิทยำกร
เพิ่มขึ้น
จำกปีที่
แล้ว 

  xxx 

    พี่เลีย้ง คุณเล็ก  
Sr.Internal 

trainer 

      xxx 

    e-Book e-Book 

เทคนิคกำร
พูดอย่ำงไรให้
โดนใจ 

      xxx 

ที่มา: (พรรษมณฑ ์ พัฒนกิจเรอืง, 2560, หน้ำ 22) 

การวางแผนอาชีพขององค์การ 

   องค์กำรจะประสบควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนอำชีพมำกน้อยเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับ
ฝ่ำยบริหำรขององค์กำรที่จะมีส่วนผลักดัน  และสนับสนุนกิจกรรมในกำรวำงแผนอำชีพ  เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำร  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลำกรทุกคนในองค์กำร
อีกด้วย (เกรียงศักดิ ์ เขียวยิ่ง, 2550, หน้ำ 221)  
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   ดังนั้น  กระบวนกำรในกำรวำงแผนอำชีพจะประสบควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำย
หลักขององค์กำรมำกน้อยเพียงใด  ย่อมขึน้อยู่กับสิ่งต่ำง   ตอ่ไปนี ้

1. กำรพัฒนำให้พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึ้น  โดยกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหไ้ด้รับโอกำสในกำรเรียนรู้จำกพี่เลีย้ง หรอืหัวหน้ำงำน  และกำรได้รับกำรฝึกอบรมจำก
ภำยในและภำยนอกองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ให้พนักงำนได้มีโอกำสในกำรประเมินศักยภำพในกำรท ำงำนของตนเอง  และ
สนับสนุนใหพ้นักงำนมองหำโอกำสในกำรท ำงำนต ำแหน่งงำนใหม่  ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับงำน
เดิมที่ตนเองท ำอยู่  เพื่อรองรับกำรขยำยงำนขององค์กำร  และมุมมองในกำรท ำงำนที่กว้ำงขึ้น  

3. กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในอำชีพกำรท ำงำนของพนักงำน  ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่งงำนต่ำง   เปรียบเทียบระดับของงำนแต่ละต ำแหน่ง  
เพื่อให้พนักงำนได้เข้ำใจ  และมีควำมกระตือรือร้นที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ต ำแหน่งงำนในระดับที่
สูงขึน้ 

4. กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้มีควำมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ  กำร
ท ำงำนร่วมกับแผนก หรอืฝำ่ยต่ำง   เน้นกำรท ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น 

5.   กำรจัดสวัสดิกำร  และสิทธิประโยชน์ต่ำง   ให้กับพนักงำนอย่ำงเต็มที่  
นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงที่ได้รับประจ ำแล้ว  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่น   นอกเหนือจำกที่รัฐ
ก ำหนดให้  ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงำนต้องกำร  ท ำให้พนักงำนรู้สึกมีควำมมั่นคงในอำชีพ  และลด
อัตรำกำรลำออกของพนักงำน  และท ำใหพ้นักงำนมีควำมจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กำรอีกด้วย 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

   กำรวำงแผนอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพ  จ ำเป็นจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในกำร
สนับสนุนส่งเสริมและให้โอกำสแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำร  และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบรรลุตำมเป้ำหมำย  ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำร  
องค์กำรจงึขำดบุคลำกรที่จะมีสว่นช่วยให้กำรวำงแผนอำชีพและพัฒนำอำชีพประสบควำมส ำเร็จ
จะต้องมี (วนิดำ วำดีเจริญ  และคณะ, 2556,  หน้ำ 173-174)  โดยมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ   เป็นพนักงำนที่
ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในองค์กำร  และเป็นผู้มีควำมเข้ำใจงำนของตนเองรู้ข้อดีข้อบกพร่องของงำน
ตลอดจนกำรแก้ปัญหำต่ำง   ที่อำจเกิดจำกกำรท ำงำนผิดพลำด  เพื่อให้กำรวำงแผนและพัฒนำ



314 

 

อำชีพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  กลุ่มคนเหล่ำนี้ควรได้รับกำรสนับสนุน
จำกทุกภำคส่วนต่ำง   เพื่อเตรียมพร้อมสู่กำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพให้กับองค์กำรมำกที่สุด 

2. ผู้บังคับบัญชา  เป็นผูท้ี่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงำนมำกที่สุด  และเป็นผู้ที่รู้จักพฤติกรรม
ตลอดจนกำรท ำงำนของพนักงำน  ผู้บังคับบัญชำควรมีหน้ำที่คอยสนับสนุน  และให้กำร
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  
และทรำบว่ำพนักงำนแต่ละคนมีกำรปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง  เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงำนที่
เหมำะสมกับกำรพัฒนำอำชีพจึงเป็นหน้ำที่ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะ
ร่วมมือกันในกำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ขององค์กำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ต่อไป 

3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เป็นผู้คอยให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนให้กับผู้บังคับบัญชำส่วนงำนต่ำง   ส ำหรับกำรรองรับกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพของ
องค์กำรให้กับหน่วยงำนภำยในองค์กำร  ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงจ ำเป็นจะต้องคอยให้ข้อมูล  
ค ำแนะน ำ  ตลอดจนกำรให้ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยอื่น   เพื่อประโยชน์ขององค์กำรให้มำก
ที่สุด 

4. องค์การ  เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพเป็นไป
ในทิศทำงที่เหมำะสม  เกิดประสิทธิภำพและได้ประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำย  องค์กำรจึงเป็นระบบ
ที่เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญเกี่ยวกับบุคลำกรในองค์กำร  ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อกำร
บริหำรงำนที่เกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบของโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง   ให้มีควำม
สอดคล้องและต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลำ 

   กำรวำงแผนอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพ  จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลำกรทุกคนทุกฝ่ำย
ในองค์กำร  กำรจัดท ำกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง   ควรมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับ
บุคลำกรภำยในองค์กำร  ทุกฝ่ำยทุกแผนกต้องกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีควำมพร้อมที่จะ
ท ำงำนร่วมกันเพื่อประโยชน์ขององค์กำรสูงสุด  ทั้งนี้  เพรำะองค์กำรไม่ใช่ของใครคนหนึ่ง  ทุก
คนมีจุดหมำยร่วมกันเพื่อใหอ้งค์กำรที่ตนเองอยู่ได้รับควำมเจริญก้ำวหน้ำเพื่อควำมได้เปรียบของ
คู่แข่งขันทำงธุรกิจ  และเกิดควำมภำคภูมใิจในงำนของตัวเอง 

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในการวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ 

   บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในองค์กำรมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันไป  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำร
จะต้องมีกำรวิเครำะห์พิจำรณำอำชีพที่เหมำะสมแก่ตัวพนักงำนเอง  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำม
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กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง  เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กำรที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ  
ดังนั้นจงึได้มแีนวคิดหลักมำสนับสนุนในกำรรองรับกำรวำงแผนอำชีพ  ซึ่งเรำเรียกว่ำ  “มิติเกี่ยวกับ
ผลงำน-ศักยภำพของพนักงำนและมิติที่วิเครำะห์เกี่ยวกับคนหรือทรัพยำกรมนุษย์”  ซึ่งเรำสำมำรถ
พิจำรณำได้ 2 มิติ  ได้แก่  มิติด้ำนขีดควำมสำมำรถหรือศักยภำพ (Potential)  และมิติด้ำนผลงำน 

(Performance)  สำมำรถอธิบำยด้วยภำพ (ดนัย  เทียนพุฒ, 2540,  หน้ำ 78)  ดังนี ้ 

 

ผลงำน 

 

ลูกหม้อ 

 

ไฮเปอร์ 

 

ไมต้ำยซำก 

 

ไฟแรง 

 ศักยภำพ 

ภาพท่ี  8. 9  มิติผลงำนและศักยภำพของพนักงำน 

ที่มา: (ดนัย  เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 78) 

   จำกภำพที่ 8.9  เรำสำมำรถอธิบำยแต่ละมิติได้ดังนี้ 

1. ไม้ตายซาก  มักเกิดกับพนักงำนที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนต่ ำ  ผลงำนตกต่ ำลง
อย่ำงต่อเนื่องหำกองค์กำรจ้ำงบุคลำกรเหล่ำนี้ไว้จะส่งผลให้องค์กำรไม่สำมำรถเจริญเติบโต
ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นภำระที่องค์กำรต้องแบกรับต่อไป  แนวทำงแก้ไขสำมำรถท ำได้โดยกำรจูงใจ
ด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่สูงขึ้น  เพื่อจูงใจให้เขำลำออกไปเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดกับผู้ปฏิบัติงำน
กลุ่มนี้  ในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้ลำออกจะต้องหำวิธีที่เหมำะสมให้มำกที่สุด  หำกไม่ก ำหนด
เกณฑท์ี่ชัดเจนปัญหำที่พบมักเกิดจำกคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นผู้ลำออก  ยิ่งให้ศักยภำพขององค์กำร
ลดต่ ำลงไปอีก  บำงแห่งอำจใช้วิธีกำรก ำหนดอำยุ และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำเป็น
เกณฑ์ในกำรก ำหนดมำตรฐำน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยจะก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน และกำรส่งผลงำนวิชำให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลำของผู้ปฏิบัติงำน  เพื่อกระตุ้นให้อำจำรย์ที่ไม่ใส่ใจท ำผลงำนทำงวิชำได้มีควำม
กระตอืรอืร้นที่จะท ำผลงำนกันมำกขึน้  หำกท ำไม่ได้ตำมที่ก ำหนดอำจมีผลต่อกำรต่ออำยุสัญญำ
จำ้งกำรท ำงำนตำมมำอีกในภำยหลัง 
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2. ไฟแรง  มักจะเกิดขึ้นกับพนักงำนที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง  อยู่ในกลุ่มของผู้ที่
จบกำรศึกษำใหม่หรือจบปริญญำโทมำจำกต่ำงประเทศ  พนักงำนกลุ่มนี้จะมุ่งมั่นและมีควำม
พร้อมที่จะท ำงำนให้กับองค์กำรมำกที่สุด  องค์กำรควรให้โอกำสกับพนักงำนกลุ่มนี้  ซึ่งผลงำน
ในช่วงแรกอำจยังไม่เป็นที่ประจักษ์มำกนัก  อำจเนื่องมำจำกประสบกำรณ์และควำมสำมำรถที่
น้อยเกินไป  ขณะเดียวกันหำกพนักงำนกลุ่มนี้สั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพิ่มขึ้นและได้รับ
กำรดูแลอย่ำงถูกวธิี  จะส่งผลใหง้ำนที่รับผดิชอบมีผลงำนมำกขึน้ในระยะยำวต่อไป 

3. ลูกหม้อ  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนไม่สูง  แต่มีผลงำนในระดับสูง  
เป็นกลุ่มที่ท ำงำนร่วมท ำงำนใหก้ับองค์กำรตั้งแต่เริ่มบุกเบิก  จนมีผลงำนต่อเนื่อง  และเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งมำจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำกขึ้น  กลุ่มนี้ก็จะมีผลงำนลดลง
ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจำกไม่ได้มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้ขำดกำรเตรียมตัวไม่ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงจงึท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนลดลง 

4. ไฮเปอร ์ พนักงำนกลุ่มนีจ้ะมีขดีควำมสำมำรถสูงในกำรปฏิบัติงำน  ท ำให้ผลงำนอยู่
ในระดับสูงตำมไปด้วย  คนกลุ่มนี้จะมีจ ำนวนไม่มำกเท่ำไหร่นักในองค์กำร  บริษัทจึงต้องลงทุน
พัฒนำใหม้ำกและดูแลเป็นอย่ำงดี  ซึ่งอำจรวมถึงกำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยและเหมำะสมให้แก่
พนักงำนกลุ่มดังกล่ำว  เพื่อให้เขำเป็นก ำลังส ำคัญในองค์กำร  เตรียมพร้อมกับกำรรองรับกำร
เจริญเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนำคต 

   เมื่อองค์กำรได้พิจำรณำพนักงำนผูป้ฏิบัติงำนในองค์กำรในมิติตำ่ง   จะพบพฤติกรรมของ
พนักงำนที่แตกต่ำงกันออกไป  ซึ่งเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ที่จะท ำกำรพัฒนำองค์กำร  
หรอืปรับปรุงแผนงำนในกำรวำงแผนอำชีพใหส้อดคล้องกับมิติตำ่ง   ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ 

 

เทคนิคในการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

   โดยทั่วไปกำรเลือกใช้เทคนิคในกำรวำงแผนอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพ ที่องค์กำร
หลำยแห่งเลือกใช้ในกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำน  มีหลำยวิธี (จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, 2558,  
หน้ำ 191) ดังนี ้ 
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ตารางที่ 8. 8  เทคนิคในกำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ 

เทคนิคในการวางแผน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

ข้อมูลที่น ามาใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. กำรผสมผสำนกับกำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 

ข้อมูลจ ำนวนพนักงำนที่มีอยู่ทั้งหมด
ในองค์กำร  แบ่งแยก ตำมเพศ อำยุ
พนักงำน  อำยุงำนตลอดจนควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำน และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของ
พนักงำน 

1.1  กำรสรรหำ  และกำรคัดเลือก 

1.2  กำรโยกย้ำย  เลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง อัน
เนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ 

1.3  กำรลดอัตรำก ำลังคนซึ่งมีสำเหตมุำจำกธุรกิจ
ประสบปัญหำหยุดชะงัก 

2. กำรออกแบบเส้นทำง
อำชีพ 

 

กระบวนกำรในกำรวิเครำะห์งำน  
ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสำร 2  ส่วน 
ได้แก่  ค ำบรรยำยลักษณะงำน  
และคุณสมบัติของพนักงำน 

2.1 เพิ่มงำนและควำมรับผิดชอบให้กับพนักงำนตำม
ควำมเหมำะสม 

2.2  ทดสอบควำมสำมำรถของพนักงำน นอกเหนือจำก
งำนประจ ำที่ตนเองท ำอยู่ 

3. กำรหำข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชีพ 

 

เอกสำรแผ่นพับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชีพต่ำง     ที่มีอยู่ในองค์กำร 

3.1  แสดงให้เห็นอำชีพที่พนักงำนปฏบิัติหน้ำที่อยู่อย่ำง
ชัดเจน 

3.2 แสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์  และโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอื่น นอกจำกอำชีพที่ตนเองท ำอยู่ 

4. กำรประกำศให้บุคคล
ทั่วไปได้ทรำบเกี่ยวกับงำน
ใหม่ 

 

กระดำนประชำสัมพันธ์ หรือ 

สื่ออเิลคทรอนิกส์     

ค่ำตอบแทน 

4.1  พนักงำนได้รับทรำบข่ำวสำรข้อมูล เกี่ยวกับต ำแหน่ง
งำนใหม่ที่มีควำมสัมพันธ์กับงำนที่ตนเองท ำอยู่ 

4.2 ให้โอกำสพนักงำนในกำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน  จำก
งำนเดิมที่ท ำอยู่  ไปในหน้ำที่ใหม่   

4.3   สร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำน  ที่รักควำมก้ำวหน้ำ  
สนใจและกระตือรือร้นในต ำแหน่งงำนใหม่   

5. กำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน  

 

แบบฟอร์มกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนในระดับดี
มำก  อย่ำงน้อยประเมินปีละ 2  
คร้ัง  และต้องได้รับกำรประเมินไม่
ต่ ำกว่ำ  3  ปีขึน้ไป 

5.1  เป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้กับผู้บริหำรทุก
ระดับในองค์กำรเพื่อตัดสินใจเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง 

5.2  ลดปัญหำที่เกิดจำกกำรร้องเรียนเร่ืองของโอกำส
และควำมไม่เท่ำเทียมกันของ พนักงำนทุกคนในองค์กำร  

6. กำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ
อำชีพ 

 

โครงกำรต่ำง      

ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน 

ห้องปฏิบัติกำร 

6.1  ท ำให้พนักงำนได้รับค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรท ำงำนที่เป็นระบบ 

6.2  สำมำรถท ำงำนได้ดี  และหำวิธีกำรที่จะท ำให้ตนเอง
สำมำรถท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว ้
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เทคนิคในการวางแผน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

ข้อมูลที่น ามาใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

7. กำรให้ประสบกำรณ์เพื่อ
กำรพัฒนำอำชีพ 

กำรมอบหมำยงำนพิเศษ
นอกเหนือจำกงำนประจ ำที่ท ำอยู่ 

7.1  พนักงำนได้มีโอกำสทดสอบควำมสำมำรถของ
ตนเองในกำรท ำงำนในหน้ำที่อื่นเพิ่มขึน้ 

7.2  เสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและเรียนรู้
วิธีกำรท ำงำนร่วมกันกับบุคคลอื่น   

7.3  สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนร่วมกัน  
และมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของผู้อื่นมำกย่ิงขึน้ 

8. บทบำทของผู้บริหำรทุก
ระดับในองค์กำร 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ทุกระดับ 

8.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหำรทุกระดับใน
องค์กำรได้รับค่ำตอบแทนที่สูงขึน้  เชน่  เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง  เป็นต้น 

8.2  กำรให้รำงวัลจูงใจตอบแทนและประกำศเกียรติคุณ
พนักงำนดีเด่นประจ ำปี 

8.3  กำรเดินทำงไปสัมมนำหรือศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

9. กำรฝึกอบรบและให้
กำรศึกษำ 

เทคนิคและวิธีกำรฝึกอบรม
พนักงำนทุกระดับภำยในองค์กำร 

9.1  ฝึกอบรมในองค์กำรสำมำรถท ำได้ด้วยกำรให้พี่เลี้ยง
สอนงำนหรือให้ค ำปรึกษำ เป็นวิธีที่นยิมมำกที่สุด เพรำะ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

9.2  วิทยำกร  กำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกเข้ำมำ
ฝึกอบรมภำยในองค์กำร 

9.3  ศึกษำต่อ เพื่อเพิ่มเติมวุฒิกำรศึกษำ โดยองค์กำรให้
ให้กับพนักงำนที่มคีวำมจงรักภักดีต่อองค์กำร ด้วยกำร
ให้ทุนกำรศึกษำ 

9.4  กำรจัดกำรควำมรู้  ด้วยกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์
จำกกำรท ำงำน ให้กับพนักงำนใหม่ได้ทรำบถึงวิธีกำร
ท ำงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 

10. กำรก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติใหม่    

นโยบำยบริษัท 

นโยบำยผู้บริหำรองค์กำร 

กฎระเบียบ วินัยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรท ำงำน 

10.1  กำรถ่ำยทอดหรือแปลงนโยบำยของบริษัท  และ
นโยบำยของผู้บริหำร ไปสู่พนักงำนทุกระดับที่อยู่ใน
องค์กำร 

10.2  ปรับปรุงกฎระเบียบ  วินัยข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนให้มีควำมยืดหยุ่น และสอดคลอ้งกับงำนทุกอำชีพ
อย่ำงเหมำะสม 

 

 



319 

 

   จำกตำรำงที่ 8.8  เรำสำมำรถสรุปเทคนิคกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำอำชีพได้ออกเป็น 10  วิธี
และแต่ละวิธีมเีครื่องมอืและประโยชน์ที่น ำไปตำมรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1. การผสมผสานกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) ข้อมูลที่
น ำไปใช้  ได้แก่  จ ำนวนพนักงำนที่มีอยู่ในองค์กำรทั้งหมด  โดยแยกตำม  เพศ  อำยุงำน  อำยุปี
พนักงำน  วุฒิกำรศกึษำ  กำรฝกึอบรม  และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง   เป็นต้น  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในเพิ่มและลดอัตรำก ำลังคนในจ ำนวนที่เหมำะสมทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบำยของผู้บริหำร
ขององค์กำร  

2. การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Paths)  ข้อมูลที่น ำไปใช้มำจำกกระบวนกำรในกำร
วิเครำะห์งำน (job Analysis)  ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสำร 2  ส่วน  ได้แก่  ค ำบรรยำยลักษณะงำน      
(Job Description)  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน (Job Specification) เป็นต้น  ประโยชน์ที่น ำไปใช้  ท ำ
ใหเ้ห็นภำพรวมขอบเขตหน้ำที่ของผูป้ฏิบัติงำนและสำมำรถมอบหมำยงำนเพิ่มจำกเดิมที่เคยรับผิดชอบ  
เพื่อทดสอบดูว่ำเขำสำมำรถรับผดิชอบงำนอื่น  นอกเหนอืจำกงำนที่ท ำประจ ำอยู่เดิม   

3. การหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ข้อมูลที่น าไปใช้  ได้แก่  เอกสำรแผ่นพับที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอำชีพต่ำง   ที่มอียู่ในองค์กำรที่รวบรวบ และแสดงถึงสำยอำชีพของพนักงำนในต ำแหน่ง
งำนต่ำง   และข้อมูลเพื่อกำรสรรหำพนักงำนจำกสถำบันกำรศึกษำ  ว่ำสำขำที่จบสำมำรถ
ประกอบอำชีพในด้ำนใดบ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น  จบปริญญำตรีสำขำบัญชี  สำมำรถสมัครสอบใน
ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่ธนำคำรได้  เป็นต้น 

4. การประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับงานใหม่  ข้อมูลที่น ำไปใช้ได้แก่ 
ประกำศรับสมัครพนักงำนใหม่  กระดำนประชำสัมพันธ์  หรือสื่อสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ทุก
ประเภท  เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนเก่ำใหม่  ที่ มีควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  สำมำรถยื่นใบสมัครและท ำกำรทดสอบต ำแหน่งงำนที่องค์กำรเปิดรับ
สมัครใหม่ท ำใหอ้งค์กำรได้บุคลำกรที่มคีวำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำน  

5. การประเมินการปฏิบัติงาน  ข้อมูลที่น ำไปใช้  คือ  แบบฟอร์มประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน  ทีม่ีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  ขึ้น (1 ปี 
ประเมิน 2  ครั้ง 3  ปีเท่ำกับ 6  ครั้ง)  เพื่อน ำมำใช้ในกำรตัดสินใจในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพให้กับพนักงำนที่มีควำมสนใจที่จะพัฒนำอำชีพของตนเองให้ได้รับกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งไปในระดับที่สูงขึน้ต่อไปอีก  

6. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ  ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กำรจะต้องท ำหน้ำที่
เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดท ำกิจกรรม  ท ำให้พนักงำนได้รับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่เป็นระบบมำกยิ่งขึน้ 
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7. การจัดประสบการณ์การท างานเพื่อการพัฒนา  เป็นวิธีกำรที่นิยมน ำมำใช้กัน
มำกที่สุดในองค์กำร  สำมำรถท ำได้โดยกำรมอบหมำยให้พนักงำนรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีละงำน  
เมื่อพนักงำนท ำเสร็จแล้วก็แจ้งผลให้พนักงำนรับทรำบว่ำต้องปรับปรุงในด้ำนใดบ้ำง  แล้วก็เพิ่ม
งำนใหม่ใหร้ับผดิชอบไปเรื่อย   จนกระทั่งพนักงำนเข้ำใจและช ำนำญในงำนที่มอบหมำยให ้ 

8. บทบาทของผู้บริหารทุกระดับในองค์การ   องค์กำรควรชี้แจ้งเกี่ ยวกับ
ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำง   ที่พนักงำนจะได้รับหลังจำกได้รับกำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งสูงขึ้น  เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับพนักงำน  ปัญหำส่วนใหญ่ที่พนักงำนหลำยคน
มักไม่อยำกเข้ำสู่ต ำแหน่งงำนของระดับบริหำร  เพรำะคิดว่ำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งบริหำรท ำให้
ตนเองต้องรับผดิชอบงำนมำกขึน้  ไม่มีเวลำใหก้ับครองครัว 

9. การศึกษาและฝึกอบรม  องค์กำรสำมำรถส่งบุคลำกรไปอบรม 2 รูปแบบ ทั้ง
แบบภำยในและภำยนอกองค์กำร  กำรฝึกอบรมภำยในองค์กำรส่วนใหญ่จะฝึกอบรมใน
องค์กำรสำมำรถท ำได้ด้วยกำรให้พี่เลี้ยงสอนงำนหรือให้ค ำปรึกษำ  เป็นวิธีที่นิยมมำกที่สุด 
เพรำะประหยัดค่ำใช้จ่ำย  ตัวอย่ำงเช่น  กำรฝึกอบรมเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  โดยให้ผู้ที่
มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นผู้อบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อำจำรย์ที่จะส่งผลงำนทำงวิชำกำรใน
ระดับต่ำง   ส่วนกำรฝึกอบรมภำยนอกองค์กำรสำมำรถท ำได้โดยสนับสนุนให้ทุนกำรศึกษำ
แก่บุคลำกร  หรือให้เวลำหรือโอกำสไปศึกษำต่อในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์  ตัวอย่ำงเช่น  กำร
ให้อำจำรย์ไปศึกษำต่อต่ำงประเทศในระดับปริญญำเอก  เป็นต้น  เป็นกำรช่วยเพิ่มเติมวุฒิ
กำรศึกษำให้กับบุคลำกรมีควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร   

10. การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหม่  กำรก ำหนดนโยบำยขององค์กำรใด   
ก็ตำม  ควรถ่ำยทอดและสื่อสำรไปยังผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับขององค์กำร  เพื่อให้ทรำบข่ำวสำร
ควำมเป็นไปเกี่ยวกับวิธีกำรสนับสนุนใหบุ้คลำกรได้รับควำมก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำ    

   จำกที่กล่ำวมำทั้งหมด 10  วิธี  พบว่ำองค์กำรส่วนใหญ่วิธีที่ 9  ให้กำรศึกษำและ
ฝึกอบรม  เป็นวิธีที่นิยมน ำมำใช้ในองค์กำรมำกที่สุด  เพรำะองค์กำรมองว่ำกำรที่องค์กำรให้
ทุนกำรศึกษำแก่บุคลำกร  เพื่อไปศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  จะพบว่ำบุคลำกรบำงคนไม่ได้เกิด
ควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรเสมอไป  ท ำให้องค์กำรเสียต้นทุนและเสียโอกำสหลังจำกที่พบว่ำ
บุคลำกรที่ไปศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำจบมำแล้ว  ท ำเรื่องของลำออกจำกองค์กำร  เนื่องจำกมี
องค์กำรหลำยแห่งซื้อตัวด้วยกำรให้ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำที่ท ำงำนเดิม  เมื่อเป็นเช่นนี้  ท ำให้
บุคลำกรที่มีควำมประสงค์จะไปศึกษำต่อในล ำดับต่อไปขำดโอกำสและทุนสนับสนุน  เพรำะ
องค์กำรมองว่ำหำกให้บุคลำกรคนนี้ไปศึกษำต่อก็จะเป็นปัญหำเหมือนเดิม  ดังนั้น  กำรไปศึกษำ
ต่อของบุคลำกรโดยทุนสนับสนุนจงึควรสัมภำษณ์บุคลำกรที่ไปเรียนต่อเพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่มีกำร
ลำออกอย่ำงแท้จริง   
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การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ 

   กำรพัฒนำพนักงำนตำมสำยอำชีพสำมำรถท ำได้โดย 

1. กำรสรรหำและกำรพัฒนำในสำยอำชีพ  สำมำรถท ำได้โดยอำศัยสำยทำงก้ำวหน้ำใน
อำชีพ (Career Paths)  ของพนักงำนธุรกำรฝำ่ยผลิตรำยกำรทีวไีด้ดังตำรำงต่อไปนี ้

ตารางที่ 8. 9  วิธีกำรสรรหำและกำรพัฒนำในสำยอำชีพ 

ต ำแหน่ง ระดับ คุณสมบัติ 
เฉพำะต ำแหน่ง 

วิธีกำรสรรหำ วิธีกำรพัฒนำ หมำยเหตุ 

ภำยนอก ภำยใน Training O.J.T. คู่มือ 

เลื่อนขัน้ สมัครใจ โอนย้ำย 

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 

1 -ป ริ ญ ญ ำ ต รี . 
ปวช., ปวส. 
- ประสบกำรณ์ 
ทำงดำ้นงำน
ธุรกำร งำน
เลขำนุกำร หรือ
งำนอื่น  ที่
เกี่ยวขอ้ง มี
ประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนไม่นอ้ย
กว่ำ 1 ปี ขึ้นไป จะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

- ไม่จ ำกัดเพศ 

อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 22 
ปี สำมำรถขับ
รถยนตไ์ด้ 
 

-ประกำศรับ
สมัคร ทำง
หนังสอืพิมพ์ 
 อินเตอร์เน็ต 

-ตดิประกำศ
ภำยใน 

ดูจำก
คุณสมบัติ
ของ
ผู้ปฏิบัตงิำน 

ประกำศตดิ
บอร์ด
ประชำสัมพั
นธ ์

ดูจำก
เอกสำร
ภำยและ
ปรึกษำสำย
งำนโดยตรง 

-ระเบียบงำน
สำรบรรณ 

-กำรใช้
โปรแกรม 
Microsoft Word 

excel 

PowerPoint 

-เรียนรู้งำนใน
แผนกที่
เกี่ยวขอ้ง แบบ
หมุนเวียน
เปลี่ยนไปเป็น
รำยสัปดำห์ 

 

2 
เดอืน 

แจก
คู่มือ
กำร
ท ำงำน 

เริ่มงำน
ภำยใน
องค์กำรใน
ระยะเวลำ 
15 วัน 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  ดนัย เทียนพุฒ, 2540, หน้ำ 192) 

   จำกตำรำงที่ 8.9  จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรสรรหำและกำรพัฒนำในสำยอำชีพของงำนธุรกำรฝ่ำย
ผลิตรำยกำรทีวี  สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงำนตั้งแต่เริ่มต้นเข้ำมำ
ท ำงำนว่ำผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต้น ปวช.  ปวส. และปริญญำตรี  ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง          
โดยวิธีกำรสรรหำพนักงำนธุรกำรจำกภำยนอกองค์กำร  โดยวิธีกำรประกำศรับสมัครทำงหนังสือพิมพ์  
อินเตอร์เน็ต  และติดประกำรภำยใน  ส่วนกำรสรรหำจำกภำยในองค์กำรสำมำรถท ำได้โดย  กำรเลื่อน
ขั้นซึ่งสำมำรถดูได้จำกคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ  กำรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร  และกำรโอนย้ำย
พนักงำนไปยังส่วนอื่น   ในลักษณะงำนที่ใกล้เคียงกันส่วนด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนใช้วิธีกำรฝึกอบรม
และพัฒนำด้ำนทักษะที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับงำน  และใช้วิธีกำรสอนแนะงำน (On the Job Training)  
อย่ำงน้อย 2  สัปดำห ์ โดยให้ฝึกงำนร่วมกับแผนกหรือฝ่ำยอื่น   ที่เกี่ยวข้องกับงำนของตนเองเพื่อให้
มุมมองในกำรท ำงำนเป็นภำพที่กว้ำงมำกขึ้น  และควรเริ่มต้นตั้งแต่พนักงำนเข้ำมำสู่ต ำแหน่งธุรกำร
ภำรภำยใน 15  วัน    
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(ตัวอย่าง) 

แผนการพัฒนาอาชีพของพนักงาน 

ชื่อพนักงาน นำยธนธัญ  ดูดี ต าแหน่งงาน ชำ่งภำพ 

ชื่อผู้จัดการ นำยธนดล  สำยดี แผนก ชำ่งภำพ 

วันทีท่ าการประเมนิ 

 1.  แสดงต ำแหนง่งำนท่ีสูงขึ้นของพนักงำน  และเวลำท่ีคุณคิดวำ่พนักงำนผู้ถูกประเมนิจะมคีวำมพร้อม 

งำนถัดไปท่ีอำจได้รับมอบหมำย ควำมพร้อม (อำยุงำน) 

ทันที 5 ปี 10 ปี 15 ปี 

(1)  ชำ่งภำพ     

(2)  ผู้ก ำกับเวที     

(3)  ผู้ก ำกับรำยกำรทีวี หรือโปรดิวเซอร์รำยกำร     

(4)  หัวหนำ้แผนกผลิตรำยกำรโทรทัศน ์     

 2.  กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหนง่สูงสุดท่ีอำจเกิดขึน้ภำยใน  
   ทันที  5 ปี  10 ปี  15 ปี ได้แก ่

               หัวหนำ้แผนกผลิตรำยกำรโทรทัศน ์ระดับ 7 

 3.  สิ่งท่ีพนักงำนจ ำเป็นจะตอ้งเตรียมตัวส ำหรับกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหนง่ 

   3.1  ควำมรู้.  กำรประสำนงำนและควำมร่วมมอืระหวำ่งบุคลำกรภำยในองค์กำรและภำยนอก
องค์กำร      แผนงำนด ำเนนิงำน ก่อนท่ีจะมีกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง 

   3.2  กำรฝึกอบรมด้ำนทักษะ  เนื่องจำกบุคลำกรอยูม่ำนำน ทักษะในกำรท ำงำนของบุคลำกรเกิด
จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนโดยตรง  จึงไมม่คีวำมจ ำเป็นจะต้องอบรมทักษะด้ำนกำรท ำงำนเฉพำะด้ำน 

      แผนงำนด ำเนนิงำน ไมม่ ี  
   3.3  กำรฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำร  บทบำทของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยข์องหัวหนำ้งำนท่ีมีต่อ
บุคลำกรภำยในองค์กำร 

      แผนงำนด ำเนนิงำน  ควรท ำก่อนท่ีจะเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหนง่  เพื่อให้บุคลำกรได้ทรำบและ
เตรียมตนเองให้ตนเองมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนมำกยิ่งขึน้ 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  จุฑำมำศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนำ เทพจติ, 2550, หน้ำ 199) 
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สรุป 

   อำชีพและกำรพัฒนำอำชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
อยู่ในองค์กำร  ให้มีควำมเตรียมพร้อมที่จะเข้ำสู่กำรท ำงำนในระดับที่สูงขึ้นไปผู้ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบจะเป็นฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะเป็นผู้วำงแผนกำรจัดท ำกิจกรรมเกี่ยวกับอำชีพ  
และกำรพัฒนำอำชีพของพนักงำนในองค์กำรฝ่ำยฝึกอบรมและพัฒนำจะเป็นผู้ด ำเนินจัดกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนให้เป็นไปตำมกรอบแผนนโยบำยขององค์กำร  กำรวำงแผน
อำชีพให้กับพนักงำนภำยในองค์กำรยังช่วยป้องกันปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดแคลนพนักงำน
อันเนื่องมำจำกกำรซื้อตัวของคู่แข่งขัน  เพรำะหำกต ำแหน่งใดว่ำงลงองค์กำรก็พร้อมที่จะ
เตรียมพนักงำนลงไปแทนที่ต ำแหน่งที ่ว่ำงลงทันทีวิธีนี ้เป็นกำรสนับสนุนให้พนักงำนที ่มี
ศักยภำพให้ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นเกิดกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเหมำะสม
ภำยในองค์กำรอีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนส่งผลให้
พนักงำนมีควำมกระตือรือร้นต่อกำรท ำงำนที่ตนเองจะได้รับมอบหมำยในอนำคต  และเป็น
กำรควำมพร้อมให้กับองค์กำรให้ทันกับสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นใน
ศตวรรษที่ 21  ต่อไป 
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ค าถามทบทวน 

1. อธิบำยควำมหมำยของอำชีพและกำรพัฒนำอำชีพ 

2. ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพเกี่ยวข้องกับตัวนักศกึษำและองค์กำรอย่ำงไร 

3. ท ำไมองค์กำรจงึต้องจัดท ำกำรพัฒนำอำชีพใหก้ับพนักงำน 

4. อธิบำยรูปแบบกำรบริหำรอำชีพตำมวัฎจักรชีวติ 

5. อธิบำยรูปแบบกำรบริหำรอำชีพตำมลักษณะขององค์กำร 

6. อธิบำยรูปแบบกำรบริหำรอำชีพตำมควำมตอ้งกำรขององค์กำร 

7. อธิบำยกระบวนกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพมีกี่ขึ้นตอนอะไรบ้ำง  และสอดคล้อง
กับกำรวำงแผนอำชีพของท่ำนอย่ำงไร  
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บทที่ 9 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

   ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  เป็นเรื่องที่สถำนประกอบ
ทั้งหลำยควรให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อบุคลำกรทุกคนที่อยู่ภำยใน
องค์กำร  ซึ่งได้แก่  ผูป้ฏิบัติงำน  ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกคนที่อยู่ภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร  
เป็นต้น  เพรำะหำกสถำนประกอบกำรไม่ใส่ใจ  ป้องกัน  หรือระมัดระวัง  ย่อมหมำยถึงควำมไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนและองค์กำรเองน ำมำซึ่งควำมสูญเสียที่ไม่อำจจะแก้ไขได้  
รวมถึงช่ือเสียงขององค์กำรที่สง่ผลต่อควำมเช่ือมั่นของสถำนประกอบกำรและควำมเช่ือมั่นของผู้ที่เรำ
ติดต่อประสำนงำนหรอืผูป้ระกอบกำรที่มสี่วนร่วมในกำรท ำธุรกิจกับองค์กำรด้วย 

   ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนของบุคลำกร  ซึ่งรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงำนที่อยู่ภำยในองค์กำรทุกคน  จึงเป็นหน้ำที่โดยตรงขององค์กร  จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่สถำนประกอบทั้งหลำยที่ควรจะใส่ใจสนับสนุนและส่งเสริมให้มีนโยบำยและก ำหนดเป็น
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กำรทุกปี   

   กำรเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจึงเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรที่จะต้อง
ด ำเนินกำรในกำรดูแลพนักงำนภำยในองค์กำรให้สำมำรถด ำเนินชีวิตโดยปรำศจำกกำรเกิด
อุบัติเหตุต่ำง   ซึ่งจะน ำมำซึ่งชีวิตของตัวพนักงำนและทรัพย์สินของบริษัท  ทำงสถำน
ประกอบกำรจึงต้องก ำหนดวิธีกำรป้องกันที่ถูกต้องรวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันในอนำคตขึน้ได้ 

   กำรป้องกันควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนแล้ว  สถำน
ประกอบกำรควรใหค้วำมรู้กับพนักงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจรในกำรใช้รถใช้
ถนนร่วมกัน  โดยเฉพำะนิคมอุตสำหกรรมที่มีโรงงำนอยู่รวมกันหลำยแห่ง  ที่อำจอุบัติเหตุขึ้นท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนถึงแก่ชีวิตอีกด้วยเช่นกัน  เพรำะเหตุกำรณ์หรือุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักเกิดจำกกำรประมำท
เลินเล่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดผลกระทบเป็นโดมิโน  ไม่ว่ำอยู่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นย่อมท ำให้
เกิดผลเสียหำยต่อทั้งสองฝ่ำย  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนขับขี่รถจักรยำนยนต์ไปท ำงำน  ขณะที่คนขับ
รถยนต์ขับตัดหน้ำผูข้ับขี่รถจักรยำนยนต์  ซึ่งเป็นเหตุประมำทท ำใหบ้ริษัทสูญเสียบุคลำกรไปเนื่องจำก
อุบัติเหตุระหว่ำงทำงไปปฏิบัติงำน  หรือหลังจำกเลิกงำนแล้ว  สิ่งที่ตำมมำพนักงำนไม่สำมำรถมำ
ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องบริษัทจะต้องหำคนอื่นมำท ำงำนแทนในช่วงที่พนักงำนอยู่ในช่วงลำรักษำตัว  
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ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องอบรมและสร้ำงควำมเข้ำใจกับพนักงำนถึงผล
เสียหำยที่จะตำมมำด้วยเช่นกัน 

   ข้อมูลในประเด็นต่ำง   ที่จะได้กล่ำวต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ได้จำกคู่มือกำรฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำนจัดพิมพ์โดยสวัสดิกำรกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนปี 2557  และคู่มืออบรมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่  ตำม พ.ร.บ. ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย พ.ศ. 2554  ซึ่งเรำจะได้ศกึษำในรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ค าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท างาน 

   ได้มีกำรก ำหนดค ำศัพท์  ควำมหมำย  ค ำจ ำกัดควำม  และค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือ
อบรมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและ
ลูกจ้ำงเข้ำมำท ำงำนใหม่ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  พ.ศ. 2554  และ  คู่มือ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนไว้ดังนี ้ 

1. ความปลอดภัยในการท างาน  มีควำมหมำยตรงกับค ำในภำษำอังกฤษว่ำ 
“Occupational Safety and Health”  หมำยควำมรวมถึง  “ควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำร
ท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพทั้งหลำย”  ซึ่งผู้ประกอบอำชีพหรือผู้แรงงำนั้น  อำจท ำงำนใน
อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง  ขนส่ง  เหมืองแร่  ป่ำไม้  ประมง  พำณิชยกรรม  เกษตรกรรม  หรืออำชีพ
อื่นก็ได้ 

2. การประสบอันตรายจากการท างาน  มีควำมหมำยครอบคุลมถึง  กำรเกิดอุบัติเหตุ
จำกกำรท ำงำนและหรือกำรเจ็บป่วยซึ่งมีสำเหตุจำกกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรท ำงำนต่อเนื่อง 

3. โรคที่เกิดจากการท างาน (Occupational Disease)  บำงครั้งมีผู้เรียกว่ำ “ โรคที่เกิด
จำกกำรประกอบอำชีพ”  หรือ “โรคอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรท ำงำน”  หมำยถึง กำรเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงำนอันมีสำเหตุมำจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เป็นอันตรำย  ลักษณะ
ท่ำทำงกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม  ตัวอย่ำงเช่น  คนงำนในโรงงำนผลิตถ่ำนไฟฉำยท ำให้เกิดโรคแพ้
สำรแมงกำนิส  โรคจำกสำรตะกั่ว โรคผวิหนังจำกสำรเคมี หูตงึจำกเสียงที่ดังเกินก ำหนด  เป็นต้น  
   ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของค ำที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและ
ควำมสูญเสีย  ดังนี ้
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1. อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Incident)  หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
แต่เมื่อเกิดขึน้แล้วมีผลใหเ้กิดอุบัติเหตุ  หรอือำจหมำยถึงเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

2. เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)  หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่
เมื่อเกิดขึน้แล้วมีผลท ำให้เกิดอุบัติเหตุ  หรอือำจหมำยถึงเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

3. อุบัติเหตุ (Accident) หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดจำกกำรที่ไม่ได้
คำดคิดไว้ล่วงหน้ำ  หรือไม่ทรำบล่วงหน้ำ  หรือขำดกำรควบคุม  แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดกำร
บำดเจ็บ  หรือควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนหรือกำรเสียชีวิต  หรือควำมสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือ
ควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนหรือต่อสำธำรณชน 

4.  ความเจ็บป่วยจากการท างาน  หมำยถึง  ควำมเจ็บป่วยที่ได้พิจำรณำว่ำมีสำเหตุ
จำกกิจกรรมกำรท ำงำนหรอืสิ่งแวดล้อมของที่ท ำงำน 

   นอกจำกนี้ยังมีค ำศัพท์อื่น   ที่ เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และ
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  ซึ่งเป็นบำงแห่งอำจใช้ค ำว่ำ “สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน”  
ที่นักวิชำกำรได้กล่ำวถึงไว้ (เสนำะ  ติเยำว์, จรีะ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 5)  ดังนี ้  

1. สุขภาพ (Health) มีควำมหมำยเดียวกับค ำว่ำ  อนำมัย  หรืออำจเรียกรวมกันว่ำ  
สุขภำพอนำมัย  หมำยถึง  “สภำวะที่สมบูรณ์ดีทั้งทำงร่ำงกำย  ทำงจิตใจ  และทำงสังคมของ
มนุษย์”  ในปัจจุบันมีค ำที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้ประกอบอำชีพกำร
งำน”  ดังนั้น  ผู้ที่ประกอบอำชีพ  ไม่ว่ำจะเป็นอำชีพในด้ำนใดก็ตำมจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรดูแล
เอำใจในด้ำนสุขภำพเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวง 

2. ความปลอดภัยในการท างาน  หมำยถึง  สภำพและปัจจัยที่  หรืออำจมีผลต่อ
สุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน  ลูกจ้ำงหรือคนงำนอื่น   (รวมถึงคนงำนช่ัวครำว  และ
ผูร้ับเหมำ)  ผูเ้ยี่ยมชมหรอืบุคคลอื่น   ในสถำนที่ท ำงำน 

3. ภัย (Hazard) หมำยถึง  สภำพกำรณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือ
สูญเสียต่อร่ำงกำย  หรือทรัพย์สิน  หรือกระทบกระเทือนต่อขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติของบุคคล 

4. ความเสียหาย (Damage) หมำยถึง  ควำมสูญเสียและบำดเจ็บทำงด้ำนร่ำงกำย
และทรัพย์สิน  ควำมเสียหำยจะมีมำกถ้ำหำกกำรควบคุมภัยมีน้อย 

5. อุบัติเหตุ (Accident) หมำยถึง  เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำยมำก่อนซึ่ง
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยและทรัพย์สิน  และเหตุกำรณ์นัน้ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรหยุดชะงักลง 
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6. อันตราย (Danger) หมำยถึง  แหล่งหรือสภำพกำรที่มีโอกำสท ำให้เกิดอันตรำยต่อ
คนเรำในลักษณะของกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน  สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนหรอืทั้งหมดที่กล่ำวมำ  

   จำกค ำศัพท์ทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ไม่ว่ำจะเป็นค ำว่ำ “สุขภำพและควำมปลอดภัย” 
หรอื  “ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน”  จึงเป็นเรื่องกำรที่หน่วยงำนขององค์กำร
ทั้งหลำยแหง่จะต้องตระหนักรับผิดชอบและดูแลผู้ปฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำร  เปรียบเสมือนว่ำ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่ำต่อองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจะต้องดูและรับผิดชอบจะต้องดูแลเอำใจใส่อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทุกคน  

 

พัฒนาการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

   พัฒนำกำรทำงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1750  ซึ่งเป็นยุคของเกษตรกรรม  ปัญหำส่วนใหญ่ที่เกิดเกี่ยวสุขภำพและกำรท ำงำนของคน  จึงไม่
ค่อยมีนัก  ส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นภัยธรรมชำติซึ่งก็ไม่รุนแรงมำกนัก  จนกระทั่งได้มีประดิษฐ์
อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรเข้ำมำเป็นเครื่องทุนแรงช่วยในกำรท ำงำนมำกขึ้น  แต่เนื่องจำก
เครื่องมอืต่ำง  ที่มกีำรประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่
เป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินจ ำนวนมำก  จำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งกำรเกิด
แต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของพนักงำน  ครอบครัว  บำงคนไม่สำมำรถ
กลับมำใช้ชีวิตได้ตำมปกติ  หรือประกอบอำชีพได้ตำมเดิม  เนื่องจำกต้องพิกำร  แขนขำด  ขำขำด  
หรอืบำงคนอำจสูญเสียชีวติ  ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพนักงำน  ขำดผู้น ำในครอบครัวตำมมำ
อีก     

   พัฒนาการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในต่างประเทศ 

   ส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่ประเทศต่ำง   ได้ให้ควำม
สนใจ  ตระหนัก  และให้ควำมส ำคัญ  ซึ่งรวมถึงกำรวำงแนวทำง  มำตรกำรต่ำง   เพื่อลดปัญหำและ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก  ได้แก่  1) ประเทศอังกฤษ  2) ประเทศเยอรมัน  3) ประเทศฝรั่งเศส 
และ  4) ประเทศสหรัฐอเมริกำ  (เสนำะ  ติเยำว์, จีระ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 7-8)  ซึ่งมีรำยละเอียด
กำรพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยดังนี้ 

1. ประเทศอังกฤษ  เกิดขึ้นในยุคที่มีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมในศตวรรษที่ 18  ซึ่งมีผล
มำเนื่องจำกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็วโดยมีสำเหตุมำจำกโรงงำนปั่นทอผ้ำ
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ขนำดใหญ่ที่เป็นอุตสำหกรรมครัวเรือนและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์มำกนักจนท ำให้เกิด
อุบัติเหตุแก่คนงำนเป็นจ ำนวนมำกและก่อให้เกิดคนพิกำรเป็นจ ำนวนที่สูงขึ้นจึงได้มีกำรออก
กฎหมำยเพื่อคุ้มครองแรงำนตำมล ำดับดังนี้ 

    ค.ศ. 1844  รัฐบำลอังกฤษได้ออกกฎหมำยโรงำน (Factory Act) 

    ค.ศ. 1878  ได้ตรำพระรำชบัญญัติโรงงำนที่สมบูรณ์ฉบับแรกขึ้นเป็นกฎหมำย
บัญญัติคุ้มครองแรงงำน 

    ค.ศ. 1897  ได้ผ่ำนพระรำชบัญญัติกองทุนทดแทนฉับแรก 

    ค.ศ. 1974  ได้ออกพระรำชบัญญัติสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำร
คุ้มครองแรงงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองแรงงำนดูแลสุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของคนงำนในสถำนประกอบกำร 

2. ประเทศฝรั่งเศส  กำรผลิตในระบบโรงงำนได้มีกำรแพร่ขยำยออกไปทั่วฝรั่งเศสใน
ปลำยศตวรรษที่ 18  จำกข้อมูลที่คนงำนต้องท ำงำนในโรงงำนถึงวันละ 16-17  ช่ัวโมงท ำให้เกิด
โรคต่ำง   เกิดขึน้กับคนงำนเนื่องจำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ตรงเวลำส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำย
ของคนงำนและเกิดโรคต่ำง   ตำมมำในภำยหลัง  กำรได้รับสำรพิษที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย  
จำกกำรตกแต่งโลหะชุบโลหะ  กำรท ำงำนในโรงงำนตัดหินอ่อน  โรงงำนย้อมผ้ำ  โรงงำนเป่ำแก้ว  
เป็นต้น  ซึ่งเป็นโรงงำนที่มสีำเหตุมำจำกกำรเกิดสำรพิษต่ำง   เข้ำสู่ร่ำงกำย  และท ำให้เกิดโรคที่
เกิดจำกกำรท ำงำนในช่วงต้นปีศตวรรษที่  19   จึงได้มี เหตุกำรณ์ในควำมพยำยำมที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำนในล ำดับดังนี้ 

    ค.ศ. 1841  ได้มีกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนเด็กและกำรท ำงำนใน
โรงงำนด้ำนกำรผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง 

    ค.ศ. 1867  ได้มกีำรก่อตั้งสมำคมป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำนอุตสำหกรรม 

    ค.ศ. 1893  ได้ออกกฎหมำยคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้กับคนงำนที่
ประกอบอำชีพในโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงจรงิจัง 

3. ประเทศเยอรมัน  ได้มีกำรตื่นตัวในเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร
มำกกว่ำประเทศอื่น เพรำะเป็นประเทศที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อยู่มำกโดยได้มีกำร
ออกกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยดังนี ้

    ค.ศ. 1845  ได้มกีฎหมำยเกี่ยวกับกำรต้องกำรมีแพทย์เพื่อออกตรวจสอบโรงงำนใน
อุตสำหกรรมทุกแหง่ 



330 

 

    ค.ศ. 1853  ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับพนักงำนตรวจสอบโรงงำนโดยรัฐบำลส ำหรับ
เมอืงที่มจีุดศูนย์กลำงอุตสำหกรรม 

    ค.ศ. 1869  ได้มีกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันคนงำนให้ปลอดภัยจำกโรง
ทำงอุตสำหกรรม 

    ค.ศ. 1878  ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยในโรงงำนและกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ร่วมกันสมทบจำ่ยค่ำพยำบำลและมีผลบังคับใช้มำจนถึงปัจจุบัน 

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีกฎหมำยบังคับขึ้นครั้งแรกในรัฐแมสซำซูเสทส์
(Massachusetts) โดยมีรำยละเอียดของกฎหมำยที่ออกดังนี้ 

    ค.ศ. 1877  ได้ออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำนสำระส ำคัญของ
กฎหมำยก็เพื่อ  กำรก ำหนดทำงหนีไฟที่เหมำะสมกับกำรท ำฝำครอบเครื่องจักรกล  กำรห้ำม
ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดเครื่องจักรกลและเครื่องมือต่ำง   ที่เกี่ยวข้องขณะที่เครื่องจักรก ำลัง
ท ำงำน 

    ค.ศ. 1886  ได้ออกกฎหมำยบังคับให้ต้องรำยงำนแจ้งอุบัติเหตุต่อรัฐ  ซึ่งกฎหมำย
ดังกล่ำวนีก้็ไดป้ระกำศใช้ในอีกหลำยรัฐ 

    ค.ศ. 1908  ได้มกีำรใช้กฎหมำยเงนิทดแทนครบทุกรัฐ  

    ค.ศ. 1913  ได้มีกำรจัดให้มีกำรจัดตั้งสภำแห่งชำติทำงด้ำนควำมปลอดภัยแห่งชำติ
(National safety council) 

    ค.ศ. 1970  ได้ผ่ำนกฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยซึ่งเป็นกฎหมำยที่ให้
ควำมคุ้มครองคนงำนที่ท ำงำน  ให้มีสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  ทั้งนี้  เพื่อ
เป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรมนุษย์ของชำติโดยรัฐสภำพสหรัฐอเมริกำได้ผ่ำนกฎหมำยดังกล่ำว 

    ค.ศ. 1971  ได้มีกำรออกฎหมำยวิลเลียม-สไตเกอร์(Willa-Steiger Act) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรป้องกันสภำพแวดล้อมในระยะยำวหรือป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันใน
อนำคตไว้ล่วงหน้ำด้วยนั่นเอง 
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   พัฒนาการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประเทศไทย 

   ส ำหรับพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ได้มีขึ้นมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2462  โดยรัฐบำลไทยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของแรงงำนไทยและได้มีกำรพัฒนำศักยภำพของ
แรงงำนไทยให้มีควำมต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันและได้มีกำรประกำศเข้ำร่วมเป็นสมำชิกก่อตั้ง
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization) หรือมีช่ือย่อว่ำ ILO  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และในปี พ.ศ. 
2470  ได้จัดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกฎหมำยอุตสำหกรรมเพื่อคุ้มครองควำม
ปลอดภัยของคนงำนและได้มีกฎหมำยฉบับที่เกี่ยวข้องตำมมำดังนี้ 

    พ.ศ. 2475  ได้มีกฎหมำยเรื่องแรงงำนและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในโรงงำน
ส่งผลให้เกิดกำรตื่นตัวอย่ำงมำกในประเทศไทยพร้อมกับได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติ
โรงงำนพ.ศ. 2482” ซึ่งเป็นมำตรฐำนของกำรท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม  โดยเน้นเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของลูกจ้ำงเป็นหลัก  พระรำชบัญญัติโรงงำนฉบับดังกล่ ำว  
จึงเน้นกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรขอตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินกำรเน้นกำรผลิต
โดยใช้เครื่องจักรกล  ตลอดจนอุปกรณ์ที่มีควำมเสี่ยงกับกำรใช้ไฟฟ้ำเข้ำมำเกี่ยวข้องกำรผลิต
สำรพิษต่ำง     หรือโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้สำรพิษเป็นองค์ประกอบ  รวมถึงวัตถุระเบิด
ทีน่ ำมำใช้ขณะปฏิบัติงำนในบำงส่วน  เช่น  กำรระเบิดเหมือง  โรงงำนปูนซีเมนต์  โรงโม่หิน  เป็น
ต้น  อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีจัดให้มีกำรท ำรำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุโดย
กฎหมำยฉบับนี้มีผลบังคับแก่ “เจ้ำของโรงงำน”  หรือ “ผู้ประกอบกำร”  ให้จัดท ำเอกสำร
ดังกล่ำวด้วย 

    พ.ศ. 2484  ได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข” เป็นบทบัญญัติที่มี
เนื้อหำด้ำนแสงสว่ำง กำรระบำยอำกำศหอ้งน้ ำ  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  และกำรป้องกันอันตรำย
จำกวัตถุสำรที่มพีิษอีกด้วย 

    พ.ศ. 2505  ได้มีกำรจัดตั้ง “คณะกรรมกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ (กปอ.)”   ขึ้น
ตรงต่อสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  โดยรัฐบำลได้เน้นให้เห็นถึงควำมตระหนักถึงควำมรุนแรงของ
กำรเกิดอุบัติภัย  ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนคนไทยเป็น
อย่ำงมำกประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติภัยที่มีควำมรุนแรงขึ้นจึงได้มี
กำรองค์กำรที่คอยให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกัน 

    พ.ศ. 2509  ได้เริ่มมีกำรบรรจุโครงกำรอำชีวอนำมัยเข้ำไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชำติฉบับที่ 2 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2512-2514  
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    พ.ศ. 2517  ได้จัดตั้งฝ่ำยควำมปลอดภัยโดยสังกัดกองคุ้มครองแรงงำนปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็นกองมำตรฐำนแรงงำนภำยใต้กรมแรงงำนกระทรวงมหำดไทย 

    พ.ศ. 2526  กรมแรงงำนกระทรวงมหำดไทยได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศให้มีกำรจัดตั้ง “สถำบันควำมปลอดภัย “  ขึน้ในประเทศไทยเป็นต้นมำ 

    พ.ศ. 2535  กระทรวงอุตสำหกรรมได้มีประกำศพระรำชบัญญัติโรงงำนพ.ศ. 2535 
ขึ้นโดยให้ท ำกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติโรงงำนฉบับเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดส ำหรับกฎหมำยโรงงำน
ฉบับใหม่ในประเทศไทยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรอนุญำตโรงงำนรวมถึงกำรก ำกับดูแลโรงงำนที่
มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 

    พ.ศ. 2541  ได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนพ.ศ. 2541”  ขึ้นซึ่งมี
เนื้อหำสำระที่ส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรโดยตรงทั้งนี้
กำรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสุขภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและให้มี
ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมในเรื่องของนโยบำยมำตรกำรแรงงำน
หรือกำรออกกฎกระทรวงต่ำง   ประกำศหรือระเบียบงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  โดยกฎหมำยฉบับดังกล่ำวยังได้ก ำหนด  เรื่องเวลำมำตรฐำนในกำรท ำงำน
ของแรงงำนในสถำนประกอบกำรใหม้ีควำมเหมำะสมต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยอีกด้วย 

   จะเห็นได้ว่ำแรงงำนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรและพัฒนำกันมำอย่ำง
ต่อเนื่องได้มกีำรออกกฎหมำยตรำพระรำชบัญญัติต่ำง   เกี่ยวกับแรงงำนไทยส่งผลให้แรงงำนไทย
ในยุคปัจจุบันมีสุขภำพและควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยที่ดีและมีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง   มำรองรับ
แรงงำนไทยรวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนไทยในด้ำนต่ำง   อีกด้วย 

 

ความส าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

   สภำพของสถำนประกอบกำรและปัจจัยที่จะส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ที่
ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในองค์กำรซึ่งได้แก่  ลูกจ้ำงพนักงำนรำยวัน  รำยเดือน  พนักงำนประจ ำ  ที่
ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในองค์กำรรวมถึงผู้ที่ประสำนงำนติดต่อสื่อสำรจำกภำยนอกที่ท ำองค์กำรท ำ
ธุรกิจร่วมกัน  องค์กำรในที่นี้อำจรวมถึงผู้รับเหมำก่อสร้ำงงำนที่องค์กำรได้กำรติดต่อว่ำงจ้ำงให้
ท ำกับองค์กำรซึ่งโดยทั่วไปควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำนภำยในองค์กำรอำจเกิดจำก
อุบัติเหตุทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร 
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   กำรที่พนักงำนในองค์กำรเป็นผู้มีสุขภำพอนำมัยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ
สุขภำพควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  เป็นหน้ำที่  ที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้องกับกำรดูแลทรัพย์สินทุกอย่ำงที่อยู่ภำยในองค์กำร  ทั้งนี้  อำจรวมถึงพนักงำนทุกคน
ที่ปฏิบัติหน้ำที่จึงเปรียบเสมอืนทรัพย์สินที่มีค่ำ  กำรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีหน้ำที่รับผิดชอบ
และดูแลพนักงำนจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรตำมมำอีกด้วยนอกจำกนี้ยังเป็นกำร
สร้ำงขวัญและก ำลังใจที่ดีต่อทุกคนภำยในองค์กำรและเกิดประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรในด้ำน
ต่ำง   (จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, 2558, หน้ำ 226;  เสนำะ  ติเยำว์, จีระ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 5-

6) ดังนี ้

1. ผลผลิตเพิ่มขึ้น  สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรำยที่เหมำะสมและเพียงพอส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำรทั้งนี้ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมั่นใจและมีควำมรู้สึกว่ำปลอดภัยและลดควำมกังวล
จำกสำเหตุที่จะท ำใหเ้กิดอุบัติเหตุ 

2. ต้นทุนการผลิตลง  กำรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนเกินไปจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของ
เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง   ภำยในองค์กำรเพรำะหำกเกิดอุบัติเหตุเมื่อใดจะต้อง
หยุดชะงักท ำกำรซ่อมบ ำรุงท ำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยบ่อยจนเกินควำมจ ำเป็นส่งผลให้ต้นทุนกำร
ผลิตสูงขึน้กรณีของรถขนส่งสินค้ำซึ่งเป็นตัวหลักในกำรน ำสินค้ำไปยังสถำนที่ต่ำง   หำกไม่มีกำร
บ ำรุงรักษำตำมก ำหนดอำจท ำใหเ้ครื่องยนต์บำงส่วนช ำรุดและเสียหำยเบรกแตกขณะขับขี่อำจท ำ
ใหเ้สียหลักและวิ่งชนรถคันอื่นที่วิ่งตำมมำบนท้องถนนเป็นต้น 

3. ผลประกอบการมากขึ้น  สถำนประกอบกำรที่มีกำรป้องกันอุบัติภัยที่ดีท ำให้มี
ภำพลักษณ์ขององค์กำรที่ดผีลประกอบกำรก็ย่อมดีขึ้นเนื่องจำกได้รับกำรยอมรับจำกคู่ค้ำท ำให้คู่
ค้ำมีควำมเช่ือมั่นในองค์กำร  ตัวอย่ำงเช่น  กำรท ำงำนที่มีระเบียบวินัยส่งของตรงตำมเวลำท ำให้
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำง   ได้อย่ำงรวดเร็ว  เป็นต้น 

4. การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ กำรป้องกันอุบัติภัยต่ำง   เป็นกำรป้องกันและ
รักษำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำร  ท ำให้พนักงำนในองค์กำรได้รับขวัญและก ำลังใจที่ดีใน
กำรท ำงำน  มีควำมเช่ือมั่นในองค์กำรของเขำเอง  ก่อให้เกิดควำมทุ่มเทเสียสละ  จึงเป็นหน้ำที่
ของฝำ่ยบริหำรจัดกำรที่จะต้องใส่ใจในพนักงำนทุกระดับภำยในองค์กำร 

5. ปัจจัยจูงใจ  ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของมนุษย์  
5  ขั้น  ตำมหลักทฤษฏีของมำสโลว์  ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย  จึง
เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งขององค์กำร  และจูงใจให้คนภำยนอกอยำกเข้ำมำท ำงำนภำยใน
องค์กำรมำกขึน้ 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

   กำรเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำนในองค์กำรเพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงำนและควำมเสียหำยให้แก่องค์กำรตำมมำซึ่งมีปัจจัยที่
ส ำคัญและควรค ำนึงถึง (เสนำะ  ติเยำว์, 2543,  หน้ำ 196-198)  คือ 

1. ค่านิยม  สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดติดกับควำมเช่ือเป็นส่วนใหญ่  คิดว่ำกำรเกิด
อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเวรกรรม  จึงท ำให้คนไทยไม่สนใจป้องกันระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
เท่ำที่ควร  อุบัติเหตุส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจำกควำมมักง่ำยของคนเป็นส่วนใหญ่  เช่น  กำรเดินข้ำม
ถนนโดยไม่ใช้ทำงม้ำลำย  สะพำนลอย  ขณะขับรถใช้มอืถือ  เป็นต้น 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีควำมสัมพันธ์และส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ  คนที่มีฐำนะดี กำรศึกษำดี  ย่อมได้เปรียบคนที่มีฐำนด้อยกว่ำ  เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้
สำมำรถที่จะจ่ำยเงินเพื่อลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของตนเอง  รวมถึงกำรซื้อ
ประกันชีวิตเพื่อรองรับภำยหลังจำกที่ตนเองเกิดอุบัติเหตุขึ้น  ส่วนคนที่มีฐำนด้อยกว่ำ  หรือ
กำรศกึษำน้อย  ย่อมไม่มีโอกำสเลือกในอำชีพที่ตนเองท ำงำน  งำนที่ท ำส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่เกิด
ควำมเสี่ยงสูง    

3. กฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาล  ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมำยที่บัญญัติไว้
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนสถำนประกอบกำร  เป็นเรื่องที่องค์กำรต้องปฏิบัติตำมเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดกับพนักงำนของตนเอง  องค์กำรบำงแหง่ก็เลือกที่จะปฏิบัติตำมกฎระเบียบเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหำตำมมำ  ขณะเดียวกันองค์กำรบำงแห่งก็ไม่ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยบังคับซึ่งผลที่ตำมมำท ำ
ให้พนักงำนเกิดอันตรำยถึงชีวิต  หรือแม้แต่ตัวพนักงำนเองที่ประมำทเลินเล่อจำกกำรท ำงำน  
เช่น  หน่วยงำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเช่ือมขณะปฏิบัติงำน  พนักงำนไม่ได้ใส่
หน้ำกำกป้องกันไฟ  ท ำให้เศษเหล็กกระเด็นเข้ำตำท ำให้พนักงำนตำบอด  หำกสืบสวนแล้วพบว่ำ
อุปกรณ์ทุกอย่ำงมีให้แล้ว  แต่พนักงำนไม่ปฏิบัติตำมอำจเป็นเหตุให้นำยจ้ำงไม่รับผิดชอบต่อ
พนักงำนก็ได ้

4. ทัศนคติของพนักงานต่องานที่ท า  ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่มักมีควำมเช่ือว่ำกำรเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้งเป็นเรื่องเวรกรรม  จึงไม่ใคร่ใส่ใจรอบคอบต่อสิ่งต่ำง   ที่อยู่รอบข้ำงเท่ำที่ควร  
จึงเป็นสิ่งที่ฝ่ำยผู้รับผิดชอบโดยตรงจะต้องด ำเนินกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน
ผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วน  ทุกระดับ  ให้เปลี่ยนควำมคิดที่ว่ำ  กำรเกิดอุบัติเหตุมำจำกเรื่องของเวร
กรรมมำกกว่ำที่จะเกิดจำกกำรป้องกัน  ไม่ว่ำสำเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นจำกสิ่งใดก็ตำม  องค์กำร
หรือสถำนประกอบกำรควรให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนที่เข้ำมำปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  ตั้งแต่
วันที่เริ่มมีกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  กำรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับเครื่องจักร
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เครื่องมือที่เป็นอันตรำยก็จ ำเป็นมำกส ำหรับพนักงำน  พนักงำนใหม่ควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณ์นั้น   ให้ละเอียดถี่ถ้วนจนเกิดควำมช ำนำญและเข้ำใจ  จึงปล่อยให้เขำท ำงำนเอง  
ขณะเดียวกันพนักงำนทุกระดับก็ควรให้ควำมร่วมมือกับกำรอบรมหรือกำรฝึกซ้อมเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุที่เกิดจัดขึน้ทุกครั้งอย่ำงจริงจังเสมอืนจริงมำกกว่ำเป็นกำรฝกึซ้อม 

    ทัศนคติของผู้บริหำรหรือฝ่ำยบริหำรองค์กำร  เป็นหลักส ำคัญในกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนระบบควำมปลอดภัยภำยในองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ผู้บริหำรควรเป็นผู้ที่มีหน้ำที่คอยให้
กำรสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมต่ำง   กำรรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมหลัก
มำตรฐำนสำกลตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้  ทั้งนี้  หำกองค์กำรใดละเลยหรือผู้บริหำรไม่ใส่ใจหำก
เกิดอันตรำยขึ้นมีผลเสียหำยถึงภำพลักษณ์ขององค์กำรพนักงำนเสียขวัญและก ำลังใจมองว่ำ
ผู้บริหำรไม่สนใจอันตรำยที่เกิดขึ้น  ดังนั้น  องค์กำรหรือสถำนประกอบกำรควรจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมอืตำมหลักกฎหมำยมำตรฐำนควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม  และหำกมีกำรเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง  จะต้องน ำมำรวบรวมเพื่อน ำมำวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกันเพื่อหำแนวทำงป้องกันไม่เกิดขึน้อย่ำงซ้ ำซำกในเรื่องเดิม 

5. สหภาพแรงงาน  เป็นหน้ำที่โดยตรงที่สหภำพแรงงำนของบริษัทจะต้องสนใจดูแล
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของพนักงำนในสถำนประกอบกำรคอยดูแลมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่
ผูบ้ริหำรองค์กำรจัดใหก้ับพนักงำนเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  หำกไม่ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด
ไว้  ก็เป็นหน้ำที่ของสหภำพแรงงำนในกำรด ำเนินกำรกับผู้บริหำรหรือฝ่ำยรัฐบำลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง  ใหเ้ข้ำมำตรวจสอบและด ำเนินกำรใหถู้กต้อง  ซึ่งโดยอ ำนำจของสหภำพแรงงำนจะมีอ ำนำจ
อยู่ 2 ทำง  คือ 1)  วิธีกำรกำรกดดันโดยตรงกับองค์กำรหรือผู้บริหำรโดยตรง  และ 2)  วิธีกำรใช้
อ ำนำจทำงกำรเมืองให้ด ำเนินกำรผลักดันกำรออกกฎหมำยมำรองรับข้อบังคับเกี่ยวกับกำรควำม
ปลอดภัยใหอ้งค์กำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง 

6. สภาพเศรษฐกิจ  คนท ำงำนส่วนใหญ่ไม่มีทำงเลือกให้กับงำนตนเอง  เนื่องจำกต้อง
น ำเงินมำใช้จ่ำยในครอบครัว  จึงไม่สำมำรถที่จะหลีกเลี่ยงงำนที่ตนเองท ำได้  งำนบำงชนิดมี
ควำมเสี่ยงสูงและอำจเป็นอันตรำยถึงชีวติ  เช่น  พนักงำนเช็ดกระจกบนอำคำรสูงซึ่งอำจพลัดตก
ลงมำขณะที่ท ำควำมสะอำดแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันกำรพลัดตกก็ตำม  เป็นต้น 

7. ลักษณะของงานที่ท า  โดยทั่วไปมักเป็นงำนที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย
ของสถำนประกอบกำร 2  ประกำรคือ 

7.1 สภำพกำรท ำงำนในโรงงำน  ลักษณะงำนที่ท ำในโรงงำนโดยทั่วไปจะมีฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจำย  ประกอบกำรเสียงที่ดังจำกเครื่องจักร  ย่อมส่งผลต่อกำรท ำงำนของพนักงำน  
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่มีขนำดใหญ่ยิ่งมีผลอันตรำยต่อคนงำนมำกยิ่งขึ้น   
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7.2 สภำพกำรท ำงำนอยู่ในห้องปรับอำกำศ  พนักงำนส่วนใหญ่ที่ท ำงำนอยู่ในห้อง
ปรับอำกำศ  มีอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีผลต่อสุขภำพของตัวพนักงำนใน
กำรท ำงำน   

    ตัวอย่ำงเช่น  กำรนั่งนำนจนเกิดโรคออฟฟิศซิงค์โดม  จะท ำให้ปวดบริเวณบ่ำและ
ไหล่  ซึ่งมีผลท ำให้บำงรำยอำจเกิดกำรกดทับเส้นประสำทอำจพิกำรได้ในภำยหลัง  แนวทำง
ป้องกันคือ  พนักงำนควรปรับเปลี่ยนท่ำนั่ง  อิริยำบถในกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ  หรือบริหำร
ร่ำงกำยในท่ำที่เหมำะสม   

    นอกจำกโรคนี้แล้วยังมีโรคกรวยไตอักเสบ  ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจำกกำรดื่มน้ ำน้อย  
กลั้นปัสสำวะติดต่อกันเป็นเวลำนำนจนเกินไป  จะมีอำกำรปัสสำวะติดขัด  หำกเป็นบ่อยครั้งอำจ
ถึงขั้นไตวำยได้  วิธีกำรป้องกันอำจท ำได้โดยกำรตั้งนำฬิกำปลุกจำกมือถือ  ทุกช่ัวโมงเพื่อให้
ผูป้ฏิบัติงำนได้เปรียบอิรยิำบถของตนเองบ้ำง  และป้องกันกำรเกิดโรคดังกล่ำวอีกด้วย  

8. ลักษณะอาชีพ  เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้เห็นสภำพกำรท ำงำนที่ชัดเจน  
สถำนประกอบกำร  ที่ท ำงำนที่มเีสียงดังติดต่อกันเป็นเวลำนำน  เช่น  กำรท ำงำนในผับ  บำร์  ดิสโก้
เธค  จะส่งผลต่อกำรได้ยินในระยะยำว  กำรท ำงำนในโรงงำนท ำที่นอนจะท ำให้มีผลต่อระบบกำร
หำยใจของปอดเนื่องจำกมีเศษของฝุ่นผ้ำที่มีขนำดเล็กเข้ำไปอัดอยู่  หำกสูดดมตลอดเวลำ  ทั้งนี้  
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องใส่ผ้ำปิดจมูก  ปำกขณะท ำงำน  ปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยี
ก้ำวหน้ำได้มกีำรผลิตเครื่องดูใยผำ้ที่เกิดจำกเศษผ้ำที่ฟุ้งกระจำยในอำกำศเข้ำไปจัดเก็บไว้ในท่อเพื่อ
ลดกำรกระจำยของใยผำ้  และน ำใบผำ้เหล่ำนีไ้ปใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่น   อีกด้วย  

 

สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

   ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ำสู่ยุคของเศรษฐกิจอำเซียนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยของคนงำนไทยและคนงำนต่ำงชำติที่อยู่ในภูมิภำคเศรษฐกิจอำเซียน  
จึงจ ำเป็นอย่ำงมำกที่จะเร่งหรือจัดให้มีนโยบำยป้องกันต่ำง   ไว้ล่วงหน้ำ  ดังนั้น   กำรที่จะ
บริหำรจัดกำรแรงงำนทุกประเทศมิใช่เรื่องง่ำยที่ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยพนักงำนทุกคนต่ำงรู้ปัญหำ
และตระหนักดีว่ำสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงงำนจะส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพและควำม
ปลอดภัยของคนงำนได้  จงึเป็นสิ่งที่ทุกฝำ่ยจะต้องใหค้วำมรว่มมือป้องกันไม่ใหเ้กิด 

   สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยถือว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญต่อทุกคนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำน
ประกอบกำร  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรควบคุมให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดขององค์กำรและ
ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย (พระรำชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  ทั้งนี้ยังจะส่งผลให้
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ช่วยเหลือคนงำนใหท้ ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลไม่กังวลต่อปัญหำที่จะตำมมำ
ในภำยหลัง  ในทำงตรงกันข้ำมหำกองค์กำรใดไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดจะท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนตลอดจนคนงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในโรงงำนไม่มีควำมมั่นใจและเชื่อมั่นต่อควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน  ส่งผลให้กำรท ำงำนหรือผลผลิตตกต่ ำอันเนื่องมำจำกควำมกังวลต่ำง  
เกิดขึน้และท ำใหคู้่ค้ำทำงธุรกิจขององค์กำรขำดควำมเชื่อมั่นอีกด้วย 

   ส ำหรับสิ่งแวดล้อมที่ เป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย  และมีผลกระทบต่อ
ผูป้ฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรออกเป็น 2  สำเหตุ  คือ  สภำพกำรณ์ไม่ปลอดภัย แบ่งออกเป็น 
4  ประเภท  ซึ่งได้แบ่งแยกออกเป็น 4  ประเภทได้แก่  1) สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  2) สิ่งแวดล้อม
ทำงเคมี  3) สิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ  4) สิ่งแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมได้แก่  และกำร
กระท ำที่ไม่ปลอดภัย  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท  ได้แก่  1) พฤติกรรมของคน  2)สภำพทำงสังคม
และเศรษฐกิจ  3) สภำพร่ำงกำย  ซึ่งแสดงภำพรวมได้ดังนี้ 

 

ภาพท่ี  9. 1  สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 337) 

สิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

อุบัตหิต ุ

สภำพกำรท ำงำนที่ไมป่ลอดภัย 

(Unsafe Conditions) 

สิ่งแวดลอ้มทำงกำยภำพ 

สิ่งแวดลอ้มทำงเคม ี

สิ่งแวดลอ้มทำงชวีภำพ 

สิ่งแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคม 

กำรกระท ำท่ีไม่ปลอดภัย 

(Unsafe Acts) 

พฤตกิรรมของคน 

สภำพทำงสังคมเศรษฐกิจ 

สภำพร่ำงกำย 
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   จำกภำพที่ 9.1  เรำสำมำรถสรุปสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงำน  ซึ่ง
สำมำรถแยกได้ 2  สำเหตุหลัก  คือ  เกิดจำกสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)  

และกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ซึ่งเรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของสำเหตุที่เกิดขึ้น
ได้ดังนี ้ คือ 

1. เกิดจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) สถำนที่จะเกิดสภำพ
กำรท ำงำนไม่ปลอดภัย มักเกิดจำกสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  กำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีรำยละเอียดที่สรุปได้ดังนี ้  

1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) โดยได้ท ำกำรแบ่งประเภทของ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพส่งผลต่อสภำพแวดล้อมที่เป็นสภำพของวัตถุเป็น 4  ประเภท  ได้แก่  
อันตรำยที่เกิดจำกควำมร้อนแสงเสียง  และอำกำศ  โดยแต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน
ออกไปดังนี ้

1.1.1 อันตรำยที่เกิดจำกควำมร้อน  เป็นอันตรำยที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่มีกำร
น ำมำควำมร้อนมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำซึ่งได้แก่  โรงงำนเหล็กโลหะ  และดัดแปลงรูปแบบเหล็ก
ชนิดต่ำง   โรงงำนท ำกระเบื้อง  โรงงำนผลิตน้ ำชำ  เป็นต้น  โรงงำนเหล่ำนี้จะมีควำมร้อนเป็น
ตัวน ำซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมิในร่ำงกำยของคนโดยปกติจะอยู่ 37  องศำเซลเซียส  ทั้งนี้ต้องไม่
เกินกว่ำ 38  องศำเซลเซียส  ซึ่งหำกเกินจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในสภำพ
ร่ำงกำยที่เกิดขึ้นท ำให้เกิดอำกำรเต้นของหัวใจเร็วขึ้นสูญเสียเหง่ือและน้ ำในร่ำงกำยสภำวะทำง
อำรมณ์ผิดปกติร่ำงกำยอ่อนเพลียหมดแรงไม่สำมำรถที่จะท ำงำนต่อไปได้  บำงรำยอำจมีอำกำร
ตะคริวร่วม  อำกำรทั้งหมดนีส้่งผลต่อร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงซึ่งไม่เป็นผลดีเท่ำที่ควร   

      ส ำหรับสถำนประกอบกำรบำงแห่งที่ต้องใช้พลังงำนควำมร้อนสูง  จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับอันตรำย  
สถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจจัดสภำพแวดล้อมในห้องท ำงำนที่มีเครื่องปรับอำกำศใกล้กับ
บริเวณที่ผลิตเหล็ก  ซึ่งต้องใช้ควำมร้อนในกำรผลิตเหล็กหรือแปรรูปจะใช้ควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 
200  องศำเซลเซียส  ขึน้ไป   

1.1.2 อันตรำยที่ เกิดจำกเสียง  ในสถำนประกอบกำรประเภทโรงงำน
อุตสำหกรรมบำงแหง่จะมีเสียงที่ดังขณะปฏิบัติงำนซึ่งกำรได้ยินของคนเรำจะไม่เกิน 85  เดซิเบล  
และจะต้องไม่เกิน 90  เดซิเบล  หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะท ำให้หูเสื่อมสมรรถภำพเนื่องกำรได้ยิน
ที่เกินระดับติดต่อกันเป็นเวลำยำวนำน  บำงรำยอำจจนถึงหูดับ  หรือกำรได้ยินลดลงจนผิดปกติ
กำรพูดตอบโต้กับคนอื่นจะท ำให้กำรได้ยินผิดไป  ไม่สำมำรถแยกแยะที่มำจำกเสียงหรือทิศทำง
ที่มำของเสียงได้  ดังนั้น  สถำนประกอบกำรควรจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับป้องกันเสียงเข้ำควรมี
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เครื่องป้องกันกำรได้ยินของเสียงแบบที่เป็นปลั๊กเสียบเข้ำไปในรูปหูเพื่อให้กำรได้ยินของเสียง
ลดลงอยู่ที่ 25-30 เดซิเบล  สถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจจัดท ำผนังกั้นเพื่อลดระดับควำมดัง
ของเสียงลงอีกทำงหนึ่ง  และควรจัดให้มีกำรตรวจวัดกำรได้ยินของพนักงำนเป็นประจ ำอย่ำง
น้อย 3 เดือนครั้ง 

1.1.3 อันตรำยอันเกิดจำกแสงสว่ำง  แสงสว่ำงเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณและให้โทษแก่
ผู้ปฏิบัติงำนโดยเฉพำะดวงตำ  ประโยชน์ของแสงสว่ำง  คือ  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถมองเห็น
สิ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้ำตนเองได้อย่ำงชัดเจน  ขณะเดียวกันแสงสว่ำงก็มีโทษต่อดวงตำของ
ผู้ปฏิบัติงำน  เพรำะแสงสว่ำงที่สว่ำงมำกจนเกินไป  อำจเกิดอันตรำยต่อดวงตำของผู้ปฏิบัติงำน
ได้เช่นกัน  อันตรำยที่เกิดจำกแสงสว่ำงเกิดขึ้นได้ 2 อย่ำงคือ  แสงสว่ำงมำกเกินไป  และแสง
สว่ำงน้อยเกินไปกรณีที่ใช้แสงสว่ำงมำกเกินไป  มักเกิดจำกกำรท ำงำนกับเครื่องมือที่ต้องใช้แสง
มำก   โดยเฉพำะช่ำงเช่ือมโลหะ  ที่เป็นคนเชื่อมเหล็กหำกจ้องมองนำน   จะท ำให้ดวงตำอักเสบ
แดงและมีน้ ำตำไหลออกมำตลอดเวลำ  อำจท ำให้ตำบอดได้ในภำยหลัง  ดังนั้น  สถำน
ประกอบกำรจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับใช้ป้องกันอันตรำยทำงด้ ำนสำยตำ  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำนสวมใส่ขณะที่ปฏิบัติงำน  เช่น  แว่นครอบป้องกันกำรกระจำยของเศษโลหะ  แว่น
ครอบส ำหรับป้องกันสำรเคมี  แว่นครอบส ำหรับงำนฝุ่นแว่นครอบ  ส ำหรับใช้ในงำนเหมืองถ่ำน
หิน  แว่นครอบส ำหรับงำนหลอมโลหะ  และแว่นครอบส ำหรับใช้ในงำนเช่ือมโลหะ  เป็นต้ น  
ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีแสงสว่ำงในที่ท ำงำนน้อยเกินไป  จะท ำให้กล้ำมเนื้อบริเวณรอบ
สำยตำท ำงำนหนัก  เนื่องจำกต้องเพ่งมองนำนให้เห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้ำชัดเจนมำกขึ้น  จึงท ำ
ใหก้ล้ำมเนื้อตำเมื่อยหล้ำ  ปวดศีรษะและเครียด  ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลงและเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำใหเ้กิดอุบัติเหตุตำมมำในภำยหลัง 

1.1.4 อันตรำยเกิดจำกควำมกดดันของช้ันบรรยำกำศ  เป็นอำกำรที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนภำยใต้ควำมกดดันอำกำศที่สูง  จะท ำให้ระบบกำรหำยใจเอำปริมำณ
ออกซิเจนและไนโตรเจนเข้ำไปมำกกว่ำอำกำศที่หำยใจปกติ  ทั้งนี้เพรำะปริมำณอำกำศที่ปกติ
กำรสะสมของออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีอยู่ในร่ำงกำยของคนเรำมำกกว่ำปกติ  จะส่งผลท ำให้
เกิดกำรปวดบริเวณข้อ  เกิดกำรบีบรัดของกล้ำมเนื้ออย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้เกิดกำรเจ็บปวดอย่ำง
รุนแรงตำมมำ  ถ้ำหำกฟองแก๊สไนโตรเจนที่ขังอยู่ในน้ ำไขกระดูกสันหลังก็จะส่งผลให้เกิดกำร
อัมพำตตำมมำอีกด้วย  นอกจำกอำกำรที่เกิดขึ้นที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ยังมีอำกำรอื่นที่ตำมอีก  
ได้แก่  กำรคลื่นไส้  อำเจียน  วิงเวียนศีรษะ  สูญเสียกำรทรงตัว  หูอื้อ  ตำลำยพร่ำมัวช่ัวขณะ
อ่อนเพลียและอำจท ำให้หมดสติได้  วิธีป้องกันผู้ปฏิบัติงำนที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่
เกี่ยวกับควำมดันของช้ันบรรยำกำศ  ควรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนที่จะส่งผลต่อร่ำงกำยของ
ตนเอง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ำระดับพื้นดินปกติ  โดยเฉพำะกำรเดินทำง
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โดยสำรเครื่องบิน  ก็จะส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติงำนเอง  ควรหลีกเลี่ยงงำนที่มีลักษณะอยู่ในที่คับ
แคบ ชืน้อับ ปรำศจำกอำกำศหำยใจเป็นเวลำนำนด้วย 

1.2 สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment)  สถำนประกอบกำรที่มีสภำพ
กำรท ำงำนที่มีสำรเคมีเป็นองค์ประกอบในกำรท ำงำนอำจจะท ำให้มีพิษสะสมอยู่ในร่ำงกำยได้
หำกท ำงำนติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน  ซึ่งอันตรำยที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมทำงเคมี 6  ชนิด  
ได้แก่ 

1.2.1 อันตรำยจำกอำกำศเป็นพิษ  เมื่ออำกำศมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกมี
สำรประกอบบำงอย่ำง  เมื่อผสมผสำนกันอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำนสะสม  เมื่อร่ำงกำยสูดดม
เข้ำไปเป็นเวลำนำน  ก็จะส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยโดยไม่รู้ตัว  ซึ่งสำรที่ปนเปื้อนเมื่อ
ผสมผสำนกับอำกำศและล่องลอยเป็นเวลำนำน  กลำยเป็นพิษต่อร่ำงกำย  ได้แก่  สำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน  ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ออกไซด์ในโตรเจน  และสำรตะกั่ว  ปกติส่วนใหญ่
ร่ำงกำยของคนเรำมักจะพบสำรประเภทก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซค์  ซึ่งเกิดจำกควันท่อไอเสียของ
รถยนต์และรถจักรยำนยนต์  ที่อยู่บนท้องถนนและลอยฟุ้งขึ้นไปในอำกำศเป็นควันด ำ  จะเห็นอยู่
ในที่มกีำรจรำจรหนำแน่นและคับคั่งในเมืองใหญ่  เป็นต้น  หำกร่ำงกำยได้รับอำกำศที่เป็นพิษเข้ำ
สู่ร่ำงกำยจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบกำรหำยใจท ำให้ออกซิเจนเข้ำสู่ร่ำงกำยลดลงและไป
ผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อย อำจท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง  และเมื่อสะสมนำน  เข้ำ
จะท ำให้เกิดโรคต่ำง   เช่น  โรคมะเร็งในเม็ดเลือด  เม็ดเลือดขำวท ำลำยเม็ดเลือดแดง  เป็นต้น  
ในรำยที่มีอำกำรรุนแรงท ำให้ร่ำงกำยหมดสติและถึงแก่ชีวิตกะทันหันได้  วิธีกำรป้องกันคือ กำร
หลบเลีย่งจำกอำกำศที่เป็นพิษ  อำจท ำได้โดยกำรใส่หน้ำกำกปิดจมูกป้องกันกลิ่นเข้ำมำถึงแม้จะ
ลดไม่ได้มำกนักแต่ก็ดีกว่ำไม่ป้องกันเลย 

1.2.2 อันตรำยจำกปรอท  สำรปรอทมีลักษณะเป็นสีขำวและเหลว  ในอุณหภูมิ
ปกติจะระเหยเป็นไอร่ำงกำยจะได้รับสำรปรอทเข้ำสู่รำ่งกำยได้ 2  ทำง  คือ  ทำงจมูกด้วยกำรสูด
ดม  และทำงปำก  กำรได้รับสำรปรอทโดยกำรสูดดมทำงจมูก  เมื่อร่ำงกำยสูดดมสำรปรอทเข้ำ
เป็นจ ำนวนมำก  เกิดกำรสะสมในร่ำงกำยเป็นเวลำนำน  จะท ำให้กำรท ำงำนของอวัยวะปอด  
เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบเซลล์ต่ำง   ที่อยู่ในร่ำงกำย  ท ำให้เกิดภำวะปอดอักเสบและมีกำร
เจ็บหน้ำอกหำยใจไม่ออก  อำจท ำให้เสียชีวิตได้กะทันหัน  หำกร่ำงกำยได้รับสำรปรอททำงปำก  
จำกกำรรับประทำนโดยตรงจะท ำให้เกิดอำกำรอำเจียน  เลือดออก  ปวดท้องอย่ำงรุนแรง  
อุจจำระร่วงถ่ำยเป็นเลือดตำมมำ  และท ำให้เสียชีวิตได้  สำรปรอทที่ร่ำงกำยได้รับใน
ชีวิตประจ ำวันส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องส ำอำง  ที่ผลิตไม่ได้ตำมมำตรฐำน  จะผสมสำรปรอทลงไป
เพื่อไปกัดผวิหน้ำ  ท ำใหห้น้ำขำว  เป็นต้น 
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1.2.3 อันตรำยจำกสำรหนู  สำรหนูสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยมนุษย์ได้ทำงกำร
หำยใจ  ทำงอำหำรผ่ำนล ำไส้และผ่ำนผิวหนัง  ควำมรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยกำรดูดซึมผ่ำนล ำไส้  
โดยสำรหนูปริมำณเพียง 130  มิลลิกรัม  จะท ำให้ตับถูกท ำลำย  ระบบหัวใจจะผิดปกติและ
เสียชีวิตได้  สำรหนูเป็นโลหะสีเทำแข็งและเปรำะ  มีประโยชน์และให้โทษได้เช่นกัน  ในทำงที่เป็น
ประโยชน์สำมำรถน ำมำท ำเป็นยำรักษำโรค  โดยใช้สำรอินทรีย์ที่มีอยู่ในสำรหนูเป็นตัวประกอบ
ในกำรท ำยำรักษำโรคซิฟิลิส  และสำรหนูยังใช้ในกำรท ำทองบรอนซ์  และท ำดอกไม้ไฟ  

นอกจำกนี้ในกำรท ำแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้ำถ้ำผสมสำรหนูเล็กน้อยในตะกั่วและพลวง จะท ำให้ได้
โลหะผสมที่มคีุณภำพดีขึ้น  สำรหนูเป็นสำรที่มีอันตรำยต่อร่ำงกำย  หำกร่ำงกำยได้รับสำรหนูใน
ปริมำณที่มำกจะท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังและสมอง  หลอดลมอักเสบท ำลำยระบบ
กำรหมุนเวียนของเลือดในร่ำงกำยท ำใหเ้กิดอำกำรตับอักเสบ 

1.2.4 อันตรำยจำกฟอสฟอรัส  เป็นสำรประเภทละลำยน้ ำ  ละลำยน้ ำได้เล็กน้อยมัก
ผสมในเอทิลแอลกอฮอล์  และละลำยได้ดีในคลอโรฟอร์ม  เบนซินและคำร์บอนไดซัลไฟด์  โดยทั่วไป  
ฟอสฟอรัสมี 3  ประเภท  ได้แก่  ฟอสฟอรัสขำว (เหลือง)  ฟอสฟอรัสแดง  ฟอสฟอรัสด ำ  และ
ฟอสฟอรัสขำว  มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีสีหรือสีคล้ำยขี้ผึ้ง  มีคุณสมบัติสำมำรถติดไฟในอำกำศ
และเกิดกำรเผำไหม้ได้  มีเปลวไฟสีน้ ำเงินกลิ่นคล้ำยกระเทียม  ส่วนใหญ่อุตสำหกรรมที่ผลิตวัตถุ
ส ำหรับใช้ระเบิดอุตสำหกรรมเคมีและอุตสำหกรรมปุ๋ย  หำกร่ำงกำยสูดดมเข้ำไปในปริมำณที่มำก  
สำรประเภทนี้จะเข้ำไปท ำลำยกระดูก  เนื้อเยื่อกระดูกขำกรรไกร  โพรงฟันและอวัยวะส่วนต่ำงของ
ร่ำงกำย  ท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำย  หำกร่ำงกำยได้รับจำกกำรรับประทำนเข้ำไป  จะท ำให้เกิดกำรระคำย
เคืองรุนแรงอำเจียนเกิดอันตรำยต่อเยื่อบุทำงเดินอำหำรและล ำไส้ถูกท ำลำยจำกกำรขัดขวำงกำร
ท ำงำนของไตท ำใหม้ีอำกำรตกเลือดในเนื้อเยื่อและเสียชีวิตในที่สุด 

1.2.5 อันตรำยจำกแมงกำนีส  เป็นโลหะที่มีสีขำวแข็งและเปรำะคุณสมบัติคล้ำย
กับสำรหนูมีอยู่ตำมธรรมชำติ  และพบอยู่ในรูปของออกไซด์เป็นสำรที่มีควำมส ำคัญทำง
เศรษฐกิจสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้โดยทำงจมูกปำกและทำงผิวหนัง  สำรประเภทนี้หำกเข้ำสู่
ร่ำงกำยแล้วจะส่งผลต่อระบบประสำทโดยเฉพำะสมอง  ในระยะเริ่มแรกจะมีอำกำรปวดศีรษะ  
กล้ำมเนื้อ  ไม่มีเรี่ยวแรง  เบื่ออำหำร  ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว  นอนไม่หลับในระยะเริ่มแรก  และ
หำกได้รับติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะมีกำรกระตุกของกล้ำมเนื้อในร่ำงกำย เสียกำรทรงตัว สติฟั่น
เฟือนและอัมพำตได้ในที่สุด  สำรแมงกำนีสจะอยู่ในเหมืองแร่แมงกำนีส  โรงงำนผลิตถ่ำยไฟฉำย
และโรงงำนหลอมเหล็กเหนยีว  ที่จะน ำแมงกำนีสเข้ำไปผสมเป็นส่วนประกอบในกำรผลิต 

1.2.6 อันตรำยจำกสำรระเหย  เป็นสำรที่ได้จำกขบวนกำรสกัดน้ ำมันปิโตรเลียมมี
ลักษณะเป็นไอระเหยได้ในอำกำศ  ได้แก่  น้ ำมันเบนซิน  แลกเกอร์  กำวยำง  สีสเปรย์  เป็นต้น  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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สำรระเหยอำจแฝงมำในรูปของของเล่นเด็ก  ลูกโป่งวิทยำศำสตร์  ลูกโป่งพลำสติก  หำกร่ำงกำยสูด
ดมหรือรับสำรระเหยเข้ำไปในปริมำณมำกจะท ำให้เกิดอำกำร  วิงเวียนศีรษะ  มึนงงตำพร่ำ  เสีย
กำรทรงตัว  เกิดอำกำรประสำทหลอน  บำงรำยอำจจนถึงท ำร้ำยร่ำงกำยตัวเองและคนอื่น  ในรำย
ที่มีอำกำรเรื้อรัง  มีผลต่อระบบกำรไหลเวียนของโลหิต  กำรผลิตเม็ดเลือดแดงช้ำลง  ท ำให้สมอง
พิกำรและไตพิกำร  หำกเกิดกับระบบทำงเดินอำหำรจะท ำให้มีอำกำรปวดท้องคลื่นไส้อำเจียน  และ
ระบบกล้ำมเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพำตได้ 

1.3 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment)  โดยทั่วไป  ได้แก่  คน  พืช สัตว์  
เป็นต้น  อันตรำยที่ได้รับจำกสิ่งแวดล้อมทำงชีวิตมักเกิดจำกเชื้อโรค  โดยเฉพำะโรคที่เกิดจำกกำรติด
เชือ้กำรติดต่ออำจสำมำรถติดต่อได้ 2  ทำงคือ  ติดต่อได้โดยตรงจำกสัตว์และสิ่งของ  ซึ่งอำจเกี่ยวกับ
อำชีพที่เรำท ำ  เช่น  สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้ำน  กำรท ำงำนเป็นสัตวแพทย์รักษำสัตว์  นักวิจัยโรคชนิด
ต่ำง   เป็นต้น  ส่วนที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้   โดยทั่วไปจะอยู่ใน  ดิน  อำกำศ น้ ำ  เช่น  
กำรเกิดของโรคบำดทะยัก  ซึ่งเกิดได้จำกกำรเหยียบเหล็กที่เป็นสนิม  ท ำให้เกิดกำรติดเชื้อบำดทะยัก
ตำมมำ  กำรเกิดเชือ้รำจำกอำหำรประเภทถั่วที่เก็บไว้เป็นเวลำนำน  หรือรับประทำนอำหำรประเภทถั่ว
มำกเกินไปนั่นเอง 

1.4 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Environment)  
ปัจจุบันสภำวะเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพำะปำกท้องของคนที่ต้องหำเช้ำกินค่ ำ  ท ำให้ไม่
สำมำรถที่จะเลือกงำนได้ตำมที่ตนเองต้องกำร  ระดับของเงินเดือน  ค่ำตอบแทนที่จะมำเลี้ยงปำก
เลี้ยงท้องมีมำกน้อย  ซึ่งอำจขึ้นอยู่กับกำรศึกษำ  อำชีพที่คนท ำเลือกท ำ  ประกอบกับกำรย้ำยถิ่น
ฐำนของคนในต่ำงจังหวัด  เข้ำไปรวมตัวอยู่ในเมืองใหญ่โดยเฉพำะกรุงเทพฯและปริมณฑลโรงงำน  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณดังกล่ำว  สังคมในยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคของสังคมเมืองกำรรวมตัวกันเกิด
กำรกระจุกตัวและรวมตัวกันอย่ำงหนำแน่นของประชำกร  เมื่อจ ำนวนประชำกรมำกขึ้นก็ย่อม
ส่งผลให้เกิดกำรก่ออำชญำกรรม  จี้ ปล้น ชิงทรัพย์ วิ่งรำว  เกิดปัญหำทำงสังคมตำมมำ  สังคม
ครอบครัวพ่อแม่ลูกเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวมำกขึ้น  ต่ำงจำกในอดีตที่มีปู่ย่ำ  ตำยำย  เป็นครอบครัว
ใหญ่มำก  เมื่อพ่อกับแม่ออกไปท ำงำน  ลูกอยู่บ้ำนคนเดียวก็ดูหนัง  ติดเกมส์  ไม่สนใจเรียน
หนังสือ  ไม่มีคนอบรมสั่งสอน  เกิดกำรลักเล็ก ขโมยน้อยกับเพื่อนในห้องเรียนจนกระจำยเป็นวง
กว้ำง  และน ำไปสู่กำรก่อคดีต่ำง   ตำมมำในภำยหลังและเป็นปัญหำของสังคมต่อไป 

2. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) สภำพกำรแวดล้อมในกำรท ำงำนเริ่ม
ตั้งแต่สถำนที่เครื่องมืออุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องใช้  แสง  สี  เสียง  อำกำศ  อุณหภูมิ  และ
กระบวนกำรต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต  จนส่งผลให้งำนนั้นส ำเร็จ  ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ
สภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น  โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำม
เจริญเติบโตมำกขึน้เท่ำไหร่  ยิ่งมีควำมเสี่ยงภัยที่เกิดจำกอันตรำยก็ยิ่งมีมำกขึ้น  จึงได้มีกำรออก
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ตรำกฎหมำยพระรำชบัญญัติต่ำง   ขึ้นมำ  เพื่อให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎที่กระทรวงให้ไว้  
ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดอันตรำยตำมมำอีกด้วยโดยทั่วไปสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยจะ
ประกอบด้วย 

2.1 พฤติกรรมของคน ควำมไม่ปลอดภัยที่เกิดจำกกระท ำของตัวบุคคล  เกิดจำก
กำรไม่ใส่ใจในกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กำร  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกพฤติกรรมต่อไปนี้ 

2.1.1 เครื่องมือเครื่องจักร  กรณีที่มีอุปกรณ์กำรท ำงำนที่ช ำรุดเสียหำยจำกกำร
ขำดกำรบ ำรุงรักษำเมื่อถึงเวลำแล้วไม่น ำไปตรวจสอบ  หรือท ำแผนกำรปฏิบัติไว้  กลัวเรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยที่ซ่อมบ ำรุง เป็นต้น   

2.1.2 กำรวำงแผนผังอำคำรและสถำนที่ไม่เหมำะสม  ส่วนใหญ่มักเกิดจำกกำรใช้
วัสดุอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงไม่ตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  ส่งผลต่อกำรกำรออกแบบกำร
ก่อสร้ำงหรอืสถำนที่ภำยในอำคำรที่ไม่เหมำะสม  หรือไม่ถูกต้องตำมแบบหรือท ำผิดแผกจำกแบบ
ที่วำงไว้กำรลดต้นทุนของชิ้นส่วนบำงจุดที่สง่ผลต่อควำมแข็งแรงของอำคำรซึ่งท ำใหต้ึกถล่มได้ 

2.1.3 ขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่งผลให้มีฝุ่นเกำะ  สกปรก  ไม่จัดเก็บ
อุปกรณ์ตำ่ง   ไว้ใหเ้ป็นที่เป็นทำง 

2.1.4 สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนไม่ด ี อำจเกิดจำกแสงสว่ำงที่ไม่เพียงพอ  มองไม่
เห็น  หรอืกำรระบำยอำกำศไม่ดี  ย่อมส่งผลต่อทำงเดินหำยใจของพนักงำน  เสียงที่ดังเกินกว่ำที่
ก ำหนด  มสีำรเคมีที่เกิดกำรระเหยส่งผลต่อทำงเดินหำยใจของพนักงำน 

2.1.5 พื้นบริเวณที่ท ำงำนไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดน้ ำขังหรือกำรกัด
เซำะของน้ ำเป็นเวลำนำนท ำให้เป็นหลุมกว้ำงขึน้  

2.1.6 ระบบไฟฟ้ำภำยในเกิดช ำรุดเสียหำย  อำจเนื่องจำกกำรช ำรุดที่เกิดจำก
กำรใช้งำนมำหลำยปีท ำใหส้ำยไฟเปื่อยหรอืขำด 

2.1.7 ควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  
2.1.8 กำรประมำทเลินเล่อท ำงำนทิง้ไว้ท ำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ ำซำก 

2.1.9 ขำดคู่มือกำรปฏิบัติงำนท ำให้เกิดกำรท ำงำนลัดขั้นตอนกำรท ำงำนและมัก
เช่ือมั่นตนเองในกำรปฏิบัติงำนใด ก็ตำม 

2.1.10 ควำมผิดพลำดที่ เกิดจำกกำรประกอบชิ้นส่วนไม่ครบเช่นกำรแก้ไข
ซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ก็ตำมเมื่อท ำเสร็จแล้วน ำประกอบเข้ำไปชิ้นส่วนบำงส่วนอำจไม่ครบและมี
ผลต่อกำรท ำงำนของเครื่องจักรท ำใหเ้กิดอุบัติเหตุขึน้ได้ 

2.1.11 ควำมประมำทที่เกิดจำกกำรหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงำนหรือขับขี่
รถยนต์รถจักรยำนยนต์ขณะที่มนึเมำหรอืกินยำลดไข้บำงชนิดที่มีฤทธิ์ท ำให้ง่วงนอนส่งผลกระทบ
ต่อกำรท ำงำน 
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2.2 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาวะร่างกายจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน  ลักษณะกำรท ำงำนที่อยู่ในที่แออัด ต้องดิ้นรนแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยเฉพำะ
สังคมเมืองหลวงที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ำมำอยู่เป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้บุคคลเหล่ำนี้อำจเกิด
ควำมเครียดโดยไม่รู้ตัวบำงรำยถึงขั้นเข้ำพบจิตแพทย์  หรือบำงรำยอำจตกงำนในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ  ท ำใหฐ้ำนะชีวติควำมเป็นอยู่ล ำบำกเนื่องจำกขำดรำยได้มำจุนเจือครอบครัว  หรือบำง
รำยอำจโดนยึดทรัพย์เนื่องจำกไม่มีเงินใช้หนี้ที่เกิดจำกกำรกู้ยืม  ได้แก่  กำรกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่
อำศัยท ำให้ต้องผ่อนรำยเดือน  กำรใช้บัตรเครดิตรำยจ่ำยเกินตัวเกิดกำรติดตำมทวงหนี้สินจำก
ธนำคำร  สุดท้ำยต้องหันมำพึ่งยำเสพติด  และเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง  ส่งผลให้เกิดกำรโจรกรรม  ลัก
เล็กขโมยน้อยตำมมำในที่สุด  เป็นต้น   

2.3 สภาพร่างกาย  หมำยถึง  สภำพของร่ำงกำยที่ไม่สมดุลและเหมำะสมกับสภำพ
ของงำน  เครื่องมอืเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ท ำงำน  ซึ่งได้แก่   

2.3.1 ตัวเล็กเกินไป  ไม่เหมำะกับงำนที่ต้องเอื้อมมือขึ้นไป  ตัวอย่ำงเช่น  สำยกำร
บินบำงแห่งต้องประกำศรับสมัครพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินส ำหรับผู้มีส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 165  

เซนติเมตรขึน้ไป   
2.3.2 ทุพลภำพหรือพิกำรบำงส่วน  ซึ่งได้แก่ แขนขำด ขำขำด ท ำให้ร่ำงกำยไม่

สมประกอบ ตำบอดหรอืตำบอดสี  ท ำให้กำรลุกนั่งยืน  หยิบจับของไม่สะดวก  เป็นต้น  งำนที่จัดให้
ท ำจึงเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้แรงงำนมำกนัก  ในส่วนนี้สถำนประกอบกำรอำจได้รับกำรลดหย่อนภำษี  
ในกรณีที่รับบุคคลกลุ่มนีเ้ข้ำท ำงำนอีกด้วย 

2.3.3 โรคที่เกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ  เป็นโรคภูมิแพ้  หอบ  หืด  ท ำให้ร่ำงกำย
เหนื่อยงำนหำกต้องท ำงำนในสถำนที่มีฝุ่นละอองมำก   เพรำะผู้ปฏิบัติงำนจะจำมและไออยู่
ตลอดเวลำ  และเจ็บป่วยได้ง่ำย  

2.3.4 โรคหัวใจ  มักเกิดจำกกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่กับที่มำกเกินไป  ไม่ใส่
ใจในกำรออกก ำลังกำย  ส่งผลให้ร่ำงกำยเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด  บำงรำยอำจมีเบำหวำน
ร่วมด้วย   

     จะเห็นได้สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ซึ่งเกิดจำก
สภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย  และกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย  ทั้งสองประเภทนี้หำกอันตรำย
เกิดขึ้นก็จะส่งผลบุคคลเหล่ำนี้  เกิดกำรบำดเจ็บ พิกำร  หรือทุพลภำพ  และอำจถึงแก่ชีวิตได้  
ปัจจัยที่ส ำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงกำยภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผล
ใหเ้กิดอุบัติเหตุเป็นประจ ำอำจเกิดจำกเครื่องมือช ำรุดเสียหำยก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำนส่งผล
ใหเ้กิดอุบัติเหตุทันทีทันใดขณะที่ปฏิบัติงำนอยู่ซึ่งแสดงเป็นภำพรวมได้ดังนี ้
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ภาพท่ี  9. 2  สำเหตุของกำรอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 345) 

 

   จำกภำพที่  9.2  สำมำรถอธิบำยให้เห็นรำยละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ส่วนใหญ่
มักเกิดจำก 2 ปัจจัย  คือ  สภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย  และกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งทั้ง 
2  ปัจจัยนี้  เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุถึงกำรบำดเจ็บ ถึงแก่ชีวิต  หรือบำง
รำยอำจพิกำร  หรอืทุพลภำพ ซึ่งผลกระทบเหล่ำนี้สำมำรถน ำมำค ำนวณเพื่อหำค่ำควำมสูญเสีย
ที่เกิดจำกอุบัติหตุต่อไป     

 

อุบัติเหตุและความสูญเสยี 

   ปัญหำของกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนในปัจจุบันมีควำมรุนแรงค่อนข้ำงสูงมำก
และเป็นปัญหำที่ส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง  ที่ส่งผลให้เกิดกำรพิกำรบำดเจ็บสูญเสียอวัยวะและ
ทรัพย์สิน  ทั้งนี ้ จงึเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญของกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนในกำรด ำเนินกำร
ใหม้ีกำรลดปัญหำที่เกิดจำกกำรประสบอันตรำยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนในองค์กำร  ให้ลดลง
มำกที่สุดเท่ำที่จะป้องกันได้  โดยอำศัยกลไกในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

สภำพกำรท ำงำน 

ท่ีไมป่ลอดภัย 

(Unsafe Conditions) 

กำรกระท ำท่ีไม่
ปลอดภัย 

(Unsafe Acts) 

อุบัตเิหตุ 

กำรบำดเจ็บ 

พกิำร  หรือทุพลภำพ 

ถึงแก่ชีวิต 
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ภำยในสถำนประกอบกำรเองและมีผู้รับผิดชอบที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยโดยตรงใน
สถำนประกอบกำร  ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับต่ำง   ที่ถูก
แต่งตั้งและให้ดูแลภำยในองค์กำร  ดังนั้น  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนจึงจ ำเป็นที่
จะต้องศึกษำปัญหำของอุบัติเหตุและควำมสูญเสียและแนวทำงกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยใน
องค์กำร (กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน, 2557, หน้ำ 17)   

   สถำบันมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสหรัฐอเมริกำ (American National Standard 

Institute-ANSI) ได้จ ำแนกประเภทของอุบัติเหตุไว้ดังนี้ 

1. ถูกกระแทก 

2. ถูกหนีบหรอืดึง 
3. ตกจำกที่สูง 
4. หกล้ม ลื่นล้ม 

5. เอือ้มแขนมำกเกินไป 

6. อุบัติเหตุจำกรถยนต์ 
7. ถูกไฟช๊อต 

8. กำรชน 

9. สัมผัสกับควำมร้อน 

10. กำรเสียดสีหรอืถลอก 

11. ปฏิกิรยิำภำยในร่ำงกำย 

12. สัมผัสกับรังสี สำรเคมีต่ำง    
13. อุบัติเหตุจำกกำรคมนำคมขนส่ง 
14. ไม่ทรำบสำเหตุ 

   จำกอุบัติเหตุและควำมสูญเสียที่กล่ำวมำข้ำงตน้  ส ำหรับประเทศไทยได้มกีำรจัดท ำ
สถิตขิ้อมูลประชำกรจ ำแนกตำมสถำนภำพแรงงำนและสถิตกิำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน  
เมื่อเดอืนมถิุนำยน  2556  พบว่ำ มกีำรเกิดอุบัติเหตุที่แบ่งแยกตำมอำยุ  ตำมอำชีพ และแยก
ตำมอำยุและสถำนประกอบกำรได้ดังตำรำงตอ่ไปนี้ 
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ตารางที่  9. 1  สถิตขิองผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำยุ  

ประเภทของผู้ประกอบอาชพี 
จ านวนประชากร

(ล้านคน) 

จ านวนประชากร
แบ่งตามประเภท
แรงงาน (ลา้นคน) 

จ านวนประชากร
แบ่งตามอาชพี 

(ล้านคน) 
ประชากรไทย 68.22     

 อำยุ 15 ปีขึน้ไป 55.01   

 ผู้อยูใ่นก ำลังแรงงำนหรือพร้อมจะท ำงำน                40.19    

      ผู้มีงำนท ำ   39.4 

      ผู้ว่ำงงำน   0.22 

      ผู้รอฤดูกำล   0.08 

      อัตรำกำรวำ่งงำนในชว่งเวลำดังกล่ำว   0.5 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
หัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 

   จำกตำรำงที่ 9.1  จำกข้อมูลส ำนักงำนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้มีกำรส ำรวจประชำกรที่
แยกตำมสถำนภำพและอำชีพ  เกี่ยวกับสถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน  ข้อมูลเมื่อ
ปี พ.ศ. 2556  ประเทศไทยมีประชำกรทั้งสิ้น 68.22  ล้ำนคน  เป็นผู้มีอำยุ 15  ปี  ขึ้นไป  จ ำนวน  
55.01  ล้ำนคน  โดยเป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนหรือพร้อมจะท ำงำน 40.19  ล้ำนคน  โดยจ ำแนกเป็น
ผู้มีงำนท ำ  จ ำนวน 39.40  ล้ำนคน  ผู้ว่ำงงำน 0.22  ล้ำนคน  และผู้รอฤดูกำล 0.08  ล้ำนคน  โดย
มีอัตรำว่ำงงำนในช่วงเดือนดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 0.5 และมีจ ำนวนสถำนประกอบกิจกำรทั้งสิ้น 
409,977  แหง่  ดังข้อมูลที่ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



348 

 

 

ตารางที่  9. 2  สถิตขิองผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำชีพ 

อาชพี จ านวน  

(ล้านคน) 
จ านวนประชากร  
แยกตามอาชพี 

(ล้านคน) 

คิดเป็นร้อยละ 

 จ านวนผู้มีงานท า (ล้านคน) 39.90  100.00 

 ผู้ท่ีท ำงำนภำคเกษตรกรรม 16.59  41.58 

 ผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม 23.31  58.42 

กลุ่มท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมท ำงำนในภำคกำรผลิต 5.65  

กำรขนส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนตแ์ละ
รถจักรยำนยนต์ 

5.74  

กำรก่อสร้ำง 2.32  

ท่ีพักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 2.39  

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศกิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 1.60  

กำรศกึษำ 1.12  

กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 0.99  

กำรประกันสังคมภำคบังคับ 1.60  

กิจกรรมด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 0.13  

กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 0.63  

กิจกรรมด้ำนอื่น  0.66  

อื่น  1.62  

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
หัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 

   จำกตำรำงที่ 9.2  เรำสำมำรถสรุปข้อมูลจ ำนวนผู้มีงำนท ำ 39.90  ล้ำนคน  ประกอบด้วยผู้
ที่ท ำงำนภำคเกษตรกรรม  จ ำนวน 16.59  ล้ำนคน  (ร้อยละ  41.58)  และท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม 
จ ำนวน 23.31  ล้ำนคน  (ร้อยละ 58.42)  โดยกลุ่มท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมท ำงำนในภำคกำรผลิต  
5.65  ล้ำนคน  กำรขนส่งและกำรขำยปลีก  กำรซ่อมแซมยำนยนต์และรถจักรยำนยนต์ 5.74  ล้ำนคน  
กำรก่อสร้ำง 2.32  ล้ำนคน  ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร  จ ำนวน 2.39  ล้ำนคน  กำรบริหำร
รำชกำร  กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำคบังคับ 1.60  ล้ำนคน  กำรศึกษำ 1.12  ล้ำนคน  
กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 0.99  ล้ำนคน  กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 0.13  ล้ำนคน  กิจกรรมด้ำน
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สุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์0.63  ล้ำนคน  กิจกรรมด้ำนอื่น  0.66  ล้ำนคน และอื่น  1.62  ล้ำน
คน 

ตารางที่  9. 3  สถิตขิองผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556 แยกตำมอำยุและ
สถำนประกอบกำร 

สถานภาพการท างาน % คิดเป็นร้อยละ 

แยกตามประเภทอาย ุ 100  

 อำย ุ15 ปีขึน้ไป ไมถ่ึง 9 ปีบริบูรณ์  3.03 

 ผู้ใหญ่  96.97 

แยกตามประเภทสถานประกอบการ 100  

 เป็นนำยจ้ำง  2.55 

 ลูกจ้ำงรัฐบำล  8.96 

 ลูกจ้ำงเอกชน  34.91 
 ท ำงำนส่วนตัว  31.69 

 ชว่ยธุรกิจในครัวเรือน  21.70 

 กำรรวมกลุ่ม  0.19 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
หัวหน้ำงำน, 2557, หน้ำ 6) 

   จำกตำรำงที่ 9.3  สถิติของผู้ประสบอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำน พ.ศ. 2556  แยก
ตำมอำยุและสถำนประกอบกำร พบว่ำเป็นนำยจำ้งร้อยละ 2.55  เป็นลูกจ้ำงรัฐบำลร้อยละ 8.96  
เป็นลูกจ้ำงเอกชนร้อยละ 34.91  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนร้อยละ 21.70  และกำรรวมกลุ่มร้อยละ 
0.19  เมื่อจ ำแนกตำมอำยุ  พบว่ำเป็นเด็กอำยุ 15  ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 19  ปีบริบูรณ์)  ร้อยละ 3.03  
และเป็นผูใ้หญ่รอ้ยละ 96.97 
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ตารางที่  9. 4  อัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน  จ ำแนกตำมควำมรุนแรงและเงิน
ทดแทน ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554-2555 

ป ี

จ านวน
ลูกจ้าง 
(คน) 

จ านวนที่วนิิจฉัย (คน) 

อัตราการ
ประสบ

อันตรายจาก
การท างานต่อ
ลูกจ้าง 1,000 

คน 

เงิน
ทด

แท
น (

ล้า
นบ

าท
) 

ตำ
ย 

ทุพ
ลภ

ำพ
 

สูญ
เสีย

อว
ัยว

ะ 

หยุ
ดง

ำน
 

หยุ
ดง

ำน
ไม

่เกิน
 3 

วัน
 

รว
มท

ุกก
รณี

 

กรณี
รุนแรง 
(ไม่รวม
กรณี

หยุดงำน
ไม่เกิน 3 

วัน) 

รว
มท

ุกก
รณี

 

ไม่
รวม
กรณี
หยุด
งำน
ไม่
เกิน 
3 วัน 

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

1,480.36 

2547 7,386,825 
861 23 3,775 

52,893 
157,982 215,534 57,552 29.18 7.79 

1,490.19 

2548 7,720.747 
1,444 19 3,425 

53,641 
155,706 214,235 58,529 27.75 7.58 

1,638.37 

2549 7,992,025 
808 21 3,413 

51,901 
148,114 204,257 56,143 25.56 7.02 

1,684.23 

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

2551 8,135,606 
613 15 3,096 

45,719 
127,059 176,502 49,443 21.70 6.08 

1,688.35 

2552 7,939,923 
597 8 2,383 

39,850 
106,598 149,436 42,838 18.82 5.39 

1,569.19 

2553 8,177,618 
619 11 2,149 

39,919 
103,813 146,511 42,698 17.92 5.22 

1,592.63 

2554 8,222,960 
590 4 1,630 

35,709 
91,699 129,632 37,933 15.76 4.61 

1,616.52 

2555 8,575,398 
717 19 1,818 

36,166 
93,106 131,826 38,720 16.37 4.52 

1,726.58 

ที่มา: (คู่มือกำรฝึกอบรม  หลักสูตร  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน, 
2557, หน้ำ 8) 
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   นอกจำกนีย้ังได้มกีำรจ ำลองสำเหตุที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุและควำมสูญเสียหลำยรูปแบบ
แต่ละแบบที่ง่ำยและใช้กันในกำรควบคุมอุบัติเหตุอย่ำงกว้ำงขวำง คือ  แบบจ ำลองเกี่ยวกับกำร
ค้นหำสำเหตุของอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย (Loss Causation Model)  ของ Frank E. Bird  ซึ่งมี
รูปลักษณะคล้ำยโดมิโนของ H.W. Heinrich  ดังนี ้

 

 

ภาพท่ี  9. 3  แบบจ ำลองสำเหตุของอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย (Loss Causation Model) 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  คู่มือกำรฝึกอบรม หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
หัวหน้ำงำน,  2557,  หน้ำ 21)  

   จำกภำพที่ 9.3  แสดงให้เห็นแบบจ ำลองสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย   
ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกัน  ได้แก่  1) กำรขำดควำมควบคุม  ซึ่งมีสำเหตุมำ
จำก  โครงกำรไม่เพียงพอ  ไม่มีมำตรฐำน  และกำรปฏิบัติงำนขำดมำตรฐำนที่เพียงพอ  2) สำเหตุ
พื้นฐำน  ซึ่งเกิดจำกปัจจัยคน  ที่ขำดควำมรู้  ควำมสำมำรถและควำมพร้อมทำงด้ำนจิตใจ  และ
ปัจจัยกำรท ำงำน  มักเกิดจำก  กำรออกแบบทำงด้ำนวิศวกรมที่ไม่เหมำะสมกับสถำนที่ และกำร
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่ำง   ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน  3) สำเหตุในขณะนั้น  เกิดจำกกำรปฏิบัติ
และสภำพกำรณ์ที่ต่ ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำน  4) เหตุกำรณ์ผิดปกติ ซึ่งเกิดจำก  กำรสัมผัสกับพลังงำน
หรอืวัตถุ  เป็นสำเหตุที่เกิดขึน้ฉับพลัน  เช่น  กำรชน  กำรกระแทก  กำรถูกหนีบ  ตัวอย่ำงเช่น  กำร
เข้ำไปในลิฟต์โดยสำร  หำกกำรตั้งค่ำของกำรเปิด-ปิดลิฟต์  เร็วมำกเกินไป  จะท ำให้ผู้ที่เข้ำลิฟต์
โดยสำรกระแทกทันที  ซึ่งท ำให้เกิดกำรเจ็บปวดจำกกำรหนีบของลิฟต์ได้  5) ควำมสูญเสีย  ส่งผล
ต่อคน  ทรัพย์สิน  กระบวนกำรผลิตหยุดชะงักทันที  ตัวอย่ำงเช่น  ไฟฟ้ำลัดวงจร  ท ำให้ไม่สำมำรถ
ผลิตสินค้ำต่อได้  จงึต้องหยุดผลิตเพื่อตรวจสอบสำเหตุที่เกิดขึน้ทันที 

ขาดการควบคุม 

1.  โครงกำรไม่
เพียงพอ 

2. มำตรฐำนของ
โครงกำรไม่
เพียงพอ 

3.  กำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนไม่
เพียงพอ 

สาเหตุพื้นฐาน 

ปัจจัยจากคน 

 

ปัจจัยจำกงำน 

 

 

สาเหตุใน
ขณะนั้น 

 

กำรปฏิบัติและ
สภำพกำรณ์ที่ต่ ำ
กว่ำมำตรฐำน 

เหต์การณ์
ผิดปกติ 

 

สัมผัสกับพลังงำน
หรือวัตถุ 

ความสูญเสีย 

คน 

ทรัพย์สิน 

กระบวนกำรผลิต 
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ผลกระทบจากอุบัติเหตุ 

   กำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำนภำยในองค์กำรจะมีผลกระทบจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ
ตำมมำได้แก่  ควำมสูญเสียทำงตรง (Direct Loss)  ควำมสูญเสียทำงอ้อม (Indirect Loss)  และ
ผลกระทบโดยตรงของพนักงำนเมื่อประสบอุบัติเหตุ  ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss)  เป็นกำรสูญเสียเงินจ ำนวนหนึ่งเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำย  อันมีสำเหตุมำจำกกำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำนที่เห็นได้ชัดเจน  ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่จะต้อง
จำ่ยให ้ ได้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล  เงินทดแทนกำรได้รับกำรบำดเจ็บ  ค่ำท ำขวัญ  ค่ำท ำศพ  และ
ค่ำประกันชีวติ  เป็นต้น 

2. ความสูญเสียทางอ้อม (Indirect Loss)  เป็นกำรเสียค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกกำร
สูญเสียโดยตรง  ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนในระหว่ำงที่พนักงำนเกิดอุบัติเหตุ  และท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งมีผลท ำใหเ้ครื่องมอืเครื่องจักร  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เสียหำย  ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะต้องท ำกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรท ำงำนดังกล่ำว  
เมื่อเครื่องจักรเสียหำยส่งผลให้กำรท ำงำนทุกอย่ำงต้องหยุดชะงักตำมไปด้วย  และท ำให้เกิดผล
ผลิตล่ำช้ำตำมมำไม่สำมำรถผลิตงำนใหท้ันตำมกำรสั่งซือ้ของลูกค้ำ 

3. ผลกระทบโดยตรงของพนักงานเมื่อประสบอุบัติเหตุ  ระหว่ำงที่พนักงำนเกิด
อุบัติเหตุทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร  และจะต้องหยุดพักรักษำตัวเป็นระยะเวลำ
ยำวนำนตำมใบรับรองแพทย์  ซึ่งบำงรำยพบว่ำอำจถึงพิกำร  หรือบำงรำยอำจทุพลภำพ  ไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ช่ัวครำว  องค์กำรอำจต้องดูแลและเยียวยำรักษำพนักงำนในระยะหนึ่งให้
สำมำรถกลับเข้ำมำท ำงำนได้  หรือบำงรำยอำจไม่สำมำรถกลับมำท ำงำนได้เลยเนื่องจำกพิกำร 
ในกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเสำหลักของครอบครัวยิ่งเป็นกำรสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สำมำรถจะหำ
สิ่งใดมำทดแทนได้   

   กรณีเกิดข่ำวอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งขับโดยเยำวชนประสำนงำนกับรถตู้ประจ ำทำงบนถนน
สำยหลักส่งผลใหม้ีผู้เสียชีวติหลำยคนซึ่งบำงคนเป็นเสำหลักของครอบครัวซึ่งเป็นที่น่ำเห็นใจและ
เศร้ำสลดมำก    

 

ความปลอดภัยในการท างานตามกฎหมายแรงงาน 

   ตำมที่รัฐบำลได้ออกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สถำนประกอบกำรได้ตระหนัก  และมีมำตรกำรป้องกันร่วมเพื่อป้องกันอันตรำยที่จะเกิดขึ้น  
สถำนประกอบกำรควรก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็นลำยลักษณ์อักษร  และใน
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กำรก ำหนดนโยบำยควรท ำด้วยควำมจริงใจต่อบุคลำกรที่อยู่ภำยในองค์กำรโดยมีหลักกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยส ำคัญที่สุด  เพรำะหำกเกิดอุบัติเหตุใด   เกิดขึ้นก็ตำมผลที่ตำมมำอำจท ำให้เกิด
อันตรำยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  ย่อมสร้ำงควำมโศกเศร้ำเสียใจให้กับครอบครัวของบุคลำกรอีก
ด้วย  กำรน ำนโยบำยทำงด้ำนควำมปลอดภัยมำใช้ในสถำนประกอบกำรจึงเป็นกำรยับยั้งอันตรำย
ต่ำง     ที่อำจเกิดขึ้นในภำยหลัง  จึงได้มีกำรน ำกระบวนกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุจะต้องเริ่ม
จำกสิ่งต่ำง   ดังนี ้

1. การสรรหาบุคลากร  เป็นด่ำนแรกที่ส ำคัญที่สุดในกระบวนกำรป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุในสถำนประกอบกำร  กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรควรจะมีวิธีกำร
ทดสอบเพื่อคัดเลือกคนเข้ำมำท ำงำนที่เกี่ยวกับกำรป้องกันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เช่นกำร
ทดสอบภำคปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่อยู่ในสถำนประกอบกำร 
โดยสังเกตกำรท ำงำนของผูส้มัครว่ำใช้ถูกต้องตำมหลักวิธีกำรหรือไม่มีคล่องตัวในกำรใช้งำนกำร
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันขณะที่เริ่มทดสอบ  เป็นต้น 

2. ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  
สถำนประกอบกำรควรจัดบุคลำกรเพื่อมำท ำหน้ำที่รับผิดชอบทำงด้ำนควำมปลอดภัยและ
คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยประจ ำสถำนประกอบกำร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่มีควำมรู้
ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์  เพรำะผู้ที่จบทำงด้ำนนี้จะมีควำมรู้และหลักพื้นฐำนเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนเทคนิควิธีกำรต่ำง   เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  รวมไปถึงวิธีกำรจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง  เพื่อจัดท ำรำยงำนให้กับ
ผูเ้กี่ยวข้องทรำบ  โดยเฉพำะผู้บริหำรระดับสูง  รวมไปถึงกำรเตรียมเครื่องมือป้องกันภัยส ำหรับ
งำนแต่ละชนิดที่แตกต่ำงกันออกไป  ทั้งนี้คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัยจะคอยติดตำมและ
รำยงำนผลก่อนเกิดและหลังเกิดอุบัติเหตุของพนักงำน  เพื่อน ำไปแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่เกิดอีก
ในภำยหลัง 

3. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย แยกออกเป็น 2 ประเภทคือ  ประเภทผู้ปฏิบัติงำนใช้
โดยตรง และประเภทที่อยู่กับเครื่องมืออุปกรณ์  ประเภทผู้ปฏิบัติงำน  ได้แก่  ถุงมือแว่นตำ  
หน้ำกำก  หมวก  รองเท้ำ  เสื้อป้องกันไฟและรังสี  ที่อำจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง  ควร
มีขนำดที่กะทัดรัดและเหมำะสมกับขนำดตัวของผู้ปฏิบัติงำน  ส่วนประเภทที่อยู่กับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์เครื่องจักรต่ำง   ได้แก่  ถังดับเพลิงที่ใส่สำรป้องกันชนิดต่ำง   ฆ้อนส ำหรับทุบกระจก  
เป็นต้น  อุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้  สถำนประกอบกำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องจัดหำให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน  และควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรใช้งำนทุกครั้ง  ส ำหรับพนักงำน
เข้ำใหม่ในวันปฐมนิเทศ  ปลูกฝังให้พนักงำนได้ตระหนักถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น  ส่วนพนักงำนที่
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ปฏิบัติงำนนำนมำแล้วก็ควรที่จะได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องกับหน่วยงำนภำยนอกที่จัดขึ้นอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

4. การวิเคราะห์อุบัติเหตุ  เป็นกำรวิเครำะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เกิดว่ำมี
สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุมำจำกที่ใดบ้ำง  เช่น  เกิดจำกตัวบุคคลที่ท ำงำนโดยควำมประมำท  
เกิดจำกตัวบุคคลที่ท ำงำน  โดยใส่เครื่องป้องกันแล้วแต่ยังเกิดอีก  หรือเกิดจำกตัวอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรที่ช ำรุดเสียหำย  มีผู้เสียชีวิตมำกน้อยเพียงใดในแต่ละครั้ง  และในกำรเกิด
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง  ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรเขียนรำยงำนจดบันทึก
ข้อมูลแหล่งอ้ำงอิงต่ำง   สัมภำษณ์จำกผู้อยู่ในเหตุกำรณ์นั้น  เพื่อที่จะได้น ำมำเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำหำแนวทำงป้องกันร่วมกันไม่ใหเ้กิดขึ้นอีกในภำยหลัง 

5. การสร้างการจูงใจด้านความปลอดภัย  สถำนประกอบกำรควรจัดให้มีกำรสร้ำง
แรงจูงใจทำงด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกตระหนัก
ถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มพนักงำน  โดยสถำนประกอบกำรอำจเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม
และรณรงค์ทำงด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรขึ้น  ซึ่งเรำสำมำรถยกตัวอย่ำงกิจกรรม
ส่งเสริมควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท ำงำน  ส่วนใหญ่นิยมจัดท ำขึน้  ได้แก่ 

5.1 กำรจัดนิทรรศกำร  หรอืกำรจัดนิทรรศกำรควำมปลอดภัย 

5.2 กำรบรรยำยพิเศษ 

5.3 กำรประกวดค ำขวัญควำมปลอดภัย 

5.4 กำรประกวดภำพโปสเตอร์ 
5.5 กำรประกวดกำรรำยงำนสภำพงำนที่ไม่ปลอดภัย 

5.6 กำรประกวดควำมสะอำด 

5.7 กำรจัดฉำยวิดีโอควำมปลอดภัย 

5.8 กำรรณรงค์กำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

5.9 กำรรณรงค์กิจกรรม  5 ส 

5.10 กำรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย KYT 

5.11 กำรท ำแผน่ป้ำยแสดงสถิติอุบัติเหตุหรือป้ำยประกำศ 

5.12 กำรตอบปัญหำชิงรำงวัล 

5.13 กำรกระจำยเสียงบทควำม 

5.14 กำรจัดท ำเอกสำร  หรอืบทควำม 

5.15 กำรทัศนศกึษำในสถำนประกอบกิจกำรอื่น 

   กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  กิจกำร
บำงแห่งอำจจัดให้รำงวัลแก่ฝ่ำยหรือแผนกที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศเป็นโล่ห์ประกำศเกียรติคุณใน
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กำรประกวดหรือจัดท ำกิจกรรมดังกล่ำว  หรือกำรจูงใจด้วยกำรให้เงินรำงวัลเป็นขวัญและ
ก ำลังใจใหก้ับผู้ปฏิบัติงำน   

   หน่วยงำนภำครัฐจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมประจ ำปีด้วยกำรให้สถำนประกอบกำร
ส่งช่ือเข้ำไปร่วมประกวด  โดยหน่วยงำนภำครัฐจะเป็นผู้ไปประเมินกิจกรรมว่ำสถำนประกอบกำรมี
องค์ประกอบครบตำมที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและกติกำที่ตั้งไว้มำกน้อยเพียงใด  และรวบรวมรำยช่ือ
สถำนประกอบกำรแห่งนั้นให้มำรับโล่ห์ประกำศเกียรติคุณในวันที่จัดงำนประจ ำปีกำรประกวด
กิจกรรม 5 ส. ภำยในองค์กำร  กำรประกวดค ำขวัญเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  เป็นต้น  
ในกำรกระท ำกิจกรรมทำงด้ำนควำมปลอดภัยควรจัดให้กำรท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  ไม่ควรจัด
เพียงเพื่อใหม้ีภำพประกอบกิจกรรมเท่ำนั้น  ควรจูงใจใหพ้นักงำนมีส่วนร่วมด้วยกัน   

   เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วตำมกฎกระทรวงได้ก ำหนดกฎหมำยขึ้นมำเป็นพระรำชบัญญัติ  
เพื่อให้สถำนประกอบกำรหลำยแห่งได้มีส่วนร่วมและตระหนักต่อควำมรับผิดชอบทำงด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   

   ทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้  ส่วนใหญ่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรม  หรือกรมสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำนอำจเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุม  และเปิดโอกำสให้สถำนประกอบกำร
ทั้งหลำยแห่งได้มีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอ  หรือแข่งขันสถำนประกอบกำรดีเด่น  ภำยใต้กรอบ
แนวควำมคิดและเงื่อนไขที่เจ้ำภำพก ำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เข้ำร่ วม
โครงกำร  และยังช่วยให้ผู้บริหำรสถำนประกอบกำรได้พบกับผู้ผลิตสินค้ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยที่มมีำตรฐำนรับรอง และได้รับควำมรู้โดยตรงอีกด้วย 

6. การสื่อสารข้อมูลในองค์การ  สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดท ำบอร์ดไว้บริเวณ
ทำงเข้ำ-ออก  ตรงบริเวณที่ลงเวลำของพนักงำนโรงอำหำรหรือห้องสมุดของสถำนประกอบกำรเอง  
เพื่อให้พนักงำนได้รับข่ำวสำรข้อมูลต่ำง   อย่ำงทั่วถึง  ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับข่ำวสำรเพื่อกำร
สื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กำร  ควรมีข่ำวสำรที่ทันสมัยและใหม่อยู่ตลอดเวลำ  และควรมีกำร
ประชำสัมพันธ์กระตุ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับทรำบข้อมูล  เช่น  กำรใช้เสียงตำมสำย  กำร
จัดประชุมทุกสัปดำหเ์พื่อแจง้ข่ำวสำรใหก้ับผูจ้ัดกำรทุกฝำ่ยทุกแผนกสื่อสำรข้อมูลไปให้กับพนักงำน
ของตนเองอีกทำง  เป็นต้น 

7. การตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นกำรจัดให้พนักงำนในสถำนประกอบกำรได้รับกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี  ด้วยกำรติดต่อกับโรงพยำบำลเอกชนให้มำตรวจร่ำงกำยให้กับพนักงำน
เป็นประจ ำทุกปี  และสถำนประกอบกำรเป็นผู้จ่ำยค่ำตรวจสุขภำพให้แทนพนักงำน  สถำน
ประกอบกำรจัดให้มีคลินิกประจ ำสถำนประกอบกำรเพื่อให้พนักงำนที่เกิดกำรเจ็บป่วยได้รับกำร
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รักษำทันท่วงทีที่เกิดอุบัติเหตุหรอืเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนขึ้นมำกะทันหัน  กำรจัดห้องพักส ำหรับ
ผู้ป่วยในสถำนประกอบกำรนั้น  จะช่วยลดอัตรำกำรขำดงำนของพนักงำนอันเนื่องมำจำกกำร
เจ็บป่วยขณะปฏิบัติงำนได้อีกด้วย  สถำนประกอบกำรที่จัดให้มีโครงกำรตรวจสุขภำพให้กับ
พนักงำนประจ ำปีถือเป็นสวัสดิกำรที่ดีอย่ำงหนึ่ง  ท ำให้พนักงำนมีควำมรู้สึกเปรียบเสมือนว่ำ
สถำนประกอบกำรที่เขำท ำงำนอยู่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวพนักงำนเอง  และเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์ชื่อเสียงทำงอ้อมของสถำนประกอบกำรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยต่อคนภำยนอกอีก
ด้วย 

8. การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัย  กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดท ำสถิติ  สถำน
ประกอบกำรรำยงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัยในทั้งก่อนและหลังกำรเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งมีกำรจัดท ำ
เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ  จะท ำให้เรำสำมำรถแยกแยะประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกสำเหตุต่ำง     
เช่น  กำรเกิดกำรลุกไหม้ของสำรเคมีขณะที่มีกำรปฏิบัติงำน  กำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรช ำรุด
เสียหำยของเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักร  ไฟฟ้ำลัดวงจร  เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ถือว่ำเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยและสูญเสียต่อทุกคนที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้จะได้มีกำรป้องกันไว้แล้วก็
ตำมกำรน ำข้อมูลมำวิจัยจะท ำใหท้รำบช่วงเวลำและประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ได้เป็นอย่ำงดี 

   หำกเรำได้ก ำหนดนโยบำยไว้แล้วแต่ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกก็ถือว่ำเรำได้ท ำอย่ำงเต็มที่
แล้วตัวอย่ำงเช่น  กำรเกิดระเบิดของโรงกลั่นน้ ำมันไทยออลย์ซึ่งเคยเกิดขึ้นมำแล้วถึง 2  ครั้ง  ใน
ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2553  เป็นต้น  ซึ่งสำเหตุที่เกิดขึ้นสถำนประกอบกำรดังกล่ำวได้มีกำร
ด ำเนินกำรสกัดกั้นให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งที่สองมีควำมสูญเสียน้อยกว่ำกำรเกิดอุบัติเหตุใน
ครั้งที่หนึ่ง (https://www.thaich8.com/news_detail/) 

 

การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

   กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เป็นสิ่งที่สถำนประกอบกำรทุกแห่งควรใส่ใจ
และให้ควำมร่วมมือต่อหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำมำดูแล  และให้ค ำแนะน ำแก่สถำนประกอบกำรที่
เป็นเช่นนี้  เพรำะหำกเกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อพนักงำนแล้วย่อมท ำให้เกิดควำมสูญเสียตำมมำ
เมื่อเกิดขึ้นมำแล้วต้องมีกำรตรวจสอบสำเหตุของกำรเกิดขึ้นว่ำเกิดเพรำะอะไรมีกำรป้องกัน
หรอืไม่เกิดขึน้เป็นครั้งที่เท่ำไหร่ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่ต้องจดบันทึกเป็นข้อมูลสถิติขององค์กำร
ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรหำแนวทำงป้องกันร่วมกันไม่ใช่หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยใดเพียงฝ่ำยหนึ่ง
สถำนประกอบกำรควรใหค้วำมร่วมมือกับภำครัฐส่วนพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนก็ควรให้ควำมร่วมมือ
กับสถำนประกอบกำรด้วยกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้ไม่สูญเสียต่อชีวิตและ

https://www.thaich8.com/news_detail/
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ทรัพย์สินในภำยหลัง (เสนำะ  ติเยำว์, จีระ  ประทีป, 2553, หน้ำ 19-20)  ซึ่งสรุปเป็นภำพได้
ดังนี ้

 

 

 

ภาพท่ี  9. 4  กำรสรำ้งควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 357) 

   จำกภำพที่ 9.4  สำมำรถอธิบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนขององค์กำร
จ ำเป็นจะต้องมีกำรควบคุม 3  สิ่งที่ส ำคัญดังนี ้  

1. ควบคุมสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  กำรเกิดอุบัติเหตุใด   ขึ้นในองค์กำรย่อม
น ำมำซึ่งกำรสูญเสียต่อชีวิตและครอบครัวและทรัพย์สินขององค์กำรตำมในภำยหลัง  ดังนั้น  กำรที่
สถำนประกอบกำรควรจะต้องท ำกำรป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่จะเกิดขึ้นมำในภำยหลัง  ซึ่งสำมำรถ
ท ำได้ดังนี ้

1.1 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  สำมำรถเกิดได้จำกสถำนประกอบกำรแห่งนั้นไม่ได้
รับควำมเอำใจใส่ดูแลเท่ำที่ควร  จนท ำให้สภำพของสถำนที่ท ำงำนเกิดควำมสกปรก  มีฝุ่นละออง
จับ  หรือกำรเกิดช ำรุดของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เสียหำยมำนำนแล้วแต่ไม่ได้รั บกำร
ซ่อมแซม  หรืออำจช ำรุดไปตำมระยะเวลำแต่ยังเอำมำใช้อยู่  ทั้งหมดล้วนแต่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งสิ้น  สถำนประกอบกำรหลำยแห่งใช้กิจกรรม 5  ส  เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน

กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ควบคุมสภำพท่ีอำจ
ก่อให้เกิดอันตรำย   

สภำพกำรณ์ 

ท่ีไม่ปลอดภัย   

กำรกระท ำของบุคคล 

ท่ีไม่ปลอดภัย 

กำรควบคุมขณะปฏิบัตงิำน  

กำรจัดบุคลำกรในกำร
ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

พนักงำนก่อนเข้ำบริเวณ
ท่ีท ำงำนที่มคีวำมเสี่ยง

อันตรำยสูง 

กำรควบคุมมใิห้เกิด
อันตรำยซ้ ำ   

กำรทบทวนและ
ตรวจสอบอุปกำรณ์

อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อมิให้
เกิดเหตุกำรณ์ซ้ ำ 
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องค์กำร  ทั้งนี้  เพรำะกิจกรรม 5 ส  เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงบุคลำกรภำยในองค์กำรทุกระดับและก่อให้เกิดจิตส ำนึกที่ดีร่วมกันต่อองค์กำรตำมมำอีก
ด้วย   

1.2 การกระท าของบุคคลที่ไม่ปลอดภัย  ถึงแม้ว่ำสถำนประกอบกำรหลำยแห่งจัด
ใหม้ีอุปกรณ์เครื่องป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรท ำงำน  หรือแม้แต่คู่มือปฏิบัติงำน  แต่บุคลำกร
หลำยคนกับไม่ให้ควำมสนใจและใส่ใจเท่ำที่ควร  จึงท ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ตัวอย่ำงเช่น  
คู่มือปฏิบัติงำนที่ก ำหนดให้ท ำตำมขั้นตอนเรียงล ำดับเป็นข้อ  1 2 3 4 5  ข้อ  แต่บุคลำกรส่วน
ใหญ่มักจะลัดขั้นตอนกำรท ำงำนจึงท ำให้เกิดข้อผิดพลำดตำม  กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้ำใต้ดิน
ถอยหลังมำชนกันที่อูซ่่อมบ ำรุงท ำให้มีผู้โดยสำรบำดเจ็บจ ำนวนมำก  เป็นตัน 

2. การควบคุมขณะปฏิบัติงาน จัดใหม้ีบุคลำกรท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรระหว่ำงที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนอยู่ในสถำนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ  ควรตรวจสอบ
ตั้งแต่กำรแต่งกำย  และกำรติดเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ท ำว่ำถูกต้องครบถ้วนมำก
น้อยเพียงใด  หรือขณะปฏิบัติงำนพบว่ำมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบด ำเนินกำรหยุดกำรท ำงำน  
และหำสำเหตุที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเพื่อที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที  ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงำนหลำยคน
เมื่อไม่มีผู้ควบคุมกำรท ำงำนมักจะละเลยต่อชุดหรือเครื่องแบบที่ตนเองต้องใส่  ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ตำมมำในภำยหลัง  เมื่อเป็นเช่นนี้หน่วยงำนที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัย  ควรมีกำรตักเตือนรำยงำน
ควำมประพฤติเกี่ยวกับกำรแต่งกำยของผู้ปฏิบัติงำนก่อนปฏิบัติงำนและหลังปฏิบัติงำนว่ำถูกต้อง
หรือไม่  หำกพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนไม่ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดระเบียบข้อบังคับขององค์กำรซึ่งอำจมีผล
ต่อกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของตัวเขำเอง 

3. การควบคุมมิให้เกิดอันตรายซ้ า  กรณีที่มีกำรเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  หลังจำก
ตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่ได้เกิดจำกตัวอุปกรณ์เครื่องมือในกำรท ำงำน  แต่เป็นกำรเกิดจำกตัวของ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเอง  ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนควำมปลอดภัยจะต้องหำแนวทำง
ป้องกันด้วยกำรจัดให้มีกำรอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับงำนนั้น  เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักและเข้ำใจ
ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในภำยหลัง  และสร้ำงทัศนคติของพนักงำนที่มีต่อองค์กำรให้เป็นไปในทิศทำง
ที่ดขีึน้ 
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การป้องกันอุบัติเหตุ 

   เพื่อใหก้ำรป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ภำยในองค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิด
ประสิทธิผลในกำรท ำงำน  จึงต้องมีหลักในกำรป้องกันอุบัติเหตุภำยใต้หลัก 3  E  ซึ่งแสดงเป็น
ภำพ (เสนำะ  ติเยำว์, จรีะ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 21)  ได้ดังนี ้

 

 

ภาพท่ี  9. 5  กำรป้องกันอุบัติเหตุภำยใต้  หลัก  3 E 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 359) 

   จำกภำพที่ 9.5  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดกำรป้องกันอุบัติเหตุภำยใต้หลัก 3 E  

ประกอบไปด้วย  1) Engineering  2) Education  3) Enforcement ได้ดังนี ้

1. หลักวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  หมำยถึง  กำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ที่ดี
มำใช้ในออกแบบแผนผังโรงงำน  รวมถึงกำรออกแบบจัดผังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีลักษณะกำร
ลื่นไหลและเช่ือมโยงกำรจัดผังในที่ท ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ไม่ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวำง  ท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนสะดุดล้มจนเกิดอุบัติเหตุอื่น   ตำมมำระหว่ำงปฏิบัติงำน  ซึ่งจะช่วยให้งำนนั้นสำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง  

2. หลักการให้การศึกษา (Education)  หมำยถึง  กำรให้กำรศึกษำ  กำรอบรม  กำรให้
ควำมรู้  ไม่ว่ำจะเป็น กำรอบรมจำกภำยในและภำยนอกองค์กำร  ควรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้วยกำรสำธิตกำรท ำงำนของอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำงำนโดยผู้มีประสบกำรณ์หรือหัวหน้ำงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในเครื่องมือนั้น  กำรส่ง
บุคลำกรออกไปอำจท ำได้โดยกำรได้รับเชิญจำกบริษัทที่จ ำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องมือหรือมีสัมพันธ์
ภำพที่ดีกับองค์กำร  ให้รับกำรอบรมเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  หรือในกรณีที่มี

กำรป้องกันอุบัตเิหต ุ

 หลักวศิวกรรมศำสตร์ 

Engineering 

หลักกำรให้กำรศึกษำ 

Education   

กำรปฏบัิตติำมกฎระเบียบกำรท ำงำน 

Enforcement 
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อุปกรณ์ที่มีควำมทันสมัยและปลอดภัยมำกขึ้น  ตัวอย่ำงเช่น  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย Home Mart 
จ ำกัด  (มหำชน)  เป็นบริษัทที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกำรออกแบบวัสดุตกแต่งภำยใน  ที่มักจะ
สร้ำงนวัตกรรมของสินค้ำใหม่   เกิดขึ้นอยู่เสมอ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตปูนผสมสี  หรือไม้ฝำเชอร่ำ  
มักจะเชิญผู้รับเหมำก่อสร้ำงหรือพนักงำนให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  เพรำะบุคคลเหล่ำนี้จะได้น ำมำ
พัฒนำงำนของตนเองและแนะน ำลูกค้ำหรือผูใ้ช้ผลิตภัณฑต์่อไปอีก  เป็นต้น     

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบการท างาน (Enforcement)  หมำยถึง  กำรก ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน  คู่มือทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบตั้งแต่วันที่เข้ำมำท ำงำน  ควรบรรจุหัวข้อเรื่องของกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ ำเป็นลงในกำร
ปฐมนิเทศวันแรกของกำรเริ่มท ำงำน  แยกเป็นหัวข้อต่ำงหำกใหก้ับบุคลำกรที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำน  และ
ควรชี้แจงว่ำถ้ำเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วจะมีผลเสียอย่ำงไรบ้ำงต่อระเบียบวินัยกำรท ำงำนขององค์กำร  
ตัวอย่ำงเช่น  อบรมไปแล้วพบว่ำพนักงำนไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนจะมีผลต่อกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กำร  ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรท ำงำนของตัวเขำเอง  รวมถึงกำรได้มำของ
โบนัส  สวัสดิกำรอื่น ตำมมำอีกด้วย  เป็นต้น  

 

การประเมินการสูญเสยี 

   เป็นที่ทรำบอยู่แล้วว่ำ  เมื่อไหร่ก็ตำมที่เกิดกำรสูญเสียและกำรประเมินกำรสูญเสียที่
เกิดจำกอุบัติเหตุ  นั่นหมำยควำมว่ำย่อมน ำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กำร  
โดยเฉพำะในส่วนของบุคลำกรที่เป็นเสำหลักของครอบครัวกำรสูญเสียยิ่งมีผลกระทบต่อคนใน
ครอบครัว  หำกไม่เสียชีวติหรอืพิกำรสิ่งที่ตำมมำบำงรำยถึงกับครอบครัวแตกแยก  กำรขำดผู้น ำ
ของครอบครัวในกำรด ำเนินชีวิตจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และส ำคัญที่สุด  ในส่วนขององค์กำรผลจำก
กำรสูญเสียท ำให้กำรผลิตหยุดชะงัก  อันมีผลมำจำกกำรตรวจสอบและรำยงำนผลเกี่ยวกับกำร
เกิดอุบัติเหตุในโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรแห่งนั้น  นอกจำกนี้ยังมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร
ดูแลรักษำบุคลำกร  ดูแลบุคคลในครอบครัว  กำรด ำเนินกำรติดตำมผลในกรณีที่เกิดกำรทุพล
ภำพต่อตัวของบุคลำกร  กำรประสำนงำนกับกองทุนเงินทดแทนที่ต้องน ำมำใช้จ่ำยในกรณีที่เกิด
ควำมสูญเสียต่อร่ำงกำยบำงส่วนไปซึ่งน ำเป็นค่ำในกำรประเมินแทบมิได้ แต่สำมำรถน ำมำ
ประเมินเพื่อหำค่ำควำมสูญเสียอันเนื่องมำจำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

   ในกำรหำอัตรำควำมถี่และอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ  ในอดีตที่ผ่ำนได้มีกำรคิด
เกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละปีเปรียบเทียบกันในรูปแบบจ ำนวนครั้ง  ซึ่ง
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ไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับองค์กำรอื่น   ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบธุรกิจ  ขนำดของธุรกิจที่
แตกต่ำงกันก็เป็นปัจจัยที่ท ำใหก้ำรค ำนวณแตกต่ำงกันอีกด้วย 

   ปัจจุบัน  ประเทศสหรัฐอเมริกำ (American Standard Scale) ได้มีกำรจัดท ำและจัดเก็บ
ข้อมูลรำยงำนทำงด้ำนอุบัติเหตุที่เกิดขึน้  และน ำมำจัดท ำเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วโลก  เพื่อสะดวก
ต่อกำรจัดเก็บข้อมูลและน ำไปใช้ในกำรเปรียบเทียบในแต่ละปีได้อย่ำงถูกต้อง  ซึ่งมีวิธีกำรประเมิน
อุบัติเหตุด้วยกำรน ำจ ำนวนช่ัวโมงที่คนท ำงำนในช่วงเวลำหนึ่งตำมปกติภำยใน 1  ปี  ซึ่งแยก
รำยละเอียดกำรสูญเสียตำมประเภทของอวัยวะที่สูญเสียสรุปเป็นตำรำงกำรได้ดังนี้ 

ตารางที่  9. 5  มำตรฐำนวันหยุดที่เกิดจำกกำรสูญเสียอวัยวะเนื่องจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ 

อวัยวะที่เกิดอุบัติเหตุ 
จ านวนวันหยุด 

จากการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง (วัน) 

เสียชีวติ หรือทุพลภำพตลอดชีวติ      6,000 

ตำบอดทั้งสองข้ำง 6,000 

เสียขำเหนอืหัวเข่ำขึน้ไป 4,500 

เสียแขนต่ ำกว่ำข้อศอก 3,000 

เสียขำต่ ำกว่ำหัวเข่ำลงไป 3,000 

นิว้มอืนิว้เดียว 300 

นิว้หัวแมม่อื 600 

นิว้มอื 3  นิว้ในมอืเดียวกัน 1,200 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  เสนำะ ติเยำว์, จรีะ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 37) 

   จำกตำรำงที่ 9.5  เรำสำมำรถน ำมำคิดหำควำมถี่และอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุสำมำรถ
คิดและค ำนวณได้จำก 2  วิธี  คือ  กำรวัดอัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ  และกำรวัดอัตรำควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ  แต่ละวิธีมีวิธีกำรคิดดังนี้  (วิทยำ  ตันติเสวี, 2556,  หน้ำ 369-370; เสนำะ ติเยำว์,                
จรีะ  ประทีป, 2553,  หน้ำ 37) 

   วิธีที่ 1 การวัดอัตราความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency  Rate)  ข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำร
วัดอัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ  ประกอบด้วย 

 จ ำนวนเวลำที่สูญเสียไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อ 1,000,000  ล้ำนช่ัวโมงกำรท ำงำน   

 จ ำนวนช่ัวโมงที่คนท ำงำนในช่วงเวลำหนึ่ง  เท่ำกับ 1  ปี 
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 สำมำรถแสดงวิธีกำรค ำนวณได้ดังนี้ 

ควำมถี่ของอุบัติเหตุ   

   =  จ ำนวนเวลำที่สูญเสียไปเนื่องจำกอุบัติเหตุ x 1,000,000 ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

        จ ำนวนช่ัวโมงของคนท ำงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

 

   วิธีที่ 2  การวัดอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Rate)  เรำสำมำรถน ำ
ข้อมูลที่ได้มำใช้วัดหำอัตรำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ แสดงได้ดังนี้ 

   ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ 

   =  จ ำนวนวันที่ตอ้งหยุดงำนเพรำะอุบัติเหตุ x 1,000,000  ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

           จ ำนวนช่ัวโมงของคนท ำงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

   เรำสำมำรถน ำมำคิดอัตรำควำมถี่ของกำรเกิดอุบัติเหตุ  อัตรำควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ  และอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุได้ตำมตัวอย่ำงดังตอ่ไปนี้ 

 

   ตัวอย่าง  โรงงำนผลิตกระดำษแห่งหนึ่ง  มีจ ำนวนพนักงำน 1,000  คน  ในปี 2554  

พนักงำนแต่ละคนท ำงำนเฉลี่ยคนละ 280  วัน ใน 1  ปี  ซึ่งท ำงำนวันเฉลี่ยวันละ 8  ช่ัวโมงใน  1 
วัน  ตลอดทั้งปีมอีุบัติเหตุที่เกิดขึน้จำกกำรท ำงำน 50  ครั้ง 

   อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 

   ควำมถี่ของอุบัติเหตุ   
   =  จ ำนวนเวลำที่สูญเสียไปเนื่องจำกอุบัติเหตุ x 1,000,000  ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

       จ ำนวนช่ัวโมงของคนท ำงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

 = 50 x 1,000,000 

1,000 x 280 x 8 

 = 50,000,000 

2,240,000 

 = 22.32  ครั้งต่อปี 
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   จำกตัวอย่ำงในครั้งนี้ท ำให้มีพนักงำนสูญเสียอวัยวะแขน  จ ำนวน 2  คน  อวัยวะขำ 2  

คน  และ  มีผู้เสียชีวติ 1  คน  เรำสำมำรถประเมินควำมสูญเสียที่เกิดจำกอุบัติเหตุได้ดังนี ้   

   ตำมมำตรฐำนกำรเกิดอุบัติเหตุของสหรัฐอเมริกำ  ก ำหนดวันที่เกิดจำกกำรสูญเสีย 
อวัยวะขำ 2  คน   ละ 3,000  วัน:คน  คิดเป็น 6,000  วัน  และเสียชีวิต 1  คน  คิดเป็น 6,000  
วัน 

   ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ (กรณีสูญเสียอวัยวะ)    

   =  จ ำนวนวันที่ตอ้งหยุดงำนเพรำะอุบัติเหตุ x 200,000  ช่ัวโมงกำรท ำงำนจ ำนวน 

         ช่ัวโมงของคนท ำงำนทั้งหมดที่ได้รับอันตรำย 

 = 12,000 x 1,000,000 

 1,000 x 280 x 8 

 = 12,000,000,000 

   2,240,000 

 = 5,357  วัน 

  

   จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น  สรุปได้ว่ำ  จ ำนวนวันที่สูญเสียจำกกำรเสียอวัยวะขำ  และเสียชีวิต  
รวมทั้งสิน้ 5,537  วัน   

   สรุปได้ว่ำ  กำรประเมินกำรสูญเสียที่เกิดจำกอุบัติเหตุในกำรท ำงำนแต่ละครั้ง  จ ำนวนวันที่
สูญเสียทั้ง 2  ตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำไม่ว่ำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะมำกหรือน้อย  ขนำด
และประเภทขององค์กำรแตกต่ำงกัน  ก็จะใช้หลักเกณฑ์พิจำรณำกำรประเมินกำรสูญเสียที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกันทั่วโลกมำใช้ในกำรเปรียบเทียบ 

 

การบริหารความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

     กำรบริหำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  จ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่องค์กำรทั้งหลำยจะต้องปฏิบัติภำยใต้กฎกระทรวง  รวมถึงข้อก ำหนดของกฎหมำยควำม
ปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและลูกจ้ำงเข้ำ
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ท ำงำนใหม่ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย พ.ศ. 2554  เพื่อน ำมำบริหำรควำม
ปลอดภัย  และอำชีวอนำมัย  ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นายจ้าง  เพื่อให้นำยจ้ำงได้วำงแผนบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกำร  เพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจำ้งทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำร 

2. ลูกจ้าง  เพื่อใหลู้กจำ้งทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำรได้รับควำมคุ้มครองควำมปลอดภัยขณะที่
ตนปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กำร 

3. ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคุ้มครองและดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้แก่ผู้มำเยี่ยม 
ผูร้ับเหมำ ลูกค้ำ  หรอืบุคคลอื่น   ที่เข้ำมำมีสว่นเกี่ยวข้องกับงำนขององค์กำร 

4. นายจ้างตามกฎหมายความปลอดภัย  หมำยถึง กำรที่ผู้บริหำรขององค์กำรได้
มอบหมำยให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ำมำท ำหน้ำที่และรักษำผลประโยชน์ต่ำง   ขององค์กำร  
และมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรทุกอย่ำงแทนผู้บริหำรทุกกรณี 

5. ลูกจ้างตามกฎหมายความปลอดภัย  หมำยถึง  ผู้องค์กำรได้รับกำรยินยอมให้มำ
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร  และด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมต่ำง   ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนประกอบกำรแหง่นั้น 

   ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
พ.ศ. 2554  ได้ก ำหนดใหน้ำยจำ้งปฏิบัติตอ่ลูกจ้ำงต่อไปนี ้ 

   หน้าที่ของนายจ้าง   
1. เป็นผูดู้แลสถำนประกอบใหม้ีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เหมำะสม   
2. ผูร้ับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทั้งหมด 

3. ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรงำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำ
มัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

4. จะต้องจัดตั้งและด ำเนินกำรโดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่  จป.  บุคลำกร  หน่วยงำน  หรือ
คณะบุคคล  เพื่อด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

5. ต้องแจกแจงคู่มือกำรท ำงำนให้กับลูกจ้ำงทุกคนก่อนที่จะเข้ำท ำงำน  และท ำกำร
ปฐมนเิทศในวันแรกของกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของลูกจำ้ง 

6. กรณีได้รับค ำเตือน  ค ำสั่ง  หรือค ำวินิจฉัยของอธิบดี  ค ำสั่งของดพนักงำนตรวจ
ควำมปลอดภัยฯ  จะต้องปิดประกำศไว้ในสถำนที่เห็นได้ชัดเจน ภำยใน 15  วัน 

7. ต้องใหบุ้คลำกรทุกระดับได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง 
8. ติดประกำศสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยไว้ในจุดที่เกิดอันตรำย 
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9. กรณีที่มีสถำนประกอบกำรหลำยแห่ง  จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน 

10. ในกรณีที่มีกำรเช่ำสถำนที่ประกอบกิจกำร  นำยจ้ำงสำมำรถจัดให้อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยไว้ในสถำนที่ท ำงำนแห่งนั้น  โดยไม่ถือว่ำผิดเงื่อนไข
สัญญำใด   ทั้งสิน้ 

11. ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรและให้ควำมร่วมกับหน่วยงำนต่ำง  ที่เกี่ยวข้อง ในกำรประ
ประเมินควำมเสี่ยง ศกึษำผลกระทบในด้ำนต่ำง  ร่วมกัน 

12. กรณีที่ลูกจำ้งเกิดอุบัติเหตุรำ้ยแรง  จะต้องด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
12.1 กรณีเสียชีวิต  ต้องแจ้งให้พนักงำนตรวจแรงงำนทรำบ และจัดท ำหนังสือ

รำยงำนภำยใน 7  วัน  นับแต่วันที่ลูกจำ้งเสียชีวติ 

12.2 กรณีสถำนประกอบกำรเสียหำย  มีสำรเคมีรั่วไหล  ไฟไหม้  จะต้องจัดท ำ
หนังสือเพื่อรำยงำนใหพ้นักงำนตรวจแรงงำนทรำบภำยใน 7  วัน 

12.3 กรณีลูกจ้ำงเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน  
นำยจำ้งจะต้องรำยงำนต่อส ำนักงำนประกันสังคมของจังหวัดที่ลูกจ้ำงปฏิบัติงำน  และท ำหนังสือ
ชีแ้จงภำยใน 7  วัน 

13. นำยจ้ำงจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง  ให้แก่พนักงำนตรวจควำม
ปลอดภัย  และยังสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกลูกจ้ำงได้อกีด้วย 

   ส ำหรับลูกจ้ำง  จะต้องมีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  ดังนี ้

   หน้าที่ลูกจ้าง 
1. ใหค้วำมร่วมมอืกับนำยจำ้งในกำรด ำเนินกำรและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย 

2. ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อย่ำง
เคร่งครัด 

3. ในกรณีที่มีสถำนประกอบกำรหลำย  แห่ง  ลูกจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบว่ำ
ด้วยควำมปลอดภัย 

4. กรณีที่พบว่ำมีอุปกรณ์บกพร่อง  ช ำรุดเสียหำย  ลูกจ้ำงจะต้องแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  หัวหน้ำงำน  หรอืผูบ้ริหำร 

5. ขณะปฏิบัติงำน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  เพื่อป้องกันกำร
เกิดอุบัติเหตุต่ำง  ที่อำจเกิดขึน้ได้ 
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   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นเรำสำมำรถสรุปเป็นรูปภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของกฎหมำย
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  ที่มีต่อบุคลำกรทุกคนในองค์กำรเป็นรูปภำพได้
ดังนี ้

 

 

ภาพท่ี  9. 6  กำรบริหำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 366) 

 

   จำกภำพที่ 9.6 แสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลได้ออกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  เพื่อคุ้มครองให้กับบุคลำกรทุกคนในสถำนประกอบกำรทุกแห่ง  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น  ท ำ
ให้เกิดผลกระทบหลำย   ด้ำนตำมมำอีกในภำยหลัง  ดังนั ้น  สถำนประกอบกำรทุกแห่ง
จ ำเป็นจะต้องปฏิบัติตำมประกำศของกฎกระทรวงอย่ำงเคร่งครัด  และต้องจัดให้มี  หรือ
แต่งตั้งผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเกี่ยวข้องเฉพำะด้ำน  และแต่งตั้งให้มีผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  

ประกำศกระทรวง 

สถำนประกอบกำร 

เจำ้หน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 

ระดับวิชำชีพ 

ระดับเทคนิคช้ันสูง 

ระดับเทคนิค 

ระดับบริหำร 

ระดับหัวหน้ำงำน 
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   ตำมกฎกระทรวงได้ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549  ได้ให้ควำมหมำยของ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไว้ว่ำ 

   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  หมำยถึง  ลูกจ้ำงที่นำยจ้ำงแต่งตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ระดับหัวหน้ำงำน  ระดับ
บริหำร  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชำชีพ 

   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ระดับหัวหน้ำงำน  จึงหมำยถึง  ลูกจ้ำง
ระดับหัวหน้ำงำนที่นำยจ้ำงแต่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน  ในสถำนประกอบกิจกำรซึ่งสถำนประกอบกำรหลำยแห่งไม่ว่ำจะ
เป็นหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนควรจัดให้มีกำรอบรมและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของตัวผู้ปฏิบัติงำนขณะปฏิบัติงำนและกำรป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยควรมี
นโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผดิชอบของผูป้ฏิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดสำมำรถสรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 

ตารางที่  9. 6  องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 

     และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ประเภท
กจิการ 

จ านวน
ลูกจ้าง 
(คน) 

จป.  
หัวหน้า

งาน 

จป.
เทคนิค 

จป.
เทคนิค 

ขั้นสูง 

จป.
วิชาชพี 

จป.
บริหาร 

หน่วยงาน
ความ

ปลอดภัย 

1 2  คนขึน้ไป √   √ √ √ 

2-5 

2-19 √    √  

20-49 √ √   √  

50-99 √  √  √  

100-199 √   √ √  

200  คนขึ้น
ไป 

√   √ √ √ 

6-14 20 คนขึน้ไป √      

 

ที่มา:  คู่มืออบรมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับลูกจ้ำง
ทั่วไป และลูกจำ้งเข้ำท ำงำนใหม ่ ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (2554, หน้ำ 38) 
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   จำกตำรำงที่ 9.6  เรำสำมำรถอธิบำยองค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้เป็นไปตำมนโยบำย
กฎหมำยของรัฐบำลได้ดังนี้ 

   คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนได้จัดให้มี
นโยบำยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี้ 

2.1 ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนร่วมกันกับบุคลำกรระดับเกี่ยวกับงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนร่วมกัน 

2.2 จัดท ำและรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนรวมถึงวิธีกำรปรับปรุง
ป้องกันและแก้ไขหำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหถู้กต้องตำมที่กฎหมำย 

2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่ำง   หรือกำรรณรงค์พนักงำนในเรื่องที่
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

2.4 พิจำรณำข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรรวมถึง
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำรต่อผูป้ระกอบกำร 

2.5 ส ำรวจกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภัย 

2.6 จัดท ำแผนกำรฝกึอบรมให้แก่พนักงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

2.7 จัดให้มีกำรวำงระบบกำรรำยงำนสภำพของกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัยให้กับ
ผูป้ฏิบัติงำนรวมทั้งกำรจัดท ำสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นรำยสัปดำห์รำยเดือนรำยปี 

2.8 ท ำกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ภำยในองค์กำร 

2.9 กำรปฏิบัติ งำนที่ เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนนอกเหนือจำกที่
ผูป้ระกอบกำรได้มอบหมำยให ้

 

ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
   โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 1) ระดับบริหำร  2) ระดับวิชำชีพ  และ 3) ระดับ
หัวหน้ำ  ซึ่งแต่ละระดับจะมีหน้ำที่รับผดิชอบดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร  ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับพื้นฐำนระดับหัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมกฎระเบียบค ำสั่ง
ข้อบังคับหรือมำตำกำรต่ำง   ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร
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โดยกำรสนับสนุนส่งเสริมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้
เป็นตำมแผนของโครงกำรที่วำงไว้ 

   กำรจัดให้มีกำรรณรงค์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยภัยเพื่อให้มีกำรจัดกำรทำงด้ำนควำม
ปลอดภัยที่เหมำะสมและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้เช่นอำจจัดท ำป้ำยห้ำมหรือป้ำยเตือนระวัง
ในจุดที่อำจก่อใหเ้กิดอันตรำยจำกกำรท ำงำน  เป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  จะท ำหน้ำที่ 
2.1. ตรวจสอบใหค้ ำแนะน ำแก่ผูป้ระกอบกำรให้ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.2. วิเครำะห์ถึงตัวบ่งชี้ที่ เป็นอันตรำยและกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันเสนอต่อ
ผูป้ระกอบกำร 

2.3. ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

2.4. วิเครำะหแ์ผนโครงกำรและกำรเสนอแนะมำตรกำรที่ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 

2.5. ใหค้ ำแนะน ำแก่ลูกจ้ำงใหป้ฏิบัติงำนตำมคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน 

2.6. ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ 

2.7. แนะน ำหรือฝึกอบรมให้ทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ปลอดภัยแก่พนักงำนทุก
คนในองค์กำร  ตั้งแต่เริ่มเข้ำมำในองค์กำรด้วยกำรจัดให้มีกำรปฐมนิเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้ำน
ควำมปลอดภัยบรรจุลงไปในแผนกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 

2.8. ตรวจสอบและประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่อยู่ภำยในบริเวณรอบ
องค์กำรอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดเวลำ 

2.9. เสนอแนะผู้ประกอบกำรให้มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสมแก่สถำน
ประกอบกำร 

2.10. ตรวจสอบหำสำเหตุและวิเครำะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนและรำยงำน
ผลรวมถึงกำรจัดท ำรวบรวมบันทึกสถิติวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนหรอืสถำนประกอบกำรเอง 

2.11. ข้อปฏิบัติอื่น   ที่ เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนอื่น   ที่
ผูป้ระกอบกำรมอบหมำยให้ 

 

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  จะท ำหน้ำที่  มดีังนี้ 
3.1. ก ำกับดูแลให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนทุกคนภำยในสถำนประกอบกำรปฏิบัติตำม

กฎระเบียบค ำสั่งหรอืมำตรกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำร 

3.2. ฝกึอบรมแนะน ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนที่ถูกต้องใหแ้ก่ทุกคนภำยในองค์กำร 
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3.3. ท ำกำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรให้อยู่ใน
สภำพที่พร้อมใช้งำนและปลอดภัยอยู่เสมอ 

3.4. สนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
กำรจัดท ำป้ำยเตอืนหำ้มระวัง 

3.5. จัดท ำรำยงำนและตรวจสอบหำสำเหตุที่เกิดอุบัติเหตุร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับวิชำชีพ 

   นอกจำกเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยจะท ำหน้ำที่ในกำรดูแลเฝ้ำระวังเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำรแล้ว  พนักงำนที่ปฏิบัติงำนก็ควรให้ควำมร่วมมือ
และปฏิบัติตำมนโยบำยของสถำนประกอบกำร ซึ่งหน้ำที่ของพนักงำนที่ควรปฏิบัติในสถำน
ประกอบกำร  มีดังนี ้

4. หน้าที่ของพนักงานที่ควรปฏิบัติในสถานประกอบการ  ในขณะที่สถำน
ประกอบกำรได้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล  และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแล้ว
พนักงำนก็ควรทรำบถึงวิธีกำรที่จะปฏิบัติตนเองดังนี้ 

4.1. มีจิตส ำนึกและปลูกฝังตนเองอยู่ เสมอเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำน
ประกอบกำรเมื่อเกิดปัญหำที่เกี่ยวกับควำมไม่ปลอดภัยในสถำนประกอบกำรควรรีบรำยงำน
ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบทันทีอย่ำปล่อยทิ้งไว้หรือเพิกเฉยเพรำะคิดว่ำไม่ใช่หน้ำที่ของ
ตนเอง 

4.2. ควรให้ควำมร่วมมือและใส่ใจกับกฎระเบียบข้อห้ำมข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติ
ของสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอยู่สม่ ำเสมอ 

4.3. ควรจัดให้มีกำรประชุมและแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน  รวมทั้งเสนอแนะปัญหำ
หรอืวิธีกำรป้องกันที่ปลอดภัยร่วมกันไม่ใช่คิดว่ำเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งเพรำะ
องค์กำรเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สองของเรำหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นจะส่งผลให้
เสียหำยแต่องค์กำรและพนักงำนโดยรวมเชน่กัน 

4.4. พยำยำมศึกษำให้เข้ำใจเกี่ยวกับคู่มือสิ่งของอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัยขององค์กำรไม่ควรมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือไม่ใส่ใจไม่พยำยำมที่จะเรียนรู้ 

4.5. อื่น   นอกจำกทั้งห้ำข้อที่กล่ำวมำหำกพนักงำนมีควำมสนใจและมีข้อเสนอแนะ
อื่น ที่จะรำยงำนใหผู้บ้ังคับบัญชำทรำบทันที 

   นอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้  สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน 
(ประเทศไทย)  เพื่อน ำปรับใช้ในกำรแจกคู่มอืควำมปลอดภัยตำมมำตรำ 14  ตำมพระรำชบัญญัติ
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ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  พ.ศ. 2554  หลังจำกที่ได้มีกำรอบรมพนักงำน ซึ่งมีกำรจัดท ำ
แบบฟอร์มดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้ 

(ตัวอย่างแบบฟอร์ม) 
(เพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรแจกคู่มือควำมปลอดภัยตำมมำตรำ 14. พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยฯ 2554          
ซึ่งมำตรำนี้กล่ำวไว้ว่ำ  นายจ้างจะต้องแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้าง
จะเข้าท างาน  เปลี่ยนงาน  หรอืเปลี่ยนสถานที่ท างาน 

   ช่ือ-นำมสกุล .. .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . เลขประจ ำตัว
.................................. 

   แผนก........................................เข้ำท ำงำนเมื่อวันที่..............เดือน........พ.ศ. ............ 

 พนักงำนใหม่ ต้องส่งใหแ้ผนกควำมปลอดภัยฯ หลังเสร็จสิน้กำรปฐมนิเทศทันที 
 พนักงำนปัจจุบัน ต้องส่งใหแ้ผนกควำมปลอดภัยฯ หลังจำกได้รับกำรชี้แจงและรับมอบ

คู่มอืฯ  จำกหัวหน้ำงำน  หรอืตัวแทนผูบ้ริหำร 

(ระบุช่ือ/นำมสกุลผูชี้แ้จง)...................................................เลขประจ ำตัว............................... 

  ได้รับคู่มอืและชีแ้จงกำรใช้คูม่อืควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน 

  ได้รับทรำบมำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติตำมกฎควำมปลอดภัยทั่วไปของบริษัท 

  ได้รับกำรชีแ้จงใหเ้ข้ำใจกำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉินและขั้นตอนกำรอพยพ 

  ได้รับกำรชีแ้จงที่ตอ้งมีหน้ำที่ปฏิบัติ, เครื่องจักร, เครื่องมอืที่ตอ้งปฏิบัติและอันตรำย 

  ได้รับทรำบวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องเพื่อคุณภำพและควำมปลอดภัย 

  ได้ทรำบกำรน ำทรัพย์สินของทั้งตนเองและบริษัทฯ  เข้ำออกบริเวณบริษัทฯ 

  ได้รับทรำบวิธีกำรรำยงำนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรอืรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

 ข้าพเจ้าสัญญาว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด  และจะช่วยสอดส่องดูแลให้ผู้ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเช่นกัน”  
  

    ลงช่ือ..................................................... 

    (...........................................................) 

    วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ...... 



372 

 

สรุป 

   ปัจจุบันสถำนประกอบกำรหลำยแห่งเริ่มตระหนักและใส่ใจบุคลำกรทุกคน  ภำยใต้
กฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  เป็นกำรป้องกัน
ปัญหำ  กำรรณรงค์และส่งเสริมปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ  และให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เพื่อเพิ่มผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต ท ำให้มีก ำไรมำกขึ้น  และยังช่วย
ในกำรรักษำทรัพยำกรมนุษย์ใหอ้ยู่กับองค์กำรใหน้ำนที่สุด   
   ประวัติควำมเป็นมำของสุขภำพและควำมปลอดภัย  เริ่มเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ  เป็น
ยุคที่มีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมในศตวรรษที่  18  ซึ่งมีผลจำกกำรเกิดอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว  
จนถึงช่วงปลำยศตวรรษที่ 18  ประเทศฝรั่งเศส  ได้มีกำรผลิตสินค้ำในระบบโรงงำนแพร่ขยำย
ออกไปทั่วฝรั่งเศส  คนงำนต้องท ำงำนในโรงงำนถึงวันละ 16-17  ช่ัวโมง  ท ำให้คนงำนเกิดโรค
ต่ำง   เนื่องจำกกำรท ำงำนมำกขึ้น  จึงได้มีกำรออกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำนเด็กและ
เข้มงวดกำรท ำงำนที่มีกำรผลิตต่อเนื่องยำวนำนถึง 24  ช่ัวโมง  ให้ลดน้อยลง  ในประเทศ
เยอรมัน  ได้มีกำรตื่นตัวเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรมำกกว่ำประเทศอื่น   เพรำะ
เป็นประเทศที่มีอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อยู่มำก  จนท ำให้ออกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัยเข้ำมำใช้  ส ำหรับประเทศไทย  รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคัญและตระหนักมำกเกี่ยวกับ
แรงงำนไทย  จึงได้มีกำรจัดท ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำงำน  จนกระทั่งได้มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541” เป็นต้นมำ
จนถึงปัจจุบัน   

   สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ที่มีผลกระทบต่อผู้
ประกอบอำชีพมี 4  ประเภท  ได้แก่  สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  สิ่งแวดล้อมทำงเคมี  สิ่งแวดล้อม
ทำงชีวภำพ  และสิ่งแวดล้อทำงเศรษฐกิจและสังคม  เป็นกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเหล่ำนี้จึงต้องมีกำรระมัดระวังและต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงำน  โดย
ฝำ่ยนำยจำ้งจะต้องเป็นผู้จัดหำใหก้ับผู้ปฏิบัติงำน  ตำมกฎกระทรวงได้ก ำหนดไว้  ด้ำน ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  สิ่งที่ควรค ำนึงถึงประกอบไปด้วย 7  ข้อ 
ได้แก่  1) ทัศนคติของพนักงำนต่องำนที่ท ำ  2) กฎหมำยและกฎเกณฑ์ของรัฐบำล  3) สหภำพ
แรงงำน 4) ค่ำนิยม 5) สภำพเศรษฐกิจ  6) ลักษณะของงำนที่ท ำ และ 7) อำชีพ  เป็นต้น     

   อุบัติเหตุและควำมสูญเสีย  เป็นปัญหำที่ส ำคัญและมีควำมรุนแรงค่อนข้ำงสูงมำก  ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของสหรัฐอเมริกำ (ANSI) ได้จ ำแนกประเภทของอุบัติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เกิดจำกถูกกระแทก  ถูกหนีบหรือดึง ตกจำกที่สูง  หกล้ม  ลื่นล้ม  เอื้อมแขนมำกเกินไป  อุบัติเหตุ
จำกรถยนต์  ถูกไฟช็อต  กำรชน  สัมผัสกับควำมร้อน  กำรเสียดสีหรือถลอก  ปฏิกิริยำภำยใน



373 

 

ร่ำงกำย สัมผัสกับรังสี  สำรเคมีต่ำง   อุบัติเหตุจำกกำรคมนำคมขนส่ง  และไม่ทรำบสำเหตุ  
อุบัติเหตุเหล่ำนี้  หำกเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของผู้ปฏิบัติกันทันที  
นอกจำกนี้ยังมีกำรจ ำลองสำเหตุที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุและควำมสูญเสียไว้หลำยรูปแบบ  ซึ่งรูปแบบ
ที่น ำมำจ ำลองเกี่ยวกับค้นหำสำเหตุของอุบัติเหตุและควำมสูญเสีย (Loss Causation Model) ของ 
Fank E. Bird  ซึ่งมีรูปลักษณะคล้ำยกับโดมิโนของ H.W. Herinrich 

    สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ  ส่วนใหญ่มักเปิดมำจำกปัญหำทำงกำยภำพ  ซึ่งได้แก่  เกิด
จำกสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) และกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) 
ซึ่งทั้งสองส่วนนี้หำกเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนของควำมสูญเสีย
ทำงตรง  ควำมสูญเสียทำงอ้อม  และผลกระทบโดยตรงของพนักงำนเมื่อประสบอุบัติเหตุ  
   กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  เป็นสิ่งที่สถำนประกอบกำรทุกแห่งควรใส่ใจและ
ควรใหค้วำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรส่งผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ำมำตรวจสอบและดูแลควำม
ถูกต้องเพื่อลอดอุบัติเหตุ  ประกอบด้วยหลัก 3 E  ได้แก่ 1) Engineering 2) Education  และ 3) 

Enforcement  

   กำรประเมินกำรสูญเสีย  เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่ง
สรุปเป็น  จ ำนวนครั้งที่เกิด  รำยวัน  รำยเดือน  รำยปี  ซึ่งน ำมำรวมและสรุปผลเป็นรำยปีเพื่อ
น ำมำประเมินกำรสูญเสียที่เกิดจำกอุบัติเหตุทั้งหมด  โดยทั่วไปได้มีกำรน ำมำคิดหำค่ำควำมถี่
และอัตรำควำมแรงของอุบัติเหตุ 2  วิธีได้แก่ กำรวัดอัตรำควำมถี่ของอุบัติเหตุ  และกำรวัดอัตรำ
ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ  
   กำรบริหำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  จะมี
องค์ประกอบที่ส ำคัญ   ได้แก่ นำยจ้ำง  ลูกจ้ำง  ผู้มีส่วนใดส่วนเสีย  นำยจ้ำงตำมกฎหมำย
ควำมปลอดภัย  และลูกจ้ำงตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย  และเจ้ำหน้ำที่ จป.  ซึ่งมี 4 ระดับ 
ได้แก่  ระดับวิชำชีพ  ระดับเทคนิคช้ันสูง  ระดับเทคนิค  ระดับบริหำร  และระดับหัวหน้ำงำน  
ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้องค์กำรจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยใต้ประกำศกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม   
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกถึงควำมส ำคัญของควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2. จงบอกถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของมนุษย์โดยเฉพำะผู้ที่
ปฏิบัติงำนหรือผู้ที่ประกอบอำชีพ แบ่งแยกออก 4  ประเภทอะไรบ้ำง  และแต่ละประเภทแตกต่ำง
กันอย่ำงไร 

3. องค์กำรได้ประโยชน์อย่ำงไรในกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยให้กับพนักงำน  เพื่อให้
กำรป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภำยในองค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผลใน
กำรท ำงำน  จงึต้องมีหลักในกำรป้องกันอุบัติเหตุภำยใต้หลัก 3 E  ประกอบไปด้วย 

4. ใครคือผูท้ี่ควรรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนใหก้ับพนักงำน 

5. สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยมีลักษณะอย่ำงไรยกตัวอย่ำง 2  ตัวอย่ำง 
6. ปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงำนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภำพและ

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  และกำรกระท ำใดที่ไม่ปลอดภัยในหน่วยงำนยกตัวอย่ำงอย่ำง
น้อย 3  ตัวอย่ำง 

7. จงบอกถึงขอบเขตหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (จป.)  และจ ำนวน
ของเจำ้หน้ำที่ จป.  ตำมที่กฎหมำยก ำหนดตำมขนำดและประเภทของสถำนประกอบกำร  
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บทที่ 10 

พนักงานสัมพันธ ์

   พนักงำนสัมพันธ์  หรอื แรงงำนสัมพันธ์  เป็นช่ือเรียกที่แตกต่ำงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  อันเนื่องมำจำกสัญญำจ้ำงแรงงำน ซึ่งเป็น
สัญญำที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงเจำ้ของกิจกำรกับลูกจ้ำง  ทั้งนี้  เพื่อให้ทั้งสองฝ่ำยมีควำมมั่นใจใน
กำรตกลงที่จะท ำงำนร่วมกันให้เป็นไปด้วยควำมสงบสุขเรียบร้อยและมีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
ระหว่ำงนำยจ้ำงผู้เป็นเจ้ำของกิจกำร  และลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร  และเมื่อ
กิจกำรมีควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำมำกขึ้นควำมผูกพันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงจำกที่เคยมี
ควำมสนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกัน  ได้มคีวำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันมำกขึน้  ซึ่งเป็นที่มำของกำรเกิด
ปัญหำควำมขัดแย้งท ำให้กำรจัดท ำกฎหมำยขึ้นมำรองรับส ำหรับกำรเจรจำต่อรองกันระหว่ำงทั้ง
สองฝำ่ย 

 

แนวคดิพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานสัมพันธ์ 
   เมื่อวันที่ 31  กรกฎำคม  2554  โดยนำยปิยวัฒน์  แก้วกัณฑรัตน์  ได้กล่ำวถึงแนวคิด
พืน้ฐำนของแรงงำนสัมพันธ์กับพนักงำนสัมพันธ์  ซึ่งสรุปดังนี ้ 

   ค ำว่ำ  แรงงำนสัมพันธ์ กับ พนักงำนสัมพันธ์  เป็นค ำที่ใช้กันอยู่ค่อนข้ำงมำก  ควำมแตกต่ำง
ของทั้งสองประโยคเรำจะพบว่ำค ำที่แตกต่ำงกันก็คือค ำว่ำ "แรงงำน"  กับค ำว่ำ "พนักงำน" ค ำว่ำ แรงงำน 
(Labour)  เป็นภำษำที่ใช้เรียกลุ่มบุคคลที่ท ำงำนโดยเน้นกำรใช้แรงงำนและแรงงำนกำยเป็นหลัก  มีหน้ำที่
ท ำงำนและรับค ำสั่งตำมที่นำยจำ้งได้มอบหมำย  ส่วนใหญ่งำนที่ท ำได้แก่  งำนก่อสร้ำง  งำนผลิตในโรงงำน  
เป็นต้น  ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับพนักงำนจะเป็นไปแบบเข้มงวดกวดขันในกำรท ำงำน  
ต้องควบคุมกำรท ำงำนจึงจะเสร็จตำมที่ต้องกำร  หรือกล่ำวง่ำย  ถ้ำไม่ควบคุมบุคคลกลุ่มนี้ก็จะอู้งำน   
ท ำให้งำนเสร็จช้ำ  ต้องกระตุ้นกำรท ำงำนอยู่ตลอดเวลำ  ดังนั้น  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงและผู้ใช้
แรงงำน  จึงเรียกว่ำ “แรงงำนสัมพันธ์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ำกิจกรรมรูปแบบต่ำง   และมีเนื้อหำ
ทำงวิชำกำรที่เน้นไปทำงด้ำนกฎระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นหลัก  เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ควบคุมกำรท ำงำนให้เกิดควำมสงบขณะที่ปฏิบัติงำน  ให้สอดคล้องกันตำมหลักวิชำกำรและ
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ ซึ่งมีมำตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบันนี้  
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   ส่วนค ำว่ำ  "พนักงำน" หรือ Employee จะเป็นกลุ่มที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  เพื่อท ำงำนตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำยให้  ลักษณะงำนของกลุ่มนี้จึงเน้น
กำรใช้ควำมคิดทำงสมอง  มำกกว่ำกำรใช้ก ำลังแรงงำนในกำรท ำงำน  เป็นกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำน
ต่ำง   โดยเฉพำะงำนที่มคีวำมสลับซับซ้อนมำกขึน้  บุคคลกลุ่มนีจ้ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นำยจำ้งจะต้องเอำ
ใจใส่ดูแลมำกกว่ำปกติ  ทั้งนี ้ เพรำะคนมีชีวติจติใจ  มีควำมรู้สกึนึกคิด หำกไม่พอใจก็จะลำออกจำก
งำน  นำยจ้ำงจะต้องพยำยำมเรียนรู้และหำวิธีกำรที่จะท ำให้บุคคลกลุ่มนี้อยู่กับองค์กำรได้ยำวนำน
ที่สุด  ซึ่งวิธีกำรจูงใจที่น ำมำใช้  ได้แก่  กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรวำงแผนและ
พัฒนำอำชีพ  กำรบริหำรค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม  
สุขภำพ  ควำมปลอดภัย  และอำชีวอนำมัยในที่ท ำงำน  กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่
เหมำะสม  เป็นต้น  ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้  นำยจ้ำงควรด ำเนินกำรจัดหำให้ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน หรอืมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ก็ได้ 

   ปัจจุบันสถำนประกอบกำรหลำยแหง่  ได้เปลี่ยนแปลงค ำพูดจำกค ำว่ำ “แรงงำน”  มำเป็น  
“พนักงำน”  มำกกว่ำสรุปได้ว่ำ  ทั้งสองค ำมีแหล่งก ำเนิดมำจำกควำมเช่ือที่ต่ำงกันของผู้ใช้ภำษำ 
ดังนั้นในกำรปฏิบัติงำนจริงเรำจะต้องชัดเจนก่อนว่ำคนท ำงำนภำยในองค์กรของเรำถูกมองว่ำเป็น  
"แรงงำน"  หรอื  "พนักงำน"  หลังจำกนั้นเรำจงึค่อยตัดสินใจเลือกแนวคิดในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำว  ซึ่งก็จะแปลงออกมำเป็นกิจกรรมต่ำง  ที่เหมำะสมกับลักษณะของคนท ำงำนในแต่ละ
สภำพแวดล้อมของแต่ละองค์กำรที่แตกต่ำงกันออกไป  

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ค ำว่ำ “แรงงำนพันธ์  หรือ  พนักงำนสัมพันธ์”  ไม่ว่ำจะ
เรียกช่ืออย่ำงไรก็ตำม  ทั้งสองค ำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง  “นำยจ้ำง  
กับ  ลูกจ้ำง”  ในสถำนประกอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำยจ้ำงปฏิบัติต่อลูกจ้ำง  ไม่เอำรัดเอำ
เปรียบซึ่งกันและกัน  ส่วนลูกจ้ำงก็ต้องท ำหน้ำที่ของตนเองตำมควำมรับผิดชอบหรืองำนที่ได้รับ
มอบหมำยโดยทั้งสองฝ่ำยจะต้องยึดถือและปฏิบัติต่อกฎระเบียบภำยใต้พระรำชบัญญัติกฎหมำย
คุ้มครองแรงงำนเป็นส ำคัญ 

 

ความหมายของแรงงานสัมพันธ์ 
   แรงงำนสัมพันธ์ แปลควำมหมำยมำจำกค ำว่ำ Labour Relation  ซึ่งหมำยถึง  ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร  ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
ข้อตกลงและหรือท ำสัญญำซึ่งกันและกันว่ำจะท ำงำนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงมอบหมำยงำนให้กันให้ส ำเร็จ
ตำมที่ตอ้งกำร  และมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกัน 
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   นอกจำกนี้ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ  แรงงำนสัมพันธ์  ไว้
ดังนี ้

   วิชัย  โถสุวรรณจินดำ (2551,  หน้ำ 186) ได้ให้ควำมหมำยของแรงงำนสัมพันธ์  หมำยถึง  
กำรที่นำยจ้ำง  หรือผู้บริหำรองค์กำร  สำมำรถสร้ำงแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กำร  ขจัด
ข้อขัดแย้งที่อำจเกิดขึน้และสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงอย่ำง
มีควำมสุข   

   สุภชัย  มนัสไพบูลย์  และจีระ  ประทีป (2553,  หน้ำ 132)  ได้ให้ควำมหมำยของแรงงำน
สัมพันธ์  หมำยถึง  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจำ้งกับลูกจำ้งในสถำนประกอบกำรรวมถึงฝ่ำยรัฐบำล
ซึ่งจะเข้ำไปมีบทบำทในกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงโดยด ำเนินกำรผ่ำน
กลไกในกำรแรงงำนสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำง  ลูกจ้ำง และรัฐบำลในกำร
พัฒนำแรงงำน 

   วเิชียร  วิทยอุดม (2557,  หน้ำ 10-1)  ได้ให้ควำมหมำยของแรงงำนสัมพันธ์  หมำยถึง  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยหนึ่งเรียกว่ำ  ผู้จ้ำงกับอีกฝ่ำยหนึ่ง  เรียกว่ำลูกจ้ำง  มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในกำรปฏิบัติงำนอยู่ภำยในขอบเขตขององค์กำร  ให้มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยผู้จ้ำงกับ
ฝำ่ยลูกจำ้ง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร  หำกมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นก็
ต้องมีกำรส่งเสริมใหท้ั้งสองฝ่ำยได้มกีำรเจรจำต่อรองใหเ้กิดกำรยุติข้อพิพำทโดยเร็ว 

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558,  หน้ำ 286) ได้ให้ควำมหมำยของแรงงำนสัมพันธ์  หมำยถึง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกจ้ำงกับนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  ทั้งนี้อำจเป็นควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มลูกจ้ำงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลำยกลุ่มก็ได้  
ควำมสัมพันธ์ในกำรจำ้งงำนนีร้วมควำมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกำรว่ำจ้ำงเริ่มตั้งแต่กำรรับลูกจ้ำงเข้ำ
ท ำงำนจนกระทั่งลูกจ้ำงพ้นจำกงำนไป  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน  กำรก ำหนด
สภำพกำรท ำงำน  และผลประโยชน์ที่ลูกจ้ำงจะได้รับตลอดจนถึงเรื่องของกระบวนกำรเจรจำ
ต่อรอง 

   จำกควำมหมำยที่ได้จำกนักวิชำกำรหลำย   ท่ำน  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  แรงงำน
สัมพันธ์แปลควำมหมำยมำจำกค ำว่ำ  Labour Relation  ซึ่งหมำยถึง  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อัน
ดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร  และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับภำยใต้พระรำชบัญญัติกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ลดข้อขัดแย้งปัญหำต่ำง   ที่เกิดจำกกำรท ำงำน  และท ำให้ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกัน
ตำมข้อตกลงและหรือท ำสัญญำซึ่งกันและกัน  โดยมีเงื่อนไขว่ำฝ่ำยนำยจ้ำงจะต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กับลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  และลูกจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ
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ตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำยงำนให้  ลูกจ้ำงจึงได้รับค่ำตอบแทนหลังจำกที่ส่งมอบงำนส ำเร็จตำมที่
ตกลงกันไว้  

  

ประวัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย 

   ประวัติของกฎหมำยแรงงำนในประเทศไทย พระรำชบัญญัติขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2499  ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1  มกรำคม  พ.ศ. 2500  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมเข้ำอันดีซึ่งกัน
และกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  และค ำนึงถึงกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

   กฎหมำยฉบับนีบ้ัญญัติทั้งเรื่องกำรคุ้มครองแรงงำน  และเรื่องกำรแรงงำนสัมพันธ์ในส่วน
ของแรงงำนสัมพันธ์บัญญัติ  เรื่องกำรเรียกร้องกำรเจรจำระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  กำรระงับข้อ
พิพำทแรงงำนกำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนตลอดจนเรื่องกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม  นับว่ำได้น ำระบบ
แรงงำนสัมพันธ์สมัยใหม่เข้ำมำใช้  

   จงึได้มกีฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนในประเทศไทยมีทั้งหมด 9  ฉบับได้แก่ 

1. พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2518  เรียกว่ำ  กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์เป็น
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่นำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ของปฏิบัติติดต่อกัน  เช่น  กำรยื่นข้อเรียกร้องกำรเจรจำต่อรอง  กำรระงับข้อพิพำททำงด้ ำน
แรงงำน  เงื่อนไขเกี่ยวกำรนัดหยุดงำนหรือปิดงำน  เป็นต้น  ทั้งนี้  พระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ยัง
คลอบคลุมถึงกระบวนกำรฟ้องร้อง  และวิธีกำรพิจำรณำคดีในศำลแรงงำน  โดยมีหลักกำรที่ให้
ควำมส ำคัญและเป็นธรรม  สะดวกรวดเร็ว  และประหยัด  แก่ทุกฝำ่ย 

2. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน ปี พ.ศ. 2522  เรียกว่ำ  
กฎหมำยว่ำด้วยศำลแรงงำน 

3. พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 เรียกว่ำ กฎหมำยประกันสังคม  เป็น
พระรำชบัญญัติที่กล่ำวถึง  กำรจัดตั้งกองทุนประกันสังคม  โดยมีวิธีกำรและขั้นตอนกำรส่ง
และจ่ำยเงินสมทบและกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ประกันตน 

4. พระรำชบัญญัติกองทุนเลีย้งชีพ  พ.ศ. 2535  เรียกว่ำ กฎหมำยประกันสังคม 

5. พระรำชบัญญัติกองทุนเลีย้งชีพ  พ.ศ. 2535  เรียกว่ำ กฎหมำยกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

6. พระรำชบัญญัติโรงงำนพ.ศ. 2535  เรียกว่ำ กฎหมำยโรงงำน 

7. พระรำชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 เรียกว่ำ กฎหมำยเงนิทดแทน 
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8. พระรำชบัญญัติแรงงำน  พ.ศ. 2499  เป็นกฎหมำยระงับข้อขัดแย้งระหว่ำงนำยจ้ำง
กับลูกจำ้งโดยใช้กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เป็นหลัก 

9. ประกำศคณะปฏิวัติฉบับ 103 ลงวันที่ 16 มีนำคม  พ.ศ. 2515  เป็นประกำศที่
กล่ำวถึงอ ำนำจของกระทรวงมหำดไทยในกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนแรงงำนสัมพันธ์  และประกำศ
กระทรวงมหำดไทย  เรื่องคุ้มครองแรงงำนและอื่น   ซึ่งรวมเรียกว่ำ  กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน  

และใน ปี พ.ศ. 2536 ได้มีกำรตั้งกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมขึ้นจึงได้โอนอ ำนำจหน้ำที่
ของกระทรวงมหำดไทยตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2518  มำเป็น
ของกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม  เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบันนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน 

   วัตถุประสงค์ของกฎหมำยแรงงำน ก็เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงที่
เกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันด้วยควำมสงบสุข ปรำศจำกข้อขัดแย้ง  และยุติธรรมกับทุกฝ่ำย  ที่อำจ
เกิดจำกกำรท ำงำน  โดยมีหลักและสิทธิของแต่ละฝ่ำยที่ก ำหนดไว้ (เสนำะ  ติเยำว์, 2543, หน้ำ  
247;  สมชำย  พงษ์พัฒนำศิลป์, 2560, หน้ำ  61;  เกษมสันต์  วิลำวรรณ, 2559,  หน้ำ11-12)  
ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ส ำคัญของกฎหมำย 4  ประกำร  ซึ่งเรำสำมำรถสรุปภำพรวมของ
วัตถุประสงค์ของกฎหมำยแรงงำนได้ดังภำพต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  10. 1  ภำพรวมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยแรงงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 379) 

   จำกภำพที่ 10.1  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดวัตถุประสงค์ของแรงงำนเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง 4  ประกำร  คือ 

วัตถุประสงค์ของกฎหมำยแรงงำน 

1. กฎหมำยแรงงำน 

2.  สัญญำจ้ำงแรงงำน 

3.  ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน 

4.  ประเพณีปฏบัิติ 
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1. กฎหมายแรงงาน  หมำยถึง  กฎหมำยที่กล่ำวถึงสิทธิและหน้ำที่ระหว่ำงนำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงที่มีหน้ำซึ่งกันและกัน  มีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงองค์กำรนำยจ้ำง  และองค์กำรของ
ลูกจ้ำง  และรัฐบำลด้วย  กฎหมำยแรงงำนที่ส ำคัญมี 7  ฉบับ ได้แก่  กฎหมำยว่ำด้วยสัญญำจ้ำง
แรงงำน กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน  กฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กฎหมำยเงิน
ทดแทน  กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์  กฎหมำยว่ำด้วยศำลแรงงำน  กฎหมำยประกันสังคม  เป็นต้น  

2. สัญญาการจ้างงาน  เป็นกฎหมำยที่ก ำหนดถึงสิทธิและหน้ำที่ของนำยจ้ำงพึงมีต่อ
ลูกจ้ำงในฐำนะที่เป็นคู่สัญญำซึ่งกันและกัน  นำยจ้ำงจะต้องจัดขึ้นหำกมิได้จัดท ำจะมีควำมผิด
และมีโทษทำงอำญำ  จะซึ่งในรำยละเอียดของสัญญำจ้ำงประกอบไปด้วย 

2.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรกำรท ำงำน  ทะเบียนลูกจำ้ง 
2.2 เอกสำรเกี่ยวกำรจ่ำยค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนในวันหยุด  

และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด  ใบส ำคัญแสดงกำรท ำงำน  (ใบผำ่นงำน) 
3. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  ตำมประกำศกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม  

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  มำตรำ 108  ก ำหนดให้นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงรวมกัน
ตั้งแต่ 10  คน  ขึ้นไป  จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นภำษำไทย  และข้อบังคับนั้นอย่ำง
น้อยต้องมี 8  ข้อ  ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

3.1 วันท ำงำน  เวลำท ำงำนปกติ  และเวลำพัก 

3.2 วันหยุดและหลักเกณฑก์ำรหยุด 

3.3 หลักเกณฑก์ำรท ำงำนล่วงเวลำและกำรท ำงำนในวันหยุด 

3.4 วันและสถำนที่จ่ำยค่ำจ้ำง  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนในวันหยุดและค่ำล่วงเวลำใน
วันหยุด 

3.5 วันลำและหลักเกณฑก์ำรลำ 

3.6 วินัยและโทษทำงวินัย 

3.7 กำรร้องทุกข์ 
3.8 กำรเลิกจำ้ง  ค่ำชดเชย  และค่ำชดเชยพิเศษ 

   โดยนำยจำ้งจะต้องปิดประกำศเกี่ยวกับข้อบังคับในกำรท ำงำนภำยใน 15  วัน  นับแต่วันที่
นำยจ้ำงมีลูกจ้ำงรวมกันตั้งแต่ 10  คนขึ้นไป  และให้นำยจ้ำงจัดเก็บส ำเนำข้อบังคับนั้นไว้ ณ  สถำน
ประกอบกิจกำรหรือส ำนักงำนของนำยจ้ำงตลอดเวลำ 

4. การปฏิบัติที่เป็นประเพณี  หมำยถึง  กิจกรรมหรือสิ่งที่นำยจ้ำงและลูกจ้ำงยึดถือ
ปฏิบัติกันมำจนเป็นประเพณีปฏิบัติ  เช่น  งำนเลี้ยงประจ ำปี  กำรจัดกิจกรรมกีฬำสีภำยในประจ ำปี 
เพื่อเช่ือมสำมัคคีภำยในองค์กำร  กำรจัดงำนเลีย้งในวันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น 
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   ส ำหรับประกำศข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน  ให้นำยจ้ำงติดประกำศให้ลูกจ้ำงไว้ใน
สถำนที่ท ำงำน  และจัดท ำส ำเนำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนจัดเก็บไว้ที่สถำนประกอบกำรที่
ปฏิบัติงำนของนำยจำ้ง  หรอืที่พักของนำยจำ้งตลอดเวลำ 

 

หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

   ประเทศไทยได้เริ่มมีตรำพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน  ฉบับแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2499  และมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ 1  มกรำคม  พ.ศ. 2500  และต่อมำได้มีประกำศ
ยกเลิกกฎหมำยฉบับดังกล่ำว โดยประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 19  เมื่อวันที่ 31  ตุลำคม   
พ.ศ. 2501  ให้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมีผลบังคับถึงวันที่ 15  เมษำยน 2515  และปัจจุบันได้ถูก
ยกเลิกกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน  โดยมีกฎหมำยฉบับที่สำม  โดยประกำศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 
103  ให้มีผลบังคับมำเป็นเวลำ 26  ปีเศษ  และปัจจุบันได้มีกำรยกเลิก  เปลี่ยนแปลงกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำว  เป็นพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  โดยได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหำ
ใจควำมที่ส ำคัญต่อแรงงำนในประเทศไทย  ซึ่งเรำสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ของหลักกฎหมำย
คุ้มครองแรงงำน  มำตรำที่ 5  ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของได้ดังภำพต่อไปนี ้

 

 ภาพท่ี  10. 2  หลักกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  381) 

หลักกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน 

1. นำยจำ้ง 

ลูกจ้ำงชำย/หญิง  
อำยุเกิน 18 ป ี

เด็กชำยหรอืหญิง 
ไม่เกิน 15 ป ี

2.  ลูกจ้ำง 

2.1 พนักงำนประจ ำ 

2.2 พนักงำนรำยชั่วโมง    

2.3 พนักงำนทดลองงำน   

2.4 พนักงำนอิสระ   

2.5  พนักงำนอื่น  

3.  ค่ำจำ้ง 4.  เงินประกันกำรท ำงำน 
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   จำกภำพที่ 10.2  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดควำมสัมพันธ์ของกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำน ซึ่งมำตรำ 5  ได้มพีระรำชบัญญัติไว้ดังนี้ 

1. นายจ้าง  หมำยถึง  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนโดยจ่ำยค่ำจ้ำงให้และหมำยควำม
รวมถึง   

1.1 ผูซ้ึ่งได้รับมอบหมำยใหท้ ำงำนแทนนำยจ้ำง   
1.2 ในกรณีที่นำยจ้ำงเป็นนิติบุคคลให้หมำยควำมรวมถึงผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน

นิตบิุคคลและผูซ้ึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคลให้ท ำกำรแทนด้วย 

2. ลูกจ้าง หมำยถึง  ผู้ซึ่งตกลงท ำงำนแทนนำยจ้ำง  โดยได้รับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกช่ือ
อย่ำงไร  ในที่นี้หมำยถึงผูท้ี่ท ำงำนให้กับผู้ประกอบกำรทุกประเภทกิจกำร  ทั้งนี้  รวมถึงลูกจ้ำงที่
ท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนด้วย (มำตรำ  5)  ซึ่งลูกจำ้งตำมกฎหมำยแรงงำน  ในที่นี้ได้แก่   

2.1 พนักงานประจ า  หมำยถึง  พนักงำนที่ปฏิบัติงำนให้กับสถำนประกอบกำร และ
ตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงให้เป็นรำยเดือน  ได้ท ำกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนหลังจำกที่ได้มีกำรทดลอง
งำนไม่เกิน 120  วัน ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนเริ่มงำนวันที่ 1  มีนำคม  2555  จนถึง 28  มิถุนำยน  
2555  รวมเวลำวันหยุดและวันท ำงำน 120  วัน  เป็นต้น   

2.2 พนักงานรายชั่วโมง  หมำยถึง  พนักงำนที่สถำนประกอบกำรตกลงจ่ำยเงินให้
เป็นรำยช่ัวโมงที่ตัวของพนักงำนนั้นจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้  โดยนำยจ้ำงจะจ่ำยให้ตำมช่ัวโมงที่ผู้
นั้นเป็นรำย 3  ช่ัวโมง  โดยมีค่ำแรงให้ช่ัวโมงละ 40  บำทต่อช่ัวโมง คิดค่ำตอบแทนให้ลูกจ้ำงเป็น  
3 ช่ัวโมง x 40บำท  เป็นเงนิ 120  บำท  ทั้งนีอ้ำจจะจำ่ยใหเ้ป็นรำยวันหรือรำยสัปดำหก์็ได้ 

2.3 พนักงานทดลองงาน  หมำยถึง  พนักงำนที่ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำน
ประกอบกำรในระหว่ำงที่ท ำกำรทดลองงำนไม่เกิน 120  วันท ำกำร  ทั้งนี้รวมวันหยุดที่บริษัทจัดให ้ 
เพื่อเป็นกำรทดลองงำนว่ำพนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมที่องค์กำรต้องกำรหรือไม่  โดยที่
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนคิดเป็นรำยวันให้ในช่วงเวลำที่ทดลองงำน  ช่วงเวลำทดลองงำนนี้  นำยจ้ำง
และลูกจ้ำงทั้งสองฝ่ำยสำมำรถที่จะบอกเลิกสัญญำทดลองงำนที่ได้ท ำไว้ก็ได้  ขณะที่พนักงำน
ทดลองงำนได้ผ่ำนกำรทดลอง 120  วัน  ก็จะได้รับบรรจุเป็นพนักงำนประจ ำ  และได้รับเงินเดือน
ตำมปกติเป็นรำยเดือน  

2.4 พนักงานอิสระ  หมำยถึง พนักงำนที่บริษัทท ำสัญญำจ้ำงเป็นงำนแบบเหมำ  
ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงำนที่ท ำงำนรำยกำรทีวี   หรือประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์  งำนสำรคดี  
ท่องเที่ยว  ทั้งนี ้ โดยจะท ำสัญญำกันเป็น 2  งวด คอื  ก่อนรับงำน  และหลังจำกที่งำนเสร็จสิ้น 

2.5 พนักงานอื่นๆ   หมำยถึง  พนักงำนรำยวัน หรือรำยช่ัวโมงที่สถำนประกอบกำร
ได้จ้ำงไว้  เพื่อท ำงำนเป็นครั้งครำว  ระยะเวลำในกำรท ำงำนไม่นำนมำกนักสำมำรถท ำได้เสร็จ
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ภำยใน 1  สัปดำห์  ไม่จ ำเป็นต้องจ้ำงไว้ประจ ำทุกเดือนจะท ำให้สิ้นเปลืองค่ำแรง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงำนที่ท ำ  ซึ่งได้แก่  งำนตรวจสอบบัญชี  งำนเช็คสินค้ำคงคลัง  เป็นต้น  

3. ค่าจ้าง  หมำยถึง  เงินที่นำยจ้ำง  และลูกจ้ำงตกลงจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้ตำม
สัญญำจำ้ง  เท่ำนั้น (มำตรำ 5) 

    ตำมกฎหมำยก ำหนดใหน้ำยจำ้งที่ผิดนัดหรอืจงใจผดินัดไม่จ่ำยค่ำจ้ำง  อันเนื่องมำจำก 
กำรไม่จ่ำยค่ำแรงงำนตำมที่ได้ตกลงกันไว้  นำยจำ้งจะต้องคืนเงนิใหแ้ก่ลูกจำ้งซึ่งรวมถึงเงินประกันที่
ลูกจำ้งท ำไว้  และต้องเสียดอกเบีย้ร้อยละ 15  ต่อปี  และเสียเงนิเพิ่มร้อยละ 15  ทุกระยะเวลำ 7  วัน
ซึ่งเงนิดังกล่ำวได้แก่  เงนิทุกประเภทที่นำยจำ้งจะต้องจ่ำยให้กับลูกจ้ำง  ซึ่งได้แก่  ค่ำจ้ำงในวันปกติ 
ค่ำล่วงเวลำในวันปกต ิ และวันหยุด  ค่ำชดเชยในวันหยุด  เป็นต้น  (มำตรำ 9) 

4. เงินประกันการท างาน  กฎหมำยห้ำมมิให้นำยจ้ำงเรียกรับเงินประกันกำรท ำงำน
หรือเงินประกันควำมเสียหำยในกำรท ำงำนจำกลูกจ้ำง  เว้นแต่งำนนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสภำพ
งำนที่ท ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของบริษัท  ทั้งนี้  เมื่อเงินประกันครบก ำหนดแล้ว
จะต้องจำ่ยคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้ำง  ภำยใน 7  วัน (ถ้ำมี)  เช่น  พนักงำนกำรเงิน  พนักงำน
ขำย  เป็นต้น (มำตรำ 10) 

 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 
   ปี พ.ศ. 2541 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ภูมิพลอดุลยเดช  รัชกำลที่ 9 ได้ตรำพระรำชบัญญัติ
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  ประเทศไทยได้ประกำศให้ตรำพระรำชบัญญัติแรงงำน  พ.ศ. 2499  
เปลี่ยนเป็น  “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน”  ประกำศไว้ ณ วันที่ 12  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2551  เป็นปีที่ 
53  ในรัชกำรปัจจุบัน  โดยมีกำรแก้ไข และยกเลิกกฎหมำยหมำยบำงประกำรที่เกี่ยวข้องกับนำยจ้ำงและ
ลูกจำ้ง  ปรับปรุงเพิ่มเติมและสรุปได้ดังนี ้ 
   มาตรา  1  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ  “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ. 2541” 
   มาตรา  2  ให้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัตินี้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 180  วัน  นับแต่วันที่ได้มี
ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  (รำชกิจำนุเบกษำ  เล่ม 115/ตอนที่ 8  ก/หน้ำ 1/20  กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2551) 

 มาตรา  3  ใหป้ระกำศยกเลิกกฎหมำยดังต่อไปนี ้
1. ประกำศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16  มีนำคม  พ.ศ. 2515 

2. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16  
มีนำคม  พ.ศ. 2515  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 
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3. หำกมีขอ้ขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมำย  หรอืข้อบังคับใด   ใหใ้ช้พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน  พ.ศ. 2541  แทน 

4. ประกำศยกเลิกมำตรำ 4  พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ส่วนงำนต่ำง   
ดังต่อไปนี ้

4.1 รำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมภิำค  และรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

4.2 รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ 

    นอกจำกกรณีตำมวรรคหนึ่ง  จะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี ้ 
ทั้งหมดหรอืแต่บำงส่วนแก่นำยจ้ำงประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ 

 

หลักการคุ้มครองแรงงาน 

   หลักกำรคุ้มครองแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของนำยจ้ำงและลูกจ้ำงที่พึงปฏิบัติ
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนที่น ำมำยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมำ  และเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรงำนที่องค์กำรส่วนใหญ่  ซึ่งมีมำตรำต่ำง   ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้  

   มาตรา  5  ได้ก ำหนดกฎหมำยคุ้มครองลูกจำ้งต่อไปนี ้

   (1)  ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย  ได้แก่  ลูกจ้ำงที่ท ำงำนทุกชนิด  ทุกประเภท  แม้แต่ลูกจ้ำงที่
ท ำงำนบ้ำน 

   (2)  กำรจ่ำยค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน  กฎหมำยก ำหนดให้นำยจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง
ใหก้ับลูกจำ้งตำมที่สัญญำจ้ำงงำนได้ก ำหนดไว้ 

   มาตรา  9  ได้ก ำหนดใหน้ำยจำ้งที่ผิดนัดอันเนื่องมำจำกไม่จ่ำยค่ำจ้ำง  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำ
ท ำงำนในวันหยุด  และค่ำล่วงเวลำในวันหยุดภำยในเวลำที่ก ำหนด  จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้

   (1)  ในกรณีที่เมื่อครบก ำหนดที่นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำง  แต่นำยจ้ำงไม่
สำมำรถน ำเงินมำจ่ำยให้  ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำม  กฎหมำยก ำหนดให้นำยจ้ำงจะต้องจ่ำย
ค่ำจำ้งพร้อมดอกเบี้ยให้กับลูกจ้ำงในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 15  ต่อปี  และจะต้องเสียเพิ่มร้อยละ
15  ต่อปี  เป็นระยะเวลำ 7  วัน 

   (2)  ในกรณีที่นำยจ้ำงมีเงินพร้อมที่จะจ่ำยคืนให้กับลูกจ้ำง  นำยจ้ำงจะต้องน ำเงินมำ
มอบคืนให้กับอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีได้มอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบ  ให้น ำเงินไปจ่ำยให้กับลูกจ้ำง  
หลังจำกนั้นนำยจ้ำงไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยดอกเบีย้เพิ่มตั้งแต่วันที่นำยจ้ำงน ำเงินไปมอบไว้ 
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   (3)  เว้นเสียแต่ว่ำงำนที่ลูกจ้ำงรับผิดชอบจะเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อนำยจ้ำงได้  นำยจ้ำงสำมำรถเรียกรับเงินประกันจำกลูกจ้ำงได้  ตำม
จ ำนวนมูลค่ำหลักประกันไว้ตำมวิธีที่กฎหมำยก ำหนด  นำยจ้ำงจะต้องคืนเงินหลักประกันพร้อม
ดอกเบีย้ใหก้ับลูกจำ้งภำยใน 7  วัน  นับแต่วันที่ลูกจำ้งออกจำกที่ท ำงำน 

   ตัวอย่ำงเช่น  นำงสำว ก  เป็นพนักงำนของบริษัทเอกชนแห่ง  โดยนำยจ้ำงได้ตกลงเอำ
เงินค้ ำประกันกำรท ำงำนจำกนำงสำว ก   เป็นเงินจ ำนวน  10,000  บำท  แต่นำงสำว ก  ไม่มีเงิน
จ ำนวน 10,000  บำท  จึงได้ตกลงกับนำยจ้ำงให้หักเงินค้ ำประกันไว้เดือนละ 1,000  บำท  เป็น
เวลำ 10  เดือน  เมื่อนำงสำว ก  ยื่นใบลำออกจำกบริษัท  เมื่อวันที่ 31  พฤษภำคม 2555  

นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินค้ ำประกันคืนให้กับนำงสำว ก  พร้อมดอกเบี้ยภำยใน 7  วัน  ไม่เกินวันที่ 7  

มิถุนำยน 2555  พร้อมดอกเบีย้  เป็นต้น   

   มาตรา  10  ห้ำมมิให้นำยจ้ำงเรียกรับเงินประกันกำรท ำงำนยกเว้นแต่งำนนั้นเป็นงำนที่
มีผลต่อควำมเสียหำย  เช่น  งำนขำย  งำนกำรเงิน  เป็นต้น  ในกรณีที่นำยจ้ำงมีกำรเรียกรับเงิน
ประกันจำกลูกจ้ำง  ภำยหลังจำกที่ลูกจ้ำงได้ลำออก  นำยจ้ำงจะต้องคืนเงินประกันควำมเสียหำย
ให้แก่ลูกจ้ำงหลังจำกกำรท ำงำนสิ้นสุดลงภำยใน 7  วัน  หำกนำยจ้ำงไม่จ้ำงไม่ด ำเนินกำรจ่ำยให ้ 
มีผลใหน้ำยจำ้งต้องเสียเงนิเพิ่มใหแ้ก่ลูกจ้ำงร้อยละ 15  ของเงินที่ค้ำงจ่ำยทุกระยะเวลำ 7  วัน  ซึ่ง
สรุปด้วยภำพดังนี ้

 

ภาพท่ี  10. 3  เงินประกันควำมเสียหำย 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  385) 

   มาตรา  11  ก ำหนดไว้ว่ำในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ท ำหน้ำที่ในกำรจัดหำคนมำท ำงำน  หรือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ให้ผู้ประกอบ
กิจกำรจัดใหลู้กจำ้งได้รับประโยชน์และสิทธิต่ำง   ที่ลูกจ้ำงควรได้รับเท่ำเทียมกับลูกจ้ำงที่อยู่ใน
บริษัทของตนเองอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

นำยจ้ำง 

เงินประกันความเสยีหาย 

• ตอ้งคนืเงินประกันและดอกเบ้ีย (ถ้ำม)ี 
ให้แกลู่กจ้ำงภำยใน 7 วันหลังจำก
ลูกจ้ำงลำออก พร้อม 

ลูกจ้ำง 
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    ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท  ก.  เป็นโรงงำนผลิตรองเท้ำ  มีคนงำนจ ำนวน 100  คน  และต่อมำ
ได้ว่ำจำ้งให ้ บริษัท  ข.  เป็นผูจ้ัดหำคนงำนมำเพิ่มให้จ ำนวน 100  คน  เป็นระยะเวลำ 3  เดือน  ดังนั้น  
บริษัท ก.  จะต้องดูแลคนงำนที่นำย  ข.  จัดหำมำให้จ ำนวน 100  คน เปรียบเสมือนว่ำเป็นคนงำนของ
ตนเอง  และจะต้องได้รับประโยชน์และสิทธิต่ำง   ตลอดระยะเวลำ 3  เดือน  เท่ำกัน  

 

ภาพท่ี  10. 4  กำรจัดสวัสดิกำรใหแ้ก่ลูกจ้ำงนอกเหนือจำกลูกจ้ำงในบริษัทของตนเอง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  386) 

   มาตรา  12  ก ำหนดไว้ว่ำกรณีที่นำยจ้ำงเป็นผู้รับเหมำช่วงและผู้รับเหมำช่วงถัดไป
ทั้งหมดในสำยงำนเดียวกัน  เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจ่ำยค่ำจ้ำง  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนใน
วันหยุด  ค่ำชดเชย  ค่ำชดเชยพิเศษ  เงนิสะสม  เงนิสมทบ  หรอืเงนิเพิ่ม  ใหก้ับลูกจำ้ง 

    ตัวอย่ำงเช่น  นำย ก.  ประมูลงำนก่อสร้ำงได้  และให้  นำย ข.  เป็นผู้รับงำนประมูล
ไปท ำ  ต่อมำ นำย ข.  ไม่ท ำจึงให้  นำย ค.  เป็นผู้จัดหำคนมำก่อสร้ำงแทน  สรุปได้ว่ำ  นำย ก.  
เป็นผู้รับเหมำช่วงต้น  นำย  ข.  เป็นผู้รับเหมำช่วง  และนำย ค.  เป็นผู้รับเหมำในสำยงำนก่อสร้ำง
เดียวกัน  ดังนั้น  ผู้ที่จะจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับคนงำน คือ  นำย  ค.  และถ้ำหำกเกิดกรณีเหตุสุดวิสัยที่
นำย ค.  ไม่สำมำรถจำ่ยเงนิค่ำจำ้งให้กับคนงำนได้  ตำมกฎหมำยท่ำนว่ำให้ไล่เบี้ยเอำกับผู้รับเหมำ
ช่วงคนที่ 1  และ 2  มำจำ่ยใหก้ับคนงำนได้ 

   มาตรา  14  กฎหมำยก ำหนดไว้ว่ำหำกลูกจ้ำงท ำงำนได้ครบตำมสัญญำจ้ำง  เมื่องำน
จ้ำงสิ้นสุดลง  นำยจ้ำงจะต้องออกใบส ำคัญแสดงว่ำลูกจ้ำงท ำงำนมำนำนเท่ำไรและงำนที่ท ำนั้น
เป็นงำนมีลักษณะอย่ำงไรใหแ้ก่ลูกจ้ำง  

   มาตรา  14/1
9 ก ำหนดให้สัญญำจ้ำงระหว่ำงนำยจ้ำง  รวมถึงข้อบังกับเกี่ยวกับกำร

ท ำงำน  ระเบียบ  หรือค ำสั่งของนำยจ้ำงที่ท ำให้นำยจ้ำงได้เปรียบลูกจ้ำงเกินสมควร  ให้ศำลมี
อ ำนำจในกำรสั่งใหส้ัญญำจ้ำงนั้นมีผลบังคับที่เป็นธรรมต่อลูกจ้ำงตำมกรณีที่เห็นสมควร 

   มาตรา  15  ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องปฏิบัติต่อลูกจ้ำงชำยและลูกจ้ำงหญิงเท่ำเทียมกัน  
เว้นเสียแต่งำนทีป่ฏิบัติบำงอย่ำงไม่สมควร   

บรษิัท ก  

โรงงำนผลิตรองเท้ำ 

มีคนงำน 100 คน 

บรษิัท ข  

ให้หำคนงำนมำเพิ่ม  

100 คน 

ดังนั้น  ลูกจ้ำงที่ บรษิัท ข จัดมำ
จ ำนวน 100 คน จึงเปรียบเสมือน

ลูกจ้ำง บรษิัท ก 
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     ตัวอย่ำงเช่น  กฎหมำยก ำหนดให้ลูกจ้ำงชำยและหญิงเกษียณอำยุงำนเมื่ออำยุ
ครบ  60  ปี  แต่นำยจ้ำงบำงแห่งก ำหนดให้ลูกจ้ำงชำยเกษียณเมื่ออำยุครบ 60  ปี  และลูกจ้ำง
หญิงเกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ 55  ปี  ทั้งนี้  ถือว่ำเป็นกำรขัดต่อกฎหมำยตกเป็นโมฆะ (ฏีกำที่  
865/2548) 

   มาตรา  16  กฎหมำยก ำหนดไว้ว่ำนำยจ้ำง  หัวหน้ำงำน  ผู้ควบคุม  หรือผู้ตรวจงำน  
จะต้องไม่ล่วงละเมิดคุกคำมทำงเพศต่อลูกจ้ำง  ซึ่งมีผลท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมเดือนร้อนในกำร
ท ำงำนไม่เว้นแม้แต่กำรกล่ำวคุกคำมด้วยวำจำ  ก็ถือว่ำเป็นกำรล่วงละเมิดทั้งสิน้ 

    ตัวอย่ำงเช่น  นำยจ้ำงกับลูกจ้ำงมีเพศสัมพันธ์กันโดยสมัครใจ  ทั้งที่ลูกจ้ำงมีสำมี
และบุตรอยู่แล้ว  และลูกจ้ำงได้ขอให้นำยจ้ำงช่วยช ำระหนี้ด้วยเช็คเงินสดด้วยกำรมีเพศสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนกัน  จำกกำรกระท ำดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรสมยอมร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  
ถือว่ำไม่เป็นกำรล่วงละเมิดทำงเพศแต่ประกำรใด 

   บทก าหนดโทษ  หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนตำมมำตรำที่ 16  ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
20,000  บำท  (มำตรำที่  147) 

   มาตรา  1711
  ได้ก ำหนดใหส้ัญญำจำ้งท ำงำนจะสิ้นสุดลงก็เมื่อกรณีดังต่อไปนี้ 

   ในกรณีที่สัญญำจ้ำงไม่มีก ำหนดระยะเวลำ  นำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงจะต้องบอกกล่ำวเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งโดยไม่จ ำเป็นต้องบอกล่วงหน้ำถึง 3  เดือน  โดยสำมำรถบอกกล่ำว
ก่อนถึงวันก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงในครั้งถัดไป  ตัวอย่ำงเช่น นำย ข.  เป็นลูกจ้ำงนำย ก. ได้แจ้ง
ล่วงหน้ำ  วัน  ในวันที ่30  ตุลำคม  ว่ำตนเองจะลำออกจำกงำนวันที่ 31  ตุลำคม  เป็นต้น 

    หำกลูกจ้ำงกระท ำควำมผิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นเหตุให้งำนของนำยเสียหำย  
นำยจำ้งมีสทิธิที่จะบอกกล่ำวเลิกจ้ำงลูกจำ้งได้โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

    ตัวอย่ำงเช่น  วันที่ 29 มิถุนำยน  2551  ซึ่งเป็นวันก ำหนดจ่ำยเงินเดือนให้กับลูกจ้ำง  
นำยจ้ำงมีหนังสือบอกกล่ำวแก่ลูกจ้ำง  แต่ลูกจ้ำงทรำบกำรบอกกล่ำวจำกนำยจ้ำงในวันที่ 1  
กรกฎำคม 2551  ดังนั้นกำรบอกกล่ำวเลิกจ้ำงลูกจ้ำงคือวันที่ 1  กรกฎำคม 2551  ซึ่งมีผลให้
ลูกจ้ำงออกจำกงำนในวันที่ 31  สิงหำคม 2551  กรณีดังกล่ำวถือว่ำนำยจ้ำงบอกเลิกจ้ำงแก่
ลูกจำ้งเป็นกำรล่วงหน้ำ 1  เดือน 

    มาตรา  18
12
 กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงที่

ผลกระทบต่อลูกจ้ำง  พระรำชบัญญัติก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องแจ้งข้อมูลกำรด ำเนินกำรข่ำวสำร
ต่ำง   ในรูปแบบเอกสำร  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสำร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อสำรสนเทศ
ใด   ก็ตำมใหก้ับอธิบดี  หรอืพนักงำนตรวจแรงงำน หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมำย 
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   มาตรา  19  กำรค ำนวณระยะเวลำวันหยุดให้กับลูกจ้ำง  ให้นำยจ้ำงนับวันหยุด  วันลำ  
ให้ลูกจ้ำง  หรือในวันหยุดที่นำยจ้ำงอนุญำตให้หยุดงำนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้ำง  หรือวันหยุด
ที่นำยจำ้งสั่งใหยุ้ดงำนเพื่อประโยชน์ของนำยจ้ำง  ใหร้วมเป็นระยะเวลำกำรท ำงำนของลูกจ้ำงด้วย 

    ตัวอย่ำงเช่น  นำยจ้ำงตกลงกับลูกจ้ำงให้ท ำงำนในโรงงำน  แต่ขณะท ำงำนอยู่เกิด
ไฟฟ้ำขัดข้อง  นำยจ้ำงจึงให้ลูกจ้ำงหยุดท ำงำนและให้กลับบ้ำน  ถือว่ำเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้ำง 
โดยไม่ถือว่ำเป็นวันลำหยุดใด   ทั้งนี้และนำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำแรงให้กับลูกจ้ำงเต็มจ ำนวนวันอีก
ด้วย 

 

สทิธิของลูกจ้างและนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

   กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนได้ก ำหนดสิทธิของลูกจ้ำงในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนไว้ดังนี ้

การก าหนดเวลาท างาน 

    ตำมกฎกระทรวงแรงงำนฯ  ได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงก ำหนดเวลำท ำงำนให้กับลูกจ้ำง  
ได้แก่  เวลำท ำงำนปกติ  กำรท ำงำนล่วงเวลำ  กำรท ำงำนในวันหยุด  เวลำพัก  วันหยุดประจ ำ
สัปดำห ์วันหยุดตำมประเพณี  วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี  กรณีไม่ก ำหนดวันหยุด  วันลำป่วย  วันลำ
ท ำหมัน  วันลำเพื่อกิจธุระอันจ ำเป็น  วันลำเพื่อรับรำชกำรทหำร  วันลำเพื่อคลอดบุตร  กำรท ำงำน
ขนย้ำยของหนัก  ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี  10. 5  เวลำท ำงำนตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  389) 

   จำกภำพที่ 10.5  สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเวลำท ำงำนตำมที่กฎกระทรวงได้ก ำหนด
ไว้ได้ดังนี ้  

1. เวลาท างานปกติ  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มำตรำ 23  ซึ่งกฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี ้   

    มาตรา  23  ได้ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องประกำศก ำหนดเวลำกำรท ำงำนปกติให้
ลูกจ้ำงทรำบ  โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อลูกจ้ำง  ดังนี้  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551) 

1.1 ก ำหนดให้ลูกจ้ำงท ำงำนใน 1  วันต้องไม่น้อยกว่ำวันละ 8  ช่ัวโมง  หำกวันใดท ำ
ได้ไม่ถึง 8  ช่ัวโมง  นำยจำ้งอำจตกลงกับลูกจำ้งใหท้ ำงำนในวันและเวลำปกติโดยน ำไปรวมกับวัน
อื่น   ในสัปดำหน์ั้น   

กำรก ำหนดเวลำท ำงำน 

1.  เวลำท ำงำนปกต ิ

2. กำรท ำงำนล่วงเวลำ 

3. กำรท ำงำนวันหยุด 

4. เวลำพัก 

5. วันลำ 

วันลำปว่ย 

วันลำเพ่ือท ำหมัน 

วันลำเพ่ือกิจธุระอันจ ำเป็น 

วันลำเพ่ือรับรำชกำรทหำร 

วันลำเพ่ือกำรฝึกอบรมหรือ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 



390 

 

1.2 ก ำหนดใหลู้กจ้ำงท ำงำนใน 1  สัปดำห์ไม่เกิน 48  ช่ัวโมงต่อสัปดำห์  และงำนนั้น
จะต้องเป็นงำนที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพร่ำงกำยของลูกจำ้ง 

1.3 ก ำหนดให้ลูกจ้ำงที่จะต้องท ำงำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย
ของลูกจ้ำง  ให้ท ำได้ไม่เกิน 7  ช่ัวโมง ต่อสัปดำห์  และรวมแล้วใน 1  สัปดำห์ต้องไม่เกิน 42  
ช่ัวโมง 

1.4 กรณีที่นำยจำ้งไม่สำมำรถก ำหนดวันและเวลำเริ่มต้นท ำงำนและเวลำสิ้นสุดในกำร
ท ำงำนในแต่ละวันใด  ตำมกฎระทรวงก ำหนดให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำงตกลงก ำหนดเวลำเริ่มต้น
ท ำงำนละสิ้นสุดกำรท ำงำนกัน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวัน 8  ช่ัวโมง  รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 42  ช่ัวโมง
ใน 1  สัปดำห ์

    ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท  เริ่มท ำงำน  เวลำ 08:30  น.  พักเที่ยง 12:00-13:00 น.  เลิก
งำนเวลำ 17:30 น.  รวมเวลำเท่ำกับ 8  ช่ัวโมงต่อวัน  โดยไม่รวมเวลำพักกลำงวัน 1  ช่ัวโมง 

    บทก าหนดโทษ  ตำมมำตรำ 145  หำกนำยจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 23  ให้ระวำง
โทษจ ำคุกปรับไมเ่กิน 5,000  บำท 

2. การท างานล่วงเวลา  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  มำตรำ 24  ซึ่งกฎหมำยก ำหนด
ไว้ดังนี ้

    มาตรา  24  กำรท ำงำนล่วงเวลำ  ห้ำมมิให้นำยจ้ำงบังคับให้ลูกจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำ  
เว้นเสียแต่วำ่จะได้รับกำรยินยอมจำกลูกจำ้งเป็นครั้งครำวไป 

2.1 ก ำหนดให้ลูกจ้ำงสำมำรถท ำงำนล่วงเวลำในวันท ำงำนปกติไม่กิน 36 ชั่วโมง  
ใน 1  สัปดำห์  และงำนล่วงเวลำนั้นจะต้องไม่เป็นงำนที่เสี่ยงอันตรำยหรือเป็นภัยต่อลูกจ้ำง  

2.2 ในกรณีที่งำนนั้นมีเหตุต้องท ำเป็นกำรเร่งด่วน  ฉุกเฉิน  ท ำให้มีผลเสียหำยต่อ
กำรท ำงำนของนำยจ้ำง  นำยจำ้งสำมำรถใหลู้กจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำได้ตำมที่จ ำเป็น 

    ตัวอย่ำง  กำรท ำงำนในสวนสัตว์ซำฟำรีเวิลด์  มีนักท่องเที่ยวเข้ำร่วมชมสวนสัตว์ใน
วันตรุษจีนเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งก็ไม่ถือว่ำงำนนั้นเป็นงำนฉุกเฉินเป็นเหตุให้ลูกจ้ำงหยุดงำนไม่ได้
หรอื 

    ตัวอย่ำง  นำยจ้ำงได้สั่งให้ลูกจ้ำงบรรจุถุงของที่ระลึก  โดยปกติลูกจ้ำงได้ท ำงำน
กำรบรรจุถุงของที่ระลึกให้เสร็จในแต่ละวัน  เมื่อนำยจ้ำงได้รับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำให้ท ำผลิตเพิ่ม  
ซึ่งขั้นตอนกำรผลิตจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ  ไม่ว่ำสินค้ำนั้นจะขำยได้หรือไม่ก็ตำม  
กรณีนี้  นำยจ้ำงมำขอลูกจ้ำงท ำเป็นกรณีเร่งด่วนไม่ได้  โดยทั่วไปกำรท ำงำนล่วงเวลำจะต้องมี
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กำรวำงแผนกำรผลิตล่วงหน้ำ  และได้รับอนุมัติให้ท ำงำนล่วงเวลำจึงต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ลูกจำ้งก่อนนั่นเอง 

 

    จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปด้วยภำพดังนี้ 

  

  

 

ภาพท่ี  10. 6  กำรท ำงำนล่วงเวลำในวันท ำงำนปกติ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 391) 

 

3. การท างานในวันหยุด  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มำตรำ 25  และมำตรำ 26  ซึ่ง
กฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี ้    

    มาตรา  25  กำรท ำงำนในวันหยุด  ตำมกฎกระทรวงห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำง
ท ำงำนในวันหยุด  เว้นเสียแต่ว่ำจะมีงำนในลักษณะที่เป็นงำนต่อเนื่องกัน  และส่งผลควำม
เสียหำยตำมมำ  นำยจ้ำงอำจขอให้ลูกจ้ำงท ำงำนในวันหยุดได้เท่ำที่จ ำเป็น  ทั้งนี้ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกลูกจำ้ง 

    สถำนประกอบกำรของนำยจ้ำงเป็นงำนประเภทให้บริกำร  มีควำมจ ำเป็นจะต้อง
ท ำงำนในวันหยุด  ซึ่งได้แก่  ธุรกิจโรงแรม  สถำนมหรสพ  งำนขนส่ง  ร้ำนขำยอำหำร  ร้ำนขำย

 

กำรท ำงำนลว่งเวลำในวันท ำงำนปกติ 

  

(มำตรำ 24) 

ห้ำมมิให้นำยจ้ำงบังคับให้ลูกจ้ำงท ำงำน 

(มำตรำ 25)  

กำรท ำงำนในวันหยุด 

(มำตรำ 26)  

เว้นแต่ลูกจ้ำงยินยอม  

แต่ต้องไม่เกิน 36 ช่ัวโมง 

 ใน 1 สัปดำห์ 
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เครื่องดื่ม  สโมสร  สมำคม  สถำนพยำบำล  หรือกิจกำรอื่น   ตำมที่ได้ก ำหนดไว้  นำยจ้ำงอำจให้
ลูกจำ้งท ำงำนในวันหยุดได้ตำมควำมเหมำะสม    

    มาตรา  26  นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงท ำงำนในวันหยุด  (รวมช่ัวโมงท ำงำนล่วงเวลำ)  
แต่ตอ้งไม่เกิน 36  ช่ัวโมง:สัปดำห ์ และงำนที่ใหท้ ำต้องเป็นงำนที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรำยของลูกจ้ำง   

    จำกมำตรำ  25  และ มำตรำ  26  เรำสำมำรถสรุปด้วยภำพดังนี้ 

 

ภาพท่ี  10. 7  กำรท ำงำนในวันหยุด 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  392) 

   จำกภำพที่  10.7  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของกำรท ำงำนในวันหยุดไว้ดังนี้ 

4. เวลาหยุดพักงาน  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ มำตรำ  27  ซึ่งกฎหมำยก ำหนดไว้
ดังนี ้   

    มาตรา  27  นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงมีเวลำหยุดพักระหว่ำงวันท ำงำน  ซึ่งในหนึ่งวัน
ต้องไม่น้อยกว่ำ 1  ช่ัวโมง  หำกลูกจ้ำงมีภำระงำนติดพันอยู่มีเวลำพัก 30  นำที  ยังไม่ถึง 1  ช่ัวโมง  
นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงหยุดพักเพิ่มแต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ 1  ช่ัวโมงใน 1  วัน  หำกลูกจ้ำงไม่
สำมำรถหยุดพักในเวลำส่วนที่เหลือ 30  นำที กรณีนี้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำแรงให้กับลูกจ้ำงในกำร
ท ำงำนส่วนที่ไม่ได้หยุดพัก 30  นำทีนัน้  

กำรท ำงำนในวันหยุด 

วันหยุดประจ ำ
สัปดำห์ 

วันหยุดตำม
ประเพณี 

วันหยุดพักผ่อน
ประจ ำป ี

(มำตรำ 25 และ 26) 

(ห้ำมบังคับ เวน้แต่ลูกจ้ำง
จะยนิยอมเป็นคร้ังครำว) 

งำนท่ีให้ท ำได้ 

  (ไม่ต้องได้รับควำมยินยอม)
ได้แก่  ธุรกิจ โรงแรม สถำน

มหรสพ   งำนขนส่ง  รำ้นขำย
อำหำร  รำ้นขำยเครื่องดื่ม  

สโมสร  สมำคม  
สถำนพยำบำล  หรือกจิกำร

อื่น   ตำมที่ได้ก ำหนดไว้  
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    ตัวอย่ำงเช่น  ลูกจ้ำงแผนกต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่ง  ขณะที่ลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่อยู่
และมีเวลำพักระหว่ำง 12:00-13:00 น.  มีชำวต่ำงชำติเข้ำเช็คอินในช่วงเวลำที่ก ำลังจะพัก  ท ำให้ต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกระทั่งแล้วเสร็จเวลำ 12:30 น.  ดังนั้น  นำยจ้ำงจะต้องจัดให้ลูกจ้ำงพักต่อจำก
ช่วงเวลำ 12:30-13:30 น. ซึ่งสรุปด้วยภำพดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี  10. 8  เวลำหยุดพักงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  393) 

4.1 วันหยุดประจ าสัปดาห์ มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มำตรำ 28  ซึ่งกฎหมำยก ำหนด
ไว้ดังนี ้   

    มาตรา  28  นำยจำ้งต้องจัดให้ลูกจ้ำงมีเวลำวันหยุดประจ ำสัปดำห์  อย่ำงน้อย 1  วัน
ท ำกำร  โดยมีระยะหำ่ง 6  วันใหห้ยุด 1 วัน  ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่ำงลูกจำ้งกับนำยจำ้ง 

    นำยจ้ำงมีเวลำให้ลูกจ้ำงหยุดงำนติดต่อกันเกิน 24  ช่ัวโมง  หรือสัปดำห์ละ 2 วัน  ทั้งนี้
ต้องไม่เกินที่กฎหมำยก ำหนดใหลู้กจำ้งหยุด  แต่กรณีดังกล่ำวนำยจ้ำงต้องกำรให้ลูกจ้ำงหยุดงำนเกิน
กว่ำที่กฎหมำยก ำหนดได้  (ใหม้ำกกว่ำได้  แต่นอ้ยกว่ำก ำหนดไม่ได้) 

    ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท ก.  จ ำกัด  เป็นบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำย่ำนสีลม  
ซึ่งเป็นแหล่งที่รถติดมำก  จึงได้ประกำศให้ลูกจ้ำงท ำงำน 5  วัน  และมีวันหยุดเสำร์อำทิตย์  

เวลำหยุดพักงำน 

ไมน่อ้ยกว่ำ 1 ชั่วโมงตอ่วัน 

      กรณมีภีำระตดิพัน ลูกจ้ำง
ปฏบัิตหินำ้ที่ 30 นำที นำยจ้ำง
อำจให้ลูกจ้ำงพักเพิ่มอีก       
30 นำที 

     ตัวอยำ่ง ลูกจ้ำงต้องหยุดพัก
ชว่งเวลำ  12:00-13:00 น. แต่
ตดิงำน เกินเวลำพักมำ 30 นำที 
นำยจ้ำงอำจให้ลูกพักเวลำ 
12:30-13:00 น.  

(มำตรำ 27) 

ตอ้งจัดให้ลูกจ้ำงพักไมน่อ้ยกวำ่ 
1 ชั่วโมง 
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สัปดำห์ละ 2  วัน  ทั้งนี้  ถือว่ำบริษัทไม่ได้กระท ำผิดกฎหมำย  เพรำะนำยจ้ำงมองว่ำวันจันทร์ถึง
วันศุกร์  ลูกจ้ำงต้องตื่นแต่เช้ำมำท ำงำนให้ทันเวลำ 08:00 น.-17:00  น.  บริษัทฯ  จึงเพิ่มวันหยุด
ใหก้ับลูกจำ้งเพื่อเป็นกำรจูงใจใหก้ับพนักงำน  ซึง่สรุปด้วยภำพดังนี ้

 

 

ภาพท่ี  10. 9  วันหยุดประจ ำสัปดำห์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  394) 

4.2 วันหยุดตามประเพณี  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ มำตรำ 29  ซึ่งกฎหมำย
ก ำหนดไว้ดังนี ้   

    มาตรา  29  นำยจ้ำงควรจัดวันหยุดตำมประเพณีให้กับลูกจ้ำงใน  1  ปี  ไม่น้อยกว่ำ  
13  วัน  ทั้งนี้ต้องรวมวันแรงงำนแห่งชำติ วันที่ 1  พฤษภำคม  ของทุกปี  หำกวันหยุดดังกล่ำวตรง
กับวันหยุดปกติ  นำยจ้ำงควรจัดวันหยุดให้กับลูกจ้ำงในวันถัดไป  ทั้งนี้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนด 

     ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท ก.  จ ำกัด  ได้ก ำหนดวันหยุดตำมประเพณีให้กับลูกจ้ำง  ไม่
น้อยกว่ำ 14  วันท ำงำน  โดยรวมวันหยุดแรงงำนแห่งชำติด้วย  ซึ่งกำรก ำหนดวันหยุดตำม
ประเพณีมรีำยละเอียดดังนี ้  

 วันหยุดประจ ำสัปดำห์ 

       นำยจำ้ง  จัดให้ลูกจ้ำงมี
วันหยุด หยุด 1 วัน ใน 1 สัปดำห์ 
โดยมีระยะห่ำง 6 วัน  

        นำยจ้ำง  จัดให้ลูกจ้ำงมี
วันหยุด 2 วัน ใน 1 สัปดำห์เพื่อ
ประโยชน์ของลูกจ้ำงได้  

        นำยจำ้ง ก ำหนดให้หยุด
วันเสำร์-อำทติย์เพื่อประโยชน์
ของลูกจ้ำง และเป็นแรงจูงใจใน
กำรท ำงำน 

       ลูกจ้ำงสำมำรถสะสม
วันหยุดได ้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่ำงนำยจำ้งกับลูกจ้ำง 

(มำตรำ 28) 

ต้องจัดให้ลูกจ้ำงพักไม่น้อยกว่ำ 

 1 วัน : สัปดำห์  

หรือ: 24 ชั่วโมง 2 วัน  ใน 1 สัปดำห์ 
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     วันหยุดตำมประเพณี  จะตรงกับวันใดตำมปีปฏิทิน  บริษัทฯ  จะต้องก ำหนดวัน
และประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำ  ภำยในเดือนธันวำคม  ของทุกปี 
     วันหยุดตำมประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ ำสัปดำห์  ให้เลื่อนวันหยุดตำม
ประเพณีนัน้ไปหยุดในวันท ำงำนถัดไป 

     กรณีที่สถำนประกอบกำรอยู่ในสถำนที่ที่ต้องมีกำรประกอบพิธีกรรมที่ส ำคัญ
และเกี่ยวข้องกับทำงศำสนำ  หรือขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  หรือวันหยุดรำชกำร  
นำยจำ้งอำจก ำหนดวันหยุดดังกล่ำวใหก้ับลูกจ้ำงที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสรุปด้วยภำพดังนี้ 

 

ภาพท่ี  10. 10  เวลำหยุดพักงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  395) 

4.3 วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง 2  มำตรำ ได้แก่ มำตรำ 30 

และมำตรำ 31  ซึ่งกฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี ้   

     มาตรา  30  กฎกระทรวงก ำหนดให้ใน 1  ปี  นำยจ้ำงจะต้องจัดวันหยุดพักผ่อน
ประจ ำปีให้กับลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 6  วัน  โดยนำยจ้ำงอำจเป็นผู้ก ำหนดวันหยุดให้กับลูกจ้ำง  
หรอืขึน้อยู่กับขอ้ตกลงระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  ซึ่งสำมำรถแสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 

วันหยุดตำมประเพณี 

(มำตรำ 29) 

วันหยุดรำชกำร
ประจ ำป ี

วันหยุดทำงศำสนำ  

(ทุกศำสนำ พุทธ 
มุสลมิ) 

วันแรงงำนแหง่ชำติ 

(บังคับให้มี) 

วันท่ี  1 พฤษภำคม ของทุกป ี

วันตำม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

(งำนประจ ำป)ี 

วันหยุดตำมประเพณีให้กับลูกจ้ำงใน   

1  ปี  ไมน่อ้ยกว่ำ  13  วัน 
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ภาพท่ี  10. 11  วันหยุดพักผอ่นประจ ำปี 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 396) 

 

   จำกภำพที่ 10.11  เรำสำมำรถอธิบำยและยกตัวอย่ำงวันหยุดพักผ่อนประจ ำปีของ
ลูกจำ้งได้ดังนี ้    

   ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท  ก.  จ ำกัด  ได้ก ำหนดวันท ำงำนให้กับพนักงำนประจ ำซึ่งท ำงำน
ติดต่อมำครบ 1  ปี  เมื่อครบรอบปีท ำงำนใหม้ีสทิธิหยุดพักผอ่นประจ ำปีได้ดังต่อไปนี้ 

    พนักงำนที่ท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 

    ไม่น้อยกว่ำ 1  ปี  มสีิทธิหยุดพักผอ่นประจ ำได้ 10  วันท ำงำน   

    ไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  มสีิทธิหยุดพักผอ่นประจ ำปีได้ 13  วันท ำงำน 

    ไม่น้อยกว่ำ 5  ปี  มีสทิธิหยุดพักผอ่นประจ ำปีได้ 15  วันท ำงำน 

วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี 

       ก ำหนดให้ลูกจ้ำงหยุดได้
ไมเ่กิน   6 วัน (ภำยใน 1 ปี) 

       ให้หยุดเมื่อลูกจ้ำง
ท ำงำนครบ 365 วัน 

      หำกลูกจ้ำงหยุดได้ไม่
ครบ นำยจ้ำงอำจจ่ำยคำ่
วันหยุดชดเชยให้ (ม. 64) 

       นำยจ้ำงอำจจ่ำยเป็น 
เงินตอบแทน หรือ หยุด
ชดเชยในวันอื่นแทนได้ ทัง้นี้
โดยถอืประโยชนข์องลูกจ้ำง
เป็นส ำคัญ 

(มำตรำ 30 และ 31) 

       กฎกระทรวงก ำหนดให้ใน 1 ปี  

นำยจ้ำงจะต้องจัดวันหยุดพักผ่อน
ประจ ำปีให้กับลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 6  

วันโดยนำยจ้ำงอำจเป็นผู้ก ำหนด
วันหยุดให้กับลูกจ้ำง  หรือขึน้อยูก่ับ
ข้อตกลงระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง 

       งำนท่ีไม่อำจให้ลูกจ้ำงหยุดได้ 
ได้แก่  ธุรกิจโรงแรม งำนในปำ่ สถำน
มหรสพ สถำนพยำบำล งำนขนสง่   
ในท่ีทุรกันดำร รำ้นอำหำร สมำคม 
สถำนท่ีบริกำรท่องเท่ียว ฯลฯ 
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    ค ำว่ำ  ไม่น้อยกว่ำ  หมำยถึง  ต้องท ำงำนครบ 1 ปี  ซึ่งบำงแห่งอำจตัดรอบกำร
ท ำงำนทุกวันสิ้นเดือนธันวำคม  ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนท ำงำนเมื่อวันที่ 1  มิถุนำยน  ถึง 30  
ธันวำคม  นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงลำป่วยในปีถัดไปได้ทันทีตำมสัดส่วนจ ำนวนวันโดยเฉลี่ย  ในที่นี้
เมื่อครบสิ้นปีพนักงำนสำมำรถหยุดในปีถัดไปได้ 5  วันท ำกำร  และเมื่อครบสิ้นปีในปีถัดไปจะมี
สิทธิลำได้ครบ 10  วันท ำกำร 

   ในกำรลำหยุดพักผอ่นประจ ำปี  พนักงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. กำรลำหยุดพักผ่อนประจ ำปี  พนักงำนจะต้องส่งใบลำพักผ่อนประจ ำปีล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 7  วัน  และต้องได้กำรอนุมัตจิำกหัวหน้ำงำนโดยตรงเสียก่อนที่จะหยุดงำน 

2. ในกำรลำหยุดประจ ำปี  พนักงำนสำมำรถก ำหนดวันหยุดให้ตัวเองได้อย่ำงน้อยไม่
เกินปีละ 2  ครั้ง  หรอืขึน้อยู่ดุลยพินจิของหัวหน้ำงำน 

3. ในกรณีที่พนักงำนใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ ำปีไม่ครบตำมสิทธิ  จะไม่สำมำรถ
น ำมำสมทบในปีถัดไป  เว้นเสียแต่ต้องได้รับอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร  หรืออำจเปลี่ยนเป็น
ค่ำจำ้งใหก้ับพนักงำนผูน้ั้น 

   มาตรา  31  กำรท ำงำนล่วงเวลำ  และท ำงำนในวันหยุด  ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำง
ท ำงำนที่เสี่ยงอันตรำยซึ่งอำจมีผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน  ในช่วงที่ต้อง
ท ำงำนล่วงเวลำหรอืท ำงำนในวันหยุด  (ตำมมำตรำ 23  วรรคหนึ่ง) 

   ทั้งนี้  เนื่องจำกกำรท ำงำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน  
ในช่วงเวลำที่ท ำงำนล่วงเวลำ  หรือวันหยุด  สถำนประกอบกำรบำงแห่งไม่มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำม
ปลอดภัยคอยดูแล  หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นอันตรำยจะท ำใหไ้ม่สำมำรถช่วยลูกจ้ำงได้ทันท่วงที 

5. วันลา  ตำมกฎกระทรวงฯ  ได้ก ำหนดวันลำของลูกจำ้งไว้ดังนี้ 
5.1 วันลาป่วย  มีมำตรำที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ มำตรำ 32  ซึ่งกฎหมำยก ำหนดไว้ดังนี ้   

     มาตรา  32  กำรลำป่วย  กฎหมำยก ำหนดให้ลูกจ้ำงสำมำรถลำป่วยได้ตำมที่เป็นจริง  
หรือในกรณีที่ลูกจ้ำงลำหยุดเกิน 3  วันท ำกำร  นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงแสดงใบรับรองกำรรักษำของ
แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งของสถำนพยำบำลทำงรำชกำร  หรือหำกลูกจ้ำงไม่สำมำรถแสดงใบรับรอง
แพทย์ตำมที่นำยจำ้งก ำหนด  ใหลู้กจำ้งชีแ้จงกำรลำป่วยกับนำยจำ้งเป็นกรณีไป 

     ตัวอย่ำงเช่น  นำยจ้ำงสถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจก ำหนดวันลำป่วยให้กับลูกจ้ำง
ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ัน 1  ในกรณีที่ลูกจ้ำงลำป่วยไม่เกิน 2  วัน  หำกเกินก ำหนด
จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ฯ  ใหก้ับหัวหน้ำงำนโดยตรง  หรอืแล้วแต่กรณีเป็นรำยไป 
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5.2 วันลาเพื่อท าหมัน   

      มาตรา  33  ลูกจ้ำงมีสิทธิลำท ำหมันและมีสำมำรถหยุดได้ตำมระยะเวลำที่
แพทย์สั่งและต้องอยู่ในดุลยพินจิของแพทย์แผนปัจจุบัน 

5.3 วันลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น   

     มาตรา  34  ลูกจ้ำงมีสิทธิลำไปท ำกิจธุระได้ตำมที่จ ำเป็น  ทั้งนี้เป็นตำม
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน   

     ตัวอย่ำงเช่น  บริษัท ก.  จ ำกัด  ได้ก ำหนดวันลำกิจให้พนักงำนออกเป็น 2  
ประเภทโดยมีหลักเกณฑใ์นกำรลำดังนี ้

5.3.1 ลำกิจปกติ  ก ำหนดให้พนักงำนลำกิจต่อปีได้ไม่เกิน 6  วันท ำงำน  (ส่วน
ใหญ่กำรลำกิจจะน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

5.3.2 ลำกิจพิเศษ  ก ำหนดใหพ้นักงำนลำกิจพิเศษต่อปีได้ไม่เกิน 5  วันท ำกำร 

5.3.3 กำรประกอบพิธีศพ  ได้แก่ บิดำ  มำรดำ  คู่สมรส  บุตรธิดำ  และพี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำ    

5.3.4 เกิดภัยพิบัติ  ได้แก่  ประสบอัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ     
5.3.5 ประกอบพิธีสมรส   

     ทั้งนี้  จะต้องได้รับกำรยินยอมจำกหัวหน้ำงำนโดยตรง  และต้องแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำทุกครั้งด้วย 

5.4 วันลาเพื่อรับราชการทหาร   

     มาตรา  35  ลูกจำ้งมีสทิธิได้รับสิทธิในกำรเพื่อไปรำชกำรทหำร  หรือกำรเรียก
พลส ำรอง  เพื่อทดสอบหรอืเตรียมควำมพร้อมของก ำลังพล 

5.5 วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรอืพัฒนาความรู้ความสามารถ   

     มาตรา  36  ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับกำรลำเพื่อไปฝึกอบรมหรือพัฒนำควำมรู้ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงก ำหนด  ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพให้กับพนักงำนและ
เพิ่มเติมควำมรู ้ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน  สถำนประกอบกำรบำงแห่ง
อำจได้ควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดนั้น   ด้วยกำรจัดวิทยำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวข้อง
กับงำนของสถำนประกอบกำรนั้น  ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร่วมกัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด   
ทั้งสิน้ 
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ภาพท่ี  10. 12  วันหยุดพักผอ่นประจ ำปี 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  399) 

   การใช้แรงงานทั่วไป    

1. การท างานขนย้ายของหนัก   

    มาตรา  37  หำ้มมิใหลู้กจำ้งในสถำนประกอบกำรท ำกำรยก  แบก  หำม  หำบ ทูน  
ลำก  หรือเข็นของหนักที่มีอัตรำน้ ำหนักเกินก ำหนดของกฎกระทรวง  โดยทั่วไปได้มีกำรก ำหนด
อัตรำน้ ำหนักไว้ดังนี ้ 

(1) น้ ำหนักไม่เกิน 20  กิโลกรัม  ส ำหรับลูกจำ้งเด็กหญิง 
(2) น้ ำหนักไม่เกิน 25  กิโลกรัม  ส ำหรับลูกจำ้งเด็กชำย 

(3) น้ ำหนักไม่เกิน 55  กิโลกรัม  ส ำหรับลูกจำ้งชำย 

 

วันลำ 

(มำตรำ 29) 

กำรลำป่วย 

มำตรำ 32    

ลำคลอดบุตร 

มำตรำ 41 

ท ำหมัน 

มำตรำ  33   

กำรฝึกอบรมหรือพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ  

มำตรำ 36 

วันลำเพ่ือกิจธุระอันจ ำเป็น 

มำตรำ 34    

รับรำชกำรทหำร 

มำตรำ 35  
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2. การใช้แรงงานหญิง 

    มาตรา  38   หำ้มนำยจำ้งใหลู้กจำ้งหญิงท ำงำนดังต่อไปนี้  (แก้ไขตำม พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 

(1) ท ำงำนในเหมืองแร่  หรืองำนก่อสร้ำงที่ต้องท ำงำนอยู่ใต้ดิน  ใต้น้ ำ  ในถ้ ำ  
หรอือุโมงค์ปล่องไฟภูเขำ   

(2) นั่งร้ำนสูงกว่ำพืน้ดินตั้งแต่ 10  เมตรขึน้ไป 

(3) งำนผลิตหรอืขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรอืวัตถุไวไฟ   
(4) งำนอื่นนอกจำกที่กระทรวงก ำหนดให้ 

  เว้นเสียแต่วำ่สภำพงำนจะไม่ส่งผลต่อสุขภำพและร่ำงกำยของลูกจ้ำง 

    มาตรา  39  หำ้มมิใหลู้กจำ้งหญิง หรอืหญิงมีครรภ์ท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(แก้ไขตำม  พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 

(1) งำนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องจักรที่มคีวำมสั่นสะเทือน 

(2) งำนขับเคลื่อนหรอืติดไปกับยำนพำหนะ 

(3) งำนยกแบก  หำม  ของที่มนี้ ำหนักเกินก ำหนด 

(4) งำนที่อยู่ในเรอื 

(5) งำนอื่น   ตำมที่ก ำหนดกฎกระทรวงก ำหนดให้ 

    มาตรา  39/1  หำ้มนำยจำ้งใหลู้กจ้ำงหญิงมีครรภท์ ำงำนในช่วงเวลำดังต่อไปนี้ 

(1) ช่วงเวลำระหว่ำงเวลำ 22:00 น.–16:00 น.    
(2) กำรท ำงำนล่วงเวลำ  
(3) กำรท ำงำนในวันหยุด   

    ยกเว้นเสียแต่  ว่ำงำนนั้นไม่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง และ
ลูกจ้ำงสำมำรถท ำงำนล่วงเวลำ  ซึ่งได้แก่งำนในต ำแหน่งผู้บริหำร  งำนธุรกำร  หรืองำนด้ำน
บัญชี และงำนนั้นจะต้องได้รับกำรยินยอมจำกลูกจ้ำงเสียก่อน (แก้ไขตำม พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551) 

    มาตรา  40  ใหอ้ธิบดีสำมำรถมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเวลำท ำงำนของลูกจ้ำงหญิง ช่วงเวลำ
ระหว่ำง  24:00–06:00 น.  หรอือำจใหล้ดเวลำท ำงำนลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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    มาตรา  41  ก ำหนดให้ลูกจ้ำงหญิงมีครรภ์สำมำรถลำคลอดบุตรได้ 90  วัน โดยให้นับ
รวมวันหยุดที่มใีนระหว่ำงวันลำหยุดด้วย  ในกรณีที่ลูกจำ้งหญิงคลอดบุตรแฝดก็จะลำคลอดได้ 90  วัน  
เช่นเดิม 

    มาตรา  42  ในกรณีที่ลูกจ้ำงหญิงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่เดิมหลัง
คลอดบุตรเป็นกำรช่ัวครำว  (หลังจำกลำคลอดครบ 90  วัน  แล้วพบว่ำลูกจ้ำงหญิงยังไม่
สำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งหน้ำที่เดิมได้  จะต้องน ำหลักฐำนเป็นใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันมำ
เพื่อยื่นต่อนำยจำ้ง  และนำยจำ้งควรพิจำรณำต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม 

    มาตรา  43  ห้ำมเลิกจ้ำงลูกจ้ำงหญิงเพรำะเหตุตั้งครรภ์  เพรำะกำรไล่หญิงมี
ครรภอ์อกจำกกำรท ำงำนอำจท ำใหส้่งผลกระทบต่อจิตใจและแท้งบุตรได้ 

 

ภาพท่ี  10. 13  กำรใชแ้รงงำนหญิง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ 401) 

กำรใช้แรงงำนหญิง 

กำรท ำงำนอันตรำย 

งำนในที่อับ 

งำนในที่สูง 

งำนเกี่ยวกับระเบิด/วัตถุ
ไวไฟ 

หญิงมีครรภ ์

ห้ำมนำยจ้ำงเลิกจ้ำงหญิง
มคีรรภ ์

นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำง
ท ำงำน วชิำกำร งำน

บริหำร งำนธุรกำร งำน
บัญช ี

สำมำรถท ำงำนล่วงเวลำได้ 

ลูกจ้ำงต้องยนิยอมด้วย 
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3. การใช้แรงงานเด็ก 

    ตำมกฎกระทรวงแรงงำนฯ  ให้มิให้นำยจ้ำงปฏิบัติต่อกำรใช้แรงงำนเด็ก  โดยมีแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

     มาตรา  44  หำ้มจำ้งลูกจำ้งเด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 15  ปีท ำงำน   

    บทก าหนดโทษ  ตำมมำตรำ 148  หำกนำยจ้ำงฝ่ำฝืนตำมมำตรำที่ 44  ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน 400,000-800,000  บำท  ต่อลูกจ้ำง 1  คน  หรือจ ำคุกไม่เกิน 2  ปี  หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 

    มาตรา  45  หำกนำยจ้ำงต้องจ้ำงเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  18 ปี  ท ำงำน  ควรด ำเนินกำร
แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนตรวจแรงงำนภำยใน 15 วัน  โดยท ำกำรบันทึกแก้ไขข้อมูลเนื้อหำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน  เมื่อลูกจำ้งสิน้สุดกำรท ำงำนควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อทรำบภำยใน 7  วัน ทันที    

    มาตรา  46  ห้ำมให้ลูกจ้ำงเด็กท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 4  ช่ัวโมงให้ได้รับกำร
หยุดพักเป็นเวลำ 1  ช่ัวโมง 

    มาตรา 47  ห้ำมมิให้ลูกจ้ำงที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี  ท ำงำนในช่วงเวลำ 22:00 น. -
06:00 น.  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี   กรณีที่งำนนั้นเป็นกำรแสดงควำมสำมำรถ  
อนุญำตใหเ้ด็กพักผอ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

    มาตรา  48  หำ้มมิใหลู้กจำ้งเด็กที่มอีำยุต่ ำกว่ำ 18  ปีท ำงำนล่วงเวลำ  หรือท ำงำน
ในวันหยุด 

    มาตรา  49  ห้ำมมิให้ลูกจ้ำงเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18  ปี  ท ำงำนที่เกี่ยวกับ งำน
หลอม เป่ำ  หล่อ  หรือรีดโลหะ  งำนปั้มโลหะงำนเกี่ยวกับควำมร้อน  ควำมเย็น  ควำม
สั่นสะเทือน  เสียง  และแสงที่มีระดับแตกต่ำงจำกปกติ  งำนเกี่ยวกับสำรเคมี  งำนเกี่ยวกับ
วัตถุมีพิษ  และงำนอื่น   ตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดไว้  เป็นต้น 

    มาตรา  50  ห้ำมมิให้ลูกจ้ำงที่อำยุต่ ำกว่ำ 18  ปี  ท ำงำนในสถำนที่ต่อไปนี้  คือ  
โรงฆ่ำสัตว ์ สถำนที่เล่นกำรพนัน  สถำนบริกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร  สถำนที่อื่น   
ตำมที่กฎกระทรวงได้ก ำหนดไว้  เป็นต้น  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2551) 

    มาตรา  52  ต้องอนุญำตใหลู้กจ้ำงที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18  ปี  ได้รับกำรประชุม  อบรม  
สัมมนำเพื่อเพิ่มเติมควำมรู ้ หรอืลำรับกำรฝกึอบรมหรอืเพื่อกำรอื่น  โดยได้รับค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 
30  วัน  
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ภาพท่ี  10. 14  กำรใชแ้รงงำนหญิง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  403) 

 

4. การจ่ายค่าตอบแทนการท างาน 

    ค่ำตอบแทน  หมำยถึง  ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับลูกจ้ำงเพื่อตอบแทนกำรท ำงำนของ
ลูกจ้ำง  ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรง  และทำงอ้อม  โดยกำรจ่ำยให้ทำงตรงในรูปของตัวเงิน  ได้แก่  ค่ำจ้ำงรำย
ช่ัวโมง  รำยวัน  รำยสัปดำห์  และรำยเดือน  และทำงอ้อมอยู่ในรูปของสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

กำ
รใช

้แร
งงำ

นเด
็ก 

ห้ำมเด็กต่ ำว่ำ 15 ปีท ำงำน 

ห้ามฝ่ำฝืน ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกิน  
400,000-800,000 บำท ; 1 คน  

หรือ จ ำคุกไมเ่กิน  2  ปี   

ห้ำมเด็กต่ ำกว่ำ 18 ปีท ำงำน 

ห้าม เวลำ  22:00-06:00 น.  เวน้แต่
จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี   

ห้าม ท ำงำนที่เกี่ยวกับ  งำนหลอม  

เป่ำหลอ่  หรือรีดโลหะ  งำนป้ัมโลหะ
งำนเกี่ยวกับควำมร้อน ควำมเย็น  

ควำมสั่นสะเทือน เสียง  และแสงท่ีมี
ระดับแตกตำ่งจำกปกติ  งำนเกี่ยวกับ
สำรเคมี งำนเกี่ยวกับวัตถุมพีษิ  และ

งำนอื่น   

ห้าม โรงฆำ่สัตว์  สถำนท่ีเล่นกำรพนัน  

สถำนบริกำรตำมท่ีกฎหมำยวำ่ด้วย
สถำนบริกำร  

อนุญาต ให้ได้รับกำรประชุม  อบรม  

สัมมนำเพ่ือเพิ่มเตมิควำมรู้  
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นอกเหนือจำกที่รัฐก ำหนดให้  ได้แก่  ค่ำประกันชีวิต  ค่ำรักษำพยำบำล  เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
วันหยุดพักผอ่นประจ ำปี  วันลำกิจ  และลำป่วยโดยมิหักค่ำจำ้ง  เป็นต้น     

    ในกำรจำ่ยค่ำตอบแทนใหก้ับลูกจำ้ง ได้ใหค้วำมหมำยของลูกจ้ำงดังนี้ 

    ลูกจ้ำงรำยวัน  หมำยถึง  ลูกจ้ำงที่ได้รับเงินค่ำจ้ำงจำกกำรท ำงำนในวันท ำงำน  
และไม่รับค่ำจำ้งในวันที่ไม่มำท ำงำน  ตัวอย่ำงเช่น  ลูกจ้ำงท ำงำนใน 1  สัปดำห์  โดยได้รับค่ำจ้ำง
ในวันท ำงำน 6  วัน  ละ 300  เป็นเงนิ 1,800  บำท  ในวันหยุดจะไม่ได้รับค่ำจำ้งแต่อย่ำงใด 

    ลูกจำ้งรำยเดือน  (ลูกจำ้งประจ ำที่มสีัญญำ)  หมำยถึง  ลูกจำ้งที่ได้รับเงนิจำกกำรท ำงำน
เป็นรำยเดือน  โดยมีหลักเกณฑก์ำรจำ่ยที่วำ่  มำท ำงำนก็ได้เงนิ  ไม่มำก็ได้เงนิ  ซึ่งอธิบำยได้ว่ำ  ลูกจ้ำง
ท ำงำนในหนึ่งเดือน  ได้รับค่ำจ้ำงเดือนละ 10,000  บำท  ไม่ว่ำลูกจ้ำงไม่มำท ำงำนในวันหยุดสัปดำห์ก็
จะได้รับค่ำจำ้งเต็มจ ำนวนเท่ำกับ 10,000  บำท  นั่นเอง 

    ตำมกฎกระทรวงแรงงำนฯ  ก ำหนดให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำตอบแทนกำรท ำงำนให้แก่
ลูกจำ้ง  โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    มาตรา  57  นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงในวันลำป่วยตำมมำตรำ 32  
เท่ำกับอัตรำค่ำจำ้งในวันท ำงำนตลอดระยะเวลำที่ลำ  แต่ตอ้งไม่เกิน 30  วันใน  1  ป ี

    มาตรา  58  นำยจ้ำงต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงในวันลำเพื่อไปรับรำชกำร
ทหำรตำมมำตรำ 35  เท่ำกับค่ำจ้ำงในวันท ำงำนตลอดระยะเวลำที่ลำ ภำยใน 1  ปี  แต่ต้องไม่
เกิน 60  วัน 

     มาตรา  59  กฎหมำยก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงหญิงในวันลำ
เพื่อคลอดบุตรไม่น้อยกว่ำ 45  วัน   

    วิธีคิดค านวณ  สมมติลูกจ้ำงได้รับเงินค่ำจ้ำง 10,000  บำท  จะได้รับค่ำจ้ำง 1.5  เท่ำ 
หรือ 10,000 x 1.5  เท่ำกับเงิน 15,000  บำท  และลูกจ้ำงจะได้รับจำกสถำนประกอบกำรอีก 1.5  เท่ำ  
รวมเป็นเงนิ 30,000  บำท (www.sso.go.th) 

    มาตรา  60  เพื่อประโยชน์ในกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำง  กรณีที่ลูกจ้ำงได้รับ
ค่ำจ้ำงตำมผลงำนโดยค ำนวณเป็นหน่วย  และให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงในวันหยุดหรือวันลำเท่ำกับ
ค่ำจ้ำงโดยเฉลี่ยในวันที่ท ำงำนที่ลูกจ้ำงได้รับ  ในงวดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงก่อนวันหยุดหรือวันลำนั้น  
ตำมมำตรำ  56, 57, 58, 59, 71  และ 72 
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    มาตรา  61  ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำล่วงเวลำในกำรท ำงำนให้กับลูกจ้ำงใน
อัตรำไม่น้อยกว่ำ 1.5  เท่ำ x อัตรำค่ำจ้ำง : ช่ัวโมง x ช่ัวโมงงำนที่ท ำ  หรือ  กรณีที่ท ำเป็นหน่วย 
(ชิน้งำน)  ใหค้ิดค่ำจำ้งเท่ำกับ 1.5  เท่ำ x อัตรำค่ำจำ้ง : หน่วย (ชิน้) X จ ำนวนผลงำนที่ท ำ 

    ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำล่วงเวลำในกำรท ำงำนล่วงเวลำ : ช่ัวโมง สมมติว่ำลูกจ้ำง
ท ำงำนเฉลี่ยตกชั่วโมงละ 40  บำทช่ัวโมง  เมื่อลูกจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำ 3  ช่ัวโมงจะได้รับค่ำจ้ำง
คิดค ำนวณได้ดังนี ้

    = 40 (บำท : ช่ัวโมง) x 1.5 (เท่ำ) x 3  (ช่ัวโมง) 

     เงนิค่ำจำ้งที่ได้รับจำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ   

    = 180  บำท 

    ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำจ้ำงเป็นจ ำนวนหน่วย (ชิ้นงำน)สมมติว่ำลูกจ้ำงท ำงำนได้
ชิ้นงำนละ 40  บำท (หน่วย)  เมื่อลูกจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำได้ 4  หน่วย จะได้รับค่ำจ้ำงคิดค ำนวณ
ได้ดังนี ้

    =  40 บำท (หน่วย) x 1.5 (เท่ำ) x 4 (หน่วย) 

     เงนิค่ำจำ้งที่ได้รับจำกกำรท ำงำนล่วงเวลำตำมจ ำนวนหน่วย (ชิน้งำน) 

    = 240  บำทครั้ง 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นเรำสำมำรถแสดงเป็นภำพรวมได้ดังนี้ 

 

ภาพท่ี  10. 15  กำรจำ่ยค่ำตอบแทนกำรท ำงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560,  หน้ำ  405) 

ค่ำล่วงเวลำ 

= 1.5 (เท่ำ) x อัตรำค่ำจ้ำง : ชั่วโมง x จ ำนวนชั่วโมงท่ีท ำ  

= 1.5 (เท่ำ) x อัตรำค่ำจ้ำง : หนว่ย x จ ำนวนผลงำนท่ีท ำ 
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    มาตรา  62  กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงปฏิบัติงำนในวันหยุด  จะต้องจ่ำยเงินให้กับ
ลูกจำ้ง  โดยมีหลักเกณฑใ์นกำรจำ่ยดังนี้ 

ตารางที่  10. 1  แสดงวธิีกำรค ำนวณค่ำจำ้งใหก้ับลูกจำ้งรำยวันและลูกจำ้งประจ ำ 

ลูกจ้างรายเดือน  (ลูกจ้างประจ า) ลูกจ้างรายวัน   

 มีสทิธิได้รับค่ำจ้ำงในวันหยุดเท่ำกับ 1 
เท่ำ  ของเงนิเดือนเฉลี่ยเป็นรำยวัน ซึ่งวันหยุด
ที่จ่ำยได้แก่  วันหยุดประจ ำสัปดำห์  (วันหยุด
ที่ก ำหนดให้จำกกำรท ำงำนแต่ละสัปดำห)์ 
วันหยุดตำมประเพณี และวันหยุดพักผ่อน
ประจ ำปี 

 ลูกจำ้งรำยวันที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำงใน
วันหยุด  จะต้องได้รับค่ำจ้ำงจำกกำรท ำงำน
ในวันหยุดไม่น้อยกว่ำ  2  เท่ำของอัตรำ
ค่ำจ้ำง:วัน หรอืต่อหน่วย (ชิ้นงำน)  วันหยุด
ตำมประพณ ี และวันหยุดพักผอ่นประจ ำปี  
ได้รับ 1  เท่ำ 

วิธีคดิค านวณ   

 ลูกจำ้งรำยเดือนได้รับเงนิเดือน   ละ  
15,000  บำท   

 ได้รับค่ำจ้ำงเฉลี่ย  30 วันเท่ำกับวันละ  
500  บำท : วัน   

 จ ำนวนเงินที่ได้รับเท่ำกับ 500+500 

 =  1,000  บำท    

วิธีคดิค านวณ   

 ลูกจำ้งลูกจ้ำงรำยวันที่ได้รับเฉลี่ยวัน
ละ  500 บำท : 

 =  500 บำท (500 x 2 เท่ำ) + 500 
บำท) 

 จ ำนวนเงินที่ได้รับเท่ำกับ 1,000+500  

  = 1,500 บำท 

  

    มาตรา  63  กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำในวันหยุด  ให้นำยจ้ำงจ่ำย
ค่ำล่วงเวลำในกำรท ำงำนในวันหยุดไม่น้อยกว่ำ 3  เท่ำ  ต่อช่ัวโมง หรอืต่อหน่วย (ชิน้งำน)   

    วิธีคดิค านวณ  ค่ำจำ้งวันละ 500 บำท  x 3 เท่ำ x 3  ช่ัวโมง 

    ดังนั้น  ค่ำจำ้งที่ได้รับเท่ำกับ 500  บำท + (1,500 บำท)   

    รวมเป็นเงนิที่ได้รับเท่ำกับ 2,000  บำท    

     มาตรา  64  กรณีที่นำยจ้ำงไม่ได้ก ำหนดวันหยุดงำนให้แก่ลูกจ้ำง  ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 13  วัน  นำยจำ้งจะต้องจ่ำยค่ำท ำงำนในวันหยุดและค่ำล่วงเวลำให้แก่ลูกจ้ำง
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  โดยถือวันดังกล่ำวเป็นวันท ำงำนปกติของลูกจ้ำงทันที   
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     มาตรา  65 และ  66  ลูกจ้ำงที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่นำยจ้ำงได้มอบหมำยให้ท ำงำน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้ ไม่มีสทิธิได้รับเงินค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนให้แก่ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในวันหยุด 
เพรำะนำยจ้ำงได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แล้ว  แต่ปฏิบัติงำนในช่วงเวลำที่ได้ก ำหนดและตกลงร่วมกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษรตำมลักษณ์งำน  เว้นเสีย  แต่ว่ำนำยจ้ำงจะตกลงจ่ำยค่ำล่วงเวลำให้ ซึ่งงำน
เหล่ำนีไ้ด้แก่ 

(1) งำนที่ลูกจ้ำงที่ท ำหน้ำที่แทนนำยจ้ำงส ำหรับกรณีกำรจ้ำง  กำรให้บ ำเหน็จ  
หรอืกำรเลิกจำ้ง 

(2) งำนที่ลูกจ้ำงต้องเร่ของขำย  หรือชักชวนให้ซื้อสินค้ำ  เช่น  พนักงำนขำย
ประกันชีวติ  เนื่องจำกนำยจำ้งจ่ำยค่ำนำยหน้ำให้แล้ว  เป็นต้น 

(3) งำนที่ลูกจำ้งต้องท ำงำนบนรถขนส่งสำธำรณะ  เช่น  พนักงำนท ำควำมสะอำด
บนรถไฟ  พนักงำนดูแลผูโ้ดยสำรบนรถทัวร์  เป็นต้น 

(4) งำนที่ท ำหน้ำที่เปิดปิดประตูระบำยน้ ำ   
(5) งำนที่ท ำหน้ำที่อำ่นระดับน้ ำและปริมำณน้ ำ 

(6) งำนดับเพลิงหรอืงำนป้องกันกันอันตรำยสำธำรณะ 

(7) งำนที่มลีักษณะหรอืสภำพของกำรท ำงำนไม่เป็นเวลำแน่นอน 

(8) งำนอยู่เวรเฝ้ำดูแลสถำนที่หรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของลูกจ้ำง  เช่น  เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย  เป็นต้น 

(9) งำนอื่น   ตำมที่กฏกระทรวงได้ก ำหนดไว้   

    ตัวอย่าง  งำนที่นำยจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงค่ำล่วงเวลำให้กับลูกจ้ำง  เพื่อเป็นกำรจูง
ใจใหลู้กจำ้งท ำงำนในเวลำกลำงคืน  นำยจ้ำงจึงก ำหนดเกณฑ์ในกำรจูงใจว่ำหำกลูกจ้ำงคนใดอยู่
ท ำงำนเวลำกลำงคืน  นำยจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงที่ท ำงำนกะเวลำกลำงคืนเพิ่มเป็นเงิน 
100  บำท  ซึ่งงำนที่อยู่กะกลำงคืนไม่คอ่ยมีลูกจ้ำงอยำกมำท ำ 

    มาตรา  67  หำกนำยจ้ำงเลิกจ้ำงลูกจ้ำงที่ท ำงำนไม่ว่ำจะเป็นกำรเลิกจ้ำงด้วยกรณี
ใด   ก็ตำม  นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงโดยให้ค ำนวณรวมวันหยุดและวันพักผ่อน
ประจ ำปีตำมที่นำยจ้ำงก ำหนดไว้ใหก้ับลูกจ้ำงในปฏิทินของสถำนประกอบกำรนั้น 

    มาตรา  68  กำรค ำนวณค่ำล่วงเวลำใหก้ับลูกจ้ำงใหค้ิดค ำนวณให้ลูกจ้ำง  ดังนี ้

    ลูกจ้างประจ า  (รายเดือน)  ให้คิดค ำนวณจำกอัตรำค่ำจ้ำงต่อวันหำรด้วยจ ำนวนวัน
ท ำงำนโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือนเท่ำกับ 30  วัน  ตัวอย่ำงเช่น  ท ำงำนหนึ่งเดือนเท่ำกับ 30  วัน  เงินเดือน 
9,000  บำท  จะได้รับค่ำจำ้งเฉลี่ยวันละ 300  บำท (จ ำนวนเงนิเดือนเท่ำกับ 9,000 / 30) 



408 

 

    มาตรา  69  เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำง  นำยจ้ำงควรก ำหนด
วันหยุดประจ ำปี  วันลำกิจ  ลำพักผอ่นประจ ำปี  ใหก้ับลูกจำ้งไว้อย่ำงชัดเจน 

     มาตรา  70  นำยจำ้งควรก ำหนดวันหยุด  ในวันและเวลำใหแ้ก่ลูกจำ้ง  ดังนี ้

    (1)  กำรจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน  รำยวัน  รำยช่ัวโมง  อย่ำงน้อยไม่เกิน 1  เดือน  
และต้องจำ่ยไม่น้อยกว่ำ 1  ครั้งใน 1  เดือน 

    กรณีที่กำรจ่ำยนอกเหนือจำกข้อ 1  ให้นำยจ้ำงจ่ำยให้ลูกจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำ
ตำมที่ตกลงกันไว้ 

    (2)  กำรจ่ำยค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนวันหยุด  ค่ำล่วงเวลำในวันหยุดให้จ่ำยภำยใน   
1 เดือน  และไม่น้อยกว่ำ 1  ครั้ง   

     สถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจก ำหนดเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำล่วงเวลำในกำรจ่ำย
ออกจำกกำรจำ่ยค่ำจ้ำงที่จ่ำยประจ ำ  ทั้งนี้  เพรำะค่ำจ้ำงล่วงเวลำเป็นเงินรำยได้ที่มิแน่นอน  จึง
ไม่น ำมำคิดค ำนวณเป็นรำยได้ประจ ำ  อีกทั้งเมื่อน ำมำค ำนวณภำษีอำจท ำให้ค่ำจ้ำงประจ ำของ
ลูกจ้ำงสูงเกินไป  นอกจำกนี้  อำจท ำให้ลูกจ้ำงหรือนำยจ้ำงต้องจ่ำยเงินสมทบประกันสังคม  
และกองทุนเงนิทดแทนสูงเกินจริง   

    มาตรา 71 กรณีที่ลูกจ้ำงต้องเดินทำงไปท ำงำนนอกสถำนที่  ในช่วงเวลำดังกล่ำว
เป็นวันหยุดประจ ำของลูกจำ้ง  ใหน้ำยจำ้งจำ่ยค่ำจำ้งใหแ้ก่ลูกจำ้งในวันท ำงำนดังกล่ำว  หรืออำจ
จ่ำยในรูปของเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยค่ำจ้ำงแทนกำรจ่ำยค่ำล่วงเวลำ  ซึ่งนำยจ้ำงอำจเขียนเป็น
ระเบียบข้อบังคับของสถำนประกอบกำรไว้ส ำหรับกำรเดินทำง (มำตรำที ่ 72) 

    ตัวอย่ำง  พนักงำนบริษัทได้รับค ำสั่งให้ไปถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันมวยชิงแชมป์ที่จังหวัด
นครรำชสีมำ  ในวันศุกร์  เสำร์และอำทิตย์  โดยลูกจ้ำงออกเดินทำงล่วงหน้ำตั้งแต่  วันพฤหัส  และ
เดินทำงกลับในวันจันทร์  รวมเป็นเวลำทั้งสิน้ 5  วัน  นำยจำ้งได้ก ำหนดค่ำเบีย้เลีย้งให้ลูกจ้ำงวันละ 500  
บำท  ดังนั้น  นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500  บำท (คิดค ำนวณจำก  500 

บำท x 5  วัน)  

    มาตรา  73  นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวกับค่ำเดินทำงให้แก่ลูกจ้ำง  
ตัวอย่ำงเช่น  นำยจ้ำงก ำหนดให้ลูกจ้ำงไปศึกษำดูงำนกับบริษัทที่จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรถ่ำยทอดให้กับ
บริษัทเป็นเวลำ 1  สัปดำห ์ นำยจำ้งจะต้องจ่ำยค่ำที่พัก  ค่ำน้ ำมันรถ  และเบี้ยเลี้ยงให้แก่ลูกจ้ำงในกำร
เดินทำงในครั้งนีด้้วย 
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    มาตรา  75  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ท ำให้นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้  
ให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงเพื่อชดเชยกำรท ำงำนในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  ของค่ำจ้ำงใน
วันท ำงำน  โดยนำยจ้ำงต้องท ำหนังสือชี้แจงแก่พนักงำนตรวจแรงงำนให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3  

วันท ำกำร 

    มาตรา  76   ห้ำมมิให้นำยจ้ำงหักเงินค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนในวันหยุด  และค่ำล่วงเลำ
ท ำงำนในวันหยุด  เว้นเสียแต่เป็นรำยกำรหักดังต่อไปนี ้

(1) กำรช ำระภำษีหัก  ณ  ที่จ่ำย  ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดไว้  เช่น  นำย ก.  ได้
แจ้งให้บริษัทหักภำษี ณ  ที่จ่ำยไว้เดือนละ 500  บำท  และน ำส่งให้กับกรมสรรพำกรทุก
เดือน  และเมื่อสิ้นปี  นำย ก.  ท ำกำรยื่นภำษีไปตำมระบบ  นำย ก.  อำจได้รับคืนภำษีที่โดน
หักไปคืนในภำยหลัง  เป็นต้น 

(2) เงินบ ำรุงค่ำสมำชิกสหภำพแรงงำน 

(3) เงินช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์  หรือสหกรณ์อื่น   ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  
(4) เงินประกันตำมที่กฎหมำยก ำหนดในมำตรำ 10  หรือเงินชดเชยค่ำเสียหำย

ให้แก่นำยจ้ำง  เมื่อพบว่ำลูกจ้ำงท ำผิดจำกกำรประมำทเลินเล่อ 

(5) เงินสะสมอื่น   ได้แก่  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินเพื่อซื้อกองทุนอื่น   
เป็นต้น 

    กำรหักตำมข้อ (2)  (3)  (4)  และ  (5)  หำ้มมิให้นำยจ้ำงหักเกินร้อยละ 10  และรวมกัน
แล้วจะต้องไม่เกิน 1  ใน 5  ของเงินที่ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับตำมก ำหนดเวลำ  เว้นเสียแต่จะได้รับกำร
ยินยอมจำกลูกจำ้งเป็นรำยกรณีไป 

    มาตรา  77  ในกรณีที่มีกำรตกลงให้นำยจ้ำงหักเงิน  ควรจัดท ำเป็นหนังสือสัญญำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร  และลงนำมร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  (ตำมมำตรำ  54,  55 หรือกำรหักเงิน
ตำมมำตรำ  67) 
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5. คณะกรรมการค่าจ้าง 

  มาตรา  78  ก ำหนดใหม้ีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  ซึ่งสรุปเป็นภำพได้ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี  10. 16  แสดงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 410) 

   จำกภำพที่ 10.16  สำมำรถอธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ค่ำจำ้ง แก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 

   มาตรา  79  ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรค่ำจ้ำงมีอ ำนำจหน้ำที่  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวง
แรงงำนท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร 1  คน  ผู้แทนฝ่ำยรัฐบำลจ ำนวน 4  คนผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง
จ ำนวน 5  คน  และผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำงจ ำนวน 5  คน  แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีให้เป็นกรรมกำร  และ
ข้ำรำชกำรกระทรวงแรงงำนเป็นเลขำนุกำร  โดยแต่ละคนมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน  ดังต่อไปนี ้

(1) เสนอควำมเห็นและให้ค ำปรึกษำตลอดจนค ำแนะน ำต่ำง   ต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบำยในกำรจำ้งงำน 

(2) ก ำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำกรอบในกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมสภำวะ
เศรษฐกิจและสังคม 

(3) กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต่ ำในพืน้ที่   นั้น 

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 

ปลัดกระทรวงแรงงำน 

ประธำนกรรมกำร 

(1 คน) 

ผู้แทนฝ่ำยรัฐบำล 

(4 คน) 

ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง 
(5 คน) 

ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง 
(5 คน) 

ข้ำรำชกำรกระทรวงแรงงำน 

เลขำนุกำร 

(1  คน) 
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(4) กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนฝีมอืแรงงำน 

(5) ให้ค ำแนะน ำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่ำง   ให้กับหน่วยงำนต่ำง   
ที่เกี่ยวข้อง  ไม่วำ่จะเป็นภำครัฐและภำคเอกชน 

(6) ปฏิบัติงำนอื่น   ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรีหรอืรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

    มาตรา  80  ก ำหนดให้กรรมกำรค่ำจ้ำงด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกินครำวละ 2  ปี  
และเมื่อพ้นต ำแหน่งไปแล้ว  สำมำรถกลับมำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 

     มาตรา  81  คณะกรรมกำรค่ำจำ้ง  ตำมมำตรำที่ 80  จะพ้นต ำแหน่งก็ต่อเมื่อ 

(1) เสียชีวติ 

(2) ลำออก 

(3) ขำดประชุมอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุอันควร 

(4) เป็นบุคคลล้มละลำย 

(5) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  และเปรียบเสมอืนคนไร้ควำมสำมำรถ 

(6) ได้รับค ำพิพำกษำให้จ ำคุก  เว้นเสียแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย
ประมำท 

    มาตรา  87-91  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2551  และพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2560  ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำงให้ศึกษำและพิจำรณำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรขึ้นค่ำจ้ำงโดยยึดหลักตำมดัชนีค่ำครองชีพ  
อัตรำเงินเฟ้อ  มำตรฐำนกำรครองชีพ  ต้นทุนกำรผลิต  รำคำของสินค้ำและบริกำร  ควำมสำมำรถ
ของธุรกิจ  ผลิตภำพแรงงำน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  และสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม
เป็นหลักในกำรจำ่ยค่ำแรงขั้นต่ ำให้กับลูกจ้ำงควรปฏิบัติกับลูกจ้ำงทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  และไม่
ควรน้อยกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

 

6. สวัสดิการ 

    มาตรา  95  ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ลูกจ้ำง  เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดไว้  ได้แก่  น้ ำดื่ม  ห้องน้ ำ  ห้องส้วม  ห้องปฐมพยำบำลและอุปกรณ์ขั้น
พื้นฐำนในกำรรักษำพยำบำล  แพทย์ พยำบำล  เป็นต้น  (แก้ไขตำม พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 
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    ในกำรจัดสวัสดิกำรนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนดนำยจ้ำงต้องจัดให้ไม่ต่ ำกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนดให้ได้  ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริม  เช่น  กำรจัดรถรับส่งพนักงำน  
กำรจัดหอพัก  กำรจำ่ยค่ำรักษำพยำบำล  เป็นต้น 

    มาตรา  96  สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 50  คน  ต้องจัดให้มีคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร  ประกอบไปด้วย ฝ่ำยนำยจ้ำง 5  คน  และฝ่ำยลูกจ้ำง 5  คน  ท ำ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัดให้และหำรือร่วมกันในกำรจัดสวัสดิกำรที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ลูกจำ้งและส่วนร่วมเป็นหลัก 

    บทก าหนดโทษ  หำกนำยจำ้งไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งมำตรำที่ 96  ต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกิน 50,000  บำท (มำตรำ 152) 

    มาตรา  98  คณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่อยู่ในสถำนประกอบกำรจะต้องท ำหน้ำที่ใน
กำรปรึกษำหำรอืร่วมกันอย่ำงน้อย 3  เดือน  เกี่ยวกับสวัสดิกำรของลูกจ้ำงเมื่อมีกำรร้องขอให้จัด
ให ้

    บทก ำหนดโทษ  หำกนำยจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมมำตรำที่ 98  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 
1  เดือน  หรอืปรับไม่เกิน 2,000  บำท  หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ  (มำตรำ  153)   

    มาตรา  99  นำยจ้ำงต้องปิดประกำศสวัสดิกำรตำมกฎหมำยหรือตำมที่มีข้อตกลง
เป็นลำยลักษณ์อักษรกับลูกจำ้งไว้อย่ำงเปิดเผย  ณ  สถำนประกอบกำรของนำยจ้ำง   

 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

    ได้มกีำรประกำศใหย้กเลิกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553หมวดที่ 
8  ว่ำด้วยควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  มำตรำ  100  ถึง  107  และ
มำตรำ  108  ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2560  หมวด
ที่ 9  กำรควบคุมเพิ่มเติม 

 การควบคุม   
    ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2560  
หมวดที่ 9  กำรควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรจ้ำง  มำตรำ  108-115  โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี ้
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    มาตรา  108  ก ำหนดให้นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรจ ำนวนตั้งแต่ 10  
คนขึ้นไป  ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นภำษำไทย  และข้อบังคับจะต้องมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) วันท ำงำน  เวลำท ำงำนปกติ  และเวลำพัก  เช่น  เริ่มท ำงำนเวลำ 08:00 น.-12:00 น. 
พักเวลำ 12:00 น.  เริ่มท ำงำนเวลำ 13:00 น.-17.00 น.  เป็นต้น 

(2) วันหยุดและหลักเกณฑ์กำรหยุด  เช่น  ต้องมีวันหยุดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไม่น้อย
กว่ำ 13  วัน รวมวันแรงงำนแห่งชำติ  วันหยุดตำมขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้น   เป็นต้น 

(3) หลักเกณฑ์กำรท ำงำนล่วงเวลำและกำรท ำงำนในวันหยุด  ส ำหรับลูกจ้ำงรำยเดือน  
และลูกจ้ำงรำยวัน  มีเกณฑ์กำรจ่ำยที่แตกต่ำงกัน  ต้องจัดท ำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและอธิบำยให้
ถูกต้อง   

(4) วันและสถำนที่จ่ำยค่ำจ้ำง  ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนในวันหยุดและค่ำล่วงเวลำใน
วันหยุด  

(5) วันลำ  และหลักเกณฑก์ำรลำ  ได้แก่  ลำกิจ  ลำป่วย  ลำพักผอ่นประจ ำปี เป็นต้น   
(6) วินัยและโทษทำงวินัย  กรณีที่มีควำมผิดจะต้องมีกรรมกำรเพื่อสอบสวนเพื่อหำ

ควำมผดิวินัย  และวิธีกำรลงโทษที่เหมำะสม 

(7) กำรร้องทุกข์  จะต้องมีรำยละเอียดที่กล่ำวถึงขอบเขตและควำมหมำยของกำรร้อง
ทุกข์  ขั้นตอนและวิธีกำรร้องทุกข์  กำรสอบสวนและวิธีกำรพิจำรณำ  กระบวนกำรยุติข้อร้องทุกข์  
และควำมคุ้มครองของผูร้้องทุกข์และผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วย  (ตำมมำตรำที ่109) 

(8) กำรเลิกจ้ำง  ค่ำชดเชย  และค่ำชดเชยพิเศษ  จ ำนวนปีที่ลูกจ้ำงท ำงำนและอัตรำ
กำรจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น  ท ำงำน 1  ปี  ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3  ปี  ให้ได้รับค่ำจ้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 3  เดือน  รวมค่ำตกใจ 1  เดือน  เป็นต้น 

    ให้นำยจ้ำงจัดท ำเอกสำรและส ำเนำต้นฉบับคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของ
สถำนประกอบกำรจัดเก็บไว้ภำยใน 15 วัน  และนำยจ้ำงจะต้องจัดท ำกำรเผยแพร่เอกสำรที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเปิดเผย  ไม่วำ่จะเป็นในรูปแบบประกำศ  หรอืจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้
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8. ทะเบียนลูกจ้าง 

    มาตรา  112-115  แก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551  ได้จัดใหม้ีกำรจัดท ำทะเบียนของลูกจำ้ง  ดังมีรำยกำรต่อไปนี ้

(1) นำยจำ้งที่มลีูกจำ้งในสถำนประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ 10  คนขึ้นไป  ต้องจัดท ำทะเบียน
ลูกจ้ำง  เป็นภำษำไทยไว้ในสถำนประกอบกำรแห่งนั้น  และพร้อมให้พนักงำนตรวจแรงงำนได้
ตรวจสอบทะเบียนลูกจำ้งตลอดเวลำ 

(2) ทะเบียนลูกจำ้ง  จะต้องประกอบไปด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  เพศ  อำยุ  สัญชำติ  วันเดือน
ปีเกิด  ที่อยู่ปัจจุบัน  วันที่เริ่มจ้ำง  ต ำแหน่งหรืองำนที่รับผิดชอบในหน้ำที่  อัตรำค่ำจ้ำงและ
ค่ำตอบแทนที่ได้รับ  และวันสิน้สุดกำรท ำงำนของลูกจำ้ง 

(3) ให้นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10  คนขึ้นไป  จัดให้มีเอกสำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ำง  
ค่ำล่วงเวลำ  ค่ำท ำงำนในวันหยุด  และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด  ซึ่งต้องมีรำยกำรที่เกี่ยวกับ  วันและ
เวลำท ำงำน  ผลงำนที่ท ำได้ที่สำมำรถน ำมำค ำนวณหรือหำค่ำต่อหน่วยได้  และค่ำล่วงเวลำใน
วันหยุดที่ลูกจ้ำงแต่ละคนจะได้รับ  ลงลำยมือช่ือเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดยแยกตำมประเภทของ
ลูกจ้ำงออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  เช่น  ลูกจ้ำงประจ ำเดือน (รับเงินเป็นเดือน)  และลูกจ้ำงรำยวัน 
(รับเงนิค่ำจำ้งเป็นรำยวัน)  เป็นต้น 

(4) ควรจัดเก็บรักษำทะเบียน  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่นำยจ้ำงจัด
ใหแ้ก่ลูกจำ้งไม่น้อยกว่ำ 2  ปีขึ้น  นับแต่ลูกจำ้งได้สิน้สุดกำรท ำงำน  หรือลำออกจำกงำนไป ในกรณี
ที่มีข้อพิพำทเกี่ยวกับคดีควำมทำงด้ำนแรงงำน  เอกสำรดังกล่ำวจะต้องจัดเก็บไว้จนกว่ำคดีควำม
ดังกล่ำวจะสิน้สุดลง 

(5) เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนตรวจแรงงำน  ก ำหนดให้นำยจ้ำงที่
มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10  คนขึ้นไป  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำร
ท ำงำนต่ออธิบดี  ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปี  กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเอกสำรที่เจ้ำพนักงำนได้ขอร้องให้จัดท ำขึ้น  ให้สถำนประกอบกำรด ำเนินกำรส่งให้ใน
เดือนถัดไป (แจง้เดือนมกรำคม ส่งภำยในเดือนกุมภำพันธ์)   

 

9. การพักงาน 

    มาตรา  116  และ  มาตราที่  117  ในกรณีที่มีกำรพักงำนเกิดขึ้นกับลูกจ้ำงในสถำน
ประกอบกำร  ใหด้ ำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้
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    มาตรา  116  ห้ำมมิให้นำยจ้ำงสั่งพักงำนลูกจ้ำงซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิด  
เว้นเสียแต่ว่ำจะมีกำรก ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำนที่ให้นำยจ้ำง
สั่งพักงำนลูกจ้ำงได้  จึงจะด ำเนินกำรได้  ทั้งนี้ต้องพักงำนไม่เกิน 7 วัน  และต้องแจ้งให้ลูกจ้ำง
ทรำบล่วงหน้ำว่ำจะมีกำรพักงำนเกิดขึ้น  และระหว่ำงที่ลูกจ้ำงพักงำนนำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำง
ใหก้ับลูกจำ้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  ของค่ำจำ้งในวันท ำงำนที่ลูกจำ้งได้รับก่อนถูกสั่งพักงำน   

    ตัวอย่ำง  นำย ก.  โดนสั่งให้พักงำนเป็นเวลำ 3  วัน  โดยมีค่ำจ้ำงเฉลี่ยวันละ 300  
บำท  นำยจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงวันละ 150  บำท  รวมเป็นเงินที่โดนหัก 450  บำท  (300 x 3  วัน = 

900 บำท  โดนหัก  900/50 =  450 บำท) 

    

    มาตรา  117  หำกสอบสวนแล้วพบว่ำลูกจำ้งไม่มีควำมผดิ  นำยจำ้งต้องจำ่ยค่ำจ้ำงคืน
ให้แก่ลูกจ้ำงเท่ำกับค่ำจ้ำงที่ลูกจ้ำงท ำงำนชดเชยในวันที่หยุดพักงำนไป  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  15  
ต่อปี 

    ตัวอย่ำง  นำย ก.  โดนสั่งให้พักงำนเป็นเวลำ 3  วัน  โดยมีค่ำจ้ำงเฉลี่ยวันละ 300  
บำท เมื่อสอบสวนพบว่ำ นำย ก.  ไม่มีควำมผิด  ดังนั้น  นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำง
พร้อมดอกเบีย้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15  ต่อปี   

    วิธีกำรค ำนวณ  900 x 15%   = 900 +135  บำท 

          รวมเป็นเงนิได้รับทั้งสิน้ 1,035  บำท 

 

10. การจ่ายค่าชดเชย 

    มาตรา  118-122  กำรก ำหนดให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำง  
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

    มาตรา 118  ตำมกฎกระทรวงแรงงำนฯ  ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่
ลูกจำ้งในกรณีที่มกีำรเลิกจ้ำงเกิดขึน้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม  นำยจำ้งจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกจำ้งท ำงำนครบ 120  วันขึน้ไป  ไม่เกิน  1  ปี  จำ่ยค่ำชดเชย 30  วัน 

(2) ลูกจำ้งท ำงำนครบ 1  ปี  ไม่เกิน 3 ปี  จ่ำยค่ำชดเชย 90  วัน 

(3) ลูกจำ้งท ำงำนครบ 3  ปี  ไม่เกิน 6 ปี  จ่ำยค่ำชดเชย 180  วัน 

(4) ลูกจำ้งท ำงำนครบ 6  ปี  ไม่เกิน 10 ปี  จำ่ยค่ำชดเชย 300  วัน 
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    สถำนประกอบกำรบำงแห่ง  อำจจ่ำยค่ำตกใจให้แก่ลูกจ้ำงเพิ่มอีก 30  วัน  ทั้งนี ้ 
เนื่องจำกพนักงำนไม่รู้ว่ำตนเองจะต้องถูกให้ออกแบบไม่ตั้งตัว  เพื่อหลักมนุษยธรรมให้กับลูกจ้ำงที่ถูก
เลิกจำ้งแบบกะทันหัน 

    ตัวอย่างเช่น  บริษัท  ก.  จ ำกัด (มหำชน)  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี  2540  ได้มีกำร
ปลดพนักงำนออกเป็นจ ำนวนมำก  โดยมติที่ประชุมกรรมกำรผู้ถือหุ้นได้มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน
ใหก้ับลูกจำ้งในกรณีที่ถูกเลิกจำ้งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจ ำนวน  30  วัน  (โดยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นพนักงำน
รู้ว่ำตนเองโดนเลิกจ้ำงเวลำ  14:00 น.  และพนักงำนจะต้องเก็บของใส่วนตัวออกจำกบริษัทภำยในเวลำ 
17:00 น.  ตำมเวลำเลิกงำนของบริษัทฯ  ในวันนั้นทันที  บำงคนภำยใน  1  ช่ัวโมง หลังจำกทรำบ) 

    วิธีการจ่าย  กรณีที่ตอ้งจำ่ยค่ำตกใจ  ให้กับลูกจ้ำงท ำงำนครบ  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  
1  ปี  นำย  ข.  โดนเลิกจ้ำงจะได้รับค่ำจ้ำงเท่ำกับ  60  วัน  สมมติว่ำ  นำย ข.  ได้เงินเดือน   ละ  
12,000  บำท  คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยเท่ำกับ  12,000/30  วัน  เท่ำกับวันละ  400  บำท  
ดังนั้น  ค่ำชดเชย  60  วัน จงึเท่ำกับ  400x60 วัน  เป็นเงนิที่ได้รับทั้งสิน้เท่ำกับ  24,000  บำท 

 

   มาตรา  119  นำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยกำรท ำงำนให้แก่ลูกจ้ำงที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

(1) ทุจริตต่อหน้ำที่  หรอืกระท ำผดิอำญำโดยเจตนำแก่นำยจ้ำง   
(2) เหตุจงใจใหน้ำยจำ้งได้รับควำมเสียหำย  
(3) ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
(4) ฝำ่ฝนืข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน  ระเบียบ  หรือค ำสั่งของนำยจ้ำงอันชอบด้วย

กฎหมำยและเป็นธรรม  และนำยจ้ำงได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่  กรณีที่ร้ำยแรง  
นำยจำ้งไม่จ ำเป็นต้องตักเตือน 

(5) หนังสือตักเตือนจะมีผลบังคับได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้ำงได้กระท ำ
ควำมผดินั้น 

(6) ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ  3  วัน ท ำงำนติดต่อกันไม่ว่ำจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตำม
โดยมีเหตุอันควร 

(7) ได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  (ในกรณีที่ควำมผิดนั้นเป็น
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นำยจ้ำงได้รับ
ควำมเสียหำยอีกด้วย) 
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(8) ในกำรเลิกจ้ำง  หำกนำยจ้ำงไม่ได้ระบุข้อควำม  หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ควำมผิดที่เกิดขึ้น หรือเหตุเกี่ยวกับกำรเลิกจ้ำงให้ลูกจ้ำงทรำบ  นำยจ้ำงจะยกเหตุของกำรเลิก
จำ้งดังกล่ำวไม่ได้ในภำยหลัง 

    ตัวอย่างของการทุจริตต่อหน้าที่ของลูกจ้าง  ที่มีผลท ำให้นำยจ้ำงได้รับควำม
เสียหำย  มักเกิดจำกหลำยประเด็นดังนี้ 

(1) นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงตัดผ้ำใบ  แต่ลูกจ้ำงบอกว่ำท ำเสร็จแล้ว  เมื่อนำยจ้ำงไป
ตรวจแล้วพบว่ำลูกจำ้งไม่ได้ท ำงำน (ฎีกำที่  470/2524) 

(2) ลูกจ้ำงบริษัทได้รับค่ำประกันควำมเสียหำยในกำรเข้ำท ำงำนจำกผู้สมัครงำน
แล้วไม่น ำเงนิดังกล่ำวส่งเข้ำบริษัทตำมระเบียบ (ฎีกำที่  2563/2525) 

(1) หัวหน้ำงำนแผนกให้พนักงำนในแผนกของตนเองไปจ่ำยค่ำอำหำรทุกวันเป็น
เวลำ  10  วัน  (ฎีกำที่  2695/2529) 

(2) ลูกจ้ำงน ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อหำรำยได้เป็นกำรส่วนตัว  เช่น  น ำ
กล้องของบริษัทไปรับจ้ำงถ่ำยทอดงำนนอกสถำนที่ในเวลำปฏิบัติงำนปกติ  เป็นต้น  ทั้งนี้กำร
กระท ำของลูกจำ้งถือว่ำเบียดเบียนเวลำท ำงำนของบริษัท  

(3) เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรบริษัท  เบิกเงินทดรองเพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิตรำยกำร  และ
ต้องเคลียร์ต่อสัปดำห์  แต่พนักงำนน ำเงินไปใช้ส่วนตัวไม่น ำเงินส่งบริษัท  เมื่อฝ่ำยบัญชี
ตรวจสอบพบว่ำพนักงำนยังไม่เคยส่งเงินตำมก ำหนด  ท ำใหบ้ริษัทเกิดควำมเสียหำย 

(4) ลูกจ้ำงที่ท ำงำนอยู่ในคลังสินค้ำไปจ ำหน่ำย  เมื่อมีกำรตรวจสอบคลังสินค้ำ
พบกล่องเปล่ำวำงอยู่แต่ไม่มีสินค้ำอยู่ในกล่อง  และได้ตรวจสอบจำกกล้องวงจรปิดพบว่ำมีกำร
ลักลอบน ำสินค้ำออกไปจำกคลัง  ได้ท ำกำรสอบสวนพบว่ำลูกจำ้งมีควำมผิดจริง 

    ตัวอย่าง การกระท าผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  มีผลท ำให้นำยจ้ำงได้รับ
ควำมเสียหำย  มักเกิดจำกหลำยประเด็นดังนี้ 

(1) ลูกจ้ำงปลอมเอกสำรใบรับรองแพทย์  จำก  2  วัน  เป็น 3  วัน  แก้ไขเลข 2 
เติมหำงใหเ้ป็น  3  วัน  (ฎีกำที่  2334.25230) 

(2) ลูกจำ้ง  2  คน  สมรู้ร่วมคิดกันเรียกเงินจำกบุคคลภำยนอก  แล้วไม่น ำเงินส่ง
ใหบ้ริษัท  (ฎีกำที่ 459/2560) 

(3) ลูกจ้ำงเป็นพนักงำนควำมปลอดภัย  รู้เห็นเป็นใจให้ลูกจ้ำงอีกคนเข้ำมำขโมย
ของบริษัทโดยมิได้หำ้มปรำม (ฎีกำที่  3026.2530) 
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    ตัวอย่างการประมาทเลินเล่อท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย   เกิดจำก
ประเด็นต่ำง   ดังนี ้

(1) พนักงำนตรวจสอบรำงวัดที่ดิน  รำยงำนธนำคำรว่ำที่ดินติดถนนสำธำรณะ  
ท ำให้พนักงำนธนำคำรพิจำรณำผ่ำนกำรอนุมัติวงเงินกู้ เพิ่มให้สูงกว่ำที่ เป็นจริง (ฎีกำที่  
1473/2525) 

(2) หัวหน้ำงำนบอกให้คนงำนในโรงงำนเก็บเครื่องมือกำรท ำงำน  และหยุดงำน
เพื่อประท้วงนำยจำ้ง (ฎีกำที่  1359.2525) 

(3) คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนท ำกำรส่งจดหมำยไปยังคู่สัญญำจ้ำงผลิตของ
บริษัท  ท ำให้คู่ค้ำขำดควำมมั่นใจบริษัท  จนท ำให้ยกเลิกสัญญำและเสียหำยต่อบริษัท (ฎีกำที่  
3127/2528) 

(4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของบริษัท  ให้นักศึกษำฝึกงำนน ำเช็คและเงินสด  เข้ำบัญชี
ของตนเองโดยไม่ได้ตรวจสอบว่ำนักศึกษำฝึกงำนได้น ำเข้ำบัญชีหรือไม่  ทำงธนำคำรได้แจ้งให้
บริษัททรำบปัญหำดังกล่ำว  ทำงบริษัทได้ท ำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำผดิจริงจงึให้ออกจำกงำน 

 

    มาตรา  120  กำรย้ำยสถำนประกอบกำรจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  กฎหมำยก ำหนดให้
นำยจำ้งต้องแจง้ใหลู้กจำ้งทรำบไม่น้อยกว่ำ  30  วัน  เนื่องจำกกำรย้ำยถิ่นฐำนของนำยจ้ำงอำจส่งผล
กระทบต่อควำมเป็นอยู่ของลูกจ้ำง  ในกรณีที่ลูกจ้ำงแจ้งควำมไม่ประสงค์ไม่ขอย้ำยไปท ำงำนในที่อื่น
ได้  ลูกจ้ำงสำมำรถบอกเลิกสัญญำจ้ำงภำยใน  30 วัน  ทั้งนี้ ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยพิเศษไม่
น้อยกว่ำอัตรำชดเชยตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ลูกจ้ำงพึงมีสิทธิได้รับภำยใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้มี
วันบอกกล่ำวเลิกสัญญำ (ตำมมำตรำ  118) 

    กรณีที่พบว่ำนำยจำ้งไม่จ่ำยค่ำชดเชยพิเศษให้  ให้ลูกจ้ำงยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรแรงงำน  และให้ค ำสั่งของคณะกรรมกำรและสวัสดิกำรแรงงำนให้เป็นที่สุด  กล่ำวคือ  
ไม่ว่ำผลกำรตัดสินใจจะออกมำในรูปแบบใดก็จะจบที่ค ำสั่งของคณะกรรมกำรและสวัสดิกำร
แรงงำน  ถือว่ำสิ้นสุดคดี  และหำกนำยจ้ำงต้องกำรฟ้องศำล  นำยจ้ำงจะต้องวำงเงินประกันช้ัน
ศำลตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรและสวัสดิกำรแรงงำนจึงจะน ำไปฟ้องคดีในศำลได้ 
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11. การยื่นและการพิจารณาค าร้อง 

    มาตรา 123-125  กำรก ำหนดให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่ำง 
ใหแ้ก่ลูกจำ้ง  เมื่อกำรพิจำรณำคดีสิ้นสุดลงแล้วพบว่ำลูกจ้ำงเสียชีวิต  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนด
ไว้ว่ำสำมำรถใหท้ำยำทโดยชอบธรรมสำมำรถยื่นเรื่องต่อพนักงำนตรวจแรงงำนได้ 

 

12. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

    มาตราที่  126-138  กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรใหน้ำยจำ้งต้องจัดให้มีเงินกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำ
เงินดังกล่ำวมำเป็นทุนสงเครำะห์ให้แก่ลูกจ้ำงในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องออกจำกงำน  ตำย  หรือกรณี
อื่น    

13. พนักงานตรวจแรงงาน   

    มาตรา  141  ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้กับพนักงำนตรวจแรงงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนใน  หน้ำที่ดังนีค้ือ 

(1) สำมำรถเข้ำไปตรวจสภำพสถำนประกอบกำรของนำยจ้ำงในเวลำท ำกำร  และ
สำมำรถสอบถำมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำงได้  ทั้งนี้  
เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บหรือท ำกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรร้องเรียนใน
ภำยหลัง 

(2) ในกรณีที่พนักงำนตรวจแรงงำนมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
หรือรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร  สำมำรถท ำหนังสือเพื่อขอให้นำยจ้ำง  หรือ
ลูกจำ้งมำใหข้้อมูลเพิ่มเติมได้ 

(3) มีค ำสั่งเป็นหนังสือให้นำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงปฏิบัติตำมให้ถูกต้องเป็นลำยลักษณ์
อักษร 

 

14. การส่งหนังสือ 

   มาตรา  143  ในกำรส่งหนังสือไปยังสถำนประกอบกำรของนำยจ้ำง  จะต้องจัดท ำเป็น
หนังสือค ำสั่ง  หรือจดหมำยลงทะเบียนตอบรับไปยังสถำนประกอบกำรตำมที่อยู่ภูมิล ำเนำของ
นำยจ้ำง  ไม่ว่ำนำยจ้ำงจะได้หรือไม่ได้รับจดหมำยที่จัดส่งมำให้  หำกมีผู้ที่บรรลุนิติภำวะได้รับแทน
ใหถ้ือว่ำหนังสือค ำสั่งดังกล่ำวได้รับโดยสมบูรณ์แล้ว   



420 

 

   ในกรณีที่จัดส่งไปแล้วไม่มีผู้รับจดหมำย  ให้น ำหนังสือดังกล่ำวไปปิดประกำศไว้ในที่
สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย ณ  บริเวณสถำนประกอบกำรของนำยจ้ำง  ภำยใน 15  วัน  ให้ถือว่ำ
นำยจำ้งได้รับหนังสือนีแ้ล้ว 

    บทก าหนดโทษ 

    ได้ก ำหนดบทลงโทษให้แก่นำยจ้ำงที่ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ตั้งแต่มำตรำที่ 144-159  

โดยมีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี ้     

(1) ตำมมำตรำ  144  ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2560  ไว้ว่ำหำกนำยจ้ำงหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องฝ่ำฝืนจะต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 6  เดือน  หรอืปรับไม่เกิน 100,000  บำท  หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ตำมมำตรำ  146 ได้มกีำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่  
4) พ.ศ. 2560  หำกนำยจ้ำงใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ  15  มำตรำ  27-30  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  45  

มำตรำ  53-59  มำตรำ  65-66  มำตรำ  73-75  วรรคหนึ่ง  มำตรำ 77  มำตรำ  108  มำตรำ  111  
มำตรำ  114-115  มำตรำ  117  หรือไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำ  ตำมมำตรำ  120-121  วรรคหนึ่ง  หรือ
มำตรำ  139 (2) หรอื  (3)  ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 20,000  บำท 

    ตัวอย่ำงเช่น  ลูกจ้ำงมี  10  คน  นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำปรับในอัตรำ  1:400,000  
หรอื  1:800,000  ทั้งนีข้ึน้อยู่กับโทษที่ได้รับ 

 

    มาตรา  149  หำกนำยจำ้งไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 52  มำตรำ 55  มำตรำ 75  วรรคสอง  
มำตรำ 90   หรอืกฎกระทรวงตำมมำตรำ  22  วรรคสอง  มำตรำ  110  หรือมำตรำ  116  ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน  10,000  บำท 

    มาตรา  150 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ในกรณีที่นำยจำ้งไม่สำมำรถเดินทำงมำใหข้้อมูลเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรตำมที่ได้มีหนังสือแจ้งไป
นั้น  ตำมมำตรำ 142  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บำท  หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 

   มาตรา  151  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

ห้ำมมิให้ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของคณะท ำงำน  หรือคณะกรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
วินิจฉัย  สั่งกำร  ผู้เช่ียวชำญตำมมำตรำ  142  ก ำหนดให้ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1  ปี  หรือไม่เกิน  
20,000 บำท  หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ 
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   มาตรา  155  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551   
หำกนำยจ้ำงไม่ยื่นหนังสือแสดงสภำพกำรจ้ำงงำน  หรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด   ที่เกี่ยวข้อง  
หลังจำกที่พนักงำนตรวจแรงงำนได้มีกำรท ำหนังสือตักเตือนแล้ว  กฎหมำยก ำหนดให้ ระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรอืปรับไม่เกิน  10,000  บำท  หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ   

   มาตรา  157  หำกพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่
นำยจำ้งจะต้องปกปิดข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง  เมื่อทรำบภำยหลังว่ำเจ้ำพนักงำนน ำข้อมูลที่
ของนำยจ้ำงไปเปิดเผย  ให้ระวำงโทษปรับแก่เจ้ำพนักงำนผู้นั้น ไม่เกิน  2,000  บำท  หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ  เว้นเสียแต่วำ่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นประโยชน์ตอ่ทำงรำชกำร 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะพบว่ำยังมีมำตรำบำงมำตรำที่มิได้กล่ำวถึง  เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ผูท้ี่ก ำลังศกึษำ  จงึได้น ำข้อมูล “พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  พ.ศ. 2541 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)”  เพื่อสะดวกแก่ผูก้ ำลังศกึษำท่ำนศกึษำรำยละเอียดใน ภำคผนวก ก เพิ่มเติม  

 

 สหภาพแรงงาน 

   ปัจจุบันลูกจ้ำงในประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำจำกสังคมเกษตรกรรม เข้ำสู่ควำมเป็น
สังคมอุตสำหกรรมมำกขึ้น  ทั้งนี้ เกิดจำกควำมเจริญเติบโตของธุรกิจที่มีขยำยตัวใหญ่โตขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว ประชำกรเพิ่มมำกขึน้  จงึท ำใหม้ีกำรผลิตสินค้ำในปริมำณที่มำกขึ้นเพื่อสนองควำม
ต้องกำรของมนุษย์ที่อยู่ในโลก  รูปแบบของธุรกิจที่เกิดจำกในครัวเรอืน ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ
อุตสำหกรรมมำกขึน้อย่ำงเห็นได้ชัดเจน  จึงได้มีกำรจัดตั้งสภำพแรงงำน คือ องค์กำรของลูกจ้ำง
ที่ถูกจัดตั้งขึน้จะท ำหน้ำที่ในกำรที่จะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้ำง  เพื่อให้มีคุณภำพ
ชีวติในกำรท ำงำนที่ดขีึน้อย่ำงเหมำะสมกับทุกคนในองค์กำร   

   แรงงำนสัมพันธ์ (Labour Relation) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่ำงนำยจ้ำง
และลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำร  เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและประโยชน์ของแต่ละฝ่ำยภำยใต้
เงื่อนไขกำรจ้ำงงำน ในบำงครั้งอำจเรียกว่ำพนักงำนสัมพันธ์ อุตสำหกรรมสัมพันธ์ (Labour 

Relation, Industrial Relation) จะเน้นแรงงำนสัมพันธ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
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สหภาพแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
   สหภำพแรงงำน (Labor  Union) เป็นองค์กำรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรดูแล
เกี่ยวกับเกี่ยวกับค่ำตอบแทน  สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง    ที่นำยจ้ำงต้องจัดหำให้กับ
ลูกจ้ำงในกำรท ำงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ทั้งนี้  หำกลูกจ้ำงไม่พอใจในสิ่งที่นำยจ้ำงจัดหำให้
ซึ่งอำจเกิดจำกกำรจัดใหน้้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  ลูกจำ้งอำจรวมตัวกันจัดตั้งสหภำพแรงงำน
เพื่อหำข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ำยระหว่ำงฝ่ำยนำยจ้ำงกับฝ่ำยลูกจ้ำง  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของ
ทุกคนในองค์กำร  (ประเวศน์  มหำรัตน์สกุล, 2554,  หน้ำ 233)    

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

   กำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนมีวัตถุประสงค์ของ เพื่อลดข้อขัดแย้งหรือควำมไม่เข้ำใจซึ่งกัน
ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในองค์กำร  และป้องกันปัญหำที่เกิดขึ้นจำกข้อร้องเรียนต่ำง     
ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจำกสำเหตุต่ำง   ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมไม่พงึพอใจในกำรจำ่ยค่ำตอบแทน  สวัสดิกำร  และสิทธิประโยชน์ ให้กับลูกจ้ำง
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ตัวอย่ำงเช่น  กฎหมำยก ำหนดให้จ่ำยค่ำแรงงำนขั้นต่ ำให้แก่ลูกจ้ำงวันละ  
300  บำท  แต่นำยจ้ำงจ่ำยให้ลูกจ้ำงวันละ  250 บำท  และเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้ลูกจ้ำง  จึงหัก
เงินไว้จ ำนวน  50 บำท เพื่อน ำเงินนั้นมำเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน  ลูกจ้ำงไม่พอใจจึงรวมตัวกัน
ร้องเรียน  เป็นต้น 

2. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ลูกจ้ำงกำรท ำงำน  ในกรณีที่เกิดสภำวะเศรษฐกิจ
ตกต่ ำอำจส่งผลกระทบต่อลูกจ้ำงตำมมำในภำยหลัง  ท ำให้นำยจ้ำงเลิกจ้ำงโดยไม่เป็นธรรม  และ
ไม่จ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้แก่ลูกจ้ำง  หรืออำจเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน  จึงท ำให้
เกิดกำรรวมตัวกันเพื่อหำข้อตกลงร่วม  โดยจัดให้กองทุนสวัสดิกำรด้ำนต่ำง  ได้แก่  กองทุน
ประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  เป็นต้น  ซึ่งกองทุนเหล่ำนี้เป็นกองทุนที่ภำครัฐบังคับให้สถำน
ประกอบกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อชดเชยให้กับลูกจ้ำง  และเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพกำรท ำงำน
ของลูกจำ้งและครอบครัวของเขำเอง 

3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  ในกำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนไม่ได้
หมำยถึงว่ำ  ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรจะต้องท ำเรียกร้องหำสิทธิประโยชน์ของตนเองแต่ฝ่ำย
เดียว  แท้จริงแล้วกำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนเป็นกำรให้ตัวแทนของลูกจ้ำงท ำหน้ำที่ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกลูกจ้ำงทุกคนในสถำนประกอบกำรในกำรเสนอแนะหำข้อตกลงร่วมกันซึ่ง
อำจเกิดจำกปัจจัยพื้นฐำนที่นำยจ้ำงจะต้องจัดหำให้แต่ยังไม่เพียงพอกับจ ำนวนของลูกจ้ำง  เช่น  
หอ้งน้ ำไม่พอต่อจ ำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ้น  กำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำย  กำรจัดห้องสมุดเพิ่มพูน
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ควำมรู้  กำรจัดรถรับส่งประจ ำวัน  เป็นต้น  โดยกำรน ำข้อมูลที่ได้ไปน ำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูง
ใหจ้ัดใหเ้พียงพอต่อจ ำนวนที่ตอ้งกำร  และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย 

4. เพื่อสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีภำยในองค์กำร  กำรน ำเสนอข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงนำยจำ้งกับลูกจ้ำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  จะช่วยลดปัญหำที่เกิดจำกข้อบกพร่อง
ต่ำง     ที่เกิดจำกกำรมองต่ำงมุมของทั้งสองฝ่ำย  ให้มีควำมเป็นระบบและทิศทำงเดียวกันมำก
ยิ่งขึน้ 

5. เพื่อกำรแบ่งปันประสบกำรณ์และควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  หรือ
ลูกจำ้งกับลูกจำ้ง   

   กล่ำวสรุปได้ว่ำ  สหภำพแรงงำนเป็นกำรจัดตั้งขึ้นโดยกำรรวมตัวกันระหว่ำงลูกจ้ำงที่
อยู่ ในองค์กำรเดียวกัน  ซึ่งมีนำยจ้ำงคนเดียวกัน  ทั้งนี้   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงให้มีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทน  
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ตำ่ง   ของลูกจำ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้   

   ส ำหรับสถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจจัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์มำกกว่ำที่
ก ำหนดให้  กล่ำวคือ  ให้มำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดนั้นถือว่ำเป็นเรื่องดี  แต่ถ้ำให้น้อยกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนดจะน ำมำซึ่งข้อพิพำททำงด้ำนแรงงำนในภำยหลัง  ตัวอย่ำงของกำรให้สวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์มำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  ได้แก่  ประกันชีวิต  รถรับส่งพนักงำน  บ้ำนพัก
อำศัย  ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก  เงินชดเชยน้ ำท่วม  เป็นต้น  สิ่งต่ำง  ที่องค์กำรจัดให้เพื่อ
เป็นหลักประกันกำรท ำงำนท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนและจงรักภักดีต่อองค์กำร  
และน ำมำซึ่งกำรสร้ำงช่ือเสียงขององค์กำรใหเ้ป็นที่รูจ้ักมำกยิ่งขึน้ต่อไป 
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ประเภทของสหภาพแรงาน   
   โดยทั่วไปสหภำพแรงงำนในประเทศไทย  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  (เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง
,  2550, หน้ำ  360) ซึ่งสรุปเป็นภำพได้ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี  10. 17  ประเภทของสหภำพแรงงำน 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์,  2560,  หน้ำ 424) 

 

   จำกภำพที่ 10.17  เรำสำมำรถอธิบำยประเภทของสหภำพแรงงำนทั้ง 4 ประเภท ซึ่งแต่
ละประเภทมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สหภาพแรงงานทั่วไป (General Union) มีคนงำนจ ำนวนมำกซึ่งท ำงำนทั่ว  ไป โดย
ไม่อำจเรียกว่ำเป็นช่ำงฝมีือประเภทใด ท ำอำชีพใด มีจ ำนวนมำกแต่อ ำนำจต่อรองมนี้อย 

2. สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Union) คือ สหภำพที่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ไม่ว่ำจะท ำงำนประเภทใดหรือเป็นลูกจ้ำงของบริษัทใด  ร่วมกันจัดตั้งขึ้น 
สหภำพแรงงำนอุตสำหกรรมจงึมักพบปัญหำในกำรมีสมำชิกซ้ ำซ้อน และต้องแข่งขันหำสมำชิกกับ
สหภำพแรงงำนที่จัดตั้งขึ้นเป็นกำรภำยในแต่ละบริษัท ในประเทศไทยที่สำมำรถด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพต่อเนื่องก็ได้แก่ สหภำพแรงงำนอุตสำหกรรมเหล็กและโลหะแห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 

3. สหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท (House Union or Company Union) เกิดขึ้นจำก
ลูกจำ้งหรอืพนักงำนในกิจกำรเดียวกันจัดตั้งขึน้ มีสมำชิกท ำงำนอยู่เฉพำะในบริษัทนั้น ในประเทศ
ไทยสหภำพแรงงำนเกือบทั้งหมดเป็นสหภำพแรงงำนเฉพำะบริษัท 

ประเภทของสหภำพแรงงำน 

1.  สหภำพแรงงำนท่ัวไป 

2. สหภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 

3. สหภำพแรงงำนเฉพำะบริษัท 

4. สหภำพแรงงำนช่ำงฝีมือ 
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4. สหภาพแรงงานช่างฝีมือ (Craft Union) เป็นลักษณะแรกของกำรรวมตัวกันของ
ลูกจำ้ง กฎหมำยแรงงำนของไทยไม่อนุญำตใหจ้ัดตั้งสหภำพแรงงำนประเภทนี ้

 

   สหภำพแรงงำนแต่ละสหภำพมักมีอ ำนำจต่อรองน้อย จึงแก้ควำมเสียเปรียบของตน
โดยกำรจัดโรงสร้ำงขององค์กำรระดับชำติ และขยำยไปสู่องค์กำรระหว่ำงประเทศต่อไป โดย
วิธีกำรดังนี ้คือ 

1. การยุบรวมสหภาพเข้าด้วยกัน (Merger) คือ สหภำพบริษัทต่ำง   ที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ยุบรวมเข้ำด้วยกันกลำยเป็นสหภำพแรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ แล้ว
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กำรลูกจ้ำง (Labour Congress) ซึ่งเป็นองค์กำรระดับชำติ 

2. การร่วมกันสร้างสหพันธ์ (Federation) คือ สมำชิกของแต่ละสหภำพลงมติให้
กรรมกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง หรือเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสหพันธ์ของแต่ละอุตสำหกรรม เมื่อ
สมำชิกด ำเนินกำรเจรจำต่อรองสหพันธ์ก็จะให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนค ำปรึกษำข้อกฎหมำย วัสดุ 
อุปกรณ์ และกำรเงนิ เพื่อช่วยผลักดันใหส้มำชิกประสบชัยชนะ 

3. การร่วมกันจัดตั้งสหภาพองค์การลูกจ้าง (Trade Union Congress)  เป็นสถำบัน
กลำง  ระดับชำต ิ ซึ่งมีขึ้นในทุกประเทศ  ในประเทศไทยเรียกว่ำ  สภำองค์กำรลูกจ้ำง 

 

พนักงานสัมพันธ์ 
    พนักงำนสัมพันธ์  เป็นกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กำรระหว่ำงพนักงำนกับ
พนักงำนที่อยู่ในองค์กำรร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหำซึ่งอำจเกิดจำก
กำรเรียกร้องอันเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรที่ส่งผลกระทบต่อขวัญและก ำลังใจใน
กำรท ำงำนของพนักงำน  ท ำให้พนักงำนไม่สนใจที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมต่ำง       
ที่องค์กำรต้องกำร  จึงท ำให้มีกำรหำทำงออกร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงในกำรบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับปัญหำในกำรท ำงำนของพนักงำน  ซึ่งมีปัจจัยเกิดจำกหลำยสำเหตุ  (ประเวศน์  
มหำรัตน์สกุล, 2554,  หน้ำ 237) ไว้ดังนี ้

1. กำรปฏิบัติงำนไม่ดี  ผลงำนตกต่ ำไม่เป็นที่ยอมรับ  เช่น  พนักงำนขำยไม่เข้ำใจใน
ผลิตภัณฑข์องตนเอง  ท ำใหไ้ม่สำมำรถขำยสินค้ำได้ตำมที่องค์กำรตั้งเป้ำไว้  เป็นต้น 
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2. พนักงำนมีควำมประพฤติไม่ดี ชอบท ำตัวผิดระเบียบขององค์กำรเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ  เช่น  กำรมำท ำงำนสำยเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ  กำรขำดงำนติดต่อกัน  3  วันโดยไม่มี
ใบรับรองแพทย์  เป็นต้น   

3. กำรละเมิดกฎข้อบังคับของกฎหมำย  ท ำให้มีควำมผิดทำงอำญำ  เช่น  พนักงำน
ธนำคำรน ำเงินฝำกของลูกค้ำไปเล่นพนันบอล  พนักงำนธนำคำรยักยอกทรัพย์ขณะน ำเงินไปเข้ำ
ตู้ ATM กดเงนิของธนำคำร  กำรน ำสินค้ำของบริษัทไปขำยแล้วไม่น ำเงินส่งเข้ำบริษัท  เป็นต้น 

   จำกปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ท ำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กำรโดยตรง  และส่งผลให ้
ภำพลักษณ์ขององค์กำรเสียหำย  ท ำให้คู่ค้ำขององค์กำรขำดควำมเช่ือมั่นในประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน  จึงเป็นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคนที่อยู่ในองค์กำรจะต้องหำทำงออกหรือสร้ำงแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ของทุกคนภำยในองค์กำร  พนักงำนสัมพันธ์  จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วย
ในกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนที่อยู่ในฝ่ำยและแผนกเดียวกันภำยในองค์กำร 

 

ประโยชน์ของพนักงานสัมพันธ์ 
   ประโยชน์ของกำรมีพนักงำนสัมพันธ์ภำยในองค์กำร  ก็เพื่อลดข้อขัดแย้งต่ำง   ที่เกิด
จำกควำมไม่พอใจในกำรบริหำรงำนระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน  และเน้นกำสร้ำงระเบียบวินัย
ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กำร  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ ในกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กำรด้วยกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์กำรให้บุคลำกรทุกคนได้
รับทรำบร่วมกัน  เพื่อให้กำรบริหำรงำนร่วมกันของบุคลำกรภำยในองค์กำรภำยใต้กฎระเบียบ
พื้นฐำนข้อบังคับที่ตกลงร่วมกันที่เป็นแนวทำงเดียวกัน  ส่วนใหญ่พนักงำนสัมพันธ์จะเน้นไปใน
เรื่องประโยชน์ตอ่บุคลำกรทุกคน  ดังนี ้ คือ 

1. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำนให้มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและ
กัน  และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงที่ดขีึน้   

2. เพื่อลดข้อขัดแย้งซึ่งเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจกำรท ำงำนของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำง  หรือ
ระหว่ำงลูกจำ้งกับลูกจ้ำงด้วยกันเอง   

3. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำนร่วมกัน  ด้วยกำร
สื่อสำรในรูปแบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  ติดประกำศที่บอร์ด  กำรจัดกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  
และพนักงำนเก่ำ  ใหร้ับรู้ควำมเป็นไปเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง   ขององค์กำร 
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4. เพื่อกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ขององค์กำร  และแปลนโยบำยของผู้บริหำรเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของผู้บริหำรระดับสูงร่วมกัน และถ่ำยทอดไปสู่บุคลำกรทุกระดับภำยใน
องค์กำร  

5. เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กำร  ด้วยกำรส่งเสริมกำร
ฝกึอบรมและพัฒนำใหไ้ด้รับควำมรู้เกี่ยวกับงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกคน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำง   ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  
และใหค้วำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ 

    จะเห็นได้ว่ำประโยชน์ของพนักงำนสัมพันธ์  หำกได้รับกำรบริหำรที่ดีจะช่วยท ำให้
บุคลำกรภำยในองค์กำรมีควำมสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  ช่วยลดข้อขัดแย้งซึ่งเป็นที่มำของกำร
เกิดปัญหำต่ำง   รว่มกันระหว่ำงบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กำร    

 

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 
   กำรจัดกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์  ภำยในองค์กำรสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับขนำดขององค์กำรและจ ำนวนของบุคลำกรที่อยู่ในองค์กำร  ซึ่งองค์กำรหลำยแห่งได้มีกำรจัด
ใหม้ีกำรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่ำว (http://www.jobthai.com/REACH/hr/)  ดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมที่นิยมใช้ในองค์กำรมำกที่สุด  เหมำะส ำหรับ
กิจกรรมประเภทสร้ำง Team  Work  ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นกำรตั้งฐำนควำมรู้ไปในตัวหลังจำก
กิจกรรมสิ้นสุด  จะถำมควำมเห็นของพนักงำนว่ำท่ำนได้อะไรจำกกิจกรรมในครั้งนี้  และมี
ข้อบกพร่องอย่ำงไรที่ทีมจะต้องปรับปรุง  เมื่อได้ค ำตอบจำกพนักงำนแล้ว จึงค่อยแจ้งควำมส ำคัญ
ของฐำนว่ำมีควำมส ำคัญและน ำไปใช้ในด้ำนใดบ้ำง  ในกรณีที่พบว่ำมีจ ำนวนพนักงำนเยอะอำจใช้
วิธีกำรสลับฐำนไขว้กันเพื่อจะได้ท ำกิจกรรมได้รวดเร็วขึน้ 

2. การแข่งขันกีฬาภายในองค์การ  เป็นกิจกรรมที่นิยมไม่น้อยกว่ำกิจกรรมฐำน 

Walk  Rally  กิจกรรมนีม้ักจะจัดขึน้ในช่วงใกล้ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  ให้กับพนักงำน  ควรจัด
กิจกรรมก่อนวันสิ้นปีประมำณ  1  สัปดำห์  เพรำะไม่เช่นนั้นแล้วพนักงำนบำงคนอำจไม่ให้ควำม
ร่วมมอืเพรำะพนกังำนบำงคนอำจมกีำรวำงแผนในกำรทำงกลับบ้ำนที่ตำ่งจังหวัด  

3. กิจกรรมจิตอาสาร่วมท าความดี  หน่วยงำนสำมำรถจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้โดย
กำรร่วมมือกับองค์กำรภำครัฐภำยนอกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่ภำพลักษณ์ของ
องค์กำรใหเ้ป็นที่รูจ้ักมำกยิ่งขึน้   

http://www.jobthai.com/REACH/hr/)%20%20ดังต่อไปนี้
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    ตัวอย่ำงกิจกรรมอำสำร่วมท ำควำมดีที่องค์กำรหลำยแห่งมักจัดท ำ  ได้แก่  กำรจัด
กิจกรรมในแรงงำนแห่งชำติด้วยกำรร่วมกันบริจำคโลหิตให้กับสภำกำชำดไทยในจังหวัดนั้น  
กิจกรรมปลูกป่ำเนื่องในวโรกำสเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกำรที่ 9  กิจกรรมบริจำคสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกน้ ำท่วม  กิจกรรมกำรบริจำคสิ่งของให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลน  และ
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิกำรหรอืผูพ้ิกำรซ้ ำซ้อนเนื่องในโอกำสต่ำง  ขององค์กำร เป็นต้น 

4. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  กำรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นกำรส่งเสริม
ใหผู้บ้ริหำรและบุคลำกรทุกคนในองค์กำร  กำรไปทัศนศกึษำนอกสถำนที่ยังเป็นกำรเปิดโลกทัศน์
ใหก้ับพนักงำนที่อยู่ในองค์กำรมำนำนกับพนักงำนใหม่  มีควำมสนิทสนมและเข้ำใจกันมำกขึ้นอีก
ทั้งยังก่อใหเ้กิดควำมสำมัคคีเป็นหมู่คณะตำมมำอีกด้วย 

5. งานเลี้ยงประจ าปี หรอืงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน  เป็นกิจกรรมที่องค์กำรหลำย
แห่งมักจะใช้จัดควบคู่กับกิจกรรมต่ำง   ที่กล่ำวมำจำกกล่ำวมำทั้งหมดในข้ำงต้นนี้  เพรำะหำก
องค์กำรจัดกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่จะพบว่ำพนักงำนส่วนใหญ่จะมำรับประทำนอำหำรและแยกย้ำย
กลับบ้ำน  หรือไม่ก็ไม่มำร่วมกิจกรรมในวันนี้  แต่หำกกิจกรรมที่จัดขึ้นมีกิจกรรมอย่ำงอื่นเข้ำ
มำร่วมด้วยจะช่วยให้งำนเกิดควำมทรงจ ำที่ดีระหว่ำงกลุ่มพนักงำนด้วยกันเอง  รูปแบบของ
กิจกรรมงำนเลีย้งประจ ำปี (ปีใหม่)  ใหก้ับพนักงำนควรน ำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรสรุปภำพรวม
ของกำรท ำงำนร่วมกันของพนักงำนทุกคนที่อยู่ในองค์กำรทุกฝ่ำยทุกแผนกกำรท ำงำนทั้งปีที่ผ่ำน
มำ  ทั้งนี้  เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบและตระหนักในกำรท ำงำนร่วมกันของทุกคนภำยใน
องค์กำร  และสุดท้ำยที่ขำดไม่ได้ควรเป็นกำรกล่ำวเปิดหรือปิดโดยผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำร
ในกำรขอบคุณพนักงำนทุกคนที่ท ำให้องค์กำรเจริญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและประสบ
ควำมส ำเร็จลุล่วงมำจนถึงทุกวันนี ้

   นอกจำกกิจกรรมที่ท ำให้พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี ใน ข้อที่ 1 - 5 แล้วยังมีกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงพนักงำนสัมพันธ์เป็นรำยวัน  รำยสัปดำห์ กิจกรรมที่กล่ำวมำนี้  สำมำรถแก้ปัญหำที่
เกิดจำกปัญหำเล็กน้อยก่อนที่จะลุกลำมไปใหญ่โตในภำยหลัง  ซึ่งกันกิจรรมที่จัดส่วนใหญ่ได้แก่   

6. การจัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวันในองค์การ  เป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่
ไม่จ ำเป็นต้องรอท ำไม่แบ่งแยกโต๊ะรับประทำนอำหำรกลำงวันของผู้บริหำรและบุคลำกรออกจำก
กัน  บุคลำกรทุกคนในองค์กำรทุกระดับสำมำรถที่จะนั่งรับประทำนอำหำรที่ไหนก็ได้  เป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันอีกทำงหนึ่ง  เพรำะบำงครั้งกำรที่ผู้บริหำรมำร่วมรับประทำน
อำหำรร่วมกันกับพนักงำนอำจได้เห็นภำพรวมและปัญหำจำกกำรพูดคุยกับพนักงำนท ำให้เข้ำใจ
และแก้ไขปัญหำของพนักงำนได้อย่ำงรวดเร็ว  
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7. สโมสรพนักงาน   กำรจัดพื้นที่ส ำหรับท ำห้องสโมสรพนักงำน  เพื่อเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ต่ำง   ที่ได้จำกคนรุ่นเก่ำ
ถ่ำยทอดสู่คนรุ่นใหม่แบบไม่มีพิธีรีตองมำกนัก  บำงครั้งกำรพูดคุยกันในห้องประชุมที่เป็น
ทำงกำรมำกเกินไปอำจก่อให้เกิดควำมตรึงเครียดมำกเกินไป  แต่กำรจัดห้องสโมสรพนักงำนจะ
เป็นรูปแบบที่ ใครก็ได้ที่มีปฏิสัมพันธ์กันเข้ำมำร่วมวงสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะต่ำง   ที่เป็นประโยชน์ตอ่บุคลำกรทุกคนอีกทำงหนึ่งด้วย 

8. การจัดสถานที่เล่นกีฬา  สถำนประกอบกำรบำงแห่งอำจท ำได้โดยจัดพื้นที่ภำยใน
สถำนประกอบกำรให้กับพนักงำนได้หำกมีพื้นที่พอเพียง  หำกมีพื้นที่ที่กว้ำงอำจท ำสนำมตะกร้อ  
สนำมเปตอง  เต้นแอโรบิคหรือจัดเตรียมอุปกรณ์ออกก ำลังกำยไว้ในที่โล่งเป็นสำธำรณะ   
เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนภำยในองค์กำรสำมำรถเข้ำมำใช้พื้นที่ได้สะดวก   

   กำรจัดกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์ในรูปแบบวิธีกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นว่ำกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ควำมสนุกสนำนและบันเทิงต่อพนักงำนเท่ำนั้น  เมื่องำนจบสิ้นลงไป
แล้วต่ำงคนก็ต่ำงแยกย้ำยกันไปท ำงำนของตนเอง  แต่ควำมจริงหลังจำกที่เรำได้จัดกิจกรรมจะ
พบว่ำพนักงำนส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันมำกยิ่งขึ้น  ในส่วนที่ผู้ที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์จึงมุ่งที่จะให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมด
และรับรู้ควำมเข้ำใจ  เสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กำรโดยส่วนรวม  กำรจัดกิจกรรม
สัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตำม  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสอดแทรกข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำระควำมรู้ใน
กำรท ำงำนร่วมกัน มำกกว่ำที่จะเป็นกำรจัดห้องประชุมชี้แจงแต่เพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งอำจสร้ำง
ควำมกดดันและท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนเท่ำที่ควร  กำรกิจกรรมในรูปแบบที่
หลำกหลำยและผ่อนคลำยให้กับพนักงำนจึงเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรองค์กำรอีกทำงหนึ่ ง  
พนักงำนบำงคนอำจไม่เคยรู้จักกันมำก่อน  แต่เมื่อเขำได้ท ำกิจกรรมต่ำง   ร่วมกันบ้ำง  ไม่มำกก็
น้อยกับท ำให้เขำได้รู้จักกันมำกขึ้น  และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดกำร
ประสำนงำนที่ดรี่วมกันตำมมำในภำยหลัง 
   ตัวอย่ำงเช่น  กำรจัดกิจกรรมกีฬำสีประจ ำปีภำยในซึ่งจัดในช่วงใกล้ปีใหม่ของบริษัท  
ไอทีวี  จ ำกัด  (มหำชน)  โดยกีฬำโดยแบ่งพนักงำนและผู้บริหำรออกเป็น 4  สี  ได้แก่  สีแดง      
สีเขียว  สีม่วง  สีเหลือง และแต่ละสีจะต้องส่งนักกีฬำเพื่อลงแข่งขันกีฬำประเภทกลุ่มที่จัดไว้ 
ดังนี ้

1. กีฬำประเภททีม  ได้แก่  วอลเล่ย์บอลชำยผสมหญิง  แชร์บอลหญิง  ฟุตบอลชำย  
เปตองชำย  และเซปักตะกร้อชำย  เป็นต้น  
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2. กีฬำพื้นบ้ำน  ได้แก่  วิ่งกระสอบ  วิ่งสำมขำ  และชักกะเย่อ  เป็นต้น โดยกีฬำ
ประเภทนี้จะต้องเป็นคู่ผสมระหว่ำงพนักงำนชำยและหญิงเท่ำนั้น และทั้งคู่จะต้องเป็นคนละฝ่ำย
มำจัดคู่กันในสีของตนเอง   

3. สถำนที่ท ำกำรที่ใช้ในกำรแข่งขันเป็นสนำมกีฬำและโรงยิม  ของมหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิต  เนื่องจำกไม่มีสนำมกีฬำเป็นของตนเอง  จึงต้องขอควำมอนุเครำะห์ในกำรใช้สถำนที่
ดังกล่ำว   
   ในช่วงเย็นได้มีกำรจัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองและประกำศผลกำรชนะเลิศของสีต่ำง        
ในแต่ละประเภทกีฬำ  และผลชนะเลิศรวม 

   เมื่อกำรจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลง  อำจมีกำรจัดบอร์ดภำพถ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงควำมสนุกสนำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันของพนักงำนไว้ในสถำนที่ห้องสมุด  
ห้องอำหำร  หรือ  ห้องสโมสรพนักงำน  ภำยในองค์กำรเพื่อแสดงให้เห็นว่ำเขำเหล่ำนี้เป็นส่วน
หนึ่งที่ได้แสดงถึงควำมมีน้ ำหนึ่งใจเดียวกันที่มีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้องค์กำรก้ำวไปสู่
จุดหมำยที่วำงไว้ตอ่ไปในอนำคต 
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สรุป 

   แรงงำนหรือทรัพยำกรมนุษย์โดยปกติในองค์กำรเอกชนทั่วไปหมำยถึง  บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่  
15-60  ปี  แต่กำรจ้ำงงำนในบำงแห่งบำงสำขำอำชีพอำจแตกต่ำงไปจำกนี้ได้บำงกรณีเช่นนักวิชำกำรที่
มีคุณวุฒิเหมำะสมอำจท ำงำนต่อไปจนอำยุเกิน  60 ปี  ได้แรงงำนแบ่งเป็นแรงงำนที่ผลิตแล้วและ
แรงงำนที่ยังไม่ผลิต  เช่น  นักศกึษำจัดเป็นแรงงำนที่ยังไม่ผลิต  เป็นต้น  แรงงำนโดยทั่วไป  จะได้รับกำร
คุ้มครองโดยหน่วยงำนของรัฐซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรแรงงำน  องค์กำรจะต้องศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำย
กำรใช้แรงงำนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรของตนเอง  เพื่อจะได้สำมำรถใช้แรงงำนให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  ด้ำนผู้ใช้แรงงำนเองเช่นเดียวกันควรมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอัน
พึงได้ของตน  เพื่อมิให้ได้รับกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยจ้ำงส ำหรับกฎหมำยที่ได้หยิบยกมำในบทนี้  
ได้แก่  กฎหมำยอันเกี่ยวข้องกับสภำพกำรจ้ำงงำน  เรื่องของสหภำพแรงงำน และกำรระงับข้อพิพำท
ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง  ตลอดจนสวัสดิกำรอันพึงมีพึงได้รับจำกนำยจ้ำง  รวมถึงเรื่องของ
ประกันสังคมที่บุคคลควรได้รับซึ่งต้องติดตำมข้อมูลจำกส ำนักงำนประกันสังคม  เนื่องจำกเงื่อนไขหรือ
ข้อมูลบำงประกำรอำจมีแตกต่ำงไปจำกกฎหมำยบ้ำง  แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมำยหลัก 

   กำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนสัมพันธ์ไม่ว่ำรูปแบบใดก็ตำม  สิ่งที่ผู้จัดกิจกรรม
จะต้องค ำนึงถึง คือ  เรื่องกำรน ำเสนอต่อผู้บริหำรในกำรขออนุมัติจัดท ำกิจกรรมว่ำกิจกรรมนั้นมี
ควำมส ำคัญต่อพนักงำนในองค์กำรในด้ำนใดบ้ำง  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหำรหลำยแห่งมักจะให้กำร
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่ำว  และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรจัดกิจกรรมยังสำมำรถน ำไปหัก
ภำษีของบริษัทได้อีกด้วย  สิ่งที่องค์กำรหลำยแห่งต้องน ำมำประกอบกำรพิจำรณำคือ  เรื่องของ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นว่ำมีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  ไม่ว่ำจะจัดกิจกรรมในรูปแบบใดก็ตำมควร
สอดแทรกเนื้อหำสำระที่เกี่ยวกับกำรพนักงำนสัมพันธ์ นอกจำกนี้กำรน ำเสนอรูปแบบของกิจกรรมต่อ
ผูบ้ริหำรเพื่อใหส้ำมำรถจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกอธิบำยควำมหมำยของ  “แรงงำนสัมพันธ์”  และ  “พนักงำนสัมพันธ์” 
แตกต่ำงกันอย่ำงไร  

2. จงบอกควำมหมำยของค ำว่ำ “นำยจ้ำง”  และ  “ลูกจ้ำง”  ตำมมำตรำ  5  ที่ได้ให้
ค ำจ ำกัดควำมไว้  ตำมพระรำชบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน   

3. จงบอกวัตถุประสงค์ของกฎหมำยแรงงำน พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 

4. หลักกำรคุ้มครองแรงงำน  ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  ปี พ.ศ  2541 
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

5. จงบอกถึงสิทธิของลูกจ้ำงและนำยจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน  ที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำน  มีอะไรบ้ำง  

6. กำรจัดกิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์  ภำยในองค์กำรสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  ได้แก่วิธี
ใดบ้ำง   

7. กิจกรรมที่ท่ำนคิดว่ำควรจัดให้แก่พนักงำนควรเน้นไปในเรื่องประโยชน์ต่อบุคลำกร
ผูป้ฏิบัติงำนทุกคนในองค์กำรอย่ำงไร  
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บทที่ 11 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   ในยุคที่ธุรกิจมีกำรแข่งขันกันอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ธุรกิจหลำยแห่งมีระบบกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ซึ่งข้อมูล
เหล่ำนี้มีประโยชน์ต่อองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ยิ่งองค์กำรใดที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร
ได้มำกเท่ำไหร่  ยิ่งท ำให้ได้เปรียบองค์กำรอื่น   มำกขึ้น  ดังนั้น ในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำรนั้นจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลำกรและงำนที่
เกี่ยวข้องกับบุคลำกรในองค์กำรเพื่อที่จะน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง   รวมถึงกำรที่จะต้องมี
ระบบกำรจัดเก็บที่ดีง่ำย  และสะดวกต่อกำรน ำไปใช้หรือแก้ไขปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย  
นอกจำกนี้ยังต้องสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ประมวลผลเพื่อที่จะน ำข้อมูลสำรสนเทศเหล่ำนั้นมำใช้
ช่วยในกำรตัดสินใจของผูบ้ริหำร 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
   เทพศักดิ ์ บุณยรัตพันธุ์  (2553,  หน้ำ 255)  ได้ให้ควำมหมำยของระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human  Resources  Information  System  หรือมีช่ือเรียกย่อว่ำ 
HRIS) หมำยถึง  ระบบที่มีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรประมวลผล  และกำรจัดท ำสำรสนเทศ
ด้ำนบุคคล  เพื่อน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน  กำรตัดสินและกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำน
ต่ำง   เพื่อให้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งในปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์มำ
ช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้เพิ่มสูงขึ้น   โดยมีกำรพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์รวมถึงมีอุปกรณ์อื่นที่น ำมำเชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร์มำใช้  เช่น  เครื่องตอกบัตรพนักงำน  เป็นต้น 

   สรุปได้ว่ำ  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  หมำยถึง  ระบบกำร
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของบุคลำกรที่อยู่ภำยในองค์กำร  เพื่อที่จะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กำร  ซึ่งได้แก่  ด้ำนกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์  กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร (กำรกรอกข้อมูลประวัติรับสมัครงำน)  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  (กำรบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศและประมวลผลคะแนนภำย
หลังจำกบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น)  กำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ (ข้อมูลด้ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  จะน ำมำใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพบุคลำกร ซึ่งสำมำรถ
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จัดท ำโปรแกรมและตรวจสอบกำรเริ่มต้นท ำงำนกับองค์กำร)  และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่พนักงำนควรจะได้รับ (ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนเงินเดือนของบุคลำกร
เริ่มต้นท ำงำนจนถึงปัจจุบัน และสวัสดิกำรที่ได้รับ)  เป็นต้น   

   จำกที่กล่ำวสรุปในควำมหมำยข้ำงต้นนี้  จะเห็นได้ว่ำปัจจุบันองค์กำรหลำยแห่งได้มีกำร
พัฒนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ต่ำง   มำกมำย  
เพื่อสะดวกในกำรน ำมำใช้ในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรในองค์กำรที่
หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น  ตัวอย่ำงเช่น  กำรบันทึกเวลำท ำงำนผ่ำน Line Application  เป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำนภำยนอกสถำนที่  โดยไม่จ ำเป็นจะต้องมำบันทึก
เวลำในกำรท ำงำนที่ส ำนักงำนใหญ่   เป็นต้น  องค์กำรหลำยแห่งที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรน ำข้อมูลระบบสำรสนเทศเช่ือมโยงกับกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ในองค์กำร  จะช่วยลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้ำงมำก  โดยเฉพำะต้นทุนทำงด้ำน
ก ำลังคนที่มีมูลค่ำสูงมำก  ตัวอย่ำงเช่น  จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  
โดยเฉพำะด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  จะเห็นว่ำกำรใช้เอกสำรที่เป็นกระดำษในกำร
ประเมินบุคลำกรจะมีค่อนข้ำงมำกและสิ้นเปลืองในกำรจัดเก็บ  หำกเปลี่ยนจำกระบบกำรใช้
กระดำษมำเป็นกำรคีย์ข้อมูลเก็บเข้ำไปจะช่วยลดต้นทุนกระดำษและลดเวลำกำรประมวลผลข้อมูล
ซึ่งอำจมีขอ้ผดิพลำดที่เกิดขึ้นในภำยหลัง  เป็นต้น  

 

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

   ก่อนจะท ำควำมเข้ำใจกับค ำว่ำสำรสนเทศ (Information) ควรได้เข้ำใจกับค ำว่ำข้อมูล
(Data) ก่อนค ำว่ำข้อมูลนั้นหมำยถึง  ข้อเท็จจริงใด  ที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยที่ยังมิได้ผ่ำน
กระบวนกำรที่เรียกว่ำ  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ยกตัวอย่ำงเช่น  กำรบันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงำนแต่ละคน  หรือกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนในแต่ละแผนกเกี่ยวกับ
กำรขำดลำมำสำย เป็นต้น  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้เรำเรียกว่ำเป็นข้อมูลดิบเมื่อข้อมูลเหล่ำนี้ได้ผ่ำน
กำรวิเครำะห์  เช่น  กำรน ำข้อมูลที่ได้มำประมวลผลหรือค ำนวณจ ำนวนวันที่ขำดลำ  หรือมำสำย
ของพนักงำน  เพื่อจะน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง  ข้อมูล
เหล่ำนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสำรสนเทศที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินใจหรือวำงแผนในเรื่องต่ำง 
นั่นเอง 

   ดังนั้น  จะเห็นได้ว่ำลักษณะส ำคัญของสำรสนเทศก็คือ  กำรเน้นกำรประมวลผล
วิเครำะห์ข้อมูลดิบ  เพื่อเอำข้อมูลใหม่ที่เรียกว่ำ  สำรสนเทศไปใช้ต่อไปนั่นเอง  ส ำหรับกำร
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ประมวลผลและกำรวิเครำะหข์้อมูลนั้นมีได้หลำย  วิธี  และใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยในปัจจุบันมำ
ช่วยเพื่อใหส้ำมำรถใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศได้มำกยิ่งขึน้ 

 

ความส าคัญของสารสนเทศในองค์การ 

   ควำมส ำคัญของข้อมูลสำรสนเทศในหน่วยงำนนั้นสำมำรถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่  

(เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, 2553, หน้ำ 252-258) คือ 

1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในองค์การอย่างครอบคลุม  องค์กำรที่มี
กำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนต่ำง     ที่เป็นข้อเท็จจริงของหน่วยงำน  ท ำให้องค์กำรทรำบควำมเป็นไป
ภำยในองค์กำรอยู่เสมอว่ำองค์กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึน้หรอืไม่  เช่น  จ ำนวนของพนักงำนมี
กำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ส่วนงำนใดที่มีพนักงำนเพิ่ม  ส่วนงำนใดที่มีพนักงำนลำออก  หรือกำรลำ
ป่วยอุบัติเหตุ  หำกเห็นว่ำมำกเกินไปหรอืเกิดขึน้ถี่บ่อยอำจช่วยให้สำมำรถสังเกตเห็นควำมผิดปรกติ
และหำสำเหตุต่อไปได้ 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์การ  เนื่องจำกองค์กำรต้องมีกำร
ปฏิบัติงำนอยู่เป็นประจ ำทุกวัน  จึงต้องมีกำรบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนเหล่ำนั้น  เช่น  
กำรบันทึกประวัติพนักงำนให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรมำท ำงำนของ
พนักงำนในแต่ละวัน  หรอืกำรบันทึกประวัติกำรฝกึอบรมของพนักงำน  เป็นต้น 

3. ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน  ข้อมูลต่ำง   ที่ได้มีกำรบันทึกไว้นั้นสำมำรถ
น ำมำประมวลผลวิเครำะหส์รุป  และรำยงำนผลให้กับผู้บริหำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจหรือวำงแผนใน
เรื่องต่ำง    

   หำกจะพิจำรณำควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศต่อองค์กำรโดยจ ำแนกเป็นระดับนั้น
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

3.1 ความส าคัญในระดับปฏิบัติการ  ในระดับนี้ประเภทของข้อมูลสำรสนเทศที่ถูก
น ำมำใช้ก็คือระบบสำรสนเทศในงำนปฏิบัติกำร (Transaction Processing System: TPS) จะ
น ำมำใช้เพื่อสนับสนุนงำนประจ ำวัน (Routine)  

3.2 ความส าคัญในระดับจัดการ  ในระดับนี้ประเภทของข้อมูลสำรสนเทศที่ถูก
น ำมำใช้ก็คือ  ระบบสำรสนเทศที่น ำมำใช้เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Supporting 

system: DDS) เพื่อตอบสนองกำรตัดสินใจและกำรวำงแผน 
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    โดยที่ระบบสำรสนเทศ 2 ประเภทนี้คือ TPS (Transaction Processing System: TPS) 

และDSS (Decision Supporting system: DDS) จะรวมกันเป็นระบบที่เรียกว่ำ “ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำร” (Management Information System: MIS) 

    ปัจจุบันเทคโนโลยีก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว  ท ำให้มีผู้คิดค้นและพัฒนำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปเพื่อน ำมำใช้ในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ระบบ
สำรสนเทศจงึเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญต่อผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก  เพรำะระบบสำรสนเทศช่วย
ให้เรำสำมำรถจัดเก็บมูลเกี่ยวกับคนที่มีจ ำนวนมำกและยังช่วยให้เรำสำมำรถดึงข้อมูลที่มีอยู่
ออกมำใช้ได้อยู่ตลอดเวลำ  นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับ
สำรสนเทศข้อมูลได้เป็นอย่ำงดีอกีด้วย  โดยทั่วไปประโยชน์ของสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร (พำยัพ  ขำวเหลือง, 2555, หน้ำ 3-4)ซึ่งแสดงได้ดังภำพ
ต่อไปนี ้

 

 

ภาพท่ี  11. 1  แสดงภำพรวมของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มำ:  (ดัดแปลงจำก  พำยัพ ขำวเหลือง, 2555, หน้ำ 3) 

   จำกภำพที่  11.1  เรำสำมำรถกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ในองค์กำรได้ดังนี ้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Man Power  Planning)  เป็นกำรเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวกับตัวบุคคล  ซึ่งประกอบไปด้วย  เพศ  อำยุ  กำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
ทักษะ  ควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำนของพนักงำน  เป็นต้น  โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรวำงแผน

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กำรวำงแผนก ำลังคน 

กำรสรรหำบุคลำกร 

กำรทดสอบ 

กำรคัดเลือกบุคลำกร ฐำนข้อมูล 

กำรบันทึกเวลำท ำงำน 

 กำรจูงใจ/ให้รำงวัล 

 กำรประเมนิผลกำรปฏบิัติงำน 

 กำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ 
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ทรัพยำกรมนุษย์  จะท ำให้ให้เรำทรำบอัตรำก ำลังคนที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน  เพื่อน ำไปใช้วำง
แผนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรต่อไปในอนำคต 

2. การสรรหาบุคลากร (Recruitment)  ข้อมูลที่ได้จำกกำรวำงทรัพยำกรมนุษย์  จะท ำให้
ทรำบจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กำร  และทรำบว่ำหน่วยงำนแต่ละแห่ง  ต้องกำรจ ำนวน
บุคลำกรจ ำนวนเท่ำใด เมื่อมีต ำแหน่งงำนว่ำงลง  หน้ำที่ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะต้องด ำเนินกำร
สรรหำบุคลำกรจำกแหล่งงำนภำยในและภำยนอกองค์กำร  ให้ทันกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
นั้น   เสมอ  ตัวอย่ำงเช่น  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่รับช ำระ  มีกรอบอัตรำก ำลังคนอยู่ที่  10  ต ำแหน่ง 
ประจ ำอยู่สำขำต่ำง   และเมื่อมีกำรลำออก  1 คน  ระบบจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทันทีว่ำมีกำร
ลำออก 1 คน  และเหลือจ ำนวน  9  คน  ซึ่งปกติพนักงำนจะต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำกับฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  1 เดือน  ตรงนีฝ้ำ่ยทรัพยำกรมนุษย์จะต้องด ำเนินกำรสอบถำม
ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวสรรหำพนักงำนเข้ำมำเพิ่มเติมทันที  ทั้งนี้  ผู้ที่ท ำหน้ำที่ขอ
ต ำแหน่งจะต้องเป็นฝำ่ยที่ต้องกำรบุคลำกรเป็นผูบ้ันทึกข้อมูลเพื่อขออนุมัตติ ำแหน่งที่วำ่งลงนั้น 

3. การคัดเลือกและการทดสอบ (Test/Selection)  เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำเมื่อมี
กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรตำมจ ำนวนที่ต้องกำรในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม
แล้ว  กำรคัดเลือกบุคลำกรเป็นขั้นตอนที่ต่อจำกกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำท ำงำน  สิ่งส ำคัญที่
จะท ำกำรคัดเลือกว่ำได้บุคลำกรที่มีทักษะ  ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับที่องค์กำรต้องกำรมำก
น้อยเพียงใด  จะต้องด ำเนินกำรทดสอบพนักงำนด้วยแบบทดสอบชนิดต่ำง   ที่เหมำะสมกับงำน
นั้น  ซึ่งบำงแห่งอำจใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป  หรือสร้ำงแบบทดสอบ Google Form ในรูปแบบกำร
ออนไลน์ (Online) และทรำบผลคะแนนทันทีหลังจำก  ซึ่งเรำสำมำรถท ำแบบทดสอบได้หลำยชุด
และจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของระบบได้ เพื่อน ำมำใช้ในกำรวิเครำะหใ์นภำยหลังได้ 

4. การจัดท าทะเบียนประวัติ (Human Recourse Management Database) ระบบกำร
จัดเก็บข้อมูลต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของบุคลำกรตั้งแต่ กำรเริ่มเข้ำมำท ำงำน จนกระทั่ง
พนักงำนได้ออกจำกงำนไป  ซึ่งข้อมูลที่น ำมำจัดเก็บนั้นได้แก่  ชื่อ-สกุล  เพศ อำยุ  กำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  วันเริ่มต้นงำน  วันที่ออกจำกงำน หรอืสำเหตุอื่น   เป็นต้น    

5. การบันทึกเวลาท างาน (Time Attendance) เป็นกำรเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลำ
กำรมำปฏิบัติงำนของพนักงำนระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กำร  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
บันทึกเวลำ มำท ำกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนในช่วงเวลำในเวลำหนึ่ง เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำร
ท ำงำน และน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ   

6. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation) ประกอบไปด้วย  เงินเดือน  ค่ำจ้ำง  
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ในด้ำนต่ำง   ที่องค์กำรจัดหำให้กับพนักงำนในองค์กำร  และน ำ
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ข้อมูลที่ได้มำท ำกำรเปรียบเทียบกับองค์กำรอื่น   ที่มีลักษณะธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน  เพื่อ
น ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนต่ำง   ใหก้ับพนักงำนใหด้ีขึ้น 

7. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Tanning and Development)  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร  ประวัติกำรฝึกอบรมของพนักงำนที่มีอยู่  จะท ำ
ให้ทรำบว่ำพนักงำนได้ผ่ำนกำรอบรมในด้ำนใดมำบ้ำง  เพื่อที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้จัด
หลักสูตรที่เหมำะสมกับพนักงำนที่อยู่ในฝ่ำยต่ำง  

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal)  เป็นกำรเก็บข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับพนักงำนที่ท ำงำนในต ำแหน่ง และหน้ำที่เดียวกัน  โดยข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประเมินผลจะน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ และน ำไปสู่กำรเลื่อนขั้น  เลื่อนต ำแหน่ง  
และกำรวำงแผนอำชีพพนักงำนต่อไป 

9. การเลื่อนต าแหน่ง  (Reward & Succession) เป็นกำรเก็บข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ในกำร
ส ำรวจต ำแหน่งงำนที่มีทั้งหมดในองค์กำร  เพื่อน ำมำใช้ในกำรเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนเมื่อมี
ต ำแหน่งงำนว่ำงลง  ซึ่งจะน ำมำใช้พิจำรณำร่วมกับกำรวำงแผนอำชีพให้กับพนักงำนในองค์กำร
อีกด้วย 

10. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นกำรเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลที่
ได้มำจำก  สภำพแวดล้อม  บรรยำกำศในกำรท ำงำน ปัญหำทำงด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่เกิดจำกกำร
ร้องทุกข์ของพนักงำนซึ่งเกิดจำกควำมไม่ชอบธรรม  ปัญหำควำมขัดแย้งในองค์กำร  ควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำร  โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกน ำไปบันทึก
เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทำงนโยบำยขององค์กำรต่อไป 

  

ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   ในหนังสือHuman Resource Information Systems: Basics, Applications, and Future 

Directions (Kavanagh, M., Thite, M., & Johnson, R. D., 2015) ได้อธิบำยไว้ว่ำ  จำกกำรวิเครำะห์
ประวัติของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำในเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำร
(Information Technology) ได้แสดงให้เห็นว่ำบทบำทของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปผ่ำนกำลเวลำกล่ำวคือ  แต่เดิมมีกำรเน้นในกิจกรรมด้ำนทรัพยำกรมนุษย์แบบเก่ำ
เดิม ที่ต้องท ำอยู่เป็นประจ ำ (Routine Transactional and Traditional HR Activities) ได้เปลี่ยนเป็น
กิจกรรมที่เรียกว่ำเป็นกิจกรรมกำรแปลงรูปทรัพยำกรมนุษย์(Transformational HR Activities) ค ำว่ำ 
“Transactional Activities” ก็คือ  งำนที่มีกำรบันทึกอยู่เป็นประจ ำเช่นที่อยู่ของพนักงำนเบอร์
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โทรศัพท์ติดต่อหรือประวัติสุขภำพของพนักงำน  เป็นต้น  ส่วน “Traditional Activities” ก็คือ  
กิจกรรมแบบดั้งเดิมของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของกำรคัดเลือกกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นต้น  ส่วนค ำว่ำ “Transformational HR Activities” ก็
คือกิจกรรมขององค์กำรที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ(Add Value) เข้ำไปสู่ผลผลิตและกำรบริกำรของ
องค์กำรได้  ยกตัวอย่ำงเช่น  กิจกรรมที่เป็นโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับพนักงำนขำยปลีกเพื่อพัฒนำ
พฤติกรรมกำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภค  เป็นต้น  ซึ่งจะถือได้ว่ำเป็นเป้ำหมำยทำงกลยุทธ์อันหนึ่งของ
องค์กำร  ดังนั้น กิจกรรมกำรแปลงรูปทรัพยำกรมนุษย์จะก่อให้เกิดภำพที่ ชัดเจนขึ้นว่ำ  หน้ำที่
ทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส ำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กำรได้อย่ำงไร   ซึ่งประวัติควำมเป็นมำ
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบ่งออกเป็นยุค  (Kavanagh, Thite, & 

Johnson, 2015) ได้ดังนี ้ 

 

   ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง   
   ในต้นศตวรรษที่ 20 และก่อนสงครำมโลกครั้งที่สองหน้ำที่ของงำนบุคคล  (ค ำว่ำ “งำน
บุคคล” เป็นค ำที่ถูกใช้มำแต่เดิมก่อนจะใช้ค ำว่ำ “กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์” ในปัจจุบัน) เกี่ยวข้อง
กับงำนที่ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลต่ำง   ของลูกจ้ำงซึ่งกล่ำวได้ว่ำเป็นหน้ำที่พนักงำนที่ดูแลพนักงำน
คนอื่น (Caretaker Function) ในช่วงเวลำดังกล่ำวนี้เป็นช่วงที่หลักกำรของกำรจัดกำรยึดหลักของกำร
จัดกำรเชิงวิทยำศำสตร์ (Science Management) ซึ่งแก่นส ำคัญของกำรจัดกำรเชิงวิทยำศำสตร์ก็คือ
กำรท ำใหลู้กจำ้งสร้ำงผลผลิตได้สูงสุด (Maximize Employee Productivity) แนวคิดนีถู้กคิดว่ำเป็นวิธีที่
ดีที่สุดส ำหรับกำรท ำงำน (Best Way to do any Work) วิธีที่ดีที่สุดนี้ถูกตัดสินจำกกำรศึกษำเรื่องของ
เวลำและกำรเคลื่อนไหวในกำรท ำงำนและพบว่ำเป็นกำรใช้ควำมสำมำรถของมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิภำพได้สูงสุดในกระบวนกำรผลิตดังนั้นกำรท ำงำนจึงควรมีกำรแบ่งงำนออกเป็นชิ้น และ
จ ำนวนของชิน้งำนที่ถูกท ำใหเ้สร็จสมบูรณ์โดยคนงำนนั้นสำมำรถที่จะน ำมำค ำนวณเป็นค่ำตอบแทน
ได้ข้อค้นพบเหล่ำนี้จึงเป็นที่มำของระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำมชิ้นงำน (Piece-Rate Pay 

Systems) ซึ่งถูกมองว่ำเป็นวิธีจูงใจลูกจำ้งที่ดทีี่สุดในขณะนั้น 

   ต่อมำเริ่มมีอิทธิพลของรัฐบำลเข้ำมำเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์กำรจ้ำงงำนบ้ำง  
เนื่องจำกมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำนเด็กและเรื่องของกำรท ำงำนในสภำพที่ไม่
ปลอดภัย เป็นต้นนำยจ้ำงบำงคนจึงเริ่มมีกำรจัดตั้งแผนกสวัสดิกำรและกำรบริหำรดูแลเพื่อให้
ดูแลผลประโยชน์ของลูกจำ้งหรอืคนงำน  โดยเริ่มมีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภำพควำม
ปลอดภัยมีกำรบันทึกช่ัวโมงกำรท ำงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  ประเด็นที่น่ำสนใจคือว่ำ กำร
บันทึกข้อมูลเหล่ำนั้น  คือหนึ่งในหน้ำที่หลักที่ถูกหลอมเข้ำไปอยู่ในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศ
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เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRIS) จนถึงปัจจุบันนี้อย่ำงไรก็ตำมในสมัยช่วงเวลำนั้นกำร
บันทึกเป็นแบบงำ่ย   ไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ำมำเกี่ยวข้องข้อมูลถูกเขียนลงในกระดำษและถูกเก็บไว้
ซึ่งเรำก็ยังคงเห็นได้ในธุรกิจเล็ก   ในปัจจุบัน 

 

   ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (1945-1960) 

   กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกแรงงำนในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่
สอง  มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำหน้ำที่ของงำนบุคคลผู้จัดกำรตระหนักว่ำผลผลิตของ
ลูกจ้ำงและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  มีผลกระทบที่ส ำคัญมำกต่อผลก ำไรของธุรกิจประเด็นของ
เรื่องมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ในช่วงหลักสงครำมโลกครั้งที่สองถูกเน้นให้เห็นว่ำแรงจูงใจ
ของลูกจ้ำงไม่ได้มีเพียงแค่เงินแต่มำกจำกปัจจัยทำงด้ำนสังคมและเรื่องของจิตใจด้วย (Motivated 

not Just by Money but also by Social and Psychological Factors) เช่น ได้รับกำรยอมรับในกำร
ท ำงำนหรอืได้รับกำรยอมรับในบรรทัดฐำนกำรท ำงำน 

   เนื่องจำกต้องกำรแยกประเภทของคนจ ำนวนมำกออกเป็นกลุ่ม   ตำมลักษณะอำชีพ
(Occupational categories) เพื่อที่จะเข้ำมำรับใช้ในกองก ำลังทหำรสหรัฐเกณฑ์หลักที่น ำมำใช้ใน
ระบบของกำรแยกกลุ่มก็คือ  ค ำอธิบำยลักษณะงำน (Job description) ซึ่งจะประกอบด้วยรำยกำร
ของกลุ่มงำนย่อย (Tasks)  หน้ำที่ (Duties) และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน (Responsibilities) เป็น
หลักระบบของกำรใช้ค ำอธิบำยลักษณะงำนนี้สำมำรถถูกใช้เพื่อออกแบบโปรแกรมกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้มีควำมเหมำะสมใช้ส ำหรับประเมินกำรท ำงำนของลูกจ้ำงแต่ละคนและใช้จัดหำ
พืน้ฐำนส ำหรับข้อสรุปในกำรท ำงำน 

   ในยุคก่อนสงครำมมีประเด็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้ำงมำกขึ้นลูกจ้ำงจึง
มีกำรรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภำพแรงงำน (Labor Unions) และได้ใหค้ ำจ ำกัดควำมขอบเขตควำมสัมพันธ์
ในเรื่องกำรจัดกำร  ดังนั้นฝ่ำยบุคคลจึงต้องมีกำรเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้ำงมำกขึ้นและต้อง
รำยงำนต่อรัฐบำลด้วยฝ่ำยบุคคลจึงต้องมีกำรจัดตั้งแผนกผู้เชี่ยวชำญ  เช่น  ฝ่ำยสรรหำแรงงำน
สัมพันธ์  กำรฝึกอบรม  และควำมสัมพันธ์กับรัฐบำล  เป็นต้น  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  
อีกทั้งจ ำนวนของพนักงำนมีจ ำนวนมำกยิ่งขึน้กำรน ำจงึเริ่มมีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรจัดเกบ็
ข้อมูลของลูกจ้ำง  และกำรดึงข้อมูลมำใช้งำน  ในบำงกรณีในโรงงำนอุตสำหกรรมกำรวิเครำะห์งำน 

(Job Analysis) และข้อมูลที่มีกำรแยกประเภทไว้สำมำรถถูกใส่เข้ำไปเพื่อท ำให้เข้ำใจได้ดีขึ้น  เพื่อใช้
ส ำหรับวำงแผนและใช้ทักษะของลูกจ้ำงอย่ำงเหมำะสม  ยกตัวอย่ำงเช่น  ในกองก ำลังทหำรอำกำศ
สหรัฐได้จัดท ำกำรวิเครำะห์งำนแยกประเภทกลุ่มงำนผ่ำนห้องปฏิบัติกำรที่ช่ือว่ำ Human Resource 

Laboratory (AFHRL) ซึ่งเป็นผลให้ได้โครงสร้ำงอำชีพต่ำง   ออกมำห้องปฏิบัติกำร AFHRL นี ้ 
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รวบรวมข้อมูลจำกงำนเป็นพัน งำนที่อยู่ภำยในกองก ำลังทหำรอำกำศสหรัฐผ่ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่ือว่ำโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ (Comprehensive Occupational Data 

Analysis Program/CODAP) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สำมำรถสร้ำงระบบกำรแยกประเภทกลุ่มของค ำอธิบำย
ลักษณะงำน (Job Description) ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 

   อย่ำงไรก็ตำมช่วงเวลำนั้นฝ่ำยบุคคลที่ไม่ใช้ในส่วนของอุตสำหกรรมยังไม่ค่อยใช้
คอมพิวเตอร์มำก  นักคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูกใช้ส ำหรับกำรออกบิลและควบคุมสินค้ำคงคลังใน
ฝ่ำยบุคคลจะมีกำรใช้น้อยมำกคือ  ใช้เฉพำะในส่วนของกำรจ่ำยเงินเดือนเท่ำนั้น (Payroll) ในฝ่ำย
บุคคลหน้ำที่ในกำรจ่ำยเงินเดือนนั้นเป็นสิ่งแรกที่ถูกท ำให้เป็นระบบอัตโนมัติ  บริษัทใหญ่        
เริ่มน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์มำกขึ้นเพื่อสืบค้นค่ำตอบแทนทั้งหมดของลูกจ้ำง  แต่หน้ำที่นี้
มักจะจ้ำงแหล่งภำยนอกเป็นผู้จัดท ำโปรแกรม  เนื่องจำกกำรลงทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมกำร
จ่ำยเงินเดือนสมัยนั้นยังมีรำคำแพงมำก  กำรจ้ำงบริษัทภำยนอกพัฒนำและออกแบบโปรแกรมจึง
ง่ำยกว่ำที่บริษัทจะจ้ำงบุคลำกรเฉพำะด้ำนมำเขียนโปรแกรมเอง  โดยเฉพำะในสมัยนั้นอุปกรณ์
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ในระยะเริ่มต้นมีรำคำแพง  และมีควำมซับซ้อนในกำรใช้งำนค่อนข้ำงยำก
มำก  ดังนั้น  แม้จะมีกำรเติบโตของเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ในแผนกอื่น   เช่น  ฝ่ำยบัญชีและ
ฝ่ำยกำรจัดกำรวัตถุดิบ  หรือสินค้ำ  แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนก็ยังคงถูกบันทึกลงใน
กระดำษโดยใช้คนเขียนบันทึกด้วยมือ (Manually) ยังมีควำมลังเลในระยะแรก   ท่ำมกลำงฝ่ำย
บุคคลที่จะน ำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้งำนในแผนก  สิ่งนี้เป็นผลกระทบในระยะยำวของหลำย   
บริษัทเมื่อมีกำรน ำเอำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำใช้แม้ว่ำต่อมำคอมพิวเตอร์จึงมีรำคำถูกลง
และเริ่มมีกำรออกแบบให้มีกำรใช้งำนได้ง่ำยขึ้น (ในอดีตจะเห็นว่ำโปรแกรม Lotus ในอดีตถูก
พัฒนำมำเป็นโปรแกรม Excel ที่น ำมำใช้รว่มกับผลิตภัณฑ์ Microsoft จนทุกวันนี ้ 

 

   ยุคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม (1963-1980)  

   ในยุคนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงำนมำกขึ้นในประเทศสหรัฐ
ข้อบังคับ  เช่น  เรื่องกำรห้ำมกำรปฏิบัติอย่ำงแบ่งแยกกับลูกจ้ำง  เช่น  กำรแบ่งแยกสีผิว
นอกจำกนี ้ ยังมีขอ้บังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพกำรก ำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ลูกจ้ำงเมื่อเกษียณอำยุข้อก ำหนดเกี่ยวกับภำษี  เป็นต้น  สิ่งเหล่ำนี้จึงกลำยเป็นภำระหน้ำที่กับ
ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบุคคลที่จะต้องเก็บข้อมูลและรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
ต้องรำยงำนว่ำไม่มีกำรแบ่งแยกหรอืเหยียดสีผิวหรอืกีดกันเรื่องเพศ  เป็นต้น  และเพื่อที่จะป้องกัน
ปัญหำข้อเรียกร้องหรือข้อร้องทุกข์ต่ำง     ข้อมูลที่ฝ่ำยบุคคลมีจึงต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำ
ครอบคลุมและทันสมัย  ซึ่งจ ำเป็นจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนกำรต่ำง   ตั้งแต่
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กระบวนกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  กระบวนกำรกำรวิเครำะห์  และกระบวนกำรกำรจัดท ำ
รำยงำนทั่วไป  เป็นต้น  

   ในช่วงเวลำดังกล่ำวนีฝ้ำ่ยบุคคลเริ่มถูกเรียกว่ำ  ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์  ลูกจ้ำงถูกให้ควำม
คุ้มครองได้รับควำมใส่ใจและถูกเล็งเห็นควำมส ำคัญของลูกจ้ำงมำกขึ้น  สำขำทำงด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์จึงก ำเนิดขึ้นมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับด้ำนแรงงำนฝ่ำยบริหำรระดับสูงของบริษัทตระหนักต่อควำมส ำคัญของหน้ำที่ฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์  กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ  กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์เริ่มมีผลกระทบต่อรำกฐำนควำมมั่นคงของบริษัท (Bottom line) ดังนั้น กำรเติบโต
ของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์มีมำกขึ้นส ำคัญขึ้นและเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ต้องถูกน ำมำใช้เพื่อให้
ข้อมูลของลูกจำ้งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึน้แนวโน้มของสถำนกำรณ์เช่นนี้  ส่งผลให้เกิด
จ ำนวนของผู้ขำยที่มีควำมเช่ียวชำญมีควำมรู้ที่จะช่วยเหลือฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ในกำรน ำโปรแกรม
อัตโนมัตมิำใช้งำนทั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟแวร์ (Hardware and Software) 

   ในช่วงเวลำเดียวกันนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนำมำกยิ่งขึ้นและสร้ำงผลผลิตที่ดี
มำกขึ้นอีกทั้งรำคำก็ถูกลง  กำรพัฒนำเทคโนโลยีเหล่ำนี้และกิจกรรมของผู้ขำยคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมมีมำกยิ่งขึ้นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำของ “ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ” (Management 

Information System/ MIS) เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในขณะที่ต้นทุนของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ลดลงแต่ต้นทุนของค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของลูกจ้ำงกลับสูงขึ้นท ำให้เกิดกำร
พัฒนำของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Computer-Based HR Systems หรือ
ที่เรียกว่ำ HRIS)  ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ  อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ก็ยัง
ค่อนข้ำงช้ำในเรื่องของกำรรับเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำนแม้ว่ำคอมพิวเตอร์จะมีรำคำไม่แพง
และมีประโยชน์มำกในเรื่องพื้นที่กำรจัดเก็บและกำรดึงข้อมูลมำใช้งำน  ดังนั้นประเด็นหลักที่น่ำใส่
ใจในช่วงเวลำนีค้ือ  ไม่ใช่ที่ควำมสำมำรถของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องที่จะท ำอย่ำงไรให้ปฏิบัติหรือใช้
งำนเทคโนโลยีนั้นใหด้ีที่สุด (Best Implement) 

 

   ยุคที่เน้นต้นทุนความมีประสิทธิภาพ (1980-ยุคต้นทศวรรษ1990s)  

   เนื่องจำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจท ำใหม้ีกำรแข่งขันกันมำกขึน้ทั้งธุรกิจจำกในเอเชียและ
ยุโรปท ำให้สหรัฐอเมริกำและบริษัทข้ำมชำติทั้งหลำย  พยำยำมลดต้นทุนของธุรกิจผ่ำนระบบต่ำง    
ที่เป็นระบบอัตโนมัติและมีกำรใช้มำตรกำรต่ำง    เพื่อพัฒนำคุณภำพของผลผลิต  หน้ำที่ของฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ถูกผลักให้รองรับข้อบังคับทำงด้ำนกฎหมำยแรงงำน  ขณะเดียวกันหน้ำที่ก็เริ่ม
เปลี่ยนจำกกำรเน้นไปที่กำรบริหำรลูกจ้ำงในองค์กำร (Employee Administration)  ไปเป็นกำรเน้นใน
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เรื่องของกำรพัฒนำทักษะของลูกจ้ำง (Employee Development and Improvement) เพื่อที่จะพัฒนำ
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ (Effectiveness and Efficiency) ในกำรบริกำรผ่ำนกำรลดต้นทุนและกำร
เพิ่มมูลค่ำกำรบริกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จึงอยู่ภำยใต้แรงกดดันที่จะต้องกุมบังเหียนที่จะใช้
เทคโนโลยีในรำคำที่ถูกกว่ำแต่ทรงพลังมำกกว่ำ 

   นอกจำกนั้นกำรตระหนักในเรื่องของกำรจัดกำรเกี่ยวกับต้นทุนในกำรจ้ำงคนเป็นส่วนที่
ส ำคัญในงบประมำณของบริษัท  บำงบริษัทประมำณกำรว่ำต้นทุนทำงด้ำนบุคลำกรสูงประมำณ
ร้อยละ 80 ของต้นทุนที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำรแม้แต่บริษัทที่มีขนำดเล็กและขนำดกลำงก็สำมำรถที่
จะจัดหำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งใช้ได้ง่ำย (User-Friendly Microcomputers) มำใช้ในองค์กำร
เพื่อท ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได้  และสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุนได้ (Cost-Effective) แนวควำมคิดในกำรจัดกำรโดยทั่วไปส ำหรับเรื่อง
ของกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์นั้นไม่ใช่ว่ำเพื่อที่จะน ำเทคโนโลยี
นั้นมำใช้แทนแรงงำนคน  หำกแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมต่ำง   ในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะ
เปลี่ยนจำกกำรบันทึกแบบระเบียนปรับปรุง (Transactional Record Keeping) ไปเป็นกิจกรรมที่
ก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational Activities) ซึ่งจะเพิ่มมูลค่ำต่อองค์กำรได้ 

 

   ยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเกิดขึ้นของกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (1990-ปัจจุบัน)   

   เศรษฐกิจของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในช่วงทศวรรษ 1990s กับกำรเติบโตขึ้น
ของยุคโลกไร้พรมแดน (Globalization) มีกำรแพร่กระจำยของเทคโนโลยีไปทั่วโลก  เนื่องจำกมีกำร
ให้บริกำรของอินเตอร์เน็ต (Internet-Enabled Web Services) อีกทั้งมีกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่สูงขึ้น  
กระบวนกำรปรับเปลี่ยนรื้อระบบในเรื่องของธุรกิจดูจะเป็นเรื่องธรรมดำและเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งซึ่ง
เป็นผลให้เกิดมีสิ่งใหม่  เกิดขึ้น  เช่น  กำรปรับขนำดของลูกจ้ำงให้เหมำะสมกับธุรกิจ  กำรลด
จ ำนวนช้ันของกลุ่มบริหำรจัดกำรให้น้อยลง  กำรลดโครงสร้ำงที่มีลักษณะแบบระบบรำชกำรให้
น้อยลง  กำรสร้ำงทีมงำนที่เป็นเอกเทศไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงำนใด (Autonomous Work Team)      มี
มำกขึ้น  และกำรใช้บริกำรจำกบริษัทรับจ้ำงภำยนอกมำกขึ้น (Outsourcing) กำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำนี้ส่งผลให้ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  และระบบที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์มี
ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึน้ 

   ธุรกิจในปัจจุบันตระหนักดีว่ำลูกจ้ำงที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และมีควำมคิดสู่นวัตกรรม
ใหม่   ถือเป็นบุคลำกรที่เป็นกุญแจส ำคัญที่จะน ำองค์กำรไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสร้ำงข้อ
ได้เปรียบในกำรแข่งขันให้กับองค์กำรได้  เพรำะว่ำบุคลำกรไม่เหมือนกับทรัพยำกรตัวอื่น   ที่เป็น
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สินทรัพย์ที่มีควำมฉลำดเป็นทุนทำงปัญญำ (Intellectual Capital) ขององค์กำร  ยำกที่คู่แข่งจะสร้ำง
ลอกเลียนแบบได้  ดังนั้น  หน้ำที่กำรจัดกำรกับบุคลำกรในองค์กำรนั้นกลำยเป็นกลยุทธ์ที่มี
ควำมส ำคัญซึ่งต้องท ำให้ดึงดูดรักษำและใช้ประโยชน์ให้ได้ (Attract, Retain, and Engage Talent) 

กำรพัฒนำเหล่ำนี้น ำไปสู่กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะของระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่เรียกว่ำ “HR Balanced Scorecard” (Hustled, Becker, & Beatty, 2005) และกำร
เน้นไปที่เรื่องของผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (The Return on Investment/ROI) ของหน้ำที่ในงำนด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ 

   กำรใช้ที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและสิ่งที่ถูกเน้นในงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนำไปผ่ำนกำลเวลำหน้ำที่คือ  ต้องเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรขององค์กำร
ได้  ซึ่งน ำไปสู่ฝ่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นเสมือนผู้ร่วมวำงกลยุทธ์ขององค์กำร
ควำมส ำคัญที่เพิ่มขึ้น  จึงเปลี่ยนจำกควำมคิดที่แต่เดิมมองว่ำมนุษย์เป็นทรัพยำกรตัวหนึ่งใน
องค์กำรเหมือนทรัพยำกรตัวอื่น  (The Resource-Based View) เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่ง
ถือเป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ขององค์กำรควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์นั้นขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย  เช่น วัฒนธรรมองค์กำรหรือชำติขนำดของธุรกิจชนิด
ของอุตสำหกรรมลักษณะกลุ่มอำชีพรวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจด้วย 

   ตัวอย่ำงที่ดีของควำมส ำคัญของข้อมูลหรือสำรสนเทศทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์อำจพบ
ได้ในเรื่องของหน้ำที่ในกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Planning/ HRP) กำร
วำงแผนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำรท ำนำยควำมต้องกำรบุคลำกรในอนำคต  และบุคลำกรที่
สำมำรถดึงมำใช้ได้ในปัจจุบันจำกในองค์กำรและนอกองค์กำร  ยกตัวอย่ำงเช่น  หำกองค์กำร
ต้องกำรขยำยงำนในแหล่งพื้นที่ใหม่  ต้องใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้และวิเครำะห์ในระบบสำรสนเทศของ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  จะสำมำรถประมำณกำรให้ได้ว่ำจะมี
บุคลำกรที่มีทักษะที่ต้องกำรเพียงพอหรือไม่  ในตลำดแรงงำนภำยนอกข้อมูลเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะ
ช่วยให้ตัดสินใจในกำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง    อันใหม่ (New Facility) ในสถำนที่ใหม่
และแน่นอนว่ำสิ่งเหล่ำนีเ้กี่ยวข้องกับเงินนับล้ำน 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  สำมำรถสรุปประวัติควำมเป็นของระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แต่ละยุคซึ่งมีประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องในรูปของตำรำงที่ 11.1 ได้ดังนี ้
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 ตารางที่  11. 1  ประวัติควำมเป็นของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

ประวัติความเปน็มา ช่วงเวลาที่เกดิ ประเด็นส าคัญ 

ยุคก่อนสงครำมโลกคร้ัง
ท่ี 2 

ตน้ศตวรรษท่ี  20 - เปลี่ยนจำกค ำวำ่ “งำนบุคคล” มำเป็นกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 
- เร่ิมมกีำรน ำหลักทฤษฏ ีหลักกำรจัดกำรทำง

วทิยำศำสตร์มำใช ้โดยกำรให้ลูกจ้ำผลิตได้มำกท่ีสุด  
เพื่อท่ีจะได้ต้นทุนต่ ำสุด 

- กำรจูงใจในกำรท ำงำน ท ำมำกได้มำก ท ำนอ้ยได้น้อย 

- ศกึษำควำมเคลื่อนไหวในกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

ยุคหลังสงครำมโลกคร้ัง
ท่ี  2 

1945-1960 - เนน้หลักมนุษยสัมพันธ์ในกำรท ำงำน 

- เน้นกำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเป็น
หลัก  ขึ้นอยู่กับทักษะกำรท ำงำนของแต่ละบุคคลเป็น
ส ำคัญ 

- เร่ิมมีกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อน ำมำใชใ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน 

- กำรจ้ำงคนพัฒนำโปรแกรม มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
ค่อนข้ำงสูง  นิยมใช้ผู้พัฒนำโปรแกรมจำกภำยนอก
องค์กำร 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีรำคำแพง  ยังไม่น ำมำใช้
แพร่หลำยเท่ำท่ีควร 

ยุคท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทำงสังคม 

1963-1980 - เร่ิมมกีำรน ำกฎหมำยแรงงำนเข้ำมำใชใ้นระบบมำกขึน้  
ลดกำรแบ่งแยกสีผิว  ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยของพนักงำนมำกขึน้ ใส่ใจสวัสดิกำรด้ำนอื่น  
มำกยิ่งขึน้ 

- มกีำรจัดเก็บข้อมูลมำกขึน้ เพื่อน ำมำใชป้ระมวลผล
เกี่ยวกับประวัตขิองบุคลำกรตัง้แตเ่ร่ิมตน้เข้ำมำท ำงำน  
จนกระท่ังเกษียณ ออกจำกงำนไป 

- เร่ิมมกีำรน ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร์มำใชใ้นองค์กำร
มำกขึน้  รวมถึงมผีู้สำมำรถผลิตและพัฒนำโปรแกรมท่ี
หลำกหลำยมำกขึน้  ตลอดจนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์เร่ิมมี
รำคำถูกลง 
- บุคลำกรเร่ิมมคีวำมช ำนำญในกำรใชค้อมพวิเตอร์ 

และสำมำรถพัฒนำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนได้
ด้วยตนเองมำกขึน้ 
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ประวัติความเปน็มา ช่วงเวลาที่เกดิ ประเด็นส าคัญ 

ยุคท่ีเป็นต้นทุนควำมมี
ประสิทธิภำพ 

1980–ยุคตน้ทศวรรษ 

1990s 

- หลำย  ประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกำ  เร่ิมมี
ควำมพยำมในกำรลดตน้ทุนกำรท ำงำน ด้วยกำรน ำ
คอมพวิเตอร์ ซอฟตแ์วร์  มำใชแ้ทนก ำลังคนมำกขึน้ 

- เนน้กำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนอยูต่ลอดเวลำ 

- อุปกรณ์คอมพวิเตอร์มีรำคำถูกและมศีักยภำพในกำร
ท ำงำนสูง 

ยุคควำมก้ำวหนำ้ทำง
เทคโนโลยแีละกำร
เกิดขึน้ของกลยุทธ์กำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

1990-ปัจจุบัน -  ยุคโลกำภวิัตน ์หรือท่ีเรียกวำ่ กำรสื่อสำรไร้พรมแดน   
- มกีำรน ำเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต  เข้ำมำใชใ้นองค์กำร

มำกขึน้  
- สบืค้นข้อมูลได้งำ่ยขึน้กวำ่จำกเดิม 

- ตอ้งกำรพนักงำนท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ท ำงำน  และมแีนวคิดในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหมต่อ่เนื่อง
อยูต่ลอดเวลำ  
- มองมนุษย์เป็นสินทรัพย์ทำงปัญญำท่ีมีควำมสำมำรถ  

ไมส่ำมำรถลอกเลียนแบบได้ 

  

คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   กำรที่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในองค์กำร  ถูกเก็บบันทึกไว้สำมำรถช่วยให้เห็นภำพรวม
ของกำรท ำงำนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรได้และช่วยใหผู้บ้ริหำรน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจได้อย่ำงไร
ก็ตำม  ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประมวลผลเป็นสำรสนเทศนั้น  
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้งำน  หำกมีลักษณะไม่เหมำะสมอำจสร้ำงควำม
เสียหำยให้แก่กำรปฏิบัติงำนและกำรตัดสินใจอำจผิดพลำดได้   สำรสนเทศเหล่ำนั้นควรต้องมี
ลักษณะที่ส ำคัญดังนี ้

1. มีความถูกต้อง (Accuracy) ยกตัวอย่ำงเช่น  ประวัติทะเบียนของพนักงำนซึ่งมีข้อมูล
เกี่ยวกับอำยุงำน  หรอืข้อมูลด้ำนทักษะควำมเช่ียวชำญต่ำง    ของพนักงำนจะต้องมีควำมถูกต้อง
หำกไม่ถูกต้องและน ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือกำรเลื่อน
ต ำแหน่งอำจน ำมำซึ่งควำมไม่ถูกต้องหรอืเป็นประเด็นกำรร้องเรียนร้องทุกข์ได้ 

2. มีความทันสมัย (Timeliness) เมื่อเวลำเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลต่ำง   ก็เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยจงึจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงใหข้้อมูลสำรสนเทศเหล่ำนั้นมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 
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3. มีความสมบูรณ์ (Completeness) หำกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีบำงส่วนขำดหำย
ก็อำจท ำใหก้ำรตัดสินใจหรือกำรวำงแผนผดิพลำดได้ 

4. มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน (Relevance) ข้อมูลสำรสนเทศมีอยู่
มำกมำยในองค์กำรกำรน ำระบบสำรสนเทศไปใช้จะต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ด้วยจึง
จะเกิดประโยชน ์

5. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiability) กำรได้มำของข้อมูลสำรสนเทศควรบ่งบอกหรือ
อ้ำงอิงแหล่งที่มำได้ด้วยว่ำเอำมำจำกแหล่งใดทั้งนี้เกี่ยวข้องกับควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลด้วยข้อมูล
ที่ขำดควำมน่ำเช่ือถืออำจเป็นที่มำของกำรตัดสินใจหรอืวำงแผนผดิพลำดได้ 

6. ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว (Speediness) กำรที่ข้อมูลสำรสนเทศสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้รวดเร็วท ำให้สร้ำงโอกำสในควำมส ำเร็จขององค์กำรมำก
ยิ่งขึน้ 

7. ควรได้รับความปลอดภัยในการเข้าถงึข้อมูล (Security) ข้อมูลสำรสนเทศที่ดีควรมี
ระดับของกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลเนื่องจำกข้อมูลบำงอย่ำงต้องเป็นควำมลับหรืออำจถูกใช้
เฉพำะกลุ่มผู้บริหำรเท่ำนั้นเช่นข้อมูลบำงอย่ำงของพนักงำนอำจควรต้องเก็บเป็นควำมลับไม่
เปิดเผยใหส้ำธำรณะชนทรำบเป็นต้นหรอืแม้แต่ภำยในองค์กำรเองข้อมูลสำรสนเทศในองค์กำรควร
จ ำเป็นต้องมีระดับช้ันของควำมลับ (Confidential Level) 

8. สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ (Adaptability/Editable Data) ข้อมูลต้องปรับเปลี่ยนให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำนได้หรือข้อมูลต้องแก้ไขได้เพื่อใหม้ีควำมทันสมัยถูกต้องเป็นจริง 

 

การน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรช่วยงำนต่ำง   ในด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ดังนี้(Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015; เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, 2553,  หน้ำ  
278-282) 

1. ด้านการบันทึกการมาท างาน ได้มีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้สร้ำงอุปกรณ์ที่เรียกว่ำ
เป็นเครื่องรูดบัตรเพื่อบันทึกเวลำกำรเข้ำและออกจำกงำนของพนักงำน  ข้อมูลเวลำเหล่ำนี้
สำมำรถน ำไปค ำนวณหำจ ำนวนช่ัวโมงทั้งหมดที่พนักงำนแต่ละคนได้ท ำในแต่ละหนึ่งวันได้  อีกทั้ง
สำมำรถตรวจสอบกำรมำสำยหรือกำรขำดงำนของพนักงำนได้มี  ผู้ที่มำท ำงำนทั้งสิ้นกี่คน  ขำด
งำนกี่คน  สำยกี่คนข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกเหล่ำนี้สำมำรถสรุปรำยงำนออกมำเป็นรำยวันได้ทันที
หรอืจะสรุปยอดเป็นรำยเดือนรำยปีก็ได้ 
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2. ด้านการบันทกึทะเบียนประวัติของพนักงาน  ในอดีตจ ำนวนของพนักงำนในแต่ละ
องค์กำรอำจมีจ ำนวนไม่มำกนักเพรำะส่วนใหญ่เป็นองค์กำรขนำดเล็กแต่ปัจจุบันมีองค์กำรที่มี
ขนำดใหญ่อยู่เป็นจ ำนวนมำกและแต่ละแห่งอำจมีจ ำนวนของพนักงำนมำกกำรจะบันทึกทะเบียน
ประวัติของพนักงำนจ ำนวนมำก   จึงกลำยเป็นงำนยำกอำจน ำไปสู่ปัญหำควำมไม่ถูกต้องของ
ข้อมูลกำรสืบค้นข้อมูล  และกำรดึงมำใช้จะใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน  อีกทั้งต้องมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้สำมำรถช่วยแก้ปัญหำดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงด ี 
เนื่องจำกคอมพิวเตอร์มีหน่วยควำมจ ำมำกอีกทั้งมีหน่วยประมวลผลกลำงท ำหน้ำที่ช่วยค้นหำได้
รวดเร็วโดยป้อนเงื่อนไขต่ำง     ให้มีกำรสืบค้นได้รวดเร็วโปรแกรมส ำเร็จรูปที่สำมำรถน ำมำใช้ได้  
เช่น  โปรแกรมไมโครซอฟแอกเซส (Microsoft Access) เป็นต้น 

3. ด้านการจ่ายค่าตอบแทน  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือเงินเดือนพนักงำนเป็นสิ่งที่ต้อง
ท ำทุก  เดือน  หรอือำจจะสองสำมเดือนต่อครั้ง  ซึ่งมีรำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละคน เช่น 
บำงคนอำจมีทั้งเงินเดือนประจ ำที่ได้รับตำมปกติมีช่ัวโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำมีกำรขำดงำนหรือ
กำรหักเงินเพิ่มเงินในกรณีต่ำง     หลำกหลำยกรณี  หำกต้องมีกำรจัดท ำด้วยมือจะท ำให้ล่ำช้ำ
โอกำสผดิพลำดมีสูงจึงได้มีกำรน ำโปรแกรมกำรค ำนวณมำใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปที่ถูกออกแบบมำ
ใช้ในกำรค ำนวณเช่นนีไ้ด้  เช่น  โปรแกรมไมโครซอฟเอกเซล (Microsoft Excel)   เป็นต้น 

   นอกจำกนั้น 3 ด้ำนข้ำงต้นปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำน
ต่ำง   ต่อไปนีด้้วย (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015, p. 388-436) 

4. ด้านการสรรหา  เป้ำหมำยของกำรสรรหำคือ  กำรดึงดูดกลุ่มคนเป้ำหมำยให้เข้ำมำ
ที่องค์กำรอย่ำงไรก็ตำมก็มีกำรแข่งขันสูงขึ้นในตลำดแรงงำนที่มีผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  
ดังนั้น  บริษัทต้องเพิ่มกำรขยำยแหล่งข้อมูลให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเสำะหำข้อมูลของกำรจ้ำง
งำนได้มำกยิ่งขึ้นบริษัทจึงใช้อินเตอร์เน็ต (The Internet) เป็นช่องทำงหนึ่งในกำรรับสมัครงำน  ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีกำรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลำย  ในประเทศสหรัฐอเมริกำเองมีบริษัทใหญ่จ ำนวน
มำกกว่ำร้อยละ 90  ใช้วธิีกำรสรรหำคนผำ่นช่องทำงอินเตอร์เน็ตและมีผู้คนมำกกว่ำ 46 ล้ำนคนที่
มองหำงำนผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต (Pew Internet, 2006)  ดังนั้น  จึงไม่น่ำแปลกใจว่ำหลำย
องค์กำรทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กหันมำสรรหำคนแบบที่เรียกว่ำ  สรรหำคนผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Online Recruitment) กำรใช้วธิีนีม้ีขอ้ดีทั้งส ำหรับผูส้มัครและส ำหรับองค์กำรคือ  องค์กำรได้มีกำร
สรรหำคนตำมวัตถุประสงค์และช่วยจัดหำวิธีหำงำนให้กับผู้สมัครในระดับที่ลึกลงไปคือ  ข้อดีใน
เรื่องของกำรท ำให้ต้นทุนของกระบวนกำรสรรหำคนน้อยลง นอกจำกนี้ท ำให้กำรทดแทนอัตรำว่ำง
ใช้ระยะเวลำน้อยลงด้วยรวดเร็วกว่ำวิธีกำรสรรหำแบบเดิม   ลดระยะเวลำในกำรสรรหำบุคลำกร
จำกเดิมทีใ่ช้เวลำ 45 วัน เหลือเพียง 25-30 วันเป็นอย่ำงน้อย 
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5. ด้านการคัดเลือก  ส ำหรับกำรคัดเลือกที่ต้องใช้กำรทดสอบและกำรประเมินกำรใช้
คอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรทดสอบให้ประโยชน์มำกขึ้นต่อองค์กำรยก  ตัวอย่ำงเช่น  กำรทดสอบแบบใช้
ข้อสอบแบบหลำยตัวเลือก (Multiple-Choice Examinations) ซึ่งน ำมำใช้ในกำรวัดควำมสำมำรถวัด
บุคลิกภำพหรือกำรวัดควำมรู้ผู้สมัครกำรใช้คอมพิวเตอร์มำใช้ช่วยในกำรตรวจสอบค ำตอบท ำให้
สะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นย ำขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้แบบทดสอบอำจไม่เพียงพออำจมีผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบหลำยคน  ดังนั้น  กำรคัดเลือกอำจใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ด้วยในกำรตัดสินใจประกอบกับกำร
สัมภำษณ์ต้องอำศัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครให้มำกที่สุดเพื่อกำรตัดสินใจจะไม่ผิดพลำดหรือ
ผิดพลำดน้อยที่สุด  ดังนั้น  สำรสนเทศและเทคโนโลยีที่น ำเข้ำมำใช้สนับสนุนระบบสำรสนเทศจึงเป็น
สิ่งที่ส ำคัญมำกในระบบของกำรคัดเลือกพนักงำนเข้ำท ำงำน   

   ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำโปรแกรมกำรสรรหำรับสมัครงำน เพื่อลดขั้นตอนกำรสรรหำ
บุคลำกร  บริษัทหลำยแห่งได้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรรับสมัครงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
ควำมสะดวกแก่ผู้สมัครงำนที่ต้องกำรหำงำนใหม่ที่เหมำะสมกับตนเอง  แต่ไม่สำมำรถลำงำนเพื่อ
ออกไปหำงำน 

6. ด้านการฝึกอบรม ในส่วนของกำรฝึกอบรมปัจจุบันเรำอำจได้ยินค ำว่ำ E-Learning 

มำกยิ่งขึ้นเป็นค ำที่ถูกใช้อย่ำงกว้ำง    เมื่ออ้ำงถึงกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนระบบอิเลคทรอนิคส์ยิ่งจ ำนวน
ของคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตมำกยิ่งขึ้น  ผ่ำนทำงอุปกรณ์เครื่องมือเคลื่อนที่รูปแบบที่หลำกหลำยไม่ว่ำ
จะเป็นโทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์แบบพกพำ  เป็นต้น  กำรเรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์เครื่องมือ
เหล่ำนั้นก็มำกขึ้นตำมไปด้วยกำรฝึกอบรมที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐำนเข้ำมำมีบทบำทมำก
ขึ้น (Computer-Based Training) องค์กำรสำมำรถลดต้นทุนของกำรฝึกอบรมได้มำกขึ้นเนื่องจำก
สำมำรถให้กำรอบรมกับผู้เข้ำอบรมได้ในปริมำณมำกและจัดให้มีกำรอบรมได้ซ้ ำหลำย   ครั้งโดย
ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นมำก  เป็นต้น   

   จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำกำรจัดเก็บข้อมูลของบุคลำกรเพื่อน ำมำเป็น
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับทุกฝ่ำย  
โดยเฉพำะตัวของผูป้ฏิบัติงำน (User)  สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวของบุคลำกรเอง     ช่วย
ลดขั้นตอนกำรบันทึกข้อควำมเพื่อขอเอกสำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ช่วยลดกำรใช้กระดำษและ
รักษำสิ่งแวดล้อม    

   ตัวอย่ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  ที่จัดท ำระบบสำรสนเทศทำงด้ำนบุคลำกร  
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อตัวของบุคลำกรทุกหน่วยในมหำวิทยำลัย  
ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่บุคลำกรสำมำรถน ำไปใช้และตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  ซึ่งฐำนข้อมูลที่ระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยน ำไปใช้ประกอบด้วย  ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลทั่วไป  ประวัติกำรศึกษำ  
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กำรรับเครื่องรำช  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  กำรขำด ลำ มำสำย  เอกสำรค ำสั่ง  ประวัติกำรจ่ำย
เงินเดือน  และข้อมูลของนักศึกษำในสำขำวิชำ ฯลฯ  ซึ่งเรำสำมำรถยกตัวอย่ำงรูปแบบของ
ฐำนข้อมูลของบุคลำกรที่น ำมำใช้ ในงำนระบบสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
http://www.udru.ac.th/ ได้ดังนี ้

     

(ตัวอย่าง) 
กำรน ำข้อมูลบุคลำกรมำใช้ในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
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รูปถ่ำย 
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ที่มา:  www.udru.ac.th 

   ส ำหรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มนุษย์ องค์กำรหลำยแห่งสำมำรถท ำ          
E-Learning ได้ถูกน ำมำพัฒนำใช้ในระบบกำรประเมินผลกำรฝกึอบรมบุคลำกร  ด้วยกำรจัดท ำแบบฟอร์ม
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ Google Form  ช่วยลดต้นทุนจำกกำรใช้กระดำษและรักษำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในกำรจ้ำงบุคลำกรเพื่อบันทึกข้อมูล   โดยผู้ท ำหน้ำที่ในกำร

 

http://www.udru.ac.th/
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วิเครำะหข์้อมูลสำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมบุคลำกรได้ทันที  ทั้งนี้  ต้อง
ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรน ำข้อมูลมำใช้  ซึ่งสำมำรถแสดงตัวอย่ำงได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 

 

 

 

 

ที่มา: https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

   จะเห็นได้ว่ำสำรสนเทศด้ำนต่ำง     มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  ช่วยให้
หน่วยงำนในองค์กำรสำมำรถน ำมำพัฒนำเพื่อใช้กับระบบสำรสนเทศของตนเอง  ทั้งนี้  เพรำะกำรใช้
ระบบสำรสนเทศไม่เพียงแต่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้กับทุกฝ่ำยแล้ว  ยังเป็นกำรลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำย  ซึ่งเกิดจำกกำรใช้กระดำษ  หรือกำรดำว์นโหลด application  Line  กำรใช้ QR Cord    
เพื่อน ำมำใช้ในกำรลงทะเบียนกำรเข้ำงำนงำนสัมมนำ และกิจกรรมต่ำง    อีกด้วย 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   หำกพิจำรณำแนวโน้มในอนำคตดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกสำรสนเทศทำงกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRIS) ออกจำกเรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรหรือระบบสำรสนเทศ
(IT/IS) (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015, p. 562-575)ประเด็นต่ำง   ที่นำ่สนใจมีดังนี้ 

1. การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส่วนตัว  เนื่องจำกในอนำคตจะมีกำรน ำ
อุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มำท ำงำนมำกขึ้นองค์กำรจะต้องสร้ำงระบบเพื่อสำมำรถรองรับ
กับอุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์ที่พนักงำนน ำมำใช้ในกำรท ำงำนด้วยอุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ส่วนตัวที่น ำมำใช้กับงำน  เช่น  โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊คส่วนตัว (Note Book)  เป็นต้น  ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่ำนีส้ำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็ว 

2. ซอฟแวร์ที่ให้บริการลักษณะแบบคลาวด์ (Clound) ในอดีตกำรท ำงำนของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มีขนำดใหญ่ใช้เวลำนำนที่จะเข้ำถึงและรำคำสูง        
แต่ปัจจุบันบริษัทหลำยแห่งยอมลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยี  ที่สำมำรถใช้งำนในลักษณะที่เรียกว่ำ 
“Cloud computing”  ซึ่งท ำให้กำรส่งมอบข้อมูลสำรสนเทศต่ำง     ผ่ำนทำงออนไลน์ได้เลยโดยไม่
ต้องไปลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซอฟแวร์เพิ่ม  ตัวอย่ำงของเครื่องมือที่ใช้ลักษณะ
คลำวด์เป็นพื้นฐำน (Cloud-Based tools) ได้แก่ ไอ-คลำวด์ (i-Cloud)  เฟคบุ๊ค (Facebook)         

อินทำแกรม (Intagram)   ดรอพบ๊อก (Dropbox)  คิวอำร์โค๊ด (QR Code)  และจเีมล์(Gmail) เป็นต้น  

3. การใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น เฟคบุ๊ค (Facebook),   
ลิ้งอิน (LinkedIn) และทวิตเตอร์ (Twitter) จะมีสูงมำกยิ่งขึ้น  เครือข่ำยสังคมออนไลน์เหล่ำนี้จะ
กลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับองค์กำร  และส ำหรับทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรด้วยแม้ว่ำ
เครือข่ำยเหล่ำนั้น  จะถูกพัฒนำเพื่อให้ใช้ส ำหรับกำรติดต่อเชื่อมโยงแบบส่วนตัว  แต่องค์กำรก็
ก ำลังได้รับแรงกระทบเหล่ำนั้นในสถำนที่ท ำงำนด้วย  ซึ่งท ำให้องค์กำรหลำย   แห่งต้องสร้ำง
เครอืข่ำยเหล่ำนั้นให้สำมำรถติดต่อเชื่อมโยงกับพนักงำนผ่ำนเครอืข่ำยเหล่ำนั้นได้ 
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สรุป 

   สำรสนเทศหมำยควำมถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกเก็บบันทึกในกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวันและได้ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประมวลผลน ำไปใช้ในงำนด้ำนต่ำง     ซึ่งสำรสนเทศ
ในองค์กำรแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่  คือ  สำรสนเทศในงำนปฏิบัติงำนซึ่งจะมีควำมส ำคัญต่อ
กำรสนับสนุนงำนประจ ำวันในองค์กำร  และประเภทที่สองคือ  สำรสนเทศเพื่อน ำมำใช้ในกำร
ตัดสินใจซึ่งสำรสนเทศประเภทนี้จะมีควำมส ำคัญต่อผู้บริหำรโดยตรงคือ  จะน ำไปใช้ช่วยในกำร
ตัดสินใจและกำรวำงแผนในงำนด้ำนต่ำง    ในองค์กำร 

   สำรสนเทศในอดีตนั้นจะใช้กำรบันทึกลงบนกระดำษแต่เมื่อจ ำนวนและปริมำณของ
สำรสนเทศมีมำกยิ่งขึ้นเรื่อย   จึงมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้เพื่อให้กำรเก็บบันทึกกำร
แก้ไขกำรพัฒนำกำรดึงมำใช้สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  สำรสนเทศสำมำรถน ำมำกำรสร้ำงเป็น
ฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในงำนด้ำนต่ำง     นอกจำกนี้ยังน ำมำใช้ในด้ำนกำรสรรหำและกำรคัดเลือก
บุคลำกร  กำรจ่ำยค่ำตอบแทน  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์  กำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในภำยนอกองค์กำร  รวมถึงกำรรวบรวมแหล่งข้อมูล
ควำมรู้ต่ำง     ที่เป็นประโยชน์ตอ่ทุกคนในกำรสืบค้นข้อมูลได้อีกด้วย    
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ค าถามทบทวน 

1. อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลและสำรสนเทศ 

2. ระบบสำรสนเทศมีควำมส ำคัญกับองค์กำรอย่ำงไรบ้ำง 

3. จำกเนื้อหำในบทที่ 11 สำรสนเทศมีกี่ประเภทอะไรบ้ำงประเภทใดที่เกี่ยวกับผู้บริหำร
โดยตรง 

4. จำกประวัติควำมเป็นมำของระบบสำรสนเทศท ำไมเทคโนโลยีจึงเข้ำมำมีบทบำทมำก
ยิ่งขึน้ในกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศในองค์กำร 

5. อธิบำยคุณลักษณะของสำรสนเทศที่ดคีวรมีคุณลักษณะอย่ำงไร 

6. เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงไรในด้ำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงไรบ้ำง 

7. เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถช่วยท ำกิจกรรมในด้ำนต่ำง     ขององค์กำรอย่ำงไรบ้ำง  
จงอธิบำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
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บทที่ 12 

การวิจัยทรัพยากรมนุษย ์

   กำรที่ เรำจะทรำบว่ำทรัพยำกรมนุษย์ที่อยู่ ในองค์กำร  มีควำมคำดหวังต่อกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กำรไปในทิศทำงใดบ้ำง  ไม่ใช่เรื่องง่ำยที่องค์กำรหลำยแห่งจะสำมำรถทรำบ
ข้อมูลเหล่ำนี้ได้  องค์กำรสมัยใหม่ที่มีกระบวนกำรในกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน  
เพื่อพัฒนำองค์กำรของตนเอง  จึงได้มีกำรวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำยในองค์กำรของ
ตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบกับองค์กำรภำยนอกว่ำมีแนวทำงในกำรบริหำรองค์กำรที่แตกต่ำงกันมำก
น้อยเพียงใด  และประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไรบ้ำง  วิธีบริหำรจัดกำรใดเป็นวิธี
ที่ดสีุด  ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรเป็นอย่ำงมำก   ข้อมูลที่ได้จำก
กำรวิจัยจะน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนกิจกรรมต่ำง     ที่ส่งผลให้กำร
บริหำรงำนขององค์กำรเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น  ขณะเดียวกันกำรวิจัยยังช่วยในกำรแก้ปัญหำที่
บกพร่องจำกกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง     ให้กับองค์กำรเป็นอย่ำงมำก  ส่วนแล้วกำรวิจัยทรัพยำกร
มนุษย์ในองค์กำรจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำร
ท ำงำน  ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิประโยชน์ที่องค์กำรให้กับพนักงำน  กำรจูงใจ
ในกำรท ำงำน  ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและอื่น  เป็นต้น  ซึ่งในบทเรียนนี้จะศึกษำถึง
ควำมหมำยของกำรวิจัย  ควำมหมำยของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  ควำมส ำคัญและประโยชน์
ของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์    วิธีกำรวิจัย  ประเภทของกำรวิจัย  กระบวนกำรวิจัยทรัพยำกร
มนุษย์  กำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์  กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์และตัวอย่ำงผลงำนวิจัย
ทรัพยำกรมนุษย์  ส ำหรับบทเรียนกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  ผู้เรียนจะต้องมีข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยและประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรวิจัย เพื่อที่กำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรมำก
ยิ่งขึน้  ในบทเรียนนี้จึงเป็นกำรสรุปประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์เพื่อเป็น
แนวทำงใหก้ับผูเ้รียนในกำรท ำกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ความหมายของการวจิัย 

   ก่อนที่เรำจะศึกษำในหัวข้อเรื่องของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  เรำควรท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทฤษฏีทำงด้ำนกำรวิจัยเบื้องต้น  เพื่อให้ผู้ที่เข้ำมำศึกษำได้ทรำบควำมรู้พื้นฐำนของกำร
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วิจัยก่อนที่จะเข้ำสู่กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  ซึ่งได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้
ควำมหมำยกำรวิจัย  ไว้ดังนี ้    

   สมชำย  หริัญกิตติ (2542, หน้ำ 343) ได้ใหค้วำมหมำยของกำรวิจัย  หมำยถึง  กำรส ำรวจ
ที่มรีะบบ (Systematic)  มีกำรควบคุม  กำรค้นคว้ำทดลอง  และกำรใช้หลักเหตุผลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์
ที่นำ่สนใจ  เพื่อกำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในกำรบริหำร  หรืออำจหมำยถึง  กระบวนกำรที่มีระบบ
และวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวม  บันทึก  วิเครำะหข์้อมูล  เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ  เพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง  และเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 

   วิชัย โถสุวรรณจินดำ (2551, หน้ำ 236) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัย  หมำยถึง  เป็น
กำรศึกษำค้นคว้ำถึงควำมจริงที่ต้องกำร  ด้วยวิธีกำรที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific  Method)  ถูกต้อง
ตำมระบบที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลนั้นไปใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

   สุวิมล ติรำกำนันท์ (2557, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัย หมำยถึง  กระบวนกำร
แสวงหำควำมรู ้ ข้อเท็จจริงด้วยวิธีกำรที่เป็นระบบ  มีแบบแผนตำมแนวทำงของวิธีทำงวิทยำศำสตร์
เพื่อใหไ้ด้ควำมรู้  หรอืข้อเท็จจริงที่เป็นค ำตอบที่ถูกต้องของประเด็นปัญหำที่ตอ้งกำรศกึษำ 

   กุลชลี  พวงเพ็ชร์ (2558, หน้ำ 303) ได้ใหค้วำมหมำยของกำรวิจัย หมำยถึง กำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำข้อเท็จจริงในปัญหำที่สงสัย  ทั้งนี้จะด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นกระบวนกำร  
โดยใช้วธิีกำรจัดกำรทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อให้ได้มำซึ่งค ำตอบอันถูกต้องของปัญหำ  หรือค ำถำม
ที่ตัง้ไว้  

   สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ (2560, หน้ำ 332) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัย หมำยถึง 
กระบวนกำรหำควำมรู้ควำมจริงใหม่  ที่มีระบบแบบแผนตำมหลักวิชำ อำศัยหลักเหตุผลที่
รอบคอบรัดกุม  ละเอียดและเช่ือถือได้ และควำมรู้ควำมจริงนั้นจะน ำไปเป็นหลักกำร ทฤษฏี  
หรือข้อปฏิบัติที่ท ำให้มนุษย์ได้รับรู้และน ำไปใช้  เพื่อให้สำมำรถด ำรงชีวิตด้วยควำมสงบสุขหรือ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรำยต่ำง   ได้ 

   จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ กำรวิจัย (Research)  หมำยถึง 
กระบวนกำรในกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท ำงำนทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำร      
ด้วยวิธีกำรที่มีหลักเกณฑ์  ถูกต้องตำมระบบที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ตลอดจนมีกำรน ำข้อมูลที่
ได้มำท ำกำรวิเครำะห์  สังเครำะห์ข้อมูล  เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีแบบแผนตำมแนวทำงภำยใต้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้ได้ควำมรู้  หรือข้อเท็จจริงที่เป็น
ค ำตอบที่ถูกต้องของประเด็นปัญหำที่ต้องกำรศึกษำ   ด้วยวิธีกำรส ำรวจที่มีระบบ กำรควบคุม  
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กำรค้นคว้ำทดลอง  และกำรใช้หลักเหตุผลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพื่อน ำมำใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 

 

ความหมายของการวจิัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   
หรอืกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ไว้หลำยท่ำนดังนี้ 

   สมชำย  หิรัญกิตติ (2542, หน้ำ 343) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ว่ำ  
หมำยถึง  กำศึกษำที่มีระบบเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ของกิจกำร  เพื่อจุดมุ่งหมำย  ท ำให้เกิดกำร
บรรลุผลส ำเร็จสูงสุดตำมเป้ำหมำยส่วนบุคคลและองค์กำร   

   วิรัช  วิรัชนิภำวรรณ (2553, หน้ำ 350)  ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัยกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ว่ำ  หมำยถึง  กำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  รวบรวม  จัดระบบวิเครำะห์  และน ำเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของหน่วยงำน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกต ำรำ  
หนังสือ  รำยงำนผลกำรวิจัยเอกสำรหรือกำรวิจัยสนำม  รำยงำน  บทควำม  และเอกสำรต่ำง      
ที่นักเขียน  นักวิชำกำร  หรอืนักวิจัยได้ท ำไว้ 

   จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง        
กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยมำพัฒนำมำช่วยผู้บริหำรองค์กำรในกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนของ
องค์กำรให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด  ซึ่งประกอบด้วย  กระบวนกำรในกำรศึกษำหำควำมรู้          
กำรวิเครำะหข์้อมูลเพื่อน ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ  ระเบียบวิธีกำรวิจัยขั้นพื้นฐำน  กำรวิจัย
ทำงสังคมศำสตร์ที่นักวิชำกำรจะต้องวิจัย  ได้แก่  มนุษยศำสตร์  รัฐศำสตร์  รัฐประศำสน์ศำสตร์  
นิตศิำสตร์  บริหำรธุรกิจ  และกำรศกึษำ  เป็นต้น   

 

ความส าคัญและประโยชน์ของการวจิัยทรัพยากรมนุษย ์

   กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์จะมีประโยชน์ต่อองค์กำรเป็นอย่ำงมำก   โดยเฉพำะผู้บริหำร
ขององค์กำรที่จ ำเป็นจะต้องทรำบข้อมูลกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ของตนเอง  เพื่อน ำมำใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กำรของตนเองเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งประโยชน์ของ
กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์จะช่วยองค์กำรในด้ำนต่ำง   (กุลชลี พวงเพ็ชร์, 2558, หน้ำ 305-306; 
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วิชัย  โถสุวรรณจินดำ, 2551, หน้ำ 239-240;  เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หน้ำ 426-428) ได้
ดังนี ้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ช่วยให้ผู้บริหำรได้ทรำบปัญหำที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน  ซึ่งเกิดขึ้นได้หลังจำกที่ผู้บริหำรขององค์กำรได้มีนโยบำยกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงองค์กำร  ตลอดจนกำรปรับปรุงกระบวนกำรและวิธีกำรท ำงำนต่ำง   ช่วยให้ทรำบปัญหำ
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร  ข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรเพื่อ
น ำมำปรับปรุงแก้ไขใหด้ียิ่งขึ้น   

    ตัวอย่ำงเช่น  กำรจัดระบบประกันคุณภำพ ISO 9000 เพื่อรับรองมำตรฐำนกำร
ท ำงำนในด้ำนต่ำง  โดยเฉพำะองค์กำรที่จะต้องติดต่อกับต่ำงประเทศ  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับ
ตลอดจนกำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และช่วยลดปัญหำที่เกิดจำกควำมซ้ ำซ้อน
ในกำรท ำงำนไม่ใช่เรื่องง่ำย  และมักได้รับกำรต่อต้ำนจำกบุคลำกรภำยในองค์กำรในระยะแรก  
ที่เป็นเช่นนี้เพรำะบุคลำกรส่วนใหญ่จะมีกำรประจ ำท ำอยู่   กำรที่องค์กำรจัดให้มีระบบ ISO  

9000 เข้ำมำ  จงึมองว่ำเป็นภำระและยุ่งยำกเพิ่มขึ้น  แท้จริงแล้วระบบดังกล่ำวไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อกำรท ำงำน  เป็นกำรน ำงำนที่ท ำอยู่มำเขียนให้เป็นระบบและมีกฎเกณฑ์ร่วมกันในกำรท ำงำน  
เพรำะระบบ ISO เป็นระบบที่เขียนอย่ำงที่ท ำ  ท ำอย่ำงที่เขียน  เพื่อใหค้นอื่น   ที่มำท ำงำนรับช่วง
ต่อในภำยหลังได้เข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   เช่น  กำรบันทึกข้อมูล  ก่อนที่จะมีกำรบันทึก
ข้อมูลจำกแบบสอบถำม  ขั้นตอนแรก  ควรมีกำรสร้ำงหมำยเลขเอกสำรบนกระดำษค ำตอบก่อน  
จะช่วยใหผู้บ้ันทึกข้อมูลไม่สับสนหรอืบันทึกข้อมูลซ้ ำซ้อน  เป็นต้น      

2. การวางแผน  การสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากรทรัพยากรมนุษย์  ก่อนอื่น
องค์กำรจะต้องทรำบจ ำนวนบุคลำกรที่หน่วยงำนแต่ละแห่งต้องกำร   เพื่อที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จะ
น ำมำวิเครำะหค์วำมต้องกำรของอัตรำก ำลังคนที่มอียู่สอดคล้องกับต ำแหน่งงำนที่อยู่ทั้งหมดภำยใน
องค์กำร  เพื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำนนั้น  เข้ำมำสู่กระบวนกลั่นกรองและกำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่
หน่วยงำนต้องกำร  ดังนั้น  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรมนุษย์ในส่วนนี้  จึงเป็นเรื่องของกำร
ค้นหำบุคลิกภำพของบุคลำกรที่มใีนองค์กำร  ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  โดยส่วนใหญ่แล้ว
มำจำกแหล่งใดบ้ำง ซึ่งบำงครั้งเรำพบว่ำอำจขึ้นอยู่กับภูมิหลังของผู้สมัครงำน  (ต้องดิ้นรนด้วย
ตนเอง หรือครอบครัวมีควำมพร้อม)  กำรศึกษำ (พิจำรณำต ำแหน่งงำนที่ท ำจบกำรศึกษำระดับใด 
จ ำเป็นหรอืไม่ที่จะต้องใช้บุคลำกรที่จบกำรศกึษำ ปวช. ปวส. หรอืปริญญำตรี)  ควำมเช่ือถือของกำร
สัมภำษณ์บุคลำกร (กำรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์งำนเป็นแบบกดดัน  หรือแบบตั้งค ำถำมไว้ล่วงหน้ำ)  
ควำมเที่ยงตรงทำงด้ำนบุคลิกภำพของผู้สมัครงำน  (บุคลิกภำพของผู้สมัครบำงครั้งอำจวัดไม่ได้
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เพรำะเรำสัมภำษณ์เพียง 2-3 ครั้งเท่ำนั้น)  ภำวะผู้น ำ (ค ำถำมที่เปิดโอกำสให้ผู้สมัครได้แสดงควำม
คิดเห็นต่องำนที่ท ำ  เพื่อวิเครำะห์ค ำตอบที่ได้รับ กำรแก้ไขปัญหำ  ไหวพริบ ปฏิภำณของผู้สมัคร)  
สิ่งต่ำง     ที่กล่ำวมำทั้งหมดนี ้ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรสร้ำงแบบทดสอบและกำรพัฒนำเครื่องมือใน
กำรคัดเลือกบุคลำกร 

   บริษัทหลำยแหง่ได้มีกำรลดระยะเวลำในกำรสรรหำบุคลำกรลง  ด้วยกำรจัดสร้ำงและ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของผูส้มัครงำน โดยใหผู้ส้มัครที่มคีวำมสนใจงำน  หรืออยำกเปลี่ยนงำนที่
ท ำอยู่ แต่ไม่สำมำรถลำไปหำงำนใหม่ได้  จึงได้พัฒนำให้มีกำรกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่ำน
ระบบ Internet ฝำกให้กับบริษัทแต่ละแห่ง  กำรกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเป็นเพียง
ข้อมูลทั่วไปเพียงเท่ำนั้น  แต่ขั้นตอนส ำคัญอยู่ตรงที่ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลจะมีคุณสมบัติตรง
ตำมที่บริษัทต้องกำรหรอืไม่  และอำชีพที่ผู้สมัครสนใจจะตรงกับที่บริษัทต้องกำร   

   ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำระบบกำรกรอกข้อมูลผู้ สมัครงำนออนไลน์ ผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต  ซึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนรับสมัครงำนให้กับบริษัทต่ำง     (มืออำชีพในกำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคลำกร)  ออกแบบมำเพื่อให้ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลกำรสมัครงำนในแบบที่ตนเอง
ต้องกำร  ซึ่งในรำยละเอียดกำรกรอกใบสมัครงำน  จะประกอบไปด้วย  ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร  
ช่ือ  ที่อยู่  อำยุ  ส่วนสูง น้ ำหนัก  ระดับกำรศึกษำ  ทักษะควำมรู้ที่จะน ำมำใช้ในกำรท ำงำน  และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่จะน ำมำวิเครำะห์และท ำ
ใหเ้รำทรำบว่ำผูส้มัครมีคุณสมบัติขัน้ต้นเพียงพอกับที่องค์กำรต้องกำรหรือไม่  ส ำหรับด้ำนควำม
สนใจในกีฬำ  หรืองำนอดิเรก ทัศนคติในกำรท ำงำน  เป็นส่วนที่บริษัทจะน ำมำวิเครำะห์ว่ำ
ผู้สมัครงำนมีบุคลิกลักษณะตรงกับที่องค์กำรต้องกำร ซึ่งพิจำรณำจำกกำรเลือกข้อมูลทำงด้ำน
ทัศนคติในกำรท ำงำนอย่ำงน้อย  20  จำกข้อมูลที่มีอยู่จ ำนวน  100  ข้อ  หำกผู้สมัครสำมำรถ
เลือกข้อมูลได้ตรงกับต ำแหน่งงำนที่ต้องกำร  ผลของข้อมูลจะปรำกฏให้ทรำบว่ำมีผู้สมัครที่ตรง
กับองค์กำรต้องกำร  ก็จะท ำกำรนัดผูส้มัครมำสัมภำษณ์งำน  

   ปัจจุบันบริษัทหลำยแห่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สมัครงำนค่อนข้ำงมำก  ต่ำงกับ
กำรรับสมัครงำนในอดีตที่ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมำย  หรือไปสมัครงำนด้วยตนเอง  โดยเฉพำะ
ผู้สมัครที่มีงำนประจ ำท ำอยู่ไม่สำมำรถจะไปสมัครงำนได้  ท ำให้ผู้สมัครงำนพลำดโอกำสที่จะได้
ร่วมงำนกับบริษัทที่ตรงกับงำนที่ตนเองต้องกำร  หรืออำจให้บริษัทอื่น   เข้ำมำท ำหน้ำที่ในกำร
รับสมัครงำนแทน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็นมืออำชีพทำงด้ำนกำรสรรหำ  และคัดเลือก
บุคลำกร ท ำหน้ำที่แทนบริษัท  เมื่อได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กำรต้องกำรก็จะน ำส่ง
ตัวผู้สมัครไปสัมภำษณ์งำนกับบริษัท หรือหน่วยงำนต้นสังกัดด้วยตนเองเป็นขั้นตอนสุดท้ำย  วิธี
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นี้จะช่วยลดระยะเวลำให้กับบริษัทและตัวผู้สมัครงำน  และยังได้ผู้สมัครตรงกับที่องค์กำร
ต้องกำรและคำดหวังไว้อกีด้วย    

 

ภาพท่ี  12. 1  แสดงกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 466) 

   จำกภำพที่  12.1  แสดงให้เห็นภำพรวมของกระบวนกำรรับสมัครพนักงำนผ่ำนบริษัทที่
เป็นมืออำชีพทำงด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร บริษัทเหล่ำนี้จะเป็นบริษัทที่มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรรับสมัครงำน โปรแกรมต่ำง     อย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ  และเป็นผู้ที่รู้ถึงควำม
ต้องกำรระหว่ำงบริษัทกับผู้สมัครงำนได้เป็นอย่ำงดี  เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทั้งสอง
ฝำ่ยโดยทั่วไป  ได้แก่เว็บไซต์  Jobstreet-Thailand, Jobtopgun, Jobsdb ,Jobpub  เป็นต้น 

3. การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  จะช่วย
องค์กำรได้ทรำบปัญหำที่เกิดจำกข้อบกพร่องในกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง   ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นอำจเกิด
จำกตัวบุคลำกร  หรอืระบบขององค์กำร  บำงครั้งกำรวิจัยอำจพบว่ำปัญหำที่เกิดขึน้ไม่ได้เกิดจำกสิ่ง
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ซึ่งอำจเกิดจำกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีส่วนท ำให้งำนไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไปได้  จ ำเป็นที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับปัญหำที่พบ  ซึ่งเกิดจำกกำร
ประชุมเพื่อสรุปปัญหำ และหำแนวทำงที่เกิดขึน้ร่วมกัน  สิ่งที่ท ำเหล่ำนีถ้ือว่ำเป็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครงำน 

กรอกใบสมัครงำนผำ่น 
ระบบ Internet  Online  

ข้อมูลทั่วไป ประวัติส่วนตัว เพศ  อำยุ ส่วนสูง น้ ำหนัก 
ทักษะที่ชว่ยให้งำนส ำเร็จ  และประสบกำรณ์ท ำงำนตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติต่องำนที่ผู้สมัคร

ต้องกำร 100  ข้อ 

ผู้สมัครเลือกข้อมูลทำงด้ำน
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ
ของตนเอง ก ำหนดให้เลือก

อย่ำงน้อย  20 ข้อ 

ข้อมูล 20 ข้อ อำจมีเพียง  

5 ข้อ ที่ตรงกับที่บริษัท
ต้องกำร   

(ระบบจะกลั่นกรอง) 

ข้อมูลของผู้สมัคร ที่ตรงกับ
ที่บรษิัทต้องกำรจะไป

ปรำกฎในขั้นตอนสุดท้ำย  

เลือกข้อมูลควำมสนใจ
ทำงด้ำนกีฬำ           

จ ำนวนชนิดกีฬำ  

เช่น เลือกกีฬำบำสเกตบอล หรือ
วอลเลย์บอล  แสดงให้เห็นถึงกำรท ำงำน

เป็นทีม  หรือเล่นกีฬำกอลฟ์  เป็นผู้มีทักษะ
งำนด้ำนบรหิำร เป็นต้น 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ตำราการจัดการทรัพยากรมนุษย์/Jobstreet-Thailand
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ตำราการจัดการทรัพยากรมนุษย์/Jobtopgun
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กับกำรฝกึอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรมำกนัก  แต่ก็ถือว่ำเป็น
ขั้นตอนอย่ำงหนึ่งที่อยู่ในกระบวนกำรของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์เช่นกัน  โดยทั่วไปกำรฝึกอบรม
และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จะมีกระบวนกำรต่อเนื่องดังนี้ 

3.1 การหาความจ าเป็นการในอบรม  ขั้นตอนนี้ต่อเนื่องจำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  หลังจำกได้ทรำบผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ว่ำมีข้อบกพร่องอย่ำงไร
บ้ำงที่ควรน ำมำปรับปรุงพัฒนำ  ส ำหรับพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี อำจวำงแผนต่อในเรื่อง
ของกำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพต่อไป   

3.2 หน่วยงานหรือองค์การภายในภายนอกเป็นผู้ก าหนด  โดยเฉพำะงำนด้ำน
บริกำรที่มักจะมีกำรอบรมหรือให้ข้อมูลใหม่   เกี่ยวกับกำรให้บริกำรลูกค้ำหลังจำกที่ได้มีกำร
ปรับปรุงหรือให้ข้อมูลใหม่  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงำนบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True Move  
DTAC และ CAT เป็นต้น  ปัญหำของงำนบริกำรส่วนใหญ่จะพบว่ำผู้ให้บริกำรกลุ่มที่เป็น  กลุ่มที่เป็น
แฟนไชส์ของบริษัท  พนักงำนจะขำดควำมรับผิดชอบและให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์ขององค์กำรตำมมำในภำยหลัง  ข้อมูลที่จะน ำมำวิจัยจะเป็นข้อมูลที่ถูกลูกค้ำร้องเรียน
ผำ่น Call Center  ของบริษัท  หรอืกำรใหท้ีมวิจัยของบริษัทโทรสอบถำมข้อมูลจำกลูกค้ำที่ใช้บริกำร
กับแฟนไชส์ของบริษัทไปแล้ว    

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจำกที่ผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  ข้อดี ข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรท ำงำน  ทัศนคติของพนักงำนต่อผล
ที่ได้รับทรำบ และควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยสอดคล้องกับรำยละเอียดงำน
มำกน้อยเพียงใด 

5. การบริหารค่าตอบแทน ปัญหำที่เกิดจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ต้องท ำกำรวิจัย    
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน  กำรศกึษำอัตรำเงนิเฟ้อที่สง่ผลต่อ
กำรก ำหนดค่ำจำ้ง  กำรส ำรวจค่ำตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กำรภำยนอก  กำรจัดสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์อื่น  และกำรศกึษำขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  เป็นต้น  จำกกำรท ำกำรวิจัยที่
ผู้เขียนลงพื้นที่ท ำกำรส ำรวจค่ำตอบแทนของผู้ประกอบกำร โรงแรม  สถำนีจ ำหน่ำยน้ ำมัน  
ห้ำงสรรพสินค้ำ  ส่วนใหญ่พบว่ำค่ำตอบแทนที่ผู้ประกอบกำรจ่ำยให้กับบุคลำกรของตนเองจะเป็น
กำรจำ่ยไม่ต่ ำกว่ำที่ภำครัฐก ำหนด  แต่จะมีสถำนประกอบกำรน้ ำมันที่ขึ้นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำน
ลำนน้ ำมันที่อยู่มำนำนจำกเดิมก่อนที่รัฐบำลจะประกำศให้ขึ้นค่ำตอบแทนให้ 300 บำทต่อวัน 

ผู้ประกอบกำรจะปรับขึ้นให้แต่ไม่บวกค่ำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน  เมื่อมีพนักงำน
ใหม่เข้ำมำก็ใหร้ับค่ำตอบแทนวันละ  300 บำทเท่ำกัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงำนเดิม
ที่อยู่พอสมควร เป็นต้น 
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6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ปัญหำที่องค์กำรท ำกำรวิจัยส่วนใหญ่ ได้แก่  
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและผลกระทบทำงด้ำนจิตใจของพนักงำน  ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน  กำรเข้ำ-ออกงำนของพนักงำน  อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน  ประกันชีวิตกลุ่ม  และกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ  เป็นต้น   

    กำรวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เพื่อป้องกันปัญหำที่จะ
เกิดขึ้นก่อนกำรปฏิบัติงำน  ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐจึงต้องมีกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
เฉพำะด้ำน  จ ำเป็นจะต้องมีกำรอบรมเกี่ยวกับเรื่องพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  ที่เกี่ยวข้องและประกำศไว้ดังนี้  
    กระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ  กระทรวงแรงงำนก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจัดให้
ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคนได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อให้บริหำรจัดกำรด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย  ตำม
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  โดย 
กสร. ได้ประกำศหลักเกณฑก์ำรอบรมโดยมีหัวข้อวิชำ (http://www.oshthai.org/) คือ 

3.1. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
มีระยะเวลำอบรม 1.30 ช่ัวโมง 

3.2. กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ระยะเวลำอบรม 1.30 ช่ัวโมงเช่นกัน 

3.3. ข้อบังคับว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ซึ่งใช้เวลำฝกึอบรม 3 ช่ัวโมง 

    ทั้งนี้  วิทยำกรฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดคือเป็นผู้มีควำมรู้  มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชำที่บรรยำยไม่น้อยกว่ำ 1  ปี หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงำน
โดยตรงเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้หรือมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ  
1 ปี หำกนำยจำ้งฝำ่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตำมมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท 
หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ 

4. แรงงานสัมพันธ์ ประเด็นของกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนพนักงำนสัมพันธ์ หรือแรงงำน
สัมพันธ์ ได้แก่  ควำมขัดแย้งของพนักงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำน  กำรเจรจำต่อรองระหว่ำงพนักงำนกับสหภำพแรงงำน  กำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม  
และกำรสร้ำงคลินิกให้ค ำปรึกษำแก่พนักงำนภำยในองค์กำร เป็นต้น จำกข้อมูลที่ท ำกำรวิจัยจะ
เป็นแนวทำงในกำรเสนอปัญหำเพื่อป้องกันกำรลดแรงกดดันและช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

http://www.oshthai.org/
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ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงให้มีควำมเข้ำใจซึ่งกัน ด้วยวิธีกำรสื่อสำรข้อมูลให้ลูกจ้ำงได้รับข่ำวสำร
ภำยในองค์กำรมำกขึน้    

 

วธิีการวจิัย 

   กำรที่นักวิจัยสำมำรถท ำกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ได้  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมรู้
ผสมผสำนระหว่ำงศำสตร์ทั้ง  2  สำขำ  ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะมุ่งที่จะท ำกำรวิจัยในด้ำนใดเป็นหลัก   
ก่อนที่เรำจะเข้ำสู่กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ ว่ำมีควำมเป็นมำและเกี่ยวข้องอย่ำงไร  เรำควรศึกษำ
และเข้ำใจควำมหมำยของกำรวิจัย (Research) ซึ่งมีนักวิชำกำรที่ใหค้วำมหมำยของงำนวิจัยไว้ดังนี ้  

   สุวิมล ติรำกำนันท์ (2557, หน้ำ 5-6) ได้กล่ำวถึงกำรวิจัยได้ถูกพัฒนำและถูกแบ่งแยก
ออกเป็น  2  สำขำ  คือ  กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ ซึ่งทั้ง 2  สำขำมี
ควำมหมำยดังนี ้

   กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  หมำยถึง  วิธีกำรที่ต้องมีกำรพิสูจน์ระบบควำมคิดที่รวบรวม
ได้ในจุดเริ่มต้นด้วยข้อมูลหรือหลักฐำน  จำกนั้นจึงท ำกำรสรุปผล  ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ใช้กำรให้
เหตุผลแบบอนุมำนควบคู่กับกำรใช้เหตุผลแบบอุปมำน  โดยมีกำรจัดระบบและแบบแผนกำรศึกษำ
ไว้อย่ำงชัดเจน 

   กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์  หมำยถึง  กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้  ข้อเท็จจริงด้วย
วิธีกำรที่เป็นระบบ  มีแบบแผนตำมแนวทำงของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้ได้ควำมรู้  หรือ
ข้อเท็จจริงที่เป็นค ำตอบที่ถูกต้องของประเด็นปัญหำที่ต้องกำรศกึษำ    

   โดยเฉพำะกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ที่นักวิชำกำรจะต้องวิจัย  ได้แก่  มนุษยศำสตร์  
รัฐศำสตร์  รัฐประศำสน์ศำสตร์  นิติศำสตร์  บริหำรธุรกิจ  และกำรศึกษำ  เป็นต้น อีกด้ำนหนึ่ง
คือ  ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งอำศัยกำรเรียนรู้อย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอ  จ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องอำศัยประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนวิจัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักวิจัย  
นักวิจัยจึงจ ำเป็นองมีควำมรู้ที่น ำมำผสมผสำนกันทั้งสองด้ำน  จึงจะท ำให้งำนวิจัยมีคุณภำพและ
สำมำรถน ำไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองค์กำรได้ดียิ่งขึ้น  

   กำรวิจัยมีหลักเกณฑ์ที่จ ำเป็นต้องน ำมำใช้อยู่  5  ขั้นตอน  (วิชัย โถสุวรรณจินดำ, 

2551, หน้ำ 237)  ซึ่งแสดงเป็นภำพได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี  12. 2  ภำพแสดงหลักเกณฑก์ำรวิจัย   

ที่มา:  (รุ่งตะวัน  บูรณ์พนำกำนต์, 2560, หน้ำ 470) 

   จำกภำพที่  12.2  เรำสำมำรถอธิบำยหลักเกณฑก์ำรวิจัยทั้ง  5  ขั้นตอน ได้ดังนี ้

1. การสังเกตการณ ์ เป็นกำรสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติ  จึงต้องหำข้อมูลมำเป็นแนวทำง
ในกำรไขปัญหำที่ถูกต้อง  เช่น กำรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ซึ่งบำงครั้งต้องสูญเสียชีวติ เป็นต้น 

2. การก าหนดขอบเขตของปัญหา  ต้องทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้นว่ำจำกที่ใด  และมี
ขอบเขตของกำรเกิดปัญหำอยู่มำกน้อยเพียงใด  เช่น  กำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรในโรงงำน  ผู้จัดกำรอำจพบว่ำขณะที่พนักงำนปฏิบัติงำนไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน  
ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรประมำทเลินเล่อ  หรือพนักงำนไม่รับกำรอบรมในวันปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย เป็นต้น 

3. การตั้งสมมติฐาน  เป็นกำรคำดเดำปัญหำที่เกิดขึ้นว่ำสำเหตุของกำรเกิดปัญหำคือ
อะไร  กำรตั้งสมมติฐำนอำจจะเป็นไปตำมที่ตั้งไว้หรือไม่ก็ได้  จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกได้มีกำร
ประมวลผลข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว  ตัวอย่ำงเช่น  มองกำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำนว่ำเกิดจำก
ควำมประมำท  แต่ผลกำรวิจัยพบว่ำอำจเกิดจำกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ช ำรุดเสียหำย  
ส่งผลใหพ้นักงำนเกิดอุบัติเหตุได้  เป็นต้น 

4. การทดลอง  เป็นกำรทดสอบสมมติฐำนที่ตั้งไว้นั้นว่ำใช้ได้หรือไม่ได้อย่ำงไร  ถ้ำผล
กำรทดลองตรงกับที่ตั้งสมมติฐำนไว้แสดงว่ำสมมติฐำนที่ตั้งไว้เป็นจริง  แต่ถ้ำไม่ใช่ผู้ท ำกำรวิจัย
อำจหำวิธีกำรทดลองใหม่อกีครั้งว่ำคำดเคลื่อนไปจำกเดิมหรอืไม่ 

5. การพิสูจน์  เมื่อท ำกำรทดลองแล้วพบว่ำตรงตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้  จึงเป็นหน้ำที่
ของฝ่ำยบริหำรที่จะน ำเข้ำสู่ที่ประชุมเพื่อตัดสินใจว่ำจะปรับปรุง หรือหำแนวทำงในแก้ไขอย่ำงไร
บ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเกิดอุบัติเหตุในโรงงำน  ซึ่งทุกคนตั้งสมมติฐำนไว้ว่ำเกิดจำกที่พนักงำน
ประมำทเลินเล่อ ไม่สนใจในงำน  แต่เมื่อได้ท ำกำรวิจัยและตรวจสอบผลแล้วพบว่ำเครื่องจักรเกิด
กำรช ำรุดเสียหำย  ซึ่งมีสำเหตุมำจำกขำดกำรบ ำรุงรักษำตำมรอบระยะเวลำ    หรือกำรเร่งผลิต

กำร
สังเกตกำรณ ์

กำรก ำหนด
ขอบเขต
ปัญหำ 

กำร
ตัง้สมมตฐิำน 

กำรทดลอง กำรพสิูจน ์
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สินค้ำใหท้ันกับควำมต้องกำรยอดกำรสั่งซื้อ  ท ำให้ช่วงเวลำดังกล่ำวไม่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ  จึง
มีผลกระทบท ำใหเ้ครื่องจักรช ำรุดและเกิดอุบัติเหตุแก่พนักงำน  เป็นต้น 

ประเภทของการวจิัยทางสังคมศาสตร์ 
   กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์เป็นกำรวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์  ที่องค์กำรแต่ละแห่งจะต้อง
หำวิธีกำรวิจัยที่เหมำะสมจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กำรของตน  และเพื่อที่ผลของกำรวิจัยที่ได้จะ
น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำได้ตรงประเด็นมำกยิ่งขึน้  โดยทั่วไปองค์กำรหลำยแห่งได้มีกำรวิจัยหลำยวิธี
และส ำคัญต่องำนวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ (สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, 2560, หน้ำ 338-339; เกรียงศักดิ์ 
เขียวยิ่ง, 2550, หน้ำ 428-429;  สุวิมล ติรำกำนันท์, 2557, หน้ำ 15-16;  กุลชลี พวงเพ็ชร์, 2558, 
หน้ำ 307-310)  ที่เรำสำมำรถน ำมำใช้ในกำรท ำกำรวิจัยและแบ่งออกตำมประเภทของงำนวิจัย  
ได้แก่ 

1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นกำรวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกลุ่มคน  
โดยเฉพำะ  มีขอบเขตกำรศกึษำที่แคบแต่เจำะลึกในรำยละเอียด  เป็นวิธีที่หลำย   องค์กำรนิยม
น ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำมำกที่สุด  โดยเฉพำะปัญหำเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวกับเรื่องต่ำง     ได้แก่   
กำรเข้ำหรือออกงำนของพนักงำน  อัตรำกำรขำดงำนรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี  อัตรำ
กำรเกิดอุบัติเหตุในสถำนประกอบกำร ขวัญและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  วิธีกำรบริหำรจัดกำร  
ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้อำจมีสำเหตุมำจำกควำมไม่พึงพอใจในกำรท ำงำน  หรือสภำพแวดล้อมใน
สถำนที่ เป็นต้น    

2.  การวิจัยส ารวจ (Survey Feedback Research)  เป็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขนำด
ของพื้นที่ขนำดใหญ่  ที่อธิบำยถึงควำมเป็นไป หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งต่ำง     ที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่สว่นนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นกำรส ำรวจเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงำน  ควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำน  ตัวอย่ำงเช่น  กำรส ำรวจค่ำตอบแทนของพนักงำนสถำนีโทรทัศน์ทุกช่อง กำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในงำน  เป็นต้น กำรส ำรวจข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบัน  ที่องค์กำรต้องกำรรู้
โดยเฉพำะข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในกำรบริหำรค่ำตอบแทนแทน สวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ตำ่ง     ใหก้ับบุคลำกรในองค์กำร  เพื่อตรวจสอบดูว่ำบุคลำกรได้รับค่ำตอบแทนตำมที่
องค์กำรก ำหนดอย่ำงทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อตัวพนักงำนมำกน้อยเพียงใด  

3. การวิจัยทดลอง (Experimental Research)  เป็นกำรวิจัยที่มุ่งอธิบำยควำมเป็นเหตุ
เป็นผลของสิ่งของต่ำง     วิธีนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรแบ่งกลุ่มในกำรปฏิบัติงำนและเปรียบเทียบ
วิธีกำรท ำงำนของทั้งสองกลุ่ม เพื่อหำผลลัพธ์ที่ได้น ำมำเปรียบเทียบกัน  ส่วนใหญ่จะเป็นกำร
เปรียบเทียบกันกำรฝึกอบรมระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น  กำรฝึกอบรมบุคลำกร
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ภำยในหน่วยงำน  เป็นกำรทดลองฝึกอบรมหลำย  วิธี เพื่อหำวิธีกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมที่สุด  
เป็นต้น   

   นอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น  องค์กำรหลำยแหง่ในยุคปัจจุบันได้น ำแนวควำมคิดเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ หรือกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) องค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ (Organization Learning) มำเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ส ำคัญที่องค์กำรหลำยแห่งได้
น ำมำใช้ในกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงยั่งยืนเข้ำมำใช้ร่วมกับองค์กำรในยุคปัจจุบันนี้อีก
ด้วย 

 

กระบวนการวจิัยทรัพยากรมนุษย์ 
   กระบวนกำรในกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  เป็นวิธีกำรอย่ำงหนึ่งที่ให้ได้มำซึ่งควำมถูกต้อง  
เพื่อที่จะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกิจกรรมในด้ำนต่ำง     ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ในองค์กำร  (สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, 2560, หน้ำ 339-340; กุลชลี พวงเพ็ชร์, 2558, หน้ำ 311-312;  

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หน้ำ 430) ซึ่งเรำสำมำรถแสดงภำพรวมของกระบวนกำรวิจัยได้ดังภำพ
ต่อไปนี ้

 

ภาพท่ี  12. 3  แสดงกระบวนกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หน้ำ 472) 

กระบวนกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 

1. กำรตระหนักถึงปัญหำ 

2. กำรก ำหนดปัญหำ 

3. กำรเลือกค ำถำมในกำรวิจัย 

4. กำรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เหมำะสม 

5. กำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

6.  กำรน ำผลกำรวิจัยไปปฏิบัติ 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
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   จำกภำพที่  12.3 เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัยทรัพยำกร
มนุษย์ ได้ดังนี ้

1. การตระหนักถึงปัญหา (Recognize the Problem) ไม่มั่นใจในปัญหำที่เกิดขึ้น เป็น
สิ่งที่ยำกที่อธิบำยให้เข้ำใจได้  บำงครั้งปัญหำที่เกิดขึ้นอำจเป็นผลกระทบจำกสำเหตุใดสำเหตุ
หนึ่ง ไม่ใช่ปัจจัยสำเหตุโดยตรง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรเข้ำ-ออก งำนของพนักงำน  เมื่อพนักงำนเข้ำ
มำท ำงำนแล้วพบว่ำงำนที่ท ำไม่เหมำะสมกับตนเอง  จงึต้องหำงำนใหม่ที่เหมำะสมกับตนเอง ทั้งนี้  
อำจเกิดปัญหำจำกวิธีสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำมำในองค์กำรไม่เหมำะสม  ขำดกำรชี้แจง
ข้อมูลระหว่ำงที่มกีำรสัมภำษณ์งำนเกี่ยวกับรำยละเอียดงำนที่ท ำ  จึงท ำให้ผู้สมัครงำนขำดข้อมูล
ที่น ำมำตัดสินใจว่ำจะร่วมงำนกับองค์กำร  เมื่อเข้ำมำท ำแล้วจึงพบว่ำงำนนั้นไม่ตรงกับควำม
ต้องกำรของตนเอง  หรือแม้กระทั่งกำรขำดงำน และกำรลำงำน ก็มีผลกระทบต่อกำรน ำมำ
ค ำนวณอัตรำกำรเจ็บป่วยของพนักงำนในงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  ซึ่ง
มีปัจจัยมำจำกกำรท ำงำนต่อเนื่องไม่ได้พักผ่อนจนท ำให้พนักงำนเกิดกำรเจ็บป่วย  สำเหตุที่เป็น
เช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำช่วงที่บริษัทให้พนักงำนท ำงำนล่วงเวลำ (OT)  จนพนักงำนไม่ได้พักผ่อน
อย่ำงเต็มที่เพื่อเร่งงำนให้เสร็จตำมที่ค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ  เมื่อพนักงำนท ำงำนเสร็จ  จึงเกิดกำร
เจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัว  กำรขำดงำนจึงเกิดขึ้นหลังจำกที่งำนส่งลูกค้ำไปแล้ว อำจเป็นกำรเจ็บป่วย
ระยะสั้น พนักงำนลำป่วย 1 วัน เพื่อพักผอ่น และกลับมำท ำงำนในวันถัดไป  เป็นต้น 

2. การก าหนดปัญหา (State the Problem) คือกำรระบุควำมมุ่งหมำยของงำนวิจัยให้
ชัดเจน เกี่ยวกับอุปสรรคว่ำจะสำมำรถผ่ำนอุปสรรคต่ำง    ของปัญหำ  ดังนั้นจึงต้องระบุปัญหำ
ให้ชัดเจน  ไม่ใช้กำรคำดเดำ  ซึ่งจะน ำมำซึ่งข้อผิดพลำดของปัญหำที่จะตำมมำในภำยหลัง  
ตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนโรงงำนผลิต มียอดกำรผลิตลดต่ ำลง  ซึ่งอำจเกิดจำกกำรขำดกำร
ตรวจสอบงำนไม่ครบถ้วน  ท ำใหไ้ม่สำมำรถรำยงำนข้อมูลกำรผลิตให้ฝ่ำยบริหำรได้ทันที วิธีอำจ
แก้ไขได้ด้วยกำรฝึกอบรมพนักงำนให้ทรำบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรรำยงำนผิดพลำด  
จะท ำให้ฝ่ำยผลิตไม่ทรำบยอดกำรผลิตที่ชัดเจน  และต้องผลิตให้ได้เท่ำไหร่ต่อวัน  ท ำให้กำร
วำงแผนงำนกำรผลิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  เป็นต้น   

3. การเลือกค าถามในการวิจัย กำรใช้ค ำถำมเพื่อน ำมำใช้ในงำนวิจัยขึ้นอยู่กับว่ำ
องค์กำรจะเลือกวิธีกำรวิจัยแบบกรณีศึกษำ  กำรส ำรวจ  หรือกำรทดลอง  โดยทั่วไปกำรวิจัย
ทรัพยำกรมนุษย์จะเลือกใช้กรณีศึกษำ หรอืกำรส ำรวจ   

4. การเลือกใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม (Select and Use the Appropriate  Research 

Tools) เครื่องมือที่จะน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดที่เหมำะสม แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ  1) เชิง
ปริมำณ  2)  เชิงคุณภำพ  โดยส่วนใหญ่กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่เป็นเชิง
ปริมำณ  มำอธิบำยสนับสนุนข้อมูลกำรรำยงำนในรูปแบบของกรำฟชนิดต่ำง     ส ำหรับเชิงคุณภำพ  
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หำกไม่มีผู้เช่ียวชำญที่มคีวำมรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยเชิงปริมำณจะท ำใหก้ำรวิเครำะหข์้อมูลได้ค่อนข้ำงยำก  
ตัวอย่ำงของข้อมูลที่เป็นเชิงปริมำณ ได้แก่  กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังคน  กำรเข้ำออกงำน  อัตรำกำร
สูญเสียอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน  เป็นต้น    

5. การวิเคราะห์ผลการวิจัย  ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ควรเป็นผู้ที่ท ำกำร
วิจัยและใกล้ชิดกับกำรวิจัยโดยตรง  หำกเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิจัยตั้งแต่ต้น  
จะท ำใหข้้อมูลที่วเิครำะหอ์อกมำผดิพลำด  และขำดควำมเข้ำใจในกำรแปลควำมหมำยของข้อมูล   

6. การน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ (Take Action) เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยำกที่สุดในกระบวนกำร
ท ำวิจัย  เพรำะผลของกำรวิจัยที่ชี้ชัดเจนลงในประเด็นของปัญหำ  อำจท ำให้ผู้บริหำรไม่เช่ือใน
ข้อมูลที่เสนอแนะ  ตัวอย่ำงเช่น  ปัญหำของพนักงำนบัญชีลำออกจำกแผนกกันบ่อย  แต่ละคนเข้ำ
มำปฏิบัติงำนไม่นำนก็ลำออก  จำกกำรวิจัยหลังจำกได้ท ำกำรสัมภำษณ์พนักงำนก่อนลำออกพบว่ำ
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีไม่สนใจที่จะสอนงำน  ปล่อยให้พนักงำนเรียนรู้และแก้ปัญหำในกำรท ำงำน  เมื่อ
เกิดข้อผิดพลำดก็มักจะบ่นว่ำกล่ำวตักเตือนพนักงำนอยู่เสมอ  ท ำให้พนักงำนเกิดควำมเบื่อหน่ำย
และลำออกจำกงำน  เป็นต้น  ซึ่งสำเหตุที่เกิดขึ้นนี้ผู้วิจัยได้สอบถำมไปยังพนักงำนหรือฝ่ำยอื่น  ที่
เกี่ยวข้องก็ได้รับค ำตอบเดียวกัน  แต่ผู้บริหำรก็ไม่สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำดังกล่ำวได้  เนื่องจำก
ควำมเกรงใจของผูบ้ริหำรที่มตี่อผูจ้ัดกำรฝ่ำยบัญชี  

7. การประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluate  the Action Taken)  จำกข้อที่ 6  หำกผู้บริหำร
พบน ำผลของงำนวิจัยที่เกิดขึ้นมำเข้ำสู่กระบวนกำรเพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันในที่ประชุมและช้ีแจง
ข้อมูลกำรเข้ำ-ออก งำนของพนักงำนแก่ผู้จัดกำรทุกฝ่ำยให้ทรำบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 
ส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมั่นของคู่ค้ำทำงธุรกิจ และภำพลักษณ์ขององค์กำรเสียหำยตำมมำใน
ภำยหลัง  อำจท ำใหผู้จ้ัดกำรทุกฝ่ำยใหค้วำมร่วมมือและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง   

 

การวจิัยเพื่อตรวจสอบทรัพยากรมนุษย์   
   วิธีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ว่ำมีควำมถูกต้องเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  
จะต้องดูวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรที่จะท ำกำรวิจัย   โดยเฉพำะวิธีกำรที่จะน ำมำใช้
เหมำะสมและสอดคล้องกับงำนที่ท ำด้วย  ไม่ใช่เป็นเพียงกำรคำดเดำหรือหำข้อมูลมำประกอบ
จำกแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำนของตนเองมำผสมผสำนกันจนข้อมูลผิดพลำดไม่สำมำรถ
น ำมำใช้ได้ในสถำนกำรณ์จริง  ดังนั้น  กำรท ำงำนวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์
และวิธีกำรวัดที่เหมำะสมเพื่อที่จะใหผู้อ้ื่นสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำงำนนั้นส ำเร็จตำมที่ตั้งไว้หรือไม่  
ซึ่งเรำสำมำรถแสดงภำพรวมของกระบวนกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ (เกรียงศักดิ์ 
เขียวยิ่ง, กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, 2550, หน้ำ 435) ได้ดังต่อไปนี ้
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ภาพท่ี  12. 4  ภำพรวมกระบวนกำรวิธีกำรตรวจสอบกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก  สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, 2560, หน้ำ 475) 

 

   จำกภำพที่  12.3  เรำสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรวิธีกำร
ตรวจสอบกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  ได้ดังนี้ 

1. วิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Approach)  เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูลของ
องค์กำรหลำย  ด้ำน  เพื่อเปรียบเทียบกับองค์กำรหนึ่ง  เพื่อน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรท ำงำน
ภำยในองค์กำรของตนเอง  เช่น  กำรเปรียบเทียบสวัสดิกำรขององค์กำรที่มีขนำดและลักษณะ
ของรูปแบบธุรกิจในพืน้ที่เดียวกัน  เป็นต้น    

2. วิธีใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outside Authority Approach) ให้บุคคลภำยนอก  เป็น
ผูใ้หค้ ำปรึกษำ  หรือน ำข้อมูลแหล่งอ้ำงอิงที่ได้ท ำกำรวิจัยแล้วประสบควำมส ำเร็จมำเป็นตัวแบบ
ในกำรวินจิฉัย ท ำกำรแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมำะสมกับรูปแบบ และขนำดองค์กำร   

กำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์   

ขอบเขตของกำรตรวจสอบ 

กลยุทธ์องค์กำร  

หน้ำที่บุคคล 

ผู้บริหำร 

ฝ่ำยปฏิบัติกำร 

พนักงำนแต่ละคน 

วิธีกำรวิจัย 

วิธีกำรเปรียบเทียบ 

วิธีกำรใชผู้้เชี่ยวชำญ
ภำยนอก 

วิธีกำรทำงสถิติ 

วิธียินยอมปฏิบัติ 

วิธีกำรบรหิำรโดย
วัตถุประสงค์ 

เคร่ืองมือกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรประเมินและกำรรำยงำนกำร

ตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ 
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3. วิธีทางสถติิ (Statistical Approach) กำรน ำบันทึกเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่มีอยู่มำจัดท ำ
เป็นรำยงำนออกมำในรูปแบบของข้อมูลสถิติ  มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนซึ่งอำจแบ่งเป็นรำยเดือน  รำย
ไตรมำส  และรำยปี  ทั้งนี้  เพื่อที่ผู้จัดท ำจะได้ท ำกำรเก็บบันทึกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน ำมำใช้
เป็นฐำนข้อมูลในกำรประเมินกิจกรรมของโครงกำร ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ได้แก่  อัตรำกำรเข้ำ-ออก
งำน  อัตรำกำรมำท ำงำน สำย ขำด ลำ  อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในที่ท ำงำน  หรือยอดกำรผลิต
และส่งออกสินค้ำ  เป็นต้น 

4. วิธียินยอมปฏิบัติ (Compliance Approach) เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทุกคนในองค์กำรต้องปฏิบัติงำนตำม  ซึ่งได้แก่  แผนและ
นโยบำยขององค์กำร  กฎระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำน  เป็นต้น  ส ำหรับกฎระเบียบข้อบังคับใน
กำรท ำงำน  อำจมีข้อบันทึกเก็บในข้อมูลประวัติของบุคลำกรเพื่อน ำมำใช้ในกำรตรวจสอบหำ
ควำมผิดที่เกิดขึ้นว่ำเป็นเรื่องเดียวหรือเป็นเรื่องใหม่  ในควำมผิดที่เป็นเรื่องเดิมหรือมีลักษณะที่
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน  ก็จะนับเป็นเรื่องเดียวกัน  และมีควำมผิดในเรื่องเดิมจ ำนวนกี่ครั้ง  เป็น
กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของบุคลำกรที่รับผดิชอบในหน้ำที่โดยตรงว่ำมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน  
หรือเกิดควำมผิดพลำดอย่ำงไรบ้ำง  ตัวอย่ำงเช่น  กำรแต่งกำยด้วยชุดเครื่องแบบของบริษัท  
บำงบริษัทจะมีเครื่องแบบตำมวันที่องค์กำรก ำหนดให้  ซึ่งพนักงำนอำจจ ำวันที่แต่งกำยผิด แล้ว
ใส่มำผิดหลำยครั้ง  ให้นับเป็นเรื่องเดิม แต่จ ำนวนครั้งเพิ่มขึ้น  หรือกำรให้พนักงำนแต่งกำยด้วย
ผำ้ไทย  พนักงำนบำงคนอำจเลือกแต่งกำยด้วยแบบฟอร์มส ำเร็จรูปที่มีขำยในเว็บไซต์ต่ำง    ซึ่ง
มีรูปแบบเป็นลำยผ้ำไทย รำคำไม่แพงมำกนักและสะดวกต่อกำรเก็บรักษำ  ต่ำงกับผ้ำไทยที่มี
รำคำแพง  ซึ่งบริษัทต้องช้ีแจงให้พนักงำนเข้ำใจ  แนวทำงแก้ปัญหำที่พบอำจจัดผ้ำหรือชุดฟอร์ม
ผำ้ไทยใหก้ับพนักงำนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำที่เกิดขึ้น    

5. วิธีการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MOB : Management By Objective) เป็นกำร
บริหำรงำนโดยดูที่วัตถุประสงค์ของงำนเป็นหลัก  เพื่อที่จะได้น ำผลที่ได้มำเปรียบเทียบว่ำได้ตรง
ตำมเป้ำหมำยหมำยที่วำงไว้หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น  เป้ำหมำยในกำรอบรมภำษำเกำหลีใต้ให้กับ
บุคคลที่สนใจจะไปท ำงำนที่ประเทศเกำหลีอย่ำงน้อย  300  คนต่อปี  ของกรมแรงงำนทุกจังหวัด  
ซึ่งผลที่ได้รับถ้ำได้ครบ  300  คนถือว่ำเป้ำหมำยสมบูรณ์  แต่หำกท ำได้ไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ ก็
จะคิดออกมำเป็นเปอร์เซ็นต์  และตรวจสอบปัจจัยสำเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึน้  เป็นต้น 

   จำกวิธีที่กล่ำวมำทั้ง  5  วิธี  เรำสำมำรถยกตัวอย่ำงและเช่ือมโยงวิธีกำรวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ ในรูปแบบของตำรำงได้ดังนี ้
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ตารางที่  12. 1  สถิตแิสดงควำมรุนแรงของกำรประสบอันตรำย ในช่วงปี  2553-2554 

ปี 

ควำมรุนแรง 

ตำย ร้อยละ
ของ
กำร
ตำย 

ทุพพล
ภำพ 

ร้อยละ
ของกำร
ทุพพล
ภำพ 

สูญเสีย
อวัยวะ

บำงส่วน 

ร้อยละของ
กำรสูญเสีย

อวัยวะ
บำงส่วน 

หยุดงำน
เกิน 3 

วัน 

ร้อยละ
ของกำร
หยุดงำน
เกิน 3 

วัน 

หยุดงำน
ไม่เกิน 3 

วัน 

ร้อยละ
ของกำร
หยุดงำน
ไม่เกิน 3 

วัน 

รวม
ทัง้สิน้ 

ร้อยละของ
กำรเกิด
ควำม

รุนแรงทุก
ประเภท 

จ ำนวน 

(รำย) 
 จ ำนวน 

(รำย) 
 จ ำนวน  จ ำนวน  จ ำนวน  จ ำนวน  

2552 597 33.06 8 34.78 2,383 38.67 39,850 34.51 106,598 35.28 149,436 35.11 

2553 619 34.27 11 47.83 2.149 34.88 39,919 34.57 103,813 34.36 146,511 34.43 

2554 590 32.67 4 17.39 1,630 26.45 35,709 30.92 91,699 30.35 129,632 30.46 

รวม 1,806 100 23 100 6,162 100 115,478 100 302,110 100 425,579 100 

ที่มา: (ดัดแปลงจำก  สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน (ประเทศไทย); 
2554, หน้ำ 17) 

   จำกตำรำงที่  12.1  จะเห็นว่ำเรำได้น ำวิธีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ที่
น ำมำผสมผสำนกัน  เพื่อประโยชน์ในกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งสำมำรถอธิบำยแต่ละวิธีได้
ดังนี ้

1. วิธีการเปรียบเทียบ เป็นกำรเปรียบข้อมูลสถิติแสดงควำมรุนแรงของกำรประสบ
อันตรำยที่เกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นรำยปี จนกระทั่งรวมกันเป็นระยะเวลำ  3  ปี  ในช่วงปี  2553-

2554  จำกตำรำงจะพบว่ำปี  2553 เป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุถึงตำยจ ำนวน  619  คน  คิดเป็นร้อยละ 
34.37 รองลงมำเป็นปี 2552  จ ำนวน 597 คน  คิดเป็นร้อยละ 8 และปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 
32.67    

2. วิธีใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  จำกข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะหเ์ป็นกำรน ำข้อมูลจำก
สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญเกี่ยวกับกำรงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ส ำหรับลูกจ้ำงทั่วไปและลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่  ตำม พ.ร.บ.  ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย      
พ.ศ. 2554  ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มคีวำมรู้และรับผดิชอบโดยตรงเป็นผูจ้ัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึน้ 
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3. วิธีทางสถิติ  กำรน ำข้อมูลของกำรเกิดควำมรุนแรงในด้ำนต่ำง     มำรวบรวมและ
แสดงเป็นข้อมูลรำยปี  เพื่อน ำเสนอให้บุคลำกรทุกฝ่ำยได้ทรำบ โดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยจะ
เป็นผู้เข้ำไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงำนทุกกรณีและจัดเก็บข้อมูลไว้ทุกองค์กำร  
น ำมำสรุปเป็นสถิติและรำยงำนผลประจ ำปี 

4. วิธียินยอมปฏิบัติ  เป็นเงื่อนไขที่ทุกคนในองค์กำรต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ.           
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย พ.ศ. 2554  ที่ก ำหนดให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
กฎระเบียบที่วำงไว้  หำกองค์กำรใดไม่ปฏิบัติจะถือว่ำมีควำมผิดและมีโทษทั้งปรับทั้งจ ำตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้ 

5. วิธีการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์  จำกข้อมูลจะพบว่ำ พ.ร.บ.  ควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัย พ.ศ.  2554  เป็นระเบียบข้อบังคับที่องค์กำรทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตำม  ดังนั้น  
กำรบริหำรโดยเน้นวัตถุประสงค์  จึงเป็นวิธีกำรที่องค์กำรทุกแห่งต้องปฏิบัติตำมระเบีย บ
ข้อบังคับอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป้ำหมำยของกำรเน้นวัตถุประสงค์  จึงอยู่ที่กำรพยำมยำมป้องกัน
และลดกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นอุบัติเหตุนั้นจะอยู่ภำยในองค์กำร หรือภำยนอก
องค์กำรก็ตำม   

   นอกจำกวิธีกำรวิจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้นทั้ง 5 วิธี  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเครื่องมือที่
น ำมำใช้ในกำรวิจัย  โดยเฉพำะกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่น ำมำใช้ในกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ
อย่ำงหนึ่งที่นักวิจัยส่วนใหญ่น ำมำใช้ในงำนวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 แบบ (สรชัย พิศำลบุตร, 
เสำวรส ใหญ่สว่ำง, 2550, หน้ำ 21-24) คือ   

1. ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ลักษณะของค ำถำมที่เปิดโอกำสให้ผู้ถูก
สัมภำษณ์สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงอิสระและตรงไปตรงมำ และตอบค ำถำมได้อย่ำงเต็มที่โดยไม่
มีขอ้จ ำกัด ท ำใหไ้ด้ขอ้มูลค่อนข้ำงลึกอีกด้วย 

ตารางที่  12. 2  ข้อดแีละข้อเสียของค ำถำมปลำยเปิด 

ข้อดี ข้อเสีย 

1)  สำมำรถสร้ำงค ำถำมง่ำย 

2) ผูถู้กสัมภำษณ์สำมำรถตอบค ำถำมและให้
ข้อมูลได้อย่ำงอิสระ 

 

1) หำกผูส้ัมภำษณ์ไม่ส่งข้อมูลใหท้รำบล่วงหน้ำ  
จะท ำใหต้อบค ำถำมได้ล่ำช้ำ  ไม่จูงใจและน่ำ
เบื่อหน่ำย  
2) กำรประมวลผลข้อมูลท ำได้ค่อนข้ำงยำก  
และเสียค่ำใช้จ่ำย  และเวลำในกำรวิเครำะห์
ประมวลผลค่อนข้ำงสูง 
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2.  ค าถามปลายปิด (Close-ended Question) ลักษณะของค ำถำมเป็นค ำถำมที่
ข้อจ ำกัด แนวทำงในกำรตั้งค ำถำมจะเกิดจำกข้อมูลและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและท ำให้
ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบแบบสอบถำมได้ครอบคลุมทุกค ำถำมด้วย 

 ตารางที่  12. 3  ข้อดแีละข้อเสียของค ำถำมปลำยปิด 

ข้อดี ข้อเสีย 

1) สำมำรถตอบค ำถำมได้ทันที  ไม่เสียเวลำใน
กำรตอบค ำถำม 

2) ผูว้ิจัยสำมำรถประมวลผลข้อมูลได้ง่ำย  
สะดวกรวดเร็ว ค่ำใช้จ่ำยไม่สูง 

 

1)  กำรสร้ำงค ำถำมท ำได้ยำก  ผูท้ ำวิจัยตอ้งมี
ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2)  กำรประมวลผลข้อมูลท ำได้ค่อนข้ำงยำก  
และเสียค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรวิเครำะห์
ประมวลผลค่อนข้ำงสูง 

   กำรใช้แบบสอบถำมเพื่อน ำช่วยให้ผู้ท ำกำรวิจัยสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น  
เรำสำมำรถสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์งำนวิจัยซึ่งมีลักษณะ
ปลำยเปิด  และปลำยปิด ซึ่งแสดงได้ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



480 

 

(ตัวอย่าง) 

แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 

ช่ือพนักงำน  วันที่เข้ำท ำงำน  

ช่ือผูส้ัมภำษณ์  วันสัมภำษณ์  

ช่ือผูบ้ังคับบัญชำ  หน่วยงำน  

1.  ท่ำนคำดหวังเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอะไรบ้ำง   ถ้ำไม่ได้คำดหวังเพรำะอะไร
......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนีอ้ย่ำงไรบ้ำง 

2.1. งำนของท่ำน................................................................................................ 
2.2. สภำพำกรท ำงำน......................................................................................... 
2.3. กำรปฐมนเิทศงำนของท่ำน........................................................................... 
2.4. กำรฝึกอบรมที่ท่ำนได้รับ.............................................................................. 
2.5. ค่ำจ้ำงที่ท่ำนได้รับ......................................................................................... 
2.6. ประโยชน์เกื้อกูลและบริกำรที่ท่ำนได้รับ......................................................... 
2.7. กำรปฏิบัติที่ท่ำนได้รับจำกผู้บรหิำร............................................................... 

3. ถ้ำท่ำนจะต้องลำออกจำกงำน  ท่ำนมีเหตุผลส ำคัญอะไรบ้ำง 

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

............................................................................................................................ 
4. ผูบ้รหิำรควรท ำอะไรบ้ำงที่จะรักษำท่ำนไว้ไม่ใหล้ำออกจำกงำน 

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

............................................................................................................................ 
5. ผูบ้ริหำรควรท ำอะไรบ้ำงที่จะท ำให้งำนที่ท ำงำนดีขึ้น 

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

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

ที่มา:  (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หนำ้ 455) 
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(ตัวอย่าง) 

แบบสัมภาษณ์ปลายปิด  

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    

    (   )  ชำย   (   )  หญิง 
2. สถำนภำพ 

    (   )  โสด   (   )  สมรส   (   )  อื่น   (ระบุ)............................ 
3. ท่ำนมีอำยุอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ 

  (   )  ต่ ำกว่ำ  20  ปี   (   )  20-39 ปี 

  (   )  40-59  ปี     (   )  ตั้งแต ่ 60  ปีขึ้นไป 

4. ระดับกำรศกึษำ 

    (   )  ประถมศกึษำหรอืต่ ำกว่ำ  (   )  มัธยมศกึษำหรืออำชีวศกึษำ 

    (   )  ตั้งแตป่ริญญำตรีขึ้นไป 

5. ท่ำนประกอบอำชีพใด 

    (   )  รับรำชกำร /พนักงำนรัฐวิสำหกิจ   (   )  ลูกจำ้งเอกชน 

    (   )  ประกอบอำชีพส่วนตัว      (   )  เกษตรกร 

    (   )  แม่บ้ำน           (   )  นักเรียน/นักศกึษำ 

    (   )  อื่น   (ระบุ)............................. 
6. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในงำนที่ท่ำนท ำมำกน้อยเพียงใด 

    (   )  พอใจมำก    (   )  พอใจค่อนข้ำงมำก   

    (   )  พอใจปำนกลำง  (   )  พอใจค่อนข้ำงน้อย    

    (   )  พอใจน้อย 

7. องค์กำรของท่ำนมีกำรบริหำรค่ำตอบแทนที่เหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

    (   )  พอใจมำก    (   )  พอใจค่อนข้ำงมำก   

    (   )  พอใจปำนกลำง  (   )  พอใจค่อนข้ำงน้อย    

    (   )  พอใจน้อย 
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8. องค์กำรของท่ำนใส่ใจในควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำรมำกน้อยเพียงใด 

    (   )  พอใจมำก    (   )  พอใจค่อนข้ำงมำก   

    (   )  พอใจปำนกลำง  (   )  พอใจค่อนข้ำงน้อย    

    (   )  พอใจน้อย 

9. องค์กำรของท่ำนมีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยุติธรรม โปร่งใสมำกน้อย
เพียงใด 

    (   )  พอใจมำก    (   )  พอใจค่อนข้ำงมำก   

    (   )  พอใจปำนกลำง  (   )  พอใจค่อนข้ำงน้อย    

    (   )  พอใจน้อย 

10. ทุกครั้งที่องค์กำรจัดกิจกรรมในวันต่ำง     ท่ำนให้ควำมร่วมมอืกับองค์กำรมำก
น้อยเพียงใด 

    (   )  พอใจมำก    (   )  พอใจค่อนข้ำงมำก   

    (   )  พอใจปำนกลำง  (   )  พอใจค่อนข้ำงน้อย    

    (   )  พอใจน้อย 

 

 

 

ที่มา:  (ดัดแปลงจำก   สรชัย  พิศำลบุตร,  เสำวรส  ใหญ่สว่ำง และปรีชำ  อัศวเดชำนุกร,  

  2550, หน้ำ 22-23) 
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(ตัวอย่าง) 

งานบทความและงานวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 
 

บทควำมวิจัยบทบำทหนว่ยงำนทรัพยำกรมนุษย์ในกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กำร 
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ที่มา: https://www.slideshare.net/sanittu45/ss-26907470 

 

https://www.slideshare.net/sanittu45/ss-26907470
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สรุป 

   กำรวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรในกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง   ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท ำงำน
ทั้งหมดที่อยู่ในองค์กำร   ด้วยวิธีกำรที่มีหลักเกณฑ์  ถูกต้องตำมระบบที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
ตลอดจนมีกำรน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์  สังเครำะห์ข้อมูล  เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลนั้นไป
ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีแบบแผนตำมแนวทำงภำยใต้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้ได้ควำมรู้  
หรือข้อเท็จจริงที่เป็นค ำตอบที่ถูกต้องของประเด็นปัญหำที่ต้องกำรศึกษำ  ด้วยวิธีกำรส ำรวจที่มี
ระบบ กำรควบคุม  กำรค้นคว้ำทดลอง  และกำรใช้หลักเหตุผลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ  เพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง เพื่อน ำมำใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 

   กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง   กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยมำพัฒนำมำช่วย
ผู้บริหำรองค์กำรในกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนขององค์กำรให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด                
ซึ่งประกอบด้วย  กระบวนกำรในกำรศกึษำหำควำมรู้  กำรวิเครำะหข์้อมูลเพื่อน ำเสนอแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำ  ระเบียบวิธีกำรวิจัยขั้นพื้นฐำน  กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ที่นักวิชำกำรจะต้องวิจัย  
ได้แก่  มนุษยศำสตร์  รัฐศำสตร์  รัฐประศำสน์ศำสตร์  นิติศำสตร์  บริหำรธุรกิจ  และกำรศึกษำ  
เป็นต้น   

   ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์  เป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนกำร
ท ำงำนของผู้บริหำรเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำ ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ใน
กำรป้องกันและลดปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนภำยในองค์กำร  ซึ่งอำจเกิดจำกควำมไม่พอใจของ
พนักงำน  และเป็นกำรทบทวนนโยบำยกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรที่มอบหมำยให้ผู้บริหำรทุก
ระดับที่อยู่ในองค์กำรว่ำได้ปฏิบัติตำมที่ได้มอบนโยบำยไปหรือไม่   อีกทั้งยังช่วยในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำร  กำรวำงแผน กำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกร
มนุษย์   กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  กำรประเมินผลกำร กำรบริหำรค่ำตอบแทน  
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย   

   วิธีกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถเลือกท ำได้ 2 วิธี  คือ 1) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  
และ 2) วิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์  ส ำหรับกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรจัดอยู่ในวิธีกำร
วิจัยทำงสังคมศำสตร์  แต่ยังอำศัยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องบำงช่วง
บำงตอน  เพื่อให้ข้อมูลทำงกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้กำรวิจัย
ทรัพยำกรมนุษย์  ยังสำมำรถแบ่งประเภทของกำรวิจัยออกเป็น 3  วิธีได้แก่  1) กำรศึกษำเฉพำะ
กรณี  2) กำรวิจัยส ำรวจ  3) กำรวิจัยทดลอง  กำรเลือกใช้เพื่อให้สอดคล้องกับขนำด ประเภท
ธุรกิจ  และพื้นที่ของกำรวิจัย  ปัจจุบันองค์กำรหลำยแห่งได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้  เข้ำมำเป็นกล
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ยุทธ์อย่ำงหนึ่งเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรร่วมกับวิธีกำรวิจัยในด้ำนอื่น   อีกด้วย  ส ำหรับกระบวนกำร
ในกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์โดยทั่วไปที่น ำมำใช้ประกอบด้วย 7  ขั้นตอน ได้แก่  1) กำรตระหนักถึง
ปัญหำ  2) กำรก ำหนดปัญหำ  3) กำรเลือกค ำถำมในกำรวิจัย  4) กำรเลือกใช้เครื่องมือวิจัยที่
เหมำะสม  5) กำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 6)  กำรน ำผลกำรวิจัยไปปฏิบัติ  7). กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัต ิ

  วิธีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกรมนุษย์ว่ำมีควำมถูกต้องเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  
จะต้องดูวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรที่จะท ำกำรวิจัย   โดยเฉพำะวิธีกำรที่จะน ำมำใช้
เหมำะสมและสอดคล้องกับงำนที่ท ำด้วย  ไม่ใช่เป็นเพียงกำรคำดเดำหรือหำข้อมูลมำประกอบ
จำกแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำนของตนเองมำผสมผสำนกันจนข้อมูลผิดพลำดไม่สำมำรถ
น ำมำใช้ได้ในสถำนกำรณ์จริง  ดังนั้น  กำรท ำงำนวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน โดยอำศัยตัว
ดัชนีช้ีวัด เป็นหลักเกณฑใ์นกำรท ำกำรตรวจสอบว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 
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ค าถามทบทวน 

1. จงบอกควำมหมำยของค ำว่ำ วิจัย  และควำมหมำยของค ำว่ำ กำรวิจัยทรัพยำกร
มนุษย์   

2. จงอธิบำยถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีต่อผู้บริหำร
และองค์กำรในด้ำนใดบ้ำง 

3. จงอธิบำยถึงวิธีกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์  และกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์  ทั้งสองมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง 

4. จงอธิบำยรำยละเอียดของงำนวิจัยทรัพยำกรมนุษย์มีกี่ประเภท  และสำมำรถ
น ำไปใช้ในด้ำนใดบ้ำง พร้อมยกตัวอย่ำงสรุปมำพอเข้ำใจ 

5. จงอธิบำยและแสดงภำพกระบวนกำรในกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ทั้งหมดมีกี่ขั้นตอน  
แต่ละขั้นตอนมีแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง   

6. จงอธิบำยประเภทของกำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ แต่ละประเภทมีรำยละเอียดและ
แนวทำงที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง     

7. สำเหตุใดบ้ำงที่ผู้บริหำรขององค์กำรจ ำเป็นต้องมีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบทรัพยำกร
มนุษย์ขององค์กำร จงอธิบำยและสรุปผลใหชั้ดเจน 
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