


 
 

ค ำน ำ 
 ต ำรำรำยวชิำ กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยภ์ำครฐั  ไดจ้ดัท ำขึน้เพื่อใชเ้ป็นต ำรำเรยีน

หลกั ในวชิำ กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยภ์ำครฐั  (Public Human Resources Administration) 

รหสัวชิำ PA 53301 ของหลกัสตูร รฐัประศำสนศำสตรบ์ณัฑติ  มหำวทิยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี 
โดยผูเ้ขยีนไดแ้บ่งเนื้อหำออกเป็น 15 บทเรยีน ซึง่ครอบคลุมเนื้อหำตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค ำอธบิำย
รำยวชิำ และสอดคลอ้งกบัระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรศกึษำส ำหรบั 1 เทอม กำรศกึษำ (15 สปัดำห)์ 
โดยเนื้อหำหลกัประกอบดว้ย กำรศกึษำถงึปรชัญำ ควำมเป็นมำ แนวคดิ และนโยบำยในกำร
บรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์ต่อจำกนัน้จะเป็นเนื้อหำทีก่ล่ำวถงึกจิกรรมหลกัในกำรบรหิำรทรพัยำกร
มนุษย ์ เช่น กำรวำงแผนก ำลงัคน กำรก ำหนดต ำแหน่งงำน กำรก ำหนดเงนิเดอืนค่ำตอบแทน 
กำรสรรหำคดัเลอืก กำรพฒันำบุคลำกร กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และกำรเสรมิสรำ้งขวญั
และก ำลงัใจ นอกจำกนี้ ผูเ้ขยีนยงัไดเ้พิม่เตมิเนื้อหำที่มคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ส ำหรบักำรบรหิำร
ทรพัยำกรมนุษยใ์นปจัจบุนั คอื แนวคดิและตวัแบบในกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์และเครือ่งมอื
ทำงกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยร์ว่มสมยั อกีทัง้ ยงัไดน้ ำเอำผลงำนวจิยัดำ้นกำรบรหิำรและกำร
พฒันำทรพัยำกรมนุษยภ์ำครฐั (ในสถำบนัอุดมศกึษำ) ซึง่ผูเ้ขยีนไดท้ ำกำรศกึษำดว้ยตนเอง 
เพื่อใหผู้ศ้กึษำไดร้บัรูถ้งึแนวคดิและกระบวนกำรในกำรแสวงหำองคค์วำมรู้อย่ำงมรีะบบและ
เชื่อถอืได ้ และสุดทำ้ยคอื กำรน ำเอำตวัอยำ่งกรณีศกึษำดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย์ที่
ส ำคญัๆมำแนบทำ้ยของต ำรำ เพื่อใหผู้ท้ ีศ่กึษำไดเ้กดิกำรเรยีนรู ้ กำรฝึกคดิวเิครำะหส์งัเครำะห์
ปญัหำ รวมถงึกำรเสนอแนวทำงในกำรแกไ้ขปญัหำดงักล่ำว นอกจำกนี้ ผูเ้ขยีนยงัไดเ้พิม่บท
วเิครำะหข์องผูเ้ขยีน ตำมมุมมอง ควำมรู ้และประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีน ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่ำง
มำกต่อผูท้ีส่นใจศกึษำ 

 ผูเ้ขยีนไดเ้ริม่จดัท ำต ำรำเล่มนี้ขึน้ เพื่อประกอบกำรเรยีนกำรสอนในภำคเรยีนที ่ 1 ปี
กำรศกึษำ 2556 และไดม้กีำรพฒันำปรบัปรงุเนื้อหำสำระ ใหม้คีวำมทนัสมยัมำกขึน้ เพื่อใช้
ประกอบกำรเรยีนกำรสอนในภำคเรยีนที ่ 1 ปีกำรศกึษำ 2557 อกีทัง้ ยงัคงท ำกำรพฒันำ
ปรบัปรงุเรือ่ยมำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ เนื่องจำกขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระเบยีบ วนิยั กฎหมำย ในกำร
บรหิำรงำนบุคคลภำครฐั ไดม้กีำรปรบัปรงุให้มคีวำมทนัสมยัและเป็นธรรมมำกยิง่ขึน้ ตลอดจน
ไดม้กีำรน ำเอำเทคนิคหรอืเครือ่งมอืทำงกำรบรหิำรใหม่ๆ ทัง้จำกกจิกำรของเอกชนและจำกกำร 
บรหิำรภำครฐัของต่ำงประเทศมำปรบัใชม้ำกขึน้ ตำมอทิธพิลและแนวคดิของกำรจดักำรภำครฐั
แนวใหม ่(New Public Management: NPM) และเพื่อใหผู้ศ้กึษำสำมำรถท ำกำรเปรยีบเทยีบทัง้
ควำมเหมอืนและควำมแตกต่ำง ระหว่ำงแนวคดิและวธิกีำรในกำรปฏบิตั ิ ทัง้ของหน่วยงำน
ภำครฐัและภำคเอกชนได ้ ซึง่จะท ำใหผู้ศ้กึษำได้ทรำบและเกดิควำมเขำ้ใจในขอบขำ่ย หน้ำที ่
และกจิกรรมต่ำงๆ ทำงดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยไ์ดเ้ป็นอย่ำงด ี และยงัสำมำรถน ำเอำ
หลกักำรของภำคเอกชนทีถ่อืว่ำมปีระสทิธภิำพและทนัสมยัมำกกว่ำ มำปรบัใชใ้นกำรบรหิำรงำน



ii 

 

ดำ้นทรพัยำกรมนุษยใ์นภำครฐัต่อไปได ้ อยำ่งไรกต็ำม ผูเ้ขยีนขอใหแ้นะน ำแก่ผูท้ีศ่กึษำต ำรำ
เล่มนี้ว่ำ ควรท ำกำรศกึษำรำยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้เพิม่เตมิ ทัง้ศกึษำจำกเอกสำร ต ำรำ หรอื
บทควำมตพีมิพใ์นวำรสำรอื่นๆ เพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัสมยัมำกยิง่ขึน้  

ผูเ้ขยีนหวงัว่ำต ำรำเล่มนี้คงอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรยีนกำรสอน ในรำยวชิำกำรบรหิำร
ทรพัยำกรมนุษยภ์ำครฐัและผูท้ีส่นใจศกึษำไดต้ำมสมควร และในโอกำสน้ี ผูเ้ขยีนใครข่อกรำบ
ขอบพระคุณหวัหน้ำงำนฝ่ำยบุคคลของบรษิทัทีผู่เ้ขยีนเคยไดร้บัโอกำส และไดร้บัประสบกำรณ์
กำรท ำงำนทีด่ ี อกีทัง้ คณำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกำสเล่ำเรยีนศกึษำ ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ และทีส่ ำคญัทีผู่เ้ขยีนจะไมก่ล่ำวถงึมไิด ้ คอื คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ ผู้
ประเมนิผลงำนวชิำกำร ทีไ่ดใ้หค้ ำแนะน ำในกำรปรบัปรงุใหต้ ำรำเล่มนี้ มคีวำมสมบรูณ์มำก
ยิง่ขึน้ และยงัมผีูม้พีระคุณในกำรเขยีนต ำรำเล่มนี้อกีหนึ่งท่ำน คอื ศำสตรำจำรย ์ ดร. วรเดช 
จนัทรศร ทีไ่ดใ้หค้วำมกรุณำเขยีนค ำนิยมในต ำรำเล่มนี้ อยำ่งไรกต็ำม หำกผูท้ีศ่กึษำต ำรำเล่มนี้
ท่ำนใด มคีวำมประสงคท์ีจ่ะใหค้ ำแนะน ำหรอืมขีอ้เสนอแนะประกำรใด ผูเ้ขยีนยนิดน้ีอมรบั 
พรอ้มกนันี้กข็อขอบพระคุณในควำมอนุเครำะหน์ัน้มำ ณ โอกำสน้ีดว้ย 

 

ผูช้่วยศำตรำจำรยเ์ขมณฐั ภูกองไชย 

29 พฤษภำคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำนิยม 

 

          ภำรกจิหน้ำทีข่องอำจำรยม์หำวทิยำลยัคอื กำรสอน วจิยั และบรกิำรใหค้วำมรูท้ำง
วชิำกำรสู่สงัคม  กำรทีผู่ช้่วยศำสตรำจำรย ์ เขมณฐั ภูกองไชย ไดเ้ป็นผูเ้ขยีน เรยีบเรยีง แต่ง
และเผยแพรต่ ำรำเรือ่ง การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั ขึน้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อวง
วชิำกำรโดยทัว่ไป และเพื่อประกอบเป็นต ำรำเรยีน ในวชิำกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยภ์ำครฐั 
ในหลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรบ์ณัฑติ ของมหำวทิยำลยัรำชภฎัอุดรธำนี จงึถอืไดว้่ำเป็นกำร
ปฏบิตัติำมภำรกจิหน้ำทีข่องอำจำรยม์หำวทิยำลยั ทีส่มควรไดร้บักำรชมเชยในควำมรบัผดิชอบ 
กำรเลง็เหน็ถงึประโยชน์ในกำรใหค้วำมรูต่้อนกัศกึษำ โดยมตี ำรำและเอกสำรประกอบกำรสอน
ประจ ำวชิำ และถอืเป็นตวัอยำ่งทีด่ขีองอำจำรยม์หำวทิยำลยัไทย ทีม่ผีลงำนวชิำกำรเป็นของ
ตนเอง เพื่อสอนนกัศกึษำและเผยแพรใ่หเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมในวงกวำ้งต่อไป 

 

                                                          ศำสตรำจำรย ์ดร. วรเดช จนัทรศร 

                                                                       26 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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บทท่ี 1 

ภาพรวมการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ในภาษาองักฤษนัน้ตรงกบัค าว่า “Human Resource 

Management-HRM” หรอืบางครัง้อาจใชค้ าว่า “Human Resource Administration” แทนกไ็ด ้
ส าหรบัผูเ้ขยีนแลว้มองว่า ค าทัง้ 2 ค านี้ ไมม่คีวามแตกต่างกนั และมวีตัถุประสงคอ์ยา่งเดยีวกนั 
คอื การสรรหา คดัเลอืก และการท าใหค้นงานท างานใหแ้ก่องคก์ารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาถงึบทบาทและหน้าทีข่องการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้พบว่า ใน
อดตีใชค้ าว่า การบรหิารงานบุคคล (Personnel Administration) โดยมแีนวคดิพืน้ฐานคอื การ
ท าหน้าทีห่รอืกจิกรรมในการจดัหาบุคลากรทีม่ ี ทกัษะ และความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบั
ต าแหน่งงาน เขา้มาปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารไดใ้ชป้ระโยชน์สงูสุดจากบุคลากร
เหล่านัน้ และท าการจา่ยค่าตอบแทน สวสัดกิารตามความเหมาะสม โดยบุคคลเป็นปจัจยัหลกั
แห่งความส าเรจ็ขององคก์ารหรอืเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการผลติสนิคา้จงึจ าเป็นต้องจดัหาเขา้
สู่ระบบขององคก์ารนัน่เอง  

ปจัจบุนั ทศันะทีม่ต่ีอบุคลากรในองคก์ารไดเ้ปลีย่นแปลงไป กล่าวคอื มองว่าบุคลากร 
แทจ้รงิแลว้คอืทรพัยากรทีม่คีุณค่าขององคก์าร เป็นผูส้รา้งสรรคผ์ลงานหรอืผลผลติต่างๆใหก้บั
องคก์าร หากองคก์ารตอ้งการจะสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืผลผลติทีย่ ิง่ใหญ่ออกมา  องคก์ารกค็วร
ตอ้งพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์สยีก่อน  ตลอดจนธ ารงรกัษาบุคลากรทีด่แีละเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์าร
นานๆ  ฉะนัน้นอกจากจะใหค้วามส าคญัในเรือ่งของกระบวนการสรรหา คดัเลอืกและการบรรจุ
แต่งตัง้แลว้ ยงัตอ้งค านึงถงึสุขภาพกายและสุขภาพจติของบุคลากรดว้ย หรอือกีนยัหนึ่ง คอื 
การใหคุ้ณค่าแก่ทรพัยากรมนุษยม์ากขึน้ ดงันัน้จงึไดเ้ปลีย่นจากการใชค้ าว่า “การบรหิารงาน
บุคคล” เป็น “การบรหิารทรพัยากรมนุษย”์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิใหมท่ีไ่ดใ้หค้วามส าคญั
ต่อคุณค่าของ “มนุษย”์ มากยิง่ขึน้  

ซึง่ความแตกต่างของการบรหิารงานบุคคลและการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ี้  Guest 

(1987) ไดส้รปุไวด้งัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 -  1 แสดงประเดน็ความแตกต่างระหว่างการบรหิารงานบุคคลและการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

ประเดน็ การบริหารงานบคุคล การบริหารทรพัยากรมนุษย ์

พนัธะสญัญา  
สถานทีข่องการควบคุม 

ความสมัพนัธข์อง
พนกังาน   
 

กฎระเบยีบขององคก์าร 

 

 

 

เป้าหมายนโยบาย                                                        
 

จา่ยค่าจา้งตามผลงาน 

ภายนอก  
แยกออกเป็นหลายกลุ่ม/หลาย
ระดบั 

 

แบบเครือ่งจกัร 

เป็นทางการ                                         
จากบนลงล่าง     
รวมศูนย ์       
ประสทิธภิาพในการบรหิาร    
ผลลพัธต์รงตามมาตรฐาน        
ตน้ทุนต ่าสุด                                                

จา่ยค่าจา้งตามทีต่กลงกนั 

ภายใน 

เป็นกลุ่มเดยีวกนั/มสีทิธแิละมี
ส่วนรว่มอย่างเท่าเทยีมกนั 

แบบสิง่มชีวีติ 

ยดืหยุ่นจากล่างขึน้บน 

กระจายอ านาจ                     
การปรบัตวัของคนงาน 

ผลลพัธป์รบัปรงุได ้

ประโยชน์สงูสุด 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Guest (1987) 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากปจัจุบนัเป็นช่วงทีอ่ยูใ่นกระบวนทศัน์ของการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์และสบืเนื่องจากอกีหลายเหตุผลตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ดงันัน้ ในต าราเล่มนี้ ผูเ้ขยีนจงึขอ
อนุญาตใชค้ าว่า “การบรหิารทรพัยากรมนุษย”์ ซึง่เป็นค าทีน่กัวชิาการทัว่ไปนิยมใชก้นัอย่าง
แพรห่ลาย และยงัเป็นค าทีม่คีวามหมายทีค่รอบคลุมมากกว่า 

ความส าคญัของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ นบัเป็นกจิกรรมหลกัของการบรหิารจดัการภายในองคก์าร 
และเป็นกจิกรรมทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร เนื่องจาก
มนุษยเ์ป็นผูท้ีท่ าการเปลีย่นแปลงทรพัยากรต่างๆ ใหก้ลายเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อเสนอสู่
ผูบ้รโิภคหรอืสงัคม ดงันัน้ ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร จงึขึน้อยูก่บัวธิกีารบรหิาร
จดัการใหม้นุษยไ์ดเ้สนอสิง่ทีม่คีุณค่าสู่ลกูคา้หรอืสงัคมนัน่เอง ดงัเช่น โฮวารด์ สครทูส ์(Howard 

Schultz) ประธานและผูจ้ดัการฝา่ยกลยทุธต่์างประเทศของบรษิทั สตารบ์คัส ์คอฟฟ่ี (Starbucks 

Coffee) ไดก้ล่าวไวว้่า “ทุกคนสามารถเปิดรา้นจ าหน่ายกาแฟได ้แต่การทีจ่ะประสบความส าเรจ็
หรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัว่าแต่ละบุคคลมวีธิกีารบรหิารคนอยา่งไร” ซึง่การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่
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มปีระสทิธภิาพ จ าเป็นตอ้งเลอืกวธิกีารทีถู่กตอ้งเหมาะสมดงัเช่น เฮริบ์ ควิเลอร ์ (Herb 

Kelleher) ประธานกรรมการและผูร้ว่มก่อตัง้ บรษิทั Southwest Airlines ไดใ้หแ้นวคดิว่า “ถา้
คุณปฏบิตัต่ิอลกูจา้งของคุณอยา่งถูกวธิ ีพวกเขากจ็ะมคีวามสุข และภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของการรบัผดิชอบในสิง่ทีเ่ขาก าลงักระท าอยู่” ซึง่สอดคลอ้งกบั ลาสโล บลอ็ก (Laszlo Bock) 

รองประธานทางดา้นการบรหิารงานบุคคล ของบรษิทั Google ทีไ่ดใ้หท้ศันะว่า “หากสามารถท า
ใหอ้งคก์าร เป็นสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการปฏบิตังิาน กจ็ะท าใหพ้นกังานรูส้กึตื่นเตน้ทีจ่ะไดท้ างาน 
ซึง่จะเกดิประโยชน์ทัง้ต่อองคก์ารและต่อตวัของพนกังานเอง” (Werner, Schuler, & Jackson, 

2012 : 2) ซึง่นัน่หมายความว่า ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร จะตอ้งมคีวามสามารถในการทีจ่ะ
ไดม้า (Obtain) พฒันา (Develop) บ ารุงรกัษา (Retain) พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามที่
องคก์ารตอ้งการ หรอื “Right Type” เอาไว ้(Reich, 2007 : 124)  

 ส่วนบรษิทัชัน้น าของไทยเช่น บรษิทัปูนซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (Siam Cement 

Group-SCG) กไ็ดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาคนเช่นนัน้โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายหลกั ซึง่มี
ใจความว่า (บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทยจ ากดั, 2559) 

“SCG ให้ความส าคญัมาตลอดโดยมุ่งเสรมิทัง้ความรู้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถและ
ศกัยภาพในการท างาน และความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการเพิม่มุมมองด้านต่างๆให้กว้างขวางยิง่ขึ้น
นอกจากนี้  SCG ยงัเชือ่ว่าคุณภาพชีวิตทีด่ีจะน ามาซึง่ผลงานทีม่ ีประสิทธิภาพ จึง ได้ให้
ความส าคัญกับปจัจัยทีท่ าให้คนของเรามีความสุขในการท างานเพิม่ขึ้น อาทิปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สะดวก สร้างความสุขและทันสมยั รณรงค์ความปลอดภัยในการท างาน
สนับสนุนกจิกรรมตามความสนใจเฉพาะด้าน และกจิกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครวัของ
พนักงานดูแลสุขภาพพลานามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ โดยพฒันาสิง่เหล่านี้ให้
ดยีิง่ขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัองคก์รชัน้น า เพือ่จงูใจใหค้นเก่งและคนดเีขา้มาเป็นส่วนหนึง่ของ
เราSCG เชือ่มัน่ว่าการพฒันาคนใหเ้ขม้แขง็ ด้วยการเพิม่ขดีความสามารถ ดูแลคุณภาพชวีติ
และสรา้งความรกัความผูกพนักบัองคก์ร จะส่งเสรมิใหค้นของเราเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา 
SCG ใหแ้ขง็แกร่งยิง่ขึ้นต่อไปอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะส่งผลใหท้ัง้คนและองคก์รเตบิโตไปพรอ้มกนั
อยา่งมัน่คง และสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และสงัคมในระยะยาว” 

 ส าหรบัมุมมองของนกัวชิาการดา้นรฐัประศาสนศาสตรข์องไทย เช่น ศุภชยั ยาวะ
ประภาษ (2548 : 8-9) กไ็ดก้ล่าวถงึความส าคญัของบุคลากรในส่วนงานภาครฐัว่า บุคลากรใน
ภาครฐักเ็หมอืนกบับุคลากรในองคก์ารอื่นๆ ซึง่มคีวามส าคญัมากกว่าเป็นเพยีงทรพัยากร แต่
เป็น “สนิทรพัย”์ (Asset) หรอืเป็นทุน (Capital) แก่องคก์าร โดยองคก์ารใดจะสามารถท าให้
มนุษยเ์ป็นสนิทรพัยท์ีท่รงคุณค่าไดห้รอืไม่นัน้ ก็ขึน้อยูก่บัความสามารถในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ หรอื “การบรหิารงานบุคคล” นัน่เอง ซึง่องคก์ารภาครฐัทัง้หมดจะสามารถ
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น าพาประเทศชาตใิหพ้ฒันากา้วหน้า เกือ้หนุนต่อการเจรญิเตบิโตของภาคเอกชน ใหบ้รกิารที่
ประทบัใจต่อประชาชนไดม้ากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ กข็ึน้อยูก่บัว่าบุคลากรของภาครฐัและการ
บรหิารงานบุคคลภาครฐันัน่เอง 

เนื่องจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ มคีวามส าคญัดงัทีก่ล่าวมาแลว้ อกีทัง้การบรหิาร
จดัการในภาครฐัของไทย ซึง่ไดท้ าการปฏริปูระบบราชการ โดยการน าเอาหลกัการจดัการ
ภาครฐัแนวใหม ่ (New Public Management-NPM) มาปรบัใช ้ เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานของ
ภาครฐั เกดิประสทิธภิาพ (Efficiency) ประสทิธผิล (Effectiveness) และเกดิความคุม้ค่า 
(Economy) หรอื 3E’s มากทีสุ่ด ตามหลกัการของการจดัการภาครฐัแนวใหม ่  ดงันัน้จงึจ าเป็น
อยา่งยิง่ ทีเ่ราจะตอ้งท าการศกึษา เรยีนรู ้ เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานขององคก์ารไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์3E’s ตามทีร่ะบุไว ้ 

ความหมายของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 นกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ไวห้ลากหลาย
แตกต่างกนัไป ตามพฒันาการหรอืสภาพแวดลอ้มในแต่ละยคุสมยั ดงันี้  

เดสเลอร ์ (Dessler, 2013 : 30) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษยว์่า 
หมายถงึ กระบวนการในการไดม้า การฝึกอบรม การประเมนิผล และการจ่ายค่าตอบแทน 
นอกจากนี้ ยงัรวมถงึการสรา้งความสมัพนัธ ์ การดแูลสุขภาพและความปลอดภยั และการให้
ความยตุธิรรม ดงันัน้ หน้าทีข่องการบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์
งาน การวางแผนก าลงัคนทีต่อ้งการ การประกาศรบัสมคัร การคดัเลอืก การปฐมนิเทศและ
ฝึกอบรมพนกังานใหม ่ การจา่ยค่าตอบแทน การสรา้งแรงจงูใจ การประเมนิผล การ
ตดิต่อสื่อสาร การพฒันา และการปฏบิตัติามพนัธะสญัญาระหว่างกนั  

อแีวนเซวคิ (Ivancevich, 2007 : 1) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ การบรหิารทรพัยากร
มนุษยว์่า เป็นการบรหิารจดัการคนในองคก์ารใหม้ปีระสทิธผิล (Effective) โดย HRM จะท าการ
วเิคราะหว์่าควรทีจ่ะท าอะไร เพื่อใหพ้นกังานท างานไดม้ากขึน้และเป็นทีพ่อใจมากขึน้ 

มอนดี ้ (Mondy, 2008 : 4) ไดก้ล่าวว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ การใช้
ประโยชน์จากปจัเจกบุคคล เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

เทอรร์งิตนั ฮอลล ์ และเทยเ์ลอร ์ (Torrington, Hall, & Taylor, 2002 : 6-8) ไดร้ะบุว่า 
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการท าหน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ทัง้การท า
หน้าทีใ่นฐานะหน้าทีห่ลกัของฝา่ยการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และการท าหน้าทีใ่นฐานะเป็น
ผูส้นบัสนุนแก่ฝา่ยอื่นๆ ซึง่หน้าทีห่ลกัของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มดีงันี้  

1. วตัถุประสงคใ์นการจดัหาคนเขา้ท างาน (Staffing Objectives) โดยฝา่ยบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าการวางแผนอตัราก าลงัคนทีต่้องการ ซึง่เกีย่วพนักบัการออกแบบ
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โครงสรา้งองคก์าร คุณลกัษณะของบุคลากรทีต่อ้งการ และท าการสรรหา (Recruiting) คดัเลอืก 
(Selecting) และพฒันา (Developing) บุคลากร 

2. วตัถุประสงคใ์นการประเมนิผล (Performance Objectives) เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร
ฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ ทีต่อ้งแน่ใจว่าบุคลากรแต่ละคน ไดร้บัการจงูใจและมขีอ้พนัธะสญัญา 
(Motivated & Committed) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ ยงัรวมถงึการท าหน้าที่
ในการฝึกอบรมและการพฒันา (Training & Development)  

3. วตัถุประสงคใ์นการจดัการการเปลีย่นแปลง (Change-management Objectives) 

เนื่องจากการบรหิารจดัการในองคก์ารต่างๆ ตอ้งค านึงถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Factor) ซึง่เกดิการเปลีย่นแปลงเป็นพล
วตัร ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งเรยีนรูใ้นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว  

4. วตัถุประสงคใ์นการบรหิาร (Administration Objectives) ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษย์
จะตอ้งมคีวามสามารถในการท าใหอ้งคก์าร สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบรืน่ (Organization 

Smooth Running) ดงันัน้ ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าการเกบ็ระเบยีนประวตัขิอง
พนกังานแต่ละคน เกบ็ผลการประเมนิ ขอ้มลูการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยงัตอ้งตดิตามระเบยีบขอ้
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เงือ่นไขการจา่ยคา้จา้ง เวลาในการปฏบิตังิาน สวสัดกิารต่างๆ 
ตลอดจนการเสยีภาษ ีการประกนัภยั และระบบความปลอดภยั เป็นตน้ 

นอย ์ฮอลลเ์ลนเบค เจอรฮ์ารด์ และ ไวท ์(Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010 

: 4-5) ไดช้ีแ้จงว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะเกีย่วขอ้งกบั นโยบาย วธิกีารปฏบิตั ิ
(Practices) และระบบทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรม ทศันคต ิ และสมรรถนะ ของบุคลากร ซึง่การ
ปฏบิตังิานของการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้ จะประกอบไปดว้ยการวางแผน (HR Planning) 
การสรรหา (Recruiting) การคดัเลอืก (Selecting) การฝึกอบรมและพฒันา (Training and 

Development) และการแรงงานสมัพนัธ ์(Employee Relations) เป็นตน้ 

เทอรร์งิตนั และ ฮอลล ์ (Torrington & Hall, 1995 : 21) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ว่า การ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็น ล าดบัขัน้ตอนของกจิกรรม ทีส่ามารถท าใหท้ัง้ผูป้ฏบิตังิานและ
องคก์ารไดใ้ชท้กัษะเพื่อบรรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบัวตัถุประสงค ์ (Objectives) และธรรมชาต ิ
(Nature) ของการท างาน 

วลิทนั (Wilton, 2013 : 4) ไดร้ะบุว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นความหมายทีน่ิยม
ใชก้นัโดยทัว่ไปนัน้ จะใชเ้พื่อพรรณนาถงึกจิกรรมขององคก์ารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรรหาและการ
คดัเลอืก การออกแบบงาน การอบรมและพฒันา การประเมนิผลและการใหร้างวลั การจงูใจและ
การควบคุมพนกังาน หรอืในอกีความหมายหน่ึง คอื ขอบขา่ยของ ปรชัญา นโยบาย ขัน้ตอน
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การด าเนินงานและแนวทางในการปฏบิตั ิ และการแสดงออกถงึความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้ง
และลกูจา้ง 

ซมิส ์(Sims, 2007 : 4-5) กล่าว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เป็นอะไรทีท่ าใหอ้งคก์าร
ประสบผลส าเรจ็ และเป็นกุญแจส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์ารสามารถอยู่รอดได ้ ซึง่สิง่นัน้เกีย่วขอ้งกบั
คน นอกจากนี้ Sims ยงัไดก้ล่าวต่ออกีว่าความส าเรจ็ขององคก์ารทุกองคก์าร ไมว่่าจะเป็นใน
ปจัจบุนัหรอืในอนาคต จะขึน้อยูก่บัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(HRM) ทัง้สิน้ 

เบรททนั และ โกลด ์ (Bratton & Gold, 2007 :  3) ไดอ้ธบิายว่า การบรหิารทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นแนวคดิเชงิกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารลกูจา้ง เช่น นโยบาย โปรแกรม และการปฏบิตั ิ
เพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนั  

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2555 : 66) ไดใ้หค้วามหมายว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
หมายถงึ กระบวนการทีผู่บ้รหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะน าเอาหลกัการต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการที่
จะท าใหอ้งคก์าร มบีุคลากรทีม่คีุณภาพมารว่มงานอยา่งเพยีงพอและต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์าร
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้ 

กล่าวโดยสรุป การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ กระบวนการหนึ่งของการบรหิาร
จดัการภายในองคก์าร ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะ
ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัๆ อนัไดแ้ก่ การวางแผนดา้นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์าร การวเิคราะหง์าน การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลอืกบุคคลทีม่ ี
คุณภาพ การบรรจแุละทดลองงาน การจา่ยค่าตอบแทน การปฐมนิเทศ การประเมนิผล การดแูล
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิขวญัและก าลงัใจในการท างาน เช่น การใหค้วามกา้วหน้า การพฒันาและ
ฝึกอบรม    การใหค้วามปลอดภยั การใหสุ้ขภาพอนามยัทีด่ ี ตลอดจนการใหส้วสัดกิารต่างๆ 
ทัง้นี้กเ็พื่อใหส้ามารถธ ารงรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพนัน้ใหอ้ยูก่บัองคก์ารไดย้าวนานขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

1. วตัถุประสงคใ์นระดบัสงัคม (Societal Objectives) ทรพัยากรมนุษยน์ัน้จดัเป็น
ทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัยิง่ของสงัคม ตลอดจนมคีวามส าคญัในระดบัประเทศและในระดบัโลก 
ประเทศต่างๆ ลว้นตอ้งการสรา้งทรพัยากรบุคคลของตนใหม้คีุณภาพ มกีารศกึษาทดี ี และมี
คุณธรรม เพราะทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพนัน้จะส่งผลใหป้ระเทศชาตมิคีวามเจรญิกา้วหน้า 
ซึง่ในบางประเทศ ถงึแมเ้ป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรการผลติไมม่ากนกั แต่กลบัเป็นประเทศทีม่ ี
ความเจรญิกา้วหน้า และมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของโลก เช่น ประเทศญีปุ่น่ หรอื 
สงิคโปร ์ เป็นต้น ทัง้นี้เป็นเพราะประเทศเหล่านี้มทีรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพนัน่เอง ดงันัน้ จงึ
กล่าวไดว้่า วตัถุประสงคข์องการศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสงัคม ตลอดจนประเทศชาต ินัน่เอง 
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2. วตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์าร (Organizational Objectives) ในระดบัองคก์าร หรอื
ระดบัหน่วยธุรกจิกเ็ช่นเดยีวกนั องคก์ารโดยทัว่ไปต่างพยายามแสวงหาบุคลากรทีเ่ก่งทีสุ่ด ดี
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ ซึง่การจะรบัคนเขา้มาท างานจะตอ้งผ่านกระบวนการสรรหา กระบวนการ
คดัเลอืก โดยตอ้งยอมเสยีเวลาและค่าใชจ้่าย เพื่อตอ้งการใหไ้ดค้นทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ทัง้นี้ เพราะ
คนคอื ผูใ้ชท้รพัยากรการผลติประเภทอื่นๆ ในการสรา้งผลก าไรและชื่อเสยีงให้กบัองคก์าร 
ดงันัน้หากองคก์ารไดค้นทีม่คีุณภาพแลว้ กจ็ะท าใหอ้งคก์ารเกดิความเจรญิกา้วหน้า สามารถ
แขง่ขนักบัองคก์ารอื่นๆได ้และสามารถสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัองคก์ารได ้

3. วตัถุประสงคใ์นระดบัหน้าที ่ (Functional Objectives) การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
นัน้ จะตัง้อยู่บนหลกัการทีว่่า บุคคลแต่ละคนมคีวามสามารถไมเ่หมอืนกนั แต่ละคนมคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของค าว่า “Put The Right Man On The Right Job” ใน
ระดบัฟงัก์ชัน่หรอืระดบัหน้าทีน่ัน้ แต่ละฝ่ายงานกม็คีวามตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
ศาสตร ์ หรอืในสายอาชพีของตน จงึจะท าใหฝ้า่ยนัน้ๆ สามารถผลติผลงานอนัมคี่าใหก้บัฝา่ย
งานของตนได ้

4. วตัถุประสงคใ์นระดบัตวับุคคล (Personal Objectives) มนุษยใ์นปจัจุบนัไดม้กีาร
พฒันาความสามารถกา้วหน้าอยา่งมาก เพราะมคีวามรูม้ากขึน้ อนัเป็นผลมาจากการเป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้ ฉะนัน้บุคคลแต่ละคนจะตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็น “ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่า” 
ซึง่หมายถงึ การพฒันาทางดา้นทกัษะ (Skill) ความรู ้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 

ศกัยภาพ (Capacity) และความสามารถในการด าเนินชวีติอยูร่ว่มกบัสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่า
เช่นเดยีวกนั 

การบริหารทรพัยากรมนุษยก์บัการบริหาร 

จากผลการศกึษาหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดพ้บว่า แทจ้รงิแลว้ค าว่า “การบรหิาร” 
(Administration) นี้ ไดม้กีารใชค้ าอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะในความหมายเดยีวกนันี้มาแลว้หลายค า เช่น 
ชาวกรกีโบราณ (Ancient Greeks) ทีช่วีติอยูใ่นช่วงเริม่ตน้ของยคุการบนัทกึทางประวตัศิาสตร ์
(The Earliest Times Of Recorded History) หรอืเมือ่ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ ไดใ้ชค้ าว่า “การ
เพิม่คุณค่างาน” (Job Enrichment)  ซึง่เป็นหนึ่งในเทคนิคทางการบรหิารจดัการ กล่าวคอื ชาวกรกี
ไดท้ าการเรยีนรูว้ธิกีารแก้ไขปญัหาความเบื่อหน่ายซึง่เกดิจากการท างานทีซ่ ้าซาก จ าเจ และเรยีนรู้
วธิกีารเพิม่ผลผลติ โดยการใชเ้สยีงดนตร ีจาก ขลุ่ย (Flute) กลอง (Drum) และการออกแบบท่าทาง
การท างานทีส่อดคลอ้งกบัจงัหวะท านองเพลง การเคลื่อนไหวทีม่ปีระสทิธภิาพ และการกระตุ้นการ
ท างานทีร่วดเรว็ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถท างานไดเ้ป็นเวลาทีย่าวนานมากยิง่ขึน้ และยงัไดเ้ปลีย่นความ
น่าเบื่อหน่ายใหก้ลายเป็นความสนุกสนานอกีดว้ย (Williams, 2007 : 34) ส าหรบัความหมายของ
การจดัการนัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงันี้ 
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ไวฮร์ชิ และ คนูซ ์(Weihrich & Koontz, 1994 : 4) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารว่า 
เป็นกระบวนการของการออกแบบและการรกัษาสภาพแวดลอ้ม ซึง่ปจัเจกบุคคลไดท้ างาน
รว่มกนัในรปูแบบของการรวมกลุ่มกนั และบรรลุเป้าหมายทีถู่กเลอืกไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่
ความหมายนี้สามารถอธบิายเพิม่เตมิได ้ คอื ผูบ้รหิาร จะรบัผดิชอบหน้าทีต่่างๆ เช่น การ
วางแผน การจดัองคก์าร การบรหิารงานบุคคล การน าองคก์ร และการควบคุม นอกจากนี้ 
รปูแบบของการจดัการ จะปรบัเปลีย่นไปตามรปูแบบขององคก์าร ส่วนการท าหน้าทีบ่รหิารนัน้ 
จะขึน้อยูก่บัระดบัของการบรหิาร แต่อยา่งไรกต็าม เป้าหมายของการบรหิารทุกระดบัคอืการ
เพิม่ผลผลติทีม่คีุณภาพใหแ้ก่องคก์าร  

เพท คารร์แิกน (Pat Carrigan) ผูบ้รหิารของบรษิทั เจอเนอรลั มอเตอร ์(GM) ไดใ้หค้ า
จ ากดัความสัน้ๆว่า การบรหิาร เป็นการท างานใหส้ าเรจ็โดยบุคคลอื่น (Getting Work Done 

Through Others) และ เพท คารร์แิกน (Pat Carrigan) ยงัไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า ผูบ้รหิารทีท่ า
หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ตอ้งค านึงถงึความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) คอื การท างานให้
ส าเรจ็ลุล่วงโดยใชค้วามพยายาม ใชจ้า่ยงบประมาณ และใหเ้กดิความสิน้เปลอืงทีน้่อยทีสุ่ด 

(Getting Work Done With A Minimum Of Effort, Expense, Or Waste) ส่วนประสทิธผิล 
(Effectiveness) คอืการปฏบิตังิานทีบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร เช่น การบรกิารและความ
พงึพอใจของลกูคา้ (Accomplishing Tasks That Help Fulfill Organizational Objectives) ซึง่ 
เพท คารร์แิกน (Pat Carrigan) ไดย้กตวัอยา่งองคก์ารทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เช่น บรษิทั United Parcel Service (UPS) ซึง่เป็นบรษิทัรบัจา้ง
ขนส่งพสัดุภณัฑ ์โดยท าการขนส่งพสัดุภณัฑม์ากกว่า 3,500 ลา้นชิน้ต่อปี และสามารถประหยดั
น ้ามนัเชือ้เพลงิได ้ 14 ลา้นแกนลอนต่อปี เมือ่บรษิทัน าซอฟแวร ์ PAL (Pre-load Assistance 

Label Software) มาใช ้ ซึง่เป็นซอฟแวรท์ีใ่ชใ้นการค านวณหาเสน้ทางทีใ่กลท้ีสุ่ด ใชเ้วลาน้อย
ทีสุ่ด และสิน้เปลอืงน ้ามนัเชือ้เพลงิน้อยทีสุ่ดในการไปถงึจดุหมายปลายทาง และยงัสามารถ
ค านวณหาปรมิาณการบรรทุกทีม่ากทีสุ่ด ต่อการขนส่งต่อเทีย่วไดอ้กีดว้ย ส่วนตวัอยา่งของการ
จดัการทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ เพท คารร์แิกน (Pat Carrigan) ไดย้กตวัอยา่งรา้น “Home Depot” ซึง่
เป็นรา้นขายวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและของใชใ้นบา้น (Warehouse-sized Hardware Stores) ซึง่
ปกตมิกัเกดิปญัหาทีส่บืเน่ืองมาจากการมลีกูคา้เป็นจ านวนมากและการเสยีเวลาต่อควิยาว อกี
ทัง้การใหบ้รกิารทีไ่มท่ัว่ถงึ โดยการแก้ปญัหาน้ี “Home Depot” ไดน้ าโปรแกรมทีเ่รยีกว่า 
“Service Performance Improvement-SPI” โดยการจดัเตรยีมสนิคา้ใหเ้สรจ็ก่อนเวลา 2 โมงเชา้
และจะไมม่กีารจดัชัน้วางสนิคา้อกีจนกระทัง่ 2 ทุ่ม เพื่อจะไดม้กี าลงัพนกังานทีว่่าง มาคอย
ใหบ้รกิารลกูคา้และคอยถามถงึความตอ้งการการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีจ่ดุ “Neutral Zone” (จดุ
ระหว่างหน้าแคชเชยีรแ์ละชัน้วางของ) ซึง่เป็นการเน้นความส าคญัในการใหก้ารบรกิารลกูคา้ 
(First Helping Customers) (Williams, 2007 : 4-5) 
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เดสเลอร ์(Dessler, 2013 : 30) กล่าวว่า การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการ กจิกรรม หรอื
เทคนิควธิกีารต่างๆทีผู่บ้รหิารองคก์ารน ามาใชอ้ย่างมศีลิปะ กล่าวคอื ตอ้งใชท้ัง้ความรูเ้ชงิ
วชิาการ และการประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ก็
เพื่อใหภ้ารกจิขององคก์ารบรรลุผลส าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ซึง่กระบวนการในการบรหิาร
จดัการ (Management Process) ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นขัน้ตอนแรกในการบรหิารทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ ซึง่
การวางแผน จะเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค ์ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT 

Analysis) การก าหนดวสิยัทศัน์ และภารกจิขององคก์าร การก าหนกลยทุธ ์ ซึง่แผนงานจะถูก
แบ่งแยกออกเป็นภารกจิต่างๆ และจะถูกน าไปปฏบิตัต่ิอไป 

2. การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นขัน้ตอนทีต่่อเนื่องจากการวางแผน กล่าวคอื 
ภารกจิต่างๆไดถู้กแปลงเป็นกจิกรรมยอ่ยๆ โดยกจิกรรมยอ่ยต่างๆเหล่านี้ จะถูกจดัเรยีงล าดบั
ก่อนหลงั และมคีวามสอดคลอ้งกบัแต่ละงาน จนกลายเป็นโครงสรา้งขององคก์าร นอกจากนี้ 
โครงสรา้งองคก์าร ยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบขององคก์ารทีเ่ป็นทางการ บ่งบอกถงึล าดบัของ
การบงัคบับญัชา และความเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัของระบบงานทัง้หมดขององคก์าร 

3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) เป็นขัน้ตอนในการไดม้าซึง่ทรพัยากรบุคคล อนัถอื
ว่าเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดในบรรดาทรพัยากรทัง้หมดขององคก์ารซึง่ประกอบดว้ย 4M’s 
(Man, Money, Material, And Management)  โดยการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐันัน้ จะ
ค านึงถงึหลกัการ “จดัคนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน” (Put The Right Man On The Right 

Job) เนื่องจากการบรหิารทรพัยากรมนุษยม์สีมมตุฐิานทีว่่า บุคคลแต่ละคนนัน้ มคีวามรู้
ความสามารถและความช านาญทีไ่มเ่หมอืนกนั ดงันัน้ จงึตอ้งจดัใหแ้ต่ละบุคคลไดท้ างานตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการใชศ้กัยภาพของบุคลากรใหเ้ตม็ที ่ และเกดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์าร  

4. การสัง่การ (Leading) หรอืการอ านวยการ (Directing) เป็นขัน้ตอนถดัจากการ
วางแผน การจดัองคก์าร และขัน้ตอนการจดับุคคลเขา้ท างาน ดงันัน้ จงึท าใหใ้นระบบของ
องคก์ารมทีัง้คนและงาน จงึท าใหเ้กดิค าถามทีว่่า ท าอยา่งไรจงึจะใหค้นเหล่านัน้ท างานไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีอ่งคก์ารมุง่หวงั ซึง่การสัง่การหรอืการอ านวยการนัน้
ผูบ้รหิาร จ าเป็นตอ้งศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูน้ า การสรา้งแรงจงูใจ การจดัการความขดัแยง้ และ
ทราบถงึเทคนิคการบรหิารสมยั เพื่อน ามาบรหิารคนและบรหิารงาน เพื่อใหง้านกบัคน
ผสมผสาน ควบคู่กนัไปอยา่งดทีีสุ่ด 

5. การควบคุม (Controlling) การควบคุม หมายถงึ การเปรยีบเทยีบผลการ
ปฏบิตังิานกบัผลลพัธท์ีไ่ดว้่ามคีวามสอดคลอ้งตรงกนัหรอืไม ่ และการปฏบิตังิานเกดิปญัหาและ
อุปสรรคใดๆบา้ง ทัง้นี้กเ็พื่อควบคุมให้การปฏบิตังิานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ โดย
จะตอ้งน าเทคนิคหรอืเครือ่งมอืต่างๆเขา้มาช่วยในการควบคุมดว้ย  
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กระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอน ดงัทีก่ล่าวมานี้ จะมลีกัษณะการเคลื่อนไหวเป็นวฏัจกัร 
(Cycle) ไม่มกีารสิน้สุด นัน่หมายความว่าเมือ่ท าขัน้ตอนที ่ 1 แลว้กจ็ะน าไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป
เรือ่ยๆจนถงึขัน้ตอนที ่ 5 แลว้กจ็ะกลบัมาสู่ข ัน้ตอนที ่ 1 คอืขัน้ตอนของการวางแผนใหม่อกี
เนื่องจากการบรหิารงานขององคก์ารนัน้ อยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็น
พลวตั นอกจากนี้ การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) ซึง่เป็นขัน้ตอนหน่ึงของการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ยงัเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการในการบรหิารองคก์ารดว้ย 

วิวฒันาการของการบริหาร 

การบรหิารในฐานะทีเ่ป็นสาขาของวชิาการสาขาหนึ่ง ถงึแมว้่าจะไดเ้ริม่ตน้ท าการศกึษา
อยา่งจรงิจงัเมือ่ประมาณ 125 ปีทีผ่่านมาน้ี แต่ส าหรบัแนวความคดิและการปฏบิตัทิางดา้นการ
บรหิารนัน้พบว่า ไดเ้ริม่ตน้ขึน้มานานนบั 5,000 ปี ก่อนครสิตกาล โดยชาวสุเมเรยีน ไดน้ าเอา
วธิกีารบรหิารขอ้มลู (Managing Information) มาใชใ้นการท าหน้าทีค่วบคุมการปฏบิตังิาน ชาว
สุเมเรยีนไดค้ดิคน้วธิกีารจดบนัทกึอย่างเป็นทางการ (Writing Scripts) ขึน้ ซึง่ไดน้ ามาใชใ้นการ
จดบนัทกึสนิคา้ (Goods) กลุ่มฝงูสตัว ์(Flocks And Herds Of Animals) เหรยีญ (Coins) ทีด่นิ 
(Land) และสิง่ปลกูสรา้ง (Building) นอกจากนี้ ชาวสุเมเรยีนยงัไดท้ าการจดัตัง้สถาบนัดา้นการ
บรหิารขึน้ โดยการใหบ้าทหลวง (Priest) ท าการบนัทกึบญัชขีอ้มลูเกีย่วกบัการเงนิบรจิาค 
(Donations) และการใชจ้า่ย (Payment) ลงในดนิเหนียว (Clay) แผ่นหนิ (Stone Tablets) หรอื 
หนงัสตัว ์(Animal-skin) เพื่อเกบ็ไวแ้สดงต่อหวัหน้าบาทหลวง (Chief Priest) 

ต่อมาหลงัจากยคุสุเมเรยีนประมาณหนึ่งพนัปี ชาวอยีปิตก์ไ็ดรู้จ้กัวธิกีารวางแผน การ
จดัองคก์าร และการควบคุมรวมทัง้การมรีะบบทีป่รกึษา (Consulting Staff) เพื่อใหค้ าปรกึษาใน
ระหว่างการก่อสรา้งปีรามดิ โดยเฉพาะการสรา้งปีรามดิของกษตัรยิ ์ Cheops ซึง่ใชจ้ านวนหนิ
มากถงึ 2,300,000 กอ้น แต่ละกอ้นถูกตดัเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั โดยมขีนาดและรปูรา่งที่
พอเหมาะ แลว้ขนส่งลงเรอืโดยใชเ้วลาประมาณ 2-3 วนัมายงัสถานทีใ่นการก่อสรา้ง ซึง่ตอ้งใช้
ระยะเวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 23 ปี และใชแ้รงงานคนทัง้หมดมากกว่า 28,000 คน โดยแบ่ง
ความรบัผดิชอบแตกต่างกนั ประกอบดว้ย คนงานก่อสรา้ง คนงานตดัหนิ ทหาร เจา้หน้าทีข่อง
รฐั ตวัแทนทางศาสนา และทาส ดงันัน้ จงึตอ้งใชค้วามสามารถเป็นอยา่งมากในการบรหิาร
จดัการทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่กรณดีงักล่าวนี้นับเป็นการพฒันาการครัง้ยิง่ใหญ่ขององค์
ความรูท้างการบรหิาร 

นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารน าหลกัการดา้นการบรหิารมาใชอ้กี เช่น กษตัรยิ ์ แฮมมรูาบี
(Hammurabi) ซึง่เป็นผูร้เิริม่วธิกีารการไต่สวนโดยใชพ้ยาน (Witnesses) และเอกสารทีถู่กเขยีน
ขึน้ (Written Documents) กษตัรยิ ์ เนบชูาดเนสซ่า (Nebuchadnezzar) ผูค้ดิคน้เทคนิค
ทางดา้นการจงูใจโดยใชค้่าจา้งเพื่อใหค้นงานท างานไดม้ากขึน้ ซุนว ู (Sun Tzu) เจา้ของผลงาน
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ชื่อ ศลิปะของการท าสงคราม (The Art Of War) ซึง่เน้นความส าคญัในการใชก้ลยทุธ ์ การ
แยกแยะและการโจมตจีดุอ่อนของขา้ศกึ และยงัเป็นผูเ้ขยีนต าราพชิยัสงครามทีม่หีลกัการว่า “รู้
เขารูเ้รา รบรอ้ยครัง้กช็นะรอ้ยครัง้” ซโีนฟ่อน (Xenophon) ผูต้ระหนกัถงึการจดัการและ
แยกแยะความแตกต่าง ระหว่างการบรหิารและศลิปะไดอ้ยา่งชดัเจน กษตัรยิ ์ ไซรสั (Cyrus) ซึง่
เป็นผูใ้หค้วามตระหนกัต่อมนุษยสมัพนัธใ์นองคก์ารและไดท้ าการศกึษาการเคลื่อนไหว เพื่อลด
เวลาทีเ่สยีเปล่าในการท างานดว้ย คาโต ้ (Cato) ผูเ้น้นความส าคญัทีค่ าพรรณนางาน (Job 

Descriptions) ดโีอคลเีทยีน (Diocletian) จกัรพรรดโิรมนัผูม้คีวามเชีย่วชาญเรือ่งการกระจาย
อ านาจในการปกครอง จนท าใหจ้กัรวรรดโิรมนัมขีนาดกวา้งใหญ่ไพศาล สามารถแบ่งแยกออก
ไดถ้งึ 4 เขตภมูศิาสตร ์13 เขตการปกครอง (Dioceses) และ 101 จงัหวดั อลัฟาราบ ีและกรา
ซาล ี (Alfarabi And Ghazali) ผูเ้ร ิม่ตน้คน้หาวธิกีารในการเป็นผูน้ าหรอืผูบ้รหิารทีด่ ี บราบารโิก้ 
(Barbarigo) ผูท้ าการอภปิราย ถกเถยีง ถงึการจดัโครงสรา้งองคก์าร วนีีเทยีน (Venetians) 
ผูอ้อกแบบชิน้ส่วนใหม้คีวามเป็นมาตรฐาน และสามารถเปลีย่นถ่ายกนัได ้เซอร ์โธมสั มอร ์(Sir 

Thomas More) เจา้ของผลงานชื่อ Utopia ผูเ้น้นเรือ่งความสญูเสยีของสงัคมจากการมผีูน้ าทีเ่ลว 
(Poor Leaders) และ มาเคยีววลิลี ่ (Machiavelli) ผูซ้ึง่เขยีนผลงานเกี่ยวกบัความส าคญัของการ
ท างานรว่มกนั อ านาจและความเป็นผูน้ าในองคก์าร (Williams, 2007 : 35-36) 

จากเนื้อหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่าการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละการ
บรหิารนัน้ มคีวามสมัพนัธก์นั กล่าวคอื การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกจิกรรมยอ่ยหนึ่งของ
การบรหิารภายในองคก์าร และการบรหิารทรพัยากรมนุษยก์ย็งันบัว่าเป็นกจิกรรมหลกั ทีม่ผีล
ต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร โดย ไรช ์(Reich, 2007 : 124) ไดก้ล่าวถงึเรือ่งนี้
ว่าการบรหิารองคก์ารนัน้ เริม่ตน้จากการเขา้ใจว่า ความส าเรจ็ขององคก์าร แทจ้รงิแลว้ขึน้อยูก่บั
ความสามารถในการดงึดูด (Attract) พฒันา (Develop) และรกัษา (Retain) พนกังานทีม่ ี
ความสามารถไว ้ ซึง่ในระยะยาวแลว้การท าหน้าทีใ่นฐานะผูบ้รหิาร จะตอ้งประสบกบัความทา้
ทายอย่างมาก ทัง้กระแสโลกาภวิตัน์ (Global) การเปลีย่นแปลงเป็นพลวตั (Dynamic) และ
เผชญิกบัสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนั (Competitive Environment) ทีร่นุแรงมากขึน้ ดงันัน้
ผูบ้รหิารจะตอ้งมทีกัษะในการออกแบบ (Designing) และประเมนิผลโปรแกรมการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์HRM ใหถู้กวธิ ี“Right Type”  

วิวฒันาการของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

ในยคุแรกเริม่ของการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดพ้บว่าชาวอยีปิต ์ (Egypt) และชาวบาบิ
โลน (Babylon) ไดท้ าการฝึกอบรมทกัษะ (Craft Skills) ใหแ้ก่คนงาน เพื่อใหค้นงานไดม้ทีกัษะ
เพยีงพอแก่การท างาน (Craft Workers) โดยในศตวรรษที ่13 การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะนี้ได้
แพรห่ลายไปทัว่ทัง้ยโุรปตะวนัตก โดยเฉพาะทีป่ระเทศองักฤษ ไดม้หีลกัฐานว่าการบรหิาร
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ทรพัยากรมนุษย ์ (HRM) ไดเ้กดิขึน้แลว้ เนื่องจากไดม้กีารฝึกทกัษะในดา้นช่าง (Masons) 

เกีย่วกบัช่างไม ้ (Carpenters) ช่างผลติสนิคา้จากหนงัสตัว ์ (Leather Workers) และช่างฝีมอื
ต่างๆ โดยผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ (Master Craft-workers) (Jackson & Schuler, 1995 : 237-

264) นอกจากนี้ ผูเ้ชีย่วชาญเหล่านี้ ยงัท าหน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าเรือ่งคุณภาพและวธิกีาร
ผลติ (Production) และยงัท าการวางเงือ่นไขในการปฏบิตังิานของแต่ละอาชพีอกีดว้ย 

ภายหลงัจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรมในประเทศองักฤษ ช่วงปลายของศตวรรษที ่ 18 
หรอืในทศวรรษที ่ 1780 ไดส้่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อระบบโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 
กล่าวคอืเกดิการเปลีย่นแปลงออกจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรม และไดส้นบัสนุน
ใหเ้อกชนประกอบวสิาหกจิโดยใชร้ะบบตลาด นอกจากนี้ยงัท าการคดิคน้เครือ่งจกัรไอน ้า เพื่อใช้
ในการผลติและการคา้ระหว่างประเทศ ท าใหร้ะบบการผลติเปลีย่นจากการผลติเพื่อการหยัง่ชพี 
กลายเป็นการผลติเพื่อการคา้ รวมทัง้ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการปฏบิตังิาน การแบ่ง
แผนกของงานออกเป็นส่วนๆ และการเกดิขึน้ของต าแหน่งประธานมอือาชพี (Boss) ซึง่ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของกจิการ จงึท าใหช้่องว่างระหว่างคนงานและเจา้ของกจิการ เกดิความห่าง
เหนิกนัมากยิง่ขึน้ ส่วนรปูแบบการบรหิารแบบองคก์ารถูกน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร
มากขึน้  

แนวคดิทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ด้ถูกน ามาใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิามากขึน้ 
โดยในช่วงเริม่ตน้ของทศวรรษที ่ 1890 บรษิทับางบรษิทัในสหรฐัอเมรกิาไดท้ าการจดัตัง้
หน่วยงาน ทีท่ าหน้าทีท่างดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ึน้ ส่วนภาครฐับาลกไ็ดท้ าการจดัตัง้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ชื่อ “The Civil Service Commission” 
โดยก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั ิ“The Pendleton Act Of 1883” (Hoogenboom, 1961) ซึง่มี
อทิธพิลอยา่งมากต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานรฐับาลกลาง (Federal Service) เช่น การรบัคนเขา้ท างาน 
ความปลอดภยัของพนกังาน การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การพฒันาอาชพี การประเมนิผล 
ตลอดจนการป้องกนัการก้าวก่ายงานราชการจากนกัการเมอืง (Van Riper, 1958 : 96-112) 
ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1890 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาคส่วน
เอกชน กไ็ดเ้ริม่ตน้ขึน้โดยการพฒันาการทดสอบเชาวป์ญัญาทัว่ไป (General Intelligence 

Tests) และการทดสอบความสามารถทางการคา้ (Trade Tests) ซึง่ไดน้ าไปใชแ้พรห่ลายใน
ธุรกจิของเอกชน ต่อมาในปี ค.ศ. 1902 รฐัแมรแีลนด ์ (Maryland) กไ็ดก้ าหนดการจา่ยเงนิ
ชดเชยใหแ้ก่พนกังาน ทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิานขึน้เป็นรฐัแรกและในปี ค.ศ. 1911 
ศาลสงูของสหรฐัอเมรกิา กไ็ดท้ าการประกาศการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ดงักล่าวทัว่ทุกรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Spates, 1960 : 73) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1911 หลายๆ บรษิทัตอ้งการลดการพพิาทระหว่างเจา้ของกจิการและ
พนกังานใหน้้อยลง จงึไดท้ าการจดัตัง้ฝา่ยทรพัยากรมนุษยข์ึน้ในช่วงทศวรรษที ่2 ของศตวรรษ
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ที ่ 20 ซึง่เป็นช่วงทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ขององคก์ารต่างๆ และได้
เกดิการจดัตัง้สหภาพแรงงานขึน้ ส่วนภาครฐักไ็ดเ้ขา้มาแทรกแซง (Intervention) การ
ปฏบิตังิานของพนกังานในกจิการต่างๆมากขึน้ เช่น ในองคก์ารผลติเหลก็ของสหรฐัอเมรกิา 
(U.S. Steel) ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานทางดา้นความปลอดภยั (Bureau Of Safety) สุขอนามยั 
(Sanitation) และสวสัดกิาร (Welfare) ขึน้ (Gulick, 1924 :185) 

ส่วนหน่วยงานทีด่แูลเกี่ยวกบัสวสัดภิาพของแรงงาน กไ็ดถู้กจดัตัง้ขึน้อย่างแพรห่ลาย
ทัว่สหรฐัอเมรกิาโดย ในปี ค.ศ. 1917 บรษิทั Standard Oil Of New Jersey กไ็ดอ้นุมตัแิผนใน
การจดัประชุมรว่มระหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้ท าการวางแผนการก าหนดกรอบเงนิ
ชดเชยส าหรบัผูเ้กษยีณอายุ (Retirement Income Plan)  การเอาประโยชน์จากประกนัภยั 
(Substantial Insurance Benefit) และอื่นๆ (Gibb & Knowlton, 1956 : 136) และในปี ค.ศ. 
1918 บรษิทั “H. J. Heinz, Colorado Fuel & Iron” และ บรษิทั “International Harvester” กไ็ด้
จดัตัง้ฝา่ยอุตสาหกรรมสมัพนัธ ์ “Department Of Industrial Relations” ขึน้ เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลอืแนะน าคนงานเกี่ยวกบัสภาพในการท างาน ทีพ่กัอาศยั การดแูลสุขภาพ และ
การศกึษา  ส่วน “Ford Motor Company” กไ็ดจ้ดัตัง้ฝา่ยสงัคม (Sociological Department) ขึน้ 
ซึง่เป็นการรวมกนัของ การแพทย ์ สวสัดกิาร ความปลอดภยั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แรงงานสมัพนัธ ์(Employee Relations) (Boettiger, 1923 : 127-133)  

ในช่วงทศวรรษที ่1930 และ 1940 การบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดก้ลายเป็นหน้าทีห่ลกั
ทีส่ าคญัในองคก์าร และมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งอาศยัความสามารถหรอืทกัษะในการบรหิาร
จดัการ โดยเรยีกฝา่ยทีท่ าหน้าทีน้ี่ว่า “Personnel Department” ซึง่ค าว่า “Personnel” มาจาก
ภาษาฝรัง่เศสโบราณ มคีวามหมายว่า “Persons” (Dulebohn, Ferris & Stodd, 1995 : 18-19) 

ซึง่หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ และได้
ท าการพฒันาปรบัปรงุเรือ่ยมาตามล าดบั ซึง่หากแบ่งแยกช่วงเวลาของพฒันาการทางดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ลว้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ช่วง ดงันี้ (Torrington, Hall & Taylor, 

2002 : 11-13) 

1. ช่วงของนักปฏิรปูสงัคม (The Social Reformer) การบรหิารงานบุคคล 
(Personnel Administration) ไดเ้ริม่ต้นขึน้ในศตวรรษที ่ 19 โดยนกัปฏริปูสงัคม เช่น ลอรด์ 
ชาฟบรี ่ (Lord Shaftesbury) และ โรเบริต์ โอเวน (Robert Owen) ซึง่ทัง้สองไดท้ าการ
วพิากษ์วจิารณ์ระบบกจิการส่วนตวั (The Free Enterprise) และความยากล าบาก (Hardship) 

ของคนงาน ซึง่เกดิจากความเหน็แก่ไดข้องเจา้ของกจิการ โดยไมค่ านึงถงึความเหนื่อยยากของ
คนงาน (Exploitation) จงึน ามาสู่การก าหนดกรอบของการบรหิารงานบุคคลขึน้ 

2. ช่วงของนักช่วยเหลือท่ีเมตตาปราณี (The Acolyte Of Benevolence) ในช่วง
คาบเกีย่วระหว่างปลายศตวรรษที ่ 19 และ ตน้ศตวรรษที ่ 20 ไดม้เีจา้ของกจิการบางรายเกดิ
แนวคดิในการบรหิารแบบพ่อปกครองลกู (Paternalistic) จงึไดท้ าการจดัตัง้หน่วยงานที่
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รบัผดิชอบในการก าหนด ตดิตามดแูลสวสัดกิารของคนงานขึน้ เพื่อลดความทุกขย์ากล าบาก
ของเหล่าคนงาน เช่น การก าหนดสวสัดกิารส าหรบัผูว้่างงาน การช่วยเหลอืผูท้ีเ่จบ็ปว่ยและการ
สนบัสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยั อาท ิกจิการของตระกูล ควอคเคอร ์(Quaker) ณ เมอืง Cadbury และ 
เมอืง Rowntree ของประเทศองักฤษ และ ธุรกจิสบู่ ของ “Lever Brother” ซึง่ผลจากการ
ปรบัปรงุเกี่ยวกบัสวสัดกิาร ไดท้ าใหก้จิการเหล่านี้ มผีลผลติทีม่ากขึน้ และคนงานไดส้มคัรใจใน
การท างานกบักจิการยาวนานขึน้  

3. ช่วงของการปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ ์ (The Human Bureaucrat) ช่วงที่
สามนี้ไดเ้ปลีย่นแนวคดิจากการเน้นทีส่วสัดกิาร (Welfares) แต่เพยีงอยา่งเดยีว กลายเป็นการ
เน้นความหลากหลายและเน้นวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ จงึเป็นช่วงทีม่นีักคดิหรอืนกั
ทฤษฏเีกดิขึน้มากมายหลายท่าน ซึง่ผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรมนุษยใ์นยคุนี้ เริม่ไดร้บัผดิชอบต่อ
การท าหน้าทีท่ีห่ลากหลายมากขึน้ เช่น การสรรหาคนเขา้ท างาน การฝึกอบรม การออกแบบ
งาน ซึง่แนวคดิทีเ่ป็นปฐมบทในช่วงนี้ ไดร้บัอทิธพิลมาจากแนวคดิของนกัสงัคมวทิยาชาว
อเมรกินั ชื่อ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ (Frederick W. Taylor) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดเ้ริม่ท าการคน้หากระบวนการในการบรหิารจดัการทีท่ าใหอ้งคก์ารมี
ผลผลติมากขึน้ เช่น การคน้หาว่าโครงสรา้งองคก์ารทีเ่หมาะสมนัน้ควรเป็นอย่างไร และท า
อยา่งไรคนงานจงึจะท างานไดม้ากขึน้ แนวคดิในยคุนี้จงึไดใ้หค้วามส าคญัต่อผลงานมากกว่าการ
ค านึงถงึ “คน” โดยมองว่าคนเป็นเพยีงแค่ปจัจยัหนึ่งในการผลติเท่านัน้ ส าหรบัแนวคดิของ เฟ
รดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์มดีงันี้  

หลกัการของ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ ถูกเรยีกว่า หลกัการจดัการเชงิ
วทิยาศาสตร ์ (The Scientific Management) ซึง่ไดน้ าเอาหลกัการทางวทิยาศาสตร ์เขา้มาช่วย
ในการบรหิาร เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถสรา้งผลผลติไดม้ากขึน้ เช่น หลกัการการพฒันาศาสตร ์
(Develop A Science) เป็นการน าวทิยาศาสตรม์าพฒันาองคป์ระกอบของงานแต่ละอยา่ง โดย
การศกึษา วเิคราะห ์และท าการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพยีงหนึ่งเดยีว (The One Best 

Way) ตวัอยา่งเช่น เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ ไดเ้สนอใหค้นงานไดห้ยดุพกัในระหว่างการ
ปฏบิตังิาน (Breaks) ทัง้ในตอนเชา้ เทีย่ง และเยน็ ซึง่ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ เชื่อว่า
การหยดุพกัสัน้ๆ จะท าใหค้นงานสามารถเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้ ซึง่คนส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ย แต่ 
เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ กส็ามารถพสิูจน์ใหเ้หน็ว่า แนวความคดิของเขาเป็นจรงิ เพราะ
หลงัจากทีค่นงานไดห้ยดุพกักท็ าใหเ้ขามกี าลงัในการงานไดม้ากยิง่ขึน้ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทย์
เลอร ์ ยงัไดน้ าวธิกีารทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เช่น การคดัเลอืก 
อบรม สอนงาน และพฒันาคนงาน เพื่อใหอ้งคก์ารไดค้นงานทีเ่หมาะสม และเพื่อช่วยเหลอืให้
คนงานไดม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ ซึง่ก่อนหน้านัน้ การจา้งงานมกัเกดิจากความรกัชอบพอส่วนตวั
ของหวัหน้างานหรอืการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ต่อมา เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์
ไดเ้สนอใหอ้งคก์ารท าการจา้งคนงาน โดยการพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และสตปิญัญา 
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ซึง่ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ เรยีกคนงานกลุ่มนี้ว่า “First Class Worker” นอกจากนี้ เฟ
รดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์ ยงัไดใ้ชว้ธิกีารจา่ยค่าตอบแทนตามผลงานทีแ่ต่ละคนผลติได ้ หรอื 
แบบรายชิน้ กล่าวคอื หากใครท างานมากกไ็ดม้าก ใครท างานน้อยกไ็ดน้้อย หรอืที ่เฟรดเดอรคิ 
ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์เรยีกว่า “Fair Day’s Work Fair Day’s Pay” (Daft & Armstrong, 2009 : 56; 

Williams, 2007 : 39-41) 

นอกจากการบรหิารเชงิวทิยาศาสตรข์อง เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทยเ์ลอร ์แลว้ ยงัมี
วธิกีารบรหิารทีส่ าคญัในช่วงนี้อกีวธิหีนึ่ง เรยีกว่า การบรหิารแบบระบบราชการ (Bureaucracy) 

ซึง่เป็นการก าหนดระเบยีบกฎเกณฑใ์หแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั ทฤษฏนีี้ถูก
คดิคน้ขึน้โดย แมก็ เวบเบอร ์ (Max Weber) นกัสงัคมวทิยาชาวเยอรมนั ซึง่ค าว่าราชการใน
ความหมายของ แมก็ เวบเบอร ์นัน้ หมายถงึ องคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่ และมโีครงสรา้งทีซ่บัซอ้น 
ดงันัน้ องคก์ารตามความหมายน้ีจงึไมใ่ช่เฉพาะองคก์ารของรฐัเท่านัน้ โดยหลกัการส าคญัของ
ระบบราชการ ตอ้งมลีกัษณะทีส่ าคญั คอื มกีารแบ่งงานกนัท าตามความรูห้รอืความถนดัของแต่
ละคน มสีายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน และมกีารระบุกฎเกณฑห์รอืระเบยีบในการปฏบิตัไิวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

นอกจากนี้แลว้ ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไดม้แีนวคดิทางการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์กดิขึน้มากมาย ซึง่นอกจากแนวคดิของ เฟรดเดอรคิ ดบับลวิ เทย์
เลอร ์ และ แมก็ เวบเบอร ์ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมแีนวคดิทีเ่รยีกว่า “หลกัการจดัการ” (The 

Principle of Management) ทีถู่กคดิคน้ขึน้โดย เฮนรี ่ ฟาโยล ์ (Henri Fayol) ซึง่เขาไดท้ าการ
ก าหนดหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการว่าประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร 

(Organization) การสัง่การ (Command) การตดิต่อประสานงาน (Coordination) และการ
ควบคุม (Control) หรอื ทีน่ิยมเรยีกกนัทัว่ไปว่า “POCCC” นัน่เอง (Weihrich & Koontz, 1994 

: 37) 

ส่วน ลนิดอล เออรว์กิค ์และ ลเูธอร ์กูลกิค ์(Lyndall Urwick & Luther Gulick) กไ็ด้
เสนอแนวคดิการบรหิาร โดยระบุว่าหน้าทีข่องหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารนัน้จะประกอบดว้ย 1) 
การวางแผน (Planning) 2) การจดัองคก์าร(Organization) 3) การบรหิารบุคคล (Staffing) 4) 
การอ านวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Co-ordination) 6) การรายงาน (Reporting) 

7) การงบประมาณ (Budgeting) หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า “POSDCORB” นอกจากนี้ ยงัไดเ้กดิ
แนวคดิทีส่ าคญัอื่นๆ เกดิขึน้ในช่วงนี้อกีหลายแนวคดิ เช่น แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบท่าทาง
และการเคลื่อนไหว (Motion Study) ของ แฟรงค ์ และ ลลิเลีย่น กลิเบริธ์ (Frank & Lillian 

Gillberth) แนวคดิการจดัท าตารางเวลาการปฏบิตังิาน (Gantt Chart) ของ เฮนรี ่ แกนทท ์
(Henry Gantt) แนวคดิหลกัการจดัองคก์าร (Principles Of Organization) ของ เจมส ์ มนูเนย ์
และ อลนัไรเลย ์ (James Mooney & Alan Reiley) และแนวคดิการมองความขดัแยง้ของ แมรี ่
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ปารค์เกอร ์ฟอลเลตต ์(Mary Parker Follett) เป็นตน้ (Merrick, 1984 : 69-75 & Daft, 2010 : 

33-35) 

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้ธิกีารจดัการเชงิวทิยาศาสตร ์จะท าใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้ แต่
แนวคดินี้กไ็ดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์และการต่อตา้นจากคนบางกลุ่ม เนื่องจากมองว่า เป็นการ
จดัการทีมุ่ง่เน้นเฉพาะการเพิม่ผลผลติแต่เพยีงอยา่งเดยีว โดยใชป้จัจยัทางเศรษฐกจิเป็น
เครือ่งมอืในการจงูใจแต่กลบัมองขา้มคุณค่าความเป็นมนุษยข์องคนงาน ซึง่คนงานถูกเปรยีบได้
กบัปจัจยัในการผลติปจัจยัหน่ึงเท่านัน้เอง อยา่งไรกต็าม แนวคดิการจดัการเชงิวทิยาศาสตรน์ี้ ก็
ไดร้บัความนิยมเรือ่ยมาจนกระทัง่ เอลตนั เมโย (Elton Mayo) ไดท้ าการศกึษาทีเ่รยีกว่า 
“Hawthorne Study” จงึท าใหแ้นวคดิการใหค้วามส าคญัแก่คุณค่าของมนุษย ์ (คนงาน) ได้
กลายเป็นประเดน็ทีถู่กหยบิยกมากล่าวถงึและท าการศกึษากนัมากขึน้ โดยค าว่า “Hawthorne” 
นัน้ มาจากชื่อของโรงงานผลติชิน้ส่วนอเิลคทรอนิกสแ์ห่งหนึ่งที ่ เอลตนั เมโย ไดท้ าการศกึษา 
โดยตัง้อยูท่ีเ่มอืงชคิาโก มลรฐัอลิลนิอยส ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เอลตนั เมโย ไดท้ าการทดลอง
ศกึษาปจัจยัทางกายภาพ การใหข้วญัและก าลงัใจในการท างาน และการใหบุ้คลากรไดม้โีอกาส
สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั ซึง่ผลจากการศกึษาทดลองปรากฏว่าการสรา้งขวญัและก าลงัใจต่อ
พนกังาน ไดส้่งผลใหพ้นกังานสามารถสรา้งผลผลติใหก้บัองคก์ารได้จ านวนมากขึน้ (Williams, 

2007 : 53) 

การศกึษาพฤตกิรรมองคก์ารของ เอลตนั เมโย ไดส้่งผลใหเ้กดินกัทฤษฎทีีส่นใจ
ท าการศกึษาในดา้นนี้เกดิขึน้อกีหลายท่าน เช่น อบัราฮมั มาสโลว ์ (Abraham H. Maslow) ซึง่
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น บดิาแห่งทฤษฎแีรงจงูใจ (Theory Of Human Motivation) ไดเ้สนอ
หลกัความตอ้งการ 5 ขัน้ของมนุษย ์ (Hierarchy Of Needs) โดยกล่าวว่า ความตอ้งการของ
มนุษยใ์นขัน้แรก คอื ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ถดัจากนัน้กเ็ป็นความตอ้งการดา้นความ
ปลอดภยั ความตอ้งการความรกั ความตอ้งการการยอมรบัจากสงัคม และสุดทา้ยคอืความ
ตอ้งการความสมหวงัในชวีติ (Frick, 1989 : 19-50; Maslow, 1967 : 26-93) ส่วน ดกัลาส แมค
เกรเกอร ์ (Douglas M. McGregor) กไ็ดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมองคก์ารของมนุษย ์ ซึง่ ดกัลาส 
แมคเกรเกอร ์ไดท้ าการแบ่งกลุ่มของมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื ประเภทแรกเรยีกว่า “ทฤษฏ ี
X” ซึง่มสีมมตฐิานในแงล่บ โดยมองว่ามนุษยม์คีวามเกยีจครา้น ชอบหลกีเหลีย่งความรบัผดิชอบ 
ไมม่คีวามจรงิใจ ไมส่ามารถควบคุมพฤตกิรรมตนเองได ้ และไมใ่ส่ใจต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 
ส่วนประเภททีส่องเรยีกว่า “ทฤษฏ ี Y” ซึง่มสีมมตฐิานในแงบ่วก โดยมองว่ามนุษยม์คีวาม
รบัผดิชอบ มคีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ มคีวามจรงิใจ และสามารถ
ควบคุมตนเองได ้ ดงันัน้ “ทฤษฎ ี X” ผูบ้รหิารจะตอ้งท าการควบคุมอย่างใกลช้ดิ ใชว้ธิกีารจงูใจ
ดว้ยแรงจงูใจทางเศรษฐกจิส่วน “ทฤษฎ ีY” ผูบ้รหิารต้องท าการคน้หาเป้าหมายความส าเรจ็ของ
แต่ละคน เพื่อทีจ่ะรวมเป็นเป้าหมายความส าเรจ็ขององคก์าร และเน้นการใหอ้สิระในการ
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ปฏบิตังิาน การท าใหง้านเป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจ และการกระตุ้นการคดิสรา้งสรรค ์ (Bedeian & 

Wren, 2001 : 221-225) 

นอกจากนี้ ยงัมนีกัทฤษฏคีนส าคญัในช่วงเวลานี้อื่นๆอกี เช่น เดวดิ แมค็เคลเลน 
(David McClelland) ผูเ้สนอทฤษฏคีวามตอ้งการสามดา้น (The Three Needs Theory/ 

Trichotomy Of Needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการดา้นสงัคม อ านาจ และการประสบ
ความส าเรจ็ (Hoy & Miskel, 2008 : 135-174) และเรนสสิ ไลเกติรต์ (Rensis Likert) ผูเ้สนอ 
Likert Scale (Foster, 2012) เออรว์ิน่ แอล เจนิส (Irving L. Janis) เจา้ของแนวคดิการคดิตาม
กลุ่ม (Group Think) ทีม่องว่าอทิธพิลของกลุ่มส่งอทิธพิลต่อการตดัสนิใจของสมาชกิ (Smith & 

Mann, 1992 : 812-813) และ เฟรเดอรคิ เฮอกซเ์บอรก์ (Frederick Herzberg) เจา้ของทฤษฏ ี
2 ปจัจยั (Two-factor) โดยไดแ้บ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานของคนงานออกเป็น 2 ประเภท 
คอื ปจัจยับ าบดัหรอืปจัจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) และ ปจัจยัจงูใจหรอืปจัจยักระตุน้ 
(Motivation Factors) เป็นตน้ (Herzberg, 1968 : 53-62; 1987 : 109-120; 1996 : 184-186) 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่า แนวคดิหรอืทฤษฏทีีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานี้ ต่างเน้นความ
สนใจเกีย่วกบัความรูส้กึของบุคคล และการยอมรบัผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่
ส่งผลต่อการปฏบิตังิานในองคก์าร ซึง่จากแนวคดิต่างๆเหล่านี้ จงึท าใหก้จิกรรมของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยไ์ดถู้กใหค้วามส าคญัและถูกหยบิยกมาเป็นประเดน็หลกัในการศกึษามากขึน้ 
ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของการสรา้งแรงจงูใจ การใหร้างวลัการลงโทษ การสื่อสาร  พฤตกิรรม และ
มนุษยส์มัพนัธ ์ในองคก์าร เป็นตน้ 

4. ช่วงคณะกรรมการเจรจาต่อรองเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกนั (The Consensus 

Negotiator) ในช่วงเวลานี้ ผูบ้รหิารทรพัยากรบุคคลจะไดเ้น้นการเพิม่ทกัษะในการเจรจา
ต่อรอง ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงหลงัของสงครามโลกครัง้ทีส่อง เป็นช่วงเวลาทีท่ ัว่โลกต่าง
ขาดแคลนสนิคา้และทรพัยากร (Scarce Resource) นอกจากนี้ ยงัเป็นช่วงทีไ่ดม้กีารจดัตัง้
สหภาพการคา้ (Trade Union) หรอืที ่ นกัวเิคราะหผ์ูน้ าอุตสาหกรรมในทศวรรษที ่ 1960 ชื่อ 
“Allan Flanders” เรยีกว่า “The Challenge From Below” โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารงาน
บุคคล ไดท้ าการรวบรวมและจดัตัง้สถาบนัใหม่ๆ ขึน้ เช่น สถาบนัคณะกรรมการดา้นการให้
ค าปรกึษา สถาบนัคณะกรรมการดา้นการผลติ และสถาบนัทีด่แูลสวสัดกิารต่างๆ นอกจากนี้ 
ในช่วงทศวรรษที ่ 1940 กจิการต่างๆ ทัว่สหรฐัอเมรกิา กไ็ดด้ าเนินกจิการภายใตข้อ้บงัคบัดา้น
กฎหมาย (Statutory Duty) โดยมสีหภาพแรงงานเป็นตวัแทนของแรงงาน (The Unions 

Representing Employees) ท าหน้าทีใ่นการเจรจาต่อรอง (Negotiate) กบันายจา้ง ซึง่การ
บรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารภาครฐั กไ็ดร้เิริม่ท าการจดัตัง้หน่วยงานดา้นบุคลากรขึน้ 
(Personnel Officers) ในช่วงเวลานี้ และไดก้ าหนดหลกัสตูรดา้นบรหิารงานบุคคลใน
มหาวทิยาลยัต่างๆ อกีทัง้ไดท้ าการก าหนดต าแหน่งทีป่รกึษาส าหรบัรฐัมนตรกีระทรวงแรงงาน 
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(The Ministry Of Labor) ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นเป็นต าแหน่ง “The Advisory Conciliation And 

Arbitration Service” หรอืเรยีกว่า “ACAS” 
5. ช่วงมนุษยอ์งคก์าร (Organization Man) ในช่วงทา้ยของทศวรรษที ่ 1960 ได้

เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบการบรหิารงานบุคคล โดยเน้นดา้นการบรหิารมากขึน้ รวมทัง้การ
เน้นกจิกรรมทางการบรหิาร เช่น การพฒันาเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) 

การพฒันาบุคลากร และการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ (Specialist Expertise) ไวก้บั
องคก์าร 

6. ช่วงนักวิเคราะห์ก าลงัคน (The Manpower Analyst) ในช่วงสุดทา้ยก่อนทีจ่ะ
เขา้สู่การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นทศวรรษที ่ 1980 ฝา่ยบุคคลไดเ้ริม่ท าการพยากรณ์อตัรา
ก าลงัคนทีห่น่วยงานมคีวามตอ้งการ โดยไดม้กีารน าเอาเทคนิคและวธิกีารใหม่ๆ มาใช ้ เช่น การ
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative Activity) การพฒันาเทคโนโลยทีางการสื่อสาร (Information 

Technology) ซึง่ขัน้ตอนการบรหิาร มดีงันี้ 
6.1 ท าการประมาณการว่า จ านวนบุคลากรทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาวนัน้ มปีรมิาณเท่าใด และมคีุณสมบตัอิย่างไร  
6.2 การก าหนดอตัราก าลงั โดยใชว้ธิกีารคาดการณ์จากปจัจยัทีม่อีทิธพิลจาก

ภายนอก (External Circumstances) และกระแสแนวโน้ม (Current Trends) ความตอ้งการใน
อนาคต 

6.3 ท าการตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความแน่ใจว่า จ านวนบุคลากรไดต้รงกบัความ
ตอ้งการ (Supply Meets Demand) ขององคก์ารจรงิหรอืไม ่  

7. ช่วงของการบริหารทรพัยากรมนุษยย์ุคใหม่ (Modern Theory / Modern Or 

Contemporary Approach) ซึง่ไดเ้ริม่ต้นขึน้จากการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 
และต่อเนื่องถงึการศกึษาองคก์ารทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (Formal Organization And 

Informal Organization) ซึง่ทัง้ 2 เรือ่งนี้เป็นเรือ่งทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนั โดยนักทฤษฎใีนยคุนี้ได้
พยายามทีจ่ะขจดัช่องโหว่ของทัง้สองยุค กล่าวคอื พยายามเน้นความสนใจทัง้ต่อ “ผลผลติ” และต่อ 
“คน” จงึท าใหแ้นวคดิในการมององคก์ารเป็นการมองทัง้ระบบ (System Approach) ซึง่ในระยะแรก
ของการศกึษา ยงัคงท าการศกึษาเฉพาะตวัแปรภายในองคก์าร หรอืเป็นระบบปิด (Close System) 

และต่อมาจงึมองว่า แทจ้รงิแลว้สภาพแวดลอ้มภายนอกมผีลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินงาน
ขององคก์าร จงึไดท้ าการศกึษาองคก์ารในรปูแบบ ระบบเปิด (Open System) ดว้ย 

การบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นปัจจบุนั 

ทรพัยากรมนุษยใ์นอดตี ถูกมองว่าเป็นค่าใชจ้า่ยทีส่ ิน้เปลอืง (Overhead Cost) และ
ไมใ่ช่ปจัจยัทีส่ าคญัมากนกัต่อความส าเรจ็ขององคก์าร ดงันัน้ หากองคก์ารมนีโยบายทีจ่ะลด
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ค่าใชจ้่าย ซึง่ค่าใชจ้่ายประเภทแรกทีอ่งคก์ารส่วนใหญ่จะปรบัลดคอื งบประมาณทีเ่กีย่วกบัการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เช่น ลดงบประมาณในการพฒันา ฝึกอบรม แมแ้ต่การเลกิจา้ง แต่
ปจัจบุนั องคก์ารต่างๆไดใ้หค้วามส าคญัต่อทรพัยากรมนุษยม์ากยิง่ขึน้ และใหค้วามส าคญั
ครอบคลุมพนกังานในทุกหน้าทีทุ่กระดบัชัน้ขององคก์าร ซึง่จากเดมิมุง่สนใจแต่เฉพาะพนกังาน
ในระดบัปฏบิตั ิ(Blue-collar) แต่เพยีงอยา่งเดยีว เนื่องจากเป็นกลุ่มพนกังานทีท่ าการผลติสนิคา้
ขององคก์าร ต่อมาจงึเปลีย่นแนวคดิในการใหค้วามสนใจพนกังานในแผนกงานอื่น ๆ เช่น
พนกังานในสายสนับสนุนดว้ย โดยแนวคดิหลงันี้ไดร้บัอทิธพิลอยา่งมากจาก ปีเตอร ์ เอฟ ดรกั
เกอร ์ (Peter F. Drucker) (Foulkes, 1993 : 71-72) ส่วนปจัจยัหลกัทีท่ าใหอ้งคก์ารประสบ
ผลส าเรจ็นัน้ มดีงันี้ 

1. วธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร ซึง่ในปจัจบุนัไดเ้กดิแนวคดิในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญั 4 ประการ ดงันี้ 

1.1 การบรหิารงานตอ้งท าควบคู่ไปกบัการบรหิารคน เนื่องจากทรพัยากรมนุษย์
เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในบรรดาปจัจยัทัง้หมดของการบรหิารซึง่ประกอบดว้ย คน 

(Man) เงนิทุน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ (Management) หรอื 4M’s 
กล่าวคอื มนุษยเ์ป็นผูท้ าการเปลี่ยนแปลงทรพัยากรใหเ้ป็นผลลพัธ ์ (Output) ทีต่อ้งการ ดงันัน้
หากการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ กจ็ะเอือ้อ านวยใหม้นุษยป์ฏบิตังิานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

1.2 ผูบ้รหิารทุกคนตอ้งมคีวามสามารถในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพราะ
การจดัการทรพัยากรมนุษยน์ัน้มใิช่หน้าทีข่องฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ต่เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็น
หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารทุกคนในองคก์าร เช่น ความสามารถในการกระตุน้ จงูใจ ให้
บุคลากร ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามความรบัผดิชอบของฝา่ย
ต่างๆ 

1.3 การน าแนวคดิการบรหิารเชงิระบบเปิด (Open System) มาใช ้ โดยมองว่า
การปฏบิตังิานภายในองคก์ารนัน้ ตอ้งไดร้บัอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าว ซึง่
องคก์ารจะตอ้งใหค้วามใส่ใจต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก และเตรยีมความ
พรอ้มขององคก์าร ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่านัน้ 
(Contingency Management) 

1.4 เน้นการบรหิารเชงิรกุ (Proactive Approach)  ผูบ้รหิารตอ้งมวีสิยัทศัน์  
และมคีวามสามารถในการพยากรณ์อนาคต มทีกัษะในการวางแผนกลยทุธแ์ละน าเอาเครือ่งมอื
ทางการบรหิารสมยัใหม่มาใช ้เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2. แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั ควรเปลีย่นเป็นแนวคดิเรือ่ง
ของ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) ซึง่เน้นถงึ คุณลกัษณะทีแ่ต่ละบุคคลน ามาใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน อาท ิ ความเฉลยีวฉลาด ความรูซ้่อนเรน้ (Tacit Knowledge) ทกัษะ และ
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ความสามารถในการเรยีนรู ้(Hyman, 1987; ผสุ เดชะรนิทร,์ 2546 : 95; นิสดารก ์เวชยานนท,์ 
2551 : 2-7 และ พชิติ เทพวรรณ์, 2555 : 76-77) ซึง่อทิธพิลของแนวคดิทุนมนุษยน์ี้ ไดท้ าให้
มมุมองเกีย่วกบัมนุษยไ์ดเ้ปลีย่นไปจากเดมิ โดยในอดตีนัน้มองว่าหน้าทีข่องการบรหิารงาน
บุคคล เป็นหน้าทีข่องฝา่ยบุคคล (Personnel Department) ทีท่ าหน้าทีเ่พยีงการบนัทกึและเกบ็
ขอ้มลูทัว่ๆไปเท่านัน้ ต่อมาจงึไดเ้กดิแนวคดิ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) ซึง่ไดป้รากฏใหเ้หน็
ตามสื่อและผลงานวชิาการต่างๆมากมาย และถอืว่าเป็นนวตักรรมหรอืเป็นพฒันาการทีส่ าคญั
ของการบรหิารทรพัยากรบุคคล ท าใหผู้บ้รหิารเริม่มองว่าคนเป็นทรพัยากรและเป็นทรพัยส์นิที่
ส าคญัขององคก์าร หรอืมองว่าบุคลากรขององคก์ารเป็น “ทุน” (Capital) ทีอ่งคก์ารตอ้งบรหิาร
จดัการใหด้ ีเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์าร เช่น การพฒันาทางดา้นความสามารถ การจงูใจ 
การรบัรูบ้ทบาทสถานภาพขององคก์าร และการบรหิารจดัการทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ 
(Situation Contingencies) (Mc Shane, 2006) 

นอกจากนี้ ฟิทซ ์เอน็ซ ์(Fitz-enz, 2000 : 7) เจา้ของผลงานชื่อ “ROI Of Human 

Capital” ยงัไดก้ล่าวถงึ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) ไวว้่า หมายถงึ องคป์ระกอบของปจัจยั
ต่างๆ ดงันี้ 

2.1 คุณลกัษณะของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน เช่น ความฉลาด ก าลงักาย 
ก าลงัใจในการท างาน ทศันคต ิและความมุง่มัน่ 

2.2 ความสามารถของบุคคลทีเ่กดิจากการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

2.3 การแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั ของสมาชกิในองคก์าร 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่า เมือ่นึกถงึ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) แลว้ เราคงไมไ่ด้
นึกถงึเฉพาะทรพัยากรบุคคล หรอื การบรหิารทรพัยากรบุคคลภายในองคก์ารเท่านัน้ แต่ทุน
มนุษย ์ จะตอ้งครอบคลุมถงึความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เครอืข่าย รวมทัง้สิง่อื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลทีก่่อใหเ้กดิคุณค่าและประโยชน์ต่อองคก์าร การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์น
ปจัจบุนั เป็นแนวคดิทีค่ านึงถงึสภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งยอมรบักนัอย่าง
กวา้งขวางว่า “องคก์าร” คอื “ระบบ” และตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) ทีต่อ้งมปีฏสิมัพนัธ์
อยา่งกวา้งขวางกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดไดอ้ย่างด ี ซึง่องคก์าร
จ าเป็นตอ้งท าการปรบัตวัอยูเ่สมอ ส่วนหน่วยงานดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์อง กต็อ้งยอมรบั
สภาพทีจ่ะตอ้งปรบัตวัและตอ้งเผชญิกบัปญัหาเช่นเดยีวกนั อาท ิ การยอมรบัต่อสภาพทาง
การเมอืง ทีอ่งคก์ารจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเหมาะสมทางการเมอืง หรอืเทคโนโลยทีีต่อ้ง
ปรบัตวัใหท้นัตามการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีหรอืแมแ้ต่กระแสของโลกาภวิตัน์ เป็นตน้  
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รปูภาพท่ี 1 - 1 แสดงการระบบเปิด (Open System) 

 หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้ จะตอ้งท าการปรบัตวัตาม
กระแสของสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั ซึง่เป็นผลใหอ้งคก์ารตอ้งอยูใ่นสภาพของสงัคมยคุไร้
พรมแดน ยคุแห่งการเรยีนรู ้ ส่งผลใหม้กีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้ และมาตรฐานของบุคคลากรกส็งูขึน้
ตามดว้ยเช่นกนั นัน่หมายถงึ หน้าทีข่ององคก์ารจะตอ้งท าการสรรหาคดัเลอืกบุคคล ทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ และมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้และใชศ้กัยภาพเหล่านัน้
ใหเ้ตม็ที ่รวมถงึการรูจ้กัวธิทีีจ่ะรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คี่าเหล่านัน้ ใหอ้ยูท่ างานใหก้บัองคก์าร
ต่อไปอยา่งยาวนาน ดงันัน้ผูบ้รหิารจะตอ้งค านึงถงึทัง้เรือ่งคนซึง่จะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบังาน
ทีท่ า อกีทัง้ยงัตอ้งบรหิารกจิการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป กล่าวคอื 
องคก์ารควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดม้กีารพฒันาตน ใหเ้ป็นผูม้วีสิยัทศัน์ และสามารถน าเอา
เทคนิคทางการบรหิารใหม่ๆมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ารใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

ความท้าทายของการบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต 

การเปลีย่นแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆขององคก์าร ไดส้่งผลใหก้ารบรหิารทรพัยากร
มนุษยเ์กดิความทา้ทายมากขึน้ เช่น การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ ซึง่จากเดมิเป็นการ
แขง่ขนักนัเฉพาะทางดา้นการคา้และการลงทุน (Trade And Investment) ปจัจบุนัเปลีย่นเป็น
การแขง่ขนัดา้นการด าเนินการ (Operations) การจดัการ (Management) และการใชก้ลยทุธท์ี่
แตกต่าง (Strategic Alliances) ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร ใหม้ศีกัยภาพ
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ในการแขง่ระดบัสากล (Global Competent Employees) มากขึน้ นอกจากนี้ ยงัเกดิการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรศาสตร ์ เช่น การเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุ และความหลากหลายของ
ประชากรมมีากขึน้ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความหลากหลายของพนกังานในองคก์ารตามมา (Diversity 

Of Employees) อกีทัง้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละการเอาเครือ่งมอืทางการบรหิาร 
(Management Tools) ใหม่ๆ  มาใชม้ากขึน้ จงึท าใหบุ้คลากรตอ้งมคีวามรูแ้ละมกีารศกึษามาก
ขึน้ ซึง่องคก์ารกต็อ้งเพิม่การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะความรูแ้ละความสามารถใหแ้ก่พนกังาน
มากขึน้ดว้ย 

 ปจัจยัต่างๆ เหล่านี้ ไดส้่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และยากแก่การ
พยากรณ์ทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต อยา่งไรกต็าม หากใชว้ธิกีารพยากรณ์
บนพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมแลว้ กจ็ะสามารถคาดการณ์แนวโน้มของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคตไดด้งันี้ 

1. รปูแบบการให้บริการ เนื่องจากการเน้นประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร กอปรกบั
การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ดงันัน้ จงึท าใหห้น่วยงานต่างๆ น าเอาเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยในการใหบ้รกิารมากขึน้ ทัง้นี้เพื่อความสะดวก รวดเรว็และลดตน้ทุนในการผลติโดยเฉพาะ
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีางดา้นการสื่อสาร โดยคาสซโิอ ้ (Cascio, 2003 : 3) ไดก้ล่าวถงึ
ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยทีางดา้นการสื่อสารมาใชใ้นการบรหิารในศตวรรษที ่ 21 ว่า
เหมอืนการน าเครือ่งจกัรไอน ้าหรอืสายพานล าเลยีง (Assembly Line) มาใชใ้นอดตี ซึง่ท าให้
สามารถสื่อสารระหว่างกนัไดเ้พยีงแค่พรบิตาเดยีว 

2. รปูแบบในการบริหารจดัการ เนื่องจากความสะดวกรวดเรว็ในการบรหิารจดัการ 
จงึท าใหห้น่วยงานของรฐั ใชว้ธิกีารกระจายอ านาจในการบรหิารมากขึน้ การออกแบบโครงสรา้ง
ทีเ่ป็นแบบแบนราบ (Flatten) มากขึน้ อกีทัง้มคีวามยดืหยุน่ (Flexible) และสามารถเชื่อมโยงต่อ
กนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และคลอบคลุมทัว่ถงึทัง้เจา้หน้าที ่ ผูร้บับรกิาร หรอืหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 
แบบใยแมงมุม 

3. รปูแบบของบุคลากร เนื่องจากความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที่ของ
รฐัมมีากขึน้ ในขณะที่จ านวนเจา้หน้าทีผู่้ให้บรกิารกลบัมจี านวนลดลงอย่างสวนทางกนั ซึง่เป็น
ผลสบืเนื่องมาจากนโยบายในการลดก าลงัคน ตามแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ ดงันัน้ 
องคก์ารจงึต้องสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใหม้อีงคค์วามรู้และมทีกัษะใหม่ๆอยู่
เสมอ  

4. รปูแบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ เนื่องจากตลาดไดก้ลายเป็นของผูซ้ือ้ โดย
ผูบ้รโิภค สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไดอ้ย่างเสรมีากขึน้ ส่งผลใหผู้ผ้ลติสนิคา้ตอ้งท าการ
แขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงมากขึน้ตาม ซึง่ความส าเรจ็ขององคก์ารจงึไมไ่ดอ้ยูท่ีท่รพัยากรดา้น
ทรพัยส์นิ เงนิทุน หรอืแรงงานแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ขึน้อยูก่บั “ความรู”้ (Knowledge) ของ
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บุคลากรทีส่ามารถน ามาพฒันานวตักรรมของสนิคา้ พฒันากระบวนการปฏบิตังิาน และการ
บรกิารทีร่วดเรว็และตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ อกีทัง้มตีน้ทุนทีต่ ่าลง เป็นตน้ 

5. รปูแบบโครงสร้างประชากร ซึง่โครงสรา้งของประชากรไทยมแีนวโน้มทีม่อีตัรา
การเกดิลดลง ส่วนจ านวนผูส้งูอายจุะมสีดัส่วนทีม่ากขึน้ ประเทศไทยจะตอ้งเผชญิกบัการขาด
แคลนทรพัยากรบุคคลในวยัแรงงานในอนาคต ดงันัน้ อาจใชว้ธิกีารจา้งงานทีม่คีวามหลากหลาย
มากขึน้ เช่น ผูร้บัจา้งอสิระ (Freelancer)  หรอื อาจพจิารณาจา้งกลุ่มคนทีเ่กษยีณแลว้ เขา้มา
ท างานในบางหน้าที ่รวมถงึการใชน้วตักรรมทางการบรหิารเพื่อดงึเอาคนดคีนเก่ง ใหเ้ขา้มารว่ม
งานกบัองคก์ารมากขึน้ 

6. รปูแบบการส่ือสาร เนื่องจากความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึท า
ใหม้กีารน าเอา “Social Media” มาใช ้ เช่น Facebook, Twitter, Myspace, Line, Linkedln, 

App, และ Blogs เป็นตน้ มาเป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูป้ฏบิตังิาน ลกูคา้ ผูข้าย
ปจัจยัการผลติหรอืแมแ้ต่กบัสมาชกิในชุมชน ดงันัน้ องคก์ารจงึตอ้งพยายามพฒันาทกัษะในการ
ใชเ้ครือ่งมอืเหล่านี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการท างานของฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 
เช่น การคดัเลอืกและการสมัภาษณ์ผ่านออนไลน์ (Social Recruiting: Virtual Interview) การ
สัง่งานทางออนไลน์ หรอืการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นตน้ 

7. รปูแบบของความหลากหลาย (Diversity) การบรหิารทรพัยากรมนุษยย์คุใหม่
จะตอ้งมกีระบวนทศัน์ในการท างานทีเ่ปิดกวา้ง มคีวามเป็นสากล ยอมรบัในความแตกต่าง 
หลากหลาย เช่น เพศ อาย ุ เชือ้ชาต ิ ศาสนา ชนชัน้ทางสงัคม เป็นตน้ และตอ้งมมีุมมองในเชงิ
บวกต่อความหลากหลายเหล่านี้  โดยจะตอ้งพยายามบรหิารบนความแตกต่างหลากหลายทัง้
มวล ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์าร 

8. รปูแบบการบริหารทรพัยากรมนุษยสี์เขียว (Green HR) ปจัจบุนัไดเ้น้นการ
บรหิารจดัการองคก์ารทีบ่รสิุทธิ ์ ซึง่ค าว่า “บรสิุทธิ”์ นัน้ มอียู ่ 2 นยั คอื นยัแรก หมายถงึ 
ปราศจากการคอรปัชัน่ และนยัทีส่อง หมายถงึ การไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วนยทุธศาสตรใ์นการบรหิาร (Strategic Partner) จงึตอ้ง
บรหิารโดยรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น การส่งเสรมิความเป็นอยู่ของชุมชน พนกังาน และ
การรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ยงัตอ้งแสวงหาวธิกีารลดการใชท้รพัยากร เช่น การกรอก
ใบสมคัรผ่านเวบไซต ์การน าระบบ “Social Recruiting : Virtual Interview” มาใช ้เป็นตน้ 

ขอบเขตความรบัผิดชอบและกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 

ผูบ้รหิารฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ ถงึแมไ้ม่มอี านาจหน้าทีใ่นสายงานหลกัโดยตรง แต่มี
อ านาจหน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน า และช่วยสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝา่ยต่างๆ ซึง่สามารถ
แบ่งหน้าทีข่องผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยไ์ด ้ดงันี้ (Cascio, 2543 : 6-8) 
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1. การจดัหาพนกังาน (Staffing) ซึง่ประกอบไปดว้ยหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ การคน้หา
ขอ้มลูเพื่อจดัท าการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ (Human 

Resource Planning)   การพจิารณาปรมิาณและทกัษะของพนกังานทีอ่งคก์ารตอ้งการ การสรร
หา คดัเลอืก หรอืสนบัสนุนใหผู้ม้คีุณสมบตัเิหมาะสมไดท้ างานกบัองคก์าร 

2. การบ ารงุรกัษา (Retention) ซึง่ประกอบไปดว้ยหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ การจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้กูล การแรงงานสมัพนัธ ์ การดแูลสุขภาพและความปลอดภยั 
ตลอดจนการจดัสรรสวสัดกิารต่างๆแก่พนกังาน  

3. การพฒันา (Development) เป็นหน้าทีท่ีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน (Competencies) ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การพฒันาความรู ้ ทกัษะ  
ความสามารถ ในการเพิม่ผลผลติ ตลอดจนบุคลกิภาพดา้นต่างๆของพนกังาน 

4. การปรบัเปลีย่น (Adjustment) แนวทางในการปฏบิตัติาม (Compliance) เช่น การ
ก าหนดกฎระเบยีบหรอืขอ้ปฏบิตั ิ การโยกยา้ยสบัเปลีย่นหน้าที ่ การใหอ้อกหรอืปลดออก เป็น
ตน้ 

5. การเปลีย่นแปลงองคก์ารโดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อใหอ้งคก์ารประสบผลส าเรจ็ตามที่
คาดหวงั (Managing Change)  

 อยา่งไรกต็าม การท าหน้าทีด่า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ยงัสามารถจ าแนกกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็น 3 ช่วงเวลา ดงันี้ 

1. กจิกรรมก่อนการเขา้รว่มงาน     โดยหน่วยงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
ขององคก์ารจะตอ้งท าการวางแผนทรพัยากรบุคคล การสรรหา และการจงูใจบุคคลทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และมคีวามเหมาะสมกบังาน ให้ไดร้บัโอกาสในการเขา้ท างานในองคก์าร อกีทัง้
ตอ้งรูจ้กัเลอืกใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารทีจ่ะเขา้ถงึกลุ่มตลาดแรงงานเป้าหมาย ทีอ่งคก์ารตอ้งการได้
อยา่งเหมาะสม นอกจากสามารถดงึดดูคนใหส้นใจเขา้มาสมคัรงานแลว้ หน่วยงานดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ตอ้งท าการคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดใหเ้ขา้มาท างานกบั
องคก์าร เพราะบุคลากรทีม่คีุณภาพ จะช่วยส่งเสรมิสนับสนุนใหอ้งคก์ารเกดิความเจรญิก้าวหน้า
ไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป 

2. กจิกรรมในขณะปฏบิตังิาน เมือ่ไดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถแลว้ หน่วยงาน
ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ยงัมหีน้าทีใ่นการพฒันาและธ ารงรกัษาใหส้มาชกิขององคก์าร 
มคีุณภาพชวีติทีด่ ี มสีภาพการท างานทีด่ ี มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างานและมคีวามรูส้กึเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร โดยจะตอ้งจดัฝึกอบรมพฒันา ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม รวมถงึสวสัดกิาร ความปลอดภยั ตลอดจนใหโ้อกาสในการเตบิโต มี
ความเจรญิกา้วหน้าในสายอาชพี สิง่เหล่านี้จะเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรสามารถท างาน และ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหก้บัองคก์ารไดอ้ย่างเตม็ก าลงัความสามารถ  
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3. กจิกรรมภายหลงัจากการปฏบิตังิานหรอืพน้สภาพการเป็นพนกังานแลว้     
หน่วยงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ตอ้งค านึงถงึบุคลากรทีท่ างานกบัองคก์ารจนครบเกษยีณอายุ 
หรอืบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งออกจากงานไป ซึง่มไิดเ้กดิจากการกระท าความผดิ โดยการจดัเตรยีม
ความพรอ้มและใหค้วามมัน่คงหลงัเกษยีณอาย ุ เพื่อใหบุ้คคลสามารถด ารงชพีอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมคีวามสุข เช่น การใหบ้ าเหน็จ บ านาญ ทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิทดแทน หรอืเงนิชดเชย 
เป็นตน้ 

ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่า หน้าทีข่องผูบ้รหิารฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะมทีัง้หน้าทีต่าม
สายการบงัคบับญัชาหลกั (Line Function) ซึง่รบัผดิชอบในงานตามกจิกรรมของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ เพื่อใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร และยงัมหีน้าทีใ่นการให้
ค าปรกึษา คอยใหค้วามช่วยเหลอื (Staff Function) หรอืค าแนะน าแก่สายบรหิารในฐานะการ
เป็นหุน้ส่วนกลยทุธ ์ (Strategic Partner) ดงันัน้ ผูบ้รหิารฝา่ยทรพัยากรมนุษยค์วรมคีวามรูท้ี่
หลากหลาย เช่น ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย แรงงานสมัพนัธ ์ ความปลอดภยั สุขภาพของบุคคล 
อตัราค่าจา้ง รวมทัง้ดา้นประโยชน์และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้ 

ปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ประกอบดว้ยปจัจยัภายใน 
และปจัจยัภายนอก ดงัน้ี 

1. ปจัจยัแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) หมายถงึ ปจัจยัภายในองคก์าร ทีม่ ี
ผลกระทบต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 

1.1 นโยบาย (Policies) โดยการก าหนดนโยบายขององคก์าร จะตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และครอบครวัถงึกจิกรรมต่างๆภายในองคก์าร รวมถงึกจิ
กรรมการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์ว้ย เช่น นโยบายดา้นการสรรหาบุคลากร นโยบายดา้นการ
จา่ยเงนิเดอืนหรอืการจดัสรรสวสัดกิารต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 ภารกจิ (Mission) ภารกจิหรอืพนัธกจิขององคก์ารถูกก าหนดขึน้ เพื่อให้
องคก์ารไดท้ราบว่าองคก์ารจะตอ้งท าภารกจิอะไรบา้ง จงึจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์
โดยภารกจิเหล่านัน้จะมผีลกระทบต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์ว้ย เนื่องจากบุคลากรกค็อื
บุคคลทีจ่ะตอ้งปฏบิตัภิารกจิดงักล่าวนัน้ 

1.3 วฒันธรรมองคก์าร (Corporate Culture) วฒันธรรมองคก์าร คอื สิง่ทีบุ่คคล
ในองคก์ารส่วนใหญ่ประพฤตปิฏบิตัต่ิอๆกนัมา จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์าร ดงันัน้ 
วฒันธรรมองคก์ารจงึมผีลกระทบต่อกจิกรรมการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ นอกจากนี้ วฒันธรรม
องคก์ารยงัมสี่วนต่อการเลอืกสรรบุคลากรดว้ย กล่าวคอื บุคคลทีจ่ะเขา้มาอยูใ่นองคก์ารจะตอ้ง
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สามารถปรบัตวั หรอืยอมรบัวฒันธรรมขององคก์ารนัน้ๆ จงึจะอยูร่ว่มกนัในองคก์ารไดอ้ย่างมี
ความสุข 

1.4 ความไมเ่ป็นทางการ (Informal Organization) ความไมเ่ป็นทางการของ
องคก์าร หมายถงึ องคก์ารทีม่ลีกัษณะของความสมัพนัธส์่วนตวัเกดิขึน้ อนัเน่ืองมาจาก ทศันคต ิ
ค่านิยม ความเชื่อ ทีเ่หมอืนกนัอยา่งใดอย่างหนึ่ง จงึเกดิการรวมกลุ่ม หรอืการรวมตวัขึน้ โดยไม่
เป็นไปตามโครงสรา้งองคก์าร  ซึง่ความทีไ่มเ่ป็นทางการขององคก์าร จะแทรกตวัอยูใ่นองคก์าร
ทีเ่ป็นทางการเสมอ และความสมัพนัธส์่วนตวัเหล่านัน้จะท าใหก้ารท างานลื่นไหลดขีึน้ และท าให้
บุคลากรไดร้บัขวญัก าลงัใจจากการมกีลุ่มมสีงัคมของตน แต่หากมคีวามไมเ่ป็นทางการมาก
เกนิไป กอ็าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ การท างานทีล่่าชา้ และท าใหร้ะบบการท างานตาม
โครงสรา้งขององคก์ารตอ้งเสยีไป เป็นตน้ ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึตอ้งค านึงถงึ 
ความไมเ่ป็นทางการเหล่านี้ดว้ย 

1.5 รปูแบบการบรหิารงานของผูน้ า (Management Style Of Leader) ซึง่เป็น
ประเดน็ทตีอ้งยอมรบักนัว่า การเปลีย่นแปลงต่างๆในองคก์ารนัน้ บางครัง้อาจเกดิจากบุคคล
เพยีงคนเดยีว หรอืบุคคลกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในองคก์ารเท่านัน้ ซึง่กค็อื ผูน้ า หรอื ผูบ้รหิาร 
นัน่เอง เมือ่เปลีย่นผูน้ า หรอื ผูบ้รหิารใหม ่ นโยบายต่างๆกอ็าจเปลีย่นแปลง ส่วนจะ
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางใดนัน้ กต็อ้งขึน้อยูก่บั รปูแบบ (Style) ในการบรหิารงานของผูน้ านัน้ๆ 
และแน่นอนว่ากจิกรรมต่างๆของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ก็จะตอ้งขึน้อยูก่บัรปูแบบในการ
บรหิารงานของผูน้ าเหล่านัน้เช่นเดยีวกนั 

1.6 กลุ่มลูกจา้ง (Employees) กลุ่มของลูกจา้ง เป็นกลุ่มของบุคคลทีต่้องปฏบิตัิ
ตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยตรง ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยก์ค็วรต้อง
ค านึงถึงกลุ่มของลูกจ้างเหล่านี้  เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม และการ
ประเมนิผล ดงันัน้ ควรต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้สนองนโยบาย ทัง้น้ี ก็เพื่อป้องกัน
ปญัหา ความขดัแยง้ การลาออก หรอืการรอ้งทุกขต่์างๆ เป็นตน้ 

2. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) หมายถงึ ปจัจยัแวดลอ้ม
ภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร ซึง่ประกอบดว้ย 

2.1 ตลาดแรงงาน (The Labor Market) กจิกรรมทางการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ เช่น การสรรหาบุคลากรเขา้ท างาน จะตอ้งค านึงถงึตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวชิาชพี
ดว้ยว่า มแีรงงานลน้ตลาด หรอื ขาดตลาด เพราะหากแรงงานในสายวชิาชพีนัน้ ลน้ตลาด เราก็
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชน้โยบายเชงิรกุ ไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายมาก หรอืหากแรงงานในสายวชิาชพีนัน้ 
ขาดตลาด เรากจ็ะไดเ้ตรยีมการรองรบั และแสวงหาดวู่าจะหากลุ่มคนเป้าหมายทีต่อ้งการ
เหล่านัน้ไดจ้ากทีไ่หน ซึง่อาจตอ้งทุ่มงบประมาณมากกว่าสายวชิาชพีอื่นๆ หรอืตอ้งให้
ทุนการศกึษา โดยมสีญัญาในการเขา้ปฏบิตังิานภายหลงัการส าเรจ็การศกึษา เป็นต้น 
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2.2 ผูร้บับรกิาร/ลกูคา้ (Client/Consumer) แนวทางของการจดัการภาครฐัแนว
ใหม ่ ไดเ้น้นถงึการใหบ้รกิารประชาชน โดยการน าเครื่องมอืทางการบรหิารต่างๆมาใช ้ และมี
พืน้ฐานแนวคดิตามแบบการตลาด (Marketing Base)  ทัง้นี้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิม่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใหบ้รกิารตามหลกัการของ “New Public Management–
NPM” โดยเปรยีบประชาชนเป็นเสมอืนพระเจา้ ดงัค ากล่าวทีว่่า “ลกูคา้คอืพระเจา้” เพราะลกูคา้
คอืตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารอยู่รอดได ้ ไมเ่พยีงแต่การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ท่านัน้ ที่
ตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ แต่หมายถงึการบรหิารจดัการ ทุกๆดา้นภายใน
องคก์ารทีต่อ้งค านึงถงึลกูคา้เป็นหลกั  

2.3 กฎหมาย (Legal) การบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะในส่วนของภาครฐั
นัน้ จะตอ้งค านึงหรอืใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏบิตัติามกรอบของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยตรง เช่น พระราชบญัญตัขิา้ราชการพล
เรอืน พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน กฎส านกังาน ก.พ. โดยออกตาม
ความในพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน   ขอ้บงัคบั ก.พ. ว่าดว้ยเรือ่งต่างๆ ระเบยีบ 
ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี ประมวลขา้ราชการและจรรยาบรรณขา้ราชการ
พลเรอืนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ซึง่กฎหมายต่างๆเหล่านี้ จะมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้กดิ
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ ดงันัน้ องคก์ารจะตอ้งตดิตามสถานการณ์ และขอ้มลู
ขา่วสารต่างๆ เพื่อไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดต่อการท าหน้าที่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์เป็นตน้ 

2.4 เศรษฐกจิ (Economic) ปจัจุบนัพบว่าโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของไทย ยงัไม่
เอือ้ต่อการพฒันาอย่างทัว่ถงึและยัง่ยนื อกีทัง้ยงัมปีจัจยัเสีย่งและปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิช่องว่างทาง
เศรษฐกจิมากขึน้ โดยเฉพาะการถอืครองทีด่นิยงัมคีวามเหลื่อมล ้ากนัมาก  ซึง่ในระยะยาวแลว้
จะกลายเป็นความเสีย่งทีจ่ะยิง่ท าใหเ้กดิช่องว่างในสงัคมทีรุ่นแรงขึน้ได้ อกีทัง้โครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิของไทยยงัเอือ้ประโยชน์ต่อกลุ่มเจา้ของทุนมากกว่าแรงงาน การมุง่เน้นการพฒันาการ
ส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมหลกั เพื่อเรง่การขยายตวัทางเศรษฐกจิภายใต้
กระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมเกดิความกา้วหน้ามากกว่าภาคการเกษตร สดัส่วน
มลูค่าผลผลติและผลติภาพสูงกว่าภาคเกษตรมาก กลุ่มทุนอุตสาหกรรมจงึมอี านาจในการต่อรอง
และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเชงินโยบายของรฐับาลมากกว่า จงึกลายเป็นช่องว่างระหว่างชน
ชัน้รายไดแ้ละเกดิความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการและกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน รวมทัง้ท าใหเ้กดิ
ปญัหาคุณภาพชวีติของแรงงานผูม้รีายไดน้้อย นอกจากนี้ การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ ทีพ่ึง่พงิ
การส่งออกสนิคา้และบรกิารรวมทัง้แหล่งทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั ไดส้่งผลใหเ้กดิความ
อ่อนไหวและเกดิความผนัผวนไดง้า่ย ต่อระบบเศรษฐกจิของไทย ซึง่อาจมผีลท าใหเ้กดิการลด
ตน้ทุนค่าจา้งแรงงาน การเลกิจา้ง และท าใหเ้กดิปญัหาการว่างงานตามมา  

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2886&catid=429&Itemid=211
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=447&Itemid=217
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=448&Itemid=217
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&layout=blog&view=category&id=448&Itemid=217
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ดงันัน้ รฐับาลไทยตอ้งเรง่พฒันาทกัษะของแรงงาน ใหส้ามารถแขง่ขนักบั
แรงงานต่างชาตไิด ้   เรง่เพิม่ความรูแ้ละทกัษะแรงงานไทยให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ีในขณะเดยีวกนั รฐับาลตอ้งแกไ้ขการผกูขาดทางการคา้ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการสรา้ง
โอกาสทางธุรกจิโดยเฉพาะธุรกจิรายยอ่ย การสนบัสนุนการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละขอ้มลูขา่วสาร
อยา่งเท่าเทยีมกนั เพิม่การเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี และแหล่งเงนิทุนของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม รวมทัง้การส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคอย่างพอประมาณ การพึง่พา
ตนเอง การสรา้งภูมคิุม้กนั และการเตรยีมความพรอ้มจากการเปลีย่นแปลงตามกระแสของ
โลกาภวิฒัน์ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

2.5 สงัคม (Society) ตอ้งยอมรบัว่าปญัหาการพฒันาทางดา้นสงัคมของไทย ยงั
มชี่องว่างทีแ่ตกต่างกนัมากระหว่างชนชัน้ พืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์ ดา้นสาธารณูปโภค การศกึษา 
และการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูข่าวสาร ท าใหผู้ด้อ้ยโอกาสยงัไมส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารทางสงัคม
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ อกีทัง้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยงัไมม่หีลกัประกนัทางสงัคมหรอืไมไ่ดร้บั
สวสัดกิารใดๆจากรฐั สาเหตุดงักล่าวนี้เป็นปจัจยัผลกัดนัใหป้ระชาชนเกดิการยา้ยถิน่ฐาน จาก
ชนบทเขา้สู่ตวัเมอืง ผูส้งูอายแุละเดก็ถูกปล่อยใหอ้ยูต่ามล าพงั ส่วนแรงงานทีเ่ขา้สู่ตวัเมอืงกม็กั
เป็นแรงงานไรฝี้มอื ขาดทกัษะ และไดร้บัค่าแรงต ่า กลายเป็นปญัหาผูม้รีายไดน้้อยทีอ่าศยัใน
ชุมชนเมอืง  นอกจากนี้ สงัคมไทยยงัขาดความสมดุล ทัง้ในดา้นการศกึษาระดบัสงูในบางสาขา 
และการประกอบอาชพี และโอกาสของสตรใีนการเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้องคก์ารภาครฐัและ
องคก์ารเอกชน หรอืการเป็นนกัการเมอืง ทัง้ในระดบัชาตแิละการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ยงัมน้ีอย 
ไมส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์ ดงันัน้บทบาทของหน่วยงานภาครฐั จงึ
จะตอ้งมคีวามเป็นมอือาชพี มกีารแกไ้ขปญัหาอยา่งทนัท่วงท ี และเบด็เสรจ็เดด็ขาด ตลอดจน
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่มในการบรหิารจดัการมากขึน้  

2.6 เทคโนโลย ี (Technology) ปจัจยัดา้นเทคโนโลยมีผีลกระทบต่อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์2 ดา้น ดงันี้ 

2.6.1 องคก์ารต่างๆ ไดน้ าเอาเทคโนโลยเีขา้มาท างานแทนคน เนื่องจาก
ความตอ้งการเพิม่ขดีความสามารถในการผลติหรอืการใหบ้รกิาร รวมถงึการลดต้นทุนค่าใชจ้่าย
ดา้นงบประมาณ จงึท าใหห้น่วยงานต่างๆน าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใหบ้รกิารประชาชน เช่น 
ในกรณีของหน่วยงานภาครฐัทีไ่ดน้ าเอาระบบรฐับาลอเิลคทรอนิกส ์ หรอื มกัเรยีกกนัทัว่ไปว่า “E–
government”  ซึง่เป็นการใหบ้รกิารของส่วนราชการ ผ่านทางเครอืข่ายอเิลคทรอนิกส ์ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพ เพิม่การเขา้ถงึการบรกิารของภาครฐั เสรมิสรา้งความ
โปรง่ใสของการด าเนินงานของภาครฐั สนบัสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชน และท าใหห้น่วยงาน
ของรฐัมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชนมากขึน้ 
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2.6.2 องคก์ารตอ้งใชบุ้คลากรทีรู่เ้ท่าทนัเทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานมากขึน้ 
เนื่องจากเทคโนโลยทีีถู่กน ามาใชใ้นองคก์ารสมยัใหมน่ัน้ จะมคีวามสลบัซบัซอ้น ดงันัน้ จงึ
จ าเป็นตอ้งอาศยัเจา้หน้าทีท่ีม่ทีกัษะ และมคีวามช านาญเพื่อมาท าหน้าทีด่งักล่าว จงึจ าเป็นอย่าง
ยิง่ทีอ่งคก์ารจะตอ้งจดัเตรยีมบุคลากรใหม้คีวามพรอ้ม เพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงทางดา้น
เทคโนโลย ี

2.7 การเมอืง (Politic) กรอบในการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะในส่วน
ภาครฐั เป็นเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรง กบันโยบายการบรหิารประเทศของรฐับาลในแต่ละ
ยคุสมยั ซึง่นโยบายดงักล่าวจะมผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะในภาครฐั โดย
รฐับาลสมยัปจัจบุนั ไดม้กี าหนดนโยบายในการพฒันาบุคคลากร เพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัอย่างไรกต็าม การท าหน้าทีด่า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นทางปฏบิตั ิ นอกจาก
จะตอ้งใชค้วามสามารถในการบรหิารจดัการเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็แลว้ ยงัตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆดงัทีก่ล่าวมาแลว้ และเหนือสิง่อื่นใดการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ตอ้งมคีวามสามารถในการปรบัตวั ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

 

รปูภาพท่ี 1 - 2 แสดงการปฏบิตักิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ทกัษะ และการเปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์ 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Squires (2001 : 482) 
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จากตวัแบบขา้งตน้นี้  สามารถอธบิายไดว้่านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งมทีกัษะ 
(Skill) ในการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ เช่น ทกัษะในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย การมปีฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสารกบัสมาชกิในองคก์าร (Squires, 2001; Yukl, 2002) 
นอกจากนี้ ยงัตอ้งมทีกัษะดา้นการคดิเพื่อเขา้ใจในบทบาท (Role) ของตน (Agshae & Bratton, 

2001; Senge, 1990) และการก าหนดระเบยีบกฎเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ รวมทัง้จะตอ้งมี
ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร เพื่อการถ่ายทอดสู่พนกังานภายในองคก์าร เป็นตน้ (Guest 

& Conway, 2002) 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 

 ปญัหาหรอืความขดัแยง้ในองคก์ารนัน้เป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่งมไิด ้ บางปญัหากแ็กไ้ขได้
งา่ย บางปญัหากแ็กไ้ขไดย้าก หรอืบางปญัหากอ็าจแก้ไขไมไ่ดเ้ลย โดยปญัหาทีม่กัสรา้งความ
ยุง่ยากใหก้บัผูบ้รหิารมากทีสุ่ดนัน้ มกัเป็นปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั “คน” ซึง่มอียูห่ลายประเดน็ โดย
ตวัอยา่งของปญัหาทางดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษยม์ ีดงันี้  

1. การรบัคนไมเ่หมาะสมกบังาน 

2. อตัราการเขา้-ออกสงู (High Turnover) 

3. พนกังานปฏบิตังิานไมเ่ตม็ความสามารถ 

4. การสญูเสยีเวลามากไปกบัการคดัเลอืกและการสมัภาษณ์ 

5. บรรยากาศและเงือ่นไขในสถานทีท่ างานไมเ่อือ้อ านวยต่อการท างาน  
6. พนกังานขาดขวญัและก าลงัใจ 

7. กจิกรรมส าคญัขององคก์ารไมไ่ดร้บัการปรบัปรงุเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กดิความ
เบื่อหน่ายในการท างาน 

8. ปญัหาดา้นการสื่อสารภายในองคก์าร เช่น ระบบสายการบงัคบับญัชาทีย่าวเกนิไป 
และส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดยีว ส่วนการสื่อสารภายนอกระหว่างองคก์ารกบัสงัคมนัน้ ยงั
มคีวามสมัพนัธก์นัน้อยมาก 

9. พนักงานไม่มสี่วนร่วมในนโยบายหรอืการวางแผน โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมใน
ดา้นการตดัสนิใจเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆของหน่วยงาน 

10. การจา่ยผลตอบแทนของพนักงานทุกระดบั ไม่มคีวามแน่นอนและไมเ่ป็นระบบ ซึง่
ตอ้งท าการแกไ้ขโดยจดัใหม้รีะบบการจ่ายค่าตอบแทนทีช่ดัเจน เป็นธรรม และเป็นทีย่อมรบั 

11. ฝา่ยทีก่ าหนดนโยบายไดม้กีารเปลีย่นแปลงกจิกรรมทางการบรหิาร โดยไมไ่ดแ้จง้
ใหฝ้า่ยปฏบิตักิารทราบล่วงหน้า ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงในหลกัการหรอืนโยบายทีส่ าคญั ตอ้ง
แจง้ล่วงหน้าเพื่อใหพ้นกังานไดม้สี่วนรว่ม 

12. วธิกีารวดัและประเมนิผลไม่มมีาตรฐานทีเ่ชื่อถอืได ้
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สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 1  

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Management/Administration) เดมิที
ใชค้ าว่าการบรหิารงานบุคคล (Personnel Administration) แต่เนื่องจากบรบิทของการท าหน้าที่
และความรบัผดิชอบไดเ้ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ จงึตอ้งเปลีย่นเป็น การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
แทน เพื่อความเหมาะสม กล่าวคอื ปจัจบุนัไดใ้หค้วามส าคญักบั “คน” มากขึน้ โดยมองว่า คน
เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า โดยองคก์ารจะตอ้งท าการคน้หาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บุคลากร ทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และท าการฝึกอบรมพฒันา บ ารงุรกัษาไวใ้หอ้ยูใ่นองคก์ารตราบเท่าทีอ่งคก์ารมี
ความตอ้งการ นอกจากนี้ วธิกีารบรหิารกต็อ้งมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ กระจายอ านาจในการ
ตดัสนิใจ การใหค้วามส าคญัต่อการมสี่วนรว่มของสมาชกิในองคก์ารอย่างเท่าเทยีม และการ
ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดขององคก์ารเป็นหลกั   
 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นทางปฏบิตัไิดเ้ริม่ตน้ขึน้มาตัง้แต่สมยัอยีปิตโ์บราณ โดย
ไดฝึ้กทกัษะใหก้บัคนงาน เสมอืนรปูแบบในการฝึกอบรมในปจัจบุนั และวธิกีารน้ีกไ็ดแ้พรห่ลาย
มากขึน้ในช่วงของการปฏวิตัอุิตสาหกรรม ส่วนการเปลีย่นแปลงทางดา้นการบรหิารทรพัยากร
มนุษยค์รัง้ใหญ่นัน้เกดิขึน้ทีส่หรฐัอเมรกิา ในช่วงทศวรรษที ่ 1890 และพฒันาเรือ่ยมาอยา่ง
ต่อเนื่อง อยา่งไรกต็าม สามารถแบ่งช่วงของการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์อกไดเ้ป็น 6 ช่วง ดงันี้ 
1) ช่วงของนกัปฏริปูสงัคม 2) ช่วงนกัช่วยเหลอืทีเ่มตตาปราณ ี 3) ช่วงของการปฏบิตัติาม
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์ 4) ช่วงคณะกรรมการเจรจาต่อรอง 5) ช่วงมนุษยอ์งคก์าร 6) ช่วง
นกัวเิคราะหก์ าลงัคน 7) ช่วงการบรหิารทรพัยากรมนุษยย์คุใหม่ 
 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั ไดเ้กดิแนวคดิในการบรหิารงานควบคู่ไปกบัการ
บรหิารคน ผูบ้รหิารทุกคนตอ้งมคีวามสามารถในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ น าแนวคดิการ
บรหิารเชงิระบบมาใช ้ และเน้นการบรหิารเชงิรกุ อยา่งไรกต็าม ปจัจุบนัไดเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบั
ทุนมนุษย ์ (Human Capital) เกดิขึน้ โดยมองว่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นทรพัยากรทีม่คี่าเหมอืน
ทรพัยากรประเภทอื่นๆ และ การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าการพฒันาทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ และการน าความรูซ้่อนเรน้ (Tacit Knowledge) ออกมาใช ้ ส่วนการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคตนัน้ ตอ้งท าการพฒันารปูแบบของการใหบ้รกิารโดยการน าเทคโนโลยี
มาใช ้ การเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ การบรหิารบนความหลากหลาย การบรหิารทรพัยากร
มนุษยส์เีขยีว นอกจากนี้ ยงัตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์หมายความว่าอยา่งไร มเีนื้อหาขอบเขตอยา่งไรบา้ง 

2. การบรหิารทรพัยากรมนุษยม์วีตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

3. วิวัฒนาการของการบริหารทรพัยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ
จดัการอยา่งไรบา้ง 

4. ลกัษณะของการจดัฝา่ยงานทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารขนาดเลก็และขนาดใหญ่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร 

5. หน้าทีห่รอืกจิกรรมของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยม์อีะไรบา้ง 

6. ปจัจัยแวดล้อมภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
อธบิายอยา่งน้อย 5 ปจัจยั 

7. ปจัจยัแวดลอ้มภายในใดบา้งทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์  อธบิาย
อยา่งน้อย 5 ปจัจยั 

8. จงหาปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นหนังสอืพมิพ ์1 ประเดน็
ปญัหา พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ข 

9. แนวคดิเกีย่วกบัค าว่า “ทุนมนุษย”์ เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ย่างไร 

10. ความสอดคล้องสมัพนัธ์ของระบบเปิดกบัทศิทางของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
ในปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
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บทท่ี 2 

การบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย 

 

การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทยได ้ มวีวิฒันาการมาอย่างยาวนาน ตัง้แต่
สมยักรุงสุโขทยั กรงุศรอียธุยา กรงุรตันโกสนิธต์อนตน้ เรือ่ยมาจนกระทัง่ปจัจบุนั ซึง่การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นระยะเริม่แรกของไทยนัน้ไดใ้ชร้ะบบอุปถมัภ ์ (Patronage System) โดย
ผูป้กครองไดม้อบหมายใหเ้ครอืญาตวิงศว์าน หรอืพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วยเหลอืในการ
บรหิารงานซึง่ในขณะนัน้ยงัไมม่คีวามซบัซอ้นมากนกั และยงัไม่มคี่าตอบแทนประจ าทีเ่ป็นระบบ
หรอืเป็นเงนิเดอืนประจ าทีช่ดัเจน โดยอ านาจในการตดัสนิใจถูกรวมศูนยไ์วท้ีพ่ระมหากษตัรยิ ์
ต่อมาจงึไดท้ าการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและท าการกระจายอ านาจมากขึน้ตามล าดบั เพื่อใหเ้กดิ
ความเหมาะสมและทนัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม ทัง้ในและต่างประเทศเรือ่ยมา
จนกระทัง่ปจัจบุนั  

ซึง่หากกล่าวถงึการเปลีย่นแปลง ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทยนัน้ 
สามารถสรุปคร่าวๆได ้ ดงันี้ คอื ช่วงแรก ในสมยักรงุสุโขทยั ซึง่มกีษตัรยิเ์ป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการ
ปกครอง โดยเรยีกว่า “พ่อขนุ” ทรงปกครองประชาชนแบบบดิาปกครองบุตร (Paternalism) 
กล่าวคอื กษตัรยิห์รอืพ่อขนุ เป็นพ่อของราษฎร เป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการปกป้อง คุม้ครองภยั และ
พฒันาความเป็นอยูใ่หแ้ก่ราษฎร ส่วนราษฎรนัน้มฐีานะในการเป็น “บุตร” โดยมหีน้าทีใ่หค้วาม
เคารพเชื่อฟงัพ่อขนุ ส่วนขา้ราชการ เรยีกว่า “ลกูขนุ” และมปีระชาชนเรยีกว่า “ท่วย” หรอื “ไพร่
ฟ้า” ส่วนการท าหน้าทีข่องขา้ราชการนัน้ พระมหากษตัรยิท์รงมอบหมายภาระหน้าที่ในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ ใหแ้ก่ขา้ราชการเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที ่ นอกจากนี้ จาก
หลกัฐานทีป่รากฏในหลกัศลิาจารกึพบว่า ไดม้กีารกล่าวถงึต าแหน่ง “อ ามาตย”์ และ “มนตร”ี ไว ้
ดงันัน้ จงึแสดงไดว้่า ในสมยักรงุสุโขทยัไดม้กีารก าหนดต าแหน่งขา้ราชการเกดิขึน้แลว้ 

ต่อมาในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ 1 ไดใ้ชร้ะบบการปกครองแบบจตุสดมภ ์ โดยแบ่ง
การบรหิารบา้นเมอืงออกเป็น 4 กรม ซึง่มหีวัหน้ากรมเรยีกว่า “ขุน” มฐีานะเทยีบเท่ากบั
ต าแหน่งเสนาบด ีดงันี้ (สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,ี 2549 : 11-16) 

1. กรมเวยีง มหีน้าทีใ่นการรกัษาความสงบของบา้นเมอืง 

2. กรมวงั มหีน้าทีใ่นการดแูลพระราชส านกั 

3. กรมคลงั มหีน้าทีใ่นการดแูลพระราชทรพัยข์องพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศา
นุวงศ ์

4. กรมนา มหีน้าทีใ่นการดแูลไรน่าทีด่นิ 

 ต่อมาในสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ จงึไดท้ าการจดัตัง้กรมขึน้ใหม่อกีสองกรม 
ไดแ้ก่ กรมมหาดไทย ซึง่ดแูลกจิการพลเรอืน โดยมสีมหุนายกเป็นอคัรเสนาบดีท าหน้าทีด่แูล 
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และกรมกลาโหม ซึง่ดแูลกจิการทหาร โดยมสีมหุกลาโหมเป็นผูด้แูล ต่อมาจงึไดม้กีารเปลีย่นชื่อ
และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในส่วนของพลเรอืนอกีครัง้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. กรมเวียง ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น กรมพระนครบาลโดยมพีระยายมราชเป็นเสนาบด ีท า
หน้าทีใ่นการปราบปรามโจรผูร้า้ย รกัษาความสงบภายในเขตพระนคร ท าหน้าทีด่บัเพลงิในเขต
พระนคร และท าการตดัสนิคดคีวามรา้ยแรงต่างๆ 

2. กรมวงั ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น กรมธรรมาธบิดโีดยมพีระยาธรรมาศรสีุรยิวงศอ์คัรมหา
อุดมบรมวงษาธบิด ี หรอื พระยาธรรมาธบิดเีป็นเสนาบด ี ท าหน้าทีด่แูลงานในพระราชส านกั 
งานธุรการ การตดัสนิคดคีวาม และท าการแต่งตัง้ยกกระบตัรไปดแูลหวัเมอืงต่างๆ 

3. กรมคลงั ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น กรมโกษาธบิด ี โดยมพีระยาศรธีรรมราชเดชาชาตอิ า
มาตยานุชาตพิพิทัรตันราชโกษาธบิด ี หรอืเรยีก สัน้ๆ ว่า พระยาโกษาธบิด ี เป็นเสนาบด ี ท า
หน้าทีเ่กี่ยวกบัพระราชทรพัย ์ การคา้กบัต่างประเทศ บญัชวีสัดุและอาวุธของราชการ พระคลงั
หลวง การรบัรองทตูต่างประเทศ และการตดัสนิคดคีวามของคนต่างชาติ 

4. กรมนา ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น กรมเกษตราธบิด ีโดยมพีระยาพลเทพราชเสนาบด ี เป็น
เสนาบด ี ท าหน้าทีใ่นการตรวจตราและส่งเสรมิการท านา ท าการเกบ็ขา้วไวเ้ป็นเสบยีงในยาม
สงคราม ท าการตดัสนิคดคีวามเกีย่วกบัทีน่า และออกกรรมสทิธิท์ีน่าแก่ราษฎร 

ซึง่วธิกีารก าหนดต าแหน่งและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูด้ ารงต าแหน่งต่างๆนัน้ จะมี
ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัประโยชน์และสทิธพิเิศษของต าแหน่งต่างๆ ซึง่ต าแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
ต าแหน่ง ศกัดนิา ยศ ราชทนินาม หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งว่า ระบบศกัดนิา เป็นระบบทีเ่ทยีบชัน้
เกยีรตยิศ ซึง่ไดแ้สดงถงึระดบัของชัน้ยศ และการจดัล าดบัชัน้ของความส าคญั ตลอดจนการ
ก าหนดภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัต าแหน่ง ดงันัน้ จงึแสดงไดว้่า 
กษตัรยิใ์นอดตีทรงใหค้วามส าคญัต่อระบบขา้ราชการ และค านึงถงึผลประโยชน์ของทางราชการ 
ว่า มคีวามส าคญัเหนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล ส่วนการบรหิารนัน้ไดย้ดึหลกัการบรหิารแบบ
แบ่งแยกทหารและพลเรอืนออกจากกนั โดยในส่วนของพลเรอืนนัน้ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 สดมภ์
เรือ่ยมา จนกระทัง่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึไดท้รงท าการปรบัปรงุ
ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิใหม ่ โดยท าการยกเลกิ ต าแหน่ง สมหุกลาโหม และ สมหุนายก 
รวมทัง้ระบบจตุสดมถ ์ แลว้ท าการจดัตัง้กระทรวงต่างๆ ขึน้แทน โดยจดัใหม้เีสนาบดเีป็นผูว้่า
การของแต่ละกระทรวง ซึง่กระทรวงทัง้หมดในช่วงเริม่ตน้นัน้มทีัง้หมด 12 กระทรวง ดงันี้ 

1.  มหาดไทย มหีน้าทีใ่นการบงัคบับญัชาหวัเมอืงฝา่ยเหนือและเมอืงลาว  
2.  กลาโหม มหีน้าทีใ่นการบงัคบับญัชาหวัเมอืงฝา่ยใต ้ หวัเมอืงฝา่ยตะวนัออก 

ตะวนัตก และเมอืงมลาย ู 
3. ต่างประเทศ มหีน้าทีใ่นการจดัการเรือ่งเกีย่วกบัการต่างประเทศ 

4. วงั มหีน้าทีใ่นการดแูลกจิการต่างๆในเขตพระราชวงั 
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5. เมอืงหรอืนครบาล มหีน้าทีใ่นการจดัการเกี่ยวกบัเรือ่งต ารวจและราชทณัฑ ์

6. เกษตราธกิาร มหีน้าทีใ่นการดแูลเกีย่วกบัการเพาะปลกู เหมอืงแร ่ปา่ไม ้

7. คลงั มหีน้าทีใ่นการดแูลเกีย่วกบัภาษอีากรและงบประมาณแผ่นดนิ  
8. ยตุธิรรม มหีน้าทีใ่นการจดัการเรือ่งช าระคดแีละการศาล  
9. ยทุธนาธกิาร มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัการทหาร 

10. ธรรมการ มหีน้าทีใ่นการดแูลเรือ่งการศกึษา การสาธารณสุขและคณะสงฆ ์ 
11. โยธาธกิาร มหีน้าทีใ่นการดูแลการก่อสรา้ง ถนน คลอง การช่าง ไปรษณยีโ์ทรเลข 

และรถไฟ 

12. มรุธาธกิาร มหีน้าทีใ่นการดูแลรกัษาตราของแผ่นดนิ และดแูลงานดา้นระเบยีบสาร
บรรณ  (ต่อมาภายหลงัจงึไดย้บุกระทรวงมรุธาธกิาร โดยใหไ้ปรวมกบักระทรวงวงั และยบุ
กระทรวงยทุธนาธกิารไปรวมกบักระทรวงกลาโหม คงเหลอืเพยีง 10 กระทรวง) 

การแบ่งลกัษณะของงานออกเป็นกระทรวงนี้ ไดท้ าใหเ้กดิปรมิาณงานเพิม่ขึน้ และยงัมี
ความสลบัซบัซอ้น พระองคจ์งึทรงใหท้ าการจดัตัง้โรงเรยีนมหาดเลก็หลวงขึน้ในปี พ.ศ. 2448 
เพื่อเป็นการเตรยีมคนเขา้สู่ระบบราชการ และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานตามระบบใหม่ การสรรหา
บุคคลเขา้รบัราชการในช่วงนี้จะเน้นระบบคุณธรรม (Merit System) มากขึน้ โดยลดการใช้
ความสมัพนัธส์่วนตวัลง ซึง่ไดม้ปีรากฏหลกัฐานในประกาศของรฐับาล เรือ่งการใหกุ้ลบุตรของ
ขา้ราชการเขา้รบัราชการตามหน่วยงานต่างๆ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. 2433) ดงันี้ (วศิษิฐ ์ ทวเีศรษฐ 
และ นิยม รฐัอมฤต, 2546 : 26)  

“...โปรดเกล้าฯ ให้เตอืนสตขิา้ราชการผู้ใหญ่น้อย ซึง่มบีุตรหลานควรจะเขา้รบัราชการ
ไดม้าในครัง้นี้  ใหท้ราบว่ามพีระราชประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ทีจ่ะให้บุตรหลานขา้ราชการ ไดม้ตีระกูล
เป็นขุนนางสบืมา แต่ก่อนได้รบัราชการตามกรม ซึง่บดิาเคยได้รบัราชการหรอืต าแหน่งใหญ่
ยิง่กว่านัน้ขึ้นไป ยิง่กว่าผู้ซึง่ไม่มตีระกูลข้าราชการ แต่ถ้าผู้ซึง่มตีระกูลไม่มีความรู้และไม่มี
สตปิญัญาสามารถทีจ่ะรบัราชการในต าแหน่งนัน้ ราชการกจ็ะทรุดโทรมเสือ่มเสยีไป ฤาไม่ส าเรจ็
ตลอดไปไดก้ไ็ม่ทรงสามารถทีจ่ะละใหร้าชการเสยีได ้ต้องถอืเอาราชการเป็นประมาณ ถอืว่าผูท้ี ่
มตีระกูลต า่แต่รอบรูใ้นราชการ กต็อ้งทรงพระกรณุาชุบเลี้ยงตามคุณวชิาของผูน้ัน้...” 

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้่าในสมยัรชักาลที ่ 5 จะท าการปฏริปูระบบราชการครัง้ใหญ่ แต่
อาชพีขา้ราชการนัน้ กย็งัไมถ่อืเป็นอาชพีทีแ่ทจ้รงิ จนกระทัง่ไดม้กีารก าหนดพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนขึน้ ใน ปี พ.ศ. 2471 ซึง่ตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 7 โดยทรงตราพระราชบญัญตัฉิบบันี้ขึน้ ตามค าแนะน าของ
สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมหลวงนครสวรรคว์รพนิิต อดตีเสนาบดกีระทรวงกลาโหม ซึง่ไดป้รากฏไวต้าม
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รายงานการประชุมอภริฐัมนตรสีภา เมือ่วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2468 ซึง่มใีจความดงันี้ (วศิษิฐ ์ ทวี
เศรษฐ และ นิยม รฐัอมฤต, 2546 : 28) 

“เรือ่งคนรบัราชการ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์ฯ ทรงเห็นว่าควรมกีรรมการ
สอบสวนเรือ่งคนเขา้รบัราชการ จะเป็นการต้อนคนให้คดิท ามาหากนิดกีว่าจะคดิแก้ไขในทางอืน่ 
ถา้เป็นการตกลง ควรใหเ้จา้หน้าทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเป็นกรรมการดว้ย ใหก้รรมการท าสครปิ
ถวาย กรมพระยาด ารงฯ ทรงเป็นนายก อกีประการหนึง่ พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองก็
ยงัขาดหวัต่อควรร่างท าขึ้นใหม่รวมอยู่ในกรรมการกรมพระยาด ารงฯ นี้เหมอืนกนั สมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัรบัสัง่ว่า เรือ่งระเบยีบการลากค็วรรวมคดิไปดว้ยกนั” 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเหน็ดว้ยกบัการก าหนดระเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืนอยา่งเตม็ที ่ดงัปรากฏในพระราชกระแส เมือ่วนัที ่ 28 ตุลาคม 2469 ซึง่มใีจความ ดงันี้ 
(นพ ศรบีุญนาค, 2539  : 14) 

“ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนทีก่รมพระยาด ารงทรงรา่งโครงมานี้ เหน็ว่าเขา้รปูดแีลว้
พอจะพจิารณาใหล้ะเอยีดได ้ จงึใหส้่งไปถวายอภริฐัมนตรแีละใหเ้สนาบดทีุกคนพจิารณาออก
ความเหน็ขึ้นมา ควรมหีนงัสอืน าไปดว้ยแสดงความปรารภไปว่า เหน็ว่าบดันี้ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะวาง
ระเบยีบการรบัคนเขา้ท าราชการตามกระทรวงต่างๆ และระเบยีบการปกครองภายในกระทรวง 
อนุโลมตามทีเ่ป็นอยูใ่นกระทรวง ทหารบก ทหารเรอื ตอ้งมกีารสอบไล่มานานแลว้จงึจะเป็น
นายทหารได ้ ส่วนราชการพลเรอืนนัน้ยงัไม่มกี าหนดความรูอ้ย่างไร เวลานี้การศกึษาเจรญิขึ้น
มากแลว้ จงึเป็นการสมควรทีจ่ะรบัคนเขา้ท าราชการแต่เฉพาะผูท้ีม่คีวามรูด้ ี ประกอบทัง้เวลานี้
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการกเ็ตม็หมด มน้ีอยไมพ่อกบัจ านวนคนทีอ่ยากเขา้รบัราชการ จงึเป็นการ
จ าเป็นทีจ่ะหาวธิเีลอืกเฟ้นคนเขา้รบัราชการโดยทางเป็นกลาง เป็นยตุธิรรม และใหโ้อกาสแก่ผูท้ี ่
ไดอุ้ตสาหะ พยายามเล่าเรยีน มคีวามรูด้ ี 

อกีประการหนึง่ การปกครองภายในกระทรวงต่างๆนัน้ ไมม่รีะเบยีบแน่นอนเหมอืนกนั
ทุกกระทรวง เหน็ว่าควรวางแบบใหค้ลา้ยกนั และใหแ้น่นอนส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนทัว่ไป 
เพือ่ขา้ราชการจะไดร้บัความยตุธิรรมและมสีทิธหิรอืหน้าทีต่่อราชการเหมอืนกนัหมด เพือ่ใหเ้ป็น
การสม า่เสมอ 

ให้เสนาบดีพจิารณาว่า ตามโครงการทีร่่างมานี้จะขดัข้องอย่างไรหรอืไม่หรอืจะควร
แกไ้ขอยา่งไร เพือ่ใหช้ดัเจนหรอืยตุธิรรมยิง่ขึน้” 

โดยเนื้อหาในระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฉบบันี้ ไดแ้บ่งต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืน
ออกเป็นชัน้ยศต่างๆ ส่วนการรบัเขา้ปฏบิตังิานในระบบราชการนัน้ ใหใ้ชว้ธิกีารคดัเลอืกตาม
ระบบคุณธรรม (Merit System) ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัราชการเป็นอาชพี
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ได ้ และขา้ราชการจะตอ้งมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน กล่าวคอื จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรอบรู ้
ความสามารถ ทัง้ทฤษฏ ี กฎหมาย และแนวทางปฏบิตั ิ ส่วนการบรหิารงานบุคคลจะตอ้งมี
ระเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน ต่อมาจงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนขึน้
ใหมอ่กีหลายฉบบั ดงันี้  

ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2476 ไดท้ าการยกเลกิระบบชัน้ยศ และก าหนดต าแหน่งใหมข่ึน้อกี 6 
ต าแหน่ง คอื ต าแหน่งเสมยีนพนกังาน พนกังานประจ าแผนก หวัหน้าแผนก หวัหน้ากอง อธบิด ี
และปลดักระทรวง  

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2518 ไดน้ าระบบจ าแนกต าแหน่งมาใช ้ และท าการก าหนดหน้าทีข่อง
ต าแหน่งต่างๆ (Job Description) พรอ้มทัง้ก าหนดสายงานและระดบัต าแหน่ง (“ซ”ี) และใช้
บญัชเีงนิเดอืนบญัชเีดยีว  

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551 ไดท้ าการจดักลุ่มประเภทต าแหน่งตามลกัษณะงาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คอื ประเภทบรหิาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวชิาการ และประเภท
ทัว่ไป โดยเน้นความสามารถของบุคลากร และเน้นแนวคดิ ในการบรหิารผลงาน (Performance 

Management) 

ในช่วงก่อนการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฉบบั ปี พ.ศ. 
2551 นี้ ไดม้นีโยบายในการปฏริปูระบบราชการขึน้ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
แนวทางการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Administration) โดยเน้นการลดขนาด
ก าลงัคนในหน่วยงานภาครฐัลงเพื่อความประหยดั (Downsizing) และไดป้รบัเปลีย่นโครงสรา้ง
ส่วนราชการและวธิกีารปฏบิตังิานในภาครฐั ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ ซึง่มกีาร
ก าหนดโครงสรา้งของหน่วยงานราชการ ใหม้คีวามกระชบัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ จงึ
ส่งผลใหต้อ้งท าการปรบัเปลีย่นระบบการบรหิารงานบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัระบบบรหิารจดัการ
ภาครฐัแนวใหม่ โดยปรบัขนาดก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัภารกจิทีร่ฐัตอ้งปฏบิตั ิ ท าการถ่ายโอน
ภาระงานทีไ่มใ่ช่ภารกจิหลกัของรฐัสู่ภาคเอกชน ดว้ยวธิกีารจา้งเหมาบรกิารหรอืซือ้บรกิาร และ
ถ่ายโอนอตัราก าลงัคนจากส่วนกลาง ไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อยา่งเหมาะสม รวมทัง้
การพฒันาบุคลากรในระบบราชการใหม้ศีกัยภาพทีเ่หมาะสมกบัภารกจิทีไ่ดร้บั  

ในการปฏริปูระบบราชการครัง้นี้ คณะรฐัมนตรไีดท้ าการอนุมตัิใหก้ าหนดใชร้ะเบยีบส านกั
นายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยการปฏริปูระบบราชการขึน้ เพื่อใหก้ารปฏริปูระบบราชการบรรลุผลส าเรจ็
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล โดยใหม้คีณะกรรมการปฏริปูระบบราชการทีเ่รยีกโดย
ยอ่ว่า “ปรร.” ซึง่ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย
ใหเ้ป็นประธานกรรมการ และใหร้องนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี ที่
นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการปฏริปูระบบ
ราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3.&action=edit&redlink=1
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คณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ (ปรร.) มอี านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อการปฏริปูระบบราชการ จดัท าแผน
แมบ่ทการปฏริปูระบบราชการ เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี พจิารณาอนุมตั ิ พจิารณากลัน่กรอง 
ประเมนิ วเิคราะหแ์ละเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางตดัสนิใจเชงิรกุตามนโยบาย 

ส าหรบัการด าเนินการของรฐับาล ในการปฏริปูเพื่อจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนกลาง
นัน้รฐับาลไดน้ ากรอบแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์หรอื ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาปรบั
ใช ้ โดยไดผ้สมผสานกบัแนวคดิของการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี (Good Governance) ซึง่
รฐับาลไดท้ าการประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยไดร้ะดมสมองทัง้จากนกัการเมอืงผูท้รงคุณวุฒ ิ
นกัวชิาการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของทุกกระทรวง ซึง่ไดร้บัขอ้เสนอแนะว่า ภาครฐัของไทยใน
อนาคตจะตอ้งรบัผดิชอบภารกจิหลกั 11 กลุ่มภารกจิ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

1. การปรบับทบาทภารกจิและโครงสรา้งของส่วนราชการ หรอื ทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ
เป็นนโยบายตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่า ไดม้กีารน าเอากรอบแนวคดิทฤษฎแีละกรณศีกึษาจาก
ต่างประเทศมาปรบัใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อปรบับทบาท ภารกจิ และโครงสรา้งของส่วนราชการ 
โดยมกีารระดมสมองจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรอบดา้นและท าการรว่มประชุมปรกึษา โดยมอบหมายให้
รองนายกรฐัมนตรทีุกคน เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคุม ดแูล และตดิตามความเคลื่อนไหวใน
กระทรวงทีต่นรบัผดิชอบ การปรบับทบาท ภารกจิและโครงสรา้งของรฐับาลโดยมุง่ลดความ
ซ ้าซอ้นของภารกจิทีแ่ต่ละส่วนราชการก าลงัปฏบิตัอิยู ่ ถ่ายโอนภารกจิไปยงัทอ้งถิน่มากขึน้ และ
ถ่ายโอนภารกจิทีม่คีวามส าคญัในระดบัรองใหเ้อกชนเป็นผูร้บัผดิชอบแทนส่วนราชการ ใน
ขณะเดยีวกนักไ็ดเ้พิม่บทบาทของภาครฐั ในการเป็นทีป่รกึษาแนะน า การเป็นผูต้รวจสอบ 
(Inspector) ก ากบัตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อยา่งเป็น
ระบบมากขึน้ดว้ย 

2. การมุง่เน้นถงึการปราบปรามการทุจรติและการประพฤตมิชิอบ ในการปฏบิตังิาน
ของราชการ รฐับาลไดพ้ยายามผลกัดนันโยบายการปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
วงราชการ โดยใชก้ลไกของระบบราชการ นอกจากนี้ รฐับาลยงัไดม้อบหมายใหส้ านกังาน 
ก.พ. ไดด้ าเนินโครงการ “ราชการไทยใสสะอาด” ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดว้างกรอบแนวทางปฏบิตัิ
แก่ขา้ราชการใหถ้อืปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั และมรีะบบการตรวจสอบผลสมัฤทธิข์องโครงการอยา่ง
ต่อเนื่องดว้ย 

3. การมุง่เน้นใหร้ฐับาลไดก้า้วเขา้สู่การเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-government)  
โดยรฐับาลไดส้รา้งระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ เพื่อใหส้่วนราชการของไทยใหบ้รกิารแก่เอกชนและ
สงัคม โดยมเีป้าหมายเพื่อใหก้ารบรกิารประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์และมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3.&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.&action=edit&redlink=1
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ซึง่วธิกีารปฏริปูระบบราชการตามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวน้ี้ รฐับาลไดบ้ญัญตักิฎหมาย
ขึน้มาใช ้ เพื่อเป็นเครือ่งมอืช่วยในการปฏริปูหลายฉบบัดว้ยกนัดงันี้ 1) พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2545 2) พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 และ 3) พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
ฉบบัที ่24 พ.ศ. 2545 ซึง่รายละเอยีดของกฎหมายแต่ละฉบบั มดีงันี้ 

1. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2545 มเีนื้อหา
หลกัเกีย่วกบัวธิกีารพฒันาระบบราชการ โดยระบุว่า การบรหิารราชการตามพระราชบญัญตันิี้ 
จะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อกจิการของรฐั มปีระสทิธภิาพ 
คุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน ลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานทีไ่ม่
จ าเป็น กระจายภารกจิและทรพัยากรใหแ้ก่ทอ้งถิน่ กระจายอ านาจการตดัสนิใจ อ านวยความ
สะดวก และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทัง้นี้ โดยมผีูร้บัผดิชอบต่อผลลพัธข์องงาน 
นอกจากเรือ่งดงักล่าวนี้แลว้ การจดัสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
หรอืเขา้ปฏบิตัหิน้าที ่ จะต้องค านึงถงึหลกัการปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการ ซึง่ต้องใชว้ธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใหค้ านึงถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิาน 
การมสี่วนรว่มของประชาชน การเปิดเผยขอ้มลู การตดิตามตรวจสอบ และการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิ 

2. พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิบา้นเมอืงทีด่ี ฉบบัปี พ.ศ. 
2546 ไดท้ าการก าหนด ขอบเขต แบบแผน วธิปีฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
บรหิารภาครฐัแนวใหม ่ดงันี้ 

2.1 เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2 เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

2.3 มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

2.4 ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 

2.5 มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

2.6 ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการ 

2.7 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ไดแ้ก่ การตรวจสอบและ
วดัผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้กดิระบบการควบคุมตนเอง 

3. พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่24) พ.ศ. 2545 โดยเหตุผล
ของการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื รฐับาลมองว่าระบบราชการเป็นกลไกหลกัทีส่ าคญั
ในการผลกัดนัใหก้ารบรหิารงานของประเทศ ประสบผลส าเรจ็ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ 
นอกจากนี้ กฎหมายต่างๆ รวมทัง้ระบบราชการ ยงัท าใหก้ารด าเนินงานตามแนวนโยบายของ
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รฐัเกดิผลส าเรจ็ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชนส่วนรวม การจดักลไกของระบบ
ราชการเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งท าการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นไปของสงัคม ซึง่
รฐับาลมองว่า ทีผ่่านมาแมว้่าจะมกีารปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการหลายครัง้ แต่กพ็บว่ายงัคงมี
การปฏบิตัริาชการ ตามโครงสรา้งการบรหิารทีไ่มแ่ตกต่างจากรปูแบบเดมิ ซึง่เป็นผลท าใหก้าร
ปฏบิตังิานของขา้ราชการเป็นไปดว้ยความล่าชา้ เพราะมขีัน้ตอนในการปฏบิตังิานค่อนขา้งมาก 
และส่วนราชการต่างๆ กม็ไิดท้ าการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั หรอืไมไ่ดจ้ดักลไกการปฏบิตังิาน
ใหม้คีวามสมัพนัธก์นั จงึเป็นผลท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิความซ ้าซอ้น และท าใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

ซึง่แนวทางในการแกไ้ขปญัหาในเรือ่งน้ี จ าเป็นตอ้งท าการปรบัปรงุระบบราชการทัง้
ระบบ โดยการปรบัอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการขึน้ใหม ่ และปรบัปรงุการบรหิารงาน โดยการ
จดัส่วนราชการทีค่ลา้ยคลงึหรอืสมัพนัธก์นัรวมไวเ้ป็นกลุ่มเดยีวกนั ซึง่จะเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัใน
การปรบัระบบการท างานในรปูของกลุ่มภารกจิ เพื่อใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายและทศิทางการ
ปฏบิตังิานของส่วนราชการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพ 
และเกดิประสทิธภิาพ รวมทัง้จะเป็นการลดค่าใชจ้่ายในส่วนงานทีซ่ ้าซอ้นกนั และเมือ่จดัส่วน
ราชการใหมใ่หม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิานไดแ้ลว้ กจ็ะท าใหแ้นวทางความรบัผดิชอบของ
ส่วนราชการต่างๆมเีป้าหมายทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่จะสามารถปรบัปรุงการท างานของขา้ราชการให้
มปีระสทิธภิาพในระยะต่อไปได ้

การปฏริปูระบบราชการตามทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ ไดม้ผีลท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นระบบ
การบรหิารงานบุคคลในภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่วธิกีารจา้งงาน โดยไดป้รบัเปลีย่นใหเ้ป็น
แบบ “สญัญาจา้ง” ซึง่ไดก้ลายเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยใหก้ารปรบัระบบราชการใหเ้กดิความสมัฤทธิ ์
ผลมากยิง่ขึน้ เพราะระบบสญัญาจา้งเป็นการจา้งบุคลากรภาครฐัในระบบใหม่ เพื่อเป็นการ
ทดแทนการจา้งลกูจา้งประจ าและลกูจา้งชัว่คราว และยงัช่วยในกรณีทีไ่มส่ามารถใชร้ะบบจา้ง
เหมาบรกิาร รวมทัง้กรณีทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วน ทีต่อ้งจา้งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
หรอืผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อปฏบิตังิานในภารกจิทีม่รีะยะเวลาสิน้สุด
ตามแผนงานหรอืโครงการตามนโยบายของรฐับาล ดงันัน้ จงึไดป้รบัเปลีย่นระบบการจา้งงานใน
ส่วนราชการ ใหม้คีวามหลากหลายและยดืหยุ่นมากขึน้ โดยใหเ้ปลีย่นระบบการจา้งงานตาม
ภารกจิ หรอืทีเ่รยีกว่า “ลกูจา้งสญัญาจา้ง” เป็น “พนกังานราชการ” เพื่อเป็นการดงึดดูใจใหค้น
เขา้สู่ระบบราชการ และเน่ืองจากพนกังานราชการในปจัจบุนั ไดก้ลายเป็นเจา้หน้าหลกัของรฐั ที่
มบีทบาทและมจี านวนค่อนขา้งมาก และนบัวนัยิง่มากขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึขออธบิายถงึ
ระบบพนกังานราชการ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
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ลกูจ้างของรฐัประเภทพนักงานราชการ 

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดใหต้อ้งท า
การปรบัปรงุกระบวนการการจา้งงานในส่วนภาครฐั ซึง่เป็นลกูจา้งของส่วนราชการประเภทหนึ่ง 
ใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในการใชก้ าลงัคนในภาครฐั และ
เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการเกดิความคล่องตวั เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสอดคลอ้งกบั
แนวทางการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม ่ ดงันัน้ คณะรฐัมนตรจีงึเหน็สมควรใหม้กีารจา้ง
พนกังานราชการส าหรบัการปฏบิตังิานของส่วนราชการ โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 
11 (8) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิปี พ.ศ. 2534 ซึง่นายกรฐัมนตรโีดย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึไดว้างระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ไดแ้บ่งพนกังาน
ราชการออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการ ซึง่ปฏบิตังิานในลกัษณะเป็นงาน
ประจ าทัว่ไปของส่วนราชการในดา้นงานบรกิาร งานเทคนิค งานบรหิารทัว่ไป งานวชิาชพี
เฉพาะ หรอืงานเชีย่วชาญเฉพาะ 

2. พนักงานราชการพเิศษ ไดแ้ก่ พนักงานราชการซึง่ปฏบิตังิาน ในลกัษณะทีต่้องใช้
ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีส่งูมากเป็นพเิศษ เพื่อปฏบิตังิานในเรื่องทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็น
เฉพาะเรือ่งของส่วนราชการ หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ส่วนการก าหนดต าแน่งของพนักงานราชการ ให้ก าหนดต าแหน่งโดยการจ าแนก
ออกเป็นกลุ่มงานตามลกัษณะงานและผลผลติของงาน ดงันี้ 

1. กลุ่มงานบรกิาร 

2. กลุ่มงานเทคนิค 

3. กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

4. กลุ่มงานวชิาชพีเฉพาะ 

5. กลุ่มงานเชีย่วชาญเฉพาะ 

6. กลุ่มงานเชีย่วชาญพเิศษ 

ซึง่ในแต่ละกลุ่มงาน คณะกรรมการอาจก าหนดใหม้กีลุ่มงานยอ่ยๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้ ส่วนการก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใด มตี าแหน่ง
ในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการส่วนทางราชการ ซึง่เป็นผูว้่าจา้งพนกังานราชการ โดยอาจก าหนด
ชื่อต าแหน่งในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกบัหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน ของพนกังานราชการทีจ่า้ง
ได ้
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โดยผูท้ีจ่ะไดร้บัการจา้งเป็นพนกังานราชการนัน้ จะตอ้งมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

1. มสีญัชาตไิทย 

2. มอีายไุมต่ ่ากว่าสบิแปดปี 

3. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

4. ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ไมเ่ป็นผูไ้รค้วามสามารถ 
หรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน 

5. ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่น
พรรคการเมอืง 

6. ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอื
ความผดิลหุโทษ 

7. ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอื ไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานอื่นๆของรฐั 

8. ไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งของส่วนราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยงาน
อื่นของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน่ 

9. คุณสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มอื่น ตามทีส่่วนราชการไดก้ าหนดไวใ้นประกาศการ
สรรหา หรอืการเลอืกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ ทัง้นี้ จะตอ้งเป็นไปเพื่อความ
จ าเป็นหรอืเหมาะสมกบัภารกจิของส่วนราชการนัน้ 

ทัง้นี้ในกรณปีระเดน็ของสญัชาตนิัน้ จะท าการยกเวน้ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานราชการ
ชาวต่างประเทศ ซึง่ส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้งตามขอ้ผกูพนั หรอืตามความจ าเป็นของภารกจิ
ของส่วนราชการในกรณทีีเ่หน็เหมาะสม คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบตัหิรอื
ลกัษณะตอ้งหา้มเพิม่ขึน้ หรอืก าหนดแนวทางปฏบิตัขิองส่วนราชการในการจา้งพนกังาน
ราชการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการก าหนดใหม้พีนกังานราชการตามระเบยีบนี้ 

การจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการ 

การจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการนัน้ ไดก้ าหนดใหส้่วนราชการตอ้งจดัท า
กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการปฏบิตัิ
ราชการของส่วนราชการ และสอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณเชงิกลยทุธ ์ ทัง้นี้ จะต้องเป็นไปตาม
แนวทางการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ ทีค่ณะกรรมการก าหนดกรอบอตัราก าลงั
พนกังานราชการของส่วนราชการ และจะตอ้งท าการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหค้วาม
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เหน็ชอบ และเมือ่คณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหส้ านกังบประมาณสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบุคคลตามความจ าเป็น และตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบอตัราก าลงัพนกังาน
ราชการดงักล่าว ทัง้นี้ การเบกิจา่ยงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามประเภทของรายจ่ายทีไ่ดร้บัการ
จดัสรร ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณทีีม่เีหตุผลและความจ าเป็น ส่วนราชการอาจสามารถท าการขอใหเ้ปลีย่นกรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการได ้ โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ให้
ส านกังบประมาณทราบ 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 

วธิกีารสรรหาและการเลอืกสรรบุคคล เพื่อท าการจา้งเป็นพนกังานราชการนัน้ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด ในกรณีทีส่่วนราชการใด จะขอ
ยกเวน้ หรอืเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการสรรหา หรอืการเลอืกสรรตามทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้ ให้
สามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 

การจ้างพนักงานราชการ 

วธิกีารจา้งพนกังานราชการ ใหก้ระท าเป็นสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ 4 ปี หรอืตาม
โครงการทีม่กี าหนดเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดไว ้ โดยอาจมกีารต่อสญัญาจา้งได ้ ทัง้นี้ ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ โดยรปูแบบของสญัญาจา้งนัน้ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

การท าสญัญาจ้างพนักงานราชการ 

วธิกีารท าสญัญาจา้งพนกังานราชการนัน้ จะใหผู้เ้ป็นหวัหน้าส่วนราชการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากหวัหน้างานส่วนราชการ ท าหน้าทีเ่ป็นผูล้งนามในสญัญาจา้งกบัผูท้ีไ่ดร้บัการสรร
หา หรอืการเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ 

การปฏิบติังานของพนักงานราชการ 

การแต่งกายหรอืเครือ่งแบบในการท างานนัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการก าหนดส่วน
เครือ่งแบบทีเ่ป็นพธิกีาร ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และวนัเวลาการท างานหรอื
วธิกีารท างานในกรณีทีไ่มต่้องอยูป่ฏบิตังิานประจ าส่วนราชการ ใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการ
ก าหนด ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัได ้ตามหน้าทีข่องพนกังานราชการในแต่ละต าแหน่งโดยตอ้ง
ค านึงผลส าเรจ็ของงานเป็นหลกั 
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ส่วนขอ้ก าหนดเรือ่งค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์นัน้ ไดก้ าหนดใหพ้นกังานราชการ
ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนด โดยส่วนราชการอาจ
ก าหนดใหพ้นกังานราชาการประเภทใดหรอืต าแหน่งในกลุ่มงานใด ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อยา่ง
หนึ่งอยา่งใดกไ็ด ้ดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธเิกีย่วกบัการลา 

2. สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนระหว่างการลา 

3. สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลางาน 

4. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 

5. ค่าเบีย้ประชุม 

6. สทิธใินการขอรบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

7. การไดร้บัรถประจ าต าแหน่ง 

8. สทิธอิื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

ซึง่หลกัเกณฑก์ารไดร้บัสทิธปิระโยชน์นัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีส่่วนราชการก าหนด ทัง้นี้ 
จะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดเกีย่วกบัการไดร้บัสทิธติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ประกาศ หรอื มตคิณะรฐัมนตร ี ส่วนในกรณทีีเ่หน็สมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี เพื่อใหแ้กไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืมตคิณะรฐัมนตรเีพื่อใหไ้ดร้บั
สทิธปิระโยชน์อื่นได ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 

โดยขอ้ก าหนดของระเบยีบนี้ ไดร้ะบถุงึช่วงเวลาในระหว่างสญัญาจา้ง ก าหนดใหส้่วน
ราชการจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัว่ไป ให้กระท าในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

1.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อต่อสญัญาจา้ง 

2. การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงานราชการพเิศษ ให้กระท าในกรณีการ
ประเมนิผลส าเรจ็ของงานตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และ
วธิกีารทีส่่วนราชการก าหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจท าการก าหนดแนวทางการประเมนิผล
การปฏบิตังิานดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส้่วนราชการปฏบิตักิไ็ด้ ซึง่หากพนกังาน
ราชการผูใ้ดไมผ่่านการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหถ้อืว่าสญัญาจา้งของพนกังานราชการผูน้ัน้
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สิน้สุดลง โดยใหส้่วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีท่ราบผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของพนกังานราชการผูน้ัน้ 

 

วินัยและการรกัษาวินัยของพนักงานราชการ 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยวนิยัของพนกังานราชการไดม้กีารก าหนดว่า พนกังานราชการทุกคน
มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตังิานตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ ตามทีส่่วนราชการก าหนด และตามเงือ่นไข
ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง และมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่สัง่ในหน้าที่
ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ 

พนกังานราชการตอ้งรกัษาวนิยัโดยเครง่ครดั ตามทีก่ าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัิ
ทีส่่วนราชการก าหนด พนกังานราชการผูใ้ดฝา่ฝืนขอ้หา้มหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัจิะถอืว่า 
พนกังานราชการผูน้ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัย ซึง่ การกระท าความผดิที่
ถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงนัน้ มดีงันี้ 

1. กระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

2. จงใจไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขทีท่างราชการ
ก าหนดใหป้ฏบิตั ิจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

3. ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยประมาทเลนิเล่อ จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหาย
อยา่งรา้ยแรง 

4. ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา หรอื ขดัค าสัง่หรอืหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัิ
ตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

5. ประมาทเลนิเล่อจนท าใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

6. ละทิง้หรอืทอดทิง้การท างานเป็นเวลาตดิต่อกนัเกนิกว่า 7 วนั ส าหรบัต าแหน่งที่
ส่วนราชการไดท้ าการก าหนดวนัเวลาการท างานอย่างชดัเจน 

7. ละทิง้หรอืทอดทิง้การท างาน จนท าใหง้านไมแ่ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด จน
เป็นเหตุใหท้างราชการไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง ส าหรบัต าแหน่งทีส่่วนราชการไดท้ า
การก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 

8. ประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรง หรอืกระท าความผดิอาญาโดยมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้
จ าคุกหรอืหนกักว่าโทษจ าคุก 

9. การกระท าอื่นใดทีส่่วนราชการก าหนดว่า เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

 

ในกรณทีีพ่นกังานราชการผูใ้ดถูกกล่าวหาว่าไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ใหห้วัหน้า
ส่วนราชการจดัใหม้คีณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเรว็ และตอ้งใหโ้อกาส
พนกังานราชการทีก่ล่าวหา ไดช้ีแ้จงและแสดงพยานหลกัฐานเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม ในกรณี
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ทีผ่ลการสอบสวนปรากฏว่า พนกังานราชการผูน้ัน้กระท าความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง ใหห้วัหน้า
ส่วนราชการมคี าสัง่ไล่ออก แต่ถา้ไมม่มีลูกระท าความผดิ ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง 

การส้ินสดุสญัญาจ้าง 

สญัญาจา้งพนกังานราชการ จะสิน้สุดลง ในกรณ ีดงัต่อไปนี้ 
1. ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง 

2. พนกังานราชการขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบน้ี หรอืตามที ่   
สว่นราชการก าหนด 

3. พนกังานราชการตาย 

4. ไมผ่่านการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

5. พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 

6. เหตุอื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ หรอืตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการหรอืตาม
สญัญาจา้ง 

 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

คณะกรรมการทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารพนกังานราชการเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิาร
พนกังานราชการ” หรอื “คพร.” ซึง่ประกอบดว้ยรองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรซีึง่
นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
เป็นรองประธานกรรมการ โดยมผีูอ้ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ เลขาธกิารส านกังาน
ประกนัสงัคม อยัการสงูสุด อธบิดกีรมบญัชกีลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลในองคก์รส่วนทอ้งถิน่ เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้างคุณวุฒ ิ 4 คน ซึง่
ประธานกรรมการนัน้ จะท าการแต่งตัง้จากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาการบรหิารงานบุคคล กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์และ แรงงานสมัพนัธส์าขาละ 1 คน 

โดยใหผู้แ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และผูแ้ทนส านกังบประมาณ และผูแ้ทนของกรมบญัชกีลาง เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ
โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ โดยใหม้วีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการนัน้ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการ
มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. ก าหนดแผนงานและแนวทางในการปฏบิตั ิ รวมทัง้ท าการเสนอแนะส่วนราชการให้
ท าการปรบัปรงุหรอืแกไ้ขระเบยีบ หรอื ประกาศเกีย่วกบัการบรหิารพนกังานราชการ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบยีบน้ี 

2. ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร ก าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัการสรรหา และการเลอืกสรร
บุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ รวมทัง้แบบสญัญาจา้ง 

3. ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานยอ่ยในกลุ่มงาน และคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่ม
งานของพนกังานราชการ 

4. ใหค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ ทีส่่วนราชการเสนอ 

5. ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางในการก าหนดสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ของ
พนกังานราชการ 

6. ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ 

7. ตคีวามและวนิิจฉัยปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้งัคบัตามระเบยีบน้ี 

8. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 

9. อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้หรอืกฎหมายอื่น 

 

แนวทางในการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย 

 การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย ไดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบโครงสรา้งของ
ส่วนราชการ และสถานภาพของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารหลายครัง้ อยา่งไรกต็าม แนวทางในการ
ปฏบิตังิานกย็งัไม่มคีวามชดัเจนมากนกั จนกระทัง่ไดม้กีารก าหนดพระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏบิตั ิ แก่ขา้ราชการในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ซึง่พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ มรีายละเอยีดที่
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี้  

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารกิจการบ้านเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้ มคีวามหมายว่า เป็นการบรหิารราชการเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ดงันี้ (มาตรา 6 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่,ี 2546) 

1. เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 
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2. เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

3. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

4. ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 

5. มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

6. ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

7. มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม ่าเสมอ 
 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชน ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นพระราช
กฤษฎกีาฉบบันี้ หมายความว่า การปฏบิตัริาชการทีม่เีป้าหมายเพื่อใหเ้กดิความผาสุกและความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน เกดิความสงบและปลอดภยัต่อสงัคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงูสุด
ของประเทศ ซึง่ในการบรหิารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนัน้ ส่วนราชการจะตอ้ง
ด าเนินการ โดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ทีจ่ะไดร้บัการบรกิารจากรฐั และจะตอ้งมแีนว
ทางการบรหิารราชการ ดงัทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 8 แหง่พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ดงันัน้ (มาตรา 6 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่,ี 2546) 

1. การก าหนดภารกจิของรฐัและส่วนราชการ ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคเ์พื่อความ
ผาสุขและความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน และมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางของนโยบายแห่งรฐั
และนโยบายของคณะรฐัมนตร ีทีไ่ดแ้ถลงต่อรฐัสภา 

2. การปฏบิตัภิารกจิของส่วนราชการ จะตอ้งเป็นไปโดยซื่อสตัยส์ุจรติ สามารถ
ตรวจสอบได ้และมุง่ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ 

3. ก่อนเริม่ด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหม้กีารศกึษาวเิคราะห์ถงึผลดแีละผลเสยี
ใหค้รบถว้นทุกดา้น ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการทีโ่ปร่งใส มกีลไกตรวจสอบการด าเนินการใน
แต่ละขัน้ตอน ส่วนในกรณีทีภ่ารกจิใดจะมผีลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการ
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หรอืชีแ้จงท าความเขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถงึ
ประโยชน์ทีส่่วนรวมจะไดร้บัจากภารกจินัน้ 

4. ขา้ราชการทีจ่ะตอ้งคอยรบัฟงัความคดิเหน็ และความพงึพอใจของสงัคมโดยรวม
และรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร เพื่อปรบัปรงุหรอืเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อใหม้กีารปรบัปรงุวธิปีฏบิตัริาชการใหเ้หมาะสม 

5. ในกรณทีีเ่กดิปญัหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน ใหส้่วนราชการด าเนินการ 
แกไ้ขปญัหาและอุปสรรคนัน้โดยเรว็ ในกรณทีีป่ญัหาหรอือุปสรรคนัน้เกดิขึน้จากส่วนราชการอื่น 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยส่วนราชการอื่น ใหส้่วนราชการท าการแจง้ใหส้่วนราชการอื่นที่
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เกีย่วขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการท าการแกไ้ขปรบัปรงุโดยเรว็ต่อไป และใหแ้จง้ต่อ ก.พ.ร. ทราบ
ดว้ย 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 

การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐันัน้ ในพระราชกฤษฎกีาฉบบั
นี้ ไดก้ าหนดใหส้่วนราชการไดป้ฏบิตัติาม มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกจิใดๆนัน้ ใหส้่วนราชการทีร่บัผดิชอบจะตอ้งจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการไวเ้ป็นการล่วงหน้า 

2. การก าหนดแผนปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ จะตอ้งแสดงถงึรายละเอยีดของ
ขัน้ตอน ระยะเวลา และงบประมาณทีจ่ะตอ้งใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขัน้ตอน ของภารกจิ
รวมทัง้ผลสมัฤทธิข์องภารกจิ และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของภารกจิดว้ย 

3. ส่วนราชการตอ้งจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ และตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่่วนราชการก าหนดขึน้ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ที ่ก.พ.ร. ก าหนด 

4. ในกรณกีารปฏบิตัภิารกจิหรอืการปฏบิตัติามแผนปฏบิตัริาชการ ไดเ้กดิผลกระทบ
ต่อประชาชน ไดม้อบใหเ้ป็นหน้าทีข่องส่วนราชการ ทีจ่ะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรอืบรรเทา
ผลกระทบนัน้ หรอืเปลีย่นแผนปฏบิตัริาชการให้เกดิความเหมาะสม 

ซึง่ในกรณทีีภ่ารกจิใดมคีวามเกีย่วขอ้งกบัหลายส่วนราชการ หรอืเป็นภารกจิทีใ่กลเ้คยีง
หรอืต่อเนื่องสอดคลอ้งกนั ใหส้่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไดท้ าการก าหนดแนวทางในการปฏบิตัิ
ราชการ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารราชการแบบบูรณาการรว่มกนั โดยจะตอ้งมุง่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อ
ภารกจิของรฐั ใหส้่วนราชการมหีน้าทีส่นบัสนุนการปฏบิตัริาชการของผูว้่าราชการจงัหวดั หรอื
หวัหน้าผูแ้ทนในต่างประเทศ เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นแบบบรูณาการในจงัหวดั หรอืใน
ต่างประเทศแลว้แต่กรณ ีสามารถใชอ้ านาจตามกฎหมายไดอ้ยา่งครบถว้นตามความจ าเป็น และ
บรหิารราชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ ส่วนราชการยงัมหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้นส่วนราชการ เพื่อให้เกดิวฒันธรรม
องคก์ารทีเ่ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรบัรู้ถงึขอ้มลูขา่วสารและสามารถ
ประมวลผลความรูใ้นดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างถูกตอ้งถูกวธิ ี
เกดิความรวดเรว็ และมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้ตอ้งส่งเสรมิและพฒันา
ความรูค้วามสามารถ สรา้งวสิยัทศัน์และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดั ใหเ้ป็น
บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการของ
ส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการ ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามพระราชกฤษฎกีาน้ี และ
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เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการ ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ซึง่ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
ก าหนดมาตรการก ากบัการปฏบิตัริาชการ โดยวธิกีารจดัท าความตกลง ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืโดยวธิกีารอื่นใด เพื่อแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการได ้

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรฐั  

เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการภายในส่วนราชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ พระราช
กฤษฎกีาฉบบันี้ ไดก้ าหนดใหส้่วนราชการท าการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลา
แลว้เสรจ็ของงานหรอืโครงการและงบประมาณ ทีจ่ะตอ้งใชใ้นแต่ละงานหรอืโครงการ และตอ้ง
เผยแพรใ่หข้า้ราชการและประชาชนทราบทัว่กนัดว้ย และใหส้่วนราชการจดัท าบญัชตีน้ทุนใน
งานบรกิารสาธารณะแต่ละประเภทขึน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก าหนด ให้
ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส่วน
ราชการนัน้ ตามระยะเวลาทีก่รมบญัชกีลางไดก้ าหนด และจะตอ้งรายงานใหส้ านักงบประมาณ 
กรมบญัชกีลาง และ ก.พ.ร. ทราบในกรณทีีร่ายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะใดของ
ส่วนราชการใด สงูกว่ารายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะประเภทและคุณภาพเดยีวกนั 
หรอืคลา้ยคลงึกนั ของส่วนราชการอื่น ใหส้่วนราชการนัน้จดัท าแผนการลดรายจา่ยต่อหน่วย
ของงานบรกิารสาธารณะดงักล่าว เสนอส านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 
และถา้มไิดม้ขีอ้ทกัทว้งประการใดภายใน 15 วนั กใ็หส้่วนราชการดงักล่าว ถอืปฏบิตัติาม
แผนการลดรายจ่ายนัน้ต่อไปได ้

ส่วนการประเมนิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐันัน้ ไดก้ าหนดใหส้ านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ และส านกังบประมาณรว่มกนัจดัใหม้กีาร
ประเมนิความคุม้ค่าในการปฏบิตัภิารกจิของรฐัตามทีส่่วนราชการไดด้ าเนินการอยู ่ เพื่อเป็นการ
รายงานต่อคณะรฐัมนตร ี ส าหรบัเป็นแนวทางในการพจิารณาว่าภารกจิใดสมควรจะได้
ด าเนินการต่อไป หรอืยบุเลกิ และเพื่อประโยชน์ในการจดัตัง้งบประมาณของส่วนราชการในปี
ต่อไป ทัง้นี้ ตามระยะเวลาทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดในการประเมนิความคุม้ค่า ใหค้ านึงถงึประเภท
และสภาพของแต่ละภารกจิ ความเป็นไปไดข้องภารกจิหรอืโครงการทีด่ าเนินการ ประโยชน์ทีร่ฐั
และประชาชนจะพงึได ้ และรายจา่ยทีต่อ้งเสยีไปก่อนและหลงัทีส่่วนราชการด าเนินการดว้ย 
 

การลดขัน้ตอนในการปฏิบติังาน  

เรือ่งการลดขัน้ตอนของการปฏบิตังิานนัน้ ไดม้กีารก าหนดใหส้่วนราชการจดัใหม้กีาร
กระจายอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิการปฏบิตัริาชการ หรอืการ
ด าเนินการอื่นใดของผูด้ ารงต าแหน่งใด ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งทีม่อี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
ด าเนินการในเรือ่งนัน้โดยตรง เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็และลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี้ 
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ในการกระจายอ านาจการตดัสนิใจดงักล่าว จะตอ้งมุง่ผลใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชน และเมือ่ไดม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจแลว้ ใหส้่วนราชการก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารควบคุม ตดิตาม และก ากบัดแูลการใชอ้ านาจและความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบ
อ านาจและผูม้อบอ านาจไวด้ว้ย โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวตอ้งไมส่รา้งขัน้ตอน หรอืการกลัน่กรอง
งานทีไ่ม่จ าเป็นในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ ในการน้ี หากสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืโทรคมนาคมมาใชแ้ลว้จะเป็นการลดขัน้ตอน เพิม่ประสทิธภิาพและประหยดัค่าใชจ้่าย 
รวมทัง้ไมเ่กดิผลเสยีหายแก่ราชการ ใหส้่วนราชการด าเนินการใหข้า้ราชการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืโทรคมนาคมตามความเหมาะสม และก าลงัเงนิงบประมาณเมือ่ส่วนราชการใด
ไดม้กีารกระจายอ านาจในการตดัสนิใจ หรอืไดม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืโทรคมนาคม
แลว้ ใหส้่วนราชการนัน้เผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

การปรบัปรงุภารกิจของส่วนราชการ 

การปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการนัน้ ไดก้ าหนดใหส้่วนราชการจดัใหม้กีารทบทวน
ภารกจิของตนว่า ภารกจิใดมคีวามจ าเป็น หรอืสมควรทีจ่ะไดด้ าเนินการต่อไปหรอืไม ่ โดย
ค านึงถงึแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบายของคณะรฐัมนตร ี ก าลงัเงนิงบประมาณของ
ประเทศ ความคุม้ค่าของภารกจิและสถานการณ์อื่นประกอบกนั การก าหนดเวลาในการจดัใหม้ี
การทบทวนใหเ้ป็นไปตามที ่ก.พ.ร. ก าหนด ส่วนในกรณทีีส่่วนราชการเหน็ควรยกเลกิ ปรบัปรงุ 
หรอืเปลีย่นแปลงภารกจิ ใหส้่วนราชการด าเนินการปรบัปรงุอ านาจหน้าที ่ โครงสรา้ง และ
อตัราก าลงั ของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกนั และเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
เพื่อด าเนินการต่อไป ในกรณทีี ่ ก.พ.ร. พจิารณาแลว้เหน็ว่าภารกจิของรฐัทีส่่วนราชการใด
รบัผดิชอบด าเนินการอยูส่มควรเปลีย่นแปลง ยกเลกิ หรอืเพิม่เตมิ ใหเ้สนอคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พจิารณา เมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว้ ใหส้่วนราชการนัน้ ด าเนินการปรบัปรุงภารกจิ อ านาจ
หน้าที ่ โครงสรา้ง และอตัราก าลงัของส่วนราชการนัน้ ใหส้อดคลอ้งกนัในกรณทีีม่กีารยบุเลกิ 
โอน หรอื รวมส่วนราชการใดทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยหา้มมใิหจ้ดัตัง้ส่วนราชการทีม่ภีารกจิ
หรอืมอี านาจหน้าทีท่ีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนักบัส่วนราชการดงักล่าวขึน้อกี 
เวน้เสยีแต่จะมกีารเปลีย่นแปลงแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ และมเีหตุผลจ าเป็นเพื่อรกัษา
ความมัน่คงของรฐั เศรษฐกจิของประเทศ หรอืรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน โดยจะ 

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.พ.ร.   
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การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในการปฏบิตัิ
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารประชาชน หรอืการตดิต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ดว้ยกนั ใหส้่วนราชการก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานแต่ละงาน และประกาศใหป้ระชาชน
และขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป โดยหากส่วนราชการใดมไิดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของ
งานใดไว ้ และ ก.พ.ร. พจิารณาเหน็ว่างานนัน้มลีกัษณะทีส่ามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ได ้
หรอืส่วนราชการไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ไว ้ แต่ ก.พ.ร. เหน็ว่าเป็นระยะเวลาทีล่่าชา้เกนิ
สมควร ก.พ.ร. จะท าการก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ใหส้่วนราชการนัน้ตอ้งปฏบิตักิไ็ด้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็น
หน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาทีจ่ะตอ้งท าการตรวจสอบ เพื่อใหข้า้ราชการปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา เมือ่ส่วนราชการใดไดร้บัการตดิต่อสอบถามเป็นหนงัสอืจากประชาชน หรอื จาก
ส่วนราชการดว้ยกนั เกี่ยวกบังานทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการนัน้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่อง
ส่วนราชการนัน้ ทีจ่ะตอ้งตอบค าถาม หรอืแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน 15 วนั หรอื
ภายในก าหนดเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  

การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการนัน้ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัน้ี ไดม้กีารก าหนดใหม้ี
การประเมนิผลการบรหิารราชการ เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั โดยใหส้่วนราชการ
ปฏบิตัแิลว้ใหส้่วนราชการจดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระ ด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของส่วนราชการ เกีย่วกบัผลสมัฤทธิข์องภารกจิ คุณภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของ
ประชาชนผูร้บับรกิาร ความคุม้ค่าในภารกจิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและระยะเวลาที ่
ก.พ.ร. ก าหนด โดยส่วนราชการอาจจดัใหม้กีารประเมนิภาพรวมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั 
หรอืหน่วยงานในส่วนราชการกไ็ด ้ ทัง้นี้ การประเมนิดงักล่าวจะตอ้งกระท าเป็นความลบั และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามคัคขีองขา้ราชการ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานบุคคลนัน้ ใหส้่วนราชการประเมนิโดยค านึงถงึผลการ
ปฏบิตังิานเฉพาะตวัของขา้ราชการผูน้ัน้ในต าแหน่งทีป่ฏบิตัิงาน ประโยชน์และผลสมัฤทธิท์ี่
หน่วยงานทีข่า้ราชการผูน้ัน้สงักดั ไดร้บัจากการปฏบิตังิานของขา้ราชการผูน้ัน้ ส่วนในกรณทีี่
ส่วนราชการใดด าเนินการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด รวมทัง้เป็นที่
พงึพอใจแก่ประชาชน ให ้ ก.พ.ร. เสนอคณะรฐัมนตรจีดัสรรเงนิเพิม่พเิศษ เป็นบ าเหน็จ
ความชอบแก่ส่วนราชการ หรอืใหส้่วนราชการไดใ้ชเ้งนิงบประมาณทีเ่หลอืจ่ายของส่วนราชการ
นัน้ เพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรงุการปฏบิตังิานของส่วนราชการ หรอืจดัสรรเป็นรางวลัใหก้บั
ขา้ราชการในสงักดั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.พ.ร. ไดท้ าการก าหนดขึน้ โดยตอ้งผ่าน
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
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 เมือ่ส่วนราชการใดไดด้ าเนินงานไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยสามารถเพิม่
ผลงานและผลสมัฤทธิ ์ แต่ไมเ่ป็นการเพิม่ค่าใชจ้่ายและเกดิความคุม้ค่าต่อภารกจิของรฐั หรอื
สามารถด าเนินการตามแผนการลดค่าใชจ้่ายต่อหน่วยไดต้ามหลกัเกณฑท์ี ่ ก.พ.ร. ก าหนด ให ้
ก.พ.ร. เสนอต่อคณะรฐัมนตรจีดัสรรเงนิรางวลัการเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้ก่ส่วนราชการนัน้ หรอื
ใหส้่วนราชการใชเ้งนิงบประมาณเหลอืจ่ายของส่วนราชการนัน้ เพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรงุการ
ปฏบิตังิานของส่วนราชการ หรอืจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสงักดั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที ่ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 2 

การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย มพีฒันาการมาอย่างยาวนาน เริม่ตัง้แต่
สมยักรุงสุโขทยัเรือ่ยมา โดยในระยะเริม่แรกใชว้ธิกีารมอบหมายใหบ้รมวงศานุวงศช์่วยเหลอื
งานในราชส านกั ส่วนขา้ราชการท าหน้าทีใ่นการเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัราษฎรโดยเรยีกว่า “ลกูขนุ” 
ซึง่ในสมยักรุงสุโขทยัไดม้มีหีลกัฐานว่าไดท้ าการก าหนดชัน้ยศของต าแหน่ง เช่น ต าแหน่ง 
“อ ามาตย”์ และ “มนตร”ี โดยอ านาจในการตดัสนิใจจะถูกรวมศูนยไ์วท้ีพ่ระมหากษตัรยิ ์ภายหลงั 
จงึไดท้ าการกระจายอ านาจใหแ้ก่ขา้ราชการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน  ต่อมา ในสมยัของ
สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ 1 แห่งกรงุศรอียธุยา ไดน้ าระบบการปกครองแบบจตุสดมภม์าใช ้ โดย
แบ่งการบรหิารบา้นเมอืงออกเป็น 4 กรม คอื กรมเวยีง กรมวงั กรมคลงั และกรมนา ซึง่ทัง้ 4 
กรมนี้ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนัไป จนกระทัง่สมยัพระบรมไตรโลกนาถจงึไดท้ าการจดัตัง้กรมขึน้ใหม่
อกี 2 กรมคอื กรมมหาดไทย และกรมกลาโหม และไดท้ าการเปลีย่นแปลงอกีครัง้ โดยเพิม่เตมิ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละกรมในส่วนงานของพลเรอืน โดยผูท้ีด่ ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น 
ต าแหน่งศกัดนิา ยศ ราชทนินาม จะมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆทีผู่น้ัน้
จะตอ้งไดร้บั เช่น สทิธใินการถอืครองทีด่นิ ขา้ราชบรพิาล ชา้งมา้ ววั ควาย และสทิธปิระโยชน์
อื่นๆ 

ต่อมา ไดม้กีารปฏริปูระบบราชการครัง้ใหญ่ขึน้ในสมยัรชักาลที ่ 5 ซึง่ทรงยกเลกิระบบ
จตุสดมภแ์ละท าการจดัตัง้กระทรวงขึน้ 12 กระทรวง ตามวธิกีารบรหิารบา้นเมอืงตามแบบ
ประเทศตะวนัตก ส่วนผูท้ีจ่ะท าหน้าทีใ่นกจิการทัง้ 12 กระทรวงนัน้ รชักาลที ่ 5 ทรงไดจ้ดัตัง้
โรงเรยีนมหาดเลก็หลวงขึน้ เพื่อเป็นการเตรยีมคนเขา้รบัราชการในกระทรวงต่างๆ และเมือ่
จ านวนขา้ราชการมมีากขึน้ และรบัผดิชอบงานทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ สมเดจ็
พระปกเกลา้ฯในรชักาลที ่ 7 จงึไดท้ าการก าหนดระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนขึน้ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการบรหิารเหล่าขา้ราชการใหเ้กดิความเรยีบรอ้ย  

 ปจัจบุนั ไดม้กีารก าหนดกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานในระบบราชการหลายฉบบั 
คอื พระราชบญัญตั ิ พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
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บา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546  และพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย
เน้นวธิปีฏบิตัริาชการเพื่อวตัถุประสงค์ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ ์ มี
ประสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า ต่อภารกจิของรฐั ท าการปรบัปรงุและลดขัน้ตอนในการ
ปฏบิตังิาน และตอ้งมรีะบบการประเมนิผลทีด่ดีว้ย 
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บทท่ี 3  
องคก์รกลางในการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 

 

 การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของประเทศต่างๆนัน้ ไดเ้ริม่ตน้ขึน้จากการใชร้ะบบ
อุปถมัภ ์ (Patronage System) ซึง่ไม่มรีะบบระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีแ่น่นอน นอกจากนี้ยงัไมม่ี
เหตุผลทีเ่พยีงพอ หรอืไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายไดใ้นเชงิวทิยาศาสตร ์ โดยผูม้อี านาจมกัจะท าการ
เลอืกสรรหรอืรบับุคลากรทีเ่ป็นพรรคพวกเพื่อนฝงู ญาตพิีน้่อง ลกูหลานของตน เขา้ท างาน โดย
ไมค่ านึงถงึความรูค้วามสามารถของผู้สมคังานมากนกั อกีทัง้ ยงัใชค้วามสมัพนัธส์่วนตวัมาเป็น
เกณฑใ์นการพจิารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งอกีดว้ย ซึง่ระบบหรอืวธิกีารเหล่านี้ ไดท้ าใหก้าร
บรหิารทรพัยากรมนุษยข์าดประสทิธภิาพ ไมส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ของสงัคม ซึง่ในปจัจบุนัประชาชนต่างมคีวามคาดหวงัต่อการบรหิารงานในภาครฐัมากยิง่ขึน้ ทัง้
ความคาดหวงัในเรือ่งของประสทิธภิาพ (Efficiency)  ประสทิธผิล (Effectiveness) และความ
ประหยดั (Economic) หรอื 3E’s อกีทัง้ ประชาชนยงัมคีวามตอ้งการที่มคีวามหลากหลายและ
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ดว้ย ดงันัน้ ส่วนราชการจงึตอ้งการเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
การปฏบิตังิานตามนโยบายของรฐัทีไ่ดก้ าหนดไว ้

จากสภาพของปญัหาดงักล่าวนี้ จงึท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องภาครฐั ไดเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงระบบการบรหิาร โดยน าเอาระบบคุณธรรม (Merit System) มาใชม้ากขึน้ ซึง่
จะตอ้งยดึถอึหลกัการพืน้ฐานต่างๆ ดงันี้  

1. ยึดหลกัความสามารถ (Competence) หมายถงึ การสรรหาการคดัเลอืก และ
การบรรจบุุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้รบัราชการ โดยใชว้ธิกีารสอบแขง่ขนัหรอืวธิอีื่นที่
สามารถคดัแยกคนทีม่คีวามสามารถออกจากคนอื่นๆได้ และเมือ่เขา้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ กใ็ช้
วธิกีารเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานเป็นเกณฑ ์ 

2. ยึดหลกัความเสมอภาคในโอกาส (Equality Of Opportunity) การเปิด
สอบแขง่ขนัท าใหผู้ส้มคัรสอบทุกคนไดม้โีอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไมม่กีาร
แบ่งชนชัน้ วรรณะ ศาสนา เพศ ฯลฯ ทัง้นี้ จะยดึถอืการศกึษาและประสบการณ์เป็นส าคญั 

3. ยึดหลกัประกนัความมัน่คงในอาชีพ (Career Based On Security Tenure) 
ระบบการจา้งงานในระบบราชการ เป็นการจา้งงานแบบถาวรต่อเนื่องตลอดชวีติ (Full Time 

And Life-time) เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความ
ทุ่มเทและอุทศิตนใหก้บังานอยา่งเตม็ก าลงัและความสามารถ   

4. ยึดหลกัความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) โดยการปฏบิตังิาน
ของขา้ราชการจะตอ้งวางตวัเป็นกลาง ทัง้นี้ เพื่อใหข้า้ราชการสามารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระ 
โดยไมต่อ้งค านึงถงึการแทรกแซงของอ านาจทางการเมอืง อกีทัง้ยงัคงสามารถด าเนินการได้
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อยา่งต่อเนื่องต่อไปไมว่่าพรรคการเมอืงใดจะเขา้มาบรหิารประเทศ นอกจากนี้ ขา้ราชการเองก็
ตอ้งไมส่นบัสนุน หรอืใชอ้ านาจของตนในการบบีบงัคบั ใหป้ระชาชนท าการเลอืกพรรคการเมอืง
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงในช่วงเวลาของการเลอืกตัง้ 

ดงันัน้ เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมาตรฐานในการปฏบิตังิาน จงึจ าเป็น
อยา่งยิง่ทีต่อ้งมหีน่วยงานกลางของรฐั ที่ท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการตดิต่อประสานงาน การ
พฒันาระบบราชการตลอดจนการท าหน้าทีอ่ื่นๆ ซึง่รปูแบบของการจดัองคก์รกลางทีใ่ชก้นั
โดยทัว่ไปนัน้ จะท าหน้าทีท่ีห่ลากหลายและมขีนาดทีแ่ตกต่างกนัไป ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บังานที่
รบัผดิชอบ งบประมาณ รวมถงึการใหค้วามส าคญัต่อทรพัยากรมนุษย์ภาครฐัของแต่ละประเทศ 
ซึง่โดยปกตแิลว้สามารถจดัรปูแบบขององคก์รกลาง ไดเ้ป็น 4 รปูแบบ ดงันี้  

1. รปูแบบคณะกรรมการ (Commission) ซึง่เป็นรปูแบบทีน่ิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย
ทัว่โลก 

2. รปูแบบผูอ้ านวยการ (Directorate-general) ซึง่เป็นรปูแบบทีม่กีารแต่งตัง้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เป็นผูอ้ านวยการบรหิารโดยมอี านาจเตม็ อยา่งไรกต็าม รปูแบบน้ีส่วนใหญ่มกัใชใ้น
กจิการของเอกชนมากกว่าในราชการ 

3. รปูแบบผสมระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้ านวยการ โดยจะท าการแบ่งแยกหน้าที่
ความรบัผดิชอบระหว่างกนัของคณะกรรมการและผูอ้ านวยการ เช่น คณะกรรมการรบัผดิชอบ
ในการก าหนดนโยบาย ส่วนผูอ้ านวยการอาจรบัผดิชอบในการน านโยบายไปปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ส าเรจ็ 

4. รปูแบบกระทรวงหรอืทบวง ซึง่เป็นการจดัตัง้หน่วยงานราชการทีม่คีวามเป็นถาวร
ในระดบักระทรวงหรอืทบวงขึน้ เพื่อท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารงานบุคคลภาครฐัเป็นการ
เฉพาะ 

ส่วนรปูแบบการจดัองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลในประเทศต่างๆ นัน้ จะมรีปูแบบที่
แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งองคก์รกลางของประเทศ
ต่างๆทีส่ าคญั ดงันี้ 

องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศสหรฐัอเมริกา 

นบัตัง้แต่ไดม้กีารรวมเอารฐัทางเหนือและรฐัทางใตเ้ขา้ดว้ยกนั จนกระทัง่ไดก้ลายเป็น
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธปิไตยโดยการยดึหลกัรฐัธรรมนูญ 
(Constitution) เป็นกรอบในการบรหิารประเทศ ท าใหร้ฐับาลของสหรฐัอเมรกิามภีาระหน้าที ่
ความรบัผดิชอบทีส่ลบัซบัซอ้นหลากหลายต่างๆมากมาย เนื่องจากประชาชนของสหรฐัอเมรกิา
มคีวามหลากหลายอยา่งมาก ทัง้ดา้น เชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม และดา้นอื่นๆ ดงันัน้ รฐับาล
ของสหรฐัอเมรกิา จงึตอ้งท าการคดัเลอืกบุคลากรผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ เพื่อเขา้มาปฏบิตัิ
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หน้าทีท่ีม่ากมายหลากหลายดงักล่าว โดยในช่วงของการด ารงต าแหน่งประธานาธบิดขีองอดตี
ประธานาธบิด ี จอรจ์ วอชงิตนั (George Washington) ทัง้ 2 สมยั ไดท้ าการประกาศใหก้าร
คดัเลอืกเจา้หน้าทีข่องรฐั จะตอ้งเน้นไปยงัผูท้ีม่คีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม “Fitness Of Character” 
แทนการคดัเลอืกเอาเฉพาะเหล่าขนุนาง “Patrician” เหมอืนยคุสมยัทีเ่ป็นอาณานิคมขององักฤษ 
เนื่องจากมองว่า เป็นการขดักบัหลกัการของประชาธปิไตย “Pitfalls Of Democracy” แต่อยา่งไร
กต็าม เมือ่ แอนดรวู ์ แจก็สนั (Andrew Jackson) ไดช้นะการเลอืกตัง้ประธานาธบิด ี ในปี ค.ศ. 
1828 แอนดรวู ์ แจก็สนั ไดน้ าเอาวธิกีารคดัเลอืกหรอืการแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัโดยน าเอา
ระบบอุปถมัภก์ลบัมาใชอ้กีครัง้ โดยการยกต าแหน่งทีส่ าคญัๆเพื่อเป็นรางวลัแก่พรรคพวกหรอื
ญาตพิีน้่องทีใ่หก้ารช่วยเหลอืในการเลอืกตัง้ (Spoil System) ซึง่วธิกีารนี้ ไดถู้กต าหนิอยา่งมาก
จากประชาชนชาวสหรฐัอเมรกิา เนื่องจากถูกมองว่าเป็นวธิกีารทีท่ าใหไ้ดผู้ป้ฏบิตังิานทีไ่ร้
ความสามารถ (Incompetents) และก่อใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่ (Corruption) กนัอย่างกวา้งขวาง
ตามมา แต่ทว่า ระบบดงักล่าวนี้ กย็งัถูกใชก้นัอยา่งแพรห่ลายทัว่ไปในสหรฐัอเมรกิากว่าครึง่
ศตวรรษ  

หลงัจากสงครามกลางเมอืง (Civil War) สงบลง การเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งเพื่อใหเ้กดิการ
ปฏริปูวธิกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารพลเมอืง (Civil Service) ของสหรฐัอเมรกิามมีากขึน้ 
พรอ้มกนันี้ กไ็ดเ้กดิค าถามถงึความเหมาะสมหรอืไม่ในการแต่งตัง้พวกพอ้งเครอืญาตใิหด้ ารง
ต าแหน่งต่างๆ นอกจากนี้ เหล่าบรรดาสมาชกิของสภารา่งกฎหมาย (Legislators) ต่างไดล้ง
ความเหน็ตรงกนัว่า ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งมาก และเกดิความ
สลบัซบัซอ้นทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมกนัมากขึน้ ดงันัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชบุ้คลากร
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในระดบัสูงเพื่อการท าหน้าทีท่ีส่ าคญั เช่น การมี
ความรูค้วามสามารถหรอืทกัษะในดา้นนโยบายสาธารณะ ทัง้การก าหนดนโยบายและการน าไป
ปฏบิตั ิ (Formulated And Implemented) ดงันัน้ จงึส่งผลใหพ้รรคการเมอืงทัง้พรรคเดโมแครต 
(Democrats) และพรรครพีบัลกินั (Republicans) ไดร้ว่มมอืกนัเพื่อก าหนดพระราชบญัญตัิ
เกีย่วกบัการบรกิารสาธารณะ (Civil Service Act) ขึน้ในปี ค.ศ. 1883  โดยเรยีกว่า “The 

Pendleton Act - 22 Stat. 403” ซึง่เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกเขยีนขึน้โดยสมาคมการบรกิารสาธารณะ
แห่งนิวยอรก์ (The New York Civil Service Reform Association) โดยเนื้อหาหลกัๆได้
กล่าวถงึ การก าหนดใหส้่วนราชการต่างๆ จะตอ้งท าการจดัสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจบุุคคลากรใน
ต าแหน่งงานทีว่่าง “Classified” ซึง่ในระยะเริม่ตน้ไดม้กีารสอบคดัเลอืกเพยีงรอ้ยละ 10 ของการ
บรรจบุุคลากรทัง้หมอเท่านัน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1919 จงึไดใ้ชว้ธินีี้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1912 สภาครองเกส (Congress) กไ็ดก้ าหนดพระราชบญัญตั ิ “The 

Lloyd La Follette Act” (P.L. 336, 37 Stat. 539) ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการ
แทรกแซง (Interfere) ทางการบรหิารจากนกัการเมอืง และในปี ค.ศ. 1944 (ภายหลงัจาก
สงครามโลกครัง้ที ่ 2 สิน้สุดลง) ไดม้ทีหารผ่านศกึออกหางานท าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
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ต าแหน่งงานของรฐับาลกลาง จงึท าใหส้ภาครองเกส (Congress) ไดท้ าการตราพระราชบญัญตั ิ
“The Veterans Preference Act” (P.L. 359, 58 Stat. 387) ขึน้เพื่อสนับสนุนผูว้่างงานใหเ้ขา้สู่
ต าแหน่งงานมากขึน้ และเป็นการป้องกนัการเลกิจา้ง รวมทัง้การใหค้วามเป็นธรรมในการ
จา่ยเงนิชดเชยในกรณต่ีางๆ อยา่งไรกต็าม ในช่วงทศวรรษที ่1970 ไดเ้กดิความไมไ่วเ้นื้อเชื่อใจ
ของประชาชนผูห้างานท าขึน้ เนื่องจากไดเ้กดิการกดีกนัผูส้มคัรงานในเรือ่งเชือ้ชาต ิ ภาษา 
ศาสนา และเพศเกดิขึน้ และเพื่อการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวนี้ สภาครองเกส (Congress) จงึได้
ก าหนดพระราชบญัญตั ิ“The Civil Service Reform Act–CSRA” (P.L. 95-454, 92 Stat. 111) 

ขึน้ เพื่อเป็นการก าหนดกรอบในการบรหิารงานบุคคลของรฐับาลกลาง ใหม้คีวามเป็นระบบ
คุณธรรม (Merit System) มากขึน้ โดยหา้มมใิหท้ าการจา้งงานโดยใชเ้หตุผลของความเป็น
เพื่อนฝงู ครอบครวั หรอื เครอืญาตเิดยีวกนั และมใิหท้ าการเลกิจา้งโดยการประเมนิทีไ่มเ่ป็น
ธรรม ซึง่ผูเ้ขยีนขอยกเนื้อหาบางตอนทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ทีไ่ดก้ล่าวถงึ
ประเดน็เรือ่งการจา้งงาน ดงันี้ (Luneburg, 2004 : 4) 

“Recruitment should be from qualified individuals from appropriate sources in an 

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

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

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

opportunity.” 
ซึง่หมายความว่า “การสรรหาบุคคลเขา้ท างาน ควรพจิารณาจากคุณสมบตัขิองแต่ละคน 

และท าการคดัเลอืกอยา่งเหมาะสมเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ โดยคดัเลอืกจากทุกภาคส่วนของ
สงัคม ส่วนการคดัเลอืกและพฒันาควรตดัสนิใจบนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และทกัษะ 
ซึง่ตอ้งท าการเปิดสอบแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม และมัน่ใจว่าทุกคนจะไดร้บัโอกาสอย่างเท่าเทยีม
กนั” 

ต่อมาในสมยัของประธานาธบิด ี เจมส ์ เอริล์ “จมิมี”่ คารเ์ตอร ์ (James Earl “Jimmy” 
Carter) ไดม้นีโยบายในการปฏริปูระบบราชการ โดยเน้นการสนับสนุนระบบคุณธรรมและการ
เพิม่ประสทิธผิลของการท างานภาครฐัมากยิง่ขึน้ จงึไดอ้อกพระราชบญัญตัิชื่อ “The Civil 

Service Reform Act Of 1978” (CSRA) ซึง่ผลจากพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ไดส้่งผลใหม้กีาร
จดัตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐัขึน้หลายหน่วยงาน ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ (Garson, 2015 : 1-3)  

1. ส านักบริหารงานบคุคล (The Office Of Personnel Management-OPM) เป็น
หน่วยงานอสิระซึง่มอี านาจหน้าทใีนการวางนโยบาย กฎ ระเบยีบ เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 
ซึง่มผีูอ้ านวยการเป็นผูบ้รหิารสงูสุดและไดร้บัแต่งตัง้โดยประธานาธบิด ี ซึง่มวีาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
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2. คณะกรรมการคุ้มครองระบบคณุธรรม (The  Merit Systems Protection 

Board–MSPB) เป็นหน่วยงานอสิระเช่นเดยีวกนักบัส านกังานบรหิารงานบุคคล (The Office Of 

Personnel Management-OPM) โดยมอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาตดัสนิเกีย่วกบัการ
กระท าความผดิทางวนิยั และการอุทธรณ์รอ้งทุกขข์องขา้ราชการ 

3. แรงงานสมัพนัธข์องรฐับาลกลาง (The Federal Labor Relations Authority–
FLRA) มอี านาจหน้าทีใ่นการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทระหว่างแรงงานกบัรฐับาลกลาง ในประเดน็ที่
เกีย่วกบัค่าจา้ง สวสัดกิาร และสภาพในการท างานต่างๆของลกูจา้งหรอืผูป้ฏบิตังิาน  

โดยหน่วยงานทัง้ 3 นี้ ถูกตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการ ใหบ้รกิารแก่พลเมอืง
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (The U.S. Civil Service Commission) ส่วนเน้ือหาหลกัทีส่ าคญัของ
พระราชบญัญตักิารปฏริปูการใหบ้รกิารพลเมอืง (The Civil Service Reform Act of 1978-

CSRA) นัน้ มดีงันี้  
1. จดัตัง้กลุ่มผูบ้รหิารงานบรกิารระดบัสงู (The Senior Executive Service) เพื่อเปิด

โอกาสใหท้ าการจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นมอือาชพี และท าการจา่ยค่าจา้งโดยเปรยีบเทยีบกบั
การแขง่ขนัในตลาดแรงงาน  

2. จดัตัง้ (The Federal Labor Relations Authority-FLRA) เพื่อเปิดโอกาสใหม้กีาร
จดัตัง้สหภาพแรงงาน และการต่อสูท้างคดคีวามของแรงงาน ตามแนวทางทีก่ฎหมายแรงงาน
ก าหนด 

3. ก าหนดใหใ้ชร้ะบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มคีวามเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลการ
ปฏบิตังิาน 

4. หาช่องทางในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืใหข้อ้มลูแก่ทางราชการเกี่ยวกบัการ
กระท าผดิหรอืขดัต่อกฎหมายแรงงาน (Whistle-blowing) 

          5. ท าการทดลองใหอ้ านาจแก่ผูบ้รหิารตามสายงานหลกั (Line Managers) ในการ
ควบคุมการตดัสนิใจเหนือฝา่ยบรหิารงานบุคคล 

 

รปูแบบโครงสรา้งขององคก์รกลาง ดา้นการบรหิารงานบุคคลของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(OPM) ไดม้กีารปรบัปรงุหลายครัง้ในหลายรฐับาล จนท าให ้ “OPM” ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัอย่างเตม็รปูแบบ และเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูทัง้ขอ้มลู
ฝา่ยลกูจา้งและฝา่ยรฐับาล นอกจากน้ี ยงัท าหน้าทเีป็นศูนยก์ลางในการพฒันาแรงงาน รวมทัง้
การใหค้วามคุม้ครอง ทัง้ฝ่ายแรงงานและหน่วยงานของรฐับาลอยา่งเป็นธรรมอกีดว้ย 

 

 

 



66 

 

องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศองักฤษ 

 จากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเจรญิเตบิโตของระบบจกัรวรรษ
องักฤษ (British Empire) ในศตวรรษที ่ 18 ส่งผลใหร้ปูแบบการท างานแบบเดมิเกดิความ
ลา้สมยั การแต่งตัง้และการคดัเลอืกบุคลากรตามแนวทางของระบบอุปถมัภไ์มเ่ป็นทีย่อมรบัอกี
ต่อไป ดงันัน้ จงึน ามาสู่การจดัตัง้สถาบนัการบรหิารดา้นทรพัยากรมนุษยแ์บบมอือาชพีขึน้ ในปี 
ค.ศ. 1806 โดยบรษิทั “The East India Company” อยา่งไรกต็าม การจดัตัง้องคก์รกลางทีเ่ป็น
รปูธรรมนัน้ กลบัเริม่ตน้ขึน้อยา่งจรงิจงัภายหลงัจากค าแนะน าในรายงานชื่อ “The Northcote-

trevelyan Report” ในช่วงกลางศตวรรษที ่ 19 เกีย่วกบัการด าเนินงานและการตดัสนิใจในการ
ก าหนดนโยบาย การปฏบิตังิาน และการประเมนิผล ซึง่ค าแนะน าในรายงานนี้ ไดน้ ามาสู่การ
ก่อตัง้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (The Civil Service Commission) ขึน้อยา่งเป็น
ทางการ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏริปูระบบราชการตามแนวทางของ “Northcote-trevelyan 

Reforms” ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการก าจดัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การเปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตัิ
ของนกัการเมอืง และการเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ดว้ยการน าเอาระบบคุณธรรมมาใช้
ในการคดัเลอืกบุคคลเขา้รบัราชการ เช่น การน าระบบการสอบแขง่ขนัอย่างเปิดเผยมาใช ้ และ
การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งตามผลงาน เป็นต้น  
 อยา่งไรกต็ามหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยตุลิง ระบบ “Northcote-trevelyan” นี้กไ็ม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตามการเปลีย่นแปลงของประเทศองักฤษใน
ขณะนัน้ได ้ นอกจากนี้ เจา้หน้าทีข่องรฐัทีท่ าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารมกัไดร้บัการศกึษาตาม
ลกัษณะรปูแบบเดมิๆ จงึไม่มคีวามรูค้วามสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้ และเนื่องจากความไมเ่หมาะสมทางดา้นคุณสมบตัขิองเจา้หน้าทีข่องรฐัน้ี จงึ
ไดท้ าใหเ้กดิการครหาเกีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัว่า “เป็นชนชัน้บรหิาร” “The Administrative 

Class” ซึง่หมายถงึเจา้ขุนมลูนายทีอ่ยูต่่างระดบัหรอืห่างไกลกบัประชาชนทัว่ไป ต่อมาในปี ค.ศ. 
1968 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนซึง่ม ี ลอรด์ ฟลตูนั (Lord Fulton) เป็นประธาน (The 

Chair The Committee On The Civil Service) ไดเ้สนอรายงานเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละ
พฤตกิรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐัว่า ขาดความเป็นมอือาชพี และขาดทกัษะทีเ่หมาะสมในการท า
หน้าทีเ่ฉพาะต าแหน่ง เกดิการแบ่งแยกชนชัน้ในกลุ่มของขา้ราชการ รวมถงึการมอบหมายงาน
โดยไมไ่ดค้ านึงถงึความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน อกีทัง้ยงัท าตวัห่างเหนิเกดิช่องว่าง
ระหว่างเจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชน และยงัขาดผูบ้รหิารทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ โดยมี
เพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีเ่ลื่อนระดบัมาจากระดบัปฏบิตักิาร (Working Class) นอกจากนี้ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น ปลดักระทรวง (Undersecretaries) เลขาธกิารสภา (Parliamentary 

Secretaries) หรอืรฐัมนตรชีัน้รอง (Junior Ministers) ส่วนใหญ่ยงัจบการศกึษาจากมหาวยิาลยั
ของเอกชน มากกว่ามหาวทิยาลยัชัน้น าของรฐับาลอกีดว้ย  

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty%27s_Civil_Service#Lord_Fulton.27s_committee_report
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 ลอรด์ ฟลตูนั (Lord Fulton)  ไดพ้ยายามท าการปฏริปูระบบราชการและการบรหิารตาม
หลกัเหตุผล (Rationalization) เช่น ท าการจดัตัง้หน่วยงานขา้ราชการพลเรอืน (Civil Service 

Department–CSD) จดัตัง้โรงเรยีนฝึกเตรยีมคนเพื่อเขา้รบัราชการ ยกเลกิการจดัระบบชนชัน้ใน
หน่วยงานราชการ และเลอืกรบับุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์การท างาน 
ตามทีห่น่วยงานตอ้งการ แต่ความพยายามของ ลอรด์ ฟลตูนั กลบัไมป่ระสบความส าเรจ็ในช่วง
ทีเ่ขาด ารงต าแหน่ง อยา่งไรกต็าม การปฏริปูระบบราชการขององักฤษตามแนวทางของ ลอรด์ 
ฟลตูนั พบว่า หลายอยา่งไดป้ระสบผลส าเรจ็ในสมยัของนายกรฐัมนตร ี มารก์าเรต เทตเชอร ์
(Margaret Thatcher) ช่วงครึง่หลงัของทศวรรษที ่ 1980 และต่อเนื่องถงึช่วงของนายกรฐัมนตร ี
จอหน์ เมเยอร ์ (John Major) ปี ค.ศ. 1990-1997 โดยหน่วยงานทีม่สี่วนส าคญัในการปฏริปู
ระบบการบรหิารภาครฐันัน้ ประกอบดว้ย 3 หน่วยงานหลกั ดงันี้  

1. ส านกังานบรกิารของรฐัและวทิยาศาสตร ์(Office Of Public Service And Science 
–OPPS) โดยหน่วยงานน้ีมอี านาจหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ 

1.1 ยกระดบัมาตรฐานในการท าหน้าทีใ่หบ้รกิารสาธารณะ ของหน่วยงานภาครฐั
ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เรอืนจ า รฐับาลทอ้งถิน่ หน่วยดบัเพลงิ และอื่นๆใหม้รีะดบัมาตรฐานที่
สงูขึน้โดยไดท้ าการก่อตัง้ “The Citizen’s Charter” ขึน้ในปี ค.ศ. 1991 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ปรบัปรงุการใหบ้รกิารสาธารณะ (Public Services) ดว้ยการท าใหก้ารบรหิารจดัการเกดิความ
โปรง่ใสมากขึน้ (Transparency) และสามารถตรวจสอบได ้(Accountable) ใหค้วามเป็นมติรและ
ใหข้า่วทีถู่กตอ้งกบัประชาชน กระตุน้การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐัใหท้ างานหนักมากขึน้และ
ใหผ้ลงานทีด่ขี ึน้ (Work Better And Harder) อกีทัง้น าแนวคดิการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยี (Stakeholder Approach) มาใชช้่วยท าการลดเวลาของผูป้ฏบิตังิานและผูร้บับรกิารลง 
(Executants And The Clienteles) ตลอดจนเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ มัน่คง และคุณภาพของ
งานมากขึน้ นอกจากนี้ ยงัไดก้ าหนดรางวลั “Charter Mark” ขึน้ ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น
รางวลั “The Customer Service Excellence” ส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ม้ผีลการปฏบิตังิานทีด่อีกีดว้ย 

1.2 การปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของหน่วยงานรฐับาลกลาง โดยได้
จดัตัง้หน่วยงานพเิศษขึน้ ชื่อว่า “Executive Agency” เพื่อท าหน้าทีใ่นการตดัสนิว่างานประเภท
ไหนทีร่ฐับาลท าไดด้กีว่าเอกชน ดว้ยวธิกีารทดสอบตลาด (Market Testing) การน าเอาขอ้มลู
ขา่วสารไปใชใ้นการท างานของส่วนราชการ การสนบัสนุนใหร้ฐับาลด าเนินงานอยา่งเปิดเผย
โปรง่ใส (Open Government) เพื่อเป็นการส่งเสรมิบรรยากาศแห่งการแขง่ขนักนัระหว่าง
หน่วยงาน (Competitiveness Agency) รวมทัง้การลดกฎระเบยีบ ขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 
(Deregulation Initiative) ใหน้้อยลง และท าการคน้หาวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษยร์วมถงึ
ทรพัยากรอื่นๆ ทีเ่หมาะสมมาใช ้ 

1.3 การใหค้ าปรกึษาดา้นนโยบาย โครงสรา้ง การปฏบิตังิาน และการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ เช่น ท าการก าหนดขัน้ตอนในการบรหิารแรงงานสมัพนัธ ์ การกระจายความ
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รบัผดิชอบใหแ้ก่กระทรวงหรอืหน่วยงานทีร่อ้งขอ นอกจากนี้ยงัไดท้ าการส่งเสรมิค่านิยม ความ
ซื่อสตัย ์ คุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้การสนบัสนุนใหข้า้ราชการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ได้
เตบิโตในสายงานเรว็ยิง่ขึน้ (Fast–stream Civil Servants) 

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

The Treasury) ท าหน้าทีใ่นการพจิารณาการแบ่งงานใหเ้อกชนท าในบางส่วน ซึง่ไดพ้จิารณา
แลว้เหน็ว่าหน่วยงานเอกชนมคีวามสามารถท าไดด้กีว่า (Privatization) และการน าเอารปูแบบ
การจดัซือ้จดัจา้งมาใชใ้นหน่วยงานของรฐับาล (Government Purchasing/ Outsourcing) เป็น
ตน้ 

3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil Service Commission) ซึง่เป็น
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเขา้เป็นเจา้หน้าทีร่าชการ โดยยดึหลกั
ของระบบคุณธรรม (Merit System) 

 ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวสรุปไดว้่า ปจัจยัหลกัแห่งความส าเรจ็ในการปฏริูประบบราชการ
ของประเทศองักฤษในสมยัของ มารก์าเรต เทตเชอร ์(Margaret Thatcher) และ จอหน์ เมเยอร ์
(John Major) นัน้ คอื การลดจ านวนขา้ราชการใหน้้อยลง เพื่อเป็นการลดงบประมาณค่าใชจ้า่ย
ของรฐับาล โดยเน้นความส าคญัเฉพาะหน้าทีท่ีม่คีวามจ าเป็นเท่านัน้ และท าการปรบัเปลีย่น
วธิกีารปฏบิตังิานใหม่ๆ  นอกจากนี้ ยงัไดร้เิริม่ท าการจดัตัง้หน่วยงาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการท างาน ดว้ยการก าหนดแผนกลยทุธห์รอืยุทธศาสตรข์ึน้ ท าการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวง และการจดัท ารายงานเสนอต่อรฐัมนตร ี อกีทัง้ตอ้งท า
การรายงานผลการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนของสายงาน รวมทัง้การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร
ภายในองคก์าร และสุดทา้ย คอืการจดัตัง้หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารขึน้ (Civil Service 

Commission, 2012 : 1-5) 

องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศออสเตรเลีย 

องคก์รกลางทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารงานบุคคลภาครฐัของประเทศออสเตรเลยี มชีื่อ
เรยีกว่า คณะกรรมการขา้ราชการแห่งออสเตรเลยี (The Australian Public Service 

Commission) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้ ตามพระราชบญัญตักิารบรกิารสาธารณะ (The 

Public Service Act, 1999) ของรฐับาลออสเตรเลยี โดยพระราชบญัญตัฉิบบันี้ มวีตัถุประสงค์
เพื่อรองรบัการบรหิารแรงงานในภาครฐัของออสเตรเลยี ซึง่มจี านวนมากถงึ 160,000 คน หรอื
รอ้ยละ 0.8 ของก าลงัแรงงานทัง้หมดของออสเตรเลยี (Australian Workforce) โดย
คณะกรรมการทัง้หมดอยู่ภายใตส้ านกันายกรฐัมนตร ี(Department of The Prime Minister and 

Cabinet) ซึง่คณะกรรมการเหล่านี้มอี านาจหน้าทีต่่างๆ ดงันี้ (Whelan, 2011 : 13) 
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1. ท าการประเมนิขนาดหรอืขอบเขตของหน่วยงานต่างๆ ในสงักดัคณะกรรมการ
ขา้ราชการแห่งออสเตรเลยี (The Australian Public Service Commission) 

2. ท าการประเมนิผลระบบและวธิกีารปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ในสงักดัของ
คณะกรรมการขา้ราชการแห่งออสเตรเลยี (The Australian Public Service Commission) 

3. ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการขา้ราชการ แห่งประเทศ
ออสเตรเลยี (The Australian Public Service Commission) 

4. ท าการพฒันา สนบัสนุน ทบทวน ประเมนินโยบายและการปฏบิตัขิองระบบการ
จา้งงาน 

5. ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการปรบัปรุง ดา้นการบรหิารงานบุคคลใน
ภาครฐั 

6. ใหค้วามรว่มมอืและใหก้ารสนบัสนุนในการฝึกอบรมและพฒันาอาชพี (Training 

and Career Development) 

7. สนบัสนุนการสรา้งผูน้ าในองคก์รของรฐั 

8. ใหค้ าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรฐั ตามทีห่น่วยงานต่างๆ นัน้
รอ้งขอ 

9. สนบัสนุนใหเ้กดิการท างานอยา่งเป็นอสิระ ตามแนวทางของคณะกรรมการพทิกัษ์
คุณธรรม (Merit Protection Commissioner) 

องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลประเทศญ่ีปุ่ น 

องคก์รกลางทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของประเทศญีปุ่่น มี
ชื่อว่า ส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิ (National Personnel Authority-NPA) ซึง่มอี านาจหน้าทีใ่น
การควบคุมดูแลการบรหิารงานบุคคลภาครฐั ใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามซื่อสตัย ์ และมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายโดยส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิ (National 

Personnel Authority-NPA) เป็นหน่วยงานทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะรฐัมนตรหีรอืฝา่ย
บรหิาร ซึง่สามารถอธบิายไดต้ามรปูภาพต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 3 - 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างส านกังานบุคลากรแห่งชาตแิละหน่วยงานอื่นๆของ
ประเทศญปีุน่ 

ท่ีมา : National Personnel Authority - NPA (2015) 

 

สมาชกิของส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 คน ซึง่แต่งตัง้
โดยคณะรฐัมนตร ี ตามค าแนะน าของสภาไดเอต (Diet) ส่วนหน่วยงานในสงักดัของส านกังาน
บุคลากรแห่งชาตปิระกอบดว้ย 5 หน่วยงาน ซึง่รายละเอยีดของส านกังานบรหิารราชการ มดีงันี้ 

 



71 

 

1. ส านักงานบริหารราชการ  
ส านกังานบรหิารราชการ มหีน้าทีใ่นการออกค าสัง่ กฎ ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั และท าการศกึษาวจิยัเพื่อปรบัปรงุพฒันาระบบบรหิารราชการ ท าการ
ควบคุมดแูล ก าหนดต าแหน่ง และวางแผนในการฝึกอบรมพฒันาเจา้หน้าทีร่าชการ  

2. ส านักงานสรรหาบคุลากร   

ส านกังานสรรหาบุคลากร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการวางระเบยีบของการคดัเลอืก
บุคคลเพื่อเขา้รบัราชการ 

3. ส านักงานก าหนดค่าตอบแทน  
ส านกังานก าหนดค่าตอบแทน มหีน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน ที่

เหมาะสมกบัเศรษฐกจิและการด ารงชวีติ 

4. ส านักงานพิทกัษ์คณุธรรม  
 ส านกังานพทิกัษ์คุณธรรม มหีน้าทีใ่นการพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมแก่ขา้ราชการ 

โดยมเีจา้หน้าทีอ่าวุโสท าหน้าทีใ่นการพจิารณาค ารอ้งทุกข ์จ านวน 5 คน  
5. ส านักงานแรงงานสมัพนัธ ์  

ส านกังานแรงงานสมัพนัธ ์ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัวนิยั สวสัดกิาร และกจิกรรม
ดา้นแรงงานสมัพนัธต่์างๆ 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวสรุปไดว้่า ส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิ (National Personnel 

Authority) มหีน้าทีใ่นการควบคุมเจา้หน้าทีข่องรฐั National Public Employees ใหท้ าหน้าที่
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย คอื การใหบ้รกิารแก่ประชาชนทุกคน “Servants Of All The People” 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ และพระราชบญัญตักิารบรกิารสาธารณะแห่งชาต ิ(The National 

Public Service Act) โดยท าหน้าทีอ่ย่างเป็นกลางและยุตธิรรม (Neutrality And Fairness) ซึง่
หน้าทีข่องส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิมดีงันี้ (Kasumigaseki & Chiyoda-ku, 2008) 

1. จดัเตรยีมเครือ่งมอืและวธิกีารในการสอบคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้รบัราชการ ท าการ
ก าหนดโปรแกรมทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม และก าหนดมาตรฐานส าหรบัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง 
หรอืการลงโทษทีม่คีวามยตุธิรรม (Fairness) 

2. ใหค้ าแนะน าต่อรฐัมนตรแีละสภา (Diet And The Cabinet) เกีย่วกบัค่าตอบแทน
และเงนิชดเชย ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายแรงงาน (Labor Rights) 

3. ท าการวจิยัระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ัง้ภายในและต่างประเทศ และ
บงัคบัใหม้กีารวดัผลการปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  

ส าหรบัโครงสรา้งดา้นการบรหิารของส านกังานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel 

Authority-NPA) จะยดึถอืตามลกัษณะความรบัผดิชอบของงานต่างๆ เช่น งานอ านวยการ งาน
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สวสัดกิาร งานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์งานค่าตอบแทน และงานทางดา้นความยตุธิรรม เป็นตน้ 
นอกจากนี้ ยงัไดแ้บ่งความรบัผดิชอบออกไปตามพื้นทีต่่างๆของประเทศ เช่น เกาะ “Hokkaido 

Tohoku Kanto” และอื่นๆ เป็นตน้ โดยรปูแบบโครงสรา้งองคก์รของส านกังานบุคลากรแห่งชาติ
ม ีดงันี้ 

 

รปูภาพท่ี 3 - 2 แสดงโครงสรา้งการบรหิารของส านกังานบุคลากรแห่งชาต ิ(National 

Personnel Authority-NPA) 

ท่ีมา : National Personnel Authority-NPA (2015) 

องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศมาเลเซีย 

 หน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบ ดา้นการบรหิารงานบุคคลของรฐับาลมาเลเซยี เรยีกว่า 
สถาบนัแห่งการบรหิารงานของรฐั (Institute Of Public Administration-INTAN) ซึง่ท าหน้าที่
เป็นศูนยก์ลางในการฝึกอบรม โดยอยู่ภายใตก้ารบรหิารของฝา่ยการใหบ้รกิารสาธารณะ (The 

Public Service Department) ของประเทศมาเลเซยี สถาบนัแห่งนี้จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1955 
โดยในช่วงเริม่ตน้รูจ้กักนัในนามของ “ศูนยก์ลางการฝึกอบรมบุคลากร” (The Staff Training 

Center) ศูนยฯ์แห่งนี้จะท าการจดัอบรมใหก้บับุคคลากรของรฐั เกีย่วกบัความรูท้ีส่อดคลอ้งใน
การปฏบิตังิาน เช่น การจดัการทีด่นิ การบรหิารการเงนิ การบรหิารส านกังาน และการบรหิาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ ศูนยแ์ห่งนี้ไดเ้กดิขึน้จากความตอ้งการในการฝึกอบรมทีม่ ี
รปูแบบทีเ่ป็นทางการ ซึง่ประเทศมาเลเซยีมคีวามตอ้งการมากในช่วงทศวรรษที ่ 1980 จงึท าให้
ศูนยแ์ห่งนี้ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็ และไดข้ยายสาขาไปตามมหาวทิยาลยัต่างๆ เช่น ทาง
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ภาคเหนือของประเทศ ทีม่หาวทิยาลยั “Sungai Petani University” ทางภาคตะวนัออกที่
มหาวทิยาลยั “Kemaman University” และมหาวทิยาลยั “Terengganu University” และทาง
ภาคใตท้ีม่หาวทิยาลยั “Kluang University” และมหาวทิยาลยั “Johor University” และล่าสุดก็
ไดท้ าการจดัตัง้สาขาเพิม่ขึน้อกีทีม่หาวทิยาลยั “Kuching University” “Sarawak University” 
“Kota Kinabalu University” และ “Sabah University”   
 ส าหรบัโครงสรา้งการบรหิารของสถาบนัแห่งการบรหิารภาครฐั (Institute Of Public 

Administration-INTAN) จะยดึถอืตามภาระหน้าที ่ และพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยมรีปูแบบโครงสรา้ง
องคก์ร ดงันี้ 

 

รปูภาพท่ี 3 – 3 แสดงโครงสรา้งของสถาบนัแห่งการบรหิารของประเทศมาเลเซยี (Institute Of 

Public Administration-INTAN) 

ท่ีมา : National Institute of Public Administration (INTAN) 
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องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศเกาหลีใต้ 

องคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของรฐับาลประเทศเกาหลใีต ้ เรยีกว่า สถาบนัการบรหิาร
ภาครฐัแห่งเกาหล ี (Korea Institute Of Public Administration-KIPA’s) มภีาระหน้าทีเ่กี่ยวกบั
การวจิยัอยา่งเป็นระบบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบการบรหิาร และการด าเนินงานทางดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ เช่น การวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบของการเมอืงและความ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ทีม่ต่ีอการพฒันาและการบรหิารประเทศ การพฒันาและการประเมนิผล
นโยบายของรฐับาลและหวัขอ้อื่นๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อใช้
ในการบรหิาร ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหว่างหน่วยงาน ทัง้ขอ้มลูของทอ้งถิน่
และขอ้มลูจากสถาบนัวจิยัในต่างประเทศ ซึง่ภาระหน้าทีข่ององคก์รบรหิารงานบุคคลแห่ง
ประเทศเกาหลใีต ้สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดด้งัรปูภาพต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 3 - 4 แสดงภาระหน้าทีข่ององคก์รบรหิารงานบุคคลแห่งประเทศเกาหลใีต ้(Korea 

Institute of Public Administration-KIPA’s) 
ท่ีมา : Korea Institute of Public Administration-KIPA’s  
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องคก์รกลางการบริหารงานบคุคลของประเทศไทย 

ส าหรบัการบรหิารงานบุคคลของประเทศไทยนัน้ นับจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนฉบบัแรก เมือ่ปี พ.ศ. 2471 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ วนัที ่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2472 จงึท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัมคีวามเป็นระบบมากขึน้ มกีารจดัตัง้
องคก์รกลางในการท าหน้าทีก่ารบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั (Central Personnel Agency) 

ขึน้ และมกีารตรากฎหมาย พระราชกฤษฎกีา และกฎกระทรวง/ทบวงขึน้ ซึง่มวีตัถุประสงค ์เพื่อ
เป็นกลไกส าคญัในการควบคุมและก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารงานบุคคลของภาครฐั เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยคณะกรรมการในองคก์รกลางนัน้ประกอบไปดว้ยบุคคล 3 ประเภท คอื กรรมการ
โดยต าแหน่ง กรรมการทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิระดบับรหิาร และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นต่างๆ ในสดัส่วนและจ านวนทีเ่หมาะสม มปีระธานหนึ่งคนและคณะกรรมการ
อื่นๆ ซึง่ปจัจบุนัมอีงคก์รกลางในการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัทัง้หมด 15 องคก์ร ดงันี้ 

1. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัคิณะกรรมการรกัษาพระราชบญัญตั ิ พ.ศ. 2472 หรอืเรยีกโดยย่อว่า ก.พ.ร. 

ต่อมาปี พ.ศ. 2476 จงึไดเ้ปลีย่นเป็นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอืนิยมเรยีกว่า ก.พ. มี
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงานบุคคล ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ขา้ราชการพลเรอืนใน
พระองค ์และขา้ราชการประจ าต่างประเทศโดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการอยัการ (ก.อ.) เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการฝา่ยอยัการ พ.ศ. 2503 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2521 มหีน้าทีใ่นการก ากบั
ดแูลการบรหิารงานบุคคล ขา้ราชการอยัการ และมขีา้ราชการบ านาญผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น
ประธานคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั (ก.ม.) เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2507 และกฎกระทบวง
มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงานบุคคล ทีเ่ป็นขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา
ของรฐั โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการขา้ราชการคร ู (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการคร ูพ.ศ. 2523 มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงานบุคคล 
ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาภายในกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่มรีฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นประธานกรรมการ    

5. คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการต ารวจ  พ.ศ. 2521 และกฎกระทรวง มหีน้าทีใ่นการก ากบั
ดแูลการบรหิารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจ มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการ 
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6. คณะกรรมการขา้ราชการทหาร (กขท.) เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521 มหีน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าปรกึษาแก่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม โดยมปีลดักระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา (ก.ร.) เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. 2554 มหีน้าทีใ่นการเสนอแนะและใหค้ าปรกึษา
แก่ส่วนราชการในสงักดัรฐัสภา เกีย่วกบันโยบายและยทุธศาสตรท์างการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
เพื่อใหส้่วนราชการสงักดัรฐัสภาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ มปีระธานรฐัสภาเป็น
ประธานกรรมการ  

8. คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2516 และ พระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518 โดยมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงานบุคคล 
ขา้ราชการกรงุเทพมหานครโดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการ 

9. คณะกรรมการขา้ราชการศาลยตุธิรรม (ก.ศ.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม พ.ศ. 2543 มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการ
บรหิารงานบุคคล ขา้ราชการศาลยตุธิรรม ลกูจา้ง และการจา้งงานประเภทอื่นๆ โดยมรีอง
ประธานศาลฎกีาผูม้อีาวุโสสูงสุดเป็นประธาน 

10. คณะกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม (ก.ต.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงาน
บุคคล ขา้ราชการตุลาการ มปีระธานศาลฎกีาเป็นประธาน 

11. คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิปี พ.ศ. 2542 มหีน้าทีใ่นการ
ก ากบัดแูล ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ซึง่เป็นองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ในการ
ท าหน้าทีต่รวจสอบการใชง้บประมาณของหน่วยงานของรฐั เสนอรายงานผลการปฏบิตังิานต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรฐัมนตร ี นอกจากนี้ คตง. ยงัท าหน้าทีเ่ป็นผูก้ าหนด
นโยบายและกรอบการท าหน้าที ่ ใหก้บัผูว้่าการส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) อกีทัง้ยงัเป็น
ผูส้รรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการวนิัยทางการเงนิและการคลงั เพื่อท าหน้าทีว่นิิจฉัยโทษ
ทางการปกครอง ของขา้ราชการหรอืนกัการเมอืง ทีก่ระท าผดิทางงบประมาณและการคลงั เช่น 
การยกัยอกทรพัย ์ ทุจรติ หรอืไมท่ าตามระเบยีบการพสัดุ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิหรอื คตง. ประกอบดว้ยประธาน 1 คน กรรมการ 9 คน และผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 1 
คน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ ตามค าแนะน าของวุฒสิภา 

12. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มหีน้าทีใ่นการก ากบั

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
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ดแูลการบรหิารงานบุคคล ขา้ราชการตุลาการศาลปกครอง มปีระธานศาลปกครองสงูสุดเป็น
ประธานกรรมการ  

13. คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ข.ป.) เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้
โดยพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มหีน้าทีใ่นการ
ออกระเบยีบหรอืประกาศเกี่ยวกบัการบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงนิและทรพัยส์นิ และการด าเนินการอื่นๆ โดยมปีระธานศาลปกครองสงูสุดเป็นประธาน
กรรมการ 

14. คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) เป็นหน่วยงานที่
ถูกจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มหีน้าทีใ่น
การก ากบั ดแูล และก าหนดมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ กรงุเทพมหานคร เมอืง
พทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบอื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้ โดยมบีุคคลซึง่ไดร้บั
การเลอืกตัง้จากกรรมการดว้ยกนัเองท าหน้าทีใ่นการเป็นประธานคณะกรรมการ 

15. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
เป็นหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการบรหิารงานบุคคล ขา้ราชการ
ส านกัป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ โดยมปีระธานกรรมการซึง่พระมหากษตัรยิท์รง
แต่งตัง้ตามค าแนะน าของวุฒสิภา 

 

จากขอ้มลูขององคก์รกลางต่างๆดงัทีก่ล่าวมา จงึสามารถกล่าวโดยสรุปว่าวตัถุประสงค์
ขององคก์รกลาง ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย มอี านาจหน้าทีท่ีส่ าคญั ดงันี้  

1. ปกป้องและรกัษาระบบคุณธรรม 

2. เป็นศูนยก์ลางการสรรหา เลอืกสรร และพฒันาขา้ราชการ 

3. ออกกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และมาตรฐานต่างๆ
เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

4. ท าการตรวจสอบใหส้่วนราชการต่างๆทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจหน้าทีข่องตนจดัการ
บรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด และวธิกีารอื่นๆทีก่ าหนดไว้ 

5. เป็นหน่วยงานกลางทีใ่หค้วามเป็นธรรมแก่ขา้ราชการในลกัษณะของตุลาการดา้น
การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

6. น าหลกัการและวธิกีารใหม่ๆ ของการบรหิารงานบุคคลมาเผยแพร ่ และใหบ้รกิาร
ดา้นการบรหิารงานบุคคลแก่หน่วยงานของรฐั รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารงานบุคคลแก่
หน่วยงานต่างๆ 

7. เป็นศูนยก์ลางในการลงทะเบยีนประวตัขิองขา้ราชการต่างๆ ของรฐั 
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จากอ านาจหน้าทีด่งักล่าวนี้ จงึสามารถสรุปบทบาทหน้าทีข่ององคก์รกลางการบรหิารทรพัยากร
มนุษยไ์ดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี้  

1. หน้าที ่บทบาทในฐานะผูก้ าหนดระเบยีบการบรหิารงานบุคคล 

2. หน้าที ่ บทบาทในการก ากบัดแูลและบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ใน
การบรหิารงานบุคคล 

3. หน้าทีบ่ทบาทในฐานะทีป่รกึษาเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

4. หน้าทีบ่ทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานพฒันาคนและพฒันาระบบราชการ  
 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ในบรรดาองคก์รกลางต่างๆของไทยดงัทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดน้ี คณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (ก.พ.) นบัเป็นองคก์รที่มบีทบาทมากทีสุ่ด โดยท าหน้าทีเ่ป็นตน้แบบในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์หแ้ก่องคก์รกลางในกระทรวงหรอืส่วนราชการอื่นๆ 

ดงันัน้ จงึท าใหอ้งคก์รกลางต่างๆมกัมแีนวทางปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึกนั นอกจากนี้ ใน
มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ยงัไดก้ าหนดไวว้่า หาก
กรณทีี ่ ก.พ. เหน็ว่าการบรหิารทรพัยากรบุคคลในเรือ่งใดทีข่า้ราชการฝา่ยพลเรอืนทุกประเภท
หรอืบางประเภทควรมมีาตรฐานหรอืหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั ให ้ ก.พ. จดัใหม้กีารประชุมเพื่อหารอื
รว่มกนัระหว่างผูแ้ทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผูแ้ทนองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของ
ขา้ราชการฝ่ายพลเรอืนประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑก์ลางใน
การบรหิารทรพัยากรบุคคลในเรือ่งนัน้ๆ เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี และเมือ่คณะรฐัมนตรใีหค้วาม
เหน็ชอบแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑก์ลางดงักล่าวกบัขา้ราชการฝ่ายพลเรอืนทุก
ประเภทหรอืประเภทนัน้ๆแลว้แต่กรณ ี 

ส่วนเหตุผลในการจดัตัง้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) นัน้ ไดถู้กจดัตัง้ขึน้
เนื่องจากพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้
ท าการจดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2471 โดยในระยะเริม่แรกนัน้ มชีื่อเรยีกว่า “คณะกรรมการรกัษา
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน” หรอื “ก.ร.พ.” ในการท าหน้าทีด่ าเนินการจดัสอบ 
คดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้รบัราชการพลเรอืน และดแูลจดัการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนหลวงฝา่ยพล
เรอืน ทีส่่งไปศกึษายงัต่างประเทศ ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อจาก ก.ร.พ. เป็น ก.พ. (ตามทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้) มหีน้าทีใ่นการดแูลใหก้ารด าเนินการดา้นการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน
ในกระทรวง ทบวง และ กรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
โดยเริม่ตัง้แต่การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสอบเพื่อบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการ
การ การแต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการ การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง และก าหนดอตัราเงนิเดอืนไป
จนกระทัง่การด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้
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บทบาทของ ก.พ. จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิโดยรวม ในฐานะทีเ่ป็น
ผูด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าและท าการรกัษาไวซ้ึง่ขา้ราชการทีด่ ี  มคีวามรูแ้ละความสามารถ 
รวมถงึท าการรกัษาขวญัและส่งเสรมิก าลงัใจในการท างานของขา้ราชการ ซึง่ถอืเป็นการเตรยีม
ก าลงัคนของภาครฐั เพื่อใหม้คีวามพรอ้มและสามารถผลกัดนันโยบายของรฐัใหส้มัฤทธิผ์ลตาม
วตัถุประสงค ์อนัจะส่งผลใหป้ระเทศชาตไิดเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าต่อไป 

ส่วนคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. นัน้ ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอื
รองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน ปลดักระทรวงการคลงั ผูอ้ านวยการ
ส านกังบประมาณ และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง นอกจากนี้ ยงัมกีรรมการซึง่พระมหากษตัรยิท์รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 
ซึง่แต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้น
กฎหมาย ซึง่มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในความรูค้วามสามารถมาแลว้ และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหา
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎ ก.พ. จ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน แต่ไมเ่กนิ 
7 คน และใหเ้ลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยรายละเอยีดและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดด้งัรปูภาพ ต่อไปนี้ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 3 - 5 แสดงองคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 บทบญัญตัใิน มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ได้
ก าหนดให ้ก.พ. มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบันโยบายและยทุธศาสตร์
ทางการบรหิาร 

2. ท าการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐัในดา้นเกีย่วกบัมาตรฐานค่าตอบแทน การ
บรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล ตลอดทัง้การวางแผนก าลงัคนรวมถงึดา้นอื่นๆ เพื่อให้
ส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

3. รายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาปรบัปรุงเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิเพิม่
ค่าครองชพีสวสัดกิาร หรอืประโยชน์เกือ้กูลอื่นๆ ส าหรบัขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน 

4. ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และมาตรฐานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล
ของขา้ราชการพลเรอืน เพื่อใหส้่วนราชการไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

5. ใหค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงัของส่วนราชการ 

6. ออกกฎ ก.พ. และระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล รวมทัง้
การใหค้ าแนะน าหรอืการวางแนวทางในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

7. ท าการตคีวามและวนิิจฉัยปญัหาทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินกรณทีีเ่กดิปญัหา  

8. ก ากบั ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบ และท าการประเมนิผลการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของขา้ราชการพลเรอืนในกระทรวงและกรมต่างๆ เพื่อรกัษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้น
การบรหิารทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ โดย
ใหม้อี านาจในการเรยีกคนืเอกสารและหลกัฐานจากหน่วยงานราชการ หรอืใหผู้แ้ทนส่วนราชการ 
ขา้ราชการหรอืบุคคลใดๆ มาชีแ้จง และใหม้อี านาจออกระเบยีบใหก้ระทรวงและกรม จดัท า
รายงานเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ของขา้ราชการพลเรอืนทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีไ่ปยงั 
ก.พ. 

9. ก าหนดนโยบายและออกระเบยีบเกีย่วกบัทุนเล่าเรยีนหลวง และทุนประเภทต่างๆ 
ของรฐับาล ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพล
เรอืน ตลอดจนจดัสรรผูร้บัทุนทีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้ กลบัเขา้รบัราชการในกระทรวงและกรม 
หรอืหน่วยงานของรฐัต่างๆ 

10. ออกขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัการการศกึษา ควบคุมดแูล และการให้
ความช่วยเหลอืบุคลากรภาครฐั นกัเรยีนทุนเล่าเรยีนหลวง นกัเรยีนทุนของรฐับาล และนกัเรยีน
ทุนส่วนตวัทีอ่ยูใ่นความดแูลของ ก.พ. ตลอดจนการเกบ็เงนิชดเชยค่าใชจ้่ายในการดแูลจดัการ
การศกึษา ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าเงนิชดเชยค่าใชจ้า่ยในการดูแลจดัการดา้นการศกึษา เป็นเงนิรายรบั
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ของส่วนราชการ ทีเ่ป็นสถานการอ านวยบรกิารอนัเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายใน
กฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

11. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื่อการขอรบัรองคุณวุฒ ิ ของผูไ้ดร้บัปรญิญาหรอื 
ประกาศนียบตัรวชิาชพี หรอืคุณวุฒอิื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นขา้ราชการ
พลเรอืน และการก าหนดอตัราเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน รวมทัง้ระดบัต าแหน่งและประเภทของ
ต าแหน่งส าหรบัคุณวุฒดิงักล่าว 

12. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏบิตังิาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากร
บุคคลตามพระราชบญัญตันิี้ 

13. พจิารณาจดัระบบทะเบยีนประวตั ิ เกีย่วกบั วนั เดอืน ปีเกดิ และการควบคุมการ
เกษยีณอายขุองขา้ราชการพลเรอืน 

14. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น 

 ซึง่การด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง ก.พ. นัน้ ไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา 

13 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ใหม้สี านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน หรอื เรยีกว่า “ส านกังาน ก.พ.” ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี โดยส านกังาน 
ก.พ. มหีน้าที ่ดงันี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. เป็นเจา้หน้าทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานในหน้าทีข่อง ก.พ. และ ก.พ.ค. และ
ด าเนินการตามที ่ก.พ. หรอื ก.พ.ค. มอบหมาย 

2. เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่กระทรวง กรม เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และ
แนวทางการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

3. พฒันา ส่งเสรมิ วเิคราะห ์ วจิยัเกีย่วกบันโยบาย ยทุธศาสตร ์ ระบบ หลกัเกณฑ ์
วธิกีารและมาตรฐานดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน 

4. ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน 

5. ด าเนินการเกีย่วกบัแผนก าลงัคนของขา้ราชการพลเรอืน 

6. เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

7. จดัท ายทุธศาสตร ์ การประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกบัการพฒันาทรพัยากร
บุคคลของขา้ราชการฝา่ยพลเรอืน 

8. ส่งเสรมิตดิต่อประสานงาน เผยแพร ่ ใหค้ าปรกึษาแนะน า และด าเนินการเกีย่วกบั
การจดัสวสัดกิาร และการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติส าหรบัทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

9. ด าเนินการเกีย่วกบัทุนเล่าเรยีนหลวง และทุนของรฐับาลตามนโยบายและระเบยีบ
ของ ก.พ.  

10. ด าเนินการเกีย่วกบัการดแูลบุคลากรภาครฐั และดแูลนักเรยีนทุนตามนโยบายและ
ระเบยีบของ ก.พ.  
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11. ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัรองคุณวุฒขิองผูไ้ดร้บัปรญิญา ประกาศนียบตัรวชิาชพี
หรอืคุณวุฒอิยา่งอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นขา้ราชการพลเรอืน และการ
ก าหนดอตัราเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน รวมทัง้ก าหนดระดบัต าแหน่ง และประเภทต าแหน่ง
ส าหรบัคุณวุฒดิงักล่าว 

12. ด าเนินการเกีย่วกบัการรกัษาทะเบยีนประวตั ิ และการควบคุมการเกษยีณอายขุอง
ขา้ราชการพลเรอืน 

13. จดัท ารายงานประจ าปีเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ในระบบขา้ราชการพล
เรอืนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรฐัมนตร ี

14. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
กฎหมายอื่น หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีหรอื ก.พ. มอบหมาย 

ซึง่การท าหน้าทีต่่างๆตามทีไ่ดก้ล่าวมานี้ ส านกังาน ก.พ. ไดท้ าการจดัตัง้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการวสิามญั “อ.ก.พ. วสิามญั” ต่าง ๆ ขึน้ เพื่อท าการแทนและรบัผดิชอบ
ภารกจิตามบทบาทหน้าทีข่อง ก.พ. ดงันี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบขา้ราชการ ซึง่มหีน้าทีใ่นการท าการ
แทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการรา่งกฎหมาย กฎ ก.พ. ขอ้บงัคบั และระเบยีบต่างๆ  

2. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัวนิัยและการออกจากราชการ มหีน้าทีท่ าการแทน ก.พ. ใน
เรือ่งเกีย่วกบัวนิยัขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  

3. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน มหีน้าทีท่ าการแทน 
ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบันโยบาย ทศิทาง มาตรฐาน และระบบต าแหน่ง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข 
แนวทางและวธิกีารในการก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง การพจิารณากรอบ
อตัราก าลงัของส่วนราชการ รวมถงึการก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทนต่างๆ 

4. อ.ก.พ.วสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งประสทิธภิาพ ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลมี
หน้าทีท่ าการแทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการวางหลกัเกณฑ ์ แนวทาง วธิกีาร การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลการใชก้ าลงัคนของส่วนราชการ  

5. อ.ก.พ.วสิามญัเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล มหีน้าทีใ่นการท า
การแทน ก.พ. ในเรือ่งเกี่ยวกบัการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล การพฒันานโยบาย 
ยทุธศาสตร ์และการส่งเสรมินวตักรรมเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล  

6. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการจดัเตรยีมอตัราก าลงัคนในภาครฐั มหีน้าทีท่ าการแทน 
ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์มาตรการ และวธิกีารเกี่ยวกบัการเตรยีม
และบรหิารก าลงัคนเพื่อเพิม่คุณภาพของภาครฐัอยา่งเป็นระบบ  

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2011-07-01-14-52-43&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:2011-07-01-15-15-33&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=92:2011-07-02-02-15-31&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2011-07-01-15-16-33&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=93:2011-07-02-02-18-22&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=94:2011-07-02-02-19-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
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7. อ.ก.พ.วสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งและพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐั มหีน้าทีท่ าการ
แทน ก.พ. ในเรือ่งเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ ์ นโยบาย เป้าหมาย วธิกีาร และมาตรฐาน
การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน  

8. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการสรา้งระบบและมาตรฐาน ของการสรรหาทรพัยากร
บุคคลภาครฐั มหีน้าทีท่ าการแทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตัง้ใหเ้ป็นขา้ราชการพลเรอืน การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรห์รอืทศิทาง มาตรฐาน 
หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารในการสรรหาและเลอืกสรรบุคคล เพื่อบรรจแุละแต่งตัง้ขา้ราชการพล
เรอืน รวมไปถงึการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ  

9. อ.ก.พ.วสิามญัเกีย่วกบัการประเมนิบุคคล เพื่อท าการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวชิาการมหีน้าทีท่ าการแทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการวางหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร เงือ่นไข 
และแนวทางในการประเมนิบุคคลและประเมนิผลงาน เพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภท
วชิาการ และต าแหน่งประเภททัว่ไปในระดบัทกัษะพเิศษ และเพื่อรบัเงนิประจ าต าแหน่งส าหรบั
ต าแหน่งประเภทวชิาการ พจิารณาคุณสมบตัแิละประเมนิผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาการ และต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพเิศษ และเพื่อรบัเงนิประจ า
ต าแหน่งส าหรบัประเภทวชิาการ  

10. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการส่งเสรมิจรยิธรรม เพื่อใหร้ะบบราชการเป็นระบบทีใ่ส
สะอาด มหีน้าทีท่ าการแทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร ์ การ
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาขา้ราชการ การพฒันาก าหนดแนวทางและวธิกีารในการ
ส่งเสรมิจรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ และวฒันธรรมองคก์รเพื่อความเป็นระบบราชการทีใ่ส
สะอาด   

11. อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานนกักฎหมายภาครฐั มหีน้าทีใ่นการท า
การแทน ก.พ. ในเรือ่งเกีย่วกบัการพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารคดักรองคุณสมบตัิ
และสรา้งมาตรฐานคุณภาพ ส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งนิตกิรทีจ่ะไดร้บัเงนิเพิม่ และพจิารณาใหก้าร
รบัรองผูด้ ารงต าแหน่งนิตกิรทีจ่ะไดร้บัเงนิเพิม่ ท าการแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าทีช่่วย 
อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานนกักฎหมายภาครฐั และกจิการอื่นตามที ่ ก.พ. 
มอบหมาย  

12. คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. เนื่องจากทีร่ะเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการ
ใหข้า้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรมปฏบิตักิารวจิยัและศกึษาดงูาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ได้
ก าหนดไวว้่า ขา้ราชการทีจ่ะไปศกึษา ณ ต่างประเทศได้นัน้ จะตอ้งผ่านการตรวจรบัรองจาก
คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. หรอืสถานพยาบาลของรฐัตามทีค่ณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ก าหนด ดงันัน้จงึเหน็ควรแต่งตัง้คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. เพือ่ให้รบัผดิชอบหน้าทีใ่นการ
ตรวจสุขภาพและอนามยั ของนกัเรยีนและขา้ราชการซึง่ไปศกึษา ณ ต่างประเทศ และกจิการอื่น
ตามที ่ก.พ. มอบหมาย  

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2011-07-02-02-21-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2011-07-02-02-23-16&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2011-07-02-02-23-16&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2011-07-02-02-24-39&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2011-07-02-02-24-39&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2011-07-02-02-31-36&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2011-07-02-02-31-36&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2011-07-02-02-32-37&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2011-07-02-02-33-50&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
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ส าหรบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลในแต่ละกระทรวงนัน้ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพล
เรอืน พ.ศ. 2551 ยงัไดก้ าหนดใหม้คีณะอนุกรรมการสามญั หรอื เรยีกโดยยอ่ว่า “อ.ก.พ. 
สามญั” เป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ดงัต่อไปนี้ (พ.ร.บ. 
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

 

 
 

รปูภาพท่ี 3 - 6 แสดงองคป์ระกอบของ อ.ก.พ. สามญั  
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก อ.ก.พ. สามญั (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 
 

1. คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง หรอื นิยมเรยีกกนัโดยยอ่ว่า “อ.ก.พ. 
กระทรวง” ประกอบดว้ย 1) อนุกรรมการโดยต าแหน่งโดยมรีฐัมนตรเีจา้สงักดั เป็น ประธาน มี
ปลดักระทรวง เป็น รองประธาน และผูแ้ทนจาก ก.พ. เป็นอนุกรรมการ 2) อนุกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลดา้นการบรหิารและการจดัการและดา้นกฎหมาย 
ซึง่มไิดเ้ป็นขา้ราชการในกระทรวงนัน้ จ านวนไมเ่กนิ 3 คน เป็นอนุกรรมการ 3) อนุกรรมการผู้
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ไดร้บัเลอืกจากผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงูในกระทรวงนัน้ จ านวนไมเ่กนิ 5 คน เป็น
อนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากรมหรอืนิยมเรยีกกนัโดยยอ่ว่า “อ.ก.พ. กรม” ซึง่มี
กรรมการประกอบดว้ย 1) อนุกรรมการโดยต าแหน่งโดยมอีธบิดเีป็นประธาน และรองอธบิดทีี่
อธบิดมีอบหมาย เป็นรองประธาน 2) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒเช่นเดยีวกบั อ.ก.พ. กระทรวง 
ซึง่มไิดเ้ป็นขา้ราชการในกรมนัน้ จ านวนไมเ่กนิ 3 คนเป็นอนุกรรมการ 3) อนุกรรมการผูไ้ดร้บั
เลอืกจากผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร หรอืประเภทอ านวยการในกรมนัน้จ านวนไมเ่กนิ 6 คน 
เป็นอนุกรรมการ และให ้อ.ก.พ. นี้ ตัง้เลขานุการขึน้อกี 1 คน 

3. คณะอนุกรรมการสามญัประจ าจงัหวดั หรอื นิยมเรยีกกนัโดยยอ่ว่า “อ.ก.พ. 
จงัหวดั” ประกอบดว้ย  1) อนุกรรมการโดยต าแหน่งโดยมผีูว้่าราชการจงัหวดั หรอื รองผูว้่า
ราชการจงัหวดัทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัมอบหมายเป็นประธาน 2) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เช่นเดยีวกบั อ.ก.พ. กระทรวง ซึง่มไิดเ้ป็นขา้ราชการในจงัหวดันัน้จ านวนไมเ่กนิ 3 คนเป็น
อนุกรรมการ  3) อนุกรรมการผูไ้ดร้บัเลอืกจากผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร หรอื ประเภท
ผูอ้ านวยการ ซึง่กระทรวงหรอืกรมแต่งตัง้ไปประจ าจงัหวดั จ านวนไมเ่กนิ 6 คน โดยสงักดัต่าง
กระทรวงและให ้อ.ก.พ. นี้ ตัง้เลขานุการหน่ึงคน 

 

ในกรณสี่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรมและไมส่งักดักระทรวง แต่อยูใ่นการบงัคบับญัชา
ของนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ี หรอื ส่วนราชการอื่นทีม่ฐีานะเป็นกรมและมหีวัหน้าส่วน
ราชการรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ี ใหอ้ านาจหน้าที่
ของ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอ านาจหน้าทีข่อง อ.ก.พ. กรมดว้ย แต่ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
ใหร้ฐัมนตรเีจา้สงักดัเป็นประธาน และอธบิดเีป็นรองประธาน และผูแ้ทน ก.พ. ซึง่ตัง้จาก
ขา้ราชการพลเรอืนในส านกังาน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง ในกรณสี านกังาน
รฐัมนตรใีห ้ อ.ก.พ. กรมของส านกังานปลดักระทรวงท าหน้าที ่ อ.ก.พ. กรมของส านกังาน
รฐัมนตร ี โดยกระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวุฒเิป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จงัหวดั สามารถ
อธบิายเพิม่เตมิได ้ดงัรปูภาพที ่3 – 7 ต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 3 - 7 แสดงกระบวนการสรรหา 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก อ.ก.พ. สามญั (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 
 

อ านาจหน้าทีข่อง อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม จะถูกก าหนดไวค้ลา้ยๆกนั โดยมี
หน้าที ่ดงันี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. พจิารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบยีบบรหิารทรพัยากรบุคคลในกระทรวง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรฐานที ่ก.พ. ไดก้ าหนด 

2. พจิารณาเกลีย่อตัราก าลงัระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกระทรวง 

3. พจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิยัและการสัง่ใหอ้อกจากราชการ 

4. ปฏบิตักิารอื่นตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
ฉบบัปี พ.ศ. 2551 และช่วย ก.พ. ในการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ตามที ่ ก.พ. 
มอบหมาย 
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ส่วนอ านาจหน้าทีข่อง อ.ก.พ. ในระดบักรม มดีงันี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. 2551) 

1. พจิารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และก าหนดระเบยีบบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
กรม ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และมาตรฐานที ่ ก.พ. ก าหนดและพจิารณานโยบาย
และระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลที ่อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด 

2. พจิารณาเกลีย่อตัราก าลงัระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกรม 

3. พจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิยั และการสัง่ใหอ้อกจากราชการตามทีไ่ด้
บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

4. ปฏบิตักิารอื่นตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และช่วย 
ก.พ. ปฏบิตักิาร ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ตามที ่ก.พ. มอบหมาย 

 

ส าหรบั อ.ก.พ. จงัหวดั ก าหนดใหม้อี านาจหน้าทีท่ านองเดยีวกบั อ.ก.พ. กระทรวงและ 
อ.ก.พ. กรม 3 ประการ แต่ไมม่กีารเกลีย่อตัราก าลงั ดงันี้ (พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. 2551) 

1. พจิารณาก าหนดแนวทางและวธิกีารบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรฐานที ่ก.พ. ก าหนด 

2. พจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิยัและการสัง่ใหอ้อกจากราชการ ตามทีไ่ด้
บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

3. ปฏบิตัติามที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีไ่ดม้กีารก าหนดไว ้ ในพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล
เรอืนปี พ.ศ. 2551 และ ช่วย ก.พ. ในการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ตามที ่ก.พ. 
มอบหมาย 

 

เครือข่ายองคก์รการบริหารทรพัยากรบคุคลภาครฐัของไทย 

เนื่องจากส านกังานขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. เป็นหน่วยงานหลกัในการยกระดบั
คุณภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลภาครฐั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลผล
แก่ทางราชการ ดงันัน้ ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) จงึท าหน้าทีใ่นการเป็นทีป่รกึษา
ดา้นวชิาการ การจดัหลกัสตูรในการฝึกอบรมใหก้บัองคก์รอื่นๆ  ตลอดจนการสรา้งความรว่มมอื
ดา้นวชิาการ กบัองคก์รอื่นๆของรฐั และองคก์รเอกชน ในดา้นทรพัยากรบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทัง้ใน
และต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ อนัจะน ามาเป็น
บทเรยีนในการพฒันาปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐัของไทย ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) จงึไดท้ าการจดัตัง้เครอืข่ายความร่วมมอื
ขึน้ ทัง้เครอืข่ายขององคก์รภายในและเครอืข่ายภายนอกประเทศ ดงันี้ 
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1. เครือข่ายภายในประเทศ 

1.1 สถาบนัทีป่รกึษาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพในส่วนราชการ ซึง่ไดก่้อตัง้ขึน้จาก
ความรว่มมอืระหว่าง ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) และมลูนิธ ิ คอนราด 
อาเดนาวร ์ (Konrad Adenauer Foundation) โดยมเีป้าหมายในการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้น
วชิาการ และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ โดยใน
ระยะแรก ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์นิคม จทัรวฑิรู เป็นผูด้ าเนินการ ซึง่ได้รเิริม่ด าเนินการ
เป็นโครงการนี้ขึน้ เมือ่เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2529 และไดใ้หก้ารช่วยเหลอืใหค้ าปรกึษาแก่ส่วน
ราชการต่างๆ มาจนกระทัง่ปจัจบุนั ต่อมา ส านกังาน ก.พ. กบัมลูนิธ ิ คอนราด อาเดนาวร ์ ได้
พจิารณาเหน็ว่าควรท าการปรบัปรงุโครงการใหเ้ป็นสถาบนัทีม่ ัน่คง โดยจดัตัง้เป็น มลูนิธพิฒันา
ประสทิธภิาพในราชการ เมื่อวนัที ่ 8 มถุินายน 2530 เพื่อท าหน้าทีพ่ฒันาประสทิธภิาพใน
ราชการเป็นส่วนรวม และในขณะเดยีวกนัมลูนิธฯิกไ็ดป้ระกาศจดัตัง้สถาบนัทีป่รกึษาเพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในราชการ (Thailand Innovative Administration Consultancy Institute) โดยใช้
ชื่อยอ่ว่า สปร. (TIA) ขึน้ เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2531 ซึง่เป็นองคก์รอสิระทางวชิาการ ภายใต้
การก ากบัดแูลของมลูนิธพิฒันาประสทิธภิาพในระบบราชการ โดยไดร้บัการส่งเสรมิสนับสนุน
จากส านกังาน ก.พ. และ มลูนิธ ิ คอนราด อาเดนนาวร ์ (Konrad Adenauer Foundation) มี
หน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงาน
อื่นๆ ทีข่อใชบ้รกิาร เพื่อพฒันาประสทิธภิาพของหน่วยงานต่อไป (สถาบนัทีป่รกึษาเพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในราชการ-สปร., 2552) 

1.2 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยัชัน้น า
ของประเทศไทยและในภูมภิาคอาเซยีน โดยมหาวทิยาลยัแห่งนี้มนีกัวชิาการทีม่คีวามเชยีวชาญ
ดา้นการบรหิารงานบุคคลภาครฐัอยูเ่ป็นจ านวนมาก จงึมกัจะไดร้บับทบาทในการใหค้ าแนะน า
ปรกึษา แก่ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) และรฐับาลไทยเรือ่ยมา  

1.3 มหาวทิยาลยับรูพา ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีง
เป็นทีย่อมรบัอกีแห่งหน่ึงของไทย ปจัจบุนัไดเ้ปิดท าการสอนหลากหลายสาขาวชิา รวมถงึ
สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคลภาครฐั เช่น สาขาวชิาการบรหิารรฐักจิแห่ง
วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ และ สาขาวชิาการพฒันาองคก์รและการจดัการสมรรถนะของมนุษย์
แห่งวทิยาลยัพาณชิยศาสตร ์เป็นตน้  

1.4 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management 

Association of Thailand-PMAT) ซึง่สมาคมแห่งนี้ไดเ้ริม่ตน้ขึน้อย่างเป็นทางการเมือ่ปี พ.ศ. 
2507 โดยส่วนแรงงานสงักดักรมประชาสงเคราะห ์ ซึง่ปจัจบุนัคอื กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน ไดท้ าการจดัอบรมดา้นการบรหิารงานบุคคลใหก้บัสถานประกอบการต่างๆ โดยการ
อบรมดงักล่าว ไดม้ผีูเ้ขา้รว่มการอบรมมากถงึ 300 คน และภายหลงัจากการอบรมสิน้สุดลง 
ผูเ้ขา้รว่มอบรมไดร้ว่มกนัจดัตัง้สถาบนัวชิาชพีดา้นการบรหิารงานบุคคลขึ้นเมือ่วนัที ่ 17 พ.ย. 
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2508 โดยใชช้ื่อว่า สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (ส.จ.ท.)  (Personnel 

Management Association of Thailand-PMAT) ซึง่สมาคมแห่งนี้ นบัเป็นสมาคมวชิาชพี
ส าหรบัการบรหิารงานบุคคลในทุกระดบั และเป็นสถาบนัทีม่คีวามเป็นกลางมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง 
นอกจากนี้ ยงัเป็นสถาบนัทีส่่งเสรมิสนบัสนุนความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งและลกูจา้ง และยงั
เป็นศูนยก์ลางของการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 
ส่วนการบรหิารงานของสมาคมนัน้ ไดท้ าการบรหิารในรปูแบบของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยคณะกรรมการประมาณ 30 คน ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของสมาชกิ มหีน้าทีใ่นการเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและการบรหิารงานของสมาคม โดยกรรมการแต่ละคนจะมวีาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี นอกจากนี้ ยงัมคีณะทีป่รกึษาทีม่าจากผูท้รงคุณวุฒใินอาชพีบรหิารงาน
บุคคลอกี 15 คน (Personnel Management Association of Thailand-PMAT, 2014)  

นอกจากนี้ ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ยงัไดม้กีารประสานความรว่มมอืกบั
สมาคม ชมรม และมลูนิธอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและหน้าทีข่องส านกังาน ก.พ. และมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตัง้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยมไิดแ้สวงหาก าไร โดยการท างานของ
แต่ละสมาคม และชมรมเหล่านี้ จะใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาบุคลากร
ของประเทศในดา้นต่างๆ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนต่อโยบายของส่วนงานราชการ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม และประเทศชาต ิ เช่น สมาคมนกัเรยีนทุนรฐับาลไทย สมาคมนกั
ฝึกอบรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สมาคมขา้ราชการอาวุโส (สขอ.) ชมรมนกับรหิารขา้ราชการ
พลเรอืน (ชบร.) มลูนิธพินัเอก จนิดา ณ สงขลา มลูนิธปิระเทศไทยใสสะอาด (ทสส.) มลูนิธิ
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในราชการ และมลูนิธชิ่วยเหลอืขา้ราชการพลเรอืน เป็นตน้ 

2. เครือข่ายระหว่างประเทศ 

ปจัจบุนัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล ของประเทศต่างๆใน
อาเซยีน ไดม้กีารจดัประชุมรว่มกนั ว่าดว้ยเรือ่งกจิการพลเรอืนอาเซยีน หรอืการประชุม ก.พ. 
อาเซยีน (ASEAN Conference on Civil Service Matter-ACCSM) ซึง่เป็นความร่วมมอืในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน ในดา้นการบรหิารกจิการพลเรอืนโดยมปีระเทศสมาชกิ จ านวน 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ บรไูน กมัพชูา อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พม่า ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์ ไทย และเวยีดนาม 
และยงัมปีระเทศนอกกลุ่มอาเซยีนอื่นๆอกี เช่น ภฎูานและสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ โดยความ
รว่มมอืดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลีย่นความเหน็ และประสบการณ์ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลภาครฐัของประเทศสมาชกิ รวมทัง้เขา้รว่มกจิกรรมความรว่มมอืต่างๆ เช่น 
โครงการแลกเปลีย่นขา้ราชการ การฝึกอบรมทางดา้นการบรหิารราชการ และการศกึษาดงูาน 
เป็นตน้ 
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สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 3 

การด าเนินงานดา้นการบรหิารงานบุคคลของประเทศต่างๆ จ าเป็นตอ้งมอีงคก์รกลาง
เพื่อท าหน้าทีใ่นการเป็นศูนยก์ลางการตดิต่อประสานงาน การวจิยั การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
การบรหิารงานบุคคลและการก าหนดแนวทางในการบรหิารต่างๆ เช่น การก าหนดกฎระเบยีบ
ในการบรหิารงานบุคคล การวางแผนอตัราก าลงัคน การก าหนดคุณสมบตัขิองเจา้หน้าทีร่าชการ 
การจา่ยค่าตอบแทนสวสัดกิารเกือ้กูลและสทิธปิระโยชน์ การจดัโปรแกรมฝึกอบรมพฒันา การ
ก าหนดมาตรฐานในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง ตลอดจนการดแูลเรือ่งราวรอ้งทุกขต่์างๆ ซึง่
ผูเ้ขยีนไดย้กตวัอยา่งการด าเนินงานและรปูแบบโครงสรา้งองคก์รกลางของประเทศต่างๆ เช่น 
องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเริม่มกีารจดัตัง้ขึน้ในสมยัของ
ประธานาธบิด ี จมิมี ่ คารเ์ตอร ์ (Jimmy Carter) ซึง่มทีัง้หมด 3 หน่วยงาน คอื 1) ส านกั
บรหิารงานบุคคล (OPM) 2) คณะกรรมการคุม้ครองระบบคุณธรรม (MSPB) 3) การแรงงาน
สมัพนัธข์องรฐับาลกลาง (FLRA)  องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศองักฤษ ซึง่
ก่อตัง้ขึน้จากค าแนะน าทีถู่กกล่าวไวใ้นรายงานชื่อ “The Northcote-Trevelyan Report” ในช่วง
กลางศตวรรษที ่ 19 เกีย่วกบัเรือ่งการบรหิารงานบุคคล เช่น การก าหนดนโยบาย การ
ปฏบิตังิาน และการประเมนิผล จงึท าให้เกดิการจดัตัง้หน่วยงานทีด่ าเนินการในเรือ่งดงักล่าวขึน้ 
ชื่อ “The Civil Service Commission” ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อท าการปฏริปูระบบราชการ 
ก าจดัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตัขิองนกัการเมอืง ตลอดจนการเพิม่
ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยไดม้กีารน าเอาระบบคุณธรรมเขา้มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศออสเตรเลยี ถูกจดัตัง้ขึน้โดย
พระราชบญัญตักิารบรกิารสาธารณะ ซึง่มหีน้าทีห่ลกั คอื การท าหน้าทีก่ารบรหิารแรงงานใน
ภาครฐัของออสเตรเลยี 

นอกจากนี้ ยงัมตีวัอยา่งองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศในเอเชยีอื่นๆ อกี 
เช่น องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศญีปุ่น่ ซึง่แบ่งแยกหน่วยงานออกเป็น 4 
ส านกังานยอ่ย ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 1) ส านกังานสรรหาบุคลากร 2) ส านกังาน
ก าหนดค่าตอบแทน 3) ส านกังานพทิกัษ์คุณธรรม และ 4) ส านกังานแรงงานสมัพนัธ ์ องคก์ร
กลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศมาเลเซยี โดยเริม่ตน้ขึน้จากการเป็นศูนยก์ลางการ
ฝึกอบรมบุคลากร ต่อมาจงึไดเ้พิม่เตมิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทางดา้นอื่นๆ และได้ท าการขยาย
สาขาไปตามมหาวทิยาลยัต่างๆครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนยงัเสนอตวัอยา่ง 
องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศเกาหลใีต้ ซึง่เน้นการด าเนินงานทางดา้นวจิยั
อยา่งเป็นระบบเป็นหลกั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบของการเมอืงและการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมทีม่ผีลต่อการพฒันาและการบรหิาร เป็นต้น 
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องคก์รกลางสุดทา้ยทีผู่เ้ขยีนกล่าวถงึ คอื องคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศ
ไทย หรอืทีน่ิยมเรยีกสัน้ๆว่า ก.พ. ซึง่เป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าทีก่ารด าเนินการ
ทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั และยงัมหีน่วยยอ่ยอื่นๆอกี 14 หน่วยงาน เช่น ก.อ. 
ก.ม. ก.ค.ศ. ก.ตร. กขท. ก.ร. ก.ก. ก.ศ. ก.ต. คตง. ก.ศป. ก.ข.ป. ก.ถ. และ ป.ป.ช. นอกจากนี้ 
ยงัมหีน่วยงานงานทีท่ าหน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ ก.พ. คอื อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. 
กรม และ อ.ก.พ. จงัหวดั เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. อยากทราบว่าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั 
ของสหรฐัอเมรกิา ในสมยัประธานาธบิด ีจมิมี ่คารเ์ตอร ์มกีีห่น่วยงาน อะไรบา้ง 

2. ใหอ้ธบิายความเป็นมาขององคก์รกลางการบรหิารงานบุคคล ของประเทศองักฤษ 
ว่ามคีวามเป็นมาอยา่งไร 

3. อยากทราบว่าคณะกรรมการองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศ
ออสเตรเลยีมหีน้าทีด่า้นใดบา้ง 

4. อยากทราบว่าคณะกรรมการองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศญีปุ่น่มี
หน้าทีด่า้นใดบา้ง 

5. อยากทราบว่าคณะกรรมการองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศ
มาเลเซยี มหีน้าทีด่า้นใดบา้ง 

6. อยากทราบว่า คณะกรรมการองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคล ของประเทศ
เกาหลใีตม้หีน้าทีด่า้นใดบา้ง 

7. อยากทราบว่าองคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลของประเทศไทยมกีีห่น่วยงาน 
อะไรบา้ง 
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บทท่ี 4  
การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 

การวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์ดมิทใีชภ้าษาองักฤษว่า “Manpower Planning” แต่ต่อมา
มกันิยมใชค้ าว่า “Human Resource Planning-HRP” แทน เนื่องจากเป็นค าทีม่คีวามหมายที่
เหมาะสมมากกว่า โดยแนวคดิในการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ ไดแ้พรห่ลายอย่างมากในช่วง
กลางของศตวรรษที ่ 20 ซึง่เป็นช่วงทีไ่ดม้กีารน าเอาเทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติมิาใชใ้น
การวางแผน และการประมาณการ (Forecast) เกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคนในองคก์ารต่างๆ 
โดยการพยากรณ์จ านวนบุคลากรในระยะแรกๆนัน้ จะมคีวามแตกต่างจากจ านวนทีต่อ้งการจรงิ
อยูบ่า้ง (Extrapolations) โดยเฉพาะการคาดการณ์ในระยะยาว (Long-term) แต่ปจัจุบนัความ
เจรญิกา้วหน้าทางวชิาการมมีากขึน้ จงึท าใหก้ารพยากรณ์ก าลงัคนมคีวามใกลเ้คยีงกบัความ
เป็นจรงิมากขึน้ดว้ย (Marchington & Wilkinson, 2005 : 158) 

การวางแผนนับเป็นกระบวนการขัน้ตอนแรกของการด าเนินงาน เพราะการวางแผนจะ
ท าใหรู้ว้่าจดุหมายปลายทางของการด าเนินงานว่าอยูท่ีไ่หน ซึง่ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยก์็
เช่นเดยีวกนั ตอ้งมกีารวางแผนก่อนทีจ่ะสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร เขา้มาปฏบิตังิานต่างๆ
ภายในองคก์าร ซึง่การวางแผนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยท าให้
องคก์ารท าการจดัหาทรพัยากรมนุษย ์ไดอ้ยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการ และท าใหอ้งคก์ารไดผู้้
ทีม่ลีกัษณะทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบังาน เพื่อใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถในการปฏบิตัภิารกจิ ให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้ ซึง่การวางแผนจะตอ้งเริม่จากการวเิคราะหง์าน 
และหลงัจากทีไ่ดท้ าการวเิคราะหง์านเสรจ็แลว้ กจ็ะท าใหอ้งคก์ารทราบถงึมาตรฐานการท างาน 
และทราบถงึลกัษณะงานต่างๆทีต่อ้งการ และในขัน้ตอนสุดทา้ย คอื ขัน้ตอนของการวางแผน
เกีย่วกบับุคคลทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ ใหเ้ขา้มาปฏบิตังิานภายในองคก์าร ซึง่ผูท้ าการ
วางแผนจะตอ้งค านึงถงึทัง้ คุณวุฒ ิ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และจ านวนของบุคลากรที่
ตอ้งการในแต่ละสายงานดว้ย 

ความหมายของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

ความหมายของการวางแผนทรพัยากรมนุษยน์ัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้ห้
ความหมายหรอืค าจ ากดัความไวด้งันี้ 

เวอรเ์นอร ์ซเูออร ์และ แจค็สนั (Werner, Schuler & Jackson, 2012 : 83) ไดก้ล่าวถงึ 
การวางแผนทรพัยากรมนุษยว์่า หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบและการประเมนิ
สภาพแวดลอ้ม (Scanning And Assessing The Environment) โดยเน้นไปทีก่ารบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร ดว้ยกจิกรรมของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource 
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Activities) พรอ้มกบัการวดัและประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ รวมถงึการพฒันาวธิกีาร
เฉพาะส าหรบันโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Policy)  

รอบบนิ และ เคลาเตอร ์ (Robbins & Coulter, 2007 : 356) ไดใ้หค้วามหมายของการ
วางแผนทรพัยากรมนุษยว์่า เป็นกระบวนการซึง่ผูบ้รหิารมัน่ใจว่า องคก์ารจะมจี านวนบุคลากรที่
เพยีงพอและมคีวามสามารถทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง (Right Places) และเวลา (Right Times) 

ซึง่การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ ท าใหอ้งคก์ารหลกีเลีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน และการมี
แรงงานส่วนเกนิได ้โดยการวางแผนทรพัยากรมนุษยจ์ะประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี้  

1. การประเมนิทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจุบนั 

2. การบรรลุความตอ้งการทางดา้นทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 โกเมซเมเจยี บอลคนิ และ คารด์ี ้ (Gomez-Mejia, Balkin & Cardy, 2001 : 159-160) 

ไดร้ะบุว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ กระบวนการขององคก์ารในการสรา้งความ
มัน่ใจว่า จะไดบุ้คลากรในจ านวนและคุณลกัษณะทีจ่ะท าในองคก์ารเกดิผลผลติ (Output) หรอืให้
การบรกิาร (Services) ไดใ้นอนาคต พรอ้มกนัน้ี โกเมซเมเจยี (Gomez-Mejia) และคณะ ยงัได้
กล่าวสรปุถงึกระบวนการของการวางแผนทรพัยากรมนุษยว์่า จะเริม่ตน้ขึน้จากการท าประมาณ
การความตอ้งการแรงงาน (Forecasting Labor Demand) ส าหรบัการท าหน้าทีใ่นการผลติหรอื
การบรกิารขององคก์าร ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัการเพิม่ หรอืลดปรมิาณผลผลติขององคก์าร 
ต่อจากนัน้ องคก์ารกจ็ดัท าประมาณการจ านวนแรงงานทีอ่งคก์ารจะสามารถหาได ้(Forecasting 

Labor Supply) ทัง้จากภายในองคก์ารหรอืแรงงานทีม่อียู่ในขณะนัน้ (Existing Employees) 

และจากภายนอกองคก์าร (Outside Organization)  โดยหลงัจากองคก์ารท าประมาณการความ
ตอ้งการและจ านวนแรงงานทีต่อ้งการส าหรบัในอนาคตแลว้ กจ็ะพบทางเลอืก 2 ทาง คอื 
ทางเลอืกแรก องคก์ารมคีวามตอ้งการแรงงานมากกว่าจ านวนแรงงานทีม่อียูเ่ดมิ (Labor 

Demand Exceeds Labor Supply) ซึง่ในกรณีนี้ จะตอ้งแกป้ญัหาโดยการท าการอบรม ปรบัปรงุ
พฒันา หรอืเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งพนกังานทีม่อียู ่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานว่าง หรอืใน
กรณทีี ่ 2 ใชว้ธิกีารคดัเลอืกพนกังานใหม่จากแหล่งภายนอกองคก์าร ตลอดจนการท าสญัญาใน
การรบัเหมาช่วง (Subcontract) การจา้งพนกังานนอกเวลา (Part-timers) หรอื พนกังาน
ชัว่คราว (Temporary Workers) หรอืจา่ยล่วงเวลา (Paying Overtime) ใหแ้ก่พนกังานใน
องคก์าร เป็นตน้ และเพื่อใหง้า่ยต่อการเขา้ใจผูเ้ขยีนขออธบิายเพิม่เตมิ ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 4 - 1 แสดงการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์(HRP) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy (2001 : 159-160) 

บายารส ์ และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 87) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการวางแผน
ทรพัยากรมนุษยว์่า เป็นกระบวนการของการตดัสนิใจเกีย่วกบัความตอ้งการทรพัยากรมนุษย์
ขององคก์าร โดยตอ้งแน่ใจว่า องคก์ารไดจ้ านวนผูท้ีม่คีุณสมบตั ิ ทีต่รงกบังานและเวลาที่
ตอ้งการหรอืไม่ 
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แอนโทนี่ เคกมาร ์และ เพอรร์วิ (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 2002 : 118) ไดใ้ห้
ความหมายของการวางแผนทรพัยากรมนุษยไ์วว้่า หมายถงึ กระบวนการในการตดัสนิใจที่
เกีย่วขอ้งกบัการไดม้าและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรมนุษย ์

วลิทนั (Wilton, 2013 : 141) ไดอ้ธบิายไวว้่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ เป็น
กระบวนการของการประเมนิ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัปรมิาณและขดีความสามารถของบุคลากรของ
องคก์ารปจัจุบนั และการคาดการณ์อุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงานในอนาคต หรอืสามารถกล่าว
อกีนยัหน่ึงไดว้่า เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งความมัน่ใจว่า องคก์ารจะไดบุ้คคลทีต่รงกบังานและใน
เวลาทีเ่หมาะสม (The Right People In The Right Place At The Right Time) 

แบรททนั (Bratton & Gold, 2007 : 197) ไดอ้ธบิายว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการในการพยากรณ์อยา่งเป็นระบบ เกีย่วกบัจ านวนและทกัษะเฉพาะของพนกังาน
ทีต่อ้งการ ภายใตก้รอบกลยุทธแ์ละวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

จนิดาลกัษณ์ วฒันสนิธุ ์ (2551 : 32) กล่าวว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์ป็นเรือ่ง
ของกระบวนการทีต่่อเนื่อง และเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมหลายอยา่ง ซึง่การวางแผนจะตอ้งมกีาร
ปรบัปรงุใหท้นัสมยั และทีส่ าคญัคอืการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์จะตอ้งหมายความรวมถงึ การ
วางแผนพฒันากจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรมนุษย ์ เช่น การสรรหา การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน และการฝึกอบรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

วนิดา วาดเีจรญิ, อธวิฒัน์ กาญจนวณชิยกุ์ล และ สมบตั ิทฆีทรพัย ์(2556 : 44) ไดใ้ห้
ทศันะว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ กระบวนในการพจิารณาความตอ้งการดา้น
ทรพัยากรมนุษย ์ขององคก์ารอย่างเป็นระบบ โดยจะพจิารณาจากประเภท ระดบัการศกึษา และ
จ านวนของบุคลากรทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการทีจ่ะน าเขา้มารว่มงานดว้ย เพื่อใหอ้งคก์ารได้
บุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมกบังาน และตรงตามเวลาทีต่อ้งการ โดยการวางแผนทรพัยากร
มนุษย ์ จะตอ้งท าการพจิารณาเป้าหมายขององคก์ารเป็นหลกั ซึง่การทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวนัน้ องคก์ารจะต้องรูว้่า องคก์ารมคีวามจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรมนุษยใ์นด้านใดบา้ง 
จ านวนเท่าไร มคีุณสมบตัอิยา่งไร และตอ้งการเมือ่ไร นอกจากนี้ องคก์ารจะตอ้งเชื่อมโยง
ระหว่างการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานภายในองคก์ารเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ โดยมอีงคป์ระกอบที่
ส าคญั ดงันี้  

1. การออกแบบลกัษณะงาน 

2. การวางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรเขา้ท างาน 

3. การพฒันา ฝึกอบรม และเลื่อนต าแหน่ง 

4. การจา่ยค่าตอบแทน 
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นอกจากนี้ วนิดา วาดเีจรญิ และคณะยงัไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า การวางแผนทรพัยากร
มนุษย ์จะตอ้งสามารถตอบค าถาม 3W และ 1H ได ้ดงันี้  

W ที ่ 1 คอื What to Do? แปลว่า ท าอะไร ซึง่หมายถงึการวางแผนจะตอ้งท าการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร 

W ที ่ 2 คอื Who Will Do? แปลว่า ใครจะเป็นคนท า ซึง่หมายถงึผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการ
วางแผนจะตอ้งท าการก าหนดคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะเขา้มาท างานในองคก์าร และท าการสรร
หาคดัเลอืกเอาผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม 

W ที ่3 คอื When to Do? แปลว่า จะท าเมือ่ไร ซึง่หมายถงึ ฝา่ยวางแผนจะตอ้งก าหนด
ว่าแผนดงักล่าวจะเริม่ตน้ และสิน้สุดเมือ่ใด 

H คอื How to Do? แปลว่า จะท าอยา่งไร ซึง่หมายถงึ ฝา่ยวางแผนจะตอ้งท าการ
ก าหนดแนวทางในการปฏบิตักิารตามแผน ว่าจะท าอยา่งไรใหง้านบรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ได้
ก าหนดไว ้

ค านาย อภปิรชัญากุล (2557 : 52) กล่าวว่า การวางแผนก าลงัคน เป็นความพยายาม
ในการก าหนดกลยทุธเ์พื่อการสรรหา การใช ้ การธ ารงรกัษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่
เหมาะสมในอนาคต เพื่อปรบัปรงุและพฒันาสมรรถนะขององคก์าร ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว ้ซึง่กลยุทธด์งักล่าว ไดแ้ก่  

1. การเกบ็รวบรวม รกัษา และตคีวามขอ้มลูเกีย่วกบัก าลงัคน  
2. การคาดการณ์เกีย่วกบัความตอ้งการและความสามารถในการสรรหาบุคคล  
3. การวเิคราะหก์ระบวนการคดัเลอืก การเลื่อนต าแหน่ง และการสญูเสยีบุคลากรใน

องคก์าร  
4. การใชเ้ทคนิคทีเ่หมาะสมในการจดัสรรงาน การจดัหา การใช ้ และการธ ารงรกัษา

บุคลากรในองคก์าร 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2555 : 67) กล่าวว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ
กระบวนการทีใ่ชส้ าหรบัวธิกีารคาดการณ์ ความตอ้งการดา้นทรพัยากรบุคคลขององคก์าร อนัจะ
ส่งผลถงึการก าหนดวธิกีารปฏบิตั ิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรและการตอบสนองต่อปจัจยัแวดลอ้ม 
ตัง้แต่ก่อนบุคคลเขา้รว่มงานกบัองคก์าร และขณะปฏบิตังิานอยูใ่นองคก์าร จนกระทัง่เขาตอ้ง
พน้ออกจากต าแหน่งไป เพื่อใหอ้งคก์ารใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ และเป็นหลกัประกนัว่า
องคก์ารจะมบีุคลากรทีม่คีุณภาพชวีติในการท างาน (Quality Of Work Life-QWL) ทีเ่หมาะสม 
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์วมของ
องคก์าร โดยมเีป้าหมายทีส่ าคญัคอืเพื่อประสทิธภิาพ ความมัน่คง และการเจรญิเตบิโตของทัง้
องคก์าร บุคลากร และสงัคม 



102  

 

  

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. (2553 : 1) ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า
การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ตรงกบัค าว่า “การก าหนดกรอบอตัราก าลงัของภาคราชการพล
เรอืน” เป็นกระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ ใหต้อบสนองสอดรบักบัแผนยทุธศาสตรข์อง
องคก์ร ซึง่ทุกๆองคก์รมคีวามจ าเป็นจะตอ้งมบีุคลากรทีเ่พยีงพอ ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหส้ าเรจ็ 
ดงันัน้ องคก์รทีต่อ้งการประสบความส าเรจ็จะตอ้งจดัหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ ความสามารถและ
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัการท างานในภารกจิของตน  

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการ
คาดการณ์เกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ตอ้งค านึงถงึปรมิาณ
คนทีม่อียูใ่นปจัจุบนัดว้ย การคาดการณ์ก าลงัคนนัน้แทจ้รงิแลว้ไมไ่ดห้มายถงึเพยีงแค่จ านวน
ของบุคลากรทีต่อ้งการใชใ้นงานต่างๆเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะของคน
ดว้ยว่าตอ้งมคีุณสมบตั ิ หรอืคุณลกัษณะอยา่งไร จากนัน้จะน าเอาขอ้มลูเหล่านี้ ไปด าเนินการ
วางแผนการสรรหาบุคลากรทีต่อ้งการต่อไป ซึง่การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ หรอื การก าหนด
กรอบอตัราก าลงัในส่วนราชการนี้ จะเป็นแนวทางใหห้น่วยงานมขีอ้มลูประกอบการวเิคราะห์
อยา่งเพยีงพอและเหมาะสมตามภารกจิของแต่ละหน่วยงานได้ 

 

พฒันาการของแนวคิดในการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 การบรหิารจดัการขององคก์ารต่างๆในศตวรรษที ่ 21 นัน้พบว่า ปจัจยัแห่งความส าเรจ็
ในการแขง่ขนัขององคก์ารต่างๆ เป็นผลสบืเนื่องมาจากความสามารถของทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์าร (Gratton, 2000)  โดยถงึแมว้่าแต่ละองคก์ารจะมทีรพัยากรทีไ่มใ่ช่มนุษย์ เช่น มเีงนิทุน 
วตัถุดบิ โรงงาน เทคโนโลย ี ฮารด์แวรห์รอืซอฟแวร ์ แต่การบรหิารจดัการหรอืการใชท้รพัยากร
ต่างๆนัน้ กย็งัเป็นทรพัยากรมนุษยอ์ยูด่ ี ดงันัน้ การทีแ่ต่ละองคก์ารมพีนกังานทีม่ลีกัษณะและ
ความสามารถของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั กย็อ่มท าใหผ้ลของการด าเนินงานขององคก์ารมคีวาม
แตกต่างกนัตามไปดว้ย จงึท าใหห้ลายๆองคก์ารไดใ้ชว้ธิกีารสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ใหแ้ก่องคก์าร ดว้ยวธิกีารพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ (Barney et 

al., 2001) และท าใหอ้งคก์ารต่างๆไดท้ าการวางแผนอตัราก าลงัคนของตนเองขึน้ และยงัรวมถงึ
แผนในการปรบัปรงุ การพฒันาศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานของพนกังานใหส้งูขึน้อกีดว้ย 
(Wall & Wood, 2005)  

 ปจัจบุนัพบว่าผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ารหลายๆแห่ง ต่างไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่
ในการวางแผน เพื่อลดความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
นอกจากนี้ ยงัตอ้งมคีวามสามารถในการดงึดดูผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ใหม้าสมคัรงานกบั
องคก์าร อกีทัง้มคีวามสามารถในการสรรหาคดัเลอืก การใชป้ระโยชน์ การพฒันาเพื่อเพิม่ทกัษะ
ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้การก าหนดจ านวนและคุณภาพของบุคลากรทัง้ในปจัจบุนัและใน
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อนาคต เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหก้บัองคก์าร ซึง่ เลกกี้ (Legge, 2005 : 337) 

ไดเ้ปรยีบเทยีบว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นโครงการสมยัใหม ่ “HRM As A Modernist 

Project” นอกจากนี้ ยงัพบว่าการวางแผนกลยทุธข์องทุกองคก์าร จะตอ้งท าการบรรจเุนื้อหา
เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ขา้ไปดว้ย ซึง่เป็นการตระหนกัว่า “เป็นส่วนส าคญัทีสุ่ด” 
(Bottom Line) และหมายความว่านัน่เป็นส่วนทีข่าดหรอืละเลยไมไ่ด ้ (Cooke, 2001; Guest et 

al., 2003)  

 การวางแผนกลยทุธข์ององคก์ารในปจัจบุนันัน้ ไดม้กีารน าเอาหลกัการและตวัแบบทาง
คณติศาสตรเ์ขา้มาช่วยในการวางแผนมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคลากรหรอื
ตลาดแรงงาน ยงัเป็นขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัมากต่อการวางแผน เพื่อใหก้ารวางแผนไดม้คีวาม
เหมาะสม (Fit) กบัองคก์ารมากทีสุ่ด ซึง่จากความตอ้งการในขอ้มลูต่างๆเหล่านี้ จงึไดม้กีาร
คดิคน้จดัท าตวัแบบทีใ่ชก้บัคอมพวิเตอรข์ึน้ในช่วงทศวรรษที ่ 1980 และไดก้ลายเป็นปจัจยัหลกั
ในการพฒันาการบรหิารงานบุคคลในเวลาต่อมา 

 การวางแผนกลยทุธน์ัน้จะมขี ัน้ตอนทีส่ าคญัคอื ขัน้ตอนของการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “SWOT Analysis” ซึง่นับเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัของการวางแผนกล
ยทุธ ์ โดยองคก์ารจะตอ้งท าการวเิคราะหป์จัจยัภายนอก เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
กฎหมาย รวมทัง้สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ  และท าการวเิคราะหป์จัจยัภายใน เช่น ปจัจยั
ทางดา้นการเงนิ การตลาด การผลติและอื่นๆ เพื่อใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึขดีความสามารถของ
ตน ส่วนขัน้ตอนของการวางแผนก าลงัคนและการเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรมนุษย์นัน้ ก็
เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ช่นเดยีวกนั ซึง่ก าลงัคน 
(Manpower) จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์ององคก์าร โดยอุปสงค ์ (Demand) 

แรงงานทัง้ดา้นจ านวนและทกัษะ ความรู ้ ความสามารถของแรงงาน จะตอ้งมคีวามสมดุลกบั
อุปทาน (Supply) ซึง่สามารถอธบิายเพิม่เตมิได ้ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 4 - 2 แสดงขัน้ตอนการวางแผนก าลงัคน 

กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ 

วิธีการและการปฏิบัติขององค์การ 

การพยากรณ์ - อุปสงค์ อุปทาน 

การทบทวนเกี่ยวกับก าลังคนภายใน ภายนอก 

ปรบัสมดุล - คัดเลือก บ ารุงรักษา ลดจ านวน 
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 จากรปูภาพ สมทิ (Smith, 1980 : 7) ไดอ้ธบิายว่า องคก์ารจะตอ้งท ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบั
อุปสงค ์ (Demand) ของแรงงาน เช่น การวเิคราะห ์ การทบทวนและคาดการณ์เกี่ยวกบัจ านวน 
ประเภท ของพนกังานทีอ่งคก์ารตอ้งการ ต่อจากนัน้ กต็อ้งท ากจิกรรมเกีย่วกบัอุปทาน (Supply) 
เช่น ตอ้งท าการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัแรงงาน ทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการในตลาดแรงงาน และ
ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการปรบัสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทกัษะและประโยชน์ทีต่อ้งการ ตลอดจนการสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูค้น้หาแหล่งงาน ซึง่
แนวคดิทีก่ล่าวมานี้ ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของสถาบนัการศกึษาดา้นการวางแผนก าลงัคนของ
องักฤษ (The Institute Of Manpower Studies) แห่งมหาวทิยาลยั Sussex University ทีไ่ด้
กล่าวไวว้่า การวางแผนก าลงัคนนัน้จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ดงันี้ (Bennison, 

1980 : 7) 

1. ก าหนดอตัราก าลงัคนทีอ่งคก์ารตอ้งการ 

2. สรา้งอุปทาน (Supply) ของก าลงัคน 

3. ก าหนดนโยบายเพื่อลดช่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน  
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

1. เป้าหมายขององคก์าร กล่าวคอื การวางแผนก าลงัคนตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์าร เช่น หากเป้าหมายขององคก์ารมคีวามตอ้งการเน้นทางดา้นการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) จ านวนอตัราก าลงัคนทีต่อ้งการกต็อ้งเน้นไป
ยงัดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ดว้ย เป็นตน้ 

2. นโยบายของรฐับาล กล่าวคอื การด าเนินงานขององคก์ารจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง
กบันโยบายของรฐับาล เช่น หากรฐับาลก าหนดใหต้อ้งท าการจา้งคนพกิาร หรอืผูเ้กษยีณอายุ
เขา้ท างาน องคก์ารกจ็ะตอ้งจา้งคนพกิารหรอืผูเ้กษยีณอายเุขา้ท างาน ดว้ย 

3. เงือ่นไขดา้นตลาดแรงงาน กล่าวคอื การวางแผนก าลงัคนจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์บัแรงงานในตลาด เนื่องจากจ านวนแรงงานในตลาดในแต่ละสาขาวชิาชพี จะมปีรมิาณ
มากน้อยแตกต่างกนั ดงันัน้ การวางแผนก าลงัคนจงึตอ้งค านึงถงึปรมิาณและคุณภาพ ของ
แรงงานในตลาดทีม่อียูด่ว้ย 

4. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีกล่าวคอื แผนก าลงัคนทีอ่งคก์ารไดท้ าการก าหนด
ขึน้นัน้ จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย เช่น ตอ้งวางแผนรบั
บุคลากรทีม่ทีกัษะความรูค้วามสามารถ ทีเ่หมาะสมกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนช่วงเวลา
ดงักล่าวดว้ย หรอือาจกล่าวไดว้่าตอ้งตามเทคโนโลยไีดท้นันัน่เอง 
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ความส าคญัของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

การวางแผนทรพัยากรมนุษยน์บัไดว้่าเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อทุก
องคก์าร เพราะท าใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึขอ้มลูต่างๆ ดงันี้ (ส านกังาน ก.พ., 2553 : 6) 

1. เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถคาดการณ์สิง่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ี

2. เพื่อใหอ้งคก์ารทราบขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสมรรถนะของก าลงัคนทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 
เพื่อปรบัการใชก้ าลงัคนใหย้ดืหยุน่กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. เพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และสอดคลอ้งกบัการ
วางแผนขององคก์าร 

4. เพื่อใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึความสอดคลอ้งระหว่างผลผลติทีพ่นกังานผลติได ้ กบั
เกณฑท์ีอ่งคก์ารตัง้ไว้ 

5. เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชพีของพนกังาน ที่
ท างานในแต่ละอาชพีและในแต่ละระดบัของความรบัผดิชอบ 

6. เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถจดัปรมิาณ ประเภท และระดบัของทกัษะของบุคคลให้
เหมาะสมกบังานในระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมทีก่ าหนดไดซ้ึง่จะเป็น
ผลท าใหอ้งคก์ารและบุคคลบรรลุวตัถุประสงคข์องตน โดยไดร้บัประโยชน์สงูสุดในระยะยาว 

7. เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถพยากรณ์เกีย่วกบัเงือ่นไขต่างๆในอนาคต เพื่อการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละโครงการ ตลอดจนการก าหนดเกณฑส์ าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานให้
สมัพนัธก์บัเงือ่นไขต่างๆ  

8. เพื่อใหอ้งคก์ารไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในทรพัยากรมนุษยส์งูสุด หรอืเป็น
เรือ่งของทุนมนุษยน์ัน่เอง 

9. เพื่อใหอ้งคก์ารไดใ้ชข้อ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่จะท าใหเ้กดิการยอมรบัมากขึน้ 
โดยเฉพาะในกรณีทีต่อ้งท าการเกลีย่อตัราก าลงัระหว่างหน่วยงาน 

10. เพื่อใหท้ราบถงึเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ ทีอ่งคก์ารสามารถน าไปประเมนิถงึ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของบุคคลอื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนการน าเอาผล
การวเิคราะหน์ี้ ไปท าการปรบัปรงุพฒันา เพื่อใหม้กีารใชอ้ตัราก าลงัคนทีม่คีวามเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพต่อไป 

11.  เพื่อใหส้ามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อ
ส่วนราชการ ในการก าหนดแผนยทุธศาสตรแ์ละแนวทาง หรอืวธิกีารเพื่อรองรบัภารกจิของ
องคก์ารในอนาคต 
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ความจ าเป็นของการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ 

 เนื่องจากการแขง่ขนัขององคก์ารต่างๆ ทัง้ในส่วนภาครฐัและภาคเอกชน มคีวามรนุแรง
มากยิง่ขึน้ อกีทัง้องคก์ารต่างๆตอ้งท าการปรบัตวั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ดงันี้  

1. การเปลีย่นแปลงของสงัคม ความรูแ้ละความสามารถ เช่น แรงงานมแีนวโน้มทีม่ ี
การศกึษาสงูขึน้ มคีวามคาดหวงัต่อหน่วยงานมากขึน้ ตอ้งการความมัน่คงมากขึน้ และมี
แนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นงานบ่อยมากขึน้เมือ่เทยีบกบัในอดตี 

2. การเปลีย่นแปลงดา้นการด าเนินงานขององคก์าร ซึง่ขัน้ตอนการด าเนินการต่างๆ 
ตัง้แต่การผลติสนิคา้ การตลาด การเงนิ จนกระทัง่การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่องคก์าร
จะตอ้งท าการวางแผน เพื่อเตรยีมการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ 

3. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากความตอ้งการแนวทางหรอืวธิกีารปฏบิตัใิหม่ๆ  ซึง่
ส่งผลท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมรีะบบ ระเบยีบ มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 

กระบวนการในการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 กระบวนการในวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ โดยทัว่ไปแลว้จะประกอบไปดว้ยขัน้ตอนที่
ส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การก าหนดวตัถปุระสงคข์ององคก์าร 

องคก์ารจะก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงานในระยะยาว โดยตอ้งน าเอา
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆเขา้มาพจิารณา ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

1.2 สถานการณ์ทางดา้นภมูศิาสตร ์

1.3 สถานการณ์ดา้นคุณวุฒกิารศกึษา 

1.4 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

1.5 สถานการณ์ทางการเมอืงและกฎหมาย 

1.6 สถานการณ์ดา้นการสรา้งผลผลติ 

1.7 สถานการณ์ดา้นประชากร 

2. การคาดการณ์ก าลงัคนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

การวางแผนก าลงัคน ควรตอ้งเริม่จากการศกึษาขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิภายในองคก์าร
ก่อน ว่าปจัจบุนัมปีรมิาณอตัราก าลงัมากน้อยเท่าใด สภาพของแรงงานทีม่อียู่ในปจัจบุนัเป็น
อยา่งไร โดยท าการวเิคราะหใ์นแต่ละต าแหน่ง พจิารณาจากลกัษณะของงานทีท่ า คุณสมบตัขิอง
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พนกังาน ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้การคาดการณ์ความสญูเสยีก าลงัคนในอนาคตดว้ย เพื่อ
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการด าเนินงานใหม้คีวามถูกตอ้ง แมน่ย า และใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอก ทัง้สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ กฎหมาย การเมอืง สงัคม และ
เทคโนโลย ีเป็นต้น 

3. การคาดการณ์ก าลงัคนในอนาคต 

การคาดการณ์อตัราก าลงัคน หมายถงึ การหาจ านวนของบุคลากรทีอ่งคก์ารมี
ความตอ้งการในอนาคต และมคีวามเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึง่ตอ้งใชเ้ทคนิคหรอื
วธิกีารในการคาดการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป ทัง้วธิกีารคาดการณ์จากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน 
ดงันี้ 

3.1 การวางแผนจากบนลงล่าง (Top-down Approach)    หมายถงึ การวางแผน
จากระดบับรหิารและสัง่การลงมาทีร่ะดบัปฏบิตักิารว่าจะใหป้ฏบิตัอิย่างไร ซึง่ปกตมิกัจะอยูใ่นรปู
ของนโยบายนัน่เอง ส่วนการตดัสนิใจว่าจะประมาณการอยา่งไรนัน้ อาจใชเ้ทคนิคการพยากรณ์
วธิต่ีางๆเขา้มาช่วยในการตดัสนิใจ (ส าหรบัเทคนิคการพยากรณ์จะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป) 

3.2 การวางแผนจากล่างขึน้ไปบน (Bottom-up Approach) หมายถงึ การ
วางแผนจากส่วนล่าง หรอืระดบัปฏบิตักิารแต่ละฝา่ยในองคก์ารจะเป็นผูป้ระมาณการ โดยใช้
ขอ้มลูต่างๆมาช่วยในการตดัสนิใจ และอาจมกีารใชเ้ทคนิคการพยากรณ์มาช่วยในการค านวณ 
เช่นกนั จากนัน้แต่ละฝ่ายจะท าการเสนอจ านวนความต้องการใหแ้ก่ระดบับรหิารต่อไป ส่วนจะ
ไดร้บัการอนุมตัติามทีเ่สนอไปหรอืไม่นัน้ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของผูบ้รหิาร 

4. การจดัท าแผนก าลงัคนเพ่ือการสรรหาคดัเลือก 

หมายถงึการก าหนดแผนหรอืโครงการ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัเิพื่อใชเ้ป็นโปรแกรม
ในการสรรหาคดัเลอืก รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ เช่น การพฒันาการใชแ้ละการธ ารงรกัษาบุคคล เป็น
ตน้ 

ส่วน นอย ์ฮอลลเ์ลนเบค เจอรฮ์ารด์ และ ไวท ์(Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 

2010 : 193) ไดร้ะบุไวว้่า การวางแผนทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ ดงันี้  

1. การประมาณการปรมิาณบุคลากร (Forecasting) 

2. การก าหนดเป้าหมายดา้นทรพัยากรมนุษย ์(Goal) 

3. การวางแผนกลยทุธด์า้นทรพัยากรมนุษย ์(Strategic Planning) 

4. การวดัและการประเมนิผลบุคลากร (Implementation And Evaluation)  

นอกจากนี้  นอย ์ (Noe) และคณะ ยงัไดก้ล่าวเพิม่เตมิดว้ยว่า กระบวนการในการ
วางแผนทางดา้นบุคลากร จะเริม่ตน้จากการท าประมาณการ (Forecasting) ซึง่สามารถอธบิาย
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ไดต้าม รปูภาพที ่4 - 3 โดยผูบ้รหิารของฝา่ยบุคลากรจะตอ้งพยายามหาความสมดุลหรอืความ
เหมาะสม ระหว่างปรมิาณงานและจ านวนบุคลากรประเภทต่างๆ ซึง่มเีป้าหมายเบือ้งตน้ คอื 
การพยากรณ์ถงึการขาดแคลน (Shortages) หรอืการมแีรงงานส่วนเกนิ (Surpluses) ของ
องคก์ารในอนาคต    

 

รปูภาพท่ี 4 - 3 ภาพรวมของกระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์(Overview Of The Human 

Resource Planning Process) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก นอย ์(Noe) และคณะ (2010 : 193) 

 

 จากนิยามของการวางแผนตามทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดนี้ สามารถกล่าวไดว้่า การวางแผน
ทรพัยากรมนุษยแ์ทจ้รงิแลว้กเ็ป็นการคาดการณ์หรอืการคาดคะเนจ านวนก าลงัคนขององคก์าร
ในอนาคต ทัง้จ านวนคนทีต่อ้งการ (ขาด) และจ านวนคนทีไ่มต่อ้งการ (เกนิ) นัน่เอง ซึง่การ
คาดการณ์หรอืการคาดคะเนก าลงัคนนัน้สามารถกระท าไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 
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วิธีการคาดคะเนความต้องการก าลงัคน 

1. วิธีการคาดคะเนโดยอาศยัมาตรฐานงาน (Work Standard) 

จากการค านวณเกีย่วกบัการใชเ้วลาตามมาตรฐานขา้งต้นน้ี จะท าใหเ้ราสามารถ
คาดคะเนถงึความตอ้งการแรงงานได ้ โดยการใชเ้วลาในการท างานของแต่ละงานใหเ้สรจ็นัน้ จะ
ไมเ่ท่ากนั ดงันัน้จงึตอ้งท าการค านวณหาเวลามาตรฐานของการท างานของแต่ละงานใหไ้ดก่้อน
โดยหน่วยทีใ่ชต้ามมาตรฐาน คอื Man-hour ซึง่หมายถงึชัว่โมงทีใ่ชใ้นการท างาน  

2. วิธีการคาดคะเนทางสถิติ (Statistical Projection)  

วธิกีารคาดคะเนทางสถติทิีน่ิยมใชก้นัมาก เรยีกว่า วธิกีารวเิคราะหส์หสมัพนัธก์บั
สมการถดถอย เช่น ความสมัพนัธข์องยอดขายกบัจ านวนพนกังานขาย จ านวนสนิคา้ทีผ่ลติได้
กบัจ านวนพนกังาน จ านวนรายการในการลงบญัชกีบัพนกังานลงบญัช ี จ านวนของผูเ้บกิเงนิ
จากธนาคารกบัเสมยีนทีท่ าหน้าทีร่บัจา่ยเงนิเป็นตน้ ซึง่ตามปกตแิลว้การคาดคะเนทางสถตินิี้ 
จะตอ้งน าเอาขอ้มลูพืน้ฐานทีผ่่านมาในอดตี มาใชเ้ป็นพืน้ฐานการคาดคะเนในอนาคต หรอืเป็น
การใชแ้นวโน้มของขอ้มลูทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดตี เพื่อการคาดคะเนความตอ้งการปรมิาณแรงงาน
ในอนาคต 

3. วิธีการคาดคะเนโดยผู้เช่ียวชาญ (Delphi Technique) 

เป็นวธิกีารรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นแรงงาน โดยผูท้ีท่ าการใน
การคาดคะเน จะตอ้งขอความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแบบไมต่อ้งเผชญิหน้ากนั ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญแต่
ละคนอาจมคีวามเหน็ทีเ่หมอืนหรอืไมเ่หมอืนกนักไ็ด ้ การใหค้วามเหน็แบบไมต่อ้งเผชญิหน้ากนั
นี้ เพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หค้วามเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญคนใดคนหน่ึง มอีทิธพิลต่อผูเ้ชีย่วชาญคน
อื่นๆ ซึง่วธิกีารดงักล่าวนี้ ผูท้ าการคาดคะเนจะท าการส่งค าถามไปยงัผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคนให้
แสดงความเหน็ (การคาดคะเน) ต่อจ านวนแรงงานทีอ่งคก์ารตอ้งการ และเมื่อไดร้บัค าตอบ
กลบัมาจากผูเ้ชีย่วชาญทุกคนแลว้ กน็ ามาสรุปหรอืหาค่าเฉลีย่และส่งใหผู้บ้รหิารขององคก์ารท า
การพจิารณาอกีครัง้หนึ่ง 

4. วิธีการคาดคะเนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร ์(Computer Analysis) 

ปจัจบุนัคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ประกอบ ไดถู้กพฒันาใหม้ขีดีความสามารถมาก
ยิง่ขึน้ โดยสามารถน ามาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูไดเ้ป็นจ านวนทีม่าก และมคีวามถูกต้องแมน่ย าสงู 
อกีทัง้ยงัสามารถท าการประมวลผลหรอืค านวณขอ้มลูได้อยา่งรวดเรว็ ดงันัน้ คอมพวิเตอรจ์งึถูก
น ามาใชใ้นการค านวณคาดคะเนจ านวนแรงงานทีอ่งคก์ารตอ้งการได้ 

5. การคาดคะเนโดยใช้แบบจ าลองของมารโ์คว ์(Markov Model) 

วธิกีารจ าลองของ มารโ์คว ์ นี้ เป็นการน าเอาหลกัการทางคณติศาสตรข์ ัน้สงูมา
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษา และท าการวเิคราะหถ์งึการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต 
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เพื่อองคก์ารจะไดจ้ดัเตรยีมวางแผนในการสรรหาคดัเลอืก การฝึกอบรม หรอื กจิกรรมทางการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นอื่นๆ ต่อไป 

6. การวิเคราะหแ์นวโน้ม (Trend Analysis)  

เป็นเทคนิคการพยากรณ์จากผูบ้รหิารในระดบับนลงสู่ระดบัล่าง (Top-down) โดย
ใชว้ธิกีารพยากรณ์จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างยอดขายและปรมิาณของการผลติ ผู้
วางแผนจะสามารถพฒันาตารางหรอืกราฟ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องแต่ละช่วงของ
เวลา ฤดกูาล ยอดขายและปรมิาณในการผลติ ทีม่ผีลต่อการคาดคะเนจ านวนแรงงานทีใ่ช้ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ได ้ 

การคาดคะเนโดยวธิกีารต่างๆดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ เป็นเพยีงการพยากรณ์ก าลงัคน
ตามหลกัการทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถูกอา้งถงึกนัโดยทัว่ไป แต่อยา่งไรกต็ามการทีอ่งคก์าร
ต่างๆ จะตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารใดนัน้ กค็วรตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบต่างๆ ประกอบกนั
ดงันี้ 

1. ระยะเวลาการใชข้องเทคนิคหรอืวธิกีารต่างๆ ซึง่เทคนิคหรอืวธิกีารในการ
คาดคะเนทีแ่ตกต่างกนั กจ็ะใชเ้วลาทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ย 

2. ประเภทหรอืลกัษณะของขอ้มลูทีม่อียู ่เช่น ขอ้มลูทีม่อียูเ่ป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ หรอื
เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

3. ค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการคาดคะเน ซึง่การใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั กจ็ะท าให้
เกดิค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ องคก์ารต่างๆจงึตอ้งค านึงถงึงบประมาณของหน่วยงาน
ทีม่อียูด่ว้ย 

4. ความน่าเชื่อถอื ความถูกตอ้ง แมน่ย า ของขอ้มลูหรอืเครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้นการ
คาดคะเน ซึง่องคก์ารจะตอ้งเลอืกใชข้อ้มลูหรอืเครือ่งมอืทีม่คีวามถูกตอ้ง แม่นย าและเชื่อถอืได้
มากทีสุ่ด 

5. ความสะดวกหรอืความงา่ยต่อการน ามาใช ้ ซึง่การจะเลอืกเทคนิคหรอืวธิใีดในการ
คาดคะเนนัน้ จะตอ้งค านึงถงึความสะดวกต่อผูท้ีน่ าเอาขอ้มลูไปใชด้ว้ย 

อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากวธิกีารคาดคะเนตามวธิกีารต่างๆดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ยงั
สามารถคาดคะเนหรอืคาดการณ์ก าลงัคนได ้ จากการวเิคราะหม์าตรฐานเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน 
(Job Standard) เป็นเกณฑด์ว้ย ซึง่จะท าใหท้ราบถงึปรมิาณงาน (Work-load) และก าลงัคนหรอื
แรงงานภายในองคก์าร (Work-force) โดยรายละเอยีดของการวเิคราะหน์ัน้ มดีงันี้ 
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การค านวณหาเวลามาตรฐานในการท างาน 

การวเิคราะหก์ าลงัคนโดยการพจิารณาจากภาระงานนัน้ จะท าใหจ้ านวนของก าลงัคนที่
ตอ้งการขึน้อยูก่บัเวลาทีใ่ชไ้ปในการท างานแต่ละประเภท ซึง่หากบุคลากรใชเ้วลาในการท างาน
ชิน้ใดชิน้หน่ึงนาน กจ็ะส่งผลใหต้อ้งใชค้นจ านวนมากขึน้เพื่อท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามเวลาที่
ก าหนด ในหากบุคคลใชเ้วลาในการท างานชิน้ใดชิน้หนึ่งน้อยหรอืเสรจ็เรว็ กจ็ะส่งผลใหจ้ านวน
บุคคลหรอืแรงงานทีต่อ้งการลดลงตามไปดว้ย องคก์ารกจ็ะสามารถลดค่าใชจ้่ายในการจา้ง
พนกังานใหน้้อยลงดว้ย แต่หากการค านวณผดิพลาดกอ็าจท าใหเ้กดิปญัหาทัง้การขาดแรงงาน 
(Shortage)  ซึง่จะส่งผลใหง้านแลว้เสรจ็ล่าชา้กว่าก าหนด หรอืการมแีรงงานส่วนเกนิ (Surplus) 

ซึง่กจ็ะท าใหอ้งคก์ารเกดิความสิน้เปลอืงงบประมาณมากขึน้ ดงันัน้เวลาทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ
ควรเป็นเวลามาตรฐานทีแ่ทจ้รงิ เพื่อใหผ้ลของการวางแผนไมเ่กดิความผดิพลาด และควรใช้
เทคนิคในการวดังานมาช่วยเพื่อใหไ้ดเ้วลาทีแ่ทจ้รงิ และขจดัเวลาทีไ่รป้ระสทิธภิาพออกไป 

เทคนิคในการวดังานแบบ “Time Study” เป็นเทคนิคในการวดังานอยา่งหนึ่งเพื่อใหไ้ด้
เวลามาตรฐานในการท างาน โดยการหาเวลาส่วนยอ่ยของงานหนึ่งภายใตส้ภาวะการท างานที่
ปกต ิ ค าว่ามาตรฐานปกต ิ หมายถงึ คนปกต ิ (ไมเ่จบ็ปว่ยทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพราะ
เป็นตวัแทนของพนกังานทัง้หมดทีจ่ะตอ้งท างานนัน้ๆ) ส่วนงานปกต ิ หมายถงึ ระดบัของงานที่
บุคคลธรรมดาทีจ่ะสามารถท าได)้ และสภาพการท างานปกตติามมาตรฐาน หมายถงึ สภาพการ
ท างานจรงิ มไิดอ้ยูภ่ายใตภ้าวะการท างานทีผ่ดิปกตแิต่อยา่งใด ซึง่มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 

 

Task       หมายถงึ    งานชิน้ใดชิน้หน่ึง 

Work Element      หมายถงึ  ส่วนยอ่ยของงาน 

Allowances      หมายถงึ    เวลาเผื่อ (ประมาณรอ้ยละ 10-15 ของเวลาพืน้ฐาน) 

Standard Time      หมายถงึ เวลามาตรฐาน 

 Base Time      หมายถงึ เวลาพืน้ฐาน (เวลาทัง้หมดของส่วนยอ่ยของงาน)  

 

 

 

รปูภาพท่ี 4 - 4 แสดงเทคนิคในการวดังานแบบ Time Study 

Standard Time = Base Time + Allowances 
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การจดัท าและวิเคราะห์กรอบอตัราก าลงัในหน่วยงานภาครฐัของไทย 

ส าหรบักระบวนการจดัท ากรอบอตัราก าลงัคนของหน่วยงานภาครฐั และการวเิคราะห์
กรอบอตัราก าลงัของหน่วยงานภาครฐัของไทยนัน้  ส่วนราชการจะตอ้งท ากรอบอตัราก าลงัคนที่
มรีะยะเวลา 4 ปี โดยพจิารณาถงึการใชก้ าลงัคนในภาพรวมของส่วนราชการต่างๆ ใหม้คีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นตามภารกจิและยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ โดยจะตอ้งท า
การวเิคราะหข์อ้มลูอตัราก าลงัคนทัง้ในอดตีทีผ่่านมา ในปจัจบุนัและมองไปยงัอนาคตดงัรปูภาพ
ที ่4 - 5 ต่อไปนี้  

 

รปูภาพท่ี 4 - 5 แสดงแนวคดิในการก าหนดอตัราก าลงัคน 

ท่ีมา : ส านกังานพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน, ส านกังาน ก.พ. (2553 : 2) 
 

จากรปูภาพขา้งตน้นี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า วธิกีารวางแผนหรอืก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน
ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะตอ้งอาศยัขอ้มลูและวธิกีารวเิคราะห์ในหลากหลายมติ ิ ทัง้ขอ้มลูในอดตี 
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ปจัจบุนั และในอนาคต และยงัตอ้งการค านึงถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบอื่นๆอกี เพื่อใหก้ารก าหนด
อตัราก าลงัคนมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดนัน่เอง โดยการวางแผนหรอืการก าหนดอตัราก าลงัคน
ภาครฐั จะท าการวเิคราะห ์6 ประเดน็หลกัๆ ดงันี้ (ส านักงาน ก.พ., 2553) 

1. การวิเคราะหย์ทุธศาสตรแ์ละภารกิจองคก์ร  
เป็นการจดัสรรก าลงัคน โดยการค านึงถงึภารงานทีร่บัผดิชอบตามภารกจิหลกัของ

หน่วยงานทีก่ าหนดไว ้ เช่น หากหน่วยงานใดไดท้ าการก าหนดภารกจิทีจ่ะตอ้งท าในอนาคต 
หน่วยงานนัน้ กต็อ้งท าการก าหนดจ านวนและคุณสมบตัขิองบุคลากร ทีเ่พยีงพอเหมาะสม
ส าหรบัเตรยีมการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ในอนาคต แต่ในทางกลบักนัหากค านวณแลว้พบว่า 
ปจัจบุนัมจี านวนพนกังานทีม่ากจนเกนิไป กต็อ้งหาทางเพื่อลดก าลงัคนลง เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหา
จ านวนคนลน้งาน 

2. การวิเคราะหต้์นทุนค่าใช้จ่ายของก าลงัคน 

วธิกีารนี้จะน าประเดน็ของค่าใชจ้่ายเขา้มารว่มในการพจิารณาดว้ย เพื่อเป็นการ
ก าหนดจ านวนบุคคลากรให้มคีวามเหมาะสมกบัทรพัยากรทีม่อียู ่ และการใชจ้า่ยงบประมาณทีม่ี
ประสทิธภิาพ ซึง่วธินีี้จะค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 การจดัระดบัชัน้งานทีเ่หมาะสม เนื่องจากระดบัชัน้ของงานมคีวามสอดคลอ้ง
กบัรายจ่ายของรฐั ดงันัน้ เพื่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัใหเ้กดิความประหยดั จงึตอ้ง
ค านึงถงึการจดัระดบัชัน้ของงานในองคก์ารดว้ย 

2.2 การจดัสรรประเภทของขา้ราชการ เนื่องจากบุคลากรในภาครฐันัน้มหีลาย
ประเภท และในบางประเภทมภีาระผกูพนัต่อรายจา่ยของรฐัในอนาคต ดงันัน้ส่วนราชการจงึตอ้ง
ท าการก าหนดประเภทและจ านวนของบุคลากรให้มคีวามเหมาะสม เพื่อป้องกนัปญัหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต 

2.3 การวเิคราะหก์ระบวนการและเวลาทีใ่ช ้ เป็นการค านวณหาเวลาทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิานตามกระบวนการจรงิ ซึง่เป็นงานทีเ่คยท ามาแลว้ในอดตี เพื่อจะไดน้ าเอาขอ้มลู
เหล่านัน้ มาค านวณหาจ านวนพนกังานทีจ่ะปฏบิตังิานอย่างเดยีวกนัในอนาคต อยา่งไรกต็าม 
หากเป็นโครงการพเิศษ หรอืเป็นงานทีไ่มเ่คยท าในอดตีอาจท าใหก้ารค านวณจ านวนก าลงัคน
เกดิความผดิพลาดได ้

2.4 การวเิคราะหผ์ลงานทีผ่่านมา เพื่อน ามาประกอบการวางแผนหรอืก าหนด
กรอบอตัราก าลงัคนในอนาคต วธินีี้จะน าเอาผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานทีผ่่านมา โดยยดึ
หลกัการประเมนิตามตวัชีว้ดั หรอื KPIs ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัเพื่อน ามาพยากรณ์จ านวน
บุคลากรขององคก์ารในอนาคต เนื่องจากมองว่าหากใชค้นในจ านวนเท่านี้ แลว้ไดผ้ลลพัธเ์ท่าน้ี 
และถา้หากตอ้งการผลลพัธใ์นจ านวนเท่านี้ในอนาคต องคก์ารจะตอ้งการบุคลากรในจ านวน
เท่าใด เป็นตน้ 
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2.5 การวเิคราะหข์อ้มลูจากความคดิเหน็และประเดน็ต่างๆอยา่งรอบดา้น เป็น
การสอบถามขอ้มลู ความคดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่สมัพนัธก์บั 3 ประเดน็ ดงันี้  

2.5.1 รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารและการแบ่งงานกนั กล่าวคอื หากก าหนด
โครงสรา้งองคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่และมภีารกจิเป็นจ านวนมาก กจ็ะมคีวามเป็นไปไดว้่าองคก์าร
จะตอ้งใชจ้ านวนผูป้ฏบิตังิานเป็นจ านวนมาก 

2.5.2 การเกษยีณอายรุาชการ โดยในแต่ละปีจะมผีูท้ีเ่กษยีณอายรุาชการ 
ดงันัน้ ฝ่ายบุคลากรจะตอ้งค านวณหาอตัราก าลงัคนทีจ่ะเกษยีณอาย ุและอตัราก าลงัคนทีจ่ะตอ้ง
จดัหาเขา้มาทดแทนใหเ้กดิความสมดุลเหมาะสมกบัภาระงาน 

2.5.3 ท าการสอบถามจากบุคลากรภายในองคก์ารว่ามคีวามตอ้งการอตัรา
ก าลงัคนมากน้อยแค่ไหน และท าการสอบถามจากประชาชนผูม้ารบับรกิารหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัหน่วยงาน เพื่อจะไดต้วัเลขประมาณการคร่าวๆ    

2.6 การเปรยีบเทยีบจ านวนบุคลากรกบัหน่วยงานอื่นๆ (Benchmark) ซึง่
หน่วยงานจะตอ้งท าการเปรยีบเทยีบก าลงัคน ทีใ่ชใ้นภาคปฏบิตังิานในองคก์ารกบัหน่วยงาน
อื่นๆทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในปรมิาณทีเ่ท่าๆกนัและคลา้ยๆกนั โดยมสีมมตฐิานทีว่่า งาน
เท่าๆกนั และคลา้ยๆกนั กน่็าจะใชจ้ านวนคนเท่าๆกนั เป็นตน้ 

ซึง่การจดัท าและวเิคราะหก์รอบอตัราก าลงัในหน่วยงานภาครฐัของไทย มขีัน้ตอนต่างๆ 
ดงันี้ (ส านกังาน ก.พ. 2553 : 9) 

 

 

รปูภาพท่ี 4 - 6 แสดงกระบวนการการวางแผนและวเิคราะหก์รอบอตัราก าลงั ของหน่วยงาน
ภาครฐัของไทย 

ท่ีมา : ส านกังาน ก.พ. (2553 : 9) 
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จากรปูภาพที ่ 4-5 สามารถอธบิายไดว้่า กระบวนการในการวางแผนและการวเิคราะห์
กรอบอตัราก าลงัคน ของหน่วยงานภาครฐัของไทย จะเริม่ตน้ดว้ยขัน้ตอนของการวางแผน
ก าลงัคน ต่อจากนัน้กจ็ะท าการพจิารณาเกี่ยวกบันโยบายดา้นการบรหิารก าลงัคนของภาครฐั 
การเกบ็ขอ้มลูยทุธศาสตรแ์ละภารกจิของส่วนงานราชการต่างๆ การเกบ็ขอ้มลูของกระบวนการ
ในการท างานจรงิ การพจิารณาถงึอุปสงคก์ าลงัคนของส่วนราชการ การวเิคราะหง์านและการ
ก าหนดคุณลกัษณะของผูส้มคัร และสุดทา้ย คอืการจดัท ากรอบอตัราก าลงัของส่วนราชการ และ
เพื่อใหผู้ศ้กึษาไดเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึขอยกตวัอยา่งในเรือ่งของการจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการ ซึง่เป็นลกูจา้งของส่วนราชการระบบใหมข่องรฐั และมแีนวโน้มทีจ่ะ
มปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ดงันี้  

การวางแผนอตัราก าลงัคนภาครฐัในระบบพนักงานราชการ 

 ส าหรบัการวางแผนอตัราก าลงัคนภาครฐั หรอืการจดัท ากรอบอตัราก าลงัคนในระบบ
พนกังานราชการนัน้ ส่วนราชการจะตอ้งจดัท ากรอบอตัราก าลงัทุกๆ 4 ปี โดยพจิารณาจาก
ความจ าเป็นในการใชก้ าลงัคนจากส่วนราชการต่างๆ ซึง่เน้นถงึความสอดคลอ้งกบัภารกจิและ
ยทุธศาสตรข์องทางราชการเป็นหลกั โดยการจดัท ากรอบอตัราก าลงัคนนัน้มขี ัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
(ส านกังาน ก.พ., 2558) 

1. ส ารวจภารกจิและอตัราก าลงัคนในภาครฐัทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

2. ท าการตรวจสอบภารกจิ ซึง่การตรวจสอบภารกจิสามารถกระท าได ้ ดงัรปูภาพ
ต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 4 - 7 แสดงแผนภูมกิารวเิคราะหภ์ารกจิ 

 

3. แยกภารกจิทีไ่ดต้าม ขอ้ 2 ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื ภารกจิหลกั ภารกจิรอง และ
ภารกจิสนบัสนุน ตามแนวคดิในการจดัอตัราก าลงัตามภารกจิ ดงันี้ 

3.1 ภารกจิหลกั หมายถงึ งานตามกฎหมาย หรอืงานก าหนดนโยบาย หรอืงาน
ทีท่ าเพื่อความคงอยูข่ององคก์รตามบทบาทภารกจิของหน่วยงาน ผูป้ฏบิตัคิวรเป็นขา้ราชการ
ประมาณไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ทีเ่หลอืเป็นพนกังานราชการหรอืจา้งเหมา 

3.2 ภารกจิรอง หมายถงึ งานทีท่ าเพื่อสนบัสนุนภารกจิหลกั หรอืการน านโยบาย
ไปปฏบิตั ิ ผูป้ฏบิตัคิวรเป็นขา้ราชการประมาณไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ทีเ่หลอืเป็นพนกังาน
ราชการหรอืจา้งเหมา 

3.3 ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ งานดา้นธุรการและงานบรกิารซึง่ผูป้ฏบิตังิาน
ควรเป็นขา้ราชการประมาณไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 25 ทีเ่หลอืเป็นพนกังานราชการหรอืจา้งเหมา 

4. จดัท าตารางภารกจิและจ านวนก าลงัคนทีใ่ช ้ โดยแยกออกเป็นขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ ลกูจา้งประจ า และอื่น ๆ 
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5. แสดงจ านวนอตัราก าลงัพนักงานราชการ โดยแยกออกตามกลุ่มลกัษณะของงาน
เป็นกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ 

6. เสนอกรอบอตัราก าลงัทีท่ าเสรจ็แลว้ต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรอืคณะกรรมการทีท่ า
หน้าทีค่ลา้ย อ.ก.พ. กระทรวงพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

7. เมือ่ อ.ก.พ. กระทรวงใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ส่งเรือ่งมาทีส่ านกังาน ก.พ. เพื่อเสนอ
ต่อ คพร. พจิารณา 

8. เมือ่ส่วนราชการไดร้บัแจง้มตขิอง คพร. ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงั
พนกังานราชการแลว้ ส่วนราชการจะสามารถด าเนินการบรหิารอตัราก าลงัพนกังานราชการได้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่คพร. ก าหนด ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร 

ตวัอย่างการก าหนดลกัษณะงานและคณุสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน 

เพื่อใหผู้ศ้กึษาไดเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึขอยกตวัอยา่งการจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 ประกอบการอธบิาย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ กรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการ จะเริม่ตน้จากการก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่ม
งาน ซึง่แบ่งประเภทของพนกังานราชการออกเป็นประเภทต่างๆโดยยดึลกัษณะของกลุ่มงานได้
ดงันี้ พนกังานราชการในกลุ่มงานบรกิาร กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป กลุ่มงาน
วชิาชพีเฉพาะ และพนกังานราชการประเภทพเิศษ ซึง่ไดแ้ก่ พนกังานราชการในกลุ่มงาน
เชีย่วชาญพเิศษ โดยสามารถอธบิายลกัษณะกลุ่มงานแต่ละประเภทได ้ดงันี้ 

1. กลุ่มงานบริการเป็นกลุ่มงานทีม่ลีกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน 
ดงันี้ 

1.1 ลกัษณะงานของกลุ่มงานบรกิาร เป็นงานทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
1.1.1 เป็นงานปฏบิตัริะดบัตน้ทีไ่ม่สลบัซบัซอ้น หรอืมกีารก าหนดขัน้ตอน

การปฏบิตังิานไวช้ดัเจนและไมต่อ้งใชท้กัษะเฉพาะดา้น 

1.1.2 มกีารใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชต้ามลกัษณะงาน 

1.1.3 มกีารแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจในระดบัทีไ่มยุ่ง่ยาก 

1.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานบรกิาร ก าหนดคุณวุฒ ิดงัต่อไปนี้ 
1.2.1 คุณวุฒปิระกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร

มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั หรอื 

1.2.2 คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี
เทคนิค (ปวท.) หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ใน
สาขาวชิาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
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2. กลุ่มงานเทคนิค จ าแนกตามลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน ดงันี้ 
2.1 ลกัษณะของกลุ่มงานเทคนิคทัว่ไปลกัษณะงานของกลุ่มเทคนิคทัว่ไป เป็น

งานทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
2.1.1 เป็นงานปฏบิตัโิดยใชค้วามรูค้วามช านาญทางเทคนิคซึง่ตอ้งผ่าน

การศกึษาในระบบการศกึษาในสาขาวชิาทีต่รงตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ หรอืเป็นงานที่จะตอ้ง
ปฏบิตัโิดยการใชท้กัษะเฉพาะของบุคคล ซึง่มไิดเ้ป็นการผ่านการเรยีนการสอนในสถาบนัการ
สอนในสถาบนัการศกึษาใดเป็นการเฉพาะ 

2.1.2 มกีารใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชต้ามลกัษณะงาน 

2.1.3 มกีารแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจทีต่อ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรอื
ทกัษะเฉพาะของบุคคลในสาขานัน้ๆ 

2.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานเทคนิคทัว่ไป ก าหนดคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
2.2.1 คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) คุณวุฒปิระกาศนียบตัร

วชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรอื คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั ในสาขาวชิาทีม่คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตัหิรอื 

2.2.2 ในกรณทีีเ่ป็นงานทีต่อ้งใชท้กัษะเฉพาะของบุคคลซึง่มไิดผ้่านการ
เรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาใดเป็นการเฉพาะ ผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ 
และทกัษะในงานปฏบิตัไิม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

3. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

3.1 ลกัษณะงานของกลุ่มงานเทคนิคพเิศษ เป็นงานทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
3.1.1 เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวั ทกัษะพเิศษ ประสบการณ์ 

และความช านาญงานในการปฏบิตังิาน ซึง่จะตอ้งผ่านการศกึษาในระบบการศกึษา ในสาขาวชิา
ทีต่รงตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ หรอืเป็นงานทีป่ฏบิตัโิดยใชท้กัษะเฉพาะของบุคคลในระดบัสงู 
แต่มไิดผ้่านการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาใดเป็นการเฉพาะ 

3.1.2 มกีารใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชต้ามลกัษณะงาน 

3.1.3 มกีารแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจทีต่อ้งใชค้วามรูท้างเทคนิค หรอื
ทกัษะเฉพาะของบุคคลในสาขานัน้ๆ ดว้ยความช านาญ 

3.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานเทคนิคพเิศษนัน้ ไดก้ าหนดคุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

3.2.1 คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
ในสาขาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ใน
งานทีป่ฏบิตัไิมน้่อยกว่า 12 ปี หรอื 
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3.2.2 คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั ในสาขาทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ และตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ในงานทีป่ฏบิตัไิม่น้อยกว่า 11 ปี หรอื 

3.2.3 คุณวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั ในสาขาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ และตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ในงานทีป่ฏบิตัไิมน้่อยกว่า 10 ปี หรอื 

3.2.4 คุณวุฒปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั ในสาขาทีเ่หมาะสม
กบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ และตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในงานทีป่ฏบิตัไิม่น้อย
กว่า 12 ปี หรอื 

3.3 ในกรณทีีเ่ป็นงานทีต่อ้งใชท้กัษะเฉพาะของบุคคล ซึง่มไิดผ้่านการเรยีนการ
สอนในสถาบนัการศกึษาใดเป็นการเฉพาะ ผูน้ัน้จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะความ
ช านาญในงานทีจ่ะปฏบิตัไิม่น้อยกว่า 12 ปี 

ทัง้นี้ ทกัษะเฉพาะบุคคลทีก่ าหนดเป็นคุณสมบตัเิฉพาะ จะตอ้งสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึ
ความมทีกัษะในงานนัน้ๆ โดยมหีนงัสอืรบัรองการท างานจากนายจา้งหรอืหน่วยงานซึง่ระบุถงึ
ลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตั ิหรอืมกีารทดสอบทกัษะเฉพาะบุคคลดว้ยการทดลองปฏบิตัิ 

4. กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป เป็นงานทีม่ลีกัษณะงาน และคุณสมบตัเิฉพาะของ
กลุ่มงาน ดงันี้ 

4.1 ลกัษณะงานของกลุ่มงานบรหิารทัว่ไป เป็นงานที่จะตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
4.1.1 เป็นงานในลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัทีข่า้ราชการปฏบิตัซิึง่เป็นภารกจิ

หลกั หรอื เป็นงานตามนโยบายส าคญัของรฐับาล หรอื เป็นงานทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วน โดยมี
ระยะเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สุดทีแ่น่นอน หรอื 

4.1.2 เป็นงานทีไ่มใ่ช่ลกัษณะเดยีวกนักบัทีข่า้ราชการประจ าปฏบิตั ิ แต่
จ าเป็นตอ้งใชผู้ป้ฏบิตัทิีม่คีวามรูร้ะดบัปรญิญา 

4.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานดา้นการบรหิารทัว่ไป ก าหนดคุณวุฒไิมต่ ่า
กว่าปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

5. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มลีกัษณะและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน ดงันี้ 
5.1 ลกัษณะงานของกลุ่มงานวชิาชพีเฉพาะ เป็นงานทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

5.1.1 เป็นงานวชิาชพีทีต่อ้งปฏบิตัโิดยผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ทีไ่มอ่าจมอบหมายใหผู้ม้คีุณวุฒอิยา่งอื่นปฏบิตังิานแทนได ้ และเป็นงานทีม่ผีลกระทบต่อชวีติ 
รา่งกายและทรพัยส์นิของประชาชนอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยมอีงคก์ารตามกฎหมายท าหน้าที่
ตรวจสอบ กลัน่กลอง และรบัรองการประกอบวชิาชพี รวมทัง้ลงโทษผูก้ระท าผดิกฎหมาย
เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีดงักล่าว หรอื 
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5.1.2 เป็นงานวชิาชพีทีต่อ้งปฏบิตัโิดยผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
ทีไ่มอ่าจมอบหมายใหผู้ท้ีม่คีุณวุฒอิยา่งอื่นปฏบิตัแิทนได ้ และเป็นงานทีม่ผีลกระทบต่อชวีติ 
รา่งกาย และทรพัยส์นิของประชาชนอย่างเหน็ไดช้ดั อกีทัง้เป็นงานทีข่าดแคลนก าลงัคนในภาค
ราชการ หรอืเป็นงานวชิาชพีทีต่อ้งปฏบิตัโิดยผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา ทีไ่มอ่าจ
มอบหมายงานใหแ้ก่ผูท้ีม่คีุณวุฒอิยา่งอื่นปฏบิตัแิทนได ้ และเป็นงานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีทีม่ลีกัษณะในเชงิวจิยัและพฒันา อกีทัง้เป็นงานทีข่าดแคลนก าลงัคนในภาคราชการ 

5.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานวชิาชพีเฉพาะ ทีไ่ดก้ าหนดคุณสมบตัไิว ้
ดงัต่อไปนี้ 

5.2.1 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาตรแีละไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
เฉพาะ หรอื 

5.2.2 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาตร ี และไดร้บัประกาศนียบตัรหรอืหนงัสอื
รบัรองความรูใ้นระดบัทีส่งูกว่าปรญิญาตร ี และไดร้บัประกาศนียบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองความรู้
ในระดบัทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีหรอื 

5.2.3 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาตร ี
 

6. กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ มลีกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน ดงันี้ 
6.1 ลกัษณะงานของกลุ่มงานทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะ เป็นงานทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

6.1.1 เป็นงานทีป่ฏบิตัโิดยอาศยัพืน้ฐานความรู ้ ประสบการณ์ การฝึกฝน 
ทฤษฎหีลกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน หรอืภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ หรอืงานเชงิพฒันาระบบหรอื
มาตรฐานของงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์เชีย่วชาญเฉพาะดา้นนัน้ๆ 
และ 

6.1.2 มกีารใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีเ่กีย่วขอ้งในบางลกัษณะงาน และ 

6.1.3 เป็นงานหรอืโครงการทีม่ภีารกจิหรอืเป้าหมายทีม่คีวามชดัเจน และมี
การก าหนดระยะเวลาสิน้สุดทีแ่น่นอน โดยไดร้บัอนุมตัจิากเจา้หน้าทีส่่วนราชการใหด้ าเนินการ
ได ้และไดร้บัการจดัสรรงบประมาณและ 

6.1.4 เป็นงานหรอืโครงการทีไ่มอ่าจหาผูป้ฏบิตัทิีเ่หมาะสมในหน่วยงานได้ 
6.2 คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรบักลุ่มงานเชีย่วชาญเฉพาะทีท่ าการก าหนด

คุณสมบตัไิว ้ดงัต่อไปนี้ 
6.2.1 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี และมปีระสบการณ์ในงานทีจ่ะ

ปฏบิตัเิป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีส าหรบัวุฒปิรญิญาตร ี 12 ปีส าหรบัวุฒปิรญิญาโท และ 10 ปี
ส าหรบัวุฒปิรญิญาเอก หรอื  

6.2.2 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีและไดร้บัประกาศนียบตัรในสาขาที่
ตรงกบัความจ าเป็นของลกัษณะงาน โดยจะตอ้งมปีระสบการณ์ในงานทีจ่ะปฏบิตัเิป็นเวลาไม่
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น้อยกว่า 15 ปี ส าหรบัวุฒปิรญิญาตร ี12 ปีส าหรบัวุฒปิรญิญาโท และ 10 ปี ส าหรบัวุฒปิรญิญา
เอก หรอื  

6.2.3 มปีระสบการณ์ในงานทีจ่ะปฏบิตัเิป็นเวลาไมน้่อยกว่า 15 ปี และเป็น
ทีย่อมรบัในวงการนัน้ 

6.2.4 โดยประสบการณ์ทีก่ าหนดเป็นคุณสมบตัเิฉพาะในขอ้ 6.2.3 จะตอ้ง
สามารถพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึความมทีกัษะ ผลงาน ผลสมัฤทธิข์องงานอย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ และ
ประสบการณ์ในงานนัน้ๆ โดยมหีนงัสอืรบัรองการท างานจากนายจา้งหรอืหน่วยงาน ซึง่ระบุถงึ
ลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตั ิ หรอืมกีารทดสอบความช านาญหรอืความเชีย่วชาญในงานทีจ่ะปฏบิตั ิ
หรอืมผีลงานซึง่แสดงถงึความมปีระสบการณ์ ในลกัษณะงานทีจ่ะปฏบิตัอิยา่งน้อย 2 ชิน้ ทัง้นี้ 
ตามทีส่่วนราชการก าหนด 

7. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ มลีกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงาน ดงันี้ 
7.1 ลกัษณะของกลุ่มงานเชยีวชาญพเิศษ เป็นงานทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

7.1.1 เป็นงานทีต่อ้งปฏบิตัโิดยบุคคลทีม่ทีกัษะ มคีวามรูค้วามสามารถ มี
ประสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ ในสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานหรอืโครงการ ซึง่
เป็นทีย่อมรบัในวงการดา้นนัน้ๆ และ 

7.1.2 เป็นงานหรอืโครงการทีม่ภีารกจิหรอืเป้าหมายทีม่คีวามชดัเจน และได้
ท าการก าหนดระยะเวลาสิน้สุดทีแ่น่นอน โดยไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าส่วนส่วนราชการ ให้
ด าเนินการไดภ้ายใตว้งเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร และ  

7.1.3 เป็นงานหรอืโครงการทีม่คีวามส าคญัเรง่ด่วน ทีต่อ้งด าเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็โดยเรว็ และ 

7.1.4 เป็นงานหรอืโครงการทีไ่มอ่าจหาผูป้ฏบิตัทิี่มคีวามเหมาะสม ภายใน
หน่วยงานได ้

7.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบักลุ่มงานทีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษ ใหส้่วนราชการ
พจิารณา ก าหนดจากคุณวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ และผลงานความเชีย่วชาญพเิศษตาม
ความตอ้งการของงานหรอืโครงการ  

ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นขัน้ตอนของการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ ซึง่การ
ก าหนดจ านวนพนกังานราชการตามกลุ่มงานนัน้ ใหส้่วนงานราชการจดัท าเป็นกรอบอตัราก าลงั 
โดยพจิารณาถงึการใชก้ าลงัคนในภาพรวมของส่วนงานราชการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความ
จ าเป็นตามภารกจิ ยทุธศาสตร ์แผนงานและโครงการของส่วนราชการ และให ้อ.ก.พ. กระทรวง 
หรอืองคก์ารทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีท่ าหน้าทีเ่หมอืนกบั อ.ก.พ. กระทรวงพจิารณาเหน็ชอบตาม
กรอบอตัราก าลงัคนดงักล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการอนุมตัิ 
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ในกรณทีีส่่วนราชการใดจ าเป็นจะตอ้งจา้งพนกังานราชการ ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้น
กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ เพื่อการปฏบิตังิานทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วน ตามนโยบาย
ส าคญัของรฐับาล หรอืมตริฐัมนตรสีัง่การใหด้ าเนินการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย และส่วน
ราชการมงีบประมาณส าหรบัการด าเนินการ ถา้ไมด่ าเนินการจะท าใหเ้กดิผลเสยีหาย ใหส้่วน
ราชการนัน้ด าเนินการจดัท าค าขอกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเพิม่เตมิได้ และภายหลงั
จากการจดัท ากรอบอตัราก าลงัเสรจ็สิน้แลว้ใหก้ระทรวง ท าการจดัส่งส าเนากรอบอตัราก าลงั
พนกังานราชการ ทีค่ณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการเหน็ชอบแลว้ ใหห้น่วยงานกลางที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดแ้ก่ ส านกังบประมาณ และกรมบญัชกีลาง เพื่อด าเนินการต่อไป  

ผลท่ีได้จากการวางแผนหรือก าหนดกรอบอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม 

การวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน นบัเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญั และ
ผลทีไ่ดจ้ากการวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน จะท าใหอ้งคก์ารทีท่ าการวางแผน 
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ได้อยา่งทนัท่วงท ี ซึง่
สามารถสรุปผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวางแผน หรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคนได ้
ดงัต่อไปนี้ (ส านกังาน ก.พ., 2553 : 6) 

1. การวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคนนัน้ จะท าใหส้่วนราชการสามารถ
พยากรณ์เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้ เช่น การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
กฎหมาย การเมอืง และเทคโนโลยไีด ้ และคน้หาแนวทางป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้ป็น
อยา่งด ี

2. การวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน จะท าใหห้น่วยงานไดท้ราบถงึ
ขอ้มลูจ านวนบุคลากรทีต่อ้งการ และจ านวนบุคลากรทีต่อ้งการในอนาคต ซึง่ท าใหอ้งคก์าร
สามารถค านวณงบประมาณและสวสัดกิารอื่นๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน หน่วยงานราชการ
จะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนเชงิกลยทุธข์องส่วนราชการต่างๆได้ 

4. การวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน จะช่วยใหห้น่วยงานไดจ้ดัเตรยีม 
จ านวนคุณลกัษณะ ประเภท ทกัษะ และประสบการณ์ ของอตัราก าลงัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. การวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน จะช่วยใหห้น่วยงานไดใ้ชจ้่าย
งบประมาณกบัทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งคุม้ค่าเหมาะสม เนื่องจากองคก์ารไดจ้า้งบุคคลทีต่รงกบั
ความตอ้งการ 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผน การวิเคราะหง์าน และการสรรหา 

 ขัน้ตอนหรอืกระบวนการของการวางแผนบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (HRP) การวเิคราะห์
งาน (Job Analysis) และการสรรหา (Recruitment) นัน้ มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั กล่าวคอื
การวเิคราะหง์านจะท าใหไ้ดท้ราบถงึลกัษณะและความต้องการของงาน ส่วนการวางแผนจะท า
ใหท้ราบถงึจ านวนบุคลากรทีต่อ้งการ และ สุดทา้ยการสรรหาจะท าใหไ้ดก้ลุ่มผูส้มคัรงานทีม่ ี
คุณสมบตัแิละจ านวนตามทีต่อ้งการ ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธไ์ด ้ดงัภาพต่อไปนี้  

 

รปูภาพท่ี 4 - 8 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการวางแผน การวเิคราะหง์าน และการสรรหา 

ท่ีมา : Byars and Rue (2006 : 112) 

 

การตดัสินใจเม่ือขาดแคลนแรงงานและเม่ือมีแรงงานมากเกินความต้องการ 

 เมือ่องคก์ารประสบกบัปญัหาการขาดแคลนแรงงาน องคก์ารอาจมวีธิกีารในการแกไ้ข
ปญัหาดว้ยวธิต่ีางๆ ดงันี้ 

1. การขาดแคลนแรงงานระดบัทีไ่ม่มากนกั อาจใชว้ธิกีารท างานล่วงเวลา หรอื จา้ง
งานชัว่คราว 

2. การขาดแคลนแรงงานในระดบัทีม่าก อาจตอ้งจดัหาแรงงานเพิม่เตมิอยา่งเรง่ด่วน 
ดงันัน้การวางแผนจงึยิง่มคีวามส าคญัมากขึน้ 

3. การขาดแคลนเฉพาะแรงงานในระดบัทีต่อ้งใชฝี้มอืหรอืทกัษะเฉพาะดา้น อาจตอ้งมี
โครงการอบรมพฒันาแรงงาน หรอืเพิม่ทกัษะของแรงงานมากขึน้ 
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ในทางตรงกนัขา้ม เมือ่องคก์ารมปีรมิาณแรงงานมากเกนิความจ าเป็น องคก์ารอาจใช้
วธิกีารในการแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิกีารลดจ านวนพนกังานตามวธิกีารต่างๆ เช่น ลดต าแหน่งงาน 
ท าการประชาสมัพนัธห์รอืเชญิชวนใหท้ าการเกษยีณก่อนอาย ุ การเลกิจา้งกรณหีมดสญัญา การ
ลาออกโดยสมคัรใจ หรอืแมแ้ต่การใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้องคก์าร
ของรฐั มกัจะไม่นิยมใชน้โยบายเพื่อลดจ านวนพนกังาน เนื่องจากไมเ่ป็นผลดทีัง้ในแงข่วญัและ
ก าลงัใจของพนกังาน แต่องคก์ารมกัจะใชว้ธิกีารอื่นๆแทน เช่น การเกลีย่คน โดยส่วนราชการ
บางส่วนอาจมปีรมิาณงานมากกว่าพนกังาน แต่ในขณะเดยีวกนับางส่วนอาจมพีนกังานมากกว่า
ปรมิาณงาน โดยพนกังานแต่ละฝา่ยสามารถพฒันาใหท้ างานแทนกนัได ้ องคก์ารกอ็าจใชว้ธิกีาร
เกลีย่คนไปตามแต่ละแผนกต่างๆ หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งคอื ยงัคงรกัษาจ านวนพนกังานไว้
ตามเดมิ หากเมือ่มตี าแหน่งงานว่างเกดิขึน้ และหากคนในองคก์ารสามารถท างานแทนกนัได ้ ก็
จะท าการโอนยา้ยภายในองคก์ารแทน จนกว่าระดบัของปรมิาณงานและปรมิาณคนในองคก์าร 
จะเกดิความสมดุลกนั 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 ความส าเรจ็ของการวางแผนทรพัยากรมนุษย์นัน้ มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บั
การสนับสนุนจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ดงันี้ (ส านกังาน ก.พ., 2553 : 7) 

1. ความมุ่งมัน่จริงจงัของผูบ้ริหารระดบัสงู  
การวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหน้าทีท่ีม่คีวามสลบัซบัซอ้น และมคีวามเกีย่วพนั

กบัหลายๆหน้าทีใ่นองคก์าร ดงันัน้จงึตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูในการสัง่การ
ใหบุ้คลากร ในการท าหน้าทีก่ารวางแผนทรพัยากรมนุษย ์โดยผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งวางนโยบาย
หลกัทีส่ าคญัในการจดัท าการวางแผน และสนับสนุนใหเ้กดิการประเมนิผลและการน าผลทีไ่ดไ้ป
ปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์

2. ผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

หน่วยงานควรท าการก าหนดคณะท างาน หรอืบุคคลส าหรบัท าหน้าทีห่ลกัเกีย่วกบั
โครงการ และการตดิต่อประสานงาน การรวบรวมขอ้มลู การตดิตามความกา้วหน้า ตลอดจน
การแกไ้ขปญัหาต่างๆ เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเรจ็ 

3. ระบบการส่ือสารภายในองคก์าร  
การสื่อสารภายในองคก์าร เป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญั ซึง่หน่วยงานจะตอ้ง

ท าการแจง้ใหทุ้กคนทราบและเขา้ใจถงึความส าคญั และเป้าหมายของการวางแผนทรพัยากร
มนุษย ์
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4. ระบบข้อมลูเก่ียวกบัอตัราก าลงั 

องคก์ารทีท่ าการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ ควรมขีอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรทีค่รบถว้น
สมบรูณ์และเป็นปจัจบุนั เช่น คุณวุฒ ิ ขัน้เงนิเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ตลอดจนการ
ขาด การลา รวมทัง้การอบรมสมัมนาต่างๆ 

5. การติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

องคก์ารควรก าหนดใหม้กีารจดัประชุมเพื่อตดิตามความกา้วหน้าของการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง และหากตอ้งมกีารแกไ้ขปรบัปรุงกต็อ้งกระท าโดยทนัที 

การติดตามประเมินผลและปรบัปรงุแผนอตัราก าลงั 

การวางแผนอตัราก าลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ องคก์ารจะตอ้งก าหนดแนวทางในการตดิตาม
และประเมนิผล รวมทัง้ตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่า องคก์ารไดม้กีารน าผลทีไ่ดไ้ปสู่การปฏบิตัิ
จรงิหรอืไม ่ เช่น องคก์ารไดม้กีารบรรจบุุคคลลงในต าแหน่งงานว่างหรอืไม ่ หรอืบุคคลทีไ่ดท้ า
การบรรจนุัน้ มคีุณสมบตัติามทีไ่ดท้ าการวางแผนไวห้รอืไม ่ การตดิตามประเมนิผลนี้จะท าให้
ทราบถงึปญัหาหรอือุปสรรคในการด าเนินงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อองคก์ารหรอืส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขการวางแผนหรอืการก าหนดกรอบอตัราก าลงัในอนาคต  

การตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุแผนอตัราก าลงัควรกระท าทุกปีอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้
เพื่อลดความเสีย่ง อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง กฎหมาย และเทคโนโลย ี ซึง่จะส่งผลต่อการจดัท าการวางแผนหรอืการก าหนดกรอบ
อตัราก าลงั และโดยทัว่ไปแลว้ การทบทวนแผนอตัราก าลงัควรกระท าเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง
ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ (ส านักงาน ก.พ., 2553 : 7) 

1. แผนกลยทุธห์รอืแผนแมบ่ทของหน่วยงานหรอืส่วนราชการ ไดม้กีารเปลีย่นแปลง 

2. สมมตฐิานทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหอุ์ปสงคแ์ละอุปทานของอตัราก าลงั ไดม้กีาร
เปลีย่นแปลง 

3. สิง่แวดลอ้มและบรบิทของสงัคม ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับทบาทหรอืภาระหน้าทีข่อง
องคก์ารเกดิการเปลีย่นแปลง 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี  4 

การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการในการคาดการณ์เกีย่วกบัความตอ้งการ
ก าลงัคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่จะตอ้งค านึงถงึปรมิาณของบุคลากรทีอ่งคก์ารมอียูใ่น
ปจัจบุนั โดยการคาดการณ์ก าลงัคนนัน้ไมไ่ด้หมายถงึเฉพาะแค่จ านวนของบุคลากรทีต่อ้งการใช้
ในฝา่ยต่างๆ เท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึคุณสมบตั ิ หรอืคุณลกัษณะของคนดว้ยว่าตอ้งมคีุณสมบตั ิ
หรอืคุณลกัษณะอยา่งไร ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษยน์ัน้ มทีัง้ปจัจยั
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ภายในและปจัจยัภายนอก ปจัจยัหลกัๆทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายขององคก์าร 2) นโยบาย
ของรฐั 3) เงือ่นไขตลาดแรงงาน 4) เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ส่วนสาเหตุทีอ่งคก์ารต่างๆตอ้ง
ท าการวางแผนทรพัยากรมนุษยน์ัน้ กเ็นื่องมาจากความจ าเป็นทีเ่กดิจากแรงผลกัดนัของกระแส
การเปลีย่นแปลง การแขง่ขนัของคู่แขง่ และแรงผลกัดนัทัง้จากภายในและภายนอกองคก์าร ซึง่
กระบวนการในการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ ม ี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 2) การคาดการณ์ก าลงัคนในปจัจบุนั 3) การคาดการณ์ก าลงัคนใน
อนาคตและ 4) การจดัท าแผนก าลงัคนเพื่อการสรรหาคดัเลอืก ส่วนการคาดคะเนก าลงัคนนัน้ 
สามารถท าไดห้ลายวธิ ี คอื 1) การคาดคะเนโดยอาศยัมาตรฐานงาน 2) การคาดคะเนทางสถติ ิ
3) การคาดคะเนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 4) การคาดคะเนโดยใชค้อมพวิเตอร ์ 5) การคาดคะเนโดยใช้
แบบจ าลองมารโ์คว ์6) การวเิคราะหแ์นวโน้ม และ 7) การใชว้จิารณญาณของผูบ้รหิาร เป็นต้น 

ส าหรบัการวางแผนทรพัยากรมนุษยภ์าครฐันัน้ เรยีกว่า การจดัท ากรอบอตัราก าลงั ซึง่
เริม่ตน้จากการท าการส ารวจภารกจิและอตัราก าลงัคนภาครฐัทีม่อียูใ่นปจัจบุนั และท าการ
ตรวจสอบภารกจิ การแยกภารกจิออกเป็นภารกจิหลกัและภารกิจรอง จากนัน้จงึจดัท าตาราง
ภารกจิและจ านวนก าลงัคนทีต่อ้งการ สุดทา้ยกท็ าการเสนอกรอบอตัราก าลงัต่อ อ.ก.พ. 
กระทรวงพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การวางแผนก าลงัคนหรอืการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์หมายความว่าอยา่งไร 

2. ปจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

3. การวางแผนทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัต่อองคก์ารอยา่งไร 

4. องคก์ารมคีวามจ าเป็นอย่างไรจงึตอ้งท าการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ และจงบอก
สาเหตุความจ าเป็นดงักล่าว 

5. อธบิายกระบวนการในวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

6. การจะไดม้าซึง่จ านวนและลกัษณะของบุคคลทีต่อ้งการนัน้ มวีธิกีารไดม้าโดยใช้
เทคนิควธิใีดไดบ้า้ง 

7. เมือ่ขาดแคลนแรงงาน จงเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

8. เมือ่แรงงานมมีากเกนิความตอ้งการ องคก์ารมวีธิกีารแกไ้ขปญัหาอย่างไร 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหง์าน 

 

การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) มจีดุเริม่ต้นจากการพฒันารปูแบบในการบรหิารของ
ทมีผูบ้รหิารโรงงานประกอบรถยนตข์องบรษิทั มาสดา (Mazda) ทีเ่มอืงแฟลชรอ้ค (Flat Rock) 
มลรฐัมชิแิกน (Michigan) ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยทมีผูบ้รหิารเหล่านัน้ มคีวามตอ้งการให้
พนกังานใหม่มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี (Team Work) สามารถท างานสบัเปลีย่น 
หมนุเวยีนหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานระหว่างกนัได ้ และรบัรูถ้งึวธิกีารท างานทีเ่หมาะสมตลอดทัง้รู้
ถงึกระบวนการ ระบบงาน รวมทัง้รูถ้งึจดุบกพรอ่งทีท่ าใหเ้กดิปญัหาในการผลติ และส่งผ่าน
ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาเหล่านัน้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น อกีทัง้มคีวามสามารถในการแนะน าวธิกีารปรบัปรงุงาน 
ใหแ้ก่เพื่อนรว่มงาน และต้องการใหพ้นกังานมทีกัษะในการเขยีนและรายงานรายละเอยีดโดยใช้
ตาราง (Charts) และการบนัทกึ (Memos) เพื่อสนบัสนุนการจดัท าโรดแมป (Road Map) ในการ
ประกอบรถยนตข์องบรษิทั ดงันัน้ จงึไดร้เิริม่การวเิคราะหง์านขึน้ (Cascio, 2003 : 160) 

ซึง่การวเิคราะหง์านเปรยีบเสมอืนเป็นหวัใจของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพราะเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะตอ้งน าไปใชใ้นกจิกรรมดา้นอื่นๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ อกีทัง้การ
วเิคราะหง์านยงัเป็นการศกึษา และท าความเขา้ใจเกีย่วกบังานต่างๆ ในองคก์าร โดยเฉพาะการ
น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการสรรหาบุคคลากร ดงัเช่น ฮารโ์ลวเ์บรค (Harold Blake) 

ผูอ้ านวยการดา้นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบรษิทั IBM ซึง่ไดก้ล่าวถงึการวเิคราะห์
งานว่า “ส าหรบัผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ลว้ ตอ้งสามารถแยกแยะแจกแจงทกัษะของงาน
แต่ละประเภทได ้ เพื่อจะไดท้ าการคน้หาพนกังานทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม” (Werner, Schuler, 

& Jackson, 2012 : 114)  

นอกจากนี้ หากเป็นงานใหมท่ีเ่พิง่จดัท าขึน้หรอืพึง่สรา้งขึน้ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการ
ออกแบบงาน (Job Design) ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อเป็นการวางแผนเกีย่วกบัความกา้วหน้าของบุคลากร 
และป้องกนัมใิหบุ้คลากรเกดิอาการเบื่องาน หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื การวางแผนงาน และการ
ออกแบบงาน เพื่อท าใหบุ้คลากรเกดิความพงึพอใจในงาน และสามารถท างานกบัองคก์ารได้
ต่อไปนานๆ ซึง่การออกแบบงานนัน้ ม ี2 ลกัษณะ ดงันี้ 

1. การท าใหง้านมคีวามหลากหลายมากขึน้ (Job Enlargement) โดยเทคนิควธิกีารที่
ใช ้คอืการโยกยา้ย (Transfer) และการหมนุเวยีนงาน (Rotation) 

2. การท าใหง้านมคีุณค่ามากขึน้ (Job Enrichment) โดยเทคนิควธิกีารทีใ่ช ้ คอื การ
เลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ใหร้บัผดิชอบงานทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ 

ส่วนงานทีม่อียูแ่ลว้หรอืมกีารออกแบบงานไปแลว้นัน้ เราอาจท าการออกแบบงานใหม่
อกีครัง้กไ็ดเ้มือ่เหน็ว่าไมเ่หมาะสม ซึง่การวเิคราะหง์านจะท าใหท้ราบถงึรายละเอยีดของงาน
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นัน้ๆว่ามลีกัษณะงานเป็นอยา่งไร ตอ้งใชบุ้คลากรแบบใดหรอืประเภทใดจงึจะเหมาะสม 
เพื่อทีจ่ะไดว้างคนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ (Put The Right Man On The Right Job)  

ความหมายของการวิเคราะหง์าน 

ส าหรบัความหมายของการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) นัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน 
ไดใ้หค้วามหมายหรอืค าจ ากดัความไวด้งันี้ 

เดสเลอร ์ (Dessler, 2013 : 131) ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะหง์านว่า หมายถงึ 
กระบวนการในการก าหนดความรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และก าหนดลกัษณะของผูท้ี่
จะรบัเขา้มาเพื่อปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว  

ลสัเซยีร ์และ เฮนดอน (Lussier & Hendon, 2013 : 126) กล่าวว่า การวเิคราะหง์าน 
เป็นกระบวนการทีใ่ชเ้พื่อแยกแยะรายละเอยีดของผลการปฏบิตังิาน และเงือ่นไขในการท างาน
ส าหรบังานแต่ละประเภทภายในองคก์าร ซึง่ผลลพัธข์องการวเิคราะหง์านนัน้จะรวมถงึ หน้าที ่
ความรบัผดิชอบ ทกัษะ ความรูท้ีต่อ้งการ ผลลพัธ ์เงือ่นไขภายใตก้ารปฏบิตังิาน และปจัจยัทีจ่ะ
เป็นไปไดอ้ื่นๆ 

เวอรเ์นอร ์ ซเูออ และ แจคสนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 122) ระบุว่า 
การวเิคราะหง์าน หมายถงึ ระบบของกระบวนการในการอธบิายและบนัทกึขอ้มลูขา่วสาร ที่
เกีย่วกบัพฤตกิรรม กจิกรรมของงานและคุณสมบตัเิฉพาะ (Worker Specifications) ของ
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆดงันี้  

1. เป้าหมาย (Purposes) ของงาน 

2. หน้าทีห่รอืกจิกรรมหลกั (Major Duties Or Activities) ของผูป้ฏบิตังิาน 

3. เงือ่นไข (Conditions) ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 

4. ขดีความสามารถของผูท้ีจ่ะปฏบิตังิาน (Competencies) ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ เช่น 
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ หรอืคุณสมบตัอิยา่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เป็นตน้  

คาสซโิอ ้ (Cascio, 2003 : 160) ไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะหง์านว่า หมายถงึ 
กระบวนการของการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบังาน เช่น ภาระของงาน (Functions Of Jobs) ซึง่
ขอ้มลูนี้จะถูกน ามาใชใ้นหลายวตัถุประสงค ์ และนอกจากขอ้มลูของลกัษณะงานแลว้ ยงัรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะของผูท้ีจ่ะท างานนัน้ๆ ดว้ย เช่น ขอ้มลูทางดา้นการศกึษา
ประสบการณ์การท างาน หรอื การอบรมพเิศษต่างๆ เป็นตน้ ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
งาน คอื ค าพรรณนาลกัษณะของงาน (Job Description) และคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน (Job 

Specification)  

โกเมซมเีจยี บอลคนิ และคารด์ี ้ (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2001 : 64) ไดใ้ห้
ทศันะว่า การวเิคราะหง์าน เป็นระบบกระบวนการของการรวบรวมขอ้มลู ทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ
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เกีย่วกบังาน ซึง่การวเิคราะหง์านจะจ าแนก แยกแยะ งาน (Tasks) หน้าที ่ (Duties) และความ
รบัผดิชอบ (Responsibilities) ในหน้าทีเ่ฉพาะหน้าทีใ่ดหน้าทีห่นึ่ง  

รอบบนิ และ คาวลเ์ทอร ์ (Robbins & Coulter, 2007 : 356) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ
การวเิคราะหง์านว่า หมายถงึ การประเมนิค่า (Assessment) ซึง่สามารถจะระบุลกัษณะของงาน 
(Defines Jobs) และสามารถก าหนดคุณลกัษณะทีส่ าคญัของผูท้ีจ่ะปฏบิตังิานได ้ 

บายอารส ์ และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 64) กล่าวว่า การวเิคราะหง์าน เป็น
กระบวนการของการตดัสนิใจ และการรายงานเกี่ยวกบัธรรมชาตขิองงานในแต่ละประเภท ซึง่
จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะหรอืประเภทของงาน และ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถและหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ซึง่ผลของการวเิคราะหง์านจะไดค้ าพรรณนางานออกมา  

แอนโทนี่ เคกมาร ์และ เพอรร์วิ (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 2002 : 207) ไดใ้ห้
ความหมายของ การวเิคราะหง์าน ว่า เป็นกระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิาน (Jobs Performed) ในองคก์าร 

เวอรเ์นอร ์ และ เดอไซมอนน์ (Werner & DeSimone, 2009 : 117) ไดก้ล่าวถงึการ
วเิคราะหง์านว่า เป็นรายการของภารกจิหรอืหน้าที ่(Task) ทีเ่ฉพาะเจาะจงของงาน (Job) ซึง่จะ
มคีวามเฉพาะเจาะจงมากกว่าการพรรณนางาน (Job Description) และอาจจะขยายรวมถงึการ
ก าหนดความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะดา้นอื่นๆ ทีต่อ้งการส าหรบัต าแหน่งงานในแต่ละประเภท 

ค านาย อภปิรชัญาสกุล (2557 : 52) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า การวเิคราะหง์าน เป็น
กระบวนการพจิารณาจ าแนกแยกแยะ ประเมนิผล และจดัท าขอ้มลูต่างๆทีเ่กี่ยวกบังานอย่างเป็น
ระบบ ซึง่กระบวนการในการวเิคราะหง์าน มดีงันี้ 1) การระบุขอบเขตงาน (Job Identification) 

2) การพฒันาแบบสอบถาม (Questionnaire Development) เพื่อใชร้วบรวมรายละเอยีดของ
งาน เช่น มาตรฐานของงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
และ 3) การรวบรวมสารสนเทศจากการวเิคราะหง์าน (Collect Job Analysis Information) เช่น 
การสมัภาษณ์ หรอืการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตน้   

จนิดาลกัษณ์ วฒันสนิธุ ์ (2551 : 85) ไดร้ะบุว่า การวเิคราะหง์าน เป็นกระบวนการใน
การหาขอ้มลูต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน เพราะการทราบขอ้เทจ็จรงิในรายละเอยีดของงาน จะเป็น
จดุเริม่ตน้ทีด่ทีีจ่ะท าการประเมนิค่าของงาน การวเิคราะหง์านเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้กบังานทางดา้น
การบรหิารบุคคลทุกประเภทภายในองคก์าร ทัง้นี้จะไมใ่ช่เฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
ค่าตอบแทนเท่านัน้ แต่การวเิคราะหง์านยงัน ามาใชใ้นการคดัเลอืกบุคคล การฝึกอบรม การ
เลื่อนขัน้ การโยกยา้ย การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพฒันาองคก์าร และอื่นๆ 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2555 : 44) ไดก้ล่าวถงึการวเิคราะหง์านไวว้่า หมายถงึ
กระบวนการทีม่กีารจดัการอยา่งเป็นระบบซึง่ถูกน ามาใชใ้นการศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เพื่อทีจ่ะไดส้ารสนเทศของงานนัน้ และเพยีงพอต่อการทีจ่ะน าไปใช้
ประโยชน์ในการท ากจิกรรมอื่นๆในอนาคต ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหง์านคอืขอ้มลูของ
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การพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน (Job 

Specification) มาตรฐานการท างาน (Job Standard) และการประเมนิค่างาน (Job Evaluation) 

วนิดา วาดเีจรญิ, อธวิฒัน์ กาญจนวณชิยกุ์ล และ สมบตั ิทฆีทรพัย ์ (2556 : 27) ไดใ้ห้
ความหมายของการวเิคราะหง์านว่า เป็นการศกึษาและการวเิคราะหร์ายละเอยีดของขอ้มลูตาม
ลกัษณะงาน ซึง่ครอบคลุมถงึขอบเขต หน้าที ่ ความรบัผดิชอบ ทกัษะ ความช านาญเฉพาะทาง 
ศาสตรว์ชิาทางดา้นการศกึษา ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ เพื่อน ามาพจิารณา
คุณสมบตัขิองบุคลากรในต าแหน่งทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ โดยจะน าขอ้มลูเหล่านี้ มาท าการ
วเิคราะหแ์ละแจกแจงรายละเอยีด และสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างของแต่ละต าแหน่งงาน
ไดอ้กีดว้ย  

นอกจากนี้ วนิดา และ คณะ ยงัไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า การวเิคราะหง์านจะช่วยให้
ผูบ้รหิารสามารถมองเหน็ถงึความแตกต่างของงานแต่ละประเภทตลอดจนความส าคญั บทบาท 
และความรบัผดิชอบในต าแหน่งต่างๆภายในองคก์าร ซึง่จะช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถน าผลการ
วเิคราะหล์กัษณะงานเหล่านัน้ มาใชใ้นการประเมนิค่าของงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจา่ย
ค่าตอบแทนอย่างยตุธิรรมและเป็นมาตรฐานต่อไป 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่าการวเิคราะหง์าน หมายถงึ กระบวนการในการ
รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทัง้หมด และน าขอ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะห ์ จดัท าเป็นเอกสาร
ส าหรบัต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง ซึง่เอกสารของต าแหน่งงานนัน้ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 
ส่วน คอื การบรรยายลกัษณะของงาน (Job Description) และ การบรรยายคุณสมบตัขิอง
ผูป้ฏบิตังิาน (Job Specification) ทัง้นี้กเ็พื่อน าเอกสารเหล่านี้มาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการ
ปฏบิตักิจิกรรมดา้นอื่นๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษยต่์อไป ซึง่การวเิคราะหง์านนัน้จะมี
ความสมัพนัธก์บัหน้าทีห่รอืกจิกรรมอื่นๆของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ดงัรปูภาพที ่ 5-1 
ต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 5 - 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการวเิคราะหง์าน การบรรยายลกัษณะของงาน การ
บรรยายคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน   และกจิกรรมดา้นอื่นๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  

การวเิคราะหง์าน ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ จะท าใหห้น่วยงานไดท้ราบถงึ ขอ้มลูของ
การบรรยายคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน (Job Specification) และการพรรณนาลกัษณะของงาน 
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(Job Description) ซึง่สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการคดัเลอืกผูส้มคัร ทีม่คีวาม
เหมาะสมได ้

 
 

รปูภาพท่ี 5 - 2 แสดงปจัจยัในการคดัเลอืกผูส้มคัรทีม่คีวามเหมาะสม ซึง่ไดจ้ากการบรรยาย
คุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน (Job Specification) และการพรรณนาลกัษณะของงาน (Job 

Description) 

 

จากค าว่า “Job Description” และ “Job Specification” อาจท าใหห้ลายๆ คนสบัสนได ้
เนื่องจากขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารทัง้ 2 นี้ เป็นขอ้มลูรายละเอยีดของต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง ซึง่
จะสอดคลอ้งกนัเป็นคู่ๆ กล่าวคอื ในต าแหน่งงาน 1 ต าแหน่ง จะมทีัง้ “Job Description” และ 
“Job Specification” ทีม่เีนื้อหาขอ้มลูสอดคลอ้งกนั ยกตวัอยา่งเช่น ในต าแหน่งเลขานุการ “Job 
Description” ไดร้ะบไุวว้่าตอ้งท างานกบัเครือ่งพมิพด์ดีหรอืเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ดงันัน้ “Job 
Specification” ของต าแหน่งเลขานุการ กต็อ้งระบุถงึความสามารถในการพมิพด์ดีได ้ ใชเ้ครือ่ง
พมิพด์ดีหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้ ซึง่ตอ้งรวมถงึความสามารถในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทีม่ ี
ความสอดคลอ้งกบัการพมิพ์ การจดัท ารายงาน และการน าเสนอไดด้ว้ยเช่นกนั 
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อยา่งไรกต็าม บางครัง้อาจพบว่า ชื่อในเอกสารเป็น “Job Description” และ “Job 
Specification” แต่เนื้อหาในเอกสารกลบัใชค้ าว่า “Position” จงึอาจท าใหเ้กดิความสบัสน เราจงึ
ควรทราบความหมายของค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง (Position)    คอื หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่ประกอบไปดว้ยภารกจิ
และ กจิกรรมยอ่ยต่างๆ โดยจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานทีท่ าการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่ง
บุคคลใดไปปฏบิตั ิเช่น ต าแหน่งพนกังานธุรการ เป็นต้น 

2. งาน (Job) คอื กลุ่มของต าแหน่งทีม่ชีนิดหรอืระดบัเดยีวกนั หรอืกลุ่มของหน้าที่
ความรบัผดิชอบทีส่มัพนัธก์นัและอยู่ในระดบัเดยีวกนัซึง่มปีรมิาณทีม่าก ดงันัน้ จงึไดท้ าการ
จดัแบ่งออกเป็นต าแหน่งต่างๆ เพื่อมอบหมายใหบุ้คคลหลายคนช่วยกนัปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ เช่น 
พนกังานบญัช ี2 ต าแหน่งจดัเป็น 1 งาน หรอืพนกังานธุรการ 5 ต าแหน่งจดัเป็น 1 งาน เป็นตน้ 

3. อาชีพ (Occupation) ประกอบดว้ยกลุ่มงาน ซึง่มปีระเภทงานทีค่ลา้ยคลงึกนั ทีอ่ยู่
ในองคก์ารหรอืหน่วยงาน และเป็นอาชพีทีม่คีวามเป็นสากล เช่น อาชพีรบัราชการ เป็นตน้ 

จากความหมายของค าต่างๆทีก่ล่าวมานี้ จงึสามารถสรุปไดว้่า “Job” อาจจะประกอบไป
ดว้ยหลายๆ  “Position” มารวมกนั หรอื ใน “Job” แต่ละ “Job” อาจมเีพยีง “Position” เดยีวหรอื
หลาย “Position” กไ็ด ้และเมือ่เราหาขอ้มลูใส่ลงใน “Job Description” และ “Job Specification” 
แลว้ และหมายถงึ เราหาขอ้มลูของ “Position” นัน่เอง แต่ถา้มหีลายๆ “Position” กไ็ม่
จ าเป็นตอ้งหา “Position”  หลายครัง้ตามจ านวนต าแหน่งงาน เพราะต าแหน่งงานเดยีวกนัยอ่ม
ท างานทีเ่หมอืนกนั ยกตวัอยา่ง เช่น ในองคก์ารใหญ่ๆ อาจมเีลขานุการหลายต าแหน่ง (หลาย
คน) แต่เราม ี “Job Description” และ “Job Specification” ของเลขานุการเพยีงชุดเดยีว 
เนื่องจากเลขานุการทุกคนท างานประเภทเดยีวกนั เป็นตน้ 

ค าบรรยายลกัษณะงาน  

เอกสารค าบรรยายหรอืค าพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) เป็นเอกสารทีจ่ดัท า
ขึน้อยา่งเป็นระบบ ท าการรวบรวมขอ้มลูทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อ านาจ หน้าที ่ ความรบัผดิชอบ และกระบวนการปฏบิตังิาน ตลอดจนภาระอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตังิานนัน้ๆ ซึง่อาจจ าแนกไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงันี้ 

1. ชื่อต าแหน่งงาน  
2. ความสมัพนัธข์องต าแหน่งกบัหน่วยงานอื่น 

3. ชื่อหรอืต าแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ 

4. ชื่อหรอืต าแหน่งหรอืจ านวนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. วสัดุ ครภุณัฑ ์อุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นงาน 

6. หน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิ
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7. รายละเอยีดงานทีต่อ้งปฏบิตั ิ

8. หน้าทีพ่เิศษทีต่อ้งปฏบิตั ิ

9. สภาพการท างาน 

10. (เงนิเดอืน/ค่าจา้งและอตัราชัว่โมงการท างาน) ส าหรบัเรือ่งของค่าตอบแทน อาจ
ระบุ หรอืไมร่ะบุกไ็ด ้ เพราะองคก์ารส่วนใหญ่มกัถอืว่าเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นความลบัที่
ไมค่วรเปิดเผย 

ค าบรรยายลกัษณะงานของบุคคลทัง้ในต าแหน่งดา้นบรหิารกบัต าแหน่งดา้นวชิาชพี จะ
มลีกัษณะงานและความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้การเขยีนค าบรรยายลกัษณะงานของ
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จงึมคีวามยากง่ายแตกต่างกนัใน 2 ประเดน็ กล่าวคอื 

1. ลกัษณะของเนื้องานทีแ่ตกต่างกนั      โดยในต าแหน่งของวชิาชพี เช่น ฝา่ยบญัช ี
หรอืฝา่ยผลตินัน้ ตวัเนื้องานหรอืกจิกรรมในแต่ละวนัจะมคีวามชดัเจนในการเขยีนบรรยาย
ลกัษณะของงาน และสอดคลอ้งโดยตรงต่อการประเมนิค่างาน ในขณะทีต่ าแหน่งบรหิารนัน้ เนื้อ
งานหรอืกจิกรรมในแต่ละวนัอาจเป็นการประชุม การเซน็เอกสาร การเป็นตวัแทนไปตรวจเยีย่ม
สถานทีต่่างๆ ซึง่ยากต่อการมองเหน็อย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนี้กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละวนั
อาจไมส่อดคลอ้งกบัการประเมนิค่างานโดยตรง เนื่องจากต าแหน่งบรหิารจะถูกประเมนิค่างานที่
สงูกว่า และจะไดค้่าตอบแทนทีส่งูกว่า ดงันัน้การเขยีนบรรยายลกัษณะงานต้องให้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัการประเมนิค่างาน กล่าวคอืตอ้งเขยีนในลกัษณะเนื้องานหรอืกจิกรรมทีเ่ป็น
นามธรรม เช่น การวางแผน การคดิและการตดัสนิใจ หรอืความรบัผดิชอบ เป็นตน้ 

2. ลกัษณะของการบรรยายเนื้องาน (รปูธรรม-นามธรรม)      เนื่องจากความชดัเจน
ของเนื้องานที่มคีวามแตกต่างกัน จงึท าให้ลกัษณะของการบรรยายแตกต่างกันด้วย ดงันัน้ 
ความยากง่ายในการเขยีนค าบรรยายลกัษณะงาน ของต าแหน่งงานทัง้สองกลุ่มจึงมคีวาม
แตกต่างกนั กล่าวคอื การบรรยายลกัษณะงานหรอืกจิกรรมของต าแหน่งบรหิารจะยากกว่า 

ค าบรรยายคณุลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน  

เอกสารค าบรรยายลกัษณะงานของผู้ปฏบิตัิงาน (Job Specification) เป็นเอกสารที่
จดัท าขึน้เพื่อระบุคุณสมบตัขิองบุคคลที่หน่วยงานมคีวามต้องการ หรอืเป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสม
กบัต าแหน่งงานนัน้ๆ โดยขอ้มลูทุกอย่างที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัผูป้ฏบิตังิานจะถูกระบุในค าบรรยาย
ลกัษณะงานของผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

1. ระดบัการศกึษา (แต่ละต าแหน่งตอ้งการบุคคลทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั) 
2. ประสบการณ์การในการท างาน (แต่ละต าแหน่งอาจตอ้งการประสบการณ์มากน้อย 

ต่างกนั) 
3. เพศ (เพศหญงิหรอืชาย ทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง หรอื ไดท้ัง้เพศหญงิและเพศชาย) 
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4. อาย ุ(อายทุีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ ซึง่อาจก าหนดเป็นช่วงอายกุไ็ด)้ 
5. ทกัษะ ความถนดั (ทีต่อ้งมใีนทางวชิาชพี ทีต่ าแหน่งนัน้ๆ ตอ้งการ) 
6. ความสามารถทัว่ไป (มคีวามสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิและอาจรวมถงึ 

ความสอดคลอ้งกบัเพศ) 
7. ความสามารถพเิศษ (ความสามารถอย่างอื่นประกอบเพิม่เตมิในต าแหน่งนัน้ๆ) 

รปูแบบ (Format) ของเอกสาร “Job Description” และ “Job Specification” ในแต่ละ
หน่วยงานอาจไมเ่หมอืนกนั เพราะไมม่รีปูแบบทีต่ายตวั แต่จะมเีนื้อหาสาระหรอืขอ้มลูไปใน
แนวทางเดยีวกนัตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัตวัอยา่งเอกสาร “Job Description” และ 
“Job Specification” ผูเ้ขยีนขออนุญาตน าเสนอตวัอยา่งเอกสารแสดงลกัษณะงานและคุณสมบตัิ
ของผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานส่วนราชการ ดงันี้ (กลุม่บรหิารงานบุคคลกระทรวงศกึษาธกิาร, 
2559) 

ตวัอย่างเอกสารค าพรรณนาลกัษณะงาน และเอกสารค าพรรณนาคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังาน 

เอกสารค าพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) และ 

เอกสารค าพรรณนาคณุสมบติัของผูป้ฏิบติังาน (Job Specification) 
 

ต ำแหน่ง/ต ำแหน่งเลขที/่สงักดั 

ต าแหน่ง นกัประชาสมัพนัธ์ 
ต าแหน่งเลขที ่๓๑ 

กลุ่มงาน บรหิารทัว่ไป  

สงักดั กลุ่มสารนิเทศ กองอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ลกัษณะงำนทีป่ฏิบติั 

1. จดัท าวเิคราะห ์ ตรวจสอบ สรปุประเดน็ข่าวการศกึษา หนงัสอืพมิพร์ายวนั
เสนอผูบ้รหิาร  
2. รว่มด าเนินการผลติสื่อโทรทศัน์วทิยกุระจายเสยีงและสิง่พมิพเ์พื่อการ

ประชาสมัพนัธ ์ 
3. ตดิต่อประสานงานกบับุคคล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
4. ใหบ้รกิารขอ้มลูการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร ่ 
5. ปฏบิตังิานรว่มมอืหรอืสนบัสนุนงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง นักจดักำรงำนทัว่ไป 

ไดร้บัวุฒกิารศกึษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาตร ี หรอืคุณวุฒอิื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั
ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร ์หรอือกัษรศาสตร ์ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทีต้่องกำรส ำหรบัต ำแหน่ง นักจดักำรงำนทัว่ไป 

1. มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
2. มคีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา และทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นการ

ปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นอย่างด ี 
3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์ตรวจสอบ สรปุประเดน็ขา่ว 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

5. เป็นผูม้มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี และมทีกัษะในการตดิต่อสื่อสารเพื่อการประสาน
สมัพนัธแ์ก่บุคคล หรอืหน่วยงานต่างๆทัง้ภายในและภายนอก 

6. เป็นผูม้คีวามกระตอืรอืรน้ และคล่องแคล่ว ว่องไว พรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุการ
ท างานและพฒันาตนเองตลอดเวลา  

7. เป็นผูอุ้ทศิตนและเสยีสละเวลาใหก้บัทางราชการ และมสี่วนรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ  

8. เป็นผูท้ีม่ปีฏภิาณไหวพรบิในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าอยา่งมสีต ิ และรูจ้กั
คดิไตรต่รองอยา่งมเีหตุผล 

9. เป็นผูท้ีม่คีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปจัจบุนัในดา้นการศกึษา การเมอืง 
เศรษฐกจิ และสงัคม 
 

วิธีการรวบรวมและค้นหาข้อมลู 

ขอ้มลูต่างๆทีร่วมรวบขึน้ เพื่อน ามาใส่ไวใ้นเอกสารค าบรรยายหรอืค าพรรณนาลกัษณะ
ของงาน และใบบรรยายหรอืพรรณนาลกัษณะของผูป้ฏบิตังิานนัน้ สามารถทีจ่ะจดัหามาไดจ้าก
หลากหลายวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

1. การสงัเกต (Observation Method) โดยนกัวเิคราะหง์านจะท าการสงัเกตการ
ท างานของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลในขณะทีพ่นกังานท างานตามปกต ิ

2. การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire Method) ซึง่เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยม
อยา่งมาก เนื่องจากเป็นวธิทีีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิ แต่อยา่งไรกต็ามการใชแ้บบสอบถามกย็งัมี
ขอ้จ ากดัอยูห่ลายประเดน็ เนื่องจากผูก้รอกแบบสอบถามอาจใหข้อ้มลูทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ 
หรอืไมค่รบถว้นกไ็ด ้
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3. การสมัภาษณ์ (Interview Method) วธิกีารสมัภาษณ์นบัไดว้่าเป็นเครือ่งมอืทีม่ ี
ความส าคญัและมปีระสทิธภิาพมากในการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เนื่องจากว่าท าให้
นกัวเิคราะหง์าน สามารถทีจ่ะสอบถามขอ้มลูไดโ้ดยตรงจากผูป้ฏบิตังิานจรงิ และผูเ้กีย่วขอ้ง
ต่างๆ เช่น หวัหน้างาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลกูคา้ และพนกังานหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น
ตน้ 

4. บนัทกึงาน (Diary Method) นกัวเิคราะหง์านจะใหผู้ป้ฏบิตังิานเป็นผูท้ าการจด
บนัทกึว่า ตนไดท้ างานอะไรบา้งในแต่ละวนั 

5. การประชุม (Conference Method) เป็นการหาขอ้มลูเกีย่วกบังานโดยใชค้วาม
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

6. ขอ้มลูจากสื่อหรอืเอกสารต่างๆ (Organization Document) ขององคก์าร เช่น 
เอกสารขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน และเอกสารโครงสรา้งองคก์าร เป็นตน้ 

7. ขอ้มลูจากสื่ออเิลคทรอนิกส ์ (Electronic Equipment) ซึง่สื่ออเิลคทรอนิกสห์รอืสื่อ
ทางสงัคม (Social Media) เป็นสื่อทีท่นัสมยัและมขีอ้มลูหลากหลาย สามารถเขา้ถงึงา่ยและมี
ความรวดเรว็มาก ซึง่จะท าใหผู้ท้ าการวเิคราะหง์าน สามารถหาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัต าแหน่ง
งานต่างๆ และจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ หรอืประกอบการพจิารณาไดม้ากยิง่ขึน้ 

อยา่งไรกต็าม จากการศกึษาถงึวธิกีารวเิคราะหง์านที่ไดร้บัความนิยมใชใ้นต่างประเทศ 
เช่น ในสหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศต่างๆของยโุรป ยงัพบว่าวธิกีารวเิคราะหง์านนัน้ ยงั
สามารถท าไดอ้กีหลากหลายวธิกีาร ดงันี้ (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 128-132) 

1. การศกึษาเกีย่วกบัเวลาและการเคลื่อนไหว (Time-and-motion Studies) เป็นการ
จ าแนกแยกแยะชนิดของงานและการวดัท่วงท่า ในการเคลื่อนไหวของผูป้ฏบิตังิาน และน าเอา
ผลทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลว่า ท่วงท่าในการเคลื่อนไหวใดบา้งทีจ่ะสามารถลด
หรอืขจดัออกไปได ้ซึง่การศกึษาเวลาและท่วงท่าในการเคลื่อนไหวนี้ ไดถู้กท าการศกึษาครัง้แรก
โดย แฟรงค ์และ ลเิลยีน กลิเบรท์ (Frank & Lillian Gilbert) ต่อมาแนวคดิและหลกัการของวธิี
การศกึษานี้ กไ็ดถู้กน ามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในหลายกจิการ จนกระทัง่ไดร้บัความประสบ
ผลส าเรจ็อย่าง โดยตวัอยา่งทีโ่ดดเด่น เช่น บรษิทั “UPS” ซึง่ในปี ค.ศ. 1920 วศิวกรของบรษิทั 
“UPS” ไดน้ าหลกัการนี้มาเป็นต้นแบบในการศกึษาเกีย่วกบัปรมิาณสิง่ของทีบ่รษิทัตอ้งท าการ
จดัส่ง ตลอดจนทัง้เสน้ทางและระยะเวลาในการขนส่ง และยงัไดท้ าการเปลีย่นแปลงเครือ่งมอื
รวมถงึนโยบายของบรษิทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน ปจัจบุนั
ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการออกแบบงานของบรษิทั “UPS” ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างมากต่อการ
ตดัสนิสนิใจเลอืกวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดและประหยดัทีสุ่ดในการขนส่งสนิคา้   

2. การวเิคราะหเ์กีย่วกบัการจดัวางรปูแบบสิง่ของ เครื่องมอื หรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
ส านกังานต่างๆ รวมทัง้การจดัสถานทีใ่นการท างาน เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม สะดวก และ
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ปลอดภยั (Ergonomic Analysis) นบัไดว้่าเป็นการวเิคราะหง์านอกีวธิหีนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยม
อยา่งมาก ซึง่สามารถท าไดด้งันี้ เช่น การศกึษาถงึวธิกีารในการลดความเครยีดและความ
เหนื่อยลา้อ่อนเพลยี (Stress And Fatigue) จากการปฏบิตังิาน โดยผูศ้กึษาจะมุง่ไปทีก่ารศกึษา
ว่างานทีแ่ต่ละคนรบัผดิชอบนัน้ มผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหว และการตอบสนองทางดา้น
สรรีศาสตร ์(Physical Movement And Physiological Responses) อยา่งไรบา้ง เช่น การศกึษา
เกีย่วกบัชวีกลศาสตร ์ (Biomechanics) ของขอ้มอื (Wrist) แขน และไหล่ รวมถงึการศกึษาถงึ
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเครยีดทีไ่ม่จ าเป็น (Strain)  ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะสามารถน ามา
ปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิตังิาน ไดต้ามความเหมาะสม และยงัสามารถปกป้อง
สุขภาพของลกูจา้ง (Safeguard Employees’ Health) ไดอ้กีดว้ย ดงัเช่น บรษิทัผูผ้ลติรถยนตใ์น
สหรฐัอเมรกิาแห่งหนึ่ง ซึง่พนกังานของบรษิทัแห่งนี้พบว่า มอีายเุฉลีย่ทีม่ากกว่าอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนัในแถบเอเชยี ดงันัน้ บรษิทัแห่งนี้จงึไดท้ าการศกึษาถงึวธิกีารลดความเครยีด
ส าหรบัพนกังานทีม่อีายมุาก และยงัไดท้ าการปรบัปรงุแกไ้ขโดยการน าอุปกรณ์ช่วยในการ
ปฏบิตังิานเขา้มาใช ้ เช่น การน าสายพานยกหรอืล าเลยีงสิง่ของ (Overhead Conveyor Belts) 

มาใชใ้นการยกชิน้ส่วนประกอบ การใชปื้นลม (Air Guns) มาใชช้่วยในการขนัน็อต (Drive 

Screws) เพื่อลดการอกัเสบของขอ้มอื (Carpal Tunnel Syndrome) เป็นตน้ 

3. การใชเ้ครอืข่ายขอ้มลูข่าวสารอาชพี (Occupational Information Network- 

O*NET) ซึง่เป็นการใชข้อ้มลูกลางหรอืขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีม่สีมาชกิของเครอืขา่ยไดส้่ง
เขา้มา ซึง่จะท าใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และประหยดั ในการน าเอาขอ้มลูเหล่านัน้มาใช ้และ
มคีวามเหมาะสมมากส าหรบัหน่วยงานทีม่งีบประมาณทีจ่ ากดั โดยเฉพาะขอ้มลูจากบางแหล่งที่
มคีวามถูกตอ้ง เป็นสากลและเชื่อถอืไดก้จ็ะสามารถน ามาปรบัใชไ้ดก้บัองคก์ารทัว่โลก เช่น 
ขอ้มลูจากฝา่ยแรงงานของสหรฐัอเมรกิา (The U.S. Department Of Labor’s Job Analysis 
Service-The Occupational Information Network-O*NET) ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดใ้หบ้รกิาร
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั ขอ้มลูของหน่วยงาน รายละเอยีดของงาน และคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน (Job 

Characteristics And Worker Attributes) รวมถงึขอ้มลูดา้นอื่นๆ ซึง่สามารถอธบิายรายละเอยีด
ได ้ตามรปูภาพที ่5 – 3 ดงันี้ 
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รปูภาพท่ี 5 - 3 แสดงขอ้มลูเครอืขา่ยข่าวสารอาชพี (Occupational Information Network-

O*NET)  

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก (Werner, Schuler, & Jackson 2012 : 130) 

4. แบบสอบถามการวเิคราะหต์ าแหน่งงาน (Position Analysis Questionnaire– 

PAQ) เป็นการใชแ้บบสอบถาม เพื่อวดัพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะของคนที่เขา้มาท างานในแต่
ละประเภทตอ้งการ ซึง่การใชแ้บบสอบถามนี้ เริม่ใชค้รัง้แรกโดย เออรเ์น็ท เจ แมค็โครมคิ 
(Ernest J. McCormick) เพื่อท าการทดสอบพฤตกิรรมของคนงาน ความส าคญัของงาน และ 
เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการปฏบิตังิาน โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 6 ดา้น ดงันี้  



144 

 

 
 

รปูภาพท่ี 5 - 4 แสดงเนื้อหา 6 ดา้นของแบบสอบถามการวเิคราะหต์ าแหน่งงาน (Position 

Analysis Questionnaire–PAQ) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Werner, Schuler, and Jackson (2012 : 132) 

 

5. แบบสอบถามการพรรณนางาน ในต าแหน่งทีร่บัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการของ
องคก์ารต่างๆ (Management Position Description Questionnaire–MPDO) เป็น
แบบสอบถามทีม่คีวามเป็นมาตรฐาน ส าหรบัการวเิคราะหถ์งึความสมัพนัธ ์ ความรบัผดิชอบ 
ความตอ้งการ ขอ้จ ากดั และบุคลกิต่างๆ ของผูท้ างานเกี่ยวกบัการบรหิาร (Managerial jobs)  

6. การวเิคราะหง์าน ตามความตอ้งการของการใชง้านขององคก์าร (Customized Job 

Analysis) เป็นการวเิคราะหง์านทีไ่ดก้ าหนดขึน้เพื่อใชก้บัสถานการณ์ในบางสถานการณ์  
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ประโยชน์และความส าคญัของการวิเคราะหง์าน 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานจะเป็นสารสนเทศพืน้ฐานของเอกสารทีส่ าคญั ซึง่หมายถงึ
เอกสารบรรยายลกัษณะของงาน และเอกสารบรรยายคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน เอกสาร
เหล่านี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมดา้นอื่นๆของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ได ้ ดงัรปูภาพ 
ต่อไปนี้ 

 

 

รปูภาพท่ี 5 - 5 แสดงถงึการวเิคราะหง์านซึง่เป็นพืน้ฐานของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Cascio (2003 : 161) 

 

จากรปูภาพดงักล่าว ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการวเิคราะหง์านกบัการ
ก าหนดมาตรฐานของงานและกจิกรรมดา้นอื่นๆของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่สามารถทีจ่ะ
อธบิายได ้ดงันี้ (Cascio, 2003 : 160; Lussier & Hendon, 2013 : 126) 



146 

 

1. ดา้นการออกแบบและการจดัรปูแบบโครงสรา้งองคก์าร (Organizational Structure 

And Design) ซึง่การวเิคราะหง์าน จะท าใหผู้บ้รหิารไดท้ราบถงึความตอ้งการของงาน (Job 

Requirement) ไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างงานต่างๆและการ
ก าหนดความรบัผดิชอบในงานระดบัต่างๆ รวมถงึการส่งเสรมิเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนการพจิารณาเพื่อลดขัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิความซ ้าซอ้นลง 

2. ดา้นการวางแผนทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Planning) การ
วเิคราะหง์านนบัเป็นพืน้ฐานของการประมาณการ ดา้นความตอ้งการทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์าร (Forecasting)  นอกจากนี้ ยงัรวมถงึกจิกรรมอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การโยกยา้ย
สบัเปลีย่น การเลื่อนต าแหน่ง หรอืบ่อยครัง้ยงัพบว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท าวเิคราะหง์านจะถูก
รวมเป็นระบบขอ้มลูของทรพัยากรมนุษย ์(A Human Resource Information System – HRIS) 

3. ดา้นการประเมนิค่างานและการจา่ยค่าตอบแทนของการท างาน (Job Evaluation 

And Compensation) ซึง่ตามหลกัการทีใ่ชใ้นการบรหิารงานบุคคลของภาคเอกชนแลว้ ก่อนที่
จะท าการจา้งบุคคลเขา้ท างานนัน้ องคก์ารควรจะท าการวเิคราะหง์าน เพื่อจะไดท้ราบถงึคุณค่า
ของงาน (Overall Worth) ในแต่ละต าแหน่ง และท าการส ารวจค่าจา้ง (Pay Surveys) งานทีม่ ี
คุณค่าในระดบัเดยีวกนัของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบค่าจา้งใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรกต็ามส าหรบัการจา้งงานในส่วนของภาครฐับาลแลว้ จะยดึถอืตาม
ระเบยีบของส านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เป็นหลกั 

4. ดา้นการสรรหา (Recruitment) เป็นขอ้มลูทีส่ าคญัของผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการสรรหา 

(Recruiter) ซึง่ควรตอ้งเขา้ใจงานอยา่งลกึซึง้ เพื่อการสรา้งค าถามทีม่คีวามเหมาะสม และการ
พจิารณาบุคลกิและพฤตกิรรมทีผู่ส้มคัรแต่ละคนทีไ่ดแ้สดงออก 

5. ดา้นการคดัเลอืก (Selection) โดยวธิกีารคดัเลอืกพนกังานใหม่หรอืพนกังานที่มี
ความเหมาะสมส าหรบัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง จะต้องไดข้อ้มลูพืน้ฐานมาจากการประเมนิผล
ของงาน (Job Performance) หรอืการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) ซึง่จะท าใหท้ราบถงึ
ลกัษณะงานทีพ่นกังานถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูป้ฏบิตั ิ โดยจะสะทอ้นออกมาจากการสมัภาษณ์และ
จากค าถามทีใ่ชใ้นการทดสอบผูส้มคัร 

6. ดา้นการแต่งตัง้โยกยา้ยสบัเปลีย่น (Placement) ซึง่ในหลายกรณทีีผู่ส้มคัรทีผ่่าน
การคดัเลอืกเขา้ท างานแลว้ อาจจะถูกมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานในเบือ้งตน้ก่อน แต่ภายหลงั
จากทีส่ามารถเขา้ใจถงึเนื้อหาของงาน กอปรกบัการไดร้บัการอบรมพฒันาทางดา้นความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้แลว้ กจ็ะท าใหพ้นกังานบุคคลดงักล่าวนัน้ ไดร้บัการโยกยา้ยสบัเปลีย่นให้
รบัผดิชอบงานทีม่คีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ 

7. ดา้นการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Orientation, Training, and 

Development) ซึง่การจดัโปรแกรมในการฝึกอบรมพฒันาใหก้บัพนกังาน จะตอ้งท าการคดัเลอืก
โปรแกรมทีต่รงกบัความตอ้งการของงาน เพื่อใหเ้กดิความประหยดัและเกดิประสทิธผิล ดงัค า
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กล่าวทีว่่า “What You Learn In Training Today You’ll Use On The Job Tomorrow” ดงันัน้
ผูบ้รหิารจงึตอ้งท าการวเิคราะหง์าน เพื่อทีจ่ะจดัโปรแกรมฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานได ้

8. ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal) ซึง่ในการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิาน ผูท้ าการประเมนิจะตอ้งท าการวเิคราะหง์านก่อน เพื่อจะได้
ทราบถงึความตอ้งการของงาน (Job Requirements) ในแต่ละประเภท และท าการก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 

9. ดา้นการวางแผนเสน้ทางอาชพี (Career Path Planning) การวเิคราะหง์านจะท า
ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดรู้ถ้งึเป้าหมายและโอกาสในการเจรญิกา้วหน้าตามสายงานของตน 

10. ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์(Labor Relation) การคน้หาขอ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหง์านจะ
ช่วยใหท้ัง้ผูบ้รหิารและลกูจา้งคน้พบแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ทัง้ทีเ่ป็นปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความคบัขอ้งใจของพนกังาน (Grievances) และความขดัแยง้ทางดา้นกฎหมาย (Jurisdictional 

Disputes) 

11. ดา้นการออกแบบทางดา้นวศิวกรรมการปรบัปรงุวธิกีาร (Engineering Design 

And Methods Improvement) และการออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ช ้ (Equipment) เพื่อใหเ้หมาะสม
กบัการท างานในแต่ละประเภท วศิวกรจะตอ้งมคีวามเขา้ใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัสมรรถนะ 
(Capabilities) ของผูป้ฏบิตังิานว่า อะไรคอืสิง่ทีเ่ขาถูกคาดหวงัใหท้ า ซึง่การวเิคราะหง์านจะช่วย
ใหเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้การปรบัปรุงหรอืการเสนอวธิกีารใหม่ๆ  จะตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงาน (Job Objectives) ดว้ย 

12. ดา้นการออกแบบงาน (Job Design) การออกแบบงานหรอืการเปลีย่นแปลงวธิกีาร
ปฏบิตังิานจะส าเรจ็ไดจ้ะตอ้งเริม่ตน้จากการวเิคราะหง์านก่อน โดยการเน้นศกึษาไปทีเ่นื้องาน
และพฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิานเป็นหลกั 

13. ดา้นความปลอดภยั (Safety) บ่อยครัง้การวเิคราะหง์าน จะท าใหรู้ถ้งึสภาพการ
ท างานทีป่ลอดภยัหรอืไม่ปลอดภยั เช่น เงือ่นไขของสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน หรอืนิสยั
ของผูป้ฏบิตังิาน (Environmental Conditions Or Personal Habits) ซึง่จะน ามาสู่การปรบัปรงุ
สภาพดงักล่าวในทีสุ่ด 

14. ดา้นการแนะน าอาชพีและการใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
ผูป้ฏบิตังิาน (Vocational Guidance And Rehabilitation Counseling) การสรปุการพรรณนา
งาน (Job Description) และขอ้ก าหนดของงาน (Job Specification) จะท าใหผู้ค้น้หางานไดรู้ถ้งึ
แนวทางในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเลอืกอาชพี (Career Choices)  

15. ดา้นระบบการจดักลุ่มงานเป็นกลุ่มๆ (Job Classification Systems) หรอืบางครัง้
ในภาษาองักฤษอาจใชค้ าว่า “Job Families” ซึง่จะเป็นการจดักลุ่มงานทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัใหอ้ยู่
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ในกลุ่มเดยีวกนั ซึง่เป็นผลสบืเนื่องจากการท าการวเิคราะหง์าน โดยการจดักลุ่มงานนี้จะน ามาใช้
ประโยชน์ในการคดัเลอืก การฝึกอบรม และการจ่ายค่าตอบแทนขององคก์าร   

ซึง่จากความสมัพนัธข์องการวเิคราะห์งานและกจิกรรมต่างๆดงัทีก่ล่าวมานี้ จงึสามารถ
สรปุไดว้่า การวเิคราะหง์านแทจ้รงิแลว้เป็นพืน้ฐานของการด าเนินกจิกรรมการบรหิารทรพัยากร
มนุษยอ์ื่นๆ (Cascio, 2003  : 191) 

นักวิเคราะหง์านหรือผูท้ าการวิเคราะหง์าน 

นกัวเิคราะหง์าน (Job Analyst) บางครัง้อาจเรยีกว่า นกัวเิคราะหค์่าจา้ง (Wage 

Analyst) ซึง่มหีน้าทีใ่นการศกึษา รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบ และจดัการเกีย่วกบั
ขอ้มลูต่างๆ ในเรือ่งงาน เพื่อน ามาใชเ้ป็นมาตรฐานในการก าหนดค่าจา้งค่าตอบแทน การ
ฝึกอบรม หรอืการเปลีย่นแปลงต าแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัคุณค่าของงาน โดยนกัวเิคราะหง์าน
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ตามต าแหน่งงาน ทกัษะ ความอาวุโสและประสบการณ์ ดงันี้ 
(ณฏัพนัธ ์เขจรนันทน์, 2555 : 52-53) 

1. นกัวเิคราะหง์านชัน้ต้น เป็นเจา้หน้าทีใ่นระดบัเริม่ตน้ทีย่งัไมม่ปีระสบการณ์มากนกั 
หรอืเป็นระดบัทีป่ฏบิตังิานประมาณ 2-3 ปี 

2. นกัวเิคราะหค์่าจา้ง  เป็นเจา้หน้าทีใ่นระดบัทีม่ปีระสบการณ์มากพอสมควร พอทีจ่ะ
มองเหน็ความสมัพนัธข์องงานต่างๆไดอ้ย่างชดัเจน 

3. นกับรหิารค่าจา้ง นกัวเิคราะหง์านในระดบันี้จะมคีวามพรอ้มในดา้นความรู ้ ทกัษะ 
และประสบการณ์สงูพอสมควร รวมทัง้เขา้ใจต่อปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ดงันัน้ จงึสามารถทีจ่ะ
วางแผนและท าการก าหนดนโยบายในการแกไ้ขปญัหาทีม่อียูไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 

การประเมินค่างาน 

ขอ้มลูของงานทีถู่กก าหนดโดยการวเิคราะหง์านนัน้ จะตอ้งถูกน ามาเปรยีบเทยีบและ
พจิารณาถงึความสมัพนัธก์บัการประเมนิค่างาน (Job Evaluation) เพือ่ใหก้ารจา่ยค่าตอบแทนมี
ความสมเหตุสมผลมากทีสุ่ด ส าหรบัความหมายของการประเมนิค่างานนัน้ นกัวชิาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 

เสนาะ ตเิยาว ์ และ ชนินทร ์ ชุณหพนัธรกัษ์ (2546 : 203) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมนิค่างานว่า หมายถงึ กระบวนการทีท่ าขึน้เพื่อเปรยีบเทยีบค่าของงานต่างๆในองคก์าร
โดยมจีดุมุง่หมายในการก าหนดค่าตอบแทนใหก้บังาน กระบวนการทีท่ าขึน้นัน้ จะใชข้อ้มลู
ต่างๆทีไ่ดใ้นการท าการวเิคราะหง์าน มาหาความสมัพนัธข์องจ านวนค่าตอบแทนทีจ่ะจา่ยให้
บุคลากรกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเขา 
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ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ ์(2553 : 20) กล่าวว่า การประเมนิค่างาน หมายถงึ กรรมวธิ ีหรอื 
กระบวนการในการน าต าแหน่งงานต่างๆทัง้หมดในองคก์ารมาเปรยีบเทยีบกนั โดยมกีารให้
คะแนนส าหรบัต าแหน่งงานต่างๆในทุกต าแหน่งตามปจัจยัทีไ่ดก้ าหนด เพื่อน าเอาผลลพัธม์า
เป็นแนวทางในการจดักลุ่มงานตามความส าคญัของต าแหน่งงาน และน ามาใชเ้ป็นหลกัในการ
จดัท าโครงสรา้งเงนิเดอืนต่อไป 

วเิชยีร วทิยอุดม (2557 : 8) ใหค้ าจ ากดัความของการประเมนิค่างานว่า เป็นระบบใน
การก าหนดค่าของงานแต่ละชนิดทีม่คีวามสมัพนัธก์บังานอื่นๆ ในองคก์าร ซึง่กระบวนการน้ีจะ
น ามาใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งของการจา่ยค่าตอบแทน โดยไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของพนกังานทีป่ฏบิตังิานนัน้ๆ ส่วนแนวคดิทัว่ๆไปของการประเมนิค่างานนัน้จะ 
เป็นการประเมนิว่างานแต่ละงานมคีุณค่ามากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ จงึมคีวามแตกต่างจากการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน อนัเป็นการประเมนิถงึความสามารถในการท างานของบุคลากรของ
องคก์าร  

กล่าวโดยสรุป คอื การประเมนิค่างาน หมายถงึ การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหง์าน
มาใชใ้นการพจิารณา ตรวจสอบ เปรยีบเทยีบคุณค่าของงานในองคก์าร ว่างานใดมคีุณค่า
มากกว่างานใด โดยพจิารณาจากเนื้องาน ความยากงา่ยของงาน ความรบัผดิชอบ เป็นตน้ โดย
ไมค่ านึงถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นตลาดแรงงาน ซึง่จะถูกประเมนิค่าออกมาในรปูของตวั
เงนิว่าในแต่ละต าแหน่งงานควรไดช้ัว่โมงละเท่าใด เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่งกบัค่าเงนิตอบแทนที่จะไดร้บั ว่ามคีวามสมเหตุสมผลอยา่งไรเมือ่
เทยีบกบัเน้ืองาน การประเมนิค่างาน เป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการก าหนดอตัราค่าจา้ง 
หรอืตอบแทนของพนกังาน ส่วนการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังาน จะตอ้งค านึงถงึปจัจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย เช่น ตลาดแรงงาน ค่าครองชพี อุปสงค์และอุปทานของแรงงานใน
แต่ละสายอาชพี เป็นตน้  

วตัถปุระสงคข์องการประเมินค่างาน 

การประเมนิค่างาน (Job Evaluation) นัน้ โดยทัว่ไปมกัมวีตัถุประสงค ์ 5 ประการที่
ส าคญัดงันี้ 

1. เพื่อก าหนดโครงสรา้งของค่าจา้งหรอืเงนิเดอืน 

2. เพื่อสรา้งความยตุธิรรม อนัจะส่งผลต่อการลดการลาออกและการรอ้งทุกข์ 
3. เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในเรือ่งของค่าจา้งและเงนิเดอืนเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

ภายนอก 

4. เพื่อลดความขดัแยง้ ทัง้ระหว่างฝา่ยบรหิารกบัฝ่ายปฏบิตั ิ และทัง้ฝา่ยปฏบิตั ิ

หรอืพนกังานดว้ยกนัเอง 
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5. เพื่อรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ารเอง 

วิธีการประเมินค่างาน  

 การประเมนิค่างาน (Job Evaluation) สามารถท าได ้4 วธิหีลกัๆ ดงันี้  
1. วิธีการจดัล าดบั (Ranking Method) 

เป็นวธิกีารทีง่า่ยและมคีวามสะดวกต่อการประเมนิค่างาน กล่าวคอืสามารถน าเอา
ต าแหน่งงานมาเรยีงล าดบัความส าคญัตามทีผู่ป้ระเมนิเหน็สมควรได ้ หรอือาจใชว้ธิกีารอื่นมา
ประกอบดว้ย เช่น การเปรยีบเทยีบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ (Paired Comparison) โดยขัน้ตอนที่
ส าคญัของวธิกีารจดัล าดบัของงานม ีดงันี้ 

1.1 มกีารวเิคราะหง์านทุกต าแหน่งมาเป็นอยา่งด ี

1.2 มกีารเขยีนค าบรรยายงานส าหรบังานหรอืต าแหน่งทีจ่ะท าการประเมนิ 

1.3 จดัตัง้คณะกรรมการในการประเมนิค่างาน 

1.4 เลอืกและจดัล าดบั “งานหลกั” (Key  Job) ซึง่เป็นงานทีม่ลีกัษณะความยาก
งา่ยของงานทีค่นทัว่ไปรูจ้กัเป็นอย่างด ี

1.5 ด าเนินการจดัล าดบังานหรอืต าแหน่งงานตามความส าคญัของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง    

1.6 ด าเนินการเปรยีบเทยีบงานทีก่ าลงัท าการพจิารณากบังานหลกั  
1.7 ตรวจสอบหรอืทบทวนผลการประเมนิและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

ซึง่การเปรยีบเทยีบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ (Paired Comparison) นี้ มทีัง้ขอ้ดแีละ
ขอ้เสยี ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

ข้อดีของการเปรยีบเทยีบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ 

1. งา่ย สะดวก และประหยดัเวลา (หากต าแหน่งงานมไีมม่าก) 
2. เหมาะกบักจิการขนาดเลก็ และหวัหน้างานโดยทัว่ไปจะถนดักบัวธินีี้ 
3. ประหยดัค่าใชจ้่าย 

ข้อเสียของการเปรยีบเทยีบต าแหน่งงานเป็นคู่ๆ 

1. หากผูป้ระเมนิไมคุ่น้เคยกบังานดพีอ อาจท าใหก้ารประเมนิผดิพลาด   
2. เกดิปญัหาจาก “Halo Effect” ของตวัผูป้ระเมนิเอง ซึง่เป็นการเน้นหรอืให้

ความส าคญักบัปจัจยัค่าตอบแทน (Compensational Factor) ตวัใดตวัหนึ่งมากเป็นพเิศษ 

3. ไมเ่หมาะสมในกรณทีี่มตี าแหน่งงานจ านวนมาก 
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2. วิธีการจดัชัน้หรือจดัเกรดของงาน (Job Classification Method) 

วธิกีารจดัชัน้หรอืจดัเกรดของงาน เป็นวธิทีีพ่ฒันามาจากวธิกีารจดัล าดบังาน โดยมี
การพจิารณาถงึปจัจยัค่าตอบแทน (Compensational Factor) เหมอืนวธิแีรกแต่มสี่วนแตกต่าง
ตรงทีว่ธินีี้จะมกีารจดังานต่างๆ ไวเ้ป็นกลุ่มๆ หรอืเป็นชัน้ๆ โดยทีใ่นแต่ละกลุ่มหรอืในแต่ละชัน้
จะไมม่กีารเรยีงล าดบัของงานหรอืต าแหน่งงานต่างๆ นอกจากนี้ ในแต่ละชัน้จะมกีารเขยีนค า
บรรยายชัน้ (Class Description) ของแต่ละชัน้หรอืแต่ละกลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดังาน
หรอืต าแหน่งงานในแต่ละชัน้ โดยค าบรรยายของชัน้แต่ละชัน้ จะเน้นหรอืใหค้วามส าคญักบั
ปจัจยัค่าตอบแทนบางประเภท เช่น ทกัษะ ความรบัผดิชอบ เป็นตน้ ส าหรบั “งานหลกั” (Key 

Job) หรอืงานทีรู่จ้กักนัดโีดยทัว่ไป จะถูกน ามาใชใ้นการพจิารณาหรอืประเมนิค่าวธินีี้ เพื่อใช้
พจิารณาเปรยีบเทยีบกบังานหรอืต าแหน่งต่างๆทีต่อ้งการประเมนิซึง่มขี ัน้ตอนทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1 ตอ้งแน่ใจว่างานหรอืต าแหน่งงานทัง้หมดนี้ ไดร้บัการวเิคราะหม์าแลว้เป็น
อยา่งด ีโดยไดร้วบรวมค าบรรยายลกัษณะงานทุกงานหรอืทุกต าแหน่งอยา่งครบถว้น 

2.2 ก าหนดจ านวนชัน้ของงาน 

2.3 พฒันาและปรบัปรงุค าบรรยายชัน้งานแต่ละชัน้ 

2.4 เลอืกหรอืแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิค่างาน 

2.5 เลอืกงานหลกัของแต่ละชัน้ไวเ้พื่อเปรยีบเทยีบกบังานหรอืต าแหน่งอื่นๆ 

2.6 ท าการประเมนิโดยจดังานทีม่อียูล่งในแต่ละชัน้ โดยไมค่ านึงถงึล าดบัของ
งาน หรอื ต าแหน่งในแต่ละชัน้ แต่จะประเมนิโดยเปรยีบเทยีบงานกบัค าบรรยายชัน้และ “งาน
หลกั” ของชัน้นัน้ๆ 

ซึง่การจดัชัน้หรอืจดัเกรดของงาน (Job Classification Method) นัน้จะมทีัง้ขอ้ดี
หรอืขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ 

ข้อดีของการจดัชัน้หรอืจดัเกรดของงานมดีงันี้ 
1. ไดร้บัการยอมรบัในหลกัการมากกว่าในวธิแีรก เนื่องจากมกีารแยกระดบัชัน้ 

และแสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าและการเตบิโตของพนักงาน 

2. เหมาะกบักจิการทีม่ขีนาดเลก็ ต าแหน่งงานไม่มากเกนิไป 

ส่วนข้อเสียของการจดัชัน้หรอืจดัเกรดของงานมดีงันี้ 
1. มคีวามยากต่อการเขยีนค าบรรยายชัน้ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปจัจยั

ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญั  
2. ยากต่อการอธบิายรายละเอยีดของการใหค้วามส าคญัของแต่ละชัน้ เนื่องจาก

เป็นขอ้มลูในเชงิคุณภาพ ไมใ่ช่ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
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3. วิธีการให้ค่าคะแนน (Point Rating Method)  

 วธิกีารนี้เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด โดยเป็นวธิกีารใหค้่าคะแนนออกมา
เป็นค่าของงานหรอืต าแหน่งงานต่างๆ ซึง่ใชป้จัจยัค่าตอบแทนและท าการรวมคะแนนทัง้หมด 
(Total Point) วธิกีารนี้สามารถท าไดโ้ดยการก าหนดน ้าหนกัหรอืคะแนนและน ามาเปรยีบเทยีบ
กนั ซึง่รายละเอยีดขัน้ตอนทีส่ าคญัของวธิกีารใหค้่าคะแนน มดีงันี้ 

3.1 วเิคราะหต์ าแหน่งงานทัง้หมดทีไ่ดผ้า่นการวเิคราะหม์าแลว้ 

3.2 รวบรวมค าบรรยายลกัษณะงานทุกงานหรอืทุกต าแหน่ง 

3.3 จดักลุ่มค าบรรยายงานอย่างครา่วๆ เช่น ใชท้กัษะทีค่ลา้ยคลงึกนั  
3.4 ประเมนิค่างานหรอืต าแหน่งงานโดยใชป้จัจยัค่าตอบแทนแต่ละตวั 

3.5 ค านวณค่าคะแนนทัง้หมดของงานแต่ละงานหรอืแต่ละต าแหน่ง 

3.6 จดัล าดบังานตามล าดบัคะแนน 

3.7 แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆในการประเมนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

อยา่งไรกต็ามวธิกีารใหค้่าคะแนน (Point Rating Method) มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่าง
กนั ดงันี้ 

ข้อดี ของวธิกีารใหค้่าคะแนน 

1. ใหผ้ลลพัธใ์นเชงิปรมิาณ ซึง่งา่ยต่อการท าความเขา้ใจ 

2. งา่ยและสะดวกในการจดัชัน้ของงาน มคีวามเบีย่งเบนน้อย 

3. มคีวามแน่นอน สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นงานทัว่ไป  
ข้อเสีย ของวธิกีารใหค้่าคะแนน 

1. มปีญัหาในการเลอืกปจัจยัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

2. มสีมมตุฐิานว่างานทุกงานเกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธใ์นลกัษณะเดยีวกนั 

3. มรีายละเอยีดมาก ท ายาก 

4. อาจมปีญัหาในการก าหนด “งานหลกั” 

4. วิธีการเปรียบเทียบปัจจยัค่าตอบแทน (Factor Comparison Method) 

วธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทน เป็นวธิกีารทีไ่ดร้วมเอาวธิกีารจดัล าดบัและ
ระบบการใหค้่าคะแนนเขา้ดว้ยกนั โดยการเปรยีบเทยีบงานหรอืต าแหน่งงานหนึ่งๆ กบังานหรอื
ต าแหน่งงานอื่นๆตามวธิกีารของการจดัล าดบั ส่วนการใหค้่าคะแนนนัน้จะพจิารณาจากปจัจยั
ค่าตอบแทน ซึง่วธิกีารน้ีมจีุดเด่น คอื จะมกีารก าหนดค่าของปจัจยัค่าตอบแทนแต่ละชนิดในรปู
ของตวัเงนิ ซึง่อาจออกมาในรปูของค่าตอบแทนต่อชัว่โมงการท างาน ส่วนขัน้ตอนทีส่ าคญัของ
วธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทนมดีงัน้ี 

4.1 เลอืกค าบรรยายลกัษณะงานทุกงานและจดักลุ่มงานทีค่ลา้ยกนั 
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4.2 เลอืกและจดัล าดบังานหลกัทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิงานหรอืต าแหน่ง
งาน 

4.3 ประเมนิอตัราค่าตอบแทนทีจ่ะจา่ยใหก้บังานหลกัในแต่ละงาน ส าหรบัปจัจยั
ค่าตอบแทนแต่ละตวั 

3.4 ประเมนิค่างานอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบแต่ละงานหรอืต าแหน่งงานหนึ่งๆ กบั
งานหลกัส าหรบัปจัจยัค่าตอบแทนแต่ละตวั 

3.5 ค านวณค่างานทัง้หมดออกมาโดยรวมอตัราค่าตอบแทนหรอืเงนิทีต่ าแหน่ง
ต่างๆ ไดร้บัในแต่ละปจัจยัค่าตอบแทน และก าหนดอตัราค่าตอบแทนใหแ้ก่แต่ละต าแหน่ง 

ซึง่วธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทน (Factor Comparison Method) นัน้ มทีัง้
ขอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนั ดงันี้ 

ข้อดี ของวธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทน 

1. มกีารเปรยีบเทยีบงานหรอืต าแหน่งงานในเชงิปรมิาณ ซึง่เป็นวธิกีารทีถู่กตอ้ง 
มเีหตุผลและงา่ยต่อการท าความเขา้ใจ 

2. เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมมาก เหมาะกบัธุรกจิ หรอืหน่วยงานขนาดใหญ่ 
ทีม่ตี าแหน่งงานมาก 

ข้อเสีย ของวธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทน 

1. มรีายละเอยีดมาก  
2. ในการปฏบิตัจิรงิท าไดย้าก 

 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี  5 

การวเิคราะหง์าน หมายถงึ กระบวนการในการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทัง้หมด 
และน าเอาขอ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะห ์ จดัท าเป็นเอกสารส าหรบัต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง ซึง่
ประกอบดว้ย การบรรยายลกัษณะของงานและการบรรยายคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน โดยการ
เขยีนค าบรรยายลกัษณะของงานของต าแหน่งบรหิาร กบัต าแหน่งวชิาชพีและต าแหน่งทางดา้น
เทคนิคจะมคีวามยากงา่ยแตกต่างกนั เนื่องจากลกัษณะของเนื้องานมคีวามแตกต่างกนั กบั
ความเป็นรปูธรรมและนามธรรมกต่็างกนัดว้ย ส าหรบัวธิกีารรวบรวมขอ้มลูนัน้ ท าไดห้ลายวธิ ี
ไดแ้ก่ การสงัเกต การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ การบนัทกึงาน การใชเ้อกสารหรอืบนัทกึ
การประชุมจากสื่อต่างๆ เป็นตน้  

การวเิคราะหง์านสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในกจิกรรมอื่นๆ ของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ เช่น การออกแบบงาน การประเมนิค่างาน การสรรหาคดัเลอืก ฯลฯ เป็นตน้ 
ส าหรบัหน้าทีข่องนกัวเิคราะหง์านนัน้จะท าหน้าทีใ่นการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
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และจดัการเกีย่วกบัขอ้มลูต่างๆในเรือ่งงาน เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดเป็นมาตรฐานในการ
ก าหนดค่าจา้ง  

ส่วนการประเมนิค่างานนัน้ เป็นการเปรยีบเทยีบคุณค่าของงานในองคก์ารว่า งานใดมี
ค่ามากกว่างานใด ซึง่วธิกีารประเมนิค่างานม ี4 วธิ ีไดแ้ก่ 1) การจดัล าดบั 2) การจดัชัน้หรอืจดั
เกรดของงาน 3) วธิกีารใหค้่าคะแนน และ 4) วธิกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัค่าตอบแทน เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การวเิคราะหง์านหมายถงึอะไร 

2. การวเิคราะหง์านจดัท าขึน้เพื่อประโยชน์อะไร 

3. เอกสารค าบรรยายลกัษณะของงาน หมายถงึอะไร  
4. เอกสารค าบรรยายลกัษณะของงาน มเีนื้อหาอะไรบา้ง 

5. เอกสารค าบรรยายคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน หมายถงึอะไร  
6. เอกสารค าบรรยายคุณลกัษณะของผูป้ฏบิตังิาน มเีนื้อหาอะไรบา้ง 

7. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหง์านนัน้ ไดม้าอย่างไร จากแหล่งใดบ้าง 

8. นกัวเิคราะหง์านท าหน้าทีอ่ะไร มกีีร่ะดบั อะไรบา้ง 

9. การประเมนิค่างานหมายความว่าอย่างไร และน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร 

10. วธิกีารประเมนิค่างานมกีีว่ธิ ีอะไรบา้ง แต่ละวธิมีลีกัษณะอยา่งไร 
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บทท่ี 6  
การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากร 

 

การสรรหาบุคลากร ในภาษาองักฤษใชค้ าว่า “Recruitment” นบัเป็นกจิกรรมหรอืเป็น
ขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากของกระบวนการ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เนื่องจากเป็น
กจิกรรมหรอืขัน้ตอนทีท่ าใหอ้งคก์ารไดม้าซึง่บุคลากรขององคก์าร โดยผูบ้รหิารขององคก์าร
จ าเป็นจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการในการสรรหาบุคลากร เช่น การส่งเสรมิสนบัสนุน
ต่อกระบวนในการสรรหาทีจ่ะท าใหไ้ดค้นทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด เก่งทีสุ่ด และดทีีสุ่ด เขา้มา
ปฏบิตังิานภายในองคก์ารของตน ดงัเช่น สตฟี จอ็บ (Steve Jobs) อดตี ซอีโีอ (Chief 

Executive Officer-CEO) และ อดตีผูร้ว่มก่อตัง้ บรษิทั แอปเปิล (Apple Inc.) ไดก้ล่าวไวว้่า “สิง่
ส าคญัทีสุ่ดทีฉ่นัท าคอื การสรรหาบุคลากร” “The Most Important Thing I Do Is Recruitment” 
(Werner, Schuler, & Jackson 2012 : 150)  

ดงันัน้ ความทา้ทายขององคก์ารคอื วธิกีารที่จะท าอย่างไรองคก์ารจงึจะสามารถดงึดดู
คนดคีนเก่ง ใหเ้กดิความสนใจต่อองคก์าร (ในขัน้ตอนของการสรรหา) เมือ่สามารถท าใหค้น
สนใจต่อองคก์ารไดแ้ลว้กค็น้หาต่อว่า จะมวีธิกีารอยา่งไร ทีจ่ะเลอืกเอาคนดคีนเก่งเหล่านัน้มาได ้
(ขัน้ตอนของการคดัเลอืก) และเมือ่ไดค้นดคีนเก่งเหล่านัน้มาไดแ้ลว้ กม็คี าถามต่อว่า จะท า
อยา่งไรจงึจะใชง้านคนดคีนเก่งเหล่านัน้ หรอืท าใหค้นเหล่านัน้ไดแ้สดงความสามารถออกมา
อยา่งเตม็ที ่ และจะท าการพฒันาศกัยภาพ ความด ี ความเก่ง ของคนเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร 
ตลอดจนจะท าการรกัษาคนดคีนเก่งเหล่านัน้ไว ้ ใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานๆ ไดอ้ยา่งไร (ซึง่เป็น
ขัน้ตอนของการบรรจแุต่งตัง้ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การจ่ายค่าตอบแทน การอบรม
พฒันา และการธ ารงรกัษา เป็นตน้) 

ความหมายของการสรรหา 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายหรอืค าจ ากดัความในเชงิวชิาการของค าว่า “การ
สรรหา” ไวด้งันี้ 

นอย ์ ฮอลลแ์ลนเบค เจอรฮ์ารด์ และ ไวท ์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 

2010 : 210) ไดใ้หค้วามหมายของ การสรรหาว่า หมายถงึ กจิกรรมหรอืการปฏบิตัขิององคก์าร 
โดยมเีป้าหมายเบือ้งตน้ เพื่อใหไ้ดพ้นกังานทีม่คีวามโดดเด่นและมศีกัยภาพ ซึง่กจิกรรมของการ
สรรหาจะถูกสรา้งขึน้เพื่อหวงัผลทางดา้นบุคลากรต่างๆ ดงันี้ 

1. จ านวนของผูส้มคัร 

2. ประเภทของผูส้มคัร 

3. ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานของผูส้มคัร 
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นอกจากนี้ นอย ์ และคณะ (Noe et al.) ยงัไดใ้หท้ศันะไวอ้กีว่า วธิกีารในการสรรหา
บุคลากรขององคก์ารต่างๆนัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนัไป แต่อยา่งไรกต็าม สิง่ทีทุ่กองคก์าร
โดยทัว่ไปทีจ่ะตอ้งท าการตดัสนิใจ คอื  

1. นโยบายทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

2. แหล่งทรพัยากรมนุษย ์

3. ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูท้ าการสรรหาบุคลากร 

ลสัเซยี และ เฮนดอน (Lussier & Hendon 2013 : 165) กล่าวว่า การสรรหา หมายถงึ 
กระบวนการสรา้งสรรค ์การจดัหาผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัติามต าแหน่งงานว่างอยา่งมเีหตุผล 

รอบบนิส ์และ คทูเตอร ์ (Robbins & Coulter 2007 : 357) ไดร้ะบุว่า การสรรหา เป็น
การก าหนดต าแหน่ง (Locating) การก าหนดคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน (Identifying) การดงึดดู
ใจ (Attracting) ใหผู้ม้คีวามรู ้ความสามารถ มาสมคัรงานกบัองคก์าร  

แคสซโิอ ้ (Cascio 2003 : 201) ไดใ้หค้ าจ ากดัความสัน้ๆว่า การสรรหา เป็นการคน้หา 
การสนใจ และการจา้งคนทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเป็นพนกังานขององคก์าร  

มอนดี ้ (Mondy 2008 : 86) กล่าวว่า การสรรหา เป็นกระบวนการของการดงึดดูปจัเจก
บุคคลซึง่อยูบ่นเงือ่นไขของเวลา จ านวนทีเ่พยีงพอ และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสม ใหเ้ขา้มาสมคัร
งานกบัองคก์าร  

บายอาร ์และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 65) กล่าวถงึการสรรหาว่า เป็นกระบวนการ
ในการหา การดงึดดู กลุ่มผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัติรงตามต าแหน่งงานทีว่่าง 

บลอยซี ่ (Bloisi 2007 : 107) ไดใ้หค้วามหมายของการสรรหาว่า เป็นกจิกรรมต่างๆใน
การดงึดดูผูส้มคัรสู่องคก์าร 

วดู และ เพลนน่ี (Wood & Payne, 2003 : 2) กล่าวว่า การสรรหาในความหมายของ
คนทัว่ไป คอื การท าใหไ้ดค้นเขา้มาสู่องคก์าร  

วลิตนั (Wilton, 2013 : 149) ไดช้ีแ้จงไวว้่า การสรรหานัน้เป็นขัน้ตอนทีเ่ริม่ต้นจากการ
ดงึดดูใหผู้ส้มคัรทีม่คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงานว่าง ใหม้าสมคัรงานกบัองคก์าร 

ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ (2555 : 89) ไดร้ะบวุ่า การสรรหา หมายถงึ กระบวนการในการ
คน้หาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งทีอ่งคก์ารตอ้งการ จากแหล่งต่างๆ
ใหส้นใจสมคัรเขา้รว่มงานกบัองคก์าร และผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการสรรหาบุคลากร จะตอ้งสามารถ
เขา้ถงึแหล่งทีม่าของบุคลากร และดงึดดูเอาบุคคลทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมกบังาน ใหเ้กดิความ
สนใจทีจ่ะรว่มงานกบัองคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตข้อ้จ ากดัของระยะเวลาและค่าใชจ้า่ย 

วนิดา วาดเีจรญิ และคณะ (2556 : 61) ไดก้ล่าวถงึการสรรหาทรพัยากรมนุษยไ์วว้่า 
หมายถงึ กระบวนในการคน้หาบุคคลที่มคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่ง เขา้มาท างานกบัองคก์าร 
โดยผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการสรรหา จะตอ้งมคีวามสามารถในการเขา้ถงึแหล่งทีม่าของบุคลเหล่านัน้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการดงึดดูบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะ
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เขา้มารว่มงานกบัองคก์าร ภายใตเ้งือ่นไขและแรงจงูใจที่ไดก้ าหนดไว ้ เช่น นโยบายการสรรหา
บุคลากรจากภายนอก อตัราค่าตอบแทน ระยะเวลาการท างาน และสวสัดกิารที่องคก์ารได้
ก าหนดไว ้

อนนัตช์ยั คงจนัทร ์(2557 : 69) ไดอ้ธบิายถงึการสรรหาว่า เป็นกระบวนการในการสรร
หาผูส้มคัรงาน ซึง่องคก์ารจะท าการประกาศถงึความต้องการในต าแหน่งงาน เพื่อสรรหาผูท้ีม่ ี
คุณสมบตัติามตอ้งการใหม้าสมคัร ซึง่อาจจะท าการสรรหาจากภายในหรอืภายนอก หรอืทัง้สอง
อยา่งกไ็ด ้

กล่าวโดยสรุปคอื การสรรหา หมายถงึ กระบวนการในการด าเนินการโดยใชเ้ทคนิคและ
วธิกีารต่างๆเพื่อคน้หาหรอืแสวงหาและจงูใจ “บุคคลกลุ่มเป้าหมาย” ใหเ้กดิความสนใจเขา้มา
สมคัรงานกบัองคก์าร ซึง่บุคคลกลุ่มเป้าหมายนัน้ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มี
ทศันคตแิละมคีุณสมบตัติามทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ เพื่อใหอ้งคก์ารไดท้ าการคดัเลอืกเอา
บุคคลทีม่คีวามเหมาะสมต่อไป 

ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการก าหนดนโยบายการสรรหาและคดัเลือก 

เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามเหมาะสมกบังานทีอ่งคก์ารตอ้งการมากทีสุ่ด เขา้มารว่มงาน
กบัองคก์าร จงึตอ้งค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ทีค่วรน ามาพจิารณาในการก าหนดนโยบายดา้นการสรร
หาและการคดัเลอืกบุคลากร ดงันี้ 

1. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน ตามปกตแิลว้ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการสรรหา
บุคลากรเขา้มารว่มงานกบัองคก์าร ควรจะตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยทีอ่งคก์ารตอ้งเสยี
ไปกบัผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่งคก์ารจะไดร้บัจากการจา้งงาน เนื่องจากการจา้งงานในแต่ละ
ต าแหน่งมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในหลายๆดา้น เช่น ค่าใชจ้่ายในการสรรหา ค่าใชจ้่ายในการ
คดัเลอืก  ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ตลอดจนค่าจา้งและผลประโยชน์ตอบแทนทีต่้องจา่ยใหก้บั
บุคคลทีท่ างานดงักล่าว ดงันัน้การทีอ่งคก์ารจะท าการจา้งบุคคลเขา้ท างาน จะตอ้งค านึงถงึ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมานัน้ 

2. แหล่งท่ีมา ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการสรรหาบุคลากร จะตอ้งพจิารณาตดัสนิใจเลอืก
แหล่งทีม่าในการสรรหาบุคลากรว่า ตอ้งการสรรหาบุคคลจากแหล่งภายในหรอืภายนอกองคก์าร 
เนื่องจากทัง้สองแหล่งมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ยงัมคี่าใชจ้่ายและใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินการทีแ่ตกต่างกนัดว้ย (ซึง่ผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึประเดน็ดงักล่าวนี้ในหวัขอ้ถดัไป) และ
จะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมในดา้นคุณภาพและปรมิาณของบุคคลทีต่อ้งการดว้ย 

3. ความยติุธรรม ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารบุคลากรจะตอ้งค านึงถงึความยตุธิรรม
ในการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากร เพราะปจัจยัดา้นความยตุธิรรมนี้ ไมเ่พยีงแต่จะส่งผล
โดยตรงต่อการไดม้าซึง่บุคคลทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดแลว้ แต่ยงัเกีย่วขอ้งถงึภาพลกัษณ์
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ขององคก์ารทีม่ต่ีอสาธารณะอกีเช่นกนั ซึง่ถ้าองคก์ารท าการสรรหา คดัเลอืก อยา่งเปิดเผยและ
มคีวามบรสิุทธิย์ตุธิรรม กจ็ะเป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ เกดิความสนใจที่
จะมาสมคัรงานกบัองคก์าร แต่ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์ารใชร้ะบบอุปถมัภ ์ หรอืระบบเสน้
สายในการสรรหาและคดัเลอืก กจ็ะท าใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ แต่ไม่มเีสน้สาย หรอืไม่
มคีวามสมัพนัธก์บัผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ ไมส่นใจทีจ่ะสมคัรเขา้รว่มงานกบัองคก์าร ซึง่จะท า
ใหอ้งคก์ารเสยีโอกาส นอกจากนี้ การใชร้ะบบอุปถมัภย์งัท าใหเ้กดิความไรร้ะบบ หรอืไมเ่ป็น
ทางการ (Informal Organization) อนัอาจท าใหอ้งคก์ารเสยีระบบการท างานและไม่สามารถการ
ควบคุมได ้

4. มาตรฐานในการคดัเลือกบคุคลเข้าปฏิบติังาน กระบวนการในการสรรหาและ
การคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะตอ้งสามารถคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมี
ความเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตังิานในต าแหน่งนัน้ๆได ้ ซึง่การก าหนดมาตรฐานในการสรรหาและ
การคดัเลอืกบุคลากร นบัเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญั โดยทีก่ารก าหนดมาตรฐานอาจจะกระท าได้
จากการก าหนดเกณฑท์ีส่ าคญับางประการ เช่น การศกึษา ประสบการณ์ ความถนัด อาย ุ เพศ 
เป็นตน้ โดยเกณฑเ์หล่านี้จะตอ้งเหมาะสมกบังานแต่ละชนิด 

5. ตลาดอาชีพหรือตลาดแรงงาน ซึง่หากแรงงานในสายอาชพีใดเป็นทีข่าดแคลน
มากในตลาดแรงงานมาก จะท าใหก้ารแขง่ขนัเพื่อแยง่ชงิแรงงานกลุ่มดงักล่าวมมีากขึน้ ซึง่
นโยบายในการสรรหาคดัเลอืกกจ็ะตอ้งใหค้วามส าคญัมากขึน้ตาม โดยอาจตอ้งลดเงือ่นไขบาง
ประการเพื่อใหไ้ดค้นมา หรอืจะตอ้งยอมจ่ายค่าตอบแทนสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ดา้นอื่นๆ
เพิม่เตมิ เป็นตน้ แต่หากแรงงานในสายอาชพีใดมจี านวนมาก หรอืมกีลุ่มคนเป้าหมายลน้
ตลาดแรงงาน การก าหนดนโยบายของการสรรหาคดัเลอืกกอ็าจเปลีย่นไป เช่น การมตีวัเลอืก
มากขึน้อาจก าหนดมาตรฐานสงูขึน้ หรอืความรูค้วามสามารถและประสบการณ์มากขึน้ หรอืมี
ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ แต่การจา่ยค่าตอบแทนยงัคงเท่าเดมิ เป็นตน้ 

แนวคิดในการสรรหาบคุลากร 

การสรรหาบุคลากรขององคก์าร ยงัขึน้อยูก่บัสถานการณ์ดา้นเวลาดว้ยว่า มคีวาม
เรง่ด่วนมากน้อยเพยีงใด ซึง่หากองคก์ารตอ้งการเรง่ด่วนอาจตอ้งใชว้ธิกีารสรรหาเชงิรกุ แต่ใน
สถานการณ์ปกตอิาจตอ้งใชเ้ชงิรบั เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานขององคก์าร โดย
แนวคดิทัง้สองแบบมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. แนวคิดเชิงรกุ หมายถงึ แนวคดิทีอ่งคก์ารเป็นผูว้ ิง่เขา้หาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
ดว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารต่างๆ เพื่อมุง่ท าใหเ้กดิการจงูใจต่อกลุ่มคนเป้าหมายให้
เกดิความสนใจเขา้มาสมคัรงานกบัองคก์าร ซึง่แนวคดิดงักล่าวนี้ถูกใชม้ากกบัต าแหน่งงานทีม่ ี
ความขาดแคลน หรอืในกรณทีีอ่งคก์ารตอ้งการใหม้ตีวัเลอืก (ผูส้มคัรงาน) ทีม่ากขึน้ ซึง่แนวคดิ
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นี้จะท าใหอ้งคก์ารตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายและเวลามากกว่าแนวคดิเชงิรบั ส่วนวธิทีีใ่ชส้ าหรบัแนวคดิ
เชงิรกุ สามารถกระท าไดโ้ดย การลงประกาศทางสื่อต่างๆ การตดิต่อผ่านสถาบนัการศกึษา 
หรอืการจดักจิกรรมนดัพบแรงงานต่างๆ เป็นต้น 

2. แนวคิดเชิงรบั หมายถงึ แนวคดิทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิความประหยดั โดยองคก์ารไม่
ตอ้งดิน้รนแสวงหาบุคลากรเลย ซึง่วธิกีารนี้จะสามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้กบัต าแหน่งทีม่คีวามส าคญั
มากและต าแหน่งทีม่คีวามส าคญัน้อย แต่โดยปกตสิ่วนใหญ่แลว้มกัจะถูกน ามาใชก้บัต าแหน่งที่
ไมค่่อยส าคญัมากนกั และมกัจะเหมาะสมกบัองคก์ารทีม่ชีื่อเสยีงหรอืเป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างด ี
โดยองคก์ารไมต่อ้งสิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายหรอืเสยีเวลาในการเสาะแสวงหาผูส้มคัรเลย หรอือาจ
น ามาใชใ้นกรณีทีต่ าแหน่งงานนัน้ๆ ลน้ตลาด (มผีูส้มคัรงานจ านวนมาก) ตวัอยา่งวธิกีารหรอื
แนวคดิเชงิรบั เช่น การตดิประกาศรบัสมคัรงานหน้าส านกังาน การใชว้ธิกีารแนะน าแบบปาก
ต่อปาก การพจิารณาจากใบสมคัรทีผู่ส้มคัรส่งมายงัส านกังาน หรอืผูส้มคัรเดนิทางมากรอกใบ
สมคัรงานดว้ยตนเองทีส่ านักงาน เป็นตน้ 

กระบวนการในการสรรหาบคุลากร 

เมือ่องคก์ารมขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัต าแหน่งงานว่าง และไดท้ราบถงึคุณสมบตัขิองผูท้ี่
คาดหมายว่าจะมาท าหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานในต าแหน่งงานนัน้ๆแลว้ หรอื หมายถงึ การไดม้า
ซึง่เอกสารดา้นการบรรยายลกัษณะของงาน (Job Description) และ เอกสารดา้นการบรรยาย
คุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน (Job Specification) แลว้นัน่เอง หลงัจากนัน้องคก์ารจะตอ้งท าการ
วางแผนทรพัยากรมนุษย ์เพื่อท าการก าหนดอตัราก าลงัคนทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ และเมือ่ได้
จ านวนและคุณสมบตัขิองบุคคลทีอ่งคก์ารตอ้งการแลว้ องคก์ารกจ็ะท าการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนของกระบวนการสรรหาต่อไป ซึง่กระบวนการสรรหาบุคลากรนัน้ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ขัน้ตอนในการก าหนดลกัษณะงานและการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ โดยในขัน้ตอน
นี้องคก์ารจะตอ้งทราบถงึจ านวนและลกัษณะของพนกังานแต่ละคนและในแต่ละต าแหน่ง ว่ามี
ลกัษณะอยา่งไร และจ านวนทีต่อ้งการรบักีต่ าแหน่ง หรอืเรยีกว่า รูก้ลุ่มคนเป้าหมายแลว้นัน่เอง 

2. ขัน้ตอนในการเลอืกเทคนิคหรอืวธิกีารในการสรรหา ทีม่คีวามเหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลเป้าหมายในแต่ละกลุ่มมากทีสุ่ดนัน้ แต่ละองคก์ารจะตอ้งใชเ้ทคนิค หรอืวธิกีารในการสรร
หาทีม่คีวามแตกต่างกนัไป กล่าวคอื องคก์ารจะตอ้งเลอืกทางเลอืกหรอืเทคนิควธิกีารว่า จะใช้
เทคนิคหรอืวธิกีารใด จงึจะสื่อขอ้มลูเขา้ถงึกลุ่มบุคคลเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ด เช่น การใชว้ธิกีาร
ประกาศตามหนงัสอืพมิพห์รอืตามสถาบนัการศกึษา หรอืการเขา้รว่มกจิกรรมนดัพบแรงงาน
ทัว่ไป เป็นตน้ 
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3. ขัน้ตอนในการก าหนดรายละเอยีดเพื่อใหผู้ห้างานเกดิความสนใจ โดยการก าหนด
รายละเอยีดจะตอ้งมคีวามชดัเจน เลอืกใชข้อ้ความทีต่รงกบัเจตนาทีผู่ส้ ื่อตอ้งการแจง้ใหผู้อ่้าน 
หรอืกลุ่มบุคคลเป้าหมายไดร้บัทราบและเกดิความเขา้ใจอยา่งตรงกนั และตอ้งท าใหเ้กดิการจงู
ใจกลุ่มบุคคลเป้าหมายใหม้าสมคัรงานกบัองคก์าร 

4. ขัน้ตอนในการด าเนินการสรรหา    เป็นขัน้ตอนทีอ่งคก์ารเริม่ด าเนินกจิกรรมในการ
สรรหา หรอืขัน้ตอนทีน่ าเอาแผนงานหรอืรายละเอยีดของกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัท าไว ้ ไปด าเนินการ
สรรหากลุ่มบุคคลเป้าหมายใหม้าสมคัรงาน เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  

อยา่งไรกต็าม กจิกรรมในการด าเนินการสรรหาจะมทีศิทางอยา่งไรนัน้ ตอ้งขึน้อยูก่บั
ปจัจยัแวดลอ้มทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์ารดว้ย ดงัแสดงในรปูภาพที ่ 6 – 1 ซึง่
เป็นการแสดงถงึกระบวนการสรรหาในขัน้ตอนต่างๆ โดยเริม่ตน้ตัง้แต่เมือ่หน่วยงานไดข้อ้มลู
ของการสรรหามาจากขัน้ตอนของการวางแผนทรพัยากรมนุษยแ์ลว้ กจ็ะท าใหเ้กดิทางเลอืกของ
ช่องทางหรอืเทคนิคในการสรรหา จากนัน้จงึเริม่ด าเนินการสรรหาซึง่สามารถท าไดท้ัง้การสรร
หาจากภายในองคก์าร และการสรรหาจากภายนอกองคก์าร จนกระทัง่ไดบุ้คคลกลุ่มเป้าหมาย 
ซึง่การสรรหาดงักล่าว จะกระท าภายใตก้รอบของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร 

แต่อยา่งไรกต็ามนกัวชิาการบางท่าน อาจรวมเอากระบวนการสรรหาและการคดัเลอืกเขา้ไว้
ดว้ยกนั โดยเรยีกรวมกนัว่าเป็นกระบวนการ ในการสรรหาคดัเลอืกกไ็ด ้ ซึง่เป็นการมองทัง้ใน
มมุมองของกระบวนการในการท างานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ และในมมุมองของผูส้มคัรงานดงันี้ 
(Dessler, 2005 : 152) 
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รปูภาพท่ี 6 -  1 แสดงขัน้ตอนของกระบวนการในการสรรหาคดัเลอืก (Recruitment & 

Selection Process 

ท่ีมา : Dessler (2013 : 152) 

 

แหล่งในการสรรหาบคุลากร 

เมือ่เกดิต าแหน่งงานว่างขึน้ภายในองคก์าร หน่วยงานดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะมี
แนวทางในการด าเนินการได ้ 2 แนวทาง คอื 1) การสรรหาบุคลากรจากบุคคลภายในองคก์าร
และ 2) การสรรหาบุคลากรจากบุคคลภายนอกองคก์ารดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ซึง่บางคนอาจเขา้ใจ
ว่าการสรรหาบุคลากรนัน้ จะตอ้งท าการสรรหาจากภายนอกองคก์ารอย่างเดยีวเท่านัน้ ซึง่นัน่
เป็นความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งนกั     เนื่องจากองคก์ารยงัสามารถท าการสรรหาบุคคลจากภายใน
องคก์ารไดด้ว้ย ซึง่การสรรหาพนกังานจากทัง้ 2 แหล่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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1. แหล่งสรรหาจากภายในองคก์าร (Internal Source) หมายถงึ การสรรหาบุคลากร 
จากบุคคลทีอ่ยู่ภายในองคก์าร โดยพจิารณาจากประวตัใินการท างาน ทกัษะ ประสบการณ์การ
ท างาน ความรูค้วามสามารถและความประพฤตขิองบุคคลนัน้ๆ  

2. แหล่งสรรหาจากภายนอกองคก์าร (External Source) หมายถงึ การสรรหา
บุคลากรจากบุคคลทีอ่ยู่ภายนอกองคก์าร ซึง่จะสามารถกระท าไดห้ลายวธิดีว้ยกนั ดงัจะได้
กล่าวถงึในหวัขอ้เทคนิควธิกีารสรรหาต่อไป 

เทคนิควิธีการสรรหาบคุลากร 

1. การสรรหาจากภายในองคก์าร (Internal Source) สามารถท าไดใ้น 2 ลกัษณะ 
กล่าวคอื 

1.1 จากผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูเ้ลอืกเอง จะเป็นการสรรหาแบบกึง่ไมเ่ป็นทางการ 
โดยเปิดโอกาสใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจของหวัหน้างานหรอืเป็นการเลื่อนต าแหน่งนัน่เอง 

1.2 ต าแหน่งทีไ่ดจ้ากการบรรจแุละแต่งตัง้ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไว ้ หรอืเมือ่
ถงึระยะเวลาทีต่อ้งไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง ซึง่การสรรหาดว้ยวธินีี้จะสามารถกระท าไดอ้ย่าง
รวดเรว็ และไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยในการประกาศรบัสมคัรแบบเป็นทางการ ซึง่จะท าใหล้ดขัน้ตอนและ
งบประมาณของการสรรหาลงได ้ หรอือาจเลอืกวธิกีารทีเ่ป็นทางการมากขึน้กไ็ด ้ โดยท าการ
ประกาศรบัสมคัร การสอบแขง่ขนัหรอืสมัภาษณ์ และคดัเลอืกอยา่งเป็นทางการ แต่ทัง้นี้จะจ ากดั
สทิธหิรอืใหโ้อกาสเฉพาะบุคคลทีอ่ยูภ่ายในองคก์ารเท่านัน้ 

2. การสรรหาจากแหล่งภายนอกองคก์าร (External Source) ซึง่จะมวีธิกีารที่
หลากหลายแตกต่างกนั ดงันี้ 

2.1 การแนะน า ทัง้การแนะน าจากบุคคลภายในองคก์าร หรอืจากบุคคลทีรู่จ้กั
กบัผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง ซึง่มกัใชก้บัต าแหน่งงานทีไ่ม่มคีวามส าคญัมากนกั  

2.2 หน่วยงานของรฐั ซึง่ผูส้มคัรไมไ่ดเ้สยีค่าใชจ้า่ยใดๆ โดยหน่วยงานของรฐัจะ
เป็นตวักลางใหอ้งคก์ารและบุคคลกลุ่มเป้าหมายไดพ้บปะกนั โดยไมค่ดิค่าบรกิาร เช่น 
ส านกังานจดัหางานจงัหวดั เป็นตน้ 

2.3 จากหน่วยงานของภาคเอกชน เช่น บรษิทัจดัหางาน ซึง่การสรรหาจาก
หน่วยงานของเอกชนนี้ ผูส้มคัรงานจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการบรกิารหรอืค่าด าเนินการเอง 

2.4 จากการประกาศตามสื่อหนังสอืพมิพ ์ ซึง่เป็นวธิทีีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก 
เนื่องจากสามารถเหน็ประกาศรบัสมคัรงานไดง้่ายตามหนงัสอืพมิพท์ัว่ไป 

2.5 จากการประกาศตามสื่อวทิย ุ โดยเฉพาะมกัถูกน ามาใชก้บักรณีทีอ่งคก์ารมี
ความตอ้งการบุคคลในทอ้งถิน่  
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2.6 จากการประกาศตามสื่อโทรทศัน์ ซึง่วธินีี้เป็นวธิทีีท่ าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายสงูมาก    
ดงันัน้จงึท าใหห้น่วยงานเอกชนมกัไม่นิยมใช ้ ส่วนองคก์ารของรฐับางครัง้อาจใชเ้ป็นตวัหนงัสอื
วิง่บนจอโทรทศัน์แทน 

2.7 จากสื่อสิง่พมิพเ์ฉพาะกลุ่ม เช่น นิตยสารเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ นิตยสาร
ธุรกจิ โดยองคก์ารทีต่อ้งการบุคลากรทีม่ทีกัษะหรอืความสามารถเฉพาะดา้น สามารถเลอืกลง
รบัสมคัรงานในนิตยสารเหล่านี้ได ้

2.8 จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ ซึง่การสรรหาผ่านทางสถาบนัการศกึษาต่างๆ
นัน้ อาจจะตอ้งพจิารณาถงึชื่อเสยีงของสถาบนัการศกึษา และชื่อเสยีงของคณะหรอืสายวชิาชพี
นัน้ๆ ดว้ย องคก์ารอาจเลอืกรบัสมคัรงานในช่วงเวลาทีน่กัศกึษาใกลจ้บการศกึษา หรอือาจใช้
วธิกีารสรรหาโดยลกัษณะของการใหทุ้นการศกึษา ซึง่มขีอ้พนัธะสญัญากบัองคก์ารว่าจะกลบัมา
ปฏบิตังิานกบัองคก์ารภายหลงัทีจ่บการศกึษาแลว้ 

2.9 จากใบสมคัรทีส่่งทางไปรษณยีม์ายงัองคก์าร ซึง่โดยปกตภิายหลงัจากทีจ่บ
การศกึษาแลว้ ผูส้มคัรภายนอกองคก์าร อาจเลอืกใชว้ธิกีารสมคัรโดยการส่งจดหมายสมคัรงาน 
เนื่องจากเป็นวธิกีารทีง่่ายและสะดวกกว่า และเมือ่องคก์ารมตี าแหน่งงานว่างลง กอ็าจพจิารณา
จากใบสมคัรทีส่่งมาและเชญิเขา้มาสมัภาษณ์กไ็ด ้

2.10 จากใบสมคัรทีผู่ส้มคัรเดนิทางมากรอกใบสมคัรดว้ยตนเอง ในกรณดีงักล่าว
นี้หากหน่วยงานทีเ่ปิดรบัสมคัรเป็นหน่วยงานทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีต่อ้งการของผูก้ าลงัแสวงหา
งาน ผูส้มคัรมกัจะเลอืกเขา้มาเขยีนใบสมคัรดว้ยตนเอง และเมือ่องคก์ารมตี าแหน่งงานว่าง ก็
อาจพจิารณาจากใบสมคัรที่มผีูม้ากรอกไว ้

2.11 จากการประมลูตวั วธินีี้ส่วนใหญ่มกัจะน ามาใชก้บัต าแหน่งทีม่คีวามส าคญั
มาก ซึง่ตอ้งการผูม้ปีระสบการณ์หรอืมทีกัษะในการปฏบิตังิานสงู ดงันัน้จงึอาจตอ้งท าการซือ้ตวั
มาจากหน่วยงานอื่นๆ 

2.12 จากตลาดนดัพบแรงงาน โดยหน่วยงานทีต่อ้งการบุคคลากรอาจรวมตวักนั
จดักจิกรรมตลาดนดัแรงงานขึน้ หรอือาจเป็นการจดัขึน้ตามนโยบายของรฐักไ็ด้ ซึง่จะท าให้
ผูส้มคัรงานมาท าการสมคัรงานกบัตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากสามารถเลอืกประเภท
ของหน่วยงานและเลอืกประเภทขององคก์ารได้  

2.13 จากการส่งเจา้หน้าทีไ่ปท าการรบัสมคัรงานตามแหล่งต่างๆ ซึง่บางต าแหน่ง
งานหรอืบางลกัษณะงาน อาจส่งเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งออกแสวงหาบุคคลเป้าหมายดว้ยตนเอง
ตามแหล่งต่างๆกไ็ด ้

2.14 จากแรงงานทีอ่พยพมาจากต่างประเทศ ปจัจุบนัไดม้บุีคลากรของหน่วยงาน
ทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เลอืกทีจ่ะจา้งแรงงานจากต่างประเทศมากขึน้ เนื่องจาก
เหตุผลทีแ่รงงานต่างชาตมิกัมคี่าจา้งทีต่ ่ากว่าส าหรบัเอกชน เช่น การจา้งแรงงานจากประเทศ
พมา่ ลาว เขมร เป็นต้น ส่วนภาครฐัมกัมเีหตุผลของการจา้งคอืตอ้งการทีป่รกึษาหรอืผูบ้รหิารที่
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มทีกัษะ ความรูค้วามสามารถหรอืประสบการณ์เฉพาะดา้น เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม การจา้ง
แรงงานต่างประเทศตอ้งพจิารณาถงึขอ้บงัคบัของกฎหมายแรงงานดว้ย 

2.15 จากองคก์ารการกุศลหรอืองคก์ารทางดา้นศาสนา โดยบางครัง้การสรรหา
บุคลากรอาจท าไดก้บัองคก์ารทางดา้นการกุศล หรอืองคก์ารทางดา้นศาสนา ซึง่อาจเนื่องมาจาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารนัน้ๆ กบัองคก์ารทางดา้นการกุศลหรอืองคก์ารศาสนาต่างๆ  

2.16 จากการแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างองคก์าร โดยองคก์ารทีเ่ป็นพนัธมติร
หรอืลงนามท าสญัญากนั อาจมกีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างกนัได ้เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหว่างกนัในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ 

2.17 จากการรบัสมคัรงานผ่านทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ปจัจบุนัเทคโนโลยี
ทางดา้นการสื่อสารนับเป็นทีน่ิยมแพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากมคีวามสะดวกรวดเรว็เขา้ถงึได้
งา่ยและมคีวามประหยดั ดงันัน้ องคก์ารหลายแห่งจงึไดน้ าเอาระบบอนิเตอรเ์น็ตมาใชใ้นการรบั
สมคัรงานมากขึน้ 

2.18 จากการแจกใบปลวิ วธินีี้ตามปกตแิลว้มกัจะน ามาใชก้บัการสรรหาต าแหน่ง
งานทีไ่มส่ าคญัมากนกั หรอืใชก้บักลุ่มคนทีม่กีารศกึษาทีไ่มส่งูนกั และองคก์ารมกัตอ้งการบุคคล
ในจ านวนมาก 
 

ตารางท่ี 6 -  1 แสดงขอ้ดแีละขอ้เสยีของสื่อแต่ละประเภททีใ่ชใ้นการสรรหาบุคคลกร 

ประเภทของส่ือท่ี
ใช้ในการสรรหา 

(Type Of Media) 

ข้อดี 

(Advantages) 

ข้อเสีย 

(Disadvantages) 

จะใช้เมื่อใด 

(When To Use) 

หนงัสอืพมิพ ์

(Newspapers)  

-รวดเรว็ ทนัเวลา 

-ขนาดการโฆษณา 

-มคีวามยดืหยุ่น สามารถเลอืก
ขอ้ความตามความเหมาะสมได ้

-เขา้ถงึง่าย 

-คุณภาพการพมิพต์ ่า  
-เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

-ผูมุ้่งหวงัอาจไม่สนใจ 

-มคีวามครอบคลุมพืน้ทีท่าง
ภูมศิาสตรไ์ดม้ากกว่า 

เมื่อองคก์ารมี
ความตอ้งการ 

นิตยสาร 

(Magazines) 

-คุณภาพการพมิพส์งู 

-สามารถเลอืกกลุ่มเป้าหมายได้
ง่าย 

-สือ่มอีายุนาน 

 

-ไม่จ ากดัการสรรหาใน 

เขตเฉพาะ 
-สือ่มอีายุนาน 

เมื่อองคก์ารมี
ความตอ้งการ 

วทิยแุละโทรทศัน์ 

(Radio And  

Television) 

-สรา้งความสนใจไดม้ากกวา่ 

-เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายกว่า 
สือ่ประเภทอื่น 

-มคีวามยดืหยุ่นมาก 

-มกีารตอบสนองมากกว่า 

-เน้ือหามจี ากดั 

-มคี่าใชจ้่ายสงู 

-องคก์ารมกีารสญูเสยีจาก
การใชจ้่ายสงู 

เมื่อตอ้งการผลใน
เวลาอนัรวดเรว็ 
และครอบคลุม
พืน้ทีก่วา้งขวาง 
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ประเภทของส่ือท่ี
ใช้ในการสรรหา 

(Type Of Media) 

ข้อดี 

(Advantages) 

ข้อเสีย 

(Disadvantages) 

จะใช้เมื่อใด 

(When To Use) 

อนิเทอรเ์น็ต 
(Internet) 

-เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเป็น
จ านวนมาก และสามารถสง่
ขอ้มลูยอ้นกลบัไดอ้ย่างรวดเรว็  

-มผีูส้มคัรทีคุ่ณสมบตัไิม่ตรง
กบัความตอ้งการเป็นจ านวน
มาก 

เมื่อตอ้งการผลใน
เวลาอนัรวดเรว็ 
และครอบคลุม
พืน้ทีก่วา้งขวาง 

เวบ็ไซดข์อง
หน่วยงาน 
(Organizational 

website) 

-กระจายครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็น
จ านวนมาก  
-สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้
เฉพาะเจาะจง 

-มผีูส้มคัรทีคุ่ณสมบตัไิม่ตรง
กบัความตอ้งการเป็นจ านวน
มาก 

เมื่อตอ้งการผลใน
เวลาอนัรวดเรว็ 
และครอบคลุม
พืน้ทีก่วา้งขวาง 

จุดขาย หรอืจุด
แสดงสนิคา้ 

(Point-of-

purchase) 

-สามารถดงึดดูความสนใจไดไ้ด้
มากกว่า 

-สามารถกระท าไดท้นัท ี

-มคีวามยดืหยุ่นสงู 

-ตอ้งเสยีเวลาและค่าใชจ้่าย
ในการแสวงหาพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม 

อาจมกีารจดัแสดง
นิทรรศการ
แรงงานที่
ส านกังาน  

 

อยา่งไรกต็าม การสรรหาบุคลากรทัง้จากแหล่งภายในองคก์าร และภายนอกองคก์ารจะ
มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ผูท้ีท่ าการสรรหาควรใหค้วามส าคญัและน าไปพจิารณา 
ดงันี้ 

ข้อดีของการสรรหาบคุลากรจากภายในองคก์าร 

1. เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน กล่าวคอื ท าใหบุ้คลากรทีท่ างานใน
องคก์ารมานาน ไดม้โีอกาสในการรบัต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ และมคีวามกา้วหน้าในอาชพีมากขึน้ 

2. เป็นการประหยดังบประมาณค่าใชจ้่ายขององคก์าร เนื่องจากการสรรหาจากแหล่ง
ภายใน เป็นการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งหรอืรบับุคลากรจากภายในองคก์าร จงึท าใหเ้กดิความ
รวดเรว็และเสยีค่าใชจ้่ายทีน้่อยลง 

3. ประหยดัเวลาทีใ่ชใ้นการสอนงาน หรอืการแนะน างาน เนื่องจากเป็นบุคลากรเดมิ
ขององคก์าร ดงันัน้การสอนหรอืการแนะน างาน จงึใชเ้วลาทีน้่อยกว่าบุคลากรทีท่ าการรบัมาจาก
ภายนอก  เนื่องจากมคีวามคุน้เคยกบัองคก์ารดอียูแ่ลว้ 

4. ระยะเวลาทีไ่ดบุ้คลากรมกัมคีวามรวดเรว็กว่าการสรรหาจากแหล่งภายนอก
องคก์าร เนื่องจากมกีระบวนการทีน้่อยกว่า 
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ข้อเสียของการสรรหาบคุลากรจากภายในองคก์าร 

1. ขาดความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆแก่องคก์าร และขาดการประเมนิดา้นโอกาส การ
แกไ้ขปญัหา และการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เนื่องจากบุคลากรทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดมิๆใน
องคก์ารกจ็ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มเดมิๆ ท าใหค้วามคดิ การปฏบิตัตินต่างๆ ตลอดจน
ค่านิยมเป็นแบบเดมิๆ เหมอืนเช่นทีเ่คยปฏบิตักินัมาจนกลายเป็นความเคยชนิ 

2. โอกาสทีจ่ะไดบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม มน้ีอยกว่าการสรรหา
บุคคลจากภายนอกองคก์าร เนื่องจากมตีวัเลอืกทีน้่อยกว่า 

3. ก่อใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระดบัล่างๆ ซึง่ปกติ
มกัตอ้งการในปรมิาณทีม่าก 

ส่วนการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายนอกองคก์ารนัน้ มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีเช่นเดยีวกนั 
ซึง่ผูท้ีท่ าการสรรหาควรใหค้วามส าคญัและน าไปพจิารณา ดงันี้ 

ข้อดีของการสรรหาจากภายนอกองคก์าร 

1. สรา้งโอกาสในการพฒันาดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่องคก์าร  และก่อใหเ้กดิการ
พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  เนื่องจากองคก์ารไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  เทคนิคหรอืวธิกีารใหม่ๆ  จาก
บุคคลภายนอกองคก์าร ซึง่บุคคลเหล่านี้จะมมีมุมองทีแ่ตกต่างจากบุคคลภายในองคก์าร 

2. โอกาสทีจ่ะไดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน
มมีากกว่า เนื่องจากการมตีวัเลอืกทีม่ากกว่า 

3. เป็นการแกไ้ขปญัหาเรือ่งการขาดแคลนบุคลากร เน่ืองจากองคก์ารสามารถสรรหา
บุคลากรจากภายนอกไดใ้นจ านวนทีม่ากกว่าการสรรหาจากภายในองคก์าร  

ข้อเสียของการสรรหาจากภายนอกองคก์าร 

1. สิน้เปลอืงเวลาและค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการขององคก์าร เนื่องจากมบีุคลากรหรอื
เจา้หน้าทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งหลายคน จงึตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยดา้นแรงงาน อุปกรณ์ เอกสาร และ
ค่าใชจ้่ายผ่านสื่อต่างๆเป็นจ านวนมาก 

2. ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังานภายในองคก์าร ซึง่มคีวาม
คาดหวงัความเจรญิก้าวหน้าในสายงานตามล าดบั แต่องคก์ารกลบัสรรหาบุคคลจากภายนอก
เขา้มารบัต าแหน่ง แทนการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรภายในองคก์าร เป็นตน้ 

3. ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏบิตังิาน โดยอาจเสีย่งต่อการเกดิความขดัแยง้
ของคลื่นลกูเก่าและคลื่นลกูใหม ่ทัง้ในดา้นบุคลกิภาพ ความคดิ ค่านิยม บรรทดัฐาน เป็นตน้ จน
อาจส่งผลใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิลได ้
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ต าแหน่งผูบ้ริหารของฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 

ผูบ้รหิารของฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ นบัว่ามคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์าร เน่ืองจาก
ผูบ้รหิารเป็นผูน้ าองคก์าร เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการวางแผน การก าหนดนโยบายตลอดจน
กระบวนการในการปฏบิตังิาน อนัจะส่งผลต่อความอยูร่อดและความเจรญิรุง่เรอืงขององคก์าร 
ดงันัน้ เมือ่องคก์ารต้องการต าแหน่งผูบ้รหิาร จงึตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาเป็นอย่างยิง่ซึง่
ผูบ้รหิารฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ จะมคีวามสมัพนัธก์บัระบบการบรหิารทัว่ทัง้องคก์าร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แนวทางการด าเนินงาน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกจิการ ทีเ่ป็นประเดน็
พืน้ฐานในการก าหนดวตัถุประสงคข์องหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ซึง่ไดท้ าการก าหนดขึน้มา
เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน  นอกจากนี้ โครงสรา้งขององคก์ารใน
ปจัจบุนัและในอนาคต จะเป็นตวัก าหนดจ านวนและประเภทของผูบ้รหิาร ทีอ่งคก์ารมคีวาม
ตอ้งการ ซึง่ความตอ้งการเหล่านี้จะตอ้งพจิารณาควบคู่กนักบั “จ านวนผูบ้รหิารทีอ่งคก์ารมอียู่” 
(Management Inventory) ซึง่จะตอ้งพจิารณาทัง้แหล่งผูบ้รหิารภายในและแหล่งภายนอก
องคก์าร และจะน ามาพจิารณาในการสรรหาคดัเลอืกต่อไป 

การจดัเตรยีมบุคลากรเพื่อการก้าวเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้รหิารในอนาคต นบัเป็นประเดน็ที่
ส าคญัประเดน็หนึ่ง โดยเฉพาะผูบ้รหิารในระดบัสงูของหน่วยงานภาครฐั เนื่องจากในองคก์าร
ภาครฐัจะใชร้ะบบการไต่เตา้ขึน้สู่ต าแหน่งผูบ้รหิาร เพราะไดน้ าประเดน็ดา้นความอาวุโสมาเป็น
เกณฑป์ระกอบในการพจิารณาดว้ย ซึง่กว่าเจา้หน้าทีข่า้ราชการผูใ้ดจะไดก้้าวขึน้สู่ต าแหน่ง
ผูบ้รหิาร กเ็กอืบจะเกษยีณอายรุาชการแลว้ จงึท าใหเ้หลอืเวลาในการปฏบิตังิานในต าแหน่ง
เหลอืเพยีงไมก่ีปี่ จงึท าใหเ้กดิความสญูเปล่าและการสญูเสยีโอกาสในการใชผู้ม้ทีกัษะและ
ประสบการณ์ ในการปฏบิตังิานทีส่ าคญัๆใหแ้ก่หน่วยงานของรฐับาล ดงันัน้การเตรยีมการ
ส าหรบัการสรา้งผูบ้รหิาร จงึสามารถกระท าไดโ้ดยการจดัท า “แผนภูมอิตัราก าลงัทีม่อียู่” 
(Inventory Chart) ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งบรหิารต่างๆ ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต อกี
ทัง้ยงัท าใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึบุคคลากรทีค่าดว่าจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ 
โดยขอ้ดขีองแผนภูมอิตัราก าลงัคนนัน้มดีงันี้ 

1. ช่วยใหม้องเหน็ภาพกวา้งๆ เกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน
ขององคก์าร 

2. ช่วยใหง้า่ยต่อการเลื่อนต าแหน่งผูบ้รหิารทีม่คีวามพรอ้ม 

3. ช่วยแสดงใหเ้หน็ถงึอุปทานดา้นก าลงัคน และผูบ้รหิารในอนาคต โดยชีใ้หเ้หน็ว่า
ใครควรจะไดร้บัการส่งเสรมิทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 

4. ท าใหท้ราบถงึจ านวนของบุคลากรทีจ่ะเกษยีณอายุ และจดัเตรยีมวางแผนการ
บรรจบุุคลากรทดแทน 
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5. ท าใหส้ามารถเตรยีมแผนหรอืโครงการใสการสรรหาและการฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิ
ความสอดคลอ้งกบัอุปทานดา้นผูบ้รหิารในอนาคต 

6. ท าใหส้ามารถเตรยีมแผนการโยกยา้ยสบัเปลีย่นไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะใน
หน่วยงานทีม่จีุดอ่อนดา้นความสามารถของผูบ้รหิาร 

7. ผูบ้รหิารสามารถจดัแผนการพฒันาอาชพี ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างเหมาะสม 

อยา่งไรกต็าม การน าแผนภมูอิตัราก าลงัคนมาใช้ กอ็าจท าใหเ้กดิขอ้เสยีหลายดา้นดว้ย
เช่นกนั ดงันี้ 

1. แผนภูมไิมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งงานทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัการแต่งตัง้ (Career 

Path) เพื่อใหไ้ปด ารงต าแหน่งนัน้ๆ 

2. ขอ้มลูในแผนภมูยิงัมไีม่มากพอทีจ่ะวดัศกัยภาพของแต่ละบุคคลได ้ดงันัน้จงึจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งใชก้ารบนัทกึประวตักิารท างาน ทกัษะ ประสบการณ์ รวมถงึขอ้มลูดา้นอื่นๆ ของ
บุคลากรประกอบการพจิารณาเลื่อนต าแหน่งดว้ย 

3. เป็นเรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลาและความพยายามอยา่งมาก ในการท าใหแ้ผนภูมมิคีวาม
ทนัสมยัอยูเ่สมอ และอาจเกดิความลงัเลใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารในการท าใหแ้ผนภูมเิกดิความสมบรูณ์
มากทีสุ่ด ทัง้นี้เพราะผูบ้รหิารอาจเกดิความกลวัว่า ตนจะสญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามสามารถใหแ้ก่
หน่วยงานหรอืฝา่ยอื่นๆ หากมแีผนในการโยกยา้ยหรอืเลื่อนต าแหน่ง 

การคดัเลือก 

การคดัเลอืก (Selection) นบัเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
เนื่องจากหากคดัเลอืกไดผู้ท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามสามารถ กจ็ะสรา้งความเสยีหายต่อองคก์ารได้ ซึง่
หลงัจากทีอ่งคก์ารไดก้ลุ่มผูส้มคัรงานทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีอ่งคก์ารตอ้งการ หรอืผ่านขัน้ตอน
ของการสรรหา (Recruitment) มาแลว้ ล าดบัต่อมากเ็ขา้สู่กระบวนการในการคดัเลอืก ในอดตี
อาจรวมขัน้ตอนของการสรรหาและการคดัเลอืกเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่ในภาษาองักฤษ มกันิยมเรยีก
รวมกนัว่า “Recruitment And Selection” (R & S) แต่ปจัจุบนั มกัแยกการสรรหากบัการ
คดัเลอืกออกจากกนั เนื่องจากสามารถแบ่งช่วงเวลาและลกัษณะของกจิกรรมออกจากกนัได้
อยา่งชดัเจน อกีทัง้แต่ละขัน้ตอน ยงัมรีายละเอยีดของงานทีต่อ้งพจิารณาอกีมาก ซึง่หลกัการที่
ส าคญัของการคดัเลอืกบุคลากรของทางราชการไทยนัน้ จะตอ้งยดึตามหลกัคุณธรรม (Merit 

System) กล่าวคอื ยดึความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของบุคคลทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิาน ความเท่าเทยีมกนัในโอกาสและยดึถอืประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ดงันัน้ จงึ
ตอ้งด าเนินการดว้ยกระบวนการทีไ่ดม้าตรฐาน ยตุธิรรม และโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบตาม
แนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ไีด ้ ซึง่ในบทเรยีนนี้จะกล่าวถงึกจิกรรมหรอืขัน้ตอนของ
การคดัเลอืกบุคลากรภาครฐั ดงัต่อไปนี้ 
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ความหมายของการคดัเลือก 

นกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการคดัเลอืกบุคลากรไวห้ลากหลายแงม่มุ
แตกต่างกนั ดงันี้ 

แอนโทนี่ เคกมาร ์และ เพอรร์วิ (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 2002 : 250) ไดก้ล่าว
ว่า การคดัเลอืกบุคลากร เป็นการเลอืกบุคคลจากกลุ่มผูส้มคัร  

บายอาร ์ และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 65) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการคดัเลอืก
บุคลากรว่า เป็นกระบวนการในการเลอืกผูท้ีน่่าจะปฏบิตังิานใหเ้กดิความส าเรจ็ได ้

เวอรเ์นอร ์ ซเูออร ์ และแจค็สนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 192) ไดใ้ห้
ความหมายของการคดัเลอืกบุคลากรว่า หมายถงึ กระบวนการในการไดร้บัและใชข้อ้มลูเกีย่วกบั
ผูส้มคัรงาน ในการตดัสนิใจว่าใครควรทีจ่ะถูกจา้ง ทัง้การจา้งระยะสัน้และระยะยาว  

รอบบลิ และ คาวลเ์ทอร ์ (Robbins & Coulter 2007 : 359) กล่าวว่า การคดัเลอืก
บุคลากร หมายถงึ การกลัน่กรอง คดัเลอืก ผูส้มคัรงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้นทีม่คีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ดเป็นพนกังาน 

ลสัซเิออ และ เฮนดอน (Lussier & Hendon, 2013 : 197) ไดร้ะบุว่า การคดัเลอืก
บุคลากร เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องจากการสรรหา ซึง่องคก์ารจะท าการคดัเลอืกบุคคลทีม่ ี
คุณสมบตัทิีด่ทีีสุ่ดส าหรบังาน  
 มอนดี ้(Mondy, 2008 : 120-121) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการคดัเลอืกบุคลากรว่า เป็น
กระบวนการของการเลอืกจากกลุ่มผูส้มคัรทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด (Best Suited) ส าหรบั
ต าแหน่งและองคก์าร 

บอยซ ี (Bloisi,  2007 : 107) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการคดัเลอืกบุคลากรว่า เป็นการ
กลัน่กรอง (Sifting) ผูส้มคัรจากเหล่าบรรดาผูส้มคัรงาน และท าการตดัสนิใจเลอืกผูท้ีม่คีวาม
เหมาะสมทีสุ่ด 

วดู และ เพนี (Wood & Payne, 2003 : 2) ไดก้ล่าวว่าการคดัเลอืกบุคลากรนัน้ เป็นการ
มุง่เน้นไปทีก่ารตดัสนิใจเลอืกคนเขา้ท างาน ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิผูส้มคัร 

วนิดา วาดเีจรญิ และคณะ (2556 : 62) กล่าวถงึการคดัเลอืกทรพัยากรมนุษยว์่า
หมายถงึ กระบวนการคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งทีอ่งคก์ารตอ้งการ ซึง่
เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องจากการสรรหา โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเกีย่วกบัคุณสมบตัิ
ของผูส้มคัรอย่างชดัเจน และสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์ (2555 : 88-89) ไดก้ล่าวถงึการคดัเลอืกว่า เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากรทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ การพจิารณา และการตดัสนิใจรบับุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รว่มงานกบัองคก์าร ซึง่การคดัเลอืกบุคลากรเป็นกจิกรรมทีต่อ้งอาศยั
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ความรูแ้ละศลิปะในการคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมกบังาน ออกจากกลุ่มผูส้มคัรงานทัง้หมด โดย
ผูท้ าหน้าทีใ่นการคดัเลอืกบุคลากร จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นหลกัการ และมคีวามเขา้ใจใน
เทคนิคการแยกบุคคลทีต่อ้งการ ออกจากกลุ่มผูส้มคัรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 อนนัตช์ยั คงจนัทร ์ (2557 : 69) ไดอ้ธบิายถงึการคดัเลอืกว่า เป็นกระบวนการของการ
จะ “จา้งงาน” หรอื “ไม่จา้งงาน” ในการรบัสมคัรแต่ละครัง้ โดยกระบวนการจะเกี่ยวขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจในคุณสมบตับิุคลกิลกัษณะทีต่อ้งการ เพื่อใหไ้ดง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ และท าการวดั
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร ซึง่การรบัหรอืไม่รบันัน้ขึน้อยูก่บัคะแนนในการทดสอบทีแ่ตกต่างกนั หรอื
ความประทบัใจจากการสมัภาษณ์ 

 กล่าวโดยสรุปคอื การคดัเลอืกบุคลากร หมายถงึ กระบวนการทีอ่งคก์ารไดด้ าเนินการ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลจากจ านวนผูส้มคัรทัง้หมด เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดทัง้
ความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคต ิ และบุคลกิภาพ ตลอดจน
คุณธรรม และจรยิธรรม ทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ 

ความส าคญัของกระบวนการคดัเลือก  

กระบวนการคดัเลอืกเป็นกระบวนการทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อองคก์าร ทัง้องคก์าร
ภาครฐัและองคก์ารภาคเอกชน โดยในส่วนภาครฐันัน้กระบวนการคดัเลอืกมคีวามส าคญัดว้ย
เหตุผล 3 ประการ ตามแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม ่ดงันี้  

1. เพื่อผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน (Performance) โดยกระบวนการคดัเลอืก จะตอ้ง
สามารถกลัน่กรองบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจรงิๆ เขา้มาปฏบิตังิานใหก้บัองคก์าร เพื่อ
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

2. เพื่อเหตุผลทางดา้นตน้ทุนค่าใชจ้่าย (Cost) การสรรหาคดัเลอืกเป็นกระบวนการที่
องคก์าร จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่บุคลากร นัน่หมายถงึ การมตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้
กระบวนการในการคดัเลอืก จงึตอ้งท าใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีุณภาพและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

3. เพื่อเหตุผลทางดา้นกฎหมายและการจา้งงาน (Legal Implication And Negligent 

Hiring) การคดัเลอืกบุคลากร มคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืสอดคลอ้งกบักฎหมาย กล่าวคอื 1) การ
คดัเลอืกจะตอ้งมคีวามยตุธิรรมกบับุคคลทุกคนตามสทิธมินุษยชน 2) บุคลากรทีไ่ดเ้ขา้มารว่ม
งาน ถอืเป็นพนกังานขององคก์าร ดงันัน้ จงึตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตทิีเ่หมาะสม เช่น ไม่มี
ประวตักิารกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรง เป็นตน้ 

มาตรฐานวิธีการในการคดัเลือก 

การคดัเลอืกเป็นกระบวนการทีอ่งคก์ารตดัสนิใจว่า ผูส้มคัรคนใดควรหรอืคนใดไม่ควรที่
จะไดเ้ขา้มารว่มงานกบัองคก์าร ซึง่วธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐานในการคดัเลอืก (Selection Method 
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Standards) ควรจะเน้นไปที ่5 ประการ ดงันี้ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010 : 

233) 

1. ความเทีย่งหรอืความเชื่อถอืได ้(Reliability) 

2. ความตรงหรอืความสมเหตุสมผล (Validity) 

3. ความสามารถในการสรุปอา้งองิได ้(Generalizability) 

4. ความมปีระโยชน์ (Utility) 

5. ความถูกตอ้งตามกฎหมาย (Legality)   

หลกัการพิจารณาคดัเลือกบคุลากร 

การทีอ่งคก์ารจะไดบุ้คลากรแต่ละคนเขา้มารว่มงานนัน้ องคก์ารจะตอ้งเสยีเวลาและ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ นอกจากนี้ เมือ่องคก์ารรบับุคลากรคนหนึ่ง
คนใดเขา้มาท างานแลว้ องคก์ารยงัตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายต่างๆ อกีอยา่งต่อเนื่อง จนกว่าบุคคลนัน้ๆ 
จะหมดสญัญาขอ้ผกูพนักบัองคก์ารหรอืไดอ้อกจากองคก์ารไป ดงันัน้ องคก์ารควรจะตอ้งมี
หลกัการในการพจิารณาคดัเลอืกอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด  หรอื
ไมใ่หไ้ดบุ้คลากรทีไ่ม่มคีุณภาพเขา้มาท างานใหก้บัองคก์าร ส่วนบุคคลผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ
คดัเลอืกคนเขา้มาท างานนัน้ กจ็ะตอ้งทราบถงึหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขในการพจิารณาทีถู่กตอ้ง 
เหมาะสม และทนักบัยคุสมยัอกีดว้ย ซึง่รายละเอยีดดงักล่าวมหีลากหลายประเดน็ ดงันี้ 

1. พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความปรารถนาท่ีจะท างาน
ให้กบัองคก์าร (Ability-Skill-Desire)  
 ปกตแิลว้องคก์ารทัว่ๆไปมกัมคี าถาม เมือ่จะตอ้งท าการตดัสนิใจพจิารณาคดัเลอืก
บุคลากรว่า ผูส้มคัรรายนี้จะสามารถท างานใหก้บัองคก์ารไดด้หีรอืไม ่ ซึง่องคป์ระกอบของ
ผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะสามารถท างานไดด้หีรอืไม่นัน้ จะประกอบไปดว้ย 3 ปจัจยั ดงัต่อไปนี้ 1) 
ความสามารถ 2) ทกัษะความช านาญ และ 3) ความมใีจรกัในงาน โดยแต่ละองคป์ระกอบนัน้มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 ความสามารถ (Ability) ปกตจิะใหน้ ้าหนกัรอ้ยละ 50 จากองคป์ระกอบทัง้ 3 
องคป์ระกอบ ซึง่หากค านึงถงึความสามารถอยา่งเดยีว อาจกลัน่กรองผูส้มคัรออกไดใ้นจ านวนที่
ไมม่ากนกั เนื่องจากผูส้มคัรทุกคนมกัมคีวามสามารถในงานทีต่นเลอืกสมคัรดอียูแ่ลว้ แต่
องคก์ารกต็อ้งเลอืกบุคคลทีม่คีวามสามารถในระดบัของ “ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐาน”  ที่
องคก์ารก าหนด 

1.2 ทกัษะความช านาญ (Skill) ค าว่า ความสามารถ กบัทกัษะความช านาญนัน้ 
มคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื มคีวามสามารถเหมอืนกนัแต่อาจมคีวามช านาญ ความเชีย่วชาญ 
ความแม่นย าไมเ่ท่ากนักไ็ด ้ ยกตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการพมิพด์ดี ผูส้มคัรหลายคนมี
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ความสามารถในการพมิพด์ดีได ้แต่ความรวดเรว็ ความแมน่ย า และความถูกตอ้งนัน้แตกต่างกนั 
ดงันัน้ เมือ่พจิารณาถงึประเดน็ดงักล่าว จะท าใหส้ามารถคดัเลอืกผูส้มคัรทีม่ ี “ทกัษะความ
ช านาญในระดบัมาตรฐาน” ทีอ่งคก์ารตอ้งการออกมาจากผูส้มคัรงานทีเ่หลอืได ้ โดยปกตจิะให้
น ้าหนกัต่อประเดน็ดงักล่าวนี้ประมาณรอ้ยละ 25  

1.3 ความมใีจรกัในงาน (Desire) ทุกคนมคีวามเชื่อว่า หากบุคคลใดไดท้ างานที่
ตนรกัหรอืสิง่ทีต่นชอบ บุคคลนัน้ยอ่มท างานนัน้ๆ ไดด้ ี และสามารถทีจ่ะพฒันาศกัยภาพไดง้า่ย 
ดงันัน้นอกจากองคก์ารจะพจิารณาในแงข่องความสามารถ และทกัษะความช านาญแลว้ จงึควร
ค านึงถงึความชอบในงานนัน้ๆ ดว้ย ซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูประวตักิารศกึษา การเขา้รว่ม
กจิกรรม ประวตักิารท างาน ใบประกาศนียบตัรต่างๆ เป็นตน้ ซึง่บางครัง้ผูส้มคัรทีม่ ี
ความสามารถ ทกัษะและความช านาญในระดบัทีเ่ท่ากนั แต่อาจมใีจรกัในเนื้องานแตกต่างกนัก็
ได ้ ดงันัน้องคก์ารจงึควรเลอืกผูท้ีม่ใีจรกัในงานนัน้ๆ มากกว่า เพราะนัน่หมายถงึว่า บุคคลนัน้
น่าจะใหค้วามทุ่มเทกบังานมากกว่าบุคคลอื่นๆ ส าหรบัประเดน็ดงักล่าวนี้ จะใหน้ ้าหนกัของ
ความส าคญัประมาณรอ้ยละ 25 จากองคป์ระกอบทัง้ 3 ส่วน 

2. พิจารณาจากบคุลิกภาพและทศันคติ (Personality And Attitude)  
 ผูส้มคัรงานบางคนมคีวามรูค้วามสามารถสงู แต่อาจไมเ่หมาะสมกบัต าแหน่งทีร่บั
การคดัเลอืก เนื่องจากเป็นผูท้ีม่บีุคลกิภาพทีไ่มเ่หมาะสม หรอือาจมทีศันคตทิีไ่มเ่หมาะสมกบั
ต าแหน่งงานกไ็ด ้ ซึง่องคก์ารกอ็าจไมพ่จิารณาคดัเลอืกเขา้ท างาน ยกตวัอยา่งเช่น องคก์าร
ตอ้งการผูส้มคัรงานในต าแหน่งงานที่จะตอ้งมภีาพลกัษณ์ในการแต่งกายทีห่รหูรา มรีสนิยมและ
ทนัสมยั เนื่องจากตอ้งการแสดงออกถงึภาพลกัษณ์แห่งความเป็นองคก์ารสมยัใหม ่ ดงันัน้ 
องคก์ารกจ็ะตอ้งคดัเลอืกผูส้มคัรทีม่บีุคลกิภาพทีม่คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน หรอืลกัษณะ
งานมากทีสุ่ด ส่วนผูท้ีม่บีุคลกิภาพไมเ่หมาะสมกบังาน กจ็ะถูกกลัน่กรองออกไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะไดผู้ท้ีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด ฉะนัน้คนทีเ่ก่ง อาจไมใ่ช่คนทีเ่หมาะสมกเ็ป็นได ้แต่กระนัน้ผูส้มคัรที่
ผ่านการพจิารณาในประเดน็ดงักล่าวกอ็าจมหีลายคน ซึง่องคก์ารก็จะตอ้งท าการพจิารณาใน
ประเดน็อื่นๆต่อไป 

3. พิจารณาระยะเวลาท่ีคาดว่าผูส้มคัรจะท างานกบัองคก์าร (Tenure)  
ค าว่า “Tenure” เป็นรากศพัทข์องค าว่า “Time” หมายถงึ ความคาดหวงัใน

ระยะเวลาของการท างาน ซึง่องคก์ารทุกแห่งยอ่มมคีวามคาดหวงัต่อบุคคลทีจ่ะผ่านการคดัเลอืก
เขา้มาว่า บุคคลนัน้ๆ จะท างานใหก้บัองคก์ารนานๆ เพราะหากบุคคลทีร่บัเขา้มาท างานกบั
องคก์ารในระยะเวลาเพยีงชัว่คราว กจ็ะท าใหอ้งคก์ารต้องเสยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่าย ในการสรร
หาคดัเลอืกบุคคลใหมเ่ขา้มาทดแทน ดงันัน้ องคก์ารเมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูหรอืพจิารณาแลว้เหน็
ว่า  ผูส้มคัรคนใดจะเขา้มาท างานในองคก์ารเป็นการชัว่คราว องคก์ารกจ็ะพจิารณาเลอืกบุคคล
อื่นทีม่คีวามเหมาะสมมากกว่า แมว้่าผูส้มคัรคนนัน้ อาจมทีัง้ความสามารถ บุคลกิภาพและ
ทศันคตทิีด่ ีทีไ่มข่ดักบังานหรอืต าแหน่งงานกต็าม  
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นอกจากนี้ ยงัมนีกัวชิาการอกีหลายท่าน ทีไ่ดก้ล่าวถงึหลกัการในการพจิารณาคดัเลอืก
บุคลากรทัง้ทีค่ลา้ยคลงึกนัและแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่มกัจะมหีลกัการแนวคดิไปในแนวทาง
เดยีวกนั เพยีงแต่อาจมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัไปบา้ง เช่น แนวคดิในการคดัเลอืกบุคลากร 
อาจพจิารณาไดจ้ากปจัจยั 3 ประการ ดงันี้ 

1. ความรูค้วามสามารถทางดา้นสตปิญัญา กล่าวคอื องคก์ารจะตอ้งคดัเลอืกผูส้มคัรที่
มคีวามรู ้ ความสามารถ หรอืมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาได ้ โดยอาจใชว้ธิกีารวดัทางดา้นสตปิญัญา 
หรอือาจพจิารณาจากผลการศกึษา หรอืวดัความถนดัทางสตปิญัญา (Intelligence Quotient -  

IQ) เป็นต้น 

2. ความเหมาะสมทางดา้นสภาพจติใจของผูส้มคัร กล่าวคอื องคก์ารควรคดัเลอืก
ผูส้มคัรทีม่วีุฒภิาวะทางอารมณ์ โดยจะตอ้งท าการวดัเกีย่วกบัทศันคต ิจรยิธรรม หรอืคุณค่าส่วน
บุคคล 

3. ความเหมาะสมทางดา้นบุคลกิภาพ กล่าวคอื องคก์ารจะตอ้งพยายามเลอืกบุคคลที่
มบีุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบมากทีสุ่ด  

ส าหรบัมุมมองของผูเ้ขยีนแลว้มคีวามเหน็ว่า การเลอืกรบับุคคลเขา้มาปฏบิตังิานภายใน
องคก์ารนัน้ จะตอ้งค านึงถงึหลกัการ 4 ประการ ดงันี้ 

1. ค านึงถงึภาระงานทีอ่งคก์ารจะท าการมอบหมาย โดยจะตอ้งท าการคน้หาว่าบุคคล
ทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานนัน้ๆ จะตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

2. ค านึงถงึจ านวนบุคคลทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ 

3. ค านึงถงึจดุเด่นจดุดอ้ยของผูส้มคัรงานแต่ละคน โดยองคก์ารตอ้งมคีวามสามารถ
ในการคน้หาศกัยภาพของผูส้มคัรแต่ละคนใหพ้บ 

4. ค านึงถงึสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีผู่ส้มคัรจะตอ้งท างานท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว 

ขอ้ควรพจิารณาต่างๆ ในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างานของแต่ละองคก์ารนัน้ มกัจะมี
หลกัการเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั แต่อาจจะมบีางองคก์ารทีม่คีวามเชื่อทีแ่ตกต่างออกไปบา้ง 
ดงันัน้จงึอาจมวีธิกีารในการพจิารณาคดัเลอืกทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น อาจน าวธิกีารพจิารณา
เกีย่วกบั “โหงวเฮง้” เขา้มารว่มดว้ย ซึง่บางครัง้อาจใหค้วามส าคญัมากกว่าประเดน็ดา้นความรู้
ความสามารถกเ็ป็นได ้ โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นองคก์ารทีเ่จา้ของหรอืผูบ้รหิารเป็นบุคคลเชือ้สาย
จนี เป็นตน้ 

กระบวนการในการคดัเลือกบคุลากรภาครฐั 

กระบวนการคดัเลอืกในหน่วยงานของรฐับาลทุกแห่ง มกัจะมกีระบวนการทีค่ลา้ยคลงึ
กนั ซึง่จะตอ้งยดึถอืระเบยีบหรอืหลกัการเดยีวกนั ดงัแสดงในแผนภาพ ต่อไปนี้ 
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1. บุคคลแต่ละคนทีผ่่านการสรรหา  
(Recruited Individual) 

 

2. การสมัภาษณ์ขัน้ต้น 

(Preliminary/ Screening Interview)  

 

3. การทบทวนใบสมคัรและประวตั ิ

     (Review of Applications and Resumes) 

 

4. แบบทดสอบการคดัเลอืก 

(Selection Tests) 

 

5. การสมัภาษณ์เพื่อการจา้งงาน 

(Employment Interview) 

 

6. การตรวจสอบประวตักิารท างานและขอ้มลู 

(Reference and Background Checks) 

 

7. การตดัสนิใจเลอืก 

(Selection Decision) 

 

8. การตรวจสุขภาพ 

(Physical Examination) 

 

9. บุคคลแต่ละคนทีไ่ดร้บัการจา้งงาน 

(Employed Individual) 

 

 

รปูภาพท่ี 6 -  2 แสดงกระบวนการคดัเลอืก (The Selection Process) 

ผู้สมัครงานที่ถูกปฏิเสธ (Rejected Applicants) 
สภาพแวดล้อมภายนอก (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
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1. ส่วนงานราชการของไทยท าการเริม่ตน้กระบวนการในการคดัเลอืก โดยเริม่ตน้จาก
ส่วนราชการบางหน่วยงานไดม้ตี าแหน่งงานว่าง และท าการแจง้ความประสงคม์ายงักองการ
เจา้หน้าที ่ เพื่อใหด้ าเนินการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากร เพื่อท าการบรรจหุรอืจา้งเป็น
พนกังานของรฐัตามทีต่ าแหน่งงานทีว่่างนัน้ๆ โดยจะตอ้งท าการก าหนดลกัษณะของงานที่
บุคลากรจะตอ้งปฏบิตัแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ พรอ้มทัง้ระบุคุณสมบตัขิองบุคลากรทีต่อ้งการ
ดว้ย  

2. การแต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการสรรหาและคดัเลอืก ซึง่ส่วนราชการจะ
ท าการแต่งตัง้คณะกรรมในการด าเนินการสรรหาและคดัเลอืก โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คนซึง่ 
ประกอบดว้ย 

2.1. หวัหน้าส่วนราชการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประธาน 

2.2. ผูแ้ทนทีร่บัผดิชอบงานหรอืโครงการทีม่ตี าแหน่งที่จะตอ้งท าการสรรหาและ
คดัเลอืกเป็นกรรมการ และในกรณทีีเ่หน็สมควรสามารถใหม้ผีูท้รงคุณวุฒหิรอืผูม้ปีระสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้จากภายในหรอืภายนอกส่วนราชการเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้

2.3. นกัทรพัยากรบุคคลหรอืผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที ่ ซึง่เป็นเจา้หน้าทีท่ี่
ปฏบิตังิานลกัษณะเดยีวกบังานการเจา้หน้าทีข่องส่วนราชการหรอืจงัหวดั หรอืเป็นผูท้ีม่ไิดด้ ารง
ต าแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลกไ็ด ้เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการคดัเลอืก ท าหน้าทีร่บัผดิชอบใน
การด าเนินการคดัเลอืกบุคลากร ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นใบประกาศรบั
สมคัร ท าการแต่งตัง้กรรมการหรอืเจา้หน้าทีด่ าเนินการในเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการสรรหา
บุคลากรตามความจ าเป็น และด าเนินการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การก าหนดวนั เวลา สถานที ่
และระเบยีบเกีย่วกบัการประเมนิสมรรถนะ รวมถงึการตดัสนิปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการ โดยไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ ์ วธิกีารในการสรรหาและการคดัเลอืกหรอืการเลอืกสรร 
ตามประกาศคณะกรรมการและควบคุมดแูลการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและ
ยตุธิรรม และเมือ่ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ใหร้ายงานผลต่อหวัหน้าส่วนราชการ 

3. จดัท าประกาศการรบัสมคัร ส่วนราชการจะตอ้งจดัท าการประกาศรบัสมคัรงาน   
โดยหน่วยงานการเจา้หน้าทีห่รอืผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที่ ควรรว่มกบัผูแ้ทนทีร่บัผดิชอบ
งานหรอืโครงการทีม่ตี าแหน่งทีจ่ะสรรหาและเลอืกสรร จดัท าร่างประกาศรบัสมคัรงาน เพื่อเสนอ
ใหห้วัหน้าส่วนราชการท าการลงนามในประกาศรบัสมคัรงาน หรอืหน่วยงานการเจา้หน้าทีห่รอื
ผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าทีอ่าจรว่มกบัผูแ้ทนทีร่บัผดิชอบงาน หรอืโครงการทีม่ตี าแหน่งทีจ่ะ
สรรหาและเลอืกสรร จดัท าร่างประกาศรบัสมคัรและเสนอต่อคณะกรรมการ ไดด้ าเนินการสรรหา
และเลอืกสรรพจิารณา  

4. เผยแพรข่่าวสารการรบัสมคัร โดยส่วนราชการจดัส่งส าเนาประกาศรบัสมคัร เพื่อ
เผยแพรข่่าวเป็นการทัว่ไปและในเวบ็ไซต์ของส านกังาน ก.พ. ที ่ http://job.ocsc.go.th  รวมถงึ



178 

 

เวบ็ไซตข์องส่วนราชการทีท่ าการเปิดรบัสมคัร โดยมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดในประกาศ 
ของ คพร. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากร และรปูแบบ
สญัญาจา้งของพนกังานราชการ (ในกรณทีีเ่ป็นพนกังานราชการ) คอื ตอ้งไมน้่อยกว่า 5 วนัท า
การ ทัง้น้ี สื่อทีเ่หมาะสมควรเป็นสื่อหรอืช่องทางทีจ่ะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูม้คีุณสมบตัิ
ตามทีส่่วนราชการตอ้งการดว้ย ทัง้นี้รวมถงึการแจง้ในการเตรยีมการสมคัร เช่น เตรยีมเอกสาร
การสมคัรต่างๆ ใบสมคัร บตัรประจ าตวัผูส้มคัร แบบค ารอ้งขอสมคัร แบบฟอรม์ใบรบัรองแพทย ์
เป็นตน้  

5. การจา่ยใบสมคัรตามก าหนดระยะเวลา ผูส้มคัรจะรบัทราบก าหนดการ วนั เวลา 
และสถานทีต่่างๆในแต่ละขัน้ตอน ต่อจากนัน้ผูส้มคัรจะไปรบัใบสมคัรตามจดุทีไ่ดป้ระกาศไว ้
หรอืปจัจบุนัหน่วยงานของรฐัหลายแห่ง ไดเ้ปิดใหส้ามารถปริน้เอกสารทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืใน
เวบ็ไซดท์ีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ลย และเมือ่ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรไดใ้บสมคัรแลว้ ก็จะท าการกรอกใบสมคัร 
ซึง่ขอ้มลูทีน่ ามากรอกใบสมคัรนัน้ มกัจะประกอบไปดว้ยขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชื่อ-สกุล วนัเดอืนปี
เกดิ สญัชาต ิ เชือ้ชาต ิ ศาสนา สถานภาพ อาชพี และทีอ่ยูท่ี่สามารถตดิต่อได ้ นอกจากนี้ ยงัมี
ขอ้มลูทางการศกึษา อบรม และขอ้มลูดา้นประสบการณ์ในการท างาน โดยรายละเอยีดและ
ตวัอยา่งใบสมคัรงานของส่วนราชการ มดีงันี้ 

 

ใบสมคัรเลขที.่............................. 
 

ใบสมคัร 

การสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ 

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

 

เรยีน ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
  

 ดว้ย...............................................................................ประสงคจ์ะขอสมคัรเขา้รบัการเลอืกสรร
เป็นพนกังานราชการทัว่ไป  สงักดัส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  จงึขอแจง้รายละเอยีดประกอบการ
พจิารณา  ดงัต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่งท่ีสมคัร 

กาเครื่องหมาย  ลงใน  ต าแหน่งทีจ่ะสมคัร  เพยีง ๑ ต าแหน่ง (๑ หน่วย) เท่านัน้ 
 

หน่วยท่ีสมคัร ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี สงักดั 

  หน่วยที ่ ๑ นกัจดัการงานทัว่ไป ๒๕ ส านกัสง่เสรมิกจิการการศกึษา 

  หน่วยที ่ ๒ เจา้หน้าทีต่รวจสอบ
ภายใน 

๒๙ กลุ่มตรวจสอบภายในระดบั
กระทรวง  ระทรวงศกึษาธกิาร 

  หน่วยท ี ๓ นกัประชาสมัพนัธ ์ ๓๑ กลุ่มสารนิเทศ  ส านกัอ านวยการ 

ติดรูปถ่ายขนาด 
๑.๕ x ๒ นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๑ ปี) 
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ข้อมูลส่วนตวั 
 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................... 
ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได.้.................................................... 
............................................................................. 
............................................................................ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได.้............................... 
E – mail Address................................................. 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.................................. 
ออกใหท้ีอ่ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.................................................................. 
วนั เดอืน ปี ทีอ่อกบตัร......................................... 
วนั เดอืน ปี ทีบ่ตัรหมดอายุ.................................. 

วนั เดอืน ปี เกดิ................................................. 
อายุ...........................ปี 

สถานทีเ่กดิ........................................................ 
เชือ้ชาต.ิ............................................................. 
สญัชาต.ิ.........................ศาสนา......................... 
สถานภาพสมรส................................................. 
การรบัราชการทหาร.......................................... 
อาชพีปจัจุบนั..................................................... 
เหตุผลที ่(อยาก) ออกจากงาน.......................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

 

การศึกษาและฝึกอบรม 
 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน 

ประกาศนียบตัร / 
ปริญญาบตัร 

วิชาเอก 
จาก ถึง 

 

 

 

 

 

 

    

 

ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดและงานท่ีท าในช่วง ๓ ปี หลงั) 
 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/
หน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ
หน้าท่ีโดยย่อ 

เงินเดือน 
สาเหตท่ีุ 

ออกจากงาน 
จาก ถึง 
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ความส าเรจ็ของงานท่ีท าผา่นมาในช่วง ๓ ปีหลงั (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ความเหน็เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีได้รบัและอธิบายวา่ประสบการณ์นัน้ๆ เป็นประโยชน์ 

ต่องานท่ีสมคัรในครัง้น้ีอย่างไรบ้าง 

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลความรู ้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

บุคคลอ้างอิง  (ขอใหร้ะบชุื่อบคุคลทีคุ่น้เคยกบัการท างานของท่าน  เช่นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  
อย่าระบุชื่อบุคคลทีเ่ป็นญาตหิรอืเพื่อน) 
 

ช่ือ- นามสกลุ ต าแหน่งปัจจบุนั 
ท่ีท างานปัจจบุนัและเบอร์

โทรศพัท ์

ระบุความสมัพนัธ ์

กบัท่าน 

    

 ขา้พเจา้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศรบัสมคัรของส านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป  ลงวนัที ่     เดอืน       พ.ศ.   

 ขอรบัรองว่าขอ้ความทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ  หากขอ้ความตอนใดเป็นความเทจ็ไม่
ตรงกบัความจรงิ  ใหถ้อืเป็นหลกัฐานเพื่อเลกิจา้งขา้พเจา้ไดท้นัท ี

 

    ลงชื่อ..................................................ผูส้มคัร 

       (........................................................) 
                       ยื่นใบสมคัร วนัที.่............. เดอืน.................. พ.ศ. ................ 
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6. การรบัใบสมคัร ส่วนราชการจะตอ้งจดัเตรยีมสถานทีใ่นการรบัสมคัรไวต้ามจ านวน
และวนัเวลาตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัร ซึง่วธิกีารสมคัรนัน้อาจเป็นการรบัสมคัรดว้ย
ตนเอง รบัสมคัรทางไปรษณยี ์ หรอืรบัสมคัรผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตกไ็ด ้ โดยถ้าเป็นการรบัสมคัร
ดว้ยตนเอง ส่วนราชการจะตอ้งจดัเตรยีมสถานทีใ่นการรบัสมคัร และเจา้หน้าทีท่ีร่บัสมคัรก็
จะตอ้งมจี านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัจ านวนผูท้ีค่าดว่าจะมาสมคัร เพื่อจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ เช่น ใบสมคัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ปรญิญาบตัร หรอือื่นๆ
ตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศรบัสมคัร 

7. การประเมนิใบสมคัรและการตรวจสอบประวตั ิ โดยหลงัจากรวบรวมใบสมคัรจาก
ผูส้มคัรแลว้ องคก์ารหรอืส่วนราชการของรฐั จะท าการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ว่า คุณวุฒิ
การศกึษาและคุณสมบตัอิื่นๆ ตรงกบัเกณฑห์รอืไม ่ซึง่หากไมต่รงกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้กจ็ะถูก
ตดัสทิธิไ์มไ่ดร้บัการสอบคดัเลอืกต่อไป 

8. การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบคดัเลอืก โดยหลงัจากทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบ
คุณสมบตัแิลว้ ส่วนราชการจะจดัท าประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้สอบ หรอืเขา้รบัการประเมนิ
ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และคุณสมบตัพิเิศษดา้นอื่นๆ พรอ้มทัง้ท าการประกาศก าหนดวนั 
เวลา สถานที ่ และระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ หรอื การประเมนิความรูค้วามสามารถ และทกัษะ
ดงักล่าว ซึง่ผูส้มคัรจะตอ้งตรวจสอบรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบก่อนว่า มชีื่อของตนหรอืไม ่ พรอ้ม
ทัง้ตอ้งจดจ าหมายเลขประจ าตวัสอบ วนัเวลาและสถานทีส่อบใหไ้ด ้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความ
ผดิพลาดในวนัสอบคดัเลอืกจรงิ 

9. การทดสอบ ส าหรบัการทดสอบของส่วนราชการภาครฐันัน้ มกัใชว้ธิสีอบคดัเลอืก
โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คอื ภาค ก (วดัความรูท้ ัว่ไป ความรูร้อบตวั และเชาวป์ญัญา) ภาค ข 
(วดัความรูเ้ฉพาะดา้นตามสายอาชพีทีไ่ดศ้กึษามา) และภาค ค ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์ ซึง่ในขัน้ตอนของการทดสอบนัน้จะทดสอบใน 2 ภาค คอื ภาค ก และ ภาค ข โดย
ขัน้ตอนของการทดสอบนี้ นบัเป็นขัน้ตอนที่มคีวามส าคญัมาก เนื่องจากในขัน้ตอนน้ี มกัมเีรือ่ง
รอ้งเรยีนการทุจรติเกดิขึน้บ่อยครัง้ ดงันัน้ คณะกรรมการด าเนินการสอบจะตอ้งท าการประชุม
คณะกรรมการผูด้ าเนินการสรรหาและคดัเลอืก กล่าวคอื เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการรบัสมคัร
และส่วนราชการไดท้ราบถงึจ านวนผูส้มคัรเรยีบรอ้ยแลว้ ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการ จะตอ้ง
จดัใหม้กีารประชุมเพื่อเตรยีมการเกีย่วกบัเอกสาร บุคคล หรอืสถานทีใ่หพ้รอ้มก่อนทีจ่ะท าการ
ประเมนิความรูค้วามสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิาน ซึง่การประเมนิในแต่ละเรือ่งนัน้จะ
สามารถประเมนิไดห้ลากหลายวธิ ี แต่วธิทีีส่่วนราชการส่วนใหญ่นิยมใชใ้นปจัจบุนั คอื การสอบ
ขอ้เขยีน การทดสอบความรูเ้กีย่วกบังาน และการสอบสมัภาษณ์ ซึง่วธิกีารต่าง ๆ ดงักล่าวนี้ 
ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลอืกสรร ควรเตรยีมการในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

9.1 กรณกีารสอบขอ้เขยีน หรอื การทดสอบความรูเ้กี่ยวกบังาน จะตอ้งท าการ
จดัเตรยีม ดงันี้ 1) สถานทีใ่นการทดสอบทีเ่หมาะสมกบัจ านวนของผูส้มคัรสอบ 2) จดัท า
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ประกาศก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการสอบ และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอบ 3)จดัท า
ค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีใ่นการจดัท าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบหรอืสมดุเขยีนตอบ ส าหรบั
การสอบขอ้เขยีน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่อ้งใชใ้นการทดสอบ ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการในการ
ออกขอ้สอบ และเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในวนัสอบ รวมทัง้ค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีก่รอกและรวม
คะแนน ซึง่ตอ้งก าหนดใหม้เีจา้หน้าที ่2 ชุด เพื่อตรวจทานผลคะแนนสอบใหม้คีวามถูกตอ้ง โดย
ค าสัง่ต่างๆ ยกเวน้ค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในวนัสอบซึง่จะถอืเป็นเรือ่งลบัทีไ่มค่วร
เปิดเผยใหผู้ท้ีไ่มม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทราบ 4) จดัหางบประมาณและค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ละ
กรรมการ 5) จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงคณะกรรมการและเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในวนัสอบ ก่อนการ
ด าเนินการสอบจรงิ เพื่อใหทุ้กคนทราบและตระหนกัถงึความส าคญั ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน ทัง้ทีเ่ป็นความลบัและไมเ่ป็นความลบั รวมถงึมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั
ดว้ย  

9.2 กรณกีารสอบสมัภาษณ์นัน้จะตอ้งจดัเตรยีม 1) จดัหาสถานที ่ ไดแ้ก่ หอ้งรอ
สอบสมัภาษณ์และหอ้งสอบสมัภาษณ์ 2) จดัท าประกาศก าหนดวนั เวลา และสถานทีส่อบ และ
ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ 3) จดัท าค าสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสมัภาษณ์และเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 
รวมทัง้ค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีใ่นการกรอกและรวมคะแนน ซึง่ตอ้งก าหนดใหม้เีจา้หน้าที ่ 2 ชุด
เช่นกนั แต่กรณทีีม่ที ัง้การสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ ควรจดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าที่
เพยีงชุดเดยีวเท่านัน้ เพื่อท าการปฏบิตังิานทัง้การกรอกและรวมคะแนนจากการสอบขอ้เขยีน
และการสอบสมัภาษณ์ 4) จดัหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการ 5) 
จดัเตรยีมเอกสารในวนัสมัภาษณ์ เช่น แบบฟอรม์การประเมนิ ใบเซน็ชื่อทีห่น้าซองกรรมการ
สอบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 6) จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงกรรมการสมัภาษณ์และเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 
เพื่อใหท้ราบและตระหนกัถงึความส าคญั และซกัซอ้มความเขา้ใจและขอ้ตกลงเกีย่วกบัแนวทาง
ในการสมัภาษณ์ และแนวทางในการใหค้ะแนนทีเ่ป็นความลบั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั 

9.3 กรณกีารประเมนิดว้ยวธิกีารอื่นๆ เช่น การประเมนิจากใบสมคัร การ
ตรวจสอบบุคคลอา้งองิ การประเมนิจากหนงัสอืรบัรอง การประเมนิจากแบบบนัทกึความส าเรจ็ 
เป็นตน้ ใหท้ าการจดัเตรยีมความพรอ้ม ดงันี้ 1) จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประเมนิ เช่น 
แบบฟอรม์การประเมนิและแนวทางในการประเมนิ เป็นตน้  2) จดัท าค าสัง่ในการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมนิและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน รวมทัง้ค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีก่รอกและรวม
คะแนน และกรณทีีม่ที ัง้การสอบขอ้เขยีน การสอบสมัภาษณ์ และการประเมนิดว้ยวธิกีารอื่น ก็
ควรจดัท าค าสัง่เพยีงชุดเดยีวเช่นกนั 3) จดัหางบประมาณและค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ
4) จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงต่อคณะกรรมการประเมนิ และเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเพื่อใหท้ราบและ
ตระหนกัถงึความส าคญั ทราบถงึแนวทางการประเมนิและแนวทางการใหค้ะแนนทีเ่ป็นความลบั 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
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10. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการทดสอบ ซึง่เมือ่ผูส้มคัรสอบคนใดสามารถสอบผ่าน
การทดสอบในภาค ก และ ภาค ข แลว้ สว่นงานราชการจะตอ้งประกาศรายชื่อผูผ้่านการ
คดัเลอืก หรอืหมายถงึผูท้ีจ่ะไดเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ต่อไป นัน่เอง 

11. การสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ โดยส่วนงานราชการของรฐัจะตอ้งท าการแต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อท าการสมัภาษณ์ ซึง่วธิกีารใหค้ะแนนผูส้มคัรนัน้บางหน่วยงานอาจนบัเริม่ตน้
จากศูนยเ์ท่ากนัทุกคน หรอืน าเอาคะแนนของการสมัภาษณ์ไปรวมกบัคะแนนสอบในภาคทฤษฎี
กไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัแต่ละหน่วยงาน 

12. การตรวจสุขภาพ (อาจมหีรอืไมม่กีไ็ด)้ ในอดตีหน่วยงานของรฐับางแห่ง มกัไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพทีโ่รงพยาบาล ศูนยส์ุขภาพหรอืคลนิิก เหมอืนกบัหน่วยงานภาคเอกชน แต่จะใช้
ใบรบัรองแพทยแ์ทน แต่ในปจัจบุนัหน่วยงานภาครฐัหลายแห่งไดใ้หค้วามส าคญัต่อการตรวจ
สุขภาพรา่งกายของผูส้มคัรมากขึน้ จงึก าหนดใหม้กีารตรวจสุขภาพทีโ่รงพยาบาล หรอืศูนย์
สขุภาพของคลนิิก ทีม่ใีบอนุญาตทัว่ไป 

13. การประกาศผลการสอบคดัเลอืก (การตดัสนิใจเลอืกครัง้สุดทา้ย) ซึง่เมือ่ผ่าน
กระบวนการประเมนิในขัน้ตอนต่างๆ แลว้ หน่วยงานจะจดัท าประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก
และล าดบัส าลอง เสนอต่อประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและการคดัเลอืก เพื่อรายงานให้
หวัหน้าส่วนราชการทราบ และเพื่อหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อ ผูท้ีผ่่านการ
คดัเลอืกต่อไป โดยก าหนดใหบ้ญัชรีายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกมอีายตุามทีส่่วนราชการเหน็สมควร 
แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืก 

14. การเรยีกผูผ้่านการเลอืกสรรมารายงานตวั โดยหน่วยงานราชการจะตอ้งเรยีกผูผ้่าน
การเลอืกสรรมารายงานตวั และจดัท าสญัญาตามจ านวนอตัราว่างภายในระยะเวลาของอายุการขึน้
บญัช ี แต่ในกรณทีีส่่วนราชการมเีหตุผลความจ าเป็น ทีจ่ะท าการจดัจา้งพนกังานราชการภาย
หลงัจากบญัชผีูส้อบผ่านหมดอาย ุ ส่วนราชการตอ้งท าการเรยีกผูผ้่านการเลอืกสรร มารายงาน
ตวัภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีส่วนการท าสญัญาจา้งนัน้จะตอ้งด าเนินการภายใน 30 วนันบั
จากวนัทีบ่ญัชผีูส้อบผ่านหมดอายุ 

15. เมือ่ผูผ้่านการคดัเลอืกเขา้ท าการรายงานตวัแลว้ กจ็ะตอ้งด าเนินการในขัน้ตอน
ต่อไป ดงันี้ 1) จดัท าหนงัสอืตรวจสอบคุณวุฒกิารศกึษา 2) จดัท าหนงัสอืเพื่อตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรและพมิพล์ายนิ้วมอื 3) จดัท าบนัทกึส่งตวัผูผ้่านการเลอืกสรรเพื่อไปเริม่ปฏบิตังิานใน
ส่วนงานราชการทีม่ตี าแหน่งว่างโดยผูม้อี านาจลงนาม 

16. ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกมาท าการปฏบิตังิาน ท าสญัญาจา้ง และจดัท าค าสัง่ค่าตอบแทน
และสวสัดกิารต่างๆเสนอผูม้อี านาจลงนาม 
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จากขัน้ตอนต่างๆทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ เพื่อใหผู้ศ้กึษาไดเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ ผูเ้ขยีน
จงึขอน าตวัอยา่งการประกาศรบัสมคัรงานของส่วนราชการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิาประกอบการอธบิาย ดงันี้ (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ 2559) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

เรือ่งรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการ 

ในต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร (ปรญิญาตร)ี  และ 

ต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร  (ปรญิญาโท) 
 

 

 ดว้ยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ จะด าเนินการ
สอบแขง่ขนั เพื่อบรรจแุละแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการ ในต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและ
แผนปฏบิตักิาร (ปรญิญาตร)ี และต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร (ปรญิญา
โท)  ฉะนัน้  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล
เรอืน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และหนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๔/ว ๕๓  ลงวนัที ่๑๑  ธนัวาคม  
๒๕๕๖  เรือ่ง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการ  จงึประกาศรบั
สมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการ  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีจะบรรจแุละแต่งตัง้ 

๑.๑  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร  (ปรญิญาตร)ี 
๑.๒  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร  (ปรญิญาโท) 

๒. อตัราเงินเดือน   
 จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  และลกัษณะงานทีป่ฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ  

๓. คณุสมบติัของผูส้มคัรสอบแข่งขนั 

๓.๑  คุณสมบตัทิัว่ไป  และลกัษณะตอ้งหา้มผูส้มคัรสอบแขง่ขนัตอ้งมคีุณสมบตัิ
ทัว่ไป  และไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล
เรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดงัต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายไุมต่ ่ากว่าสบิแปดปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
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ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  คน
วกิลจรติ  หรอื จติฟ ัน่เฟือน  ไมส่มประกอบหรอืเป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

(๓) เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างถูกสัง่พกัราชการ  หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อนตามพระราบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๔) เป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๕) เป็นกรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบในการบรหิาร
พรรคการเมอืง  หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๗) เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก
เพราะกระท าความผดิทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอื
ความผดิลหุโทษ 

(๘) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจาก
รฐัวสิาหกจิ  หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 

(๙) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระท าผดิ
วนิยัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ  หรอืเขา้
ปฏบิตัใินหน่วยงานของรฐั 

(๑๑) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ  หรอืเขา้
ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 

 

ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืน  ซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม ข. (๔) (๖) (๗)  
(๘)  (๙) (๑๐)  หรอื  (๑๑)  ก.พ.  อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รชัการได ้  แต่ถา้เป็นกรณมีี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ (๘) หรอื (๙)  ผูน้ัน้จะตอ้งออกจากงานหรอือกจากราชการไปเกนิสองปี
แลว้  และตอ้งมใิช่กรณอีอกจากงานหรอือกจากราชการเพราะทุจรติต่อหน้าที่ 

ส าหรบัผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ ข. (๑)  ใหม้สีทิธสิมคัรสอบแขง่ขนัไดแ้ต่จะ
มสีทิธไิดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการพลเรอืนสามญัในต าแหน่งทีส่อบแขง่ขนัได ้  กต่็อเมือ่ไดพ้น้
จากการเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงแลว้ 

ส าหรบัพระภกิษุหรอืสามเณรนัน้  ทางราชการไม่รบัสมคัรและไมอ่าจใหเ้ขา้รบัราชการ
คดัเลอืก เพือ่บรรจเุขา้รบัราชการ  ทัง้น้ี  ตามหนงัสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝี่ายบรหิาร  ที ่ 
นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวนัที ่๒๗  มถุินายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ้ ๔  และตามความในขอ้ 
๕  ของค าสัง่มหาเถรสมาคม  ลงวนัที ่๑๗   มนีาคม  ๒๕๓๘ 
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๓.๒ ผูส้มคัรสอบจะตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไว้
ในรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

๔. การรบัสมคัรสอบ 

๔.๑ วนั  เวลา  และสานทีร่บัสมคัรสอบ 

ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบ ใหต้ดิต่อขอใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองได้
ทีฝ่า่ยการเจา้หน้าที ่ อาคาร ๒ ชัน้ ๒  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ ถนนกรงุเกษม  แขวงวดัโสมนสั  เขตป้อมปราบศตัรพู่าย  กรงุเทพมหานคร  
หมายเลขโทรศพัท ์๐-๒๒๘๒-๙๑๔๔  ระหว่างวนัที ่๑๘  มกราคม – ๑๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๙  
ในวนัราชการ  ภาคเชา้เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๔.๒ เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งยื่นพรอ้มใบสมคัร 

๔.๒.๑ รปูถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไมส่วมแว่นด า  ขนาด ๑ x ๑.๕  
นิ้ว  ถ่ายครัง้เดยีวกนัไมเ่กนิ ๖ เดอืน  (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัร) จ านวน ๔ รปู 

๔.๒.๒ ส าเนาปรญิญาบตัร หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองฉบบัสภามหาวทิยาลยั
อนุมตแิละส าเนาแสดงผลการเรยีน (Transcript of records) ทีแ่สดงว่าเป็นผูม้วีุฒกิารศกึษาใด
นัน้ จะถอืตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์  หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร
ของสถานศกึษานัน้ๆ  เป็นเกณฑ ์  โดยจะตอ้งส าเรจ็การศกึษาและไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจ
อนุมตัภิายในวนัปิดรบัสมคัร  คอืวนัที ่ ๑๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๙ 

ในกรณทีีไ่มส่ามารถน าหลกัฐานการศกึษาดงักล่าวมายื่นพรอ้มใบสมคัรสอบ
ได ้ กใ็หน้ าหนงัสอืรบัรองรองคุณวุฒทิีส่ถานศกึษาออกให ้  โดยระบุสาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษา
และวนัที ่ ทีไ่ดร้บัอนุมตัปิรญิญาบตัร  (หรอืประกาศนียบตัร)  ซึง่จะตอ้งอยูภ่ายในก าหนดวนัปิด
รบัสมคัรมายื่นแทน 

๔.๒.๔ ส าเนาหนังสอืรบัรองผลการสอบผ่านการวดัความรู้ความสามารถ
ทัว่ไปของส านกังาน ก.พ.  ตามคุณวุฒใินต าแหน่งทีส่มคัรสอบ  จ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๒.๕ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบบั 

๔.๒.๖  ส าเนาหลกัฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี  เช่น  ใบส าคญัการสมรสใบเปลีย่นชื่อ – 
นามสกุล  ในหลกัฐานการสมคัรสอบแขง่ขนัไมต่รงกนั) อยา่งละ ๑ ฉบบั 

ทัง้นี้ ในส าเนาเอกสารและหลกัฐานทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรสอบเขยีนค ารบัรองว่า 
“ส าเนาถูกตอ้ง” และลงชื่อ วนัที ่  และระบุเลขประจ าตวัสอบก ากบัไวม้มุบนดา้นขวามอืทุกหน้า
ของส าเนาเอกสาร 

๔.๓ เงือ่นไขในการรบัสมคัร 

๔.๓.๑ ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูท้ีม่วีุฒกิารศกึษา ตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งของผูม้สีทิธสิมคัรสอบ  ในขอ้ ๓.๒ โดยตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาและไดร้บัการ
อนุมตัจิากผูม้อี านาจอนุมตั ิ ภายในวนัปิดรบัสมคัรคอืวนัที ่ ๑๒  กุมาพนัธ ์  ๒๕๕๙  ทัง้นี้ การ
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ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรชัน้ปรญิญาบตัรของสถานศกึษาใด  จะถอืตามกฎหมาย  กฎหรอื
ระเบยีบเกีย่วกบัการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของสถานศกึษานัน้เป็นเกณฑ์ 

๔.๓.๒ ผูส้มคัรจะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้
มคีุณสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะ ส าหรบัต าแหน่งทีต่รงตามประกาศรบัสมคัรสอบ  และ
จะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ  ในใบสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้นตรงตามความเป็นจรงิ  พรอ้มทัง้
ยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรสอบ  ในกรณีที่
มกีารผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรสอบ หรอืเมือ่ตรวจสอบพบภายหลงัว่า หลกัฐานคุณวุฒซิึง่
ผูส้มคัรน ามายืน่นัน้ ไมต่รงหรอืไมเ่ป็นไปตามประกาศรบัสมคัรสอบ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  จะถอืว่าผูส้มคัรสอบรายนัน้เป็นผูข้าดคุณสมบตัใินการ
สมคัรสอบครัง้นี้มาตัง้แต่ตน้  โดยจะไมค่นืค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ  และจะไมม่สีทิธไิดร้บั
การบรรจแุละแต่งตัง้  หรอืเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้สิน้ 

๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ ผูส้มคัรเขา้รบัสอบจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ส าหรบัต าแหน่งทีส่มคัรสอบในอตัราต าแหน่งละ ๓๐๐  บาท    โดยช าระในวนัทีย่ ืน่ใบสมคัร  
ทัง้นี้  ค่าธรรมเนียมการสอบจะไมค่นืใหไ้มว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้  ผูส้มคัรทีช่ าระค่าธรรมเนียมสอบ
แลว้ จะไดร้บัหมายเลขประจ าตวัสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตวัสอบตามล าดบัของการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ 

๕. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเข้ารบัการสอบ  วนั เวลา  สถานท่ีสอบ  และ
ระเบียบเก่ียวกบัการสอบ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ จะประกาศรายชื่อ
ผูม้สีทิธเิขา้รบัการสอบ  พรอ้มทัง้ก าหนดวนั  เวลา  สถานทีส่อบ  และระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ
ในวนัที ่  ๒๔  กุมภาพนัธ ์  ๒๕๕๙  ณ  ป้ายปิดประกาศ  อาคาร ๒ ชัน้ ๒  ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละทีเ่วบ็ไซด ์ www.nesdb.go.th 

๖. หลกัสตูรและวิธีการสอบ 

๖.๑ การสอบแขง่ขนัเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง (คะแนน
เตม็ ๒๐๐  คะแนน) ผูส้มคัรสอบในต าแหน่งใดตอ้งสอบวชิาเฉพาะต าแหน่งนัน้ ตามทีไ่ดก้ าหนด
ไวใ้นรายละเอยีดซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 

๖.๒ การสอบแขง่ขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนนเตม็ ๑๐๐ 
คะแนน)  ก าหนดใหผู้ท้ีม่สีทิธเิขา้รบัการสอบแขง่ขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัต าแหน่ง เขา้รว่ม
กจิกรรมประเมนิภาคเหมาะสมกบัต าแหน่ง  ดงันี้ 

(๑) กจิกรรมการอภปิรายกลุ่ม  (เพื่อประกอบการสมัภาษณ์) ประเมนิ
คุณลกัษณะในดา้นการท างานเป็นทมี  การวางแผนการท างาน แนวคดิ  วธิกีารท างาน และการ
แกไ้ขปญัหา  ปฏภิาณไหวพรบิ  และการปรบัตวัเขา้กบัผูร้ว่มงาน  การแสดงความคดิเหน็  การ

http://www.nesdb.go.th/
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รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ความกลา้แสดงออก  ภาวะผูน้ า  ทศันคต ิ  เกีย่วกบัหวัขอ้ที่
ก าหนด โดยก าหนดใหผู้ส้อบแขง่ขนัเขา้รว่มกจิกรรมทีค่ณะกรรมการก าหนด ซึง่คณะกรรมการ
จะท าการพจิารณาใหค้ะแนนจากการเขา้รว่มกจิกรรมของผูส้อบแขง่ขนั 

(๒) กจิกรรมสมัภาษณ์รายบุคคลเป็นการทดสอบเพื่อวดัความเหมาะสม
กบัต าแหน่งทีจ่ะบรรจแุละแต่งตัง้  โดยวธิกีารสมัภาษณ์หรอืวธิอีื่นๆ เพื่อประเมนิความเหมาะสม
กบัต าแหน่งจากประวตัสิ่วนตวั  ประวตักิารศกึษา  ประวตักิารท างาน  ประสบการณ์  ท่วงที
วาจา  อุปนิสยั  อารมณ์  ทศันคต ิ  การปรบัตวัเขา้กบัผูร้ว่มงานสงัคม  และสิง่แวดลอ้ม 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ปฏภิาณไหวพรบิ  บุคลกิภาพและพฤตกิรรมของผูส้อบแขง่ขนั เพื่อให้
ไดบุ้คคลทีม่คีุณธรรม  จรยิธรรม  ความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะ  และอื่นๆ  ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัต าแหน่ง 

 

 ทัง้นี้ จะตอ้งท าการสอบแขง่ขนัเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะกบั
ต าแหน่งก่อน  โดยผูท้ีส่อบผ่านการวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่งแลว้  จงึจะมี
สทิธใินการเขา้สอบแขง่ขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัต าแหน่งอื่นๆ ต่อไป 

๗.  เกณฑก์ารตดัสิน 

ผูท้ีจ่ะถอืว่าเป็นผูส้อบแขง่ขนัได้นัน้  จะตอ้งเป็นผูท้ีส่อบผ่านการสอบแขง่ขนัเพื่อ
วดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง โดยจะตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ  ๖๐  และ
เป็นผูส้อบผ่านการสอบแขง่ขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัต าแหน่ง จะตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากว่า
รอ้ยละ  ๖๐  ทัง้นี้  โดยใหค้ านึงถงึหลกัวชิาการวดัผล 

๘.  การขึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ 

๘.๑  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  จะท าการ
ประกาศขึน้บญัชผีูส้อบแข่งขนัได ้โดยเรยีงล าดบัคะแนนรวมของผูส้อบผ่านการสอบแขง่ขนั เพื่อ
วดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกบัต าแหน่ง โดยเรยีงจากผูไ้ด้
คะแนนมากไปน้อย  ส่วนในกรณทีีม่คีะแนนเท่ากนั  ใหผู้ท้ ีไ่ดค้ะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
มากกว่าอยูใ่นล าดบัทีด่กีว่า  แต่ถา้คะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่งยงัไดเ้ท่ากนัอกี กใ็ห้
เรยีงล าดบัตามเลขประจ าตวัสอบแขง่ขนัจากน้อยไปมาก 

๘.๒ การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดจ้ะขึน้บญัชไีวเ้ป็นเวลาไม่เกนิ ๒ ปี นบัตัง้แต่วนัที่
ประกาศขึน้บญัช ี  แต่ถา้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  ไดจ้ดั
ใหม้กีารสอบแขง่ขนัในต าแหน่งเดยีวกนักบัทีไ่ดป้ระกาศรบัสมคัรในครัง้ก่อนนัน้ และไดป้ระกาศ
ขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดใ้หมแ่ลว้ บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดค้รัง้ก่อนเป็นอนัยกเลกิอยา่งเดยีวกนัน้ี
อกี 
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๙.  การบรรจแุละแต่งตัง้ 

ผูส้อบแขง่ขนัได ้ จะไดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได้
โดยไดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒทิีก่ าหนด เป็นผูคุ้ณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งนัน้  
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๑   

๑๐. การรบัโอนผูส้อบแข่งขนัได้ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ไม่ประสงคร์บัโอน
ผูส้อบแขง่ขนัไดท้ีเ่ป็นขา้ราชการ  หรอืพนกังานของรฐัทุกประเภท ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  จะด าเนินการสอบแขง่ขนัดว้ย
ความเสมอภาค  โปรง่ใส  และยตุธิรรม  ดงันัน้  หากมผีูใ้ดแอบอา้งว่าสามารถช่วยเหลอืใหท้่าน
สอบแขง่ขนัไดห้รอืมพีฤตกิรรมในท านองเดยีวกนันี้โปรดอยา่ไดล้งเชื่อ  และแจง้ใหเ้ลขาธกิาร
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ทราบดว้ย  

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

 

รายละเอียดการสอบแข่งชนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการ 

ในส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

............................................................................................................................. 
หน่วยท่ี ๑  ต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร (ปรญิญาตร)ี 
จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  ๑๕  ต าแหน่ง 

อตัราเงนิเดอืน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัต้น  ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการใน
การปฏบิตังิานเกีย่วกบังานวชิาการ  วเิคราะหน์โยบายและการวางแผน  ภายใตก้ารก ากบั  
แนะน า  ตรวจสอบและปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดรบัมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้น
ต่างๆ  ดงันี้ 

๑. ด้านการปฏิบติัการ 
(๑) รวบรวม  วเิคราะห ์ และประมวลนโยบายของรฐับาลและสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง  และสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อน ามาสรุปและเสนอแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 
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(๒) ศกึษา วเิคราะห ์  วจิยั  เพื่อจดัท าแผน  ก ากบั ติดตาม และประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องงาน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(๓) วเิคราะหน์โยบายผูบ้รหิาร  และเสนอขอ้คดิเหน็  เพื่อช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชา
เปลีย่นแปลงเป็นแผนในการปฏบิตังิาน  หรอืแผนงาน  โครงการ  หรอืกจิกรรมทีช่่วยให้
นโยบายเหล่านัน้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ด้ 

(๔) รวบรวมขอ้มลู  ศกึษา  วเิคราะห ์  ท าความเหน็และเสนอแนะ  เกีย่วกบั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรฐับาล เพื่อการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส่วนราชการ  และแผนการบรหิารงานงบประมาณ 

(๕) ช่วยวเิคราะหแ์ละพจิารณารายละเอยีดเกี่ยวกบัการขอเงนิประจ างวด  การ
จดัสรรเงนิและการโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยและเงนิประจ างวด ใหแ้ก่ส่วนราชการเพื่อจดัท า
เป็นรายงานสรปุเสนอแก่ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

(๖) ช่วยตรวจสอบประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ  และท าการศกึษา
วเิคราะหเ์กีย่วกบัสถติดิา้นต่างๆ  เพื่อจดัท ารายงานภาวะเศรษฐกจิ  การเงนิ  การคลงัและ
ประมาณการรายได ้ รายจ่ายประจ าปี 

(๗) ตรวจสอบรายงาน  ประเมนิผลและรา่งบนัทกึรายงานต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบัการ
จดังบประมาณ  เพื่อควบคมุใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการของกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  มตขิอง
คณะรฐัมนตร ี ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 

(๘) รวบรวมขอ้มลูสถติ ิ และศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะตอ้งท าการวจิยั
เพื่อใหท้ราบถงึนโยบาย  ยทุธศาสตร ์  สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกจิ   รวมตลอดทัง้
กฎหมายต่างๆ  เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาในการท าแผนวจิยั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะและ
ความตอ้งการของประเทศ 

(๙) จดัท าแบบเพื่อใชใ้นการส ารวจและด าเนินการส ารวจตามโครงการวจิยัต่างๆ 
เพื่อใหโ้ครงการวจิยั ไดด้ าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายทีไ่ดส้่วนราชการได้
ก าหนดไว ้

(๑๐) ศกึษา  วเิคราะหแ์ละก าหนดมาตรฐานในการวเิคราะห ์  วจิยัขอ้มลู  เพือ่ให้
การก ากบัดแูลและควบคุมคุณภาพใหต้รงตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(๑๑) รวบรวมขอ้มลู  ศกึษา  วเิคราะห ์  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  การ
จดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละการพฒันาระบบ  รปูแบบ  มาตรฐาน  หลกัเกณฑ ์  วธิกีาร  หรอื
แนวทางปฏบิตั ิ

๒. ด้านการวางแผน 

(๑) ตดิตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามแผนและภารกจิทีไ่ดว้างไวว้่า มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด  เพือ่ท าการปรบัปรงุแผนการด าเนินงานและ
ภารกจิใหด้ยีิง่ขึน้ 
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(๒) วางแผนการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

(๓) วางระบบและแผนการปฏบิตังิาน  ตลอดจนท าการศกึษา  คน้ควา้  และ
วเิคราะหเ์รือ่งต่างๆ  เช่น  รปูแบบและวธิกีารของบประมาณ  การบรหิารจดัการทางการเงนิ  
เพื่อน าไปประกอบการวเิคราะหง์บประมาณ  หรอื พจิารณาหลกัเกณฑห์รอืพฒันาปรบัปรงุ
ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ  เกีย่วกบัการจดัท าและการบรหิารงานงบประมาณ 

(๔) เสนอแนะประเดน็ส าคญัหรอืกจิกรรมต่างๆ  เกีย่วกบังานโครงการ  การวจิยั
เพื่อเป็นประโยชน์ ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย  แผนการ  แนวทาง  หลกัเกณฑ ์ 
มาตรการของผูบ้งัคบับญัชา 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑)  ประสานงานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารสนับสนุนการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(๒) ประสานงานและชีแ้จงรายละเอยีดของงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหไ้ดง้าน
ตามวตัถุประสงคข์องงานและสรา้งความเขา้ใจอนัดใีนการปฏบิตังิาน 

(๓) ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืองคก์รภาครฐั  ภาคเอกชน  หรอืประชาชน
ทัว่ไป  เพื่อขอความช่วยเหลอืและใหค้วามรว่มมอืในงานวเิคราะหโ์ครงการวจิยั  ดา้นการศกึษา  
การฝึกอบรม  ดงูาน และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน ของ
หน่วยงานทีส่งักดั 

(๔) ช่วยด าเนินการจดัประชุมของคณะกรรมการ  หรอืประชุมทางวชิาการ  การ
สมัมนา  การเสวนาและการจดัท ากจิกรรทางวชิาการอื่นๆ 

๔. ด้านการบริการ 

(๑) จดัท าและพฒันาคู่มอืหรอืเอกสารทางวชิาการ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ช่วย
ปรบัปรงุแกไ้ข  ตอบปญัหาและชีแ้จงเรือ่งต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่
เจา้หน้าทีใ่นระดบัรองลงไป ในส่วนราชการหรอืหน่วยงานต่างๆ  เพื่อส่งเสรมิและพฒันางานให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(๒) ใหค้ าแนะน า  ตอบปญัหา และชีแ้จงเกี่ยวกบังานวเิคราะห ์ วจิยั  จดัท าคู่มอื
ในการปฏบิตักิาร ทีร่บัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้แก่หน่วยงานาครฐั  ภาคเอกชนหรอืประชาชน
ทัว่ไป  เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจไดท้ราบขอ้มลูและความรูต่้างๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ 

(๓) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้  ท าสถติ ิ  ปรบัปรงุหรอืจดัท าฐานขอ้มลูหรอืระบบ
สารสนเทศทีเ่กีย่วกบังาน ท าการวเิคราะห ์  วจิยั  เพื่อใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนภารกจิของ
หน่วยงาน  และสนบัสนุนการพจิารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑ์ และมาตรการ
ต่างๆ 
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(๔) เผยแพรผ่ลงานวจิยัในรปูหนงัสอื  วารสาร  จดหมายขา่ว เวบ็ไซด ์  และ
เอกสารทางวชิาการอื่นๆ  เพื่อถ่ายทอดขอ้มลู  ความรู ้ ความช านาญแก่ผูท้ีส่นใจน าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด  และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

๑. ไดร้บัปรญิญาตร ี  หรอืคุณวุฒอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์  สาขาวชิาบรหิารรฐักจิหรอืรฐัประศาสนศาสตร ์  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  หรอื
สาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทางความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ทางสถติ ิ ทางโลจสิตกิส ์ และ 

๒. เป็นผูส้อบผ่านการวดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป  ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  ของ
ส านกังาน ก.พ. 

หลกัสตูรและวธิกีารสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรูค้วามสามารถโดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน  ดงันี้ 
๑. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์  การจดัท าแผนงาน/โครงการ  การตดิตามและการ

ประเมนิผล 

๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

๓. ความรูท้ ัว่ไปทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  ทัง้ในส่วนหลกัการ  ทฤษฏ ี 
ความรูเ้กี่ยวกบัสถานการณ์การพฒันาในปจัจบุนั  และความรูท้ ัว่ไป 

๔. บทบาทและภารกจิของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ

๕. การสรุปและวเิคราะหบ์ทความภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

หน่วยท่ี ๒  ต าแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร (ปรญิญาโท) 
จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก  ๑๕  ต าแหน่ง 

อตัราเงนิเดอืน  ระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐  บาท   
ทัง้นี้  จะไดร้บัเงนิเดอืนเท่าใดนัน้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ลงวนัที ่  ๕  กุมภาพนัธพ์.ศ.  ๒๕๕๖  เรือ่ง  ก าหนด
ปจัจยั  หลกัเกณฑ ์  วธิกีาร  และเงือ่นไข  เพื่อก าหนดอตัราเงนิเดอืนส าหรบัคุณวุฒทิี ่  ก.พ.  
รบัรอง  เพื่อบรรจแุละแต่งตัง้เป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัแรกบรรจุ หรอืเป็นไปตามที ่ ก.พ.  
จะก าหนด   

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัต้น  ทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทางวชิาการใน
การปฏบิตัเิกีย่วกบังานวชิาการ  วเิคราะหน์โยบายและการวางแผน  ภายใตก้ารก ากบั  แนะน า  
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ตรวจสอบ  และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นต่างๆ  
ดงันี้ 

๑. ด้านการปฏิบติัการ 

(๑) รวบรวม  วเิคราะห ์ และประมวลนโยบายของรฐับาล และสถานการณ์
เศรษฐกจิ  การเมอืง  และสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อน ามาสรปุเสนอแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 

(๒) ศกึษา  วเิคราะห ์  วจิยั  เพื่อจดัท าแผน  ก ากบั  ตดิตาม  และประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องงาน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(๓) วเิคราะหน์โยบายผูบ้รหิาร  และเสนอขอ้คดิเหน็  เพื่อช่วยใหผู้้บงัคบับญัชา
แปลงเป็นแผนการปฏบิตังิาน  แผนงาน  โครงการ  หรอืกจิกรรมทีช่่วยใหน้โยบายเหล่านัน้
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ด ้

(๔) รวบรวมขอ้มลู  ศกึษา  วเิคราะห ์  ท าความเหน็ เสนอแนะ  เกีย่วกบั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรฐับาล เพื่อการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส่วนราชการ  และแผนการบรหิารงานงบประมาณ 

(๕) ช่วยวเิคราะหแ์ละพจิารณารายละเอยีดเกี่ยวกบัการขอเงนิประจ างวด การ
จดัสรรเงนิและการโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยและเงนิประจ างวด ใหแ้ก่ส่วนราชการเพื่อจดัท า
เป็นรายงานสรปุเสนอแก่ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(๖) ช่วยตรวจสอบประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ  และศกึษาวเิคราะห์
เกีย่วกบัสถติดิา้นต่างๆ  เพื่อจดัท ารายงานภาวะเศรษฐกจิ  การเงนิ  การคลงัและประมาณการ
รายได ้ รายจา่ยประจ าปี 

(๗) ตรวจสอบรายงาน  ประเมนิผลและรา่งบนัทกึรายงานต่างๆทีเ่กีย่วกบัการจดั
งบประมาณ  เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการ กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  มตคิณะรฐัมนตร ี 
ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 

(๘) รวบรวมขอ้มลูสถติ ิ และศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะท าการวจิยั เพื่อให้
ทราบถงึนโยบาย  ยทุธศาสตร ์ สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกจิ  รวมตลอดทัง้กฎหมาย
ต่างๆ และใชป้ระกอบการพจิารณาท าแผนวจิยั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะและความตอ้งการของ
ประเทศ 

(๙) จดัท าแบบส ารวจและด าเนินการท าการส ารวจโครงการวจิยัต่างๆ  เพื่อให้
โครงการวจิยัไดด้ าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

(๑๐) ศกึษา  วเิคราะหแ์ละก าหนดมาตรฐานในการวเิคราะห ์  วจิยัขอ้มลู  เพือ่ให้
การก ากบัดแูละควบคุมคุณภาพงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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(๑๑) รวบรวมขอ้มลู  ศกึษา  วเิคราะห ์  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  การ
จดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละพฒันาระบบ  รปูแบบ  มาตรฐาน  หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  หรอืแนวทาง
ในการปฏบิตั ิ

๒. ด้านการวางแผน 

(๑) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนงานและภารกจิทีว่างไว ้ ว่ามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงใด  เพื่อท าการปรบัปรงุแผนการด าเนินงานและภารกจิใหด้ี
ยิง่ๆขึน้ไป 

(๒) วางแผนในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

(๓) วงระบบและแผนการปฏบิตังิาน ตลอดจนศกึษา  คน้ควา้  และวเิคราะหเ์รือ่ง
ต่างๆ  เช่น รปูแบบวธิกีารงบประมาณ  การบรหิารจดัการทางการเงนิ  เพื่อน าไปประกอบการ
วเิคราะหง์บประมาณ  หรอืพจิารณาหลกัเกณฑห์รอืพฒันาปรบัปรงุระเบยีบในการปฏบิตัต่ิางๆ  
เกีย่วกบัการจดัท าและการบรหิารงบประมาณ 

(๔) เสนอแนะประเดน็ส าคญัหรอืกจิกรรมต่างๆ  เกีย่วกบังานโครงการการวจิยั
เพื่อเป็นประโยชน์ และน าไปประกอบการวางแผนและออกนโยบาย แผนการ และแนวทาง  
หลกัเกณฑ ์ ตลอดจนมาตรการของผูบ้งัคบับญัชา 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานงานและรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นการสนบัสนุน
การด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(๒) ประสานงานและชีแ้จงรายละเอยีดต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตาม
วตัถุประสงคข์องงานและสรา้งความเขา้ใจอนัดใีนการปฏบิตังิาน 

(๓) ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืองคก์รภาครฐั  ภาคเอกชน  หรอืประชาชน
ทัว่ไป เพื่อขอความช่วยเหลอืและรว่มมอืในงานวเิคราะหโ์ครงการวจิยั ดา้นการศกึษา  ฝึกอบรม  
ดงูาน และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานของรฐั 

(๔) ช่วยด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ หรอืประชุมทางวชิาการ การ
สมัมนา การเสวนาและจดัท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นๆ   

๔. ด้านการบริการ 

(๑) จดัท าและพฒันาคู่มอืหรอืเอกสารทางวชิาการ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ช่วย
ปรบัปรงุแกไ้ข  ตอบปญัหาและชีแ้จงเรือ่งต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่
เจา้หน้าทีใ่นระดบัรองลงไป และส่วนราชการหรอืหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนและ
พฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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(๒) ใหค้ าแนะน า  ตอบปญัหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานวเิคราะห ์  วจิยั  จดัท าคู่มอื
ในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แก่หน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน หรอืประชาชน
ทัว่ไป  เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจไดท้ราบขอ้มลูและความรูต่้างๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ 

(๓) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้  ท าสถติ ิ  ปรบัปรุง หรอืจดัท าฐานขอ้มลูหรอืระบบ
สารสนเทศทีเ่กีย่วกบังานวเิคราะห ์ วจิยั   เพื่อใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนภารกจิของหน่วยงาน  
และสนบัสนุนการพจิารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑแ์ละมาตรการต่างๆ 

(๔) เผยแพรผ่ลงานวจิยัในรปูหนงัสอื  วารสาร  จดหมายขา่ว  เวบ็ไซด ์  และ
เอกสารวชิาการอื่นๆ  เพื่อถ่ายทอดขอ้มลู  ความรู ้  ความช านาญแก่ผูท้ีส่นใจไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด  และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

๑. ไดร้บัปรญิญาโท  หรอืคุณวุฒอิยา่งอื่นทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์ สาขาวชิาบรหิารรฐักจิหรอืรฐัประศาสนศาสตร ์  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์ หรอื
สาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทางความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ทางสถติ ิ ทางโลจสิตกิส์ และ 

๒. เป็นผูส้อบผ่านการวดัความรูค้วามความสามารถทัว่ไป  ระดบัปรญิญาโท  ของ 
ส านกังาน ก.พ. 

หลกัสตูรและวธิกีารสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง และ
การทดสอบความรูค้วามสามารถโดยวธิกีารสอบขอ้เขยีนมรีายละเอยีด  ดงันี้ 

๑.  การวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์ การจดัท าแผนงาน/โครงการ  การตดิตามและการ
ประเมนิผล 

๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

๓. ความรูท้ ัว่ไปทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  ทัง้ในส่วนหลกัการ  ทฤษฏ ี 
ความรู ้ เกีย่วกบัสถานการณ์การพฒันาในปจัจบุนั  และความรูท้ ัว่ไป 

๔. บทบาทและภารกจิของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ

๕. การสรุปและวเิคราะหบ์ทความภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 

ระบบการคดัเลือกบคุลากรเข้าปฏิบติังาน 

ระบบการคดัเลอืกบุคลากรทีน่ ามาใชก้นัอยู่ทัว่ไปนัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ
ใหญ่ๆ ดงันี้ 
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1. ระบบคณุธรรม (Merit System) ระบบการคดัเลอืกแบบคุณธรรม เป็นระบบที่
ยดึถอืความรูค้วามสามารถเป็นหลกั ซึง่วธิกีารคดัเลอืกตามระบบคุณธรรมน้ี ส่วนมากจะใช้
วธิกีารสอบคดัเลอืก หรอืการทดสอบ ทัง้นี้ระบบคุณธรรมจะตอ้งประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบ 4 
ประการ ต่อไปนี้ และหากขาดขอ้ใดขอ้หนึ่งแลว้จะไมถ่อืเป็นระบบคุณธรรม ดงันี้ 

1.1. หลกัความเสมอภาค โดยทุกคนทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้
จะตอ้งมสีทิธใ์นการเขา้รบัการคดัเลอืก และทุกคนจะตอ้งไดร้บัสทิธต่ิางๆ อยา่งเสมอภาคกนัเท่า
เทยีมกนั 

1.2. หลกัความสามารถ โดยหากท าการก าหนดและประกาศใหใ้ชเ้กณฑใ์ดเป็น
ตวัชีว้ดัถงึความสามารถของผูส้มคัรแลว้ กจ็ะตอ้งยดึถอืตามนัน้ เช่น ใชผ้ลคะแนนเป็นตวัชีว้ดั 
ดงันัน้ ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสุดคอืผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

1.3. หลกัความมัน่คง โดยจะตอ้งใหค้วามมัน่คงในเสถยีรภาพ ซึง่จะใหอ้อกจาก
การแขง่ขนัหรอืแมแ้ต่ใหอ้อกหลงัจากการตดัสนิแลว้กต็ามโดยมชิอบไมไ่ด ้ ทัง้นี้จะตอ้งใหเ้ป็นไป
ตามระบบกฎเกณฑ ์ซึง่หมายความว่า จะถูกกลัน่แกลง้ไมไ่ดห้ากไมไ่ดก้ระท าผดิใดๆ 

1.4. หลกัความเป็นกลางทางการเมอืง ค าว่า การเมอืงนัน้ หมายถงึ การว่าดว้ย
เรือ่งของพรรค จงึมคีวามเป็น “พวก” ตามมา (ค าว่า “การเมอืง” จงึเป็นเรือ่งทีส่กปรก ตาม
ธรรมชาตขิองค านัน่เอง : Dirty Politic) ซึง่หากการสรรหาคดัเลอืกถูกเอนเอยีงเขา้ขา้งฝ่ายใด
ฝา่ยหน่ึง ยอ่มหมายความว่า ไมม่คีวามเป็นกลางทางการเมอืง จงึไมใ่ช่ระบบคุณธรรม  

อยา่งไรกต็าม การคดัเลอืกบุคลากรตามระบบคุณธรรมนัน้ มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีต่อ
องคก์ารหลายประการ ซึง่ขอ้ดนีัน้มดีงัต่อไปนี้ 1) เป็นระบบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลว่า
เป็นแนวทางทีถู่กตอ้งและสมเหตุสมผล 2) เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีม่ทีกัษะ มคีวามรู้
ความสามารถทีแ่ทจ้รงิไดเ้ขา้มารว่มงานกบัองคก์าร และ 3) เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั
องคก์าร 

ส่วนขอ้เสยีของการคดัเลอืกบุคลากรตามระบบคุณธรรมนัน้ มดีงันี้ 1) องคก์ารตอ้งใช้
เวลานานกว่าทีจ่ะไดค้นเขา้มารว่มงาน 2) องคก์ารต้องเสยีค่าใชจ้่ายในจ านวนทีส่งูกว่าในการ
สรรหาคดัเลอืก 

2. ระบบอปุถมัภ ์ (Patronage System) ระบบอุปถมัภ ์ เป็นระบบทีใ่ชค้วามสมัพนัธ์
ส่วนตวั ซึง่อาจเป็นเครอืญาต ิ เพื่อนฝงู หรอืการแนะน าบอกต่อใหรู้จ้กักนั หรอืบางครัง้อาจ
เรยีกว่าเป็นระบบสบืสายโลหติ โดยในภาษาองักฤษอาจเรยีกอกีว่า “Spoil System” ซึง่เป็น
ความหมายในเชงิลบ  

อยา่งไรกต็าม การใชร้ะบบอุปถมัภน์ัน้บางครัง้อาจท าใหเ้กดิผลดต่ีอองคก์ารหลายดา้น 
ดงันี้ 1) ใชเ้วลาในการสรรหาคดัเลอืกบุคลากรน้อยกว่า 2) องคก์ารเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายน้อย
กว่า 3) ท าใหง้า่ยต่อการปกครอง เนื่องจากผูผ้่านการคดัเลอืกเป็นผูท้ีรู่จ้กัคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี
หรอืเป็นผูท้ีส่บืสายโลหติเดยีวกนั  
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ส่วนขอ้เสยีของการคดัเลอืกบุคลากรตามระบบอุปถมัภ์นัน้ มดีงันี้ 1) เป็นระบบในการ
ท าลายความยตุธิรรม 2) ไมเ่ปิดโอกาสแก่บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีแ่ทจ้รงิ 3) ส่งเสรมิให้
เกดิองคก์ารทีม่รีปูแบบความไมเ่ป็นทางการ (Informal Organization) ซึง่จะท าใหเ้กดิการ
รวมกลุ่มกนัของพนกังาน เป็น ก๊ก เป็นแก๊ง เป็นก๊วน หรอืเป็นกลุ่มเลก็กลุ่มน้อย ซึง่จะท าใหเ้กดิ
ปญัหาในองคก์ารในระยะยาว และ 4) ท าใหเ้สยีภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่า ระบบการคดัเลอืกบุคลากรเขา้ปฏบิตังิานทัง้ 2 ระบบนัน้ 
มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผูบ้รหิารทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งท าการพจิารณา
อยา่งละเอยีดรอบครอบ เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาต่อองคก์ารขึน้ในภายหลงั 

 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี  6 

การสรรหา หมายถงึ กระบวนการในการด าเนินการโดยใชเ้ทคนิควธิกีารต่างๆ เพื่อ
คน้หาหรอืแสวงหาและจงูใจ “บุคคลกลุ่มเป้าหมาย” ใหเ้กดิความสนใจสมคัรงานกบัองคก์าร ซึง่
บุคคลกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวนัน้ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มทีศันคตแิละมี
คุณสมบตัติามทีอ่งคก์ารตอ้งการ เพื่อใหอ้งคก์ารไดด้ าเนินการคดัเลอืกต่อไป โดยปจัจยัหลกัทีม่ ี
ผลกระทบและควรน ามาพจิารณาในการสรรหาคดัเลอืก ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ้า่ยและผลประโยชน์
ตอบแทน 2) แหล่งทีม่าของบุคลากร 3) ความยตุธิรรม 4) มาตรฐานในการคดัเลอืกบุคคลเขา้
ปฏบิตังิาน 5) ตลาดอาชพีหรอืตลาดแรงงาน  

ส าหรบัแนวคดิในการสรรหาบุคลากรนัน้ ม ี 2 ลกัษณะดงันี้ 1) แนวคดิในเชงิรกุ 2) 
แนวคดิในเชงิรบั ส่วนกระบวนการสรรหาบุคลากรนัน้จะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกัๆ คอื 1) 
การก าหนดลกัษณะของงานแต่ละต าแหน่ง และการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ 2) การเลอืก
เทคนิคหรอืวธิกีารในการสรรหา 3) การพจิารณาสรา้งรายละเอยีดเพื่อใหเ้กดิการจงูใจ และ 4) 
การด าเนินการในการสรรหา ซึง่การสรรหาบุคลากรนัน้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตาม
แหล่งทีม่าของบุคลากร คอื 1) การสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในองคก์าร ซึง่จะอยูใ่นลกัษณะ
ของการเลื่อนต าแหน่งหรอืการโยกยา้ยต าแหน่ง และ 2) การสรรหาจากแหล่งภายนอกองคก์าร
ซึง่มหีลายวธิ ีเช่น การประกาศตามสื่อต่างๆ การเขา้ร่วมกจิกรรมนดัพบแรงงาน หรอืการสรรหา
จากสถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 

การคดัเลอืก หมายถงึ กระบวนการทีอ่งคก์ารด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลจาก
จ านวนผูส้มคัรทัง้หมด เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ทัง้ในดา้นทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคต ิและบุคลกิภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจรยิธรรม ทีม่คีวาม
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ ส่วนความส าคญัหรอืวตัถุประสงคข์องการคดัเลอืกนัน้ มดีงันี้ 1) 
เพื่อผลลพัธใ์นการปฏบิตังิาน 2) เพื่อผลดา้นการควบคุมตน้ทุน และ 3) เพื่อผลดา้นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและการจา้งงาน ส่วนหลกัการในการเลอืกพจิารณาตดัสนิใจว่า จะรบับุคคลใดเขา้
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มาท างานกบัองคก์ารนัน้ จะตอ้งค านึงถงึปจัจยัหลายปจัจยั ดงัน้ี 1) ท าการพจิารณาถงึความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และการมใีจรกัในงานนัน้ๆ 2) บุคลกิภาพและทศันคต ิ 3) การคาดการณ์
ต่อระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยงัมปีจัจยัยอ่ยอกีหลายประการทีต่อ้งท าการพจิารณา เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ เป็นตน้ ส่วนกระบวนการในการคดัเลอืกในส่วนงานราชการและเอกชนนัน้ มกัจะมี
หลกัการเดยีวกนัหรอืมคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่อาจมกีารสลบัขัน้ตอนกนับา้งเลก็น้อย โดยส่วน
ราชการนัน้จะเริม่ต้นจากการกรอกใบสมคัรงาน ซึง่เป็นขัน้ตอนทีต่่อเนื่องจากกระบวนการสรร
หา (การประกาศรายละเอยีดของต าแหน่งงานว่าง) จนกระทัง่สิน้สุดการคดัเลอืก หรอืเมือ่ไดท้ า
การประกาศผลรายชื่อผูผ้่านการสอบคดัเลอืกในรอบสุดทา้ยเรยีบรอ้ยแลว้  

ส าหรบัการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างานนัน้ สามารถกระท าได ้2 ระบบ ดงันี้ 1) 
ระบบคุณธรรม และ 2) ระบบอุปถมัภ ์ ซึง่แต่ละระบบจะมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั 
อยา่งไรกต็าม ระบบทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งเป็นสากลคอื “ระบบคุณธรรม” 
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ค าถามท้ายบท 

1. การสรรหาหมายความว่าอย่างไร และท าเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

2. ปจัจยัหลกัๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการสรรหามอีะไรบา้ง จงอธบิายใหเ้ขา้ใจ 

3. จงอธบิายกระบวนการสรรหาว่ามวีธิกีารอยา่งไร 

4. แหล่งสรรหาบุคลากร สามารถท าการสรรหาจากแหล่งใดไดบ้า้ง 

5. เทคนิควธิกีารสรรหาจากภายใน มวีธิกีารใดบา้ง พรอ้มทัง้บอกขอ้ด-ีขอ้เสยี 

6. เทคนิควธิกีารสรรหาจากภายนอก มวีธิกีารใดไดบ้า้ง พรอ้มทัง้บอกขอ้ดี-ขอ้เสยี 

7. การคดัเลอืก หมายความว่าอยา่งไร 

8. เมือ่องคก์ารจะพจิารณารบับุคลากรเขา้ท างาน องคก์ารจะมหีลกัในการพจิารณา
อยา่งไร 

9. อธบิายกระบวนการคดัเลอืกของหน่วยงานของรฐั  
10. ระบบการสรรหาคดัเลอืกมกีี่ระบบ อะไรบา้ง จงอธบิายแต่ละระบบว่ามลีกัษณะ

อยา่งไร 
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บทท่ี 7 

การทดสอบและการสมัภาษณ์ 

 

การสอบคดัเลอืก เป็นวธิกีารทีส่่วนงานราชการต่างๆไดใ้หค้วามส าคญัและนิยมน ามาใช้
เป็นเงือ่นไขในการรบับุคคลเขา้ท างาน หรอืแมแ้ต่การรบัเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
ทัง้นี้เป็นเพราะวธิกีารสอบเป็นวธิทีีไ่ดร้บัการยอมรบัว่า เป็นวธิกีารทีม่คีวามยตุธิรรม สามารถวดั
คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถไดจ้รงิ และสามารถอธบิายชีแ้จงเหตุผลไดใ้นเชงิปรมิาณ ซึง่เมือ่
กล่าวถงึการสอบคดัเลอืกแลว้ คนส่วนใหญ่มกัจะหมายถงึวธิกีารใช ้ “การทดสอบ” (Testing) 
เพื่อคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างานนัน่เอง แต่อยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้การทดสอบมกัจะใชค้วบคู่
กบั “การสมัภาษณ์” เนื่องจากการทดสอบหรอืการสมัภาษณ์อยา่งใดอย่างหนึ่งแต่เพยีงอยา่ง
เดยีว อาจไมเ่ป็นการเพยีงพอทีจ่ะคดัเลอืกคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ออกมาจากกลุ่มผูส้มคัร
ได ้ ส่วนการทดสอบนัน้จะมอียูห่ลายวธิ ี ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัว่าองคก์ารตอ้งการท าการทดสอบในดา้น
ใด ซึง่รายละเอยีดของการทดสอบจะไดก้ล่าวถงึในล าดบัต่อไป 

ความหมายของการทดสอบ  

ส าหรบัความหมายของการทดสอบนัน้ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของ
การทดสอบไวห้ลากหลาย ดงันี้ 

เบชแมน (Bachman, 2003) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ การทดสอบว่า หมายถงึ 
กระบวนการทีถู่กออกแบบขึน้มาเพื่อวดั หรอืเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของบุคคลหนึ่งกบับุคคล
อื่นๆ ซึง่สามารถอา้งองิไปถงึพฤตกิรรมทีเ่ฉพาะเจาะจงของบุคคลแต่ละคนได้ 

ศูนยข์่าวเปิดสอบงานราชการ (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการสอบแขง่ขนัว่า หมายถงึ 
การสรรหาบุคคลโดยใชว้ธิกีารสอบขอ้เขยีน ซึง่อาจเป็นขอ้สอบแบบอตันยัหรอืปรนยักไ็ด ้ หรอื
อาจเป็นทัง้ 2 แบบ นอกจากนี้ ยงัหมายความถงึการสอบในภาคปฏบิตั ิ และการสอบสมัภาษณ์ 
ซึง่ผูส้อบแขง่ขนัได ้จะไดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัทีท่ี่ตนสอบแขง่ขนัได ้

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2559) ไดอ้ธบิาย
ว่า การสอบแขง่ขนั คอื การสรรหาบุคคลโดยใชว้ธิกีารสอบขอ้เขยีน การสอบภาคปฏบิตั ิ และ
การสอบสมัภาษณ์ โดยผูส้อบแขง่ขนัได ้ จะไดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ตามล าดบัทีท่ีส่อบแขง่ขนั
ได ้ 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การทดสอบ เป็นระเบยีบวธิกีารในการส ารวจ
พฤตกิรรมของบุคคลอย่างมรีะบบ และท าการจดัแสดงโดยเป็นตวัเลขและขอ้มลูทีเ่ป็นหมวดหมู่
ตามพฤตกิรรมทีแ่สดงออก การทดสอบจงึไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นขอ้เขยีน ซึง่อาจเป็นค าพดูกไ็ด ้หรอื
แสดงออกเป็นพฤตกิรรมในรปูแบบอื่น แต่กม็จีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างบุคคล  

https://www.egov.go.th/th/government-agency/416/
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ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่า การทดสอบ (Testing) หมายถงึ การด าเนินการเพื่อหา
ระดบัความสามารถในการปฏบิตังิานของบุคคลหนึ่งๆ โดยการใชแ้บบทดสอบเป็นเครือ่งมอืใน
การประเมนิ เพื่อท าการเปรยีบเทยีบค่าของคะแนนสอบทีไ่ด ้ ออกมาเป็นระดบัความสามารถใน
การปฏบิตังิาน ซึง่อาจแบ่งเป็นความสามารถในหลายๆดา้น เช่น ความสามารถดา้นเชาวป์ญัญา 
ความรูจ้ากวชิาชพี หรอื พฤตกิรรม เป็นตน้ 

ประเภทของการทดสอบ  

 การทดสอบเพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมนัน้ สามารถจ าแนกออกไดต้ามจุดมุง่หมาย
ของการทดสอบ ไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 

1. การทดสอบความฉลาด (Intelligence Tests) 

การทดสอบความฉลาด เป็นการทดสอบความสามารถดา้นสตปิญัญาของผูเ้ขา้สอบ 
ซึง่จะพจิารณาความสามารถใน 7 ดา้น ไดแ้ก่  

1.1 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของค า เช่น การตัง้ค าถามว่าค าใดมี
ความหมายใกลเ้คยีงกบัค าทีไ่ดก้ าหนดให ้

1.2 ดา้นความสามารถในการผสมค าจากตวัอกัษรทีก่ าหนดให ้ โดยใหผ้สมอกัษร
เป็นค าใหมท่ีม่คีวามหมาย 

1.3 ดา้นความสามารถในการค านวณตวัเลข เช่น ใหว้ดัความเรว็และความ
ถูกตอ้งในการค านวณตวัเลข 

1.4 ดา้นความสามารถในการรูจ้กัใชเ้หตุผล เช่น การทดสอบความสามารถใน
การน าเอาหลกัการแนวคดิไปใชใ้นการปฏบิตั ิ

1.5 ดา้นความสามารถในการจดจ า เป็นการวดัทกัษะในการสงัเกตและการจดจ า
สิง่ของเป็นชุดๆ เช่น ใชเ้วลาดู 30 วนิาท ีแลว้จ าเครือ่งหมายทีก่ าหนดใหเ้ป็นคู่ๆ เป็นตน้ 

1.6 ดา้นความสามารถในการเหน็ความสมัพนัธ ์ เป็นการทดสอบการดูรปู และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างรปู เป็นตน้ 

1.7 ดา้นความเรว็ในการมองเหน็ เช่น ใหห้าว่าตวัเลขทีก่ าหนดใหใ้นคู่ใดที่
เหมอืนกนั เป็นตน้ 

2. การทดสอบความถนัด (Aptitude Tests) 

การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบเพื่อใชเ้ป็นการคาดคะเนศกัยภาพของ
บุคคล ต่อการเรยีนรูง้านไดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหส้ามารถที่จะเลอืกบุคคลทีม่คีวามถนดัตาม
ธรรมชาตขิองบุคคลนัน้ๆ  ซึง่จะท าใหท้ราบว่าบุคคลนัน้ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะท างานประเภท
ไหน เช่น งานเสมยีน งานดา้นภาษา หรอืการคดิค านวณ เป็นตน้ 
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3. การทดสอบความส าเรจ็ (Achievement Tests) 

การทดสอบความส าเรจ็ เป็นวธิกีารทีอ่งคก์าร เกดิความตอ้งการทีจ่ะรูว้่าบุคคล
นัน้ๆ มคีวามรูใ้นงานเดมิหรอืวชิาชพีทีต่นศกึษามาหรอืไม ่ เช่น การทดสอบความรูใ้นงาน
เกีย่วกบัประสบการณ์ดา้นเครือ่งจกัร แบบทดสอบงานดา้นช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรอืช่างไม ้เป็น
ตน้ 

4. การทดสอบความสนใจในอาชีพ (Vocational Tests) 

การทดสอบความสนใจในอาชพี เป็นการทดสอบว่า ผูส้มคัรงานคนใดมรีะดบัความ
สนใจในอาชพีของตนมากน้อยเพยีงใด ซึง่เรามขีอ้สมมตฐิานว่าผลการปฏบิตังิานจะมคีุณภาพดี
หรอืไมน่ัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัความรูค้วามสามารถแต่เพยีงอยา่งเดยีว แต่ขึน้อยูก่บัความชอบ 
ความสนใจ แรงจงูใจของบุคคลนัน้ๆดว้ย ซึง่อาจตัง้ค าถามเกีย่วกบังานอดเิรก กจิกรรมส่วนตวั 
สิง่ทีส่นใจเป็นพเิศษ เช่น วทิยาศาสตร ์ศลิปะ เป็นตน้ หรอือาจถามถงึอาชพีต่างๆทีช่อบเลยกไ็ด้ 

5. การทดสอบบคุลิกภาพ (Personality Tests) 

การทดสอบบุคลกิภาพ เป็นการทดสอบเพื่อทีจ่ะวดัความสามารถในการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น หรอืความสามารถในการชกัจงูผูอ้ื่นใหค้ลอ้ยตามหรอืเขา้รว่มงานดว้ย เนื่องจาก
ผูส้มคัรบางคนมปีระสบการณ์ด ี มคีวามสามารถในงานอาชพีด ี แต่กลบัประสบความลม้เหลวใน
การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นกไ็ด ้ หรอืขาดความสามารถในการประสานงาน นัน่หมายถงึการขาด
บุคลกิภาพทีด่ใีนการท างาน ดงันัน้ จงึอาจไมม่คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน โดยคุณลกัษณะ
ทีน่ ามาใชใ้นการทดสอบบุคลกิภาพของผูส้มคัรงาน เช่น การไมเ่กบ็ตวัหรอืการเปิดเผยตนเอง 

(Extroversion) ความมัน่คงทางอารมณ์ (Emotional Stability) การยอมรบัในบุคคลอื่น 

(Agreeableness) ความมสีต ิ(Consciousness) และ การเปิดกวา้งส าหรบัสิง่ใหม่ๆ  (Openness 

to Experience) เป็นตน้ 

6. การทดสอบความสามารถในการเคล่ือนไหวและความแขง็แกร่งของร่างกาย 
(Motor and Physical Ability Tests) 

การทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวและความแขง็แกรง่ของรา่งกาย เป็น
การวดัความสามารถในการเคลื่อนไหวทางรา่งกาย เช่น ความคล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื ความ
คล่องแคล่วในการใชม้อื ความว่องไวในการเคลื่อนไหวแขนขา รวมถงึความแม่นย าในการใช้
อวยัวะเหล่านี้ดว้ย นอกจากนี้ อาจท าการทดสอบความแขง็แกรง่ทางดา้นรา่งกาย เช่น การยก
น ้าหนกั การกระโดดเชอืก การวิง่ทางไกล รวมถงึความแขง็แรงอดทนต่างๆ  ซึง่การทดสอบโดย
วธิกีารเหล่านี้ จะน ามาใชก้บังานทีต่อ้งการบุคคลทีม่รีา่งกายทีแ่ขง็แรงและมคีวามคล่องแคล่ว
ว่องไว เช่น เจา้หน้าทีข่องกรมปา่ไม ้ส านกังานต ารวจ หรอืเจา้หน้าทีท่หารในกองทพัต่างๆ โดย
การทดสอบนัน้ สามารถจ าแนกตามลกัษณะของการกระท าหรอืการตอบได้ ดงันี้ 
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6.1 แบบลงมอืปฏบิตังิาน (Performance Tests) เป็นการทดสอบในภาคปฏบิตั ิ
เนื่องจากงานบางอย่างจ าเป็นตอ้งแสดงใหเ้หน็ จงึจะทราบไดว้่าบุคคลนัน้สามารถท าไดห้รอืไม่ 
เช่น การสอบพมิพด์ดี การเขยีนเวบ็เพจ (Web Page) การสอบวิง่ทางไกล การว่ายน ้า หรอืการ
ทดสอบความแขง็แกรง่ดว้ยวธิอีื่นๆ เป็นตน้ 

6.2 แบบใหเ้ขยีนตอบ (Paper-pencil Tests) ความรูบ้างอยา่งอาจสามารถ
ถ่ายทอดผ่านตวัหนงัสอื หรอือธบิายลงในกระดาษได้ 

6.3 แบบใหส้อบปากเปล่า (Oral Tests) เป็นการถามเพื่อตอ้งการใหท้ราบว่าผู้
เขา้สอบนัน้มคีวามคดิ ความรู ้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูได้ 

ลกัษณะข้อสอบในการใช้ทดสอบแข่งขนั 

ขอ้สอบทีน่ ามาใชใ้นการสอบแขง่ขนับุคคลเพื่อเขา้รบัราชการนัน้ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ระบบ ดงันี้ 

1. แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Tests) เป็นขอ้สอบทีม่ตีวัเลอืก (ค าตอบ) 
ใหเ้ลอืก ตัง้แต่ 2 ตวัเลอืกขึน้ไปตามระดบัความยากง่าย หากมตีวัเลอืกหลายตวั จะท าใหย้าก
ขึน้ทัง้ในแงข่องผูอ้อกขอ้สอบและผูท้ าขอ้สอบ บางครัง้อาจเรยีกขอ้สอบประเภทนี้ว่าเป็นขอ้สอบ
แบบ “Multiple Choices” นัน่เอง 

2. แบบทดสอบแบบอตันัย (Subjective Tests) เป็นขอ้สอบแบบใหผู้ต้อบท าการ
บรรยาย หรอื อธบิายตามความคดิเหน็ของตนเอง ซึง่จะน ามาใชใ้นกรณทีีผู่อ้อกขอ้สอบตอ้งการ
ตรวจความเรยีบรอ้ยของลายมอื ตรวจความสะอาดเรยีบรอ้ย รวมถงึการพจิารณาความสามารถ
ในการเลอืกใชค้ ารว่มกบัความรูค้วามสามารถของผูเ้ขา้รบัการทดสอบดว้ย  

 

อยา่งไรกต็าม แบบทดสอบแต่ละประเภทนัน้จะมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป 
โดยสามารถแสดงไดต้ามตารางที ่7 – 1 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 7 - 1  แสดงการเปรยีบเทยีบขอ้ด-ีขอ้เสยี ของแบบทดสอบปรนัยและอตันัย (ส าหรบั 

ผูอ้อกขอ้สอบ) 

ประเภท ข้อดี ข้อเสีย 

 

แบบ 

ทดสอบ 

ปรนัย 

1. ตรวจงา่ย 

2. ใชเ้วลาในการตรวจน้อย 

3. มคีวามเทีย่งตรงของคะแนนสงู 

4. อคต ิ (Bias) ของผูต้รวจจะไม่มี
ผลต่อคะแนน 

5. ใชส้ าหรบัในกรณีทีต่อ้งการวดั
ความรูแ้บบมรีายละเอยีด 

1. ออกขอ้สอบยากกว่า
แบบทดสอบอตันยั 

2. ใชเ้วลานานในการออกขอ้สอบ 

3. ตอ้งจดัท าขอ้สอบหลายๆขอ้ 

4. อาจเกดิความผดิพลาดในการ
วดั เนื่องจากการเดาไดง้า่ยกว่า 

 

แบบ 

ทดสอบ 

อตันยั 

1. ออกงา่ย 

2. ใชเ้วลาในการออกขอ้สอบน้อย 

3. มจี านวนขอ้ไมต่อ้งมากแต่มี
เนื้อหาครอบคลุม 

4. ใชว้ดัความสามารถในการอธบิาย 

ความรูแ้บบความสมัพนัธใ์นภาพรวม 

1. ใชเ้วลาในการตรวจมาก 

2. มคีวามไมเ่ทีย่งตรงของคะแนน
มากกว่าแบบทดสอบปรนยั 

3. อคต ิ (Bias) ของผูต้รวจอาจมี
ผลต่อการใหค้ะแนน 

 

ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 

 ประเภทของแบบทดสอบนัน้จะม ี 2 ประเภท คอืแบบปรนัยและแบบอตันยั ตามทีก่ล่าว
มาแลว้ อยา่งไรกต็าม ลกัษณะของแบบทดสอบทีด่นีัน้ ควรจะตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้  

1. ความเท่ียง   
ขอ้สอบทีด่จีะตอ้งมคีวามเทีย่ง (Validity) หรอื มลีกัษณะ 3 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
1.1 ผลของการทดสอบ สามารถชีช้ดัไดว้่าบุคคลนัน้ๆ จะมพีฤตกิรรมอยา่งใด

อยา่งหนึ่ง 

1.2 มสีาระส าคญัของการทดสอบทีต่รงกบัเนื้อหาส าคญัของสิง่ทีต่อ้งการทดสอบ 

1.3 ผลของการทดสอบไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสภาพทางจติของผูเ้ขา้รบัการทดสอบ
ได ้

2. ความเช่ือถือได้   
ความเชื่อถอืได ้ (Reliability) เป็นลกัษณะของแบบทดสอบทีส่ามารถใหค้ะแนนได้

อยา่งคงทีแ่น่นอน แมว้่าจะท าการทดสอบกีค่ร ัง้กต็าม หรอืผูเ้ขา้สอบจะไดค้ะแนนเท่ากนัทุกครัง้
ทีท่ าการสอบ 
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3. ความยติุธรรม   
ความยตุธิรรม (Fairness) เป็นลกัษณะของแบบทดสอบทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบทุกคนมี
โอกาสทีจ่ะตอบถูก หากบุคคลนัน้มคีวามรูใ้นเรือ่งทีอ่อกขอ้สอบ โดยจะไมล่วงผูส้อบดว้ยการใช้
ความคลุมเครอืของภาษา มาท าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิหรอืเบีย่งเบนในผลการสอบ 

4. ความเป็นปรนัย   
ความเป็นปรนยั (Objectivity) เป็นลกัษณะของความชดัเจนของขอ้สอบ โดยไมม่คีวามคลุมเครอื
ในค าถามหรอืค าตอบทีใ่หเ้ลอืก และผูใ้หค้ะแนนไม่มโีอกาสทีจ่ะใหค้ะแนนโดยมอีคตหิรอืความ
ล าเอยีงได ้

5. อ านาจในการจ าแนก  
อ านาจในการจ าแนก  (Discrimination Power) เป็นลกัษณะของความสามารถในการจ าแนก
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถออกจากกลุ่มคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถในระดบัทีน้่อยกว่า ซึง่
หมายถงึผูท้ีม่คีวามสามารถในการตอบค าตอบทีถู่กตอ้งนัน่เอง 

6. ความเฉพาะเจาะจง   
ความเฉพาะเจาะจง (Specification) เป็นลกัษณะของแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้นัน้ 

ตรงกบัวตัถุประสงคข์องความตอ้งการในการวดั 

7. การให้เวลาท่ีเหมาะสม   
การใหเ้วลาทีเ่หมาะสม (Speediness) ซึง่แบบทดสอบทีด่นีัน้ ควรจะใหเ้วลาในการ

ท าขอ้สอบ แก่ผูเ้ขา้สอบเป็นเวลาทีเ่พยีงพอ ทีผู่เ้ขา้สอบโดยเฉลีย่จะสามารถท าขอ้สอบไดเ้สรจ็
ทนัเวลา 

การทดสอบ หรอื การสอบแขง่ขนั ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย และมคีุณประโยชน์
อยา่งมากส าหรบัทุกองคก์ารทุกหน่วยงาน ซึง่แต่ละองคก์ารกพ็ยายามท าใหแ้บบทดสอบของตน
มมีาตรฐาน เป็นไปตามลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ ี แต่กระนัน้กต็าม การทดสอบกไ็มใ่ช่วธิกีาร
ทีจ่ะรบัรองหรอืรบัประกนัความสามารถในการปฏบิตังิาน หรอืรบัรองพฤตกิรรมทีด่ขีองพนกังาน
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ เนื่องจากการสอบยงัมจีดุอ่อนหรอืมขีอ้ผดิพลาดอยูห่ลายประการ หรอื
เรยีกว่า เป็นขอ้จ ากดัของการสอบ นัน่เอง ดงันัน้ จงึอาจตอ้งใชว้ธิกีารอื่นๆ รว่มดว้ย เช่น การ
สมัภาษณ์ เป็นตน้ ซึง่ขอ้จ ากดัของการทดสอบนัน้ สามารถจ าแนกไดห้ลายประเดน็ ดงันี้ 

ข้อจ ากดัของการสอบ 

1. ขอ้จ ากดัของขอ้มลู หรอื ความรู ้ ทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งค าถามในแบบทดสอบนัน้ 
เป็นเพยีงความรูส้่วนหน่ึงของความรูท้ ัง้หมดเท่านัน้ ซึง่ความจรงิแลว้ความรูท้ีต่อ้งการถามนัน้มี
อยูม่ากมาย แต่ไมส่ามารถใส่ลงไปในแบบทดสอบทัง้หมดได้ 
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2. ขอ้จ ากดัทีอ่าจไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น ในกรณีทีผู่เ้ขา้สอบสามารถเดาขอ้สอบได้
ถูก ทัง้ในกรณแีบบทดสอบทีเ่ป็นปรนยั หรอืแมแ้ต่แบบทดสอบทีเ่ป็นอตันยักอ็าจสามารถตอบ
เดาในเชงิกวา้งๆไดเ้ช่นกนั ซึง่กรณดีงักล่าวนี้อาจท าใหผู้ท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามสามารถสอบผ่านได้ 

3. ขอ้จ ากดัในเรือ่งของสภาพแวดลอ้ม เช่น เสยีงดงั อากาศรอ้น ในขณะท าการสอบ 
หรอืหอ้งสอบมขีนาดเลก็เกนิไป หรอืแมแ้ต่สภาพดนิฟ้าอากาศแปรปรวน เป็นตน้ 

4. ขอ้จ ากดัในส่วนของกรรมการคุมสอบ ซึง่กรรมการคุมสอบแต่ละท่านอาจมลีกัษณะ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั และอาจส่งผลต่อผูเ้ขา้สอบไดเ้ช่นเดยีวกนั 

5. ขอ้จ ากดัทีม่าจากตวัผูเ้ขา้สอบเอง เช่น สุขภาพร่างกาย การเจบ็ปว่ย หรอือุบตัเิหตุ 
ซึง่ท าใหม้ผีลต่อการทดสอบ เป็นตน้  

วิธีการบรรจเุข้ารบัราชการของข้าราชการพลเรือน 

การเขา้รบัราชการของขา้ราชการพลเรอืนนัน้ โดยปกตจิะใชว้ธิกีารสรรหาและเลอืกสรร
บุคคลเขา้รบัราชการ ซึง่การสรรหาบุคคลเขา้รบัราชการ เพื่อบรรจเุป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั
ในต าแหน่งระดบัทีต่อ้งการบรรจนุัน้ อาจด าเนินการไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 

1. การสอบแขง่ขนั ซึง่สามารถรบัสมคัรทัง้จากบุคคลทัว่ไปหรอืรบัสมคัรเฉพาะผู้ที่
ผ่านการกลัน่กรองในเบือ้งต้นแลว้กไ็ด ้

2. การคดัเลอืก มกัจะด าเนินการในกรณทีีม่เีหตุพเิศษทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
สอบแขง่ขนั เช่น กรณคีุณวุฒทิีม่คีวามขาดแคลนหรอืหาผูส้ าเรจ็การศกึษาในสาขาทีต่อ้งการได้
ยาก หรอืการไดร้บัทุนรฐับาลทีม่ขีอ้ก าหนดว่าจะตอ้งรบัราชการหลงัจากจบการศกึษาแลว้ เป็น
ตน้ 

การสอบแข่งขนัเข้ารบัราชการ 

การสอบทีถู่กจดัสอบโดยส านกังาน ก.พ. เป็นการคดัเลอืกบุคคลในระดบัวุฒกิารศกึษา 
และสาขาวชิาชพีทีแ่ตกต่างกนั เพื่อบรรจเุขา้รบัราชการในหน่วยงานของรฐัซึง่ ก.พ. จะท าหน้าที่
เป็นองคก์รกลางระหว่างคนทีต่อ้งการท างานราชการ กบั หน่วยงานราชการที่ตอ้งการก าลงัคน 
โดยการสอบของ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

1. การสอบภาค ก. เป็นการสอบภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป ซึง่จะเป็นการ
สอบขอ้เขยีนเพื่อทดสอบระดบัเชาวน์ปญัญาและความรูค้วามสามารถทัว่ไป 

2. การสอบภาค ข. เป็นการสอบภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง ซึง่
มกัเป็นการสอบแบบอตันยั (ขอ้เขยีน) และเน้นวชิาชพีเฉพาะตามทีไ่ดศ้กึษามา 

3. การสอบภาค ค.  เป็นการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง โดยใช้
วธิกีารสอบสมัภาษณ์ ซึง่เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการสอบคดัเลอืกบุคคลเขา้รบัราชการ 
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ส าหรบัการสมคัรสอบเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) นัน้ ผูท้ีส่นใจสามารถ
สมคัรสอบไดท้ีส่ านกังาน ก.พ. หรอื ในเวบ็ไซดข์องส านกังาน ก.พ. โดยจะท าการจดัสอบทุกปี 
ซึง่ ก.พ. รบัสมคัรทัง้ผูท้ีจ่บการศกึษาแลว้ และผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีสุดทา้ย ของระดบั ปวช. 
ปวท. ปวส. อนุปรญิญา ปรญิญาตร ี หรอืปรญิญาโท โดยจะท าการประกาศรบัสมคัรสอบ 
ประมาณเดอืน ก.พ. – ม.ีค. ของทุกปี ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดไดท้ี ่ http://job3.ocsc.go.th 

และเมือ่ผูส้มคัรสอบ ไดส้อบผ่านแลว้ ส านกังาน ก.พ. จะท าการส่งหนังสอืรบัรองการสอบผ่าน
ไปตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวใ้นใบสมคัรสอบ ส่วนการสมคัรสอบเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ค.) นัน้
จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการสอบผ่านในภาค ก. ทีไ่ดร้บัจากส านกังาน ก.พ. เพื่อเป็นหลกัฐานใน
การสมคัรสอบดว้ย โดยผูเ้ขา้สอบ ก.พ. จะตอ้งสอบผ่านทัง้ 3 ภาค จงึจะไดร้บัการบรรจเุขา้รบั
ราชการ ซึง่ส านกังาน ก.พ. จะขึน้ทะเบยีนผูส้อบผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกไว้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยผูส้อบผ่านการสอบของ ก.พ. (ภาค ก.) จะไดร้บัใบประกาศผูส้อบผ่านของ ก.พ. 
ตามเกณฑก์ารตดัสนิ โดยจะตอ้งไดค้ะแนนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 

 ส าหรบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการจดัสอบนัน้จะม ี 2 หน่วยงาน คอื 1)
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ซึง่จะเป็นผูด้ าเนินการจดัสอบภาคความรู้
ความสามารถทัว่ไป หรอื ภาค ก. และ 2) ส่วนราชการตน้สงักดัซึง่จะเป็นผูด้ าเนินการสรรหา
และเลอืกสรรผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิา และในระดบัทีต่รงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบั
ต าแหน่ง และเป็นผูท้ีส่อบผ่านภาค ก. ของส านกังาน ก.พ. ในระดบันัน้ ๆ แลว้ ส่วนผูท้ีม่คีุณวุฒิ
ในระดบัปรญิญาเอก หรอืมวีุฒกิารศกึษาที ่ ก.พ. ก าหนดเป็นวุฒคิดัเลอืกนัน้ ส่วนราชการตน้
สงักดัจะเป็นผูค้ดัเลอืกเพื่อบรรจเุขา้รบัราชการในต าแหน่งต่างๆ โดยใหส้่วนราชการตน้สงักดั
เป็นผูท้ าการรบัสมคัรเองจากผูม้วีุฒดิงักล่าว 

เกณฑก์ารสอบของส านักงาน ก.พ. 

ขอ้สอบของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ในส่วนของ ภาค ก. นัน้ 
จะประกอบดว้ยวชิาต่างๆ ดงันี้ 

1. วิชาความสามารถทัว่ไป ประกอบดว้ย ความสามารถทางดา้นการคดิค านวณ ซึง่
จะเป็นการทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ ความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ 
ยกตวัอยา่ง เช่น การวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องจ านวนหรอืปรมิาณ การแกป้ญัหาเชงิ
ปรมิาณและขอ้มลูต่างๆ ความสามารถทางดา้นการใชเ้หตุผล การทดสอบความสามารถในการ
คดิหาความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของค า ขอ้ความ หรอื รปูภาพ การหาขอ้ยตุหิรอืขอ้สรปุอยา่ง
สมเหตุสมผลจากขอ้ความสญัลกัษณ์ สถานการณ์หรอืแบบจ าลองต่างๆ โดยมรีายละเอยีด  ดงันี้ 
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1.1 ความสามารถทางดา้นการคดิค านวณ 

1.1.1 อนุกรม 

1.1.2 โจทยค์ณติศาสตร ์

1.1.3 การวเิคราะหข์อ้มลู 

1.2 ความสามารถทางดา้นเหตุผล 

1.2.1 อุปมาอุปไมย 

1.2.2 การสรุปความจากภาษา 

1.2.3 การสรุปความจากสญัลกัษณ์ 

1.2.4 การสรุปเหตุผลเชงิตรรกะ 

2. วิชาภาษาไทย ประกอบดว้ย ความเขา้ใจเกีย่วกบัภาษา ซึง่เป็นการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านและการท าความเขา้ใจกบับทความ หรอืขอ้ความทีไ่ดก้ าหนดให ้ แลว้
ท าการตอบค าถามทีต่ามมาในแต่ละบทความ หรอืแต่ละขอ้ความ ทัง้นี้ รวมไปถงึการสรุปความ 
และการตคีวามดว้ยการใชภ้าษา การทดสอบความสามารถในการเลอืกใชค้ าหรอืกลุ่มค า การ
เขยีนประโยคใหไ้ดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา และการเรยีงขอ้ความ ซึง่การทดสอบวชิาภาษาไทย
ส าหรบัในส่วนภาค ก. ของส านกังาน ก.พ.  นัน้ จะประกอบดว้ยความสามารถทางดา้นภาษา
และความเขา้ใจภาษา โดยสามารถสรุปความในรปูแบบต่างๆ จากขอ้ความสัน้ๆ หรอืบทความ
ได ้รวมทัง้จะตอ้งสามารถเรยีงล าดบัของขอ้ความไดอ้ย่างถูกตอ้งดว้ย 

3. วิชาภาษาองักฤษ ซึง่ส านักงาน ก.พ. ไดเ้พิม่วชิาภาษาองักฤษเขา้มาใชใ้นการ
สอบโดยเริม่ตัง้แต่การสอบภาค ก. ของปี 2557 เป็นตน้มา 

การสอบสมัภาษณ์ 

การสอบสมัภาษณ์ โดยปกตแิลว้จะเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัร 
ซึง่เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัมากเช่นเดยีวกนั การสอบสมัภาษณ์นับเป็นขัน้ตอนทีใ่หโ้อกาสแก่
ผูส้มคัรในการรบัขอ้มลูเกีย่วกบังานและองคก์าร ในขณะเดยีวกนักใ็หโ้อกาสแก่ผูบ้รหิารในการ
ประเมนิบุคลกิลกัษณะท่าทาง ความสามารถในการสื่อสาร ความสนใจ แรงกระตุ้น นอกจากนี้  
ยงัเป็นการเชค็ประวตัคิวามถูกตอ้งของคุณสมบตัผิูส้มคัรดว้ย  การสมัภาษณ์เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความรูส้กึ ดงันัน้ จงึเป็นงานทีจ่ะตอ้งใชค้วามละเอยีดอ่อน ซึง่ผูท้ีท่ าการสมัภาษณ์จะตอ้งใช้
ความสามารถทัง้เรือ่งของการใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ กล่าวคอื ตอ้งอาศยัองคค์วามรูใ้นศาสตรต่์างๆ 
เช่น หลกัการในการสมัภาษณ์ ทฤษฎเีกีย่วกบัมนุษยแ์ละหลกัจติวทิยา เป็นตน้ อกีดา้นหนึ่งตอ้ง
อาศยั ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตวัของผูส้มัภาษณ์ ในการทีจ่ะผสมผสาน
องคค์วามรูแ้ละความสามารถส่วนตวัในการจบัประเดน็ วเิคราะห ์ และตดัสนิใจ นัน่หมายถงึการ
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ใชศ้ลิป์ เพื่อใหก้ารสมัภาษณ์ไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมคีุณภาพมากทีสุ่ด ส่วนความหมายของ
การสมัภาษณ์นัน้ มดีงันี้  

 ความหมายของการสมัภาษณ์ 

ความหมายของการสมัภาษณ์นัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการ
สมัภาษณ์ไวท้ัง้เหมอืนและแตกต่างกนั ดงันี้ 

นอย ์ฮอลเลนเบค เจอฮารท์ และ ไวท ์ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 

2010 : 248) ไดใ้หค้วามหมายของการสมัภาษณ์ว่า เป็นการสนทนาโดยผูท้ าการสนทนาหนึ่งคน
หรอืหลายคนกไ็ด ้ โดยมเีป้าหมายเพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และท าการประเมนิผลคุณสมบตัิ
ของผูส้มคัรเพื่อทีจ่ะรบัเขา้ท างานต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์นัน้ นอกจากจะท าใหไ้ดบุ้คคลากรทีม่คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงานของ
องคก์ารแลว้ยงัมวีตัถุประสงคอ์กีหลายประการ ดงันี้ 

1. เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ  
ซึง่นอกจากการพจิารณาถงึความรูค้วามสามารถในวชิาชพีแลว้ ผูท้ าการคดัเลอืก

ยงัตอ้งค านึงถงึความสามารถในการสื่อความทางภาษาพดู บุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง 
และปฏภิานไหวพรบิอกีดว้ย 

2. เพ่ือก่อให้เกิดมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี  
การสมัภาษณ์จะท าใหฝ้่ายผูท้ าการสมัภาษณ์หรอืผูจ้า้งและผูร้บัการสมัภาษณ์หรอื

ผูถู้กจา้ง ไดม้โีอกาสพบปะกนั ก่อนทีจ่ะรว่มงานกนั เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั และ
เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนั 

3. เพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่องคก์าร  
ผูส้มัภาษณ์จะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการรกัษาและการสรา้งภาพลกัษณ์ หรอื

ภาพพจน์ทีด่ใีหแ้ก่การด าเนินงานขององคก์ารได้ 

ขัน้ตอนในการสมัภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์ทีเ่ป็นทางการนัน้จะประกอบไปดว้ยขัน้ตอนหลกัๆทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 

1. การวางแผนในการสมัภาษณ์ 

1.1 ท าการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ 

1.2 ท าการก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์ 
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1.3 จดัเตรยีมเอกสารและรายละเอยีดของผูส้มคัร 

1.4 แจง้ใหผู้ส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์ทราบ 

1.5 จดัเตรยีมสถานทีใ่นการสอบสมัภาษณ์ 

2. การด าเนินการสมัภาษณ์ 

การด าเนินการสมัภาษณ์นัน้จะด าเนินการตามวธิกีารสมัภาษณ์ทีไ่ดก้ าหนดไว ้  ซึง่
จะแบ่งการสมัภาษณ์ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 

2.1 ส่วนน า (Warm Up) เป็นส่วนเริม่ตน้ของการสมัภาษณ์โดยในส่วนนี้จะมุง่
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์เป็นหลกั และท าใหผู้ถู้กสมัภาษณ์
รูส้กึผ่อนคลายความตื่นเตน้ เช่น การทกัทาย การถามถงึการเดนิทางมายงัสถานทีส่มัภาษณ์ 
หรอืการทานอาหารก่อนมาสมัภาษณ์ เป็นตน้ โดยในส่วนน านี้ปรกตแิลว้จะใชเ้วลาไมเ่กนิรอ้ยละ 
15 ของเวลาในการสมัภาษณ์ทัง้หมด 

2.2 ส่วนของเน้ือหา (Main Sequence) เป็นส่วนทีเ่ริม่ตน้ถามค าถามในเน้ือหา
ทีต่อ้งการตามวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ เพื่อเขา้ท างานในต าแหน่งงานต่างๆตามทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ ซึง่โดยปรกตใินส่วนของเนื้อหาน้ีจะใชเ้วลาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาทีใ่ชใ้น
การสมัภาษณ์ทัง้หมด 

2.3 ส่วนปิด (Wrap Up) เป็นการพดูคุยเพื่อจะปิดการสนทนา และเป็นการสรา้ง 

ภาพพจน์ทีด่ ีและเพื่อใหท้ัง้ผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์จากกนัดว้ยความรูส้กึทีด่ ี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสมัภาษณ์ 

 ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการสมัภาษณ์นัน้ ประกอบไปดว้ยหลายๆ ปจัจยั ซึง่ปจัจยัต่างๆ
นัน้ยงัแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. ด้านผูส้มัภาษณ์ 

ผูท้ีท่ าการสมัภาษณ์ควรมคีวามช านาญในการสมัภาษณ์พอสมควร ซึง่บางครัง้การ
มตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร อาจจะไมใ่ช่สิง่ยนืยนัไดว้่าจะตอ้งเป็นผูท้ีท่ าการสมัภาษณ์ไดด้เีสมอไป 
ซึง่ผูท้ าการสมัภาษณ์ทีด่นีัน้จะตอ้งทราบถงึหลกัการในการสมัภาษณ์ หลกัจติวทิยาทีถู่กตอ้ง 
พรอ้มทัง้มคีวามสามารถในการตัง้ค าถามทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยงัสามารถควบคุมสถานการณ์ใน
การสมัภาษณ์ไดด้ ี และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการสมัภาษณ์ เพื่อใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ไดแ้สดงออก
ถงึความรูค้วามสามารถทีแ่ทจ้รงิไดอ้ยา่งเตม็ที ่ และยงัแสดงออกถงึความเป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิของ
ผูถู้กสมัภาษณ์ดว้ย นอกจากนี้ ผูท้ าการสมัภาษณ์จะตอ้งระมดัระวงัตนเองเกีย่วกบัการมอีคต ิ
โดยจะไมใ่หค้ะแนนอย่างไรเ้หตุผล 
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2. ด้านผูถ้กูสมัภาษณ์ 

ผูถู้กสมัภาษณ์นัน้จะตอ้งท าการเตรยีมความพรอ้ม ทัง้ในดา้นความรู ้ การแต่งกาย 
พฤตกิรรมต่างๆ ทีแ่สดงออก เช่น การยิม้ การทกัทายหรอืบุคลกิภาพโดยรวม ซึง่จะส่งผลต่อ
ความรูส้กึของผูป้ระเมนิหรอืผู้ท าการสมัภาษณ์ทัง้สิน้ ดงันัน้ ผูถู้กสมัภาษณ์จงึควรรู้วธิกีารวาง
ตนและการสรา้งนิสยัใหเ้กดิความเหมาะสมตามทีว่ฒันธรรมสงัคมส่วนใหญ่ประพฤตปิฏบิตั ิ และ
เหน็ว่าถูกตอ้งเหมาะสมแก่ “กาลเทศะ” 

3. ด้านภาษาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  
ในดา้นการใชภ้าษาของผูถู้กสมัภาษณ์นี้ อาจหมายความรวมถงึ ระดบัของความ

เขา้ใจต่อความยากง่ายของภาษาทีใ่ช ้ เช่น ภาษาพดู ภาษาเชงิวชิาการ หรอื ศพัทเ์ฉพาะ และ 
ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาจนี 
ภาษาญี่ปุน่ หรอืภาษาอื่นๆ สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพของการสมัภาษณ์ เนื่องจากคู่
สนทนาทัง้สองฝา่ยจะส่งถ่ายหรอืสื่อสารความรูร้ะหว่างกนัผ่านทางภาษานัน่เอง 

4. ด้านเครื่องมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

ในขัน้ตอนของการสมัภาษณ์นัน้ บางครัง้อาจมกีารน าเอาเครือ่งมอืต่างๆ มาช่วยใน
การสมัภาษณ์ดว้ย เช่น เครือ่งบนัทกึการสมัภาษณ์ ไมโครโฟน หรอื เครือ่งจดบนัทกึ เป็นตน้ 
ซึง่เครือ่งมอืต่างๆเหล่านี้ จะช่วยท าใหก้ารประเมนิหรอืการใหค้ะแนนผูถู้กสมัภาษณ์แต่ละคนมี
ความละเอยีดรอบครอบมากขึน้ 

ประเภทของการสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์นัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัว่าจะใชเ้กณฑใ์ด
ในการแบ่งประเภทของการสมัภาษณ์ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. การสมัภาษณ์ตามลกัษณะโครงสร้าง การสมัภาษณ์ทีใ่ชล้กัษณะของโครงสรา้ง
เป็นเกณฑน์ัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1.1 การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หมายถงึ วธิกีารสมัภาษณ์โดยไมม่กีาร
ก าหนดรปูแบบของค าถาม และไมม่กีารจดัล าดบัของค าถามอย่างเป็นระบบ โดยผูท้ าการ
สมัภาษณ์สามารถตัง้ค าถามไดห้ลายทศิทาง การสมัภาษณ์ในรปูแบบนี้มกัเป็นรปูแบบเริม่ตน้
ของการสมัภาษณ์ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ส้มัภาษณ์ไดใ้ชค้วามรูส้กึ อารมณ์ หรอือคตเิขา้มา
มสี่วนในการสมัภาษณ์ ดงันัน้ วธินีี้จงึไมน่ิยมน ามาใชส้ าหรบัองคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่ แต่อาจ
น ามาใชไ้ดใ้นบางกรณ ี เช่น การสมัภาษณ์ในระดบัผูช้่วย หรอื เลขานุการส่วนตวั ซึง่ผลการ
ประเมนิ หรอืการใหค้ะแนนจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผู้ท าการสมัภาษณ์โดยตรง  

1.2 การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นวธิกีารทีใ่ชค้วบคุมเพื่อไมใ่หเ้กดิการ
ใชอ้คตหิรอืใชแ้ต่ใหน้้อยทีสุ่ด ซึง่เป็นวธิทีีเ่กดิขึน้จากการพบจดุอ่อนของการสมัภาษณ์แบบไม่มี
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โครงสรา้ง จงึไดน้ าวธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเขา้มาใชแ้ทน เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืมาก
ขึน้ โดยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งนี้ ผูท้ าการสมัภาษณ์จะสามารถควบคุมสถานการณ์และ
เนื้อหาสาระในการซกัถามได ้ และมกีารจดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัของค าถามเพื่อใหก้ารสมัภาษณ์
นัน้เป็นไปอย่างมรีะบบ มกีารใหค้ะแนนตามความเหมาะสมของเนื้อหาทีผู่ต้อบไดต้อบค าถาม
เหล่านัน้ ซึง่ผูท้ าการสมัภาษณ์ทีไ่มม่คีวามเชีย่วชาญในการตัง้ค าถามทีด่พีอ กส็ามารถใชว้ธินีี้ได ้
แต่อยา่งไรกต็าม การสมัภาษณ์แบบน้ีจะมคีวามยดืหยุ่นค่อนขา้งน้อย ดงันัน้ จงึท าใหผู้ท้ าการ
สมัภาษณ์ทีม่คีวามเชีย่วชาญไมน่ิยมใชว้ธินีี้ 

1.3 การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เนื่องจากวตัถุประสงคใ์นการพยายามลด
จดุอ่อนของการสมัภาษณ์ ทัง้การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้งและแบบมโีครงสรา้ง จงึท าให้
หลายหน่วยงานเลอืกใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งแทน กล่าวคอื มกีารจดัโครงสรา้งของ
การสมัภาษณ์โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้หรอืเป็นประเดน็แต่ละประเดน็ แต่จะเปิดโอกาสใหผู้ท้ าการ
สมัภาษณ์สามารถตัง้ค าถามไดเ้อง และสามารถจดัเรยีงล าดบัประเดน็ก่อนหลงัได ้ แต่ตอ้งให้
ครบถว้นในทุกประเดน็ ซึง่การสมัภาษณ์ดว้ยวธินีี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ าการสมัภาษณ์ได้
ใชว้จิารณญาณมากกว่าแบบมโีครงสรา้ง และ จะมคีวามยดืหยุน่มากกว่า แต่จะตอ้งท าการ
ก าหนดกรอบของประเดน็ต่างๆไวก่้อนการสมัภาษณ์ 

หลงัจากเลอืกประเภทของการสมัภาษณ์ไดแ้ลว้ ผูท้ าการสมัภาษณ์จะตอ้งท าการเลอืก
ประเภทของค าถาม ซึง่สามารถเลอืกได ้3 แบบ ดงันี้  

1) ค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) เป็นค าถามทีจ่ ากดัค าตอบเพยีงการ
ตอบว่า ใช่ หรอื ไมใ่ช่ เท่านัน้ 

2) ค าถามปลายเปิด (Closed-ended Question) เป็นค าถามทีเ่ปิดโอกาสใหแ้สดง
รายละเอยีด ซึง่ค าถามประเภทน้ีมกัจะใชท้ดสอบความสามารถในการตดัสนิใจของผูส้มคัร 

3) ค าถามการสมมตสิถานการณ์ (Hypothetical Question) เป็นค าถามทีต่อ้งการให้
ผูต้อบไดเ้สนอวธิกีารในการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆตามทีส่มมตขิึน้ 

4) ค าถามเจาะลกึ (Probing Question) ซึง่มกัใชค้ าว่า “Exactly” เป็นค าถามทีผู่ถ้าม
ตอ้งการรูข้อ้มลูดา้นใดดา้นหนึ่งมากขึน้หรอืเป็นการคน้หาความจรงิเฉพาะเรือ่ง 

โดยรปูแบบในการสมัภาษณ์และประเภทของค าถาม สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดต้าม
รปูภาพที ่7 – 1 ต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 7 - 1 แสดงรปูแบบของการสมัภาษณ์และประเภทของค าถาม 

 

2. การสมัภาษณ์แบ่งตามเน้ือหา การสมัภาษณ์ทีค่ านึงถงึเนื้อหาของการสมัภาษณ์
นัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

2.1 การสมัภาษณ์โดยการจ าลองสถานการณ์ เป็นการสมัภาษณ์โดยใช้ชุด
ของค าถามทีถ่ามเกีย่วกบัสถานการณ์หนึ่งๆทีม่คีวามสมัพนัธก์บังาน ซึง่ผูถู้กสมัภาษณ์จะถูก
ถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่คยท ามาในอดตีในแต่ละสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เพื่อจะ
พจิารณาว่าผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์นัน้จะมปีฏกิริยิาตอบกลบัอยา่งไรบา้ง 

2.2 การสมัภาษณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังาน จะเป็นชุดของค าถามในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบังานในอดตี โดยผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์จะตอบค าถามเกี่ยวกบัการกระท าของตนเอง 
หรอืพฤตกิรรมของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

2.3 การสมัภาษณ์ทางจิตวิทยา เป็นการสมัภาษณ์โดยนกัจติวทิยา ซึง่ค าถาม
อาจไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งงาน แต่จะสามารถเชื่อมโยงถงึบุคลกิภาพหรอืลกัษณะของบุคคลได ้
เช่น เรือ่งของความเชื่อมัน่ในตนเอง หรอืความตอ้งการพึง่พาผูอ้ื่น เป็นตน้ การสมัภาษณ์
ทางดา้นจติวทิยานัน้ อาจใชว้ธิกีารสมัภาษณ์โดยการจ าลองสถานการณ์และการสมัภาษณ์แบบ
ไมม่โีครงสรา้งรว่มดว้ยกไ็ด ้

3. การสมัภาษณ์ โดยแบ่งตามวธิกีารบรหิารการสมัภาษณ์ ซึง่สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

3.1 การสมัภาษณ์แบบเรียงล าดบั เป็นวธิทีีผู่ถู้กสมัภาษณ์จะถูกสมัภาษณ์โดย
ผูส้มัภาษณ์หลายคน แต่จะถูกสมัภาษณ์โดยผูส้มัภาษณ์ครัง้ละ 1 คน แบบ 1 ต่อ 1 (One On 

One) โดยเรยีงตามล าดบั 

3.2 การสมัภาษณ์แบบใช้คณะกรรมการ เป็นวธิกีารทีผู่ถู้กสมัภาษณ์จะถูก
สมัภาษณ์โดยผูส้มัภาษณ์หลายคนและท าการสมัภาษณ์พรอ้มๆ กนัในเวลาเดยีวกนั  
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3.3 การสมัภาษณ์แบบมวลรวม เป็นวธิทีีผู่ถู้กสมัภาษณ์หลายคนถูกสมัภาษณ์
จากผูท้ าการสมัภาษณ์หลายคนเช่นกนั โดยคณะผูส้มัภาษณ์จะก าหนดปญัหาใหผู้ส้มคัรหลายๆ
คนแกป้ญัหา ซึง่คณะผูส้มัภาษณ์จะช่วยกนัพจิารณาว่าผูถู้กสมัภาษณ์คนใดเสนอวธิกีาร
แกป้ญัหาไดเ้รว็ทีสุ่ด และถูกตอ้งเหมาะสมทีสุ่ดกว่าคนอื่นๆ 

3.4 การสมัภาษณ์โดยใช้คอมพิวเตอร ์ เป็นวธิกีารสมัภาษณ์โดยใชค้ าพดูและ/
หรอืโตต้อบกนัโดยคอมพวิเตอร ์ ซึง่อาจจะใหพ้ดู ฟงั หรอืเขยีน แลว้แต่สถานการณ์ โดยใช้
โปรแกรมทีเ่ป็นชุดของค าถามเกีย่วกบัประสบการณ์ในการท างาน ประวตักิารศกึษา หรอื
ทศันคตต่ิองาน เป็นตน้ 

ข้อจ ากดัของการสมัภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์แต่ละครัง้ อาจมขีอ้จ ากดัหลายประการ ทัง้เป็นขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากผูท้ า
การสมัภาษณ์ และผูท้ีเ่ขา้รบัการสมัภาษณ์ ซึง่ขอ้จ ากดัต่างๆ มดีงันี้ 

1. เวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ 

2. การมอีคตขิองผูท้ าการสมัภาษณ์ 

3. ขอ้มลูในใบสมคัรไมถู่กตอ้งครบถว้นเพยีงพอ 

4. พฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ในขณะสมัภาษณ์ 

5. ผูท้ าการสมัภาษณ์ใชเ้วลาในการถามมากหรอืน้อยเกนิไป 

 

การมีอคติ หรือ ความโน้มเอียง ของผูส้มัภาษณ์ 

ปญัหาทีส่ าคญัของการสมัภาษณ์ คอื การน าเอาอคตหิรอืความโน้มเอยีงของผูท้ าการ
สมัภาษณ์เขา้ไปรว่มในการพจิารณาตดัสนิใหค้ะแนน ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวนี้ ต้องยอมรบัว่า
เป็นธรรมชาตขิองมนุษยท์ุกคนทีต่อ้งมคีวามรูส้กึโน้มเอยีงไปกบัสิง่ทีป่ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดร้บัรู ้
แต่จะมผีลต่อบุคคลนัน้ๆ มากน้อยเพยีงใด กย็อ่มขึน้อยู่กบัความมสีต ิความรู ้ประสบการณ์ และ
การฝึกฝนจนเป็นนิสยั ดงันัน้ผูป้ระเมนิหรอืผูท้ าการสมัภาษณ์ จงึควรตอ้งระมดัระวงักบัการน า
อคตปิระเภทต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัตน ไมใ่หม้ผีลต่อการประเมนิหรอืมแีต่น้อยทีสุ่ด เพราะหาก
จะไมใ่หม้เีลยกค็งเป็นเรือ่งยากหรอืเป็นไปไม่ได ้ซึง่อคตปิระเภทต่างๆ นัน้ มดีงัต่อไปน้ี 

1. Halo Effect 

เป็นอคตทิีเ่กดิขึน้เมือ่พบกนัครัง้แรก ซึง่อาจเป็นไดท้ัง้ความรูส้กึทีเ่ป็นบวก คอืเหน็
หน้าแลว้เกดิความประทบัใจหรอืพอใจโดยเรยีกว่าเป็น “First Impression” หมายถงึ ความ
ประทบัใจแรกทีพ่บ หรอืบางคนอาจเกดิความรูส้กึในดา้นลบต่อการพบครัง้แรกกไ็ด ้ เช่น เหน็
หน้าแลว้ไมถู่กชะตา ไมช่อบ ไมพ่อใจ เป็นตน้ โดยในประเดน็ดงักล่าวน้ี ปจัจบุนัจงึไดม้กีาร
ท าศลัยกรรมเพื่อท าใหต้นดูดตีามความเชื่อของชาวจนี เป็นตน้ 
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2. Tight Rater 

ผูท้ าการสมัภาษณ์บางท่าน อาจก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิทีส่งูเกนิกว่า
มาตรฐานโดยทัว่ไป หรอืมากกว่าผูป้ระเมนิคนอื่นๆ หรอืมคีวามคาดหวงัสงูต่อผูเ้ขา้รบั
สมัภาษณ์ ดงันัน้จงึเกดิความรูส้กึว่าไมม่ผีู้เขา้รบัการสมัภาษณ์รายใดเลย ทีส่ามารถตอบค าถาม
ของตนไดต้ามระดบัมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

3. Loose Rater 

ผูท้ าการสมัภาษณ์บางท่านอาจมคีวามใจดเีกนิไป หรอืใหค้ะแนนงา่ยกว่าผูท้ าการ
สมัภาษณ์ท่านอื่นๆ ซึง่อาจท าใหก้ารใหค้ะแนนแก่ผูร้บัการสมัภาษณ์นัน้อยูใ่นระดบัทีส่งูตามไป
ดว้ย  

4. Stereotype 

เป็นอคตทิีเ่กดิขึน้จากความเชื่อ ทีถู่กถ่ายทอดเกีย่วกบัทศันคตต่ิอบุคคลอื่น เช่น 
ทศันคตต่ิอผูม้อีาวุโส โดยผูส้มัภาษณ์บางท่านอาจมองว่า ถา้เป็นผูส้งูอายแุลว้ จะมคีวามคดิ
โบราณ ลา้สมยัหรอืเชื่องชา้ เป็นตน้ ในขณะทีผู่ส้มัภาษณ์บางท่านอาจมองว่า ถา้เป็นผูส้งูอายุ
แลว้ จะมคีวามช านาญมากกว่าเพราะมปีระสบการณ์มากกว่า เป็นตน้ 

5. Central Tendency 

บางคนอาจคดิว่า การมอีคตนิัน้จะตอ้งเป็นบวกหรอืลบเท่านัน้ แต่ความจรงิแลว้
กลบัพบว่า ยงัมอีคตอิกีประเภทหนึ่ง ซึง่คนไทยทัว่ไปมกัจะมอีคตใินลกัษณะเช่นนี้มาก กล่าวคอื 
การเลอืกใหค้ะแนนผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ทุกรายอยูใ่นระดบักลางๆ เหมอืนกนัหมด โดยจะไม่
เน้นหนกัหรอืใส่ใจต่อคุณสมบตัทิางดา้นใดดา้นหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเชื่อว่าการใหค้่า
คะแนนในระดบักลางๆ นี้อาจเป็นการป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา อนัเน่ืองมาจากผลการ
ใหค้ะแนนในการสมัภาษณ์ทีส่งูหรอืต ่าเกนิไป โดยคะแนนทีไ่ดจ้ากการมอีคตปิระเภทน้ี จะไม่
ตรงกบัความเป็นจรงิ เนื่องจากความจรงิอาจมไีดท้ัง้คะแนนในระดบัสงูและระดบัต ่ากไ็ด ้

6. Recency Error 

เป็นการประเมนิผูเ้ขา้รบัสมัภาษณ์โดยพจิารณาเฉพาะค าตอบหลงัๆ ล่าสุดเท่านัน้
ซึง่อาจจะไมใ่ส่ใจกบัค าตอบแรกๆของการสมัภาษณ์มากนกั ซึง่ในลกัษณะดงักล่าวนี้จะท าให้
การประเมนิผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์เกดิความผดิพลาดได ้ ในกรณทีีท่ าการสมัภาษณ์หลายครัง้
หรอืหลายเวลาและสถานการณ์ทีต่่างกนั 

7. Pitchfork Effect 

ผูท้ าการสมัภาษณ์บางคน อาจไมช่อบลกัษณะของการตอบค าถามบางประเภท 
หรอืพฤตกิรรมบางอย่าง ซึง่หากผูร้บัการสมัภาษณ์มพีฤตกิรรมเช่นนี้ หรอืมลีกัษณะไปใน
ท านองนี้ กอ็าจท าใหผู้ส้มัภาษณ์ใหค้ะแนนผูร้บัการสมัภาษณ์รายนัน้ต ่ากว่าปกตกิไ็ด ้
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8. Horn Effect 

ผูท้ าการสมัภาษณ์บางคน มแีนวโน้มทีจ่ะประเมนิผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์บางคนต ่า
กว่าทีค่วรจะเป็น ทัง้นี้ อาจมสีาเหตุมาจากการทีต่นเองเป็นผูท้ีม่คีวามสมบูรณ์แบบ จงึอาจเกดิ
ความผดิหวงัในตวัผูเ้ขา้รบัสมัภาษณ์ทีไ่มเ่ป็นไปตามทีต่นตอ้งการหรอืคาดหวงัไว ้ หรอืกล่าวได้
ว่าความผดิพลาดในลกัษณะนี้ เกดิขึน้จากการมองว่าผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ทุกคนไมด่หีรอืไม่
สมบรูณ์แบบไปทัง้หมด 

9. Feeling Based 

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูท้ าการสมัภาษณ์ไมไ่ดต้ระหนกัถงึความส าคญั ประโยชน์หรอื
คณุค่าของการประเมนิผลการสมัภาษณ์ จงึประเมนิตามความรูส้กึส่วนตวัเป็นหลกั โดยไมใ่ส่ใจ
หรอืละเลยต่อหลกัการในการสมัภาษณ์ ซึง่ในกรณีนี้ผูท้ าการสมัภาษณ์จะใหค้ะแนนสงูหาก
ค าตอบทีไ่ดร้บัตรงกบัความรูส้กึของตน แต่หากค าตอบทีไ่ดร้บันัน้ตรงกนัขา้ม กจ็ะใหค้ะแนนต ่า 
ซึง่นบัเป็นขอ้ผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากการใชค้วามรูส้กึส่วนตวัมากกว่าหลกัการทีค่วรจะเป็น 

10. Competitive Rater 

ผูท้ าการสมัภาษณ์ท าการประเมนิ โดยการน าตวัเองไปเปรยีบเทยีบกบัผูเ้ขา้รบัการ
สมัภาษณ์ ดงันัน้ จงึอาจมองว่าไม่มผีูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์รายใดเลย ทีส่ามารถตอบค าถามหรอื
มคีวามรูเ้ท่าเทยีมกบัตน ซึง่สามารถกล่าวไดว้่าขอ้ผดิพลาดในลกัษณะน้ี เป็นขอ้ผดิพลาดอนั
เนื่องมาจากการประเมนิโดยการน าตวัเองเขา้ไปแขง่ขนัดว้ย 

11. Length of Service Bias 

การทีผู่ส้มัภาษณ์ใหค้วามส าคญัหรอืค านึงถงึระยะเวลาในการท างาน ของผูเ้ขา้รบั
การสมัภาษณ์เป็นส าคญั ซึง่อาจมสีมมตฐิานทีว่่า ผูใ้ดทีม่อีายงุานมากกว่ากน่็าจะท างานได้
ดกีว่า เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการท างานทีม่ากกว่า แต่ในความเป็นจรงิแลว้ผูท้ีม่อีายุงาน
มากกว่าบางราย อาจไม่มกีารพฒันาปรบัปรงุผลงานเลยกไ็ด ้หรอื ลกัษณะของงานในปจัจบุนัได้
มกีารเปลีย่นแปลงไปนานแลว้ แต่กย็งัคงใชป้ระสบการณ์หรอืวธิกีารเดมิๆอยู่ ซึง่ในกรณี
ดงักล่าวนี้ นบัเป็นขอ้ผดิพลาดอนัเนื่องมาจากการใหค้วามส าคญักบัอายงุานเป็นหลกันัน่เอง 

12. Similarity Error  

ผูส้มัภาษณ์บางคน ท าการประเมนิผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ตามแนวทางทีต่นเขา้ใจ 
กล่าวคอื เขา้ใจว่าตนเองเป็นอย่างไร กพ็ยายามคดิว่าผูอ้ื่นจะตอ้งเป็นไปในท านองเดยีวกบั
ตนเอง เช่น มองว่าตนเป็นคนกระตอืรอืรน้ กพ็ยายามแสวงหาผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ทีม่ลีกัษณะ
กระตอืรอืรน้เหมอืนตน โดยจะใหค้ะแนนผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ทีม่ลีกัษณะนัน้สงูกว่าคนอื่นๆ  

จากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการมอีคตขิองผูท้ าการสมัภาษณ์ทัง้หลายนี้ จงึ
อาจท าใหเ้กดิค าถามตามมาว่า แลว้การสมัภาษณ์แบบใดจงึจะ “ไมม่อีคต”ิ ค าตอบกค็อื ใหย้ดึถอื
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ตามระเบยีบกฎเกณฑ ์ ทีไ่ดถู้กก าหนดไวแ้ลว้อยา่งสมเหตุสมผล โดยไมน่ าความรูส้กึส่วนตวัเขา้
มาเกีย่วขอ้งดว้ยนัน่เอง 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 7 

การทดสอบ หมายถงึ การด าเนินการเพื่อหาระดบัความสามารถในการปฏบิตังิานของ
บุคคลหนึ่งๆ โดยการใชแ้บบทดสอบเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ เพื่อเปรยีบเทยีบค่าคะแนน
สอบทีไ่ดอ้อกมาเป็นระดบัความสามารถในการปฏบิตังิาน ส่วนประเภทของการทดสอบจะมกีี่
ประเภทนัน้ขึน้อยูก่บัเกณฑท์ีน่ ามาใชใ้นการจ าแนก ซึง่ประกอบไปดว้ย การจ าแนกตาม
จดุมุง่หมายของการทดสอบเป็นเกณฑ ์ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภท หากท าการ
จ าแนกตามลกัษณะของการตอบค าถาม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท และหากจ าแนก
ตามลกัษณะของแบบทดสอบ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท เป็นตน้ 

ส่วนการสมัภาษณ์นัน้ถอืเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิอยา่งหนึ่ง ซึง่ใชว้ธิกีารด าเนินการ
โดยการสนทนาระหว่างบุคคล 2 ฝา่ย คอื ผูท้ าการสมัภาษณ์ซึง่ท าหน้าทีใ่นการประเมนิความรู้
และพฤตกิรรมจากค าตอบของผูถู้กสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์นัน้ม ี2 ขัน้ตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) 
การวางแผนในการสมัภาษณ์ และ 2) การด าเนินการสมัภาษณ์และในส่วนของการด าเนินการ
สมัภาษณ์นัน้ ยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงคอื 1) ช่วงส่วนน า 2) ส่วนเน้ือหา และ 3) ส่วนปิดการ
สมัภาษณ์ ส าหรบัประเภทของการสมัภาษณ์จะมกีี่ประเภทนัน้ ขึน้อยูก่บัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่ง 
หากแบ่งตามลกัษณะโครงสรา้งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท หากแบ่งตามเนื้อหาสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทเช่นกนั และหากแบ่งตามวธิกีารการบรหิารการสมัภาษณ์นัน้สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การทดสอบ หมายถงึอะไร 

2. การทดสอบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 

3. การสมัภาษณ์ หมายถงึอะไร และมวีตัถุประสงคอ์ย่างไร 

4. การทดสอบและการสมัภาษณ์ เกีย่วขอ้งอยา่งไรกบักระบวนการคดัเลอืกบุคลากร 

5. จงอธบิายขัน้ตอนของการสมัภาษณ์ว่า มกีีข่ ัน้ตอน อะไรบา้ง 

6. การสมัภาษณ์แบ่งเป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 

7. ขอ้จ ากดัของการสมัภาษณ์มอีะไรบา้ง 

8. อคต ิหมายถงึอะไร และเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัการสมัภาษณ์ 

9. ยกตวัอยา่งชนิดของอคตมิาอยา่งน้อย 3 แบบ 

10. ผูส้มคัรงานควรเตรยีมตวัอย่างไรบา้งในการเขา้รบัการทดสอบและการสมัภาษณ์ 
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บทท่ี 8 

การทดลองราชการ การบรรจบุคุลากร และการปฐมนิเทศ 

 

ในบทเรยีนนี้จะเป็นการกล่าวถงึขัน้ตอนต่อจากบทเรยีนทีผ่่านมา กล่าวคอื เมือ่องคก์าร
สามารถคดัเลอืกบุคคล ทีม่คีวามเหมาะสมกบัหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวไ้ดแ้ลว้ บุคคลเหล่านัน้ กจ็ะ
เขา้มาเริม่ตน้การท างานในองคก์าร ซึง่องคก์ารจะตอ้งท าการ “บรรจแุต่งตัง้” เพื่อใหเ้ป็นบุคลากร
ขององคก์ารอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบ ซึง่มผีลต่อค่าจา้งเงนิเดอืนและสวสัดกิารเกือ้กูลต่างๆ แต่
ก่อนทีจ่ะท าการบรรจแุต่งตัง้เป็นขา้ราชการหรอืพนกังานประจ านัน้ ตามปกตแิลว้องคก์ารหรอื
ส่วนราชการจะตอ้งกระท าการ “ทดลองงาน” (Probation) ก่อน นอกจากนี้ บุคคลทีผ่่านการ
คดัเลอืกมาแลว้ยงัอาจไมคุ่น้เคยกบัองคก์าร ยงัไมรู่จ้กักฎระเบยีบทีส่ าคญัหรอืขอ้มลูต่างๆทีค่วร
ทราบ ดงันัน้ องคก์ารหรอืหน่วยงานตน้สงักดัเหล่านัน้ จะตอ้งท าการ “ปฐมนิเทศ” บุคลากรใหม่ 
ก่อนทีจ่ะเริม่ปฏบิตังิานจรงิ ซึง่เมือ่กล่าวถงึการเริม่ตน้งานใหม ่ องคก์ารจะตอ้งจดัใหม้กีจิกรรม
ทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์3 กจิกรรม ดงันี้ 

1. การทดลองงาน (Probation) 

2. การบรรจ ุ(Placement) 

3. การปฐมนิเทศ (Orientation) 

การทดลองงาน (Probation) 

การทดลองงานในส่วนราชการเรยีกว่า “การทดลองปฏบิตัริาชการ” ซึง่ตามระเบยีบของ
ทางราชการไดก้ าหนดให ้ ก่อนทีบุ่คลากรผูใ้ดจะไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้เป็นบุคลากรประจ าของ
ส่วนราชการใด จะตอ้งผ่านขัน้ตอนของการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ (Probation) เสยีก่อน 
ซึง่ระยะเวลาของการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนัน้ ส่วนราชการจะก าหนดช่วงของการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน แต่จะไมเ่กนิ 1 ปี ซึง่การทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เป็นกระบวนการในการเลอืกสรรบุคคลขัน้ตอนสุดทา้ย ทีจ่ะสามารถ
พจิารณาตดัสนิใจ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามประพฤตทิีเ่หมาะสม เขา้
รบัราชการในต าแหน่งทีอ่งคก์ารไดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยขัน้ตอนในการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนี้ จะช่วยใหส้ามารถกลัน่กรองคนไดอ้ยา่งละเอยีด รอบคอบกว่าใน
ขัน้ตอนอื่นๆ เนื่องจากมรีะยะเวลานานพอสมควรและยงัไดท้ าการดแูลอย่างใกลช้ดิอกีดว้ย 

โดยระเบยีบของกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. ในบททีว่่าดว้ยการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และการพฒันาขา้ราชการทีอ่ยูใ่นระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
พ.ศ. 2553 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดอ้อกกฎ ก.พ. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลองราชการ ซึง่สรุปได ้
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ดงันี้ (กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและการพฒันาขา้ราชการ ทีอ่ยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2553)  

1. ผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ใหเ้ป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตอ้งท าการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ตามระยะเวลาทีส่่วนราชการก าหนด ซึง่
จะตอ้งไม่น้อยกว่า 6 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 1 ปี ส่วนในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นใหข้า้ราชการพลเรอืน
สามญัผูใ้ด ท าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป ผูม้อี านาจในการสัง่บรรจอุาจท าการขยาย
เวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดแ้ต่ไมเ่กนิ 2 ครัง้ และแต่ละครัง้จะไมเ่กนิ 3 เดอืน และ
เมือ่รวมกนัแลว้ระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการจะตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี  

2. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งด าเนินการในเรือ่งการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และพฒันา
ขา้ราชการตามกฎ ก.พ. นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการทีว่่าดว้ยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการ การเลอืกสรรบุคคลเขา้รบัราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ และเพื่อให้
ขา้ราชการ ทีท่ าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนัน้ ไดรู้ถ้งึระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 
และเป็นขา้ราชการทีด่ต่ีอไป 

3. ใหผู้บ้งัคบับญัชา ซึง่มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ ทีท่ า
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ท าการมอบหมายงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหข้า้ราชการ
ทีท่ าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามขอ้ 1 ไดป้ฏบิตั ิ ซึง่อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ยภารกจิ
ของงานหรอืกจิกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ตอ้งชีแ้จงใหข้า้ราชการ ที่
ท าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน เกีย่วกบัการประพฤตติน วธิปีฏบิตังิาน 
รายการประเมนิ วธิกีารประเมนิ และเกณฑข์องการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
รวมทัง้ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ย 

4. ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้ 3 ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการท าหน้าทีส่อนงาน
และใหค้ าปรกึษาแนะน า รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และจดัท า
บนัทกึผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทุกสองเดอืน เพื่อประกอบการประเมนิผลการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในกรณทีีเ่หน็สมควรผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 3 อาจมอบหมายใหข้า้ราชการที่
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระเบยีบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นขา้ราชการทีด่ ี ท าหน้าที่
เป็นผูด้แูลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการแทนได ้ ในการนี้ใหผู้ไ้ดร้บัมอบหมายจดัท าบนัทกึผล
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

5. ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดทีอ่ยูใ่นระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถา้หาก
ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง ซึง่เป็นต าแหน่งประเภทเดยีวกนัและสายงานเดยีวกนั ใหท้ดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการต่อไป โดยใหน้บัเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อจากทีไ่ด้ทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการในต าแหน่งเดมิ ส่วนขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดทีอ่ยูใ่นระหว่างการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถา้หากมกีารยา้ยไปด ารงต าแหน่งซึง่เป็นต าแหน่งประเภทเดยีวกนั แต่
ต่างสายงานกนัใหท้ าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ โดยใหเ้ริม่นับเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าที่
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ราชการนบัแต่วนัทีด่ ารงต าแหน่งใหม ่ แต่ถา้เป็นต าแหน่งประเภทเดยีวกนัแมจ้ะต่างสายงานแต่
ภารกจิงานหรอืกจิกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏบิตังิานของต าแหน่งใหม่นัน้ สอดคลอ้ง 
ใกลเ้คยีง หรอืไม่แตกต่างไปจากต าแหน่งเดมิ จะใหท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป โดยให้
นบัเวลาในการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ต่อจากทีไ่ดท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่ง
เดมิกไ็ด ้

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดทีอ่ยูใ่นระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถา้ยา้ยไป
ด ารงต าแหน่งซึง่เป็นต าแหน่งคนละประเภทกบัต าแหน่งเดมิ ตอ้งท าการทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการโดยใหเ้ริม่นับเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ นบัแต่วนัที่ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่วน
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ทีอ่ยูใ่นระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถา้หากโอนไปด ารง
ต าแหน่งใหม ่ ใหท้ าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ โดยใหเ้ริม่นบัเวลาในการทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ นบัตัง้แต่วนัทีด่ ารงต าแหน่ง แต่ถา้เป็นการโอนโดยผลของกฎหมาย ใหท้ าการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป โดยใหน้บัเวลาของการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อจากที่
ไดท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งเดมิ และถา้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ทีอ่ยูใ่น
ระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ไดท้ าการลาออกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร ถา้ไดร้บัการบรรจกุลบัเขา้รบัราชการใหมใ่หท้ดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป โดยใหน้บัเวลาในการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ต่อจากทีไ่ด้
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งเดมิ 

6. การพฒันาขา้ราชการพลเรอืนสามญั ผูท้ีอ่ยูใ่นระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ เพื่อใหรู้ถ้งึกฎระเบยีบแบบแผนของทางราชการ และเพื่อใหเ้ป็นขา้ราชการทีด่นีัน้ ได้
ก าหนดใหด้ าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

6.1 การปฐมนิเทศ เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
และวฒันธรรมของส่วนราชการ รวมทัง้การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหผู้ท้ีอ่ยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

6.2 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย กฎ และระเบยีบ
แบบแผนของทางราชการ 

6.3 การอบรมสมัมนารว่มกนั  เพื่อเป็นการปลกูฝงัการประพฤตปิฏบิตัติน ให้
เป็นขา้ราชการทีด่ ี ใหด้ าเนินการพฒันาและประเมนิผลการพฒันา ตามทีส่ านกังาน ก.พ. ไดท้ า
การก าหนดใหส้่วนราชการ น าเอาผลการพฒันาไปใชป้ระกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการดว้ย 

7. ใหท้ าการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ของผู้ทดลองปฏบิตัหิน้าที ่
ราชการอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยในครัง้แรกใหท้ าการประเมนิเมือ่ไดท้ าการทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการมาแลว้เป็นเวลา  3 เดอืน ส่วนในครัง้ทีส่องใหท้ าการประเมนิเมือ่ท าการทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการมาแลว้เป็นเวลา 6 เดอืน ซึง่ในกรณทีีม่กีารก าหนดเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าที่
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ราชการเกนิกว่า 6 เดอืน หรอืมกีารขยายเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหท้ าการประเมนิผล
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

8. ในระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาแลว้เหน็
ว่า ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการผูใ้ด น่าจะมผีลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทีต่ ่ากว่า
มาตรฐานทีก่ าหนด อาจขอใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ได้
ด าเนินการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ก่อนครบก าหนดเวลาประเมนิทีก่ าหนด
ไว ้ แลว้ใหร้ายงานผลการประเมนิการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ให้ผูม้อี านาจสัง่บรรจุ
พจิารณาสัง่การกไ็ด้ 

9. การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหก้ระท าโดยผูบ้งัคบับญัชา และ
คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามล าดบั แลว้ใหท้ าการรายงานผล
การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ต่อผูม้อี านาจในการสัง่บรรจ ุ เพื่อพจิารณาสัง่
การต่อไป 

10. ใหผู้ม้อี านาจในการสัง่บรรจุ ท าการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ ซึง่ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และกรรมการอกีจ านวนสองคน โดยตอ้ง
แต่งตัง้จากขา้ราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง กบังานที่ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดร้บัมอบหมาย 

11. การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหป้ระเมนิจากผลสมัฤทธิข์องการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และพฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ โดยใหน้ าบนัทกึ
ผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และผลการพฒันาขา้ราชการมาประกอบการประเมนิดว้ย 
ใหส้่วนราชการท าการก าหนดรายละเอยีดของการประเมนิผล การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
โดยในส่วนของผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนัน้ อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้
ประกอบดว้ย ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ความสามารถในการปรบัใชค้วามรูก้บังานใน
หน้าที ่และความส าเรจ็ของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และในส่วนของพฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ อยา่งน้อยตอ้งก าหนดใหป้ระกอบดว้ย ความประพฤต ิ ความมคีุณธรรม 
จรยิธรรม และการรกัษาวนิัยคะแนนการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
และพฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหม้สีดัส่วนเท่ากนั โดยผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ จะตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 จงึจะถอืว่าผ่านการประเมนิผลการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

12. เมือ่ไดร้บัรายงานผลการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการแลว้  ใหผู้ม้ ี
อ านาจสัง่บรรจ ุด าเนินการ ดงันี้ 

12.1 ในกรณทีีผ่ลการประเมนิไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนดใหม้คี าสัง่ ใหผู้ท้ดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนัน้รบัราชการต่อไป แลว้แจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ 

12.2 ในกรณทีีผ่ลของการประเมนิต ่ากว่าตามมาตรฐานก าหนด แต่ผูม้อี านาจสัง่
บรรจเุหน็ควรใหข้ยายเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหส้ัง่ขยายเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าที่
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ราชการออกไปได ้ตามทีเ่หน็สมควร แต่เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิ 1 ปี ในการนี้ใหแ้สดงเหตุผล
หรอืความเหน็ไวด้ว้ย แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบ  เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้ 

12.3 ในกรณทีีป่ระเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ก่อนครบก าหนดเวลา
ประเมนิ และปรากฏว่าผลการประเมนิต ่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนด แต่ผูม้อี านาจสัง่บรรจเุหน็ควร
ใหท้ าการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป ใหส้ัง่ใหท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป ในการนี้ 
ใหแ้สดงเหตุผลหรอืความเหน็ไวด้ว้ย แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้  

12.4 ในกรณทีีผ่ลการประเมนิต ่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนด และผูม้อี านาจสัง่บรรจุ
เหน็ว่าไมค่วรใหท้ดลองปฏบิตัหิน้าที่ราชการต่อไป หรอืไมค่วรขยายเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ใหม้คี าสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงาน แลว้
แจง้ใหผู้น้ัน้ทราบและใหส้่งส าเนาค าสัง่ให้ออกจากราชการใหส้ านกังาน ก.พ. ภายใน 5 วนัท า
การ นับแต่วนัทีม่คี าสัง่ในการนี้ผูม้อี านาจสัง่บรรจอุาจสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากราชการได ้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหค้รบก าหนดระยะทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

การบรรจแุต่งตัง้เข้ารบัราชการ 

การบรรจแุต่งตัง้ (Placement) หมายถงึ การออกค าสัง่อยา่งเป็นทางการว่า จะท าการ
รบับุคคลใดเขา้เป็นบุคลากรของส่วนราชการใด โดยจะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งดว้ย ซึง่ขัน้ตอนของการบรรจุนัน้จะกระท าภายหลงัจากทีบุ่คลากร
หรอืเจา้หน้าทีร่าชการ ไดผ้่านการทดลองงานเรยีบรอ้ยแลว้ ส่วนราชการจะตอ้งท าการบรรจเุป็น
เจา้หน้าทีร่าชการประจ าของส่วนราชการต่อไป การบรรจอุาจกระท าก่อนหรอืหลงัการปฐมนิเทศ
เขา้ปฏบิตังิานกไ็ดแ้ลว้แต่ส่วนราชการ แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะบรรจกุ่อนแลว้จงึท าการปฐมนิเทศ
เขา้ปฏบิตังิานต่อไป โดยเมือ่มกีารบรรจพุนกังานเป็นเจา้หน้าทีร่าชการประจ าตามปกตแิลว้ 
จะตอ้งท าสญัญาอกีครัง้หนึ่ง ซึง่จะตอ้งมเีอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยในสญัญาดงักล่าวจะ
ระบุถงึรายละเอยีดของการจา้งไวด้ว้ย โดยสญัญาจา้งมกัจะมรีายละเอยีดทีค่ลา้ยๆ กนัในแต่ละ
ส่วนราชการ 

ส่วนการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังานราชการนัน้ ไดม้รีะเบยีบของส านกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ  พ.ศ. 2547 ซึง่สามารถอธบิายไดต้ามตวัอยา่งดงันี้ (ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7, 2551)  
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(ตวัอยา่งค าสัง่บรรจพุนกังานราชการ) 

 

 

 

 

ค าสัง่โรงเรยีน...................... 
ที ่….. /…… 

เรือ่ง บรรจแุละแต่งตัง้พนกังานราชการ 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้  11  แห่งระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2547 และค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานที ่ 1626/2551 ลง
วนัที ่22  ธนัวาคม 2551 เรือ่ง การมอบอ านาจการปฏบิตัริาชการแทนเกีย่วกบัพนกังานราชการ  
ทางโรงเรยีน………………….....จงึด าเนินการบรรจแุละแต่งตัง้พนกังานราชการกลุ่มงานบรหิาร
ทัว่ไป  ต าแหน่ง  ครผููส้อน  ปฏบิตัหิน้าทีค่รผููส้อนในสถานศกึษา  จ านวน............ราย  ตาม
บญัชรีายละเอยีดแนบทา้ยค าสัง่นี้ 

ทัง้นี้  ตัง้แต่  วนัที.่.........  เดอืน.............  พ.ศ. ..............  เป็นตน้ไป 

 

   สัง่  ณ  วนัที.่......... เดอืน ..........  พ.ศ. ............ 
 

      (ลงชื่อ)............................................ 
      (………………........………………) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีน….......….....….....…… 

 

การท าสญัญาจ้างในกรณีท่ีเป็นพนักงานราชการ 

ส าหรบัระบบพนกังานราชการนัน้ หลงัจากหน่วยงานไดท้ าการคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัทิี่
เหมาะสมไดแ้ลว้ กจ็ะเขา้สู่ข ัน้ตอนของการท าสญัญาจา้ง โดยขัน้ตอนของการท าสญัญาจา้งนัน้ 
มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ (ส านกังาน ก.พ., 2558)  

1. ส่วนราชการท าสญัญาจา้งผู้ทีผ่่านการเลอืกสรร ดว้ยแบบสญัญาจา้งตามทีก่ าหนด 
โดยมรีะยะเวลาตามความจ าเป็นหรอืความเหมาะสมกบัภาระงาน เช่น ระยะเวลาจา้ง 2 เดอืน 3 
เดอืน หรอื 2 ปี 3 ปี แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิ 4 ปี 
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2. ใหก้รอกขอ้ความหรอืจดัท ารายละเอยีดต่างๆ ในสญัญาจา้งใหช้ดัเจนครบถว้นและ
สมบรูณ์ ทัง้นี้ เนื่องจากส่วนราชการตอ้งใชส้ญัญาในการบรหิารจดัการพนกังานราชการ 

3. หวัหน้าส่วนราชการหรอืผูท้ีห่วัหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นผูล้งนามในสญัญา
จา้งในฐานะส่วนราชการกบัคู่สญัญา คอื พนกังานราชการ 

4. ส่วนราชการตอ้งท าการควบคุมหรอืดแูลการปฏบิตัติามสญัญาจา้ง ในระหว่าง
สญัญา 

5. กรณทีีส่ญัญาจา้งของพนกังานราชการสิน้สุดลง แต่ส่วนราชการตน้สงักดัมภีาระที่
จ าเป็นจะตอ้งต่อสญัญา ส่วนราชการจะตอ้งท าสญัญาจา้งใหมต่ามแนวทางของการท าสญัญา
จา้งในครัง้แรก โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามประกาศ 
ค.พ.ร. เรือ่งแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ 

ส่วนตวัของสญัญาจา้งพนกังานราชการนัน้ โดยส่วนใหญ่แลว้จะมเีนื้อหาเกีย่วกบัการ
แจง้เงือ่นไขต่างๆ ของพนักงานราชการ ซึง่สามารถอธบิายไดต้ามตวัอยา่งสญัญาของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัต่อไปนี้ (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 7, 2551)  

 

(ตวัอยา่งสญัญาจา้งพนกังานราชการ) 

สญัญาเลขที.่....../.......... 
สญัญาจา้งพนกังานราชการ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบัน้ี ท าขึน้ ณ โรงเรยีน.............................................. 
เมือ่วนัที.่.............................................................ระหว่างส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโดย................................................................................ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

ผูร้บัมอบอ านาจตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ที ่ 1626/2551 วนัที ่ 
22  ธนัวาคม  2551 ซึง่ต่อไปในสญัญานี้เรยีกว่า “ส านักงาน” ฝา่ยหน่ึง กบั นาย/นาง/นางสาว
.....................................................อาย…ุ…......ปี หมายเลขประจ าตวัของผูถ้อืบตัรประจ าตวั
ประชาชน…….............................อยูบ่า้นเลขที…่………ถนน…………….ซอย……………
แขวง/ต าบล............................................. เขต/อ าเภอ.............................................จงัหวดั
.........................................รหสัไปรษณีย.์...................... โทรศพัท.์............................ซึง่ต่อไป
ในสญัญานี้เรยีกว่า “พนกังานราชการ” อกีฝา่ยหน่ึง ทัง้สองฝา่ยต่างไดต้กลงรว่มกนัท าสญัญา
จา้งไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี้ 
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ขอ้ 1 กรม/ส านกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งท างานใหแ้ก่กรม/
ส านกังาน โดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี้ 
   พนกังานราชการพเิศษ 

  ลกัษณะงาน....................................................................... 
   พนกังานราชการทัว่ไป 

  กลุ่มงาน............................................................................ 
  ต าแหน่ง............................................................................ 

 ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าทีร่บัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดทีก่รม/ส านกังาน
ก าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารทีแ่นบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของสญัญาจา้งนี้ 

ในกรณทีีม่ปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าทีก่ารงานตามสญัญาจา้งน้ีหรอืไม ่ หรอืกรณีทีเ่กดิ 

ขอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/
ส านกังานเป็นผูว้นิิจฉยั และพนกังานราชการจะตอ้งปฏบิตัติามค าวนิิจฉยันัน้ 

ขอ้ 3 กรม/ส านกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกี าหนด......ปี.......เดอืน เริม่ตัง้แต่
วนัที.่.....เดอืน................... พ.ศ.............. และสิน้สุดในวนัที.่......เดอืน..................พ.ศ............... 

ก าหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานทีก่รม/ส านกังานใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดแนบทา้ย
สญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจา้ง 

ขอ้ 4 กรม/ส านกังาน ตกลงจา่ย และพนกังานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี้ 
.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 
ทัง้นี้ พนกังานราชการจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/ส านกังาน

จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ทีจ่า่ย 

ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่น ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี 
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามทีค่ณะกรรมการ หรอื กรม/ส านกังาน ก าหนด 

ขอ้ 6 กรม/ส านกังานจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ตาม
หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทีก่รม/ส านกังานก าหนด ซึง่ผลการประเมนิตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด 
ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 7 สญัญานี้สิน้สุดลงเมื่อเขา้กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ่งตามทีก่ าหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบส านกั

นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 

2) พนกังานราชการลาออกจากการปฏบิตังิาน ตามขอ้ 29 ของระเบยีบส านกั
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
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3) มกีารเลกิสญัญาจา้งตามขอ้ 30 ของระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
พนกังานราชการ พ.ศ. 2547 

4) เหตุอื่น ๆ ดงัต่อไปนี้ 
...........................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................... 
5) เหตุอื่น ๆ ตามทีก่รม/ส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าทีต่อ้งรกัษาวนิยัและยอมรบัการลงโทษทางวนิัยตามที่
ก าหนดในระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที ่ กรม/
ส านกังาน ประกาศก าหนด 

ขอ้ 9 ในกรณพีนกังานราชการละทิง้งานก่อนครบก าหนดเวลาตามขอ้ 3 หรอืปฏบิตังิาน
ใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/ส านกังาน ในระหว่างอายสุญัญาพนกังานราชการ
ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/ส านกังานทุกประการ ภายในก าหนดเวลาทีก่รม/ส านกังาน
เรยีกรอ้งใหช้ดใช ้ และยนิยอมให้ กรม/ส านกังาน หกัค่าจา้งหรอืเงนิอื่นใดทีพ่นกังานราชการมี
สทิธไิดร้บัจากกรม/ส านกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนัน้ เกดิจากเหตุ
สุดวสิยั 

ขอ้ 10  พนกังานราชการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของส านกันายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ย
พนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
ประกาศหรอืค าสัง่ของกรม/ส านกังานทีอ่อกตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยพนกังาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิ และปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และค าสัง่ของทางราชการ ทัง้ทีไ่ดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัทีล่งนามใน
สญัญาจา้งนี้ และทีจ่ะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืค าสัง่ ต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจา้งนี้ 

ขอ้ 12 พนกังานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บั กรม/ส านกังาน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจรติ และตัง้ใจปฏบิตังิานอย่างเตม็ก าลงัความสามารถของตน โดยแสวงหา
ความรูแ้ละทกัษะเพิม่เตมิหรอืกระท าการใด ๆ เพื่อใหผ้ลงานในหน้าทีม่คีุณภาพดขีึน้ ทัง้นี้ ตอ้ง
รกัษาผลประโยชน์ และชื่อเสยีงของราชการ และไมเ่ปิดเผยความลบัหรอืขอ้มลูของทางราชการ
ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดทราบ โดยมไิดร้บัอนุญาตจากผูร้บัผดิชอบงานนัน้ ๆ 
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ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี้ หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้ 
ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่ ก าหนดใหล้ขิสทิธิข์องผลงานดงักล่าว เป็นกรรมสทิธิข์อง
กรม/ส านกังาน 

ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย หรอื
สทิธใิด ๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม ซึง่พนกังานราชการน ามาใชใ้นการปฏบิตัิ
ตามสญัญานี้ 

ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้
ในสญัญาจา้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีท่างราชการก าหนดไว้ 

 

สญัญานี้ท าขึน้สองฉบบัมขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ
ขอ้ความในสญัญาโดยละเอยีดแลว้ จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 
ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝ่ายต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

    ลงชื่อ.............................................กรม/ส านกังาน 

     (.......................................) 
    ลงชื่อ...............................................พนกังานราชการ 

     (.......................................) 
    ลงชื่อ.............................................พยาน 

     (.......................................) 
    ลงชื่อ.............................................พยาน 

     (.......................................) 
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เอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 

ผนวก ก. 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 

1. พนกังานราชการพเิศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา 
ผลผลติ หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื่นทีแ่สดงใหเ้หน็ผลส าเรจ็ของงาน 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
2. พนกังานราชการทัว่ไป (ใหร้ะบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  

1. ในกรณทีีก่รม/ส านกังานไดก้ าหนดรายละเอยีดมาตรฐานทัว่ไปของงานในต าแหน่ง
ใดไวแ้ลว้ อาจก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานราชการ ใหป้ฏบิตัติามทีส่ านกังาน
ก าหนดไวส้ าหรบัต าแหน่งนัน้กไ็ด้ 

2. ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส านกังานอาจมคี าสัง่มอบหมายงาน
ใหพ้นกังานราชการปฏบิตัเิป็นพเิศษ นอกเหนือจากขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่ าหนดไว้
ได ้โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามค าสัง่ของส านกังาน โดยถอื
เป็นการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามสญัญานี้ 
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เอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 

ผนวก ข. 
 

ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าท่ี 

พนกังานราชการทัว่ไป 

ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี้................................................................... 
อื่น ๆ.......................................................................................................... 
   

หมายเหต ุ ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส านักงานอาจมคี าสัง่
เปลีย่นแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมคี าสัง่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างอื่นได ้ โดยไม่
ตอ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามค าสัง่ของส านกังาน โดยถอืเป็นการ
ก าหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี้ 

การปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 

ภายหลงัจากการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้รบัราชการไดแ้ลว้ กจิกรรมหรอืงานที่
ส่วนราชการจะตอ้งท าขัน้ต่อมาคอื การทีจ่ะตอ้งท าการ “ปฐมนิเทศ” (Orientation) พนกังานใหม่ 
ซึง่เป็นขัน้ตอนของการแนะน าใหแ้ก่บุคลากรใหม ่ ไดรู้จ้กัองคก์าร หน่วยงานทีส่งักดั ลกัษณะ
ของงาน ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินของบุคลากรใหม ่ เพื่อเป็นการ
ช่วยใหบุ้คลากรใหมไ่ดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ช่วยให้บุคลากรสามารถปรบัตวั ใหเ้ขา้กบั
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี และยงัเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรใหมข่ององคก์ารอกีดว้ย 
กจิกรรมการปฐมนิเทศนี้ ถอืว่าเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก เนื่องจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม เช่น สงัคมการเมอืงรวมทัง้กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของกฎระเบยีบของ
ทางราชการซึง่มกีารเปลีย่นแปลงค่อนขา้งบ่อยและรวดเรว็มากขึน้ 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหพ้นกังาน
ไดม้โีอกาสท าความเขา้ใจ และประพฤตปิฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ กฎ 
ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และการพฒันาขา้ราชการทีอ่ยูใ่นระหว่างทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2553 จงึไดก้ าหนดใหท้ าการปฐมนิเทศขา้ราชการพลเรอืนสามญัที่
อยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เพื่อใหรู้ถ้งึระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ
วธิกีารเป็นขา้ราชการทีด่ ี ดว้ยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการอบรม
สมัมนารว่มกนั ตามทีส่ านกังาน ก.พ. ก าหนดไว ้(คู่มอือบรมโครงการปฐมนิเทศขา้ราชการใหม,่ 
2558 : 1-5) ซึง่รายละเอยีดในแต่ละหวัขอ้ของการปฐมนิเทศนัน้ มดีงันี้ 
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ความหมายของการปฐมนิเทศ  

ส าหรบัความหมายของการปฐมนิเทศนัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมาย
ไวแ้ตกต่างกนั ดงันี้ 

รอบบนิส ์และ คาวลเ์ทอร ์(Robbins & Coulter, 2007 : 364) ไดก้ล่าวถงึการปฐมนิเทศ
ว่า หมายถงึ การแนะน าพนักงานใหมเ่กีย่วกบัองคก์ารและงานทีร่บัผดิชอบ  

บายอารส ์และ รยู ์(Byars & Rue, 2006 : 161) ใหค้ าจ ากดัความของการปฐมนิเทศว่า 
เป็นขัน้ตอนของการแนะน าองคก์าร หน่วยงานทีส่งักดั หรอื ลกัษณะของงาน ใหแ้ก่บุคลากรใหม่
ซึง่อาจมหีลายขัน้ตอน เช่น การปฐมนิเทศในระดบัองคก์าร (Organization Orientation) การ
ปฐมนิเทศในระดบัส่วนงาน (Departmental And Job Orientation) และ การปฐมนิเทศกลุ่มยอ่ย 
(Orientation Kit) 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์ (2555 : 111) ไดใ้หค้วามหมายของการปฐมนิเทศว่า หมายถงึ 
กจิกรรมทีอ่งคก์ารจดัท าขึน้ เพื่อตอ้นรบับุคลากรใหมใ่นการเขา้รว่มเป็นสมาชกิ โดยการแนะน า
ใหรู้จ้กัและสรา้งความคุน้เคยกบัองคก์าร กฎระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิ รวมทัง้กบับุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
อยูเ่ดมิ ตลอดจนสรา้งความเขา้ใจต่อวถิทีางในการปฏบิตัติน ของบุคลากรภายในองคก์าร 

อนนัตช์ยั คงจนัทร ์ (2557 : 181) ไดก้ล่าวถงึการปฐมนิเทศว่า เป็นกระบวนการ การ
แจง้กบัพนกังานใหม ่ ถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีอ่งคก์ารคาดหวงั และการช่วยใหพ้นกังานใหม่
ลดความเครยีดจากการเปลีย่นแปลงนี้  

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่า การปฐมนิเทศ เป็น กจิกรรมทางดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพยายามแนะน าพนกังานใหมใ่หรู้จ้กัหน่วยงาน และใหรู้จ้กั
งานในหน้าทีท่ีต่อ้งท า ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน นอกจากนี้ ยงัเป็นขัน้ตอนที่
ช่วยแนะน าการปรบัตวัทางสงัคม และกฎระเบยีบในการปฏบิตัตินทีพ่นกังานจะตอ้งทราบ
ส าหรบัการปฏบิตังิานนัน้ๆ โดยส่วนราชการจะตอ้งท าการจดักจิกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการ
แนะน าพนกังานใหม ่ใหรู้จ้กัและเขา้ใจสิง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคข์องการปฐมนิเทศ 

ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการปฐมนิเทศนัน้ มหีลายประเดน็ซึง่สามารถสรปุไดเ้ป็น 5 
ประเดน็หลกั ดงันี้ 

1. เพื่อใหพ้นกังานใหมรู่จ้กัองคก์ารมากขึน้ 

2. เพื่อสรา้งความอบอุ่นใจ คลายกงัวล หรอืประทบัใจ 

3. เพื่อช่วยในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ 
4. เพื่อลดปญัหาตน้ทุนอนัเกดิจากพนกังานใหม่ 
5. เพื่อใหพ้นกังานใหมม่คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
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ขัน้ตอนในการปฐมนิเทศ  

การปฐมนิเทศทีบ่รรลุวตัถุประสงค ์ จะตอ้งสามารถใหข้อ้มลูขององคก์ารและขอ้มลูของ
งานแก่ผูเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัสรา้งการยอมรบัและความรูส้กึรว่มระหว่าง
บุคคลกบัองคก์าร ตลอดจนลดความเครยีดและความวติกกงัวลของบุคลากรใหม ่ ในการเริม่ต้น
ชวีติการท างานกบัองคก์ารได ้ โดยการปฐมนิเทศอาจจะกระท าทนัททีีร่บับุคลากรเขา้ใหม ่ หรอื
อาจจดัท าในช่วงระยะเวลาอื่นตามความเหมาะสมขององคก์ารกไ็ด ้ โดยองคก์ารจะต้องพจิารณา
ถงึปจัจยัทีส่ าคญัต่างๆ เช่น จ านวนของพนกังาน/ขา้ราชการใหม ่ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
และงบประมาณทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน เป็นตน้ ดงันัน้ การปฐมนิเทศทีป่ระสบความส าเรจ็จงึตอ้ง
ท าการวางแผนล่วงหน้า ซึง่การวางแผนนัน้ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ (ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์, 2555 
: 124-126) 

1. ขัน้ตอนของการวางแผนการปฐมนิเทศ  
ซึง่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยทัว่ไปมกัเป็นฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะท าการ

วางแผนและออกแบบโครงการปฐมนิเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ และมคีวามสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ นอกจากนี้ ยงัตอ้งก าหนดปจัจยัสนบัสนุนทีไ่ดร้บัจากองคก์าร โดยผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการ
วางแผนการปฐมนิเทศจะตอ้งใหค้วามส าคญักบักจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การเตรยีมการ เช่น การจดัเตรยีมเอกสาร สถานที ่ การประสานงานกบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ และเป็นการแสดงใหบุ้คลากรใหมไ่ดร้บัรู้
ถงึความส าคญัและความเตม็ใจทีจ่ะเขา้รว่มงาน อนัจะก่อใหเ้กดิความประทบัใจในทางทีด่ต่ีอ
องคก์ารขึน้ในความรูส้กึของบุคคลากร 

1.2 การเตรยีมขอ้มลู การปฐมนิเทศเป็นการใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นแก่พนกังานใหมใ่น
การปฏบิตังิานรว่มกบัองคก์าร แต่เนื่องจากการปฐมนิเทศมรีะยะเวลาทีจ่ ากดั ดงันัน้ ผูม้หีน้าที่
รบัผดิชอบในการด าเนินการ จะท าการจดัเตรยีมขอ้มลูส าคญัทีบุ่คลากรใหมส่มควรรบัรู ้ เพื่อให้
การสื่อสารขอ้มลูมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและชดัเจนไม่ท าใหเ้กดิการเสยีเวลา และไมใ่หเ้กดิความ
เบื่อหน่ายขึน้ 

2. ด าเนินการปฐมนิเทศ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการปฐมนิเทศ จะตอ้งด าเนินการจดัการปฐมนิเทศและ
บรหิารโครงการ โดยการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพื่อใหก้ารปฐมนิเทศได้
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ นอกจากนี้ ในการลงมอืปฏบิตันิัน้
อาจเกดิปญัหาหรอือุปสรรคทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารโครงการจงึตอ้ง
เตรยีมความพรอ้มและมคีวามตื่นตวัต่อการแกป้ญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
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3. ประเมินผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบตอ้งท าการประเมนิผลการด าเนินงาน ว่าจะประสบผลส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคม์ากน้อยเพยีงใด และมอุีปสรรคและขอ้บกพรอ่งอยา่งไรบา้ง เพื่อน าเอาขอ้มลู
ทีไ่ดน้ัน้ ไปใชป้ระกอบในการปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงานขององคก์าร ใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และใหม้ขีอ้บกพรอ่งและอุปสรรคลดลง เพื่อใหก้ารด าเนินงานในครัง้ต่อไปนัน้ มี
ประสทิธภิาพสงูสุด และประสบความส าเรจ็มากขึน้ซึง่การประเมนิผลการปฐมนิเทศนิยมปฏบิตั ิ
3 วธิ ีดงันี้ 

3.1 การใชแ้บบสอบถาม  
3.2 การสมัภาษณ์ 

3.3 การสงัเกต 

4. ปรบัปรงุการด าเนินงาน 

ในขัน้ตอนของการปรบัปรงุการด าเนินงานนี้ ผูด้ าเนินการปฐมนิเทศจะน าเอาขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลการด าเนินงาน มาท าการศกึษาและวเิคราะหถ์งึขอ้ดแีละขอ้เสยี เพื่อท า
การปรบัปรงุโครงการทีป่ฏบิตั ิใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

ระดบัของการปฐมนิเทศโดยแบ่งแยกตามส่วนงาน 

การปฐมนิเทศไมใ่ช่กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการเพยีงครัง้เดยีวแลว้จบสิน้ แต่อาจตอ้งท าการ
ปฐมนิเทศในระดบัส่วนงานทีส่งูขึน้ไป หรอือาจมกีจิกรรมอื่นๆ ทีต่่อเนื่องตามมา ซึง่หากเป็น
องคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่แลว้ แต่ละส่วนงานอาจมกีารชีแ้จงสมาชกิผูร้ว่มงาน หรอืมกีจิกรรมใน
ลกัษณะอื่นทีแ่ตกต่างกนั ซึง่องคก์ารนัน้ๆ อาจตอ้งกระท าการปฐมนิเทศหลายๆ ครัง้ ดงันี้ 

1. ระดบัองคก์าร 

เป็นการปฐมนิเทศทีอ่งคก์ารจดัท าขึน้ เพื่อการสรา้งความเขา้ใจต่อภาพรวมของ
องคก์าร อนัไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมาขององคก์าร วสิยัทศัน์ ปรชัญา พนัธกจิ กฎ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนใหท้ราบถงึคณะผูบ้รหิารขององคก์าร เป็นตน้ โดยหน่วยงานที่
รบัผดิชอบจะเป็นฝา่ยบุคคลหรอืฝา่ยทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร หรอื เป็นหน่วยงานการ
บรหิารจากส่วนกลางกไ็ด ้

2. ระดบัฝ่ายงาน  

เป็นการปฐมนิเทศทีม่กัจดัขึน้ภายหลงัจากทีม่กีารปฐมนิเทศ ในระดบัองคก์ารหรอื
จากส่วนกลางเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มทีัง้กระท าทีต่่อเนื่องกนัภายในวนัเดยีว หรอื เวน้ช่วงระยะเวลา
สัน้ยาว ตามความเหมาะสมกไ็ด ้ การปฐมนิเทศในระดบัน้ี จะท าขึน้เพื่ออธบิายการปฏบิตังิาน
ใหแ้ก่พนกังานใหมเ่ฉพาะของส่วนงาน กฎระเบยีบ หรอืขอ้ควรระวงัหรอืกรณศีกึษา ตลอดจน
การแนะน าใหรู้จ้กักบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และอาจรวมถงึผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้  
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เทคนิควิธีการปฐมนิเทศ 

การปฐมนิเทศเป็นการถ่ายทอดเรือ่งราว ขอ้มลู กฎระเบยีบต่างๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้
นัน้ ซึง่การถ่ายทอดดงักล่าว จะตอ้งรูจ้กัใชเ้ทคนิคทีม่คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเนื้อหาที่
ตอ้งการจะสื่อใหท้ราบ เพื่อช่วยใหพ้นกังานใหมห่รอืผูเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศทีไ่ดร้บัฟงัขอ้มลูนัน้ 
สามารถรบัทราบและเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ หรอือาจตอ้งใชเ้ทคนิควธิกีารเหล่านี้รว่มกนั 
โดยการปฐมนิเทศแต่ละครัง้จะมเีทคนิควธิกีารต่างๆ ทีน่ ามาใช ้ดงันี้ 

1. วิธีการบอกเล่า (Telling Method) 

เป็นลกัษณะของการบรรยาย หรอืเล่าเรือ่งราวใหฟ้งั อาจใชร้ว่มกบัวธิอีื่นๆ หรอืเล่า
ถงึกรณศีกึษา ทีเ่คยเกดิขึน้ เพื่อใหพ้นกังานใหมห่รอืผูเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศมคีวามเขา้ใจมาก
ยิง่ขึน้ 

2. วิธีการแสดงให้ด ู(Showing Method) 

ขอ้มลูบางอย่าง อาจใชว้ธิกีารแสดงใหด้แูทนการบอกเล่า เช่น การใชเ้ทคโนโลยี
หรอืทางโสตทศันูปกรณ์มาช่วย เช่น การแสดงขอ้มลูผ่านเครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ เครือ่ง      
โปรเจค็เตอร ์วดีโีอ แผ่นเสยีง เป็นตน้ ซึง่วธิกีารนี้จะเป็นวธิทีีเ่รยีกความสนใจไดค้่อนขา้งด ี

3. วิธีการปฏิบติัจริง (Doing Method) 

การแจง้ขอ้มลูหรอืการสอนแนะน าเรือ่งบางอย่าง อาจตอ้งใชว้ธิกีารปฏบิตัหิรอืการ
ท าใหด้ ู เพื่อแสดงถงึขัน้ตอนวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ เช่น การกรอกเอกสารขอ้มลู ซึง่จะตอ้ง
ท าใหเ้หน็จรงิจงึจะสามารถกรอกรายละเอยีดไดถู้กตอ้ง เนื่องจากมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวน
มาก หรอืมคีวามซบัซอ้นมาก เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ผูเ้ขยีนขอยกตวัอย่างการปฐมนิเทศขา้ราชการใหมข่องส่วนราชการ เพื่อใหผู้้
ศกึษาไดม้องเหน็ภาพและเกดิความเขา้ใจมากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นขัน้ตอน
ของการปฐมนิเทศของหน่วยงานได ้ดงันี้ 
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(ตวัอยา่งการปฐมนิเทศขา้ราชการใหม ่สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข) 

แนวทางการด าเนินการพฒันาขา้ราชการพลเรอืนสามญั ทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และการพฒันาขา้ราชการที่
อยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๘ ก าหนดใหม้กีารพฒันา
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ทีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เพื่อใหรู้้ระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ และการเป็นขา้ราชการทีด่ดีว้ยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง และการอบรมสมัมนารว่มกนั ตามทีส่ านกังาน ก.พ. ก าหนด ดงันี้ 

๑. การปฐมนิเทศ 

๑.๑ วตัถปุระสงค ์

การปฐมนิเทศ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสภาพแวดลอ้มของการท างานในหน่วยงาน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิโครงสรา้งองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจน
เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ขา้ราชการ ทัง้นี้ ส่วนราชการตน้สงักดัโดยหน่วยงานที่
รบัผดิชอบการบรหิารทรพัยากรบุคคล ควรจดัด าเนินการปฐมนิเทศใหแ้ก่ขา้ราชการพลเรอืน
สามญั ทีอ่ยูใ่นระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทุกคน ก่อนทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 

๑.๒ วิธีการด าเนินการ 

๑) ใหข้า้ราชการมโีอกาสไดพ้บปะกบัผูบ้รหิารหน่วยงานในส่วนกลางหรอื
ส่วนภมูภิาคทีต่นสงักดั เพื่อรบัทราบภารกจิ ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ตลอดจนความคาดหวงัของหน่วยงานทีม่ต่ีอขา้ราชการ ซึง่อาจรวมถงึการศกึษาดงูานในส่วน
ต่างๆ ขององคก์ร 

๒) ใหข้า้ราชการไดร้บัทราบเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของการ
ท างาน สิง่เอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน กฎเกณฑข์องหน่วยงานตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

๓) ใหข้า้ราชการไดรู้จ้กัเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการปฏบิตัตินต่างๆ ที่
จ าเป็น 

๔) ใหข้า้ราชการไดด้ าเนินการประเมนิถงึระดบัความเขา้ใจ เกีย่วกบั
องคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ผูบ้รหิารและโครงสรา้งองคก์รของขา้ราชการว่ามมีากน้อยเพยีงใด 

๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๒.๑ วตัถปุระสงค ์

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย กฎ และระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ไดจ้ดัท าชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง “หลกัสตูรฝึกอบรม
ขา้ราชการบรรจใุหม”่ จ านวน ๔ หมวดวชิา ๑๓ ชุด ซึง่ขา้ราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัิ
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หน้าทีร่าชการทุกคน ตอ้งผ่านการเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองดงักล่าว ใหค้รบทุกหมวด
วชิา 

๒.๒ วิธีการด าเนินการ 

๑) ใหส้ ารวจจ านวนขา้ราชการทีอ่ยูใ่นระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ 

๒) ใหจ้ดัเตรยีมงบประมาณอย่างเพยีงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายใน
กระบวนการ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๓) ใหต้ดิต่อประสานงานกบัส านกังาน ก.พ. เกีย่วกบัเอกสารชุดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

๔) ใหด้ าเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยใชร้ะยะเวลาในการเรยีนประมาณ ๑-๓ เดอืน 

๕) ใหป้ระเมนิความรูก่้อนและหลงัเกีย่วกบัเนื้อหาวชิา และระเบยีบแบบ
แผนของทางราชการ 

๒.๓ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบดว้ย ๔ หมวดวชิา ๑๓ ชุดวชิา ดงันี้ 
หมวดท่ี ๑  
ปลกูฝงัปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ ีม ี๒ ชุดวชิา 

ชุดวชิาที ่๑ : การเป็นขา้ราชการ 

ชุดวชิาที ่๒ : การเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท 

หมวดท่ี ๒ 

ระบบราชการและการบรหิารภาครฐัแนวใหม ่ม ี๓ ชุดวชิา 

ชุดวชิาที ่๑ : ระบบราชการไทย 

ชุดวชิาที ่๒ : การบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ 
ชุดวชิาที ่๓ : การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

หมวดท่ี ๓ 

ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัราชการ ม ี๓ ชุดวชิา 

ชุดวชิาที ่๑ : วนิยัและจรรยาบรรณขา้ราชการ 

ชุดวชิาที ่๒ : ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

ชุดวชิาที ่๓ : กฎหมายพืน้ฐานส าหรบัขา้ราชการ 

หมวดท่ี ๔ 

เสรมิสรา้งสมรรถนะหลกัและทกัษะทีจ่ าเป็น ม ี๕ ชุดวชิา 

ชุดวชิาที ่๑ : ทกัษะการคดิ 

ชุดวชิาที ่๒ : การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ชุดวชิาที ่๓ : มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน 

ชุดวชิาที ่๔ : สมรรถนะหลกัส าหรบัขา้ราชการพลเรอืน 

ชุดวชิาที ่ ๕ : การวางแผนปฏบิตังิานโครงการ และการด าเนินการ
ตามแผน 

๓. การอบรมสมัมนาร่วมกนั 

๓.๑ วตัถปุระสงค ์

การอบรมสมัมนารว่มกนัใช ้ “หลกัสตูรการเป็นขา้ราชการทีด่”ี เพื่อปลกูฝงัปรชัญา
การเป็นขา้ราชการทีด่ ีการเสรมิสรา้งสมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานราชการ 
ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม การท างานเป็นทมี และพฒันาเครอืข่ายในการท างาน รวมถงึ
เป็นการสรา้งสายสมัพนัธท์ีด่ ี แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั โดยเน้นการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์และการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

๓.๒ วิธีการด าเนินการ 

๑) ก าหนดแผนการด าเนินการในการพฒันาขา้ราชการบรรจุใหม ่ ในแต่
ละตน้ปีงบประมาณ 

๒) แจง้ก าหนดการของการอบรมใหส้่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ เพื่อใช้
ประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป 

๓.๓ กิจกรรมการอบรมสมัมนาร่วมกนั ประกอบดว้ย ๔ ชุดกจิกรรม โดยมี
ระยะเวลาการอบรมประมาณ ๒ สปัดาห ์ดงันี้ 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ 

ปรชัญาของการเป็นขา้ราชการประโยชน์ของแผ่นดนิ และบทบาทหน้าทีข่องการเป็น
ขา้ราชการ 

วตัถปุระสงค ์  

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 

- มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่และตระหนกัในความรบัผดิชอบของงาน
ราชการ 

- เรยีนรูถ้งึอุดมการณ์และจรรยาบรรณขา้ราชการ จากผูน้ าภาคราชการ
ผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีและสรา้งแรงบนัดาลใจในการเป็นขา้ราชการทีด่ ี 

-เขา้ใจถ่องแทถ้งึหลกัการปฏบิตังิานในภาคราชการ และค านึงถงึประโยชน์
ของส่วนรวม 

สาระส าคญั 

- ปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ ี

- ความหมายของการเป็นขา้ราชการทีด่ ี
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- การค านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวม 

- การตดัสนิโดยหลกัของเหตุผล และการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 

- แนวทางการเป็นขา้ราชการทีด่ ี

วิธีการ 

- การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

- การเรยีนรูจ้ากสื่อวดีทีศัน์ 

- การอภปิรายกลุ่ม 

- การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

- กจิกรรมปลกูฝงัปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่รีปูแบบอื่น 

ชุดกิจกรรมท่ี ๒  
การสรา้งวนิัย สรา้งทมี และความสามคัค/ี จรรยาบรรณขา้ราชการ 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม  
- รบัรูต้ระหนกั และเกดิจติส านึกในการมวีนิัย การท างานเป็นทมี และความ

สามคัค ี

- ไดเ้รยีนรูอุ้ดมการณ์ของขา้ราชการและหลกัการของทางราชการ 

- ไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนการท างานเป็นทมี ฝึกประสบการณ์ ผ่านความยากล า 
บากและความพยายามทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็รว่มกนัในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

- ไดค้ านึงถงึและตระหนกัในความส าคญัของการมจีติบรกิาร  ในการปฏบิตั ิ
งาน 

- ไดม้คีวามรูเ้รือ่งจรรยาบรรณขา้ราชการทีส่ าคญั ส าหรบัการท างานในภาค
ราชการ 

สาระส าคญั 

- การปฏบิตังิานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 
- การมรีะเบยีบวนิัย ตรงต่อเวลา อดทน สามคัค ีไมย่อ่ทอ้ต่อความ

ยากล าบาก 

- การท างานเป็นทมี 

- จติบรกิารของการท างานภาครฐั 

- จรรยาบรรณขา้ราชการ : ความหมาย ทีม่า และประโยชน์ 

วิธีการ 

- การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

- กจิกรรมค่ายลกูเสอื 
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- กจิกรรมวอลค์ แรลลี ่(Walk Rally) 
- กจิกรรมสรา้งทมีงาน 

- กจิกรรมนอกหอ้งเรยีนในรปูแบบอื่น 

ชุดกิจกรรมท่ี ๓   
การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและจติส านึกขา้ราชการ 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 

- มคีวามตระหนกั ความรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรม จรยิธรรม และ
จติส านึกขา้ราชการ 

- พฒันาจติโดยการเจรญิสตแิละภาวนา หรอืปฏบิตัติามหลกัการของแต่ละ
ศาสนาเพื่อการปฏบิตัริาชการ 

- ไดแ้นวทางการประพฤตปิฏบิตัตินเป็นขา้ราชการทีด่ตีามรอยพระยคุลบาท 

- ไดม้คีวามตระหนกั ความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัปรชัญาในเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

- สามารถน าหลกัการของแต่ละศาสนาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้
กบัการด าเนินชวีติและการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

สาระส าคญั 

- กจิกรรมพฒันาจติโดยวธิกีารเจรญิสตภิาวนา 

- เรยีนรูพ้ระราชจรยิวตัรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและ/หรอืบุคคล
ตน้แบบ 

- หลกัคุณธรรมส าหรบัขา้ราชการ 

- หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

วิธีการ 

- การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

- ฝึกปฏบิตั ิ

- เรยีนรูจ้ากสื่อวดีทีศัน์ 

- สมัมนา 

- อภปิรายกลุ่ม 

- กจิกรรมพฒันาจติส านึกขา้ราชการรปูแบบอื่น 
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ชุดกิจกรรมท่ี ๔  
การพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 

- มทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างานเพื่อประชาชนและการใหบ้รกิารประชาชน 

- ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจสภาพเศรษฐกจิและสงัคมชนบทของประเทศไทย 

- สามารถเชื่อมโยงแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ไปสู่การปฏบิตังิานจรงิใน
พืน้ทีช่นบทไดห้รอืการด าเนินชวีติไดอ้ยา่งดี 

สาระส าคญั 

- สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 

- ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบรกิารของภาครฐั 

- การบรหิารงานของหน่วยงานราชการ 

- การมสี่วนรว่มของประชาชน 

- คุณภาพการบรกิารทีป่ระชาชนไดร้บั 

- การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ 

- การน าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการพฒันาประเทศ 

วิธีการ 

- การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ

- ศกึษาดงูานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

- ศกึษาดงูานโครงการภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

- อภปิรายกลุ่ม 

- กจิกรรมพฒันาสงัคมรปูแบบอื่น 

หมายเหต ุ ในแต่ละชุดกจิกรรมสามารถเลอืกใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิไีด้
ตามทีเ่หน็สมควร 

๔. การประเมินผล 

ประเมนิการสงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มระหว่างการอบรมสมัมนาจากการรว่ม
กจิกรรมโดยแต่ละกจิกรรมต้องใชเ้วลาเขา้รว่มไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 
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ส่วนท่ี ๑ 

การปฐมนิเทศ 

๑. ช่ือหลกัสตูร 

โครงการอบรมปฐมนิเทศขา้ราชการ “หลกัสตูรการเป็นขา้ราชการทีด่”ี  
๒. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

๓. วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อพฒันาขา้ราชการพลเรอืนทีไ่ดร้บัการบรรจใุหมใ่หม้คีวามรู ้
ความสามารถ มจีติส านึกในการปฏบิตังิานเพื่อราชการ มสีมรรถนะและจรรยาทีเ่หมาะสมในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

๒) เพื่อปลกูฝงัค่านิยมและปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ใีหแ้ก่ขา้ราชการรุน่
ใหม่ 

๓) เพื่อใหข้า้ราชการพลเรอืนบรรจใุหม่รูร้ะเบยีบแบบแผน มคี่านิยมสรา้งสรรค์
และพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการยคุใหม่ 

๔) เพื่อสรา้งเครอืขา่ยขา้ราชการรุน่ใหมใ่นการท างานอยา่งบรูณาการ 

๔. วิธีการ 

๑) ใหข้า้ราชการไดม้โีอกาสในการพบปะกบัผูบ้รหิารของหน่วยงาน ทัง้ผูบ้รหิาร
ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาคทีต่นสงักดั เพื่อรบัทราบภารกจิความรบัผดิชอบของหน่วยงาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนความคาดหวงัของหน่วยงานทีม่ต่ีอขา้ราชการ ซึง่อาจรวมถงึ
การศกึษาดงูานในส่วนต่างๆ ขององคก์ร เพื่อปลกูฝงัค่านิยมและปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ี
ใหแ้ก่ขา้ราชการรุน่ใหม่ 

๒) ใหข้า้ราชการไดร้บัทราบเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึสิง่เอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน กฎเกณฑข์องหน่วยงาน ตลอดจนสวสัดกิาร
ต่างๆ ของหน่วยงาน  

๓) ใหข้า้ราชการไดรู้จ้กักบัเพื่อนรว่มงาน ตลอดจนการปฏบิตัตินต่างๆ ทีจ่ าเป็น 

๔) ใหข้า้ราชการไดด้ าเนินการประเมนิ ถงึระดบัของความเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ร 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ  

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ วนัที ่18 พฤษภาคม 2558 

๖. สถานที ่โรงแรมวงัใต ้อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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ส่วนท่ี ๒ 

การอบรมสมัมนาร่วมกนั 

๑. ช่ือหลกัสตูร 

โครงการอบรมปฐมนิเทศขา้ราชการ “หลกัสตูรการเป็นขา้ราชการทีด่”ี  
๒. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

๓. วตัถปุระสงค ์

เพื่อปลกูฝงัปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ ี เสรมิสรา้งสมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการปฏบิตังิานราชการ ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม การท างานเป็นทมี และพฒันา
เครอืขา่ยในการท างาน รวมถงึเป็นการสรา้งสายสมัพนัธท์ีด่ ี แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและ
กนัโดยเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

๔. วิธีการ 

กจิกรรมตามกระบวนการ การอบรมสมัมนารว่มกนั ครอบคลุม ๔ ชุดกจิกรรม 

๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีจดัอบรม 

ด าเนินการระหว่าง วนัที ่19-29 พฤษภาคม 2558 ดงันี้  
๑) อบรมสมัมนารว่มกนัระดบัจงัหวดั วนัที ่19-24 พฤษภาคม 2558  
๒) อบรมสมัมนารว่มกนัระดบัเขต วนัที ่25-29 พฤษภาคม 2558 

๖. การเตรียมความพร้อมส าหรบัผูเ้ข้ารบัการอบรม 

๖.๑ การเตรยีมตวัก่อนเขา้รบัการอบรม  
การแต่งกาย 

๑) เตรยีมชุดเสือ้กาวน์สัน้ ส าหรบัใชป้ระกอบในพธิเีปิดการอบรมและพธิี
รบัประกาศนียบตัร และชุดสุภาพเพื่อใชร้ะหว่างการอบรม 

๒) เตรยีมชุดส าหรบัเขา้ฐานกจิกรรม (สามารถเป้ือนได)้ พรอ้มรองเทา้
ผา้ใบหรอืรองเทา้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเขา้ฐานกจิกรรม 

๓) เตรยีมชุดสุภาพ เพื่อใชใ้นการศกึษาดงูาน/ ชุดล าลอง/ของใชส้่วนตวั 

๖.๒ การรายงานตวัเขา้รบัการอบรม รายงานตวัเขา้รบัการอบรม (วนัแรกของ
การอบรมตามตารางการอบรม) - ลงทะเบยีน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมวงัใต้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

๗. ภารกิจและกิจกรรมระหว่างอบรม 

กจิกรรมต่างๆทีก่ าหนดขึน้ระหว่างการอบรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อปลกูฝงัขา้ราชการ
ทีไ่ดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้ใหม ่ ใหเ้ป็นขา้ราชการทีด่ ี เสรมิสรา้งสมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการปฏบิตังิานราชการ ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม การท างานเป็นทมี และพฒันา
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เครอืขา่ยในการท างานรวมถงึเป็นการสรา้งสมัพนัธท์ีด่ ี แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการลงมอืในการปฏบิตัจิรงิ จะช่วยใหผู้ท้ีเ่ขา้มาในระบบ
ราชการครัง้แรกไดท้ าการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบราชการ อนัจะส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานสงูขึน้ 

๗.๑ ภารกจิรายบุคคล  
๑) เขา้รว่มด าเนินการประชุมกลุ่มยอ่ย 

๒) เขา้รว่มกจิกรรมอบรมทุกวนัตลอดหลกัสตูร  
๓) เขา้อบรมตามก าหนดในเวลาและกจิกรรมในหลกัสตูร 

๗.๒ ภารกจิรายกลุ่ม/ชัน้เรยีน 

๑) ประชุมกลุ่มตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒) รายงานผลการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร 

๓) รว่มเป็นคณะกรรมการในการอบรม โดยแบ่งการท างานออกเป็น ๒ 
คณะ ประกอบดว้ย 

(๑) คณะกรรมการกลุ่มวชิาการ มหีน้าที ่ดงันี้  
 ด าเนินการใหม้กีารสรปุการเรยีนรูป้ระจ าวนั 

 น าเสนอและจดัท าเอกสารสรปุผลการเรยีนรูต้ลอด
หลกัสตูร 

 กจิกรรมวชิาการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
(๒) คณะกรรมการกลุ่มบรหิารจดัการ มหีน้าทีด่งันี้  

 ท าการบรหิารจดัการใหผู้เ้ขา้รบัการการอบรมปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ และกตกิา มารยาท การอบรมและการใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารขณะฟงัการบรรยายหรอื
อภปิราย  

 ดแูลบรหิารจดัการอ านวยความสะดวกในการอบรม เช่น 
การแนะน า/กล่าวขอบคุณวทิยากร พรอ้มดแูลวทิยากรขณะบรรยาย/อภปิราย 

 จดักจิกรรมสนัทนาการ และ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 

หมายเหต ุ เพื่อใหก้ารคดัเลอืกกรรมการต่างๆ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรมทุกท่าน ดงันัน้ ขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมทุกท่าน 
รว่มกนัเลอืกแต่งตัง้คณะกรรมการและแสดงบทบาทในการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในวนัแรกที่
เขา้อบรม 
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๘. เอกสารท่ีผู้เข้ารบัการอบรมต้องด าเนินการ 

รายงานสรปุผลการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร (ทัง้ชัน้เรยีน) จ านวนไมเ่กนิ ๑๕ หน้า 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ ชนิดตวัอกัษร TH Sarabun ก ระดาษ A4 จ านวน ๔ เล่ม พรอ้มดว้ยไฟล์
เอกสาร 

๙. กฎระเบียบส าหรบัผูเ้ข้ารบัการอบรม 

ข้อควรปฏิบติั  
- ตรงต่อเวลา 

- รว่มกจิกรรมของหลกัสตูร  
- การปฏบิตัติามกฎระเบยีบการฝึกอบรมและกตกิากลุ่ม 

- ปรบัระบบเครือ่งมอืสื่อสารเป็นระบบไรเ้สยีงขณะก าลงัอบรม 

ข้อไม่ควรปฏิบติั  
- เล่นการพนัน 

- ดื่มสุราในหอ้งอบรม 

- สบูบุหรีใ่นหอ้งอบรม 

 

(ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการปฐมนิเทศ ส าหรบัขา้ราชการบรรจใุหม)่ 

ภายใตก้ฎ ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและการพฒันาขา้ราชการทีอ่ยู่
ระหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………  

ชื่อ-สกุล.......................................................................................................…...........  
ต าแหน่ง...........................................................…...........กลุ่มงาน/ฝ่าย 

 วสิยัทศัน์กรมควบคุมโรค คอื กรมควบคุมโรค คอื 
.............................................................................................................................................. 

 พนัธกจิ กรมควบคุมโรค คอื
............................................................................................................................................ 

 วสิยัทศัน์ หน่วยงานท่าน คอื 
....................................................................………………………………………………….… 

 พนัธกจิ หน่วยงานท่าน คอื 

….………………………………………………………………………………………………….…  
 โครงสรา้งองคก์รหน่วยงานท่าน ประกอบดว้ย

..............................................................................................................................................  
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 ความตัง้ใจทีจ่ะท าใหอ้งคก์ร หรอืสิง่ทีต่อ้งการพฒันาเมื่อเป็น
ขา้ราชการ.….......................................................................................................................... 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 
ต าแหน่ง.............................วนัที.่.................... 

 

 

ผลการประเมนิการปฐมนิเทศ             ผ่าน           ไมผ่่าน 

 

ความเหน็ผูป้ระเมนิ 
.................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ).............................................................           
ต าแหน่ง ..............................วนัที.่....................  

 

ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา 

.................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)............................................................. 
ต าแหน่ง ............................วนัที.่......................  

 

หมายเหต ุ ผูป้ระเมนิ หมายถงึ ผูบ้งัคบับญัชา หรอืพีเ่ลีย้ง หรอืบุคคลทีผู่บ้งัคบับญัชา
มอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลใหค้ าปรกึษา แนะน า สอนงานแก่ขา้ราชการบรรจใุหม่ 
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สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 8 

การทดลองราชการ การบรรจ ุ และการปฐมนิเทศ เป็นขัน้ตอนหลงัจากทีห่น่วยงานได้
ท าการคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งไดแ้ลว้ ซึง่เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้
หน่วยงานเกดิความแน่ใจว่า ไดบุ้คคลทีม่คีวามรูต้ามความเหมาะสมก่อนทีจ่ะท าการบรรจตุ่อไป 
โดยองคก์ารต่างๆจะระบุระยะเวลาในการทดลองงานไว้อยา่งชดัเจน  ส าหรบัหน่วยงานราชการ
โดยทัว่ไปแลว้ ไดก้ าหนดไวไ้มน้่อยกว่า 6 เดอืนหรอืไม่เกนิ 1 ปี แต่หากหน่วยงานใดตอ้งการ
ขยายเวลาเพิม่อกีกส็ามารถท าได ้ ซึง่ในช่วงระหว่างการทดลองราชการน้ี ผูบ้งัคบับญัชาจะท า
การมอบหมายงานใหแ้ก่ผูท้ดลองราชการไดป้ฏบิตั ิ พรอ้มทัง้จะตอ้งท าการประเมนิผลงานเป็น
ระยะตามทีก่ าหนด เช่น ทุกๆ 2 เดอืน เป็นตน้  

นอกจากนี้ ในช่วงของการทดลองราชการซึง่ตามระเบยีบราชการไดก้ าหนดใหส้่วน
ราชการต้นสงักดั จะตอ้งท าการพฒันาขา้ราชการดงักล่าว ใหรู้เ้กีย่วกบัระเบยีบแบบแผนของ
ทางราชการ และรูจ้กัการเป็นขา้ราชการทีด่ ี ซึง่มวีธิกีารต่างๆ ดงันี้ 1) การปฐมนิเทศ เพื่อใหม้ี
ความรูเ้กี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์าร วฒันธรรม ตลอดจนการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูท้ดลอง
ราชการ 2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และ 3) การเขา้รว่มอบรมสมัมนา  

หลงัจากผ่านช่วงของการทดลองราชการแลว้ส่วนราชการตน้สงักดั กจ็ะท าการบรรจุ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของส่วนราชการ และจะตอ้งท าสญัญาระหว่างหน่วยงาน
กบัขา้ราชการหรอืพนกังานราชการของรฐัดงักล่าว และก่อนทีจ่ะเริม่การปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายในแต่ละต าแหน่งนัน้ ตามระเบยีบของทางราชการไดก้ าหนดใหข้า้ราชการใหม่จะตอ้ง
เขา้รบัการปฐมนิเทศ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัองคก์าร เพื่อช่วยในการ
ปรบัตวั ตลอดจนการสรา้งความอบอุ่น ความสามคัคใีนหมูค่ณะ เป็นต้น  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การทดลองงานหมายความว่าอยา่งไร 

2. ตามกฎหมายไดก้ าหนดใหข้า้ราชการมรีะยะทดลองงานกีว่นั 

3. การมรีะยะทดลองราชการนาน มผีลดต่ีอองคก์ารอย่างไร 

4. การบรรจคุอือะไร และเกีย่วขอ้งกบัการทดลองงานอยา่งไร 

5. การปฐมนิเทศ หมายความว่าอยา่งไร 

6. การปฐมนิเทศ ท าขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

7. การปฐมนิเทศ มขี ัน้ตอนอย่างไร 

8. การปฐมนิเทศ สามารถใชเ้ทคนิคใดไดบ้า้ง อยา่งไร 

9. ใหน้กัศกึษาท าการประเมนิผลการทดลองงานกบัเพื่อนในชัน้เรยีน จ านวน 2 คน 
โดยไม่ระบุชื่อผูป้ระเมนิ และส่งคนืใหผู้ถู้กประเมนิ โดยพจิารณาจากพฤตกิรรมทีผ่่านมา 
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บทท่ี 9 

การก าหนดต าแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเดือน สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 

 

การเลอืกเฟ้นหาคนดคีนเก่งเขา้มารว่มงานกบัองคก์าร ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของการ
ท าหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ อยา่งไรกต็าม การรกัษาคนดคีนเก่งเอาไวใ้หอ้ยูก่บั
องคก์ารนานๆ รวมทัง้การกระตุ้นจงูใจ ใหค้นดคีนเก่งเหล่านัน้ไดทุ้่มเทก าลงักายก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิานใหแ้ก่องคก์ารอย่างเตม็ที ่ อย่างมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) นัน้ นับว่ามคีวามส าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากจิกรรมอื่นๆ ของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่การกระตุน้จงูใจบุคลากรนัน้ สามารถกระท าไดห้ลายวธิ ี เช่น การจ่าย
ค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าต าแหน่งทีเ่หมาะสม รวมทัง้การใหส้วสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูลอื่นๆ โดย
ในบทเรยีนนี้ ผูเ้ขยีนจะขอกล่าวถงึ การก าหนดต าแหน่งที่มคีวามผกูพนัต่อค่าตอบแทน 
สวสัดกิาร และประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ตลอดจนอธบิายถงึประเภทและรปูแบบของสวสัดกิารและ
ประโยชน์เกือ้กูลต่างๆ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

การก าหนดต าแหน่ง 

การก าหนดต าแหน่งในองคก์ารต่างๆ นัน้ ตามปกตแิลว้จะตอ้งพจิารณาถงึเหตุผลและ
ความส าคญัจ าเป็นของต าแหน่งนัน้ๆ เนื่องจากการก าหนดต าแหน่งต่างๆ จะมคีวามผกูพนัต่อ
ค่าใชจ้่าย และสวสัดกิารอื่นๆ เช่น เงนิเดอืน ค่าต าแหน่ง สวสัดกิารทีร่ะบุส าหรบัต าแหน่งนัน้ ๆ 
รวมถงึประโยชน์เกือ้กูลต่างๆ ตลอดจนเครือ่งมอืเครื่องใชอ้ื่นๆดว้ย อาท ิ รถยนตส์่วนตวั 
คอมพวิเตอรพ์กพา หรอืโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ เป็นตน้  ดงันัน้ หากองคก์ารใดมตี าแหน่งหลาย
ต าแหน่ง หรอืหลายระดบั โดยเฉพาะต าแหน่งผูบ้รหิาร กจ็ะท าใหอ้งคก์ารนัน้มคี่าใชจ้า่ยมากขึน้
ตามมา นอกจากนี้ การมรีะดบัของต าแหน่งเป็นจ านวนมาก ยงัท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการ
ปฏบิตังิานอกีดว้ย  

การก าหนดต าแหน่ง และเงนิเดอืน รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ จงึไดก้ลายเป็นประเดน็ทีม่ ี
การกล่าวถงึกนัมากขึน้ในปจัจุบนั เนื่องจากความตอ้งการในการลดค่าใชจ้่ายทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั
จงึท าใหส้่วนราชการไดน้ าเอาวธิกีารในการก าหนดต าแหน่งทีน่ิยมใชก้นัในภาคเอกชน มาปรบั
ใชห้รอืทีเ่รยีกว่า “Broad Banding” เนื่องจากไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า เป็นวธิกีารทีจ่ะกระตุน้ให้
บุคลากรภาครฐัปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยรฐับาลไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71/1 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545 เป็นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินงาน  
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ซึง่จากเนื้อหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ หลายคนคงอาจสงสยัเกีย่วกบัการก าหนดต าแหน่งโดย
ใชว้ธิ ี “Broad Banding” ว่าหมายถงึอะไร ดงันัน้ จงึขอใหค้ าจ ากดัความและอธบิายรายละเอยีด
ของค าดงักล่าวนี้ ก่อนทีจ่ะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดของเนื้อหาอื่นๆต่อไป ดงันี้ 

ความหมายของ Broad Banding 

ค าว่า Broad Banding นัน้ ไดม้นีกัวชิาทัง้ในและต่างประเทศ เช่น Rosenthal Stem, 

The Sacramento County Management Association และศุภชยั ยาวะประภาษ (2548: 91) 
ไดท้ าการอธบิายของค าดงักล่าวไวค้ลา้ยๆ กนัว่า เป็นกลยทุธส์ าหรบัการจดัโครงสรา้งเงนิเดอืน
ตามประเภทของขา้ราชการ เช่น หากรบัราชการครกูจ็ะใชร้ะบบประเภทต าแหน่งแบบ “ARC” 
หรอื “Academic Rank Classification” หากเป็นต ารวจ ทหาร กจ็ะใชร้ะบบประเภท “Rank 

Classification” หรอื “RC” หากเป็นพลเรอืน กจ็ะใชร้ะบบประเภท Position Classification หรอื 
PC ซึง่ประเภทต าแหน่งเหล่านี้จะสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career 

Path)  ทีต่อ้งเชื่อมโยงกบัทกัษะ ความรู ้ความสามารถของแต่ละเฉพาะงาน เช่น   ขา้ราชการครู
หากตอ้งการความกา้วหน้ากต็อ้งท าผลงานทางดา้นวชิาการ เพื่อเพิม่วทิยฐานะของคร ู ซึง่ต่าง
จากต ารวจทหารทีต่อ้งเจรญิเตบิโตตามชัน้ยศ หรอืขา้ราชการพลเรอืนทีต่อ้งเตบิโตตามระดบัชัน้
ทีส่งูขึน้ ซึง่การน า “Broad Banding” มาใชม้ผีลท าใหม้กีาร “ยบุ” หรอื “ยอ่” ล าดบัชัน้และล าดบั
ขัน้ตอบแทนใหม้จี านวนทีน้่อย หรอืจดัล าดบัเงนิเดอืนใหก้ลายเป็นกลุ่มระดบัใหมท่ีม่จี านวน
น้อยลง แต่มคีวามกวา้งขึน้ ซึง่ประกอบไปดว้ยแท่งหรอืกลุ่มเงนิเดอืนขนาดเลก็หลายๆ อนั โดย
มจีดุมุง่หมายหลกั คอื การมโีครงสรา้งทีเ่อือ้ต่อการเคลื่อนยา้ยสบัเปลีย่นของบุคลากรภายใน
กลุ่มงานเดยีวกนั และการปรบัขัน้เงนิเดอืนทีง่า่ยและเป็นอสิระมากขึน้ โดยจะตอ้งตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการประเมนิผลงานโดยใช ้ สมรรถนะ และการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ของบุคลากรแต่
ละคนมาเป็นตวัชีว้ดั นอกจากนี้ ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548 : 92) ยงัไดก้ล่าวถงึลกัษณะของ 
Broad Banding ว่า จะตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้  

1. จะตอ้งท าการแบ่งกลุ่มงานออกประมาณ 4-5 กลุ่ม ซึง่จะครอบคลุมบุคลากร
ทัง้หมดในโครงสรา้งองคก์าร 

2. สามารถเพิม่ผลตอบแทนขึน้อกีได ้

3. ใหค้วามส าคญัต่อ “ตลาด” ในการก าหนด “ค่าตอบแทนเป้าหมาย” ส าหรบัต าแหน่ง
ต่างๆในกลุ่มงานนัน้ๆ 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร และความกา้วหน้าทางอาชพี
การงาน 

5. ไมย่ดึถอืหรอืใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิผลบุคคลตามแบบดัง้เดมิมากนกั 
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6. ถ่ายโอนอ านาจในการก าหนดเงนิเดอืนไปยงัผูท้ีร่บัผดิชอบงานโดยตรงหรอืทีเ่ป็น
หน้าทีห่ลกัของหน่วยงานนัน้ (Line Manages) 

7. ใหค้วามส าคญักบัล าดบัขัน้ต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนน้อยลง 
8. ใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งและแนวทางทีต่ายตวัน้อยลง แต่มคีวามยดืหยุน่มาก

ขึน้ 

ประโยชน์ของการน า Broad Banding มาใช้  

 การน า “Broad Banding” มาใช ้นอกจากจะท าใหค้วามแตกต่างของระดบัต าแหน่งงาน
ลดลงแลว้ยงัมปีระโยชน์ในดา้นอื่นๆอกี ดงันี้ 

1. ท าใหค้่าใชจ้า่ยในการบรหิารขององคก์ารลดลง เนื่องจาก ระบบ “Broad Banding” 
มุง่เน้นทีก่ารเลื่อนต าแหน่งโดยจะตอ้งเชื่อมโยงกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และ
ผลสมัฤทธิข์องงานเป็นส าคญั ซึง่หากไมย่ดึตามหลกัการดงักล่าวแลว้กอ็าจท าใหอ้งคก์ารตอ้ง
เสยีค่าใชจ้่ายในการจ่ายค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ได้ 

2. มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนตามแบบเดมิตอ้งยดึโยงกบั
ต าแหน่งแต่ละต าแหน่งแบบตายตวั แต่การจ่ายค่าตอบแทนตามระบบของ “Broad Banding” จะ
ยดึโยงกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และผลสมัฤทธิข์องงานเป็นส าคญั ซึง่จะมี
ความยดืหยุน่มากยิง่ขึน้ 

3. มคีวามยตุธิรรมมากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากการจา่ยค่าตอบแทนตามระบบของ “Broad 

Banding” จะยดึโยงกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และผลสมัฤทธิข์องงานเป็น
ส าคญั จงึท าใหเ้กดิความเป็นธรรม และหากผูป้ฏบิตังิานคนใดตอ้งการทีจ่ะไดค้่าตอบแทนที่
สงูขึน้ กต็อ้งมคีวามขยนัหมัน่เพยีร และใหม้ผีลสมัฤทธิข์องงานเพิม่ขึน้ดว้ย 

4. สนบัสนุนการท างานเป็นทมี เนื่องจากระบบ “Broad Banding”เป็นการลดระดบัของ
ต าแหน่งต่างๆ ลง ดงันัน้ จงึท าใหส้มาชกิในกลุ่มงานลดความกงัวลเกีย่วกบัความแตกต่างของ
ระดบัต าแหน่งต่างๆ และมคีวามสบายใจในการท างานเป็นทมีมากขึน้ 

5. การท างานทีร่วดเรว็ขึน้ เนื่องจากระบบ “Broad Banding” ท าใหอ้งคก์ารมสีายการ
บงัคบับญัชาทีส่ ัน่ลง จงึท าใหก้ารท างานรวดเรว็ขึน้ 

การน า Broad Banding มาใช้ในระบบราชการไทย 

จากการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดส้่งผลให้
เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล ของขา้ราชการพลเรอืนหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
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1. โครงสรา้งต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนสามญัจากเดมิม ี 11 ระดบั เปลีย่นเป็น
การยุบรวม และแบ่งออกใหม ่ ไดเ้ป็น 4 ประเภท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิอง
ขา้ราชการพลเรอืน  

2. การกระจายอ านาจ ในการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรอืนสามญั ทัง้ในเรือ่ง
ของจ านวนต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดบัต าแหน่ง ซึง่จากเดมิเป็นอ านาจของ 
ก.พ. เปลีย่นมาเป็นอ านาจของ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ เงือ่นไขและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที ่ก.พ. ก าหนดขึน้ 

และเพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหเ้ขา้สู่ระบบ
การจ าแนกต าแหน่งใหมต่ามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ดงักล่าว 
ส านกังาน ก.พ. จงึไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม ่โดยมกีารทบทวนสายงานทีม่อียูเ่ดมิ 
จ านวน 465 สายงาน ใหเ้หลอืเพยีง 245 สายงาน และไดจ้ดัต าแหน่งและจดัขา้ราชการพลเรอืน
สามญัของทุกส่วนราชการเขา้ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดบัต าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง พ.ศ. 2551  

โดยมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งประเภทงานบรหิาร สายงานบรหิาร และลกัษณะงาน
โดยทัว่ไปของงานดา้นบรหิารจะครอบคลุมถงึต าแหน่งต่างๆ ทีป่ฏบิตังิานบรหิารราชการประจ า
ของส่วนราชการในระดบักระทรวงหรอืระดบักรม ในฐานะหวัหน้าส่วนราชการ รองหวัหน้าส่วน
ราชการ ซึง่มลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการก าหนดนโยบาย กลยทุธแ์ละแผนบรหิารราชการ
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบายของรฐับาล และแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

บญัชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 บญัชมีาตรฐานก าหนดต าแหน่งไดแ้สดงถงึ กลุ่มอาชพี ชื่อสายงาน และประเภทของ
สายงาน ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. กลุ่มอาชพีบรหิาร อ านวยการธุรการ งานสถติ ิงานการทตูและต่างประเทศ 

2. กลุ่มอาชพี การคลงั การเศรษฐกจิ การพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรม  
3. กลุ่มอาชพีคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร  
4. กลุ่มอาชพีเกษตรกรรม  
5. กลุ่มอาชพีวทิยาศาสตร ์ 
6. กลุ่มอาชพีแพทย ์พยาบาลและสาธารณสุข  
7. กลุ่มอาชพี วศิวกรรม สถาปตัยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ 

8. กลุ่มอาชพีการศกึษา ศลิปะ สงัคม และการพฒันาชุมชน  
9. กลุ่มอาชพีบรหิาร อ านวยการ งานสถติ ิงานการทตูและต่างประเทศ  
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10. กลุ่มอาชพีการคลงั การเศรษฐกจิ การพาณชิยแ์ละอุตสาหกรรม  
11. กลุ่มอาชพีคมนาคมขนส่งและตดิต่อสื่อสาร   

ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน 

บุคคลทุกคนเมือ่ไดต้ดัสนิใจเขา้รว่มปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ารใดๆ แลว้ ยอ่มมคีวาม
ตอ้งการค่าตอบแทนในการท างาน (Compensation) ในระดบัทีส่งูเหมอืนกนัทุกคน แต่การที่
บุคคลใดจะไดร้บัค่าตอบแทนทีส่งูนัน้ จะตอ้งเป็นผู้ทีม่คีุณวุฒ ิ หรอืมทีกัษะพเิศษทีเ่หนือกว่า 
เนื่องจากบุคคลดงักล่าวนี้มแีนวโน้มว่าจะสามารถปฏบิตังิานไดด้กีว่า หรอืมคีุณภาพทีม่ากกว่า 
หรอืจะสามารถรบัผดิชอบงานทีม่คีวามยากมากกว่าดว้ย ดงันัน้ บุคคลดงักล่าวกย็อ่มทีจ่ะไดร้บั
ค่าตอบแทนในระดบัทีส่งูมากกว่าดว้ยเช่นกนั แต่ในขณะเดยีวกนัปจัจยัดงัทีก่ล่าวมานี้กไ็มอ่าจ
รบัประกนัไดว้่า คนทีม่ลีกัษณะเหล่านี้แลว้จะท างานไดด้เีสมอไป ดงันัน้ จงึกลายเป็นปญัหาที่
องคก์ารจะตอ้งเผชญิและตอ้งตดัสนิใจว่า จะท าอยา่งไรจงึจะจา่ยค่าตอบแทนไดอ้ยา่งเหมาะสมมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ซึง่หมายความว่าการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ จะตอ้งใหเ้กดิความ
คุม้ค่า เมือ่เทยีบกบัผลลพัธท์ีบุ่คคลากรผูน้ัน้ท าได ้ และตอ้งเป็นการจ่ายทีผู่ร้บัหรอืพนกังาน
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจดว้ยเช่นกนั มฉิะนัน้แลว้อาจท าใหเ้กดิปญัหาหรอืเกดิผลเสยี
ต่างๆ ตามมา ซึง่ในประเดน็น้ี เจมส ์ ด ี ซนิเนกลั (James D. Sinegal) ประธานกรรมการของ
บรษิทั “Costco” ไดก้ล่าวไวว้่า “มนัเป็นความจรงิในธุรกจิทีว่่า สิง่ทีคุ่ณได้มานัน้ ขึน้อยูก่บัว่าคุณ
ไดจ้า่ยไปเท่าไหร ่ และจ่ายไปเพื่ออะไร” (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 328) ดงันัน้ 
เราจงึควรตอ้งท าการเรยีนรู ้ และท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัค่าตอบแทนใหม้ากขึน้ ดงัจะกล่าวถงึใน
หวัขอ้ต่างๆ ต่อไปนี้ 

ความหมายของค่าตอบแทน 

ส าหรบัความหมายของค่าตอบแทนนัน้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านทัง้ในและต่างประเทศ 
ไดใ้หค้วามหมายของค่าตอบแทน ในเชงิวชิาการไวห้ลากหลาย ดงันี้ 

เฟอรสิ บคัเล่ยแ์ละเฟดอร ์ (Ferris, Buckley, & Fedor, 2002 : 308) ไดใ้หค้ าจ ากดั
ความของค าว่า ค่าตอบแทน ไวว้่าเป็นการจ่าย (Pay) ในรปูแบบของค่าจา้ง (Wage) เงนิเดอืน 
(Salary) หรอืในรปูแบบอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อรกัษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์าร และ
เพื่อใหบุ้คลากรไดป้ฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 

เวอรเ์นอร ์ ซเูออรแ์ละแจค็สนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 330) ไดใ้ห้
ความหมายของค่าตอบแทนว่า หมายถงึ รางวลัทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ ทีเ่สนอใหแ้ก่
ลกูจา้ง ซึง่อาจเป็นรางวลัทีม่ผีลทางจติใจ การไดร้บัโอกาสในความเจรญิกา้วหน้ารวมถงึค่าจา้ง
และรางวลัทีเ่ป็นตวัเงนิ รวมทัง้ผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น  
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นอย ์ และ พรเีมก็ (Noe & Premeaux, 2002 : 312) ไดก้ล่าวถงึค่าตอบแทนว่า เป็น
ค่าตอบแทนทุกประเภททีผู่ร้บัจา้งไดร้บัจากผูจ้า้ง ซึง่ค่าตอบแทนที่ว่านี้เป็นทัง้ทีจ่่ายเป็นตวัเงนิ
โดยตรง (Direct Financial Compensation) และ ทีจ่่ายเป็นอยา่งอื่นทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ หรอืเป็น
การจา่ยใหโ้ดยทางออ้ม (Indirect Financial Compensation)   

แมทสิ และ แจค็สนั (Mathis & Jackson, 2004 : 305) ไดใ้หท้รรศนะว่า ค่าตอบแทน 
คอืผลตอบแทนจากการท างาน ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1) ค่าตอบแทนโดยตรง 
(Direct Compensation) อาท ิ ค่าจา้ง เงนิเดอืน 2) ค่าตอบแทนโดยออ้ม (Indirect 

Compensation) อาท ิค่ารกัษาพยาบาล และ บ าเหน็จ บ านาญ เป็นตน้ 

โครงการปรบัระบบค่าตอบแทนภาครฐั ส านกังาน ก.พ. (2015) ไดก้ าหนดว่า 
ค่าตอบแทน (Compensation) คอื ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีอ่งคก์ารจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ค่าใชจ้่าย
เหล่านี้อาจท าการจ่ายในรปูตวัเงนิหรอืมใิช่ตวัเงนิกไ็ด ้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานตาม
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพื่อจงูใจใหเ้กดิการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิขวญัก าลงัใจ
ของผูป้ฏบิตังิาน และเสรมิสรา้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครวัผูป้ฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 

วนิดา วาดเีจรญิ และคณะ (2556 : 145) ไดก้ล่าวถงึการก าหนดค่าตอบแทนหรอืค่าจา้ง
ว่า หมายถงึ เงนิทีพ่นกังานหรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดร้บั จากการท างานในรปูแบบของเงนิเดอืน 
ค่าจา้ง สวสัดกิาร บรกิาร หรอื ผลประโยชน์อื่นๆ ทีพ่นกังานพงึไดร้บั เพื่อธ ารงรกัษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรและองคก์ารเอาไว ้

 นอกจากนี้ วนิดา วาดเีจรญิและคณะ ยงัไดก้ล่าวต่ออกีว่า ผูบ้รหิารดา้นค่าตอบแทนของ
องคก์ารยคุใหม่ จะตอ้งเขา้ใจถงึความส าคญั และหลกัการพจิารณาการจา่ยค่าตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมกบัทัง้ 2 ฝา่ย คอื ทัง้ฝา่ยลกูจา้งและฝา่ยนายจา้ง โดยการก าหนดค่าตอบแทนนัน้ นายจา้ง
จะตอ้งพจิารณาปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 1) มาตรฐานของงาน 2) ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน
ขององคก์าร 3) อุปสงคอุ์ปทานของค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน 4) อตัราค่าตอบแทนตามที่
กฎหมายก าหนด 

 ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์ (2555 : 214) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถงึ การให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในรปูแบบต่างๆ เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน เงนิชดเชย หรอืผลประโยชน์
อยา่งอื่นทีอ่งคก์ารใหแ้ก่บุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน ซึง่ม ี 2 ลกัษณะ คอื 1) 
เงนิเดอืน 2) ค่าจา้ง  

ส าราญ ถาวรายศุม,์ ดวงแข เมธาศริ ิและ ศรพีนม บุนนาค (2554 : 442) ไดก้ล่าวถงึ
ความหมายของค่าตอบแทนว่า หมายถงึ รายไดแ้ละสิง่ตอบแทนทุกอย่างทีผู่ป้ฏบิตังิาน ไดร้บั
จากนายจา้งหรอืองคก์าร แต่หากมองในฐานะองคก์ารหรอืนายจา้ง ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บั
ลกูจา้งจะหมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทุกประเภททัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ ทีอ่งคก์ารจา่ยใหแ้ก่
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อตอบแทนการท างานตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ เพื่อเป็นการจงูใจใหล้กูจา้งได้
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ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนช่วยส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนฐานะความเป็นอยูข่อง
ลกูจา้ง 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่า ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถงึ สิง่ทีจ่า่ย
ใหก้บับุคลากรเพื่อทดแทนการท างานของบุคลากร โดยอาจอยูใ่นรปูของตวัเงนิหรอืไมใ่ช่ตวัเงนิ
กไ็ด ้ซึง่การใหเ้ป็นตวัเงนินัน้ อาจอยูใ่นรปูแบบต่างๆ เช่น เงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิชดเชย บ าเหน็จ 
บ านาญ เป็นตน้ ส่วนการใหใ้นลกัษณะทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิไดแ้ก่ ผลประโยชน์ สวสัดกิาร หรอืการ
ใหบ้รกิารต่างๆ เช่น รถรบัส่ง การบรกิารดา้นสุขภาพ การท าประกนัชวีติ เป็นตน้ 

วตัถปุระสงคข์องการจ่ายค่าตอบแทน 

 การจา่ยค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ารต่างๆนัน้ โดยมกัจะมี
วตัถุประสงคท์ีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่ส่วนใหญ่แลว้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้  

1. เพ่ือดึงดดูบคุคลทัว่ไปให้เข้ามาท างานในองคก์าร 

เนื่องจากทุกคนยอ่มตอ้งการค่าตอบแทนในการท างาน ดงันัน้หากองคก์ารตอ้งการ
ใหบุ้คคลต่างๆเขา้มารว่มงานดว้ย องคก์ารกจ็ะตอ้งท าการจา่ยค่าตอบแทนในระดบัทีบุ่คคลนัน้ๆ
พงึพอใจ  

2. เพ่ือควบคมุต้นทุนค่าแรงงาน 

องคก์ารจะตอ้งก าหนดค่าตอบแทนอยา่งมหีลกัเกณฑ์ โดยจะตอ้งท าการวางแผนไว้
ก่อน เพื่อทีอ่งคก์ารจะสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไวไ้ด ้ เนื่องจากค่าตอบแทนของบุคลากรใน
องคก์าร เป็นค่าใชจ้่ายประจ าประเภทหนึ่งขององคก์ารนัน่เอง 

3. เพ่ือจงูใจพนักงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทนมหีลายชนิดและมหีลายประเภท ซึง่บางชนิดจะกระตุ้นใหเ้กดิการสรา้ง
ผลผลติหรอืผลงานของพนกังานโดยไม่ทางตรงกท็างออ้ม ดงันัน้ บุคลากรจงึตอ้งพยายามทีจ่ะ
ท างานมากขึน้ เพื่อจะไดค้่าตอบแทนทีม่ากขึน้ดว้ย 

4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจและรกัษาพนักงานให้อยู่กบัองคก์ารต่อไป 

การจา่ยค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมหรอืสมเหตุสมผลนัน้ จะตอ้งมคีวามยตุธิรรมและ
เพยีงพอต่อการด ารงชพี ซึง่จะท าใหบุ้คลากรท างานดว้ยความพอใจ ลดอตัราการขาดลา หรอื
ลาออก หรอืการรอ้งทุกข ์ และมคีวามพงึพอใจทีจ่ะอยูก่บัองคก์ารต่อไปนานๆ ซึง่เป็นวธิกีาร
ธ ารงรกัษาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารอย่างหนึ่งทีม่คีวามส าคญั 

ส่วนองคก์ารบรหิารภาครฐัของไทยโดยส านกังานขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. ได้
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจ่ายค่าตอบแทนไวห้ลายประการ ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน, 2015) 

1. เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง 
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2. เพื่อดงึดดูใหบุ้คคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถใหเ้ขา้มาสู่หน่วยงาน และใหค้งอยูก่บั
หน่วยงานตลอดไป 

3. เพื่อเป็นรางวลัตอบแทนการปฏบิตังิาน 

4. เพื่อเป็นการส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

5. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการบรหิารงานบุคคล 

ความส าคญัของค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนมคีวามส าคญัอยา่งมากทัง้ต่อตวัผูป้ฏบิตังิานเอง และต่อองคก์ารทีเ่ป็นผู้
จา้ง และต่อประเทศชาตโิดยรวม ดงันี้ 

1. ท าใหอ้าชพีของประชาชนเปลีย่นไป เนื่องจากการจ่ายค่าจา้งทีอ่ยูใ่นระดบัสงูของ
งานบางประเภท จงึท าใหป้ระชาชนไดใ้หค้วามสนใจและพยายามทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มในการ
เขา้สู่ต าแหน่งงานดงักล่าว 

2. ตน้ทุนในการผลติขององคก์ารเปลีย่นไป เนื่องจากค่าตอบแทนพนกังานเป็นต้นทุน
ประจ า ดงันัน้ องคก์ารจะตอ้งคดิคน้วธิกีารทีท่ าใหอ้งคก์ารมตีน้ทุนค่าตอบแทนทีต่ ่าลง 

3. เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ การจ่ายค่าตอบแทนเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจในการประกอบกจิการ การเพิม่ หรอืลดปรมิาณการผลติ ซึง่จะส่งผลต่ออตัราการ
จา้งงานและเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ปัจจยัพื้นฐานทัว่ไป เป็นปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการจ่ายค่าตอบแทนของ
นายจา้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 ระดบัค่าจา้งโดยทัว่ๆ ไป ซึง่องคก์ารจะตอ้งค านึงถงึหรอืท าการเปรยีบเทยีบ
กบัองคก์ารอื่นๆ ดว้ยว่า ระดบัค่าจา้งทีอ่ยูใ่นต าแหน่งหรอืในระดบัเดยีวกนันัน้ จา่ยค่าตอบแทน
เท่าใด ซึง่องคก์ารอาจมทีางเลอืกได ้3 แนวทาง ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

1.2 ความสามารถในการจา่ย องคก์ารตอ้งพจิารณาความสามารถของตนเองว่ามี
ความสามารถในการจา่ยค่าตอบแทนไดใ้นระดบัใด  นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนขององคก์าร
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลผลติและผลก าไรขององคก์ารดว้ย ซึง่องคก์ารทีม่ผีลผลติเป็นจ านวนมาก 
กย็อ่มจะไดผ้ลก าไรมาก และส่งผลใหม้คีวามสามารถในการจา่ยมากขึน้ตามดว้ย 

1.3 ลกัษณะของงานโดยใชก้ารประเมนิค่างาน ซึง่จะตอ้งค านึงถงึลกัษณะของ
งานว่า งานประเภทใดควรจะไดร้บัค่าตอบแทนทีม่ากกว่างานประเภทใด โดยจะต้องพจิารณา
จากลกัษณะของงาน ดว้ยวธิกีารทีเ่รยีกว่า “การประเมนิค่างาน” ซึง่จะเป็นเครื่องมอืในการ
ค านวณหาค่าตอบแทนออกมาเป็นรายชัว่โมงอย่างมหีลกัเกณฑ ์
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1.4   ค่าครองชพี โดยองคก์ารจะท าการก าหนดค่าตอบแทนอยา่งไรนัน้ จะตอ้ง
ค านึงถงึค่าครองชพีในห่วงเวลานัน้ดว้ย เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งจ่ายอยา่งเพยีงพอ
ต่อการด ารงชวีติไดต้ามสมควร และมคีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในขณะนัน้ 
หรอืเหมาะสมกบัค่าใชจ้า่ยในแหล่งชุมชนนัน้ๆ เนื่องจากบางชุมชนหรอืในบางพืน้ทีม่คี่าใชจ้า่ยที่
สงูต ่าแตกต่างกนั 

1.5 หน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัไดแ้ก่ สหภาพแรงงาน หรอืองคก์รอื่นๆ ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการก าหนดค่าตอบแทน หรอืมอี านาจในการต่อรอง ซึง่อาจเป็นหน่วยงานของรฐั ที่
ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลขอ้กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน ซึง่องคก์ารจะตอ้งค านึงถงึ
และปฏบิตัติามมใิหก้ระท าการทีผ่ดิกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าดว้ยการจา่ยค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่า 
การจา้งแรงงานทีเ่ป็นเดก็ หรอืการจา้งแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ 

2. ปัจจยัด้านบคุลากร 

2.1 การปฏบิตังิานของบุคลากรแต่ละคน จะเป็นการแสดงออกถงึสมรรถนะ หรอื
ขดีความสามารถในการท างานของบุคคลนัน้ๆ ดงันัน้ การจา่ยค่าตอบแทนพนกังานใหเ้กดิความ
ยตุธิรรม จงึควรตอ้งค านึงถงึผลงานทีแ่ต่ละคนปฏบิตัไิดด้ว้ย และค านึงถงึความมปีระสทิธผิลว่า
มมีากน้อยเพยีงใด อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานไดด้ยีิง่ขึน้ และยงั
เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรมากยิง่ขึน้ดว้ย 

2.2 ความอาวุโสและประสบการณ์ นอกจากความรูค้วามสามารถในการท างาน
แลว้ องคก์ารควรใหค้วามส าคญักบัความอาวุโสดว้ย กล่าวคอื การค านึงถงึผูม้าก่อน-มาหลงั 
เนื่องจากผูท้ีเ่ร ิม่ท างานในองคก์ารก่อน กเ็ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานมากกว่า มี
ความคุน้เคยกบัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน และรูว้ธิกีารในการแกไ้ขปญัหาไดม้ากกว่า เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการเรยีนรูง้านมากกว่านัน่เอง ดงันัน้ กค็วรจะไดร้บัค่าตอบแทนทีม่ากกว่าดว้ย 

2.3 คุณวุฒกิารศกึษา ปจัจบุนัการจา้งงานไดเ้น้นใหค้วามส าคญักบัวุฒกิารศกึษา
มากขึน้ ซึง่ผูท้ีม่คีุณวุฒทิีส่งูกว่ากค็วรไดค้่าตอบแทนทีม่ากกว่าดว้ย  

 นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนัน้จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัปจัจยัอื่นๆ 
และสมัพนัธก์บักจิกรรมอื่นๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์ว้ย เพื่อใหก้ารจา่ยค่าตอบแทน
เป็นไปอย่างยตุธิรรมและเกดิประโยชน์ต่อองคก์ารมากทีสุ่ด ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีดไดต้าม
รปูภาพ ดงัต่อไปนี้ 



262 

 

 
 

รปูภาพท่ี 9 - 1 แสดงกจิกรรมทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การจา่ยค่าตอบแทนและปจัจยัที่
มผีลต่อการก าหนดค่าตอบแทนรวม 

ท่ีมา : (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 338) 

อยา่งไรกต็าม ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดค่าจา้งและเงนิเดอืนของการจา้งงานใน
องคก์ารภาครฐัของไทยนัน้ มปีจัจยัต่างๆ ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 
2015) 

1. ระดบัค่าจา้งทัว่ไป (Prevailing Rate) 

2. ความสามารถในการจา่ย (Ability To Pay) 

3. มาตรฐานการครองชพี (Standard Of Living) 

4. ค่าของงาน (Job Value) 

5. อ านาจการต่อรอง (Bargaining Power) 
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6. รฐับาล (Government) 

7. ผลติผลขององคก์าร (Productivity) 

ประเภทของค่าตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ 

 การแบ่งประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ สามารถใชเ้กณฑใ์นการแบ่งไดห้ลายๆวธิ ี
ดงันี้ 

1. แบ่งตามแหล่งท่ีมาของค่าตอบแทน  
การแบ่งตามแหล่งทีม่าของค่าตอบแทนนัน้ สามารถแบ่งยอ่ยไดอ้กี เป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คอื ค่าตอบแทนภายในกบัค่าตอบแทนภายนอกตวับุคคล ดงันี้ 
1.1 ค่าตอบแทนหรอืรางวลั ทีไ่ดร้บัจากแหล่งภายนอกของบุคลากร ไดแ้ก่ 

เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น บ าเหน็จ บ านาญ การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง ค า
ชมเชย และความส าเรจ็ทีค่นงานหรอืพนกังานไดร้บัจากองคก์ารหรอืหวัหน้างาน ซึง่มทีีม่าของ
ค่าตอบแทนหรอืรางวลัมาจากภายนอกบุคลากร 

1.2 ค่าตอบแทนหรอืรางวลั ทีไ่ดร้บัจากแหล่งภายในของบุคลากร ไดแ้ก่ รางวลัที่
เกดิขึน้ภายในจติใจของบุคลากรผูป้ฏบิตังิานเอง เช่น ความพงึพอใจ ความภาคภมูใิจ หรอื
ความรูส้กึทีด่ต่ีางๆ 

2. แบ่งตามชนิดของส่ิงท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
การแบ่งตามชนิดของสิง่ทีจ่่ายเป็นค่าตอบแทนนัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คอื ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิกบัไม่เป็นตวัเงนิ โดยทัง้ 2 อยา่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน สามารถแบ่งยอ่ยไดอ้กีหลายประเภท ดงันี้  

2.1.1 ค่าจา้ง (Wage) ซึง่ค าว่า “ค่าจา้ง” จะมคีวามหมายทีแ่คบกว่าค าว่า 
“ค่าตอบแทน” เพราะ “ค่าจา้ง” หมายถงึ การจา่ยค่าตอบแทนเฉพาะทีเ่ป็นตวัเงนิเท่านัน้ โดย
ค่าจา้งสามารถค านวณไดจ้ากฐานของเวลา เช่น จ่ายค่าจา้งเป็นรายวนั รายชัว่โมง หรอืค านวณ
จากจ านวนปรมิาณชิน้งานทีผ่ลติได ้เป็นตน้ 

2.1.2 เงนิเดอืน (Salary) เป็นการจา่ยเหมาเป็นรายเดอืน โดยไมไ่ดค้ดิ
ค านวณเป็นค่าหน่วยเวลาในการท างาน หรอืต่อหน่วยชิน้งานทีผ่ลติได้ 

2.1.3 ค่านายหน้า (Commission) มกัจะน ามาใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บัพนกังานขาย ซึง่คลา้ยกบัการจ่ายค่าจา้งตามผลงาน แต่ต่างกนัทีก่ารจ่ายค่านายหน้านัน้ 
จะคดิจากยอดเงนิทีข่ายไดไ้มใ่ช่คดิจากผลผลติ 

2.1.4 โบนสั (Bonus) เป็นค่าตอบแทนพเิศษซึง่ม ี 2 แบบ คอื โบนสั
เนื่องจากการมผีลงานทีด่ ี นับเป็นการจา่ยแบบจงูใจอยา่งหนึ่ง กบัอกีแบบหนึ่ง คอื โบนสัทีจ่า่ย
ใหใ้นโอกาสพเิศษโดยไม่มขีอ้ผกูพนั เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรษุจนี หรอื ครสิตม์าส เป็นตน้ 
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2.1.5 รายรบั (Earning) เป็นจ านวนเงนิทัง้หมดทีบุ่คลากรไดร้บั รวมทัง้ค่า
ล่วงเวลา ค่านายหน้า โบนัส และอื่นๆ ดงันัน้ รายรบัจงึอาจจะมจี านวนมากกว่าเงนิเดอืนหรอื
ค่าจา้งกไ็ด ้

2.1.6 ค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิ (Real Wage) หมายถงึ อ านาจหรอืก าลงัซือ้ ซึง่เป็น
ค่าจา้งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าครองชพี  

2.1.7 การปรบัค่าจา้ง (Escalator) ซึง่จะเกี่ยวเนื่องกบัค าว่า “ค่าจา้ง” อยา่ง
แทจ้รงิ กล่าวคอื เป็นการปรบัค่าจา้งโดยอตัโนมตั ิอาจเน่ืองมาจากค่าครองชพี หรอืมปีจัจยัอื่นที่
ไดต้กลงกนัไว ้ถา้ปจัจยันัน้เปลีย่นแปลง ค่าจา้งกจ็ะตอ้งปรบัเพิม่ขึน้ตาม 

2.1.8 กองทุนทรพัย ์ (Estate-building Plan) เป็นเงนิสะสมทีเ่กบ็ออมไวใ้ห้
ลกูจา้ง โดยรวมเป็นกองทุน เพื่อใหล้กูจา้งไดกู้ย้มื 

2.2 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มไีดใ้นหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 

2.2.1 ภาพลกัษณ์ขององคก์าร  ซึง่ชื่อเสยีงขององคก์ารจะท าใหบุ้คลากรเกดิ
ความภาคภูมใิจต่อองคก์าร และมขีวญัก าลงัใจในการท างานทีด่ ี

2.1.2 สภาพแวดลอ้มทีส่วยงามและปลอดภยั ซึง่การมบีรรยากาศทีด่ขีอง
องคก์าร จะท าใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

2.1.3 การไดร้บัสทิธพิเิศษเฉพาะบุคลากรขององคก์าร เช่น สทิธพิเิศษ
ต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่งต่อไปนี้ 

1) ไดร้บัการบรกิารดา้นสุขภาพ 

2) ไดร้บัโครงการประกนัภยัต่างๆ 

3) ไดร้บัการบรกิารค าปรกึษาดา้นกฎหมาย 

4) ไดพ้กัผ่อนท่องเทีย่ว 

5) สทิธใินการเบกิค่าพาหนะ 
6) ไดส้ทิธใินการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

7) ไดส้ทิธใินการเบกิค่าทีพ่กัหรอืใหท้ีอ่ยูอ่าศยั  
8) ไดร้บัการบรกิารอาหาร 
9) ไดส้ทิธใินการใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายหรอืเล่นกฬีา 
10) ไดร้บัทุนการศกึษา  
11) ไดส้ทิธใินทีจ่อดรถ 

12) มรีถรบัส่ง 
13) ไดส้ทิธใินการใชบ้รกิารหอ้งสมดุและการยมืหนังสอื 

14) ไดส้ทิธใินการซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ 
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3. แบ่งตามหลกัเหตุผล ความเสมอภาคและความเหมาะสม 

การแบ่งค่าตอบแทนตามหลกัเหตุผล ความสามารถ และความเหมาะสมนัน้ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้ (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์, 2542 : 239) 

3.1 ค่าตอบแทนอนัเนื่องมาจากความส าคญัของงาน ซึง่ค่าตอบแทนในลกัษณะน้ี
จะเป็นค่าตอบแทนตามปกต ิ ทีจ่ดัใหแ้ก่บุคคลากรทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีม่คีวามส าคญั
ต่อองคก์าร ซึง่สามารถจา่ยในรปูของเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอื ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ 

3.2 ค่าตอบแทนเพื่อการจงูใจ ซึง่เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหเ้พื่อจงูใจใหบุ้คลากร
เกดิความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเตม็ความสามารถ เช่น การให้
เงนิตอบแทนเมือ่สิน้ปี หรอืทีเ่รยีกว่า โบนสั (Bonus) หรอืส่วนแบ่งจากก าไรและส่วนแบ่งจาก
ผลผลติ เป็นตน้ 

3.3 ค่าตอบแทนพเิศษ  ซึง่เป็นค่าตอบแทนทีจ่ดัใหแ้ก่บุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิี่
ส าคญัตามทีอ่งคก์ารตอ้งการ เช่น ปฏบิตังิานมานาน หรอื เป็นค่าตอบแทนส าหรบัการ
ปฏบิตังิานบางประเภททีเ่สีย่งต่ออนัตรายทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ เป็นต้น  

3.4 ผลประโยชน์อื่นๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์พเิศษทีอ่งคก์ารจดัใหแ้ก่บุคลากร เช่น 
การใหค้่าแรงในวนัหยุด การจา่ยค่าประกนัชวีติพนกังาน การสนบัสนุนกจิกรรมสนัทนาการ 
หรอืการจา่ยค่าเล่าเรยีนบุตรของบุคลากร เป็นตน้ 

4. แบ่งตามต าแหน่งหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

ส าหรบัการจา่ยค่าตอบแทนตามต าแหน่งหน้าทีน่ี้ จะกล่าวถงึเฉพาะในส่วนของ
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิเท่านัน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของต าแหน่งหน้าที ่
ดงันี้ 

4.1 ค่าจ้าง (Wage) หมายถงึ การจ่ายค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากจ านวน
ชัว่โมงทีท่ างาน หรอืตามชิน้งานทีท่ าได ้โดยส่วนใหญ่มกัจะใชก้บักลุ่มคนงานในระดบัปฏบิตักิาร
ผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรม ทีเ่รยีกว่ากลุ่ม “Blue Collar” หรอื กลุ่มทีไ่มใ่ช่ระดบัหวัหน้า
งาน ทีเ่รยีกว่า “Non-supervisor” 

4.2 เงินเดือน (Salary) เป็นการจา่ยค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย ใหก้บักลุ่มคนที่
ท างานในส านกังาน หรอื ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ ทีเ่รยีกว่า “White Collar” หรอื ใชก้บักลุ่ม
นกัวชิาการ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญในสายอาชพีต่างๆ ซึง่เรยีกว่าเป็น “Professional” เป็นตน้ 

ประเภทของค่าตอบแทน ในการบริหารภาครฐัของไทย 

ส าหรบัการบรหิารจดัการในส่วนราชการของไทย โดยส านกังานพฒันาระบบการจ าแนก
ต าแหน่งค่าตอบแทน (สตค.)   และส านกังานกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ไดก้ าหนด
ประเภทของค่าตอบแทนไว ้ดงันี้ (ส านกังานกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2559) 
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เงินเดือน 

ค าว่า “เงนิเดอืน” นี้ ในส่วนราชการ หมายถงึ เงนิเดอืนพืน้ฐาน (Base Salary) ซึง่เป็น 
ค่าตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บัขา้ราชการพลเรอืนสามญัทุกคน ตามประเภทของต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่ง เพื่อสะทอ้นถงึขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ 
(Competency) ของผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ปจัจบุนัไดม้กีารแบ่งบญัชเีงนิเดอืนออกเป็น 4 บญัชตีาม
ประเภทของต าแหน่ง ไดแ้ก่ ประเภทบรหิาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวชิาการ และประเภท
ทัว่ไป ซึง่แต่ละประเภทไดม้กีารก าหนดเงนิเดอืนขัน้ต ่าและขัน้สูงของแต่ละระดบัไว ้ ดงัตารางที ่
9 – 1 ต่อไปนี้ ซึง่เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้มา (ส านกังานกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน, 2559) 
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ตารางท่ี 9 - 1 แสดงช่วงเงนิเดอืนส าหรบัขา้ราชการในแต่ละประเภทและระดบัต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง 

  

ระดบั 

 

ช่วงเงินเดือน 

  

ฐานในการค านวณ 

ระดบั อตัรา 

บรหิาร 
 

สงู 
  

 69,920 - 76,800  บน 71,700 

 29,980 - 69,910  ล่าง 69,910 

ตน้ 

  

 62,740 - 74,320  บน 68,530 

   24,400 - 62,730  ล่าง 62,210 

อ านวยการ 
 

สงู 
  

 52,330 - 70,360  บน 60,990 

 22,400 - 52,320  ล่าง 52,320 

ตน้ 

  

 43,090 - 59,500  บน 51,290 

 19,860 - 43,080  ล่าง 37,210 

วชิาการ 
 

ทรงคุณวุฒ ิ

  

 60,840 - 76,800  บน 2 68,560* 

 29,980 - 60,830  ล่าง 2 60,830* 

 60,840 - 74,320  บน 1 66,700 

 29,980 - 60,830  ล่าง 1 60,630 

เชีย่วชาญ 

  

 50,330 - 69,040  บน 59,630 

 24,400 - 50,320  ล่าง 50,320 

ช านาญการพเิศษ 

  

 40,280 - 58,390  บน 49,330 

 19,860 - 40,270  ล่าง 37,200 

ช านาญการ 
  

 29,340 - 43,600  บน 36,470 

 13,160 - 29,330  ล่าง 24,410 

ปฏบิตักิาร 
  

 20,960 - 26,900  บน 23,930 

   7,140 - 20,950  ล่าง 17,980 

ทัว่ไป 

 

ทกัษะพเิศษ 

  

 58,640 - 69,040  บน 63,840 

 48,220 - 58,630  ล่าง 53,430 

อาวุโส 

  

 35,130 - 54,820  บน 44,970* 

 15,410 - 35,120  ล่าง 32,250* 

 32,260 - 41,620  บน 35,070 

 15,410 - 32,250  ล่าง 32,250 

ช านาญงาน 

 

 24,480 - 38,750  บน 31,610 

 10,190 - 24,470  ล่าง 18,480 

ปฏบิตังิาน 

  

 15,220 - 21,010  บน 18,110 

   4,870 - 15,210  ล่าง 12,310 

*ส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งในสายงานทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ขัน้สงู 
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ส่วนขัน้เงนิเดอืนพนกังานราชการนัน้ ส านกังาน สตค. และ ก.พ. ไดก้ าหนดไว ้ ใน
ตารางที ่9-2 ดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 9 - 2 อตัราขัน้เงนิเดอืนของพนกังานราชการ โดยแยกตามกลุ่มงานต่างๆ 

บญัชีกลุ่มงานบริการ 

อตัรา บาท/เดอืน 

ขัน้สงู 20,210 

ขัน้ต ่า 6,410 

 

บญัชีกลุ่มงานเทคนิค 

อตัรา บาท/เดอืน 

ก. กลุ่มงานเทคนิคทัว่ไป 

ขัน้สงู 24,930 

ขัน้ต ่า 7,370 

ข.กลุ่มงานเทคนิคพเิศษ 

ขัน้สงู 59,790 

ขัน้ต ่า 12,850 

 

บญัชีกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

อตัรา บาท/เดอืน 

ขัน้สงู 34,700 

ขัน้ต ่า 10,010 

 

บญัชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อตัรา บาท/เดอืน 

ขัน้สงู 44,550 

ขัน้ต ่า 10,850 

 

บญัชีกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

อตัรา บาท/เดอืน 

ขัน้สงู 68,350 

ขัน้ต ่า 37,680 
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บญัชีกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ประเภททีป่รกึษา บาท/เดอืน 

1. ระดบัสากล ไมเ่กนิ 218,400 

2. ระดบัประเทศ ไมเ่กนิ 163,800 

3. ระดบัทัว่ไป ไมเ่กนิ 109,200 

 

เงินประจ าต าแหน่ง 

เงนิประจ าต าแหน่ง หมายถงึ ค่าตอบแทนทีไ่ดก้ าหนดขึน้ส าหรบัขา้ราชการทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้และปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัในต าแหน่งที ่ ก.พ. ก าหนด เช่น ต าแหน่งทีต่อ้งใชท้กัษะดา้นการ
บรหิารซึง่มคีวามรบัผดิชอบทัง้ดา้นการบรหิารแผนงาน แผนเงนิ และแผนคนในองค์การ รวมทัง้
ต าแหน่งทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถเฉพาะทางวชิาชพี เป็นตน้ ทัง้นี้ โดยวตัถุประสงคใ์นการ
ก าหนดเงนิประจ าต าแหน่งนี้ กเ็พื่อลดความแตกต่างของอตัราค่าตอบแทนของภาคราชการกบั
อตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงานทัว่ไป และเพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาการสญูเสยีก าลงัคนใน
ภาคราชการในห่วงเวลานัน้ๆ ดว้ย 

เงินเพ่ิม 

เงนิเพิม่ หมายถงึ ค่าตอบแทนทีไ่ดก้ าหนดขึน้ตามลกัษณะของงาน เพื่อสรา้งแรงจงูใจ 
และขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัริาชการ โดยจะท าการจา่ยใหก้บัขา้ราชการผูท้ีป่ฏบิตังิาน
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีย่ากล าบาก มคีวามเสีย่งภยั เครง่เครยีด กดดนั หรอื ปฏบิตังิานใน
พืน้ทีท่ีเ่สีย่งอนัตรายทัง้ต่อชวีติรา่งกายและจติใจ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิโรคเนื่องจากการปฏบิตังิาน 
การสญูเสยีอวยัวะบางส่วน หรอืเป็นการท างานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์
ทีส่งู ซึง่เป็นสาขาทีข่าดแคลน หรอืมกัมกีารสญูเสยีผูป้ฏบิตังิานอนัเนื่องมาจากการลาออกเป็น
จ านวนมาก ซึง่ประเภทของเงนิเพิม่นี้ สามารถแบ่งแยกออกได ้ดงันี้ 

1. เงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษ 

เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ หมายถงึ  ค่าตอบแทนทีไ่ดก้ าหนดขึน้ตาม
ลกัษณะของงาน เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจและการสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัริาชการ โดย
ปจัจบุนัมเีงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษทัง้หมด 18 ประเภท ซึง่แบ่งตามลกัษณะของงาน
ทีใ่ชใ้นการพจิารณาเงนิเพิม่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่สีภาพของการปฏงิานไมพ่งึประสงค ์ มี
ความยากล าบาก ตรากตร า และเสีย่งภยัอนัตราย 
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กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที่ทีม่สีภาพการท างานทีเ่สีย่งอนัตรายต่อชวีติ 
รา่งกาย เสีย่งต่อการสญูเสยีอวยัวะ หรอื อาจก่อใหเ้กดิโรคจากการปฏบิตังิานนัน้ๆ ตามมา 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มทีป่ฏบิตังิานในลกัษณะทีจ่ะตอ้งใชค้วามรู ้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์เป็นอยา่งสงู ซึง่เป็นสาขาทีข่าดแคลน และสญูเสยีผูป้ฏบิตังิานเนื่องจากการลาออก
จากระบบราชการเป็นจ านวนมาก 

2. เงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีประจ าการอยู่ในต่างประเทศ หมายถงึ ค่าตอบแทน
ทีก่ าหนดขึน้ ส าหรบัขา้ราชการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอยูใ่นต่างประเทศ ซึง่เป็นเงนิ
ทีจ่า่ยเพิม่เตมิจากเงนิเดอืน เพื่อใหข้า้ราชการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาวะการครอง
ชพี และเพยีงพอต่อการด ารงชพีอยา่งสมฐานะในการเป็นผูแ้ทนของประเทศ ซึง่นอกจาก
ขา้ราชการจะไดร้บัเงนิเพิม่ส าหรบัตนเองแลว้ อาจจะไดร้บัส าหรบัคู่สมรสและบุตรในอตัรารอ้ย
ละ 30 และรอ้ยละ 5 ของอตัราเงนิเพิม่ทีจ่่ายใหก้บัขา้ราชการผูน้ัน้ดว้ย 

3. เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว หมายถงึ ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลอืใหข้า้ราชการไดร้บัค่าตอบแทนตามหลกัความพอเพยีง กล่าวคอื เพื่อใหข้า้ราชการมี
รายไดท้ีเ่พยีงพอต่อการด ารงชพี ซึง่ถอืเป็นการก าหนดค่าตอบแทนขัน้ต ่า (Minimum Pay) ใน
ระบบค่าตอบแทนของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

4. เงินรางวลัประจ าปี หมายถงึ ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รภาครฐั 
ซึง่องคก์รภาครฐัจะสามารถน าเงนิรางวลัประจ าปีนี้ ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน
ภายในองคก์ารได ้ ตามทีผู่บ้รหิารขององคก์ารไดก้ าหนดไว ้ และตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดในแต่ละปี ซึง่เป้าหมายของการใหเ้งนิ
รางวลัประจ าปีนัน้มดีงันี้ 

4.1. เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัขา้ราชการ 
4.2. เพื่อใหข้า้ราชการไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากกว่าเงนิเดอืน 

4.3. เพื่อใหข้า้ราชการเกดิความกระตอืรอืรน้ และมคีวามตื่นตวัในการปฏบิตังิาน
มากขึน้ 

4.4. เพื่อเป็นเครือ่งมอืทางการบรหิารในการผลกัดนัใหแ้ผนงาน หรอืโครงการที่
ไดก้ าหนดไว ้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็และเหน็ผลทีช่ดัเจน 

4.5. เพื่อใหร้ะบบราชการเกดิการพฒันาในหน่วยงาน พฒันาคุณภาพของงาน 
และการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสรา้งผลงานใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อประชาชน และ
สงัคมมากขึน้ 
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สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 

สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูล หมายถงึ ค่าตอบแทนทีข่า้ราชการไดร้บัจากทางราชการ 
ซึง่นอกเหนือจากเงนิเดอืนทีเ่ป็นการตอบแทนใหต้ามมลูค่าของงานในแต่ละต าแหน่งแลว้ ยงัมี
สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูลต่างๆ อกีดว้ย โดยสวสัดกิารนัน้เป็นการใหค้่าตอบแทนเพื่อช่วย
ใหข้า้ราชการเกดิความรูส้กึสะดวกสบายและมคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติ ส่วนประโยชน์เกือ้กูล
นัน้ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน โดยทัง้สวสัดกิาร
และประโยชน์เกือ้กูลนัน้ ลว้นเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส าคญัในการเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บั
เจา้หน้าทีร่าชการ ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิล ตลอดจนเป็นการ
จงูใจใหผู้ท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ไดเ้ขา้มารบัราชการและยงัเป็นการรกัษาบุคคลเหล่านัน้ใหอ้ยู่
ในระบบราชการต่อไป 

ประเภทของสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 

ประเภทของสวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูล ส าหรบับุคลากรของส่วนราชการในระบบ
ราชการของไทย มดีงันี้  

สวสัดิการ 

สวสัดกิาร หมายถงึ ค่าตอบแทนทีท่างราชการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิ
ขององคก์าร เพื่อช่วยใหม้คีวามมัน่คงในชวีติ ตลอดจนเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัในการเสรมิสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจใหก้บัขา้ราชการ ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
สวสัดกิารของขา้ราชการพลเรอืนสามญั มทีัง้ทีก่ าหนดใหเ้ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ เช่น การ
ลา ค่ารกัษาพยาบาล เงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร เงนิสวสัดกิารส าหรบัการ
ปฏบิตังิานประจ าส านกังานในพืน้ทีพ่เิศษ โครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยัของขา้ราชการ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ บ าเหน็จความชอบ และบ าเหน็จบ านาญ ซึง่รายละเอยีดของสวสัดกิารแต่
ละประเภทมดีงันี้ 

1. การลา 

ซึ่งรายละเอียดของการลาแต่ละประเภทมรีายละเอียดที่แตกต่างกัน ดงัต่อไปนี้ 
(ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555) 

1.1 การลาป่วย 

ระเบยีบว่าดว้ยการลาปว่ยของขา้ราชการไดร้ะบุว่า ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะ
ลาปว่ยเพื่อรกัษาตวั ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่า เวน้แต่ในกรณจี าเป็นจะเสนอหรอืจดัส่งใบลาในวนัแรกทีม่าปฏบิตัิ

http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/hospital.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/child-edu.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/loan.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/loan.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/pension.pdf
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ราชการกไ็ด ้ ในกรณทีีข่า้ราชการผูข้อลามอีาการปว่ยจนไมส่ามารถจะลงชื่อในใบลาได ้ จะให้
ผูอ้ื่นลาแทนกไ็ดแ้ต่เมือ่สามารถลงชื่อไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเรว็ซึง่การลาปว่ยตัง้แต่ 
30 วนัขึน้ไปจะตอ้งมใีบรบัรองของแพทย ์ ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย ในกรณีจ าเป็นหรอืเหน็สมควรผูม้อี านาจอนุญาต
จะสัง่ใหใ้ชใ้บรบัรองของแพทยอ์ื่น ซึง่ผูม้อี านาจอนุญาตเหน็ชอบแทนกไ็ด ้ ส าหรบัการลาปว่ยไม่
ถงึ 30 วนั ไมว่่าจะเป็นการลาครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ตดิต่อกนั ถา้ผูม้อี านาจอนุญาตเหน็สมควร 
จะสัง่ใหม้ใีบรบัรองของแพทยป์ระกอบใบลา หรอืสัง่ใหผู้ล้าไปรบัการตรวจจากแพทยข์องทาง
ราชการเพื่อประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด้ 

1.2 การลาคลอดบตุร 

ตามระเบยีบว่าดว้ยการลา ไดร้ะบุว่าขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาคลอดบุตร
ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่า 
เวน้แต่จะไมส่ามารถลงชื่อในใบลาได ้ โดยจะใหผู้อ้ื่นลาแทนกไ็ด ้ แต่เมือ่สามารถลงชื่อไดแ้ลว้ให้
เสนอหรอืจดัส่งใบลาโดยเรว็ โดยไมต่อ้งมใีบรบัรองของแพทย์ โดยการลาคลอดบุตรนัน้จะลาใน
วนัทีค่ลอดก่อนหรอืหลงัวนัทีค่ลอดบุตรกไ็ด ้แต่เมือ่รวมวนัลาแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั ขา้ราชการ
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหล้าคลอดบุตรและไดห้ยดุราชการไปแลว้ แต่ไมไ่ดค้ลอดบุตรตามก าหนด หาก
ประสงคจ์ะขอยกเลกิวนัลาคลอดบุตรทีห่ยดุไป ใหผู้ม้อี านาจอนุญาตท าการอนุญาตใหย้กเลกิวนั
ลาคลอดบุตรได ้ โดยใหถ้อืว่าวนัทีไ่ดห้ยดุราชการไปแลว้ เป็นวนัลากจิส่วนตวัและหากการลา
คลอดบุตร คาบเกีย่วกบัการลาประเภทใดซึง่ยงัไมค่รบก าหนดวนัลาของการลาประเภทนัน้ ให้
ถอืว่าการลาประเภทนัน้สิน้สุดลง และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตัง้แต่วนัเริม่วนัลาคลอดบุตร
นัน้ 

1.3 การลาเพ่ือไปช่วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบตุร  

โดยตามระเบยีบของทางราชการไดร้ะบุว่า ขา้ราชการผูใ้ดทีม่คีวามประสงค์
ทีจ่ะลาเพื่อไปช่วยเหลอืภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหมายทีค่ลอดบุตร ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีล่าภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่
วนัทีค่ลอดบุตร และใหม้สีทิธใินการลาเพื่อไปช่วยเหลอืภรรยาทีค่ลอดบุตรครัง้หนึ่งตดิต่อกนัได้
ไมเ่กนิ 15 วนัท าการ โดยผูม้อี านาจอนุญาตอาจใหแ้สดงหลกัฐานประกอบการพจิารณาอนุญาต
ดว้ยกไ็ด ้

1.4 การลากิจส่วนตวั 

 การลากจิส่วนตวัมเีงือ่นไขว่า ขา้ราชการทีม่คีวามประสงคจ์ะท าการลากจิ
ส่วนตวั ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาต และเมือ่
ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นไมส่ามารถรอรบัอนุญาตไดท้นั จะ
เสนอหรอืจดัส่งใบลาพรอ้มระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการไปก่อนกไ็ด ้ แต่จะตอ้งชีแ้จง
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เหตุผลใหผู้ม้อี านาจอนุญาตทราบโดยเรว็ ในกรณีมเีหตุพเิศษทีไ่มอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อน
ได ้ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาพรอ้มทัง้เหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้ ี
อ านาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรกทีม่าปฏบิตัริาชการ 

นอกจากนี้ ขา้ราชการทีล่าคลอดบุตร หากประสงคจ์ะลากจิส่วนตวัเพื่อเลีย้ง
ดบูุตร ใหม้สีทิธลิาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไ้มเ่กนิ 150 วนัท าการ 

1.5 การลาพกัผ่อน 

ตามระเบยีบไดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าทีร่าชการ ไดม้สีทิธใินการลาเพื่อพกัผ่อน
ประจ าปี ในปีงบประมาณหนึ่งได ้10 วนัท าการ เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปนี้ ซึง่เป็นผูท้ีไ่ม่มสีทิธิ
ลาพกัผ่อนประจ าปีในปีทีไ่ดร้บับรรจเุขา้รบัราชการยงัไม่ถงึ 6 เดอืน 

1.5.1 ผูซ้ึง่ไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครัง้แรก 

1.5.2 ผูซ้ึง่ลาออกจากราชการเพราะเหตุผลส่วนตวั แลว้ต่อมาไดร้บับรรจุ
เขา้รบัราชการอกี 

1.5.3 ผูซ้ึง่ลาออกจากราชการเพื่อไปด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรอืเพื่อ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ แลว้ต่อมาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอกีหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

1.5.4 ผูซ้ึง่ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการในกรณอีื่น นอกจากกรณีไปรบัราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และกรณไีปปฏบิตังิานใดๆตามความประสงค์
ของทางราชการ แลว้ต่อมาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอกี 

 

ทัง้นี้ โดยมเีงือ่นไขว่าถา้ในปีใดทีข่า้ราชการผูใ้ดมไิดล้าพกัผ่อนประจ าปี หรอื
ลาพกัผ่อนประจ าปีแลว้ แต่ไมค่รบ 10 วนัท าการ ใหส้ะสมวนัทีย่งัมไิดล้าในปีนัน้รวมเขา้กบัปี
ต่อๆไปได ้ แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปจัจบุนัจะตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท าการ
ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัราชการตดิต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใหม้สีทิธนิ าวนัลาพกัผ่อนสะสมรวม
กบัวนัลาพกัผ่อนในปีปจัจุบนัไดไ้มเ่กนิ 30 วนัท าการ ส่วนขา้ราชการทีป่ระจ าการในต่างประเทศ
ในเมอืงทีก่ าลงัพฒันาซึง่ตัง้อยูใ่นภูมภิาคแอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และอเมรกิากลาง หรอืเมอืงทีม่ ี
ความเป็นอยูท่ีย่ากล าบาก เมอืงทีม่ภีาวะความเป็นอยูไ่มป่กต ิ และเมอืงทีม่สีถานการณ์พเิศษ มี
สทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งไดเ้พิม่ขึน้อกี 10 วนัท าการ ส าหรบัวนัลาตามขอ้นี้มใิห้น าวนัที่
ทีย่งัมไิดล้าในปีนัน้รวมเขา้กบัปีต่อไป ส่วนการก าหนดรายชื่อเมอืงตามทีก่ล่าวมา ใหเ้ป็นไป
ตามทีป่ลดัส านกันายกรฐัมนตรปีระกาศก าหนดอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยขา้ราชการซึง่
ประสงคจ์ะลาพกัผ่อน ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจ
อนุญาต และเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยดุราชการได้ ส าหรบัการอนุญาตใหล้าพกัผ่อนนัน้ ผูม้ ี
อ านาจอนุญาตจะอนุญาตใหล้าครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้กไ็ด ้โดยมใิหเ้สยีหายแก่ราชการ 
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1.6 การลาอปุสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

ตามระเบยีบว่าดว้ยการลาไดร้ะบุว่า ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรอืขา้ราชการทีน่ับถอืศาสนาอสิลามซึง่ประสงคจ์ะลาไปประกอบพธิฮีจัย ์ ณ 
เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดอีาระเบยี ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผู้
มอี านาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรอืก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยไ์มน้่อย
กว่า 60 วนั ในกรณมีเีหตุพเิศษไมอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาก่อนได ้ใหช้ีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น
ประกอบการลา และใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูม้อี านาจพจิารณา หรอือนุญาตทีจ่ะพจิารณาใหล้า
หรอืไมก่ไ็ด ้

1.7 การลาเข้ารบัการตรวจเลือก หรือ เข้ารบัการเตรียมพล 

ส าหรบัขา้ราชการทีไ่ดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืก ใหร้ายงานการลา
ต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รบัการตรวจเลอืกไมน้่อยกว่า 48 ชัว่โมง ส่วนขา้ราชการทีไ่ดร้บั
หมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพลใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลาที่
ไดร้บัหมายเรยีกเป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพลตามวนัเวลา
ในหมายเรยีกนัน้ โดยไมต่อ้งรอรบัค าสัง่อนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไป
ตามล าดบัจนถงึหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง หรอืหวัหน้าส่วนราชการในกรณีทีข่า้ราชการผู้
ประสงคจ์ะลาเป็นหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง ใหร้ายงานลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั ถ้าเป็นหวัหน้า
ส่วนราชการใหร้ายงานลาต่อปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงแลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ เมือ่ขา้ราชการทีล่านัน้พน้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการ
เตรยีมพลแลว้ ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการตามปกตต่ิอผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั 
เวน้แต่กรณทีีม่เีหตุจ าเป็น ปลดักระทรวง หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง หวัหน้าส่วนราชการ หรอื
รฐัมนตรเีจา้สงักดัอาจขยายเวลาใหไ้ดแ้ต่รวมแลว้ไมเ่กนิ 15 วนั 

1.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั หรือดงูาน 

ส าหรบัขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจิยั หรอื
การดงูานในประเทศหรอืต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึ
หวัหน้าส่วนราชการยกเวน้ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง แลว้แต่กรณ ี
เพื่อพจิารณาอนุญาต ซึง่การอนุญาตของหวัหน้าส่วนราชการนัน้ เมือ่ท าการอนุญาตแลว้ให้
รายงานต่อปลดักระทรวง หรอืหวัต่อหน้าส่วนราชการขึน้ตรงแลว้แต่กรณทีราบดว้ย ในกรณีที่
ขา้ราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้
สงักดั ถา้เป็นหวัหน้าส่วนราชการใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อปลดักระทรวง หรอืหวัหน้าส่วน
ราชการขึน้ตรง แลว้แต่กรณเีพื่อพจิารณาอนุญาต 
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1.9 การลาติดตามคู่สมรส 

ระเบยีบว่าดว้ยการลา ยงัไดอ้นุญาตให้ขา้ราชการซึง่ประสงคจ์ะลาตดิตามคู่
สมรส ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าส่วน
ราชการขึน้ตรง แลว้แต่กรณ ี เพื่อพจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้มเ่กนิ 2 ปี และในกรณจี าเป็นอาจ
อนุญาตใหล้าต่อไดอ้กี 2 ปี แต่เมือ่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 4 ปีถา้เกนิ 4 ปีใหล้าออกจากราชการใน
กรณทีีข่า้ราชการเป็นปลดักระทรวง หรอืหวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรงใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อ
รฐัมนตรเีจา้สงักดั การพจิารณาอนุญาตใหข้า้ราชการลาตดิตามคู่สมรส ผูม้อี านาจอนุญาตจะ
อนุญาตใหล้าครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้กไ็ดโ้ดยมใิหเ้สยีหายแก่ราชการ แต่เมือ่รวมกนัแลว้จะตอ้ง
ไมเ่กนิระยะเวลาตามทีไ่ดก้ าหนด และจะตอ้งเป็นกรณีทีคู่่สมรสอยู่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอื
ปฏบิตังิานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาตดิต่อกนั ไมว่่าจะเป็นการอยู่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอื
ปฏบิตังิานในประเทศเดยีวกนัหรอืไม่ 

1.10 การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ  

ส าหรบัขา้ราชการผูใ้ด ทีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืการเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏบิตัิ
ราชการในหน้าทีห่รอืถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที ่ จนท าใหต้กเป็นผูทุ้พพล
ภาพหรอืพกิาร หากขา้ราชการผูน้ัน้ประสงคจ์ะลาไปเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืที่มคีวามจ าเป็นต่อการประกอบ
อาชพีแลว้แต่กรณ ี มสีทิธลิาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพีครัง้หนึ่งได้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ไวใ้นหลกัสตูรทีป่ระสงคจ์ะลา แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน ส่วนขา้ราชการทีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืการ
เจบ็ปว่ยจนท าใหต้กเป็นผูทุ้พพลภาพหรอืพกิาร เพราะเหตุอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว ้ และผูม้ ี
อ านาจสัง่บรรจพุจิารณาแลว้เหน็ว่า ยงัสามารถรบัราชการต่อไปไดห้ากขา้ราชการผูน้ัน้ประสงค์
จะลาไปเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ใหผู้ม้อี านาจพจิารณาหรอือนุญาตพจิารณา ใหล้าไปเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี
ดงักล่าวครัง้หนึ่งได ้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตรทีป่ระสงคจ์ะลา แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน
โดยหลกัสตูรตอ้งเป็นหลกัสูตรทีส่่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืองคก์รการกุศลอนัเป็น
สาธารณะ หรอืสถาบนัทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผูจ้ดัหรอืรว่มกนัจดั 

ซึง่ขา้ราชการทีม่คีวามประสงค ์ จะท าการลาไปเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้น
อาชพีตามทีก่ าหนด ใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถงึผูม้อี านาจ
พจิารณาหรอือนุญาต พรอ้มแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรทีป่ระสงคจ์ะลา และเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี เพื่อพจิารณาอนุญาต และเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการ เพื่อไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชพีได ้
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2. ค่ารกัษาพยาบาล 

ตามระเบยีบราชการว่าดว้ยเรือ่งการเบกิค่ารกัษาพยาบาล ไดก้ าหนดใหเ้จา้หน้าที่
ขา้ราชการมสีทิธไิดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากทางราชการส าหรบัตนเอง บดิาและมารดา คู่สมรส
และบุตรส่วนกรณีบุตรนัน้ใหส้ามารถเบกิไดไ้มเ่กนิ 3 คน โดยเรยีงล าดบัก่อนหลงัและตอ้งเป็น
บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายและยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ หรอืบรรลุนิตภิาวะแต่เป็นผูไ้รค้วามสามารถ
หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ ทีอ่ยูใ่นอุปการะเลีย้งดขูองขา้ราชการ (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและ
บุตรทีย่กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมผูอ้ื่น) หากบุตรคนใดเสยีชวีติก่อนบรรลุนิตภิาวะ ใหส้ามารถเบกิ
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบับุตรคนถดัไปแทนได ้(กรณีมบีุตรมากกว่า 3 คน) 

2.1 กลุ่มค่ารกัษาพยาบาลท่ีเบิกได้ 

2.1.1 ค่ายา ค่าเลอืด และส่วนประอบของเลอืดหรอืสารทดแทน ค่าน ้ายา 
หรอื อาหารทางเสน้เลอืด ค่าออกซเิจน 

2.1.2 ค่าอวยัวะเทยีม และอุปกรณ์ในการบ าบดัหรอืรกัษาโรค รวมทัง้ค่า
ซ่อมแซม  

2.1.3 ค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าตรวจ ค่าวเิคราะหโ์รค  
2.1.4 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร  
2.1.5 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  

2.2 อตัราค่ารกัษาพยาบาล 

2.2.1 ค่ารกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐั เบกิไดเ้ตม็ตามทีจ่า่ยจรงิ
ทัง้คนไขใ้นและคนไขน้อก ส าหรบัในสถานพยาบาลของเอกชน เบกิไดเ้ฉพาะกรณทีีม่อุีบตัเิหตุ 
อุบตัภิยั หรอืมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วน ซึง่หากมไิดร้บัการรกัษาพยาบาลในทนัททีนัใดอาจเป็น
อนัตรายต่อชวีติ โดยใหเ้บกิไดค้รึง่หนึ่งของทีจ่่ายจรงิแต่ไมเ่กนิ 3,000 บาท 

2.2.2 ค่ายาเบกิไดไ้มเ่กนิทีใ่บเสรจ็รบัเงนิระบุว่า เป็น “ค่ายาทีเ่บกิได”้ หรอื 
“ค่ายาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต”ิ หรอื “ค่ายาในบญัชยีาของสถานพยาบาล” หรอื “ค่ายานอก
บญัชยีา” แต่สถานพยาบาลออกหนงัสอืรบัรองใหว้่าจ าเป็นตอ้งใชย้านัน้ 

2.2.3 ค่าอวยัวะเทยีม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบดัรกัษา และค่าซ่อมแซมอวยัวะ
เทยีม เบกิไดต้ามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

2.2.4 กรณคีนไขใ้น ค่าเตยีงสามญั และค่าอาหาร เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ 200 
บาท กรณอีื่นเบกิไดไ้มเ่กนิวนัละ 600 บาท และใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 13 วนั 

2.2.5 การตรวจสุขภาพประจ าปีใหส้ าหรบัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรอืผู้
ไดร้บัเบีย้หวดับ านาญ ทีเ่ขา้รบัการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ มสีทิธเิบกิค่า
ตรวจสุขภาพประจ าปี ดงัอตัราต่อไปนี้ หน่วย : บาท กลุ่มผูม้สีทิธอิตัราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
อายไุมเ่กนิ 35 ปีบรบิูรณ์ ไมเ่กนิ 450 บาท และอายเุกนิกว่า 35 ปีบรบิูรณ์ ไมเ่กนิ 910 บาท 
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3. ค่าเล่าเรียนบุตร 

ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารบุตร ใหข้า้ราชการเบกิค่าเล่าเรยีนบุตรส าหรบับุตรโดย
ชอบดว้ยกฎหมายคนที ่1 ถงึ คนที ่3 ตามล าดบัก่อนหลงั และอายไุมเ่กนิ 25 ปีบรบิูรณ์ ในวนัที ่
1 พฤษภาคมของทุกปี (ไมร่วมบุตรบุญธรรม) ในกรณีทีผู่ใ้ดมบีุตรมากกว่า 3 คน หากบุตรคนใด
คนหนึ่งในจ านวน 3 คน ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร ตาย กายพกิาร
จนไมส่ามารถเล่าเรยีนได ้ หรอืเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ทีม่ไิดศ้กึษาในสถานศกึษาทีม่ ี
สทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร เกีย่วกบัการศกึษาของบุตรวกิลจรติหรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 
ก่อนอายคุรบ 25 ปีบรบิูรณ์ กใ็หผู้น้ัน้มสีทิธริบัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรเพิม่ขึน้ 
เท่าจ านวนบุตรทีต่าย กายพกิาร หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
วกิลจรติ หรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบนัน้ โดยใหน้ับบุตรคนทีอ่ยูถ่ดัไป ส าหรบัอตัราค่าเล่า
เรยีน สทิธกิารเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร ใหเ้ป็นไปตามประเภท และอตัรา 
ดงันี้ 

3.1 สถานศึกษาของทางราชการ 

3.1.1 หลกัสตูรในระดบัทีไ่มสู่งกว่าอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า และหลกัสตูร
นัน้แยกต่างหากจากหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี ใหไ้ดร้บัเงนิบ ารงุการศกึษาเตม็จ านวนทีไ่ดจ้า่ย
ไปจรงิ 

3.1.2 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี  ใหไ้ดเ้งนิบ ารงุการศกึษาเตม็จ านวนทีไ่ด้
จา่ยไปจรงิ 

3.2 สถานศึกษาของเอกชน 

3.2.1 หลกัสตูรระดบัไมส่งูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า ใหไ้ดร้บั
เงนิค่าเล่าเรยีนเตม็จ านวนทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิ 

3.2.2 หลกัสตูรระดบัสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า แต่ไมส่งู
กว่าอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า ใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีนครึง่หนึ่งของจ านวนทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิ  

3.2.3 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี    ก าหนดใหไ้ดร้บัเงนิค่าเล่าเรยีนครึง่หนึ่ง
ของจ านวนทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ ทัง้นี้ จะตอ้งเป็นไปตามประเภทและไมเ่กนิอตัราทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด ส าหรบับุตรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการหรอืเอกชน ในหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีตอ้งเป็นการศกึษาในระดบัปรญิญาตรเีป็นหลกัสตูรแรกเท่านัน้ 

4. โครงการสวสัดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของข้าราชการ 

โครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยูอ่าศยัของขา้ราชการ จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลอืขา้ราชการและลกูจา้งประจ า ใหส้ามารถมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง โดยให้
ขา้ราชการและลกูจา้งประจ ามสีทิธกิูเ้งนิจากโครงการดงักล่าว เฉพาะเพื่อซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร
หรอืหอ้งชุด เพื่อใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัหรอืเพื่อปลกูสรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศยับนทีด่นิของตนเองเท่านัน้ 
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และเขา้ในหลกัเกณฑข์องพระราชกฤษฎกีาสวสัดกิารเงนิกู ้ เพื่อทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ. 2535 ขึน้ เพื่อ
วางหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการ ซึง่พอสรปุไดด้งันี้ 

4.1 ใหน้ าเงนิงบประมาณทัง้หมดทีไ่ด้รบัตามโครงการสวสัดกิารเงนิกู้ เพื่อทีอ่ยู่
อาศยัฝากไวก้บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.2 ใหก้ระทรวงการคลงัจดัสรรเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั ตามโครงการสวสัดกิาร
เงนิกู ้เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ส่วนราชการต่างๆ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ส าหรบัคุณสมบตัขิองขา้ราชการผูม้สีทิธกิูเ้งนิ ตามโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อทีอ่ยู่
อาศยัของขา้ราชการ มดีงันี้ 

1. เป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจ า ซึง่รบัราชการมาแลว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี 

2. ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง เวน้เสยีแต่อยูร่ะหว่างการผ่อนช าระเงนิกู้
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัแห่งแรกและท าสญัญาเงนิกูน้ัน้ ภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัทีร่บัโอนกรรมสทิธิห์รอื
วนัเขา้อยูอ่าศยั แลว้แต่กรณี 

3. ไดร้บัการคดัเลอืกจากส่วนราชการเจา้สงักดันัน้เหน็สมควรก าหนด 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มเ่คยใชส้ทิธกิูเ้งนิตามโครงการไปแลว้ 

ส่วนการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูม้สีทิธกิูเ้งนิตามโครงการนี้ ใหส้่วนราชการ
ต่างๆ พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกขา้ราชการในสงักดั ใหเ้ป็นผูม้สีทิธิก์ูเ้งนิตาม
โครงการโดยค านึงถงึความจ าเป็นและความเดอืดรอ้นของขา้ราชการผูน้ัน้ ประโยชน์ที่
ขา้ราชการผูน้ัน้กระท าไวแ้ก่ทางราชการ และการใชจ้่ายเงนิโครงการนี้ ใหเ้กดิประโยชน์แก่
ขา้ราชการและส่วนราชการนัน้มากทีสุ่ด โดยจ านวนของวงเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตามทีธ่นาคารอาคาร
สงเคราะหก์ าหนด และตอ้งไมเ่กนิวงเงนิ ต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 9 - 3 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการขอกูเ้งนิ 

ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหรือเทียบเท่า (ระดบั) ไม่เกิน (บาท) 
1-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – 11 

 30,000 

 40,000 

 50,000 

 60,000 

 70,000 

 80,000 

 90,000 

100,000 
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อตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงั และธนาคารอาคารสงเคราะหร์ว่มกนั
ก าหนด  

ระยะเวลาผ่อนช าระเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไปตามทีธ่นาคารอาคารสงเคราะหก์ าหนด โดยความ
เหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

5. บ าเหน็จบ านาญ 

การไดร้บับ าเหน็จบ านาญนัน้ ก าหนดใหข้า้ราชการในกรณเีป็นสมาชกิกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการใหไ้ดร้บับ าเหน็จบ านาญ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บ ำเหน็จ หมายถงึ เงนิทีจ่า่ยใหแ้ก่สมาชกิ โดยจ่ายใหค้รัง้เดยีวเมือ่สมาชกิภาพ
ของสมาชกิสิน้สุดลง 

บ ำนำญ หมายถงึ เงนิทีจ่า่ยใหแ้ก่สมาชกิเป็นรายเดอืน โดยเริม่จ่ายตัง้แต่สมาชกิ
ภาพของสมาชกิสิน้สุดลงจนกระทัง่ผูน้ัน้ถงึแก่ความตาย 

เงินสะสม หมายถงึ เงนิทีท่ีส่มาชกิส่งเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ขณะนี้ก าหนดไว้
รอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 

เงินสมทบ หมายถงึ เงนิทีร่ฐัจา่ยสมทบเงนิสะสม โดยส่วนราชการส่งเงนิสมทบ
เขา้กองทุนเท่ากบัเงนิสะสมรายเดอืน ขณะนี้ก าหนดไวร้อ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 

เงินประเดิม หมายถงึ เงนิทีร่ฐัจ่ายเพิม่ใหแ้ก่สมาชกิซึง่เป็นขา้ราชการทีอ่ยูก่่อน
วนัทีบ่ทบญัญตัใิชบ้งัคบั และเลอืกรบับ านาญตามอตัราทีก่ระทรวงการคลงัไดก้ าหนด โดยการ
ค านวณระยะเวลาจากวนัทีเ่ริม่เขา้รบัราชการ จนถงึวนัทีส่มคัรเป็นสมาชกิกองทุนและน าส่งเขา้
กองทุน 

เงินชดเชย หมายถงึ เงนิทีร่ฐัจา่ยเพิม่ตามอตัราทีก่ าหนด ตัง้แต่วนัทีเ่ป็นสมาชกิ 
จนถงึวนัทีอ่อกจากราชการเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อใหแ้ก่สมาชกิทีร่บับ านาญ 

ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถงึ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัตอบแทนจากเงนิสะสม เงนิ
สมทบ เงนิประเดมิ เงนิชดเชยทีก่องทุนไดน้ าไปลงทุน 

บ ำเหน็จตกทอด หมายถงึ เงนิทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ทายาทหรอืบุคคล ซึง่สมาชกิผูต้าย
แสดงเจตนาไว ้โดยจ่ายใหค้รัง้เดยีว เมือ่สมาชกิหรอืผูร้บับ านาญถงึแก่ความตาย 

บ ำเหน็จด ำรงชีพ หมายถงึ เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูร้บับ านาญเพื่อช่วยเหลอืการด ารงชพี 
โดยท าการจ่ายใหค้รัง้เดยีว โดยผูร้บับ านาญมสีทิธขิอรบับ าเหน็จด ารงชพี ตามอตัราและวธิกีาร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงการคลงั แต่ตอ้งไมเ่กนิ 15 เท่าของบ านาญรายเดอืนทีอ่ยูน่ัน้ไดร้บั 

ส่วนสทิธใินการไดร้บับ าเหน็จบ านาญนัน้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. สทิธใินการไดร้บับ าเหน็จบ านาญ 

1.1 สมาชกิทีม่เีวลาราชการตัง้แต่ 10 ปี บรบิูรณ์ขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 25 ปี
บรบิูรณ์ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จ 
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1.2 สมาชกิทีม่เีวลาราชการตัง้แต่ 25 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ใหม้สีทิธิใ์นการ
ไดร้บับ านาญ 

1.3 นอกจากกรณทีีก่ล่าวมาขา้งตน้ สมาชกิยงัมสีทิธใินการไดร้บับ าเหน็จ
บ านาญดว้ยเหตุอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

- เหตุทุพพลภาพ 

- เหตุทดแทน 

- เหตุสงูอาย ุ

โดยสมาชกิซึง่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดงักล่าวขา้งตน้ จะมหีลกัเกณฑใ์นการไดร้บับ าเหน็จบ านาญ ดงันี้ 

- เวลาราชการตัง้แต่ 1 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 10 ปี ใหม้สีทิธไิดร้บั
บ าเหน็จ 

- เวลาราชการตัง้แต่ 10 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บับ านาญ 

2. เมือ่สมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลง สมาชกิซึง่มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญ 
ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ จะมสีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญและเงนิประเภทอื่นๆ แลว้แต่กรณ ี
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 กรณรีบับ าเหน็จ 

2.1.1 บ าเหน็จ = เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย x เวลาราชการ  
2.1.2 เงนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน 

2.2 กรณรีบับ านาญ 

2.2.1 บ านาญ = อตัราเงนิเดอืนเฉลีย่60เดอืนสุดทา้ย x เวลาราชการ 
      50 

2.2.2 แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของอตัราเงนิเดอืนเฉลีย่หกสบิเดอืน
สุดทา้ย 

2.2.3 เงนิชดเชยเท่าจ านวนทีส่่วนราชการจ่ายใหก้องทุน ตัง้แต่วนัที่
เป็นสมาชกิ 

2.2.4 เงนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน 

2.2.5 มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลและ
การศกึษาบุตร 

3. การนบัเวลาราชการเพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

3.1 ใหน้บัจ านวนปี รวมทัง้เศษของปีดว้ย (กรณกีารนับเวลาราชการ 
เพื่อใหเ้กดิสทิธใินการไดร้บับ าเหน็จบ านาญ ใหน้บัเป็นปี โดยทีเ่ศษของปี ถ้าถงึครึง่ปีใหน้บัเป็น
หนึ่งปี) 
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3.2 ใหน้บัเฉพาะวนัราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน จากงบประมาณรายจา่ยใน
หมวดเงนิเดอืนเท่านัน้ 

3.3 หากมเีวลาปว่ย หรอืลา หรอืพกัราชการ หากไดร้บัเงนิเดอืน ¾ เตม็
ใหน้บัเตม็ ¾ ครึง่หนึ่งใหน้ับครึง่หนึ่ง ¾ ไมไ่ดร้บัเงนิเดอืนเลย มใิหน้ ามานบัเป็นเวลาส าหรบั
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

4. บ าเหน็จตกทอด 

4.1 กรณทีีข่า้ราชการเสยีชวีติ = เงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย x เวลาราชการ 
4.2 ผูร้บับ านาญเสยีชวีติ = 30 เท่าของเงนิบ านาญรายเดอืน–บ าเหน็จ

ด ารงชพี (ถา้ม)ี 
5. การจา่ยบ าเหน็จตกทอดใหแ้บ่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาท ดงันี้ 

5.1 ทายาทตามกฎหมาย มสีทิธไิดร้บับ าเหน็จตกทอด ดงันี้ 
5.1.1 บุตรไดร้บั 2 ส่วนโดยเฉลีย่จา่ยคนละเท่าๆกนั หากมบีุตรตัง้แต่ 

3 คนขึน้ไป ใหบุ้ตรไดร้บั 3 ส่วน 

5.1.2 สามหีรอืภรยิาใหไ้ดร้บั 1 ส่วน 

5.1.3 บดิามารดาทีย่งัมชีวีติอยู่ 1 ส่วน แบ่งจา่ยใหค้นละเท่ากนั 

5.2 บุคคลซึง่ผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต่้อส่วนราชการเจา้สงักดั ใหถ้อืเป็น
ผูร้บับ าเหน็จตกทอด โดยใหไ้ดร้บัตามส่วนทีผู่ต้ายก าหนตามแบบ และวธิกีารที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

กรณทีีผู่ต้ายไม่มทีายาทตามกฎหมาย และไมไ่ดท้ าหนงัสอืแสดงเจตนาระบุ
ตวัผูร้บับ าเหน็จตกทอดไว ้ใหส้ทิธใินบ าเหน็จตกทอดเป็นอนัยตุิ 

ประโยชน์เก้ือกลู  

ประโยชน์เกือ้กูล หมายถงึ ค่าตอบแทนทีท่างราชการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหข้า้ราชการผูท้ีป่ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบงัเกดิประสทิธผิล ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการ (ซึง่ไดแ้บ่งออกเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ)  2) ค่าเช่าบา้น  3) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 4) รถประจ าต าแหน่งและ 5) โทรศพัทข์องทางราชการทีอ่นุมตัใิหใ้ชเ้ป็น
รายบุคคลโดยรายละเอยีดของประโยชน์เกือ้กูลม ีดงันี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในราชอาณาจกัร) 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (ในราชอาณาจกัร) มขีอ้ก าหนดต่างๆ ใน

ระเบยีบ ดงัต่อไปนี้ 

http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/travel.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/travel.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/houing.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/overtime.pdf
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/overtime.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/travel.pdf
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1.1 การเดินทางไปราชการชัว่คราว ไดแ้ก่ การไปปฏบิตัริาชการชัว่คราวนอก
ทีต่ ัง้ส านกังาน ซึง่ปฏบิตัริาชการปกตติามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา การไปสอบคดัเลอืกหรอืรบัการ
คดัเลอืกตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา การไปช่วยราชการ การไปรกัษาการในต าแหน่ง
หรอืไปรกัษาราชการแทนเป็นตน้ โดยค่าใชจ้่ายส าหรบัการเดนิทางไปราชการชัว่คราวนัน้ มี
ดงัต่อไปนี้ เบีย้เลีย้งเดนิทางค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ หรอืค่าใชจ้า่ยอื่นทีจ่ าเป็นซึง่รายละเอยีด
ของค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการชัว่คราวม ีดงันี้ 

1.1.1 ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง อตัราค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางของขา้ราชการผูท้ี่
เดนิทางไปราชการ จะมสีทิธเิบกิค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางในลกัษณะเหมาจา่ย ดงัตารางต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท/วนั 

ผูด้ ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งท่ี
เทียบเท่า 

อตัราเบีย้เล้ียงเดินทาง 

ประเภท ก. ประเภท ข. 

ระดบั 1-2 

ระดบั 3-8 

ระดบั 9 ขึน้ไป 

120 

180 

240 

72 

108 

144 

หมายเหตุ 
ประเภท ก. ไดแ้ก่ 

1) การเดนิทางไปราชการนอกจงัหวดัพืน้ทีท่ีต่ ัง้ส านกังาน ซึง่ปฏบิตัริาชการปกต ิ

2) การเดนิทางไปราชการจากอ าเภอหนึ่ง ไปปฏบิตัริาชการในอ าเภอเมอืงในจงัหวดั
เดยีวกนั 

ประเภท ข. ไดแ้ก่ 

1) การเดนิทางไปราชการในทอ้งทีอ่ื่นนอกจากทีก่ าหนดในประเภท ก. 
2) การเดนิทางไปราชการในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ส านกังานซึง่ปฏบิตัิ

ราชการปกต ิ

ส่วนหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการเบกิค่าเบีย้เลีย้ง ส าหรบัการเดนิทางไปราชการ
นัน้มดีงันี้ 

1) การนบัเวลาเดนิทางไปราชการเพื่อค านวณเบีย้เลีย้งเดนิทาง ใหน้ับตัง้แต่เวลาออก
จากสถานทีอ่ยู ่ หรอืสถานทีป่ฏบิตัริาชการตามปกต ิ จนกลบัถงึสถานทีอ่ยูห่รอืสถานทีป่ฏบิตัิ
ราชการปกตแิลว้แต่กรณ ีกรณทีีม่กีารพกัแรมใหน้บั 24 ชัว่โมงเป็น 1 วนั ถา้ไมถ่งึ 24 ชัว่โมง
หรอืเกนิ 24 ชัว่โมง และส่วนทีไ่มถ่งึหรอืเกนิ 24 ชัว่โมง หากนบัไดเ้กนิ 12 ชัว่โมง ใหถ้อืเป็น 1 
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วนั ในกรณทีีม่ไิดพ้กัแรม หากนบัไดไ้มถ่งึ 24 ชัว่โมง และส่วนทีไ่มถ่งึนัน้นบัไดเ้กนิ 12 ชัว่โมง 
ใหถ้อืเป็น 1 วนั หากนบัไดไ้มเ่กนิ 12 ชัว่โมง แต่เกนิ 6 ชัว่โมงขึน้ไป ใหถ้อืเป็น 1/2 วนั 

2) การเดนิทางไปราชการเรือ่งหนึ่งเรื่องใดในสถานทีป่ฏบิตัริาชการแห่งเดยีวกนั ให้
เบกิค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางไดไ้มเ่กนิ 120 วนั นบัแต่วนัทีอ่อกเดนิทาง ถา้เกนิตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
ปลดักระทรวงเจา้สงักดั ทัง้นี้ ใหพ้จิารณาถงึความจ าเป็นและความประหยดัดว้ย 

3) ในกรณเีจบ็ปว่ยและจ าเป็นตอ้งพกัเพื่อรกัษาพยาบาล ใหเ้บกิค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง
ไดไ้มเ่กนิ 10 วนั โดยตอ้งมใีบรบัรองแพทยท์ีท่างราชการรบัรอง 

1.1.2 ค่าเช่าท่ีพกั อตัราค่าเช่าทีพ่กัในการเดนิทางไปราชการทีจ่ าเป็นตอ้ง
พกัแรม เวน้แต่การพกัแรมซึง่โดยปกตติอ้งพกัแรมในยานพาหนะ หรอื พกัแรมในทีพ่กัแรมซึง่
ทางราชการไดจ้ดัทีพ่กัไวใ้หแ้ลว้ ก าหนดใหผู้เ้ดนิทางไปราชการเบกิค่าเช่าทีพ่กัไดภ้ายในวงเงนิ
และเงือ่นไขทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด ดงันี้ 

 

ข้าราชการ บาท : วนั 

ผูด้ ารงต าแหน่งระดบั 8 ลงมา หรอืต าแหน่งเทยีบเท่า 
ผูด้ ารงต าแหน่งระดบั 9 หรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า 

ผูด้ ารงต าแหน่งระดบั 10 ขึน้ไป หรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า 

เหมาจา่ยไมเ่กนิ 1,000 

เหมาจา่ยไมเ่กนิ 2,200 

เท่าทีจ่า่ยจรงิไมเ่กนิ 2,500 

 

กรณเีดนิทางไปราชการในทอ้งทีท่ีม่คี่าครองชพีสงู หรอืเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว ใหห้วัหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาอนุมตัิ ใหเ้บกิจา่ย
ค่าทีพ่กัสงูกว่าอตัราทีก่ าหนดเพิม่ขึน้อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

1.1.3 ค่าพาหนะในการเบกิจา่ยส าหรบัการเดนิทางไปราชการโดยปกต ิ ให้
ใชย้านพาหนะประจ าทาง และใหเ้บกิค่าพาหนะไดโ้ดยประหยดั ในกรณทีีไ่มม่ยีานพาหนะ
ประจ าทางหรอืม ี แต่ตอ้งการความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ใหใ้ชพ้าหนะอื่นได ้ แต่ผู้
เดนิทางไปราชการ จะตอ้งชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นไวใ้นหลกัฐานการเบกิค่าพาหนะนัน้ 

1) ผูด้ ารงต าแหน่งระดบั 6 ขึน้ไป หรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า ใหเ้บกิ
ค่าพาหนะรบัจา้งไดส้ าหรบักรณดีงัต่อไปนี้ การเดนิทางไปกลบัระหว่างสถานทีพ่กั หรอืสถานที่
ปฏบิตัริาชการกบัสถานียานพาหนะประจ าทาง หรอืกบัสถานทีจ่ดัพาหนะทีต่อ้งใชใ้นการ
เดนิทางไปยงัสถานทีป่ฏบิตัริาชการ ภายในเขตจงัหวดัเดยีวกนั 

2) การเดนิทางไปกลบัระหว่างสถานทีพ่กั กบัสถานทีท่ีป่ฏบิตัิ
ราชการภายในเขตจงัหวดัเดยีวกนัวนัละไมเ่กนิสองเทีย่ว 

3) การเดนิทางไปราชการในเขตกรงุเทพมหานคร 
4) หากเป็นการเดนิทางขา้มเขตจงัหวดั ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้ง

ไดเ้ท่าทีจ่า่ยจรงิ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีก่ระทรวงการคลงัไดก้ าหนด ดงันี้ การเดนิทางขา้มเขต
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จงัหวดัระหว่างกรงุเทพฯ กบัจงัหวดัทีม่เีขตตดิต่อกบักรุงเทพฯ ใหผู้เ้ดนิทางไปราชการ เบกิค่า
พาหนะรบัจา้งไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ ภายในวงเงนิเทีย่วละไมเ่กนิ 400 บาท 

5) การเดนิทางขา้มเขตจงัหวดัอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งต้น 
ใหผู้เ้ดนิทางไปราชการเบกิค่าพาหนะรบัจา้งไดเ้ท่าทีจ่า่ยจรงิ ภายในวงเงนิเทีย่วละไมเ่กนิ 300 
บาท 

6) กรณผีูไ้ม่มสีทิธเิบกิค่าพาหนะดงักล่าวขา้งตน้ ถ้าตอ้งน า
สมัภาระในการเดนิทาง หรอืสิง่ของเครือ่งใชข้องทางราชการไปดว้ย และเป็นเหตุใหไ้มส่ะดวกที่
จะเดนิทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้งได้ 

 

การเดนิทางไปราชการโดยเครือ่งบนิ ใหข้า้ราชการระดบั 6 ขึน้ไป 
หรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าเดนิทางไปราชการโดยเครือ่งบนิได ้ ส าหรบัขา้ราชการระดบั 1-5 ให้
เดนิทางได ้เฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

การใชย้านพาหนะส่วนตวัไปราชการ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากอธบิดขีึน้ไปหรอืต าแหน่งเทยีบเท่า หรอืหวัหน้าส านักงานหรอืหวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดั 
แลว้แต่กรณ ีจงึจะมสีทิธเิบกิเงนิชดเชยเป็นค่าพาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ไดด้งันี้ 

 

ประเภทของยานพาหนะ อตัราเงินชดเชย (กิโลเมตรละ) 
รถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์ 
4 บาท 

2 บาท 
 

1.2 การเดินทางไปราชการประจ า การเดนิทางไปราชการประจ า สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็นหลายกรณ ีดงันี้ 

1.2.1 การเดนิทางไปประจ าต่างส านกังาน ไปรกัษาการในต าแหน่ง หรอื 
รกัษาราชการแทนเพื่อด ารงต าแหน่งใหม ่ณ ส านกังานแห่งใหม่ 

1.2.2 การเดนิทางไปประจ าส านกังานแห่งเดมิ ในทอ้งทีแ่ห่งใหมใ่นกรณี
ยา้ยส านกังาน 

1.2.3 การเดนิทางไปปฏบิตังิานตามโครงการหรอืการเดนิทางไปช่วย
ราชการ ทีม่กี าหนดเวลาสิน้สุดของโครงการหรอืการช่วยราชการไวช้ดัเจน ซึง่มกี าหนดเวลา
ตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป 

1.2.4 การเดนิทางไปช่วยราชการ ทีไ่มอ่าจก าหนดระยะเวลาทีส่ ิน้สุดหรอืมี
ก าหนดเวลาแต่ไมถ่งึ 1 ปี ซึง่ต่อมาภายหลงัส่วนราชการมคีวามจ าเป็นตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ัน้ 
อยูช่่วยราชการ ณ สถานทีแ่ห่งเดมินัน้ ใหน้บัเวลาการช่วยราชการต่อเนื่อง และใหถ้อืเวลาการ
ช่วยราชการ ตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนด 1 ปี เป็นตน้ไป เป็นการเดนิทางไปราชการประจ า 
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โดยผูท้ าการเดนิทางไปราชการประจ า ใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการ ไดแ้ก่ เบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอื่นทีจ่ าเป็นเช่นเดยีวกนั
กบัการเดนิทางไปราชการชัว่คราว และในกรณทีีผู่เ้ดนิทางดงักล่าวมคีวามจ าเป็นตอ้งยา้ยทีอ่ยู่
ใหม ่ ใหม้สีทิธเิบกิค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวัได ้ ในลกัษณะเหมาจ่ายภายในวงเงนิและเงือ่นไขที่
กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

1) ค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวัในการเดนิทางไปราชการประจ าใน
ราชอาณาจกัรใหเ้บกิตามระยะทางและอตัราตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

ระยะทาง (ก.ม.) อตัรา (บาท) 
1-50 2,000 

51-100 2,500 

101-150 3,000 

151-200 4,000 

201-250 4,500 

251-300 5,000 

301-350 6,000 

351-400 6,500 

401-450 7,000 

451-500 8,000 

501-550 8,500 

551-600 9,000 

601-650 9,500 

651-700 10,000 

701-750 11,000 

751-800 11,500 

801-850 12,000 

851-900 13,000 

901-950 13,500 

951-1,000 14,000 

1,001-1,050 15,000 

1,051-1,100 15,500 

1,101-1,150 16,000 
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ระยะทาง (ก.ม.) อตัรา (บาท) 
1,151-1,200 17,000 

1,201-1,250 17,500 

1,251-1,300 18,000 

1,301-1,350 18,500 

1,351-1,400 19,500 

1,401-1,450 20,000 

1,451-1,500 20,500 

ส าหรบัระยะทางทีเ่กนิ 1,500 กโิลเมตรขึน้ไป ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้า
ส่วนราชการตน้สงักดั ทีจ่ะพจิารณาอนุมตัใิหเ้บกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่า่ยจรงิ ตามความจ าเป็น 

2) ผูเ้ดนิทางไปราชการประจ า จะเบกิค่าเช่าทีพ่กั และค่าพาหนะส าหรบั
บุคคลในครอบครวัไดโ้ดยค านึงถงึความประหยดั โดยค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่กัส าหรบับุคคลใน
ครอบครวันอกจากผูต้ดิตาม ใหเ้บกิไดใ้นอตัราเดยีวกบัผูเ้ดนิทางไปราชการประจ า ส าหรบั
ผูต้ดิตามใหเ้บกิไดเ้ท่ากบัขา้ราชการในต าแหน่งระดบัต ่าสุด 

ในกรณเีดนิทางไปถงึทอ้งทีต่ ัง้ส านกังาน ถา้ไมอ่าจเขา้พกัในทีพ่กัอาศยั
ทีท่างราชการจดัให ้ หรอืบา้นเช่าได ้ และไดใ้บอนุญาตจากอธบิดขีึน้ไปหรอืต าแหน่งเทยีบเท่า 
หรอืหวัหน้าส่วนราชการ หรอืหวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดั แลว้แต่กรณ ี ใหเ้บกิค่าเช่าทีพ่กั
ส าหรบัตนเองและบุคคลในครอบครวัไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ปถงึทอ้งทีต่ ัง้ส านักงานนัน้ ถา้
มคีวามจ าเป็นตอ้งเบกิค่าเช่าทีพ่กัเกนิ 7 วนั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากปลดักระทรวงเจา้สงักดั 

1.3 การเดินทางกลบัภมิูล าเนา การเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาเดมิ ไดแ้ก่ การ
เดนิทางเพื่อกลบัภมูลิ าเนาเดมิของผูเ้ดนิทางไปราชการประจ า ในกรณีทีอ่อกจากราชการ หรอื
ถูกสัง่พกัราชการ ซึง่ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาเดมิ ขา้ราชการมสีทิธไิดร้บั
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางกลบัภมูลิ าเนาตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1.3.1 กรณอีอกจากราชการ จะมสีทิธเิบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางส าหรบั
ตนเองและบุคคลในครอบครวัไดเ้ฉพาะค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวั เพือ่
กลบัภมูลิ าเนาเดมิของขา้ราชการ โดยใหเ้ดนิทางและขนยา้ยสิง่ของภายใน 180 วนั นบัแต่วนั
ออกจากราชการ ถา้เกนิ ตอ้งไดร้บัความตกลงจากกระทรวงการคลงั 

1.3.2 กรณถีูกสัง่พกัราชการ ขา้ราชการมสีทิธเิบกิจ่ายส าหรบัตนเอง และ
บุคคลภายในครอบครวั เฉพาะค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าขนยา้ยสิง่ของส่วนตวั เพื่อกลบั
ภมูลิ าเนา โดยไมต่อ้งรอผลการสอบสวนถงึทีสุ่ดกไ็ด้ 
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2. ค่าเช่าบ้าน 

2.1 ผูมี้สิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน ไดแ้ก่ ขา้ราชการทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไป
ประจ าส านกังานต่างทอ้งที ่เวน้แต่กรณ ีดงัต่อไปนี้ 

2.1.1 ทางราชการไดจ้ดัทีพ่กัอาศยัใหแ้ลว้ 

2.1.2 มเีคหะสถานอนัเป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง หรอืของคู่สมรสในทอ้งทีท่ี่
ไปประจ าส านกังานใหม ่โดยไม่มหีนี้คา้งช าระกบัสถาบนัการเงนิ 

2.1.3 ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าทีส่ านกังานใหม่ ในทอ้งทีท่ีซ่ ึง่เริม่รบั
ราชการครัง้แรก หรอืทอ้งทีท่ีก่ลบัเขา้รบัราชการใหม่ 

2.1.4 ไดร้บัค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปประจ าส านกังานใหมใ่นต่างทอ้งที ่ ตามค า
รอ้งขอของตนเอง 

2.1.5 ส านกังานทีป่ฏบิตัริาชการอยูเ่ดมิไดย้า้ยสถานทีท่ าการใหม ่ ไปอยู่
ใกลเ้คยีงกบัทอ้งทีท่ีต่ ัง้ส านักงานเดมิ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

2.2 อตัราค่าเช่าบ้านขา้ราชการมสีทิธไิด้รบัค่าเช่าเท่าที่จ่ายจรงิตามที่สมควร
แก่สภาพแห่งบ้าน ไม่เกนิจ านวนเงนิตามที่ก าหนดไว้ตามบญัชอีตัราค่าเช่าบ้าน แนบท้ายพระ
ราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นราชการ ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 9 - 4 แสดงบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 

บญัชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 

ต าแหน่งระดบั 1  ต าแหน่งระดบั 2 

ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/
บาท 

 ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืน
ละ/บาท 

ขัน้ที ่1-4.5 

ขัน้ที ่5-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

800 

1,000 

1,250 

 ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

1,000 

1,250 

1,500 

 

ต าแหน่งระดบั 3  ต าแหน่งระดบั 4 

ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/
บาท 

 ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืน
ละ/บาท 

ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

1,250 

1,600 

1,950 

 ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

1,600 

1,950 

2,300 
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ต าแหน่งระดบั 5  ต าแหน่งระดบั 6 

ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/
บาท 

 ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืน
ละ/บาท 

ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

1,950 

2,400 

3,000 

 ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6 ขึน้ไป 

2,400 

3,000 

 

 

ต าแหน่งระดบั 7  ต าแหน่งระดบั 8 

ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/
บาท 

 ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืน
ละ/บาท 

ขัน้ที ่1-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

3,000 

3,500 

 

 ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6-10.5 

ขัน้ที ่11 ขึน้ไป 

3,000 

3,500 

4,000 

 

ต าแหน่งระดบั 9  ต าแหน่งระดบั 10 

ขัน้เงนิเดอืน ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/
บาท 

 ค่าเช่าบา้นไมเ่กนิเดอืนละ/บาท 

ขัน้ที ่1-5.5 

ขัน้ที ่6 ขึน้ไป 

3,500 

4,000 

 
4,000 

2.3 การเบิกค่าเช่าบ้าน ใหข้า้ราชการผูม้สีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้น ยืน่แบบขอรบั
เงนิค่าเช่าบา้น และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สญัญาเช่า ส าเนาทะเบยีนบา้น เป็นตน้ ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี านาจรองรบั ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น าเสนอผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี านาจ
อนุมตั ิและเมือ่ไดร้บัอนุมตัแิลว้ จงึใหย้ืน่แบบขอเบกิเงนิค่าเช่าบา้น   

2.4 ในกรณีท่ีข้าราชการซ่ึงมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน ไดเ้ช่าซือ้บา้นหรอืผ่อน
บา้น ในทอ้งทีท่ีไ่ปประจ าส านกังานใหม ่ เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัและไดอ้ยูอ่าศยัจรงิ ใหม้สีทิธนิ า
หลกัฐานการช าระค่าเช่าซือ้ หรอืค่าผ่อนช าระเงนิกูด้งักล่าว มาเบกิค่าเช่าบา้นไดไ้มเ่กนิจ านวน
เงนิทีก่ าหนดในบญัชอีตัราค่าเช่าบา้นตามเงือ่นไข ดงันี้ 

2.4.1 ตนเอง หรอื คู่สมรส ไดท้ าการผ่อนช าระค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกู้ 
เพื่อช าระราคาบา้นในทอ้งทีน่ัน้ จะเบกิจา่ยไดเ้ฉพาะบา้นหลงัแรกเท่านัน้ เวน้แต่บา้นหลงัทีเ่คย
ใชส้ทิธถิูกท าลายเสยีหายเนื่องจากภยัพบิตัจินไมส่ามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ 
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2.4.2 หากเช่าซือ้หรอืกูเ้งนิเพื่อท าการช าระราคาบา้นรว่มกบับุคคลอื่น ซึง่
ไมใ่ช่คู่สมรสและมกีรรมสทิธิร์วมกบับุคคลอื่นในบา้นนัน้ จะเบกิจ่ายค่าเช่าซือ้ หรอืค่าผ่อนช าระ
เงนิกูไ้ดต้ามสดัส่วนแห่งกรรมสทิธส์ าหรบับา้นหลงัดงักล่าว 

2.4.3 จะตอ้งเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซือ้ หรอืผ่อนช าระเงนิกู้เพื่อช าระราคา
บา้นกบัสถาบนัการเงนิ และสญัญาเช่าซื้อหรอืสญัญาเงนิกู้ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

2.4.4 จะตอ้งไมเ่คยใชส้ทิธิน์ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซือ้ หรอืค่าผ่อนช าระ
เงนิกูส้ าหรบับา้นหลงัหนึ่งหลงัใดในทัง้ทีน่ัน้มาแลว้ เวน้แต่เป็นกรณทีีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัไปรบั
ราชการในทอ้งทีท่ีเ่คยใชส้ทิธนิัน้อกี และเป็นการใหส้ทิธนิ าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซือ้ หรอืค่า
ผ่อนช าระเงนิกูต้ามทีไ่ดเ้คยใชส้ทิธมิาแลว้ หรอืในขณะทีย่า้ยมารบัราชการในทอ้งทีบ่า้นทีเ่คยใช้
สทิธไิดโ้อนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ 

2.4.5 หากเงนิกูเ้พื่อช าระค่าบา้นสูงกว่าราคาบา้น ใหน้ าค่าผ่อนช าระเงนิกู้
มาเบกิค่าเช่าบา้นขา้ราชการได ้ โดยใหค้ านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัได้
ก าหนด 

3. เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จะสามารถเบกิเงนิค่าตอบแทนในการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการได ้ดงันี้ 

หน่วย : บาท 

อตัราค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

นอกเวลาราชการในวนัท าการเบกิไดไ้มเ่กนิ  
4 ชัว่โมง ๆ ละ 50 บาท 

ในวนัหยดุราชการเบกิไดไ้ม่เกนิ 7 ชัว่โมง ๆ 
ละ 60 บาท 

200 420 

เงือ่นไข ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาให้อยูป่ฏบิตัริาชการนอกเวลาราชการปกต ิ

4. รถประจ าต าแหน่ง 

กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดการระเบยีบการจดัหา และ การเบกิจ่ายค่าตอบแทน
เหมาจา่ยรถประจ าต าแหน่ง ส าหรบัขา้ราชการผูม้สีทิธิใ์นการไดร้บัสวสัดกิาร โดยก าหนดให้
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัในระดบักรม เป็นผูเ้ลอืกว่าขา้ราชการผูม้สีทิธิไ์ดร้ถประจ า
ต าแหน่งในสงักดัตน ซึง่ปจัจบุนัไดม้กีารระบุทางเลอืกใหแ้ก่ส่วนราชการ 3 ทางเลอืก ซึง่แต่ละ
ทางเลอืกมขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ (กรมบญัชกีลาง,  2549) 
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4.1 การซ้ือ 

ข้อดี ส่วนราชการจะมกีรรมสทิธิใ์นตวัรถทีไ่ดม้าจากการซือ้ และหาก
หมดอายกุารใชง้านแลว้ ยงัมมีลูค่าซากทีส่ามารถน าออกจ าหน่ายไดอ้กีส่วนหน่ึง 

ข้อเสีย ส่วนราชการจะตอ้งจา่ยเงนิงบประมาณเป็นจ านวนมากในคราว
เดยีวกนัเพื่อการจดัหา และนอกจากนี้ ยงัจะตอ้งจดัเตรยีมเงนิงบประมาณไวอ้กีส่วนหน่ึง เพื่อ
ส ารองเป็นค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการจดัหา เช่น ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าซ่อมบ ารงุ 
ค่าตอบแทนพนกังานขบัรถ เป็นตน้ 

4.2 การเช่า 

ข้อดี ส่วนราชการไมต่อ้งจา่ยเงนิงบประมาณจ านวนมาก โดยสามารถทีจ่ะ
ทยอยเบกิจา่ยเป็นคราวๆไป และไมม่ภีาระค่าใชจ้่ายทีต่ามมาภายหลงั เช่น ค่าใชจ้า่ยในการ
ซ่อมบ ารงุรกัษา เป็นต้น ซึง่ค่าใชจ้า่ยดงักล่าว เป็นภาระของผูใ้หเ้ช่าทีร่บัไปบรหิารจดัการ 
แทนส่วนราชการแลว้ 

ข้อเสีย ส่วนราชการไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัรถ มแีต่สทิธใินการครอบครอง
ในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.3 กรณีการตอบแทนค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

ข้อดี ส่วนราชการจะไมต่้องจา่ยเงนิงบประมาณจ านวนมากในคราวเดยีว 
โดยสามารถทยอยจ่ายเป็นรายเดอืน รวมถงึไมม่ภีาระค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึ้นภายหลงัจากการ
จา่ยค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดอืน เช่น ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษา เป็น
ตน้ 

ข้อเสีย ขา้ราชการทีเ่ลอืกรบัค่าตอบแทนเหมาจ่ายไปแลว้นัน้อาจไมน่ ารถ
ทีต่นจดัหามาใชใ้นราชการ โดยอาจจะขอใชร้ถยนตส์่วนกลางหรอืรถประจ าต าแหน่งของทาง
ราชการไปใช ้ ซึง่อาจเป็นเพยีงส่วนน้อยทีส่่วนราชการตอ้งควบคุมบรหิารจดัการกรณดีงักล่าว
นอกจากน้ี ส่วนราชการยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัรถยนตอ์กีดว้ย 

5. โทรศพัทข์องทางราชการท่ีอนุมติัให้ใช้เป็นรายบคุคล 

ค่าโทรศพัทข์องทางราชการทีอ่นุมตัใิหใ้ชเ้ป็นรายบุคคล ก าหนดใหห้วัหน้าส่วน
ราชการเบกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่า่ยจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั และเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ 

6. ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาธารณูปโภคดงัต่อไปนี้ ใหห้วัหน้า
ส่วนราชการเบกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่า่ยจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ 
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6.1 ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ ของส่วนราชการ และบา้นพกัราชการทีไ่มม่ผีู้
พกัอาศยั ใหจ้า่ยเท่าทีจ่า่ยจรงิ ในกรณมีผีูพ้กัอาศยั ใหห้วัหน้าส่วนราชการเบกิจา่ยตามมติ
คณะรฐัมนตร ีหรอืตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

6.2 ค่าบรกิารไปรษณยี ์ ค่าฝากส่งไปรษณยี ์ ค่าบรกิารไปรษณยีต์อบรบั ค่าดวง
ตราไปรษณยีห์รอืค่าเช่าตูไ้ปรษณยี ์

6.3 ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การ
บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  

6.4 ค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซน์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.5 ค่าธรรมเนียมธนาคารเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิ เพื่อความสะดวก

ของทางราชการทีม่ใิช่การรอ้งขอของผูม้สีทิธริบัเงนิ 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 9 

ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถงึ สิง่ทีจ่า่ยใหก้บับุคลากรเพื่อทดแทนการท างาน
ของบุคลากร ซึง่อาจอยูใ่นรปูของตวัเงนิหรอืไมใ่ช่ตวัเงนิกไ็ด ้ แต่ค่าตอบแทนทีน่ายจา้งจะตอ้ง
จา่ยใหก้บัลกูจา้งตามกฎหมายทีเ่รยีกว่า “ค่าจา้ง” นัน้ จะตอ้งเป็นตวัเงนิเท่านัน้ ซึง่การจา่ย
ค่าตอบแทนมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ดงึดดูคนใหเ้ขา้มาท างานในองคก์าร 2) เพื่อองคก์ารสามารถ
ควบคุมค่าใชจ้า่ยได ้3) เพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 4) เพื่อสรา้งความ
พอใจใหก้บัพนกังาน  

ส่วนปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจ่ายค่าจา้งนัน้ มดีงันี้ 1) ระดบัค่าจา้งทัว่ไป 2) 

ความสามารถในการจา่ยขององคก์าร และ 3) ลกัษณะของเนื้องานในแต่ละต าแหน่ง เป็นตน้ 
โดยการจ่ายค่าตอบแทนขององคก์ารแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไป ตามโครงสรา้งการจา่ย
ค่าตอบแทนของแต่ละองคก์าร ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัปจัจยัแวดลอ้มหรอืขอ้จ ากดัของแต่ละองคก์าร 
นอกจากนี้ ประเภทของค่าตอบแทนยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นอกีหลายประเภท โดยขึน้อยูก่บั
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่ง เช่น หากแบ่งตามชนิดของสิง่ทีจ่า่ย จะแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนทีเ่ป็น
ตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ค าว่าค่าตอบแทน ตามความหมายทางวชิาการ กบัความหมายตามกฎหมายของ
ไทย มคีวามเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 

2. องคก์ารตอ้งมกีารก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้เพื่อวตัถุประสงคใ์ดบา้ง 
3. การก าหนดค่าตอบแทนขององคก์ารจะตอ้งค านึงถงึปจัจยัใดบา้ง 
4. การส ารวจค่าจา้งมขี ัน้ตอนอยา่งไร 
5. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทน หากแบ่งตามชนิดของสิง่ทีจ่่าย สามารถแบ่งได้

เป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 
6. การแบ่งประเภทของค่าตอบแทน หากแบ่งตามลกัษณะของกลุ่มของค่าตอบแทน

แบ่งไดเ้ป็นกี่ประเภท อะไรบา้ง 
7. การจา่ยค่าตอบแทนแบบค่าจา้ง (Wage) และเงนิเดอืน (Salary) แตกต่างกนั

อยา่งไร 
8. การจา่ยค่าตอบแทนแบบจงูใจ มกีารจ่ายแบบใดบา้ง 
9. อยากทราบว่า ประเภทของค่าตอบแทนในภาครฐัของไทย มกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 
10. อยากทราบว่า ประเภทของสวสัดกิารและประโยชน์เกื้อกูลในภาครฐัของไทย มกีี่

ประเภท อะไรบา้ง 
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บทท่ี 10 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

 ปจัจบุนัองคก์ารต่าง ๆ ไดใ้หค้วามสนใจต่อการคน้หาวธิกีาร หรอืเครือ่งมอืในการวดัผล
การปฏบิตังิานมากขึน้ ทัง้นี้ เพื่อตอ้งการทราบถงึผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน และ
เพื่อน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลเหล่านี้ ไปใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันาวธิกีารใน
การปฏบิตังิาน ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป นอกจากนี้ ผลการประเมนิยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการพจิารณา การใหร้างวลัหรอืการกระตุน้จงูใจต่างๆ เช่น การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง 
(Promotion) การขึน้เงนิเดอืน (Pay Raise) หรอื แมแ้ต่การจงูใจในทางลบ เช่น การลดขัน้ลด
ต าแหน่ง (Demotion) การใหอ้อก ปลดออก หรอื ไล่ออก (Discharge) ทัง้นี้ กเ็พื่อใหพ้นกังาน
ไดเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานตามทีอ่งคก์ารคาดหวงั (Sim, 2007 : 8) หากแต่
วธิกีารหรอืหลกัการในการปฏบิตันิัน้ อาจมคีวามแตกต่างกนัไปบา้ง ในแต่ละองคก์าร ซึง่ขึน้อยู่
กบัลกัษณะของงาน ประเภทขององคก์าร และกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละยุคสมยั  

ปจัจบุนัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั ไดถู้กเพ่งเลง็
จากประชาชนมากขึน้ เนื่องจากประชาชนต่างมคีวามคาดหวงัว่าการปฏบิตังิานในภาครฐันัน้ จะ
น ามาซึง่การแกไ้ขปญัหาในการด ารงชวีติใหแ้ก่ประชาชน ดงันัน้ จงึส่งผลใหอ้งคก์ารภาครฐัตอ้ง
ปรบัปรงุรปูแบบในการปฏบิตังิาน ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ
นัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยมวีธิกีารและเครื่องมอืในการ
ประเมนิทีถู่กตอ้ง เทีย่งตรง เป็นรปูธรรม เชื่อถอืได ้และตอ้งมคีวามประหยดั นอกจากนี้ ผลการ
ประเมนิจะตอ้งถูกน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด หรอืมคีวามคุม้ค่ามากทีสุ่ด กล่าวคอื ขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการประเมนิ จะต้องน ามาใชใ้นทุกขัน้ตอนของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เช่น เริม่
ตัง้แต่การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์การก าหนดคุณสมบตัขิองพนกังาน การสรรหา การคดัเลอืก 
โดยเฉพาะขัน้ตอนการประเมนิผลในช่วงของการทดลองงาน เพราะจะท าใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึ
ขดีความสามารถของพนกังานใหม ่ ว่ามคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงานหรอืไม ่ เพื่อมัน่ใจว่าจะ
บรรจพุนกังานทีม่คีวามรู ้ความสามารถเขา้เป็นพนกังานขององคก์ารต่อไป 

การประเมนิผล (Performance Appraisal) เป็นกจิกรรมทีม่ผีลต่อความส าเรจ็อย่างมาก
ขององคก์าร ซึง่หากไม่มกีารประเมนิผลหรอืมกีารประเมนิทีไ่มด่พีอ กจ็ะท าใหก้ารด าเนินการไม่
มปีระสทิธภิาพพอ โดย ฟรานเซ่ ดาลตนั (Francie Dalton) ประธานบรษิทั Dalton Alliances 
ไดก้ล่าวถงึประเดน็น้ีว่า “ทัว่ทัง้หมดของวฒันธรรมองคก์าร รวมถงึชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ในตลาด 
(Market Place) สามารถจะเกดิผลกระทบไดห้ากคนทีท่ าการประเมนิผลเป็นคนทีไ่มม่คีุณภาพ 
(Poor Performer)” (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 284) 
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นอกจากนี้ การประเมนิผลยงัเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยใหม้องเหน็ภาพของการปฏบิตังิาน ที่
องคก์ารไดว้างแผนเอาไว ้ ว่าจะสามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดม้ากหรอืน้อยเพยีงใด ซึง่หากไม่ท า
การประเมนิผลความส าเรจ็แลว้ สิง่ทีไ่ดท้ าการวางแผนไวน้ัน้ กจ็ะไมเ่กดิประโยชน์แต่อยา่งใด 
ซึง่รายละเอยีดของการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ จะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

ความหมายของการประเมินผล 

 เวอรเ์นอร ์ ซเูออร ์ และ แจค็สนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 286) ไดใ้ห้
ความหมายของการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า หมายถงึ รปูแบบทีเ่ป็นทางการของกระบวนใน
การวดัและการประเมนิผล ซึง่มผีลกระทบต่อทศันคต ิ พฤตกิรรมและผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน 
ของพนกังาน  
 อารม์สตรอง และ มเิชลล ์ (Armstrong and Mitchell, 2008 : 62) ไดใ้หค้ าจ ากดัความ
ของการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า หมายถงึ วธิกีารทีจ่ะท าใหพ้นกังาน หวัหน้างาน และ
ผูบ้รหิารขององคก์าร ไดท้ราบถงึผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ว่ามคีวามกา้วหน้าและมคีวาม
ถูกตอ้งมากน้อยแค่ไหน  

นอย ์ฮอลเลนเบค เจอรฮ์ารท์ และ ไวท ์(Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2010 : 

351) กล่าวว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นกระบวนการ ซึง่องคก์ารท าการคน้หาขอ้มลู
เกีย่วกบัพนกังานว่า พนกังานแต่ละคนไดป้ฏบิตังิานอย่างไร  

เดสเลอร ์ (Dessler, 2013 : 310) ไดใ้หท้ศันะเกี่ยวกบัการประเมนิผลว่า หมายถงึ การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ทัง้ในปจัจบุนั และ/หรอื ในอดตี เพื่อเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานในการปฏบิตังิาน  

บายอาร ์ และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 223) ระบุว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
หมายถงึกระบวนการของการประเมนิผลงาน และสื่อสารไปยงัพนกังานว่าผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานเป็นอยา่งไร และก าหนดการวางแผนในการปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 

มอนดี ้ (Mondy, 2008 : 210) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า 
หมายถงึ ระบบทีเ่ป็นทางการเกีย่วกบัการทบทวนและการประเมนิผลงาน ทัง้ประเมนิส่วนบุคคล
และประเมนิเป็นทมี 

คารดี ้ และ ดอบบนิส ์ (Cardy & Dobbins, 1998 : 470) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า เป็นกระบวนการแยกแยะ สงัเกต วดั และพฒันาการประเมนิผล
การปฏบิตังิานในองคก์าร 

โกเมซมเีจยี บอลคนิ และ คารด์ี้ (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2001 : 225) ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก าหนด 
(Identification) การวดั (Measurement) การจดัการ (Management) ระบบการประเมนิผล
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บุคลากรในองคก์าร ซึง่ ขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการประเมนิ (Identification) เป็นหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบทีผู่บ้รหิารควรก าหนด โดยค านึงถงึความถูกตอ้งตามกฎหมายและความมเีหตุผล 
เช่น การวดัผลงานในดา้นทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ขององคก์ารโดยตรง มากกว่าท าการวดั
คุณลกัษณะทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง เช่น เชือ้ชาต ิอาย ุและเพศ เป็นตน้ ส่วน “การวดั” (Measurement) 

นัน้ ถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั (Centerpiece) ของระบบการประเมนิผล และจะส่งผลต่อการ
ตดัสนิว่าพนกังานคนไหน ด ี (Good) หรอื เลว (Bad) และสุดทา้ย การจดัการ (Management) 
กบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะเป็นเป้าหมายทีส่ าคญั (Overriding Goal) ของการประเมนิผล 
โดยจะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ภาพในอนาคต (Future-oriented View) ว่าอะไรคอืสิง่ทีพ่นกังานควรที่
จะท าเพื่อความประสบผลส าเรจ็ขององคก์าร ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งท าการคน้หาผลสะทอ้นของการ
ปฏบิตั ิและใหค้ าปรกึษาแก่พนกังานในการเพิม่ผลการปฏบิตังิาน  

รอบบนิส ์ (Robbins, 1987 : 550) กล่าวถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า หมายถงึ 
การประเมนิผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิาน ของพนกังานแต่ละคน เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 

วนิดา วาดเีจรญิ และคณะ (2556 : 125) กล่าวถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า เป็น
การประเมนิคุณค่าของงานทีพ่นกังานสามารถท าได ้ เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานหรอืความ
คาดหวงัทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดขึน้ เพื่อจะไดท้ราบว่าคุณค่าของงานนัน้คุม้ค่ากบัค่าตอบแทนที่
องคก์ารจ่ายไปหรอืไม ่ โดยผลของการปฏบิตังิานทีป่ระเมนิได ้ จะน าไปใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ข
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นครัง้ต่อไป หรอืน าไปพจิารณาการใหร้างวลั สวสัดกิาร ส่งเสรมิและพฒันา
บุคลากรเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนการปรบัขึน้เงนิเดอืนตามความ
เหมาะสม 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2555 : 194) กล่าวว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ
กระบวนการทีเ่ป็นระบบ ซึง่ถูกพฒันาขึน้เพื่อท าการวดัคุณค่าของบุคลากรในการปฏบิตังิาน
ภายในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด ว่ามคีวามเหมาะสมกบัมาตรฐานทีก่ าหนด และเหมาะสมกบั
รายไดท้ีบุ่คลากรไดร้บัจากองคก์ารหรอืไม ่ ตลอดจนน าไปใชป้ระกอบการพจิารณาศกัยภาพของ
บุคลากรในการปฏบิตังิานในต าแหน่งทีส่งูขึน้ไป  

อนนัตช์ยั คงจนัทร ์ (2557 : 109) ไดอ้ธบิายถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่า เป็น
กระบวนการทีอ่งคก์ารใชใ้นการประเมนิผลการท างานของพนกังานภายในองคก์าร ซึง่ผลทีไ่ด้
จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการตดัสนิใจในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร ทัง้ยงัเป็นการใหข้อ้มลูกบัพนกังานไดท้ราบถงึผลการท างานของ
ตน 

วเิชยีร วทิยอุดม (2552 : 126) ระบุว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นกระบวนการ
ของการตดัสนิและการสื่อสารกบัพนกังานว่า พวกเขามกีารปฏบิตังิานและทศันคตต่ิอการพฒันา
แผนการด าเนินการอย่างไร การประเมนิผลการปฏบิตังิานไมใ่ช่เพยีงแค่ท าใหพ้นกังานไดร้บัรูว้่า
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พวกเขาปฏบิตังิานไดด้แีค่ไหน แต่ยงัส่งผลถงึระดบัความพยายามของพวกเขาในการปฏบิตังิาน
ในอนาคตและถา้พนกังานไดร้บัการสนับสนุนทีด่ ี และมคีวามเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในงานแลว้ กจ็ะท าใหพ้วกเขามคีวามมานะอุตสาหะในการปฏบิตังิานไดเ้พิม่ขึน้  

ชนิดา ชื่นวฒันาประณธิ ิ (2550 : 170) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานว่า หมายถงึ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรตามระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น 
6 เดอืน หรอื 1 ปี เพื่อเปรยีบเทยีบผลการท างานกบัมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ แลว้น าเอาผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการพจิารณาความดคีวามชอบ ในการเลื่อนขัน้ หรอืเลื่อนต าแหน่งประจ าปี และ
น าเอาผลการประเมนิยอ้นกลบัไปใชป้รบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้  

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวโดยสรปุไดว้่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ 
กระบวนการพจิารณาผลการท างานของพนกังานในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการเปรยีบเทยีบ
การท างานของแต่ละบุคคลกบัเกณฑม์าตรฐานงานขององคก์าร ทีถู่กก าหนดขึน้อยา่งเป็นระบบ
และเกดิการยอมรบัของสมาชกิในองคก์าร  รวมถงึการเปรยีบเทยีบผลการท างานของบุคคล
นัน้ๆ กบัพนกังานคนอื่นๆ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้น
ต่างๆ ขององคก์ารต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินผล 

 ส าหรบัหน่วยงานทัว่ๆไปแลว้ จะท าการก าหนดวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานของการประเมนิผล
เพื่อ การปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน ทัง้การปฏบิตังิานเป็นรายบุคคลและการปฏบิตังิานเป็นกลุ่ม
คณะ นอกจากนี้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล ยงัน าไปใชใ้นการวางแผนการจดัฝึกอบรม
ส าหรบัทกัษะทีพ่นกังานบกพรอ่ง นอกจากนี้ ยงัสามารถน าไปใชไ้ดอ้กีในหลายๆดา้น ดงันี้ 

1. วตัถุประสงคด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานในช่วงเวลาทีผ่่านมา เพื่อประกอบการพจิารณาในเรือ่งต่างๆ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1.1 เพื่อการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) ซึง่เป็นการจ่ายอย่างมหีลกัการ 
มเีหตุมผีลหรอืมหีลกัฐานทีแ่สดงไดว้่า เพราะเหตุใดจงึจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนักงานคนใด 
จ านวนเท่าไร และมากหรอืน้อยกว่าคนอื่นๆอย่างไร 

1.2 เพื่อการเปลีย่นแปลงต าแหน่ง (Movement) เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแปลง
ต าแหน่ง ระดบัชัน้ เช่น การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง องคก์ารจะตอ้งอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานมาประกอบการพจิารณา  

1.3 เพื่อการแขง่ขนั (Competition) เมือ่มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน มกัจะ
ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานทัง้กบัมาตรฐานการท างาน และการเปรยีบเทยีบ
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ระหว่างผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนั ส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัในการท างาน ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ของพนกังานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

1.4 เพื่อการใหร้างวลัและการลงโทษ (Reward/Punish) ผลจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน จะถูกน าไปใชใ้นการพจิารณาทัง้การใหร้างวลัและการลงโทษ ทีน่อกเหนือจาก
การเปลีย่นแปลงระดบัต าแหน่ง เช่น การใหโ้ล่ ใบประกาศเกยีรตคิุณ และของรางวลัต่างๆ หรอื 
การลงโทษ เช่น การพกังาน การคาดโทษ เป็นตน้ 

2. วตัถุประสงคด์า้นการพฒันาปรบัปรงุ เป็นการน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน ในช่วงเวลาทีผ่่านมา น าไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

2.1 การคน้หาจดุเด่นและขอ้บกพรอ่งในการปฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อน าไป
วางแผนการพฒันาวธิกีารปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2.2 การก าหนดหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะต้องท าการฝึกอบรม การพฒันาบุคลากรใหม้ขีดี
ความสามารถในการปฏบิตังิานมากขึน้ 

2.3 ท าใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้ราบถงึพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสามารถจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าการปรบัปรงุขดีความสามารถหรอื
สมรรถนะในการปฏบิตังิานใหม้ขีดีความสามารถเพิม่ขึน้ได ้

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การประเมนิผลของการปฏบิตังิาน มปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการในองคก์ารมากมาย 
ดงัทีม่ผีูก้ล่าวถงึประโยชน์ของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ไวห้ลายท่านแตกต่างกนั ดงันี้   
 โกเมซมเีจยี บอลคนิ และ คารด์ี ้ (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2001 : 226-227) 

กล่าวว่า หากพจิารณาถงึประโยชน์ของการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ สามารถพจิารณาได ้2 
ดา้น ดงันี้  

1. ด้านของนายจ้าง (Employer Perspective) 

1.1 เอกสารของการประเมนิผลและผลสะทอ้น (Feedback) ของการปฏบิตังิาน
อาจมคีวามจ าเป็นส าหรบัการป้องกนั หรอืการแสดงหลกัฐานทางกฎหมาย  

1.2 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผล จะเป็นรากฐานของการจ่ายโบนสั หรอื การให้
คุณงามความด ี(Bonus or Merit) อยา่งมเีหตุผล (Rational Basis)  

2. ด้านของลูกจ้าง (Employee Perspective) 

2.1 เอกสารของการประเมนิผล จะเป็นการป้องกนัไมใ่หพ้นกังานถูกกลัน่แกลง้ 
หรอืการเลกิจา้งอย่างไมเ่ป็นธรรม  

2.2 เป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณา ส าหรบัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งอย่าง
มเีหตุผล 
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หลกัการของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การท าการประเมนิผลในการปฏบิตังิานนัน้ อาจมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ไดใ้นระหว่างการ
ด าเนินการ ซึง่วธิกีารทีส่ามารถลดขอ้ผดิพลาดเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานนัน้ สามารถท าไดด้งันี้ 

1. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน จะตอ้งมคีวามแมน่ย าในการประเมนิ ซึง่หมายถงึ  
ความเชื่อถอืไดใ้นผลการประเมนิ (Reliability) เช่น ผูป้ระเมนิถงึแมจ้ะท าการประเมนิหลายๆ
ครัง้ หรอืจะใชผู้ป้ระเมนิหลายๆคนกย็งัคงไดผ้ลการประเมนิเช่นเดมิ นัน่แสดงว่ามคีวามคงเสน้
คงวา เชื่อถอืได ้ เสมอืนกบัการวดัความยาวของเชอืกเสน้หน่ึง ควรไดผ้ลเช่นเดมิไมว่่าจะวดัโดย
ผูป้ระเมนิคนใดหรอืจะวดักี่ครัง้กต็าม  

2. การประเมนิผลการปฏบิตังิานตอ้งมเีครื่องมอืหลกัช่วยในการประเมนิ ซึง่ปจัจบุนั
ไดพ้ฒันาเครือ่งมอืแบบใหม่ เขา้มาช่วยในการประเมนิมากขึน้ เช่น เรือ่งของ บาลานซ ์ สกรอร ์
การด์ (Balance Score Card : BSC) เพริท์ ซพีเีอม็ (Pert CPM) เป็นตน้ 

3. การแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีป่ระเมนิการปฏบิตังิาน จะตอ้งท าการคดัเลอืกใหเ้หมาะสม 
เพราะโดยปกตทิัว่ไปแลว้ผูท้ีท่ าการประเมนิมลีกัษณะอยา่งไร ผลการประเมนิกม็กัจะแสดง
ลกัษณะของผูน้ัน้ออกมา เช่น ถา้ผูป้ระเมนิชอบสิง่ใดกม็กัจะถอืเอาสิง่นัน้ว่าด ี และถอืว่าสิง่ทีไ่ม่
ชอบเป็นสิง่ไมด่ ี ดงันัน้จงึเป็นการพจิารณาในทศันะทีแ่คบ ซึง่บางองคก์ารจงึมกัใชผู้ป้ระเมนิ 2 
คน คอื ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง และ ตวัแทนจากฝ่ายประเมนิผล โดยการพจิารณาจากสองกลุ่มนี้
กเ็พื่อใหก้ารพจิารณาด าเนินไปอยา่งรอบคอบและถูกตอ้งแมน่ย ามากทีสุ่ด 

4. บุคคลผูป้ระเมนิควรมคีวามเขา้ใจในหลกัการ วตัถุประสงค ์และวธิกีาร หากมกีาร 

รว่มกนัพจิารณา ควรรว่มปรกึษาหารอืกนัเสยีก่อนว่าจะด าเนินการกนัอย่างไร เพื่อใหว้ธิกีาร
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั การเรยีนรูห้ลกัการก่อนทีจ่ะพจิารณานัน้ ถงึแมจ้ะมขีอ้ผดิพลาดใน
เวลาต่อมา แต่กเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าผูน้ัน้เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจและเอาใจใส่เป็นอยา่งด ี

5. พงึระลกึอยูเ่สมอว่าการประเมนิจะมผีลโดยตรงต่อความรูส้กึของพนกังาน ซึง่การ
ประเมนิจะใชว้ธิกีารใดกแ็ลว้แต่ ไมใ่ช่ประเดน็ส าคญัเท่ากบัว่า การประเมนิผลนัน้ตอ้งใหค้วาม
ยตุธิรรม เพราะความยตุธิรรมเป็นปจัจยัส าคญัทีส่รา้งความรูส้กึทีด่ ีและท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 

6. วธิกีารหรอืขอ้แนะน าใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประเมนิ ควรจะน ามาใชเ้พื่อท าให้ 
การประเมนิผลถูกตอ้งมากขึน้ อยา่งน้อยผูท้ าหน้าทีใ่นการประเมนิ จะตอ้งมกีารสงัเกตในตวั
พนกังานอยา่งเพยีงพอ เพื่อจะไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมของพนกังานคนนัน้โดยตลอด กล่าวอยา่ง
งา่ยๆกค็อื จะตอ้งรวบรวมหลกัฐานและปจัจยัต่างๆ มาประกอบการประเมนิใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท าได ้

7. ผูป้ระเมนิจะตอ้งขจดัความรูส้กึทีเ่ป็นความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหว่างตนเองกบั
พนกังานออกไป นัน่หมายถงึการพยายามลดอคตหิรอืความโน้มเอยีงทีอ่าจเกดิขึน้ โดยใหย้ดึ
ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดต้ัง้เอาไวอ้ยา่งสมเหตุสมผลก่อนการประเมนิ 
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ข้อมลูท่ีน ามาใช้ประกอบการประเมินผล 

 ขอ้มลูทีร่วบรวมขึน้ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการประเมนินัน้ สามารถรวบรวมขอ้มลูไดจ้าก
เอกสารต่างๆ ในองคก์าร ดงันี้ 

1. เอกสารบรรยายลกัษณะของงาน 

2. เอกสารบรรยายคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน 

3. เอกสารคู่มอืองคก์าร 

4. เอกสารโครงสรา้งองคก์าร 

5. บนัทกึหรอืรายงานการปฏบิตังิานของพนกังาน 

6. ทะเบยีนประวตัแิฟ้มขอ้มลูของพนกังาน 

7. แบบฟอรม์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

เทคนิควิธีการประเมินผล  

 เทคนิคหรอืวธิกีารในการประเมนิผล ทีน่ิยมใชก้นัทัว่ไปนัน้ สามารถกระท าไดห้ลายวธิ ี
ซึง่จะไดอ้ธบิายรายละเอยีดของแต่ละวธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. วิธีการให้คะแนนตามมาตราส่วนหรือขีดระดบั (Graphic Rating Scale) 

วธินีี้เป็นวธิดี ัง้เดมิทีย่งัคงนิยมใชก้นัอยู่ทัว่ไป เป็นการก าหนดคุณสมบตัต่ิางๆไวบ้น
มาตราส่วน โดยเริม่จากซา้ยสุดไปหาขวาสุด โดยในแต่ละช่องจะมใีหเ้ลอืกว่าคุณสมบตัขิอง
พนกังานอยูใ่นระดบัใดจากน้อยไปหามาก แต่สิง่ทีเ่ป็นปญัหาคอืจะเลอืกคุณสมบตัอิยา่งไรมาใส่
ไวใ้นแต่ละงาน เพราะงานแต่ละประเภทตอ้งการคุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปเราจงึตอ้ง
แบ่งลกัษณะงานก่อน เช่นงานทีต่อ้งใชล้กัษณะการปฏบิตั ิกบั งานทางดา้นการบรหิาร หากเป็น
งานปฏบิตัจิะสามารถพจิารณาโดยประเมนิไดจ้ากปรมิาณ และคุณภาพของผลงานเกีย่วกบั
ความรูใ้นงาน ความขยนั ความคดิสรา้งสรรค ์ ความรว่มมอื เป็นต้น แต่หากเป็นงานบรหิาร จะ
พจิารณาจากความเป็นผูน้ า ความสามารถในการวเิคราะห ์และความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

2. วิธีการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

วธินีี้จะท าการประเมนิจากรายการคุณสมบตัขิองพนกังาน ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดงันี้ 

2.1 แบบถ่วงน ้าหนัก (Weight Checklist) การประเมนิแบบน้ีจะประกอบดว้ย
ขอ้ความต่างๆ ทีอ่ธบิายถงึลกัษณะเกีย่วกบัพฤตกิรรมต่างๆในการปฏบิตังิานตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไว ้ และมกีารก าหนดคะแนนจากน้อยไปหามาก โดยผูป้ระเมนิจะท าเครื่องหมายลงใน
หวัขอ้ทีต่รงกบัพฤตกิรรมของผูร้บัการประเมนิมากทีสุ่ด แลว้น าคะแนนในหวัขอ้ต่างๆมารวมกนั 
ในบางครัง้อาจก าหนดน ้าหนกัคะแนนพเิศษถ่วงเป็นตวัคณู ซึง่ท าใหพ้ฤตกิรรมหรอืปจัจยับางขอ้
มคี่าคะแนนมากน้อยแตกต่างจากปจัจยัอื่นๆ 
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2.2 แบบบงัคบัให้เลือก (Force Choices) วธินีี้มหีลกัการเช่นเดยีวกบัแบบถ่วง
น ้าหนกั แต่มขีอ้แตกต่างอยูท่ีว่่าการประเมนิแบบน้ีจะก าหนดขอ้ความหลายๆชุด ชุดละ 4 
ขอ้ความ หรอืมากกว่า โดยขอ้ความทัง้ 4 ขอ้จะมลีกัษณะทีเ่ป็นไปในแง่บวก 2 ขอ้ความ และใน
แงล่บ 2 ขอ้ความ  

3. วิธีแบ่งขัน้ (Grading) 

วธินีี้จะท าการก าหนดคุณลกัษณะของพนกังานทีเ่ขา้รบัการประเมนิ แลว้อธบิายค า
จ ากดัความของแต่ละคุณลกัษณะไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ความอุตสาหะพากเพยีร การรูจ้กัตดัสนิใจ 
การปรบัตวั เป็นตน้ หลงัจากนัน้จะท าการแบ่งขัน้คุณลกัษณะแต่ละอยา่ง ซึง่โดยทัว่ไปจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ เช่น ดมีาก ปานกลาง ตอ้งปรบัปรงุ แต่บางแห่งอาจแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คอื ขัน้ที ่
1 ถงึ 5 และใหค้ าจ ากดัความแต่ละขัน้ว่าเป็นอย่างไร การประเมนิวธินีี้คลา้ยคลงึกบัวธิใีหค้ะแนน
ตามมาตรส่วนหรอืขดีระดบั 

4. วิธีการประเมินตามค่าคะแนน (Point Rating) 

เป็นวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ตามรายการหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของแต่ละลกัษณะงานของแต่ละต าแหน่ง เช่น รายการเกีย่วกบัคุณภาพและปรมิาณ
งานทีท่ าส าเรจ็ ความอุตสาหะ ความคดิรเิริม่ ความฉับไวในการแก้ปญัหาและการตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง เป็นตน้ โดยผูป้ระเมนิจะใหค้ะแนนในแต่ละรายการของแบบประเมนิของพนกังานแต่ละ
คน ใหม้คีะแนนรวมทัง้หมดทุกรายการเท่ากบั 100 คะแนน กล่าวคอื ถา้พนกังานผูใ้ดปฏบิตังิาน
ไดด้ ี กม็คีะแนนทีส่งูกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานไมค่่อยด ี เช่นเดยีวกบัการใหค้ะแนนสอบไล่แบบอตันยั
นัน่เอง  

 ส าหรบัวธิทีี ่ 1 ถงึ วธิทีี ่ 4 เป็นการประเมนิผลแบบรายบุคคล โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิานและจากคุณลกัษณะหรอืบุคลกิภาพของบุคคล 

5. การจดัล าดบัท่ี (Ranking) 

วธินีี้ผูป้ระเมนิจะถูกก าหนดใหท้ าการประเมนิออกมาว่า พนกังานผูใ้ดเป็นบุคคลที่
ท างานไดด้ทีีสุ่ดเรือ่ยไปจนถงึล าดบัต ่าสุด วธินีี้จะพจิารณาถงึคุณสมบตัโิดยรวมของพนกังานซึง่
เป็นวธิทีีง่า่ยต่อการท าความเขา้ใจ และการปฏบิตั ิ แต่จะเหมาะสมกบักลุ่มคนทีม่จี านวนไม่มาก
นกั  ซึง่หากมขีนาดของกลุ่มมากเกนิไป จะท าใหก้ลายเป็นเรือ่งยากในทางปฏบิตั ิ และโดยปกติ
แลว้จะไมค่วรเกนิ 20 คน 

6. แบบเปรียบเทียบรายบคุคล (Comparison) 

วธินีี้เป็นการพยายามเปรยีบเทยีบพนกังานแต่ละคนกบัคนอื่นๆ ในแผนกเดยีวกนั 
แลว้จดัเรยีงล าดบั จากผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ด ไปยงัผู้ทีไ่ดค้ะแนนต ่าสุด จนครบทุกคน ซึง่ใน
การเปรยีบเทยีบรายบุคคลเพื่อจดัเรยีงล าดบันี้ จะใชป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน เช่น 
ประสทิธภิาพในงาน ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละบุคลกิภาพ อย่างไรกต็าม วธิกีารจดัอนัดบัคน
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ในกลุ่มเช่นนี้ จะไมส่ามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่นๆได ้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมลีกัษณะ
ของงานแตกต่างกนั 

7. การจบัคู่เปรียบเทียบ (Paired Comparison) 

     วธินีี้เป็นวธิทีีถู่กพฒันาขึน้มาเพื่อช่วยใหว้ธิกีารจดัล าดบัมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะในแงข่องความสะดวกและความถูกตอ้ง กล่าวคอืในขัน้แรกจะท าการแยกชื่อพนกังาน
ทีจ่ะถูกประเมนิออกจากกนั โดยท าการบนัทกึลงในแบบฟอรม์แต่ละแผ่นแลว้น ามาเปรยีบเทยีบ
กนัเป็นคู่ๆ กจ็ะท าใหส้ามารถจดัล าดบัได้ 

8. แบบกระจายเป็นกลุ่ม (Force Distribution) 

การประเมนิบางวธิจีะเปิดโอกาสใหห้วัหน้างานใชอ้คตสิ่วนตวัในการประเมนิ ดงันัน้
วธินีี้จงึเป็นการป้องกนัไมใ่หผู้ป้ระเมนิใชอ้คตสิ่วนตวัหรอืเกดิความล าเอยีง นัน่คอื จะตอ้งท าการ
กระจายคุณสมบตัขิองพนกังานในลกัษณะของการกระจายตามปกต ิ โดยกลุ่มบุคคลทีถู่กน ามา
ประเมนิจะถูกแบ่งเป็น 5 ระดบัชัน้ คอื ชัน้ดทีีสุ่ด ดรีองลงมา ปานกลาง ค่อนขา้งต ่า และต ่าทีสุ่ด 
ซึง่จะมลีกัษณะของการกระจาย ดงันี้ รอ้ยละ 10 ใหอ้ยูใ่นช่วงดทีีสุ่ด รอ้ยละ 20 ส าหรบัระดบั
รองลงมา รอ้ยละ 40 อยูร่ะดบัปานกลาง รอ้ยละ 20 อยูร่ะดบัค่อนขา้งต ่า และ รอ้ยละ 10 ที่
เหลอือยูใ่นระดบัต ่าทีสุ่ดของกลุ่ม อยา่งไรกต็าม วธินีี้เป็นวธิทีีก่ าหนดขึน้มาจากสมมตฐิานทีผ่ดิ
จากหลกัความเป็นจรงิ เนื่องจากการกระจายทีป่กต ิ จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่กตแิละมจี านวนมาก 
แต่ในการคดัเลอืกคนเขา้ท างานองคก์ารจะตอ้งเลอืกเอาคนทีม่คีุณสมบตัทิีไ่มด่อีอก และรบัคน
เขา้มาเฉพาะกลุ่มคนทีม่คีุณสมบตัทิีด่สีุด ดรีองลงมา หรอื อยา่งน้อยทีสุ่ด กเ็ป็นระดบัดปีาน
กลาง ดงันัน้การกระจายของกราฟ จงึไมใ่ช่รปูโคง้ปกติ 
 ส าหรบัวธิทีี ่5 ถงึ วธิทีี ่8 เป็นการประเมนิผลเปรยีบเทยีบระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยงัมี
วธิกีารประเมนิผลโดยพจิารณาจากเกณฑต่์างๆ หรอืการประเมนิผลดว้ยวธิกีารอื่นๆ ดงัจะกล่าว
ต่อไป ในเรือ่งวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานทีย่ดึพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานเป็นหลกั (Job 

Performance Or Behavior Based Approach) 

9. วิธีการประเมินแบบเน้นเหตกุารณ์ส าคญั (Critical Incident) 

การทีจ่ะรูว้่าพนกังานคนใดปฏบิตังิานไดผ้ลเป็นอยา่งไรนัน้ จะตอ้งอาศยัผลการ
ท างานของคนงานทีเ่กดิขึน้ โดยวธินีี้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงจะตอ้งมสีมดุบนัทกึ เพื่อท าการ
บนัทกึเหตุการณ์ทีส่ าคญั ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนว่า แต่ละคนมพีฤตกิรรมทีม่ผีลโดยตรง
ต่อความส าเรจ็ หรอืความบกพรอ่งต่องานทีท่ าหรอืไม่อยา่งไร ซึง่ในการบนัทกึนัน้จะตอ้งแยก
ลกัษณะของคุณสมบตัหิรอืพฤตกิรรมของพนกังานออกเป็นประเภทๆไป เช่น แยกเป็น ดา้นการ
ตดัสนิใจ ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ประสทิธภิาพ ความเป็นอสิระในการท างาน ความ
ถูกตอ้งของงาน ความรบัผดิชอบและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็นตน้ ซึง่การบนัทกึประจ าวนัจะ
ช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาจ าเหตุการณ์ต่างๆ ได ้
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10. วิธีการบรรยายความ (Free-form Essay) 

วธินีี้ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูเ้ขยีนประเมนิการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน ซึง่
สามารถเขยีนไดอ้ย่างอสิระเป็นขอ้ความลงในกระดาษประเมนิ โดยไมม่รีปูแบบอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งเฉพาะ และผูเ้ขยีนจะเสนอความคดิเหน็อย่างไรกไ็ด ้ วธินีี้ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพจิารณา
อยา่งรอบคอบ  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจะตอ้งกลัน่กรองอยา่งด ี ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมี
ความสามารถในการวเิคราะห ์ มวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล และตอ้งรูจ้กัสงัเกตการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนว่าเป็นคนลกัษณะและพฤตกิรรมอยา่งไร 

11. วิธีการประเมินผลตามแบบพรอบสต์ (Probst Rating Plan) 

เป็นวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานที ่ J.B. Probst จดัท าขึน้ โดยใชห้ลกัการการ
จดัล าดบัความประพฤตหิรอืบุคลกิลกัษณะประมาณ 100 กว่ารายการ ซึง่ใชป้จัจยัในการแยก
ลกัษณะพฤตกิรรมหรอืบุคลกิลกัษณะของแต่ละคนออกจากกนั ดว้ยลกัษณะทีส่งัเกตเหน็ไดง้า่ย 
และสามารถแยกแยะเรยีบเรยีงได ้ ทัง้นี้ในการก าหนดคุณลกัษณะเพื่อประเมนิพนกังานในระดบั
ปฏบิตังิาน จะมคีวามแตกต่างจากลกัษณะที่ก าหนดไวส้ าหรบัประเมนิระดบัผูบ้งัคบับญัชา หรอื
ระดบับรหิาร และนอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ป้ระเมนิเพิม่เตมิปจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานได้
ดว้ย โดยในการประเมนิใหผู้ป้ระเมนิพจิารณาลกัษณะพฤตกิรรม หรอืบุคลกิลกัษณะของผูร้บั
การประเมนิ แลว้ท าเครือ่งหมายลงในช่องน ้าหนกัตามทีก่ าหนด จากนัน้จงึรวมคะแนนกจ็ะได้
คะแนนรวมของผลการประเมนิ 

12. วิธีการประเมินโดยมีผูร่้วมประเมินหลายคน (Multiple Rating, Multiple  

Appraisal หรือ Group Rating) 

วธินีี้จะใชผู้ป้ระเมนิหลายคน ซึง่สามารถท าได ้ 2 แบบคอื ผูป้ระเมนิแต่ละคนต่าง
คนต่างประเมนิผลแลว้ส่งใหฝ้า่ยบุคคลรวบรวมเป็นผลประเมนิ หรอื  มกีารอภปิรายงานของ
พนกังานในการประชุม โดยหวัหน้างานจะท าหน้าทีใ่นการจดัประชุมขึน้ ตามเวลาทีก่ าหนดและ
ผูป้ระเมนิ จะท าการเสนอผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน ต่อจากนัน้สมาชกิที่
อยูใ่นทีป่ระชุมกจ็ะรว่มกนัประเมนิสรุปอกีครัง้หนึ่ง 

13. วิธีการประเมินร่วมกนั (Mutual Rating) 

วธิกีารประเมนิรว่มกนันี้ จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัหลาย
องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. สมาชกิทุกคนในกลุ่มทีท่ างานรว่มกนัมสี่วนรว่มในการประเมนิ 

2. การประเมนิสมาชกิในกลุ่มทลีะคนโดยใชว้ธิกีารลงคะแนนลบั 

3. ประเดน็หรอืปจัจยัทีจ่ะน ามาใชใ้นการประเมนิ ตลอดจนวธิกีารประเมนิ 

นัน้ สมาชกิทุกคนจะรว่มกนัก าหนดขึน้ 

4. ผลการประเมนิและการตดิตามผลการประเมนิ จะตอ้งเปิดเผยรบัรูก้นัทัว่ไป 
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5. ผลการประเมนิจะถูกน าไปใชอ้ยา่งไรนัน้ สมาชกิในกลุ่มควรจะตอ้งรว่มกนั
ก าหนด 

14. วิธีการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Rating) 

วธินีี้เป็นการประเมนิผลโดยกลุ่มพนกังาน ทีเ่ป็นผูร้ว่มงานในแผนกเดยีวกนัเป็นผู้
ประเมนิ ซึง่โดยทัว่ไปแมว้่าผลการประเมนิโดยกลุ่มเพื่อนรว่มงาน จะมบี่อยครัง้ทีส่อดคลอ้งกบั
ผลการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชากต็าม แต่ในทางความเป็นจรงิมกัจะปรากฏว่าการประเมนิโดย
กลุ่มเพื่อนรว่มงาน จะแสดงถงึความแตกต่างเกีย่วกบัพฤตกิรรมบางอย่างของพนกังานดว้ยกนัที่
ผูบ้งัคบับญัชาอาจมองไมเ่หน็ จงึท าใหว้ธิกีารประเมนิแบบน้ีแตกต่างกบัวธิอีื่นๆ เช่น เมือ่มี
ต าแหน่งหวัหน้างานว่างลง การประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยกลุ่มเพื่อนรว่มงานจะใหผ้ลทีด่กีว่า
วธิอีื่นๆ เพราะจะท าใหส้ามารถพจิารณาบุคคลทีเ่หมาะสม ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในหมูเ่พื่อนรว่มงาน 
เขา้มาด ารงต าแหน่งหวัหน้างานไดโ้ดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

15. วิธีการประเมินด้วยตนเอง (Self-appraisal หรือ Self-rating) 

วธินีี้เป็นวธิกีารทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของตน โดย
การวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิาน และพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานส าหรบัระยะเวลาทีผ่่านมาและ
เขยีนสรปุผล บางหน่วยงานอาจก าหนดค าถามขึน้เองโดยตกลงกนัก าหนดขึน้ หรอือาจยดึถอื
ค าอธบิายงานในต าแหน่งงานทีท่ าการประเมนิ หรอืโครงการทีจ่ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนววเิคราะห ์
แลว้ท าการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิกบัหวัหน้างาน ซึง่เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน และเมือ่อภปิรายประเดน็ต่างๆในการประเมนิ จนสามารถตกลงประนีประนอมกนัได้
แลว้ ผลการประเมนิใหมน่ี้จะเกบ็รกัษาไวใ้นสมดุประวตัิของพนกังานแต่ละคน 

16. วิธีการประเมินโดยวิธีสมัภาษณ์ (Field Interview Method หรือ Field 

Review Method) 

วธิกีารนี้เจา้หน้าทีข่องฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ จะท าการสมัภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชา
เกีย่วกบังานทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนรบัผดิชอบ รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดของพนกังานที่
ตอ้งการจะประเมนิ โดยเจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคลจะตอ้งเตรยีมค าถามทีจ่ะถามไวก่้อน เช่น พนกังาน
ท างานเป็นทีพ่อใจหรอืไม ่ ในแงใ่ดบา้ง ท าผดิพลาดอะไรบา้งและมขีอ้บกพรอ่งอะไรบา้ง เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัพนกังานอื่นแลว้เป็นอยา่งไร เป็นตน้ เมือ่ท าการสมัภาษณ์เสรจ็กจ็ะจดัท า
รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งคนืไปใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาและแกไ้ขเพิม่เตมิ เมือ่ได้
ขอ้มลูรายละเอยีดการประเมนิผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคลเรยีบรอ้ยแลว้ จงึจะท ารายงาน
ผลการประเมนิแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนกังานคนนัน้ ท าการรบัรองความถูกตอ้งอกีครัง้หนึ่ง 

17. วิธีการประเมินแบบใช้ศนูยก์ลางการประเมิน (Assessment Center) 

วธิกีารนี้เป็นวธิทีีถู่กน ามาใชเ้พื่อเป็นการประเมนิผลในการปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นความ
คาดหวงัต่อบุคลากรในอนาคต หรอืประเมนิหาศกัยภาพบุคลากรว่า จะเหมาะสมกบังานทีย่งัไม่
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เคยมปีระสบการณ์มาก่อนหรอืไม ่ ซึง่ในการประเมนิตามวธิกีารดงักล่าวนี้ บุคลากรทีค่าดว่าจะ
สามารถปฏบิตังิานไดจ้ากหน่วยงานอื่นหรอืฝา่ยอื่น จะถูกจดัใหม้าท างานอยูร่วมกนัประมาณ 2-

3 วนั และจะไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน ซึง่มลีกัษณะสอดคลอ้งหรอืเหมอืนกบังานทีจ่ะตอ้ง
ท าการปฏบิตัจิรงิๆ ในการมอบหมายงานใหท้ดลองปฏบิตันิัน้ อาจมอบหมายใหแ้ต่ละคนทดลอง
ท าโดยเอกเทศ หรอือาจใหท้ ารว่มกนัเป็นกลุ่มกไ็ด ้ ซึง่ผูถู้กประเมนิตอ้งพยายามท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหด้ทีีสุ่ด การประเมนิผลแบบน้ี ผูถู้กประเมนิจะถูกประเมนิอยา่งละเอยีดหลายๆ ดา้น 
เช่น การสอบประวตัสิ่วนบุคคล การทดสอบการปฏบิตังิาน การเล่นเกมธุรกจิ การใหแ้บบฝึกหดั
เกีย่วกบัการคน้หาขอ้เทจ็จรงิ การวเิคราะหเ์ฉพาะเรือ่ง การทดสอบภาวะผูน้ า ทดสอบการ
ตดัสนิใจและทดสอบทางดา้นจติวทิยา โดยกลุ่มผูป้ระเมนิกลุ่มหนึ่งซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ หรอืมี
ประสบการณ์ จะคอยสงัเกตบนัทกึการปฏบิตังิาน ทัง้จดุอ่อน จดุแขง็ และศกัยภาพของผูถู้ก
ประเมนิแต่ละคน ตลอดระยะเวลาทีม่าอยูร่วมกนั หลงัจากนัน้กลุ่มผูป้ระเมนิกจ็ะท าการพจิารณา
รว่มกนั เพื่อท าการคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด ทีจ่ะไดร้บัการมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน
จรงิ 

18. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมโดยอาศยัมาตราส่วน (Behaviorally 

Anchored Rating Scales -BARS) 

วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่ดพ้ฒันาขึน้มาใหม่ และยงัไม่ไดน้ าไปปฏบิตัิ
อยา่งแพรห่ลายนกั โดยจะท าการประเมนิทีเ่น้นไปยงัเหตุการณ์ส าคญั วธินีี้จะกระท าโดยให้
หวัหน้างานอธบิายหรอืบรรยายเกี่ยวกบัสภาพทีด่แีละไมด่ใีนการปฏบิตังิาน จากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการบรหิารงานบุคคล กจ็ะน าเอาผลของการบรรยายดงักล่าวมาจดักลุ่มประเภท ซึง่อาจแบ่ง
ออกเป็น 5-10 ประเภท หลงัจากนัน้จะกระท าเช่นเดยีวกบัวธิกีารตรวจสอบรายการแบบถ่วง
น ้าหนกั กล่าวคอื แต่ละขอ้ความหรอืแต่ละรายการจะถูกประเมนิโดยหวัหน้างาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาอื่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นผู้บรรยาย ใหเ้ป็นผูท้ าการประเมนิขอ้ความเหล่านี้แทน 
หลงัจากนัน้กจ็ะมกีารทดลองตรวจสอบ เพื่อดวู่าการประเมนิดงักล่าวนัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่ ซึง่จะ
เชื่อถอืไดห้รอืไมน่ัน้ กต่็อเมื่อไมม่กีารเบีย่งเบนทีส่ าคญั 

19. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมท่ีได้จากการสงัเกตการณ์โดยอาศยัมาตรา
ส่วน (Behavioral Observation Scale) 

วธินีี้พฒันามาจากวธิกีารประเมนิตามพฤตกิรรม โดยอาศยัมาตราส่วน (BARS) 
เนื่องจากวธิกีารประเมนิแบบ “BARS” มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้ความทีบ่รรยายลกัษณะเหตุการณ์
ทีส่ าคญั ทีน่ ามาจดัท าเป็นมาตราส่วนนัน้มจี านวนจ ากดั ซึง่ขอ้ความบางส่วนไมไ่ดน้ ามาใช้
ประโยชน์ และผูบ้งัคบับญัชาทีท่ าหน้าทีป่ระเมนิ ไมส่ามารถหาขอ้ความในแบบประเมนิที่
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ หรอื ผลทีไ่ดจ้ากการ
สงัเกตการณ์ของผูป้ระเมนิ ไมส่ามารถอธบิายได้อย่างชดัเจน หรอืไมไ่ปในแนวทางเดยีวกบั
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ขอ้ความทีก่ าหนดไวใ้นแบบประเมนิ ดงันัน้ จงึไดม้กีารพฒันาวธิกีารประเมนิตามพฤตกิรรมทีไ่ด้
จากการสงัเกตการณ์โดยอาศยัมาตราส่วน (BOS) ขึน้ เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา 
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบ “BOS” นี้ มสีาระส าคญัเหมอืนวธิกีารประเมนิแบบ 
“BARS” ทุกประการ ยกเวน้ในส่วนของการพฒันารปูแบบของมาตราส่วน และขัน้ตอนในการคดิ
ค่าคะแนนทีต่่างกนั ซึง่การวเิคราะหท์างสถติขิองวธินีี้ จะสามารถระบุถงึพฤตกิรรมหรอื
เหตุการณ์ทีส่ าคญัไดอ้ยา่งชดัเจน ระหว่างพนกังานทีท่ างานอยา่งมปีระสทิธผิล กบัพนกังานที่
ท างานอย่างไม่มปีระสทิธผิล 

20. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียึดผลส าเรจ็ของงานหรือวตัถปุระสงค์
เป็นหลกั (Result or Objective Based Approach)  

เป็นวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทีมุ่ง่ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
ในแงผ่ลส าเรจ็ของงานตามวตัถุประสงค ์ หรอืเป้าหมาย หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ โดยมกัจะ
ประเมนิในรปูของปรมิาณ คุณภาพ เวลา หรอืประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน มทีัง้การประเมนิ
ตามผลงาน (Appraisal By Result) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า “Management By Objective : 

MBO” ซึง่ถอืเอาผลการปฏบิตังิานเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา โดยการพจิารณาจะค านึงถงึ
ผลงานเป็นหลกั แต่จะไมค่ านึงถงึวธิกีารกระท า ส่วนวธิกีารประเมนิโดยใชต้วับ่งชีโ้ดยตรง (The 

Direct Index) เน้นหลกัการประเมนิโดยพจิารณาจากผลงานเพยีงอย่างเดยีว โดยจะไมพ่จิารณา
คุณลกัษณะ หรอืพฤตกิรรมของผูร้บัการประเมนิ และเมื่อรวบรวมจากหลายๆงานกจ็ะกลายเป็น
กลุ่มตวัชีว้ดัทีเ่ป็นตวัเลข (Numerical Index) เพื่อใชส้ าหรบัวดัผลงานของต าแหน่งใด ต าแหน่ง
หนึ่ง ดงัตวัอยา่งเช่น การวดัยอดการขาย ยอดเงนิทีจ่ดัเกบ็ได ้ เป็นตน้ และส าหรบัวธิกีาร
ประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Of Performance) นี้จะน าเอา
ผลการปฏบิตังิานจรงิทีไ่ด ้ มาพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวล้่วงหน้า ซึง่
คลา้ยคลงึกบัวธิกีารประเมนิโดยใชต้วัชีว้ดัโดยตรง แต่แทนทีจ่ะใชเ้พยีงจ านวนตวัเลขในตวัชีว้ดั 
ซึง่จะแสดงถงึเป้าหมายอย่างรวมๆและกวา้งๆ การประเมนิผลตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน จะ
ท าการก าหนดรายละเอยีดของเป้าหมายทีจ่ะใชว้ดัผลการปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน โดยระบุ
เงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน ซึง่จะใชข้อ้ความบอกใหท้ราบดว้ย  

21. วิธีจดบนัทึกปริมาณงาน (Production Record) 

วธินีี้เป็นวธิทีีน่ิยมใชก้บังานทีเ่น้นงานประจ า (Routine) ซึง่ตอ้งท าซ ้าๆ เหมอืนเดมิ 
และสามารถก าหนดนบัผลงานไดอ้ย่างชดัแจง้ เช่น งานพมิพ ์ งานผลติทางอุตสาหกรรม งาน
เกบ็เอกสาร เป็นตน้ โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบผลงานรวมทีค่นงานปฏบิตัิได ้ และท าการนบั
จ านวนปรมิาณงานทีไ่ดท้ าไวต่้อวนั ต่อสปัดาห ์ หรอืต่อเดอืน กบัมาตรฐานปรมิาณของงานทีไ่ด้
ก าหนดไวล้่วงหน้า ซึง่ไดจ้ากวธิกีารศกึษาดว้ยการจบัเวลาและการเคลื่อนไหวเขา้มาช่วย 
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22. วิธีบนัทึกผลการปฏิบติังานตามช่วงเวลา (Periodic Test) 

วธิปีระเมนิผลการปฏบิตังิานแบบนี้ จะท าการวดัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งทีก่ าหนด เช่น วดัผลความเรว็ในการพมิพต่์อนาทขีองพนกังานพมิพด์ดีว่า
พมิพไ์ดก้ีค่ า หรอืการจดบนัทกึปรมิาณงาน ทีท่ าไดภ้ายในหกเดอืนหรอืหนึ่งปี 

23. วิธีทดสอบผลงาน (Performance Test) 

เป็นการออกแบบวธิกีารทดสอบผลการปฏบิตังิาน เพื่อน ามาใช้ในการทดสอบและ
ประเมนิผลแลว้ท าการตดิตามประเมนิว่า พนกังานผูน้ัน้จะสามารถท างานไดผ้ลดหีรอืไมด่ี
อยา่งไร หลงัจากนัน้กจ็ะน าไปประกอบการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หรอืใหร้างวลัอยา่ง
อื่นในกรณทีีม่ผีลงานด ีหรอืแมแ้ต่การลงโทษในกรณีทีม่ผีลงานต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

24. วิธีการวิเคราะหห์น้าท่ีและความรบัผิดชอบตามต าแหน่ง (Analysis Of 

Position Functions And Responsibilities) 

วธินีี้หวัหน้างานจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบังานในแต่ละต าแหน่ง โดยการประเมนิจะ
มุง่พจิารณาไปยงัผลงานโดยตรงมากกว่าคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล เช่น การพจิารณาว่าผลงาน
เป็นทีพ่อใจหรอืไม ่ถา้ไมเ่ป็นทีพ่อใจจะมแีนวทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร เป็นตน้  

25. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องศา (360 Degree System) 

เป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบผสมผสานหลากหลายวธิเีขา้ดว้ยกนั ซึง่เน้น
ใหท้ราบถงึ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของพนกังานผูร้บัการ
ประเมนิ จากหลายแหล่งขอ้มลูเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง แมน่ย า และเชื่อถอืไดม้ากกว่าการประเมนิ
โดยผูบ้งัคบับญัชาแต่เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ ไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิแบบผสมผสานกนัหลายวธิทีัง้
วธิกีารประเมนิผลทีย่ดึคุณลกัษณะบุคคลเป็นหลกั และการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีมุ่ง่เน้น
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีท่ าใหง้านส าเรจ็ ซึง่ไดแ้ก่วธิปีระเมนิโดยใชผู้ป้ระเมนิหลายคน วธิี
ประเมนิโดยใชเ้พื่อนรว่มงานประเมนิ วธิปีระเมนิตนเอง รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งไดแ้ก่ ลกูคา้ภายใน 
ลกูคา้ภายนอก และผูส้่งวตัถุดบิในการผลติ เป็นตน้ 

26. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยการใช้ดชันีวดัผลส าเรจ็ของงานหลกั 

(Key Performance Indicators - KPI) 

การประเมนิผลโดยใชด้ชันีชีว้ดัผลงานหลกั เป็นวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
อกีวธิหีน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนั โดยเฉพาะองคก์ารทีมุ่ง่เน้นการบรหิาร
จดัการสมยัใหมเ่พื่อใหเ้ป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลศิ วธิกีารประเมนินี้ถูกพฒันาขึน้จากวธิกีาร
ประเมนิผลทีย่ดึผลส าเรจ็ของงานหรอืวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั ซึง่มขีอ้จ ากดัหรอืมจีุดอ่อนในแง่
ของความเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ กลยทุธข์ององคก์าร ในอนัทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารมี
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยมกีารพฒันาเป็นดชันีชีว้ดัผลงานหลกัเพื่อประเมนิผล
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ความส าเรจ็ขององคก์าร เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าองคก์ารจะสามารถเตบิโต แข่งขนัไดอ้ย่าง
ยัง่ยนืในระยะยาว 

อยา่งไรกต็าม การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานนัน้จะตอ้งพจิารณาถงึ
ประเภทงานทีไ่ดร้บัผดิชอบและหน่วยงานทีป่ฏบิตั ิ ซึง่ลกัษณะหรอืรปูแบบในการประเมนิจะมี
ความแตกต่างกนัไปแลว้แต่ส่วนราชการ โดยผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งแนวทางในการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของพนกังานราชการ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ ดงันี้  (คณะกรรมการการ
บรหิารพนกังานราชการ, 2554) 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เพื่อเป็นการปรบัปรงุการประเมนิผลของการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ  โปร่งใส เป็นธรรม และมมีาตรฐาน ทีเ่หมาสมและเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
ยิง่ขึน้ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๑๘  วรรคสอง ของระเบยีบส าหนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
พนกังานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ จงึก าหนดแนว
ทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังานราชการไวด้งันี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง แนว
ทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๒ ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง แนวทางการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ลงวนัที ่๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

ขอ้ ๓ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
การทีส่่วนราชการ จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารพนักงานราชการ และน าผลการประเมนิไป
ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ แลว้แต่กรณ ีดงันี้ 

๑) การเลื่อนค่าตอบแทน 

๒) การเลกิจา้ง 

๓) การต่อสญัญาจา้ง 

๔) อื่นๆ 

ขอ้ ๔ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ ม ี๒ ประเภท ดงันี้ 
๑) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไป 

๒) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการพเิศษ 
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ขอ้ ๕ ใหส้่วนราชการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยส่วน
ราชการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีม่คีวามชดัเจน 

ขอ้ ๖ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไป ใหป้ระเมนิจากผลงาน
ของพนกังานราชการผูน้ัน้  โดยมุง่เน้นผลการสมัฤทธิข์องงานและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน  
โดยก าหนดใหม้สีดัส่วนของผลสมัฤทธิข์องงานไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

(ก) การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน  ใหพ้จิารณาจากองคป์ระกอบ  ดงันี้ 
(๑) ปรมิาณผลงาน 

(๒) คุณภาพผลงาน 

(๓) ความรวดเรว็หรอืความตรงต่อเวลา 

(๔) การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

(ข) การประเมนิพฤตกิรรมการในปฏบิตังิาน  ใหส้ว่นราชการก าหนดสมรรถนะที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของงาน  และระบุพฤตกิรรมบ่งชีท้ีพ่ ึงประสงค์
ของแต่ละสมรรถนะ  แลว้ใหป้ระเมนิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการปฏบิตังิานจรงิของพนกังาน
ราชการ เปรยีบเทยีบกบัสมรรถนะพฤตกิรรมบ่งชีท้ีก่ าหนด 

 

ในแต่ละรอบของการประเมนิผล  ใหส้่วนราชการน าผลคะแนนการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานราชการ มาจดักลุ่มตามผลคะแนนเป็น  ๕  ระดบั  คอื  ดเีด่น  ดมีาก  ด ี 
พอใช ้    ตอ้งปรบัปรงุ  โดยก าหนดใหช้่วงคะแนนประเมนิของแต่ละระดบัผลการประเมนิ  ดงันี้ 

ดเีด่น  ๙๕ – ๑๐๐    คะแนน 

ดมีาก  ๘๕ – ๙๔      คะแนน 

ด ี   ๗๕ – ๘๔      คะแนน 

พอใช ้  ๖๕ – ๗๔      คะแนน 

ตอ้งปรบัปรงุ  น้อยกว่า ๖๕    คะแนน 

แบบประเมนิผลในการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไป  ส่วนราชการอาจจะ
พจิารณาใชต้ามแบบทีแ่นบทา้ยของประกาศนี้  หรอือาจปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ
งาน และวธิทีีส่่วนราชการเลอืกใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของพนกังานราชการกไ็ด ้ 
ทัง้นี้  การประเมนิดงักล่าวตอ้งครอบคลุมงาน/ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ความส าเรจ็ของงาน  
ผลผลติ  หรอืผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากการปฏบิตังิาน  และตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน 

 ขอ้ ๗  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไป  ใหด้ าเนินการตามวธิี
ดงัต่อไปนี้ 

๑) ช่วงเริม่รอบการประเมนิ  ใหส้่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเรจ็ของงาน
ในภาพรวมของส่วนราชการทีจ่ะมอบหมายใหพ้นกังานราชการปฏบิตั ิ จากนัน้ใหผู้บ้งัคบับญัชา/
ผูป้ระเมนิ  และพนกังานราชการแต่ละคนรว่มกนัวางแผนการปฏบิตังิาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
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และ/หรอืความส าเรจ็ของงาน ซึง่พนกังานราชการผูน้ัน้จะตอ้งรบัผดิชอบในรอบการประเมนินัน้  
โดยก าหนดดชันีชีว้ดัหรอืหลกัฐานบ่งชีค้วามส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้จะตอ้งระบุ
ถงึพฤตกิรรมในการท างานทีค่าดหวงัดว้ย 

๒) ในระหว่างรอบการประเมนิใหผู้บ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมนิตดิตามความกา้วหน้า
ในการปฏบิตังิานตามแผนการปฏบิตังิานตาม (๑) รวมทัง้คอยใหค้ าปรกึษาแนะน าและช่วยเหลอื
ในการแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตังิาน เพื่อใหพ้นกังานราชการ สามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุ
เป้าหมายและผลส าเรจ็ของงานทีก่ าหนด 

๓) เมือ่ครบรอบการประเมนิ  ใหผู้บ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมนิด าเนินการ  ดงันี้ 
๓.๑ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่่วนราชการก าหนด 

๓.๒ จดัท าบญัชรีายชื่อพนกังานราชการ ตามล าดบัคะแนนผลการประเมนิ 

๓.๓ เสนอบญัชรีายชื่อพนกังานราชการ ตามล าดบัคะแนนผลการประเมนิ  
ใหค้ณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  พจิารณามาตรฐาน  ความโปรง่ใส
และเป็นธรรมของการประเมนิ  ก่อนทีจ่ะไดท้ าการเสนอผลการประเมนิต่อหวัหน้าส่วนราชการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการบรหิารงานบุคคลต่อไป 

๓.๔ แจง้ผลการประเมนิโดยตรงใหแ้ก่พนกังานราชการ  และใหค้ าปรกึษา
แนะน าแก่พนกังานราชการ  เพื่อแกไ้ขปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ 

ขอ้ ๘  ใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไป  ปีละ  ๒  ครัง้  
ตามปีงบประมาณ  คอื 

ครัง้ที ่  ๑  ประเมนิผลในช่วงการปฏบิตังิานระหว่างวนัที ่  ๑  ตุลาคม ถงึ ๓๑  
มนีาคม  ปีถดัไป 

ครัง้ที ่  ๒  ประเมนิผลในช่วงการปฏบิตังิานระหว่างวนัที ่  ๑  เมษายน ถงึ ๓๐ 
กนัยายน  ปีเดยีวกนั 

 ขอ้ ๙  ใหห้วัหน้าส่วนราชการท าการ แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน  ประกอบดว้ย 

๑) หวัหน้าส่วนราชการ เป็นประธานหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒) หวัหน้าหน่วยงานทีม่ ีเป็นกรรมการพนกังานราชการทัว่ไปปฏบิตังิาน 

๓) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๔) ผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลในการปฏบิตังิาน มหีน้าทีใ่นการกลัน่กรอง
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมจากการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชา
หรอืผูป้ระเมนิก่อนทีจ่ะเสนอผลการประเมนิต่อหวัหน้าส่วนราชการ 
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 ขอ้ ๑๐  พนกังานราชการทัว่ไปผูใ้ดซึง่ผูบ้งัคบับญัชาไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน  แลว้
มคีะแนนเฉลีย่ของการประเมนิผลในการปฏบิตังิาน  ๒  ครัง้ตดิต่อกนั โดยต ่ากว่าในระดบัด ี ให้
ผูบ้งัคบับญัชาท าความเหน็เสนอหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อพจิารณาสัง่เลกิจา้งต่อไป 

 ขอ้ ๑๑  กรณจีะมกีารต่อสญัญาจา้งพนกังานราชการทัว่ไป ใหส้่วนราชการด าเนินการ  
ดงันี้  

๑) ส่วนราชการจะตอ้งมกีรอบอตัราก าลงัของพนกังานราชการ  จงึจะ
สามารถด าเนินการต่อสญัญาจา้งได้ 

๒) ส่วนราชการจะตอ้งมหีลกัฐานทีแ่สดงไดว้่า  นโยบาย แผนงานหรอื
โครงการทีด่ าเนินอยูน่ัน้ ยงัคงตอ้งมกีารด าเนินการต่อและจ าเป็นจะตอ้งใชพ้นกังานราชการ
ปฏบิตังิานต่อไป  หากส่วนราชการไม่มแีผนงานหรอืโครงการทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตั ิ  หรอืไมม่ี
หลกัฐานทีแ่สดงโดยชดัเจนได ้ กใ็หเ้ลกิจา้งพนกังานราชการ 

๓) ใหน้ าผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทัว่ไปผูน้ัน้ 
มาใชเ้พื่อประกอบการพจิารณาในการต่อสญัญาจา้ง โดยผูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาใหต่้อสญัญาจา้ง
นัน้   จะตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิผลในการปฏบิตังิาน  ๒  ครัง้ตดิต่อกนั ในปีทีจ่ะ
ท าการต่อสญัญาจา้งไมต่ ่ากว่าระดบัด ี

ขอ้ ๑๒ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของพนกังานราชการพเิศษ ใหก้ าหนดหลกั 
เกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

๑) ใหห้วัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงาน/โครงการรว่มกนั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการพเิศษ 

๒) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการพเิศษใหป้ระเมนิ
จากผลการปฏบิตังิานตามเป้าหมายและพฤตกิรรมการในปฏบิตังิาน  ตามขอ้ตกลง/เงือ่นไข
สญัญาจา้ง  ทัง้น้ีก าหนดใหส้ดัส่วนของผลสมัฤทธิข์องงานไมน้่อยกว่ารอ้ยละ  ๙๐ 

๓) ใหส้่วนราชการก าหนดระยะเวลาในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานราชการพเิศษเป็นรายเดอืน  หรอืเป็นระยะๆ  เมือ่งาน/โครงการ  ไดด้ าเนินการส าเรจ็
ไปแลว้รอ้ยละ  ๒๕  รอ้ยละ  ๕๐  และรอ้ยละ ๑๐๐  หรอือื่นๆ  โดยเทยีบเคยีงกบัเป้าหมายของ
งาน/โครงการ 

ขอ้ ๑๓ ใหส้่วนราชการวางระบบการจดัเกบ็ผลการประเมนิ เพื่อน าไปใชต้าม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้๔ 

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ 
 
 

             รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการการบรหิารพนกังานราชการ 
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การรายงานผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

เมือ่ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานเสรจ็แลว้ ในล าดบัต่อไปจะตอ้งท ารายงานผลการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานใหพ้นกังานทราบ ซึง่ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งการรายงานผลตามแบบ
รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ดงันี้ (มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี, 2559) 

แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

พนักงานราชการในมหาวิทยาลยั 

ค าช้ีแจง 

 แบบรายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานน้ีมดีว้ยกนั ๓ หน้า   ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี๑ : ข้อมลูของผูร้บัการประเมิน   เพื่อระบุรายละเอยีดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
ผูร้บัการประเมนิ 

ส่วนท่ี๒ : สรปุผลการประเมิน  ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมนิในองคป์ระกอบ
ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน 

 องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

 - ส าหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ใหน้ ามาจากแบบประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของงาน 

 - ส าหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน ใหน้ ามาจากแบบประเมนิ
สมรรถนะ 

ส่วนท่ี ๓ : แผนพฒันาการปฏิบติังานรายบคุคล  ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิรว่มกนั
จดัท าแผนพฒันาผลการปฏบิตังิาน 

ส่วนท่ี ๔ : การรบัทราบผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิลงนามรบัทราบผลการ
ประเมนิ 

ส่วนท่ี ๕ : ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  
กลัน่กรองผลการประเมนิแผนพฒันาผลการปฏบิตังิานและใหค้วามเหน็ 

ส่วนท่ี๑ : ข้อมลูของผูร้บัการประเมิน 

รอบการประเมนิ   รอบที ่๑ ๑ ตุลาคม_______ถงึ ๓๑ มนีาคม________  

 รอบที ่๒ ๑ เมษายน______ถงึ ๓๐ กนัยายน_______ 
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ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________  

ต าแหน่ง_________________________ ประเภทต าแหน่ง_______________________  

ระดบัต าแหน่ง_____________________ สงักดั__________________________  

 

ชื่อผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________  

ต าแหน่ง_____________________________________________  

ส่วนท่ี๒ : การสรปุผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

องคป์ระกอบการประเมิน 

 

คะแนนเตม็ 

 

 

คะแนน
ท่ีได้ 

 

องคป์ระกอบที ่๑ :  ผลสมัฤทธิข์องงาน 

 

 

๗๐ 

 

 

องคป์ระกอบที ่๒ :  พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (สมรรถนะ) 

 

 

๓๐ 

 

 

รวม 

 

๑๐๐ 

 

  

ระดบัผลการประเมินท่ีได้ 

  ดเีด่น  (๙๐ คะแนน ขึน้ไป) 
  ดมีาก  (๘๐-๘๙ คะแนน) 
  ด ี  (๗๐-๗๙ คะแนน) 
  พอใช ้  (๖๐-๖๙ คะแนน) 
  ตอ้งปรบัปรงุ (๐-๕๙ คะแนน) 

ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ 

ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา 
วธิกีารพฒันา 

ช่วงเวลาทีต่อ้งการ 

การพฒันา 
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ส่วนท่ี๓ : แผนพฒันาการปฏิบติังานรายบคุคล 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนท่ี๔ : การรบัทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ผูร้บัการประเมิน : 
 

 ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแผนพฒันาการปฏบิตังิานรายบุคคลแลว้                                                 
 ลงชื่อ :………………………. 
 ต าแหน่ง : ………….……….. 
 วนัที ่: ……………………….. 
ผูป้ระเมิน : 
 

 ไดแ้จง้ผลการประเมนิและผูร้บัการประเมนิไดล้งนามรบัทราบ  

 ไดแ้จง้ผลการประเมนิเมือ่วนัที่……..…………………………แต่ผูร้บัการประเมนิไมล่งนาม
รบัทราบ    

                       ลงชื่อ :……………………… 

                       ต าแหน่ง :……….……….. 
                       วนัที ่: ………………………. 
 

โดยม…ี………………….…………………………เป็นพยาน 

                       ลงชื่อ : ……………………….พยาน 

                       ต าแหน่ง : ………….……….. 
                       วนัที ่: ……………………….. 
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ส่วนท่ี ๕ :  ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป: 
 เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 

 มคีวามเหน็ต่าง  ดงันี้ 
     …………………………………………………………………………………………………… 

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

  

ลงชื่อ :……………………………………………………………   

ต าแหน่ง :………………………………………………………..  

วนัที ่:……………………… 

       

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หน่ึง (ถ้ามี) : 
 เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 

 มคีวามเหน็ต่าง ดงันี้ 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….   
  

ลงชื่อ :……………………………………………………………..  

ต าแหน่ง :…………………………………………………………. 
  

วนัที ่:………………………… 

 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผลการประเมิน 

บุคลากรเมือ่เขา้มาท างานในองคก์ารไดเ้ป็นระยะเวลาหนึ่ง จะตอ้งไดร้บัการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน และน าผลการปฏบิตังิานนัน้ รวมถงึระยะเวลาที่ปฏบิตังิานในองคก์าร น ามา
พจิารณาประกอบการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง แต่การเปลีย่นแปลงต าแหน่งของบุคลากรใน
องคก์าร มไิดม้เีฉพาะลกัษณะของการเลื่อนขัน้เท่านัน้ แต่ยงัอาจเปลีย่นแปลงต าแหน่งในระดบัที่
เท่าเดมิ และในระดบัทีล่ดลงกไ็ด ้ แลว้แต่กรณ ี ซึง่ผลจากการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงต าแหน่ง ใน 2 ทศิทางดว้ยกนั ดงันี้ 
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1. การเปล่ียนแปลงในแนวราบ (Horizontal Movement) 

การเปลีย่นแปลงในแนวราบ หรอื ในระดบัเดยีวกนันัน้ สามารถกระท าได้ 2 วธิ ี
ดงันี้ 

1.1 การโยกย้าย (Transfer) การโยกยา้ยมสีาเหตุใหญ่ๆ  2 ประการ คอื 1) 
การโยกยา้ยอนัเนื่องจากองคก์ารอาจมคีวามจ าเป็นในเรื่องต่างๆ เช่น แกไ้ขความผดิพลาด
เนื่องจากการบรรจุบุคคลลงในต าแหน่งทีไ่มเ่หมาะสม หรอืเพื่อแกไ้ขปญัหาสภาพคนลน้งาน 
หรอืงานลน้คนในบางฝ่ายงาน หรอืเพื่อพฒันาคนก่อนการเลื่อนต าแหน่ง หรอืเพื่อแกป้ญัหา
ความขดัแยง้บางกรณ ี เป็นตน้ 2) การโยกยา้ยเนื่องจากตวัพนกังานเอง โดยพนกังานอาจมี
ความจ าเป็นส่วนตวัต่างๆ แลว้ท าบนัทกึเพื่อขอโยกยา้ยตนเอง เป็นตน้ 

1.2 การหมุนเวียนงาน (Rotation) การหมนุเวยีนงานจะเกดิขึน้ตามระยะเวลา 

ทีก่ฎระเบยีบขององคก์ารไดก้ าหนดไวก่้อนแลว้ เช่น ในต าแหน่งหนึ่งๆ องคก์ารอาจก าหนดว่า
จะตอ้งหมุนเวยีนงานทุก 1 ปี 2 ปี หรอื 4 ปี เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่มกัจะใชก้บัต าแหน่งที่
เกีย่วขอ้งกบัเงนิ เน่ืองจากป้องกนัการทุจรติ อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ต่อองคก์ารในแง่ทีพ่นกังานได้
เรยีนรูง้านในต าแหน่งอื่นๆทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั และสามารถท างานแทนกนัไดห้ากมผีูล้าปว่ย
หรอืพกังาน 

2. การเปล่ียนแปลงในแนวด่ิง (Vertical Movement) 

การเปลีย่นแปลงในแนวดิง่ มทีัง้การเลื่อนต าแหน่งทีสู่งขึน้ และการลดต าแหน่งลง 
ซึง่แต่ละอยา่ง มรีายละเอยีด ดงันี้ 

2.1 การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ส าหรบัการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร
นัน้ จะมหีลกัเกณฑข์องการเลื่อนต าแหน่งอยู ่ 3 อยา่ง ดงันี้ 1) ยดึหลกัคุณวุฒ ิ คอื การเลื่อน
ต าแหน่งโดยถอืเอาความรูค้วามสามารถเป็นหลกั โดยจะไมค่ านึงว่าจะมอีายกุารท างานหรอื
ประสบการณ์นานเท่าใด 2) ยดึหลกัอาวุโสและประสบการณ์ ซึง่ หมายถงึ ระยะเวลาในการ
ท างานอนัเกดิจากการเขา้ท างานก่อนหลงั และ 3) ปจัจยัทางการเมอืง เป็นปจัจยัทีอ่ยูน่อกหลกั
ทฤษฎทีีย่อมรบักนัว่าเป็นวธิทีีถู่กตอ้งเป็นธรรม แต่ในความเป็นจรงิพบว่าไดม้อีทิธพิลอยา่งยิง่
ในทางปฏบิตั ิ ซึง่ถอืว่าเป็นการใชห้ลกัอุปถมัภน์ัน่เอง โดยวธิกีารมกัเกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งอามสิ
สนิจา้ง และผลประโยชน์ต่างๆ 

2.2 การลดต าแหน่ง (Demotion) ส าหรบัการลดต าแหน่งนัน้ เกดิขึน้ไดใ้น 2 
กรณ ี คอื 1) เนื่องจากการลดขนาดโครงสรา้งองคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารมคี่าใชจ้่ายทีน้่อยลงซึง่ได้
เคยเกดิขึน้และในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2541 หลงัจากมกีารประกาศค่าเงนิบาทลอยตวั ซึง่
เหตุการณ์นี้ท าใหพ้นกังานหลายคนเลอืกทีจ่ะลดต าแหน่งหรอืเงนิเดอืน เนื่องจากไมต่อ้งการถูก
เลกิจา้ง (Lay Off) และกรณีที ่2) เนื่องจากพนกังานมคีวามผดิ กรณนีี้เกดิขึน้น้อยมาก เนื่องจาก



318 

 

ผูท้ีถู่กลดต าแหน่งมกัรบัไมไ่ด ้ และไมม่คีวามสุขทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ารต่อไป และจะส่งผล
เสยีต่อการท างาน ดงันัน้องคก์ารมกัหลกีเลีย่งวธินีี้ 

การเปลีย่นแปลงต าแหน่งของบุคลากรในองคก์าร สามารถสรปุใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์
และทศิทางของการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง ดงัรปูภาพที ่10 – 1 ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 10 - 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างวธิกีารเปลีย่นแปลง และทศิทางของการ
เปลีย่นแปลง 

 

 ส าหรบักรณกีารเลกิจา้งชัว่คราว (Lay Off) หมายถงึ การใหพ้นกังานออกจากงานเป็น
ระยะเวลาชัว่คราวโดยไม่มกี าหนด อนัเน่ืองมาจากไมม่งีานใหท้ า เช่น ไม่มลีกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร 
เกดิการขาดเงนิทุน หรอืทรพัยากรอื่นๆในการท างาน หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงของภาวะ
ตลาดเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของฤดกูาล เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีเป็นต้น การเลกิจา้ง
นี้แมเ้ป็นระยะเวลาชัว่คราวแต่ไมม่กี าหนดเวลาทีแ่น่นอนว่าเมือ่ใดจะไดก้ลบัเขา้มาท างานใน
องคก์ารอกี ดงันัน้ การเลกิจา้งชัว่คราวกอ็าจกลายเป็นการเลกิจา้งถาวรไปในทีสุ่ดกไ็ด ้

การเกิดอคติหรือความโน้มเอียงในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นการประเมนิโดยบุคคล ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งปกตทิีอ่าจ
มอีคต ิหรอืความโน้มเอยีงในการประเมนิ แต่ผูป้ระเมนิทีด่ตีอ้งรูจ้กัลดอคตหิรอืความโน้มเอยีงลง
ใหม้น้ีอยทีสุ่ด เพื่อใหก้ารประเมนิเป็นไปอย่างถูกตอ้ง มคีวามยตุธิรรม ซึง่ผูเ้ขยีนขอกล่าวถงึ
อคตปิระเภทต่างๆ ดงันี้  
 

Transfer (การโยกย้าย) 

Promotion (การเลื่อนต าแหน่ง) 

Demotion (การลดต าแหน่ง) 

Lay O
ff 

(การงดจ้างชั่วคราว) 

Organization (องค์การ) 

Rotation (การหมุนเวียนงาน) 
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1. Halo Effect 

เป็นอคตทิีเ่กดิขึน้เมือ่พบกนัครัง้แรก ซึง่จะเป็นไดท้ัง้ความรูส้กึในแงบ่วก คอืเหน็
หน้าครัง้แรกแลว้เกดิความพอใจหรอืชอบ ซึง่เรยีกว่าเป็น First Impression หมายถงึ ความ
ประทบัใจแรกพบ หรอืบางคนอาจเกดิความรูส้กึในแงล่บกไ็ด ้ เช่น เหน็หน้าแลว้ไม่ถูกชะตา ไม่
ชอบ ไมพ่อใจ เป็นตน้ ซึง่กจ็ะมผีลในทางลบต่อการประเมนิผลตามมา 

2. Tight Rater 

ผูป้ระเมนิบางท่าน อาจท าการก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิไวส้งูมากกว่ามาตรฐาน
ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป หรอืมากกว่าผูป้ระเมนิคนอื่นๆ หรอืมคีวามคาดหวงัต่อผลการปฏบิตังิานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัทีสู่งมาก ดงันัน้ จงึอาจเกดิความรูส้กึว่าไม่มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดที่
สามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

3. Loose Rater 

ผูป้ระเมนิบางท่านอาจท าการก าหนดมาตรฐานไวต้ ่ากว่า หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นผู้
ประเมนิทีม่แีนวโน้มทีเ่ป็นผูท้ีใ่จดมีากกว่าผูป้ระเมนิท่านอื่นๆ ดงันัน้จงึอาจท าใหค้ะแนนทีไ่ด้
จากประเมนินัน้สงูกว่าคนอื่นๆ กไ็ด ้

4. Stereotype 

เป็นอคตทิีเ่กดิขึน้ เนื่องจากความเชื่อทีถู่กถ่ายทอดหรอืปลกูฝงักนัมานาน เช่น 
เชื่อว่า ถา้ผูป้ฏบิตังิานเป็นผูอ้าวุโสแลว้ มกัจะมคีวามคดิแบบเก่าๆ เดมิๆ ลา้สมยั เชื่องชา้ หรอืมี
ความเป็นอนุรกัษ์นิยม เป็นตน้ หรอืผูป้ระเมนิบางท่านอาจมองตรงกนัขา้มว่า ถา้เป็นผูส้งูอายุ
แลว้ จะมคีวามเชีย่วชาญหรอืช านาญมากกว่า เพราะมปีระสบการณ์ทีม่ากกว่า เป็นตน้ 

5. Central Tendency 

บางคนอาจคดิว่า การมอีคตนิัน้จะตอ้งเป็นในทางบวกหรอืลบเท่านัน้ แต่ความจรงิ
แลว้พบว่ายงัมอีคตอิกีชนิดหนึ่ง ซึง่คนไทยมลีกัษณะเช่นนี้มาก กล่าวคอื การประเมนิใหทุ้กคน
อยูใ่นระดบักลางๆเหมอืนกนัหมด โดยจะไม่ประเมนิเน้นหนกัไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ เนื่องจากการใหค้่าคะแนนในระดบักลางๆ อาจเป็นวธิกีารป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้
จากผลการประเมนิ ซึง่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิลกัษณะเช่นนี้ จะไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 
โดยความจรงินัน้อาจมทีัง้ระดบัทีส่งูและระดบัต ่ากไ็ด้ 

6. Recency Error 

เป็นการประเมนิโดยพจิารณาเฉพาะจากผลงานทีเ่พิง่เกดิขึน้ไมน่าน หรอืช่วงใกล้
กบัการประเมนิ โดยมไิดค้ านึงถงึผลงานของพนกังานทีผ่่านมาตลอดช่วงเวลาในการปฏบิตังิาน 
หรอืการทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามฝงัใจกบัผลงาน ทีผู่ป้ระเมนิเหน็ว่ามคีวามโดดเด่นอยา่งมากใน
ช่วงเวลาทีผ่่านมา หรอืช่วงใกลก้บัการประเมนิเท่านัน้ ดงันัน้ จงึท าใหก้ารประเมนิผลเกดิความ
ผดิพลาด 
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7. Pitchfork Effect 

ผูป้ระเมนิอาจไมช่อบลกัษณะของการปฏบิตังิานบางอย่าง ซึง่หากผูป้ฏบิตังิานที่
จะตอ้งถูกประเมนิปฏบิตัเิช่นนัน้ หรอืมลีกัษณะไปในท านองนัน้ กจ็ะส่งผลใหค้ะแนนของผูถู้ก
ประเมนิเป็นลบหรอืต ่ากว่าปกตไิด ้

8. Horn Effect 

ผูป้ระเมนิมแีนวโน้มทีจ่ะท าการประเมนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น ซึง่
อาจมสีาเหตุมาจากการทีต่นเองเป็นผูท้ีม่คีวามสมบรูณ์แบบหรอืมคีวามสามารถสงู ดงันัน้จงึเกดิ
ความผดิหวงัต่อผูป้ฏบิตังิานทีไ่มเ่ป็นไปตามทีต่นตอ้งการ เช่น อาจท าตวัแปลกแยก หลกีเลีย่ง
ความรบัผดิชอบ หรอืชอบโตแ้ยง้ เป็นตน้  

9. Feeling Based 

ผูป้ระเมนิบางรายอาจไมใ่หค้วามส าคญัต่อประโยชน์ หรอืมองไมเ่หน็คุณค่าของ
การประเมนิ ดงันัน้จงึท าการประเมนิตามความรูส้กึของตน โดยไมค่ านึงถงึมาตรฐานหลกัเกณฑ ์
ซึง่หากหวัขอ้การประเมนิใดตรงกบัความรูส้กึของตนกจ็ะใหค้ะแนนสงู หรอืในทางตรงกนัขา้ม 
หากหวัขอ้ใดทีต่นเองไมช่อบกจ็ะใหค้ะแนนต ่า จงึเป็นขอ้ผดิพลาดในการประเมนิแบบใช้
ความรูส้กึมากกว่าขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 

10. Competitive Rater 

ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานไดน้ าตวัเองเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัผูถู้กประเมนิ ซึง่อาจ
มองว่า ไมม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดปฏบิตังิานไดด้ไีปกว่าตนหรอืเท่ากบัตน จงึใหค้ะแนนในการ
ประเมนิต ่ากว่าความเป็นจรงิ  

11. Length Of Service Bias 

ผูป้ระเมนิ ท าการประเมนิโดยใหค้วามส าคญัหรอืค านึงถงึอายงุานของผูถู้กประเมนิ
เป็นหลกั โดยมสีมมตฐิานทีว่่าพนกังานทีม่อีายงุานมากกว่ากจ็ะปฏบิตังิานไดด้กีว่า เพราะมี
ประสบการณ์การในท างานมากกว่า แต่ในความเป็นจรงิแลว้อาจไมเ่ป็นเช่นนัน้ เนื่องจากว่า
พนกังานทีม่อีายงุานมากบางคน อาจไมม่กีารพฒันาปรบัปรงุผลงานของตนเลยกไ็ด ้ หรอือาจ
เกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของการปฏบิตังิาน เช่น การใชค้อมพวิเตอร ์ เครือ่งมอืช่วยในการ
ปฏบิตังิาน หรอืการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาช่วยในการปฏบิตังิาน ซึง่คนรุน่ใหมอ่าจมี
ความสามารถมากกว่ากไ็ด ้ 

12. Similarity Error 

ผูป้ระเมนิบางคน ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานตามแนวทางที่
ตนเขา้ใจ กล่าวคอื เขา้ใจว่าตนเองเป็นอย่างไร กพ็ยายามคดิว่าผูอ้ื่นจะตอ้งเป็นไปในท านอง
เดยีวกบัตน เช่นมองว่าตนเป็นคนกระตอืรอืรน้ กพ็ยายามคน้หาว่าผูป้ฏบิตังิานคนใดทีเ่ป็นคน
กระตอืรอืรน้กจ็ะให้ประเมนิใหค้ะแนนผูป้ฏบิตังิานคนดงักล่าวสงูกว่าคนอื่นๆ  
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จากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการมอีคตขิองผูท้ าการประเมนินี้ ผูเ้ขยีนจงึ
ขอใหค้ าแนะน าว่า เพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดในการประเมนิ จงึเสนอว่าผูท้ีท่ าการ
ประเมนิจะตอ้งประเมนิอย่างยตุธิรรม โดยปราศจากการมอีคตใิดๆ และทีส่ าคญั คอื ตอ้งยดึตาม
หลกัการ หรอืกฎเกณฑ ์ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
องคก์ารเป็นส าคญั และไม่น าเอาความรูส้กึส่วนตวัเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการประเมนินัน่เอง 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 10 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ กระบวนการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยท าการเปรยีบเทยีบการท างานของแต่ละบุคคลกบัเกณฑ์
มาตรฐานงานขององคก์าร รวมถงึการเปรยีบเทยีบผลการท างานของบุคคลนัน้ ๆ กบัพนกังาน
คนอื่นๆ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานดา้นต่างๆ ขององคก์ารต่อไป องคก์ารทัว่ไป
จะท าการประเมนิผล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) การจ่ายค่าตอบแทน 2) การเปลีย่นแปลง
ต าแหน่ง 3) การแขง่ขนั และ 4) การใหร้างวลัและการลงโทษ  

ส าหรบัเทคนิควธิกีารในการประเมนิผลนัน้ มมีากมายหลากหลายวธิ ี ซึง่มทีัง้วธิกีาร
ประเมนิผลโดยพจิารณาแบบเฉพาะรายบุคคลและพจิารณาแบบเปรยีบเทยีบ นอกจากนี้ เกณฑ์
ทีน่ ามาใชใ้นการพจิารณามทีัง้การพจิารณาจากผลงาน จากบุคลกิภาพและพฤตกิรรม หรอืหาก
ใชเ้ครือ่งมอืในการพจิารณาทีต่่างกนั กจ็ะวธิกีารประเมนิผลทีต่่างกนัแมจ้ะพจิารณาจากผลงาน
หรอืพฤตกิรรมเดยีวกนั เป็นตน้  

การเปลีย่นแปลงต าแหน่งอนัเกดิจากผลของการประเมนิมทีัง้การเปลีย่นแปลงใน
แนวราบคอื การโยกยา้ย หมนุเวยีนงาน ส่วนการเปลีย่นแปลงในแนวดิง่คอืการเลื่อนต าแหน่ง
หรอืการลดต าแหน่ง โดยการประเมนิผล ผูท้ าการประเมนิพงึตอ้งระมดัระวงัในเรือ่งของอคตหิรอื
ความล าเอยีงทีเ่กดิกบัผูป้ระเมนิ เพราะอาจท าใหเ้กดิความผดิพลาดหรอืไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การประเมนิผลหมายความว่าอยา่งไร 

2. ท าไมตอ้งท าการประเมนิผล องคก์ารจะมลีกัษณะอยา่งไรหากไมม่กีารประเมนิผล
การท างานของพนกังาน 

3. วธิกีารประเมนิผลพนกังานแบบรายบุคคล มอีะไรบา้ง อยา่งไร ใหบ้อกอย่างน้อย 3 
วธิ ี

4. วธิกีารประเมนิผลพนกังานแบบเปรยีบเทยีบบุคคล มอีะไรบา้ง อย่างไร ใหบ้อก
อยา่งน้อย 3 วธิ ี

5. การเปลีย่นแปลงต าแหน่งเปลีย่นแปลงอย่างไรไดบ้า้ง 

6. การเปลีย่นแปลงต าแหน่งเกี่ยวขอ้งอยา่งไรกบัการประเมนิผล 

7. อคตหิรอืความโน้มเอยีง หมายความว่าอย่างไร 

8. อคตมิคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัการประเมนิผล 

9. ยกตวัอยา่งชนิดของอคตอิยา่งน้อย 5 ชนิด พรอ้มอธบิาย 

10. ใหน้กัศกึษาสรา้งแบบประเมนิผลเพื่อนในชัน้แบบรายบุคคล โดยการใชเ้ทคนิคหรอื
วธิกีารประเมนิผลแบบรายบุคคลแบบใดแบบหนึ่ง เพยีง 1 วธิ ี
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บทท่ี 11 

การพฒันาและการฝึกอบรมบคุลากร 

 

การพฒันาบุคลากรขององคก์ารเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้
องคก์ารต่างๆ ควรใหค้วามค านึงเพราะจะส่งผลยอ้นกลบัทีด่ต่ีอองคก์ารเอง กล่าวคอื การพฒันา
องคก์ารจะตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีุณภาพ มทีกัษะ ความรู ้ จงึจะสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ ี
คุณภาพใหก้บัองคก์ารได ้ ซึง่กจ็ะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัชื่อเสยีง และสามารถ
เสนอผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร ทีม่คีุณภาพหรอืสามารถแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ประชาชนได ้ ซึง่จะ
ส่งผลใหม้ผีลประกอบการ หรอืผลสมัฤทธิข์องงานทีเ่หนือกว่าองคก์ารอื่น ๆ หรอืแมเ้ป็นองคก์าร
ขนาดเลก็แต่หากมบีุคลากรทีม่คีุณภาพ กย็อ่มท าใหอ้งคก์ารมชีื่อเสยีงโดดเด่นทดัเทยีมกบั
องคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่ไดเ้ช่นกนั ซึง่ในประเดน็ดา้นคุณภาพของพนกังานและความส าเรจ็ของ
องคก์ารนี้ ศาตราจารย ์เบญจมนิ ชไนเดอร ์(Benjamin Schneider) ประธานของ The Society 

Of Industrial And Organizational Psychology ไดก้ล่าวว่า ความส าเรจ็ขององคก์ารนัน้จะ
ขึน้อยูก่บัคุณภาพของลกูจา้งโดยตรง (The Success Of The Organization Depends Directly 

On The Quality Of Its Employees) (Sims, 2006 : 176)  สว่น แมก็เคนซี ่(McKinsey) ซึง่เป็น
บรษิทัใหค้ าปรกึษาทางดา้นธุรกจิ และเป็นผูบุ้กเบกิการศกึษาเกีย่วกบั “ทุนมนุษย”์ (Human 

Capital) ซึง่ไดป้รากฏในผลงานชื่อ “The War For Talent” โดยไดร้ะบุถงึผลการศกึษาว่า สิง่ที่
ส าคญัทีสุ่ดของทรพัยากรองคก์ารในอกียีส่บิปีขา้งหน้านัน้ คอื ความสามารถพเิศษเฉพาะของ
บุคลากรนัน่เอง (Personnel Talent) (Michaels, Hadfield-Jones, & Axelrod, 2001 : 1)  

นอกจากน้ี ลกัษณะของงานในปจัจบุนัยงัมคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการ
ปฏบิตังิานในภาครฐั เนื่องจากลกัษณะของประชากรที่มคีวามหลากหลายแตกต่างกนั ส่งผลใหม้ี
ความตอ้งการและมปีญัหาทีแ่ตกต่างกนัดว้ย อกีทัง้การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม ดงันัน้ จงึตอ้งอาศยัเทคนิคและวธิกีารปฏบิตังิานใหม่ๆ  มากขึน้ 
จงึส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งท าการฝึกฝนเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ ดงัค ากล่าวของ มเิชล แองเกโล (Michel 

Angelo) นกัปฏมิากร นกัสถาปนิก นกัจติรกร และนักประพนัธ ์ ผูม้ชีื่อเสยีงในต านาน ทีเ่คย
กล่าวไวว้่า “Ancora Imparo” ทีแ่ปลว่า “I Am Still Learning” หรอื ฉนัยงัคงท าการศกึษาเรยีนรู้
ต่อไป ซึง่หมายถงึ การพฒันา ศกึษา หรอืการเรยีนรูน้ัน้ไม่มวีนัสิน้สุด (Armstrong & Mitchell, 

2008 : 49)  

 ส่วนค าว่าการพฒันา (Development) และการฝึกอบรม (Training) นัน้อาจมคีวาม
แตกต่างกนัอยูบ่า้ง เช่น การฝึกอบรมจะเน้นส าหรบัใชใ้นการปฏบิตังิานในปจัจบุนั (Present 

Jobs) ในขณะทีก่ารพฒันาเป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานในอนาคต (Future 

Jobs) แต่ปจัจบุนัมกัเรยีกรวมกนัว่า “Human Resource Management-HRM And Human 
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Resource Development-HRD” ซึง่รบัผดิชอบเกีย่วกบั การปฐมนิเทศ การอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ
(Skill Training) และการเพิม่ผลผลติ (Productivity Enhancement) (Sim, 2007 : 7)  

วิวฒันาการของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 

 ววิฒันาการของการพฒันาทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ไดเ้ริม่ขึน้ในยคุก่อนปะวตัศิาสตร์ 
(Pre-historical Period) และไดร้บัการพฒันาเรือ่ยมาจนกระทัง่ถงึปจัจบุนั อยา่งไรกต็าม 
สามารถแบ่งยคุของการพฒันาทางดา้นทรพัยากรมนุษยอ์อกไดเ้ป็น 3 ยคุ ดงันี้ 

1. ยคุก่อนประวติัศาสตร ์ 
ยคุนี้ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่การพฒันาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ในการด ารงชวีติของมนุษย ์และท าการถ่ายทอดวธิกีารผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้หล่านี้ ใหแ้ก่ญาติ
พีน้่องในกลุ่มเครอืญาตขิองตน ซึง่ท าใหก้ารด ารงชวีติดขีึน้ จงึเกดิการเรยีนรู ้ ถ่ายทอดจากคน
รุน่หนึ่ง ไปสู่คนอกีรุน่หนึ่ง ดงันัน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นระยะน้ี จงึเป็นการพฒันาดา้น
ฝีมอืและการถ่ายทอดความรูต้ามธรรมชาตเิท่านัน้เอง 

2. ยคุประวติัศาสตร ์ 
ยคุนี้เป็นยคุทีม่นุษยม์กีารสรา้งความเจรญิทางดา้นวตัถุ ขนบธรรมเนียม สงัคมมาก

ขึน้ ซึง่สามารถศกึษาไดจ้ากโบราณวตัถุทีย่งัคงหลงเหลอือยูต่ามแหล่งอารยธรรมทีส่ าคญัๆ เช่น 
อารยธรรมกรกีโบราณ โรมนั อยีปิต ์จนี อนิเดยี ตลอดจน แถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ 
โดยในช่วงดงักล่าว ไดก้ าเนิดช่างฝีมอืทีช่่วยงานในราชส านกัและตระกูลใหญ่ๆต่างๆ  ดงันัน้ 
การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นยคุนี้ จงึเป็นลกัษณะของการฝึกงาน (Apprenticeship) เพื่อ
ท างานในราชส านกัมากกว่าการรบัจา้งทัว่ไป   

3. ยคุสมาคมวิชาชีพ 

ยคุนี้ไดเ้ริม่ตน้ขึน้จากการปฏวิตัอุิตสาหกรรม โดยเน้นไปยงัวธิกีารผลติเพื่อให้
ไดผ้ลผลติเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กดิการฝึกอบรมพฒันาทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ เพื่อ
รบัจา้งท างานในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป ต่อมาจงึไดม้กีารรวมตวัของเหล่าบรรดาช่างฝีมอื
มากขึน้ จนกระทัง่กลายเป็นสมาคมช่างฝีมอื (Trade-guild) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรกัษา
ผลประโยชน์ของเหล่าบรรดาช่างฝีมอืทีเ่ป็นสมาชกิ ดงันัน้ จงึไดม้กีารเน้นการฝึกอบรมดา้นงาน
ช่างฝีมอืต่างๆ เพื่อเพิม่ความสามารถในการผลติมากขึน้  จนกระทัง่ไดเ้ปลีย่นแนวคดิทีเ่น้น
ความสนใจต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ในฐานะทีเ่ป็นปจัจยัการผลติทีส่ าคญัทีสุ่ดในองคก์าร
มากขึน้ 
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ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

แอนโทนี่ แคกมา และ เพอรร์วิ (Anthony, Kacmar & Perrewe, 2002: 323) ไดก้ล่าว
ว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ การเพิม่พูนความรูใ้หแ้ก่พนกังานโดยสามารถน าเอา
ความรูน้ัน้มาใชโ้ดยทนัทหีรอืใชใ้นอนาคต 

เวอรเ์นอร ์ ซเูออร ์ และ แจค็สนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 245) ไดใ้ห้
ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษยว์่า หมายถงึ กจิกรรมทีม่เีจตนาเพื่อเพิม่ศกัยภาพ 
(Competencies) ของพนกังานในระยะยาว ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร  
 เวอรเ์นอร ์ และ เดอไซมอน (Werner & DeSimone, 2009 : 10) ไดใ้หค้ าจ ากดัความ
ของการพฒันาทรพัยากรมนุษยว์่า เป็นการมุง่เน้นทีก่ารเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัปรงุความรู ้
ทกัษะ และทศันคต ิของพนักงานแต่ละคน  

วลิทนั (Wilton, 2013 : 222) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษยว์่า เป็น
สภาพการณ์ที ่ปจัเจกบุคคล ทมีงานและองคก์ารมคีวามตอ้งการการพฒันา รวมถงึการออกแบบ 
การน าไปปฏบิตั ิการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

อารม์สตรอง (Armstrong, 2006 : 535) ไดร้ะบุว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการ
วางแผนและปรบัปรงุแกไ้ขระบบของพฤตกิรรม ตลอดจนการเรยีนรู ้โปรแกรม และค าแนะน า ที่
สามารถท าใหแ้ต่ละคนมขีดีความสามารถ ความรู ้ ทกัษะ และศกัยภาพทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

การพฒันาทรพัยากรมนุษยต์ามกรอบแนวความคิดใหม่ 

กรอบแนวความคดิใหมท่างดา้นการพฒันาคนในองคก์าร มเีนื้อหาครอบคลุมในประเดน็
ทีส่ าคญัต่างๆ ดงันี้ 

1. การบูรณาการดา้นพฒันาทรพัยากรบุคคล (Human Resource Development- 

HRD) เขา้ดว้ยกนั คอื 1) พฒันารายบุคคล  (Individual Development - ID) เช่น การฝึกอบรม
และพฒันา 2) การพฒันาอาชพี (Career Planning & Development- CD) เพื่อใหเ้ตบิโตใน
องคก์าร   และ 3) การพฒันาองคก์าร (Organizational Development - OD) เพือ่ปรบัเปลีย่น
ไปสู่องคก์ารรปูแบบใหม่ทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ 

2. การบูรณาการดงักล่าว จะตอ้งมุง่เน้นทีบุ่คคล กลุ่ม และองคก์าร ซึง่เป็นการพฒันา
จากการเรยีนรูข้องบุคคล ไปสู่กลุ่มการเรยีนรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

3. จะตอ้งท าควบกนัทัง้ 3 เรือ่ง คอื 1) Individual Development-ID 2) Career 

Planning & Development-CPD และ 3) Organizational Development-OD องคก์ารจงึจะ
พฒันาไปสู่ความส าเรจ็ในการแขง่ขนัระดบัโลกทีไ่รพ้รมแดนได ้
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ความจ าเป็นในการพฒันามนุษยเ์ชิงธรุกิจ 

ความจ าเป็นในการพฒันามนุษยเ์ชงิธุรกจิขององคก์าร  สบืเนื่องมาจากความจ าเป็น
ทีอ่งคก์ารตอ้งพจิารณาความแตกต่างระหว่างผลการปฏบิตังิาน (Performance) กบั มาตรฐาน 
(Standard) ทีก่ าหนด กล่าวคอืผลการปฏบิตังิาน เราควรเปลีย่นจากแนวคดิการประเมนิผลจาก
การยดึค าบรรยายลกัษณะงาน มาเป็นการยดึผลการปฏบิตังิานของกระบวนการทัง้หมดใน
องคก์าร ส่วนมาตรฐานจากทีเ่ราเปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานงาน (Job 

Standard) นัน้ ควรพจิารณาจาก 

1. มาตรฐานจากคู่แขง่ขนั ซึง่ปจัจบุนัเป็นยคุไรพ้รมแดน ยคุแห่งการสื่อสาร ดงันัน้
มาตรฐานจงึควรเป็นมาตรฐานโลก หรอืมาตรฐานในระดบัสากลนัน่เอง 

2. มาตรฐานจากลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร ซึง่ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารคอืบุคคลทีส่ าคญัต่อ
ความอยูร่อดขององคก์าร ดงันัน้มาตรฐานทีเ่ราก าหนดนัน้ ควรเป็นมาตรฐานทีม่าจากลกูคา้ดว้ย 

การพฒันาบคุลากรในภาคราชการของไทย 

ส าหรบัการพฒันาบุคลากรในภาครฐัของไทยนัน้ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรอืน (ก.พ.) ไดค้ านึงถงึการเปลี่ยนแปลงของบรบิทราชการ ทีต่อ้งเกดิความคล่องตวัและเกดิ
ประสทิธภิาพในการขบัเคลื่อนของระบบราชการ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ดงันัน้ทางส านกังาน ก.พ. จงึไดท้ าการก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการขึน้ในปี 
พ.ศ. 2547 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏริปูระบบราชการ จงึมผีลท าใหเ้กดิพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ขึน้ โดยมเีจตนารมณ์ในการเปลีย่นแปลงมมุมองต่อ
ระบบบรหิารราชการ ซึง่จากเดมิทีเ่น้นการพฒันาขา้ราชการ ใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
เปลีย่นเป็นการใหข้า้ราชการเป็นผูร้อบรู ้ รูล้กึ และเป็นแรงผลกัดนัต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 
รวมทัง้ใหข้า้ราชการปฏบิตังิาน โดยมุง่เน้นทีป่ระชาชนและการสมัฤทธิผ์ลเป็นส าคญั อกีทัง้ 
ขา้ราชการยงัตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาท วธิคีดิ และวธิปีฏบิตังิาน นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ยงั
ไดด้ าเนินการปรบัปรงุยุทธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน ขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2547 
และในปี พ.ศ. 2552-2556 และล่าสุดคอืปี พ.ศ. 2557-2561 ขึน้ เพื่อใหเ้กดิความทนัสมยัมาก
ยิง่ขึน้ 

ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน ส านักงาน ก.พ. ไดส้่งเสรมิใหส้่วน
ราชการ ไดเ้หน็ถงึความส าคญัของการพฒันาขา้ราชการ ตามกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ขา้ราชการพลเรอืน ทีมุ่ง่เน้นพฒันาขา้ราชการ โดยยดึหลกัสมรรถนะ (Competency) และ
พฒันาขดีความสามารถ (Capability) เพื่อใหข้า้ราชการเป็นผูท้รงความรู ้ (Knowledge Worker) 

สามารถปฏบิตังิานภายใตห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี และระบบบรหิารจดัการภาครฐั
แนวใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กา้วทนัการเปลีย่นแปลง สามารถพฒันางานในหน้าที่ไดอ้ยา่ง
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ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยเน้นใหน้กับรหิารทุกระดบัมศีกัยภาพในการเป็นผูน้ าการบรหิารยคุ
ใหม ่ เพื่อใหภ้าคราชการมขีดีความสามารถและมาตรฐานการปฏบิตังิาน ในระดบัสงูเทยีบเท่า
สากล 

นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ยงัไดท้ าหน้าทีใ่นการเสนอแนะ การก ากบัดแูล และให้
ค าปรกึษาแก่ส่วนราชการในการด าเนินงานดา้นฝึกอบรม พฒันา ดงันัน้ จงึไดจ้ดัท าหลกัสตูรใน
การฝึกอบรม พฒันา ทีม่รีปูแบบหลากหลายขึน้ เช่น การจดัฝึกอบรมในหอ้งเรยีน การฝึกอบรม
ดว้ยสื่ออเิลคทรอนิคส ์ ตลอดจนการฝึกอบรมในต่างประเทศ เป็นตน้ โดยเน้นไปทีข่า้ราชการรุ่น
ใหม ่ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานบุคคล โดยไดอ้อกกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการ
พฒันาขา้ราชการทัง้ทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และพน้การทดลองปฏบิตัิ
ราชการไปแลว้ ซึง่ผูท้ีอ่ยูใ่นช่วงของการทดลองปฏบิตัริาชการนัน้ จะมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้้
ทดลองปฏบิตัริาชการ ไดร้บัการพฒันาใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการและเป็นขา้ราชการ
ทีด่ ี ดว้ยกระบวนการ การปฐมนิเทศ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการอบรมสมัมนารว่มกนั 
(รายละเอยีดจะกล่าวถงึในล าดบัต่อไป) ภายในระยะเวลาทดลองปฏบิตัริาชการ ตามทีส่ านกังาน 
ก.พ. ก าหนด พรอ้มทัง้ใหส้่วนราชการน าผลการพฒันาทัง้ 3 กระบวนการ ไปใชป้ระกอบการ
ประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ย 

ส าหรบัหลกัสตูรในการฝึกอบรมพฒันาของส านกังาน ก.พ. นัน้ มลีกัษณะทีห่ลากหลาย
รปูแบบ อาท ิ หลกัสตูรในหอ้งเรยีน หลกัสตูรฝึกอบรมทางไกล และหลกัสตูรการฝึกอบรมดว้ย
สื่ออเิลคทรอนิคส ์ เป็นตน้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ขา้ราชการรุ่นใหม ่ ขา้ราชการผูม้ ี
ศกัยภาพสงู ผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูป้ฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานบุคคล 
ผูป้ฏบิตังิานดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
ก.พ. ไดใ้หร้ายละเอยีดไว ้ดงันี้ (ส านกังาน ก.พ., 2557) 

แนวทางการยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรภาครฐัของไทย 

ในบรบิทของประเทศไทยในปจัจบุนั ทีต่อ้งเผชญิกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทัง้
ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ไดส้่งผลให้
ภาครฐัของไทยตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อใหก้า้วทนัสมาชกิประเทศในภมูภิาคเดยีวกนั และเพื่อการ
ปฏสิมัพนัธก์นัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดย ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556-

2561 ซึง่มแีนวทางยทุธศาสตรแ์ละนโยบายในการบรูณาการ การท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และเพื่อรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว จงึไดก้ าหนดประเดน็
ยทุธศาสตรไ์ว ้4 ประเดน็ ดงันี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศเพื่อหลุด
พน้จากประเทศรายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 การลด
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ความเหลื่อมล ้าในสงัคม (Inclusive Growth) ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (Green Growth) ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 การสรา้งสมดุลและปรบัระบบบรหิาร
จดัการภายในภาครฐั (Internal Process)  

ซึง่ส านกังาน ก.พ. ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รกลางดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์ ที ่ 4 ซึง่มเีป้าหมายที่
จะสรา้งสมดุลและปรบัระบบบรหิารจดัการภายในภาครฐัใหเ้กดิประสทิธภิาพ ความคุม้ค่าและ
ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิภาครฐั โดยระบุแนวทางในการด าเนินงานทีส่ าคญัดา้น “การพฒันาและ
บรหิารก าลงัคนภาครฐั” 2 ประการ คอื 1) การบรหิารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกจิที่
มใีนปจัจบุนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบัอนาคต 2) การพฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคน
ภาครฐั และเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรภาครฐัสู่ประชาคมอาเซยีน ซึง่น าไปสู่การก าหนด
เป้าหมายของการยกระดบัขดีสมรรถนะของบุคลากรภาครฐั เป็น 3 ประเดน็ ดงันี้ 

1. บุคลากรภาครฐัสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิทีร่บัผดิชอบในปจัจุบนั 

2. บุคลากรภาครฐัสามารถปฏบิตังิานเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3. บุคลากรภาครฐัสามารถปฏบิตังิานเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
 

ทัง้นี้การพฒันาดงักล่าว เพื่อมุง่หวงัใหบุ้คลากรของภาครฐั มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ในหลายดา้น ดงันี้ 

1. มคีวามเป็นมอือาชพี (Professional) โดยมสีมรรถนะในการท างาน ดงันี้ 
1.1 มุง่ผลสมัฤทธิ ์ เน้นการท างานแบบบรูณาการ ซึง่สามารถท างานทัง้เชงิรกุ

และเชงิรบั โดยจดัท ายุทธศาสตรร์ว่มของหน่วยงาน รกัษาสมดุล และรกัษาประโยชน์ของ
ภมูภิาค 

1.2 ท างานเป็นทมี โดยเน้นการท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานแลกเปลีย่น
ขอ้มลูเพื่อตดิตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา 

1.3 มคีวามรูเ้ชงิลกึในภารกจิทีต่นเองปฏบิตั ิ รูเ้ขา รูเ้รา ในประชาคมอาเซยีน 
รวมไปถงึสิง่ทีค่วรท า และไมค่วรท าในวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้น รูเ้กีย่วกบัยทุธศาสตร์
ขององคก์ร ผลกระทบจากนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีน และรูท้กัษะดา้นต่างๆ เช่น การเจรจา 
การประชุมต่างๆ และมคีวามโปรง่ใส มมีาตรฐานในการท างาน เขา้ใจและปรบัใชว้ธิกีารท างาน
ในรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานสากลระดบัภูมภิาค 

2. มคีวามเป็นสากลหรอืนานาชาต ิ(International) ซึง่เป็นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบั
ประเทศต่างๆโดยมวีธิกีารต่างๆ ดงันี้ 

2.1. เปิดกวา้งทางความคดิ โดยคดิเชงิบวกกบับรบิทของนานาชาต ิ เช่น การ
ค านึงถงึประโยชน์จากการเปิดการคา้เสร ี การรูห้ลกัสากลนิยมมากพอทีจ่ะสามารถสรา้งสมดุล 
ระหว่างผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์ของภมูภิาค 
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2.2. มคีวามคดิเชงิบวก ต่อการรวมตวัของประชาคมอาเซยีน สรา้งสมดุลในการ
รกัษาความสมัพนัธก์บัประเทศสมาชกิ และประเทศมหาอ านาจเคารพในความแตกต่าง และ
ความหลากหลายของประชาคม 

2.3. มทีกัษะในการท างานในบรบิทสากล เช่น มคีวามสามารถในการ พดู เขยีน 
อ่าน ภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื่อนบา้นอื่นๆ การเขา้ใจวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม การ
เจรจากบัประเทศสมาชกิการรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ ขณะเดยีวกนักม็คีวามยดืหยุ่นตาม
เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์

3. มคีวามเป็นผูส้นบัสนุน (Facilitator) การด าเนินงานของรฐั 

3.1 มภีาวะผูน้ าเชงิรกุ มยีุทธศาสตรท์ีช่ดัเจนในการน าภาคส่วนอื่นๆ ของสงัคม 
ตระหนกัและเขา้ถงึผลประโยชน์จากประชาคมอาเซยีนอยา่งเท่าเทยีมกนั เพื่อเป้าหมายใหทุ้ก
ภาคส่วนไดท้ างานรว่มกนัเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และเพิม่ขดีความสามารถของไทยใน
การแขง่ขนั 

3.2 การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ โดยสรา้งมาตรฐานในการใหบ้รกิารของรฐัอยูใ่นระดบั
มาตรฐานสากล โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ร้บับรกิาร 

4. เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent)  

4.1 มกีารตื่นตวัในการรบัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนทัง้ในวงกวา้งและในเชงิลกึ 

4.2 สามารถคดิ รเิริม่ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลงใน
รปูแบบต่างๆ 

4.3 ยอมรบัในการเปลีย่นแปลงและสามารถท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจในการปรบัเปลีย่นที่
จะเกดิขึน้ เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสีย่งได้ 

ซึง่การพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรภาครฐั เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวน้ัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืในเชงิบรูณาการจากส่วนราชการ
ทุกหน่วยงานของภาครฐั ทีจ่ะด าเนินการพฒันาบุคลากรในสงักดัของตน ใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัโดยเน้นการด าเนินการใน 2 มติ ิดงันี้  

1. มติเิชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การพฒันา และยกระดบัขดีสมรรถนะในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนใหแ้ก่บุคลากรภาครฐัใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ  

2. มติเิชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การพฒันาและยกระดบัขดีสมรรถนะของบุคลากรใหม้คีวาม
พรอ้มปฏบิตังิานเพื่อรองรบัภารกจิในปจัจบุนัและการเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยมุง่เน้นใหม้ี
คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคีวามเป็นมอือาชพี ความเป็นนานาชาตแิละ
ความเป็นผูส้นบัสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งหรอืสมาชกิของประชาคม
อาเซยีน 
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แนวทางการยกระดบัขีดสมรรถนะของบคุลากรภาครฐั  

การยกระดบัขดีสมรรถนะของบุคลากรภาครฐั เพื่อมุง่ไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ จ าเป็น
จะตอ้งสรา้งความชดัเจนทัง้ในเรือ่งกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและประเดน็การพฒันา ทัง้น้ี โดย
เป็นไปตามหลกัการพืน้ฐานทีก่ าหนดขึน้ ดงันี้   

1. การบรหิารงานภาครฐัทีป่ระสบผลส าเรจ็ ประกอบดว้ยการมผีูน้ าทีม่ ี สมรรถนะสงู 
มผีูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะ มทีศันคตทิีเ่หมาะสม และ มกีารบรหิารจดัการที่
ด ี  

2. การพฒันาบุคลากรภาครฐัต้องมกีารจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนด เป้าหมาย
การพฒันาทีช่ดัเจน 

3. การพฒันาบุคลากรภาครฐั ตอ้งเกดิความคุม้ค่าและตรงตามภารกจิของรฐั และ
ความตอ้งการของผูไ้ดร้บัการพฒันา  

การพฒันาเจ้าหน้าท่ีรฐักลุ่มเป้าหมาย  

ในการยกระดบัขดีสมรรถนะของบุคลากรภาครฐัใหท้ัว่ถงึทุกภารกจิ (Function) และ
พืน้ที ่(Area) เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน จงึควรครอบคลุมถงึกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย 
ดงันี้  

1. กลุ่มบุคลากรทีป่ฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบัประชาคมอาเซยีนและภูมภิาคอื่นๆ  
2. กลุ่มบุคลากรทีป่ฏบิตัริาชการในส่วนกลาง  
3. กลุ่มบุคลากรทีป่ฏบิตัริาชการในส่วนภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ 

ขอบเขตและประเดน็ในการพฒันา 

 ในการก าหนดแนวทางการยกระดบัขดีสมรรถนะของบุคลากร ใหม้คีวามพรอ้มในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อรองรบัภารกจิในปจัจบุนัและการเปลีย่นแปลงในอนาคต ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
จะตอ้งการแบ่งบุคลากรกลุ่มต่างๆ ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบับรหิาร 2) ระดบัอ านวยการ 
และ 3) ระดบัปฏบิตักิาร โดยความรู ้ ทกัษะ และสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม แต่ละ
ต าแหน่งนัน้ อาจมคีวามแตกต่างกนัในบางประเดน็ เพื่อใหก้ารพฒันาขดีสมรรถนะเป็นไปอย่าง
เหมาะสมทัง้ในดา้นระดบัต าแหน่ง ลกัษณะของภารกจิและพืน้ที ่ ซึง่ขอ้เสนอเพื่อใหก้ารยกระดบั
ขดีสมรรถนะของบุคลากรภาครฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ ควรด าเนินการ 
ดงันี้ 
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การด าเนินการเชิงนโยบาย 

1. ใหทุ้กหน่วยงานไดท้ าการวางระบบและกลไกสนับสนุน การเตรยีมความพรอ้มของ
บุคลากรในสงักดั โดยวธิกีารต่างๆ ดงันี้ 

1.1 ก าหนดผูร้บัผดิชอบงานดา้นการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร ในสงักดัใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

1.2 จดัท าแผนการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรทุกระดบัในสงักดั ในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

1.3 ใหทุ้กหน่วยงานจะตอ้งรบัผดิชอบ ต่อการพฒันาขา้ราชการหรอืบุคลากรใน
สงักดัของตน โดยอาจจะใชห้ลกัสตูรกลางของส านกังาน ก .พ. เป็นพืน้ฐาน และพฒันาเพิม่เตมิ
ตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน 

1.4 จดัตัง้ศูนยป์ระสานงานกลาง การเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนในทุก
หน่วยงาน โดยเชื่อมต่อฐานขอ้มลูกบัส านกังาน ก.พ. 

1.5 ก าหนดเรือ่งของการตระหนักรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ใหเ้ป็นตวัชีว้ดั
หนึ่งในการประเมนิผลการปฏบิตังิานในทุกระดบั 

1.6 ใหจ้ดัท ารายงานผลการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในสงักดั และจดัส่ง
ต่อส านกังาน ก.พ. ทุกๆ 6 เดอืน 

2. ใหทุ้กหน่วยงานถอืเป็นหน้าที ่ ในการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในสงักดัใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดย 

2.1. ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั ยดึถอืว่าการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรใน
สงักดัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนเป็นหน้าที่ 

2.2. ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน รวมทัง้พฒันาทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิาน หรอืดา้นภาษาจนี
และภาษาอาเซยีนอื่นๆ ทีพ่จิารณาว่ามคีวามจ าเป็น ใหแ้ก่บุคลากรในสงักดัของตนอยา่งน้อย
รอ้ยละ 50 

2.3. ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน รวมทัง้พฒันาทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิาน หรอืดา้นภาษาจนี
และภาษาอาเซยีนอื่นๆ ทีพ่จิารณาว่าจ าเป็น ใหแ้ก่บุคลากรในสงักดัของตน อย่างน้อยรอ้ยละ 
75 

2.4. ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน รวมทัง้พฒันาทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิาน หรอืดา้นภาษาจนี
และ ภาษาอาเซยีนอื่นๆ ทีพ่จิารณาว่าจ าเป็น ใหแ้ก่บุคลากรในสงักดัของตนทุกระดบั 
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3. ใหส้ านกังาน ก.พ.เป็นหน่วยงานหลกั ท าหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบต่อการพฒันา
ก าลงัคนภาครฐั โดยเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ ดงันี้ 

3.1 เป็นศูนยก์ลางในการบรูณาการ ประสาน ส่งเสรมิสนับสนุน ตดิตาม และ
รายงานผลแก่คณะรฐัมนตร ี เกีย่วกบัการด าเนินการเตรยีมความพรอ้มดา้นการพฒันาก าลงัคน
ภาครฐั 

3.2 เป็นศูนยก์ลางความรว่มมอื และประสานการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ ขอ้มลู
ของบุคลากรในการปฏบิตังิานระหว่างประเทศสมาชกิ 

3.3 จดัท าฐานขอ้มลูดา้นการพฒันาก าลงัคนภาครฐั โดยประสานและเชื่อมต่อกบั
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและประเทศสมาชกิของอาเซยีน จดัท าหลกัสตูรกลางและคู่มอื 
เอกสาร ซึง่สื่อในการสรา้งความตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน และใหก้ารสนับสนุน
ขอ้มลูเกีย่วกบัวทิยากรต่างๆ 

3.4 เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษโดยใชร้ะบบ E-learning 

ส าหรบัก าลงัคนภาครฐั 

3.5 รว่มกบัส่วนราชการ องคก์รกลาง รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอสิระ มหาวทิยาลยั 
สถาบนัการศกึษา และเครอืขา่ยต่างๆ ท าการผลกัดนัและขบัเคลื่อนการพฒันาก าลงัคนใน
ภาครฐั 

 ส่วนการอบรมขา้ราชการนัน้ ก.พ. ไดจ้ดั หรอื ใหก้ารสนบัสนุนใหก้ารอบรมเจา้หน้าที่
ราชการ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

1. การอบรมก่อนเข้าปฏิบติังาน  
การอบรมก่อนเขา้ปฏบิตังิาน หรอืนิยมเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “การปฐมนิเทศ” ซึง่

ส่วนราชการตน้สงักดัตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหข้า้ราชการบรรจใุหม ่ได้
เขา้ใจถงึสภาพแวดลอ้มในการท างานของหน่วยงาน ทราบถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ โครงสรา้ง
องคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ นอกจากนี้ หน่วยงานจะตอ้ง
ด าเนินการท าการประเมนิผลระดบัความพงึพอใจ เกีย่วกบัองคก์าร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ หรอื
ผูบ้รหิาร และโครงสรา้งองคก์ารของขา้ราชการบรรจใุหม ่ว่ามมีากน้อยเพยีงใดดว้ย 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส)์  
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยวธิกีาร (ผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส)์ ซึง่ส่วนราชการตน้สงักดั

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเอง โดยใช ้ “หลกัสตูรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจใุหม่” วตัถุประสงคเ์พื่อ
สนบัสนุนใหส้่วนราชการ สามารถด าเนินการพฒันาขา้ราชการอย่างประหยดัและเหมาะสม กบั
การเรยีนรูเ้มือ่แรกบรรจเุขา้รบัราชการ ซึง่ประกอบดว้ย 4 หมวดวชิา คอื 

 



335 

 

หมวดที ่1 ปลกูฝงัปรชัญาการเป็นขา้ราชการทีด่ ี

หมวดที ่2 ระบบราชการและการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ 
หมวดที ่3 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัขา้ราชการ 

หมวดที ่4 เสรมิสรา้งสมรรถนะหลกัและทกัษะทีจ่ าเป็น 

ผูเ้รยีนรูจ้ะตอ้งใชแ้บบประเมนิความรูก่้อนการศกึษา (Pre-test) และแบบประเมนิ
ความรูห้ลงัการศกึษา (Post-test) ของแต่ละชุดไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 

3. การอบรมสมัมนาร่วมกนั  
ใหก้ระทรวงเป็นผูด้ าเนินการ หรอือาจท าการมอบหมายใหก้รมใดกรมหนึ่ง เป็น

ผูด้ าเนินการแทนทัง้กระทรวงกไ็ด ้ โดยส่วนราชการตน้สงักดัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันา โดยใชห้ลกัสตูร “การเป็นขา้ราชการทีด่”ี ของส านกังาน ก.พ. ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเน้น
การปลกูฝงัปรชัญาการเกีย่วกบัการเป็นขา้ราชการทีด่ ี พฒันาจติส านึกขา้ราชการ ส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม จรรยาขา้ราชการ กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม การท างานเป็นทมี และ
พฒันาเครอืขา่ยในการท างาน ฯลฯ ซึง่ขา้ราชการบรรจใุหม ่ตอ้งเขา้รบัการอบรมสมัมนารว่มกนั 
ภายในระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ (ตอ้งแลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืน) นบัแต่วนัที่
บรรจเุขา้รบัราชการ 

ส าหรบัการประเมนิผลการอบรมสมัมนารว่มกนันัน้ จะกระท าหลงัจากการฝึกอบรม
เสรจ็สิน้ลง โดยหน่วยงานจดัโครงการจะท าการมอบประกาศนียบตัร เพื่อเป็นการรบัรองว่าได้
ผ่านการฝึกอบรม และประกาศนียบตัรยงัน าไปใชป้ระกอบการประเมนิผล การทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการไดด้ว้ย นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ยงัท าหน้าทีใ่นการเป็นตวักลางการจดัการให้
ขา้ราชการไดร้บัการฝึกอบรม ทัง้ในและต่างประเทศ ดงัตวัอยา่งการใหทุ้นพฒันาขา้ราชการพล
เรอืนสามญั ซึง่ผูเ้ขยีนไดน้ ามาเป็นตวัอยา่งเพื่อใหผู้ศ้กึษาไดเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้ ดงันี้ (ส านกังาน 
ก.พ., 2559) 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เร่ือง รบัสมคัรคดัเลือกข้าราชการพลเรือนสามญัเพ่ือรบัทุนรฐับาล 

ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙  

(ทุนส าหรบัการเตรียมผูบ้ริหารระดบัสงู) 

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

ดว้ยส านกังาน ก.พ. จะด าเนินการคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญัเพื่อรบัทุนรฐับาล
ไปฝึกอบรมในและ/หรอืต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทุนส าหรบัการเตรยีมผูบ้รหิารระดบัสงู) 
ฉะนัน้อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
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พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบยีบ ก.พ. ว่าดว้ยทุนของรฐับาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก 
และก าหนดวธิกีารคดัเลอืกและเกณฑก์ารตดัสนิเพื่อรบัทุน ดงัต่อไปนี้ 

๑. จ านวนทุน  
ทุนฝึกอบรมในและ/หรอืต่างประเทศ ตามกรอบหลกัสูตรการพฒันาตามสมรรถนะ

หลกัทางการบรหิาร ๖ ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาสภาวะผูน้ า การมวีสิยัทศัน์ การเป็นผูน้ าการ
ปรบัเปลีย่น การควบคุมตนเองการสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยทุธภ์าครฐั 
จ านวน ๑๐ ทุน 

๒. ข้อผกูพนัในการรบัทุน 

๒.๑. ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งกลบัมาท าประโยชน์ใหแ้ก่ราชการ ตามสญัญาทีส่ านกังาน 
ก.พ. ก าหนดเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาทีไ่ดร้บัทุน 

๒.๒. กรณผีูไ้ดร้บัทุนไมก่ลบัมาท าประโยชน์ใหแ้ก่ราชการ ตามสญัญาทีไ่ดท้ าไว้
กบัส านกังาน ก.พ. นอกจาก จะตอ้งชดใชเ้งนิทุนทีไ่ดจ้่ายไปแลว้ทัง้สิน้ ยงัจะตอ้งชดใชเ้งนิอกี ๒ 
เท่าของจ านวนเงนิทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นเบีย้ปรบัอกีดว้ย 

๓. คณุสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรคดัเลือก 

๓.๑. เป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูด้ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

๓.๒. เป็นผูม้อีายไุมเ่กนิ ๕๕ ปีนับถงึวนัทีส่ านกังาน ก.พ. ไดร้บัเอกสารการสมคัร
ทาง e-mail  

๓.๓. ไมเ่ป็นผูเ้คยไดร้บัทุนฝึกอบรมส าหรบัการเตรยีมผูบ้รหิารระดบัสงู/ทุน
ฝึกอบรมเพื่อเตรยีมนกับรหิารระดบัสงูที่ส านกังาน ก.พ. จดัฝึกกอบรม 

๓.๔. หากเคยไปศกึษาหรอืฝึกอบรมดว้ยทุนรฐับาล (ก.พ.) มาแลว้ จะตอ้งกลบัมา
ปฏบิตัริาชการแลว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถงึวนัทีส่ านกังาน ก.พ. ไดร้บัเอกสารการสมคัรทาง e-

mail  

๓.๕. กรณเีป็นผูม้สีทิธใินการไดร้บัทุนรฐับาล ก.พ. (ทุนศกึษาหรอืทุนฝึกกอบรม) 
มากกว่า ๑ ทุน ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเลอืกรบัทุนใดทุนหน่ึง 

๓.๖. กรณทีีข่อสละสทิธใินการรบัทุน กจ็ะท าใหไ้มส่ามารถท าการสมคัรเพื่อขอรบั
ทุนดงักล่าวไดอ้กีในปีงบประมาณเดยีวกนั 

๓.๗. มคีวามรูภ้าษาองักฤษดพีอทีจ่ะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 

๓.๘. มหีนงัสอืตอบรบัใหเ้ขาฝึกอบรม ในสถาบนัชัน้น าในและ/หรอืต่างประเทศ 
ภายใตก้รอบหลกัสตูรทีก่ าหนด ซึง่มรีะยะเวลาของหลกัสตูรฝึกอบรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ วนั
ท าการ แต่ไมเ่กนิ ๓ เดอืน 

๔. การรบัสมคัรคดัเลือก 

๔.๑. รบัสมคัรตัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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๔.๒. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรรบัทุนดงักล่าว ตอ้งสมคัรไปยงัสถาบนัชัน้น าในและ/หรอื
ต่างประเทศ 

๔.๓. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรรบัทุน ตอ้งไดร้บัการตอบรบัจากสถาบนัใหเ้ขา้อบรมใน
หลกัสตูรทีส่มคัรเรยีบรอ้ยแลว้ จงึจะยื่นเอกสารและหลกัฐานการสมคัรได้ 

๔.๔. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรสามารถ download แบบแสดงความจ านงสมคัรคดัเลอืก
และแบบฟอรม์อื่น ๆ จากเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.พ. ที ่ http://www.ocsc.go.th หวัขอ “ทุน
ศกึษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หวัขอ้ยอ่ย “ทุนฝึกอบรม”  

๔.๕. เอกสาร และหลกัฐานทีใ่ชใ้นการสมคัร มดีงันี้ 
(๑) แบบแสดงความจ านงสมคัรคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญั เพื่อรบั

ทุนรฐับาลไปฝึกอบรมในและ/หรอืต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุนส าหรบัการเตรยีม
ผูบ้รหิารระดบัสงู) 

(๒) หนงัสอืตอบรบัใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ในหลกัสตูรการพฒันาตาม
สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร ของสถาบนัชัน้น าภายในและ/หรอืต่างประเทศ 

(๓) หนงัสอือนุญาตใหแ้สดงความจ านง สมคัรคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืน
สามญัเพื่อรบัทุนรฐับาลไปฝึกอบรมในและ/หรอืต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุนส าหรบั
การเตรยีมผูบ้รหิารระดบัสงู)จากหวัหน้าส่วนราชการเจา้สงักดั ตามแบบฟอรม์ สนง. ก.พ. ๕ 

(๔) ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั จ านวน ๑ ฉบบั 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรรบัทุน ตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานการสมคัร ซึง่บนัทกึเป็น 
ไฟล ์ pdf file และส่งทาง e-mail ไปทีศู่นยส์รรหาและเลอืกสรร ส านกังานกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน หรอื ก.พ. ที ่execut_scholarship@ocsc.go.th โดยระบุในหวัขอ้ (Subject) ว่า “สมคัร
ทุนส าหรบัการเตรยีมผูบ้รหิารระดบัสงู” การรบัสมคัรจะถอืวนัทีส่งู e-mail ตน้ทางเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ เอกสารทีส่่งหลงัวนัที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย 
จะไมไ่ดร้บัการพจิารณา ส านกังาน ก.พ. จะตอบรบัการสมคัรทาง e-mail ภายใน ๓ วนัท าการ 
หลงัจากวนัสมคัร กรณทีีผู่ส้มคัรไมไ่ดร้บัการตอบรบัภายในวนัเวลาทีก่ าหนด ขอใหต้ดิต่อขอรบั
โดยตรงไดท้างโทรศพัท ์หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑  

๔.๖. ผูส้มคัรจะตอ้งส่งตน้ฉบบัเอกสารและหลกัฐานการในการสมคัร ไปทีก่ลุ่มงาน
บรหิาร การสอบทุน ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร ส านกังาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนตวิานนท ์ ต าบล
ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุร ี จงัหวดันนทบุร ี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วนันับจากวนัทีไ่ดส้่ง
เอกสารและหลกัฐานการสมคัรทาง e-mail 

๕. วิธีการคดัเลือกและเกณฑก์ารตดัสิน 

ส านกังาน ก.พ. จะพจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัร ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 
๕.๑. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรคดัเลอืก ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที่

ก าหนดในขอ้ ๓ ของประกาศรบัสมคัรฉบบัน้ี 
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๕.๒. ล าดบัของการส่งเอกสารและหลกัฐานการสมคัร เพื่อแสดงความจ านงสมคัร
คดัเลอืกตามทีก่ าหนดในขอ้ ๔.๕ ไดค้รบถว้น (หากไมค่รบถว้นจะไมไ่ดร้บัการพจิารณา) ผูส้่ง
ก่อนจะไดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัทุนก่อน โดยถอืวนัที ่และเวลา ทีส่่ง e-mail ตนทางเป็นส าคญั 

๕.๓. หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการตอบรบันัน้ เป็นหลกัสตูรทีอ่ยู่ภายใตก้รอบของหลกัสตูร 
การพฒันาตามสมรรถนะหลกัทางการบรหิาร ๖ ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาสภาวะผูน้ า การมี
วสิยัทศัน์ การเป็นผูน้ าการปรบัเปลีย่นการควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 
และการวางกลยทุธภ์าครฐั 

๖. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิได้รบัทุน  
ส านกังาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัทุนเท่านัน้ ทาง Website 

ของ ส านกังาน ก.พ. ที ่www.ocsc.go.th หวัขอ้ “ทุนศกึษาต่อ/ทุนฝึกกอบรม” หวัขอ้ยอ่ย “ทุน
ฝึกอบรม” และจะแจง้ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัทุนทราบโดยตรง พรอ้มทัง้มหีนงัสอืแจง้ไปยงัส่วนราชการ
ของผูม้สีทิธไิดร้บัทุนดว้ย  

๗. การยืนยนัการรบัทุน  
ผูม้สีทิธไิดร้บัทุนจะตอ้งยนืยนัการรบัทุนภายใน ๑๐ วนันบัจากวนัทีป่ระกาศรายชื่อ

ผูม้สีทิธ ิไดร้บัทุน  
๘. การท าสญัญา  

ผูม้สีทิธไิดร้บัทุนจะตอ้งตดิต่อการท าสญัญา ตามแบบสญัญาทีส่ านกังาน ก.พ. ได้
ก าหนดไว ้

๙. เง่ือนไขการรบัทุน  
๙.๑. ผูม้สีทิธไิดร้บัทุนจะตอ้งท าการส่งหลกัฐานการไดร้บัอนุญาต ใหล้าฝึกอบรม

จากหวัหน้า ส่วนราชการเจา้สงักดัใหส้ านกังาน ก.พ. ก่อนเดนิทางไปฝึกกอบรม  
๙.๒. ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเขยีนบทความเป็นภาษาไทย ทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึ

การน าความรู ้ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม มาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาหรอืปรบัปรงุ
งานทีร่บัผดิชอบ พรอ้มขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงภายใน ๓๐ วนัหลงัจากสิน้สุดการฝึกอบรม 
(ตามเอกสารแนบ) 

๑๐. ก าหนดการเดินทาง  
      ผูม้สีทิธไิดร้บัทุนจะต้องเดนิทางไปฝึกอบรมภายในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๐ มฉิะนัน้ 

จะถูกเพกิถอนการใหทุ้น  
๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน  

ก.พ. จะพจิารณาเพกิถอนการใหทุ้นแก่ผูไ้ดร้บัทุน หากเขากรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้  
๑๑.๑ ไมม่หีนงัสอือนุญาตใหล้าฝึกอบรมจากหวัหน้าส่วนราชการเจ้าสงักดั  
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๑๑.๒ หลกีเลีย่งละเลยการยนืยนัการรบัทุนและการท าสญัญาตามทีส่ านกังาน ก.พ. 
ก าหนด 

๑๑.๓ เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  
๑๑.๔ เป็นผูข้าดคุณสมบตัติามขอ้ ๓  
๑๑.๕ หลกีเลีย่ง หรอืพยายามหลกีเลีย่งก าหนดการเดนิทางไปฝึกอบรม  
๑๑.๖ ไมส่ามารถเดนิทางไปฝึกอบรม ภายในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๐  

     ประกาศ ณ วนัที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

การพฒันาฝึกอบรมส าหรบัผูบ้ริหาร 

การพฒันาฝึกอบรมส าหรบัผูบ้รหิารนับวนัยิง่ทวคีวามส าคญัยิง่ขึน้ เพราะผูบ้รหิาร เป็น
ผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจ ท าหน้าทีใ่นการควบคุมบงัคบับญัชาบุคคลอื่นๆ และเป็นผูน้ าพา
องคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ขององคก์าร หรอือาจเป็นผูช้ีน้ าไปสู่ความลม้เหลวขององคก์าร ดงันัน้
การพฒันาบุคคลในระดบับรหิารจงึตอ้งจดัท าอย่างเป็นระบบ เพื่อใหก้ารบรหิารงานของผูบ้รหิาร
ระดบัต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ ผูบ้รหิารแต่
ละระดบัจะตอ้งมทีกัษะทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รหิารขัน้ตน้ จะตอ้งความช านาญในการ
ท างาน (Technical Skill) คอื งานเกีย่วกบัวธิกีารท างานอยา่งใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น งาน
การผลติ งานควบคุมเครือ่งจกัร หรอืกรรมวธิใีนการปฏบิตังิานอย่างหนึ่ง เช่นงานช่าง เป็นตน้ 
ส่วนผูบ้รหิารระดบักลาง จะตอ้งมคีวามช านาญทางดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ (Human Skill) เนื่องจาก
ท าหน้าทีใ่นการรบัค าสัง่หรอืนโยบายจากผูบ้รหิารระดบับน และท าการถ่ายทอดใหก้บัผูบ้รหิาร
ในระดบัล่างต่อไป ส่วนผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น ปลดักระทรวง และ อธบิด ีระต าแหน่งอื่นในระดบั
เดยีวกนัน้ี ท าหน้าทีเ่ป็นผูท้ีร่บัผดิชอบต่องานในภาพรวมขององคก์ารทัง้หมด เช่น หน้าทีก่าร
ตดัสนิใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์ พนัธกจิ 
และการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆในองคก์าร ดงันัน้จงึตอ้งใชค้วามช านาญทางดา้นความคดิ 

(Conceptual Skill) 

 ซึง่การทราบถงึลกัษณะของงาน ท าใหเ้ราทราบถงึแนวทางในการพฒันาผูบ้รหิาร
ว่าควรพฒันาอย่างไร โดยวธิกีารพฒันาผูบ้รหิารดว้ยวธิกีารฝึกอบรมแบบเป็นทางการนี้ มอียู ่ 4 
รปูแบบ ดงันี้ 

1. วิธีการเรียนหลกัสตูรพิเศษท่ีไม่ได้มีการรบัปริญญา (University Non Degree 

Program)  

วธินีี้ถูกจดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ซึง่เป็นผูใ้หก้ารฝึกอบรม โดยหน่วยงานจะ
เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้ ส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมนัน้อาจมรีะยะสัน้หรอืระยะยาวกไ็ด ้ ตาม
ความเหมาะสม ซึง่มหาวทิยาลยัแห่งแรกทีไ่ดน้ าเอาวธิดีงักล่าวนี้มาใชค้อื “Massachusetts 
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Institute Of Technology” หรอื “MIT” โดยไดเ้ริม่ท าการฝึกอบรมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1931 ซึง่
ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ปี และต่อมาจงึไดจ้ดัท าหลกัสตูรน้ีขึน้อกีในปี ค.ศ. 1943 ที่
คณะบรหิารธุรกจิแห่งมหาวทิยาลยัฮาวารด์ (Harvard Business School)  

2. วิธีการใช้เกมการจดัการหรือเกมธรุกิจ (Management/ Business Game)  

วธินีี้เป็นการสมมตหิรอืการเลยีนแบบในการท าธุรกจิจรงิ โดยจะท าการแบ่งผูเ้ขา้
รบัฝึกอบรมออกเป็นทมี และแต่ละทมีจะท าการแขง่ขนักนัเอง โดยแต่ละทมีจะไดข้อ้มลูและ
ทรพัยากรทีเ่หมอืนกนั แต่มวีธิคีดิและวธิกีารตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สมาชกิของทมีจะตอ้ง
พยายามใหท้มีของตนมฐีานะการเงนิทีด่ทีีสุ่ด ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนสงูสุด โดยผูเ้ล่น
จะตอ้งท าการตดัสนิใจในเรื่องราคา ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานจ านวนสนิคา้ทีท่ าการผลติในแต่
ละครัง้ และการควบคุมต้นทุนการผลติ เป็นตน้ โดยเมือ่ป้อนขอ้มลูเขา้สู่คอมพวิเตอรแ์ลว้
คอมพวิเตอรจ์ะท าการค านวณและประมวลผลออกมาว่าผลงานของทมีใดดทีีสุ่ด 

3. วิธีการฝึกในการเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม (Sensitivity Training หรือ 
T-group) 

วธินีี้เป็นการฝึกทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธแ์ละความเป็นผูน้ า โดยจะจดัใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกประมาณ 8-16 คนอยูก่ลุ่มเดยีวกนัซึง่ไมไ่ดก้ าหนดว่าใครจะตอ้งท าอะไร ไมม่หีวัหน้า
กลุ่ม และไมไ่ดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ ปล่อยใหแ้ต่ละคนในกลุ่มไดแ้สดงพฤตกิรรมระหว่างกนัได้
โดยอสิระ และใหเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมของผูอ้ื่นและตนเอง จากปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่ม  

4. วิธีการฝึกความเป็นผู้น าแบบตาข่ายการจดัการ (Managerial Grid) 

วธินีี้ถูกเสนอโดย เบลคและมตูนั (Blake & Mouton, 1964) หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปว่า 
ตาขา่ยการจดัการ (Managerial Grid) ซึง่เป็นการวดัความสามารถของผูน้ า 2 ดา้น ดงันี้ 

4.1. ความสนใจในดา้นการจดัการกบัคน (Concern For People) หมายถงึ ผูน้ า
ทีม่คีวามสนใจและมคีวามสามารถท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความเลื่อมใส ศรทัธา และยอมปฏบิตัิ
ตามค าสัง่ รวมทัง้มคีวามสามารถในการกระตุน้ จงูใจ ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดป้ฏบิตังิานอย่างเตม็ที่
เตม็ความสามารถ 

4.2. ความสนใจในการจดัการดา้นการผลติ (Concern For Production)  
หมายถงึ ผูน้ าทีม่คีวามสนใจและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การควบคุมใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

โดยแกน X เป็นการแสดงถงึความสนใจในดา้นการจดัการการผลติ ส่วนแกน Y 

แสดงถงึความสนใจในดา้นการจดัการกบัคน หรอืผูท้ าหน้าทีใ่นการผลติ ซึง่ในกราฟจะมชี่วง
ระดบั 1 และสงูสุดคอื ระดบั 9 และมลีกัษณะของผูน้ าอยู ่5 แบบ ไดแ้ก่  
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รปูภาพท่ี 11 - 1 แสดงตาข่ายการจดัการ (Managerial Grid) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Blake & Mouton (1964) 

1. แบบ 1,1 เป็นการจดัการแบบปล่อยปะละเลย (Impoverished Management) โดย
ผูบ้รหิารในลกัษณะนี้ จะไม่ใหค้วามสนใจทัง้การบรหิารการผลติ และพนกังานผูท้ าหน้าทีใ่นการ
ผลติ หรอืมกัละทิง้งานเป็นประจ า ซึง่ผูบ้รหิารในลกัษณะน้ี จะท าใหอ้งคก์ารมคีวามเสื่อมถอยได้
ในภายหลงั 

2. แบบ 9,9 เป็นการจดัการแบบเน้นการท างานรว่มเป็นทมี (Team Management) 

โดยผูบ้รหิารจะใหค้วามสนใจทัง้การบรหิารจดัการการผลติ และผูท้ าหน้าทีใ่นการผลติ ซึง่ถอืว่า
เป็นวธิกีารบรหิารจดัการทีด่ทีีสุ่ด 

3. แบบ 1,9 เป็นการจดัการแบบสโมสร (Country Club Management) โดยผูบ้รหิาร
ใหค้วามสนใจต่อผูท้ าหน้าทีใ่นการผลติมากกว่าวธิกีารผลติ 

4. แบบ 9,1 เป็นการจดัการแบบเน้นอ านาจและการยอมตาม (Authority Obedience) 

โดยผูบ้รหิารจะใหค้วามสนใจต่อการจดัการดา้นการผลติ หรอืสนใจเรือ่งงานมากกว่าผูท้ าหน้าที่
ในการผลติ  
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5. แบบ 5,5 เป็นการจดัการแบบใหค้วามสนใจทัง้ 2 อยา่งเท่าๆกนั (Organization 

Man Management) ผูบ้รหิารในลกัษณะนี้ จะใหค้วามสนใจต่อการจดัการดา้นการผลติ และผูท้ า
หน้าทีใ่นการผลติปานกลาง โดยสรา้งสมดุลระหว่างความสนใจทัง้ 2 ดา้นเท่าๆกนั 

 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ผูใ้หก้ารฝึกอบรมพฒันา จะตอ้งพยายามท าการแนะน าใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมมลีกัษณะผูน้ าแบบ 9,9 จงึจะถอืว่าเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด อยา่งไรกต็าม 
ส าหรบัการพฒันาฝึกอบรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูบ้รหิาร ในส่วนราชการต่างๆ นัน้ 
บางกระทรวงไดใ้ชร้ปูแบบของสถาบนัการฝึกอบรม ซึง่จะมหีลกัสตูรทีจ่ าเป็นส าหรบัการบรหิาร 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัขา้ราชการ ในการกา้วไปสู่ต าแหน่งผูบ้รหิารในอนาคตต่อไป เช่น 
โรงเรยีนเสนาธกิารทหารของเหล่าทพัต่าง ๆ หรอื วทิยาลยัการปกครองของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่บุคลากร ใน
การเป็นผูบ้รหิารของส่วนราชการต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ นอกเหนือจากนี้ยงัม ีโรงเรยีนนายอ าเภอ  โรงเรยีนปลดัอ าเภอ  โรงเรยีนขา้ราชการ
ฝา่ยปกครอง โรงเรยีนก านันผูใ้หญ่บา้น และโรงเรยีนสบืสวนสอบสวนของพนกังานฝา่ยปกครอง     
เป็นตน้ 

 นอกจากนี้ เจา้หน้าทีร่าชการ กย็งัสามารถเขา้รบัการฝึกอบรมทกัษะ การเป็นผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัเอกชน สถาบนัการศกึษา ตลอดจนสถาบนัฝึกอบรมของภาคเอกชนได ้เนื่องจากทกัษะ
การเป็นผูบ้รหิารในส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชนในปจัจบุนั มทีกัษะทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก
ขึน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะอทิธพิลของการจดัการภาครฐัแนวใหม ่ (New Public Management) ที่
เน้นการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความประหยดัมากขึน้ โดยการน าเอาเครือ่งมอื
ทางการบรหิารสมยัใหม ่ ซึง่ส่วนใหญ่ถูกพฒันาขึน้จากวธิกีารท างานในภาคเอกชนมาใช ้ ดงันัน้ 
ส่วนราชการจงึไดท้ าการส่งผูบ้รหิารหรอืเตรยีมการส าหรบัเป็นผูบ้รหิารในอนาคต ไปเขา้รบัการ
ฝึกอบรมในสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีง ทัง้สถาบนัในและต่างประเทศมากขึน้ และปจัจบุนัการฝึกอบรม
ส าหรบัผูบ้รหิารก็ยงัสามารถท าไดง้า่ยยิง่ขึน้ เนื่องจากไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมมอือาชพี
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารมากขึน้ เช่น  การจดัตัง้สถาบนัเพื่อการฝึกอบรม เบริก์ลยี ์ เอก็เซก็ควิทฟี โคช้ชงิ 
(Berkeley Executive Coaching) ในประเทศไทย ซึง่เป็นสถาบนัในสงักดัของมหาวทิยาลยั
แคลฟิอรเ์นีย ณ เมอืง เบริก์ลยี ์ มหาวทิยาลยัชัน้น าจากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยจดุแขง็ของ
สถาบนัแห่งนี้ คอืการใชเ้ทคนิค “Active Communicating” ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ผูบ้รหิารหรอืผูน้ า วธิกีารพฒันาโคช้ทีม่ทีกัษะส าคญัประเภท Soft Skills ซึง่เป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัผูน้ ายคุใหม ่การฝึกความเป็นผูน้ า โดยสถาบนัไดน้ าเอาศาสตรแ์ละศลิป์มาใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ในการสื่อสารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด การเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น และระดบัความใกลช้ดิในสถานที่
ท างาน เป็นต้น (ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์, มถุินายน, 2559) 
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ความหมายของการฝึกอบรม 

 ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรม (Training) ไปในทศิทาง
เดยีวกนั ดงันี้ 
 แอนโทนี่ แคกมา และ เพอรร์วิ (Anthony, Kacmar, & Perrewe, 2002 : 323) ไดก้ล่าว
ว่า การฝึกอบรม หมายถงึ การเพิม่พนูทกัษะใหแ้ก่พนักงานโดยสามารถน าความรูน้ัน้มาใชโ้ดย
ทนัท ี

 เวอรเ์นอร ์ ซเูออรแ์ละแจค็สนั (Werner, Schuler, & Jackson, 2012 : 245) ไดใ้ห้
ความหมายของ การฝึกอบรม ว่า หมายถงึ กจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัในการปรบัปรงุการ
ปฏบิตังิานในระยะใกลแ้ละในงานเฉพาะโดยการเพิม่ขดีความสามารถ (Competencies) ของ
พนกังาน  
 บายอารส ์ และ รยู ์ (Byars & Rue, 2006 : 164) ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า การฝึกอบรม 
เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทกัษะ แนวคดิ กฎ ทศันคต ิอนัมผีลท าใหผ้ลงานของ
พนกังานเพิม่ขึน้  
 ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน์ (2555 : 126) การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้
รบัการอบรมเกดิการเรยีนรูใ้นรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง เพื่อเพิม่พนูหรอืพฒันาสมรรถภาพในดา้น
ต่างๆ ตลอดจนการปรบัปรงุพฤตกิรรม อนัจะน ามาซึง่การแสดงออกทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้ 

  จากความหมายทีน่กัวชิาการหลายท่านไดใ้หไ้ว้นี้ จะเหน็ไดว้่ามทีัง้ความหมายเชงิกวา้ง 
คอื การฝึกอบรมทีไ่มไ่ดมุ้ง่แต่ใหส้ามารถท างานไดเ้ท่านัน้ และความหมายเชงิเฉพาะ คอื การ
ฝึกอบรมทีเ่น้นใหเ้กดิการพฒันาความสามารถในการท างาน ดงันัน้ หากกล่าวโดยสรปุเป็นเชงิ
กวา้งๆ แลว้ การฝึกอบรมกจ็ะหมายถงึ กระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ/หรอืทศันคต ิ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม โดยการ
ใชเ้ทคนิคในการฝึกอบรมแต่ละประเภท เพื่อจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ส่วน
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมในองคก์ารนัน้ จะมุง่น าไปใชป้ระโยชน์หลกัๆ ใน 2 แนวทาง ดงันี้  

1. เพื่อการแกป้ญัหา  
2. เพื่อการพฒันาปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

 ซึง่รายละเอยีดของวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมนัน้ ผูเ้ขยีนจะไดก้ล่าวเพิม่เตมิต่อไปใน
หวัขอ้วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
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ความจ าเป็นของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในอดตีทีผ่่านมา อาจไมใ่ช่สิง่จ าเป็นมากนักต่อองคก์ารต่างๆ แต่ปจัจุบนั
การฝึกอบรมนับเป็นกจิกรรมที่มคีวามส าคญัมาก เนื่องจากการปฏบิตังิานขององคก์ารเป็นระบบ
เปิด (Open System) ซึง่สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดม้ผีลต่อการปฏบิตังิานขององคก์าร อกีทัง้
สภาพแวดลอ้มในปจัจบุนักน็บัวนัทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็และรุนแรงมากยิง่ขึน้ จงึท าให้
องคก์ารมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งท าการจดัฝึกอบรม ซึง่เหตุผลของการฝึกอบรมนัน้ สามารถ
กล่าวสรปุได ้ดงันี้ (Byars & Rue, 2006 : 164) 

1. การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและรฐับาล ซึง่ท าใหท้กัษะที่
ใชใ้นการปฏบิตังิานเกดิความลา้สมยัส าหรบัอนาคต 

2. แผนขององคก์ารเปลีย่นแปลงไป 

3. ผลการปฏบิตังิานต ่ากว่ามาตรฐาน เช่น ผลผลติทีไ่ดม้จี านวนน้อย ปรมิาณของเสยี
มมีากขึน้  

4. ขอ้ก าหนดของการฝึกอบรม เช่น ขอ้ก าหนดของสาขาอาชพีบางประเภททีก่ าหนด
ว่าผูท้ าหน้าทีด่งักล่าว จะต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อน ขอ้ก าหนดของการเขา้สู่ต าแหน่ง หรอื
ขอ้บงัคบัขององคก์ารต่างๆ เป็นตน้ 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในแต่ละครัง้ ตอ้งใชเ้วลา และงบประมาณค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม ดงันัน้
จงึตอ้งก าหนดวตัถุประสงค ์ หรอืเป้าหมายใหช้ดัเจนว่ามุง่หวงัใหเ้กดิเด่นชดัในดา้นใด ซึง่จะมี
ความแตกต่างกนัไปในการฝึกอบรมแต่ละครัง้ โดยวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมตามปกตทิัว่ไป 
มดีงันี้ 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

องคก์รอาจประสลปญัหาดา้นผลผลติทีต่ ่ากว่ามาตรฐาน ซึง่แนวทางในแกป้ญัหา
อาจใชว้ธิกีารฝึกอบรมเขา้มาช่วยแกป้ญัหา ใหม้ปีรมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ตามมาตรฐาน หรอื 
ปรมิาณผลผลติเดมิขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาตรฐาน แต่องคก์ารตอ้งการพฒันาปรบัปรงุให้
ไดม้ากขึน้ ดงันัน้ องคก์ารสามารถใชก้ารฝึกอบรมมาช่วย ใหไ้ดป้รมิาณงานหรอืปรมิาณผลผลติ
ทีเ่พิม่ขึน้ เป็นตน้ 

2. เพ่ือเพ่ิมคณุภาพผลผลิต 

นอกจากปรมิาณซึง่สามารถวดัไดเ้ป็นจ านวนตวัเลขของผลผลติแลว้ องคก์ารยงั
ตอ้งใหค้วามตระหนกัต่อคุณภาพของผลผลติดว้ย เพราะหากบุคลากรสรา้งปรมิาณผลผลติ
ไดม้ากแต่ผลผลติหรอืผลงานเหล่านัน้กลบัมคีุณภาพต ่า กถ็อืว่าองคก์ารไมม่ปีระสทิธภิาพ
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เท่าทีค่วร ซึง่การเพิม่คุณภาพของผลผลตินี้ กส็ามารถท าไดโ้ดยน าเอาการฝึกอบรมนี้มาใช้
เช่นเดยีวกนั 

3. เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารมผีลก าไรมากขึน้ องคก์ารจะตอ้งหาวธิลีดตน้ทุน ซึง่หาก
องคก์ารมตี้นทุนทีส่งูเกนิไป กส็ามารถน าเอาการฝึกอบรมมาช่วยในการแกไ้ขปญัหาได ้ หรอื
หากตอ้งการใหก้ารผลตินัน้มตีน้ทุนทีต่ ่ากว่าเดมิ กใ็ชก้ารฝึกอบรมมาช่วยใหบุ้คลากรสามารถ
สรา้งผลผลติไดโ้ดยใชต้น้ทุนทีต่ ่าลงดว้ยเช่นกนั เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการลดตน้ทุนอนั
เกดิจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ ในระหว่างการปฏบิตังิานดว้ย โดยอุบตัเิหตุสามารถลดลงได ้ หาก
องคก์ารไดใ้ชก้ารฝึกอบรมเขา้มาช่วย 

4. เพ่ือเพ่ิมขวญัและก าลงัใจ  
การพฒันาและฝึกอบรม นบัเป็นวธิกีารรกัษาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารทีส่ าคญั

วธิหีนึ่ง เนื่องจากการฝึกอบรมสามารถท าใหบุ้คลากรมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารได ้ และมคีวามรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้ ท าใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานอยา่งมคีวามสุข และมคีาดหวงัทีจ่ะอยูก่บั
องคก์ารต่อไป 

5. เพ่ือลดการขาดงาน ลาออกและการร้องทุกข ์

เมือ่บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจทีด่ใีนการท างาน จะท าใหก้ารขาดงาน การลาออก
และการรอ้งทุกขล์ดลง ปญัหาขององคก์าร และค่าใชจ้่ายส าหรบักจิกรรมต่างๆ กจ็ะลดน้อยลง
ตามไปดว้ย เป็นตน้ 

ประเภทของการฝึกอบรม 
 

 การฝึกอบรมนัน้มหีลายประเภทซึง่แตกต่างกนัไป ตามลกัษณะของการฝึกอบรมและ
วตัถุประสงคใ์นการน าไปใช ้ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงันี้ 

1. การปฐมนิเทศ (Orientation) 

การปฐมนิเทศมกัจะน ามาใชส้ าหรบัการเขา้ท างานใหม่ หรอืการเริม่ตน้ในการรบั
หน้าทีใ่หม ่ ๆ ในองคก์าร การปฐมนิเทศท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม หรอืผูเ้ขา้รบัการปฐมนิเทศ
ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารทีจ่ าเป็น ก่อนการเริม่ปฏบิตังิานใดๆ ส่วนใหญ่การปฐมนิเทศมกัใช้
ส าหรบัการเขา้งานใหมข่องพนกังาน ดงันัน้ จงึเน้นไปทีก่ารชีแ้จงเกี่ยวกบัองคก์าร ระเบยีบวนิัย 
การประพฤตปิฏบิตัติน และเรือ่งอื่นๆ ทีบุ่คลากรใหมจ่ าเป็นตอ้งรบัทราบ 

2. การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On The Job Training- OJT) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ปจัจุบนัไดร้บัความนิยมอย่างมาก เนื่องจากท าใหไ้ดเ้รยีนรู้
หรอืปฏบิตังิานจรงิ ซึง่โดยปกตมิกัจะกระท าหลงัจากไดม้กีารแนะน างานแลว้ โดยในขณะที่
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ปฏบิตังิานกจ็ะท าการฝึกอบรมหรอืสอนงานไปดว้ย กล่าวคอื จะใหพ้นกังานไดป้ฏบิตังิานจรงิๆ 
ในสถานทีท่ างานจรงิ โดยแบ่งยอ่ยออกไดอ้กีเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 

2.1 การสอนงาน (Coaching) ซึง่ จะมเีจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานจรงิ หรอืเป็นผูท้ีม่ ี
ความเชีย่วชาญในงาน คอยใหก้ารช่วยสอนงาน การแนะน า และการสนบัสนุน ใหพ้นกังานใหม่
ในขณะปฏบิตังิาน 

2.2 การหมนุเวยีนงาน (Job Rotation/ Cross training) โดยพนกังานทีท่ าการ
ปฏบิตังิานในแต่ละหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนั จะท าการหมนุเวยีนงานระหว่างกนัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
งานทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 

3. การฝึกอบรมในห้องทดลองงานหรือห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ (Vestibule 

Training/ Classroom Training / Virtual Classroom)  

 การฝึกอบรมประเภทนี้คลา้ยกบัการฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน แต่แตกต่างกนัตรงที่
สถานที ่ หรอือุปกรณ์ต่างๆทีใ่หพ้นกังานหรอืผูเ้ขา้ฝึกอบรมใชใ้นการปฏบิตังิานนัน้ เป็นสถานที่
ทีถู่กจ าลองขึน้มาเพื่อใหเ้หมอืนกบัสถานที่ในการท างานจรงิ มสีภาพคลา้ยกบัการท างานจรงิ 
และมอุีปกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีเ่หมอืนกบัในการปฏบิตังิานจรงิทุกอย่าง หรอือาจทดแทนกนัได ้
เป็นตน้ 

4. การฝึกอบรมช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมพนักงาน
ประเภทช่างฝีมอื ซึง่อาจท าในขณะปฏบิตังิานทีเ่หมอืนประเภท “On The Job Training-OJT” 
หรอือาจเป็นการฝึกอบรมในหอ้งทดลองทีม่สีภาพเหมอืนประเภท “VT/CT/VC” กไ็ด ้ส าหรบังาน
ทีต่อ้งฝึกอบรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ ช่างโลหะ ช่างตดัผม ช่างไม ้ ช่างไฟฟ้า ช่างพมิพ ์ และงาน
ช่างฝีมอือื่นๆ เป็นตน้ 

5. การฝึกอบรมโดยโปรแกรมพิเศษ (Special Purpose Program) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ปจัจุบนันับว่าเป็นทีน่ิยมมากเช่นกนั เนื่องจากเมือ่องคก์าร
ตอ้งการใหพ้นกังานมคีวามรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร์
โปรแกรมต่างๆ การสื่อสารภาษาต่างประเทศหรอืการท าวจิยั เป็นตน้ องคก์ารสามารถจดั
โครงการขึน้มาเป็นการเฉพาะ ซึง่อาจจดัขึน้เองหรอืท าการว่าจา้งหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เป็นพเิศษเป็นผูฝึ้กอบรมใหก้ไ็ด ้

6. การฝึกอบรมโดยการฝึกงาน (Internship Training) 

การฝึกอบรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะถูกจดัขึน้โดยสถาบนัการศกึษาเพื่อส่งนกัศกึษา
ไปฝึกงานกบัองคก์ารธุรกจิต่างๆ เพื่อใหรู้ถ้งึสภาพการท างานและลกัษณะของการท างานจรงิๆ
ในองคก์าร 
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7. การฝึกอบรมโดยการศึกษาดงูานภายนอก (Off The Job Training)  

เป็นการฝึกอบรมเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืพนกังานไดเ้หน็ ไดส้มัผสั ได้
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ทีท่นัสมยัมคีวามเจรญิกา้วหน้า และเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ จะ
ไดน้ าเอาสิง่ต่างๆเหล่านัน้มาท าการปรบัปรงุพฒันาใชก้บังานในหน้าที ่ โดยปกตกิารฝึกอบรม
ประเภทนี้ มกัจะมคี่าใชจ้า่ยทีส่งู และเป็นเรือ่งของการพฒันาทางดา้นความคดิ จงึมกัน ามาใชก้บั
กลุ่มผูบ้รหิารมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

เทคนิคของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมประเภทต่างๆตามทีก่ล่าวมานัน้ เพื่อใหก้ารฝึกอบรมประสบความส าเรจ็ 
บรรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ผูจ้ดัอบรมจะตอ้งรูจ้กัเลอืกใชเ้ทคนิควธิกีาร
ฝึกอบรมใหเ้หมาะสมทัง้กบัเนื้อหาสาระทีต่อ้งการจะถ่ายทอด และเหมาะสมกบัผูท้ีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมว่าเป็นกลุ่มคนประเภทใด ซึง่เทคนิคการฝึกอบรมมหีลายวธิใีหเ้ลอืกใช ้ หรอืใชห้ลายๆ
วธิรีว่มกนั ดงันี้ 

1. การบรรยาย (Lecture) 

การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการสื่อสารทางเดยีว ดงันัน้จงึเป็นเทคนิคทีเ่หมาะ
ส าหรบัเนื้อหาเชงิทฤษฎทีางดา้นวชิาการ โดยผูใ้หก้ารอบรมหรอืวทิยากรนัน้เป็นผูท้ีม่คีวามรู้
ความเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆเป็นอยา่งด ี แต่วธิกีารนี้ไมเ่หมาะสมกบัเนื้อหาทีต่อ้งลงมอืปฏบิตั ิ
เพราะเป็นการพดูบรรยายอยา่งเดยีว ซึง่ผูบ้รรยายอาจมรีปูภาพ วดีทีศัน์ หรอืเอกสาร
ประกอบการบรรยายช่วยดว้ย 

2. การสมัมนา (Seminar) 

วธินีี้จะคลา้ยกบัการบรรยายมาก แต่เป็นการสื่อสารสองทาง ดงันัน้ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมควรมพีืน้ฐานความรูใ้นเรื่องนัน้ๆพอสมควร จงึจะสามารถสื่อสารเสนอความคดิเหน็หรอื
ตอบขอ้ซกัถามระหว่างกนัได ้ อยา่งไรกต็าม ขอ้จ ากดัของวธินีี้ คอื หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไม่
มกีารโตต้อบสื่อสารกบัผูฝึ้กอบรม หรอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคนอื่นๆกจ็ะท าใหก้ลายเป็นลกัษณะ
ของการบรรยายทีไ่มแ่ตกต่างจากการบรรยายทัว่ๆไป 

3. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 

เป็นลกัษณะของการผสมผสานระหว่างการบรรยายกบัการสมัมนาเขา้ดว้ยกนั 
กล่าวคอื เป็นการบรรยายโดยผูใ้หก้ารฝึกอบรมหรอืวทิยากรซึง่มหีลายคน และเป็นผูท้ีม่คีวามรู้
ความเชีย่วชาญ แต่อาจจะเชีย่วชาญทีต่่างศาสตร ์ ต่างสาขาอาชพีกนักไ็ด ้ ส่วนผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมนัน้สามารถทีจ่ะซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ใดๆรว่มดว้ยกไ็ด ้

 

 



348 

 

4. การประชุมอภิปราย (Conference) 

เป็นการฝึกอบรมทีใ่ชห้ลกัการเดยีวกบัการสมัมนา เป็นการสื่อสาร 2 ทางแต่จะ
แตกต่างกนัตรงทีส่มาชกิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมนัน้ เป็นระดบัเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมากกว่า
การสมัมนา อกีทัง้ในการสมัมนานัน้อาจแบ่งเป็นช่วงของการซกัถามโตต้อบ ในขณะทีก่าร
ประชุมอภปิรายนัน้จะสามารถท าไดเ้ลยนบัตัง้แต่เริม่ตน้ของการประชุม โดยเทคนิคนี้ส่วนใหญ่
จะนิยมใชก้บัผูบ้รหิาร  

5. การแสดงบทบาทสมมติุ (Role Playing) 

เทคนิคนี้เหมาะกบัเนื้อหาทีต่อ้งการใหแ้สดงให้เหน็ว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมนัน้มี
ความสามารถท าไดจ้รงิ และพยายามฝึกทกัษะใหท้ าไดม้ากยิง่ขึน้ โดยอาจใชค้วบคู่ไปกบัการ
บรรยายและน าเอาเทคนิคนี้ช่วยเสรมิ ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บับทบาทสมมตุ ิ และให้
ทดลองแสดงใหด้ตู่อหน้าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่านอื่นๆ 

6. การศึกษากรณีตวัอย่าง (Case Study) 

เทคนิคนี้อาจใชร้ว่มกบัการบรรยาย และ/หรอืการแสดงบทบาทสมมตุกิไ็ด ้ ซึง่การ
ฝึกอบรมโดยใชก้รณศีกึษาจะน าเอากรณศีกึษาทีเ่ป็นเรือ่งหรอืเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้จรงิมาแลว้ 
(แต่ปจัจุบนัอาจเป็นกรณศีกึษาทีส่รา้งหรอืคดิขึน้มาเองกไ็ด)้ น ามาใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
เรยีนรู ้ และรูจ้กัวเิคราะหห์าทางเลอืกต่างๆในการตดัสนิใจ รวมทัง้วเิคราะหถ์งึขอ้ดขีอ้เสยีในแต่
ละทางเลอืก 

7. การสาธิต (Demonstration Method) 

เทคนิคนี้อาจจะไมเ่หมาะสมส าหรบัผูบ้รหิาร แต่จะเหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานจรงิ
มากกว่า เนื่องจากเป็นเนื้อหาทีต่อ้งแสดงใหเ้หน็จรงิ โดยเป็นการน าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมให้
สามารถเรยีนรูแ้ละปฏบิตัไิดจ้รงิ ดว้ยการน าอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆทีใ่ชจ้รงิ หรอือาจมบีางชนิด
ทีพ่ลกิแพลงประยกุต์มาใชป้ระกอบการสาธติ 

8. การระดมสมอง (Brain Storming) 

เทคนิคนี้ใชส้ าหรบัอบรมผูบ้รหิาร ซึง่ตอ้งเผชญิกบัปญัหาต่างๆ และอาจตอ้งไดร้บั
การฝึกฝนในเรือ่งของการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ โดยเทคนิคการระดมสมอง มกัหยบิยก
ประเดน็ปญัหาทีโ่ดดเด่นน่าสนใจ ขึน้มาใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมช่วยกนัเสนอแนวทางในการ
แกป้ญัหา ซึง่จะไดเ้รยีนรูค้วามคดิซึง่กนัและกนั 

9. เทคนิคการใช้โสตทศันูปกรณ์ (Audiovisual Techniques) 

เทคนิควธินีี้เป็นการฝึกอบรมโดยใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์ทางดา้นโสตทศันูปกรณ์ มา
ช่วยในการฝึกอบรม เช่น ภาพยนตร ์ โทรทศัน์วงจรปิด เทปวทิย ุ วดีโีอเทป แผ่นซดี ี ดวีดี ี
คอมพวิเตอร ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นตน้ เทคนิคนี้มกัจะใชเ้ป็นตวัเสรมิใหก้บัเทคนิคการ
ฝึกอบรมวธิอีื่นๆ 
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10. เกมการจดัการ (Business/ Management Game) 

เทคนิคการฝึกอบรมวธินีี้ เป็นเรือ่งของการบรหิารจดัการโดยเฉพาะ ซึง่ถูก
พฒันาขึน้จากเกม ปจัจบุนัใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการค านวณผล โดยจะใชว้ธิกีาร
แขง่ขนักนัเป็นทมี แต่ละทมีจะไดข้อ้มลูทางดา้นการบรหิารจดัการเหมอืนกนั แต่การตดัสนิใจนัน้
จะแตกต่างกนัไป 

วิธีการด าเนินการจดัฝึกอบรม 

การด าเนินการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลนัน้ องคก์ารทีด่ าเนินการจดั
ฝึกอบรมจะตอ้งด าเนินการใหถู้กวธิ ีซึง่วธิกีารจดัฝึกอบรมนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอน 
ดงันี้  

1. วิเคราะหค์วามต้องการในการฝึกอบรม (Need Analysis) 

ความตอ้งการในการฝึกอบรมนัน้ อาจมสีาเหตุเนื่องมาจากการเกดิปญัหาหรอื
ขอ้บกพรอ่งต่างๆภายในองคก์าร เช่น ผลผลติตกต ่า งานล่าชา้ หรอืขวญัก าลงัใจของพนกังาน
ตกต ่าลง เป็นตน้ หรอือาจมสีาเหตุมาจากความตอ้งการในการปรบัปรงุพฒันาการท างานใหม่ๆ
เพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม จงึท าใหต้อ้งท าการฝึกอบรม อย่างไรกต็ามการ
ฝึกอบรมเกีย่วขอ้งกบังบประมาณ ก าลงัคน ระยะเวลา และอื่นๆ ดงันัน้ จงึตอ้งท าการวเิคราะห์
ถงึความตอ้งการ และจดัเรยีงล าดบัว่าความตอ้งการใดทีค่วรตอ้งไดร้บัการตอบสนองก่อนหรอื
หลงัตามล าดบัความส าคญั 

2. ออกแบบโครงการฝึกอบรม (Design Training Program)  

เป็นขัน้ตอนของการออกแบบและการวางแผนการจดัฝึกอบรม โดยอาศยัขอ้มลูที่
ไดจ้ากการวเิคราะหค์วามต้องการในการฝึกอบรม ซึง่ผูท้ีท่ าการวางแผนตอ้งค านึงถงึลกัษณะ
ประเภทของการฝึกอบรมและหวัขอ้ของการฝึกอบรม จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สถานที ่ ผู้
ฝึกอบรมหรอืวทิยากร อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆทีต่อ้งใช ้ งบประมาณทีต่อ้งการ เป็นตน้ โดย
ในขัน้ตอนนี้อาจตอ้งมกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัในกลุ่มผูร้บัผดิชอบโครงการ 

3. น าเสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร (Propose Program To Upper Management) 

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวางแผนนัน้ ผูร้บัผดิชอบโครงการจะตอ้งเขยีนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมตังิบประมาณและ/หรอืการใชส้ถานทีต่่อผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชา และเมือ่ไดร้บั
การอนุมตัโิครงการแลว้จงึจะสามารถจดัโครงการฝึกอบรมขึน้ได ้ ซึง่ก่อนทีจ่ะไดร้บัการอนุมตัิ
โครงการนัน้ อาจจะตอ้งท าการแกไ้ขโครงการฝึกอบรมเพื่อความถูกตอ้งเหมาะสม หรอือาจจะ
ตอ้งชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั และการ
ด าเนินโครงการจะไดเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมปีระสานงานกบัฝ่ายต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
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4. ท าการฝึกอบรม (Training )  

เมือ่ไดร้บัการอนุมตัโิครงการแลว้ ผูร้บัผดิชอบจะท าการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
จดัโครงการฝึกอบรมตามวนัเวลาและสถานทีต่ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ ซึง่การเตรยีมการนัน้
อาจจะตอ้งท าหนงัสอืแจง้ไปยงักลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งเขา้รบัการฝึกอบรม โดยอาจมทีัง้สมคัรใจ
หรอืบงัคบัใหเ้ขา้รว่มกไ็ด ้ และท าการตดิต่อวทิยากรหรอืผูใ้หก้ารฝึกอบรมแต่ละท่านทราบ เพื่อ
เตรยีมตวัตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย อกีทัง้ตอ้งจดัเตรยีมเอกสาร อุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆทีต่อ้งใช้
ในการฝึกอบรมดว้ย ซึง่ผูร้บัผดิชอบโครงการ จะตอ้งมคีวามพรอ้มในการจดัการฝึกอบรม 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการฝึกอบรมมากทึสุ่ด 

5. การประเมินผล (Evaluation) 

ภายหลงัการฝึกอบรมสิน้สุดลง ผูจ้ดัโครงการจะตอ้งท าการประเมนิผล เพราะหาก
ไมม่กีารประเมนิผล กไ็มส่ามารถรบัรูไ้ดว้่าโครงการทีจ่ดัขึน้นัน้ ประสลผลส าเรจ็มากน้อย
อยา่งไร และมคีวามบกพรอ่งอยา่งไร เพื่อจะปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ในการอบรมครัง้
ต่อๆไป 

ซึง่ขัน้ตอนของการฝึกอบรมนัน้ จะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการเขยีนโครงการ เพื่อเป็นการ
วางแผน การเตรยีมการ การจดัแบ่งหน้าทีใ่นการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณ 
ซึง่การเขยีนโครงการนัน้มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

การเขียนโครงการฝึกอบรม  

องคก์ารทัว่ๆไป ไมว่่าองคก์ารของรฐัหรอืองคก์ารของเอกชน เมือ่ตอ้งการจดัโครงการ
ฝึกอบรม ผูท้ีร่เิร ิม่หรอืรบัผดิชอบโครงการฝึกอบรมจะตอ้งเขยีนโครงการ เพื่อเสนอขอรบัการ
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา ดงันัน้จงึตอ้งศกึษาถงึวธิกีารเขยีนและหวัขอ้ทีต่อ้งระบุในโครงการ ซึง่
ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงการ 

ชื่อโครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อเรือ่งทีจ่ะท าการฝึกอบรม เช่น โครงการ
ต่อตา้นยาเสพตดิ หรอือาจจะตัง้ชื่อใหด้แูปลกไป เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจ เช่น โครงการหวัใจ
ไรส้ารเสพตดิ แต่อยา่งไรกต็ามทัง้ 2 ชื่อนี้กส็ื่อถงึเนื้อเรือ่งเดยีวกนั คอื การอบรมเรื่องยาเสพตดิ 
เป็นตน้  

2. หลกัการและเหตุผล 

หมายถงึการทีผู่เ้ขยีนตอ้งชีแ้จงใหผู้อ้นุมตัโิครงการ หรอืผูบ้งัคบับญัชาได้ทราบถงึ
เหตุผลของ โครงการดงักล่าวทีจ่ะจดัขึน้ว่ามคีวามจ าเป็นหรอืมคีวามส าคญัอยา่งไร  
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3. วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคเ์ป็นการบอกถงึสิง่ทีต่ ัง้ใจว่าจะใหบ้รรลุถงึ หรอืใหป้ระสบความส าเรจ็
โดยควรเขยีนเรยีงล าดบัจากวตัถุประสงคห์ลกัไปหาวตัถุประสงคร์อง และไมค่วรเขยีนไวห้ลาย
ขอ้เกนิไปโดยไม่จ าเป็น ปกตคิวรไมเ่กนิ 3 ขอ้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถงึกลุ่มคนทีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรมนัน้เป็นกลุ่มใด เช่น 
พนกังานในองคก์ารทัง้หมด หรอื พนกังานเฉพาะในบางสายงาน หรอื เฉพาะผูบ้รหิารระดบัต้น
ขึน้ไป เป็นตน้  

5. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

ก่อนทีโ่ครงการจะถูกจดัขึน้นัน้ คณะผูจ้ดัจะตอ้งมกีารวางแผนไวก่้อนว่าจะตอ้งท า
อะไรบา้ง และจะท าอะไรก่อนหลงั 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปกตแิลว้การฝึกอบรมทีส่ ัน้ทีสุ่ด คอื 3 ชัว่โมง แต่โดยทัว่ไปจะมากกว่านัน้ บาง
โครงการอาจใชเ้วลาเป็นสปัดาห ์ เป็นเดอืน หรอือาจเป็นปีจงึจะเสรจ็สิน้โครงการ ดงันัน้จงึควร
ตอ้งระบุว่าโครงการนี้ใชร้ะยะเวลาทัง้หมดเท่าใด หากใชร้ะยะเวลานานเรามกัท าตารางเวลาและ
ระบุกจิกรรมทีจ่ะตอ้งท าในช่วงเวลานัน้ๆดว้ย (Grant Chant) 

7. สถานท่ี และเวลา 

ในโครงการจะตอ้งระบุถงึสถานทีใ่นการจดัโครงการฝึกอบรมว่าเป็นทีใ่ด ระบุทีอ่ยู่ 
ตกึ/อาคาร ชัน้ และหอ้ง รวมถงึระบุเวลาจากเวลาใดถงึเวลาใด ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม เพื่อทีผู่เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมจะไดเ้ดนิทางมายงัสถานทีไ่ดถู้กตอ้ง แต่หากขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีแ่ละเวลา
เป็นทีรู่ก้นัเป็นอย่างดใีนกลุ่มผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแลว้ กอ็าจละเวน้ได ้ เช่นสถานทีภ่ายในบรษิทั 
เป็นตน้ 

8. งบประมาณและแหล่งของงบประมาณ 

การขออนุมตัโิครงการปกตจิะตอ้งการของบประมาณในการด าเนินการดว้ย ดงันัน้
ผูข้ออนุมตัโิครงการตอ้งระบุค่าใชจ้่ายทีต่อ้งใชท้ัง้หมดในการฝึกอบรม โดยการแจกแจงเป็น
หมวดหมู ่ เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาท าการพจิารณางบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม และหากมแีหล่ง
งบประมาณจากแหล่งอื่นมาสนบัสนุนกค็วรตอ้งระบุดว้ย 

9. การประเมินผล 

การฝึกอบรมเป็นการด าเนินงานทีต่อ้งมรีะบบ ดงันัน้ ควรตอ้งท าการประเมนิผล
โครงการฝึกอบรมดว้ย เพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่าสิง่ทีด่ าเนินการไปนัน้ ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการตามทีไ่ดว้างแผนไวห้รอืไม ่ เพยีงใด  ซึง่ในหวัขอ้นี้ใหร้ะบุถงึวธิกีารประเมนิผลทีใ่ชใ้น
โครงการดงักล่าว 
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 อนึ่ง การประเมนิผลการจดัฝึกอบรม อาจประเมนิผลความส าเรจ็ไดจ้ากการท าการ
ประเมนิเปรยีบเทยีบความรู ้ ก่อนและหลงัของการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เนื่องจาก
การประเมนิผลจะมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ หากมกีารเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ ควรตอ้งท าการทดสอบ
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมก่อนทีจ่ะท าการฝึกอบรมดว้ย นอกจากนี้ การทดสอบหรอืการประเมนิผล
การฝึกอบรม กเ็พื่อทีจ่ะไดม้ขีอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดว้่า การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นัน้ ไดเ้กดิขึน้จาก
โครงการฝึกอบรมนัน้จรงิหรอืไม ่ และยงัสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมนัน้มาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการด าเนินกจิกรรมต่างๆหรอืโครงการอื่นๆต่อไป ซึง่ขัน้ตอนของการประเมนิผลการ
ฝึกอบรมนัน้ สามารถแสดงไดด้งัรปูภาพต่อไปนี้ 
 

 

รปูภาพท่ี 11 - 2 แสดงการประเมนิผลโครงการ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บันัน้ เป็นการสรุปรวมว่าโครงการดงักล่าวจะไดผ้ลกบักลุ่มคน
เป้าหมายอยา่งไร ซึง่เป็นการรวมเอารายละเอยีดหวัขอ้วตัถุประสงค์ และกลุ่มคนเป้าหมายเขา้
ไวด้ว้ยกนั 

11. ผูร้บัผิดชอบโครงการฝึกอบรม 

สิง่หนึ่งทีข่าดไมไ่ดค้อื ชื่อหรอืต าแหน่งของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการว่าเป็นใคร เพื่อทีจ่ะใหบุ้คคลหรอืฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆทราบว่าจะตอ้งประสานงานกบั
ใคร อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงออกถงึความรบัผดิหรอืรบัชอบดว้ย ดงันัน้ตอ้งทราบบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลทีจ่ะรบัทัง้ความชอบหรอืไมช่อบหากโครงการมปีญัหา 

12. ก าหนดการในการจดัโครงการฝึกอบรม 

โดยทัว่ไปแลว้การชีแ้จงถงึก าหนดการจะแสดงไวใ้นกระดาษแยกออกต่างหากจาก
ตวัโครงการ แต่แนบไปกบัรายละเอยีดส่วนอื่นของโครงการดว้ย โดยรายละเอยีดในก าหนดการ
จะระบุถงึเรือ่งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม วนัที ่ สถานที ่ ไวท้ีห่วักระดาษ ส่วนรายละเอยีดจะระบุช่วง
ของเวลาแต่ละช่วงตามกจิกรรมทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใินการฝึกอบรม และแจกใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดท้ราบเกีย่วกบัก าหนดการของโครงการฝึกอบรมดงักล่าว  
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ซึง่ผูเ้ขยีนขอน าตวัอยา่งโครงการฝึกอบรมของส่วนราชการ เพื่อทีจ่ะท าใหผู้ศ้กึษา
ไดเ้กดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 
ส านกังาน ก.พ., 2558) 

(ตวัอย่างโครงการฝึกอบรม) 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าคล่ืนลกูใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๑ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑. เหตุผลและความเป็นมา 

๑.๑. ส านกังาน ก.พ. ไดร้บัการสนบัสนุนจาก UNDP ในการจดัโครงการพฒันา
ผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่นราชการไทย ภายใตโ้ครงการ Civil service HRD strategic management 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาผูน้ ารุ่นใหมข่องภาครฐั ใหม้คีวามพรอ้ม
และความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ ใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัในยคุ
โลกาภวิฒัน์ 

๑.๒. สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน ส านกังาน ก.พ. ไดร้ะดมความคดิเหน็จาก
ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาผูน้ า ทัง้ในภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน รวมทัง้
ผูท้รงคุณวุฒ ิ และนกัวชิาการเพื่อพฒันาเป็นหลกัสตูรการพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่นราชการไทย
ซึง่ไดท้ าการทดลองด าเนินการเป็นโครงการน ารอ่งครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดด้ าเนินการ
ฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจ า  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบนัพฒันาขา้ราชการพล
เรอืนไดพ้ฒันาหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหม่ ใหม้คีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกบัระบบการ
เตรยีมผูน้ าคุณภาพภาครฐัของส านกังาน ก.พ. โดยไดพ้ฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สภาพปจัจบุนั และปรบักลุ่มเป้าหมายจากขา้ราชการพลเรอืนระดบัช านาญการ เป็นระดบั
ช านาญการพเิศษ 

๑.๓. ส าหรบัการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดม้กีารพฒันา
หลกัสตูรเพิม่เตมิดว้ยการน า รอ่งวธิกีารเรยีนแบบผสมผสาน (Blended Learning Program) 
กบัการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Learning) และปรบัวธิกีารเรยีนรูโ้ดยลดชัว่โมงการ
บรรยายและเพิม่กจิกรรมกลุ่มมากขึน้ (Teach Less Learn More) ส าหรบัใชพ้ฒันาขา้ราชการ
ระดบัช านาญการพเิศษ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน เพื่อพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่หเ้ป็น
ผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ มสีมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการเป็นผูน้ าทีพ่รอ้มตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ในปจัจบุนั และขยายผลการพฒันาไปยงัส่วนราชการต่างๆ ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
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๒. วตัถุประสงค ์

การฝึกอบรมครัง้นี้ จะมุง่พฒันาความเป็นผูน้ าของขา้ราชการรุน่ใหมท่ีม่ศีกัยภาพ
สงูเพื่อสรา้งสรรคอ์งคก์รของรฐั ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูโ้ดยมวีตัถุประสงค์ ดงันี้ 

๒.๑. พฒันาความพรอ้มและศกัยภาพของผูน้ ารุน่ใหมข่องภาคราชการไทย ในการ
เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงของระบบราชการ และมคีวามพรอ้มในการตอบสนองต่อบรบิทของ
การบรหิารงานภาครฐั ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

๒.๒. เพิม่พนูสมรรถนะในการปรบัปรงุพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มต่อการก้าวขึน้สู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

๒.๓. แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ ระหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้จากภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน 

๓. โครงสรา้งของหลกัสตูรฝึกอบรม 

หลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่นราชการไทย มโีครงสรา้งการของ
ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดงันี้ 

๓.๑. ช่วงการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
เขา้รบัการฝึกอบรม ตลอดจนประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

๓.๒. ช่วงการฝึกอบรม เป็นการด าเนินการฝึกอบรมตามหลกัสตูรที่ไดก้ าหนดไว้
ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยมเีนื้อหาสาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูน้ า 
ตามกรอบสมรรถนะของผูน้ าคลื่นลกูใหม ่ (ผูน้ าระดบัต้น) ประกอบดว้ยการฝึกอบรมในชัน้เรยีน 
การพบปะสนทนากบัผูบ้รหิาร การท างานกลุ่ม และการศกึษาดงูานทัง้ในต่างจงัหวดั และใน
ต่างประเทศ 

๓.๓. ช่วงการตดิตามผลการฝึกอบรม เพื่อการตดิตามผลการน าเอาความรูท้ีไ่ดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นงาน รวมทัง้ใหข้อ้มลูความรูเ้พิม่เตมิทีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึกจิกรรมต ่างๆ ดงันี้ 

- การประเมนิผลความส าเรจ็ของการพฒันาตามกรอบสมรรถนะทีก่ าหนด 

- การน าเสนอโครงการศกึษากลุ่ม “โครงการจติอาสา” 
๔. วธิดี าเนินการ 

หลกัสตูรการพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่นราชการไทย จะใชว้ธิกีารในการฝึกอบรมทีม่ ี
ความหลากหลาย เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และยัง่ยนื เพื่อใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมสามารถน าไปเป็นหลกัการในการพฒันาตนเองต่อไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง (Continuous 

Self-development) ซึง่วธิกีารต่างๆ ทีจ่ะน ามาใชด้ าเนินการระหว่างหลกัสตูร ไดแ้ก่ 

-การบรรยาย 

-การอภปิร ายกลุ่ม 

-การศกึษาดงูานนอกสถานที ่
-การใชเ้กมและกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
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-การมอบหมายการอ่าน/คน้ควา้ 

-การจดัท าแผนพฒันาตนเอง 

-การจดัท าโครงการศกึษากลุ่ม 

-กจิกรรมผจญภยั/ความยากล าบาก 

-การเล่าเรือ่ง/ประสบการณ์กรณศีกึษา 

-การสนทนากบัผูน้ าทีป่ระสบความส าเรจ็ 

-การส ารวจและประเมนิตนเอง 

-การเรยีนรูร้ว่มกนัโดยกระบวนการกลุ่ม 

-การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในการปฏบิตังิานจรงิ 

-การใชก้รณศีกึษา 

โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๓ ช่วง 

๑.  ช่วงการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ณ ส านกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุร ี

๒.  ช่วงการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลบั ณ ส านกังาน ก.พ. จงัหวดั
นนทบุร ี การฝึกอบรมในลกัษณะอยู่ประจ า และการเดนิทางไปศกึษาดงูานในต่างจงัหวดัและใน
ต่างประเทศ 

๓.  ช่วงการตดิตามผล เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจ าในต่างจงัหวดั กจิกรรมการ
ประเมนิผลความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้ และการพฒันาตามกรอบสมรรถนะทีก่ าหนด รวมทัง้การ
น าความรูท้ีไ่ดร้บั ไปปรบัใชแ้ละเสรมิสรา้งเครอืข่ายผูน้ าคลื่นลกูใหม่ 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔๐ คน ซึง่ประกอบดว้ย ขา้ราชการพลเรอืน พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ และพนกังานเอกชน 

๖. เกณฑค์ุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรม 

๖.๑. เป็นขา้ราชการพลเรอืนประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ (ขา้ราชการ
ประเภทอื่น พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืภาคเอกชน ที่มคีุณสมบตัเิทยีบเท่า) ซึง่มอีายไุมเ่กนิ ๔๐ 
ปีบรบิูรณ์ (นบัถงึวนัเปิดการฝึกอบรม) โดยไดป้ฏบิตัริาชการมาแลว้ไมต่ ่ากว่า ๘ ปี และไมเ่คย
ผ่านการอบรมหลกัสตูรการพฒันาผูน้ าคลื่นลกูใหมใ่นราชการไทยมาก่อน 

๖.๒. ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานตัง้แต่อายุยงัน้อย มผีลการประเมนิการ
ปฏบิตัริาชการในระดบั ดมีาก – ดเีด่น ในรอบการปฏบิตัริาชการ ๒ รอบทีผ่่านมา 

๖.๓. มคีวามสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในระดบัทีส่ ื่อสารได้
และมคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรใ์นการปฏบิตังิาน ตามหน้าทีร่บัผดิชอบ 
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๖.๔. มบีุคลกิภาพอนัเป็นตวัอยา่งทีด่ไีด ้อาท ิกลา้คดิกลา้รเิริม่ และมแีววของการ
เป็นผูน้ าทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์ มคีวามเป็นนกัปฏบิตั ิ เป็นผูเ้ร่งเรา้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ชอบในการ
แสวงหาความรู ้และมคีวามสามารถในการประสานสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งด ี

๖.๕. เป็นผูม้คีวามประพฤตปิฏบิตัดิ ี ตามทีร่ะบุไวใ้นจรรยาขา้ราชการ ประมวล
จรยิธรรมและวนิัยขา้ราชการ 

๖.๖. เป็นผูม้สีุขภาพสมบรูณ์แขง็แรง 

๗. ระยะเวลา 

แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ช่วง ดงันี้ 
๗.๑. ช่วงการคดัเลอืก ระหว่างวนัที ่๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

๗.๒. ช่วงการฝึกอบรม ระหว่างวนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์– ๑๗ มนี าคม ๒๕๕๙ 

๗.๓. ช่วงการประเมนิผล ระหว่างวนัที ่๑๔ – ๑๖ มถุินายน ๒๕๕๙ 

๘. สถานที ่
ส านกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรต่ีางจงัหวดั และต่างประเทศ 

๙. วทิยากร 

จากส านกังาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก 

๑๐. งบประมาณ  
งบประมาณของส านกังาน ก.พ. 

๑๑. การรบัรองผลการฝึกอบรม 

การส าเรจ็การฝึกอบรมในหลกัสตูรน้ี ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร เป็นเวลาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของแต่ละกจิกรรม และจดัท า
ผลงานวชิาการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ครบถว้น ซึง่ผูท้ีม่คีวามจ าเป็นเนื่องดว้ยภารกจิ
ราชการ ซึง่ท าใหต้อ้งขาดการฝึกอบรมจะตอ้งส่งใบลาตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดทุกครัง้ และการ
มาเขา้รบัการฝึกอบรมนัน้ จะถอืเป็นการมาปฏบิตัริาชการตามปกต ิ จงึตอ้งลงชื่อทุกวนัทีม่าเขา้
รบัการฝึกอบรม 

๑๒. ทีป่รกึษาโครงการ 

นายวสิตูร ประสทิธิศ์ริวิงศ ์      เลขาธกิาร ก.พ. 
หมอ่มหลวงพชัรภากร เทวกุล   รองเลขาธกิาร ก.พ. 
นางสุทธลิกัษณ์ เอือ้จติถาวร     ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 

นางจติรา ปานอ่อน       นกัทรพัยากรบุคคลเชีย่วชาญ 

๑๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน ส านกังานก.พ. 
โทรศพัท ์ ๐๒๕๔๗-๑๗๔๘, ๐ ๒๕๔-๗๑๗๖๕ 

โทรสาร  ๐๒๕๔-๗๐๒๔ 
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สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 11 

 การพฒันาทรพัยากรมนุษยห์รอืพฒันาบุคลากรขององคก์ารนัน้ จะท าใหอ้งคก์ารเกดิ
ความเจรญิกา้วหน้าตามไปดว้ย อกีทัง้ยงัถอืเป็นวธิกีารธ ารงรกัษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ารวธิี
หนึ่ง ดงันัน้ องคก์ารต่างๆ จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและฝึกอบรมทรพัยากรมนุษย์
ขององคก์าร โดยเฉพาะการพฒันาผูบ้รหิาร เนื่องจากเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัต่อความอยูร่อด
ขององคก์าร ซึง่ปกตแิลว้องคก์ารต่างๆ มกัจะใชว้ธิกีารฝึกอบรม ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงั
เป็นการยกระดบับุคลากรขององคก์าร ใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ประสลบผลส าเรจ็  
 โดยการฝึกอบรมนัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ เพิม่ปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ อกีทัง้ยงั
ลดตน้ทุนในการผลติ เพิม่ขวญัและก าลงัใจ ลดการลาออก และลดความขดัแยง้หรอืการรอ้งทุกข์
ของบุคลากร ส่วนประเภทของการฝึกอบรมนัน้ สามารถแบ่งออกได ้ ดงันี้ 1) การปฐมนิเทศ 2) 
การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน 3) การฝึกอบรมในหอ้งทดลองงาน 4) การฝึกอบรมช่างฝีมอื 5) 
การฝึกอบรมโดยใชโ้ปรแกรมพเิศษ 6) การฝึกงาน และ 7) การดงูานภายนอกองคก์าร  
 ซึง่เทคนิคในการฝึกอบรมนัน้มใีหเ้ลอืกไดห้ลายวธิ ี ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ
กลุ่มคนทีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย หรอืการสมัมนา เป็นตน้ ส่วนขัน้ตอนในการ
ด าเนินการฝึกอบรมนัน้จะม ี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหค์วามตอ้งการ 2) การออกแบบ
โครงการ 3) การน าเสนอโครงการ 4) การด าเนินการฝึกอบรม และ 5) การประเมนิผลโครงการ
ฝึกอบรม  เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. เหตุใดจงึตอ้งท าการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

2. การฝึกอบรม หมายความว่าอยา่งไร 

3. เหตุใดองคก์ารจงึตอ้งท าการฝึกอบรมพนกังาน 

4. การฝึกอบรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบา้ง 

5. การฝึกอบรมแบบ OJT หมายความว่าอย่างไร 

6. เทคนิคการฝึกอบรมแบบใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัผูบ้รหิาร 

7. เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยาย นัน้มลีกัษณะอย่างไร 

8. อธบิายถงึวธิกีารด าเนินการจดัฝึกอบรมว่ามขี ัน้ตอนอย่างไร 

9. ลกัษณะของทรพัยากรทีม่คีุณภาพในปจัจุบนัมลีกัษณะอยา่งไร 

10. ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มยอ่ยๆ เพื่อเขยีนโครงการฝึกอบรมและน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
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บทท่ี 12 

วินัย จรรยาบรรณ การอทุธรณ์ การร้องทกุขแ์ละการออกจากราชการ 

 

เจา้หน้าทีร่าชการและเจา้หน้าทีใ่นรปูแบบอื่น ๆ ของรฐั นบัเป็นกลไกทีส่ าคญัในการ
พฒันาประเทศ ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่เจา้หน้าทีข่องรฐัจะ
มบีทบาทเป็นทัง้ผูส้รา้งความเจรญิและเป็นทัง้ผูแ้กไ้ขปญัหาใหแ้ก่ประชาชน อย่างไรกต็าม การ
ประพฤตปิฏบิตัตินของเจา้หน้าทีร่าชการ จ าเป็นตอ้งอยูใ่นกรอบของระเบยีบวนิยั และยงัเป็นไป
ตามจรรยาบรรณทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้กดิความเลื่อมใส ศรทัธา และให้
ความรว่มมอืกบัทางราชการ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีท่รงด ารสั
ไว ้เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช เนื่องในวนั
ขา้ราชการพลเรอืน ประจ า ปี พ.ศ. 2558 โดยมใีจความตอนหน่ึงว่า (ศูนยส์่งเสรมิจรยิธรรม 
ส านกังาน ก.พ., 2016)  

“งานราชการนัน้ คอืงานของแผ่นดนิ โดยมผีลเกีย่วเนือ่งถงึประโยชน์ของบา้นเมอืงและ
ประชาชนทุกคน ดงันัน้งานทุกอยา่งจงึตอ้งมผีูป้ฏบิตัแิละมผีูร้บัช่วง เพือ่ใหง้านด าเนินต่อไปไม่
ขาดสาย ดงันัน้ ผูป้ฏบิตับิรหิารงานราชการทุกฝา่ยทุกระดบัจงึไมค่วรยกเอาเรือ่งใครเป็นผูท้ ามา
ก่อน หรอืใครเป็นผูร้บัช่วงงานขึ้นเป็นขอ้ส าคญันกั จะต้องถอืประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากงานเป็นหลกั
ใหญ่ แลว้รว่มกนัคดิรว่มกนัท า ดว้ยความอุสาหะเสยีสละและดว้ยความสุจรติใจ งานทุกอยา่งจงึ
จะด าเนินไปไดอ้ย่างราบรืน่ ไมต่ดิขดั และส าเรจ็ผลเป็นประโยชน์ไดแ้ทจ้รงิและยัง่ยนืตลอดไป”  

อยา่งไรกต็าม กค็งเป็นทีท่ราบกนัดแีลว้ว่า ปญัหาการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ในวงราชการ
นัน้  นบัเป็นปญัหาทีย่ ิง่ใหญ่และเป็นปญัหาทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก ซึง่มผีลกระทบต่อความ
เจรญิกา้วหน้าและความมัน่คงของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นปญัหาทีท่ ัว่โลกต่างใหค้วามสนใจอยา่ง
ยิง่  โดยจากการจดัอนัดบัดบัขององคก์ร “Transparency International” (TI) ซึง่เป็นองคก์ารที่
ไมแ่สวงหาผลก าไร (Non-governmental Organizations หรอื NGO) ระดบัสากล ทีไ่ด้
ด าเนินการตรวจสอบปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในประเทศต่างๆ และไดจ้ดัล าดบัของแต่ละ
ประเทศ โดยเรยีงตามดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์ปญัหาของประเทศ  โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศ
ไทยอยูใ่นล าดบัที ่ 88 จาก 176 ประเทศ  (Transparency, 2016) ปญัหาการทุจรติน้ีจงึ
จ าเป็นตอ้งเรง่แกไ้ขเพื่อภาพพจน์และชื่อเสยีงของประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแกไ้ข
ปญัหาดงักล่าว ส านกัมาตรฐานทางดา้นวนิยั ส านกังาน ก.พ.  จงึไดร้วบรวมเนื้อหาสาระที่
น่าสนใจ  ซึง่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัขิองผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป นอกจากนี้ จากการส ารวจ
ของธนาคารโลก หรอื “World Bank” เกีย่วกบัคุณภาพในการปฏบิตังิานของส่วนราชการไทยยงั
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พบว่า ยงัมคีะแนนทีต่ ่ากว่าประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์ดงั
แสดงในกราฟต่อไปนี้ 
 

 
 

รปูภาพท่ี 12 - 1 แสดงผลการส ารวจคุณภาพของระบบราชการไทย  
ท่ีมา : เอกสารการบรรยายเรือ่ง การวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาประเทศอย่างเป็นระบบ ของ 
ธนาคารโลก (World Bank) 
 

จากปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตลอดจนคุณภาพของการปฏบิตังิานดงักล่าว คงปฏเิสธ
ไมไ่ดว้่ามคีวามสมัพนัธก์บัวนิยัและจรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิาน ดงันัน้ ส านกังาน ก.พ. จงึไดม้ี
การก าหนดวนิัย จรรยาบรรณ ของขา้ราชการในหน่วยงานต่างๆขึน้ โดยในมาตรา 78 ถงึ 
มาตรา 89 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 กไ็ดก้ลา่วถงึประเดน็
ดงักล่าวนี้ไว ้ นอกจากน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัการกลัน่แกลง้หรอืการถูกลงโทษอย่างไมเ่ป็นธรรม 
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกไ็ดม้กีารบญัญตักิารอุทธรณ์ไว ้  ในมาตรา 114 ถงึมาตรา 121 และการ
รอ้งทุกขใ์นมาตรา 122 ถงึมาตรา 125 ซึง่ในบทเรยีนนี้ จะไดก้ล่าวถงึเนื้อหาเกีย่วกบัวนิยั 
จรรยาบรรณ การอุทธรณ์ และการรอ้งทุกขข์องบุคลากรภาครฐั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ความหมายของวินัย 

ส าหรบัความหมายของวนิยันัน้ ไดม้นีกัวชิาการของไทยหลายท่าน ไดท้ าการก าหนด
ความหมายไวค้ลา้ยๆกนัหรอืไปในท านองเดยีวกนั ดงันี้ 
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พริฬุ เพยีรล ้าเลศิ (2559 : 3-4) ไดก้ล่าวว่า วนิยั คอื แบบแผนความประพฤต ิหรอื ขอ้
ปฏบิตัซิึง่ ขา้ราชการตอ้งซื่อสตัยส์ุจรติ ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที ่รกัษาความลบั ปฏบิตัติามค าสัง่ และ
รกัษาชื่อเสยีง เป็นตน้ หรอื วนิยัคอืลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาเป็นการ ดงันี้ 

1. ควบคุมตนเอง 

2. ปฏบิตัติามการน า 

3. อยูใ่นระเบยีบแบบแผน 

4. มคีวามเป็นระเบยีบ 

ชนิดา ชื่นวฒันาประณธิ ิ(2550 : 237) ไดใ้หค้วามหมายของวนิยัว่า หมายถงึ เครื่องมอื
ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการก ากบัความประพฤตขิองบุคลากรทีม่าปฏบิตังิานรว่มกนั ใหอ้ยูใ่นความเป็น
ระเบยีบและถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินการขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์ 

วนิดา วาดเีจรญิ และคณะ (2556 : 125) กล่าวถงึความหมายของวนิยัว่า เป็นมาตรการ 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ าหนดโดยองคก์ารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหส้มาชกิในองคก์ารยดึถอืปฏบิตัิ
ตาม ซึง่วตัถุประสงคห์ลกัของวนิยัคอื เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการควบคุมความประพฤตขิอง
สมาชกิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์ารก าหนด หากสมาชกิคนใดฝ่าฝืนจะต้องไดร้บัโทษ
ทางวนิัย หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่ง คอื วนิยัขององคก์ารหมายถงึ กระบวนการลงโทษพนกังานทีฝ่า่
ฝืนขอ้บงัคบัขององคก์ารนัน่เอง 

กรมวชิาการกระทรวงศกึษาธกิาร (2542 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของวนิยัว่า หมายถงึ
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์ ขอ้ตกลงทีอ่งคก์ารก าหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัแิก่บุคคลในองคก์าร 
ทัง้นี้ การประพฤตปิฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อการด ารงชวีติรว่มกนัในสงัคม 
(องคก์าร) อยา่งราบรืน่ มคีวามสุข ความเจรญิ อนัน าไปสู่ความส าเรจ็ทีอ่งคก์ารตอ้งการโดย
อาศยัการฝึกใหป้ฏบิตัตินรูจ้กัควบคุมตนเอง  

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนันทน์ (2555 : 274) กล่าวว่า ค าว่า “วนิยั” นัน้ หมายถงึ ระบบการชีน้ า
และควบคุมพฤตกิรรมของคนหมู่มากใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด โดยอาศยัเครือ่งมอืต่างๆ 
เช่น การลงโทษ การใหร้างวลั หรอืการใหค้ าปรกึษา ซึง่วนิยัประกอบไปดว้ย ระบบ พฤตกิรรม 
กลุ่มคน และเครือ่งมอื เป็นตน้ 

ส่วนชชูพี ประทุมเวยีง (2554 : 308) ไดใ้หท้ศันะว่าค าว่า “วนิยั” สามารถอธบิายได ้2 
มมุมอง ดงันี้   

1. ความหมายในทางรปูธรรม ซึง่หมายถงึ ปทสัถานแห่งความประพฤตทิีก่ าหนด
ขึน้ส าหรบัคนในหน่วยงานแต่ละแห่งเรยีกว่า “ขอ้ปฏบิตั”ิ หรอืแบบแผนทีก่ าหนดไวห้รอืทีมุ่ง่หวงั
ส าหรบัคนในวงการนัน้ๆเรยีกว่า “วนิยั” เช่น วนิยัขา้ราชการพลเรอืน วนิัยขา้ราชการคร ูเป็นตน้ 
ดงันัน้ วนิัยในความหมายนี้จงึหมายถงึ กฎ ระเบยีบ แบบแผน ค าสัง่ ทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
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2. ความหมายในทางนามธรรม ซึง่หมายถงึ ลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา
เป็นทางการ เช่น การปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตั ิค าสัง่ ระเบยีบแบบแผน หรอื การควบคุมตนเองใหม้ี
ระเบยีบ การเคารพผูบ้งัคบับญัชา การอยูใ่นแบบแผน หรอืตัง้ใจท าในสิง่ทีด่ ีทีม่ปีระโยชน์ 

ซึง่ชชูพีและคณะ ยงัไดก้ล่าวอกีว่าจากความหมายของวนิยัในทางนามธรรมดงักล่าว ท า
ใหเ้หน็ว่า แทจ้รงิแลว้ วนิยัทีต่อ้งการนัน้ไมใ่ช่ “ขอ้ปฏบิตั”ิ หรอื “แบบแผน” แต่ตอ้งการ “การ
ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตั”ิ “การประพฤตปิฏบิตัติามแบบแผน” “การประพฤตปิฏบิตัติามผูน้ าหรอื
ผูบ้งัคบับญัชา” หรอื “การมคีวามเป็นระเบยีบวนิยั” นัน่เอง 

ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวสรปุไดว้่าวนิยัเป็นกฎเกณฑท์ีอ่งคก์ารท าการก าหนดขึน้ เพื่อใช้
ควบคุมสมาชกิขององคก์าร ใหม้คีวามประพฤตปิฏบิตัอิยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ซึง่จะท าให้
การด าเนินงานขององคก์ารไดบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

จดุมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยข้าราชการ 
 

วนิยัขา้ราชการมจีดุมุง่หมาย เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ 
ซึง่ม ี4 ประการ ดงันี้ (พริฬุ เพยีรล ้าเลศิ, 2559 : 7) 

1. เพื่อใหร้าชการด าเนินไปดว้ยดมีปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อความเจรญิ ความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศชาต ิ

3. เพื่อความผาสุกของประชาชน 

4. เพื่อสรา้งภาพพจน์ชื่อเสยีงทีด่ขีองทางราชการ 

ส าหรบัการด าเนินงานดา้นวนิยั ตามระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรอืน (ก.พ.) นัน้ จะมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบก ากบัดแูล ใหก้ารปฏบิตังิานของข้าราชการพลเรอืน 
เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ซึง่ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ (ก.พ.) ไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีโ่ดยตรงเรยีกว่า  “ส านกัมาตรฐานวนิยั” ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ (ส านกัมาตรฐาน
วนิยั ส านกังาน ก.พ., 2016) 

ส านักมาตรฐานวินัย 

ส านกัมาตรฐานวนิยั สงักดั ส านกังาน ก.พ. เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ เพื่อวตัถุประสงค์
ในการเสรมิสรา้ง และพฒันาใหข้า้ราชการ ไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ ของ
ทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรกัษาวนิยั เพื่อใหข้า้ราชการสามารถด ารงตนในราชการได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตามกฎ ระเบยีบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อกีทัง้เพื่อใหก้าร
ปฏบิตัริาชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ส านกัมาตรฐานวนิยัจงึมภีารกจิทีส่ าคญั 
ดงันี้ 
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1. ด าเนินการสบืสวน รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้การวเิคราะห ์ การจดัท าส านวน และ
จดัท าความเหน็ 

2. ศกึษา วเิคราะห ์ วจิยัพฒันาหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร กฎระเบยีบและแนวทางการ
ด าเนินการทางวนิยั 

3. ด าเนินการเกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษา แนะน า สนบัสนุน ตดิตามและประเมนิผล
เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งวนิยั การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการ การ
ด าเนินการทางวนิยั มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง กรมต่าง ๆ 

4. เสรมิสรา้งและป้องกนัมใิหข้า้ราชการกระท าผดิวนิยั 

การรกัษาวินัยของข้าราชการพลเรือน 

ตามพระราชบญัญตั ิ ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ไดก้ าหนดไว้
อยา่งชดัเจนว่า ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาวนิัยโดยการกระท าหรอืไมก่ระท าการตามที่
บญัญตัไิวโ้ดยเครง่ครดัอยูเ่สมอ ส่วนขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูป้ฏบิตัริาชการในต่างประเทศ 
นอกจากจะตอ้งรกัษาวนิยัตามทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้ ยงัตอ้งรกัษาวนิยัโดยกระท าการหรอืไมก่ระท า
การตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ก าหนดของกรรมการขา้ราชการพลเรอืนดว้ย ซึง่ขา้ราชการพลเรอืน
สามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ (มาตรา 80 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรม 

2. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ มติ
ของคณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

3. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหเ้กดิผลดหีรอืเกดิความกา้วหน้าแก่ราชการ ดว้ยความ
ตัง้ใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรกัษาประโยชน์ของทางราชการ 

4. ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ไดส้ัง่การในหน้าทีร่าชการโดยชอบดว้ย
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่ขดัขนืหรอืหลกีเลีย่ง แต่ถา้เหน็ว่าการปฏบิตัติาม
ค าสัง่นัน้ จะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะเป็นการไมร่กัษาประโยชน์ของทางราชการจะตอ้ง
เสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัท ี เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่นัน้ และเมือ่ได้ท าการเสนอ
ความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติามค าสัง่เดมิ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัิ
ตาม 

5. ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการมไิด้ 
6. ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 

7. ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย รกัษาความสามคัค ี และจะตอ้งใหก้ารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ในการปฏบิตัริาชการระหว่างขอ้ราชการดว้ยกนั และผูร้่วมปฏบิตัริาชการ 
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8. ตอ้งตอ้นรบั ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ประชาชน
ผูม้าตดิต่อราชการเกีย่วกบัหน้าทีข่องตน 

9. ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมอืง ทัง้ในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และในการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน และจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการว่าดว้ย
มารยาททางการเมอืงของขา้ราชการดว้ย 

10. ตอ้งรกัษาชื่อเสยีงของตน และรกัษาเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน
มใิหเ้สื่อมเสยี 

11. กระท าการอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

นอกจากนี้ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัจะตอ้งไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นขอ้หา้ม ดงันี้ 
(มาตรา 83 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. ตอ้งไมร่ายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา ซึง่การรายงานโดยปกปิดขอ้ความทีค่วรตอ้ง
แจง้ถอืว่าเป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

2. ตอ้งไมป่ฏบิตัริาชการอนัเป็นการกระท าทีข่า้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป เวน้แต่
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป เป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท าหรอืไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษใหก้ระท าชัว่ครัง้
คราว 

3. ตอ้งไมอ่าศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน ในการแสวงหา
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

4. ตอ้งไมป่ระมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 

5. ตอ้งไมก่ระท าการหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าใหเ้สยี
ความเทีย่งธรรม หรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน 

6. ตอ้งไมเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืด ารงต าแหน่งอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
งานคลา้ยคลงึกนันัน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

7. ตอ้งไมก่ระท าการอยา่งใดทีเ่ป็นการกลัน่แกลง้ กดขี ่ หรอืขม่เหงกนัในการปฏบิตัิ
ราชการ 

8. ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 
9. ตอ้งไมด่หูมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่หรอืขม่แหงประชาชนผูต้ดิต่อราชการ 

10. ไมก่ระท าการอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

ซึง่ในมาตรา 84 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ยงัไดร้ะบุไว้
อยา่งชดัเจนอกีว่า ขา้ราชการสามญัผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามวนิยัทีก่ าหนดไว ้ในมาตรา 80 หรอืฝา่ฝืน
ขอ้หา้มตามมาตรา 83 จะถอืว่าผูน้ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั ส่วนมาตรา 85 กไ็ดร้ะบุถงึลกัษณะ
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ของการกระท าความผดิ ทีถ่อืว่าเป็นการกระท าความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงว่าจะตอ้งมลีกัษณะ
ดงันี้ (มาตรา 85 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยมชิอบ เพื่อท าใหเ้กดิความเสยีหาย
อยา่งรา้ยแรงแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอื ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยทุจรติ 

2. ไดล้ะทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีร่าชการ โดยไม่มเีหตุผลอนัควรซึง่เป็นเหตุใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

3. ไดล้ะทิง้หน้าทีร่าชการตดิต่อกนัในคราวเดยีวกนั เป็นเวลาเกนิสบิหา้วนัโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร หรอื โดยมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของทาง
ราชการ 

4. กระท าการอนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรง 

5. ดหูมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่ ขม่เหง หรอืท ารา้ยประชาชนผูต้ดิต่อราชการอย่าง
รา้ยแรง 

6. กระท าความผดิทางอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุกหรอืโทษทีห่นกักว่าโทษจ าคุก โดยค า
พพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก หรอืใหร้บัโทษทีห่นกักว่าโทษจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่
ไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

7. ละเวน้การกระท าหรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการไมป่ฏบิตัติามมาตรา 80 และ
มาตรา 82 หรอืฝา่ฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 ทีม่กีฎ ก.พ. ก าหนดใหเ้ป็นความผดิวนิยัอย่าง
รา้ยแรง  

บทลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน 

โดยวนิยัของขา้ราชการพลเรอืน ยงัไดก้ าหนดโทษของผูก้ระท าความผดิทางวนิยัไวอ้กี
ว่า จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัยตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นหมวด 7 ซึง่ม ี 2 สถาน ดงันี้ (มาตรา 88 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. โทษส าหรบัความผดิอย่างไมร่า้ยแรง ไดแ้ก่ 

1.1  ภาคทณัฑ ์

1.2 ตดัเงนิเดอืน 

1.3 ลดเงนิเดอืน 

2. โทษส าหรบัความผดิอย่างรา้ยแรง ไดแ้ก่ 

2.1 ปลดออก 

2.2 ไล่ออก 
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ซึง่การลงโทษขา้ราชการพลเรอืนสามญันัน้ ใหท้ าเป็นค าสัง่ โดยผูท้ีส่ ัง่ลงโทษจะตอ้งสัง่
ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ และตอ้งเป็นไปดว้ยความยตุธิรรมโดยปราศจากอคต ิ ซึง่ใน
ค าสัง่ลงโทษใหแ้สดงว่าผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณใีดและตามมาตราใดมาตราหนึ่ง 

อนึ่งส าหรบั การลงโทษลดขัน้เงนิเดอืน/ลดเงนิเดอืน ไดม้บีทเฉพาะกาลที ่ ว 16/2554)
ซึง่มเีนื้อหา ดงันี้ 

1. โทษลดขัน้เงนิเดอืน ใหเ้ปลีย่นเป็นโทษลดเงนิเดอืน 

2. โทษลดเงนิเดอืนอตัรา 2% หรอื 4% 

3. จ านวนเงนิทีจ่ะลดมเีศษไมถ่งึสบิบาท ใหต้ดัทิง้ 

การด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการพลเรือน 

เมือ่มกีารกล่าวหาหรอืมกีรณเีป็นทีส่งสยัว่า ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดไดก้ระท าผดิ
วนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีต่อ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุทราบโดยเรว็ 
ผูใ้ดละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้ะบุไว ้ หรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมสุ่จรติ ใหถ้อืวา่ผูน้ัน้กระท า
ผดิวนิยั โดยเมือ่ไดร้บัรายงาน หรอืความดงักล่าวปรากฏต่อผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุ 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ รบีด าเนินการหรอืสัง่ใหด้ าเนินการสบืสวน หรอืพจิารณา
ในเบือ้งตน้ว่า กรณีมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิยัหรอืไม ่ถา้เหน็ว่ากรณไีมม่มีลูทีค่วร
กล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยักใ็หย้ตุเิรือ่งได้ 

ในกรณทีีเ่หน็ว่ามมีลูทีค่วรกล่าวหาว่า ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดไดก้ระท าผดิวนิยั 
โดยมพียานหลกัฐานในเบือ้งตน้อยูแ่ลว้ ใหด้ าเนินการต่อไปตามวธิกีารทีไ่ดท้ าการก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืนแลว้แต่กรณี ดงันัน้ ในกรณทีีผ่ลการสบืสวนหรอืพจิารณา 
ปรากฏว่ากรณมีมีลูถา้ความผดินัน้ มใิช่เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง และไดแ้จง้ขอ้กล่าวหา
และท าการสรุปพยานหลกัฐานใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ พรอ้มทัง้รบัฟงัค าชีแ้จงของผูถู้กกล่าวหา
แลว้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุเหน็ว่า ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ให้
ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ลงโทษตามควรแก่กรณ ี โดยไมต่ัง้คณะกรรมการสอบสวนกไ็ดส้่วน ในกรณทีี่
เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาไมไ่ดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวสัง่ยตุเิรือ่ง 

ส่วนในกรณทีีผ่ลการสบืสวนหรอืการพจิารณาปรากฏว่า กรณมีมีลูอนัเป็นความผดิวนิยั
อยา่งรา้ยแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ซึง่ในการ
สอบสวนตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน ใหผู้ถู้กกล่าวหาไดท้ราบพรอ้มทัง้รบัฟงัค า
ชีแ้จงของผูถู้กกล่าวหา เมือ่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสรจ็ ใหร้ายงานผลการสอบสวน
และความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชา ซึง่มอี านาจสัง่บรรจุแต่ถา้ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ
เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาไมไ่ดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหา ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง แต่ถา้เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าผดิตามขอ้กล่าวหาแลว้ กใ็หด้ าเนินการต่อไปตามทีก่ าหนดแลว้แต่กรณ ี ซึง่ขัน้ตอนของ
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กระบวนการด าเนินการทางวนิยัต่อขา้ราชการพลเรอืนนัน้ สามารถอธบิายเพิม่เตมิเพื่อใหง้า่ย
ต่อการท าความเขา้ใจไดด้งัภาพที ่12 – 2 ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 

รปูภาพท่ี 12 - 2  แสดงขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการทางวนิยัต่อขา้ราชการพลเรอืนตามมาตรา 
90 และมาตรา 91 
 

วธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ส าหรบักรณทีีข่า้ราชการพลเรอืนสามญัต าแหน่ง
ต่างกนั หรอืต่างกรมหรอืต่างกระทรวงกนั ทีถู่กกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยัรว่มกนัใหด้ าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ (มาตรา 94 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัในกรมเดยีวกนั กบัทีอ่ธบิดหีรอืปลดักระทรวงถูก
กล่าวหาว่า ไดก้ระท าความผดิวนิยัรว่มกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก าหนดใหป้ลดักระทรวงหรอื
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแลว้แต่กรณ ีเป็นผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
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2. ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัซึง่ต่างกรมในกระทรวงเดยีวกนั ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผดิวนิยัรว่มกนั ใหป้ลดักระทรวงเป็นผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบสวน เวน้
แต่เป็นกรณทีีป่ลดักระทรวง ถูกกล่าวหารว่มดว้ยกจ็ะให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวง เป็นผูส้ ัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการในการสอบสวน 

3. ส าหรบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัต่างกระทรวงกนั ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยั
รว่มกนั ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจรุว่มกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เวน้แต่เป็น
กรณทีีม่ผีูถู้กกล่าวหาด ารงต าแหน่งในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูรว่มดว้ย ใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูส้ ัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

4. ส าหรบักรณอีื่นๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการลพเรอืน หรอื ก.พ. 

 ส่วนในกรณทีีเ่ป็นความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎของ ก.พ. จะ
ด าเนินการทางวนิยัโดยไมต่้องสอบสวนก็ได ้  และหากพจิารณาแลว้เหน็ว่าเจา้หน้าทีข่า้ราชการ
พลเรอืนสามญัผูใ้ด   ไดก้ระท าความผดิวนิยัอย่างไมร่า้ยแรง ไดก้ าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มี
อ านาจสัง่บรรจ ุสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนตามควรแก่กรณี ใหเ้หมาะสม
กบัความผดิ และในกรณทีีม่เีหตุอนัควรลดหยอ่น กจ็ะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด ้
แต่ส าหรบัการลงโทษภาคทณัฑน์ัน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีก่ระท าผดิวนิยัเลก็น้อย ส่วนในกรณกีาร
กระท าผดิวนิยัเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ าทณัฑบ์นเป็นหนงัสอืหรอื
ว่ากล่าวตกัเตอืนกไ็ด ้ซึง่การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุ จะมอี านาจ
สัง่ลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในสถานโทษและอตัราโทษใดไดเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด
ในกฎ ก.พ. 

ในกรณทีีข่า้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ไดก้ระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง ใหล้งโทษปลด
ออกหรอืไล่ออกตามความรา้ยแรงแห่งกรณ ี แต่ถา้มเีหตุอนัควรลดหยอ่นจะน ามาประกอบการ
พจิารณาลดโทษกไ็ด ้ แต่หา้มมใิห้ท าการลดโทษลงต ่ากว่าปลดออก ซึง่ในกรณทีีค่ณะกรรมการ
สอบสวนหรอืผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่า ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระท าผดิ
วนิยัอยา่งรา้ยแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุ ส่งเรือ่งให้ อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม 
หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึง่ผูถู้กกล่าวหาสงักดัอยูแ่ลว้แต่กรณีพจิารณา เมือ่ อ.ก.พ. ดงักล่าวมมีติ
เป็นประการใดแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ สัง่หรอืปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ ไม่
ใชอ้ านาจด าเนินการใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัทีเ่หนือขึน้ไป มอี านาจด าเนินการได้ ทัง้นี้ผูใ้ดถูก
ลงโทษปลดออก ใหม้สีทิธไิดร้บับ าเหน็จบ านาญเสมอืนว่าผูน้ัน้ลาออกจากราชการ 
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การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ส่วนขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด มกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงจน
ถูกตัง้กรรมการสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีาญา หรอืตอ้งหาว่ากระท าความผดิอาญา เวน้แต่เป็น
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ มี
อ านาจสัง่พกัราชการ หรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพื่อรอฟงัผลการสอบสวนหรอืพจิารณา 
หรอืผลแห่งคดไีด ้ ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนหรอืพจิารณาว่าผูน้ัน้มไิดก้ระท าผดิ หรอื
กระท าผดิไมถ่งึกบัจะถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก และไม่มกีรณทีี่จะตอ้งออกจากราชการดว้ย
เหตุอื่นกจ็ะใหผู้ม้อี านาจดงักล่าว สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขา้ปฏบิตัริาชการ หรอืกลบัเขา้รบัราชการใน
ต าแหน่งตามเดมิหรอืต าแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั หรอืในต าแหน่งประเภท
และระดบัที ่ ก.พ. ก าหนด ทัง้นี้ ผูน้ัน้ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นัน้ เมือ่ไดม้กีารสัง่ใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดพกัราชการ หรอืออกจากราชการไวก่้อนแลว้
ภายหลงัปรากฏว่าผูน้ัน้ มกีรณทีีถู่กกล่าวหาว่าไดก้ระท าความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงในกรณีอื่น
อกี ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจุมอี านาจด าเนินการสบืสวนหรอืพจิารณา และแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนด าเนินการทางวนิยัตามทีบ่ญัญตัไิวต่้อไปได้ ในกรณทีีส่ ัง่ใหผู้้
ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนกลบัเขา้รบัราชการ หรอืสัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน
ออกจากราชการดว้ยเหตุอื่น ทีม่ใิช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง กใ็หผู้น้ัน้มี
สถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ตลอดระยะเวลาระหว่างทีถู่กสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้
ก่อน เสมอืนว่าผูน้ัน้เป็นผูถู้กสัง่พกัราชการ เงนิเดอืน เงนิอื่นทีจ่า่ยเป็นรายเดอืน และเงนิ
ช่วยเหลอือยา่งอื่น และการจา่ยเงนิดงักล่าวของผูถู้กสัง่พกัราชการ และผูถู้กสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อน ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ (มาตรา 101, 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

การด าเนินการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญั 

การลงโทษขา้ราชการพลเรอืนสามญัในส่วนราชการ ทีม่กีฎหมายว่าดว้ยวนิยัขา้ราชการ
โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นความผดิวนิยัอย่างไมร่า้ยแรงตามพระราชบญัญตันิี้ กใ็หท้ าการลงโทษ
ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืลงทณัฑห์รอืลงโทษตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยขา้ราชการนัน้อย่างใด
อยา่งหนึ่ง ตามควรแก่กรณีและพฤตกิารณ์กไ็ด ้ แต่ถา้เป็นกรณกีระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงตาม
พระราชบญัญตันิี้ ไมว่่าจะไดล้งทณัฑห์รอืลงโทษตามกฎหมายดงักล่าวแลว้หรอืไม่กต็าม ให้
ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาด าเนินการ ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้และเมื่อผูบ้งัคบับญัชา
ไดส้ัง่ลงโทษตามพระราชบญัญตันิี้ หรอื ลงทณัฑต์ามกฎหมายว่าดว้ยวนิยัขา้ราชการโดยเฉพาะ 
หรอืสัง่ยตุเิรือ่ง หรอืงดโทษแลว้ ใหร้ายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึง่ผูถู้กด าเนินการทางวนิยัสงักดั
อยูเ่พื่อพจิารณา เวน้แต่เป็นกรณดี าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการต่างกระทรวงกนั หรอืกรณี
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ด าเนินการทางวนิยัตามมต ิ อ.ก.พ. กระทรวง ใหร้ายงาน ก.พ. ทัง้นี้ ตามระเบยีบที ่ ก.พ. 
ก าหนดในกรณีที ่ อ.ก.พ. กระทรวงหรอื ก.พ. เหน็ว่าการด าเนินการทางวนิยัเป็นการไมถู่กตอ้ง
หรอืไมเ่หมาะสม หากมมีตเิป็นประการใดแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่หรอืปฏบิตัใิห้เป็นไปตามที ่
อ.ก.พ. กระทรวง หรอื ก.พ. มมีตใิห ้ ก.พ. มอี านาจสอบสวนใหมห่รอืสอบสวนเพิม่เตมิไดต้าม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด 

ซึง่หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีารสอบสวนทางวนิยัขา้ราชการพลเรอืน สามารถอธบิาย
เพิม่เตมิไดด้งัรปูภาพต่อไปนี้ (มาตรา 102-106 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. 2551) 

 

 

รปูภาพท่ี 12 - 3 แสดงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบสวนทางวนิยัขา้ราชการพลเรอืน 
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หลกัการพิจารณาก าหนดโทษ 

หลกัการพจิารณาในการก าหนดโทษของขา้ราชการพลเรอืนนัน้ จะตอ้งค านึงถงึความ
บรสิุทธิ ์ยตุธิรรม ซึง่ตอ้งยดึหลกัการทีส่ าคญัต่างๆ ดงัน้ี  

1. ยดึหลกันิตธิรรม 

2. ยดึหลกัมโนธรรม 

3. ยดึหลกัความเป็นธรรม 

4. ยดึนโยบายของทางราชการ 

การออกจากราชการ 

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุว่า ขา้ราชการพลเรอืนสามญัจะออกจาก
ราชการหรอืพน้สภาพการเป็นขา้ราชการ ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ (มาตรา 107, พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. ตาย 

2. พน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

3. ลาออกจากราชการและไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

4. ถูกสัง่ใหอ้อก 

5. ถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก 

กรณขีา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด เมือ่อายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ในสิน้ปีงบประมาณ 
และทางราชการมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใหร้บัราชการต่อไป เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางวชิาการ หรอื
หน้าทีท่ีต่อ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในต าแหน่ง จะใหร้บัราชการต่อไปอกีไม่เกนิสบิปีกไ็ด ้
ตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. แต่หากขา้ราชการพลเรอืนผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ ใหย้ืน่
หนงัสอืขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึ่ง โดยยืน่ล่วงหน้าก่อนวนัขอลาออกไมน้่อย
กว่าสามสบิวนั เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ เป็นผู้พจิารณาก่อนวนัขอลาออก หรอื 
ในกรณทีีผู่ป้ระสงคจ์ะลาออก ท าการยื่นหนังสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสบิวนั และ
ผูบ้งัคบับญัชา เหน็ว่ามเีหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตใหล้าออกตามวนัทีข่อลาออกกไ็ดแ้ต่
หากกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ มเีหตุจ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยบัยัง้
การลาออกไวเ้ป็นเวลาไมเ่กนิเกา้สบิวนั นบัแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้ ซึง่ในกรณนีี้ หากผูข้อลาออก
มไิดข้อลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยบัยัง้ใหถ้อืว่าการลาออกนัน้มผีลเมือ่ครบ
ก าหนดเวลาตามทีไ่ดย้บัยัง้ไว ้ (มาตรา 109, พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2551) 
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นอกจากนี้ ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสามารถสัง่ใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัออกจาก
ราชการ เพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการได้
ในกรณดีงัต่อไปนี้ (มาตรา 110, ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551)  

1. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดเจบ็ปว่ย ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของตนได้
โดยสม ่าเสมอ 

2. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดสมคัรไปปฏบิตังิานใดๆ ตามประสงคข์องทาง
ราชการ 

3. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ขาดคุณสมบตัทิัว่ไปตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

4. เมือ่ทางราชการเลกิหรอืยบุหน่วยงาน หรอืต าแหน่งทีข่า้ราชการพลเรอืนสามญั
ปฏบิตัหิน้าทีด่ ารงอยู ่ ส าหรบัผูท้ีอ่อกจากราชการในกรณนีี้ ใหไ้ดร้บัเงนิชดเชยตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดดว้ย 

5. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ไมส่ามารถปฏบิตัริาชการใหม้ปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทางราชการ 

6. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด หยอ่นความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่ หรอื
บกพรอ่งในหน้าทีร่าชการ หรอืประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ถา้ใหผู้น้ัน้รบั
ราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ 

7. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด มกีรณทีีถู่กสอบสวนว่าไดก้ระท าความผดิวนิยั
อยา่งรา้ยแรงตามมาตรา 93 และผลการสอบสวนไมไ่ดค้วามแน่ชดัพอทีจ่ะสัง่ลงโทษตามมาตรา 
97แต่มมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณทีีถู่กสอบสวน ถา้ใหผู้น้ัน้รบัราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหาย
แก่ราชการ 

8. เมือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ด ตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้
จ าคุกในความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ หรอืตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าสัง่
ของศาลซึง่ยงัไมถ่งึกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

 โดยเมือ่ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่มอี านาจสัง่ใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดออกจากราชการ 
ใหร้ายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรอื ก.พ. แลว้แต่กรณี 

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

ค าว่า “จรรยาบรรณ” ในวงราชการไทยบางครัง้อาจใชค้ าอื่นๆทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีง
กนัแทน เช่น จรยิธรรม คุณธรรม ซึง่มคีวามหมายไปในลกัษณะของคุณงามความดทีีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม และหากประพฤตปิฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอกจ็ะ
ท าใหผู้ป้ระกอบอาชพีการงานแต่ละอย่าง เกดิคุณงามความดทีางความประพฤตแิละจติใจ และ
ยงัเป็นการรกัษาส่งเสรมิเกยีรตคิุณ ชื่อเสยีง และฐานะของผูม้อีาชพีรบัราชการ  ซึง่ถอืไดว้่าเป็น
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สิง่ส าคญัต่อขา้ราชการไทย และรฐับาลไทยกไ็ดป้ระกาศเจตนารมณ์ ในค าแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรต่ีอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ เมือ่วยัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 และประกาศให้
เป็นวาระแห่งชาต ิ ดา้น “จรยิธรรมธรรมาภบิาลและการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
ภาครฐั” ใน ปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง กระตุน้ ยกระดบัใหห้น่วยงานภาคราชการและ
เจา้หน้าทีข่า้ราชการเกดิความ “เขา้ใจเขา้ถงึและพฒันา” โดยเฉพาะการเตรยีมตวัและการเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่อง สามารถไตร่ตรองใชเ้หตุผลอยา่งรอบคอบ มกีารปฏบิตัริาชการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
กลา้เผชญิกบัสิง่ทีไ่ดต้ดัสนิใจและการกระท าไปใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ดแูลป้องกนัรกัษาปกป้อง
ไมใ่หก้ารปฏบิตัริาชการ หรอืการปฏบิตัตินเกดิความเสยีหาย หรอืเกดิความเสีย่งต่อความไมด่ี
งามใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความมัน่ใจศรทัธา และไวว้างใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิ
ของรฐับาลและหน่วยงานราชการโดยมเีป้าประสงคท์ีส่ าคญั 2 ประการ ดงันี้  

1. ลดและปิดโอกาสการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ เพื่อสรา้งความโปรง่ใส 
ซื่อสตัยส์ุจรติ ลดความสญูเสยีและขจดัรรู ัว่ไหลในการปฏบิตัริาชการ 

2. สรา้งจติส านึกในการประพฤตมิชิอบ ใหย้ดึมัน่ในหลกัศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ ความสุจรติ ซื่อตรง เทีย่งธรรม เป็นกลางไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ รวมถงึการปฏบิตัิ
ราชการอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ประหยดั เกดิความคุม้ค่า มคีุณภาพมาตรฐาน ถูกตอ้ง 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

นอกจากนี้ ค าประกาศฉบบันี้ ยงัไดก้ าหนดเนื้อหาบางส่วนทีไ่ดร้ะบุถงึคุณธรรม ทีภ่าค
ส่วนราชการจะตอ้งท าการเสรมิสรา้งซึง่ประกอบดว้ย (ประกาศวาระแห่งชาตดิา้นจรยิธรรม ธรร
มาภบิาล และการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั, 2549 : 1-6) 

1. มคีวามตระหนกัในคุณธรรม 

2. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

3. มคีวามอดทน 

4. มคีวามเพยีร 

5. ใชส้ตปิญัญาในการด าเนินชวีติ 

6. ไมโ่ลภ แบ่งปนั และไมต่ระหน่ี 

โดยรฐับาลไดจ้ดัท าตวัแบบการขบัเคลื่อนวาระแห่งชาต ิ ดา้นจรยิธรรม ธรรมาภิบาล 
และการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ประการ ดงันี้ 

1. การสรา้งกลุ่มผูน้ าและผลกัดนัใหเ้กดิองคก์ารแห่งสุจรติธรรม  
2. การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ วฒันธรรม ค่านิยม และการพฒันาขา้ราชการ  
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3. การใหค้ าปรกึษา แนะน า และการจดัการความรูเ้พื่อส่งเสรมิคุณธรรม และธรรมาภิ
บาล  

4. การปรบัปรงุระบบบรหิารงานบุคคลใหเ้อือ้ต่อการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม  

นอกจากนี้ ยงัมสีิง่สนบัสนุนและโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ซึง่
ประกอบดว้ย  

1. กฎหมาย/หน่วยงานหลกั  
2. การสื่อสารเพื่อการเปลีย่นแปลง  
3. การมสี่วนรว่มของประชาชน/แรงกดดนัจากสงัคม  
4. การศกึษา วจิยั  

เพื่อใหเ้นื้อหาดงักล่าวงา่ยต่อการท าความเขา้ใจ ผูเ้ขยีนจงึขอน าเสนอตวัแบบของการ
ขบัเคลื่อนวาระแห่งชาต ิ ดา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบในภาครฐัเป็นแผนภูมภิาพซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
 

รปูภาพท่ี 12 - 4 แสดงตวัแบบการขบัเคลื่อนวาระแห่งชาต ิดา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และการ
ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ส านกังาน ก.พ.ร. (2549) 
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และเนื่องจากจรรยาบรรณซึง่เป็นทัง้ขอ้หา้มและขอ้พงึปฏบิตั ิ หรอืเป็นการก าหนดว่าสิง่
ไหนควรท าหรอืไมค่วรท า จรรยาบรรณจงึเป็นสิง่สนับสนุนวนิัย และเป็นมาตรฐานทีค่อยควบคุม
ความประพฤตดิา้นศลีธรรมขององคก์าร หรอืวชิาชพีต่างๆ ดงันัน้ พระราชบญัญตัขิา้ราชการพล
เรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 จงึ ไดก้ าหนดใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งรกัษาจรรยาบรรณ
ขา้ราชการตามทีส่่วนราชการก าหนดไว ้โดยมุง่ประสงคใ์หเ้ป็นขา้ราชการทีด่มีเีกยีรตแิละศกัดิศ์รี
ความเป็นขา้ราชการ โดยเฉพาะในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

1. การยดึมัน่และยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

2. ความซื่อสตัยส์ุจรติและความรบัผดิชอบ 

3. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

5. การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

โดยใหส้่วนราชการไดท้ าการก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาของขา้ราชการไว ้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในส่วนราชการนัน้ ตามหลกัวชิาและจรรยาของวชิาชพี ซึง่ในการ
ก าหนดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการนัน้ ใหจ้ดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ขา้ราชการและท าการประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบ ซึง่ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งขอ้บงัคบัว่าดว้ย
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั ดงันี้ 
(จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2550) 
 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และ ๔๕ แห่งพระราชบญัญตัริะเรยีบขา้ราชการ 

พลเรอืน ในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ในคราวประชุมครัง้ที ่ ๙/
๒๕๕๐ เมือ่ วนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๐ จงึใหอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี้ 

หมวด ๑ บททัว่ไป 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ว่าดว้ยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี พ.ศ.๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
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ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 

“สภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถงึ อธกิารบด ี คณบด ี ผูอ้ านวยการส านกั ผูอ้ านวยการ
สถาบนัหรอืหวัหน้าส่วนราชการอย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ ผูอ้ านวยการกองหรอืหวัหน้า
หน่วยงานทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากอง 

“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ บุคลากรทีม่ตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(ข) 

“บุคลากร” หมายถงึ ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาทีส่งักดัมหาวทิยาลยั
และใหห้มายความรวมถงึ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ ลกูจา้งประจ าทีส่งักดั
มหาวทิยาลยัดว้ย 

“พนกังานมหาวทิยาลยั” หมายถงึ บุคลากรทีไ่ดร้บัการจา้งตามสญัญาจา้งใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีส่ายผูส้อนและสายสนับสนุนใหก้บัมหาวทิยาลยั โดยไดร้บัค่าตอบแทนจากงบประมาณ
แผ่นดนิหรอืงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

“อาจารย”์ หมายถงึ บุคลากรทีม่ตี าแหน่งวชิาการ ดงันี้ ศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารยผ์ูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารย ์และพนกังานมหาวทิยาลยัสายผูส้อน 

“จรรยาบรรณ” หมายถงึ หลกัความประพฤตทิีด่เีหมาะสมแสดงถงึคุณธรรมและ
จรยิธรรม 

ในการประกอบอาชพี ทีป่ระมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกัยดึถอืปฏบิตัเิพื่อรกัษาชื่อเสยีงและ
ส่งเสรมิเกยีรตคิุณในสาขาวชิาชพีของตน 

“วชิาชพี” หมายถงึ สาขาวชิาชพีทีม่อีงคก์รวชิาชพีก าหนดจรรยาบรรณไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

ขอ้ ๔ ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และใหม้อี านาจออกระเบยีบ ประกาศหรอื
ค าสัง่ 

เพื่อปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี 

หมวด ๒ จรรยาบรรณทัว่ไป 

ขอ้ ๕ บุคลากรพงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนดดงันี้ 
(๑) เป็นผูม้ศีลีธรรมอนัด ี และประพฤตตินใหเ้หมาะสมเป็นทีเ่ชื่อถอืของบุคคล

ทัว่ไป 
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(๒) รกัและศรทัธาในวชิาชพี ใชว้ชิาชพีในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ เสมอภาค ปราศจากอคต ิและไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมชิอบ ในกรณวีชิาชพีใดมี
จรรยาวชิาชพีก าหนดไว ้กพ็งึปฏบิตัติามจรรยาวชิาชพีนัน้ดว้ย 

(๓) มทีศันคตทิีด่ ี และพฒันาตนเองใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมรวมทัง้เพิม่พูนความรู้
ความสามารถและทกัษะในการท างาน เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

(๔) ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเรว็ อดทน
ขยนัหมัน่เพยีร เสยีสละ ถูกตอ้ง สมเหตุสมผล โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคญั 

(๕) ประพฤตตินเป็นผูต้รงต่อเวลา ใชเ้วลาราชการและอุทศิเวลาใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอยา่งเตม็ที่ 

(๖) ดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของทางราชการอย่างประหยดัและคุม้ค่า โดย
ระมดัระวงัมใิหเ้สยีหายหรอืสิน้เปลอืงเยีย่งวญิญชูนจะพงึปฏบิตัต่ิอทรพัยส์นิของตนเอง 

(๗) มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ใหค้วามรว่มมอืช่วยเหลอืกลุ่มงานของ
ตนเองและส่วนรวม ทัง้ในดา้นการใหค้วามคดิเหน็ การช่วยท างานและการแกป้ญัหารว่มกนั
รวมทัง้การเสนอแนะในสิง่ทีเ่หน็ว่าจะมปีระโยชน์ ต่อการพฒันาในความรบัผดิชอบ  

(๘) ปฏบิตัต่ิอผูร้ว่มงานเยีย่งกลัยาณมติร ช่วยเหลอืส่งเสรมิและเกือ้กูลซึง่กนัและ
กนัในทางทีช่อบ รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ รว่มแรงรว่มใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(๙) ใหบ้รกิารนกัศกึษา ประชาชนอย่างเตม็ก าลงัความสามารถดว้ยความเสมอ
ภาค โปรง่ใสเป็นธรรม เอือ้เฟ้ือ มนี ้าใจ และใชก้ริยิาวาจาทีสุ่ภาพอ่อนโยน เมือ่เหน็ว่าเรือ่งใดไม่
สามารถปฏบิตัไิด ้หรอืไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องตนทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิควรชีแ้จงเหตุผลหรอืแนะน า
ใหต้ดิต่อยงัหน่วยงานหรอืบุคคล ซึง่ตนทราบว่ามหีน้าเกีย่วข้องกบัเรือ่งนัน้ ๆ ต่อไป 

(๑๐) ละเวน้จากการน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน และการรบัทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์อื่นใดซึง่มมีลูค่ามากเกนิปกตวิสิยัทีว่ญิญชูนจะใหด้ว้ยความเสน่หา จากผูม้าตดิต่อ
ราชการ หรอืผูซ้ึง่อาจจะไดร้บัประโยชน์จากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการนัน้ หากไดร้บัไวแ้ลว้ทราบ
ภายหลงัว่า ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัไวน้ัน้มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั กใ็หร้ายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบโดยเรว็ เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

(๑๑) ไมเ่ปิดเผยความลบัของนกัศกึษาทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัหิน้าที่ หรอืจาก
ความไวว้างใจ ทัง้นี้ โดยมชิอบและก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่นกัศกึษาหรอืผูร้บับรกิาร 
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หมวด ๓ จรรยาบรรณอาจารย ์

ขอ้ ๖ อาจารยพ์งึปฏบิตัติามจรรยาบรรณตามขอ้ ๕ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณของ
อาจารย ์ดงันี้ 

(๑) ประพฤต ิปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ศษิยแ์ละบุคคลทัว่ไป 

(๒) อบรม สัง่สอน ฝึกฝน สรา้งเสรมิความรู ้ ทกัษะและนิสยัทีถู่กตอ้งดงีามใหแ้ก่ศษิย์
อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ ตลอดจนรกัและเมตตาส่งเสรมิให้
ก าลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีนโดยเสมอภาค 

(๓) ปฏบิตัภิารกจิดา้นการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่ชุมชน พฒันาภูมิ
ปญัญา การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและภารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัการมอบหมายอย่างเตม็
ความสามารถ 

(๔) พงึปฏบิตัโิดยเสรภีาพทางวชิาการโดยสุจรติ โดยไมถู่กครอบง าดว้ยอทิธพิล หรอื
ผลประโยชน์อื่นใด 

(๕) พฒันาตนเองทัง้ในดา้นวชิาชพี ดา้นบุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันา
ทางวชิาการ เศรษฐกจิ สงัคมและการมอืงอยูเ่สมอ 

(๖) พงึเป็นนกัวจิยัทีม่จีรรยาบรรณของนกัวจิยั ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

(๗) ไมน่ าผลงานทางวชิาการของผูอ้ื่นมาเป็นของตนโดยมชิอบ 

(๘) ไมล่่วงละเมดิทางเพศหรอืมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบันักศกึษา ซึง่มใิช่คู่สมรสของ
ตน 

(๙) ไมท่ าการสอน หรอือบรมนักศกึษาเพื่อใหก้ระท าการทีรู่อ้ยูว่่าผดิกฎหมาย หรอืฝา่
ฝืนศลีธรรมอนัดขีองประชาชนอยา่งรา้ยแรง 

การประพฤตผิดิจรรยาบรรณตาม (๗) (๘) (๙) ใหถ้อืว่าเป็นความผดิจรรยาบรรณอยา่ง
รา้ยแรง 

หมวด ๔ จรรยาบรรณผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร 

ขอ้ ๗ ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณตามขอ้ ๕ และปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(๑) มวีสิยัทศัน์ในการบรหิารราชการ ส่งเสรมิความเจรญิกา้วหน้าของบุคลากร และ
มอบหมายงานใหเ้หมาะสมแก่ ความรู ้ความสามารถ และหน้าทีข่องบุคลากร 

(๒) เสยีสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มคีวามโอบออ้มอาร ี มอีธัยาศยั นุ่มนวล 
และเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่แก่บุคลากร อดทน อดกลัน้ในการบรหิารงานทุกระดบั 

(๓) ด ารงอยูใ่นความยตุธิรรม ใหค้ าปรกึษาทีด่แีก่บุคลากร มคีวามจรงิใจในการบรหิาร 
และส่งเสรมิบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิานแก่บุคลากร 
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(๔) พงึดแูลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทัง้ในดา้นการปฏบิตังิาน ขวญั ก าลงัใจ สวสัดกิาร 
และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกั
ธรรมาภบิาล 

หมวด ๕ คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๘ ใหม้คีณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวทิยาลยั ซึง่สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้
เพื่อพจิารณาวนิิจฉยัการประพฤตผิดิจรรยาบรรณประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒใินสภามหาวทิยาลยั 

(๒) กรรมการผูแ้ทนคณาจารยใ์นสภามหาวทิยาลยั จ านวน ๑ คน 

(๓) ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

(๔) กรรมการจากผูแ้ทนคณบดหีรอืผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านัก สถาบนั จ านวน ๑ 
คน 

(๕) ใหร้องอธกิารบดคีนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (๔) (๕) ใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการ และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั
แต่งตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ มอี านาจตคีวามและวนิิจฉัยชีข้าดปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีม่อบหมายได้ 

หมวด ๖ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๙ การด าเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท าไดโ้ดยผูก้ล่าวหา หรอืผู้บงัคบับญัชา
ขอใหด้ าเนินการหรอืคณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็สมควรกไ็ด ้

ขอ้ ๑๐ เมือ่ด าเนินการทางจรรยาบรรณ หากปรากฏว่าขอ้กล่าวหามมีลูความผดิทาง
วนิยัอยูด่ว้ย ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหา เพื่อ
พจิารณาด าเนินการทางวนิัยต่อไป 

ขอ้ ๑๑ ใหน้ าขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ว่าดว้ยการด าเนินการทางวนิยั 
การสอบสวนพจิารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสัง่พกัหรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้
ก่อนการอุทธรณ์ และการรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบ้งัคบัการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ
บุคลากรตามขอ้บงัคบันี้โดยอนุโลม 

หมวด ๗ หลกัเกณฑก์ารตกัเตือนหรือท าทณัฑบ์นทางจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๑๒ เมือ่คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวทิยาลยั สอบสวนแลว้เหน็ว่ากรณมีี
มลูว่าผูถู้กกล่าวหาประพฤตผิดิจรรยาบรรณจรงิ ให้ท าการเรยีกพบ โดยแจง้เป็นหนงัสอืและให้
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ผูบ้งัคบับญัชาตกัเตอืนหรอืท าทณัฑบ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้ป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณ
ปรบัปรงุตนเอง และลงลายมอืชื่อรบัทราบค าสัง่ตกัเตอืนหรอืทณัฑบ์นนัน้ ถา้ผูป้ระพฤตผิดิ
จรรยาบรรณนัน้ไมป่ฏบิตัติามค าตกัเตอืน ด าเนินการใหถู้กตอ้งหรอืฝา่ฝืนทณัฑบ์น ใหถ้อืว่าเป็น
การกระท าผดิวนิยั 

หมวด ๘ การอทุธรณ์การประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๑๓ การอุทธรณ์การประพฤตผิดิทางจรรยาบรรณ ใหอุ้ทธรณ์ต่อสภามหาวทิยาลยั 
และใหน้ าขอ้บงัคบัมหาวทิยาลบัราชภฏัอุดรธานี ว่าดว้ยการด าเนินการทางวนิัย การสอบสวน 
พจิารณาการลงโทษการออกจากราชการ การสัง่พกั หรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน การ
อุทธรณ์ และการรอ้งทุกข ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบ้งัคบัการอุทธรณ์โทษทางจรรยาบรรณตาม
ขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การด าเนินการด้านจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน 

ส าหรบัการด าเนินงานดา้นจรรยาบรรณขา้ราชการพลเรอืน นัน้ ส านกังาน ก.พ. ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บัขา้ราชการพลเรอืนในทุกระดบั ดงันัน้ จงึ
ไดด้ าเนินการจดัตัง้ “ศูนยส์่งเสรมิจรยิธรรม” ขึน้เพื่อด าเนินการศกึษาวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้
รวมถงึเครือ่งมอื กลไก และแนวทางการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการพลเรอืน 
พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหค้ าปรกึษา แนะน าและตดิตามประเมนิผลเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม เสนอคณะรฐัมนตร ี ด าเนินการรณรงค์เผยแพรคุ่ณธรรม จรยิธรรม และ
ประสานความรว่มมอืในดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและ
เครอืขา่ยอื่นๆ 

ประวติัศนูยส่์งเสริมจริยธรรม 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ไดจ้ดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิจรยิธรรมขึน้
ในปี พ.ศ. 2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางในการศกึษาวจิยั และเสนอแนะเกีย่วกบั
นโยบายทางดา้นจรยิธรรมในระบบราชการ รวมทัง้ประสานส่งเสรมิเครอืข่ายกบัองคก์รและบุคล
ต่างๆในเรือ่งการส่งเสรมิจรยิธรรม การจดัฝึกอบรมดา้นจรยิธรรม ซึง่มตีวัอยา่งหลกัสตูร อาท ิ
หลกัสตูรวทิยากรจรยิธรรม หลกัสตูรการจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม หลกัสตูร
การเสรมิสรา้งจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรอืน การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ กจิกรรมรณรงค์
ส่งเสรมิจรยิธรรม และจดัท าค่านิยมสรา้งสรรคเ์จา้หน้าทีข่องรฐั 
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ต่อมา ประเดน็เกีย่วกบัดา้นคุณธรรม และจรยิธรรมไดร้บัความส าคญัเพิม่ยิง่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2543 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแผนปฏบิตักิารสรา้งราชการใส
สะอาด เมือ่วนัที ่ 26 ธนัวาคม 2543 ก าหนดเป็นนโยบายส าคญัของราชการ ประกาศเป็นแผน
ระดบัประเทศ และใหถ้อืวา่การทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ รวมทัง้ให้
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรฐัจดัใหม้กีลไกภายในเพื่อสรา้งความใสสะอาดและโปรง่ใส
ในการปฏบิตังิาน ทีป่ระกอบดว้ย ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด แผนกลยทุธห์น่วยงานใส
สะอาด และรายงานผลการด าเนินการเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นรายปี 

ในการประชุมคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 5 ตุลาคม 2547 และวนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2547 

ไดเ้หน็ชอบมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในวงราชการ และแนวทางด าเนินการใน
การพฒันาระบบราชการ และมอบหมายใหส้ านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เป็นเจา้ภาพ
หลกัการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน การรณรงคแ์ละส่งเสรมิค่านิยมรกัความซื่อสตัย์
สุจรติ การสนับสนุนภาคประชาชน ใหม้สี่วนรว่มในฐานะทีเ่ป็นกลไกซึง่จะขบัเคลื่อนระบบการ
บรหิารจดัการภาครฐั ใหเ้ป็นระบบทีส่รา้งประโยชน์เพื่อประชาชน และประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ 
หลงัจากนัน้เป็นตน้มา ภาครฐัและราชการจงึไดม้แีนวนโยบาย และการก าหนดเรือ่งนี้ไวใ้น
กฎหมายระดบัต่างๆ มาโดยตลอด ส่งผลใหศู้นยส์่งเสรมิจรยิธรรมตอ้งขยายมติ ิ และเพิม่ความ
รบัผดิชอบการด าเนินงานดา้นต่างๆ เพื่อรองรบันโยบายและกฎหมายต่างๆเหล่านี้มาตามล าดบั 

ศูนยส์่งเสรมิจรยิธรรม ในอดตีมฐีานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบนัพฒันาขา้ราชการพล
เรอืน ส านกังาน ก.พ. ซึง่มพีนัธกจิในเรือ่งเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และ
ค่านิยมในการท างาน โดยการศกึษา การวจิยั การพฒันา การส่งเสรมิ การใหค้ าปรกึษาการ
สรา้งเครอืข่าย รวมทัง้การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรส่ื่อรณรงค ์ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม จรรยา
ขา้ราชการ ราชการใสสะอาด การป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ตลอดจนการเรยีนรูต้าม
รอยพระยคุลบาท และการประพฤตปิฏบิตัติามค าถวายสตัยป์ฏญิาณ เพื่อเป็นขา้ราชการทีด่แีละ
พลงัของแผ่นดนิ โดยมเีป้าหมายในการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ดงัน้ี 

1. การเสรมิสรา้งส่วนราชการขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั ใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจ
และปฏบิตัติามมาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมของขา้ราชการพลเรอืน เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการมี
ความโปรง่ใสมปีระสทิธภิาพ และรว่มสรา้งวฒันธรรมในการปฏบิตังิาน ทีมุ่่งใหเ้กดิประโยชน์สุข
ของประชาชน 

2. การสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของเครอืขา่ยภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน 
และภาคกีารพฒันาต่างๆ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และดา้นการป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ 

3. การรณรงคแ์ละการประสานความรว่มมอืระหว่างเครอืข่ายต่างๆ ดา้นการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติจากทุกภาคส่วน ในการกระตุน้และปลุกจติส านึก
ในการเป็นขา้ราชการทีด่ ีหน้าทีข่องขา้ราชการทีด่เีพื่อสรา้งประเทศไทยใสสะอาด 
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4. การเสรมิสรา้งใหข้า้ราชการ และเจา้หน้าทีข่องรฐั มกีระบวนทศัน์ วฒันธรรม และ
ค่านิยมในการปฏบิตังิาน ทีมุ่ง่ในการเพิม่สมรรถนะและพฒันาระบบราชการไทย โดยยดึหลกั
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. การเสรมิสรา้งขา้ราชการ และเจา้หน้าทีข่องรฐั ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรม
ทางศาสนา และสามารถประยกุตห์ลกัการดงักล่าวเพื่อการพฒันาตนเอง และพฒันาผลของการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีวามสุข มจีติส านึกและทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิานเพื่อส่วนรวม 

6. การสรา้งภมูคิุม้กนัดา้นจติใจของขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัการแสดงพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์ของขา้ราชการ 

7. การสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เจา้หน้าทีข่องรฐั และ
ประชาชนทีส่่งเสรมิสนบัสนุนใหร้าชการเกดิความโปรง่ใส เป็นธรรม 

8. การประชาสมัพนัธ ์ รณรงค์ เผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร และจดัช่องทางใหป้ระชาชนได้
มสี่วนรว่มในการทีจ่ะตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครฐั 

9. การผลติสื่อเพื่อเผยแพรโ่ครงการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท รวมถงึการส่งเสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม และแนวทางการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรบัขา้ราชการ
และเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อเสรมิสรา้งราชการและประเทศไทยใหใ้สสะอาด 

10. การเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของเครอืขา่ยภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
และภาคกีารพฒันาต่าง ๆ 

การด าเนินกจิกรรมดา้นจรยิธรรมนี้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีห่น่วยงานทีร่บัผดิชอบ จะต้องท า
การก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการยดึถอืปฏบิตัโิดยรายละเอยีดของ
มาตรฐานทางจรยิธรรมม ีดงันี้ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของราชการ 

เนื่องจากจรยิธรรมในภาคส่วนราชการนัน้ นบัมคีวามส าคญัมากขึน้เรือ่ยๆตามล าดบั ดงั
จะเหน็ไดจ้ากการก าหนดสาระส าคญัเรือ่งนี้ ไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
และพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 รวมทัง้มกีารจดัท าประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บัขา้ราชการพลเรอืนดว้ย ดงันัน้ ในปี 
พ.ศ. 2551 ส านกังาน ก.พ. จงึไดพ้ฒันาเครือ่งมอืวดัความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐัขึน้เป็น
ครัง้แรก เพื่อใชว้ดัความโปรง่ใสในหน่วยงานประเภทบรกิาร โดยมเีครือ่งมอืจ านวน 7 มติ ิ 53 
ตวัชีว้ดัยอ่ย ต่อมามกีารศกึษาและพฒันาตวัชีว้ดัอกี 2 ครัง้ เพื่อใหค้รอบคลุมหน่วยงานทุก
ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทนโยบาย การบรหิาร การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการสนบัสนุนวชิาการ 
โดยผ่านการพจิารณาจากคณะอนุกรรมการวสิามญั เกีย่วกบัการส่งเสรมิจรยิธรรมเพื่อราชการ
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ใสสะอาด เมือ่วนัที ่ 12 พฤษภาคม 2553 ก าหนดเป็นมาตรฐานความโปรง่ใส 4 มติหิลกั 13 
ตวัชีว้ดัยอ่ย ใหทุ้กส่วนราชการใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความโปร่งใส 

ส าหรบัประมวลจรยิธรรม พ.ศ. 2552 ขอ้ 24 ไดก้ าหนดไวว้่า เมือ่ครบ 1 ปี นบัตัง้แต่
วนัทีป่ระมวลจรยิธรรมมผีลบงัคบัใช ้ ใหส้ านกังาน ก.พ. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรมนี้ พรอ้มทัง้ด าเนินการปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตั ิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิประมวล
จรยิธรรมใหเ้หมาะสม ดงันัน้ เพื่อสนบัสนุนแนวทางการเสรมิสรา้งจรยิธรรมตามรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในปีต่อมา คอื พ.ศ. 2553 ส านักงาน ก.พ. จงึไดจ้ดัท าเครือ่งมอืในการ
ประเมนิสถานภาพจรยิธรรมของขา้ราชการพลเรอืน โดยมเีครือ่งมอืในเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ แบบ
ส ารวจสถานภาพจรยิธรรมขา้ราชการ และเครือ่งมอืเชงิคุณภาพ คอื กรณศีกึษาเพื่อประเมนิ
สถานภาพจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ซึง่เครือ่งมอืเชงิปรมิาณนัน้ ไดน้ ามาปรบัใชแ้ละเกบ็
ขอ้มลูในส่วนของขา้ราชการพลเรอืนทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2556 ส านกังาน 
ก.พ. มกีารตดิตามประเมนิผลสถานภาพทางจรยิธรรม เพื่อน าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบกบั
แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากเดมิเมือ่ปี พ.ศ. 2554 โดยศกึษาประเมนิในเชงิ
ปรมิาณซ ้าอกีครัง้หนึ่ง และในปีเดยีวกนันี้ ยงัไดม้กีารศกึษาในส่วนของประชาชนและสมัภาษณ์
เจาะลกึความคดิเหน็จากประธานคณะกรรมการจรยิธรรมและกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรมดว้ย  

นอกจากนี้ ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ยงัไดท้ าการสรา้งเครอืข่ายดา้นการ
สนบัสนุน ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
กบัหน่วยงานอื่นๆ อกี ดงันี้ 

1. มลูนิธปิระเทศไทยใสสะอาด 

2. สภาพฒันาการเมอืง 

3. ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

4. ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

5. ศูนยค์ุณธรรม 

6. ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
7. สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์ 
8. สภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิ

9. องคก์รเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

10. องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย) 
11. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
12. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ปปท.) 

ส่วนคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมนัน้ ส านกังาน ก.พ. มอบอ านาจใหส้่วนราชการแต่ละ
แห่งจดัท าประกาศตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าส่วนราชการขึน้ เช่น กระทรวง ส่วน
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ราชการอสิระ และจงัหวดัหรอืภมูภิาค ส าหรบัส านกังานข้าราชการ ก.พ. นัน้ กไ็ดจ้ดัท าประกาศ
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน เรือ่ง การจดัตัง้คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบดา้นจรยิธรรม
ประจ าส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 (13) 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และขอ้ 14 ของประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) ลงมตใิหต้ัง้คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน มอี านาจหน้าทีต่ามขอ้ 15 ของประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน  

การอทุธรณ์ในระบบราชการ 

การอุทธรณ์ หมายถงึ การทีข่า้ราชการพลเรอืนรอ้งขอความเป็นธรรม ในกรณีทีถู่ก
ลงโทษทางวนิัยแลว้พจิารณาเหน็ว่า การลงโทษนัน้ไม่มคีวามเป็นธรรม หรอืเป็นขัน้ตอนของ
กระบวนการทางนิตธิรรม ในการบรหิารงานบุคคลทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ถู้กลงโทษทางวนิยัขอใหผู้ม้ ี
อ านาจพจิารณาอุทธรณ์ ท าการทบทวนการลงโทษอกีครัง้หนึ่งดงันัน้การอุทธรณ์จงึเป็นโอกาสที่
ท าใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ตน ซึง่พระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดม้ี
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการอุทธรณ์ ไวใ้นมาตรา 114 ว่า ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตามพระราชบญัญตันิี้ 
หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา 110 ผูน้ัน้มสีทิธิอุ์ทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสบิวนั 
นบัแต่วนัทราบหรอืถอืว่าทราบค าสัง่ ส่วนการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพจิารณา
วนิิจฉยัเอง หรอืจะตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูพ้จิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์
กไ็ด ้ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.ค.  เมือ่ ก.พ.ค. ไดท้ าการพจิารณาวนิิจฉยัแลว้ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี านาจสัง่บรรจ ุ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยันัน้ภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัที ่ก.พ.ค. มคี าวนิิจฉยั แต่หากกรณทีีผู่อุ้ทธรณ์ไมเ่หน็ดว้ยกบัค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ก.พ.ค. ใหฟ้้องคดต่ีอศาลปกครองสงูสุดภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีท่ราบหรอืถอืว่าทราบค า
วนิิจฉยัของ ก.พ.ค. 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหก้รรมการ ก.พ.ค. และกรรมการวนิิจฉยั
อุทธรณ์ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหม้อี านาจดงัต่อไปนี้ (มาตรา 117, 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551) 

1. สัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่สัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการ อนัเป็นเหตุใหม้กีาร
อุทธรณ์ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให ้ก.พ.ค. ภายในเวลาทีก่ าหนด 

2. สัง่ใหก้ระทรวง กรม ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐัรวมทัง้
องคก์รการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดท้ าการสอบสวนใหมห่รอืท าการสอบสวนเพิม่เตมิ 
หรอืส่งตวัขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีใ่นสงักดัมาใหถ้้อยค า ในการน้ี จะท าการก าหนดระยะเวลาใน
การสอบสวนใหม ่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิไวด้ว้ยกไ็ด ้ 
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3. มคี าสัง่ใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้งของกระทรวง กรม ส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืบุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้ง
มาใหถ้อ้ยค าหรอืใหส้่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง ก.พ.ค. ทัง้นี้ 
ในระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาท าการของสถานทีน่ัน้ 

5. สอบสวนใหมห่รอืสอบสวนเพิม่เตมิ 

ส่วนการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์นัน้ ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุว่า ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัอุทธรณ์ เวน้แต่มเีหตุขดัขอ้งทีท่ าใหก้ารพจิารณาไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ก็
ใหข้ยายระยะเวลาไดอ้กีซึง่ไมเ่กนิ 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไมเ่กนิ 60 วนั และใหบ้นัทกึ
เหตุขดัขอ้งใหป้รากฏไวด้ว้ย  

อยา่งไรกต็าม การตัง้กรรมการในการวนิิจฉยัอุทธรณ์นัน้ จะตอ้งตัง้ด้วยความระเอยีด
รอบครอบ เนื่องจากพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 เปิดใหม้กีารคดัคา้น
การแต่งตัง้กรรมการได ้ หากมกีรณดีงันี้ (มาตรา 121 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล
เรอืน พ.ศ. 2551) 

1. รูเ้หน็เหตุการณ์ในการกระท าผดิวนิยัทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ หรอืการถูกส่งใหอ้อก
จากราชการ 

2. มสี่วนไดเ้สยีในการกระท าผดิวนิยัทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ หรอืการถูกส่งใหอ้อกจาก
ราชการ 

3. มสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูอุ้ทธรณ์ 

4. เป็นผูก้ล่าวหา หรอืเป็น หรอืเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูส้ ัง่ลงโทษหรอืส่งใหอ้อกจาก
ราชการ 

5. เป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการทางวนิัย หรอืการสัง่ใหอ้อกจากราชการทีผู่้
อุทธรณ์ถูกลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ 

6. มคีวามเกี่ยวพนัทางเครอืญาตหิรอืทางการสมรส กบับุคคลตามขอ้ 1-4 อนัอาจ
ก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 

การร้องทุกขใ์นระบบราชการ 

การรอ้งทุกข ์ หมายถงึ กระบวนการทางดา้นการพนกังานสมัพนัธใ์นการบรหิารงาน
บุคคล ทีก่ าหนดใหส้ทิธแิก่เจา้หน้าทีร่าชการพลเรอืนสามญั ทีจ่ะรอ้งขอให้ท าการทบทวนการสัง่
ใหอ้อกจากราชการโดยเหตุต่างๆ หรอืขอใหท้บทวนการปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชา เพื่อแกไ้ข
เปลีย่นแปลงการสัง่การของผูบ้งัคบับญัชา หรอืแกไ้ขความคบัขอ้งใจของผูร้อ้งทุกข ์ ซึง่ตาม
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มาตรา 122 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุว่า ขา้ราชการ
พลเรอืนสามญัผูใ้ดมคีวามคบัขอ้งใจ อนัเกดิขึน้เนื่องจากการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตั ิ ต่อตวัของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเป็นกรณทีีไ่มอ่าจอุทธรณ์ตามหมวดทีว่่าดว้ยการอุทธรณ์ได ้ ผูน้ัน้มสีทิธริอ้ง
ทุกขไ์ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 

ส่วนการรอ้งทุกขท์ีเ่หตุเกดิจากผูบ้งัคบับญัชานัน้ในมาตรา 123 ไดร้ะบุว่า ใหร้อ้งทุกข์
ต่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบั กล่าวคอื การรอ้งทุกขท์ี่มเีหตุเกดิจากหวัหน้าส่วน
ราชการในระดบักรม ทีอ่ยู่ในบงัการคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ ขึน้ตรงต่อ
นายกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ี ปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืนายกรฐัมนตร ี ใหท้ าการ
รอ้งทุกขต่์อ ก.พ.ค. และเมือ่ ก.พ.ค. ไดพ้จิารณาวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกข์เป็นประการใดแลว้ ให้
หวัหน้าส่วนราชการในระดบักรม ทีอ่ยูใ่นการบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการ ขึน้
ตรงต่อนายกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ี ปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืนายกรฐัมนตรี
แลว้แต่กรณดี าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. การรอ้งทุกขแ์ละการพจิารณา
วนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกข ์ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.ค. มาตรา 124 ในการพจิารณาวนิิจฉัย
เรือ่งรอ้งทุกขใ์หก้.พ.ค. มอี านาจไม่รบัเรือ่งรอ้งทุกข ์ยกค ารอ้งทุกขห์รอืมคี าวนิิจฉัยใหแ้กไ้ขหรอื
ยกเลกิค าสัง่ และใหเ้ยยีวยาความเสยีหายใหผู้ร้อ้งทุกข ์ หรอืใหม้กีารด าเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยตุธิรรมตามระเบยีบที ่ก.พ.ค. ก าหนด 

การพจิารณาวนิิจฉยัเรือ่งรอ้งทุกข ์ ก.พ.ค. จะพจิารณาวนิิจฉัยเองหรอืจะตัง้กรรมการ 
ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรอืจะตัง้คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูพ้จิารณาวนิิจฉยั
เรือ่งรอ้งทุกขก์ไ็ด ้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎ ก.พ.ค. และในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
พระราชบญัญตันิี้ ใหก้รรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์ป็นเจา้พนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
และใหม้อี านาจตามมาตรา 117 โดยอนุโลม 

ตารางท่ี 12 - 1 แสดงขัน้ตอนของการรอ้งทุกข ์

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นเหตุให้เกิดการร้องทุกข ์ ร้องทุกขต่์อ ผูพิ้จารณา 

1. ผูบ้งัคบับญัชาในองคก์รบรหิารส่วนภูมภิาค อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. จงัหวดั 

2. ผูบ้งัคบับญัชาในองคก์รบรหิารส่วนกลางทีต่ ่ากว่า
อธบิด ี

อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กรม 

3. ผูว้่าราชการจงัหวดัหรอือธบิด ี อ.ก.พ. 
กระทรวง 

อ.ก.พ. 
กระทรวง 

4. ปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืนายกรฐัมนตร ี ก.พ. ก.พ. 
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อยา่งไรกต็าม ในมาตรา 125 ไดร้ะบุว่า หากมกีรณดีงัต่อไปนี้กรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข์
อาจถูกคดัคา้นได ้

1. เป็นผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กดิความคบัขอ้งใจ หรอืเป็นผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
ของผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว 

2. มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งทีร่อ้งทุกข ์

3. มสีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูร้อ้งทุกข์ 
4. มคีวามเกี่ยวพนักนัทางเครอืญาตหิรอืทางการสมรสกบับุคคลตามขอ้ 1-3 อนัอาจ

ก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมแก่ผูร้อ้งทุกข ์

ซึง่การพจิารณาและกระบวนการรอ้งเรยีนเรือ่งราวรอ้งทุกข์ในระบบราชการนัน้ สามารถ
อธบิายสรุปไดต้ามรปูภาพที ่12 – 5 ดงัต่อไปนี้ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 12 - 5 แสดงการพจิารณาและกระบวนการรอ้งเรยีนเรือ่งราวรอ้งทุกข์ 
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สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 12 

 ขา้ราชการและลกูจา้งประเภทอื่นๆของรฐั นับเป็นกลไกทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศให้
มคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิและสงัคม อยา่งไรกต็าม ระบบราชการของไทยใน
ปจัจบุนัพบว่า ไดม้ปีญัหาเกดิขึน้มากมายหลายประการ ทัง้ปญัหาดา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 
และปญัหาดา้นการขาดประสทิธภิาพในระบบราชการ ดงันัน้ ขา้ราชการตลอดจนลกูจา้งประเภท
ต่างๆ ของรฐั จะตอ้งยดึมัน่ต่อวนิยั จรรยาบรรณ หรอืระเบยีบทีท่างราชการไดก้ าหนดไวอ้ยา่ง
เครง่ครดั ซึง่จดุมุง่หมายของวนิยันัน้ กเ็พื่อใหร้ะบบราชการด าเนินไปดว้ยดมีปีระสทิธภิาพ เพื่อ
สรา้งความเจรญิกา้วหน้า ความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ ความผาสุกของประชาชน ตลอดจน
ภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงทีด่ขีองระบบราชการ  

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ (ก.พ.) ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รกลางทีท่ าหน้าทีใ่นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั ไดท้ าการก าหนดวนิยัของขา้ราชการไวใ้น พ.ร.บ. ระเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ทัง้วนิยัทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิและตอ้งไมป่ฏบิตัหิรอืหลกีเลีย่งไวห้ลาย
ประการ พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดโทษทางวนิัยแก่ขา้ราชการพลเรอืนไว ้เช่น ภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน 
ลดเงนิเดอืน ปลดออก หรอื ไล่ออก นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ ยงัไดท้ าการก าหนด
จรรยาบรรณ ในหน่วยงานของตน ตลอดจน แนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินของขา้ราชการ
และลกูจา้งประเภทต่างๆ ทีส่งักดัในหน่วยงานไว ้

 อยา่งไรกต็าม หากเจา้หน้าทีร่าชการผูใ้ดเป็นผูถู้กกล่าวหาว่า ตนเองไดก้ระท าความผดิ
วนิยั  และถูกสอบสวนทัง้ ๆ ทีต่นไมไ่ดก้ระท าความผดิดงักล่าว หรอืเหน็ว่าตนไมไ่ดร้บัความ
เป็นธรรมจากการกระท าดงักล่าวแลว้ กส็ามารถท าการยืน่อุทธรณ์ หรอื รอ้งทุกขไ์ดต้ามช่องทาง
ทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหอ้ธบิายความหมายของค าว่า “วนิยั” ใหเ้ขา้ใจ 

2. อยากทราบว่าจดุมุง่หมายและขอบเขตของวนิยัมอีะไรบา้ง 

3. จงยกตวัอยา่งความผดิวนิัยทีร่า้ยแรงมาอยา่งน้อย 5 ขอ้ 

4. อยากทราบว่าบทลงโทษทางวนิยัมอีะไรบา้ง 

5. อยากทราบว่าหลกัการพจิารณาก าหนดโทษของขา้ราชการพลเรอืนมอีะไรบา้ง 

6. การออกจากราชการมกีีก่รณ ีอะไรบา้ง 

7. จงยกตวัอยา่งจรรยาบรรณของหน่วยงานภาครฐัมาอยา่งน้อย 5 ขอ้ 

8. อยากทราบว่ากระบวนการรอ้งเรยีนเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ หมายถงึอะไร และมกีี่
ข ัน้ตอน อะไรบา้ง 
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บทท่ี 13 

แนวคิดและตวัแบบในการบริหารทรพัยากรมนุษยร่์วมสมยั 

 

 ดงัทีไ่ดท้ราบกนัดแีลว้ว่ามนุษยน์บัเป็นทรพัยากรทีม่คี่า และมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
องคก์ารต่าง ๆ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าแทจ้รงิแลว้ดชันีชีว้ดัถงึความส าเรจ็ขององคก์ารทีส่ าคญั
นัน้ คอื “ระดบัคุณภาพของทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร” นัน่เอง ทัง้นี้เนื่องจากมนุษยม์ี
สตปิญัญา มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ อกีทัง้มนุษยย์งัสามารถ
ท าการพฒันาขดีความสามารถ การสรา้งคุณค่า (Value) ของตนไดอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด ซึง่ต่าง
จากทรพัยากรอื่นๆ ทีใ่ชไ้ปกย็ิง่ท าใหเ้กดิความสิน้เปลอืงและหมดไป ดงัที ่ พารณ อศิรเสนา ณ 
อยธุยา (อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) หรอื SCG ไดก้ล่าว
สนบัสนุนต่อแนวคดินี้ว่า “คนเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัสงูสุด ทีจ่ะตอ้งเอาใจใส่ดแูลและหมัน่
พฒันาใหเ้พิม่พูนความรูค้วามสามารถตลอดเวลา การพฒันาคนเป็นการลงทุน (Investment) 

ไมใ่ช่คนเป็นตน้ทุน (Cost) และคนเป็นสมบตัทิีม่คี่าทีสุ่ดขององคก์ร” (ปวนัทว์ยี,์ 2553 : 25) ซึง่
สอดคลอ้งกบัพชิติ เทพวรรณ์ (2555 : 15) ทีไ่ดแ้สดงทศันะเกีย่วกบัคนว่า สบืเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิฐานอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกจิฐานบรกิารหรอืฐานความรู ้ ซึง่ส่งผลให้
เกดิแนวคดิในการแบ่ง “สนิทรพัย”์ (Asset) ออกเป็น 2 ประเภท คอื สนิทรพัยข์องระบบ
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม ซึง่เป็นสนิทรพัยท์างกายภาพ ไดแ้ก่ โรงงาน เครือ่งจกัร หรอืวสัดุ เป็น
ตน้ และสนิทรพัยข์องระบบเศรษฐกจิฐานบรกิารหรอืฐานความรู ้ ซึง่เป็นสนิทรพัยม์ีไ่มส่ามารถ
จบัตอ้งได ้ ไดแ้ก่ ทกัษะ (Skill) ความรูค้วามสามารถ (Competence) ทศันคต ิ ความเขา้ใจ
วฒันธรรม และแรงจงูใจ (Motivation) ซึง่สนิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถจบัตอ้งไดน้ี้ นบัมมีลูค่ามากกว่า
สนิทรพัยท์างกายภาพ หรอือาจกล่าวไดว้่า มนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าโดยรวมขององคก์าร 
(Worth of an organization) หรอื มนุษยเ์ป็นทุนประเภทหน่ึงนัน้เอง 
 ส่วน นิสดารก ์เวชยานนท ์ (2551 : 1) กไ็ดก้ล่าวในเรือ่งเดยีวกนัน้ีว่า แนวคดิทีม่องคน
เป็นค่าใชจ้่ายไดเ้ปลีย่นเป็นการมองว่าคนเป็น “ทุน” ซึง่ตอ้งมกีารลงทุนดา้นเวลา ความพยายาม 
ค่าใชจ้่าย และท าการประเมนิผลในแง่ของความคุม้ค่าและยิง่นบัวนัสนิทรพัยด์า้น “ทุนมนุษย”์ 
หรอื “ทุนทางปญัญา” (Intellectual Capital) กย็ิง่มคีวามส าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ และยิง่ในสงัคม
และเศรษฐกจิแบบฐานความรู ้ (Knowledge-based Society) กย็ิง่ท าใหส้นิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้
เช่น ความรู ้กลายเป็นพลงัอ านาจมหาศาลมากขึน้ตาม 

แนวคิดในการบริหารทรพัยากรมนุษยร่์วมสมยั 

การศกึษาหรอืการพฒันาแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้ ไดเ้กดิขึน้ใน
กจิการของเอกชนก่อน ต่อมาภายหลงัจงึไดข้ยายมาสู่ภาครฐั ซึง่การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
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ของภาคเอกชนนัน้ ไดม้กีารพฒันาก้าวหน้ามากกว่าภาคราชการเป็นอย่างมาก กล่าวคอื ไดม้ี
การน าเอาเครือ่งมอืทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยส์มยัใหมม่าใช ้ เพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยากร
มนุษยม์ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึขอน าเสนอแนวคดิของการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยท์ัง้ทีใ่ชใ้นภาคส่วนของเอกชน และแนวคดิในส่วนของราชการ เนื่องจาก
องคค์วามรูใ้นภาคเอกชนมคีวามทนัสมยัมากกว่าตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ อกีทัง้ยงัไดม้กีารน าเอา 
แนวคดิหรอืหลกัการทีท่ าใหก้จิการของเอกชนประสบผลส าเรจ็มาแลว้ มาประยกุตใ์ชส้ าหรบัการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐับาลมากขึน้ โดยเฉพาะในยคุสมยัปจัจบุนั ทีไ่ดน้ าเอาแนวคดิ
การจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management-NPM) มาใช ้ กล่าวคอื การบรหิาร
จดัการในส่วนภาครฐับาล ไดม้กีารปรบัเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารบรหิารจดัการ โดยไดน้ าเอา
หลกัการในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบราชการ และการแสวงหาวธิกีารใน
การปฏบิตัริาชการใหม้คีวามเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organizations- 

HPOs) โดยการน าเอาแนวทางหรอืวธิกีารบรหิารงานทีใ่ชใ้นภาคเอกชนมาปรบัใช ้ กบัการ
บรหิารจดัการในส่วนราชการของภาครฐั เช่น การบรหิารงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ (Results-

based Management-RBM) การบรหิารแบบมอือาชพี การค านึงถงึหลกัความคุม้ค่าในการ
ลงทุน การจดัโครงสรา้งองคก์ารทีม่คีวามกะทดัรดัและแบนราบ (Flatten) การเปิดโอกาสให้
เอกชนไดเ้ขา้มาท าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะแทน (Outsourcing) การใหค้วามส าคญัต่อ
ค่านิยมรว่มของสมาชกิในองคก์าร ตลอดจนการตระหนกัต่อจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และ
คุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้การมุง่เน้นการใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยค านึงถงึคุณภาพเป็น
ส าคญั 

ซึง่แนวคดิดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีผ่่านมานัน้ เดมิทจีะเป็นแนวคดิทีย่ดึถอืตวั
องคก์ารหรอืตวัพนกังานผูป้ฏบิตัเิป็นหลกั หรอืเป็นการเริม่ตน้กจิกรรมดา้นทรพัยากรมนุษยจ์าก
ภายในองคก์ารเอง โดยองคก์ารจะท าการวเิคราะหง์านภายในองคก์าร แลว้จดัท าการสรรหา
คดัเลอืกบุคคลทีอ่งคก์ารตอ้งการ เพื่อใหเ้ขา้มาท าหน้าทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้หรอืประชาชน ซึง่
วธิกีารในลกัษณะนี้ปจัจบุนัถูกมองว่าเป็นแนวคดิทีแ่คบเกนิไป เนื่องจากเป็นการเริม่ตน้งานจาก
ภายในสู่ภายนอก หรอืทีเ่รยีกว่า “Inside Out” โดยองคก์ารไมส่ามารถแก้ปญัหาหรอืท าการ
ตอบสนองใหต้รงกบัความต้องการของผูร้บับรกิารหรอืประชาชนได ้ อยา่งไรกต็าม จากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม กฎหมาย และ
เทคโนโลย ี ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ จงึท าใหอ้งคก์ารต่างๆ ตอ้งท าการแขง่ขนักนัเพื่อความอยูร่อด
มากยิง่ขึน้ และใหค้วามสนใจกบัการบรหิารคนขององคก์ารมากขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนั ดงันัน้ องคก์ารต่างๆ จงึไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตมิุมมองของตน ใหเ้ป็นแบบ 
“Outside In” กล่าวคอื การมองขา้มไปยงัลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารภายนอกองคก์าร โดยเริม่ตน้จาก
การศกึษาหรอืการท าความเขา้ใจ ถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร ซึง่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย แลว้น าขอ้มลูเหล่านัน้มาประกอบการวางแผนว่าจะผลติอะไร และ/หรอืจะเลอืก
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พนกังานแบบไหน หรอืมทีกัษะความรูค้วามสามารถดา้นใด มาท าการใหบ้รกิารดงักล่าว เพื่อให้
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจสงูสุด ซึง่นบัเป็นการใหค้วามส าคญัแก่ผูร้บับรกิาร หรอื
ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลางนัน่เอง (Ulrich et al., 2011 : 1) 

การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารสมยัใหม ่ จะตอ้งเน้นการบรหิารเพื่อใหอ้งคก์าร
เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่การแขง่ขนัทางดา้นปญัญา (Knowledge 

Worker) ซึง่วธิกีารบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบนี้ เป็นการน าเอา
หลกัการของ “การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์” (Strategic Human Resource 

Management) มาใช ้โดยเน้นดา้นการวางแผนในระยะยาว และยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์ (Contingency Plan) ฝา่ยทรพัยากรมนุษยไ์ดก้ลายเป็นความคาดหวงัขององคก์าร
ในการท าหน้าทีก่ารเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Partner) ดงันัน้ จงึส่งผลให้ผูบ้รหิารของ
ฝา่ยทรพัยากรมนุษยต์อ้งมทีกัษะเพิม่ขึน้ ซึง่นอกจากจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญในงานหลกัของตนแลว้ 
(Administrative Expert) ยงัตอ้งมคีวามสามารถในการใหค้ าปรกึษาในฐานะเป็นผูส้นบัสนุนการ
ท างานในหน้าทีอ่ื่นๆ กล่าวคอื นอกจากจะท าการเป็นผูป้ฏบิตังิานในหน้าทีป่ระจ า (Routine) 

แลว้ ยงัตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในหน้าทีผู่บ้รหิาร (Administrative Expert) เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นที่
ปรกึษา (Consult) ในการวางแผนเชงิกลยทุธเ์กีย่วกบับุคลากร ใหแ้ก่สายงานหลกั (Line 

Manager) นอกจากนี้ ยงัตอ้งสนบัสนุนใหม้กีารน าเครือ่งมอืทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยส์มยั
มาใช ้ เช่น Balanced Scorecard, Six Sigma, Competency, Learning Organization และ 
Knowledge Management เป็นตน้อกีทัง้ฝ่ายทรพัยากรมนุษยย์งัตอ้งท าหน้าทีใ่นการเป็นผูน้ า
แห่งการเปลีย่นแปลง (Change Agent) ซึง่จะตอ้งเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้และ
อยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนการบรหิารความขดัแยง้ (Conflict Management) ทีอ่าจเกดิขึน้ และการ
ส่งเสรมิสนับสนุนโอกาส ใหพ้นกังานไดแ้สดงออกถงึศกัยภาพของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่ (Employee 

Champion) และท าใหเ้กดิขอ้ผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์าร รวมถงึการสรา้งความพงึพอใจ
ต่อสภาพการจา้งงานและสภาพในการปฏบิตังิาน  และยงัรวมถงึการสรา้งสมดุลระหว่างชวีติใน
การท างานและชวีติครอบครวัของพนกังานดว้ย (Ulrich et al., 2011 : 1-9) 

นอกจากนี้ นกับรหิารทรพัยากรมนุษยย์คุใหม ่ ยงัตอ้งมทีกัษะในการท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบับรบิทและการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Conditions) และมี
ความสามารถในการปรบัตวั ใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่ใน
ประเดน็ดงักล่าวนี้ ทสัพร จนัทร ี (รองประธานอาวุโสดา้นการบรหิารบุคลากรและประสทิธภิาพ
องคก์ร บรษิทัปนูซเิมนตน์ครหลวง จ ากดั มหาชน) ไดก้ล่าวสนบัสนุนแนวคดินี้ว่า (พชัรนิทร ์ดี
อนิทรแ์ละคณะ, 2556 : 25) 

“การท างานทางดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้จะตอ้งมหีลกัการทีช่ดัเจน แต่จะไมย่ดึ
ตดิกบัรปูแบบ ทัง้น้ีเพราะสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นปจัจยัทัง้ภายในและภายนอก ไดม้กีารเปลีย่นแปลง
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เกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา ซึง่รปูแบบและวธิกีารท างานทีเ่คยใชไ้ดผ้ลเมือ่หา้หรอืสบิปีก่อน อาจจะไม่
เหมาะสมกบัความตอ้งการในปจัจบุนั ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งมคีวามยดืหยุน่ 
พรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นรปูแบบในการท างานอยูเ่สมอ” 

ซึง่ผูบ้รหิารของฝา่ยทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั จะตอ้งมทีกัษะและความสามารถในการ
วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลอง แลว้แยกแยะกจิกรรมทีเ่ป็นความรบัผดิชอบหลกัของฝา่ย
บรหิารทรพัยากรมนุษยอ์อกมา ซึง่ เดฟ อลัรชิ (Dave Ulrich) ไดเ้สนอว่าผูบ้รหิารทรพัยากร
มนุษยจ์ะตอ้งมคีวามสามารถที่เรยีกว่า “STEPED” โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ (Ulrich et al., 2011 

:  1-5) 

1. S หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“สงัคม” (Social) เช่น เพศ รปูแบบของการด าเนินชวีติ การนบัถอืศาสนา รปูแบบโครงสรา้งของ
ครอบครวั การรวมตวัของสงัคมเป็นต้น 

2. T หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“เทคโนโลย”ี (Technological) เช่น ความสามารถในการพฒันาเทคโนโลย ี และการน าเอา
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชโ้ดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ (Social Media) 

3. E หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“เศรษฐกจิ” (Economic) เช่นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แนวโน้มทางการแข่งขนัทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

4. P หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“การเมอืง” (Political) เช่นนโยบายของรฐับาล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ
องคก์าร หรอืความขดัแยง้ทางการเมอืง เป็นต้น 

5. E หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“สิง่แวดลอ้ม” (Environment) เช่นการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ ภยั
ธรรมชาต ิ กระแสความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มหรอื บทบาทของกลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
เป็นตน้ 

6. D หมายถงึ ความสามารถในการ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ กลัน่กลองแนวโน้มทาง 
“ประชากร” (Demographic) เช่นลกัษณะของแรงงานเกี่ยวกบั เพศ วยั การศกึษา หรอื ทกัษะ 
เป็นตน้ 

ส่วน เจมส ์แคนตนั (James Canton) นกัอนาคตวทิยา และประธานสถาบนัเพื่ออนาคต 
(Institute For Global Futures) ไดพ้ยากรณ์เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคตว่า 
จะมลีกัษณะดงันี้ (Canton, 2015)  
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1. ในอนาคตจะเกดิการแยง่ชงิบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะประสบการณ์ 
และพรสวรรคพ์เิศษ (Smart Talent) ขึน้ในระดบัโลก เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นปจัจยั
ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์าร  

2. การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประเทศต่างๆ ทัว่โลก จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ระบบเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ในแงข่องระบบการผลติ ในแงข่องการพฒันาองคค์วามรู ้ และการ
เจรญิกา้วหน้าต่างๆ 

3. การเพิม่ขึน้ของแรงงานสตร ี ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นนโยบาย 
อ านาจทางสงัคมการเมอืง และต าแหน่งงานในองคก์าร นอกจากนี้ แรงงานสตรจีะมอีทิธพิลต่อ
การก าหนดกลยุทธข์ององคก์าร การท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการ รวมถงึการมสี่วนที่
ส าคญัต่อระบบอุตสาหกรรมและตลาดของสนิคา้ เป็นตน้ 

4. ความหลากหลายทางดา้นความรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญ ความช านาญหรอื
ประสบการณ์ของแรงงานกจ็ะมมีากขึน้ตาม ดงันัน้ ผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์าร จะตอ้งมี
ความสามารถในการเขา้ใจในสภาพของความหลากหลาย 

5. การแสวงหา การพฒันาฝึกอบรม และรกัษาแรงงานทีม่ทีกัษะทางดา้นเทคโนโลยี
(High-tech Skill) จะเป็นความทา้ทายของทุกองคก์าร 

6. การท าใหแ้นวคดิในการผลตินวตักรรม (Innovation) ไดก้ลายเป็นวฒันธรรมหลกั
ขององคก์าร ซึง่จะกลายเป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัและสรา้งความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์าร 

7. การสรา้งความยัง่ยนืทางดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้มของสถานปฏบิตังิาน (Green 

Workplace) จะเป็นปจัจยัส าคญัในการดงึดดูและรกัษาคนเก่งไวก้บัองคก์าร  
8. การจดัเตรยีมพนกังานไวเ้พื่อเผชญิกบัความทา้ทาย ทีเ่กดิขึน้จากความซบัซอ้น

และแรงกดดนัในอนาคต อกีทัง้ จะตอ้งมคีวามสามารถในการจดัการกบัความเปลีย่นแปลง ที่
เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็และรนุแรง ซึง่นับเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก 

9. การยดึมัน่ต่อการพฒันาบุคลากร การใหก้ารศกึษา การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง กจ็ะ
ท าใหอ้งคก์ารไดร้บัทกัษะใหม่ๆและความสามารถในการแขง่ขนัเป็นการตอบแทน 

10. การดงึดดูแรงงานรุน่ใหม ่หรอืการเตรยีมแรงงานในปจัจุบนั จะตอ้งสรา้งวฒันธรรม
การท างานรว่มกบัแรงงานขา้มชาต ิ (Transnational Team) การท างานผ่านออนไลน์ การ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นสากลหรอืระดบัโลก 

 ส าหรบั นิสดารก ์ เวชยานนท ์ (2551 : 11-15) นกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยข์องไทย กไ็ดก้ล่าวถงึการปรบัเปลีย่นแนวคดิดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
ว่า แนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั ไดเ้ปลีย่นแปลงจากเดมิทีเ่ป็นแนวคดิการ
บรหิารแบบเก่า (Traditional Personnel Management) โดยเน้นไปทีก่ระบวนการและกจิกรรม 
ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่เริม่ตัง้แต่การสรรหาคดัเลอืก การบรรจ ุ การฝึกอบรม การ

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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วเิคราะหง์าน ตลอดจนการประเมนิผล ซึง่เป็นกจิกรรมทีแ่ยกส่วนกนัและไมไ่ดน้ ามาเชื่อมโยง
เขา้กบัแผนและวสิยัทศัน์ขององคก์าร  
 ทัง้นี้ เนื่องจากมฐีานคตทิีม่องว่าคนเป็นค่าใชจ้า่ย (Cost) ทีต่อ้งท าการควบคุม เพราะถา้
ไมค่วบคุมแลว้อาจท าใหอ้งคก์ารเกดิความสญูเสยีงบประมาณค่าใชจ้า่ยเป็นจ านวนมาก แต่
ปจัจบุนันี้แนวคดิแบบดัง้เดมิดงักล่าวไดเ้ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้เนื่องมาจากระบบของสงัคมและ
เศรษฐกจิทีต่อ้งพึง่พาอาศยัความรูข้องคนมากขึน้ งานทางดา้นการใหบ้รกิารมคีวามส าคญัมาก
ขึน้ ท าใหค้นตอ้งใชม้นัสมองในการคดิสรา้งสรรคม์ากขึน้กว่าการใชแ้รงกาย กอปรกบัการพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ท าใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยตดิต่อสื่อสาร ท าใหเ้กดิการแบ่งปนั
ขอ้มลูระหว่างกนักวา้งขวางออกไปทัว่โลก และท าใหข้อ้จ ากดัเรือ่งระยะทาง ความห่างไกลไม่
เป็นปญัหาอกีต่อไป “คน” ไดถู้กมองว่าเป็นสนิทรพัย ์ (Asset) ทีม่คีุณค่า จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
พฒันา ส่วนงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ทีเ่คยแยกเป็นส่วนๆ ต่างคนต่างท านัน้ ถูก
บรูณาการเขา้ดว้ยกนัและใชก้ารบรหิารแบบเครอืขา่ยของหลากหลายภาคส่วน เพื่อเป้าหมาย
แห่งความส าเรจ็ขององคก์าร นอกจากนี้ยงัเปลีย่นแนวคดิจากเดมิที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้
ถอืหุน้ (Shareholder) เป็นหลกั เปลีย่นเป็นการมุ่งเน้นตอบสนองไปยงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
(Stakeholder) มากขึน้ 

 ส่วนรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งกบัลกูจา้งนัน้กไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไป ซึง่จากเดมิ
เป็นใชร้ปูแบบของพ่อปกครองลกู (Paternalistic Model) โดยองคก์ารจะดแูลลกูจา้งและการจา้ง
งานในระยะยาว แต่เนื่องจากไดม้กีารแขง่ขนัระหว่างองคก์ารมากขึน้ จงึท าใหอ้งคก์ารต่างๆ ไม่
สามารถจา้งงานแบบตลอดชพี (Lifetime Employment) ได ้ ดงันัน้ จงึเปลีย่นความสมัพนัธเ์ป็น
แบบการสมคัรใจ (Volunteer Model) แทน ซึง่ “คน” (ลกูจา้ง) ตอ้งเป็นผูล้งทุนเอง (Workers As 

Investors) โดยเป็นเจา้ของทุนทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ และเป็นผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบต่อการพฒันา
ตนเอง นอกจากนี้ ยงัเป็นผูท้ีต่อ้งท าการตดัสนิใจว่าจะท างานทีไ่หน เมือ่ใด และอยา่งไร โดย 
“คน” จะน าเอาทุนของตน ไปท างานกบัองคก์ารทีส่ามารถใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัการทีไ่ด้
ลงทุนไป ส่วนองคก์ารกจ็ะพฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหเ้ขาสามารถเขา้สู่งาน
ใหมไ่ดห้ากหมดสญัญาจา้งกบัองคก์าร หรอืทีเ่รยีกว่า “การสรา้งความสามารถในการถูกจา้ง” 
(Employability) ซึง่เป็นหลกัการของการบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามแนวคดิ “ทุนมนุษย”์ ซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี้ (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2551 : 16) 

1. ภายใตค้วามสมัพนัธแ์บบสมคัรใจ (Volunteer Model) นี้ บุคคลตอ้งมอีสิระและมี
ความกลา้ในการผลกัดนัและพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพหรอืเตม็สมรรถนะทีต่นเองมอียู่ 

2. บุคคลตอ้งมองว่าตนเองเป็นนกัลงทุน (Investor) ซึง่จะตอ้งลงทุนในการพฒันาตน 
เพื่อทีจ่ะไดผ้ลลพัธท์ีคุ่ม้ค่ากลบัคนืมาในอนาคต 

3. บุคคลตอ้งเปิดใจเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ซึง่ตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบั 3 ประเดน็ ดงันี้  
3.1 การประยกุต ์(Application)  
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3.2 การเรยีนรูแ้บบมเีหตุมผีลทีเ่ชื่อถอืได ้(Induction) 

3.3 การเรยีนรูแ้บบสะทอ้นกลบั (Refection) 

4. ความรูท้ีน่ ามาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา จะเกดิขึน้จากการบูรณาการขององคค์วามรู้
จากหลากหลายสาขา ดงันัน้ จงึท าใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ย (Network) ระหว่างกนั เพื่อท าการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละการสะสมความรูห้รอืทีเ่รยีกว่า “Tacit Knowledge” ซึง่จะก่อใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัได้ 

 จากทศิทางของการเปลีย่นแปลงแนวคดิทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์งักล่าวนี้ ท า
ใหอ้งคก์ารต่างๆ ตอ้งท าการปรบัเปลีย่นกระบวนการในการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นองคก์ารแบบ
ดจิติอล ซึง่หมายถงึการปรบัเปลีย่นองคก์ารทีต่อ้งมคีวามเป็นสากลมากขึน้ มกีารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร มทีศันะคตทิีด่ต่ีอความหลากหลาย ซึง่ ชยัทว ี
เสนะวงศ ์ (นกับรหิารทรพัยากรมนุษย)์ ไดก้ล่าวถงึทศิทางของการบรหิารทรพัยากรมนุษยย์คุ
ดจิติอลนี้ว่า จะมทีศิทางต่างๆ ดงันี้ (ชยัทว ีเสนะวงศ,์ 2556 : 28-32) 

1. พฒันาขดีความสามารถทัง้ทีเ่ป็นการวดั (HR Metrics) และการวเิคราะห ์ (HR 

Analytics) เพื่อเพิม่คุณค่าของงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่มแีนวทางในการปฏบิตั ิ
ดงันี้  

1.1 การวดั (HR Metrics) เป็นการสรา้งตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของงานทางดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึระดบัของความส าเรจ็ ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลขององคก์าร ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1.1.1 ฐานขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัประสทิธภิาพของงาน ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยน์ัน้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการสรรหา ระยะเวลาในการสรรหา ตน้ทุนแรงงาน
ต่อตน้ทุนรวม เป็นตน้ 

1.1.2 ฐานขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัประสทิธผิลของงาน ดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ ประกอบดว้ย ผลลพัธจ์ากการลงทุนในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ อตัราการ
ขาดงาน รวมทัง้การประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการสรา้งแรงจงูใจ 

1.1.3 ฐานขอ้มลูทีใ่ชว้ดัขดีความสามารถขององคก์ารประกอบดว้ย 
ประสทิธผิลดา้นแรงงาน ยอดขายหรอืผลผลติต่อจ านวนพนกังาน อตัราของเสยี เป็นตน้ 

1.2 การวเิคราะห ์ (HR Analytics) เป็นขัน้ตอนของการน าเอาขอ้มลูต่างๆ จาก
การวดั (HR Metrics) มาท าการวเิคราะห ์ เพื่อใชป้ระกอบการวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกล
ยทุธซ์ึง่เป็นการคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบหรอืทีเ่รยีกว่า “การคดิแบบทศันภาพ” (Scenario 

Thinking) โดยเป็นการค านึงหรอืการใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ทีอ่าจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ารในอนาคต เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มต่อสถานการณ์
ทีไ่มพ่งึประสงคใ์นอนาคต 
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2. การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์ว้ยระบบคุณธรรม หรอื อาจเรยีกว่าการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีหรอืการเป็นบรรษทัภบิาล (Corporate Governance) ซึง่เป็นปจัจยัหลกัทีส่ าคญัของ
การบรหิารองคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็แบบยัง่ยนื และยงัสามารถผกูมดัใจของพนกังานใหอ้ยู่
ปฏบิตังิานกบัองคก์ารต่อไปไดย้าวนานขึน้ (Engaged) โดยมหีลกัการ ดงันี้ 

2.1. หลกัของความสามารถ (Competence) หมายถงึ การค านึงถงึความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ ยงัสามารถน า
หลกัเกณฑเ์หล่านี้มาใชใ้นการสรรหา คดัเลอืก และการพจิารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งไดอ้กี
ดว้ย 

2.2. หลกัความเสมอภาคในโอกาส (Equality Of Opportunity) หมายถงึ การเปิด
โอกาสใหผู้ม้คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไว ้หรอืลกูจา้งขององคก์ารอยา่งเท่าเทยีมกนั และไดร้บัการ
ปฏบิตัภิายใตก้ฎระเบยีบ แนวทางการปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ   

2.3. หลกัความมัน่คงในอาชพี (Security Of Career) หมายถงึหลกัประกนัความ
มัน่คงในอาชพี การไดร้บัสวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน หรอืการไมถู่กเลกิจา้งอย่างไมเ่ป็นธรรม 

2.4. หลกัความเป็นกลางทางการเมอืง (Political Neutrality) หมายถงึ การไมเ่ปิด
โอกาสใหม้กีารใชอ้ทิธพิล อ านาจ บารม ีเขา้แทรกแซงกระบวนการในการปฏบิตังิาน 

3. ท าการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์าร ใหส้อดรบักบัทศิทางการเปลีย่นแปลงของ
โลก ซึง่พบว่าองคก์ารต่างๆพยายามปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์าร เพื่อเป็นองคก์ารทางเลอืก 
(Employer Of Choice) ของพนกังานกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ทศิทางขององคก์ารต่างๆ มลีกัษณะ
ดงันี้ 

3.1 มคีวามเป็นปจัเจกบุคคล (Personalization) หมายถงึ การมวีฒันธรรมใน
การท างานทีใ่หก้ารเคารพและใหก้ารยอมรบัในความเป็นปจัเจกคนมากขึน้ ทัง้ในแงข่องการ
ปฏบิตังิานและรปูแบบของการด าเนินชวีติ เช่น การยดืหยุน่หรอืใหอ้สิระในการปฏบิตังิานตาม
สมควร การเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นแนวคดิระหว่างกนั การออกแบบ
รปูแบบของการใหร้างวลัหรอืความกา้วหน้าตามทีพ่นกังานตอ้งการ เป็นตน้ 

3.2 การบรหิารแบบเครอืขา่ย (Connectivity) เป็นการสรา้งเครอืข่ายในการ
บรหิารจดัการ เนื่องจากปจัจุบนับุคลากรขององคก์าร มแีนวโน้มต่อการด าเนินชวีติในแบบที่
เรยีกว่า “Hyperconnectivity” ซึง่หมายถงึ มกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั มกีารเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็ตลอดเวลาและไรข้ดีจ ากดั ดงันัน้ องคก์ารต่างๆ จงึตอ้ง
น าเอา “Social Network” หรอื “Social Media” มาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการปฏบิตังิาน ซึง่
นอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อรปูแบบการด าเนินชวีติของคนรุน่ใหมแ่ลว้ ยงัท าใหก้าร
ปฏบิตังิานขององคก์าร มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ดว้ย 

3.3 ความหลากหลาย (Diversity) ผูบ้รหิารยคุใหมต่้องมคีวามเขา้ใจและมวีธิกีาร
บรหิารจดัการทีเ่ปิดกวา้ง มคีวามเป็นสากล และยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ 
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อาย ุ เชือ้ชาต ิ ศาสนา และชนชัน้ทางสงัคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัตอ้งบรหิารใหอ้งคก์ารไดร้บั
ประโยชน์บนความหลากหลายเหล่านี้ 

3.4 ความยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นการเปลีย่นแปลงวธิกีารท างานซึง่จากเดมิจะ
เป็นแบบ “Work Life Balance” เปลีย่นเป็น “Work Life Flexibility” หรอืจากการก าหนดวนั 
เวลา หรอืสถานทีท่ีแ่น่นอนในการปฏบิตังิาน กลายเป็นการเลอืกหรอืก าหนดวนั เวลา หรอื
สถานทีใ่นการท างานไดเ้อง ดงันัน้ องคก์ารจงึจะตอ้งมสีิง่เอือ้อ านวยหรอืใหค้วามสะดวกต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น วนั เวลา และสถานที ่ ตลอดจนเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆ 
ใหพ้รอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานของพนกังาน ซึง่รปูแบบของการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างนี้ จะ
กลายเป็นภาพลกัษณ์ของผูท้ าการจา้ง (Employer Brand) และจะมผีลต่อการดงึดูดใหผู้ม้คีวามรู้
ความสามารถเขา้มาปฏบิตังิานในองคก์าร 

4. การสรรหาและคดัเลอืกแบบ (Social Recruiting) หมายถงึ การสรรหาและคดัเลอืก
พนกังานซึง่จะเป็นรปูแบบของการใช ้ “Social Media” เช่น Facebook, Twitter, YouTube, 

LinkedIn, หรอื Blogging เขา้มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรรหาและคดัเลอืก เนื่องจากสามารถ
เขา้ถงึแหล่งทรพัยากรมนุษยไ์ดม้ากกว่าและรวดเรว็กว่า นอกจากนี้ ยงัน ามาใชใ้นการสมัภาษณ์
ขัน้ตน้แบบ “Virtual Interview” แทนแบบ “Face-to-face” ได ้ เพื่อไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาทัง้
ผูส้มคัรงานและองคก์ารผูจ้า้งงานเอง อกีทัง้ยงัไดม้กีารน า “Social Media” มาใชเ้พื่อการจา้งงาน
แบบอสิระ (Freelance) อกีดว้ย 

5. การน าเอา “Social Learning” เขา้มาใชส้ าหรบัการพฒันาพนกังาน เนื่องจากการ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามยดืหยุน่ทัง้วนั เวลา และสถานที ่ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ จงึท าใหโ้อกาสที่
พนกังานจะมารวมกนัในวนั เวลา และสถานทีเ่ดยีวกนัเป็นไปไดย้ากมาก ดงันัน้การพฒันา
ฝึกอบรมพนกังานในรปูแบบใหม ่จงึตอ้งน าเอาสื่ออเิลคโทรนคิ เช่น Video, Blogs, Audio, Clip, 

Games, หรอื Simulations เป็นตน้ มาใช ้ เพื่อสรา้งความสะดวกในการรบัการฝึกอบรมใหแ้ก่
พนกังานได ้

6. การผกูมดัใจพนกังาน (Employee Engagement) การรกัษาพนกังานใหอ้ยู่กบั
องคก์ารนานๆ นบัเป็นความทา้ทายของผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษย ์ เนื่องจากในอนาคตสงัคมจะ
กลายเป็นสงัคมผูส้งูอายุ ซึง่ท าใหเ้กดิการขาดแคลนแรงงานกลุ่มคนรุ่นใหม่หรอื “Generation Y” 
จงึท าใหค้นรุ่นใหมไ่ดม้โีอกาสเลอืกท างานในองคก์าร ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของคน
กลุ่มนี้ได ้ซึง่แนวทางการบรหิารเพื่อผกูมดัใจพนกังานนัน้ สามารถท าไดด้งันี้ 

6.1 การประสานความรว่มมอื (Collaboration) องคก์ารจะตอ้งสรา้งบรรยากาศ
และรปูแบบในการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร ทีเ่ป็นแบบลกัษณะเครอืขา่ยในแนวราบ (Social 

Networking) เพื่อใหพ้นกังานไดใ้ชเ้ครอืขา่ยแบบสะดวก รวดเรว็ และเกดิประโยชน์แก่องคก์าร
มากขึน้ 
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6.2 ความถูกตอ้งเชื่อถอืไดใ้นการบรหิารองคก์าร (Authenticity) เช่น การเป็น
บรรษทัภบิาล การผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและเชื่อถอืได ้ การรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและ
สงัคม การมรีะบบการบรหิารงานบุคคลทีด่ ี ซึง่สิง่เหล่านี้จะกลายเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์าร 
และเป็นปจัจยัในการดงึดดูใหบุ้คคลเขา้มารว่มงานกบัองคก์าร 

6.3 ลกัษณะส่วนบุคคล (Personalization) การบรหิารงานบุคคลทีเ่คยใชร้ปูแบบ
เดยีวกนักบัพนกังานทัง้องคก์าร ตอ้งปรบัเปลีย่นใหเ้กดิความเหมาะสมส าหรบัพนกังานแต่ละคน 
หรอืการยอมรบัและค านึงถงึความแตกต่าง เช่น การน าระบบการจา้ง การจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ (Cafeteria Benefit) เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบั
พนกังานแต่ละคน 

6.4 นวตักรรม (Innovation) องคก์ารใดทีม่กีารรงัสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  มกัเป็น
ทีด่งึดดูใจใหค้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถและใฝส่มัฤทธิต์อ้งการเขา้มารว่มงานดว้ย เน่ืองจากมี
ความทา้ทายและตอ้งการความส าเรจ็ 

6.5 เครอืขา่ยสงัคม (Social Connection) กลุ่มคนรุน่ใหมถ่งึแมจ้ะตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ อยา่งไรกต็าม คนกลุ่มนี้ยงัมรีปูแบบการ
ด าเนินชวีติในแบบทีเ่รยีกว่า “Hyperconnected” ซึง่หมายถงึ รปูแบบการด าเนินชวีติทีม่กีาร
ตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูต่างๆ ดงันัน้ องคก์ารสมยัใหมต่อ้งพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ “Social Network” และ “Social Media” มคีวามทนัสมยั เพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการตดิต่อสื่อสาร แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ระหว่างกนั และน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏบิตังิาน เช่น การตดิต่อกบัลกูคา้ การสัง่ซือ้สนิคา้ รวมทัง้การแก้ปญัหาใหก้บัลกูคา้ เป็นตน้ 

7. พฒันาการท า “CSR/CSV” ซึง่ CSR ยอ่มาจาก Corporate Social Responsibility 

หมายถงึ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์าร ซึง่เป็นการด าเนินกจิการภายใต้
หลกัคุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารจดัการทีด่ ีมสี านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะน าองคก์ารไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ส่วนการท า “CSV” (Creating Shared 
Value) หมายถงึ การสรา้งคุณค่ารว่มระหว่างธุรกจิกบัสงัคม ซึง่เป็นแนวคดิทีถู่กน าเสนอโดย ไม
เคลิ และ มารก์ (Michel E. Poter And Mark Kramer) โดยปรากฏในบทความทีช่ื่อว่า “The 

Link Between Competitive Advantage And Corporate Social Responsibility” ซึง่ใน
บทความดงักล่าวไดใ้หค้ านิยามของ “CSV” ว่า เป็นการพฒันาเชงิสงัคมในวถิขีองการสรา้ง
คุณค่าทางเศรษฐกจิ ดว้ยรปูแบบทางธุรกจิ กล่าวคอื การสรา้งคุณค่ารว่มตอ้งผนวกเขา้กบั
ความสามารถในการแสวงหาก าไร และการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัขององคก์ร โดย
ใชท้รพัยากรและความเชีย่วชาญหลกัของกจิการในการสรา้งคุณค่าเชงิเศรษฐกจิและสงัคมไป
พรอ้มกนั  

ซึง่ถงึแมว้่า “CSV” จะมแีนวคดิมาจาก “CSR” แต่จดุแตกต่างระหว่าง “CSR” กบั 
“CSV” คอื คุณค่าทีอ่งคก์ารไดร้บั โดยในบรบิทของ “CSR” นัน้ จะเป็นเรือ่งของการยอมรบั
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ภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีง หรอืปจัจยัทีน่ าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ส่วนคุณค่าทีอ่งคก์ารไดร้บัในบรบิท
ของ “CSV” จะเป็นเรือ่งของการไดม้าซึง่ความสามารถ ในการสรา้งผลก าไรระยะยาว นอกจากนี้ 
เอกลกัษณ์ของ “CSV” ยงัมุง่เน้นประเดน็ทางดา้นสงัคม ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารใชป้ระโยชน์จาก
สนิทรพัยแ์ละความเชีย่วชาญขององคก์ารเป็นส าคญั ส่วนการพจิารณาว่าสิง่ทีท่ านัน้ถอืว่าเป็น 
“CSV” หรอืไม ่ วรีญา ปรยีาพนัธ ์ (ผูอ้ านวยการฝา่ยขอ้มลู สถาบนัไทยพฒัน์) ไดใ้หแ้งค่ดิว่า
สามารถพจิารณาไดจ้าก 3 ปจัจยัดงัน้ี (ประชาชาตธิุรกจิ, 2557)  

1) สรา้งใหเ้กดิโอกาสหรอืผลตอบแทนทางธุรกจิ 

2) ตอบสนองต่อประเดน็ปญัหา หรอืความจ าเป็นทางสงัคมทีจ่ าเพาะเจาะจง  
3) ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและความเชีย่วชาญหลกัขององคก์รอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประสทิธผิล  

ส าหรบัองคป์ระกอบทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบแผนงาน การสรา้งคุณค่ารว่มนัน้จะ 
มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัต่างๆ ดงันี้ 

1) การพฒันาตวัแบบทางธุรกจิ หรอืเรยีกว่า “Business Model” เพื่อจะไดเ้หน็
ว่าเมือ่ลงทุนแลว้จะมกีารเพิม่คุณค่าใหก้บัธุรกจิและสงัคม  

2) การเขา้ไปมสี่วนรว่มกบัหุน้ส่วนด าเนินการภายนอก เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึสามารถขยายพืน้ทีด่ าเนินการ
ได ้ 

3) ก าหนดกจิกรรมและเมด็เงนิลงทุนส าหรบัการขบัเคลื่อน  
4) จดัโครงสรา้งทรพัยากรและการจดัการภายในองคก์รเพื่อรองรบัการ

ด าเนินงาน  
5) ก าหนดและตดิตามวดัผลลพัธท์างธุรกจิ และผลลพัธท์างสงัคม 

ส่วนวธิกีารสรา้งคุณค่ารว่ม (Share Value) นัน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั 
ดงัต่อไปนี้  

1) ระดบัของการคดิคน้ผลติภณัฑข์ึน้ใหม ่ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีต่อ้งการของ
สงัคม โดยเฉพาะกบัตลาดหรอืกลุ่มลกูคา้ทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง หรอืเป็นการส่งมอบคุณค่า
ใหส้งัคมโดยตรงผ่านตวัสนิคา้และบรกิาร ขณะทีธุ่รกจิไดร้บัคุณค่าในรปูของส่วนแบ่งการตลาด
และการเตบิโต  

2) ระดบัของการก าหนดบรรทดัฐานใหมใ่นเรือ่งผลติภาพ โดยใหค้วามส าคญั
กบัประเดน็ทางสงัคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และใชป้ระเดน็ทางสงัคมมาเป็นโจทย์
ในการพฒันาผลติภาพรว่มกบัคู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกจิในห่วงโซ่คุณค่า ซึง่เป็นการส่งมอบ
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คุณค่าใหแ้ก่สงัคม จากการจดัการทรพัยากรวตัถุดบิแรงงานค่าตอบแทน ส่วนธุรกจิไดร้บัคุณค่า
ในรปูของประสทิธภิาพการบรหิารตน้ทุนความมัน่คงทางวตัถุดบิ และคุณภาพ  

3) ระดบัของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อธุรกจิ ซึง่เป็นการ
ส่งมอบคุณค่าใหก้บัสงัคม ดว้ยการสรา้งงานการสาธารณสุขการศกึษาเศรษฐกจิชุมชนสวสัดกิาร
สงัคม ในขณะทีธุ่รกจิจะไดร้บัคุณค่าในแงข่องการบรหิารตน้ทุนในการเขา้ถงึปจัจยัการผลติและ
การกระจายสนิคา้และบรกิารทัง้นี้ การสรา้งคุณค่ารว่มของทุกระดบั ยอ่มก่อใหธุ้รกจิรบัคุณค่า
ดา้นรายไดแ้ละมคีวามสามารถในการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่แนวคดิในการด าเนินการแบบ “CSV” 
(Creating Shared Value) หรอืการสรา้งคุณค่ารว่มระหว่างธุรกจิกบัสงัคมนัน้ มดีงันี้ 

1) จดุก าเนิดขององคก์ารจะตอ้งเริม่ตน้จากการเป็นองคก์ารทีผ่ลติสนิคา้หรอื
บรกิาร ทีต่อบสนองความต้องการของสงัคม (Social Needs/ Wants)  

2) การปรบัเปลีย่นระบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององคก์าร ไมใ่หก่้อ
ปญัหาทัง้ทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3) ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองผูบ้รหิารทีเ่คยมองว่า สงัคมและสิง่แวดลอ้มนัน้เป็น
ปจัจยัภายนอก และก่อใหเ้กดิความสิน้เปลอืงต่อองคก์าร ใหเ้ปลีย่นทศันคตวิ่าสิง่ต่างๆเหล่านี้
เป็นปจัจยัภายในทีอ่ยูใ่นระบบนิเวศน์เดยีวกนั มคีวามสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูล พึง่พาอาศยัซึง่กนัและ
กนั ดงันัน้ การบรหิารองคก์ารจะตอ้งท าใหผู้ม้สี่วนได้ส่วนเสยี เช่น พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่
คา้ สงัคม สภาพแวดลอ้ม ไดร้บัประโยชน์รว่มกนั  

8. การบรหิารทรพัยากรมนุษยส์เีขยีว (Green HR) ซึง่มคีวามหมาย 2 นยั ดงันี้  
8.1 การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ชวีอนา

มยั ความปลอดภยั และความอยูด่มีสีุขของพนกังาน เป็นตน้ 

8.2 การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีเ่น้นถงึการเป็นหุน้ส่วนยุทธศาสตร ์ (Strategic 

Partner) ทีใ่หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารแบบ “Social Business Enterprise” 
ทีม่เีป้าหมายแห่งความส าเรจ็แบบยัง่ยนืในแงข่อง คน (People) ก าไร (Profit) และโลก (Planet) 

หรอื 3P’s ใหม้คีวามส าเรจ็แบบสมดุลระหว่างกนั เช่น การบรหิารองคก์ารใหม้ภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็น 
แบบ “Green Employer” การลดการใชก้ระดาษ หรอื “Paperless Office” การมสีถานทีท่ างาน
แบบอนุรกัษ์ธรรมชาต ิหรอื Green Building นอกจากนี้ จะตอ้งมกีารน าเอาระบบ วสิเซลิโบลว์
เออร ์(Whistleblower) ซึง่หมายถงึ การมรีะบบทีบุ่คคลภายในองคก์ารสามารถน าขอ้มลูภายใน
ขององคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิ การใชอ้ านาจทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การทุจรติ
ประพฤตมิชิอบ การใชจ้่ายงบประมาณแบบไมถู่กตอ้ง  หรอืการกระท าทีเ่ป็นภยัต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของสงัคมออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใหม้กีารสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ หรอื
น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินคดกีบัผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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โดยมุมมองของนกับรหิารทรพัยากรมนุษยอ์าชพี เช่น ชนาวุฒ ิ นาคเอก (ผูอ้ านวยการ
ทรพัยากรมนุษยข์อง บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ล่าวถงึการท างานของฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยร์ว่มสมยัไวห้ลายประเดน็ทีน่่าสนใจ ดงันี้ (พชัรนิทร ์ดอีนิทร ์และคณะ, 2556 : 

47-51; Ulrich et al, 2011 ; 2-7) 

1. การสรา้งความไวว้างใจและความน่าเชื่อถอื (Credible Activist) หมายถงึ การที่
ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืและการยอมรบัจากผูบ้รหิารในสาย
งานหลกั (Line Manager) กล่าวคอื ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งมคีวามสามารถในการ
เขา้ใจอย่างลกึซึง้เกี่ยวกบัธุรกจิขององคก์าร เพื่อใหท้ราบถงึทศิทางในการขบัเคลื่อนองคก์ารว่า
จะไปในทศิทางใด และทราบว่าฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์จะสามารถใหก้ารสนบัสนุนองคก์าร
ไดอ้ยา่งไร โดยจะตอ้งท าอย่างมอือาชพี 

2. เป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางกลยทุธ ์ (Strategic Positioner) หมายถงึ ผูบ้รหิาร
ของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งมทีกัษะในการวางกลยทุธข์ององคก์าร เนื่องจากการ
ด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ จะตอ้งใชพ้นกังานทีม่ทีกัษะประกอบกบัความรู ้ความสามารถ 
ซึง่ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งเตรยีมความพรอ้มในเรือ่ง “คน” เช่น การขยายเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศจะตอ้งใชพ้นกังานทีม่ทีกัษะเรือ่งภาษา และจะตอ้งมคีวามสามารถในการปรบัตวั 
เป็นตน้ 

3. การบรหิารทีจ่ะท าใหอ้งคก์าร เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่แีละอย่างยัง่ยนื 

(Change Champion) เน่ืองจากปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการด าเนินงานขององคก์าร มกีาร
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และรุนแรง ดงันัน้ หากองคก์ารไมส่ามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงต่างๆได ้ กจ็ะท าใหอ้งคก์ารไมส่ามารถด ารงอยูไ่ดแ้ละตอ้งออกจากธุรกจิไป ดงันัน้ 
บทบาทของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่จากเดมิท าหน้าทีเ่ป็นเพยีงแค่ผูส้นบัสนุนใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง (Change Agent) จะตอ้งเปลีย่นบทบาทในการเป็นผูน้ า หรอืผูท้ีท่ าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง (Change Champion) ขึน้ ซึง่จะตอ้งคดิและลงมอืปฏบิตัใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
องคก์าร เช่น ระบบการสื่อสารระหว่างพนกังานภายในองคก์าร (Employee Communication) 

จะตอ้งท าการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น Intranet, Magazine, E-News, Radio, SMS, Alert, 

และ Line เป็นตน้ เพื่อใหเ้กดิ “Communication Champion” ใหก้บัพนกังานอย่างแทจ้รงิ 
4. การปรบัแนวทางหรอืวธิกีารปฏบิตัต่ิางๆ ทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ใหม้ี

ความสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายถงึ การท างานทีผ่สมผสานแบบบรูณาการ
เขา้กบัการท างานของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การพฒันาองคก์าร (Organization Development) 

ซึง่เป็นกจิกรรมหลกั (Core Value) ขององคก์าร โดยในแต่ละปีจะมปีระเดน็หลกั (Theme) ที่
แตกต่างกนัไป อาท ิ การเน้นประสทิธภิาพของการท างาน (Efficiency) ภายใตแ้นวคดิ Faster 

Speed, Better Result, และ Cost Saving ดงันัน้ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเป็นการสนบัสนุนใน
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โครงการน้ี เช่น การประกวดโครงการ “Great Efficiency” เพื่อช่วยลดขัน้ตอนในการท างาน 
หรอืลดค่าใชจ้่าย แต่เพิม่ประสทิธภิาพของงาน เป็นตน้ 

5. การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการสนับสนุน กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
ขององคก์าร (Technology Proponent) เนื่องจากการแขง่ขนัทางธุรกจิหรอืแมแ้ต่การด าเนินงาน
ในองคก์ารทีเ่ป็นส่วนราชการในปจัจุบนั จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การน าระบบ
เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อจดัการกบัขอ้มลูจงึเป็นสิง่จ าเป็น เช่น การน าระบบ “E-recruitment” มาใช้
เพื่อเกบ็ขอ้มลูของผูส้มคัรงาน โดยผูส้มคัรแต่ละคนจะสามารถกรอกใบสมคัรผ่านเวบ็ไซดข์อง
องคก์ารไดเ้ลย และเมือ่กรอกเสรจ็แลว้ขอ้มลูกจ็ะถูกเกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มลู เมือ่องคก์าร
ตอ้งการกจ็ะสามารถดงึเอาขอ้มลูออกมาใชไ้ดเ้ลย หรอืการน ามาใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้อบรม 
(I-registration) ผ่านเครือ่งไอแพด (iPad) หรอืไอโฟน (iPhone) และการเรยีกเกบ็ค่าอบรมโดย
ใชร้ะบบ “Invoice Online” โดยไม่มกีารใชก้ระดาษ เป็นตน้ 

6. การสรา้งศกัยภาพใหก้บับุคลากรและองคก์าร (Capability Builder) หมายถงึ การ
ท าหน้าทีใ่นการฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development) เพื่อพฒันาทกัษะใหม่ๆ  โดย
การสรา้งศกัยภาพใหก้บับุคลากรและองคก์าร (Capability Builder) ซึง่ไมเ่พยีงแต่จะเป็นการ
พฒันาคนเพื่อรองรบักบังานในปจัจบุนั แต่ยงัเป็นการพฒันาความสามารถโดยรวมขององคก์าร 
ซึง่มกัเป็นการพฒันาในระยะยาว เช่น การท าประมาณการก าลงัคนทีจ่ะเกษยีณอายภุายใน 5-

10 ปี ซึง่จะตอ้งท าการวางแผนเพื่อจดัเตรยีมคนเขา้มาทดแทน ในอตัราทีส่ญูเสยีไปในอนาคต 
นอกจากนี้ จะตอ้งจดัท าแผนการสรา้งคนรุ่นใหม่ เพื่อสอดรบักบัการเตบิโตและแผนกลยทุธข์อง
องคก์าร เช่น การขยายงาน ขยายสายผลติภณัฑ ์หรอืเพิม่การลงทุน เป็นตน้ 

แนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหอ้งคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบนี้ ไดแ้พรห่ลาย
ลงสู่ภาคปฏบิตั ิ (Strategic Human Resource Management Practice) มากขึน้ ซึง่พฒันาการ
ทางความคดิของการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์หล่านี้ ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปตามกระแสหรอื
สถานการณ์ และการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มต่างๆ ซึง่ผูเ้ขยีนขอน าเสนอแนวคดิหลกัใน
การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัและก าลงัเป็นทีน่ิยมขององคก์ารต่างๆ 3 แนวคดิ ดงันี้ 

แนวคิดองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสงู (High Performance Organization-HPOs) 

แนวคดิองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organization-HPOs) หรอื
บางครัง้อาจเรยีกว่า องคก์ารทีม่ผีลการปฏบิตังิานสงู หรอื องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงูกไ็ด ้ ซึง่ทุก
ค ากล่าวผูเ้ขยีนมองว่า ลว้นแลว้แต่ไดแ้สดงถงึทศันะในการน าเอาวธิกีารสมยัใหม ่ (Modern 

Practices) หรอืเครือ่งมอืทางการบรหิาร (Management Tools) ใหม่ๆ  มาใชเ้พื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะขององคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารมผีลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ อยา่งไรกต็าม ส าหรบั
ความหมายขององคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) นี้ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย 
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ไปในแนวทางเดยีวกนัว่า องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) เป็นองคก์ารทีม่คีวามสามารถในการ
เขา้ใจตลาด และท าการออกแบบองคก์ารใหม้คีวามเหมาะสม เอือ้ต่อการดงึเอาศกัยภาพของ
พนกังานออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่ มคีวามรกัความผกูพนัระหว่างพนกังานกบัองคก์าร และ
สามารถปรบัเปลีย่นองคก์าร ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มได ้

(Miller, 2002; Buytendijk, 2006; Blanchard, 2007; Pettigrew & Whipp, 1991; Vecchio & 

Appelbaum, 1995; Collins, 2001)  

ซึง่หากพจิารณาถงึตวัอยา่งองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ในประเทศไทยแลว้บรษิทั 
ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั หรอื เครอืซเิมนตไ์ทย หรอืทีน่ิยมเรยีกว่า “ปนูใหญ่” ปจัจุบนัใชช้ื่อเรยีก
ทัง้กลุ่มธุรกจิว่าบรษิทัในกลุ่ม “SCG” นบัเป็นบรษิทัทีม่คีวามเป็นเลศิในหลายๆ ดา้น โดยในปี 
พ.ศ. 2557 บรษิทัในกลุ่ม “SCG” ไดร้บัรางวลัความเป็นเลศิมากถงึ 5 รางวลั ส าหรบัการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื : รางวลัแห่งคุณภาพ มรีางวลั ดงันี้ (บรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั, 2559) 

1. ความเป็นเลศิดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management 

Excellence) ซึง่ไดร้บัรางวลัต่อเนื่องเป็นปีที ่13 ตดิต่อกนั 

2. ความเป็นเลศิดา้นนวตักรรมและการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  (Innovation Excellence) 

ต่อเนื่อง เป็นปีที ่9 

3. ความเป็นเลศิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility 

Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที ่5 

4. ความเป็นเลศิดา้นผูน้ า (Leadership Excellence) 

5. ความเป็นเลศิดา้นสนิคา้/ การบรกิาร (Product/ Service Excellence) 

โดยบรษิทัในกลุ่มเอสซจี ี หรอืเรยีก “SCG” ไดต้ัง้อุดมการณ์ไว ้ 4 ขอ้ ซึง่มรีายละเอยีด
ของเนื้อหา ดงัต่อไปนี้ (บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั, 2559) 

1. จะมุง่มัน่ในความเป็นเลศิ โดยบรษิทัในกลุ่ม “SCG” มุง่กระท าสิง่ทีถู่กตอ้งดว้ย
ความตัง้ใจใหเ้กดิผลในทางทีเ่ป็นเลศิเสมอ พนกังานทุกระดบัรวมทัง้ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกคน
ตระหนกัดวี่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจ ความรูแ้ละความสามารถทีม่อียูใ่หม้ากยิง่ขึน้ไป
กว่าเดมิอยูเ่สมอ ใฝเ่รยีนรูแ้ละศกึษาสิง่ใหมอ่ยูต่ลอดเวลา เพื่อฟนัฝา่อุปสรรคและก้าวหน้าต่อไป
ดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื เพื่อผลทีด่ทีีสุ่ดแก่บรษิทัในกลุ่ม “SCG” และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย
ตวัอยา่งแนวทางปฏบิตัขิองพนกังาน คอื 

1.1 รว่มแรงรว่มใจสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ทีม่คีุณค่าอยา่งเตม็ความสามารถใหเ้กดิ
ประโยชน์กบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

1.2 ท างานดว้ยความมุง่มัน่ ทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจ ความรูค้วามสามารถ ดว้ย
ความตัง้ใจใหเ้กดิผลในทางทีด่กีว่าเสมอ เพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลศิตลอดมาโดยค านึงถงึการ
ผสานประโยชน์และผลกระทบทุกดา้นทีม่ต่ีอผูเ้กีย่วขอ้ง 
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1.3 ทนัโลกทนัเหตุการณ์และพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตลอดเวลา 

2. ใหค้วามเชื่อมัน่ในคุณค่าของคน โดยบรษิทัในกลุ่ม “SCG” ถอืว่าพนกังานเป็น
ทรพัยากรอนัมคี่าทีสุ่ด และการทีบ่รษิทัในกลุ่ม “SCG” เจรญิรุ่งเรอืงมาไดต้ราบเท่าทุกวนันี้ ก็
เพราะมคีนเก่งและดทีีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณธรรมเป็นประการส าคญั ดงันัน้ บรษิทัใน
กลุ่ม “SCG” จงึเลอืกสรรแต่คนเก่งและดเีขา้มาท างาน และยงัท าการพฒันาคนใหพ้รอ้มทีจ่ะ
เผชญิกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดยีวกนักส็รา้งความมัน่คงและความ
ผกูพนัทางใจใหพ้นกังานเกดิความรกัแก่องคก์าร โดยบรษิทัในกลุ่ม “SCG” ไดท้ าใหพ้นกังาน
เกดิความมัน่ใจในการท างาน เพื่อความเจรญิก้าวหน้าในอนาคต ซึง่ตวัอยา่งแนวทางการปฏบิตัิ
ของพนกังานบรษิทัในกลุ่ม “SCG” มดีงันี้ 

2.1 ท างานรว่มกนัเสมอืนพีน้่อง มคีวามห่วงใย เอือ้อาทร ยกยอ่งชมเชย แนะน า
เพื่อใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั และใหก้ารเคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 

2.2 ท างานเป็นทมีและใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

3. ตัง้มัน่ในความเป็นธรรม ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในกลุ่ม “SCG” ไมว่่าจะเป็นผูใ้ช้
สนิคา้ ผูถ้อืหุน้ หุน้ส่วนธุรกจิ ผูท้ีด่ าเนินธุรกจิรว่มกบับรษิทัในกลุ่ม “SCG” หรอืพนักงาน จะตอ้ง
ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม ซึง่ บรษิทัในกลุ่ม “SCG” มคีวามรบัผดิชอบในการท าใหผู้ม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดร้บัความเป็นธรรม ดงันี้ 

3.1 การท าใหผู้ใ้ชส้นิคา้และบรกิาร ไดร้บัประโยชน์สูงสุดทัง้ทางดา้นคุณภาพ
และราคาทีคุ่ม้ค่า 

3.2 การท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนในการลงทุน ในอตัราทีเ่หมาะสม 

3.3 การท าใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชน์และมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

3.4 การท าใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ยไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 

ซึง่แนวทางในการปฏบิตัตินของพนกังานบรษิทัในกลุ่มของ “SCG” ไดก้ าหนดไว ้2 
ประเดน็ ดงันี้ 

1) ท างานอย่างซื่อสตัยโ์ปรง่ใส ตรวจสอบได้ และปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย
อยา่งใหเ้กยีรตจิรงิใจเป็นมติรและเป็นธรรม 

2) ท างานโดยเสมอภาค ไมแ่บ่งพวกรุน่ หรอืสถาบนั 

4. ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัในกลุ่ม “SCG” ไดม้กีารก าหนด
เจตนารมณ์ไวว้่า จะด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึหน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอประเทศชาติ
และสงัคมส่วนรวมเป็นส าคญั จะประพฤตตินเป็นพลเมอืงดที าประโยชน์ให้แก่สงัคม และทุก
ชุมชนทีบ่รษิทัในกลุ่ม “SCG” ไดด้ าเนินธุรกจิอยู ่ และจะปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ใีนทุกชุมชน
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และทุกประเทศทีบ่รษิทัในกลุ่ม “SCG” เขา้ไปด าเนินธุรกจิ ไดค้ านึงถงึหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม รวมทัง้การใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม อยา่งยัง่ยนื ซึง่แนวทางในการปฏบิตัขิองพนกังานในกลุ่ม “SCG” มดีงันี้ 

4.1 ท างานดว้ยความใส่ใจในมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้ม 

4.2 มจีติส านึกในการใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณค่า รกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยเริม่จากที่
บา้น ทีท่ างาน และขยายผลสู่ภายนอก 

4.3 มสี่วนรว่มในกจิกรรมรว่มรกัษาสิง่แวดลอ้ม ดแูลชุมชนและมสี่วนรว่มในการ
พฒันาสงัคม 

ดงันัน้ จากตวัอยา่งองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organization-

HPOs) (กรณขีองบรษิทัในกลุ่ม SCG) จงึสามารถสรุปไดว้่า องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High 

Performance Organization-HPOs) จะตอ้งมคีุณลกัษณะ ดงันี้  
1) จะตอ้งมพีนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมทีกัษะเฉพาะในการท างาน 

ในขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งมคีวามรกัความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย  
2) มกีารพฒันานวตักรรมอย่างต่อเนื่อง  
3) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders)  

4) ทนัโลกทนัเหตุการณ์ และพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตลอดเวลา  

 ซึง่หากพจิารณาตามปจัจยัเหล่าน้ีแลว้ หน่วยงานทีเ่ป็นส่วนราชการกอ็าจไม่มี
ความชดัเจนนกั ทีจ่ะท าการวดัว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู(High 

Performance Organization-HPOs) เนื่องจากยงัไมม่กีฎเกณฑห์รอืมาตรฐานในการประเมนิที่
ชดัเจนนกั ซึง่จากต่างภาคเอกชน  

ตวัแบบองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสงู (High Performance Organization-HPOs) 

ส าหรบัตวัแบบขององคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organization-HPOs) 
นัน้ ไดม้นีกัวชิาการจากสถาบนัต่างๆ ทัว่โลก ไดท้ าการศกึษาและก าหนดรปูแบบ (Model) ของ
องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (High Performance Organization-HPOs) ไวห้ลายรปูแบบ ดงันี้ 

1. ตวัแบบ (Model) ของสถาบนัวิจยั Roffey Park 

สถาบนัวจิยั “Roffey Park” ซึง่ม ี ลนิดา (Linda Holbeche) ด ารงต าแหน่งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการ การพฒันาองคก์าร การน า และการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ อกีทัง้
เป็นผูอ้ านวยการฝา่ยวจิยัและกลยทุธ ์ (Research And Strategy) ทางสถาบนัวจิยัไดท้ าการ
ส ารวจ 400 องคก์าร และพบว่ามปีจัจยับางอย่างทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
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อยา่งมนียัส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์ารทีม่ลีกัษณะสมรรถนะสงู (HPOs) อยา่งยัง่ยนื ซึง่
ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี (Holbeche, 2004 : 32) 

1.1 ความสามารถในการเปลีย่นแปลงขององคก์าร (Organization Changeable) 

ซึง่การเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไปมกัเริม่ตน้จากนโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืเรยีกว่ามทีศิทาง
จากบนลงล่าง (Top-down) พนกังานส่วนใหญ่ขาดการมสี่วนรว่ม และการเปลีย่นแปลงยงัท าให้
งานเพิม่ขึน้และขาดความแน่นอนอกีดว้ย ดงันัน้ จงึท าใหพ้นกังานมกัเกดิความเบื่อหน่ายความ
เปลีย่นแปลง (Change-weary) องคก์ารจงึตอ้งสรา้งวฒันธรรมในการเปลีย่นแปลงโดยความ
รว่มมอืของพนกังาน ซึง่องคก์ารตอ้งท าใหเ้กดิความยดืหยุน่ ลดอุปสรรคของการด าเนินงาน ลด
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม เพิม่ประสทิธภิาพของการสื่อสาร และเพิม่ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น
ต่อความรบัผดิชอบใหมท่ีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง 

1.2 การสรา้งองคค์วามรูส้ าหรบันวตักรรมใหม ่ (Creating A Knowledge-Rich 

Context For Innovation) โดยฝา่ยทรพัยากรมนุษยจ์ะเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันารปูแบบ
พฤตกิรรม โดยการกระตุน้การสรา้งทมีเวริค์ (Team-working) หรอื การรวมกลุ่มแบบเหนียว
แน่น “Corporate Glue” และการแบ่งปนัแนวทางการปฏบิตั ิ (Sharing Good Practice) ซึง่ฝา่ย
ทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งท างานรว่มกบัสายงานหลกั (Line Manager) และรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ
เรือ่งสารสนเทศ (Information Technology-IT) เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์
(Creative Thinking) และประสบการณ์ทีก่วา้งขวาง (Broader Experience) 

1.3 การสรา้งองคก์ารแบบองคก์ารทีไ่รพ้รมแดน (Creating A Bounderyless 

Organization) หมายถงึ องคก์ารทีม่คีวามยดืหยุน่ทัง้ในดา้นการปฏบิตังิาน การรวมฝา่ย/แผนก 
หรอืขอบเขตความรบัผดิชอบ โดยการน าวธิคีวบรวม (Merge) รว่มคา้ (Joint Venture) การใช้
โทรศพัทเ์ขา้มาช่วย (Teleworking) การใชท้มีงานทีม่าจากต่างประเทศ (International  Team 

Working) หรอื นโยบายการประเมนิผลแบบหลากหลาย (Implementing Diversity Policies)  

1.4 การกระตุน้ลกูจา้งเพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุผลงานสงูสุด (Stimulating People To 

Achieve High Performance) องคก์ารตอ้งท าใหพ้นกังานมคีวามรกัความผกูพนัต่อองคก์าร 
โดยการสรา้งบรรยากาศในองคก์าร ใหด้งึดดูพนกังานมคีวามตอ้งการท างานมากขึน้ เช่น การ
ใหอ้สิระในการตดัสนิใจ (Discretionary Effort) ออกแบบงานใหเ้กดิความทา้ทาย แสวงหา
ทรพัยากรในการปฏบิตังิาน สรา้งความโปรง่ใส จดัหาทีป่รกึษา (Coaching) ในการท างาน มี
ความเป็นผูน้ า (Leadership Style) และพฒันาการท างานเป็นทมี นอกจากนี้ การประเมนิผล
การปฏบิตังิานตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ ์ (Relationship-based) และการใหร้างวลั
ตอบแทนส าหรบัผูม้ผีลการปฏบิตังิานในระดบัสงู 

1.5 การท าใหส้ถานทีท่ างานกลายเป็นสถานทีท่ีย่ ิง่ใหญ่ (Becoming A Great 

Place To Work)องคก์ารตอ้งจดัการลกูจา้ง (Employee Deal) โดยสรา้งความสมดุลระหว่างการ
ท างานและการด าเนินชวีติ (Work-life Balance) พนกังาน ท าการปรบัปรงุสถานทีใ่นการ
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ปฏบิตังิาน พฒันาเสน้ทางการเจรญิกา้วหน้า (Career Growth) และสรา้งบรรยากาศทีด่แีก่ที่
ท างาน 

1.6 การเป็นองคก์ารทีเ่น้นคุณค่า (Becoming A Values-based Organization)

ซึง่ จากการส ารวจไดพ้บว่า พนกังานส่วนใหญ่ตอ้งการองคก์ารทีม่ลีกัษณะการด าเนินงานแบบ
เปิดเผย มคีวามเป็นประชาธปิไตย มผีูน้ าทีม่จีรยิธรรม (Ethical Style) ซึง่ลกัษณะของผูน้ ามี
บทบาทอยา่งมากต่อความส าเรจ็ขององคก์าร ดงันัน้ ฝา่ยทรพัยากรมนุษยค์วรน าระบบการ
ประเมนิแบบ 360 องศามาใช ้(360–degree Feedback) 

2. รปูแบบ (Model) ของ แฟงค ์บายเทนดิจค ์(Frank Buytendijk) 

บายเทนดจิค ์ (Buytendijk, 2006) นกัวชิาการดา้นการจดัการองคก์ารธุรกจิ ได้
ก าหนดตวัแบบขององคก์ารทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ (High Performance Organization-

HPOs) ซึง่มลีกัษณะรว่มขององคก์าร 5 ประการ ดงันี้  
 

 
 

รปูภาพท่ี 13 - 1 แสดงลกัษณะรว่มขององคก์าร HPOs 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Buytendijk (2006) 

2.1 ตอ้งก าหนดเป้าหมายทีม่คีวามทา้ทาย (Set Ambitious Targets) และมุง่มัน่
ทีจ่ะประสบความส าเรจ็อย่างต่อเนื่องซึง่การก าหนดเป้าหมายทีท่า้ทาย จะท าใหอ้งคก์ารมคีวาม
พยายาม ความทะเยอทะยานทีจ่ะประสบความส าเรจ็ และท าใหพ้นกังานเกดิความมุง่มัน่ทีจ่ะ
สรา้งสรรคผ์ลงานออกมา ซึง่ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งองคก์ารในประเทศไทย ทีเ่ป็นองคก์ารทีไ่ด้
ก าหนดเป้าหมายในการเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) โดยมกีารด าเนินงานทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวคดิตวัแบบของบายเทนดจิค ์(Buytendijk) และเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจแก่ผูอ่้านมากยิง่ขึน้
ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งองคก์ารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิของไทย เช่น การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) 
เนื่องจากเป็นองคก์ารทีไ่ดก้ าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์ารว่า “จะเป็นองคก์รชัน้น าในระดบัสากลที่

http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
http://businessfinancemag.com/author/frank-buytendijk
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ใหบ้รกิารน ้าประปาดว้ยมาตรฐาน และบรกิารทีเ่ป็นเลศิ” โดย การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.)  
ไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน และแนวทางสู่การเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสูง (HPOs) 

โดยวางแผนกลยทุธ ์(Road Map) ภายในระยะเวลา10 ปีขา้งหน้า ซึง่จากเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้
นี้ การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ไดจ้ดัท าและน าแผนยทุธศาสตร ์ (ปี 2555-2559) และได้
เตรยีมความพรอ้มโดยการจดัโครงการยทุธศาสตรส์ญัจร ถ่ายทอดใหผู้บ้รหิารในทุกระดบัได้
ทราบ และใหทุ้กหน่วยงานไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร ์ ท าการ
จดัสรรงบประมาณ โดยใหค้วามส าคญักบัโครงการตามแผนยทุธศาสตรเ์ป็นล าดบัแรก  

นอกจากนี้ยงัไดเ้ตรยีมความพรอ้มดา้นอตัราก าลงัคน โดยท าการสรรหาอตัราก าลงั
เพื่อสนบัสนุนการน ายทุธศาสตรไ์ปใชใ้นการปฏบิตักิาร แต่งตัง้คณะท างานในการขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตรโ์ดยผูว้่าการ รองผูว้่าการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้กีย่วขอ้งของ การประปาส่วน
ภมูภิาค (กปภ.) รว่มกนัตดิตามความกา้วหน้าในการน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอทุก
เดอืน ตลอดจนตัง้คณะท างานยอ่ยหลายคณะ เพื่อศกึษาและก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิาน
ดา้นต่างๆ ใหเ้กดิความชดัเจนยิง่ขึน้และใชแ้นวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้
องคก์ร 

การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดก้ าหนดช่วงเวลาของการปฏบิตังิานตามแผน
ยทุธศาสตร ์(Road Map) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดงันี้ 

ตารางท่ี 13 - 1 แสดงช่วงเวลาของการปฏบิตัติามแผนยุทธศาสตร ์(Road Map) ของ การ
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.)  

ตวัช้ีวดั 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 

(ปี 2555-2559) (ปี 2557-2559) (ปี 2559-2561) (ปี 2562-2564) 

เป้าหมาย
ด าเนินการ
แต่ละระยะ 

เป็นองคก์ารทีม่ ี
ระบบการผลติจา่ย
น ้าและบรกิารลกูคา้
ทีเ่ป็นเลศิ 

เป็นองคก์รแห่ง
การเรยีนรู ้

เป็นองคก์ารทีม่ ี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศครบ
วงจร 

เป็นองคก์รระบบ
สากล 

ตวัชีว้ดั/
เป้าหมาย
ระยะที ่1 

ด าเนินโครงการครบ
ทุกสาขาภายในปี 
2559       

มรีะดบัคะแนนความ
พงึพอใจลกูคา้ 4.0 

ภายในปี 2559       
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ระยะที ่2 

  

มกีารจดัการองค์
ความรูใ้ห้
ครอบคลุมทุก
ระบบงานและทัว่
ทัง้องคก์ร     

ระยะที ่3 

    

ม ีIT ครบทุก
ระบบงานและ
สามารถบูรณาการ
ดนัไดเ้ป็นอยา่งด ี   

ระยะที ่4 

      

ระดบัคะแนน
ประเมนิ SEPA ได้
คะแนน 350 

คะแนน จากคะแนน
เตม็ 1,000 (รางวลั 
Thailand Quality 

Class-TQC) 

ท่ีมา : แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ารของการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) (ฉบบัที ่2) ปี 2555-2559  

2.2 แสดงออกถงึการตระหนกัต่อเป้าหมายขององคก์าร และแบ่งปนัค่านิยมรว่ม 
(Shared Values) ทัง้บุคลากรภายใน (ระหว่างพนกังาน) และบุคคลภายนอก (ลกูคา้ ผูข้าย
ปจัจยัการผลติ ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ) ค่านิยมรว่มเป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็
ขององคก์าร โดยสมาชกิในองคก์ารทุกคนจะตอ้งมคี่านิยมรว่มไปในทศิทางเดยีวกนั และมี
ทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมรว่มของลกูคา้และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ ซึง่ การประปาส่วน
ภมูภิาค (กปภ.) ไดป้ระกาศถงึค่านิยมรว่มขององคก์าร คอื “มุง่-มัน่-เพื่อ-ปวงชน” หมายถงึ 
“มุ่ง” เน้นคุณธรรม (CG) “มัน่” ใจคุณภาพ (TQM) “เพือ่” สุขของสงัคม (CSR) “ปวงชน” 
ประทบัใจ (CRM) ซึง่ค่านิยมดงักล่าว เกดิจากการมสี่วนรว่มของพนกังาน ทัง้ในส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค นอกจาก นี้ การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ยงัไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา และ
ปลกูฝงัค่านิยมดงักล่าว ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น จนเกดิเป็นวฒันธรรมทีพ่งึประสงคข์ององคก์าร 
โดยก าหนดกจิกรรมโครงการรองรบัไดแ้ก่ การจดักจิกรรมเพื่อใหผู้น้ าองคก์ารสื่อสาร และ
ถ่ายทอดลงสู่พนกังาน ผ่านโครงการ “Meet And Greet” การก าหนดกจิกรรมโครงการเพื่อ
แสดงถงึ การน าค่านิยมไปสู่การปฏบิตัผิ่านโครงการ “ผูจ้ดัการยคุใหม่รวมใจลดน ้าทีส่ญูเสยี” 
(SMART Manager) นอกจากนี้ การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) จะมกีารทบทวนความสามารถ
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หลกัขององคก์ร (Core Competency) เพื่อน าไปสู่การประเมนิผลว่าพนกังานมพีฤตกิรรมและ
ทศันคตสิอดคลอ้งกบัค่านิยมมากน้อยเพยีงใด รวมทัง้ท าการก าหนดหลกัสตูรในการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาและปลกูฝงัความสามารถหลกั หรอืค่านิยมดงักล่าวสู่พนกังานทุกคน ปจัจบุนั การ
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดก้ าหนดค่านิยมใหมแ่ละอยูร่ะหว่างการสื่อสาร ใหพ้นกังานทัว่ทัง้
องคก์รไดร้บัทราบ และมเีป้าหมายจะพฒันาตามแนวทางทีก่ าหนดขา้งตน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี  

กปภ. ไดท้ าการเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมขององคก์าร และความตอ้งการหรอืความ
คาดหวงัของลกูคา้โดย การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดท้ าการมอบหมายใหส้ถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดท้ าการส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ซึง่
พบว่า ลกูคา้ มคีวามตอ้งการ หรอืความความคาดหวงัจาก การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื ประเภทผูใ้ชทุ้กประเภทและ ประเภทผูใ้ชน้ ้ารายใหญ่ พบรายละเอยีด 
ดงันี้ 

1) ประเภทผูใ้ชทุ้กประเภทมคีวามตอ้งการใหน้ ้าไหลสม ่าเสมอ (มนี ้าประปาใช้
ทุกช่วงเวลา)แรงดนัน ้าด ี (ไหลขึน้ชัน้ 2 ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอแมจ้ะอยูป่ลายท่อ) มคีุณภาพ (ใส 
บรสิุทธิไ์ม่มสีิง่ใดเจอืปน และไม่มกีลิน่) นอกจากนี้ยงัต้องการใหก้ารประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.)  
ท าการก าหนดอตัราค่าน ้าอยา่งสมเหตุสมผลกบัคุณภาพ ท าการซ่อมหรอืการวางท่อประปาใหม่
อยา่งรวดเรว็และแจง้ก าหนดเวลาในการซ่อมแซม หรอืการวางท่อใหช้ดัเจน 

2) ดา้นผูใ้ชน้ ้ารายใหญ่ โดยผูใ้ชน้ ้ารายใหญ่มคีวามตอ้งการใหก้ารประปาส่วน
ภมูภิาค (กปภ.) ไดท้ าการเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งคุณภาพน ้า (สรา้งความมัน่ใจ) ก าหนดอตัราค่าน ้า
ทีต่ ่าลงส าหรบัผูใ้ชน้ ้าในปรมิาณทีม่าก และตอ้งการให ้ การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ท าการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัผูใ้ชน้ ้าในบางโอกาสดว้ย  ซึง่จากขอ้มลูทีพ่บปรากฏว่าการประปาส่วน
ภมูภิาค (กปภ.) ไดด้ าเนินการเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันี้ 

- ดา้นการผลติและแจกจ่ายน ้า การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) มรีะบบการ
ผลติและการแจกจา่ยน ้าทีไ่ดม้าตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยการ
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.)  ไดท้ าการจดัหาน ้าดบิให้เพยีงพอต่อการผลติ ท าการขยายก าลงั
การผลติใหเ้พยีงพอและพฒันากระบวนการผลติน ้าใหไ้ดม้าตรฐานในระดบัสากล บรหิารจดัการ
ระบบจ าหน่ายใหม้แีรงดนัน ้าและอตัราน ้าความสญูเสยีตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และพฒันา
กระบวนการในการควบคุมคุณภาพของน ้าใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

- ดา้นลกูคา้ การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ไดเ้น้นในการสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้ก่ลกูคา้ สรา้งความรกัความผกูพนั และการใหก้ารสนบัสนุนต่อการประปาส่วนภูมภิาค 
กปภ. โดยไดท้ าการปรบัปรงุระบบการบรกิารใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ และการพฒันาสู่
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารทีมุ่่งเน้นไปยงั การสรา้งมาตรฐาน การสรา้งความใกลช้ดิกบัประชาชน 
และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) 
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- ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดเ้น้นการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีาสนเทศ (IT) ท าการสนับสนุนดา้นการผลติ การลดน ้าทีส่ญูเสยี การ
บ ารงุรกัษาเชงิป้องกนัและการควบคุมคุณภาพน ้าพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เพื่อ
การช าระค่าน ้าทีส่ะดวกขึน้ การขอตดิตัง้ และ “Call Center” รวมถงึการพฒันาระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานของระบบ “IT” และสนบัสนุนระบบงานอื่นๆ 

- ดา้นทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามทุ่มเทเสยีสละ
เพื่อองคก์าร การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดท้ าการวางแผนและสรรหาอตัราก าลงัใหส้อด 
คลอ้งกบัทศิทางขององคก์าร ท าการพฒันาการเรยีนรูท้ ัว่ทัง้องคก์าร และพฒันาวฒันธรรมของ
องคก์าร 

- บรหิารจดัการดา้นการเงนิและการเปลีย่นแปลง เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  

2.3 ตอ้งท าการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละเชื่อมโยงกบัผลส าเรจ็ขององคก์าร (Focus 

& Alignment) เป้าหมายขององคก์ารจะประสบผลส าเรจ็ได ้จะตอ้งมกีารน าเอากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ
และตอ้งมตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ในทุกระดบัขัน้ตอนของการด าเนินกลยุทธ ์  ซึง่องคก์ารโดยทัว่ไป
จะมวีงจรในการบรหิาร 2 วงจรหลกั ดงัรปูภาพนี้ 

 

รปูภาพท่ี 13 - 2 แสดงวงจรหลกัของการบรหิารองคก์าร  
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Buytendijk (2006) 
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จากรปูภาพขา้งตน้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าวงจรแรกจะเป็นการบรหิารงานปกต ิ
(Operational Process) ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั เช่น การจดัซือ้ การผลติ และการขาย 
และกจิกรรมสนบัสนุน เช่น การเงนิ การตลาด การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และสารสนเทศ โดย
การปฏบิตังิานของวงจรแรกจะตอ้งใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัวงจรทีส่อง คอื ตวัชีว้ดัในการ
ประเมนิผล (Performance Indicators) เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ ดงันี้ 

2.3.1 การปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการพฒันาแหล่งน ้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ในระดบัสาขาไดม้นี ้าดบิทีเ่พยีงพอส าหรบัการผลติน ้าประปา 
ซึง่จะท าใหม้นี ้าประปาส าหรบัใหก้ารบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสามารถหลกีเลีย่งปญัหา
การหยดุจ่ายน ้าเนื่องจากการขาดแคลนน ้าดบิซึง่ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดก้ าหนด
ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

ในระยะสัน้ ท าการจดัหาผู้จ้างภายใน มีนาคม 

ตวัชีว้ดัความกา้วหน้าแผนงาน 
เกดิจรงิ คาดการณ์ 

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนลุ่มน ้าทีด่ าเนินการเสรจ็  
(ลุ่มน ้า)  - 3  - 8  - 11 

2.3.2 การก่อสรา้งและการปรบัปรุงแหล่งน ้า มวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัหรอื
แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน ้าดบิในช่วงฤดแูลง้ ตลอดจนการสรา้งความมัน่คงดา้นแหล่งน ้าดบิ
ของ การประปาส่วนภมูภิาค  กปภ. สาขาต่างๆ ใหเ้กดิขึน้อยา่งยัง่ยนืในระยะยาว 

ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัความก้าวหน้า
แผนงาน 

เกิดจริง คาดการณ์ รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ความถีใ่นการเสนอครส./Board - ทุกไตรมาส - 

2.3.3 การก่อสรา้งปรบัปรงุขยายระบบประปามวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้าร
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) สาขาต่าง ๆ มกี าลงัการผลติหรอืประสทิธภิาพในการผลติจา่ยน ้าที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชน้ ้าในพืน้ที ่

ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย ระยะสัน้: รอ้ยละการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตวัช้ีวดัความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง คาดการณ์ 

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งทีด่ าเนินการเสรจ็ (แห่ง) 3 15 19 29 23 89 
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2.3.4 แผนงานจดัการน ้าสะอาด (Water Safety Plan) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นแนวทางสู่การจดัการคุณภาพน ้าดื่มทีม่คีวามปลอดภยั ทีเ่ป็นไปตามหลกัการขององคก์าร
อนามยัโลก (WHO) ซึง่ใหค้วามส าคญัในการตดิตามและตรวจสอบขัน้ตอนการผลติน ้าประปาให้
มมีาตรฐานและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนทีจ่ะ
ไดร้บับรกิารน ้าประปาทีไ่ดม้าตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน 

ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง คาดการณ์ 

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งทีด่ าเนินการเสรจ็ (แห่ง) 1 10 56 42 122 231 

2.3.5 ตดิตัง้และพฒันาระบบ “SCADA” (Supervisory Control And Data 

Acquisition) ซึง่หมายถงึ ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยร์วมทีใ่ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
มาช่วยในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในระบบการผลติ สามารถตดิตามและควบคุมการ
ผลติน ้าไดจ้ากระยะไกล ทัง้นี้ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดน้ าระบบ SCADA มาใชโ้ดยมี
วตัถุประสงคท์ีส่ าคญั เพื่อให ้ การประปาส่วนภมูภิาค กปภ. สามารถบรหิารจดัการระบบผลติ
น ้าประปาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในระบบประปาทีม่ขีนาดใหญ่หรอืซบัซอ้น ซึง่จะท า
ใหผู้ใ้ชน้ ้าเกดิความมัน่ใจว่า จะไดร้บับรกิารน ้าประปาทีไ่ดม้าตรฐานและบรกิารอยา่งต่อเนื่อง 

ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัความก้าวหน้าแผนงาน 
เกิดจริง คาดการณ์ 

รวม 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนแห่งทีด่ าเนินการเสรจ็ (แห่ง) 1 3 6 10 8 28 

2.3.6 การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (PM) มวีตัถุประสงคเ์พื่อให ้ การประปา
ส่วนภมูภิาค กปภ. สาขา มเีครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ในการผลติน ้าประปาทีส่มบรูณ์และ
พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ ซึง่จะช่วยหลกีเลีย่งปญัหาหยดุชะงกัการจา่ยน ้า หรอื สามารถวางแผนการ
หยดุจ่ายน ้าล่วงหน้าไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยไมก่ระทบต่อความรูส้กึของลกูคา้ 
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ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัความก้าวหน้า
แผนงาน 

เกิดจริง คาดการณ์ 
รวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

วงเงนิเบกิจ่าย (งบลงทุน/ 
งบท าการ*; ลา้นบาท) 

เตรยีมการ 146.9 
276.7/ 
37.4* 

200.0 200.0 
823.6/ 
37.4* 

จากตวัอยา่งการด าเนินงานของแต่ละหน้าทีใ่นการประปาส่วนภมูภิาค กปภ. 
จะตอ้งมตีวัชีว้ดัของแต่ละกจิกรรม และท าการเชื่อมโยงเขา้กบัตวัชีว้ดัขององคก์าร (Corporate 

Scorecard) โดยมสีิง่กระตุ้นหรอืเสรมิแรงดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และทดัเทยีมกบั
ตลาดซึง่จะช่วยใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่พนกังาน นอกจากนี้ การประเมนิค่างานตอ้ง
เชื่อมโยงคุณค่าของงานเขา้กบัระบบการจ่ายค่าตอบแทนดว้ย 

2.4 ตอ้งมคีวามพรอ้มในการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ (Organization Agility) ซึง่องคก์ารทีม่ลีกัษณะของ HPOs จะตอ้งมี
วธิกีารสรา้งความสามารถในการปรบัตวัได ้4 วธิ ีไดแ้ก่ การใชร้ะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การสรา้งมาตรฐาน (Standardizing) การควบคุมกจิกรรมต่างๆอยา่งครบวงจรและ การใชว้ธิกีาร
ปฏบิตังิานในลกัษณะโครงการ 

ส าหรบั การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดท้ าการจดัเตรยีมความพรอ้มใน
การปรบัตวั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง โดย การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดม้กีาร
บรหิารจดัการ “ดา้นการเงนิและการเปลีย่นแปลง” เพื่อใหก้ารประปาส่วนภูมภิาค กปภ. มกีาร
บรหิารจดัการดา้นการเงนิ การลงทุน และการบรหิารดา้นความเสีย่งรวมถงึการเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตโดยการประปาส่วนภมูภิาค 
กปภ. ไดท้ าการก าหนดแผนงานเพื่อรองรบัทัง้หมด 6 แผนงาน ดงันี้ 

2.4.1 แผนการจดัการแหล่งเงนิและการตดิตามการเบกิจา่ยโดยในปี 2559 

การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ไดก้ าหนดเป้าหมายเพื่อมุง่สู่การเป็นองคก์รทีม่รีะบบผลติจา่ยน ้า
และการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ซึง่ความคาดหวงัในความส าเรจ็ตามเป้าหมายน้ี การประปาส่วน
ภมูภิาค กปภ. ไดก้ าหนดแผนงานหลกัไวร้องรบัรวมทัง้สิน้ 48 แผนงาน โดยคาดว่าจะใช้
งบประมาณ 80,350 ลา้นบาท (รวม 5 ปี) ในการปฏบิตังิานตามแผน  ส่วนแนวทางในการจดัหา
งบประมาณนัน้ การประปาส่วนภมูภิาค กปภ. มแีนวทางในการจดัหาแหล่งเงนิ ดงันี้ แหล่งแรก 
การขอรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล ส าหรบัโครงการทีต่อ้งด าเนินงานตามแนวนโยบายของรฐับาล 
หรอืแนวทางการใหบ้รกิารเชงิสงัคม แหล่งทีส่องการออกพนัธบตัรเงนิกูเ้พื่อลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ทีม่ผีลตอบแทนคุม้ค่า 
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2.4.2 แผนงานดา้นการทบทวนโครงสรา้งราคาค่าน ้าซึง่ตามที ่ การประปา
ส่วนภมูภิาค กปภ. ไดม้แีนวทางในการจดัหาแหล่งเงนิใหเ้พยีงพอส าหรบัการขยายบรกิารต่างๆ
ดงักล่าวขา้งตน้ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. จงึจ าเป็นตอ้งท าการทบทวนราคาค่าน ้าและ
ค่าบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัภาระต้นทุนต่างๆ ซึง่ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. มเีป้าหมายทีจ่ะ
ปรบัราคาค่าน ้าเพิม่ขึน้ในอตัรา 3% ต่อปีโดยก าหนดระยะเวลาในการปรบัทุกๆ 3 ปี  

2.4.3 แผนการศกึษาแนวทางในการใหเ้อกชนไดเ้ขา้มารว่มลงทุน 

2.4.4 แผนการตดิตามผลกระทบทางการเงนิ (Scenario Planning) เพื่อให้
การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. มกีารบรหิารจดัการดา้นการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และลด
ความเสีย่งดา้นการเงนิ ดงันัน้ การประปาส่วนภูมภิาค กปภ. จงึมแีนวทางในการจดัท ารปูแบบ 
(Model) เพื่อวเิคราะหแ์ผนการเงนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พรอ้มทัง้ระบุปจัจยัเสีย่งทีอ่าจ
ส่งผลกระทบทางดา้นการเงนิ รวมถงึท าการวเิคราะหต์ดิตามและประเมนิสถานการณ์ความเสีย่ง
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

2.5 ตอ้งท าการบรูณาการทัว่ทัง้องคก์าร (Shared Business Model) ซึง่องคก์าร
จะตอ้งท าการจดัการการประเมนิผล (Performance Management) โดยท าการคน้หาจดุอ่อน
หรอืช่องว่าง (Gap Analysis) และท าการแกไ้ขช่องว่างเหล่านัน้ ซึง่จากการศกึษาพืน้ฐานของ
องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ทัว่โลก และท าการเปรยีบเทยีบกบัองคก์ารของไทย เช่น การ
ประปาส่วนภูมภิาค กปภ. ซึง่สามารถสรปุไดว้่า การประปาส่วนภมูภิาค กปภ. มลีกัษณะเด่นที่
ส าคญัและสอดคลอ้งกบัองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ดงันี้  

2.5.1 การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) เป็นองคก์ารทีม่กีารพฒันาการเรยีนรู้
ทัว่ทัง้องคก์าร เช่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ดงันัน้ การ
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) จงึตอ้งท าการจดัการองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ ตลอดจนกระตุน้ให้
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึทัง้ในระดบับุคคล ระดบัหน่วยงานและระดบัองคก์ร โดยมแีผนงาน
รองรบัดงันี้ ประการแรก ประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ไดจ้ดัท าแผนแมบ่ทในการพฒันาบุคลากร 
โดยจดัการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมทุกต าแหน่งงาน และเน้นใหม้กีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง หรอื
“Training Road Map” เพื่อรองรบัการพฒันายทุธศาสตรด์า้นต่างๆ ใหเ้กดิความต่อเนื่องและ
ยัง่ยนืเช่น การพฒันาระบบ “Water Safety Plan” การพฒันาระบบ “SCADA” การพฒันาระบบ
บ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (PM) การพฒันาระบบ “DMA” การพฒันาระบบมาตรวดัน ้าการพฒันา
ระบบ “Call Center” และศูนยบ์รกิารซ่อมท่อ (ศูนยป์ระปาทนัใจ) รวมถงึพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาต่างประเทศของพนกังานเพื่อสนบัสนุนการบรกิารประชาชนรองรบัประชาคมอาเซยีน 

2.5.2 ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) เป็นองคก์ารทีม่กีารจดัการความรูอ้ยา่ง
เป็นระบบ (Knowledge Management) ซึง่ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการพฒันาบุคลากรทีส่ าคญั
อกีประการหนึ่งของ ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) คอื การสรา้งและจดัการองคค์วามรู ้ โดย 
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดม้แีนวทางในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์
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ความรูท้ีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีาร
รวบรวมและจดัท าเป็นสื่อ ไดแ้ก่ วดีโีอ วารสาร แผ่นพบั ป้าย คู่มอื หรอืเอกสารต่างๆ เพื่อให้
งา่ยต่อการสื่อสารไปยงับุคลากรทัว่ทัง้องคก์าร นอกจากนี้ ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ยงัมี
แนวทางในการส่งเสรมิใหท้ าการคดัเลอืกผลการปฏบิตังิานดเีด่นดา้นต่างๆ (Best Practice) 

และการขยายผลไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและครอบคลุมทัว่ทัง้
องคก์รต่อไป 

2.5.3 ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) เป็นองคก์ารทีม่กีารคดิคน้และพฒันา
นวตักรรมอยา่งต่อเนื่อง ซึง่ ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดท้ าการสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันา 
และกระตุน้ใหพ้นกังานคดิคน้และพฒันานวตักรรม ทีจ่ะน าไปสู่การปรบัปรงุสนิคา้และบรกิารได้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ลดตน้ทุนการผลติ ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ดา้นต่างๆ 

2.5.4 ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) มคีวามต่อเนื่องในการด าเนินงาน ซึง่ 
ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดจ้ดัท าแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (BCP) โดยไดก้ าหนด
แนวทางในการสรา้งความพรอ้มหรอืการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ โดยไดน้ า
หลกับรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management-BCM) มาใช ้ โดย
ก าหนดใหทุ้กหน่วยงาน ไดจ้ดัท าแผนงานรองรบักบัการด าเนินธุรกจิขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง
(Business Continuity Planning-BCP) ทีม่กีารระบุงานทีส่ าคญั (Critical Business Function) 

ทุกดา้น มกีารประเมนิความเสีย่ง หรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจท าใหเ้กดิการหยดุชะงกัและส่งผล
เสยีหายต่อองคก์ารการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ (Business Impact Analysis-BIA) เพื่อ
ก าหนดล าดบัความส าคญัของงานแต่ละงานและการก าหนดระยะเวลาในการกลบัคนืสู่สภาพการ
ด าเนินการตามปกตขิองงานส าคญัแต่ละงาน (Recovery Time Objective-RTO)  

2.5.5 ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดจ้ดัท าแผนรองรบักบัการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต โดย ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาองคก์ารใหพ้รอ้ม
กบัการเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
สู่ประชาคมอาเซยีนเน้นภารกจิหลกั (Core Business) ของการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ใน
การใหบ้รกิารดา้นการประปาอยา่งครอบคลุมทุกพืน้ที่ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบเป็นล าดบัทีม่ ี
ความส าคญัทีสุ่ด เนื่องจากเลง็เหน็ว่า เมือ่มกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานและทุนอยา่งเสร ีจะท าใหผู้ใ้ช้
น ้าทัง้ในส่วนทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
พืน้ทีเ่มอืงชายแดนและเมอืงท่องเทีย่วต่างๆ ดงันัน้ แนวทางการด าเนินการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ไดจ้ดัเตรยีมความพรอ้มดา้น
การใหบ้รกิารน ้าประปา โดยเสนอเป็นโครงการทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสุด (Flagship Project)  
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3. ตวัแบบของบริษทั The Berkeley Consulting Group 

บรษิทั “The Berkeley Consulting Group” ไดท้ าการศกึษาลกัษณะขององคก์าร
แบบ HPOs ในประเทศแคนาดาพบว่ามลีกัษณะ 5 ประการ ดงันี้ (The Berkeley Consulting 

Group, 2015)  

3.1 เน้นสมรรถนะทีก่่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีส่ าคญั (Focused On Performance Of 

Key Results)เช่น การเน้นความส าคญัไปทีค่วามตอ้งการของลกูคา้  
3.2 เน้นความสามารถในการผลติ (Productivity) เช่น ท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบั

การผลติการประเมนิผล และการเพิม่มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึการใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

3.3 เน้นการตอบสนองและการปรบัตวั (Responsiveness & Addictiveness)

เช่น ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา และการปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 
3.4 เน้นความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เช่น จะตอ้งรบัรูถ้งึความ

ตอ้งการของลกูคา้และผูม้สี่วนได้-เสยี และคน้หาวธิกีารในการตอบสนองทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบั
ความตอ้งการ  

3.5 เน้นการท างานเป็นทมีและการสื่อสาร (Teamwork & Communication) เช่น 
สมาชกิทุกคนภายในองคก์ารจะตอ้งตระหนกัถงึเป้าหมายขององคก์าร มคีวามโปรง่ใส ใส่ในต่อ
ความส าเรจ็ของทมี และมคีวามรว่มมอืกนัทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

4. ตวัแบบของบริษทั Engineering, Management & Integration Inc. 

บรษิทั “Engineering, Management & Integration Inc.” (EM & I) กล่าวว่า การ
บรหิารจดัการในปจัจบุนั เตม็ไปดว้ยแรงกดดนัทางดา้นการด าเนินงาน ซึง่มหีลากหลายดา้นเช่น 
การควบคุมต้นทุน การรายงานทางการเงนิ การสรา้งสรรคม์ลูค่า การเขา้ถงึขอ้มลู การผลติผล
งานของพนกังานการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ การวางกลยทุธใ์นการเป็นหุน้ส่วนในระยะ
ยาว (Long-term Strategic Partnerships) อยา่งไรกต็ามจากผลการส ารวจจาก 2,000 บรษิทั
พบว่า บรษิทัทีไ่ดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู หรอื (HPOs) 

ประมาณรอ้ยละ 95 แต่จ านวนทีป่ระสบกบัความลม้เหลวกลบัมมีากถงึรอ้ยละ 80 ซึง่ บรษิทั 

“Engineering, Management & Integration Inc.” (EM & I) ไดเ้สนอว่าการเป็นองคก์ารทีม่ ี
สมรรถนะสงู หรอื (HPOs) จะตอ้งมปีจัจยั 4 ประการ ดงันี้ (Nunno, 2007 : 3) 

4.1 คน (People : Human Capital)  

4.2 กระบวนการ (Process : Business Intelligence)  

4.3 โครงการ (Program : Performance Culture)  

4.4 ผลงาน (Portfolios) 
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รปูภาพท่ี 13 - 3 แสดงตวัแบบองคก์ารทีม่ผีลการปฏบิตังิานเป็นเลศิ (HPOs) 

ท่ีมา :Nunns, 2016  

5. ตวัแบบของ Lawrence M. Miller 

ลอเรนว ์เอม็ มลิเลอร ์(Lawrence M. Miller) ไดก้ล่าวถงึระบบการท างานทีท่ าใหม้ี
ผลงานเป็นเลศิและมทีมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพว่า จะต้องมคีวามเชื่อมโยงกบัแนวคดิในการเป็น
องคก์ารทีม่ผีลการปฏบิตังิานแห่งความเป็นเลศิ (HPOs) ซึง่ระบบการท างานทีม่ผีลงานเป็นเลศิ
จะหมายถงึการออกแบบงาน (Design Of Jobs) การจดัการระบบงาน และการมอบหมายงานให้
พนกังานเป็นรายบุคคลหรอืเป็นทมีงาน โดยทีท่มีงานทีม่ปีระสทิธภิาพจะรบัรูว้่าใครเป็นลกูคา้
ขององคก์าร ท าการคน้หาวธิกีารพฒันาองคก์ารอย่างต่อเนื่อง ท าการวดัและประเมนิผลงาน 
และพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหาขององคก์าร ซึง่ในประเดน็เหล่านี้องคก์ารจะต้องท าใหเ้ป็น
เรือ่งปกตหิรอืท าใหเ้กดิความเคยชนิในทางปฏบิตั ิ เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม
องคก์าร โดย มลิเลอร ์ (Miller) ไดท้ าการก าหนดลกัษณะขององคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) 

ว่าจะตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ (Miller, 2002 : 2) 

5.1 การออกแบบโครงสรา้งองคก์ารทีเ่น้นทศิทางจากล่างขึน้บน (Bottom-up) ให้
ความส าคญัตลอดทัง้กระบวนการ 
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5.2 งา่ยต่อการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์าร (Fluid Structure) และสอดรบักบั
การเปลีย่นแปลงของลกูคา้และสภาพแวดลอ้ม 

5.3 การจดัองคก์ารแบบไมเ่น้นล าดบัชัน้ของการบงัคบับญัชา(Little Hierarchy) 

เพื่อใหพ้นกังานในระดบัล่าง (Lower Level) ไดม้อีสิระในการปฏบิตังิาน 

5.4 มคีวามรูเ้พื่อทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารประสบผลส าเรจ็และเน้นในดา้นการเงนิ 
คุณภาพ และความพงึพอใจของลกูคา้ 

นอกจากนี้ มลิเลอร ์ (Miller, 2002 : 12) ยงัไดก้ล่าวถงึการทีจ่ะเป็นองคก์ารแบบ 
HPOs ว่าจะตอ้งท าการเปลีย่นแปลงหลกัการและวธิปีฏบิตั ิดงันี้  

1) เปลีย่นจากการควบคุมอยา่งเขม้งวดเป็นการใหค้วามไวเ้นื้อเชื่อใจ (From 

High Control To High Trust) เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด จะท าใหพ้นกังาน
ท างานอย่างไม่มคีวามสุข และทา้ยทีสุ่ดกจ็ะท าการต่อตา้น ดงันัน้องคก์ารจงึควรหนัมาใส่ใจต่อ
การสรา้งความรกัในองคก์าร เพื่อใหพ้นกังานเกดิความทุ่มเทใหก้บัการท างานอยา่งเตม็ที่ 

2) เปลีย่นจากการเน้นไปยงัการผลติสนิคา้หรอืสิง่ของ เป็นการเน้นไปยงัการ
ผลติองคค์วามรู ้(From Produce Things To Produce Knowledge) ซึง่ มลิเลอร ์(Miller) เชื่อว่า 
ทุนมนุษย ์ เป็นทุนทีม่คี่ามากกว่าทุนดา้นอื่นๆ ดงันัน้ จงึควรสรา้งทุนมนุษยเ์พื่อให้น าเอาความรู้
ทีไ่ด ้ไปสรา้งสรรคค์ุณค่าขององคก์ารต่อไป 

3) เปลีย่นจากการการตดัสนิใจโดยคนเพยีงบางคน เป็นการตดัสนิใจรว่มกนัเป็น
ทมี (From Individual Decisions To Team Decisions) การตดัสนิใจโดยผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีว 
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีห่ลากหลายและซบัซอ้นได ้ ดงันัน้ มลิเลอร ์ (Miller) จงึไดเ้สนอให้
องคก์ารท าการตดัสนิเป็นทมี และสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวของสมาชกิในองคก์าร 

4) เปลีย่นจากการใหร้างวลัเฉพาะบุคคล เป็นการใหร้างวลัเป็นทมี (From 

Individual Reward To Team Reward) การจา่ยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลอาจสรา้งความ
แตกแยกในองคก์ารได ้ ดงันัน้ จงึควรเปลีย่นเป็นการจา่ยผลตอบแทนเป็นทมี เพื่อสรา้งการ
ท างานเป็นทมี และการมุง่เน้นความส าเรจ็รว่มกนั 

5) เปลีย่นจากการบรหิารแบบแนวตัง้ เป็นการบรหิารแบบแนวนอน (From 

Vertical To Horizontal) การจดัโครงสรา้งแบบแนวนอนจะท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารภายใน
องคก์ารท าไดง้า่ยขึน้ การแกไ้ขปญัหา หรอืการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กจ็ะท าใหเ้รว็
ขึน้ดว้ย  

6) เปลีย่นจากโครงสรา้งแบบตายตวั เป็นโครงสรา้งแบบพลวตัร (From Fix 

Structure To Dynamic Structure) เนื่องจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ทัง้เรือ่งเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง และอื่นๆ เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และรนุแรง ดงันัน้ โครงสรา้งองคก์าร ควร
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ออกแบบใหเ้กดิความยดืหยุ่น งา่ยต่อการเปลีย่นแปลง เพื่อสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

7) เปลีย่นจากองคก์ารแบบจ ากดัขอบเขต เป็นองคก์ารแบบไรพ้รมแดน (From 

Companies With Walls To Companies Without Walls) การบรหิารจดัการในปจัจบุนั ตอ้ง
เปิดกวา้ง ท าการตดิต่อสื่อสารระหว่างองคก์ารและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) ทุกกลุ่ม
อยา่งทัว่ถงึ 

8) เปลีย่นจากการปกปิดความลบัขอ้มลูทางการเงนิ เป็นการเปิดเผยขอ้มลูทาง
การเงนิ (From Financial Secrecy To Open-book Management) สมาชกิขององคก์ารแห่ง
ความเป็นเลศิ (HPOs) จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อองคก์ารรว่มกนั เสมอืนเป็นเจา้ขององคก์าร 
ดงันัน้ กจิการของสหรฐัอเมรกิามากกว่ารอ้ยละ 50 จะถูกถอืหุน้โดยพนกังานขององคก์ารเอง 
ซึง่ทุกคนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ารได ้ และหากพบว่าเกดิความผดิปกตกิ็
สามารถแจง้ใหท้ าการแกไ้ขปรบัปรงุได้ 

9) เปลีย่นจากการกล่าวโทษไปยงับุคคล เป็นการกล่าวโทษทัง้ระบบ (From 

Blame-fix The Person To Blame-fix The Process) จากการศกึษาของ Edwards Deming 

ผูน้ าดา้นการเปลีย่นแปลงคุณภาพการผลติพบว่า รอ้ยละ 95 ของปญัหาดา้นคุณภาพเกดิจาก
กระบวนการ แต่การลงโทษองคก์ารมกัลงโทษพนกังานเฉพาะบุคคล ดงันัน้ องคก์ารแห่งความ
เป็นเลศิควรรบัผดิชอบรว่มกนั ท าการคน้หาปญัหาและหาทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั  

ซึง่ปจัจยัต่างๆ ทีก่ล่าวมานี้ มผีลท าใหอ้งคก์ารกลายเป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู
อยา่งยัง่ยนื (HPOs) 

6. ตวัแบบของ De Waal  

ดวีอล (De Waal, 2007 : 4) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะขององคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู 
(HPOs) ว่า เป็นองคก์ารทีม่คีวามส าเรจ็ทางดา้นผลลพัธท์างการเงนิ (Financial Results) ที่
เหนือกว่าบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นระดบัหรอืกลุ่มเดยีวกนั ในระยะยาว (Longer Period Of Time) 

โดยมคีวามสามารถในการปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่างรวดเรว็ มี
วธิกีารเตรยีมความพรอ้มในระยะยาว การก าหนดและเชื่อมโยงโครงสรา้งองคก์าร การ
ปรบัปรงุความสามารถ (Capabilities) และท าการบ ารงุรกัษาปฏบิตัต่ิอบุคลากร เสมอืนเป็น
ทรพัยส์นิหลกั (Main Asset) ขององคก์ารโดย ดวีอล (De Waal) ไดก้ าหนดตวัแบบของ
องคก์ารแห่งความเป็นเลศิว่าจะตอ้งมปีจัจยัต่างๆ ดงัน้ี (De Waal, 2007 : 5)   
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รปูภาพท่ี 13 - 4 แสดงตวัแบบองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ของ De Waal 

จากตวัแบบดงักล่าวนี้ สามารถอธบิายไดว้่า ลกัษณะขององคก์ารทีม่ผีลการปฏบิตังิานที่
เป็นเลศิ (HPOs) นัน้ จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี้  

6.1 การออกแบบองคก์าร (Organizational Design)  

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งมกีารกระตุน้ใหเ้กดิการบรูณาการ
ระหว่างหน้าทีต่่างๆ ลกัษณะการท างานเป็นทมี (Teamwork) เช่น การสรา้งพนัธสญัญา 
(Commitment) สรา้งความเสมอภาคอย่างเท่าเทยีมกนั แบ่งปนัความรบัผดิชอบ โดยการเน้นที่
การใหค้วามส าคญัของทมีงานต่อผลการประเมนิรวมขององคก์าร ดงันัน้ การออกแบบองคก์าร
จงึมลีกัษณะแบบง่ายๆ แบนราบ (Flatten) เพื่อสะดวกต่อการตดิต่อสื่อสารแบ่งปนัขอ้มลู ความรู ้
และวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)  นอกจากนี้ องคก์ารยงัมคีวามยดืหยุน่ในการ
ปรบัตวัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม และการเน้นการสรา้งคุณค่า
แก่ลกูคา้ การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเงือ่นไขของตลาด 

6.2 กลยทุธ ์(Strategy) 

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งท าการก าหนดวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน ที่
มคีวามตื่นเตน้และทา้ทาย (Excites And Challenges) มคีวามสมดุลของเป้าหมายทัง้ในระยะ

การก าหนดทศิทาง
จากภายนอก 

การก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 

-การออกแบบองคก์าร 
-กลยทุธ ์
-กระบวนการบรหิาร 
-เทคโนโลย ี

วฒันธรรมองคก์าร 
-ภาวะผูน้ า 
-บทบาทและปจัเจก
บุคคล 
-วฒันธรรม 

พฤตกิรรมของ
สมาชกิภายใน
องคก์าร 

องคก์ารทีม่ผีล
การปฏบิตังิาน
เป็นเลศิ 
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ยาวและระยะสัน้ และพนัธกจิยงัก่อใหเ้กดิความทะเยอทะยาน (Ambitious) ท าการก าหนดกล
ยทุธ ์ (Strategy) โดยการมสี่วนรว่มของสมาชกิ ท าการเชื่อมโยงระหว่างกลยทุธ ์ เป้าหมาย และ
วตัถุประสงค ์ ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External 

Environment) มรีะบบการวดั (Measurable) ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย (Goals)  

6.3 กระบวนการการจดัการ (Process Management)  

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งท าการออกแบบระบบการใหร้างวลั
และการจงูใจทีด่แีละมคีวามยตุธิรรม ท าการออกแบบและปรบัปรงุกระบวนการในการท างาน
เพื่อเพิม่ความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) ก าจดัขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็น นอกจากนี้ องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ยงัตอ้ง
เน้นการสรา้งนวตักรรมอยา่งต่อเนื่อง กระบวนการต่าง ๆ จะตอ้งสนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

6.4 ภาวะผู้น า (Leadership) 

ภาวะผูน้ าขององคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) นัน้ จะตอ้งแสดงออกถงึ
ความซื่อสตัย ์ จรงิใจ การแสดงถงึพนัธสญัญา การกระตอืรอืรน้ และมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่ตอ้ง
ท าการก าหนดถงึมาตรฐานทางจรยิธรรม ความน่าเชื่อถอื ความคงเสน้คงวา (Consistent) มี
วธิกีารในการตดัสนิใจทีด่แีละท าการลงมอืปฏบิตั ิ แทนการมวัแต่คดิวเิคราะหแ์ต่เพยีงอยา่งเดยีว 
จนกระทัง่ไมไ่ดล้งมอืท าอะไรเลย (Avoid Over-analysis) นอกจากนี้ ผูน้ าขององคก์ารทีม่ ี
สมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งตอ้งท าการใหค้ าปรกึษาและช่วยเหลอื (Coach And Facilitate) แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าการปกป้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากการแทรกแซงจากภายนอก (Outside 

Interference) อกีทัง้ ตอ้งมรีปูแบบ (Style) การบรหิารทีเ่ขม้แขง็ ใหโ้อกาสต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในการทดลองวธิกีารท างานใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการแปลงแปลง ตลอดจนการสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่พนกังาน 

6.5 ปัจเจกบคุคลและบทบาท (Individuals & Roles) 

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งสรา้งความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรยีนรู ้ โดยการเน้นการลงทุนในการอบรมและเพิม่ทกัษะ (Invest In Training And Upgrading 

Of Skill) ในการปฏบิตังิานของพนกังาน ดงึดดูผูท้ีม่สีมรรถนะสงู (Talent) ใหเ้ขา้มารว่มงานกบั
องคก์ารดว้ยวธิกีารทีย่ดืหยุ่น ท าการปรบัปรงุสถานทีใ่นการปฏบิตังิาน (Workplace) ใหม้คีวาม
ปลอดภยัทัง้ทางรา่งกายและทางจติใจ ตลอดจนท าการเชื่อมโยงระหว่างพฤตกิรรม (Behavior) 

และคุณค่า (Values) ของพนกังาน เขา้กบัคุณค่า (Values) และทศิทางขององคก์าร  
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6.6 วฒันธรรม (Culture) 

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) นัน้ จะตอ้งท าการมอบหรอืกระจายอ านาจ
อ านาจ (Empowers) และการใหอ้สิระแก่ผูบ้งัคบับญัชาในการตดัสนิใจและการปฏบิตังิาน สรา้ง
วฒันธรรมทีโ่ปรง่ใส (Transparency) เปิดเผย (Openness) และไวว้างใจได ้(Trust)  

6.7 (External Orientation) 
องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งเป็นองคก์ารทีม่คีวามมุง่มัน่ต่อการ

เพิม่มลูค่า (Values) ใหแ้ก่องคก์าร ดว้ยการท าการศกึษาคน้ควา้ว่า อะไรคอืความตอ้งการของ
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร สรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเลศิในระยะยาวแบบต่างฝา่ยต่างไดร้บั
ประโยชน์ (Win-win Relationships) ระหว่างองคก์ารกบัลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วนได้
เสยี (Stakeholders) อื่น ๆ โดยการสรา้งระบบเครอืขา่ย (Network) ขนาดใหญ่  นอกจากนี้ ยงั
ท าการตดิตาม ตรวจสอบ การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม เช่น ท าการส ารวจขอ้มลู
เกีย่วกบัตลาดสนิคา้ (Marketplace) สถานการณ์ของธุรกจิ (Context) และแนวโน้ม (Trend) 

ตลอดจนท าการคาดการณ์ (Anticipating) และส่งสญัญาณเตอืนอยา่งรวดเรว็ 

7. ตวัแบบของเคริวและคณะ (Carew et al., 2010)  

เครวิและคณะไดน้ าเสนอตวัแบบองคก์ารทีม่สีมรรถนะสูง (HPOs) หรอื “The HPO 

SCORE 
TM

 Model” ซึง่จะต้องประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี้ (Carew et al., 2010 : 12) 
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รปูภาพท่ี 13 - 5 แสดงตวัแบบองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs หรอื The HPO SCORE 
TM

 

Model) ของ เครวิ และคณะ  
ท่ีมา : (Carew et al., 2010 : 12)  

ค าว่า “SCORES” ของ เครวิ และคณะ (Carew et al., 2010) หมายถงึอกัษรยอ่
ขององคป์ระกอบ 6 ประการทีพ่บในองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ซึง่รายละเอยีดของแต่ละ
ค ามดีงันี้ 



429 

 

7.1 S = Shared Information And Open Communication หมายถงึ องคก์าร 
“HPO” จะตอ้งท าใหส้มาชกิในองคก์ารท าการแลกเปลีย่น แบ่งปนัและเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ระหว่างกนั และท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 

7.2 C = Compelling Vision หมายถงึ การก าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์ารจะตอ้ง
ท าใหส้มาชกิภายในองคก์าร สามารถมองเหน็เป็นภาพแห่งความส าเรจ็ในอนาคตได ้ซึง่จะท าให้
สมาชกิเกดิความตื่นเตน้และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพยายามสู่ความส าเรจ็ขององคก์าร 

7.3 O = Ongoing Learning หมายถงึ องคก์ารแบบ “HPOs” จะเน้นการพฒันา
องคก์ารผ่านการเรยีนรู ้ การสรา้งทุนแห่งการเรยีนรู ้ (Building Knowledge Capital) และ
ถ่ายทอดความรูต้ลอดทัว่ทัง้องคก์าร 

7.4 R = Relentless Focus On Customer Resultsหมายถงึองคก์ารแบบ 
“HPOs” จะมุง่เน้นไปยงัลูกคา้ โดยจะตอ้งท าการคน้หาว่าใครคอืลกูคา้ขององคก์าร แลว้หา
วธิกีารในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

7.5 E = Energizing System And Structures หมายถงึ ระบบ โครงสรา้ง 
กระบวนการ และการปฏบิตัภิายในองคก์ารแบบ “HPOs” จะมคีวามเชื่อมโยงและสนบัสนุนต่อ
วสิยัทศัน์ (Vision) ทศิทางกลยทุธ ์ และเป้าหมาย และยงัเป็นตวักระตุ้นใหพ้นกังานประสบ
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานงา่ยขึน้ 

7.6 S = Shared Power And High Involvement หมายถงึ องคก์ารแบบ 
“HPOs” จะมลีกัษณะของการกระจายอ านาจ การตดัสนิใจ การรว่มมอืกนั การมสี่วนรว่ม และ
การท างานเป็นทมี รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูเพื่อน ามาใชใ้นการตดัสนิใจทีถู่กต้อง มากกว่า
องคก์ารทัว่ไป  

8. ตวัแบบของเอด็วารด์ อี ลอวเ์ลอร ์ทรี (Edward E. Lawler III) 

การพฒันาองคก์ารสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลศินัน้ ปจัจยัทีส่ าคญัพืน้ฐาน คอื ทุน
มนุษย ์(Human Capital) และการพฒันาความสามารถขององคก์ารและสมรรถนะหลกัซึง่จะตอ้ง
ละทิง้การปฏบิตัแิบบเดมิๆ (The Traditional Bureaucratic Approaches) แลว้แทนดว้ยการ
มุง่เน้นที ่ ขอ้มลูข่าวสาร ความรู ้ อ านาจในการบรหิาร และการใหร้างวลัตอบแทนแก่พนกังาน 
นอกจากนี้ องคก์ารจะตอ้งมองอยา่งรอบดา้น พรอ้มทัง้ท าการสงัเกตถงึการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มซึง่ปจัจุบนัเกดิการแข่งขนัทีรุ่นแรง ดงันัน้ องคก์ารจงึตอ้งท าการปรบัปรุงองคก์าร
อยา่งต่อเน่ือง โดยมุง่เน้นทีป่จัจยั 4 ประการ ดงันี้ (Lawler III, 2015 : 3) 

8.1 คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร 
8.2 ตน้ทุนของสนิคา้และบรกิาร 
8.3 ความรวดเรว็ในการวางขายสนิคา้และบรกิารในสู่ตลาด  
8.4 นวตักรรมในการพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ 
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ซึง่การปรบัปรงุองคก์าร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นดงักล่าวนี้ องคก์ารจะตอ้ง
ท าการปรบัปรงุ ปจัจยัต่าง ดงัน้ี (Lawler III, 2015 : 4-13) 

1) เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั (Gaining Competitive Advantage) ซึง่ 
Lawler III ไดเ้สนอปจัจยั 3 ประการ ทีอ่งคก์ารใดมแีลว้จะท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัซึง่ประกอบไปดว้ย ทุนมนุษย ์(Human Capital) ศกัยภาพขององคก์าร (Organizational 

Capabilities) และ สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ส่วนการเพิม่ศกัยภาพขององคก์าร
นัน้ องคก์ารจะตอ้งพฒันาเพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์เป็นส าคญั  

2) ศกัยภาพและประสทิธภิาพขององคก์าร (Organizational Capabilities And 

Organizational Effectiveness) ในความตอ้งการการประสบผลส าเรจ็นัน้ พนักงานจะตอ้งมี
ศกัยภาพ และน ามาใชเ้พื่อผลติสนิคา้ทีม่คีุณค่าทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ออกสู่ตลาด ซึง่องคก์ารทีม่ ี
ประสทิธภิาพจะตอ้งมุ่งเน้นไปยงัคุณภาพ ลกูคา้ เน้นความเป็นสากล (Operate On A Global 

Basis) ตน้ทุนการผลติทีต่ ่า เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ มคีวามตระหนกัต่อการเปลีย่นแปลง
ของสิง่แวดลอ้ม ผลติสนิคา้ออกสู่ตลาดอยา่งรวดเรว็ นอกจากนี้ การออกแบบ ระบบงาน 
วฒันธรรมองคก์าร และความสมัพนัธ ์ จะตอ้งเน้นการสนบัสนุนใหส้มาชกิในองคก์ารไดท้ าการ
ตดิต่อประสานงานระหว่างกนัมากขึน้  

3) ความสามารถหลกัและประสทิธผิลขององคก์าร (Core Competencies And 

Organizational Effectiveness) องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนั โดยจะตอ้งมคีวามสามารถหลกัทีเ่ป็นทกัษะ หรอืวธิกีารพเิศษทีย่ากต่อการต่อการ
เลยีนแบบ และน ามาใชใ้นการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัได ้ เช่น 
บรษิทั 3Ms ซึง่มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบักระบวนการเคม ี (Chemical Processes) บรษิทัอนิ
เทล (Intel) เชีย่วชาญเรือ่งไมโครอเิลคโทรนิค (Microelectronics)  ส่วน บรษิทั ฮอนดา้ 
(Honda) มคีวามเชีย่วชาญเรือ่งการผลติเครือ่งยนตแ์บบแก๊สโซลนี (Gasoline Engines) และ 
บรษิทัโซนี่ ทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งการยอ่ส่วนของผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ (Miniaturize Products) ซึง่
ความสามารถเหล่านี้ เกดิขึน้จากการพฒันาศกัยภาพของคน นัน่หมายความว่า องคก์ารทีเ่ป็น
เลศิจะตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถสงู (High Competency People) นัน่เอง 

4) การคน้หาความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั (Finding Competitive Advantage)

องคก์ารแห่งความเป็นเลศิจะตอ้งมปีจัจยั 4 ดา้น คอื  
4.1) กลยทุธ ์ 
4.2) สมรรถนะ  
4.3) ความสามารถ  
4.4) สภาพแวดลอ้มเอือ้อ านวย  
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 อยา่งไรกต็าม ปจัจยัเหล่านี้ลว้นถูกก าหนดขึน้จากคน ซึง่หากองคก์ารมทีุนมนุษยท์ี่
มศีกัยภาพแลว้กจ็ะสามารถท าการก าหนดกลยุทธ ์ ซึง่ถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญัมากในการแขง่ขนั 
นอกจากนี้ หากพนกังานมคีวามไดเ้ปรยีบทางดา้นสมรรถนะ มคีวามสามารถในการคดิคน้
ผลติภณัฑ ์ และมคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ลกูคา้และความสามารถในการปรบัตวั 
กจ็ะท าใหอ้งคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัได ้

5) ความสามารถในการแขง่ขนั (The Competitive Organization) องคก์ารส่วน
ใหญ่มกัจดัโครงสรา้งองคก์ารแบบล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา (Hierarchical) แต่การจดัองคก์าร
แบบน้ี มกัท าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ เช่น การจา่ยรางวลัตอบแทนทีเ่ป็นรายบุคคลไมใ่ช่เป็นทมีการ
สื่อสารภายในองคก์าร กระบวนการวดัผลงาน ซึง่สิง่เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบ นอกจากนี้ ล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา (Hierarchical) ยงัท าใหอ้งคก์ารบรหิารจดัการ
ชา้ ขาดความยดืหยุน่  มปีญัหาเรือ่งตน้ทุนการผลติ คุณภาพของสนิคา้ และเป็นอุปสรรคต่อการ
เรยีนรู ้ซึง่องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) จะตอ้งมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ (Lawler III, 2015 : 14-

16) 

5.1) มขีอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบักลยทุธ ์กระบวนการ คุณภาพ ขอ้มลูสะทอ้น
กลบัจากลกูคา้เหตุการณ์ส าคญั และผลตอบแทนขององคก์าร 

5.2) มคีวามรูเ้กีย่วกบังาน ธุรกจิ และภาพรวมของระบบงาน   
5.3) มอี านาจในการตดัสนิใจทุกแงม่มุของงาน  
5.4) การไดร้บัผลตอบแทนตามผลงาน ความสามารถในแต่ละคน และการ

เจรญิเตบิโตในอาชพี   

อยา่งไรกต็าม แนวคดิต่างๆตามทีผู่เ้ขยีนไดน้ าเสนอมานี้ ไดม้พีืน้ฐานความคดิทาง
วชิาการเกือ้หนุนอยูเ่บือ้งหลงั ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งท าการศกึษาถงึกลุ่มทาง
ความคดิทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ หรอื ทีน่ิยมเรยีกว่า “ตวัแบบในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย”์ (Human Resource Management Model) ซึง่มกีลุ่มนกัคดิทีส่ าคญั คอื กลุ่ม
นกัคดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา และกลุ่มนกัคดิในสหราชอาณาจกัร ซึง่จะกล่าวถงึรายละเอยีด
ของสองกลุ่มนกัคดิเหล่านี้ ต่อไป 

ความสมัพนัธข์ององคก์ารท่ีมีสมรรถนะสงู (HPOs) กบัทุนมนุษย ์(Human Capital) 

การพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ใหม้คีวามสามารถในการ
แขง่ขนัทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกนัน้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีาร
บรหิารจดัการ เช่น การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์าร การออกแบบงานใหม ่ (Redesigning 

Work) การปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เหตุการณ์ที่
ไมค่าดฝนั และการแขง่ขนัในระดบัโลก อาศยัเครือ่งมอืทางการบรหิารสมยัใหม ่ (Management 
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Tools) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และทีส่ าคญัอยา่งยิง่ซึง่ขาดไมไ่ด ้ คอื ทรพัยากร
มนุษย ์ โดยองคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ตอ้งท าการบรหิารทุนมนุษย ์ ออกแบบหน้าทีแ่ละ
ท าใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ การดงึคนดคีนเก่งใหร้ว่มงานกบัองคก์าร และการรกัษาคนดคีนเก่ง
เอาไวใ้หน้านแสนนาน (Lawler & Boudreau, 2015 : 1) 

อยา่งไรกต็าม องคก์ารอาจเกดิความเสีย่งอย่างมาก หากมพีนกังานทีม่ทีกัษะเพยีง
ไมก่ีค่น เช่น บรษิทั แอปเป้ิล (Apple) ไดท้ าการซือ้ตวันักวจิยั 2 คน ซึง่เป็นผูม้คีวามสามารถใน
การพฒันาระบบปฏบิตักิารซอฟแวร ์ (Software Operating System-SO) ของ บรษิทั ซรีอ็กซ์
(Xerox) ในเมอืงแพโลแอลโต (Palo Alto) รฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาเพื่อมาท าการพฒันา
ระบบปฏบิตักิารซอฟแวรข์อง บรษิทั แอปเป้ิล (Apple) ซึง่ท าให ้ บรษิทั แอปเป้ิล (Apple) มี
ความสามารถในการแขง่ขงัอยา่งเหน็ได้ชดันอกจากนี้ ยงัมตีวัอยา่งความลม้เหลวในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยอ์กีแห่งหนึ่ง คอื บรษิทั “Fairchild Electronics” ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงใน
ทศวรรษที ่ 1970s โดยเป็นผูบุ้กเบกิในการผลติและพฒันา “Semiconductors” ซึง่ตอ้งอาศยั
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู แต่บรษิทักบัละเลยในการดแูลเอาใจใส่พนกังาน จงึท า
ใหพ้นกังานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ ไดแ้ยกตวัออกมาตัง้บรษิทัใหม ่เช่น บรษิทั Intel, AMD 

และบรษิทัผูผ้ลติ “Semiconductor” อื่น ๆ ทัว่โลก จนท าใหบ้รษิทั Fairchild ตอ้งลม้ละลายและ
ออกจากธุรกจิไป (Lawler III, 2015 : 8-9) 

ดงันัน้ การจะเป็นองคก์ารทีม่ผีลแห่งความเป็นเลศิไดน้ัน้ องคก์ารจะตอ้งมคีวามสามารถ
หลกัและประสทิธผิลขององคก์าร (Core Competencies and Organizational Effectiveness) มี
วธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น การมุง่มัน่ในการพฒันาคน การสรา้งความ
รกัความผกูพนัในองคก์าร การเปิดเผยขอ้มลูระหว่างกนั และการจ่ายผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า ซึง่
การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นอย่างมากทีผู่บ้รหิารควรท าการศกึษา
ถงึตวัแบบในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ประเภทของตวัแบบในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
(Human Resource Management Model) ของกลุ่มนกัคดิในประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถแบ่ง
ออกได ้2 ประเภท ดงันี้ (พชิติ เทพวรรณ์, 2554 : 34-43) 

ตวัแบบการบริหารทรพัยากรมนุษยแ์บบฮาวารด์ (Harvard Model Of HRM) 

ตวัแบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์บบฮาวารด์ (Harvard Model Of HRM) หรอื
บางครัง้เรยีกว่าตวัแบบ “มนุษยน์ิยมเชงิพฒันาการ” (Developmental Humanism) เนื่องจากมี
พืน้ฐานการคดิมาจากส านกัคดิมนุษยสมัพนัธ ์ซึง่ถูกพฒันาขึน้โดย เบยีรแ์ละคณะ (Beer et al.)

มหาวทิยาลยัฮาวารด์ จนกระทัง่ไดม้ผีู้ก าหนดชื่อของกรอบแนวคดินี้ว่า “กรอบแนวคดิฮารว์ารด์” 
(Harvard Framework) โดยตวัแบบน้ีมองว่า ผูบ้รหิารมคีวามส าคญัต่อองคก์าร ซึง่หากผูบ้รหิาร
มคีวามรูค้วามสามารถ กจ็ะแกไ้ขปญัหาและท าใหอ้งคก์ารประสบผลส าเรจ็ได ้
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นอกจากนี้ ยงัไดใ้หค้วามส าคญัในเกีย่วกบัการสื่อสารภายในองคก์าร การสรา้งทมีงาน 
(Teamwork) และการใชศ้กัยภาพของแต่ละบุคคลอยา่งเตม็ที ่ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์าร 
หรอืสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า แนวคดิของตวัแบบน้ีจะใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของการสรา้ง
สมัพนัธภาพของสมาชกิในองคก์าร เนื่องจากมองว่า การทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารมผีลประกอบการทีด่ี
ไดน้ัน้ องคก์ารจะตอ้งมคีวามสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการ ของสมาชกิภายใน
องคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม และเมือ่สมาชกิภายในองคก์าร ไดร้บัการตอบสนองทีด่มีสีถานะความ
เป็นอยูท่ีด่ ี กจ็ะส่งผลใหเ้กดิแรงจงูใจในการใฝส่มัฤทธิ ์ อนัจะท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ซึง่ลกัษณะของตวัแบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ แบบฮาวารด์นัน้ 

(Harvard Model Of HRM) มดีงันี้ 

 

รปูภาพท่ี 13 - 6 แสดงตวัแบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์บบฮาวารด์ (Harvard Model Of 

HRM)  

 จากรปูภาพที ่ 13 - 6 ไดแ้สดงถงึปจัจยัส าคญัหรอืองคป์ระกอบของตวัแบบการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยแ์บบฮาวารด์ (Harvard Model Of HRM) ซึง่ความส าคญักบัปจัจยัต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
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1. ปจัจยัสถานการณ์อื่นๆ (Other Factors) เป็นปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร ซึง่เป็นทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์าร เช่น ลกัษณะ
ของแรงงาน กลยทุธธ์ุรกจิ ปรชัญาการบรหิาร ตลาดแรงงาน สหภาพแรงงาน เทคโนโลย ี
กฎหมาย และอื่นๆ เป็นต้น โดยปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีจะมผีลต่อการก าหนดนโยบายทางเลอืกใน
การบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องผูม้สี่วนไดเ้สยีและองคก์ารอื่นๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกนักบัองคก์าร 

2. ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขององคก์าร (Stakeholders) ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร ลกูจา้ง 
รฐับาล และสหภาพแรงงาน เป็นตน้ โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเหล่านี้ จะตอ้งมสี่วนรว่มในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบั
นโยบาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของสิง่แวดลอ้มขององคก์าร 

3. ทางเลอืกของนโยบายดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Policy 

Choices) ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 13 - 7 แสดงทางเลอืกของนโยบายดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human 

Resource Policy Choices) 

 

จากรปูภาพที ่  13 – 7  ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าอทิธพิลทีม่าจากพนกังาน (Employee 

Influence) ประกอบไปดว้ย อ านาจในการต่อรอง การรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีม่คีวามส าคญัของ
องคก์าร เป็นตน้ 

3.1 ความลื่นไหลหรอืความคล่องตวัของการปฏบิตักิจิกรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Flow) เช่น การวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัรา

อิทธิพลของพนักงาน                     
-อ ำนำจหน้ำที่                             
-ควำมรับผิดชอบ   
-พลัง 

ความราบรื่นของ                                   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง 
เลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง กำรประเมินผล  

 ร   ระบบงาน 

 -กำรออกแบบงำน กำรจัด
วำงตัวผู้ปฏิบัติงำน อย่ำงเหมำะสม 

รางวัล 

       -ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน    
รำงวัลจูงใจ สิ่งกระตุ้น 

ทำงเลือก
นโยบำยด้ำน
กำรจัดกำร
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ก าลงัคน การสรรหา การคดัเลอืก การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง 
และการออกจากงาน เป็นต้น 

3.2 ระบบการใหร้างวลัหรอืสิง่จงูใจ (Reward System) เช่น วธิกีารจา่ยเงนิเดอืน
หรอืค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นการกระตุ้น จงูใจใหพ้นกังานปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่ง
เตม็ที ่

3.3 ระบบการปฏบิตังิาน (Work System) ซึง่ไดแ้ก่ การออกแบบงาน การ
มอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัความถนดั และเสน้ทางความกา้วหน้าของงาน (Career Path) 
เป็นตน้ 

4. ผลจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่จะมผีลท าใหพ้นกังานเกดิความทุ่มเทความ
พยายามในการปฏบิตังิาน รวมถงึการเพิม่ขดีความสามารถของพนกังาน และท าใหก้ารใชจ้า่ย
งบประมาณขององคก์ารลดลงและอื่นๆ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 13 - 8 แสดงผลจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(HR Outcomes) 

 

5. ผลลพัธใ์นระยะยาว ซึง่จะส่งผลใหค้วามเป็นอยู่ของพนักงานดขีึน้ และเมือ่พนกังาน
มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ กจ็ะท าใหก้ารปฏบิตังิานใหแ้ก่องคก์ารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหส้งัคม
โดยรวมมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ตามมา 
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ตวัแบบการบริหารทรพัยากรมนุษยต์ามแนวคิดของส านักมิชิแกน (Michigan 

Model) 

ตวัแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ ตามแนวคดิของส านกัมหาวทิยาลยัมชิแิกน 
(The Michigan School–Michigan Model Of HRM) หรอื เรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่าแนวคดิแบบ 
“บรหิารจดัการนิยม” (Managerialism) เนื่องจากเป็นแนวคดิทีเ่น้นเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
เชงิกลยทุธ ์ ทีม่องว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
เพื่อใหอ้งคก์ารประสบผลส าเรจ็ อนัจะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัผลตอบแทนตามทีไดก้ าหนดไว ้ ซึง่
การบรหิารเชงิกลยุทธน์ี้ จะน าเอาเทคนิคหรอืเครือ่งมอืทางการบรหิารเขา้มาช่วย ดงันัน้ จงึอาจ
เรยีกแนวคดิของส านกัคดินี้ว่า “อตัถประโยชน์-กลไกนิยม” (Utilitarian-instrumentalism) ซึง่
หมายถงึ การคาดหวงัต่อผลประโยชน์หรอืผลประกอบการขององคก์รเป็นหลกั โดยมกีารบรหิาร
จดัการทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกลไกส าคญั ในการขบัเคลื่อนองคก์รใหไ้ปสู่ผลประกอบการทีเ่ป็น
เลศิ 

 

 
 

 

รปูภาพท่ี 13 - 9 แสดงตวัแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยต์ามแนวคดิของส านกัมชิแิกน 
(The Michigan School–Michigan Model Of HRM) 
 

 ส าหรบัตวัแบบการบรหิารแบบมชิแิกนนี้ ถูกพฒันาขึน้มาจากแนวคดิของ โฟมเบริน์และ
คณะ (Fombrun et al.) ซึง่เป็นกลุ่มนกัคดิจากมหาวทิยาลยัมชิแิกน ทีม่คีวามเชื่อทีว่่าการ
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จดัการระบบทรพัยากรมนุษยน์ัน้ จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบักล
ยทุธข์ององคก์าร ซึง่ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คอื  

 
 

รปูภาพท่ี 13 - 10 แสดงแนวความเชื่อของการบรหิารจดัการ ระบบทรพัยากรมนุษยแ์บบ
มชิแิกน 

 

1. กระบวนการสรรหาและคดัเลอืก เป็นการดงึดดูผูท้ีม่คีุณสมบตัทิี่มคีวามเหมาะสม 
ใหม้าสมคัรงานกบัองคก์าร และองคก์ารจะท าการคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดเขา้เป็นพนกังาน 

2. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อท าใหก้ารปฏบิตังิานของพนกังานนัน้
เกดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์าร และยงัน ามาประกอบในการใหร้างวลัและการพฒันาฝึกอบรม
ดว้ย 

3. กระบวนการใหร้างวลัและผลตอบแทน เพื่อเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ที ่

4. กระบวนการฝึกอบรมพฒันา เพื่อเพิม่ทกัษะ ความสามารถในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

ตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบวารวิ์ค (Warwick Model Of HRM)  

ตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบวารว์คิ (Warwick Model Of HRM) ถูกสรา้งขึน้
โดยกลุ่มนกัคดิในสหราชอาณาจกัรซึง่ตวัแบบของกลุ่มนี้ จะแบ่งแนวคดิออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื 
“กลุ่มอ่อน” (Soft) กบั “กลุ่มแขง็” (Hard) ซึง่รายละเอยีดของแต่ละกลุ่มมดีงันี้ 
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1. กลุ่มทีม่แีนวคดิแบบอ่อน (Soft) คอื กลุ่มนกัคดิทีเ่น้นความส าคญัไปทีค่น มากกว่า
วธิกีารบรหิารจดัการ โดยกลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษยเ์ป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอยูใ่นตนเอง ดงันัน้ จงึมอง
ว่าการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ เป็นวธิกีารทีท่ าใหม้นุษยไ์ดแ้สดงศกัยภาพของตนออกมา 
การบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามแนวนี้ จงึเน้นการสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจระหว่างกนั การหา
แนวทางในการสรา้งความรูส้กึถงึผกูพนั (Commitment) ความเกีย่วขอ้ง (Involvement) และ
การมสี่วนรว่ม (Participation) ใหเ้กดิขึน้ในกลุ่มสมาชกิขององคก์าร 

2. กลุ่มทีม่แีนวคดิแบบแขง็ (Hard) คอื กลุ่มทีเ่น้นความส าคญัไปทีว่ธิกีารบรหิาร
จดัการมากกว่าเรือ่งของคน ดงันัน้ จงึมองว่าหน้าทีท่างการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการใช้
ผลประโยชน์ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากบุคคลใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่แนวทางทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิ
การบรหิารองคก์ารใหเ้กดิประสทิธภิาพ นัน้คอื การบูรณาการ (Integrate) การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ใหส้อดคลอ้งหรอืไปในทศิทางเดยีวกนักบักลยทุธข์ององคก์าร ซึง่ตอ้งใหค้วาม
ใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

อยา่งไรกต็าม การบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์มว่่าจะเป็น “กลุ่มอ่อน” ทีใ่ชป้รชัญาแบบ 
“มนุษยน์ิยมเชงิพฒันา” หรอื “กลุ่มแขง็” ทีใ่ชป้รชัญาแบบ “บรหิารจดัการนิยม” ทา้ยทีสุ่ดแลว้ จะ
มแีนวโน้มของการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ป็นแบบบรูณาการเขา้ดว้ยกนั โดยม ี 4 มติิ
มมุมอง ทีจ่ะช่วยยดึโยงกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยม์ากยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึสามารถ
กล่าวสรปุไดว้่าตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบวารว์คิ (Warwick Model Of HRM) เป็น
ความพยายามทีจ่ะท าการบูรณาการกจิกรรมในการด าเนินงานขององคก์าร ใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ อทิธพิลของสงัคม การเมอืง และกลยทุธข์อง
องคก์าร ดงันี้  
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รปูภาพท่ี 13 - 11 แสดงบรูณาการกจิกรรมในการด าเนินงาน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารของตวัแบบการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบวารว์คิ (Warwick Model Of HRM) 

จากรปูภาพที ่ 13 - 11 แสดงใหเ้หน็ว่า การก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากร
บุคคลขององคก์รต่างๆจะต้องมกี าหนดอยา่งบรูณาการกนัเป็นระบบมากขึน้ ทัง้ในแงข่องการบรู
ณาการหน้าทีต่่างๆ อนัเป็นหน้าทีใ่นดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล กบัการบูรณาการ
การบรหิารทรพัยากรบุคคล เขา้กบัแผนงาน นโยบาย และกลยทุธข์ององคก์าร อยา่งกลมกลนื
นอกจากนี้ ความรบัผดิชอบในดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์าร จะไมไ่ดข้ึน้อยูก่บั
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ผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบุคคลแต่เพยีงอยา่งเดยีว แต่จะถูกก าหนดใหเ้ป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารสายงาน
ดา้นต่าง ๆ ทีต่อ้งรบัผดิชอบส่วนในเรือ่งของแรงงานสมัพนัธ ์ ทีเ่คยเป็นการเผชญิหน้าระหว่าง
ผูบ้รหิารกบัสหภาพแรงงาน จะเปลีย่นไปเป็นเรือ่งพนกังานสมัพนัธ ์ จงึท าใหแ้นวคดิการบรหิาร
จดัการคนในองคก์าร เปลีย่นจากแบบ “กลุ่มรวมอ านาจนิยม” (Collectivism) ไปเป็น “ปจัเจก
นิยม” (Individualism )แนวคดิเรือ่งของการสรา้งความมพีนัธกจิผกูพนั การท าใหพ้นกังานรูส้กึ
เป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร การคดิสรา้งสรรค ์ และเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี ท าใหผู้บ้รหิารจะตอ้ง
ปรบัเปลีย่นไปสู่บทบาทผูน้ าในรปูแบบใหม ่ ๆ เช่น เป็นผูเ้อือ้อ านวย เพิม่บทบาทอ านาจ และ
สรา้งขดีความสามารถใหก้บับุคลากร 
 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 13 

แนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยร์ว่มสมยัไดเ้ปลีย่นมุมมอง จากการมองว่าทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นตน้ทุนหรอืภาระขององคก์าร เปลีย่นเป็นการมองว่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสนิทรพัย ์
(Asset) ประเภทหนึ่ง ทีอ่งคก์ารต่างๆตอ้งใหค้วามใส่ใจ ท าการลงทุน พฒันาใหม้มีลูค่าเพิม่ขึน้ 
เช่น การพฒันาขดีความสามารถทัง้ทีเ่ป็นการวดัและการวเิคราะห ์ การบรหิารทรพัยากรมนุษย์
ดว้ยระบบคุณธรรม การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร การน าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เขา้มาใช ้
(Social Media And Social Learning) การผกูมดัใจพนักงาน และ การท า CSR เป็นตน้  

นอกจากนี้ ยงัเกดิการปรบัเปลีย่นมุมมองที ่ จากเดมิเป็นการมองจากภายในองคก์าร
ออกไปสู่ภายนอก (Inside Out) ซึง่เป็นการท างานตามหน้าทีป่กตขิองฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์
เป็น การมองจากภายนอกเขา้มาสู่ภายใน (Outside In) ซึง่เป็นการค านึงถงึผูร้บับรกิารเป็น
ส าคญั โดยเริม่ท าการศกึษาปญัหาของผูร้บับรกิาร แลว้คน้หาวธิกีารในการแกไ้ข ท าใหผู้บ้รหิาร
ฝา่ยทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัมากขึน้ เช่น การเปลีย่นบทบาทจากผูบ้รหิารในสายงานเดมิ
เปลีย่นเป็นหุน้ส่วนกลยทุธ ์ (Strategic Partner) หรอืเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Chang Agent) 

และยงัท าใหพ้นกังานเกดิความรกัความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย (Employee Champion)  

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์กีประเดน็หน่ึงคอื ปจัจบุนัได้
เกดิแนวคดิการน าองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารทีส่มรรถนะสงู (HPOs) ซึง่ปจัจยัหลกัทีส่ าคญัใน
การผลกัดนัไปสู่เป้าหมายคอื ความสามารถของฝา่ยการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ทีจ่ะตอ้งท าให้
องคก์ารมทีรพัยากรมนุษยท์ีม่สีมรรถนะ (Competency) มคีวามสามารถในการดงึดูดพนกังานผู้
มพีรสวรรค ์(Talent) และท าการปรบัปรงุสถานทีใ่นการปฏบิตังิาน (Workplace) ใหม้สีภาพเป็น 
(Happiness Workplace) ตลอดจนการเปลีย่นแปลงองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม เป็นต้น  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหอ้ธบิายถงึความแตกต่างของแนวคดิทีม่ต่ีอทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารจากอดตี
และปจัจบุนั ว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

2. อยากทราบว่า “STEPED” หมายถงึอะไร และมคีวามส าคญัอยา่งไร 
3. จงอธบิายหลกัการของ “Inside Out” และ “Outside In” ว่าแตกต่างกนัอยา่งไร 
4. ใหย้กตวัอยา่งตวัแบบขององคก์ารแบบ HPOs ดงันี้ 
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บทท่ี 14 

เคร่ืองมือการบริหารทรพัยากรมนุษยร่์วมสมยั 

 

ในยคุสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีร่วดเรว็และรนุแรงในเช่นปจัจบุนั ได้
ส่งผลต่อกระบวนทศัน์และวธิกีารบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก องคก์ารต่างๆ 
ไดน้ าเอาวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธม์าใช ้ รวมถงึการเน้นการพฒันาทุนมนุษยใ์น
ฐานะทีเ่ป็นสนิทรพัย ์ (Asset) เช่น พฒันาความรู ้ทกัษะ (Skills) ความสามารถ (Competence) 

แรงจงูใจ (Motivation) และตอ้งเขา้ใจถงึวฒันธรรมขององคก์ารดว้ย (Understanding Of The 

Organization Culture) และทีส่ าคญัมากคอืการน าเอาเครือ่งมอืทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
สมยัใหม ่ (Modern Human Resource Management Tools) แบบต่างๆ มาใช ้ เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร และเพื่อใหอ้งคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู (HPOs) ต่อไป   

 ดงันัน้ เนื้อหาในบทเรยีนนี้จงึเป็นการกล่าวถงึเครือ่งมอืทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
รว่มสมยัทีส่ าคญั และทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลาย โดยเฉพาะในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั
ปจัจบุนักไ็ดน้ าเอาเครือ่งมอืเหล่านี้มาประยกุตใ์ชก้นัมากขึน้ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management Information System-HRMIS) การ
ใชห้ลกัของ “สมรรถนะ” (Competency) การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ (Strategic 

Human Resource Management-SHRM) การประเมนิแบบ “เฮชอาร ์ สกอรก์ารด์” (HR 

Scorecard) การจดัการคนเก่ง (Talent Management) การบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
(Performance Management-PM) และการวจิยัทรพัยากรมนุษย ์(HR Research) เป็นตน้ ซึง่มี
รายละเอยีดของเนื้อหา ดงันี้ 

การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์

 การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ (Strategic Human Resource Management–
SHRM) โดยค าว่ากลยทุธม์าจากภาษากรกีว่า “Strategus” ซึง่มคีวามหมายว่า ผูบ้ญัชาการ
สงูสุด (Commander In Chief) ค านี้ถูกใชค้รัง้แรกในภาษาองักฤษเมือ่ ปี 1656 โดยเกดิจากค า
ว่า “Stratos” หมายถงึ กองก าลงั (Army) และค าว่า “Agein” หมายถงึ เพื่อทีจ่ะน า (To Lead) 
ต่อมาภายหลงัค าดงักล่าวนี้ไดถู้กน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินธุรกจิ ซึง่เน้นการวางแผนใน
ระยะยาว (Long-term Planning) ซึง่เป็นแนวปฏบิตัเิพื่อท าใหอ้งคก์ารประสบผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงค ์ (Wheelen & Hunger, 1995 : 3; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988; 

Brewster & Larsen, 1992;  Bamberger & Meshoulam, 2000; Schular & Jackson, 2007)

ภายหลงัจงึไดใ้ชค้ าว่า “Strategic Management” ซึง่มคีวามหมายไปในเชงิของการจดัการการ
ตดัสนิใจการด าเนินการ และการประเมนิผล (Hill & Jones, 2004 : 4) นอกจากนี้ ยงัรวมถงึ 
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การกระท าเพื่อใหอ้งคก์ารมผีลการปฏบิตังิานในระดบัสูง (Boxall & Purcell, 2003 : 28) ซึง่
องคป์ระกอบของการจดัการเชงิกลยทุธจ์ะประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ดงันี้ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 14 - 1 แสดง 3 องคป์ระกอบหลกัของการวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Bratton & Gold (2007 : 41) 
 

 

ถงึแมว้่านกัวชิาการบางท่าน จะใหค้วามส าคญัต่อการวางแผน ในฐานะเป็นจดุเริม่ตน้
ของการบรหิารจดัการ แต่กไ็ดม้นีกัวชิาการบางส่วน เช่น เอาช ิ (Ouchi, 1981) และ ปีเตอรแ์ละ
วอเตอรแ์มน (Peter And Waterman, 1982) กลบัมองว่าแทจ้รงิแลว้ ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่
ส าคญัมากทีสุ่ด ทีท่ าใหอ้งคก์ารมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงันัน้จงึไดเ้น้นไปทีก่ารจดัการ
ทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Human Resource Management-SHRM) ซึง่แนวคดินี้
ภายหลงัไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัใหน้กัวชิาการพฒันากรอบแนวคดิของกลยทุธท์ีเ่น้นทางดา้น 
หน้าทีข่องทรพัยากรมนุษย ์ (HR Function) เช่น เบยีรแ์ละคณะ (Beer et al., 1984) และ      
โฟมเบริน์ และคณะ (Fombrun et al., 1984) และยงัไดน้ าเอาค าว่า “Strategic” เชื่อมโยงเขา้กบั
ค าว่า “Human Resource Management” ซึง่เป็นการเน้นถงึแนวคดิหรอืทฤษฏเีชงิวชิาการและ
การปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนั ดงันัน้จงึแตกต่างจากการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบเดมิ 5 ดา้นหลกัๆ 
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 14 - 1 ความแตกต่างระหว่างการวางแผนเชงิกลยทุธ ์และการจดัการทรพัยากรมนุษย์
แบบเดมิ 

มิติ 
การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

เชิงกลยทุธ ์ แบบดัง้เดิม 

การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ ์

ผูบ้รหิารและพนกังานมสี่วนรว่มใน
การจดัท าแผนเชงิกลยทุธข์ององคก์าร 
และมกีารก าหนดภารกจิดา้นการ
จดัการทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้ง
กบัแผนเชงิกลยุทธข์องหน่วยงาน 

พนกังานมสี่วนรว่มในการ
วางแผนระดบัปฏบิตักิารเท่านัน้ 

ขอบเขตภารกจิ เกีย่วขอ้งกบัพนกังานทุกคนตัง้แต่
ระดบัปฏบิตักิารจนถงึระดบัผูบ้รหิาร 

เกีย่วขอ้งกบัพนกังานระดบั
ปฏบิตักิารเป็นส่วนใหญ่ 

การตดัสนิใจ พนกังานทุกคนมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

พนกังานมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจระดบัปฏบิตักิารเท่านัน้ 

การประสานงาน ทุกกจิกรรมหลกัมกีารประสานงานกนั 
เช่น การสรรหา การคดัเลอืก การ
บรรจ ุการพฒันาและการฝึกอบรม 

แต่ละกจิกรรมด าเนินการอย่าง
อสิระ ไมส่อดคลอ้งและสมัพนัธ์
กนั 

การบูรณาการกบั
หน้าทีข่ององคก์าร 

งานดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย์
ตอบสนองและสอดคลอ้งต่อภารกจิใน
งานดา้นอื่นๆขององคก์ารในระดบั
ต่างๆ เช่น การตลาด การเงนิ และ
การผลติ เป็นตน้ 

งานดา้นการจดัการทรพัยากร
มนุษยไ์มต่อบสนองและ
สอดคลอ้งต่อภารกจิในงานดา้น
อื่นๆขององคก์ารในระดบัต่างๆ 

 

ท่ีมา : พชิติ เทพวรรณ์ (2555 : 62)  

 

การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ เป็นรปูแบบของการใชท้รพัยากรมนุษยอ์ยา่ง
เป็นระบบ โดยจดัท าการวางแผนและมกีารด าเนินงานตามกระบวนการตามวตัถุประสงค ์ ท าให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่าองคก์ารต่างๆไดน้ าระบบการผลติและการบรกิารที่
ทนัสมยัมาใช ้ เช่น เทคโนโลยกีารผลติทีก่้าวหน้า การจดัส่งสนิคา้แบบส่งถงึตรงเวลาพอด ี (Just 

In Time-JIT) การควบคุมคุณภาพของสนิคา้และการบรกิาร ซึง่ระบบต่างๆทีก่ล่าวมานี้ จะตอ้ง
อาศยัคนในการบรหิารจดัการ และตอ้งใชว้ธิกีารพฒันาทกัษะ การฝึกอบรมและการเรยีนรู้ 
ดงันัน้ เพื่อใหก้ารจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธใ์หเ้กดิผล ผูศ้กึษาจงึควรตอ้งท าความ
เขา้ใจต่อองคป์ระกอบของการจดัการเชงิกลยุทธ ์ดงันี้ 
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องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

ตวัแบบของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (Model Of Strategic Management) นัน้ ประกอบ
ไปดว้ย องคป์ระกอบของกจิกรรมหลกั 5 ขัน้ตอน ในกระบวนการจดัการกลยทุธ ์ (Strategic 

Management Process) ซึง่จะเกดิขึน้ตามล าดบัและหมุนเวยีนต่อกนัเป็นวฏัจกัรดงันี้  
1. พนัธกจิและเป้าหมาย (Mission & Goals) 

2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environmental Analysis) 

3. การก่อตวัของกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

4. การน ากลยุทธไ์ปใช ้(Strategic Implementation) 

5. การประเมนิผลกลยุทธ ์(Strategy Evaluation) 

ซึง่กจิกรรมต่างๆ ใน 5 ขัน้ตอนน้ี จะมคีวามสอดคลอ้งและมลี าดบัของความสมัพนัธ ์
ดงันี้  

1. การก าหนดพนัธกจิและเป้าหมาย (Mission & Goals) เริม่ตน้จากระดบัผูบ้รหิารได้
ท าการทบทวนระดบัหรอืต าแหน่งทางการแขง่ขนัขององคก์าร ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ
และเป้าหมายขององคก์าร โดยพนัธกจิจะบ่งบอกถงึคุณค่าและความปรารถนาขององคก์าร และ
ชีถ้งึทศิทางทีฝ่า่ยบรหิารตอ้งการใหอ้งคก์ารไปถงึ ส่วนเป้าหมายคอืจดุทีอ่งคก์ารตอ้งการไปถงึ 
(Daft, 2001) 

2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environmental Analysis) เป็นขัน้ตอนการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มขององคก์าร โดยการวเิคราะหจ์ดุแขง็และจดุอ่อนภายในองคก์าร และ
ท าการวเิคราะหถ์งึโอกาสและอุปสรรคทีอ่ยู่ภายนอกองคก์าร หรอืทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปว่าวเิคราะห ์
“SWOT” ซึง่ยอ่มาจากตวัแรกของค าศพัท ์ คอื “Strengths” “Weaknesses”, “Opportunities” 
และ “Threats ตามล าดบั 

3. การก่อตวัของกลยทุธ ์ (Strategic Formulation) เป็นขัน้ตอนการก่อตวัของกลยทุธ ์
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลของผูบ้รหิารระดบัสงู ถงึความสอดคลอ้งระหว่างปจัจยัต่างๆ ของ
กลยทุธแ์ละการจดัท าทางเลอืกกลยทุธ์ ทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารมคีวามประสบผลส าเรจ็ หรอืกล่าวได้
ว่า ขัน้ตอนน้ีเป็นการรบัรูถ้งึต าแหน่งขององคก์าร และวธิกีารทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารไปสู่เป้าหมาย  
ซึง่โดยส่วนใหญ่แลว้การก่อตวัขึน้ของกลยทุธ ์มกัก่อตวัขึน้ภายในองคก์าร นอกจากนี้ ประเดน็ที่
น่าสนใจและมกัเกดิค าถามตามมาคอื ใครเป็นคนตดัสนิใจในการเลอืกกลยทุธแ์ละท าไมถงึเลอืก
กลยทุธน์ัน้ (Child, 1972) ซึง่บ่อยครัง้จะถูกโยงไปสู่ประเดน็ทางการเมอืง เช่น การใชอ้ านาจ
ทางการเมอืงครอบง า (Power-dominant) ซึง่ แมคลาฟลนิ และ คลารก์ (McLaughlin & Clark, 
1988 : 41) ไดก้ล่าวถงึเรื่องนี้ว่า “ในขัน้ตอนของการเลอืกกลยทุธ ์ ปจัจยัทีม่คีวามส าคญักค็อื
กระบวนการทางการเมอืงซึง่จะมผีลต่อผูท้ าหน้าทีใ่นการตดัสนิใจ” ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
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เพอรเ์ซล และ เอาสแตรท (Purcell & Ahlstrand, 1994 : 36-45) ทีก่ล่าวว่า ควรพจิารณาว่าใคร
เป็นกลุ่มทีม่อี านาจในการตดัสนิใจมากทีสุ่ด และกลุ่มนี้มคีวามสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารในองคก์าร
อยา่งไรบา้ง และผลของการตดัสนิใจของกลุ่มนี้จะส่งผลอยา่งไรต่อองคก์ารและต่อพนกังาน 

4. การน ากลยุทธไ์ปใชใ้นการปฏบิตั ิ (Strategic Implementation) เป็นการใชเ้ทคนิค
ทางการบรหิารในการด าเนินการตามแผนกลยทุธ ์เช่น การใชภ้าวะผูน้ า การออกแบบโครงสรา้ง
องคก์าร ระบบขอ้มลูขา่วสารการควบคุม และการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์อยา่งไรกต็าม เทคนิค
ทางการบรหิารทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงานนัน้ นกัวชิาการหลายท่านยงัมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่าง
กนัในแงข่องการเน้นทางดา้นทกัษะทีน่ ามาใช ้ เช่น กอ็ตเทอร ์ (Kotter, 1996) เหน็ว่าควรเน้น
ทางดา้นทกัษะความเป็นผูน้ า (Leadership) ส่วน ซเูลอร ์และคณะ (Shuler et al., 2001) กลบั
มองว่าควรเน้นทีน่โยบายและการปฏบิตัทิางดา้นทรพัยากรมนุษยม์ากกว่าทกัษะทางดา้นอื่น  

5. การประเมนิผลกลยุทธ ์ (Strategy Evaluation) เป็นขัน้ตอนในการประเมนิผลว่า 
สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดส้อดคลอ้งกบัทีอ่งคก์ารตอ้งการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืไม ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพท่ี 14 - 2 แสดงองคป์ระกอบของการจดัการเชงิกลยทุธ ์

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Bratton & Gold (2007 : 43)  

การก าหนดพันธกิจและเป้าหมาย 
ปรัชญาการบริหาร 

การประเมินผลกลยุทธ ์
การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
การประเมินทางการเงิน 

การน ากลยุทธ์ไปใช ้
ภาวะผู้น า 
โครงสร้าง 

ระบบการควบคุมทรัพยากรมนุษย ์

การก่อตัวของกลยุทธ ์
ทางเลือกกลยุทธ ์
องค์การ 
ธุรกิจ 
หน้าที่ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การตรวจสอบภายนอก 
การตรวจสอบภายใน 

ขัน้ตอนที ่1 

ขัน้ตอนที ่2 

ขัน้ตอนที ่5 

ขัน้ตอนที ่4 

ขัน้ตอนที ่3 
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ตวัแบบการบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 

การศกึษาตวัแบบของการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์ (Concepts And Models 

of Strategic Human Resource Management-SHRM) นัน้ ปจัจบุนัผูศ้กึษายงัมคีวามเหน็
แตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรกจะเน้นการศกึษาไปทีผ่ลลพัธ ์ (Outcome) เป็นหลกั 
ในขณะทีอ่กีกลุ่มหนึ่งกลบัเน้นไปทีก่ระบวนการ (Process) (Bamberger & Meshoulam, 2000 

: 6) กล่าวคอื นกัวชิาการบางกลุ่มซึง่ไดแ้ก่ สเนล และคณะ (Snell et al., 1996 : 89) มองว่า 
การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์ (SHRM) นัน้ คอื ผลลพัธ ์(Outcome) ขององคก์ารทีท่ า
การออกแบบมาเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ และเพื่อการประสบผลส าเรจ็ในการแขง่ขนัโดยผ่าน
ทางบุคลากร  

ในขณะกลุ่มทีเ่ชื่อว่าควรเน้นไปทีก่ระบวนการ (Process) นัน้ กลบัมคีวามเหน็ว่า การ
จดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ เป็นกระบวนการของการเชื่อมโยงระหว่างการปฏบิตั ิ (HR 

Practices) กบัแผนกลยทุธเ์ขา้ดว้ยกนั (Ulrich, 1997 : 89) ซึง่ความเหน็น้ีไดส้อดคลอ้งกบั
ความเหน็ของ Bamberger และ Meshoulam (2000 : 6) ทีไ่ดใ้หก้ารอธบิายว่า การจดัการ
ทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์ (SHRM) เป็นกระบวนการทีอ่งคก์ารพยายามคน้หาความเชื่อมโยง
ระหว่างสงัคมมนุษย ์ และตน้ทุนทางปญัญาของสมาชกิทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัความเหน็ของ Ulrich (1997 : 190) ทีเ่หน็ว่า กลยุทธข์องทรพัยากรมนุษย ์ (HR Strategy) 

เป็นผลลพัธ ์ พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ตอ้งมาก่อนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (HR Function) ส่วน 
Purcell (2001 : 59-77) กไ็ดอ้ธบิาย ถงึกลยทุธข์องทรพัยากรมนุษย ์ (HR Strategy) ว่า เป็น
เสมอืนการเกดิขึน้ของรปูแบบในการปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ (Emerging Patterns Of Action) 

 
 

รปูภาพท่ี 14 - 3 แสดงแนวคดิต่อตวัแบบกลยทุธ ์ 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Whittington (1993 ) cited in Budhwar & Aryee, (2008).   
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 อนึ่ง กลยทุธข์องทรพัยากรมนุษยน์ัน้ แทจ้รงิแลว้จะตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บั
ปรชัญา (Philosophy) นโยบาย (Policy) โปรแกรม (Program) การปฏบิตั ิ (Practice) และ
กระบวนการ (Process) หรอื 5P’s (Schuler, 1989 & 1992) หรอื อาจกล่าวไดว้่า กลยทุธข์อง
ทรพัยากรมนุษยน์ัน้ เปรยีบเสมอืนแผนทีส่ าหรบัผูบ้รหิารในการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตาม
ทศิทางทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้เพื่อใหแ้น่ใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ (Randall et al., 1994 : 51) 

1. องคก์ารมพีนกังานทีม่คีุณสมบตัทิีถู่กตอ้ง และตรงตามจ านวนทีเ่หมาะสมกบัความ
ตอ้งการหรอืไม่ 

2. พนกังานมคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิาน เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลหรอืไม่ 

3. พนกังานมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและคุณค่า (Value) 

ขององคก์ารหรอืไม่ 
4. พนกังานไดร้บัการกระตุ้นจงูใจโดยองคก์ารหรอืไม่ 

ซึง่ 4 ประเดน็ดงัทีก่ล่าวมานี้ นบัเป็นกจิกรรมหลกัของกลยทุธใ์นการบรหิารทรพัยากร
มนุษยซ์ึง่ เลนดอลล ์ และคณะ (Randall et al., 1994) เรยีกว่า ตวัแบบ 4 งานหลกัของการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์“Four-task Model Of HRM” ซึง่สามารถอธบิายไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 14 - 2 แสดงการน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิและตวัแบบสีง่านหลกัของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์(Four-task Model Of HRM) 
 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ การตดัสินใจในกลยทุธห์ลกั 

โอกาสและข้อก าหนด
เก่ียวกบัพนักงาน 

-พนกังานทีต่อ้งการมจี านวนเทา่ไร 

-คณุสมบตัขิองพนกังานแบบไหนทีอ่งคก์ารตอ้งการ 

-การจ่ายคา่ตอบแทนและเงือ่นแบบไหนทีจ่ะดงึดดูใหค้นมารว่มงานกบั
องคก์าร 

สมรรถนะของพนักงาน                       -อะไรคอืสมรรถนะทีพ่นกังานมอียูใ่นขณะนี้ 
-อะไรคอืสมรรถนะทีพ่นกังานจะตอ้งมใีนอนาคต 

-สมรรถนะใหมจ่ะตอ้งซือ้หรอืพฒันา 

พฤติกรรมของพนักงาน -พฤตกิรรมแบบไหนทีท่ าใหอ้งคก์ารมมีลูคา่เพิม่ขึน้ 

-พฤตกิรรมแบบไหนทีก่อ่ความเสยีหายแกอ่งคก์าร 

-พฤตกิรรมแบบไหนทีต่อ้งปรบัปรงุหรอืก าจดั       
การจงูใจพนักงาน -องคก์ารสามารถจ่ายคา่ตอบแทนใหพ้นกังานไดม้ากแคไ่หน 

-ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมทีพ่นกังานรว่มงานกบัองคก์ารควรนานเทา่ใด 

-องคก์ารสามารถเพิม่ผลผลติโดยการขาดงานและการเฉื่อยชาไดห้รอืไม่ 
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อยา่งไรกต็าม การน าเอากลยทุธม์าใชน้ัน้ จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารในแต่ละช่วงเวลา (Best–fit And Contingency) ดว้ย โดย Bamberger And Phillips 

(1991) ไดน้ าเสนอตวัแบบทีเ่ชื่อมโยงเป็น 3 เสาหลกั (HR Poles) ซึง่ประกอบดว้ย 
สภาพแวดลอ้ม กลยทุธข์องทรพัยากรมนุษย ์และกลยทุธข์ององคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงันี้  

    กลยทุธท์รพัยากรมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม   กลยทุธข์ององคก์าร 

รปูภาพท่ี 14 - 4 แสดงอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทีม่ต่ีอกลยทุธท์รพัยากรมนุษย ์และกลยทุธ์
หลกัของ องคก์าร  
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Bamberger & Phillips (1991) 

 

 ส่วน เบยีรแ์ละคณะ (Beeret al., 1984 : 25) ไดก้ล่าวเพิม่เตมิอกีว่า กลยทุธข์องการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบภายในขององคก์ารใน 3 แง่มมุ 
คอื  

1. เชื่อมโยงนโยบายและการปฏบิตัทิางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ เขา้กบักระบวนการของ
การจดัการเชงิกลยุทธข์ององคก์าร 

2. การเพิม่ความส าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ใหก้บัผูบ้รหิารในสายงาน
หลกั (Line Managers) 

3. การรว่มแรงรว่มใจใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวของสมาชกิในองคก์าร เพื่อความส าเรจ็ตาม
แผนกลยทุธ ์ 
 นอกจากนี้ ยงัไดม้นีกัวชิาการอกีหลายท่าน ทีไ่ดก้ล่าวถงึการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์
ทรพัยากรมนุษย ์กบัปจัจยัดา้นอื่นๆ เช่น ดแีวนน่าและคณะ (Devanna et al., 1984 : 37) ได้
กล่าวว่าระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และการออกแบบโครงสรา้งองคก์ารนัน้ จะตอ้งถูก
ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์าร ส่วน ชาลเลอร ์ (Chandler, 1962) กไ็ดก้ล่าว
เพิม่เตมิว่า ตามหลกัในการปฏบิตัแิลว้โครงสรา้งจะตอ้งลอ้หรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกบักลยทุธ ์
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(Structure Follows Strategy) ซึง่ประเดน็ต่างๆทีก่ล่าวมานี้ ดแีวนน่าและคณะ (Devanna et 

al., 1984) เรยีกว่าตวัแบบการจบัคู่ “Matching Model” ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
รปูภาพท่ี 14 - 5 แสดงตวัแบบการจบัคู่ “Matching Model” ของการจดัการทรพัยากรมนุษย์
เชงิกลยทุธ ์

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Devanna et al. (1984)  

จากตวัแบบขา้งตน้ กอปรกบัเหตุผลทีห่ลากหลายตามทีก่ล่าวมานี้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ การเมอืง และโดยเฉพาะดา้นการแขง่ขนัมอีทิธพิลต่อการบรหิาร
จดัการขององคก์าร เน่ืองจากการด าเนินงานขององคก์ารต่างๆในปจัจบุนั ไมว่่าจะเป็นองคก์าร
ของรฐัหรอืเอกชน จะตอ้งท าการบรหิารจดัการภายใต้ระบบเปิด (Open System) ซึง่ภายใต้
สภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัน้ี จงึท าใหอ้งคก์ารต่างๆไดใ้ชท้รพัยากรของตน เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ซึง่ ทรพัยากรเหล่านี้ ไดแ้ก่ แหล่งทีต่ ัง้ เครือ่งจกัร เทคโนโลย ี
นอกจากนี้ยงัรวมถงึความสามารถทางการบรหิารจดัการ เช่น การออกแบบโครงสรา้งองคก์าร 
การวางแผน การควบคุม และระบบการสื่อสารภายในองคก์าร และสิง่ส าคญัทีสุ่ด คอื ดา้น
ทรพัยากรมนุษย ์ เช่น ความรู ้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความรกัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน  

โดยวตัถุประสงคข์องการจดัการเชงิกลยทุธ ์ คอื การใชแ้ละความสามารถในการจดัการ
ทรพัยากรเหล่านี้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์าร ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัการทรพัยากร
มนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ทีก่ล่าวว่า การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัองคก์าร 
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โดยองคก์าร และ บุคลากรจะตอ้งเชื่อมโยงกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยตรง และงาน
บรหิารทรพัยากรมนุษยก์จ็ะตอ้งเชื่อมโยงเขา้กบักระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธข์ององคก์าร ดงั
ตวัแบบน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภาพท่ี 14 - 6 แสดงปจัจยัสภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Bratton & Gold (2007 : 119) 

การรวมกลุ่ม
ระหว่างกนั 

-ลดหย่อนภาษ ี

-การเคลื่อนยา้ย
เงนิทุน 

-การพึง่พา
อาศยักนั 

การ
เปลีย่นแปลง
ของสงัคม 

-การเพิม่ขึน้
ของประชากร
ผูส้งูอายุ 
-การค านึงถงึ
คุณค่าทาง
สงัคม 

การล่มสลาย
ของระบอบ
คอมมวินิสต ์

-แนวโน้มใน
การบรหิาร
แบบทุนนิยม 

-การแปรรปู
กจิการของรฐั
มากขึน้ 

การอิม่ตวั
ของตลาด 

-การเตบิโต
แบบเชื่องชา้
ของตลาด
ภายใน 

-การ
ขยายตวั
ของการ
สง่ออก 

การ
เปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ี

-การน า
คอมพวิเตอร์
มาใช ้

-การสือ่สารที่
รวดเรว็ 

การ
เปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง 
-การพฒันา
ของกฎหมาย
แรงงาน 

-สทิธิ
มนุษยชน 
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ซึง่การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธน์ัน้ ผูบ้รหิารทางดา้นทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้ง
มคีุณลกัษณะต่างๆ ดงันี้ (อนนัตช์ยั คงจนัทร,์ 2557 : 29)  

1. ตอ้งมสี่วนรว่มในการจดัท าแผนกลยทุธใ์นประเดน็ทีเ่กี่ยวกบับุคลากรและ
ความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ในการน าเอากลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัิ 

2. ตอ้งมคีวามเขา้ใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัเป้าหมายขององคก์าร 

3. ตอ้งรูว้่า ทกัษะ พฤตกิรรม และทศันคตแิบบใดของพนกังานทีม่คีวามจ าเป็นต่อ
แผนกลยทุธ ์

4. ตอ้งพฒันาโครงการเพื่อเพิม่ทกัษะ ความประพฤต ิและทศันคตขิองพนกังานตามที่
องคก์ารตอ้งการ 
 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอรปูแบบ (Model) การจดัการทรพัยากร
มนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ ซึง่ตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ เป้าหมาย รวมทัง้
จดุแขง็และวฒันธรรมขององคก์าร ดงันี้  
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รปูภาพท่ี 14 - 7 แสดงตวัแบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์ 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Canadian HR Reporter (1997 : 25) 
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 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธเ์ป็นการวางแผน การก าหนด
ทศิทางอย่างชาญฉลาดเพื่อท าใหอ้งคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบ ซึง่ผูท้ าการวางแผนจะตอ้งท าการ
วเิคราะหป์จัจยัภายนอก การวเิคราะหจ์ดุอ่อนจดุแขง็ รวมทัง้วฒันธรรมขององคก์าร การเลอืก
กลยทุธแ์ละการน าเอากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร อยา่งไรกต็าม 
การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธแ์ละการน าเอากลยทุธไ์ปใช ้ จะตอ้งมคีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์ององคก์าร และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ดว้ย (Contingency) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Information 

System-HRIS) ระบบขอ้มลูขา่วสารทีใ่ชใ้นการท างาน ทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
รว่มกนั โดย HRIS จะช่วยก่อใหเ้กดิ (Generate) และส่งผ่าน (Delivering) ขอ้มลูระหว่างกนั 
(Lussier And Hendon, 2013 : 62) ซึง่การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั มคีวาม
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ และตอ้งการความถูกตอ้งแมน่ตรงทางดา้นขอ้มลู เช่น ขอ้มลูทะเบยีน 
ประวตั ิการขาด ลา ค่าตอบแทน และการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง ดงันัน้ จงึตอ้งมวีธิกีารบรหิาร
ขอ้มลู เช่น การแสวงหา จดัเกบ็ วเิคราะห ์ประมวลผล และเรยีกใชข้อ้มลู อยา่งเป็นระบบ เพื่อ
งา่ยต่อการน าขอ้มลูมาใช้ 

ส าหรบัองคก์ารสมยัใหมแ่ลว้ระบบสารสนเทศ นบัว่ามคีวามส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ารเป็นอยา่งมากทัง้นี้ สบืเนื่องจาก 3 ประเดน็ ดงันี้ (เทพศกัดิ ์ บุณยรตัพนัธ,์ 2553 : 
252-258) 

1. เป็นการจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในองคก์ารอย่างครอบคลุม ซึง่ท าใหอ้งคก์าร
ไดท้ราบถงึความเคลื่อนไหวอยา่งสม ่าเสมอ เช่น จ านวนของพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 
หน่วยงานใดมพีนกังานเพิม่ขึน้หรอืลดลง หรอื ลาออก ขาด ลา หรอืเกดิอุบตเิหตุ โดยหากเหน็
ว่ามคีวามผดิปรกต ิองคก์ารกส็ามารถแกไ้ขปรบัปรงุไดท้นัการณ์ 

2. สนบัสนุนการปฏบิตังิานประจ าวนัขององคก์าร เช่น การบนัทกึทะเบยีนประวตัิ
พนกังาน ประวตักิารเขา้รบัการฝึกอบรม หรอื หน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างๆ 

3. ช่วยในการตดัสนิใจและการวางแผน ซึง่ขอ้มลูต่าง ๆ ทีท่ าการบนัทกึไว ้ สามารถ
น ามาประมวลผล วเิคราะห ์ สรปุ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ 
วางแผน หรอืก าหนดนโยบายได้ 
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 จากความส าคญัของระบบสารสนเทศต่างๆตามที่ไดก้ล่าวมานี้ สามารถท าการจ าแนก
ถงึความส าคญัของระบบสารสนเทศไดเ้ป็น 2 ระดบั ดงันี้ 

1. ความส าคญัในระดบัของการปฏบิตักิาร ซึง่ในระดบันี้จะใชร้ะบบสารสนเทศในงาน
ปฏบิตักิาร (Transaction Processing System–TPS) โดยในระดบันี้จะน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุน
การปฏบิตังิานประจ าวนั (Routine) 

2. ความส าคญัในระดบัการบรหิารจดัการ ซึง่ในระดบัน้ีจะน าเอาระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการตดัสนิใจ (Decision Supporting System–DDS) เพื่อประกอบการตดัสนิใจในปญัหา
ทีม่คีวามส าคญัและน ามาใชใ้นการวางแผน 
 

 โดยทัง้ 2 ระบบนี้ (TPS และ DDS) เมือ่รวมกนัแลว้จะเรยีกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ (Management Information System–MIS) ซึง่หากกล่าวถงึระบบสาสนเทศเพื่อการ
จดัการ (MIS) แลว้คนทัว่ไปมกัคดิว่า จะน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการในเรือ่งทัว่ไป มากกว่าทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ แต่ในความเป็นจรงิแลว้ระบบสารสนเทศไดถู้กน ามาใช้
ในการบรหิารบุคคลากรมานานหลายทศวรรษแลว้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 ประวติัความเป็นมาของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 แควานอร ์ ไทท ์ และ จอหน์สนั (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015) ไดก้ล่าวไวใ้น
ผลงานชื่อ “Human Resource Information Systems: Basic, Applications, And Future 

Directions” ว่าจากการศกึษาประวตัขิองการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และการพฒันาเทคโนโลยี
ดา้นขอ้มลูขา่วสารพบว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดม้กีารเปลีย่นแปลง จากวธิกีารแบบ 
“Traditional Activities” ซึง่ หมายถงึ วธิกีารปฏบิตัแิบบเดมิๆ เช่น การสรรหาคดัเลอืก การจ่าย
ค่าตอบแทน ประเมนิผล และการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ เปลีย่นเป็น “Transformational 

HR Activities” หมายถงึวธิกีารเพิม่มลูค่า (Add Value) ใหก้บัองคก์าร เช่น การฝึกอบรมพฒันา
ในการเพิม่ผลผลติ การสรา้งความรกัความผกูพนัในองคก์าร การอบรมงานขายและอื่นๆ เป็น
ตน้ ซึง่เรยีกวธิกีารนี้ว่า “Transactional HR Activities” หรอืในภาษาไทยเรยีกว่า “การแปลง
รปูการบรหิารทรพัยากรมนุษย”์  
 อยา่งไรกต็าม หากท าการแบ่งยคุสมยัของการพฒันาระบบสารสนเทศ ในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยแ์ลว้ จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ยคุ ดงันี้ (Kavanagh, Thite, & Johnson, 

2015)  

1. ยคุก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่อง หน้าทีข่องการบรหิารงานบุคคล จะเกีย่วขอ้งกบั
การบนัทกึขอ้มลูต่างๆของลูกจา้ง ซึง่นบัไดว้่าเป็นการรบัผดิชอบในการดแูลพนกังานคนอื่นๆ 
(Caretaker Function) ต่อมาเมือ่รฐับาลไดเ้ขา้มามสี่วนในการก าหนด ควบคุม ดแูลเกีย่วกบั
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ค่าจา้ง เงือ่นไขในการจา้งงาน สภาพแวดลอ้ม และสวสัดกิารต่างๆ จงึไดเ้ริม่ท าการบนัทกึขอ้มลู
ทีเ่กีย่วกบัประวตัสิุขภาพ ความปลอดภยั ชัว่โมงการท างาน รวมถงึการจา่ยค่าตอบแทน จงึได้
ท าการพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (HRIS) ขึน้ และท าการปรบัปรงุ
ระบบใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้จนกระทัง่ปจัจบุนั อยา่งไรกต็ามในช่วงเวลาดงักล่าว ใชว้ธิกีาร
บนัทกึลงในกระดาษ และเกบ็ไวใ้นรปูแบบเอกสาร แทนการใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ดงัเช่น
ปจัจบุนั 

2. ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (ระหว่างปี ค.ศ. 1945 – 1960)  

ภายหลงัสงครามสิน้สุดลงองคก์ารต่างๆ ไมว่่าจะเป็นผูผ้ลติสิน้คา้อุตสาหกรรม การ
ใหบ้รกิาร หรอืการบูรณซ่อมแซมประเทศภายหลงัสงคราม ไดเ้กดิความตอ้งการแรงงานอยา่ง
มาก เนื่องจากความตอ้งการในการเพิม่ผลผลติและผลก าไร ส่วนในองคก์ารของรฐั เช่น กองทพั
ของสหรฐั กไ็ดท้ าการแยกแยะประเภทของงานออกเป็นกลุ่ม โดยอาศยัความแตกต่างของงาน 
หรอื ปจัจบุนัเรยีกว่าการวเิคราะหง์าน (Job Analysis) และท าการบรรยายลกัษณะของงาน 
(Job Description) เพื่อใชป้ระกอบการสรรหา คดัเลอืก การพจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ เนื่องจากจ านวนของพนกังานทีเ่พิม่
จ านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ อนัมผีลมาจากความตอ้งการในการเพิม่ผลผลติดงัทีก่ล่าวมาแลว้ จงึได้
มกีารแบ่งแยกงานทางดา้นการบรหิารงานบุคคลออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ และท าการแต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละดา้นเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ เช่น ฝา่ยทีท่ าหน้าทีใ่นการ
สรรหา แรงงานสมัพนัธ ์การฝึกอบรม และการเชื่อมโยงกบัรฐับาล เป็นตน้  

นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชก้บัการบรหิารงานบุคคล
ขึน้ เช่น ในกองทพัสหรฐั ไดพ้ฒันาโปรแกรมทีช่ื่อว่า “Comprehensive Occupational Data 

Analysis Program–CODAP” ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ามารถสรา้งระบบการแยกแยะประเภทกลุ่ม
งานไดอ้ย่างแมน่ย า ส่วนในภาคเอกชนมกัจะน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจ่ายเงนิเดอืน (Payroll) 

มากกว่า 

3. ยคุท่ีเน้นความสนใจต่อประเดน็ทางสงัคม (ระหว่างปี ค.ศ. 1963 – 1980)  

ในยคุนี้ไดเ้กดิประเดน็ทางสงัคมทีม่ผีลต่อการบรหิารงานบุคคล เกดิขึน้มากมายใน 

สหรฐัอเมรกิา เช่น ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัแรงงาน การแบ่งแยกเชือ้ชาต ิสผีวิ การก าหนดเงนิชดเชย
ในการเกษยีณอาย ุ ตลอดจน การเกบ็ภาษ ี เป็นตน้ หน้าทีเ่หล่านี้ไดก้ลายเป็นภาระทีฝ่า่ยบุคคล
จะตอ้งท าการเกบ็ขอ้มลูและรายงานต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การรายงานถงึการจา้ง
งานโดยไม่มกีารกดีกนัทางเพศ เชือ้ชาต ิ สผีวิ การใหค้วามรว่มมอืในการหกัภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่รฐั 
รวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆของทางราชการ ดงันัน้ เพื่อความถูกตอ้งและการป้องกนั
ปญัหาการฟ้องรอ้งต่างๆ ฝา่ยบุคคลจงึตอ้งมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งแมน่ย า ครอบคลุม และทนัสมยั 
ดงันัน้ จงึตอ้งอาศยัคอมพวิเตอรแ์ละซอฟแวรท์ีท่นัสมยั มาช่วยในการบรหิารขอ้มลูของลกูจา้ง
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล และส่งผลใหบ้รษิทัทีผ่ลติและจ าหน่ายคอมพวิเตอรแ์ละ
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ซอฟแวร ์ ไดพ้ฒันาโปรแกรมทีใ่ชใ้นงานบุคคลมากขึน้ เรยีกว่า “Management Information 

System – MIS” และต่อมาจงึไดพ้ฒันาเป็น “Computer-based HR Systems – HRIS” ในเวลา
ต่อมา 

4. ยคุท่ีเน้นการควบคมุต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ (ค.ศ. 1980–ต้นทศวรรษท่ี 
1990) 

ในยคุนี้ไดเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิขึน้อย่างรวดเรว็ จงึไดส้่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนั
ทางดา้นธุรกจิของบรษิทัขา้มชาตมิากขึน้ ทัง้ในอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี อกีทัง้ไดเ้กดิความ
พยายามในการลดตน้ทุนการผลติ การเพิม่ปรมิาณของการผลติโดยการน าเอาระบบเครือ่งจกัร
อตัโนมตัมิาใช ้ รวมถงึมกีารพฒันาระบบคุณภาพของผลผลติมากขึน้ ส่วนการบรหิารงานบุคคล
นัน้ ไดม้กีารขยายขอบเขตความรบัผดิชอบกวา้งขวางและมคีวามส าคญัมากขึน้ ดงันัน้ จงึไดม้ี
การใชค้ าว่า “การรบรหิารทรพัยากรมนุษย”์ แทนการบรหิารงานบุคคล เนื่องจากเป็นค าทีม่ ี
ความหมายกวา้งกว่า โดยไดเ้พิม่หน้าทีใ่นการพฒันาทกัษะและความสามารถของลูกจา้งมากขึน้ 
(Employee Development And Improvement) นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารน าเอาคอมพวิเตอรส์่วน
บุคคล (User–friendly Microcomputers) มาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่ไดแ้สดงให้
เหน็ว่าการน าคอมพวิเตอรม์าใช ้ ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการผลติไดจ้รงิ (Cost–effective) 

และสามารถเพิม่มลูค่าใหก้บัองคก์ารได้ 
5. ยคุแห่งเทคโนโลยีและการบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์

ในยคุนี้ไดเ้กดิกระแสการเป็นโลกไรพ้รมแดน (Globalization)   เกดิขึน้ และไดม้ี
การพฒันาระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet-enable Web Service) ขึน้ เพื่อเป็นแหล่งบรกิารขอ้มลู
ขา่วสาร พรอ้มทัง้ไดน้ าเอาเครือ่งมอืทางการบรหิาร (Management Tools) ต่าง ๆ มาใช ้ เช่น 
การปรบัรือ้ระบบ (Reengineering) การปรบัลดขนาดขององคก์าร (Downsizing) การจดัซือ้จดั
จา้งจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) การปรบัโครงสรา้งองคก์ารใหเ้ป็นแบบแบนราบ (Flat) 

มากขึน้ และมคีวามยดืหยุน่ในการด าเนินงาน (Flexibility) มากขึน้ โดยการก าหนดหน่วยงานที่
มคีวามเป็นอสิระ (Autonomous Team Work) ทีไ่มข่ึน้ตรงต่อกบัหน่วยงานใด นอกจากนี้
แนวคดิในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ กไ็ดเ้ปลีย่นแนวคดิเป็น “การบรหิารทุนมนุษย”์ (Human 

Capital) ซึง่มองว่ามนุษยเ์ป็นทรพัยส์นิเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Asset) ขององคก์าร และไดใ้ช้
เทคนิควธิกีาร “การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ”์ (Strategic Human Resource 

Management) มาใช ้ เช่น การดงึดูดใหผู้ท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มารว่มงานกบัองคก์าร 
รวมทัง้การพฒันาและใชป้ระโยชน์จากพลงังาน ตลอดจนการรกัษาแรงงานเหล่านี้ไว ้ ซึง่แนวคดิ
เหล่านี้ไดน้ าไปสู่การพฒันาเครือ่งมอืในการประเมนิสมรรถนะ ของระบบการจดัการทรพัยากร
มนุษย ์ อาท ิ “HR Balanced Scorecard” (Huselid, Becker, & Beatty, 2005) และการเพิม่
ความสนใจต่อความคุม้ค่าของทรพัยากรมนุษย ์(The Return On Investment-ROI)   
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ลกัษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

การทีอ่งคก์ารมขีอ้มลูทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง แมน่ตรงเกบ็ไวแ้ละสามารถน าออกมาใชเ้มือ่
ตอ้งการ นบัเป็นวธิกีารสรา้งความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์าร แต่หากขอ้มลูทีเ่กบ็ไวไ้มถู่กตอ้ง ไม่
ทนัสมยั กอ็าจสรา้งความเสยีหายใหก้บัองคก์ารได ้ ซึง่ขอ้มลูสารสนเทศทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะ 
ดงันี้ 

1. จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง (Accuracy) ทนัสมยั เช่น ขอ้มลูระเบยีนประวตัิ
ของพนกังาน จะตอ้งมวีนัเวลาเริม่งาน คุณวุฒกิารศกึษา รวมถงึทกัษะความเชีย่วชาญต่างๆ 
เพื่อน าไปใชใ้นการพจิารณาจา่ยค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพื่อไมใ่หเ้กดิการฟ้องรอ้งในภายหลงั 

2. จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามทนัสมยั (Timeliness) เมือ่เวลาเปลีย่นไป ขอ้มลูต่างๆ ก็
ตอ้งเปลีย่นแปลงไปดว้ย โดยขอ้มลูจะตอ้งทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3. จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามสมบรูณ์ ครบถว้น (Completeness) ซึง่หากเป็นขอ้มลูที่
ไมค่รบถว้นหรอืบางส่วนทีข่าดหายไป กจ็ะท าใหก้ารตดัสนิใจผดิพลาดได้ 

4. จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการใชง้าน (Relevance) เนื่องจากการ
ปฏบิตังิานในแต่ละหน้าที ่ จะรบัผดิชอบในงานทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ขอ้มลูแต่ละประเภทกจ็ะ
เหมาะสมกบังานแต่ละประเภท ซึง่แตกต่างกนัไปตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

5. จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีส่ามารถท าการตรวจสอบได ้ (Verifiability) โดยขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้
จะตอ้งสามารถท าการตรวจสอบและอา้งองิถงึแหล่งของขอ้มลูได ้ ทัง้นี้ เพื่อความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลู 

6. จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ (Speediness) การ
เรยีกใชข้อ้มลูจะตอ้งมคีวามสะดวก รวดเรว็ โดยขอ้มลูจะตอ้งมกีารจดัเกบ็อย่างถูกตอ้งตาม
ระบบ 

7. การเขา้ถงึขอ้มลูจะตอ้งมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัใน (Security) เนื่องจาก
ขอ้มลูบางอย่างเป็นความลบัขององคก์าร หรอืเป็นขอ้มลูส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันัน้ ควร
จ ากดัผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู โดยการใส่รหสัไว ้ 

8. ขอ้มลูตอ้งสามารถปรบัเปลีย่นหรอืแกไ้ขได ้ (Adaptability/ Editable Data) โดย
ขอ้มลูทีม่อียูต่อ้งสามารถปรบัเปลีย่นใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน หรอืต้องสามารถท า
การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ทนัสมยัได้ 

การจดัการทรพัยากรมนุษยด้์วยระบบอิเลคทรอนิกส ์

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบรหิารจดัการนบัวนัยิง่มมีากขึน้ เช่น การ
น ามาใชภ้าครฐับาล (E-government) ภาคพาณิชย ์ (E-commerce) ภาคอุตสาหกรรม (E-

industry) ภาคการศกึษา (E-education) ภาคสงัคม (E-society) ภาคการท่องเทีย่ว (E-tourism) 
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ภาคธุรกจิ (E-business) และภาคการตลาด (E-marketing) ส่วนในภาคการจดัการทรพัยากร
มนุษยก์เ็ช่นเดยีวกนั ไดม้กีารพฒันาระบบสารสนเทศเขา้มาใชม้ากยิง่ขึน้เรยีกว่า “การจดัการ
ทรพัยากรมนุษยด์ว้ยระบบอเิลคทรอนิกส”์ (Electronic Human Resource Management : E-

hrm/HRMIS) โดยเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดถู้กน ามาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยห์ลายด้าน 
ดงันี้ (Kavanagh, Thite & Johnson, 2015; เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ,์ 2553 : 278-282) 

1. บนัทกึการปฏบิตังิาน คอมพวิเตอรไ์ดถู้กดดัแปลงมาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบนัทกึ
การปฏบิตังิานหรอืทีเ่รยีกว่า เครือ่งรดูบตัร เพื่อบนัทกึเวลาการเขา้-ออกของพนกังาน เพื่อน า
ขอ้มลูเหล่านี้ มาช่วยในการพจิารณาการจา่ยค่าตอบแทน หรอืการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง  

2. บนัทกึทะเบยีนประวตัขิองพนกังาน ปจัจบุนัองคก์ารบางประเภทไดข้ยายใหญ่โต
มากขึน้ เช่น หน่วยงานราชการ องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืองคก์ารไมแ่สวงหาผลก าไรต่างๆ 
ดงันัน้การบนัทกึขอ้มลูประวตัขิองพนกังานจงึเป็นเรือ่งยาก และบ่อยครัง้ท าใหเ้กดิปญัหาทัง้เรือ่ง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูและการเรยีกขอ้มลูมาใช ้ ดงันัน้คอมพวิเตอรจ์งึกลายเป็นเครือ่งมอือยา่ง
ดทีีช่่วยในการบนัทกึ สบืคน้ และการน ามาใช ้ นอกจากนี้ยงัมโีปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั 
เช่น “Microsoft Access” เป็นตน้ 

3. การจา่ยค่าตอบแทน ค่าจา้ง หรอืเงนิเดอืนพนกังาน ซึง่ตอ้งท าการคดิค านวณทุกๆ
เดอืน และมรีายละเอยีดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะองคก์ารขนาดใหญ่ และมรีปูแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนทีห่ลากหลายประเภท ดงันัน้ เพื่อความรวดเรว็และป้องกนัความผดิพลาด จงึไดม้ี
การน าเอาโปรแกรมการค านวณมาใช ้เช่น โปรแกรม “Microsoft Excel” เป็นตน้ 

 การน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ นอกจากน ามาใชใ้น 
3 ดา้นหลกัดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ปจัจบุนัไดพ้ฒันามาใชใ้นอกีหลายดา้น เพื่อเพิม่การเขา้ถงึแหล่งผู้
หางาน หรอืตลาดแรงงาน เพิม่ความสะดวก ประหยดั และรวดเรว็ยิง่ขึน้ ดงันี้ (Kavangh, Thite 

& Johnson, 2015 : 388-436) 

1. การสรรหา ซึง่วตัถุประสงคข์องการสรรหาคอืการดงึดูดผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ใหม้าสมคัรงานกบัองคก์ารเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ องคก์ารจงึตอ้งเพิม่ช่องทางแหล่งขอ้มลู
เกีย่วกบัองคก์ารและต าแหน่งงานใหผู้ท้ ีส่นใจ ปจัจบุนัหลายองคก์ารทัง้องคก์ารของภาครฐัและ
เอกชนไดใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหา และบางครัง้ยงัสามารถ
กรอกใบสมคัรผ่านอนิเทอรเ์น็ตหรอืสมคัรออนไลน์ (Online Recruitment) ไดด้ว้ย ซึง่ระบบนี้
ไดร้บัความนิยมอย่างมากในสหรฐัอเมรกิา โดยประมาณการณ์กนัว่าองคก์ารขนาดใหญ่ไดใ้ช้
วธิกีารสมคัรออนไลน์มากกว่ารอ้ยละ 90 และมผีูท้ีส่มคัรงานดว้ยวธิอีอนไลน์นี้มากกว่า 46 ลา้น
คน (Pewlnter, 2006)  

2. การคดัเลอืก และการทดสอบ ปจัจบุนัหลายองคก์ารไดน้ าวธิกีารทดสอบออนไลน์ 
(Online Testing) มาใช ้ เช่น การทดสอบแบบหลายตวัเลอืก (Multiple-choice Examinations) 
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ซึง่ไดน้ ามาใชใ้นการวดัความรู ้ความสามารถ บุคลกิภาพ หรอืทศันคต ิ เนื่องจากมคีวามแม่นย า 
สะดวก และรวดเรว็ในการตรวจประมวลผลขอ้สอบ  

3. การฝึกอบรม ปจัจุบนัหลายองคก์ารไดน้ าวธิกีารฝึกอบรมการถ่ายทอดเนื้อหา หรอื
การเรยีนผ่านสื่ออเิลคทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์(Computer-based Training/Learning) หรอืทีเ่รยีก
กนัโดยทัว่ไปว่า “E-leaning” มากขึน้ เช่น การฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web-based Technology) 

การเรยีนออนไลน์ (On-line Learning) หรอืการเรยีนผ่านวดีโีอออนไลน์ (VDO On-line 

Learning) หรอืเครือ่งมอืการสื่อสารต่างๆเช่น iPad, iTune, iPphone เป็นต้นซึง่การฝึกอบรม
หรอืการเรยีนดว้ยวธิอีอนไลน์นี้ ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกศกึษาเนื้อหาทีต่อ้งการได ้ จากระบบ
การจดัการหลกัสตูร (Course Management System) และสามารถน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี
มลัตมิเีดยี (Multimedia Technology) อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยเีชงิโตต้อบ (Interactive 

Technology) ไดด้ว้ย 

ซึง่ขอ้ดขีองการฝึกอบรมประเภทนี้ คอื สามารถใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดเ้ป็นจ านวนมาก และยงัจดัการฝึกอบรมไดห้ลายๆ ครัง้โดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

อิทธิพลของระบบสารสนเทศในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 จากการเปลีย่นแปลงรปูแบบแนวคดิในการเป็นหุน้ส่วนกลยทุธ ์ (Strategic Partner) ท า
ใหผู้บ้รหิารของฝา่ยทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัมากขึน้ ทัง้ในการใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยงาน
อื่น ๆ ทางดา้นการทรพัยากรมนุษยก์อปรกบัการเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 

จงึท าใหฝ้า่ยทรพัยากรมนุษยก์ลายเป็นหน่วยงานเสมอืนจรงิ (Virtual HRM: E-HRM) ขึน้ อนั
เนื่องจากแรงผลกัดนัจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี (พชิติ เทพวรรณ์, 2555 : 172)  

1. สถานการณ์โลกไร้พรมแดน (Boundaryless)  

เนื่องจากความเป็นโลกไรพ้รมแดน หรอืไมม่ขีอบเขตทีแ่น่นอนขององคก์าร จงึท า
ใหอ้งคก์ารต่างๆ ไดพ้ฒันากลยทุธก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีท่นัสมยัมากขึน้ โดย
สามารถท าการบรหิารจดัการไดทุ้กสถานที ่และทุกเวลา 

2. การเน้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Corporate Competitive 

Advantage) 

 จากวตัถุประสงคใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์าร ดงันัน้ จงึ
ท าใหฝ้า่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารต่างๆ ไดเ้น้นการแขง่ขนัไปยงัการสรา้งสมรรถนะ 
(Competency) ของทรพัยากรมนุษย ์ รวมทัง้การสรา้งความพงึพอใจต่อองคก์าร สภาพการ
ปฏบิตังิาน และการจา้งงาน ซึง่เป็นปจัจยัหลกัในการจงูใจใหพ้นกังานไดแ้สดงผลงานอยา่งเตม็ที ่
(Employee Champion) 
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3. การจดัการแบบทนัเวลาและเกิดความรวดเรว็ (Real Time And High Speed 

Management) 

การส่งมอบสนิคา้และการบรกิารที่ทนัเวลาและมคีวามรวดเรว็นัน้ สามารถสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์ารได ้ ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึตอ้งพฒันาวธิกีารบรหิาร
จดัการทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เช่น การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสมคัร ทดสอบ และ 
พฒันา ดว้ยระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

4. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Learning Organizations 

Through Technologies) 

 การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูผ้่านการใชเ้ทคโนโลย ี เป็นแนวคดิทีท่นัสมยัซึง่
ปจัจบุนัองคก์ารต่าง ๆ ไดห้นัมาใหค้วามสนใจต่อการแขง่ขนัดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซึง่
ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดินวตักรรมใหมท่ีส่ าคญั คอื พนกังานขององคก์ารเอง ดงันัน้ ฝา่ยทรพัยากร
มนุษยจ์งึตอ้งสนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูภ้ายในองคก์าร เพื่อท าใหอ้งคก์ารกลายเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ (Learning Organizations) 

 

การน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย 

 ปจัจบุนัส่วนราชการของไทยไดม้กีารน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นระดบักรม เรยีกว่า
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม (Departmental Personnel Information 

System-DPIS) ซึง่เป็นโปรแกรมทีถู่กพฒันาขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใน
การบรหิารจดัการเกีย่วกบัเจา้หน้าทีร่าชการและลกูจา้งประจ าระดบักรม ภายใตโ้ครงการทีม่ชีื่อ
ว่า “Government Manpower Planning And Information System” ซึง่มกีารพฒันาและ
ปรบัปรงุหลายครัง้ เพื่อใหท้นักบัความตอ้งการ กฎ ระเบยีบและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 
จนกระทัง่พฒันาเป็นระบบ “DPIS Version 2.8” เมือ่ปี พ.ศ. 2542 Version 3 ในปี พ.ศ. 2546 

และไดเ้ปลีย่นชื่อโปรแกรมเป็น “โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม” และท า
การเผยแพรใ่หส้่วนราชการน าไปปรบัใช ้ หลงัคณะรฐัมนตรมีมีตใินการประชุมเมื่อวนัที ่ 2 

มนีาคม 2547 เหน็ชอบกบัระบบ “DPIS Version 3.0” ทีส่ านกังาน ก.พ. เสนอ และใหส้่วน
ราชการน าไปปรบัใช ้ จากนัน้ส านกังาน ก.พ. ไดพ้ฒันา “DPIS Version 3.5” เพื่อใหส้่วน
ราชการไดใ้ชร้ะบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ไดม้กีารประกาศใช้
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ส านกังาน ก.พ. จงึได้ท าการพฒันา
ระบบ “DPIS Version 4.0” เพื่อใชเ้ป็นระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล ทีร่องรบัการ
บรหิารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 ไดท้ าการพฒันาและปรบัปรงุโปรแกรมทางดา้นระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรบุคคล เป็นระบบ “DPIS Version 5.0” เพื่อใหส้ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูของลกูจา้ง
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ชัว่คราวได ้และปรบัปรงุการเกบ็ขอ้มลูบุคลากรไดถ้งึระดบัทีต่ ่ากว่า ส านกั/กอง 5 ระดบั การใช้
งานตามโครงสรา้งตามทีม่อบหมายงาน เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการบรหิารงานบุคคลใหแ้ก่ส่วน
ราชการ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยมวีตัถุประสงค ์3 ดา้น ดงันี้ 

1. เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานประจ าวนัของกรม ในส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานการ
เจา้หน้าที ่

2. เพื่อใหส้่วนราชการมรีะบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการวางแผน
และการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

3. เพื่อสรา้งระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลทีม่มีาตรฐาน และสามารถแลกเปลีย่น
ขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 

สารสนเทศท่ีได้รบัจากระบบ DPIS 

 การน าเอาสาสนเทศในระบบ “DPIS” มาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของ
ไทยท าใหส้ามารถผลติขอ้มลูสารสนเทศส าเรจ็รปู ทีส่ามารถน าไปใชไ้ดเ้ลยในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1. โครงสร้างและต าแหน่ง 

ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งส่วนราชการ เช่น โครงสรา้งตามกฎหมายโครงสรา้งตาม
มอบหมายงาน และโครงสรา้งการแบ่งงานตามค าสัง่มอบหมายงาน 

2. ข้อมลูข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

2.1 ประวตักิารด ารงต าแหน่ง 

2.2 ประวตักิารรบัเงนิเดอืน 

2.3 ประวตักิารรบัเงนิเพิม่พเิศษ  

2.4 ประวตักิารศกึษา 

2.5 ประวตักิารอบรม/ดงูาน/สมัมนา 

2.6 ความสามารถพเิศษ  

2.7 ความเชีย่วชาญพเิศษ  

2.8 ทายาท  

2.9 ประวตักิารลา 

2.10 ประวตัทิางวนิยั  

2.11 ประวตัริาชการพเิศษ  

2.12 ประวตัคิวามดคีวามชอบ 

2.13 ประวตักิารสมรส    

2.14 ประวตักิารเปลีย่นชื่อ-สกุล  

2.15 ประวตักิารรบัพระราชทานเครือ่งราชฯ  
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2.16 เวลาทวคีณู 

2.17 ประวตักิารรบัเงนิพเิศษ  

2.18 การสอบถามขอ้มลู 

2.19 บญัชแีนบทา้ยค าสัง่บรรจ/ุแต่งตัง้/รบัโอน  

2.20 สอบถามขอ้มลูขา้ราชการ/ลกูจา้งสมควรสบัเปลีย่น 

2.21 บญัชแีนบทา้ยค าสัง่ยา้ย  

2.22 สอบถามขา้ราชการทีม่คีุณสมบตัไิดเ้ลื่อนต าแหน่ง 

2.23 บญัชแีนบทา้ยค าสัง่เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

2.24 สอบถามรายชื่อขา้ราชการ/ลกูจา้งทีจ่ะเกษยีณอายุราชการ   

2.25 บญัชแีนบทา้ยค าสัง่ออกจากราชการ การลา/สาย/ขาด 

2.26 ขอ้มลูการสอบทางวนิัย 

2.27 ออกหนงัสอืรบัรอง  

2.28 จดัส่งขอ้มลูตามแบบ คปร. 7 

2.29 จดัส่งขอ้มลูตามรปูแบบมาตรฐานกลางของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. เพื่อรวบรวมขอ้มลูภายในของประเทศ 

2.30 ถ่ายโอน ขอ้มลูรายบุคคล 

2.31 รบัโอนขอ้มลูรายบุคคล 

2.32 จดัท าขอ้มลูสรุป 

ข้อดีของระบบ Departmental Personnel Information System - DPIS 

 การน าระบบ “DPIS” มาใชใ้นการบรหิารจดัการภาครฐัในระดบักรม ท าใหเ้กดิผลดต่ีอ
การปฏบิตังิานในระบบราชการหลายประการ ดงันี้ 

1. ส่วนราชการสามารถพฒันาเพิม่เตมิเพื่อใชง้านเป็นการภายในได้ 
2. ขา้ราชการสามารถตรวจสอบขอ้มลู   ประวตัใินการด ารงต าแหน่ง อายงุาน ของ 

ตนเองผ่านระบบเครอืขา่ยได ้

3. เป็นระบบทีช่่วยสนบัสนุนงานประจ าต่าง ๆ ของการเจา้หน้าที ่ เช่น การออกค าสัง่ 
เป็นตน้ 

4. สนบัสนุนการท างานแบบเครอืขา่ย 

5. สามารถส่งขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการบรหิารก าลงัคนภาครฐัได้ 
6. มรีายงานเป็นรายบุคคลทีส่ามารถช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ของฝา่ย

บรหิารได ้
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7. สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดห้ลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประเทศ/ ระดบัจงัหวดั/ ระดบั
กระทรวง/ ระดบักรม 

8. สามารถก าหนดผูใ้ชง้าน (User) ไดห้ลายระดบั เช่น ระดบัผูก้ าหนดนโยบาย ระดบั
ผูบ้รหิาร ระดบัเจา้หน้าที ่ฯลฯ 

9. สามารถถ่ายโอนขอ้มลูรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้ 
10. สนบัสนุนระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล โดยการใชด้ชันีชีว้ดั (KPI) 

11. สามารถใชก้บัฐานขอ้มลู “Oracle” และ “MS Access” 
 

แนวโน้มการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology-IT หรอื Information System-

IS) มาใชก้บัการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารในอนาคต มแีนวโน้มว่ามอีตัราการที่
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจมดีงันี้ (Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015 : 

562-575) 
1. การน าเครือ่งมอืสื่อสารประเภทอื่น ๆ มาใชร้ว่มกบัคอมพวิเตอร ์ โดยอนาคตจะมี

การพฒันาเครือ่งมอืสื่อสารประเภทอื่น ๆ เช่น โทรศพัทม์อืถอื ไอแพด ไอโฟน มาใชเ้ชื่อมต่อกบั
คอมพวิเตอร ์ โดยสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเรว็ และสามารถดงึเอาขอ้มลูออกมา
ใชง้านได ้นอกจากนี้ ยงัเกดิสะดวกต่อการพกพาหรอืน าไปใชง้านภาคสนามไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. การพฒันาซอฟแวรใ์หม้สีมรรถนะสงูขึน้แต่มรีาคาทีต่ ่าลง การน าคอมพวิเตอรม์าใช้
ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นอดตีมกัมขีอ้จ ากดั เนื่องจากคอมพวิเตอรม์ขีนาดใหญ่และราคา
ค่อนขา้งสงู แต่ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันาระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกว่า “Cloud Computing” ซึง่
สามารถออนไลน์ขอ้มลูขา่วสารกบัเครือ่งมอืสื่อสารอื่นๆทีใ่ช ้“Cloud-based Tools” เช่น i-cloud, 

Facebook, Intagram, Dropbox หรอื Gmail เป็นตน้ 

3. การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น Facebook, Linkedln, 

และ Twitter มากขึน้ ซึง่เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เหล่านี้ จะกลายเป็นเครือ่งมอืที่มคีวามส าคญัต่อ
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทัง้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองคก์าร และเชื่อมโยงกบัตลาดแรงงาน 
ตลอดจนการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานราชการอกีดว้ย 

 

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปไดว้่า เทคโนโลยสีารสนเทศนบัเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัมากต่อการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เนื่องจากสามารถจดัการกบัขอ้มลูไดเ้ป็นจ านวนมาก และยงัมคีวาม
รวดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย า นอกจากนี้ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชย้งัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่
จ านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ เนื่องจากสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมอืทางการสื่อสารประเภทอื่นๆได ้อกี
ทัง้ยงัมขีนาดทีเ่ลก็ลงง่ายต่อการพกตดิตวัและยงัมรีาคาทีต่ ่าลงอกีดว้ย 
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การประเมินผลแบบสมดลุ (Balance Scorecard- BSC) 

ปจัจบุนัไดม้กีารปรบัเปลีย่นมมุมองทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม ่ซึง่จากเดมิ
มองว่ามนุษยใ์นองคก์าร เป็นเพยีงแค่ปจัจยัประเภทหน่ึงของการผลติเท่านัน้ เปลีย่นเป็นการ
เกดิความคดิใหมว่่ามนุษยเ์ป็น “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) ซึง่หมายถงึ มคีวามรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ทีต่ดิตวัมนุษยแ์ต่ละคนและมคีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
เช่น ทกัษะเชงิเทคนิค นวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค ์ และสมรรถนะในการเป็นผูน้ าองคก์าร 
โดยทรพัยากรบุคคลเป็นสนิทรพัย ์ (Asset) ขององคก์ารทีม่สีภาพเป็น “ทุนมนุษย”์ (Human 

Capital) ซึง่ มคีวามส าคญัยิง่ต่อการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์าร และหากองคก์ารใดมทีุนมนุษยท์ี่
เหนือกว่า กจ็ะมสีถานะทีเ่หนือกว่าองคก์ารของคู่แขง่ขนัได ้

 ส่วนการวดัและการประเมนิผลดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้ เป็นวธิกีารทีก่ระท า
ไดย้าก โดยเฉพาะการวดัและการประเมนิผลในองคก์ารทีเ่ป็นส่วนงานทางราชการ  เนื่องจาก
เป็นองคก์ารทีม่ภีารกจิทีห่ลากหลาย ดงันัน้ องคก์ารต่างๆจงึไดท้ าการคดิคน้วธิกีารในการวดั
และการประเมนิผลหลากหลายวธิมีาปรบัใช ้ เช่น การประเมนิผล แบบ 1 องศา คอืการประเมนิ
จากผูบ้รหิารหรอืการประเมนิตนเอง ซึง่อาจท าใหเ้กดิการมอีคตไิดง้า่ย การประเมนิผลแบบ 90 
องศา เป็นการประเมนิจากเพื่อนรว่มงาน การประเมนิผลแบบ 180 องศา เป็นการประเมนิจาก
ผูบ้งัคบับญัชา และสุดทา้ย การประเมนิผลแบบ 360 องศา เป็นการประเมนิทุกระดบัทัง้จากบน
ลงล่าง และจากล่างขึน้บน รวมทัง้ในระดบัเดยีวกนั 

 อยา่งไรกต็าม ส าหรบัการวดัผลงานในการบรหิารทรพัยากรมนุษยน์ัน้ “HR Scorecard” 
นบัเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัของการบรหิารจดัการ โดยพฒันามาจากแนวคดิตวัแบบการประเมนิ
แบบสมดุล (Balance Scorecard) ของ โรเบริต์ แคปแลน และ เดวดิ นอรต์นั (Robert, Kaplan, 

And Norton) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก ต่อการน ามาใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลงานขององคก์ารต่าง ๆ ซึง่วธิกีารนี้จะครอบคลุม 4 ดา้น ดงันี้ (Wilsey, 2016) 
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รปูภาพท่ี 14 - 8 แสดงการประเมนิแบบสมดุล Balance Scorecard-BSC 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Wilsey (2016) 

 

1. มมุมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (The Learning & Growth 

Perspective) 

เป็นการพจิารณาจากปจัจยัทางดา้นวธิกีารในการฝึกอบรม วธิกีารสรา้งทศันคตต่ิอ
วฒันธรรมองคก์าร ระดบัความรูแ้ละทกัษะของพนกังาน โดยเฉพาะทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
(Technological Tools) ซึง่ แคปแลน และ นอรต์นั จะใหค้วามส าคญัอย่างมากต่อความสามารถ
ในการเรยีนรูข้องพนกังานมากกว่าการฝึกอบรม ซึง่ปจัจยัต่างๆดงัทีก่ล่าวมานี้ เป็นปจัจยัที่
เรยีกว่า “ระบบงานทีก่่อใหเ้กดิผลงานในระดบัสงู” (High Performance Work Systems) 

2. มมุมองด้านกระบวนการธรุกิจ (The Business Process Perspective)  

ซึง่เป็นการพจิารณาถงึกระบวนการภายในองคก์าร โดยมพีืน้ฐานการพจิารณาใน
ประเดน็ต่างๆ เช่น ผูบ้รหิารมกีารรบัรูถ้งึวธิกีารในการด าเนินกจิการหรอืไม ่ ซึง่พจิารณาไดจ้าก
การค าถามต่างๆ อาท ิ ท าอยา่งไรสนิคา้หรอืบรกิารจงึจะถงึมอืและตรงตามความตอ้งการของ
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร ซึง่ปจัจยัต่างๆเหล่านี้จะเป็นพนัธกจิ (Mission) ขององคก์าร  
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3. มมุมองด้านลกูค้า (The Customer Perspective)  

โดยปรชัญาของการบรหิารจดัการองคก์ารในปจัจบุนั จะเน้นถงึการสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้เป็นหลกั ซึง่ความพงึพอใจนี้จะเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ขององคก์ารในอนาคต 
เพราะหากลกูคา้ไมพ่งึพอใจกจ็ะมองหาผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ซึง่จะท าใหย้อดขายสนิคา้
หรอืบรกิารขององคก์ารลดต ่าลง 

4. มมุมองทางด้านการเงิน (The Financial Perspective)  

ซึง่เป็นการพจิารณาถงึปจัจยัทางดา้นการเงนิขององคก์าร เช่น ความสามารถใน
การเพิม่รายได ้การผลติทีท่ าใหอ้งคก์ารมตีน้ทุนทีต่ ่าลง การลดการสญูเสยี การมแีหล่งเงนิทุนที่
มตีน้ทุนทีต่ ่า โดยจะใชก้ารวเิคราะหจ์ากขอ้มลูทางการเงนิ เช่น  การประเมนิความเสีย่ง (Risk 

Assessment) และการวเิคราะหต์น้ทุนและผลประโยชน์ เป็นตน้ (Cost-benefit Analysis) 
 

ซึง่หากบรหิารมมุมองทัง้ 4 ดา้นใหเ้กดิความสมดุลแลว้ กจ็ะท าใหอ้งคก์ารมคีวาม
เจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่องและมัน่คงถาวร 

Human Resource Scorecard (HR Scorecard) 

“HR Scorecard” เป็นเครือ่งมอืส าหรบัวดัมุมองทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่
เป็นปจัจยัยอ่ยทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ขององคก์าร ดงัน้ี (พชิติ เทพวรรณ์, 2555 : 106-107)  

1. ระบบย่อยในงานด้านทรพัยากรมนุษย ์ 
 โดยองคก์ารต่างๆ จะตอ้งจดัท าระบบมาตรฐานของงาน ดา้นการบรหิารทรพัยากร

มนุษย ์เช่น ระบบการวางแผน ระบบการสรรหาและการคดัเลอืก ระบบการพฒันาและฝึกอบรม 
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิาร หรอืหากไม่มรีะบบดงักล่าว องคก์ารก็จะสามารถเลอืก
จากหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing) แทนได ้

2. แผนกลยทุธข์องงานด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์จะต้องสอดคล้องกบั
แผนกลยทุธข์ององคก์าร  

ปจัจยัทีส่รา้งความส าเรจ็ใหแ้ก่องคก์ารอกีปจัจยัหน่ึง คอื การก าหนดแผนกลยุทธ์
ของงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์โดยจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัแผนกลยทุธข์ององคก์ารเนื่องจากระบบบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารจะต้องเชื่อมโยง
ไปสู่ระบบต่างๆภายในองคก์าร เพื่อการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. ผลงานทางด้านทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องสามารถวดัค่าได้ 

ปจัจบุนัไดม้คีวามพยายามในการวดัประสทิธภิาพของการด าเนินงานทางดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยมกีารพฒันาตวัชีว้ดั 2 ดา้น ไดแ้ก่  
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3.1 ตวัชีว้ดัทางดา้นตน้ทุน (Cost) หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะต้องค านึงถงึตน้ทุนและงบประมาณขององคก์าร นอกจากนี้ ยงัตอ้ง
ค านึงถงึประสทิธภิาพของระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Efficiency) ดว้ย 

3.2 ตวัชีว้ดัดา้นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์าร (Corporate Value Added) 

เช่น การไดม้าซึง่คนดคีนเก่งทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ารการมรีะบบงานทีก่่อใหเ้กดิ
ผลงานในระดบัสูง (The High Performance Work System)  การมรีะบบการบรหิารทรพัยากร
บุคคลทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิและยุทธศาสตรข์ององคก์าร (HR System Alignment) การมี
ผลลพัธข์องการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยทีอ่งคก์ารจะตอ้งบรรลุ (HR 

Deliverables)  

องคป์ระกอบของระบบ HR Scorecard 

องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นระบบ “HR Scorecard” มดีงันี้ 
(ส านกังานวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล ส านกังาน ก.พ., มปป.) 

1. มาตรฐานดา้นความส าเรจ็ของระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Standard For 

Success)  

2. ปจัจยัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ (Critical Success Factors)  

3. มาตรวดัและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Measures And Indicators)  

4. มาตรวดัและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Measures And Indicators)  

5. ผลการด าเนินงาน (Evidence, Application, And Reports) 

การน าระบบ HR Scorecard มาใช้กบัระบบราชการไทย 

 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. ไดน้ าระบบการพฒันาสมรรถนะ
ของการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์บบ HR Scorecard มาใช ้เพื่อใหส้่วนราชการมแีนวทางในการ
ด าเนินการและตดิตามตรวจสอบการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ลว้ท าการปรบัปรงุพฒันา โดยได้
จดัท ากรอบแนวทางในการก าหนดปจัจยัหลกัแห่งความส าเรจ็ และตวัชีว้ดัผลของการด าเนินการ
หลกัขององคก์าร ในการพฒันาระบบการบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ ์ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณา
องคก์รจากทุกมุมมองอย่างครบถว้นทัง้ 4  มมุมอง คอื 1) มมุมองดา้นผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งภายใน
องคก์าร 2) มมุมองดา้นองคป์ระกอบภายในองคก์าร 3) มมุมองดา้นนวตักรรมและ 4) มมุมอง
ดา้นการเงนิ ซึง่หน่วยงานราชการจะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัภายในองคก์าร มากกว่าปจัจยั
ภายนอก  โดยมุง่เน้นทีก่ระบวนการในการท างานและหน่วยงานภายในองคก์ารต่าง ๆ เช่น 
กระบวนการในการบรกิารประชาชนผูร้บับรกิาร หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ และใหค้วามส าคญักบั
เรือ่งการเงนิซึง่จะใหค้วามส าคญัเฉพาะเวลาในการยืน่เสนอของบประมาณประจ าปีเท่านัน้ โดย
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มมุมองทีก่ าหนดขึน้นี้ จะเอือ้อ านวยใหอ้งคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนได้
เสยีประโยชน์ทุกกลุ่มได ้

ตวัแบบประยกุตข์อง BSC ท่ีปรบัใช้กบัส่วนราชการไทย 

ราชการไทยไดน้ าเอาระบบ “BSC” มาปรบัใชก้บัราชการไทย ซึง่เนื้อหาเน้นไปที ่4 ดา้น
หลกั คอื ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์าร องคป์ระกอบภายในองคก์าร นวตักรรม และ
การเงนิ 

 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องภายนอกองคก์าร 

ประชาชนผูม้ารบับรกิาร นกัวชิาการ ส่วน
งานราชการและรฐัวสิาหกจิ ผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีต่อองคก์าร 

องคป์ระกอบภายในองคก์าร 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะจรยิธรรม ขวญั
และก าลงัใจของบุคลากรรวมทัง้กระบวนการ
ในการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร 

นวตักรรม 

งานวจิยั งานสรา้งสรรค ์การพฒันาระบบ
การท างาน การสรา้งเครอืข่าย ระบบการ
ตรวจคน้ขอ้มลู ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

การเงิน 

ความสามารถในการประหยดั ความมี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและตรงตาม
ประสงคข์องการใชท้รพัยากร การตรวจสอบ
และการควบคุมการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ในการปฏบิตังิาน 

 โดยส านกังาน ก.พ. ไดจ้ าแนกการประเมนิออกเป็น 5 มติ ิดงันี้ (รชัฏา อสสินธสิกุล และ
คณะ, 2551)  

1. มิติทางด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร ์(Strategic Alignment)  

 มติทิางดา้นความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์หมายถงึ การทีส่่วนราชการและจงัหวดั
จดัท าแนวทางและวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เช่น มนีโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้น
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ทีม่คีวามสอดคลอ้งและการสนับสนุนใหส้่วนราชการ บรรลุตาม
พนัธกจิ เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ อกีทัง้ส่วนราชการยงัตอ้งท าการวเิคราะหก์ าลงัคน ทัง้การ
วเิคราะหใ์นเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพ เพื่อใหอ้ตัราก าลงัคนขององคก์าร มคีวามเหมาะสม
กบัความตอ้งการ (Workforce Analysis) รวมถงึการดงึดดูใหไ้ดม้าซึง่คนดคีนเก่ง และท าการ
พฒันารกัษาบุคคลเหล่านัน้ใหอ้ยูก่บัองคก์ารนาน ๆ (Talent Management)  

นอกจากนี้ ส่วนราชการและจงัหวดั ยงัมแีผนการสรา้งและพฒันาผูบ้รหิารทุกระดบั 
รวมทัง้การประพฤตปิฏบิตัขิองผูน้ า ทีเ่ป็นแบบอย่างทีใ่หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอกีดว้ย 
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2. มิติทางด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ (HR Operational 

Effective) 

มติทิางดา้นประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ซึง่เป็นเรือ่งของการท า
กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (HR Transaction Activities) ทีม่กีจิกรรม
ต่างๆ ดงันี้ การสรรหาคดัเลอืก การบรรจแุต่งตัง้ การอบรมพฒันา เลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การ
โยกยา้ยสบัเปลีย่น และอื่นๆจะตอ้งมคีวามถูกตอ้งและทนัตามเวลา (Accuracy And Timeline) 

โดยส่วนราชการจะตอ้งมฐีานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่มีคีวามถูกต้อง เทีย่งตรง 
ทนัสมยั และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

นอกจากนี้ การใชจ้า่ยงบประมาณในกจิกรรมดงักล่าว จะตอ้งมคีวามเหมาะสม 
สะทอ้นผลติภาพของบุคลากร (HR Productivity) และเกดิความคุม้ค่า (Value For Money) 

ตลอดจนไดม้กีารน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิาร และการใหบ้รกิารดว้ย เรยีกว่า 
HR Automation 

3. มิติทางด้านประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ (HR Program 

Effectiveness) 

มติทิางดา้นประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ หมายถงึ การก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องส่วนราชการ 
จะตอ้งก่อใหเ้กดิผลต่างๆ เช่น การบ ารงุรกัษาบุคลากรภาครฐัไว ้(Retention) โดยสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้ก่บุคลากร สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง (Development And 

Knowledge Management) เพื่อท าใหบุ้คลากรไดม้ทีกัษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ปฏบิตังิาน และการมรีะบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management) ทีเ่น้น
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

นอกจากนี้ ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งมคีวามเขา้ใจ และเชื่อมโยงผลการปฏบิตังิานของแต่
ละบุคคล และผลการปฏบิตังิานของทมีงาน เขา้กบัความส าเรจ็หรอืผลงานขององคก์ารได้ 

4. มิติทางด้านความพร้อมรบัผิด ทางด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ (HR 

Accountability) 

มติทิางดา้นทางดา้นความพรอ้มรบัผดิ ทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ 
การทีส่่วนราชการ จะตอ้งรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและผลของการตดัสนิใจทางดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่การด าเนินงานทางดา้นวนิัยจะตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัความสามารถ
และผลงาน หลกัคุณธรรมนิตธิรรมและสทิธมินุษยชน ตลอดจนตอ้งมคีวามโปรง่ใสในทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ โดยส่วนราชการจะตอ้งท าการก าหนดความพรอ้ม
ในการรบัผดิไวใ้นทุกกจิกรรม 
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5. มิติทางด้านคณุภาพชีวิตและความสมดลุ ระหว่างชีวิตส่วนตวักบัการท างาน 

(Quality Of Work Life)  

มติทิางดา้นทางดา้นคุณภาพชวีติและความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวั กบัชวีติการ
ท างาน หมายถงึ การทีส่่วนราชการมนีโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึง่จะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั ดงันี้ บุคลากรเกดิความพงึพอใจใน
สภาพแวดลอ้มของการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศในการท างาน และไดม้กีารน าเอา
เทคโนโลยมีาใช ้เพื่อลดการสญูเสยีรปูแบบในการใชช้วีติส่วนตวั นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้สีวสัดกิาร
และสิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิจากสวสัดกิาร ตามทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามกฎหมาย รวมทัง้การ
ส่งเสรมิสนับสนุนความสมัพนัธอ์นัด ี ระหว่างฝา่ยบรหิารกบัขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
และระหว่างขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนัเอง  

โดยรปูแบบในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่าชการนัน้ จะเริม่ต้นจากการประเมนิ
สถานการณ์ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นส่วนราชการและจงัหวดั จากนัน้จงึน าเอาขอ้มลูที่
ไดม้าท าการวเิคราะหร์ว่มกบัเป้าหมาย ยุทธศาสตร ์ และวสิยัทศัน์ขององคก์าร ซึง่ขัน้ต่อมาเป็น
การมอบหมายผูร้บัผดิชอบ และท าการจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณในการน าแผนไปปฏบิตั ิ
สุดทา้ยจะเป็นขัน้ตอนของการประเมนิผล เพื่อท าการคน้หาขอ้บกพรอ่ง ปญัหา และอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางในการป้องกนั  เพื่อจะไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในรอบปีต่อไป 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 

การพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน เกดิขึน้จากความตอ้งการในการสรา้งความ
เชื่อมโยงเป้าหมายของการปฏบิตังิานในทุกระดบัขององคก์าร (Organization Alignment) เขา้
ดว้ยกนั เพื่อใหก้ารบรหิารผลการปฏบิตังิานของคนในองคก์าร เกดิประสทิธภิาพสงูสุดและเพื่อ
ความส าเรจ็ขององคก์าร โดยการมุง่เน้นไปทีผ่ลการปฏบิตังิาน หรอืการบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ ์
(Performance Based) หรอื (Result Oriented) ทีม่คีวามเป็นรปูธรรม มผีลผลติและผลลพัธท์ี่
ชดัเจน สามารถวดัไดจ้รงิ มคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรม ทัง้นี้ เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานในระดบั
บุคคล ไดด้ าเนินไปในทศิทางเดยีวกบัเป้าหมายทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้

ความหมายของการบริหารผลการปฏิบติังาน 

อากรเีนส (Aguinis, 2005 : 2) ไดก้ล่าวถงึการบรหิารผลการปฏบิตังิานว่า หมายถงึ 
กระบวนการทีก่ระท าอยา่งต่อเนื่อง (Continuous Process) เกีย่วกบัการคน้หา จ าแนกแยกแยะ 
วดัและพฒันาการประเมนิผลภายในองคก์าร โดยเชื่อมโยงกบัพนัธกจิ และเป้าหมาย (Link To 

Mission And Goals) ของแต่ละบุคคล กบัพนัธกจิและเป้าหมายขององคก์าร ซึง่จากค าจ ากดั
ความดงักล่าวจะเหน็ไดว้่ามคี าส าคญั (Key Words) 2 ค า คอื 
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1. ค าว่า “Continuous Process” ซึง่หมายถงึ การบรหิารผลการปฏบิตังิาน เป็น
กระบวนการทีจ่ะตอ้งกระท าอยา่งต่อเนื่อง ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย
และก าหนดวตัถุประสงค ์ (Setting Goals and Objectives) การสงัเกตตดิตามการประเมนิผล 
(Observing Performance) การใหแ้ละรบัการสอนงานอยา่งต่อเนื่อง (Giving And Receiving 

Ongoing Coaching) รวมถงึการสะทอ้นกลบั (Feedback) ของขอ้มลูทีไ่ด ้

2. ค าว่า “Link To Mission And Goals” หมายถงึ ผลของกจิกรรมและผลงานของ
พนกังานแต่ละคน จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง (Congruent) กบัพนัธกจิและเป้าหมายขององคก์าร 

(Mission and Goals)  ซึง่จะช่วยใหอ้งคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดงันัน้ การบรหิาร
ผลการปฏบิตังิานจงึเป็นการบ่งบอกถงึผลส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ารดว้ย 

ประโยชน์ของการบริหารผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ระบบการบรหิารการประเมนิผลการปฏบิตังิาน สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร
ทีส่ าคญัได ้ดงันี้ (Thomas & Bretz, 1994 : 3-4) 

1. การกระตุ้นให้พนักงานมีผลการปฏิบติังานท่ีสงูขึ้น (Motivation To Perform 

Is Increased)  

การไดร้บัขอ้มลูจากการสะทอ้นกลบั จะท าใหเ้กดิการกระตุน้ใหบุ้คลากร เกดิความ
ตอ้งการในการปฏบิตังิาน ใหม้ผีลงานทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต และรูถ้งึวธิกีารในการแกไ้ขปรบัปรงุ
และวธิกีารในการท างานใหม้ผีลงานทีส่งูขึน้ดว้ย   

2. การรู้คณุค่าและเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึ้น (Self-esteem Is Increased) 

การไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกี่ยวกบัผลของการปฏบิตังิาน จะเป็นการเตมิเตม็ความ
ตอ้งการในขัน้พืน้ฐาน (Fulfill A Basic Needs) ซึง่จะท าใหเ้กดิความชื่นชมและการส านึกใน
คุณค่าของงาน (Appreciated And Valued At Work) และท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเองของ
บุคลากรมากขึน้ 

3. ผูบ้ริหารมีความเข้าใจต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา (Managers Gain Insight About 

Subordinates)  

การบรหิารผลการปฏบิตังิาน จะท าใหผู้บ้รหิารไดท้ราบถงึผลของการปฏบิตังิาน 
ของบุคลากรแต่ละคนได ้ และจะท าใหเ้กดิการคน้หาวธิกีารในการใหค้ าปรกึษาการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนการโยกยา้ยสบัเปลีย่นเพื่อความเหมาะสมยิง่ขึน้ 
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4. สามารถช้ีแจงอธิบายข้อก าหนดกฎเกณฑข์องงานได้  (The Job Definition 

And Criteria Are Clarified) 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของแต่ละคน อาจจะช่วยในการชีแ้จงและการอธบิาย
ลกัษณะของงานแต่ละประเภทใหเ้กดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้ หรอื กล่าวอกีนยัหน่ึงคอื บุคลากร
สามารถเขา้ใจในพฤตกิรรมและผลลพัธท์ีค่าดหวงัตามเงือ่นไขของต าแหน่งงานต่างๆ ได ้ 

5. การตระหนักต่อตนเองและการพฒันาตนเองให้มีคณุค่าย่ิงขึ้น (Self-insight 

And Development Are Enhanced) 

การเขา้รว่มในระบบการบรหิารการประเมนิผลของการปฏบิตังิาน จะท าใหเ้กดิการ
ตระหนกัต่อตนเองและเพิม่การรบัรูใ้นกจิกรรมการพฒันาแต่ละประเภท นอกจากนี้ ยงัท าให้เกดิ
การรบัรูเ้กี่ยวกบัจดุแขง็และจดุอ่อน (Strengths And Weaknesses) ซึง่จะช่วยใหบุ้คลากรมผีล
การปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

6. พฤติกรรมท่ีแสดงออกมีความยติุธรรมและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
(Personnel Actions Are More Fair And Appropriate)  

การบรหิารผลการปฏบิตังิาน จะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจบุนั 
(Valid Information) เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิาน ซึง่สามารถน ามาใชเ้กีย่วกบัการกระท าของแต่
ละคนได ้ (Personnel Actions) เช่น การมคีุณธรรม (Merit) ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้คุณธรรมทางดา้นการ
เลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งและการโยกยา้ยสบัเปลีย่น (Promotions And Transfers) ตลอดจนการ
พจิารณาใหอ้อกจากงาน (Terminations)  

7. เป้าหมายขององคก์ารชดัเจน (Organizational Goals Are Made Clear)  

การบรหิารผลการปฏบิตังิานท าใหเ้ป้าหมายขององคก์ารมคีวามชดัเจน และท าให้
บุคลากรแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของตนเอง หน่วยงาน เขา้กบัความส าเรจ็
ขององคก์ารไดโ้ดยผ่านการตดิต่อสื่อสาร และรูว้่าท าอย่างไรองคก์ารจงึจะประสบผลส าเรจ็  

8. บคุลากรมีความสมรรถนะมากขึ้น (Employees Become More Competent)  

การบรหิารผลการปฏบิตังิาน จะท าใหเ้กดิการวางแผนและการพฒันาปรบัปรุง 
(Developing And Improving) ใหบุ้คลากรมคีวามสามารถหรอืสมรรถนะมากขึน้ 

9. ป้องกนัการถกูฟ้องร้องคดีความต่างๆ (There Is Better Protection From 

Lawsuits)  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานนัน้ จะช่วยท าใหง้าน
ทางดา้นเอกสารใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ และเป็นประโยชน์มากส าหรบัการด าเนินงานตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย (Compliance With Regulations) เช่น ปฏบิตัต่ิอลกูจา้งอยา่งเท่าเทยีม 
โดยไมแ่บ่งเพศ (Sex) หรอื เชือ้ชาต ิ(Ethnic) และหากถูกฟ้องรอ้งทางคดคีวามกส็ามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานการต่อสูท้างคดไีด ้(Litigation) 
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10. การรบัรู้เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานอย่างทนัท่วงที (There Is Better And 

More Timely Differentiation Between Good And Poor Performers)  

ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน จะท าใหอ้งคก์ารไดร้บัรูถ้งึผลการปฏบิตังิาน
อยา่งทนัท่วงท ีก่อนทีผ่ลการปฏบิตังิานจะสรา้งความเสยีหาย จนยากแกก้ารแกไ้ข (Cannot Be 

Remedied)  

11. ท าให้ทศันคติของหวัหน้างานเก่ียวกบัการประเมินผลมีความชดัเจนขึ้น 
(Supervisors’ Views Of Performance Are Communicated More Clearly)  

ระบบการบรหิารการประเมนิผล จะอนุญาตใหผู้บ้รหิารสื่อสารสอบถามเกี่ยวกบัขอ้
ขอ้งใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกีย่วกบัคะแนนหรอืการตดัสนิในของผูบ้รหิารในการประเมนิผล 
ดงันัน้จงึสามารถท าการตรวจสอบได ้ (Accountability) และผูถู้กประเมนิกส็ามารถคาดการณ์ถงึ
ระดบัหรอืเกณฑป์ระเมนิทีผู่บ้รหิารตอ้งการ  

12. ท าให้การเปล่ียนแปลงองคก์ารท าได้ง่ายขึ้น (Organizational Change Is 

Facilitated) 

ระบบการบรหิารการประเมนิผล สามารถน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเปลีย่นแปลง
องคก์าร เช่น ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากคุณภาพ การบรกิาร หรอืยอดขายผลติภณัฑข์ององคก์าร สามารถ
น ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม (Culture) ดงัเช่น บรษิทั “IBM” ไดใ้ชว้ธิกีารนี้
ในทศวรรษที ่ 1980 เมื่อบรษิทัมคีวามตอ้งการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer 

Satisfaction) โดยบรษิทั “IBM” ไดท้ าการประเมนิผลการปฏบิตัขิองพนกังานทุกคนในองคก์าร 
นอกจากนี้ ยงัไดน้ าระบบการจงูใจ (Motivation) มาใชค้วบคู่ไปกบัการประเมนิผล ซึง่สามารถ
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแก่องคก์ารได ้ 

ข้อเสียของระบบการบริหารการประเมินผล 

อยา่งไรกต็าม การน าระบบการบรหิารการประเมนิผลการปฏบิตังิานมาใช ้ กท็ าให้
เกดิผลเสยีต่อองคก์ารได ้ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

1. บุคลากรอาจจะลาออกได ้ หากผลการประเมนิไมเ่ป็นทีพ่อใจ (Employees May 

Quit Due To results)  

2. ขอ้มลูผดิๆ ทีไ่ดจ้ากการท าการประเมนิ อาจถูกน ามาใช ้ (False Or Misleading 

Information May Be Used)  

3. อาจท าใหค้วามเชื่อมัน่ในตนเองของพนกังานลดต ่าลง (Self-esteem May Be 

Lowered)  

4. สญูเสยีเงนิและเวลา (Time And Money Are Wasted)  

5. ความสมัพนัธใ์นองคก์ารถูกท าลาย (Relationships Are Damaged)  
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6. บุคลากรไดร้บัความเจบ็ปว่ยจากความเหน่ือยลา้และความพงึพอใจของผลงาน  
7. ความเสีย่งต่อการฟ้องรอ้งคดเีพิม่ขึน้ (There Is Increased Risk Of Litigation)  

8. เกดิความตอ้งการทีไ่รเ้หตุผลของการบรหิารทรพัยากร (Unjustified Demands 

Are Made Upon Managers’ Resources)  

9. มาตรฐานและการจดัอนัดบัไมย่ตุธิรรม (Standards And Ratings Vary And Are 

Unfair) 

10. ความล าเอยีงเขา้มาแทนทีก่ารใชม้าตรฐาน  (Biases Can Replace Standards) 

11. เกดิปญัหาอนัเน่ืองมาจากระดบัของการประเมนิทีอ่ยากแก่การอธบิาย (Mystery 

Surrounds How Ratings Were Derived)  

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานในส่วนราชการไทย 

ตามเจตนารมณ์ของส านกังาน ก.พ. ทีจ่ะปรบัระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อให้
สามารถวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการไดอ้ยา่งจรงิจงัมากขึน้ ส านักงาน ก.พ. 
จงึไดศ้กึษาวเิคราะห ์ เพื่อหาแนวทางการปรบัปรงุพฒันาระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยเริม่
จากการขอความรว่มมอืจากส่วนราชการ มารว่มใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่ปญัหาทีพ่บมมีากมาย ไมว่่าจะเป็นปญัหาความไม่ชดัเจนในการประเมนิ ความยตุธิรรมใน
การประเมนิคุณธรรมและทกัษะของผูป้ระเมนิ ซึง่การใชค้วามรูส้กึส่วนตวัในการประเมนิเกดิการ
ประเมนิเพยีงดา้นเดยีวจากหวัหน้าหรอืบางกรณ ี โดยเป็นการประเมนิแบบปรองดองเพื่อไม่
ตอ้งการใหเ้กดิความขดัแยง้กบัการประเมนิตามระเบยีบ ทีไ่มเ่ป็นไปตามเจตนารมณ์ และใน
กรณทีีค่วามเขา้ใจในแบบประเมนิ และวธิกีารในการประเมนิทีไ่มต่รงกนัของผูป้ระเมนิและผูถู้ก
ประเมนิ ซึง่จะท าใหก้ารประเมนิไมก่่อใหเ้กดิการพฒันา ปญัหาเหล่าน้ีท าใหเ้กดิการใชแ้บบ
ประเมนิไมต่รงกบัวตัถุประสงคห์รอืทีเ่ลวรา้ยไปกว่านัน้คอืมแีบบประเมนิแลว้ไมไ่ดใ้ช ้ ซึง่สาเหตุ
ของปญัหาเหล่าน้ีสามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้จากตวัระบบการประเมนิเอง เครือ่งมอื และ/หรอื ผูใ้ช้
แบบการประเมนิ 

 ดงันัน้เป้าหมายของส านกังาน ก.พ. ในการพฒันาและน าระบบใหมม่าใชใ้นส่วนราชการ 
จงึไดแ้ก่ การพฒันาระบบและเครือ่งมอืทีส่ะทอ้นความเป็นจรงิและเอือ้ประโยชน์แก่ผูใ้ช ้และการ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ชค้อืผู้ท าการประเมนิและผูท้ีถู่กประเมนิ ซึง่ผูใ้ชถ้อืไดว้่าเป็น
ส่วนประกอบทีส่ าคญัมากทีสุ่ด เนื่องจากระบบใดๆไม่ว่าจะดหีรอืมคีวามสมบรูณ์เพยีงใด หาก
ผูใ้ชข้าดความรูค้วามเขา้ใจและการยอมรบัทีจ่ะปรบัเปลีย่น ระบบและเครือ่งมอืทีม่อียูค่งจะไมม่ี
คุณค่าประโยชน์อะไร 
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เหตผุลในการบริหารผลการปฏิบติังานของ ก.พ. 

ส านกังาน ก.พ. ไดพ้ฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management- 

PM) ขึน้ หรอืทีเ่รยีกกนัว่าระบบ “PM” เพื่อใหร้ะบบน้ีเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยระบบ
ประเมนิผลเป็นส่วนหนึ่งของระบบ “PM”   

ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PM) เป็นการบรหิารแบบบรูณาการที่มุง่เน้นไปยงัผล
การปฏบิตังิานของบุคคลในองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดย ระบบ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน (PM) เป็นกระบวนการในการสรา้งสภาพแวดลอ้มและวธิกีารในการ
ท างานทีส่นบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิาน ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด โดยมี
เป้าหมายทีส่ าคญัอยู่ทีก่ารสรา้งผลผลติและผลการปฏบิตังิานทีส่งูขึน้ และการสรา้งความชดัเจน
ในผลการปฏบิตังิาน โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการปฏบิตังิานในระดบัองคก์ร 

จากค าจ ากดัความและความหมายของระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PM)  จะเหน็ได้
ว่าระบบ “PM” ไดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ทีม่คีวามต่อเนื่องและ
สอดคลอ้งกนั มไิดมุ้ง่เน้นแต่เพยีงเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตังิาน หรอืการวดัผลงานในตอน
ทา้ยทีสุ่ดเท่านัน้ โดยเริม่ตัง้แต่การวางแผนการปฏบิตังิาน การพฒันาผลการปฏบิตังิาน การ
ตดิตามผลการปฏบิตังิาน และการประเมนิผลการปฏบิตังิานซึง่ระบบ “PM” นี้ หากน ามาปฏบิตัิ
อยา่งจรงิจงัและต่อเนื่องแลว้ ประโยชน์ทีเ่ราจะไดร้บั คอืประสทิธภิาพประสทิธผิลของผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่พิม่พนูขึน้ การปฏบิตังิานของคนในองคก์รมคีวามชดัเจนขึน้และมุ่งไปในทศิทาง
เดยีวกนั มกีารสื่อสารภายในองคก์รใหม้คีวามทัว่ถงึทุกทศิทาง เกดิการพฒันาผลการปฏบิตังิาน 
การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นรปูธรรมโปรง่ใส และสามารถสะทอ้นคุณลกัษณะของตวังานและ
คุณค่าของผลการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานยงัสามารถเอาไปใชป้ระโยชน์ในงานบรหิารบุคคลดา้นอื่นๆอกีดว้ย 

หลกัการของระบบบริหารผลการปฏิบติังาน 

ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management-PM) เป็นกระบวนการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพื่อผลกัดนัใหผ้ลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกบัผลการปฏบิตัริาชการในระดบัองคก์ร หน่วยงานและระดบับุคคล
เขา้ดว้ยกนั ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานกระบวนการของความต่อเนื่อง โดยขัน้ตอนของระบบการบรหิาร
ผลการปฏบิตังิานมขีัน้ตอน ดงันี้ 

1. การวางแผนการปฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งท าใหช้ดัเจน และมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทาง
ตามยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
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2. การตดิตามผลการปฏบิตังิานเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาท าการก ากบั ดแูล และให้
ค าปรกึษาแก่ผูป้ฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง 

3. การพฒันาผลการปฏบิตังิานเพื่อส่งเสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานท างานไดด้ยีิง่ขึน้ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ เพื่อวดัระดบัความส าเรจ็ของงาน โดยเทยีบกบั
เป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ัง้แต่แรก 

5. การน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ ไปประกอบการพจิารณาการใหผ้ลตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผูป้ฏบิตังิาน 

 นอกจากนี้ ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานยงัเป็นกระบวนการทีใ่หค้วามส าคญักบั
การมสี่วนรว่มระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏบิตังิาน ในการผลกัดนัผลการปฏบิตัริาชการให้
สงูขึน้ และสอดคลอ้งกบัทศิทางเป้าหมายผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของส่วนราชการ โดยมกีารน า
ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators-KPIs) มาใชใ้นฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคลรว่มกนั ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาสามารถท าการตดิตามผลการ
ปฏบิตังิาน หาแนวทางในการพฒันาผูป้ฏบิตังิาน และประเมนิผลการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดั
ผลงานหลกั ทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดขึน้ เพื่อจะท าใหเ้กดิสิง่จงูใจส าหรบัการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ
ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานทีม่ผีลการปฏบิตัริาชการทีด่ ี เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ซึง่ระบบการ
บรหิารผลการปฏบิตังิานประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัดงัแผนภาพต่อไปนี้ 

 

รปูภาพท่ี 14 - 9 แสดงแผนภาพกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Bratton & Gold (2007 : 43) 

การวางแผน 

การติดตาม 

การพฒันา การประเมิน 

การให้สิง่จงูใจ 
ระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน 



481 

 

 

กระบวนการในการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PM) จะประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนหลกัที่
ส าคญั ดงันี้ 

1. ขัน้ตอนการวางแผน 

 เป็นขัน้ตอนในช่วงตน้ของวงรอบการประเมนิทีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ระเมนิจะไดม้ี
การมอบหมายงานใหแ้ก่ผูร้บัการประเมนิและรว่มกบัผูร้บัการประเมนิ ท าการวางแผนการปฏบิตัิ
ราชการ พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายและผลการปฏบิตัริาชการรว่มกนั โดยก าหนดตวัชีว้ดัและค่า
เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิข์องงานทีค่าดหวงั ในรอบการประเมนินัน้ ๆ ทัง้นี้ 
สามารถท าการปรบัเปลีย่นตามเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงาน หรอืส่วนราชการไดต้าม
ความจ าเป็น 

2. ขัน้ตอนการติดตาม 

 เป็นขัน้ตอนในระหว่างรอบของการประเมนิทีผู่บ้งัคบับญัชาจะท าการตดิตามความ
ความกา้วหน้าในการปฏบิตัริาชการ เพื่อการก ากบัดแูลการท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ท าให้
ทราบและแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิาน อนัจะท าใหผ้ล
การปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้ว่มกนั 

3. ขัน้ตอนการพฒันา 

เป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการตดิตามผลการท างาน และเป็นการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่างานทีท่ าอยูน่ัน้ตอ้งท าการปรบัปรงุหรอืตอ้งท าการ
พฒันาอยา่งไร และยงัเป็นขัน้ตอนทีส่ามารถก าหนดแนวทางการพฒันาตวัผูป้ฏบิตังิานเอง ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัสภาพการท างานอกีดว้ย 

4. ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 เป็นขัน้ตอนในช่วงสิน้รอบการประเมนิ เพื่อตรวจสอบความส าเรจ็ของงานอนัเป็น
ผลมาจากการปฏบิตังิานของผูร้บัการประเมนิรายนัน้ๆ ว่าผลการปฏบิตัริาชการในระหว่างรอบ
การประเมนิเป็นไปตามผลสมัฤทธิห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามตวัชีว้ดัผลงานหลกั (KPIs) ที่
ไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ตน้รอบการประเมนิหรอืไม ่ เพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานผลงานทีผู่ป้ระเมนิ
และผูร้บัการประเมนิรว่มกนัก าหนดขึน้ 

5. ขัน้ตอนการให้ส่ิงจงูใจ  

 เป็นขัน้ตอนทีน่ าผลการประเมนิในขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มา
ประกอบการพจิารณาใหผ้ลตอบแทนแก่บุคลากร ทีไ่ดทุ้่มเทใหก้บัการท างานและไดผ้ลงานที่
เป็นเลศิเกดิขึน้แก่หน่วยงานหรอืส่วนราชการจากกระบวนการในระบบการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิานในส่วนราชการ 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน หรอื ก.พ. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการปฏบิตั ิ ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่าชการในส่วนราชการ
ทีเ่รยีกว่า “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ” โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อเป็นเครือ่งมอืของฝา่ยบรหิาร ในการตรวจสอบ ก ากบั ตดิตามเพื่อใหส้่วน
ราชการและจงัหวดั สามารถบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  

2. เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาไดน้ าเอาผลการประเมนิ และผลของการปฏบิตัริาชการไปใช้
ประกอบการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืน และการใหเ้งนิรางวลัประจ าปีแก่ขา้ราชการพลเรอืนสามญั
ตามหลกัการของระบบคุณธรรม อนัจะเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจและเป็นแรงจงูใจในการพฒันา
ผลงานของขา้ราชการ 

หลกัการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

หลกัการของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการของขา้ราชการพลเรอืนสามญัตามหนังสอืส านกังาน ก.พ. มหีลกัการทีส่ าคญั 
ดงันี้  

1. ให้ส่วนราชการยืดหยุ่นต่อการเลือกวิธีการ 

1.1 แบบประเมนิโดยส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดเฉพาะแบบสรปุการประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการใหม้สีาระไมน้่อยกว่าที ่ ส านกังาน ก.พ. ก าหนดโดยส่วนราชการอาจก าหนด
เพิม่เตมิจากทีส่ านกังาน ก.พ. ก าหนดกไ็ด ้ส าหรบัแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน และแบบ
ประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะนัน้ส านกังาน ก.พ. จะท าการมอบหมายให้
ส่วนราชการก าหนดเองไดต้ามความเหมาะสม 

1.2 องคป์ระกอบในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการส านกังาน ก.พ. ก าหนด
อยา่งน้อย 2 องคป์ระกอบ คอื ผลสมัฤทธิข์องงานและพฤตกิรรมในการปฏบิตัริาชการ โดย
ก าหนดว่าน ้าหนกัดา้นผลสมัฤทธิข์องงานจะตอ้งไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ซึง่ส่วนราชการอาจท าการ
ก าหนดผลสมัฤทธิข์องงานเท่ากบัรอ้ยละ 70 และก าหนดสมรรถนะรอ้ยละ 30 หรอือาจก าหนด
ผลสมัฤทธิข์องงานรอ้ยละ 80 และสมรรถนะรอ้ยละ 20 กไ็ด ้ และอาจก าหนดองคป์ระกอบอื่นๆ
เพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

1.3 ระดบัผลการประเมนิ โดยส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดใหแ้บ่งกลุ่มคะแนนผล
การประเมนิออกเป็นอยา่งน้อย 5 ระดบั ไดแ้ก่ ดเีด่น ดมีาก ด ีพอใช ้และตอ้งปรบัปรงุ แต่ส่วน
ราชการอาจก าหนดใหแ้บ่งกลุ่มคะแนนมากกว่า 5 ระดบักไ็ด ้ทัง้นี้ การก าหนดช่วงคะแนนในแต่
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ละระดบัของผลการประเมนิ ใหเ้ป็นดุลพนิิจของส่วนราชการ แต่กลุ่มคะแนนต ่าสุดของระดบั
พอใชต้อ้งไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 

2. มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

2.1 ก่อนเริม่รอบของการประเมนิหรอืในช่วงเริม่รอบการประเมนิ ใหส้่วนราชการ
ระดบักรมหรอืจงัหวดั ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการใหข้า้ราชการ
พลเรอืนสามญัในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

2.2 การพจิารณาขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการ และดชันีชีว้ดั หรอื หลกัฐานบ่งชีค้วามส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรปูธรรม 

2.3 ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผลการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิทราบเป็นรายบุคคล 
เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสและเป็นธรรมแก่ผูร้บัการประเมนิ 

2.4 ใหม้คีณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ โดยที่
คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ มหีน้าทีใ่นการพจิารณาเสนอแนะ
ความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรม ของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ของ
เจา้หน้าทีข่า้ราชการพลเรอืนสามญั  

2.5 ใหม้รีะบบจดัเกบ็ขอ้เทจ็จรงิจากผลการปฏบิตัริาชการ เพื่อในกรณทีีม่กีาร
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลการประเมนิจะไดม้หีลกัฐานอา้งองิได้ 

วิธีการการน าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมาประยกุต์ใช้ในส่วนราชการ
ของไทย 

ส านกังาน ก.พ. ไดน้ าระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานมาประยกุตใ์ช ้ ในโครงการ
พฒันาระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู หรอื “High Performance And Potential System 

(Hipps) ซึง่เป็นหนึ่งในระบบการบรหิารก าลงัคนทีม่คีุณภาพในภาคราชการขึน้ เพื่อสรา้งความ
พรอ้มใหก้บัขา้ราชการ ผูม้ศีกัยภาพสงูอย่างเป็นระบบ โดยเน้นทีก่ารเรยีนรูผ้่านการปฏบิตังิาน
จรงิ (Workplace Learning) และเสรมิดว้ยกลไกการสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน การสอนงาน และ
การเรยีนรู ้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อใหข้า้ราชการกลุ่มดงักล่าว ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 
ส่งผลใหส้ามารถเตบิโตเป็นขา้ราชการระดบัสูงไดอ้ยา่งมคีุณภาพในเวลาทีเ่หมาะสม 

วตัถปุระสงคข์องระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสงู (Hipps) 

1. เพื่อดงึดดู รกัษา และจงูใจคนเก่ง คนด ีมผีลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะใหอ้ยู่
ในราชการ 

2. เพื่อพฒันาขา้ราชการพลเรอืนผูม้ศีกัยภาพสงูอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 



484 

 

3. เพื่อเตรยีมผูน้ าซึง่มคีุณภาพ มากประสบการณ์ในจ านวนทีเ่พยีงพอส าหรบัการเป็น
นกับรหิารระดบัสงู (Senior Executive Service) และผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ (Senior 

Professional Service) 

การคดัเลือกข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสงู (Hipps) 

 ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดวธิกีารคดัเลอืกขา้ราชการผูม้สีมัฤทธิส์งู (Hipps) ดว้ยวธิกีาร
คดัเลอืกทีเ่ขม้งวด เป็นธรรม โปร่งใส และมคีุณภาพเป็นมาตรฐาน โดยแบ่งแยกวธิกีารขัน้เลอืก
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

1. การคดัเลือกโดยคณะกรรมการของส่วนราชการ  
 ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหส้่วนราชการตน้สงักดัของบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน ไดเ้ขา้มามี

ส่วนในการคดัเลอืกดว้ย 

2. การคดัเลือกในขัน้ตอนสดุท้ายโดยส านักงาน ก.พ. 
 ส านกังาน ก.พ. จะท าการคดักรองในขัน้ตอนสุดทา้ย เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า จะ

ไดข้า้ราชการผูม้สีมัฤทธิส์งู (Hipps) ตรงตามทีต่อ้งการจรงิ 

การบริหารสมรรถนะของบคุลากร (Competency Based Management) 

 ปจัจบุนัองคก์ารต่างๆไดม้กีารกล่าวถงึ “สมรรถนะ” (Competency) กนัมากขึน้ 
โดยเฉพาะผูบ้รหิารในหลายระดบัไดใ้หค้วามสนใจน าเอาการบรหิารสมรรถนะมาใช ้ เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั  โดยแนวคดิการบรหิารสมรรถนะนี้ไดเ้ริม่ตน้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1960 
โดยศาสตราจารยเ์ดวดิ แมคเคลแลนด ์ไดก้ล่าวไวใ้นผลงาน ชื่อ “Testing For Competence 

Rather Than For Intelligence” โดยเดวดิ แมคคลนิแลนด ์ (David McClelland, 1973) ซึ่ง
ในผลงานชิ้นนี้  ศาสตราจารยเ์ดวดิ แมคเคลแลนด ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การทดสอบ
ทัศนคติและความฉลาดไม่มีความเที่ยงตรงที่เพียงพอ (Valid) ยกตัวอย่างเช่น การ
ทดสอบเขาว์ปญัญา (Binet's Original Tests) ของเด็กนักเรียนในประเทศฝรัง่เศส ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้นัน้ มคีวามสมัพนัธ ์ (Correlate) กบัผลการเรียนในระดับสูง แต่กลับไม่ได้
เป็นตัวชี้วัดที่ดีพอ ต่อผลการท างานและความส าเร็จในภาพรวม ซึ่งต่างจาก “สมรรถนะ” 
(Competency) ที่สามารถน ามาใช้เป็นปจัจยัในการคาดเดาถึง ความส าเร็จในการท างาน
ได้ดีกว่า ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องท างานเก่งเสมอไป 
แต่คนที่ท างานแล้วเกิดความส าเร็จนัน้ จะต้องสามารถน าเอาความรู้ตามหลักวิชาการ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ ซึ่งหมายถึง เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ (Competency) 

นัน่เอง  
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 ด้วยเหตุผลนี้  ศาสตราจารยเ์ดวดิ แมคเคลแลนด ์จงึไดเ้สนอใหพ้จิารณาคนในภาพรวม 
(Holistic View) ซึง่หมายถงึการมองคุณสมบตัทิัง้ทีป่รากฏภายนอก และสิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใน
ทีไ่มส่ามารถบ่งบอกไดจ้ากคุณวุฒทิางการศกึษา แต่ตอ้งใชว้ธิกีารคน้หาในเชงิลกึ โดย แมคเคล
แลนด ์ไดย้กตวัอยา่งสมรรถนะของผูบ้รหิารในระดบัสงูว่า จะตอ้งประกอบไปดว้ย ความสามารถ
ในการคดิเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Thinking) ความเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง (Change 

Leadership) และความสามารถในการบรหิารจดัการความสมัพนัธใ์นองคก์าร (Relationship 

Management) (Spencer & Spencer, 1993 : 343) 

ความหมายของสมรรถนะ  

 ส าหรบัความหมายของสมรรถนะ (Competency) นัน้ ไดม้ผีูใ้หค้ านิยามไวห้ลายท่าน 
ดงันี้  

เครเมอร ์ (Kramer, 2004) ซึง่เป็นประธานของบรษิทัทีป่รกึษา ชื่อบรษิทั “Kramer 

Consulting Solutions Inc.” ไดใ้หค้ านิยามของค าว่า สมรรถนะ ไวว้่า หมายถงึ ทกัษะ ความรู้
และพฤตกิรรมทีม่คีวามส าคญั ต่อความส าเรจ็ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต 

ไบรอนัท ์ (Bryant, 2001) ไดก้ล่าวถงึสมรรถนะว่า หมายถงึ ความรู ้ ทกัษะ ทศันคต ิ
คุณค่า พฤตกิรรม และคุณลกัษณะ ของบุคคลในการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ โดยไดก้ล่าว
เพิม่เตมิอกีว่า  

1. สมรรถนะมคีวามสมัพนัธก์บัผลลพัธข์องงาน 

2. ไมส่ามารถวดัดว้ยมาตรฐานการวดัดว้ยวธิปีกตไิด ้

3. สามารถพฒันาไดจ้ากการอบรม 

นอกจากนี้ ไบรอนัท ์ ยงัไดแ้นะน าเกีย่วกบัพืน้ฐานการจดัการกบัสมรรถนะว่า องคก์าร
ต่างๆจะตอ้งมรีะบบการจดัการสมรรถนะ ดงันี้ 

1. คน้หาว่าสมรรถนะดา้นใดบา้งทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 

2. บรูณาการหน้าทีห่ลากหลายของทรพัยากรมนุษยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั 

3. คน้หาและพฒันาวธิกีารวดัและประเมนิผล 

สเปนเซอรแ์ละสเปนเซอร ์ (Spencer & Spencer, 1993 : 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะทีซ่่อนอยูภ่ายในของแต่ละบุคคล ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัประสทิธภิาพ
และ/หรอืผลของงานทีส่งูกว่าโดย สเปนเซอรแ์ละสเปนเซอร ์ (1993) ยงัไดช้ีแ้จงว่า คุณลกัษณะ
ของสมรรถนะนัน้ จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ คอื แรงขบั (Motive) 

ลกัษณะเฉพาะ (Traits) ความรู ้ ทกัษะ และ มโนภาพแห่งตน (Self-concept) ซึง่หมายถงึ 
ภาพรวมของลกัษณะประจ าตวั เช่น ความสามารถ ค่านิยม เจตคต ิ ทีบ่่งบอกว่าแต่ละคนเป็น
อยา่งไร หรอื หมายถงึ เนื้อหาเกีย่วกบัตนเองทีบุ่คคลอื่นรบัรู ้ 
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 โดยแรงขบัจะเป็นตวักระตุน้ ท าใหเ้กดิการกระท าไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง ส่วน
ลกัษณะเฉพาะ เป็นลกัษณะทางกายภาพ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากสถานการณ์และขอ้มลูขา่วสาร 
และมโนภาพแห่งตน เป็นทศันคต ิ คุณค่า และภาพลกัษณ์ (Self-image) สุดทา้ยคอืความรูแ้ละ
ทกัษะ ซึง่มแีนวโน้มในการทีจ่ะรบัรูไ้ด ้และสมัพนัธก์บัลกัษณะทางกายภาพของบุคคล ในขณะที ่
มโนภาพแห่งตนลกัษณะเฉพาะ และแรงขบัจะซ่อนเรน้ภายใน (Hidden) ในระดบัลกึ (Deeper) 

จะเป็นศูนยก์ลางของบุคลกิภาพของแต่ละบุคคล  
 

 

 

รปูภาพท่ี 14 - 10 แสดง The Iceberg Model And Central And Surface Competencies 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Spencer & Spencer (1993 : 11) 

 

 จากรปูภาพที ่ 14-10 แสดงใหเ้หน็ว่าสมรรถนะทางดา้นความรูแ้ละทกัษะทีป่รากฏดงั
ภาพ (Surface Knowledge And Skill Competencies) สามารถพฒันาและอบรมไดง้า่ย ส่วน
แรงขบัหลกั (Core Motive And Trait Competencies) ทีอ่ยูส่่วนล่างของภเูขาน ้าแขง็ (Iceberg) 
ซึง่เป็นพืน้ฐานของบุคลกิของแต่ละคนน้ีจะพฒันาไดย้าก และมโนภาพแห่งตน จะเป็นทศันคติ
และคุณค่า เช่น ความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) ซึง่จะสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการ
ฝึกอบรม การท าจติบ าบดั (Psychotherapy) และ/หรอื การผ่านประสบการณ์ทีเ่ป็นบวก 

รชัฏา อสสินธสิกุล และคณะ (2551 : 13) ไดก้ าหนดนิยามของสมรรถนะว่า เป็น
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม ทีเ่ป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ที่
ท าใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอื่นๆ ในองคก์าร  

ส านกังาน ก.พ. (2016) ไดอ้ธบิายว่าสมรรถนะเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบผูท้ีม่ผีลงานที่
โดดเด่นภายในองคก์าร กบัผูท้ีม่ผีลงานปานกลางว่า ทัง้สองกลุ่มนี้มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งใด 
โดยทัว่ไปการคดัเลอืกบุคลากร จะท าการก าหนดคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่ง ใหเ้ป็นผูท้ีม่ ี
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ความรูท้กัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ส าหรบัต าแหน่งไวค้ลา้ยๆ กนั สิง่เหล่านี้
โดยทัว่ไปแลว้ จงึไมใ่ช่สมรรถนะทีจ่ะแยกถงึความแตกต่าง ระหว่างผูท้ีม่ผีลงานโดดเด่นกบัผูท้ีม่ ี
ผลงานปานกลาง หรอืทีเ่รยีกว่า “Differentiating Competency” แต่เป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานของผู้
ทีด่ ารงต าแหน่งซึง่ผูท้ีม่ผีลงานโดดเด่น และผูท้ีม่ผีลงานปานกลางมเีหมอืนๆกนั (Threshold 

Competency) การศกึษาพฤตกิรรมการท างานของผูท้ี่มผีลงานโดดเด่น จะท าใหอ้งคก์ารไดใ้ช้
ความรูด้า้นพฤตกิรรมมาช่วยท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้กล่าวคอื ถา้พบว่าการท างานแบบ
มุง่ผลสมัฤทธิเ์ป็นการสรา้งความแตกต่างระหว่างผูท้ีม่ผีลงานโดดเด่น กบัผูท้ีม่ผีลงานปานกลาง 
องคก์ารกค็วรท าใหพ้นกังานทุกคนรบัรูว้่า องคก์ารมคีวามคาดหวงัต่อการท างานแบบทีมุ่ง่ไปยงั
ผลสมัฤทธิ ์ และเพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานองคก์าร กค็วรท าใหเ้หน็ชดัเจนอกีว่า ผูท้ีม่กีาร
ท างานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ จะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืรางวลัทีม่ากกว่าผูท้ีไ่มม่พีฤตกิรรมในการ
ท างานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ (โดยหลกัของทฤษฎกีารเรยีนรูส้ ิง่มชีวีติจะเรยีนรูท้ีจ่ะมพีฤตกิรรมใดๆ 
เพื่อใหไ้ดร้างวลั) 

นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ยงัไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะขา้ราชการว่า หมายถงึ 
คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่น ๆ ที่
ท าใหบุ้คคลสรา้งผลงานทีโ่ดดเด่นในองคก์ร  

ดงันัน้ จากค าจ ากดัความต่างๆ นี้ จงึสามารถสรปุไดว้่า สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะเชงิ
พฤตกิรรมทีอ่งคก์ารมคีวามตอ้งการ ซึง่ตามรปูแบบ (Model) ของการวจิยัสมรรถนะจงึเป็นตวั
แปรเกณฑ ์ (Criteria) ในขณะทีค่วามรู ้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่น ๆ ของบุคคล
เป็นตวัแปรทีใ่ชท้ านาย (Predictors) เกณฑ ์ ดงันัน้ ในการคดัเลอืกองคก์ารตอ้งเน้นการวดัทีต่วั
แปรท านาย ซึง่โดยทัว่ไปคอื การวดัความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่น ๆ ซึง่เป็น
คุณสมบตัพิืน้ฐานของผูด้ ารงต าแหน่ง และอาจใชห้ลกัการคน้หาพฤตกิรรมในอดตีของผูส้มคัรที่
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมในโมเดลสมรรถนะเพิม่เตมิขึน้ เพื่อใหก้ารคดัเลอืกไดผู้ท้ีม่คีวามน่าจะ
เป็นผูท้ีม่ผีลงานโดดเด่นมากทีสุ่ด ส าหรบัตวัแปรเกณฑ ์ หรอืสมรรถนะทีเ่ป็นคุณลกัษณะเชงิ
พฤตกิรรม ทีอ่งคก์ารตอ้งการนัน้ใชว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารสื่อสารกบั
พนกังานถงึพฤตกิรรมทีอ่งคก์ารตอ้งการ และบรหิารจดัการเรือ่งค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อท าให้
พนกังานมพีฤตกิรรมทีอ่งคก์ารตอ้งการตามทีก่ าหนดไวใ้นรปูแบบสมรรถนะดงักล่าว ตลอดจน
การวางแผนการพฒันาใหพ้นกังาน มพีฤตกิรรมตามทีอ่งคก์ารตอ้งการดว้ย 

สมรรถนะกบัการบริหารงานบคุคล 

แนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะนัน้ไดถู้กน ามาใชใ้นกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ ของการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เช่น การสรรหา การคดัเลอืก การพฒันา การประเมนิ และการจา่ย
ค่าตอบแทน ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ (ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2548 : 50-52) 
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รปูภาพท่ี 14 - 11 แสดงตวัแบบสมรรถนะในงานทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีเ่หนือกว่า 

(Competence At Work Model For Superior Performance) 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Spencer & Spencer (1993) และ ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548) 

 

1. การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร ต้องได้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีองคก์าร
ต้องการ (Recruitment And Selection) 

วธิกีารและขัน้ตอนของกระบวนการในการสรรหาและการคดัเลอืกทีก่ าหนดขึน้ เช่น 
การออกแบบทดสอบ การสมัภาษณ์ ตลอดจนเงือ่นไขอื่นๆ ทีอ่งคก์ารก าหนดขึน้ จะตอ้งมคีวาม
แมน่ตรง เพื่อใหไ้ดผู้ผ้่านการคดัเลอืก ทีม่คีุณสมบตัติรงตามทีต่อ้งการ นอกจากนี้ ยงัท าใหเ้กดิ
ความสะดวกและประหยดั ทัง้เวลาและค่าใชจ้่ายดว้ย 

2. การวางแผนในการฝึกอบรมและพฒันา (Training And Development Plan) 

การวางแผนในการฝึกอบรมและพฒันา จะท าใหก้ารจดัการทรพัยากรมนุษยบ์รรลุ
เป้าหมายมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากการวางแผนจะตอ้งท าการคน้หาจดุอ่อนหรอืจุดดอ้ยของบุคลากร 
แลว้ท าการออกแบบโปรแกรมในการฝึกอบรมไดต้รงจุดตรงประเดน็มากยิง่ขึน้ 
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3. การวางแผนความเจริญก้าวหน้าในสายงาน และการวางแผนอตัราทดแทน
ในต าแหน่งระดบัผูบ้ริหาร (Career Plan And Succession Plan) 

การวางแผนความเจรญิกา้วหน้าในสายงาน และอตัราทดแทนในต าแหน่งระดบั
ผูบ้รหิาร จะท าใหอ้งคก์ารสามารถเตรยีมบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการกา้วเขา้ขึน้สู่
ต าแหน่งผูบ้รหิารต่อไปในอนาคต  

4. การประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากร (Performance Appraisal) 

วธิกีารประเมนิผลทีเ่ทีย่งตรง แมน่ย า จะท าใหอ้งคก์ารทราบถงึสมรรถนะ จดุอ่อน
จดุแขง็ของพนกังาน ทัง้รายบุคคลและในภาพรวม ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดน้อกจากจะน าไปประกอบการ
พจิารณาในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งแลว้ ยงัสามารถทีจ่ะน าไปประกอบการวางแผนเชงิกล
ยทุธห์รอืก าหนดทศิทางขององคก์ารต่อไปได ้

5. ค่าตอบแทน (Compensation) 

การน าระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีก่ระตุน้ จงูใจ ใหบุ้คลากรเกดิความกระตอืรอืรน้
ในการปฏบิตังิาน จะท าใหอ้งคก์ารมสีมรรถนะโดยรวมสูงขึน้ 

เหตผุลในการให้ความส าคญัต่อสมรรถนะ 

 การใหค้วามส าคญัต่อสมรรถนะของทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารนัน้ อนัเน่ืองมาจาก
เหตุผลต่างๆ ดงันี้ 

1. การเน้นทีคุ่ณค่า (Value) ขององคก์าร 

2. การคน้หาแนวทาง (Guidelines) สู่ความส าเรจ็ 

3. การคน้หาเครือ่งมอื ทางการปฏบิตั ิ(Practical Tools) การจดัการผลการปฏบิตังิาน 

4. การมุง่การฝึกอบรม (Target Training Needs) เพื่อพฒันาบุคลากร 

5. การคน้หาวธิกีารสรา้งความเหมาะสม (Better Fit) ระหว่างบุคลากรกบังาน 

สมรรถนะในการบริหารจดัการภาครฐัของไทย 

 ส านกังาน ก.พ. ไดน้ าแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั
ของไทย เพราะเชื่อว่าจะท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
สมรรถนะหลกัในภาคราชการพลเรอืนประกอบดว้ย 1) การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ 2) การบรกิารทีด่ ี 3) 
การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 4) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรมและ 
5) การท างานเป็นทมี โดยรายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบนัน้ มดีงัต่อไปนี้ (ส านักงาน ก.พ., 
2537 : 2) 
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1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ ความมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหด้ใีหม้ี
ประสทิธผิล หรอื ใหส้งูเกนิกว่ามาตรฐานทีม่อียู ่โดยค าว่า “มาตรฐาน” ดงักล่าวนี้ อาจท าการวดั
หรอืเทยีบเคยีงจากผลการปฏบิตังิานของแต่ละคนทีผ่่านมากไ็ด ้ หรอือาจหมายถงึมาตรฐานตาม
เกณฑช์ีว้ดัผลสมัฤทธิท์ีส่่วนราชการก าหนดขึน้กไ็ด ้ นอกจากน้ี การมุง่ผลสมัฤทธิย์งัหมายความ
รวมถงึ การรงัสรรคพ์ฒันาผลงาน หรอืการปฏบิตังิานทีย่ากและทา้ทายอกีดว้ย ซึง่ระดบัของ
สมรรถนะม ีดงันี้ 

1.1 ระดบัที ่0 หมายถงึไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้ หรอืแสดงแต่ไมช่ดัเจน 

1.2 ระดบัที ่ 1 หมายถงึแสดงความพยายามในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหด้ี
พยายามท างานในหน้าทีใ่หถู้กตอ้ง พยายามปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา มคีวาม
มานะอดทน ขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน แสดงออกว่าตอ้งการท างานใหไ้ดด้ขีึน้ แสดง
ความเหน็ในเชงิปรบัปรงุพฒันาเมือ่เหน็ความสญูเปล่า หรอืหยอ่นประสทิธภิาพในการท างาน 

1.3 ระดบัที ่2 หมายถงึแสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และ สามารถท างานไดผ้ลงาน
ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ ก าหนดมาตรฐานหรอืเป้าหมายในการท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีด่ ี การ
ตดิตามและประเมนิผลงานของตน โดยเทยีบเคยีงกบัเกณฑม์าตรฐานเพื่อใหก้ารท างานส าเรจ็
ตามเป้าหมายทีผู่บ้งัคบับญัชาไดท้ าการก าหนดไว ้ หรอืเป้าหมายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ มี
ความละเอยีดรอบคอบ เอาใจใส่และตรวจตราความถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพ 

1.4 ระดบัที ่ 3 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 2 และสามารถปรบัปรงุวธิกีาร
ท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ปรบัปรงุวธิกีารทีท่ าใหก้ารท างานใหด้ขีึน้ มี
ความรวดเรว็ขึน้ มคีุณภาพดขีึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอืท าใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
มากขึน้ นอกจากนี้ ยงัไดเ้สนอหรอืทดลองวธิกีารท างานแบบใหม ่ ทีค่าดว่าจะท าใหง้านมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

1.5 ระดบัที ่4 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย 
รวมทัง้การพฒันางาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีโ่ดดเด่น หรอืแตกต่างอยา่งมนียัส าคญั การก าหนด
เป้าหมายทีท่า้ทายและเป็นไปไดย้าก เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีด่กีว่าเดมิอย่างเหน็ไดช้ดั การพฒันา
ระบบ ขัน้ตอนวธิกีารท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีโ่ดดเด่นหรอืแตกต่างอย่างทีไ่ม่เคยมผีูใ้ดท า
ไดม้าก่อน 

1.6 ระดบัที ่ 5 หมายถงึ แสดงระดบัสมรรถนะที ่ 4 และมคีวามกลา้ในการ
ตดัสนิใจ แมว้่าการตดัสนิใจนัน้จะมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ แต่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
หรอืส่วนราชการ ดงันัน้จงึตอ้งมคีวามความสามารถในการตดัสนิใจ โดยจะตอ้งมวีธิกีารค านวณ
ถงึผลไดผ้ลเสยีอยา่งชดัเจน และมวีธิกีารด าเนินการเพื่อใหภ้าครฐัและประชาชนไดป้ระโยชน์
สงูสุด การบรหิารจดัการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรพัยากรต่างๆ เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดต่อ
ภารกจิของหน่วยงานตามทีไ่ดว้างแผนไว้ 
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2. การบริการท่ีดี 

การบรกิารทีด่ ี หมายถงึ ความมุง่มัน่ ความตัง้ใจ และความพยายามทีจ่ะใหบ้รกิาร
แก่ผูข้อรบับรกิารจากผูป้ฏบิตังิานในส่วนราชการของตน หรอืงานอื่นๆทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งและที่
ตนเองสามารถจะใหบ้รกิารทีด่ไีด ้ ดงันัน้ จงึเป็นการกระท าโดยไมเ่ลอืกกลุ่มเป้าหมาย ไมว่่าจะ
เป็นประชาชนผูม้าตดิต่อและขา้ราชการทัง้ในสงักดัเดยีวกนัหรอืต่างสงักดักนั หรอืหน่วยงานที่
ตดิต่อขอรบับรกิาร เป็นการใหบ้รกิารในหลายรปูแบบ ซึง่เกดิจากจติส านึกของผูใ้หบ้รกิาร และ
จติส านึกของความเป็นขา้ราชการทีด่ ีโดยระดบัของสมรรถนะแต่ละระดบั มดีงันี้ 

2.1 ระดบัที ่0 หมายถงึ ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้หรอืแสดงแต่ไมช่ดัเจน 

2.2 ระดบัที ่ 1 หมายถงึ สามารถใหบ้รกิารทีผู่ร้บับรกิารมคีวามตอ้งการได ้ ดว้ย
ความเตม็ใจใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติร สุภาพ ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง ชดัเจน แก่ผูร้บับรกิาร 
รวมทัง้ ไดแ้จง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบความคบืหน้าในการด าเนินเรือ่งหรอืขัน้ตอนงานต่างๆ ทีไ่ด้
ใหบ้รกิารอยู ่ ท าการประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อท าให้
ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีต่่อเนื่องและรวดเรว็ 

2.3 ระดบัที ่ 2 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 1 และช่วยแกป้ญัหาใหแ้ก่
ผูร้บับรกิาร รบัเป็นธุระช่วยแกป้ญัหาหรอืหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ผูร้บับรกิาร
อยา่งรวดเรว็ ไมบ่่ายเบีย่ง ไมแ่กต้วัหรอืปดัภาระ ดแูลใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจและน า
ขอ้ขดัขอ้งต่างๆในการใหบ้รกิารไปพฒันาการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 

2.4 ระดบัที ่ 3 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 2 และใหบ้รกิารทีเ่กนิความ
คาดหวงัแมไ้มต่อ้งใชเ้วลาหรอืความพยายามอยา่งมาก ใหเ้วลาแก่ผูร้บับรกิารเป็นพเิศษ เพื่อ
ช่วยแกป้ญัหาใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีก่ าลงัใหบ้รกิารอยู ่ ซึง่เป็น
ประโยชน์แก่ผูร้บับรกิาร แมว้่าผูร้บับรกิารจะไมไ่ดถ้ามถงึหรอืไมท่ราบมาก่อน มกีารน าเสนอ
วธิกีารในการใหบ้รกิารทีผู่ร้บับรกิารจะไดร้บัประโยชน์สูงสุด 

2.5 ระดบัที ่4 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และเขา้ใจ ใหบ้รกิารทีต่รงตาม
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูร้บับรกิาร และมคีวามเขา้ใจหรอืความพยายามท าความเขา้ใจดว้ย
วธิกีารต่างๆ เพื่อใหบ้รกิารไดต้รงตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูร้บับรกิาร ใหค้ าแนะน าทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ผูร้บับรกิารเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูร้บับรกิาร 

2.6 ระดบัที ่5 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่4 และใหบ้รกิารทีเ่ป็นประโยชน์
อยา่งแทจ้รงิใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูร้บับรกิารในระยะยาว และพรอ้มทีจ่ะ
เปลีย่นวธิหีรอืขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูร้บับรกิาร เป็นทีป่รกึษาทีม่ ี
ส่วนช่วยในการตดัสนิใจทีผู่ร้บับรกิารไวว้างใจ สามารถใหค้วามเหน็ทีแ่ตกต่างไปจากวธิกีารหรอื
ขัน้ตอนทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปญัหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์
อยา่งแทจ้รงิของผูร้บับรกิาร 
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3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 

การสัง่สมความเชีย่วชาญในสายอาชพี หมายถงึ ความสนใจ ใฝรู่ใ้นอนัทีจ่ะสัง่สม
ความรูค้วามสามารถของตน ดว้ยการศกึษา คน้ควา้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง จน
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดได ้โดยระดบัของสมรรถนะ มดีงันี้ 

3.1 ระดบัที ่0 หมายถงึ ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้หรอืแสดงแต่ไมช่ดัเจน 

3.2 ระดบัที ่1 หมายถงึ แสดงความสนใจและตดิตามความรูใ้หม่ๆ ในสาขาอาชพี
ของตน หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง ท าการศกึษาความรู ้มคีวามสนใจในเทคโนโลยแีละองคค์วามรูใ้หม่ๆ ใน
สาขาอาชพีของตน พฒันาความรูค้วามสามารถของตนใหด้ยีิง่ขึน้ ตดิตามเทคโนโลยแีละความรู้
ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัริาชการ 

3.3 ระดบัที ่ 2 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 1 และมคีวามรูใ้นวชิาการและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน รอบรูใ้นเทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูใ้หม่ๆ ในสาขาอาชพี
ของตนหรอืทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของตน รบัรูถ้ึงแนวโน้ม
วทิยาการทีท่นัสมยั และเกีย่วขอ้งกบังานของตนอยา่งต่อเนื่อง 

3.4 ระดบัที ่ 3 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 2 และสามารถน าความรู ้
วทิยาการหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรบัใชก้บัการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ สามารถน าวชิาการความรู ้
หรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได ้

3.5 ระดบัที ่4 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และศกึษาพฒันาตนเอง ใหม้ี
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญในงานมากขึน้ ทัง้เชงิลกึและเชงิกวา้งอย่างต่อเนื่อง มคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญในเรือ่งทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นสหวทิยาการ และสามารถน าเอาความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชก้บังาน
อื่นๆอยา่งกวา้งขวาง อกีทัง้ยงัสามารถน าเอาความรูเ้ชงิบรูณาการของตน ไปใชใ้นการสรา้ง
วสิยัทศัน์เพื่อการปฏบิตังิานในอนาคต  

3.6 ระดบัที ่5 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 4 และสนบัสนุนการท างานของ
คนในส่วนราชการ ทีเ่น้นความเชีย่วชาญในวทิยาการดา้นต่างๆ สนบัสนุนใหเ้กดิบรรยากาศแห่ง
การพฒันาความเชีย่วชาญในองคก์ร ดว้ยการจดัสรรทรพัยากรเครือ่งมอื อุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการ
พฒันา การมวีธิกีารบรหิารจดัการใหส้่วนราชการไดน้ าเทคโนโลย ี ความรูห้รอืวทิยาการใหม่ๆ
มาใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างต่อเนื่อง 

4. การยึดมัน่ในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรม และจรยิธรรม หมายถงึ การด ารงตนและการ
ประพฤตปิฏบิตัตินในวถิแีห่งความดงีาม ความถูกตอ้ง ทัง้ในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพื่อภาพลกัษณ์ ศกัดิศ์ร ี ชื่อเสยีง และเกยีรตยิศของ
ความเป็นขา้ราชการทีด่ ีโดยมรีะดบัของสมรรถนะ ดงันี้ 
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4.1 ระดบัที ่0 หมายถงึ ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้หรอืแสดงแต่ไมช่ดัเจน 

4.2 ระดบัที ่ 1 หมายถงึ มคีวามสุจรติ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติ ไมเ่ลอืก
ปฏบิตั ิ ประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมาย และวนิัยขา้ราชการ แสดงความคดิเหน็ตามหลกัวชิาชพี
อยา่งสุจรติ 

4.3 ระดบัที ่ 2 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 1 และมสีจัจะเชื่อถอืได ้ รกัษา
ค าพดู แสดงใหป้รากฏถงึความมจีติส านึกในความเป็นขา้ราชการ 

4.4 ระดบัที ่3 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และยดึมัน่ในหลกัการ ยดึมัน่
ในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และจรรยาของขา้ราชการ ไมเ่บีย่งเบนดว้ยอคตหิรอืผลประโยชน์ 
กลา้รบัผดิชอบและเสยีสละความสุขส่วนตน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทางราชการ 

4.5 ระดบัที ่4 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และยนืหยดัเพื่อความถูกตอ้ง 
โดยมุง่พทิกัษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแมต้กอยูใ่นสถานการณ์ทีอ่าจยากล าบาก กลา้
ตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อความไมพ่งึพอใจใหแ้ก่ผู้
เสยีประโยชน์ 

4.6 ระดบัที ่5 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่4 และอุทศิตนเพื่อความยตุธิรรม 
ยนืหยดัพทิกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสยีงของประเทศชาต ิ แมใ้นสถานการณ์ทีอ่าจเสีย่งต่อความ
มัน่คงในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรอือาจเสีย่งภยัต่อชวีติ 

5. การท างานเป็นทีมโดยได้น ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

การท างานเป็นทมี หมายถงึ ความตัง้ใจและความพรอ้มที่จะท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้
หรอืการเป็นส่วนหนึ่งของทมีงาน หน่วยงาน หรอืส่วนราชการ โดยผูป้ฏบิตัมิฐีานะเป็นสมาชกิ
และไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งอยูใ่นฐานะหรอืต าแหน่งหวัหน้าทมีแต่เพยีงต าแหน่งเดยีว ซึง่ความเป็น
สมาชกิในทมีดงักล่าวนี้ หมายความรวมถงึ ความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบั
สมาชกิในทมีดว้ย โดยมรีะดบัของสมรรถนะ ดงันี้ 

5.1 ระดบัที ่0 หมายถงึ ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้ หรอืแสดงแต่ไมช่ดัเจน 

5.2 ระดบัที ่ 1 หมายถงึ ท าหน้าทีข่องตนในทมีใหส้ าเรจ็ สนบัสนุนการตดัสนิใจ
ของทมี และท างานในส่วนทีต่นไดร้บัมอบหมาย ท าการรายงานใหส้มาชกิทราบความคบืหน้า 
ของการด าเนินงานของคนต่อทมีงาน ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานของทมี 

5.3 ระดบัที ่2 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และใหค้วามรว่มมอืในการท า
ท างานรว่มกบัเพื่อนรว่มงาน สรา้งสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในกลุ่มได ้ ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่นในทมี
ดว้ยด ี กล่าวถงึเพื่อนรว่มงานในเชงิสรา้งสรรคแ์ละแสดงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนรว่ม
ทมี ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

5.4 ระดบัที ่3 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และประสานความรว่มมอืของ
สมาชกิในทมี รบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิในทมี และเตม็ในเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น ท าการตดัสนิใจ
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หรอืวางแผนงานรว่มกนัในทมี ประสานและส่งเสรมิสมัพนัธภาพอนัดใีนทมี เพื่อสนบัสนุนการ
ท างานรวมกนัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

5.5 ระดบัที ่4 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และสนบัสนุนช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มทมี เพื่อใหง้านประสบความส าเรจ็ ท าการยกยอ่งและใหก้ าลงัใจเพื่อนรว่มทมีอย่างจรงิใจ ให้
ความช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่เพื่อนรว่มทมีแมไ้ม่มกีารรอ้งขอ รกัษามติรภาพอนัดกีนัเพื่อนรว่มทมี 
เพื่อช่วยเหลอืกนัในวาระต่างๆใหง้านส าเรจ็ 

5.6 ระดบัที ่ 5 หมายถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่ 4 และสามารถน าทมีงาน ให้
ปฏบิตัภิารกจิใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ เสรมิสรา้งความสามคัคใีนทมี โดยไมค่ านึงความชอบหรอืไมช่อบ
ส่วนตน มคีวามสามารถในการคลีค่ลาย หรอืแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในทมี ประสานสมัพนัธ์
สรา้งขวญัและก าลงัใจของทมี เพื่อปฏบิตัภิารกจิของส่วนราชการใหบ้รรลุผล 

วตัถปุระสงคก์ารประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย 

การประเมนิสมรรถนะระบบบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องส่วนราชการ และจงัหวดัของ
ไทย มวีตัถุประสงค ์3 ประการ ดงันี้ 

1. เพ่ือพฒันาระบบและสร้างกลไกการประเมิน 

การน าเอาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชใ้นระบบราชการของไทย จะช่วยท าใหเ้กดิ
การพฒันาระบบและสรา้งกลไกในการประเมนิใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนเกดิ
ความคุม้ค่าและความพรอ้มรบัผดิในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ส าหรบัส่วนราชการและจงัหวดั 
อนัจะเป็นช่องทางในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพของปญัหา และแนวทางในการ
พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่จะช่วยใหส้่วนราชการและจงัหวดั สามารถบรหิาร
ก าลงัคนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อบรรลุภารกจิและเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

2. เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

การน าเอาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชใ้นส่วนราชการและจงัหวดั จะท าใหเ้กดิการ
พฒันาสมรรถนะของหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการและส่วนจงัหวดั ใหม้ี
ความสามารถในการปฏบิตังิานในฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Partners) ใน
การบรหิารราชการของส่วนราชการและจงัหวดัได้ 

3. เพ่ือสร้างกลไกความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกลางบริหารทรพัยากรบคุคล 

การน าเอาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชใ้นส่วนราชการและจงัหวดั จะท าใหเ้กดิความ
สอดคลอ้งในการปฏบิตังิาน ขององคก์รทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยากรบุคคล เช่น องคก์ร
กลางทีร่บัผดิชอบในการท าหน้าทีเ่ชงินโยบายด้านการบรหิารก าลงัคนในภาพรวม (Human 

Resource Policy) และส่วนราชการและจงัหวดัซึง่รบัผดิชอบต่อยทุธศาสตร ์ และวธิปีฏบิตัดิา้น
การบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human Resource Strategy And Operation) 
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การวิจยัด้านทรพัยากรมนุษย ์

 การวจิยัดา้นทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Research) เป็นหน้าทีท่ีจ่ าเป็นอกี
หน้าทีห่นึ่งในบรรดาหน้าทีท่ีส่ าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เนื่องจาก องคก์ารต่างๆ ทัง้
องคก์ารของรฐัและเอกชนพยายามคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหา และความตอ้งการของลกูคา้หรอื
ประชาชน เพื่อน ามาประกอบการผลติสนิคา้หรอืการแสวงหาวธิกีารใหบ้รกิารแก่ประชาชนได้
ตรงจดุ ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารลดความเสีย่งหรอืความสญูเปล่าได ้ เนื่องจากการวจิยัเป็นการคน้หา
ขอ้เทจ็จรงิเพื่อน ามาตอบปญัหาทีต่ ัง้ไว ้ อยา่งเป็นระบบและระเบยีบ เช่น การสงัเกตเป็นระยะ
อยา่งสม ่าเสมอ การตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ งา่ยต่อการ
เขา้ใจ จะช่วยใหค้ าตอบทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2554 : 2)  
 ส าหรบัการวจิยัดา้นทรพัยากรมนุษยน์ัน้ มกัจะเกีย่วขอ้งกบัการคน้หาขอ้มลูทรพัยากร
มนุษยใ์นองคก์าร เช่น จ านวนแรงงานในปจัจุบนั อตัราการเขา้-ออกจากองคก์าร ประเภทของ
แรงงาน (ชาย หญงิ อาย ุ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถอื่นๆ) รวมทัง้ ขอ้มลูดา้นสุขภาพอนามยั 
และสภาพเงือ่นไขของการท างาน ซึง่องคก์ารจะตอ้งท าการคน้หาขอ้มลู หรอืน าเอาสถติจิาก
แหล่งทีเ่ชื่อถอืไดม้าท าการเปรยีบเทยีบประกอบการตดัสนิใจ ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้จะไดม้าจากการ 
ส ารวจ แบบสอบถาม การสงัเกต สมัภาษณ์ และกรณศีกึษา (Cherrington, 1995)  

กระบวนการวิจยัด้านทรพัยากรมนุษย ์

 ในการวจิยัต่างๆจะมขีัน้ตอนของการวจิยัทีส่ าคญั ซึง่การวจิยัดา้นทรพัยากรมนุษยเ์องก็
มคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยมขีัน้ตอนทีส่ าคญัต่างๆ ดงันี้ 

1. ขัน้ตอนการเลือกปัญหาท่ีจะท าวิจยั ซึง่ผูว้จิยัจะตอ้งรูว้่าจะเลอืกปญัหาใดในการ
วจิยั ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาทีรุ่นแรงและมกัเกดิขึน้เป็นประจ า เช่น ปญัหาการขาด ลา มา
สาย ปว่ย การขาดแคลนแรงงานในฤดตู่างๆ การคดัเลอืกไมด่พีอ การพฒันาอบรมไมต่รงจดุ 
เป็นตน้  

2. ขัน้ตอนก าหนดประเดน็ปัญหาในการวิจยั ในขัน้น้ีผูว้จิยัจะตอ้งท าการก าหนด
ประเดน็ปญัหาในการวจิยั ว่าจะศกึษาอะไรและมขีอบเขตมากน้อยแค่ไหน 

3. ขัน้ตอนการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อจะ
ไดท้ าการแยกแยะประเดน็ในการวจิยัออกเป็นขอ้ๆ 

4. ขัน้ตอนการตัง้สมมติฐาน เป็นขัน้ตอนทีผู่ศ้กึษาไดท้ าการก าหนดค าตอบคร่าวๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั 

5. ขัน้ตอนการเลือกเคร่ืองมือและวิธีการวิจยัท่ีเหมาะสม โดยอาจจะใชว้ธิกีารเกบ็
ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม การสงัเกต หรอื การทดลอง เป็นต้น  
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6. ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมูล ซึง่เมือ่ท าการเกบ็ขอ้มลูเสรจ็แลว้กจ็ะน าเอาเครือ่งมอื
เหล่านัน้มาท าการวเิคราะห ์แปลผลขอ้มลู เพื่องา่ยต่อการน าขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชต่้อไป 

7. ขัน้ตอนการน าเอาข้อมลูเหล่านัน้ไปใช้ โดยผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัอาจจะน าไปใช้
ในการแกไ้ขปญัหา การปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ หรอืบางครัง้อาจน าไปเป็นขอ้อา้ง
ในการเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

ซึง่ตวัอยา่งของการวจิยัทีเ่กี่ยวกบัทรพัยากรมนุษยน์ัน้ ผูเ้ขยีนจะขอกล่าวถงึการวจิยั
เกีย่วกบัทรพัยากรมนุษย ์ ทีผู่เ้ขยีนไดท้ าการวจิยัดว้ยตนเองเกีย่วกบับุคลากรในมหาวทิยาลยั
ราชภฎัทัว่ประเทศ โดยจะขอกล่าวถงึในบทเรยีนต่อไป 

สรปุสาระส าคญัประจ าบทท่ี 14 

 การบรหิารทรพัยากรมนุษยร์ว่มสมยั จะเน้นการพฒันาเครือ่งมอืทางการบรหิารต่างๆ
มาใช ้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ และยงัช่วยในการ
พฒันาปรบัปรงุใหร้ะบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเครือ่งมอื
ทางการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญั อาท ิ การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์ ซึง่เป็น
การวางแผนกลยทุธใ์นระยะยาว เป็นการก าหนดทศิทางเดนิขององคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารมคีวาม
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยการวางแผนนัน้สมาชกิในองคก์ารทุกคนตอ้งมสี่วนร่วมแบบบูรณา
การหลายๆ หน้าที ่ ส่วนกลยทุธข์องทรพัยากรมนุษยน์ัน้จะตอ้งเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บั ปรชัญา 
นโยบาย โปรแกรม การปฏบิตั ิ กระบวนการ และยงัตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการเมอืงดว้ย  
 เครือ่งมอืทางการบรหิารทีส่ าคญัอกีเครือ่งมอืหนึ่ง คอื ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ ทัง้นี้ เนื่องจากองคก์ารสมยัใหม่มกัมขีนาดใหญ่และมคีวามซบัซอ้นของขอ้มลู
มากขึน้ ดงันัน้ จงึตอ้งอาศยัระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏบิตังิาน เช่น ช่วยในการ
จดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัพนกังาน ช่วยสนบัสนุนการปฏบิตังิานในชวีติประจ าวนั ช่วยในการ
ตดัสนิใจและการวางแผน  ส่วนในภาครฐัของไทยกไ็ดม้กีารน าเอาระบบ “DPIS” มาใช ้ และยงั
ท าการพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัมเีครือ่งมอือื่นๆทีส่ าคญั
อกี เช่น “HR Scorecard” ซึง่ส านกังาน ก.พ. ไดน้ ามาใชส้ าหรบัการวดัประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานใน 4 ดา้นหลกั คอื ดา้นผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์าร ดา้นองคป์ระกอบ
ภายในองคก์าร ดา้นนวตักรรม และดา้นการเงนิ 

 นอกจากนี้  ยงัมเีครือ่งมอืทีส่ าคญัอื่นๆอกี เช่น การบรหิารผลการประเมนิ ซึง่เป็นการ
น าผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานจรงิของเจา้หน้าทีร่าชการ และน าเอาผลทีไ่ดม้าท าการ
บรหิารจดัการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทัง้ตวัผูป้ฏบิตังิานและต่อองคก์าร และยงัมเีครือ่งมอื
ทางการบรหิารทีเ่รยีกว่า การบรหิารสมรรถนะของบุคลากร เพื่อท าการคน้หา และพฒันา ทกัษะ 
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ความสามารถ ตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ ที่ท าใหเ้จา้หน้าทีร่าชการตลอดจนลกูจา้งในรปูแบบ
อื่นๆของรฐั ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานทีโ่ดดเด่นออกมา สุดทา้ยคอืการวจิยัดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ซึง่
เป็นวธิกีารคน้หาปญัหา และแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุอย่างมรีะบบ ซึง่องคก์ารสมยัใหม่
จ าเป็นจะตอ้งท าการวจิยั โดยเฉพาะในองคก์ารภาครฐั เพื่อใหก้ารด าเนินการมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และความประหยดัตามแนวทางของการบรหิารภาครฐัแนวใหม ่ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. อยากทราบว่าการจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธห์มายถงึอะไร 

2. จงอธบิายถงึความแตกต่างระหว่างการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ และการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยแ์บบเดมิ 

3. อยากทราบว่าองคป์ระกอบของการจดัการเชงิกลยุทธม์อีะไรบา้ง 

4. อยากทราบว่าระบบสารสนเทศมผีลต่อการด าเนินงานในองคก์ารสมยัใหมอ่ยา่งไร 

5. อยากทราบว่าการพฒันาระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็นกีช่่วง อะไรบา้ง 

6. จงอธบิายว่าระบบสารสนเทศมอีทิธพิลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งไร 

7. จงอธบิาย “DPIS” ว่าหมายถงึอะไร 

8. อยากทราบว่า “HR Scorecard” หมายถงึอะไรและมอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง 

9. จงบอกถงึประโยชน์ของการบรหิารผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานว่ามปีระโยชน์
ในดา้นใดบา้ง 

10. จงอธบิาย “สมรรถนะ” ว่าหมายถงึอะไร 

11. จงอธบิายถงึการวจิยัทรพัยากรมนุษยว์่าหมายถงึอะไร 

12. การวจิยัทรพัยากรมนุษยม์ขี ัน้ตอนอะไรบา้ง 
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บทท่ี 15  

กรณีศึกษา: การวิจยัการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั (ในสถาบนัการศึกษา) 
 

ผูเ้ขยีน (ผศ.เขมณฐั ภกูองไชย) เป็นผูท้ีค่ลุกคลกีบังานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
และใหค้วามสนใจต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์านานหลายปี นับตัง้แต่การเริม่ท างานครัง้
แรกที ่ บรษิทั รเีทล ซนิดเิคท (บรษิทัในเครอืของหา้งสรรพสนิคา้ แพรงตองส ์ของฝรัง่เศส) ใน
ต าแหน่งเจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล และบรษิทั ซเีอส เมทอล จ ากดั (บรษิทัในเครอืของ บรษิทั ซูมโิต
โม ประเทศญีปุ่่น) ในต าแหน่งเจา้หน้าทีฝ่า่ยบุคคล-ธุรการ  ซึง่ทัง้ 2 แห่งเป็นกจิการของเอกชน 
ก่อนทีจ่ะผนัตวัเองมารบัราชการในต าแหน่งอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั (มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี) และไดร้บัผดิชอบงานสอนดา้นรฐัประศาสนศาสตรห์ลากหลายวชิา โดยเฉพาะ
ในรายวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั จงึไดม้คีวามสนใจต่อการศกึษาคน้ควา้หาวธิกีาร
ในการพฒันาอาจารยห์รอืนักวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่เป็นบุคลากรทีร่บัผดิชอบในการ
ท าหน้าทีต่ามพนัธกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา ใหเ้ป็นผูท้ีม่ทีกัษะพเิศษต่อการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
อยา่งเหมาะสม  

โดยผูเ้ขยีนไดท้ าการวจิยัทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยป์ระจ าสาขารฐัประศาสนศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั ประเทศ
ไทย” (Factors Affecting Behavior In Conducting Research: Public Administration 

Lecturers In The Rajabhat Universities, Thailand)  ซึง่เป็นงานวจิยัดา้นการบรหิารทรพัยากร
มนุษยใ์นสถาบนัการศกึษา  และผูเ้ขยีนไดน้ ามาเป็นกรณศีกึษาตวัอยา่งนี้ ซึง่เป็นประโยชน์
อยา่งมากต่อผูท้ีส่นใจท าการศกึษา อกีทัง้งานวจิยัชิน้นี้ยงัมคีวามโดดเด่นในการแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรูค้วามสามารถและทกัษะทางดา้นวจิยัของผูเ้ขยีน ซึง่ผูท้ีศ่กึษาสามารถน าเอาไปเป็น
แนวทางในการวจิยัได ้ โดยเฉพาะระเบยีบวธิวีจิยัทีน่ ามาใชใ้นการวจิยันี้ เป็นระเบยีบวธิวีจิยัที่
ถูกตอ้งตามหลกัการของสากล ซึง่ผูเ้ขยีนไดร้บัการถ่ายทอดจากอาจารยผ์ูส้อน ทีม่หาวทิยาลยั 
เทก็ซสั  ประเทศสหรฐัอเมรกิา มหาวทิยาลยัทีผู่เ้ขยีนไดส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
และผสมผสานกบัหลกัคดิมุมมองตามแบบอยา่งของไทย ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยั
ทีผู่เ้ขยีนไดศ้กึษาในระดบัปรญิญาเอก ดงันัน้ จงึท าใหง้านวจิยัชิน้น้ีมมีุมมองทีห่ลากหลายอยา่ง
บรูณาการและมคีวามสมบรูณ์มากทีสุ่ด นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนยงัไดล้งตพีมิพท์ีใ่น  วารสารรฐั
ประศาสนศาสตร ์ ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ (สพบ.) (National Institute Of 

Development Administration) หรอื ทีน่ิยมเรยีกกนัทัว่ไปว่า นิดา้ (NIDA) ซึง่เป็นวารสารทีม่ ี
ระบบ “Peer Review Process” ทีไ่ดร้บัการยอมรบั โดยบทความทุกบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
เผยแพรใ่นวารสารน้ี เป็นบทความทีไ่ดม้าตรฐานและผ่านการกลัน่กรองโดยผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ี
ความเชีย่วชาญในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นอย่างด ี
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งานวจิยัฉบบันี้ ผูเ้ขยีนไดเ้ริม่ตน้จากการท าการศกึษาถงึขอ้บกพรอ่งของบุคลากรทาง
การศกึษาในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ าคญัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย คอื การท าหน้าที ่ “การสอน”  ใน
หวัขอ้ ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (Background And Significance Of The Study) 
ซึง่ผูเ้ขยีนไดก้ล่าวถงึ ความเป็นมาและประเดน็ปญัหาทีเ่กีย่วกบับุคลากรในสายวชิาการหรอื
อาจารยผ์ูส้อน  โดยเน้นการศกึษาไปทีน่กัวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อนในมหาวทิยาลยักลุ่มราช
ภฏั เนื่องจาก เป็นกลุ่มมหาวทิยาลยัทีป่ระสบกบัปญัหาดา้นคุณภาพของการเรยีนการสอน ทัง้น้ี 
เนื่องมาจากความบกพรอ่งทัง้ดา้นนโยบายในการบรหิารของผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั และความ
บกพรอ่งของตวัอาจารยผ์ูส้อนเอง ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามตระหนกัหรอืใหค้วามส าคญัต่อการเสาะ
แสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  หรอืการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ เพื่อน าเอาองคค์วามรูใ้หม่ๆ
เหล่านัน้ มาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอน ดงันัน้ จงึส่งผลใหคุ้ณภาพของการเรยีนการสอนใน
มหาวทิยาลยักลุ่มดงักล่าวนี้ ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ผูเ้ขยีนในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ
สถาบนัการศกึษาในกลุ่มนี้ และมคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะท าใหส้ถาบนัการศกึษาใน
กลุ่มนี้ เป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมชีื่อเสยีงในระดบัเอเชยีต่อไป จงึจ าเป็นตอ้ง
ท าการศกึษาวจิยั ในประเดน็ปญัหาดงักล่าวน้ี เพื่อจะไดท้ราบถงึสาเหตุของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ และ
ทราบถงึแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ทัง้แนวทางแกไ้ขในระดบัรฐับาล มหาวทิยาลยั คณะ 
สาขาวชิา เพื่อนรว่มงาน สามาขกิในครอบครวั และตวันกัวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อนเอง ซึง่
วธิกีารศกึษาประเดน็ปญัหานัน้ ผูเ้ขยีนไดเ้ริม่ตน้จากศกึษาประเดน็ปญัหาและปจัจยัแวดลอ้ม
อยา่งละเอยีด เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจปญัหาอย่างลกึซึง้ ซึง่เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการบรหิารและ
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ทีผู่ท้ าการวางแผนในการแกป้ญัหาหรอืวางแผนในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งทราบหรอืรบัรูถ้งึรากเงา้หรอืตน้ตอของปญัหาอยา่งลกึซึง้ ซึง่จะท าให้
การแกไ้ขปญัหาทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์รตรงจดุตรงประเดน็และมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

ผูเ้ขยีนยงัไดก้ าหนด วตัถุประสงคข์องการวจิยั (Research Objectives) โดยผูเ้ขยีนได้
ก าหนดวตัถุประสงคใ์หม้คีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัประเดน็ปญัหา อกีทัง้ครอบคลุมถงึสิง่ที่
ผูเ้ขยีนตอ้งการศกึษา กล่าวคอื เพื่อท าการส ารวจถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการท าวจิยัของ
อาจารย ์ ในระบบมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ โดยผูเ้ขยีนไดเ้น้นท าการศกึษากบัอาจารย์
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตร ์และการปกครองทอ้งถิน่ เพื่อจะไดน้ าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
นี้ มาประกอบการก าหนดนโยบายในการบรหิารหรอืการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นมหาวทิยาลยั
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อไป ซึง่หวัขอ้นี้ถอืเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูท้ีท่ าการศกึษาต าราเล่มนี้ ใน
แงท่ีว่่าการก าหนดวตัถุประสงคน์ัน้จะตอ้งม ี ความชดัเจน ซึง่จะท าใหผ้ลการวจิยัทีไ่ดส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของปญัหาทีท่ าการศกึษา และเป็นแนวทางในการท าใหผู้ว้จิยัสามารถบอกถงึ
รายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งศกึษา การวเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอผลการวจิยัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และสามารถปฏบิตั ิวดัและประเมนิผลไดจ้รงิ                             
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ส่วนการก าหนด กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual/ Theoretical Framework) นัน้ 
งานวจิยัน้ี ผูเ้ขยีนไดท้ าการพฒันาและก าหนดกรอบแนวคดิ โดยยดึกรอบพืน้ฐานของทฤษฏี
ทางดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Theories) เป็นแนวทางในการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยทฤษฏใีน 

3 กลุ่ม ดงันี้ 1) Theory Of Planned Behavior (TPB) ซึง่ทฤษฏนีี้ไดถู้กพฒันาขึน้โดย Ajzen 

(1991) และ Decomposition Of TPB ซึง่ถูกพฒันาขึน้โดย Taylor และ Todd (1995) 2) 

Technology Acceptance Model (TAM) ซึง่ทฤษฏนีี้ไดถู้กพฒันาขึน้โดย Davis (1989) และ 
TAM 2 ถูกพฒันาขึน้โดย Venkatesh และ Davis (2000) และ 3) The Unified Theory Of 

Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) ซึง่ทฤษฏนีี้ไดถู้กพฒันาขึน้โดย Venkatesh, 

Morris, Davis, และ Bala (2003) จากการก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษานี้ เป็นตวัอยา่งอนัดี
แก่ผูท้ีส่นใจศกึษาต าราเล่มนี้ ทีจ่ะไดท้ราบถงึวธิกีารในการก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษา ที่
จะตอ้งมคีวาม ตรงประเดน็ ทัง้ในดา้นเนื้อหา และถูกตอ้งตามระเบยีบวธิทีีใ่ชใ้นการวจิยั 
นอกจากนี้ ทฤษฎทีีไ่ดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิ ยงัเป็นทฤษฎทีีส่ามารถท าการอธบิายถงึ
ปรากฏการณ์ทีต่อ้งการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี อกีทัง้ ยงัตอ้งมเีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร หรอื
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของผูท้ าการวจิยั และสะทอ้นถงึ
ประโยชน์ต่อการน าไปปฏบิตัอิกีดว้ย อกีทัง้ ยงัไดแ้สดงออกถงึความขยนัหมัน่เพยีร ใน
การศกึษาหาความรูท้ีท่นัสมยั ของผูเ้ขยีน เพื่อทีจ่ะไดน้ าเอาความรูท้ีเ่ป็นสากลนี้มาใชใ้นการ
วจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การก าหนด สมมตฐิานการวจิยั (Research Hypotheses) ผูเ้ขยีนไดก้ าหนดสมตฐิานใน
การวจิยัน้ี ขึน้จากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวม
ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่สมมตฐิานทีไ่ดก้ าหนดขึน้น้ี มคีวามชดัเจนสามารถทดสอบได ้
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารตัง้
สมมตุฐิาน ทีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัการของการวจิยั นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนยงัไดท้ าการก าหนด 
ขอบเขตของงานวจิยั (Delimitations) ซึง่เป็นการบอกถงึขอบเขตของการวจิยัซึง่แต่ละเรือ่งมี
ขอบเขตทีไ่มเ่หมอืนกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บังบประมาณและเวลาทีจ่ะท าวจิยัแต่ละเรือ่ง โดยขอบเขต
ของงานวจิยั (Delimitations) นี้ ผูเ้ขยีนไดก้ าหนดขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กล่าวคอื ประชากรทีศ่กึษาเป็นอาจารยใ์นสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ รวมถึงรฐัศาสตรแ์ละการ
ปกครองทอ้งถิน่ เนื่องจากมหาวทิยาลยัราชภฏัหลายแห่งจะก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในสาขารฐั
ประศาสนศาสตร ์ สาขารฐัศาสตร ์ และสาขาการปกครองทอ้งถิน่ เป็นกลุ่มเดยีวกนั ซึง่การ
ก าหนดกลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัน้ี (Single Field) จะท าใหผ้ลการวจิยัหรอืขอ้
คน้พบจากการวจิยัน้ี มคีวามถูกตอ้งและเชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด (Accuracy) ทัง้นี้ เนื่องจากหาก
ท าการศกึษากบักลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั อาจท าใหผ้ลการวจิยัแตกต่างกนัได ้
ส่วนขอบเขตดา้นพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทีเ่ปิดสาขารฐั
ประศาสนศาสตร ์รวมถงึรฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ซึง่มทีัง้หมด 22 แห่ง (เกบ็ขอ้มลูช่วง
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เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2556) ส่วนตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ นัน้ แบ่งเป็น ตวัแปรอสิระ
หรอืตวัแปรท านาย (Independent Variables/ Predictors) โดยมทีัง้สิน้ 7 ตวัแปร และตวัแปร
ตามหรอืตวัแปรหลกั (Dependent Variable/ Criterion Variable) คอื พฤตกิรรมในการท าวจิยั 
(Behavior In Conducting Research) 

ขอ้จ ากดัของงานวจิยั (Limitations) ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึขอ้จ ากดัหรอืจดุอ่อน
ของการวจิยัในครัง้นี้ ซึง่เป็นการแจง้ใหผู้ท้ ีท่ าการศกึษาไดท้ราบว่าในการศกึษาครัง้นี้ มอุีปสรรค
หรอืขอ้จ ากดัอะไรบา้งทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ และอาจท าใหก้ารศกึษาไมส่มบรูณ์ได ้ ซึง่เป็น
การสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูแ้ละประสบการณ์ของผูว้จิยัว่า การท าวจิยัแต่ละเรือ่งนัน้อาจมี
ขอ้จ ากดัหรอือุปสรรคบางอยา่งทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้กดิขึน้ ซึง่ผูท้ าการวจิยัจะตอ้งคาดการณ์
บางสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้โดยบงัเอญิ และหาทางป้องกนัเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้ ซึง่จากกรณตีวัอยา่ง
งานวจิยัน้ี ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัของการวจิยั คอื เนื่องจากงานวจิยันี้ ไดท้ าการศกึษาเฉพาะ
อาจารยใ์นสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ สาขารฐัศาสตร ์ และสาขาการปกครองทอ้งถิน่ ดงันัน้ ผล
ของงานวจิยัน้ี จงึอาจไมส่ามารถอธบิายถงึพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยใ์นสาขาอื่นๆ ได ้
เช่น สาขาบรหิารธุรกจิ สาขาทางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืสาขาเทคโนโลย ี เป็นตน้ และเนื่องจาก
งานวจิยัน้ี ไดท้ าการศกึษาเฉพาะอาจารยใ์นกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฎั ดงันัน้ ผลของการวจิยัน้ี 
จงึอาจไมส่ามารถครอบคลุมรวมไปถงึมหาวทิยาลยัของรฐักลุ่มอื่นๆ หรอื มหาวทิยาลยัเอกชน
อื่นๆ ได ้เน่ืองจากปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ อาจแตกต่างกนั อกีทัง้ เนื่องจากงานวจิยัน้ีได้
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู ซึง่เป็นแบบระดบัมาตราส่วนประมาณค่า (A 

Likert-type Scale) ส าหรบัการวดัปจัจยัความเชื่อของบุคคล (PU, PE, SI, FC) ดงันัน้ ขอ้มลูที่
ไดอ้าจถูกปนเป้ือนจากอคตคิวามแปรปรวนทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการใชก้ารวดัค่าตวัแปรเป็นการ
ใชก้ารวดัทีเ่หมอืนกนั (Common Method Variance-CMV)  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั (Expected Benefits) ผูเ้ขยีนไดแ้สดงใหท้ราบว่าเมือ่ท าวจิยั
เสรจ็แลว้ผลการวจิยัทีไ่ด ้ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งไร และผลของการวจิยัจะน าไปใชอ้ะไรได้
บา้ง ซึง่ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายถงึประโยชน์ของงานวจิยัครัง้นี้ เชื่อมโยงหรอืเน้นใหเ้หน็ถงึความส าคญั
ของเรือ่งทีท่ าการวจิยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ โดยพยายามชีใ้หเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ในวงวชิาการ โดยการน าผลการวจิยัทีไ่ด้ ไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย
ทางการบรหิารบุคลากร ปรบัปรงุการเรยีนการสอน และสนบัสนุนการท าวจิยัต่อไป นอกจากนี้ 
ผูเ้ขยีนยงัได ้ท าการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ (Definition Of Terms) เอาไวด้ว้ย เพื่อ เป็นการ
อธบิายถงึความหมายของค า กลุ่มค า ขอ้ความ หรอื ตวัแปรทีผู่เ้ขยีนไดท้ าการศกึษา เพื่อเป็น
การสื่อความหมายใหผู้ท้ีศ่กึษางานวจิยัฉบบัน้ี ไดเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนักบัผูเ้ขยีน เช่น ค าว่า 
“Behavior In Conducting Research” (พฤตกิรรมในการท าวจิยั) “Perceived Usefulness” 
(การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์) “Perceived Ease” (การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั) “Social 

Influence” (อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั) “Facilitating Condition” (เงือ่นไขสนบัสนุนต่อ
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การท าวจิยั) ซึง่ค าบางค าอาจไมม่คีวามหมายทีช่ดัเจนโดยตรง หรอือาจไมเ่คยมผีูใ้ดไดท้ าการ
ก าหนดความหมายเอาไว ้ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึตอ้งท าการประยกุตโ์ดยใชค้วามหมายและวธิกีารวดั
ตวัแปร มาเป็นค านิยามของค าดงักล่าว ซึง่รายละเอยีดของงานวจิยัฉบบัน้ี มรีายละเอยีดและ
หวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

ท่ีมาและความส าคญัของการวิจยั 

เนื่องจากว่าแนวโน้มในการใหค้วามสนใจเกีย่วกบัพฤตกิรรม สมรรถนะ และปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัของอาจารย ์ มมีากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากการ
ก าหนดพนัธกจิหลกัของสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษา ไดเ้น้นใหบุ้คคลากรใน
สายวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อน ตอ้งท าการคน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  มาใชใ้นการเรยีนการสอนอยู่
เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัรปูแบบการศกึษาในประเทศที่พฒันาแลว้ ทีเ่น้นไปยงัการสรา้งสรรค์
ผลงานและการพฒันาองคค์วามรูข้องอาจารยผ์ูส้อน ดว้ยการคน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ จากการ
ศกึษาวจิยั (Commins, Songkasiri, Tia, & Tipakorn, 2008; Nitungkorn, 2001; 

Sangnapaboworn, 2003; Sombatsompop, Markpin, Ratchatahirun, Yochai, Wongkaew, 

& Premkamolnetr, 2010) 

นอกจากนี้ ผลงานการวจิยัยงัถูกน ามาใชส้ าหรบัการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย)์ การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของ
อาจารย ์รวมถงึน ามาใชเ้ป็นดชันีชีว้ดัระดบัคุณภาพของมหาวทิยาลยัอกีดว้ย ซึง่รฐับาลไทยไดม้ี
ความพยายามทีจ่ะน าเอาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเขา้มาใช้ (Nitungkorn, 2001; 

Sangnapaboworn, 2003; Waugh, & Ketusiri, 2009) โดยการประกนัคุณภาพการศกึษา
จะตอ้งเริม่ต้นดว้ยการท าการประเมนิคุณภาพการศกึษา ประกอบดว้ย การประเมนิ 2 ประเภท 
คอื 1) การประเมนิคุณภาพภายใน (Internal Assurance) ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการ การ
เรยีนการสอนและกจิกรรมต่างๆภายในมหาวทิยาลยั และ 2) การประเมนิคุณภาพภายนอก 
(External Assurance) ซึง่หมายถงึ การทีม่หาวทิยาลยัจะตอ้งถูกประเมนิจากหน่วยงาน
ภายนอกดว้ย โดยการประเมนินัน้ จะเป็นหลกัเกณฑท์ีส่ามารถวดัและตรวจสอบระบบคุณภาพ
ของการศกึษาได ้ ซึง่ประกอบดว้ย 9 ดา้น ดงันี้ 1) พนัธกจิ วตัถุประสงค ์ และการวางแผน 
(Mission/ Objective/ Planning) 2) การเรยีนการสอน (Teaching And Learning)  3) กจิกรรม
ของนกัเรยีน (Student Recreational Activities) 4) งานวจิยั (Research) 5) การใหบ้รกิาร
วชิาการแก่สงัคม (Social Academic Service) 6) การบ ารงุรกัษาศลิปะและวฒันธรรม 
(Preservation Of Arts And Culture) 7) การบรหิารจดัการ (Administration) 8) การจดัสรร
งบประมาณ (Budgeting) และ 9) การประกนัคุณภาพและการเพิม่ประสทิธภิาพ (Quality 

Assurance And Enhancement) (Nitungkorn, 2001)  
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ผลจากการน าระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามาใช ้ไดส้่งผลใหอ้าจารยผ์ูส้อนถูกบบี
บงัคบัใหต้อ้งหนัมาเน้นความส าคญัต่อการท าวจิยัมากขึน้ เนื่องจาก จ านวนของผลงานวจิยัถอื
เป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของคุณภาพมหาวทิยาลยั (Commins et al., 2008; Svasti & Asavisanu, 

2006) ดงันัน้ การท าหน้าทีใ่นการสอนแต่เพยีงอย่างเดยีว จงึอาจไมเ่พยีงพอส าหรบัการเป็น
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของไทยอกีต่อไป แต่จะตอ้งมกีารท าวจิยัอกีดว้ย (Nitungkorn, 2001; 

Numprasertchai & Igel, 2005; Sinthunava, 2011) ส่วนเหตุผลทีผู่เ้ขยีน/วจิยัไดเ้ลอืก
ท าการศกึษากบัอาจารยใ์นกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏันัน้ เนื่องจากผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาทบทวน
วรรณกรรมแลว้พบว่า นกัวชิาการหรอือาจารยข์องมหาวทิยาลยัในกลุ่มดงักล่าว มผีลงานวจิยั
ค่อนขา้งน้อยเมือ่เทยีบกบัอาจารยใ์นมหาลยัชัน้น าเก่าแก่ของรฐั (Intaganok, Waterworth, 

Savachulamanee, Grasaresom, & Homkome, 2008; Sangnapaboworn, 2003; Sinlarat, 

2004; Sinthunava, 2011; Sombatsompop et al., 2010; Svasti & Asavisanu, 2006)  
ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมไดพ้บว่า มหีลากหลายประเดน็ทีเ่คยมผีูศ้กึษาวจิยัไดร้ะบุ

ไว ้ และอาจเป็นปจัจยัทีส่่งผลใหเ้กดิความแตกต่างของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย เช่น เมือ่ท า
การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มมหาวทิยาลยัชัน้น าเก่าแก่ของรฐัเดมิ กบักลุ่มมหาวทิยาลยัใหม่จะ
พบว่ากลุ่มมหาวทิยาลยัชัน้น าเก่าแก่ของรฐัเดมิ ไดเ้น้นใหอ้าจารยแ์ละนกัวชิาการท าการวจิยัมา
นานกว่ามหาวทิยาลยักลุ่มใหมม่าก (Sangpabowarn, 2003) และประเดน็ทีส่ าคญัคอืกลุ่ม
มหาวทิยาลยัชัน้น าเก่าแก่ของรฐัเดมิ ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลมากว่ามหาวทิยาลยั
กลุ่มใหม ่ อกีทัง้ยงัมภีาระงานสอนทีน้่อยกว่า และมสีดัส่วนของอาจารยก์บันกัศกึษาทีน้่อยกว่า
อกีดว้ย (Kirtikara, 2012) ซึง่ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ี อาจส่งผลใหผ้ลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 2

กลุ่มนี้มจี านวนทีแ่ตกต่างกนั  
อยา่งไรกต็าม หากท าการพจิารณาอย่างตรงไปตรงมาแลว้กจ็ะพบว่า ไม่มกีารศกึษาใน

รปูแบบของการสงัเกตทดลองเชงิประจกัษ์ (Empirical Research) หรอืไม่มงีานวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) ทีจ่ะเป็นการสนบัสนุนหรอืยนืยนัไดอ้ยา่งชดัเจนว่า มปีจัจยัใดบา้งทีม่ ี
ผลกระทบหรอืมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยัอยา่งแทจ้รงิ หรอื
สามารถกล่าวไดว้่า ขอ้มลูและผลงานวจิยัทีม่อียู่ในปจัจบุนั ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะเป็นตวัแบบของ
ค าแนะน าทีด่ ีทีจ่ะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดา้นงานวจิยัทีม่จี านวนค่อนขา้งน้อย อกีทัง้ยงั
ไมส่ามารถทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสนบัสนุนการท าวจิยั ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัได้
อยา่งจรงิจงั โดยเฉพาะขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมในการท าวจิยั ของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัใน
กลุ่มใหม ่ ดงันัน้ ผูเ้ขยีน/วจิยัจงึตอ้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการท าวจิยั ของอาจารย์
มหาวทิยาลยัไทยโดยเฉพาะอาจารยร์าชภฏัอย่างแทจ้รงิ ซึง่จะสามารถช่วยแกไ้ขปญัหา เช่น 
การจดัหาโปรแกรมในการฝึกอบรมเกีย่วกบัการวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม อกีทัง้ ยงัสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่างๆใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ  
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นอกจากนี้ ยงัช่วยสนบัสนุนอาจารยม์หาวทิยาลยัในการท าวจิยัได้ตามแนวทางที่
ถูกตอ้ง และส่งผลลพัธท์ีด่ใีนระดบัประเทศ ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการน าผลงานวจิยัเหล่านี้มา
ใช ้ในการพฒันาประเทศตามแนวทางทีถู่กตอ้งต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั (Purpose Of The Study) 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส ารวจว่า มปีจัจยัใดบา้งทีม่ผีลกระทบต่อ
พฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยักลุ่มราชภฏัทัว่ประเทศ โดยการวจิยัน้ีจะเน้น
การส ารวจเฉพาะอาจารยใ์นสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรแ์ละรฐัศาสตรเ์พยีง 2 สาขาเท่านัน้ 
ทัง้นี้ เพื่อใหผ้ลการวจิยัหรอืขอ้คน้พบจากการวจิยัครัง้นี้ มคีวามถูกตอ้งและเชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด 
(Accuracy) เนื่องจากพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารยใ์นแต่ละศาสตรห์รอืในแต่ละสาขาวชิา 
อาจมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ถงึแมว้่าไดพ้บหลกัฐานจากงานวจิยัเชงิปรมิาณชิน้หนึ่งทีไ่ดร้ะบุว่า 
ความแตกต่างในสาขาวชิาหรอืศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนันัน้ จะไมม่ผีลอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ ต่อ
จ านวนผลงานวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยัในประเทศมาเลเซยีทีผ่ลติได ้ (Hassan, Tymms & 

Ismail, 2008) อยา่งไรกต็าม จากหลกัฐานเพยีงชิน้เดยีวดงักล่าวนี้ กย็งัไมเ่พยีงพอทีจ่ะสรปุหรอื
ยนืยนัไดเ้ช่นเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อทีจ่ะท าใหไ้ดผ้ลลพัธจ์ากการวจิยัทีม่คีวามถูกตอ้งแมน่ย าและ
เชื่อถอืไดม้ากยิง่ขึน้ งานวจิยัฉบบันี้ จงึไดเ้น้นการส ารวจเพยีงสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรแ์ละ
สาขาวชิารฐัศาสตรเ์ท่านัน้  

กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual/ Theoretical Framework) 

 งานวจิยัฉบบันี้ ไดพ้ฒันาและก าหนดกรอบแนวคดิโดยยดึหลกัการพืน้ฐานของทฤษฏทีีว่่า
ดว้ยพฤตกิรรมของมนุษย ์ ซึง่ใชท้ฤษฏทีีเ่กีย่วกบัทฤษฎพีฤตกิรรมมนุษย ์ (Behavioral Theories) 

3 กลุ่ม ประกอบกนั ดงันี้ 
1. Theory Of Planned Behavior (TPB) โดยทฤษฏนีี้ถูกสรา้งขึน้โดย Ajzen (1991) 

และ Decomposition Of TPB และถูกน ามาพฒันาต่อโดย Taylor และ Todd (1995)  

2. Technology Acceptance Model (TAM) ซึง่ทฤษฏนีี้ถูกสรา้งขึน้โดย Davis (1989) 

และต่อมาไดพ้ฒันาเป็น TAM 2 โดย Venkatesh และ Davis (2000) 

3. The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) ซึง่ทฤษฏี
นี้ถูกพฒันาขึน้โดย Venkatesh, Morris, Davis และ Bala (2003)  

 ทฤษฏทีัง้ 3 กลุ่มเหล่านี้ ถูกสรา้งขึน้โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการอธบิายพฤตกิรรม
ของมนุษยว์่า มปีจัจยัอะไรบา้งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจว่า จะท าหรอืไมท่ าพฤตกิรรมนัน้ๆ หรอื
กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื มนุษยจ์ะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ หรอืไม่นัน้ ขีน้อยูก่บัความเชื่อ (Beliefs) ต่างๆใน
สิง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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 ทฤษฏกีลุ่มแรกถูกสรา้งขึน้มาจากทฤษฏ ีThe Theory Of Reasoned Action (TRA) โดย 
Fishbein และ Ajzen ในปี 1975 (Taylor & Todd, 1995) ทฤษฎดีงักล่าว ม ี3 ความเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่  

1. Attitude Toward The Behavior  

2. Subjective Norm 

3. Perceived Behavioral Control 

 ซึง่ในงานวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรน์ัน้ TPB ถอืว่าไดร้บัความนิยมอย่างมาก ในการ
น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิของการวจิยัอย่างแพร่หลาย เช่น ไดป้รากฏในผลงานวจิยัของ Clarke 

(2010 ) และในผลงานของ Huang, Lin และ Chuang (2007) ส่วนทฤษฎ ีThe Decomposition Of 

Theory Of Planned Behavior เป็นทฤษฏทีีถู่กพฒันาหรอืประยุกตข์ึน้จาก TPB โดยเป็นการ
ขยาย 3 ความเชื่อของ TPB ออกไป ยกตวัอย่าง เช่น ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมนัน้ ถูกขยาย
ออกเป็น Relative Advantages, Compatibility, และ Complexity โดยการน าเอาทฤษฎนีี้มา
ประยกุตใ์ช ้ ซึง่ไดป้รากฏอยู่ในผลงานต่างๆ เช่น Hsu และ Chiu (2004) หรอื Shih และ Fang 

(2004) อยา่งไรกต็ามทฤษฏกีลุ่มนี้ ไม่ไดม้กีารสรา้งค าถามอนัเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัทีแ่น่นอน 
แต่ไดม้กีารพฒันาไปสู่ทฤษฎใีนกลุ่มทีส่อง ทีจ่ะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

 ทฤษฏกีลุ่มทีส่อง เป็นทฤษฏทีีถู่กประยกุตแ์ละพฒันามาจากกลุ่มแรก โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อน ามาใชใ้นการแก้ไขปญัหาขององคก์าร เนื่องจากว่าลกูจา้งหรอืบุคลากรจะไม่ปรารถนาทีจ่ะใช้
เทคโนโลย ี หรอืระบบโปรแกรมใหมท่ีอ่งคก์ารไดน้ ามาใชใ้นองคก์าร ซึง่ประเดน็ค าถามทีเ่ป็น
เหตุผลของการประยกุตเ์อาทฤษฎกีลุ่มนี้มาใช ้ เนื่องจากตอ้งการทราบว่า ปจัจยัอะไรบา้งทีท่ าให้
บุคลากรปฏเิสธหรอืใหก้ารยอมรบัต่อการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื มปีจัจยั
อะไรบา้งทีจ่ะช่วยอธบิายถงึพฤตกิรรมเช่นนัน้ได ้ โดยทฤษฏใีนกลุ่มนี้ไดเ้ริม่ต้นขึน้จากทฤษฎกีาร
ยอมรบัในเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model-TAM) ทีถู่กเสนอโดย Davis (1989) ต่อมา
ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นทฤษฎ ีเพื่อสรา้งกรอบในการศกึษาอย่างแพรห่ลาย และไดร้บัการยนืยนัว่า เป็น
เครือ่งมอืในการท านายความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย ์ (Behavioral Intention) หรอื 
เป็นพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์(Actual Behavior)  

ทฤษฎ ีTAM ไดเ้สนอปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมมนุษยไ์ว ้2 ปจัจยัใหญ่ๆ คอื 1) การ
รบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness Of Use-PU) และ 2) การรบัรูถ้งึความง่าย 
(Perceived Ease Of Use-PEOU/ PE) โดยในงานวจิยันี้ ไดพ้จิารณาการประยุกตใ์ชท้ฤษฎ ีTAM 

เป็นอนัดบัแรก ทัง้นี้ เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คอื 1) ความนิยมแพร่หลายในการศกึษาและ
ทดสอบทฤษฎ ีTAM (Chuttur, 2009; Lee, Kozar, & Larsen, 2003)  2) ตวัแปร PU และ PEOU 

ไดร้บัการทดสอบและการยนืยนัจากงานวจิยัเชงิประจกัษ์หลายฉบบั มาเป็นระยะเวลานานหลาย 
สบิปีว่า เป็นตวัแปรท านายทีด่ ี ทีส่ามารถอธบิายถงึความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม หรอืเป็น
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พฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิได ้ (Pavlou & Vryonides, 2009; Swanson, 1982; Szajna, 1996) และ 3) 
ทฤษฎ ี TAM ซึง่ถอืเป็นทฤษฎทีีถู่กพฒันามาจากทฤษฎกีลุ่มพฤตกิรรมศาสตร ์ รวมถงึถูก
พฒันาขึน้ก่อนทฤษฎ ีTAM 2 และ UTAUT 

 ส าหรบัทฤษฏ ี  TAM 2 ซึง่ถูกเสนอขึน้โดย Venkatesh และ Davis (2000) นัน้ไดถู้ก
พฒันามาจากทฤษฎ ีTAM ซึง่ไดม้กีารเพิม่ 5 องคป์ระกอบยอ่ยเขา้ไปใน Perceived Usefulness 
เนื่องจากงานวจิยัหลายฉบบัทีผ่่านมาไดค้น้พบว่า ตวัแปรดงักล่าวนี้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมมนุษย์
ค่อนขา้งสูง ซึง่ทฤษฏใีนกลุ่มนี้ ทัง้ TAM และ TAM 2 ไดม้กีารสรา้งค าถามอนัเป็นเครื่องมอืในการ
ท าวจิยั (Items In Instrument) ทีแ่น่นอนและพบว่า ปจัจยัหลกัทัง้ 2 องคป์ระกอบนี้ (Perceived 

Usefulness และ Perceived Ease) มคี่าความตรงและความเทีย่ง (Validity และ Reliability)

ค่อนขา้งสูง กล่าวคอื ค่าความเทีย่ง (Reliability) ขององคป์ระกอบทัง้สองใน TAM 2 คอือยูใ่นช่วง
จาก .80 ถงึ .98 (Venkatesh & Davis, 2000) 

 อยา่งไรกต็าม ทฤษฎใีนกลุ่มทีส่องนี้ไดถู้กวจิารณ์ในแงมุ่มของจ านวนปจัจยัหรอืตวัแปร
ท านาย (Predictors) ว่า มจี านวนทีน้่อยเกนิไป ซึง่อาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าการอธบิายถงึพฤตกิรรม
ของบุคคลในองคก์ารได ้ (Chuttur, 2009) ดงันัน้ จงึไดม้กีารพฒันาทฤษฏใีนกลุ่มที ่ 3 ขึน้อกี
กล่าวคอื ไดม้กีารพฒันาทฤษฏต่ีอจากทฤษฏใีนกลุ่มทีส่อง ซึง่มจี านวนของตวัแปรท านายมากขึน้ 
เรยีกว่า ทฤษฎ ีThe Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) ซึง่ได้
พฒันาขึน้โดยท าการเปรยีบเทยีบกบั 8 แบบจ าลองของ 8 ทฤษฎ ีไดแ้ก่  

1. Theory Of Reasoned Action (TRA) 

2. Technology Of Acceptance Model (TAM)  

3. Motivational Model (MM)  

4. Theory Of Planned Behavior (TPB)  

5. Model Combing The TAM And TPB (C-TAM-TBP) 

6. Innovation Diffusion Theory (IDT)   

7. Social Cognitive Theory (SCT)  

8. Model Of PC Utilization (MPCU)  

 ทฤษฎ ีUTAUT ไดท้ าการน าเสนอถงึ 4 ปจัจยัหรอื 4 องคป์ระกอบหลกั ทีส่ามารถอธบิาย
เกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษยไ์ด ้ดงันี้ 1) Performance Expectancy  2) Effort Expectancy 3) Social 

Influence และ 4) Facilitating Conditions  ส าหรบั “Performance Expectancy” นัน้ จะมี
ความหมายไปในลกัษณะเดยีวกบั “Perceived Usefulness” ของทฤษฎ ีTAM/ TAM 2 ส่วน “Effort 

Expectancy” นัน้จะมคีวามหมายเดยีวกบั “Perceived Ease” จากทฤษฎ ี TAM/ TAM 2 นัน่เอง 
นอกจากนี้ ทฤษฎ ี“UTAUT” ยงัไดเ้สนอถงึปจัจยัแทรกซอ้นหรอืปจัจยัเงือ่นไขอกีหลายตวัเช่น เพศ 
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ประสบการณ์ เป็นต้น ส่วนค่าความเทีย่งและความตรงของ 4 ปจัจยัหลกัดงักล่าวนี้ พบว่ามคี่า
ความตรงและความเทีย่งสูงทีเ่ช่นเดยีวกนั (Venkatesh et al. 2003)  

 นอกจากปจัจยัหรอืตวัแปรท านายทีไ่ดอ้้างองิจากทฤษฎ ี 3 กลุ่มดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ใน
งานวจิยัทีผ่่านๆ มายงัไดพ้บอกีว่า ระดบัการศกึษาของอาจารยห์รอืนักการศกึษา มผีลต่อจ านวน
งานวจิยัทีอ่าจารยผ์ลติได ้ (Clarke, 2010; Kirtikara, 2012; Sangnapabowarn, 2003; Su, 2011) 

รวมถงึ ภาระงานสอนของอาจารยท์ีม่ากกว่า 9 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์กม็ผีลกระทบในเชงิลบต่อเวลาที่
อาจารยใ์ชไ้ปกบัการผลติงานวจิยั และยงัไดม้ผีลกระทบต่อเนื่องไปถงึจ านวนของงานวจิยัที่
อาจารยผ์ลติได ้ (Hassan, Tymms, Ismail, 2008; Mitchell & Rebne, 1995) ทัง้นี้เป็นเพราะว่า
อาจารยต์อ้งการเวลาทีม่ากพอ ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้และการเขยีนผลงานวจิยั (Borg, 2007; 

Borg & Alshumaimeri, 2012) 

 ดงันัน้ กรอบแนวคดิหรอืแบบจ าลองการศกึษาของงานวจิยัฉบบันี้ จงึถูกสรา้งขึน้จาก 3 
กลุ่มทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของมนุษยด์งักล่าว ตลอดจนไดท้ าการพฒันาตวัแปรท านาย
เพิม่เตมิขึน้ อนัเนื่องมาจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามทีไ่ดก้ล่าวอ้างองิ
ขา้งตน้ ดงันัน้จงึสรปุไดว้่ากรอบแนวคดิของงานวจิยัฉบบันี้ มพีืน้ฐานมาจากหลกัการและทฤษฎ ี
ในกลุ่มเหล่านี้ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรปูภาพดงัต่อไปนี้ 

 

รปูภาพท่ี 15 -  1 กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual/ Theoretical Framework) 
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สมมติฐานการวิจยั (Research Hypotheses) 

 H1: สมมตฐิาน 1 การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) มี
ผลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H2: สมมตฐิาน 2 การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H3: สมมตฐิาน 3 อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social Influence) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H4: สมมตฐิาน 4 ปจัจยัสนับสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H5: สมมตฐิาน 5 ระดบัการศกึษาทีสู่งสุด (Degree Level/ Highest Qualification) มี
ผลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H6: สมมตฐิาน 6 ภาระงานสอน (Teaching Loads/ Workloads) มผีลกระทบทางลบต่อ
เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent On Research) 

 H7: สมมตฐิาน 7 เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent On 

Research) มผีลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

ขอบเขตของงานวิจยั (Delimitations) 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คอื อาจารยใ์นสาขารฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตร ์และ
อาจรบัผดิชอบการสอนในสาขาการปกครองทอ้งถิน่ดว้ย เนื่องจากมหาวทิยาลยัราชภฏัหลาย
แห่งไดก้ าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ รฐัศาสตร ์ และการปกครองทอ้งถิน่ 
เป็นกลุ่มเดยีวกนั และเพื่อใหผ้ลของการวจิยัหรอืขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี มคีวามถูกตอ้งและ
เชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด (Accuracy) จงึท าการศกึษาเฉพาะในศาสตรเ์ดยีว (Single Field) ทัง้นี้ 
เนื่องจากพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารย ์ ในแต่ละสาขาหรอืแต่ละศาสตรน์ัน้ อาจมคีวาม
แตกต่างกนัได ้ ถงึแมว้่าไดม้ปีรากฏในงานวจิยัเชงิปรมิาณฉบบัหนึ่งระบุว่า ความแตกต่างใน
สาขาหรอืศาสตรแ์ต่ศาสตร ์ไมม่ผีลอย่างมนียัส าคญัทางสถติต่ิอจ านวนของผลงานวจิยัทีอ่าจารย์
ในประเทศมาเลเซยีผลติได ้ (Hassan, Tymms, & Ismail, 2008) อยา่งไรกต็าม หลกัฐานจาก
งานวจิยัเพยีงฉบบัเดยีวกอ็าจไมเ่พยีงพอทีจ่ะเป็นขอ้สรุปหรอือา้งถงึได ้ 

2. พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรรฐั
ประศาสนศาสตรร์วมถงึรฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ ซึง่มทีัง้หมด 22 แห่ง (ส ารวจเมือ่
ปลายปี 2556 จากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทัง้หมด 40 แห่ง) 

3. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอื ช่วงเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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4.1  ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรท านาย (Independent Variables/ Predictors)

ทัง้สิน้ 7 ตวั ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) การ
รบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease) อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social 

Influence) เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions) ระดบัการศกึษาสงูสุด 

(Degree Level/ Highest Qualification) ภาระงานสอน (Teaching Loads) และ เวลาทีใ่ช้
ส าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent On Research) 

4.2  ตวัแปรตามหรอืตวัแปรหลกั (Dependent Variable/ Criterion Variable) 
คอื พฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 

ข้อจ ากดัของงานวิจยั (Limitations) 

1.  เนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้ ไดท้ าการศกึษาเฉพาะอาจารยใ์นสาขารฐัประศาสน
ศาสตร ์รฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ ดงันัน้ ผลของงานวจิยันี้ จงึอาจไมส่ามารถน าไปใชใ้น
การอธบิายถงึพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยใ์นสาขาอื่นๆได ้ เช่น อาจารยใ์นสาขา
บรหิารธุรกจิ สาขาทางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืสาขาเทคโนโลย ีเป็นต้น 

2.  เนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้ ไดศ้กึษาเฉพาะอาจารยใ์นกลุ่มของมหาวทิยาลยัราชภฎั 
ดงันัน้ ผลของงานวจิยัฉบบันี้ จงึอาจไมส่ามารถครอบคลุมรวมไปถงึมหาวทิยาลยัของรฐัในกลุ่ม
อื่นๆ หรอื มหาวทิยาลยัเอกชนอื่น ๆ ได ้ เน่ืองจากปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ อาจมคีวาม
แตกต่างกนั  

3.  เนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้ ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู ซึง่เป็นแบบระดบั
มาตราส่วนประมาณค่า (A Likert-type Scale) ส าหรบัการวดัปจัจยัความเชื่อของบุคคล (PU, 

PE, SI, FC) ดงันัน้ ขอ้มลูทีไ่ด ้จงึอาจถูกปนเป้ือนจากความมอีคตแิละความแปรปรวน ทีเ่กดิขึน้
จากการใชก้ารวดัทีเ่หมอืนกนั (Common Method Variance CMV) (Etchegaray & Fischer, 

2010; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003; Podsakoff, MacKenzie, & 

Podsakoff, 2012)  

 อยา่งไรกต็าม ส าหรบัการควบคุมค่าอคตคิวามแปรปรวนน้ี สามารถกระท าได้ 2 วธิี
หลกัๆ ดงันี้ 1) การออกแบบงานวจิยัให้มคีวามเหมาะสมและป้องกนัการเกดิค่าอคตคิวาม
แปรปรวน ตามค าแนะน าของ Podsakoff et al. (2003) และ Podsakoff et al. (2012) ซึง่ใน
วธิกีารนี้ จะสามารถกระท าไดก่้อนการเกบ็ขอ้มลู ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้ไดป้ฏบิตัติามค าแนะน า
ดงักล่าว ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) ต่อไป 2) การน าสถติมิาใชใ้น
การควบคุม (Reio, 2010) ซึง่งานวจิยัฉบบันี้ไดใ้ชเ้ทคนิควธิทีีเ่รยีกว่า “Harman’s Single-factor 

Test” (Podsakoff et al., 2003; Reio, 2010) เพื่อท าการตรวจสอบค่าอคตคิวามแปรปรวนที่
เกดิขึน้จากการใชว้ธิกีารวดัประเภทเดยีวกนั ว่าจะมผีลกระทบต่อผลของงานวจิยัหรอืไม่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั (Expected Benefits) 

1. ประโยชน์ต่อรฐับาล ซึง่จะสามารถน าเอาผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั ไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบาย การส่งเสรมิสนับสนุน และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นสถาบนัการศกึษา
ของรฐับาล 

2. ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัราชภฏั ทีจ่ะสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั ไปใชเ้ป็น
แนวทางในการส่งเสรมิสนบัสนุนอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั สาขารฐัประศาสนศาสตร ์ สาขา 
รฐัศาสตร ์ และสาขาการปกครองทอ้งถิน่ ใหผ้ลติผลงานวจิยัทีม่ากขึน้ อกีทัง้มหาวทิยาลยัยงั
สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ด ้ ไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาโครงการหรอืโปรแกรมในการฝึกอบรม
ทางดา้นการวจิยัและสถติ ิ ซึง่จะท าใหผ้ลงานวจิยัของอาจารยม์จี านวนที่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
อาจารยใ์นสาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขารฐัศาสตรแ์ละสาขาการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

3. ประโยชน์ต่อบุคลากรในสายวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฎั ทัง้นี้ เพื่อใหอ้าจารย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัในสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ สาขารฐัศาสตร ์ และสาขาการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ไดต้ระหนกัถงึจดุอ่อนและจดุแขง็ของตนเอง และไดใ้ชข้อ้มลูดงักล่าวนี้มาพฒันาทกัษะ
ทางดา้นการท าวจิยัต่อไป 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ (Definition Of Terms) 

1. Behavior In Conducting Research (พฤติกรรมในการท าวิจยั) 
“Behavior In Conducting Research” หมายความถงึ การกระท าของบุคคลในการ

ผลติผลงานวจิยั ในความหมายของค าว่า “Behavior In Conducting Research” นี้ ครอบคลุม
ถงึหลายๆ ค าศพัทท์างเทคนิค (Technical Terms) ซึง่พบในหลายๆวรรณกรรมก่อนหน้า เช่น 
“Research Engagement” (Clarke, 2010), “Academic Productivity” (Hassan, Tymms, & 

Ismail, 2008), “Research Capability” (Svasti & Asavisanu, 2006), “Faculty Productivity” 
(Fairweather, 2002), และ “Academic Research Productivity” (Mitchell & Rebne, 1995) ซึง่
ค าศพัทท์ัง้หมดตามทีไ่ดก้ล่าวมานี้ ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นวธิใีนการวดัตวัแปร โดยการนบัจ านวน
ผลงานวจิยัต่างๆทีอ่าจารยผ์ลติไดท้ัง้หมด ในช่วงเวลาทีผ่่านมาภายในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตามที่
ผูว้จิยัไดก้ าหนด ซึง่ผลงานวจิยัเหล่านัน้ไดร้วมถงึงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ หลายรปูแบบ เช่น 
บทความวจิยั (Research Articles) ต ารา (Textbooks) บทแต่ละบททีแ่ต่งไวใ้นหนงัสอื 
(Chapters In Edited Books) และงานวจิยัทีน่ าเสนอในการประชุมเชงิวชิาการ (Conference 

Presentations) ตลอดจนบทความทางวชิาการต่างๆ 

ดงันัน้ ในความหมายของงานวจิยัน้ีตวัแปรทีเ่กีย่วกบั “พฤตกิรรมในการท าวจิยั” 
(Behavior In Conducting Research) จงึไดท้ าการประยกุตโ์ดยใชค้วามหมายและการวดัตวั
แปร ตามความหมายของค าศพัทด์งักล่าวในภาษาองักฤษขา้งตน้ (ดตูารางที ่15-3) 
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2. Perceived Usefulness (การรบัรู้ถึงความมีประโยชน์) 
 “Perceived Usefulness” หมายถงึ การรบัรูซ้ึง่บุคคลหนึ่งๆ เชื่อว่าพฤตกิรรมทีไ่ด้
ตนไดก้ระท านัน้ จะเป็นประโยชน์มากหรอืน้อยเพยีงใดต่องานทีเ่ขารบัผดิชอบอยู ่ (Venkatesh 

& Bala, 2008) และจะสามารถสรา้งประโยชน์หรอืผลด ี (Benefits) ใหก้บัตวับุคคลนัน้ๆ ได้
หรอืไม ่เช่น การท าใหเ้กดิผลดทีางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นการเพิม่พนูความรู ้ดา้น
ความสะดวก หรอืดา้นความพงึพอใจ เป็นตน้ (Shih, & Fang, 2004; Taylor & Todd, 1995) 

 ดงันัน้ ตามความหมายดงักล่าวนี้ ตวัแปรอสิระ หรอื “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์”
(Perceived Usefulness) จะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัตวัแปรตาม หรอื “พฤตกิรรมในการท า
วจิยั” (Behavior In Conducting Research) กล่าวคอื อาจารยม์หาวทิยาลยัจะมรีะดบัของ
พฤตกิรรมในการท าวจิยัมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ จะขึน้อยูก่บัระดบัของการรบัรู ้ (Perceive) ว่า 
การท าวจิยันัน้จะใหป้ระโยชน์ต่ออาจารยผ์ูท้ าวจิยัมากหรอืน้อยเพยีงใด  

3. Perceived Ease (การรบัรู้ถึงความง่ายในการท าวิจยั) 
 “Perceived Ease” หมายถงึ ระดบัของความงา่ยทีบุ่คคลรบัรู ้(Venkatesh & Bala, 

2008) ทัง้นี้จะครอบคลุมความหมายของค าว่า “Effort Expectancy” (Venkatesh et al., 2003) 

ซึง่ค านี้ถูกอธบิายไวว้่า บุคคลแต่ละคนจะมคีวามสามารถในการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัว่า พฤตกิรรม
ต่างๆทีแ่ต่ละคนไดล้งมอืกระท านัน้ จะมรีะดบัของความงา่ยมากหรอืง่ายน้อยแตกต่างกนั
เพยีงใด  
 ดงันัน้ ในความหมายของงานวจิยันี้ ตวัแปรอสิระ คอื “การรบัรูถ้งึความง่ายในการ
ท าวจิยั” (Perceived Ease) จะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัตวัแปรตาม “พฤตกิรรมในการท า
วจิยั” (Behavior In Conducting Research) กล่าวคอื อาจารยม์หาวทิยาลยัจะมรีะดบัของ
พฤตกิรรมในการท าวจิยัมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัระดบัของการรบัรู ้ (Perceive) ว่า
การท าวจิยัมคีวามง่ายหรอืยากเพยีงใด 

4. Social Influence (อิทธิพลจากสงัคมในด้านการท าวิจยั) 
 “Social Influence” หมายถงึ การทีบุ่คคลหนึ่งๆ ไดเ้กดิการรบัรูว้่าบุคคลทีม่ ี
ความส าคญัต่อตวัเขาเองนัน้ มคีวามเหน็ว่าเขาควรจะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ หรอืไม ่(Venkatesh et 

al., 2003) หรอื กล่าวอกีนยัหน่ึง คอื บุคคลส าคญัรอบๆ ขา้งตวัเขาอาจมผีลต่อพฤตกิรรมของ
เขานัน่เอง หากบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อเขาเหน็ว่าเขาควรท าพฤตกิรรมเช่นนัน้ เขากจ็ะท า หรอื
หากบุคคลทีส่ าคญัต่อเขาเหน็ว่าเขาไมค่วรท าพฤตกิรรมเช่นนัน้ เขากอ็าจไมก่ระท าพฤตกิรรม
ดงักล่าว ส าหรบับุคคลทีม่คีวามส าคญั อาจเป็นคนในครอบครวัหรอืหวัหน้างาน เป็นตน้ 

 ดงันัน้ ในความหมายของงานวจิยัฉบบันี้ ตวัแปรอสิระ คอื “อทิธพิลทางสงัคมใน
ดา้นการท าวจิยั” (Social Influence) ซึง่จะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัตวัแปรตาม “พฤตกิรรม
การท าวจิยั” (Behavior In Conducting Research) กล่าวคอื อาจารยม์หาวทิยาลยัจะมรีะดบั
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ของพฤตกิรรมในการท าวจิยัมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัระดบัทีบุ่คคลรบัรูว้่า (Perceive) 

บุคคลทีส่ าคญัต่อเขานัน้คดิว่าเขาควรจะท าวจิยั (Behavior) หรอืไม ่ หากบุคคลส าคญัคดิว่าเขา
ควรท า เขากจ็ะท าพฤตกิรรมดงักล่าว 

5. Facilitating Condition (เง่ือนไขสนับสนุนต่อการท าวิจยั) 
 “Facilitating Conditions” หมายถงึ ระดบัทีบุ่คคลนัน้รบัรูว้่าองคก์ารหรอืหน่วยงาน
ทีต่นสงักดันัน้ ไดจ้ดัสรรทรพัยากรต่างๆใหเ้ขามากน้อยเพยีงใด ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิสนบัสนุน
ใหเ้กดิการกระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ นอกจากนัน้ยงัรวมถงึความรูท้ีบุ่คคลนัน้มอียู ่ กล่าวคอื บุคคล
นัน้รบัรูว้่าตนมคีวามรูท้ีเ่พยีงพอทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้หรอืไม ่(Venkatesh et al., 2003)  

 ดงันัน้ ในความหมายของงานวจิยัน้ี ตวัแปรอสิระ คอื “เงือ่นไขในการสนบัสนุนต่อ
การท าวจิยั” (Facilitating Conditions) ซึง่จะมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัตวัแปรตาม คอื 
“พฤตกิรรมการท าวจิยั” (Behavior In Conducting Research) กล่าวคอื อาจารยม์หาวทิยาลยั
จะมรีะดบัของพฤตกิรรมการท าวจิยัมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ จะขึน้อยูก่บัระดบัทีบุ่คคลผูน้ัน้รบัรู ้
(Perceive) ว่ามหาวทิยาลยัทีต่นสงักดั (องคก์าร) หรอื รฐัในฐานะผูก้ ากบัดแูลสถาบนัการศกึษา
ของรฐั ไดใ้หก้ารสนบัสนุนมากน้อยเพยีงใดต่อการท าวจิยั 

การออกแบบงานวิจยั (Research Design) 

 งานวจิยัฉบบันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะทดสอบตวัแปรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั
ของอาจารยส์าขารฐัประศาสนศาสตร ์ รฐัศาสตรแ์ละการปกครองส่วนทอ้งถิน่ จากมหาวทิยาลยั
ราชภฏั โดยการพฒันาตวัแปรจาก 3 กลุ่มทฤษฎทีางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์ (Behavioral 

Theories) ซึง่ในกลุ่มทฤษฎดีงักล่าวนี้ ผูว้จิยัไดย้ดึหลกัการและแนวทางในการปฏบิตัติามทฤษฎ ี
TAM 2 และ UTAUT เป็นพืน้ฐาน เนื่องจากเป็นทฤษฎทีีไ่ดม้กีารสรา้งเครือ่งมอืส าหรบัการวดั
ค่าตวัแปรทีแ่น่นอน กล่าวคอื เป็นตวัแปรอสิระ (Independent Variables) “การรบัรูถ้งึความมี
ประโยชน์ในการท าวจิยั” และ “การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั” โดยในงานวจิยันี้ไดย้ดึถอื
ตาม “Perceived Usefulness-PU” และ “Perceived Ease-PEOU/PE” จากทฤษฎ ีTAM 2 และ
ใชต้วัแปรอสิระ “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” และ “เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั” 
โดยในงานวจิยัน้ีไดย้ดึถอืตาม “Social Influence-SI” และ “Facilitating Conditions-FC”จาก
ทฤษฎ ีUTAUT เป็นตน้แบบ  
 นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) นัน้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาตวัแปรอสิระเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ตวัแปร “ระดบั
การศกึษาสงูสุด” หรอืคุณวุฒใินการศกึษา (Degree Level/ Highest Qualification) ตวัแปร 
“ภาระการสอน” (Teaching Loads/ Workloads) และ “เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั” (Time 

For Research/ Time Spent On Research) มาใชเ้ป็นตวัแปรอสิระเพื่อใชใ้นการทดสอบ
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สมมตฐิานดว้ย ส่วนสถตินิัน้งานวจิยัฉบบัน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม AMOS 21 เพื่อท าการวเิคราะหค์่า
ทางสถติ ิซึง่ในการวเิคราะหค์่านัน้ไดม้กีารพจิารณาค่าดชันีชีว้ดั (Model fit Criteria) เพื่อท าการ
ยนืยนัถงึความถูกตอ้ง (Goodness Of Fit) ของแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) โดย
ผ่านการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis-CFA) จากนัน้จงึใช้
สถติ ิ แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model-SEM) เพื่อท าการทดสอบ
สมมตฐิานงานวจิยั  

การวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) หรอืงานวจิยัเชงิประจกัษ์ 
(Empirical Study) ซึง่ไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืการหาขอ้มลู โดยใช้
วธิกีารออกแบบแบบการส ารวจ (Survey Design) ในการเกบ็ขอ้มลู และจะท าการเกบ็ขอ้มลู
เพยีงครัง้เดยีว ณ แหล่งของขอ้มลู (Cross-sectional Survey) ส าหรบัสถติหิลกัทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูนัน้ ผูว้จิยัเลอืกใชส้มการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) ซึง่
พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population And Sample) 

 ประชากรของงานวจิยัน้ี คอื อาจารยส์าขารฐัประศาสนศาสตรข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั
ทัง้หมดทัว่ประเทศ ทัง้นี้ ไดร้วมถงึอาจารยผ์ูส้อนทางดา้นรฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ดว้ย 
เนื่องจากไดม้มีหาวทิยาลยัราชภฏับางแห่งทีใ่ชอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นกลุ่มเดยีวกนัทัง้ 3 สาขาวชิา 
โดยผูว้จิยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อพยายามให ้ “กลุ่มตวัอยา่งนี้” สามารถ
เป็น “ตวัแทนทีด่ขีองกลุ่มประชากรในกลุ่มนี้” (Representatives For Population) อยา่งไรกต็าม 
การรว่มตอบแบบสอบถามในงานวจิยันี้ ถอืเป็นความสมคัรใจ (Voluntary) ดงันัน้ การตอบกลบั
อาจจะไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของผูไ้ดร้บัแบบสอบถามทัง้หมด (Creswell, 2014) 

 เนื่องจากขอ้ก าหนดของการใชส้ถติแิบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 

Modeling-SEM) นัน้ จะตอ้งการการใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทีม่ากพอสมควร จงึจะท าใหไ้ด้
ค่าพารามเิตอร ์ (Parameter) ทีถู่กตอ้ง และใหเ้พยีงพอเหมาะสมกบัจ านวนของตวัแปรอสิระ 
หรอืตวัแปรท านาย (Predictors) ทัง้หมดทีใ่ช ้ ซึง่ตามหลกัการของการวเิคราะห ์ Structural 

Equation Modeling (SEM) นัน้ ควรตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งหรอืหน่วยของการวเิคราะห ์ (Units Of 

Analysis) อยา่งน้อย 200 หน่วยหรอืมากกว่า (Kline, 2005) เพื่อใหผ้ลของการวจิยันัน้ มคีวาม
น่าเชื่อถอืและยอมรบัไดต้ามค าแนะน าของ Kline (2005) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดต้ัง้เป้าหมายของ
กลุ่มตวัอยา่งไวเ้ป็นสองเท่าคอื ประมาณ 400 หน่วย อยา่งไรกต็าม จากความพยายามใน
กระบวนการการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้ ปรากฏว่าไดร้บัการตอบกลบั ทัง้สิน้จ านวน 370 ชุด จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัจ านวน 22 แห่งทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร ์ รฐัศาสตรแ์ละ
การปกครองส่วนทอ้งถิน่ และจากการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม ท าใหไ้ด้
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แบบสอบถามทีม่กีารตอบค าถามครบถว้นสมบูรณ์ จ านวนทัง้สิน้ 347 ชุด จงึไดน้ าไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะหผ์ลต่อไป 

การประมาณค่าอ านาจการทดสอบ (Power Of Test) 

 ค าว่า “อ านาจ” หรอืในภาษาองักฤษใชค้ าว่า “Power” นัน้ไดม้กีารใหค้ าจ ากดัความไวว้่า
หมายถงึ ความน่าจะเป็นที่ “สมมตฐิานหลกั” หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า “สมมตฐิานว่าง” (Null 

Hypothesis) จะถูกปฏเิสธ เมือ่ “สมมตฐิานในการวจิยั” (Research Hypothesis) หรอื เรยีกอกี
อยา่งหนึ่งว่า “สมตฐิานทางเลอืก” (Alternative Hypothesis) เป็นจรงิ (Spybrook, 2008) ซึง่
หมายความว่า หากค่าอ านาจ (Power) นี้ มคี่าสงู นัน่หมายถงึ ความน่าจะเป็นทีน่กัวจิยัจะท า
การตดัสนิใจไดถู้กตอ้ง (Correct Decision) นัน้ จะสงูขึน้ดว้ย ซึง่ค่าของอ านาจการทดสอบ 

(Power Of Test) ทีถ่อืว่าอยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอนัน้ ไม่ควรต ่ากว่า .80 (Spybrook, 2008) และ
เพื่อใหค้่าของก าลงัมคี่าทีส่งูนัน้ จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมมีากพอสมควร ส่วนในการ
ตรวจสอบหรอืการวเิคราะหค์่าอ านาจการทดสอบ (Power Of test) นัน้ สามารถกระท าไดห้ลาย
วธิ ี เช่น วธิกีารค านวณหรอืการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูช่วยในการประมาณการ ซึง่ในงานวจิยันี้
ผูว้จิยัเลอืกใชโ้ปรแกรม G*Power 3 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) เนื่องจากเป็น
โปรแกรมทีส่ามารถใชไ้ดง้า่ย ไม่มคีวามซบัซอ้น โดยก่อนทีจ่ะท าการเกบ็ขอ้มลูนัน้ ผูว้จิยัไดท้ า
การค านวณประมาณการว่า หากตอ้งการเกบ็ขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้่าอ านาจการทดสอบ (Power Of 

Test) ไมน้่อยกว่า .80 จะต้องการจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งอย่างน้อยเท่าใด ส าหรบัตวัแปรอสิระ
หรอืตวัแปรท านาย 7 ตวัแปร (Predictors) ซึง่นกัวจิยัก าหนดใหค้่าความผดิพลาดหรอืค่าความ
คลาดเคลื่อน (Alpha) อยูท่ี ่𝛼= .05 ส่วนการทดสอบจะเป็นแบบหางเดยีว (One Tail) เนื่องจาก
งานวจิยัน้ีไดท้ราบถงึทศิทางของการส่งผลกระทบของตวัแปรท านายแต่ละตวั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
สมมตฐิานการวจิยั ส าหรบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรหลกันี้จะอธบิายไดโ้ดย Effect Size 
ซึง่จะสามารถค านวณไดจ้ากการใชค้่าความสมัพนัธ ์ (Correlation Coefficient) โดยจะก าหนด
ไหเ้ป็นค่าทีต่ ่าๆ ไว ้คอื ที ่  = .10 เพื่อป้องกนัความผดิพลาด (Conservative) และผูว้จิยัเลอืก 
Test Family เป็น “Exact” และ Statistical Test เป็น “Linear Multiple Regression” เนื่องจาก
การค านวณในสถติดิงักล่าวไดใ้ชห้ลกัการของ “A Least Squared Procedure” เช่นเดยีวกนักบั
สถติ ิ “Structural Equation Modeling-SEM” ทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ (Graham, 2008) และเมือ่ใส่ค่า
ทัง้หมดตามทีโ่ปรแกรม G*Power 3 ก าหนดแลว้ โปรแกรมไดแ้สดงผลดงัรปูภาพที ่ 2 ซึง่ได้
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่า คอื อยา่งน้อยตอ้งได ้140 ตวัอยา่ง  
 ดงันัน้ กลุ่มตวัอยา่งทีง่านวจิยัฉบบันี้ไดก้ าหนดไว ้ จงึมัน่ใจไดว้่าจะไดค้่าของอ านาจการ
ทดสอบ (Power Of Test) ทีส่งูกว่าระดบั .80 เพื่อท าการตรวจสอบอ านาจการทดสอบทีแ่ทจ้รงิ 
(Detect Real Power) ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 347 ตวัอยา่ง และนกัวจิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม 
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G*Power 3 อกีครัง้ โดยเลอืกการใส่ขอ้มลูทีแ่ตกต่าง กล่าวคอื ใหโ้ปรแกรมท าการค านวณหาค่า
อ านาจการทดสอบ (Power Of Test) จงึท าใหท้ราบถงึจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่ทจ้รงิ ดงั
แสดงไดต้ามรปูภาพที ่ 15-3 ซึง่จากการค านวณพบว่า การวจิยัครัง้นี้มคี่าประมาณการของ
อ านาจการทดสอบเท่ากบั .99 

 
 

 

รปูภาพท่ี 15 -  2 การค านวณกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่า (Minimum Sample Size) ทีร่ะดบัอ านาจการ
ทดสอบ (Power of Test) ที ่.80 
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รปูภาพท่ี 15 -  3 การค านวณระดบัอ านาจการทดสอบ (Power of Test) เมือ่ทราบจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งแลว้ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (Instrumentation) 

 เครือ่งมอื (Instrument) ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทีไ่ด้จากการพฒันาและประยกุต์ขึน้จากค าถามเดมิ ทีไ่ดร้บัการพฒันามา
อยา่งยาวนานและถูกน ามาใชต้ลอดระยะเวลาหลายสบิปี ตามระยะเวลาของการพฒันาทฤษฎี
ทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์ (ซึง่ไดก้ล่าวถงึมาแลว้) โดยเครือ่งมอืในการท าวจิยัเหล่านี้ ไดถู้กท า
การทดสอบโดยนกัวจิยัในหลายๆประเทศซ ้าแลว้ซ ้าอกี และไดม้กีารปรบัใชห้รอืประยกุตใ์ชก้นั
อยา่งกวา้งขวางในหลายงานวจิยั เช่น ในงานวจิยัของ Chuttur (2009), Lee et al. (2003), 

Pavlou และ Vryonides (2009), Swanson (1982),  Szajna (1996), Venkateshet al. (2003), 
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Taylor และ Todd (1995) เนื่องจากไดม้หีลกัฐานการยนืยนัเกี่ยวกบัประเดน็ของ “ค่าความตรง
ความเทีย่ง และค่าความเชื่อมัน่ทีส่งู” (Validity และ Reliability) ส่วนเครือ่งมอืหรอืสเกลทีไ่ดม้ี
การน ามาปรบัใชใ้นงานวจิยัฉบบันี้ ประกอบไปดว้ย 4 สเกล (Scale) ซึง่เป็นของตวัแปรท านาย 
4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ตวัแปร Perceived Usefulness (PU Scale) จากทฤษฎ ีTAM 2 (Davis & 

Venkatesh, 2000) โดยถูกพฒันาและปรบัใชก้บัตวัแปรอสิระในงานวจิยัน้ี ซึง่หมายถงึ “การรบัรู้
ถงึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั” 2) ตวัแปร Perceived Ease Of Use (PEOU/PE Scale) 
จากทฤษฎ ีTAM 2 (Davis & Venkatesh, 2000) โดยถูกพฒันาและปรบัใชก้บัตวัแปรอสิระใน
งานวจิยัน้ี ซึง่หมายถงึ “การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั” 3) ตวัแปร Social Influence (SI 

Scale) จากทฤษฎ ี UTAUT (Venkatesh et al., 2003) โดยถูกพฒันาและปรบัใชก้บัตวัแปร
อสิระในงานวจิยัน้ี ซึง่หมายถงึ “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” และ 4) ตวัแปร 
Facilitating Conditions (FC Scale) จากทฤษฎ ีUTAUT (Venkatesh et al., 2003) โดยถูก
พฒันาและปรบัใชก้บัตวัแปรอสิระในงานวจิยัน้ี ซึง่หมายถงึ “เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั” 
ส่วนตวัแปรอสิระอกี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ “ระดบัการศกึษาสงูสุด” “ภาระงานสอน” และ “เวลาทีใ่ช้
ส าหรบัการท างานวจิยั” นัน้ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

แบบสอบถามมจี านวนขอ้ทัง้หมด 30 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ซึง่มจี านวนขอ้ค าถาม
ทัง้สิน้ 9 ขอ้ เช่น เพศ อาย ุและ สถานภาพ เป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวนทัง้หมด 21 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย
คอื สว่นยอ่ยที ่ 1 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 16 ขอ้ ซึง่เป็นค าถามของกลุ่มตวัแปรอสิระ 
(Independent Variable) โดยใชว้ธิกีารวดัแบบ Likert’s Scale และ ส่วนยอ่ยที ่2 ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ส าหรบัท าการวดักลุ่มตวัแปรตาม (Dependent Variable) โดยใชว้ธิกีาร
วดัแบบใหก้รอกตวัเลขตามความเป็นจรงิ  

ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้ค าถาม ตวัแปร และ สมมตฐิานแต่ละขอ้นัน้ จะมรีายละเอยีด
ของความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ดงันี้ 

 ตารางที ่1 ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ว่า มี
ความสมัพนัธก์บั ตวัแปร และสมมตฐิาน อยา่งไร ซึง่จะท าใหท้ราบถงึความส าคญัของขอ้ค าถาม
แต่ในละขอ้ว่า ไดม้คีวามส าคญัต่อสมมตฐิานของงานวจิยัอยา่งไร และตวัแปรแต่ละตวัจะถูกวดั
โดยใชข้อ้ค าถามขอ้ใดบา้ง 
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ตารางท่ี 15 -  1 ความสมัพนัธข์องขอ้ค าถาม ตวัแปร และ สมมตฐิาน 

ข้อค าถาม ตวัแปร สมมติฐาน 

1-9 

10-13 

 

14-17 

18-21 

22-25 

 

26-30 

 

ขอ้มลูทัว่ไป (Demographic Data) 

การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived 

Usefulness-PU) 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease-PE) 

อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social Influence-SI) 

เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions-

FC)  

พฤตกิรรมการในการท าวจิยั (Behavior In Conducting 

Research) 

H5, H6, H7 

H1 

 

H2 

H3 

H4 

 

All 

 

 จากตารางที ่ 15-1 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร ซึง่ไดแ้ก่ “ระดบัการศกึษา
สงูสุด” “ภาระงานสอน” และ “เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั” โดยผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ จะถูกดงึขอ้มลูมาจากขอ้ค าถามในส่วนของขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส าหรบัแหล่งทีม่าหรอืแหล่งอา้งองิของการพฒันาตวัแปรแต่ละตวัในงานวจิยัฉบบันี้ ได้
ถูกสรปุไวใ้นตารางที ่15-2 ส่วนการวดัตวัแปรตาม (Dependent Variable) งานวจิยันี้ ไดย้ดึตาม
หลกัการวธิกีารวดัของ Clarke (2010) และ Fairweather (2002) ซึง่ไดแ้สดงวธิกีารวดัไวใ้น
ตารางที ่3 โดยละเอยีด 
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ตารางท่ี 15 -  2 แสดงแหล่งทีม่าหรอืการอา้งองิถงึการพฒันาตวัแปร 

 

ตวัแปรท่ีถกูวดั ชนิดตวัแปร แหล่งท่ีมาหรืออ้างอิง 
B_research ตวัแปรตาม Clarke (2010), Fairweather (2002) 

PU  ตวัแปรอสิระ/ท านาย The PU Scale Of TAM2 (Venkatesh & Davis, 

2000) 

PE ตวัแปรอสิระ/ท านาย The PE Scale Of TAM2 (Venkatesh & Davis, 

2000)  

SI  ตวัแปรอสิระ/ท านาย The SI Scale Of UTAUT (Venkatesh, et al., 

2003) 

FC ตวัแปรอสิระ/ท านาย The FC Scale Of UTAUT (Venkatesh, et al., 

2003) 

TL ตวัแปรอสิระ/ท านาย ผูว้จิยัพฒันาจาก Borg (2007), Hassan et al. 
(2008), Kirtikara (2012), Sangnapabowarn 
(2003) 

DL 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ/ท านาย 

 

 

 

ผูว้จิยัพฒันาจาก Clarke (2010), Clemente 
(1974), Hassan et al. (2008), Hasselback, 

Reinstein, and Abdolmohammadi (2012) 
Sangnapaboworn (2003), Su (2011), มตชิน
ออนไลน์ (2554) 

TR ตวัแปรอสิระ/ท านาย ผูว้จิยัพฒันาจาก Borg (2007), Borg and 

Alshumaimeri (2012), Clarke (2010), Mitchell 

and Rebne (1995), Stach (2004) 

หมายเหตุ: B_research = พฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In conducting research), PU 

=การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness), PE = การรบัรูถ้งึความ
งา่ยในการท าวจิยั (Perceived Ease), SI = อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social 

Influence), FC = เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions), TL = ภาระงาน
สอน (Teaching Loads) ต่อสปัดาห,์ DL = ระดบัการศกึษา (Degree Level), และ TR = เวลาที่
ใชส้ าหรบัการท าวจิยั (Time For Research) 
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ตารางท่ี 15 -  3 ตวัชีว้ดัหรอืรายการค าถาม (Items) ส าหรบัพฤตกิรรมในการท าวจิยั 

แหล่งอ้างอิง ตวัแปร / ทฤษฎี วิธีการวดัและตวัช้ีวดั 
(Method/Items) 

Clarke (2010) Research Engagement/  

Theory Of Planned Behavior 

(TPB) 

นบัจ านวนของ Journal Articles, Book 

Reviews, Books, Newspaper 

Articles, Textbooks, Monographs, 

Book Chapters, Conference 

Research Presentations, และ
Creative Works. 

Fairweather 

(2002) 

Faculty Productivity/ 

The Review Of Literature 

นบัจ านวนของ Refereed Articles, 

Reviews Of Books, Books, 

Textbooks, Monographs, และ
Chapters in Edited Volume. 

งานวจิยัฉบบันี้ พฤตกิรรมในการท าวจิยั 
(Behavior in Conducting 

Research)/ 

Technology Acceptance Model 

(TAM/TAM 2) และ 

The Unified Theory Of 

Acceptance And Use Of 

Technology (UTAUT) 

นบัจ านวนของ งานวจิยั (ผูว้จิยัหลกั
และเป็นผูว้จิยัรอง) ทีเ่ป็นรปูเล่ม
ภาษาไทยและภาษาองักฤษงานวจิยั
รว่ม (Journal Articles/Refereed 

Articles) ต าราหรอืเอกสาร
ประกอบการสอน (Books/Textbooks) 

บทความในหนงัสอื, วารสาร หรอื
สิง่พมิพอ์ื่น (Book Chapters/ 

Chapters in Edited Volume) และ
เอกสารทีส่่งรว่มประชุมทางวชิาการ 
Conference Research Presentations 

 

ตารางที ่ 15-4 ถงึ ตารางที ่ 15-7 ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารพฒันาขอ้ค าถามส าหรบัตวัแปร
อสิระหรอืตวัแปรท านาย (Independent Variable/ Predictors) ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่มส่ามารถวดัได้
โดยตรง (Latent Variable) ในบางงานวจิยัอาจเรยีกว่าตวัแปรแฝงแต่ตวัแปรประเภทน้ี สามารถ
วดัไดโ้ดยออ้ม คอื โดยการวดัจากตวัแปรทีส่งัเกตได ้ (Observed Variable) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
ไปในลกัษณะเดยีวกนัและสื่อถงึสิง่เดยีวกนั (Content Validity) นัน่เอง ตวัแปรทีส่งัเกตได้
เหล่านัน้ (Observed Variable) แต่ละตวักค็อืขอ้ค าถามแต่ละขอ้ (Item) ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั คอื
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อยูใ่นโครงสรา้ง (Construct) อนัเดยีวกนั เพื่อใชใ้นการวดัตวัแปรทีไ่มส่ามารถวดัไดโ้ดยตรง 
(Latent Variable) แต่ละตวันัน่เอง  

ตารางที ่ 15-4 เป็นการพฒันาขอ้ค าถาม (Item) เพื่อสรา้งโครงสรา้ง (Construct) 
ของตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั” ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่มส่ามารถวดัได้
โดยตรง (Latent Variable) 

ตารางท่ี 15 -  4 ตวัชีว้ดัหรอืรายการค าถาม (Items) ส าหรบั การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของ
การท าวจิยั (PU Measure) 

PU 

Measure 

ตวัช้ีวดัหรือรายการค าถามดัง้เดิม 

(TAM2-Venkatesh & Davis, 2000) 

ค าถามท่ีถกูพฒันา 

(งานวิจยัน้ี) 

PU1 Using the system improves  

my performance in my job. 

Conducting research improves 

my performance in my job. 

PU2 Using the system in my job 

increases my productivity. 

Conducting research in my job 

increases my productivity. 

PU3 Using the system enhances  

my effectiveness in my job. 

Conducting research enhances 

my effectiveness in my job. 

PU4 I find the system to be useful  

in my job. 

I find my research to be useful 

in my job. 

  

โดยภาพรวมค าว่า “Using The System” จะถูกเปลีย่นเป็น “Conducting Research” 
ซึง่หมายถงึ การเปลีย่นจากพฤตกิรรม “การใชร้ะบบ (คอมพวิเตอร/์ เทคโนโลย)ี” เป็นพฤตกิรรม 
“การท าวจิยั” แทน นัน่เอง 

ตารางที ่15-5 เป็นการพฒันาขอ้ค าถาม (Item) เพื่อสรา้งโครงสรา้ง (Construct) ของ
ตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั” ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่มส่ามารถท าการวดัได้
โดยตรง  (Latent Variable) 
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ตารางท่ี 15 -  5 ตวัชีว้ดัหรอืรายการค าถาม (Items) ส าหรบัการรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั 

(PE Measure) 

PE 

Measure 

ตวัช้ีวดัหรือรายการค าถามดัง้เดิม 

(TAM2-Venkatesh & Davis, 2000) 

ค าถามท่ีถกูพฒันา 

(งานวิจยัน้ี) 

PE1 My interaction with the system 

is clear and understandable. 

My interaction with my research is 

clear and understandable. 

PE2 Interacting with the system 

does not require a lot of my mental 

effort. 

Interacting with my research does 

not require a lot of my mental 

effort. 

PE3 I find the system to be easy to 

use. 

I find my research to be easy to 

do. 

PE4 I find it easy to get the system 

to do what I want it to do. 

I find it easy to get my research 

to answer what I want it to 

answer. 

 

ตารางที ่15-6 เป็นการพฒันาขอ้ค าถาม (Item) เพื่อสรา้งโครงสรา้ง (Construct) ของตวั
แปรอสิระ “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่มส่ามารถท าการวดัได้
โดยตรง  (Latent Variable) 

โดยภาพรวมของตารางที ่ 15-6 คอืการเปลีย่น ค าว่า “Use The System” จะถูก
เปลีย่นเป็น “Conduct Research” ซึง่หมายถงึ การเปลีย่นจากพฤตกิรรม “ใชร้ะบบ
(คอมพวิเตอร/์ เทคโนโลย)ี” เป็นพฤตกิรรม “ท าวจิยั” แทน นัน่เอง 
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ตารางท่ี 15 -  6 ตวัชีว้ดัหรอืรายการค าถาม (Items) ส าหรบัอทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท า
วจิยั (SI Measure) 

SI 

Measure 

ตวัช้ีวดัหรือรายการค าถามดัง้เดิม 

(UTAUT- Venkatesh et al., 2003) 

ค าถามท่ีถกูพฒันา 

(งานวิจยัน้ี) 

SI1 People who influence my  

behavior think that I should  

use the system. 

People who influence my 

behavior think that I should 

conduct research. 

SI2 People who are important to me 

think that I should use  

the system. 

People who are important to me 

think that I should conduct 

research. 

SI3 The senior management of this 

business has been helpful 

In the use of the system. 

The senior management of this 

university has encouraged me in 

the conducting of research. 

SI4 In general, the organization has 

supported the use of the system. 

In general, the university has 

supported the conducting of 

research. 

 

ตารางที ่15-7 เป็นการพฒันาขอ้ค าถาม (Item) เพื่อสรา้งโครงสรา้ง (Construct) ของตวั
แปร “เงือ่นไขสนับสนุนต่อการท าวจิยั” ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่มส่ามารถท าการวดัไดโ้ดยตรง  (Latent 

Variable) 

โดยภาพรวมในตารางที ่15-7  คลา้ยกบัตารางที ่15-6 กล่าวคอื เปลีย่นจากค าว่า “Use 

The System” เป็น “Conduct Research” ซึง่หมายถงึ การเปลีย่นจากพฤตกิรรม “ใชร้ะบบ 
(คอมพวิเตอร/์ เทคโนโลย)ี” เป็นพฤตกิรรม “ท าวจิยั” แทน นัน่เอง 
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ตารางท่ี 15 -  7 ตวัชีว้ดัหรอืรายการค าถาม (Items) ส าหรบั เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั 
(FC Measure) 

FC 

Measure 

ตวัช้ีวดัหรือรายการค าถามดัง้เดิม 

(UTAUT- Venkatesh et al., 2003) 

ค าถามท่ีถกูพฒันา 

(งานวิจยัน้ี) 

FC1 I have resources necessary  

to use the system. 

I have resources necessary 

to conduct research. 

FC2 I have the knowledge  

necessary to use  

the system. 

I have the knowledge 

necessary to conduct 

research. 

FC3 The system is not  

compatible with the other  

systems that I use. 

Conducting research is not 

compatible with the other 

jobs that I do. 

FC4 A specific person (or group)  

is available for assistance  

with system difficulties. 

A specific person (or group) 

is available for assistance 

with difficulties in conducting 

research. 

 

 การพฒันาเคร่ืองมือวิจยั (Instrument Development)  

 เนื่องจากขอ้ค าถามดัง้เดมิเป็นขอ้ค าถามในภาษาองักฤษ ดงันัน้ ขอ้ค าถามจงึถูกท าการ
แปลเป็นภาษาไทยและไดม้กีารปรบัแต่งค าพูด หรอืขอ้ความเพื่อใหส้ื่อความหมายใหต้รงกบัขอ้
ค าถามดัง้เดมิ ซึง่การแปลนัน้จะไมส่ามารถใชค้ าแปลแบบค าต่อค าได ้ แต่ตอ้งเป็นการแปล
ความหมายเพื่อใหส้ื่อถงึความเขา้ใจในแบบดัง้เดมิของแบบสอบถาม หรอืใหต้รงกบัวตัถุประสงค์
ของขอ้ค าถามนัน้ เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัแนวความคดิ บรบิทของคนไทย การแปลจงึได้
ใหผู้ท้รงคุณวุฒชิาวไทย 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒริะดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ ส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกในประเทศไทย 2 ท่านและจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 1 ท่าน และ เชีย่วชาญ
ในดา้นการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัของไทย ไดช้่วยท าการตรวจสอบเนื้อหาของค าถามเพื่อใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ขา้ใจประเดน็ค าถามไดถู้กตอ้ง ซึง่ไดม้กีารปรบัเปลีย่น ดงันี้ 
 ในการปรบัเปลีย่นการใชช้ื่อตวัแปรอสิระ ไดใ้ชค้ าว่า “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของ
การท าวจิยั” แทนการใชภ้าษาองักฤษค าว่า  “Perceived Usefulness” (PU Scale) ใชค้ าว่า 
“การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั” แทนการใชภ้าษาองักฤษค าว่า “Perceived Ease” (PEOU/ 

PE Scale) ใชค้ าว่า “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” แทนการใชภ้าษาองักฤษค าว่า 
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“Social Influence” (SI Scale) และใชค้ าว่า “เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั” แทนการใช้
ภาษาองักฤษค าว่า “Facilitating Conditions” (FC Scale) 

 ส าหรบัตวัแปรท านายตวัอื่นๆ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา ภาระงานต่อสปัดาห ์และ เวลาที่
ใชส้ าหรบัการท างานวจิยั ซึง่จะถูกระบุไวใ้นส่วนของขอ้มลูทัว่ไปในแบบสอบถาม โดยมขีอ้
ค าถามทัง้หมด 30 ขอ้ ซึง่แต่ละขอ้จะมคีวามส าคญัสอดคลอ้งกบัตวัแปร และสมมตฐิานงานวจิยั 
ดงัทีไ่ดส้รปุไวใ้นตารางที่ 15-1 ขา้งต้น ส าหรบัการวดัของตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

4 ตวัหลกั ซึง่ถูกพฒันาขึน้จากทฤษฎ ี TAM 2 และ UTAUT นัน้ ผูว้จิยัไดท้ าการป้องกนัการมี
อคตแินวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลาง (Central Tendency Bias) ของผูก้รอกแบบสอบถาม โดยได้
เลอืกใชม้าตรวดั 6 ระดบั (A Six-point Likert Scale) ในการตอบแบบสอบถาม โดยเริม่จาก
ระดบัทีต่ ่าสุดคอื 1 คะแนน จนกระถงึระดบัทีส่งูสุด คอื 6 คะแนน โดยใหค้วามหมายของระดบั
ต่างๆ ดงันี้ 

 ระดบั 1 คะแนน หมายความว่า “ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่”  
 ระดบั 2 คะแนน หมายความว่า “ไมเ่หน็ดว้ย” 
 ระดบั 3 คะแนน หมายความว่า “ค่อนขา้งไมเ่หน็ดว้ย” 
 ระดบั 4 คะแนน หมายความว่า “ค่อนขา้งเหน็ดว้ย” 
 ระดบั 5 คะแนน หมายความว่า “เหน็ดว้ย” 
 ระดบั 6 คะแนน หมายความว่า “เหน็ดว้ยอย่างยิง่”  

นอกจากนี้ หลงัจากทีไ่ดม้กีารแปลขอ้ค าถามหรอืรายการค าถามจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทยแลว้ ผูว้จิยัยงัไดใ้ชก้ระบวนการทดสอบน ารอ่ง “Pilot Test” โดยทดสอบกบัอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยัราชภฏัจ านวน 30 คน เพื่อใหแ้น่ใจว่า ขอ้ค าถามนัน้ถูกตอ้งและสื่อความหมายได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องขอ้ค าถามดัง้เดมิในภาษาองักฤษ จากกระบวนการน้ีท าใหม้กีารปรบั
ค าพดูในขอ้ค าถามของ FC2 (ตาราง 15-7) คอืเปลีย่นจาก “มคีวามรู”้ เป็น “ไดร้บัการอบรม
ความรู”้ อยา่งเพยีงพอส าหรบัการท าวจิยั  

 ความความเช่ือมัน่และเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจยั (Reliability And Validity) 

 งานวจิยัฉบบันี้ ไดท้ าการพฒันาเครือ่งมอืการวจิยัมาจากเครือ่งมอืทีม่คีวามน่าเชื่อถอืสงู 
เนื่องจาก มหีลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัไดว้่ามคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) และค่าความเทีย่งตรง 
(Validity) มาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสบิปี (Chuttur, 2009) ซึง่รายการค าถามทีป่รากฏใน
แบบสอบถามของ “PU Scale” และ “PE Scale” นัน้น ามาจากทฤษฎ ี TAM 2 โดยมคี่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) และความเทีย่งตรง (Validity) ในระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป (Lee et 

al., 2003; Doll, Hendrickson & Deng, 1998; Hendrickson, Massey & Cronan, 1993; 
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Davis, 1989) ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและทดสอบถงึความเชื่อมัน่ (Reliability) และความ
เทีย่งตรง (Validity) ของขอ้ค าถามหรอืตวัชีว้ดั ดงันี้  

1. ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั (Reliability) 

 Internal Consistency Reliability การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ภายในของ
เครือ่งมอื (Internal Consistency Reliability) โดยสามารถวดัไดจ้ากค่า Cronbach’s Alpha ซึง่
ในการศกึษาของ Davis (1989) นัน้พบว่า “PU Scale” มคี่าความเชื่อมัน่ภายในเท่ากบั .98 และ 
“PE Scale” มคี่าความเชื่อมัน่ภายในเท่ากบั .94 ส่วนการศกึษาของ Adams, Nelson และ 
Todd (1992) พบว่า ทัง้ “PU Scale” และ “PE Scale” มคี่าความเชื่อมัน่ทีส่งูเช่นกนั กล่าวคอื 
“PU Scale” มคี่าความเชื่อมัน่ภายในเท่ากบั .94 และ “PE Scale” มคี่าความเชื่อมัน่ภายใน
เท่ากบั .88 ส าหรบั “SI Scale” และ “FC Scale” ซึง่พฒันาขึน้จากทฤษฎ ีUTAUT นัน้พบว่า มี
ค่าความเชื่อมัน่ภายในระดบัสงูเช่นกนั โดยระดบัค่าความเชื่อมัน่ของ “SI Scale” อยูร่ะหว่าง 
.88-.94 เมือ่ทดสอบจากหลายกลุ่มตวัอยา่ง และ ระดบัค่าความเชื่อมัน่ของ “FC Scale” พบว่ามี
ค่าอยูร่ะหว่าง .83-.87 เมื่อทดสอบจากหลายกลุ่มตวัอยา่งเช่นเดยีวกนั (Venkatesh et al., 

2003) 

 ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้ ไดท้ าการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ภายในของเครือ่งมอืใน
ระดบัเบือ้งตน้ (Initial Analysis) จากกระบวนการการทดสอบเครือ่งมอื “Pilot Test” โดยการหา
ค่า Cronbach’s Alpha จากโปรแกรม SPSS ของตวัแปรอสิระหลกั (Independent Variable) 

ซึง่เป็นตวัแปร “Latent Variable” ซึง่พบว่าตวัแปรอสิระเหล่านี้ มคี่าความเชื่อมัน่ภายใน 
(Internal Consistency Reliability) อยูใ่นระดบัทีส่งูกว่า .60 ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัได ้ ดงัมี
รายละเอยีด ดงันี้ ตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั” มคี่าความเชื่อมัน่
ภายในเท่ากบั .92 ตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั” มคี่าความเชื่อมัน่ภายใน
เท่ากบั .85 ตวัแปรอสิระ “อทิธพิลจากสงัคมดา้นการท าวจิยั” มคี่าความเชื่อมัน่ภายในเท่ากบั 
.87 และตวัแปรอสิระ “เงือ่นไขสนบัสนุนในการท าวจิยั” มคี่าความเชื่อมัน่ภายในเท่ากบั .66 

 อยา่งไรกต็าม เนื่องจากจะตอ้งมกีารปรบัปรงุแบบจ าลอง (Model Modification) 

อกีครัง้ หลงัจากการพจิารณาค่าตวัชีว้ดัของแบบจ าลอง จงึไดม้กีารตดัขอ้ค าถามหรอืรายการ
ค าถามออกภายหลงั ทัง้นี้เพื่อใหแ้บบจ าลองเขา้รปูทีด่ ี (Goodness Of Fit) นอกจากนี้ ยงัมคี่า
ทางสถติคิ่าอื่นๆ ทีส่ามารถแสดงถงึค่าความเชื่อมัน่ได ้ ส่วนสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี คอื สมการ
โครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) ซึง่ตอ้งใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis-CFA) ในการยนืยนัค่าการวดัของแบบจ าลอง 
(Model Measurement) และนิยมทีจ่ะท าการรายงานค่าของ “CR” (Composite Reliability) 

มากกว่า ค่า Cronbach’s Alpha 
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 Composite Reliability การใชเ้ทคนิคในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
(CFA) ค่าความเชื่อมัน่ชนิดนี้สามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า “CR” ซึง่หากค่านี้มคี่าทีส่งูกจ็ะแสดง
ใหเ้หน็ว่าองคป์ระกอบนัน้ๆ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถามหรอืตวัชีว้ดัทีม่คีวามสมัพนัธภ์ายในทีด่ี
ต่อกนั (Internal Consistency) โดยค่าทีย่อมรบัไดข้องความเชื่อมัน่ชนิดน้ีจะตอ้งไมค่วรต ่ากว่า 
.50 (Hair, Anderson, Tatham, Black, 2010) ซึง่โปรแกรม AMOS จะไมส่ามารถจดัหาค่า 
“CR” ไดโ้ดยตรง แต่จะสามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงัต่อไปนี้ 
 

CR = 
                                                                                                 

 

2. ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจยั (Validity) 

 ทัง้เครือ่งมอื “PU Scale” และ “PE Scale” นัน้ ไดม้กีารทดสอบและถูกประเมนิโดย
ใชว้ธิ ีMultitrait, Multimethod (MTMM) ซึง่ถูกอธบิายไวโ้ดย Campbell และ Fiske (1959) และ
จากการทดสอบดว้ยวธินีี้พบว่ามคี่าความเทีย่งตรงสงูอกีเช่นกนั (Adams, Nelson, & Todd, 

1992)   

 ทัง้นี้ การใชส้ถติสิมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) ใน
งานวจิยัฉบบันี้ จะตอ้งใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) ในการยนืยนัค่า
การวดัของแบบจ าลอง (Model Measurement) ซึง่นิยมทีจ่ะรายงานค่าของความเทีย่ง โดย
แสดงหลกัฐานค่าความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืวจิยัทีถู่กพฒันาขึน้จากค่าทางสถติ ิ “CR” และค่า 
“AVE” ซึง่มรีายละเอยีด และสตูรใจการหาค่าดงักล่าว ดงัต่อไปนี้  
 Convergent Validity ค่าความเทีย่งตรงภายในชนิดนี้สามารถพจิารณาไดจ้ากค่า 
“Average Variance Extracted Evaluation” (AVE) ซึง่โดยปกตคิ่าน้ีจะถูกรายงานเสมอเมือ่มี
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Measurement Model Or CFA Model) ค่าทีย่อมรบัได้
ของความเทีย่งตรงชนิดน้ีคอื ไมค่วรต ่ากว่า .50 (Hair et al., 2010) โปรแกรม AMOS ไม่
สามารถจดัหาค่า AVE ไดโ้ดยตรงเช่นกนั แต่สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงัต่อไปนี้ 

AVE = 
                                                                                                                                    

 

 Discriminant Validity คา่ความเทีย่งตรงชนิดนี้ จะสามารถท าการตรวจสอบได้
โดยการเปรยีบเทยีบค่า “AVE” กบัค่าความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหรอืปจัจยัภายในนัน้ๆ เมือ่
ค่าความสมัพนัธน์ัน้ถูกยกก าลงั (Squared Correlations) หากค่า “AVE” มคี่าสงูกว่าค่า
ความสมัพนัธภ์ายในของปจัจยัยกก าลงัสอง ถอืว่าเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัปจัจยันัน้ๆ มคีุณสมบตัขิอง 
“Discriminant Validity” (Hair et al., 2010) 
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 การควบคมุค่าอคติความแปรปรวนท่ีเกิดจากการวิธีการวดัท่ีเหมือนกนั 
(Controlling For Common Method Variance Bias)  

 ในการควบคุมค่าอคตคิวามแปรปรวนทีเ่กดิขึน้จากการวดัในงานวจิยัเชงิปรมิาณนี้
สามารถกระท าได ้2 วธิกีารหลกัๆ ดงันี้ (Podsakoff et al., 2003; Reio, 2010)  

1. การออกแบบกระบวนการวิจยัก่อนการเกบ็ข้อมลู  
งานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบการวจิยัเพื่อลดค่าอคตทิีเ่กดิจากการวดัดงักล่าว ก่อนทีจ่ะท า

การเกบ็ขอ้มลูตามค าแนะน าใน Podsakoff et al. (2003) และ Reio (2010) โดยวธิกีาร
ดงัต่อไปนี้  

1.1 ใหค้วามมัน่ใจต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตอบแบบสอบถาม โดยไดร้ะบุ
ขอ้ความไวใ้นแบบสอบถามว่า “ขอ้มลูและค าตอบของท่านถอืเป็นความลบั ซึง่จะถูกประมวล
และรายงานผลดว้ยค่าสถติใินภาพรวมเท่านัน้ ไม่มคี าตอบทีถู่กหรอืผดิ โปรดใหค้ าตอบทีเ่ป็น
จรงิและสมบูรณ์ เพื่อช่วยใหผ้ลการวจิยัในครัง้นี้เกดิประโยชน์สงูสุด” 

1.2 การเรยีงขอ้ค าถามตามล าดบัขององคป์ระกอบ ตามประเดน็ทีต่อ้งการทราบ 
และก าหนดจ านวนขอ้ค าถามทีม่คีวามสมดุลกนั ของแต่ละองคป์ระกอบ 

1.3 การใชค้ าถามทีเ่ขา้ใจง่าย ไมม่คี าถามในลกัษณะความหมายทีก่ ากวม และ
ไมใ่ชค้ าถามทีม่ลีกัษณะซอ้นความหมาย หรอืปฏเิสธซอ้นปฏเิสธ 

2. การใช้สถิติในการควบคมุ 

 งานวจิยัฉบบันี้ ไดใ้ชส้ถติเิพื่อทดสอบและควบคุมการมอีคตดิงักล่าวดว้ย โดยจาก
การศกึษาวธิกีารควบคุมค่าอคตคิวามแปรปรวนทีเ่กดิจากการวดันี้ พบว่า งานวจิยัส่วนใหญ่ทีไ่ด้
มกีารออกแบบงานวจิยัโดยใชว้ธิสีรา้งแบบสอบถาม มกัตอ้งค านึงถงึค่าอคตคิวามแปรปรวนที่
อาจเกดิจากการใชว้ธิกีารวดัทีเ่หมอืนกนักบัหลายตวัแปร (Common Method Variance Bias

หรอื CMV) เช่น Gorrell, Ford, Madden, Holdridge, และ Eaglestone (2011); Rijn, Yang 

และ Sanders (2013); Vodosek (2007) เนื่องจากอาจท าใหข้อ้คน้พบของงานวจิยัถูกสรปุหรอื
แปรผลไมถู่กตอ้ง แมว้่าค่าความเชื่อมัน่อลัฟา (Cronbach’s Alpha) จะสงูแต่อาจเป็นผลทีม่า
จากความสมัพนัธข์องตวัแปรทีใ่ชว้ธิกีารวดัเหมอืนกนั (Gorrell et al., 2011) ดงันัน้ เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมว่า ผลของงานวจิยัน้ี เกดิมาจากความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานงานวจิยัที่
แทจ้รงิและไมไ่ดร้บัผลกระทบจาก “CMV” ผูว้จิยัจงึใช ้ เทคนิค “Harman’s single-factor Test” 
(Podsakoff et al., 2003; Reio, 2010) เพื่อทดสอบค่าความแปรปรวนดงักล่าว ถา้ค่าความ
แปรปรวน CMV อยูร่ะหว่าง รอ้ยละ 20-25 ของค่าความแปรปรวนทัง้หมด แสดงว่าปญัหาของ 
CMV จะไมก่ระทบต่อผลลพัธห์รอืขอ้สรปุของงานวจิยั (Tansky & Cohen, 2001) การทดสอบนี้
จะทดสอบหลงัจากทีแ่บบจ าลองไดถู้กปรบัปรงุใหเ้หมาะสม กบัขอ้มลูทีเ่กบ็ไดแ้ลว้ (Revised 

Model) 
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การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 

 เนื่องจากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศมจี านวนรวมทัง้สิน้ 40 แห่ง อยา่งไรกต็าม
มหาวทิยาลยัราชภฏับางแห่งไมไ่ดเ้ปิดสอนสาขารฐัประศาสนศาสตร ์และจากการตรวจสอบผ่าน
ทางเวบ็ไซตแ์ละจากการสอบถามทางโทรศพัท ์ พบว่ามมีหาวทิยาลยัราชภฏั 22 แห่งทีไ่ดม้กีาร
เปิดสาขา รฐัประศาสนศาสตร ์ รวมถงึรฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ กระบวนการของการ
เกบ็ขอ้มลูอยูใ่นช่วงปลายปี 2556 ผูว้จิยัไดโ้ทรศพัทไ์ปยงัประธานสาขารฐัประศาสนศาสตรข์อง
แต่ละมหาวทิยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะหข์อขอ้มลูเพื่องานวจิยัดว้ยตนเอง และส่วนใหญ่ให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างด ี โดยผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามมากกว่าจ านวนอาจารยท์ีม่แีต่ละแห่ง
เพื่อป้องกนัความผดิพลาด พรอ้มซองตดิแสตมป์ส าหรบัการส่งกลบั และส่งไปยงัประธานสาขา 
อาจารย ์ หรอืบุคลากร ทีไ่ดต้ดิต่อประสานงานไวเ้บือ้งตน้นัน้ การตอบแบบสอบถามเป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจ ไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบั ทัง้สิน้จ านวน 370 แบบสอบถาม และจากการ
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูในแบบสอบถาม มจี านวนแบบสอบถามทีค่รบถว้นสมบรูณ์
และใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมทัง้สิน้จ านวน 347 แบบสอบถาม 

การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 

การวเิคราะหใ์นงานวจิยันี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ (Data Screening And Descriptive Statistics) 

2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis-CFA) 

3. การวเิคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูเบื้องต้นและสถิติพรรณนา (Data Screening And 

Descriptive Statistics) 

 ขอ้มลูของแบบสอบถามจ านวน 347 ชุด ถูกท าการส ารวจ (Exploring Data) โดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบความสญูหายของขอ้มลู (Missing Data) และค่าผดิปกต ิ
(Outliers) รวมถงึตรวจสอบการแจกแจงแบบโคง้ปกต ิ (Normality) โดยการจดัหา กราฟแบบ 
“Boxplot” และ “Stem Leaf” นอกจากนี้ ค่าความเบ ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) 

ของตวัแปรเชงิปรมิาณทุกตวั ยงัถูกวเิคราะหแ์ละรายงานเพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของค่า
ความโคง้ปกต ิ(Assumption Of Normality) อกีครัง้ โดยตรวจสอบค่าความเบ ้ (Skewness) ซึง่
ไมค่วรเบีย่งเบนไปจากค่าศูนยม์ากกว่า     และค่าความโด่ง (Kurtosis) ซึง่ไมค่วรเบีย่งเบนไป
จากค่าศูนยม์ากกว่า    เพื่อเป็นการยนืยนัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumptions) ดงักล่าว 
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ส าหรบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (Demographic Data) จะถูกวเิคราะหโ์ดย
ใชส้ถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่แสดงโดยใชค้่าสถติ ิดงันี้ 

1. ค่าความถี ่ (Frequency) และรอ้ยละ (Percent) จะถูกรายงานส าหรบัตวัแปรเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Variable/ Categorical Variable) เช่น เพศ การศกึษา เป็นตน้ 

2. ค่าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะถูก
รายงานส าหรบัตวัแปรเชงิปรมิาณ (Quantitative Variable) เช่น อาย ุภาระงานสอนต่อสปัดาห ์

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis–
CFA) 

งานวจิยัฉบบันี้ ไดใ้ชโ้ปรแกรม AMOS ส าหรบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

(Confirmatory Factor Analysis–CFA) ซึง่ถอืเป็นประเภทแบบจ าลองการวดั (Measurement 

Model) เพื่อใชเ้ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งขององคป์ระกอบ ในแบบจ าลององคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนั ส าหรบัการทดสอบภาวะสารรปูสนิทด ี (Goodness Of Fit) ในงานวจิยัน้ีใชด้ชันีชีว้ดั 5 

ตวั ไดแ้ก่  
1. ค่าไค-สแควส์มัพทัธ ์    /df 

2. ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index-CFI) 

3. ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness-of-fit-GFI) 

4. ค่ารากก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root-mean-square Error 

Of Approximation-RMSEA) และ 
5. ค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของเศษเหลอืในรปูคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual-SRMR) 

ในการวเิคราะหแ์บบจ าลองขององคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA Model) จะตอ้งมกีาร
พจิารณาค่า Factor Loadings หากค่านี้มคี่าสงูจะท าใหค้่าผดิพลาด (Error) น้อยลง และท าให้
ระดบัของความกลมกลนื ของแบบจ าลององคป์ระกอบเชงิยนืยนัมคี่าสงูขึน้ (Fornell & Larcker, 

1981; Hair et al., 2010) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling–SEM) 

งานวจิยัฉบบันี้ ไดใ้ชโ้ปรแกรม AMOS ในการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (Structural 

Equation Modeling) เพื่อใชว้ดัค่าความสมัพนัธแ์ละลกัษณะของความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ 
ซึง่เป็นการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั ส าหรบัการทดสอบภาวะสารรปูสนิทด ี (Goodness Of 
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Fit) ของสมการโครงสรา้งกไ็ดใ้ชด้ชันีชีว้ดั 5 ตวัเช่นเดยีวกบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
(CFA) ไดแ้ก่  

1. ค่าไค-สแควส์มัพทัธ ์    /df 

2. ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index -CFI) 

3. ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื ( Goodness-of-fit -GFI) 

4. ค่ารากก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root-mean-square Error 

Of approximation-RMSEA) และ 
5. ค่ารากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของเศษเหลอืในรปูคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual-SRMR) 

ระดบัค่าที ่“ยอมรบัได”้ และค่าทีถ่อืว่าอยูใ่น “ระดบัด”ี นัน้ แสดงในตารางที ่8 ขา้งลา่งนี้ 
โดยใชเ้กณฑจ์าก Kline (2005) และ Hu และ Bentler (1999) 

 ส าหรบัการประเมนิแบบจ าลอง ทัง้ในแบบจ าลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) และ
แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM) นัน้ ถา้แบบจ าลองแสดงตวัชีว้ดัทีต่ ่ากว่าระดบัทีย่อมรบัได ้
อาจตอ้งมกีารปรบัแบบจ าลอง (Modification) ใหม ่นอกจากนี้ ตอ้งมกีารพจิารณาค่าของ Factor 

Loadings ซึง่ไมค่วรน้อยกว่า .60 (Byrne, 2010) อกีทัง้ตอ้งพจิารณาค่าความสมัพนัธข์องปจัจยั 
(Internal Correlations) รวมถงึค่าเศษเหลอื (Residuals) (Byrne, 2010; Hair et al. 2010) 

 

ตารางท่ี 15 -  8 ดชันีแบบจ าลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) และแบบจ าลองสมการ
โครงสรา้ง (SEM) 

 

ดชันีวดัแบบจ าลอง ระดบัท่ียอมรบั ระดบัดี ท่ีมา 

Ratio Of Chi-square     /(df) 

Comparative Fit Index (CFI) 

Goodness-of-fit (GFI) 

Root-mean-square Error Of  

Approximation (RMSEA) 

Standardized Root Mean  

        Square Residual (SRMR) 

< 3.00 

> .90  

> .90  

< .07  

 

< .08  

- 

> .95 

> .95 

< .05 

 

< .05 

Kline (2005) 

Hu และ Bentler (1999) 

Hu และ Bentler (1999) 

Hu และ Bentler (1999) 

 

Hu และ Bentler (1999) 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู (Results) 

 งานวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยส์าขารฐัประศาสนศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 5 ตอน ดงันี้  
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ (Data Screening) 

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (Descriptive Statistics For 

Demographic Information) 

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) 

 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะหค์่าความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ (Validity And Reliability) 

 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM) 

 การรายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลูนี้ จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของการวเิคราะห์
ขอ้มลู (Data Analysis) กลา่วคอื การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนที ่1 คอื การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้
และสถติพิรรณนา (Data Screening And Descriptive Statistics) ซึง่ไดแ้สดงส่วนของการ
วเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ตอน (ตอนที ่ 1 และ ตอนที ่ 2) โดยการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนที ่ 2 เป็น
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) โดยประกอบดว้ยเฉพาะตวัแปรท านาย ซึง่ถอืเป็น
แบบจ าลองการวดั (Measurement Model) ดงันัน้ จงึไดม้กีารปรบัปรงุแบบจ าลองการวดั เพื่อ
พฒันาค่าดชันีชีว้ดั (Fit Indices) และยนืยนัความสอดคลอ้งภาวะสารรปูสนิทด ี (Goodness Of 

Fit) ของแบบจ าลองการวดักบัขอ้มลูทีม่อียู ่ และรายงานผลการวเิคราะหค์่าความเทีย่งตรงและ
ความเชื่อมัน่ เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของตวัแปรท านายทุกตวั ซึง่การรายงานผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน (ตอนที ่ 3 และ 4 ) โดยการวเิคราะหข์อ้มลูใน
ส่วนที ่3 คอื การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) และต่อดว้ยตอนที ่4 คอืการวเิคราะห์
ค่าความเชื่อมัน่และความเทีย่งตรง (Reliability & Validity) เพื่อเป็นการยนืยนัค่าความเชื่อมัน่
และความเทีย่งตรงขององคป์ระกอบเชงิยนืยนั (CFA) ส่วนตอนที ่ 5 จะเป็นผลการวเิคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM) เพื่อตอบค าถามงานวจิยั หรอืผลของการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น (Data Screening) 

 ขอ้มลูนี้ถูกท าการส ารวจในเบือ้งตน้ เพื่อหาค่าความสูญหาย (Missing Values) ซึง่
พบว่า ในจ านวนขอ้มลูทัง้สิน้ 370 ชุดแบบสอบถาม มขีอ้มลูทีส่ญูหายในบางตวัแปร ซึง่เป็นการ
สญูหายแบบสุ่มกระจาย ไม่ใช่เฉพาะในตวัแปรใดตวัแปรหนึ่ง (Missing At Random-MAR) โดย
ขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามไมค่รบถว้นนัน้มจี านวน 23 ชุด และแบบสอบถามทีม่ขีอ้มลูไม่
ครบถว้นดงักล่าวนัน้ไดถู้กลบทิง้ ดงันัน้ คงเหลอืขอ้มลูทัง้สิน้เพยีง 347 ชุดแบบสอบถาม จาก



538 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 22 แห่ง ทัว่ประเทศ ดงัแสดงไดใ้นตารางที ่ 15-9 ซึง่แสดงถงึแหล่งทีม่า
ของขอ้มลูและจ านวนขอ้มลู 

ตารางท่ี 15 -  9 แสดงแหล่งขอ้มลู จ านวน และเปอรเ์ซน็ตข์องขอ้มลู 

University ID จ านวนขอ้มูล (N) = 347 

ความถ่ี รอ้ยละ รอ้ยละสะสม 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

8 

8 

15 

21 

13 

11 

20 

20 

10 

38 

10 

20 

18 

23 

22 

8 

10 

12 

12 

13 

15 

20 

2.3 

2.3 

4.3 

6.1 

3.7 

3.2 

5.8 

5.8 

2.9 

11.0 

2.9 

5.8 

5.8 

6.6 

6.3 

2.3 

2.9 

3.5 

3.5 

3.7 

4.3 

5.8 

2.3 

4.6 

8.9 

15.0 

18.7 

21.9 

27.7 

33.4 

36.3 

47.3 

50.1 

55.9 

61.1 

67.7 

74.1 

76.4 

79.3 

82.7 

86.2 

89.9 

94.2 

100.0 
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 จากการส ารวจค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยใชว้ธิสีรา้งกราฟ Boxplots และ Stem And 

Leaf ใน SPSS ซึง่รปูภาพที ่15-4 แสดง “Boxplots” ของตวัแปรเชงิปรมิาณ ในส่วนของขอ้มลู
ทัว่ไป  
 

  

  
 

รปูภาพท่ี 15 -  4 แสดง Boxplots ของ เพศ ประสบการณ์การท างาน ภาระงานสอนต่อสปัดาห ์
และ เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท าวจิยั 

 

 จากรปูภาพที ่ 15-4 ขา้งตน้ ไดท้ าใหท้ราบถงึค่าทีอ่าจเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) โดย
ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบค่าเหล่านัน้ตามที่ไดป้รากฏไวใ้นกราฟ ซึง่ไดพ้บว่าค่าดงักล่าวนัน้
ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากความผดิพลาดในการกรอกขอ้มลู และเป็นค่าทีส่ามารถทีจ่ะเป็นไปไดส้ าหรบั
ตวัแปรเหล่านัน้ ดงันัน้ จงึไมถ่อืว่าเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) ทีจ่ะตอ้งท าการตดัออก 

 จากการส ารวจค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยใชว้ธิสีรา้งกราฟ “Boxplots” และ “Stem And 

Leaf” ใน SPSS ซึง่รปูภาพที ่15-5 ไดแ้สดง “Boxplots” ของตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความมี
ประโยชน์ของการท าวจิยั” (Perceived Usefulness-PU) ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ขอ้ค าถาม 
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รปูภาพท่ี 15 -  5 แสดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท า
วจิยั” (Perceived Usefulness–PU) 

 

 จากรปูภาพที ่15-5 ขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึค่าทีอ่าจเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยผูว้จิยั
ไดท้ าการตรวจสอบค่าเหล่านัน้ตามทีป่รากฏในกราฟ ซึง่พบว่า ค่าดงักล่าวนี้ ไม่ไดเ้กดิขึน้จาก
ความผดิพลาดของการกรอกขอ้มลู และยงัเป็นค่าทีส่ามารถเป็นไปไดส้ าหรบัตวัแปรเหล่านัน้ 
ดงันัน้ จงึไมถ่อืเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) ทีจ่ะตอ้งท าการตดัออก 

 จากการส ารวจค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยใชว้ธิสีรา้งกราฟ “Boxplots” และ “Stem And 

Leaf” ใน SPSS ดงัรปูภาพที ่15-6 ไดแ้สดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความงา่ย
ในการท าวจิยั” (Perceived Ease-PE) ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ขอ้ค าถาม 
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รปูภาพท่ี 15 -  6 แสดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั” 
(Perceived Ease-PE) 

 

 จากรปูภาพที ่15-6 ขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึค่าทีอ่าจเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยผูว้จิยั
ไดท้ าการตรวจสอบค่าเหล่านัน้ตามทีป่รากฏในกราฟ ซึง่พบว่า ค่าดงักล่าวไมไ่ดเ้กดิขึน้จาก
ความผดิพลาดของการกรอกขอ้มลู และยงัเป็นค่าทีส่ามารถเป็นไปไดส้ าหรบัตวัแปรเหล่านัน้ 
ดงันัน้ จงึไมถ่อืเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) ทีจ่ะตอ้งท าการตดัออก 

 จากการส ารวจค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยใชว้ธิกีารสรา้งกราฟ “Boxplots” และ “Stem 

And Leaf” ใน SPSS ดงัรปูภาพที ่ 15-7 ไดแ้สดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “อทิธพิลจาก
สงัคมในดา้นการท าวจิยั” (Social Influence-SI) ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ขอ้ค าถาม 
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รปูภาพท่ี 15 -  7 แสดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” 
(Social Influence-SI) 

 

 จากรปูภาพที ่15-7 ขา้งต้น ท าใหท้ราบค่าทีอ่าจเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยผูว้จิยัได้
ท าการตรวจสอบค่าเหล่านัน้ตามทีป่รากฏในกราฟ ซึง่พบว่า ค่าดงักล่าวนี้ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากความ
ผดิพลาดของการกรอกขอ้มลู และเป็นค่าทีส่ามารถเป็นไปไดส้ าหรบัตวัแปรเหล่านัน้ ดงันัน้ จงึ
ไมถ่อืเป็นค่าสุดโต่ง (Outliers) ทีจ่ะตอ้งท าการตดัออก 

 จากการส ารวจค่าสุดโต่ง (Outliers) โดยใชว้ธิกีารสรา้งกราฟ “Boxplots” และ “Stem 

And Leaf” ใน SPSS ดงัรปูภาพที ่15-8 ไดแ้สดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “เงือ่นไขสนบัสนุน
ต่อการท าวจิยั” (Facilitating Conditions-FC) ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 ขอ้ค าถาม 
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รปูภาพท่ี 15 -  8 แสดง Boxplots ของตวัแปรอสิระ “เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั” 
(Facilitating Conditions-FC) 

 

 ส าหรบัการตรวจสอบค่าความโคง้ปกตเิพื่อยนืยนัสมมตฐิานเบือ้งตน้ (Assumption Of 

Normality) ผูว้จิยัไดพ้จิารณากราฟ “Stem And Leaf” ใน SPSS พบว่า ลกัษณะความโคง้ปกติ
ของกราฟอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ นอกจากนี้ การยนืยนัสมมตฐิานเบือ้งตน้ของความโคง้ปกต ิ
ยงัสามารถพจิารณาไดจ้าก ค่าความเบ ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtusis) เพื่อทดสอบ
ความปกตขิองของขอ้มลูดงัทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่15-10 
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ตารางท่ี 15 -  10 แสดงค่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรเชงิปรมิาณ 

ตวัแปร min max mean SD Skewness Kurtosis 

PU1 

PU2 

PU3 

PU4 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

4.45 

4.44 

4.34 

4.67 

1.16 

1.16 

1.06 

1.06 

-.68 

-.69 

-.67 

-.64 

.49 

.41 

.72 

.27 

PE1 

PE2 

PE3 

PE4 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

3.77 

2.87 

3.14 

3.59 

1.08 

1.32 

1.26 

1.23 

-.43 

.08 

.02 

-.08 

.25 

-.85 

-.48 

-.43 

SI1 

SI2 

SI3 

SI4 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

3.98 

4.03 

4.10 

4.29 

1.02 

1.01 

.94 

1.06 

-.51 

-.49 

.05 

-.27 

.57 

.97 

.42 

.13 

FC1 

FC2 

FC3 

FC4 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

3.71 

3.95 

3.02 

3.72 

.99 

.97 

1.41 

.98 

-.08 

-.06 

.15 

-.35 

.61 

.42 

-1.01 

.82 

Loads 6 30 14.73 4.26 1.14 .26 

Time_research 0 24 4.20 4.68 1.56 .26 

B_research 0 28 4.25 5.13 2.26 .26 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (Demographic 

Information) 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ประมาณรอ้ยละ 70 เป็นเพศหญงิ และประมาณรอ้ย
ละ 30 เป็นเพศชาย มอีายอุยู่ในระหว่าง 25 ถงึ 60 ปี ซึง่มอีายโุดยเฉลีย่ประมาณ 38 ปี 
นอกจากนี้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูจ้บการศกึษาในระดบัปรญิญาโท คอื รอ้ยละ 86.5 

และระดบัของต าแหน่งทางวชิาการนัน้ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์ คอื รอ้ยละ 85.3 ดงัตารางที ่ 15-

11 (แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง) 
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ตารางท่ี 15 -  11 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
(Frequency) 

ร้อยละ 
(Percent-%) 

เพศ (Gender) 

ชาย (Male) 

หญงิ (Female) 

 

107 

240 

 

30.80 

69.20 

อาย ุ(Age) ระหว่าง 25-60 ปี, อายเุฉลีย่ = 37.92 (SD = 7.88) 

ระดบัการศกึษา (Degree) 

ปรญิญาตร ี(Bachelor) 

ปรญิญาโท (Master) 

ปรญิญาเอก (Doctoral) 

หลงัปรญิญาเอก (Postdoctoral) 

 

2 

300 

42 

3 

 

.60 

86.50 

12.10 

.90 

ต าแหน่งทางวชิาการ (Rank) 

อาจารย ์(Lecturer) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์(Assistant PrOf.) 

รองศาสตราจารย ์(Associate PrOf.) 

ศาสตราจารย ์(PrOfessor) 

 

300 

46 

1 

0 

 

86.50 

13.30 

0.20 

0 

ภาระงานสอน (Teaching Loads/Workloads) ระหว่าง 6-30 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยเฉลีย่ 14.73 

(SD = 4.26) 

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experience) ระหว่าง 1-35 ปี โดยเฉลีย่ 9.20 ปี (SD = 7.15) 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ส าหรบัการท าวจิยั (Average Time for Research)  ระหว่าง 0-24 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์โดยเฉลีย่ 4.20 (SD = 4.68) 

 

ตอนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) 

1. แบบจ าลองเบือ้งต้น (Initial CFA Model) 

 แบบจ าลองเบือ้งตน้ (Initial CFA Model) ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
จะประกอบดว้ย 16 ตวัแปรทีส่งัเกตได ้ (Observed Variables) ของ 4 ปจัจยั (Factor/ 

Constructs) ไดแ้ก่ ปจัจยัที ่ 1 “การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ในการท าวจิยั” (Perceived 

Usefulness) ใชส้ญัลกัษณ์ยอ่คอืตวั “U” ปจัจยัที ่ 2 “การรบัรูถ้งึความงา่ยในการท าวจิยั” 
(Perceived Ease) ใชส้ญัลกัษณ์ยอ่คอืตวั “E” ปจัจยัที ่3 “อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั” 
(Social Influence) ใชส้ญัลกัษณ์ยอ่ในการวเิคราะหแ์บบจ าลองคอืตวั “S” และ ปจัจยัที ่ 4 
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“เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั” (Facilitating Conditions) ใชส้ญัลกัษณ์ตวัยอ่คอื “F” โดยแต่
ละปจัจยั จะประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ค าถาม ดงัรปูภาพที ่15-9 (แสดงแบบจ าลองเบือ้งตน้
ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั) 

 
 

รปูภาพท่ี 15 -  9 แบบจ าลองเบือ้งตน้ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Initial CFA 

Model) 
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 ผลการวเิคราะหไ์ดแ้สดงผลของดชันีแสดงความกลมกลนืของแบบจ าลองเบือ้งตน้ 
(Initial CFA Model) ดงันี้    /df = 5.221, CFI = .848, GFI = .845, RMSEA = .110, and SRMR = .0868 

 ค่าดชันีชีว้ดั (Fit Indices) ของแบบจ าลองเบือ้งตน้ดงักล่าว มคี่าต ่ากว่าระดบัทีย่อมรบั
ได ้ (ดตูารางที ่ 15-8 ขา้งตน้) ส าหรบัค่า “Factor Loadings” และ “Squared Multiple 

Correlations” ของตวัแปรทีส่งัเกตไดแ้ต่ละตวั แสดงใน ตารางที ่ 15-12 ดงันัน้ แบบจ าลอง
เบือ้งตน้จงึมคีวามสอดคลอ้ง “ไมด่”ี กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  

2. แบบจ าลองท่ีถกูปรบัปรงุ (Modified/ Revised CFA Model)  

 แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุ (Revised CFA Model) เพื่อเพิม่ระดบัของความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Goodness Of Fit) จากการพจิารณา “Factor Loadings” ใน
ตารางที ่15-12 มตีวัแปรทีส่งัเกตได ้4 ตวัแปร ไดแ้ก่ “PE1” “SI3” “SI4” และ “FC3” ซึง่มคี่าที่
ต ่ากว่า .60 ดงันัน้ จงึควรตดัตวัแปรทีส่งัเกตไดเ้หล่านี้ออกจากแบบจ าลองเบือ้งตน้ (Hair et al., 

2010) ส าหรบัตวัแปร “FC3” นัน้ เป็นค าถามทีเ่ป็นขอ้ความเชงิปฏเิสธ (Negative Item) ดงันัน้ 
ค่าของ “Factor Loadings” จงึมคี่าเป็นลบ (-.13) โดยการกลบัคะแนน (Reversing Scores) จะ
ไมส่ามารถท าใหค้่าดชันีเปลีย่นแปลงหรอืสงูขึน้ 

 หลงัจากการตดัตวัแปรทีม่คี่า “Factor Loadings” ต ่ากว่าระดบัทีย่อมรบัไดอ้อกจะท า
ใหแ้บบจ าลองทีถู่กปรบัปรุง (Revised Model) มคี่าดชันีทีแ่สดงถงึความกลมกลนืสารรปูสนิทด ี
ดงันี้    /df = 2.563, CFI = .964, GFI = .944, RMSEA = .067, and SRMR = .057  

 ค่าดชันีชีว้ดั (Fit Indices) ของแบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุ (Revised CFA Model) มคี่าสงู
กว่าระดบัทีย่อมรบัได ้(ดตูารางที ่15-9 ขา้งตน้) ดงันัน้ แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความกลมกลนืความสอดคลอ้งในเกณฑ ์“ด”ี กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุ (Revised CFA Model) คงเหลอืตวัแปรทีส่งัเกตได ้ 12 ตวั
แปร ดงัแสดงไวใ้นรปูภาพที ่15-10 ดงัต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 15 -  10 แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Revised 

CFA Model) 
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 ส าหรบัค่า “Factor Loadings” และ “Squared Multiple Correlations” ของแบบจ าลองที่
ถูกปรบัปรงุ (Revised CFA Model) ถูกแสดงในตารางที ่15-12 ส่วนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนั (CFA) แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุใหม ่ (Revised CFA Model) ถูกยนืยนัภาวะสารรปู
สนิทด ี(Goodness Of Fit) จงึสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นขัน้ถดัไปได ้

ตอนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะหค่์าอคติความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นจากการวดั (CMV) 

 เพื่อตรวจสอบว่าผลของงานวจิยัครัง้นี้ ไดเ้กดิขึน้จากความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานของ
งานวจิยัทีแ่ทจ้รงิ โดยไมไ่ดร้บัผลกระทบทีเ่กดิจากค่าอคตคิวามแปรปรวนซึง่เกดิขึน้จากการวดั 
(Common Method Variance–CMV) ผูว้จิยัจงึไดใ้ช ้ เทคนิค “Harman’s Single-factor Test” 
(Podsakoff et al., 2003; Reio, 2010) เพื่อท าการทดสอบค่าความแปรปรวนดงักล่าว ซึง่
สามารถท าไดด้ว้ยโปรแกรม SPSS โดยการใชว้ธิวีเิคราะหป์จัจยั (Factor Analysis) และการ
ก าหนดหน่ึงปจัจยั (Fixed One Factor) ซึง่ผลของการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวน 
(Common Method Variance – CMV) ในขอ้มลูของงานวจิยันี้ อยูท่ี ่รอ้ยละ 22 (ต ่ากว่ารอ้ยละ 
25) ซึง่อยูใ่นระดบัทีไ่ม่มผีลกระทบต่อผลลพัธห์รอืขอ้สรปุของงานวจิยัน้ี (Tansky & Cohen, 

2001) 

 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง (Reliability And 

Validity) 

 ตารางที ่ 15-12 ไดแ้สดงถงึค่า “CR” (Composite Reliability) เป็นการยนืยนัค่าความ
เชื่อมัน่รวม ส าหรบัค่า “Cronbach’s Alpha” เป็นการยนืยนัค่าความเชื่อมัน่ภายใน (Internal 

Consistency Reliability) และ ค่า “AVE” (Average Variance Extracted) คอื ค่าเฉลีย่ของ
ความแปรปรวนทีถู่กสกดัได ้ ซึง่เป็นการยนืยนัค่าความเทีย่งตรงภายใน (Convergent Validity) 

ของแต่ละปจัจยั (Factor) หรอื ตวัแปรทีไ่มส่ามารถวดัไดโ้ดยตรง (Latent Variable) จาก
แบบจ าลองทีถู่กปรบัปรงุแลว้ (Revised CFA Model)  

 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทัง้ค่า “CR” และค่า Cronbach’s Alpha และค่าความ
เทีย่งตรง (Validity) คอืค่า AVE ของทัง้ 4 ปจัจยั (Factor) มคี่าสงูกว่า .50 ซึง่เป็นระดบัที่
ยอมรบัได ้(Hair et al., 2010) 

 ตารางที ่ 15-12 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความแปรปรวนทีถู่กสกดัได ้ คอื ค่า 
“AVE” (Average Variance Extracted) กบัค่าความสมัพนัธภ์ายในยกก าลงัสอง ซึง่เป็น
หลกัฐานยนืยนัถงึความเทีย่งตรงเชงิจ าแนก (Discriminant Validity) โดยผลการวเิคราะหใ์น
ตารางที ่ 15-13 พบว่าค่า “AVE” มคี่าทีส่งูกว่าค่าความสมัพนัธภ์ายในยกก าลงัสองส าหรบัทุก
ปจัจยั (Factor) หรอืทุกตวัแปรทีไ่มส่ามารถวดัไดโ้ดยตรง (Latent Variable) ดงันัน้ จงึยนืยนั
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ความเทีย่งตรงเชงิจ าแนก (Discriminant Validity) ของทัง้ 4 ปจัจยั (Factor) จากแบบจ าลองที่
ถูกปรบัปรงุแลว้ (Revised CFA Model)  

ตารางท่ี 15 -  12 แสดงดชันียนืยนัค่าความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ของแบบจ าลองทีถู่กปรบั
แลว้ 

Variable Factor loadings   Revised Model 

Initial Revised  Sqmultiple 

correlations 

AVE CR Cronbach’s 

alpha 

Perceived usefulness 

    PU1 

    PU2 

    PU3 

    PU4 

Perceived Ease  

    PE1 

    PE2 

    PE3 

    PE4 

Social Influence 

    SI1 

    SI2 

    SI3 

    SI4 

Facilitating Conditions 

    FC1 

    FC2 

    FC3 

    FC4 

 

.83 

.71 

.93 

.73 

 

.57 

.68 

.86 

.77 

 

.87 

.86 

.59 

.53 

 

.83 

.68 

-.13 

.77 

 

.83 

.71 

.93 

.73 

 

- 

.70 

.90 

.73 

 

.87 

.91 

- 

- 

 

.83 

.68 

- 

.77 

  

.70 

.50 

.86 

.54 

 

- 

.50 

.81 

.54 

 

.76 

.83 

- 

- 

 

.69 

.47 

- 

.60 

.65 

 

 

 

 

.61 

 

 

 

 

.79 

 

 

 

 

.58 

 

 

 

 

.88 

 

 

 

 

.82 

 

 

 

 

.88 

 

 

 

 

.81 

 

 

 

 

.87 

 

 

 

 

.81 

 

 

 

 

.88 

 

 

 

 

.80 
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ตารางท่ี 15 -  13 แสดงดชันียนืยนัค่าความเทีย่งตรงระหว่างปจัจยั (Discriminant Validity) 

 

Factor 1 2 3 4 

Perceived Usefulness 

Perceived Ease 

Social Influence 

Facilitating Conditions 

.65 

.05 

.06 

.14 

 

.61 

.10 

.27 

 

 

.79 

.37 

 

 

 

.58 

หมายเหตุ: ค่าตามแนวทแยงมมุคอืค่า AVE (Average Variance Extracted) และค่านอกแนว
ทแยงมมุคอืค่าความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัยกก าลงัสอง (Squared Correlations Between 

Factors) 
 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) 

 แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) จะถูกใชเ้ป็นสถติิ
หลกัเพื่อทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั ดงันัน้ จงึไดม้กีารใส่ตวัแปรอสิระ (Independent 

Variable) ซึง่เป็นตวัแปรประเภททีส่ามารถสงัเกตหรอืวดัไดโ้ดยตรง (Observed Variable) 

เพิม่เตมิเขา้มาอกี 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย “ระดบัการศกึษาสงูสุด” ของอาจารย ์(Degree Level/ 

Highest Qualification) “ภาระงานสอน” ต่อสปัดาหข์องอาจารย ์(Teaching Loads/ Workloads) 
และ “เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั” ของอาจารยผ์ูท้ าวจิยั (Time for Research/ Time Spent 

on Research) ดงัรปูภาพที ่ 15-11 ซึง่แสดงถงึแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural 

Equation Modeling-SEM) 

 ซึง่ค่าดชันีชีว้ดั (Fit Indices) ความกลมกลนืภาวะสารรปูสนิทด ี (Goodness Of Fit) 

ของแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) รวมถงึค่าดชันีชีว้ดั
ของแบบจ าลององคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Revised CFA Model) ไดส้รปุไวใ้นตารางที ่15-14  
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รปูภาพท่ี 15 -  11 แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Standardized Structural Equation 

Modeling-SEM) 
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ตารางท่ี 15 -  14 ค่าดชันีวดัแบบจ าลองโครงสรา้ง (Standardized SEM Model) 

   แบบจ าลอง 

ดชันีช้ีวดั ระดบัท่ียอมรบั ระดบัดี CFA SEM     /(df) 

CFI 

GFI 

RMSEA 

SRMR 

< 3.0  

>.90  

>.90  

<.07  

<.08  

- 

> .95 

> .95 

< .05 

< .05 

2.563 

.964 

.944 

.067 

.057 

2.728 

.947 

.939 

.068 

.058 

 

 ค่าดชันีชีว้ดั (Fit Indices) ความกลมกลนืภาวะสารรปูสนิทด ี (Goodness Of Fit) ของ
แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling-SEM) อยูใ่นระดบัที ่ “ดกีว่า” 
ระดบัค่าทีย่อมรบัไดส้ าหรบัทุกดชันีชีว้ดั กล่าวคอื ค่า     /(df) ของสมการโครงสรา้งน้อยกว่า 
3 ค่า CFI และ GFI สงูกว่า .90 ซึง่ค่าCFI และ GFI จะสะทอ้นว่า ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สอดคลอ้ง
กบัแบบจ าลองดเีพยีงใด (How Well) และค่าทีส่ะทอ้นถงึค่าผดิพลาด (How Bad) คอื ค่า 
“RMSEA” และ “SRMR” มคี่าต ่ากว่า .07 ทัง้สองตวั 

 ดงันัน้ แบบจ าลองของสมการโครงสรา้งจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และ
การทดสอบสมมตฐิานสามารถกระท าได ้ 
 H1: สมมตฐิาน 1 การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) มี
ผลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H2: สมมตฐิาน 2 การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H3: สมมตฐิาน 3 อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social Influence) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H4: สมมตฐิาน 4 ปจัจยัสนบัสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions) มผีลกระทบ
ทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H5: สมมตฐิาน 5 ระดบัการศกึษาสูงสุด (Degree Level/ Highest Qualification) มี
ผลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 

 H6: สมมตฐิาน 6 ภาระงานสอน (Teaching Loads/ Workloads) มผีลกระทบทางลบต่อ
เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent on Research) 

 H7: สมมตฐิาน 7 เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent on 

Research) มผีลกระทบทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานทัง้ 7 สมมตฐิาน ไดค้่าพารามเิตอร ์ดงัแสดงในตารางที่ 15-15

ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 15 -  15 แสดงค่าพารามเิตอรจ์ากแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Unstandardized 

SEM Model) 

Paths สมมติฐาน ค่าพารามิเตอร ์ p Sig r
2
 

PU        B H1 (บวก) 1.03 .00*** Supported .03 

PE        B H2 (บวก) .48 .00*** Supported .01 

SI          B H3 (บวก) .81 .00*** Supported .02 

FC        B H4 (บวก) 4.86 .00*** Supported .66 

DL B H5 (บวก) 1.52 .00*** Supported .01 

TL TR H6 (ลบ) -.06  .34 - - 

TR B H7 (บวก) .094 .01** Supported .01 

หมายเหตุ: B = พฤตกิรรมในการท าวจิยั PU = การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ในการท าวจิยั PE = 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั SI = อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั FC = เงือ่นไข
สนบัสนุนต่อการท าวจิยั DL = ระดบัการศกึษาสงูสุด TL = ภาระงานสอน TR = เวลาทีใ่ช้
ส าหรบัการวจิยั 

*=p< .05, **=p< .01, ***=p< .001 
 

สรปุและอภิปรายผล 

 การวจิยัในครัง้นี้ ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 347 ตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอย่างคอื
อาจารยส์าขารฐัประศาสนศาสตร ์ รวมถงึอาจารยส์าขารฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏั 22 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 7 ขอ้ ซึง่ในการศกึษานี้ 
ประกอบดว้ยตวัแปรทัง้สิน้จ านวน 8 ตวัแปร โดยมตีวัแปรตาม (Dependent Variable) 1 ตวั
แปร คอื “พฤตกิรรมในการท าวจิยั” ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั และตวัแปรอสิระ (Independent 

Variable) หรอืตวัแปรท านาย (Predictor) จ านวน 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) “การรบัรูถ้งึความมี
ประโยชน์ของการท าวจิยั” (Perceived Usefulness) ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั 2) “การรบัรูถ้งึ
ความงา่ยในการท าวจิยั” (Perceived Ease) ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั 3) “อทิธพิลจากสงัคมใน
ดา้นการท าวจิยั” (Social Influence) ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั 4) “เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท า
วจิยั” (Facilitating Conditions) ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั 5) “ระดบัการศกึษาสงูสุด” (Degree 

Level/ Highest Qualification) ของอาจารยห์รอืผูท้ าวจิยั 6) “ภาระงานสอน” (Teaching Loads/ 
Workloads) ของอาจารยห์รอืชัว่โมงการสอนต่อสปัดาหโ์ดยเฉลีย่ และ 7) “เวลาทีใ่ชส้ าหรบั
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ท างานวจิยั” (Time For Research/ Time Spent On Research) ของอาจารยซ์ึง่วดัโดยเฉลีย่
เป็นชัว่โมงต่อสปัดาหเ์ช่นกนั 

สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สมมตฐิานจ านวน 6 สมมตฐิาน ไดแ้ก่ สมมตฐิานที ่1 

ถงึ 5 และสมมตฐิานที ่7 ไดร้บัการสนับสนุน คอื มผีลต่อตวัแปรตาม “พฤตกิรรมในการท าวจิยั”
(Behavior In Conducting Research) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ ส าหรบัสมมตฐิานที ่ 6 ผลการ
ทดสอบ พบว่า ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 
 สมมตฐิาน 1 : การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) มี
ผลกระทบทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting 

Research) ทีค่่า β=1.03, p< 0.001 

 สมมตฐิาน 2 : การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease) มผีลกระทบทางบวก
อยา่งมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior in Conducting Research) ทีค่่า β= .48, 

p< 0.001 

 สมมตฐิาน 3 : อทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social Influence) มผีลกระทบ
ทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior In Conducting Research) ทีค่่า
β= .81, p<0.001 

 สมมตฐิาน 4 : เงือ่นไขสนับสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions) มผีลกระทบ
ทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior in Conducting Research) ทีค่่า
β= 4.86, p< 0.001 

 สมมตฐิาน 5 : ระดบัการศกึษาสงูสุด (Degree Level/Highest Qualification) มผีลกระทบ
ทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior in Conducting Research) ทีค่่า 
β= 1.52, p< 0.001 

 สมมตฐิาน 6 : ภาระงานสอน (Teaching Loads/ Workloads) ไม่มผีลกระทบทางลบอยา่ง
มนีัยส าคญัต่อเวลาทีใ่ชใ้นงานวจิยั (Time for Research/ Time Spent on Research) ทีค่่า β=     

-.06, p= .34 

 สมมตฐิาน 7 : เวลาทีใ่ชส้ าหรบัท างานวจิยั (Time Spent on Research)  มผีลกระทบ
ทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั (Behavior in Conducting Research) ทีค่่า
β= .094, p< 0.05 

 จากผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถสรปุไดว้่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการท า
วจิยัซึง่ท าการวดัพฤตกิรรมนัน้ได ้ โดยการนับจ านวนของงานวจิยั ต ารา เอกสาร และชิน้งานทีถ่อื
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เป็นส่วนหนึ่งของการวจิยั ตามทีไ่ดก้ าหนดขอบข่ายในงานวจิยัของอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตรแ์ละการปกครองทอ้งถิน่ ในภาพรวม ไดแ้ก่  

1. การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) ของอาจารย ์
ซึง่พบว่ามผีลกระทบในทางบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั ค่าสมัประสทิธ ์ (β) 1.03 หมายความ
ว่า หากการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ในการท าวจิยัของอาจารยเ์พิม่ขึน้หนึ่งหน่วย จะมผีลให้
พฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารย ์เพิม่ขึน้ 1.03 หน่วย ทีร่ะดบันัยส าคญั .001 

2. การรบัรูถ้งึความง่ายในการท าวจิยั (Perceived Ease) ของอาจารย ์ พบว่ามี
ผลกระทบในบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารย ์จากค่าสมัประสทิธ ์(β) .48 อธบิายไดว้่า 
ปจัจยัน้ีแมจ้ะมผีลกระทบทางบวก แต่มอีทิธพิลไม่มากนักถา้เปรยีบเทยีบกบั ปจัจยัแรก เน่ืองจาก
ค่าสมัประสทิธ ์ (β) มคี่าน้อยกว่า เมือ่ การรบัรูค้วามงา่ยในการท าวจิยัของอาจารยม์ากขึน้หนึ่ง
หน่วย มผีลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยม์ากขึน้ .48 หน่วย ทีร่ะดบันัยส าคญั .001 

3. การไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมในดา้นการท าวจิยั (Social Influence) พบว่ามผีลกระทบ
ในทางบวกต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารย ์ ค่าสมัประสทิธ ์ (β) .81 หมายความว่า เมือ่
อาจารยไ์ดร้บัอทิธพิลทางสงัคม ในดา้นเกี่ยวกบัการท าวจิยัจากบุคคลทีม่คีวามส าคญั รวมถงึ
ผูบ้งัคบับญัชาเพิม่ขึน้หนึ่งหน่วย จะท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยเ์พิม่ขึน้ .81 
หน่วย ทีร่ะดบันยัส าคญั .001 ส าหรบัตวัแปรนี้ ระดบัอทิธพิลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของ
อาจารย ์มอีทิธพิลมากกว่าการรบัรูค้วามง่ายในการท าวจิยัของอาจารย ์ 

4. การไดร้บั เงือ่นไขสนบัสนุนต่อการท าวจิยั (Facilitating Conditions) ของอาจารยท์ัง้
จากหน่วยงานหรอืการสนบัสนุนเงนิทุนจากหน่วยงานภายนอก พบว่า มผีลกระทบทางบวกต่อ
พฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารย ์ หากพจิารณาจากค่าสมัประสทิธ ์ (β) 4.86 สามารถสรุปไดว้่า
ปจัจยัดงักล่าว มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยม์ากทีสุ่ด ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 
.001 หากปจัจยัดงักล่าวน้ีเพิม่ขึน้หน่ึงหน่วย จะท าใหค้่าพฤตกิรรมการท าวจิยัเพิม่ขึน้ถงึ 4.86 
หน่วย 

5. ระดบัการศกึษาสูงสุด (Degree Level/ Highest Qualification) ซึง่เป็นการศกึษา
สงูสุดของอาจารยข์ณะทีต่อบแบบสอบถาม พบว่ามผีลกระทบทางบวกกบัพฤตกิรรมการท าวจิยั
ของอาจารย ์  ค่าสมัประสทิธ ์ (β) คอื 1.52 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ แมว้่าระดบัการศกึษาของ
อาจารยเ์ป็นขอ้มลูแบบล าดบัชัน้ (Ordinal) แต่กส็ามารถน ามาทดสอบเสมอืนเป็นขอ้มลูแบบตวัเลข
ต่อเนื่อง (Scale) ไดใ้นความหมายทีว่่า หากค่าระดบัการศกึษาของอาจารยเ์พิม่ขึน้ พฤตกิรรมใน
การท าวจิยัของอาจารยจ์ะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย จากค่าสมัประสทิธิ ์ 1.52 ทีร่ะดบันยัส าคญัน้อยกว่า 
.001 พบว่าปจัจยัดงักล่าวน้ี มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยัเป็นอนัดบัทีส่องรองจากเงือ่นไข
สนบัสนุนการท าวจิยั  
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6. เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานวจิยั (Time For Research/ Time Spent On Research) 

ของอาจารย ์ พบว่ามผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารย ์ แต่อยา่งไรกต็าม
จากค่าสมัประสทิธิ ์.094 ทีร่ะดบันัยส าคญั .01 จะเหน็ว่ามอีทิธพิลต่อการท าวจิยัน้อยมาก  

 ส าหรบัภาระงานสอนของอาจารย ์ (Workloads) พบว่า “ไม่ม”ี ผลกระทบทางสถติต่ิอ
พฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารย ์

อภิปรายผลค่าความแปรปรวนของตวัแปรตามซ่ึงถกูอธิบายได้โดยตวัแปรอิสระ 
(Effect Size) 

 ค่าความแปรปรวน (Variance) ของพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารย ์(ตวัแปรตาม) ซึง่
สามารถอธบิายไดโ้ดยตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรท านาย พจิารณาไดจ้ากค่า r

2
 (ตารางที ่ 15-15) 

ปจัจยัซึง่เป็นตวัแปรท านาย ทีอ่ธบิายค่าความแปรปรวนของพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยไ์ด้
มากทีสุ่ดคอื เงือ่นไขสนับสนุน (Factor Conditions) คอื .66 หรอื 66% ส่วนปจัจยัตวัแปรท านาย
อื่นๆอธบิายไดน้้อยมาก 

อภิปรายผลข้อเสนอแนะ 

 จากการทดสอบสมมตฐิานและการสรปุผลการอภปิรายผล ของการทดสอบสมมตฐิานจงึ 
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. มหาวทิยาลยักลุ่มราชภฏัหรอืคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัราชภฏั ควรเพิม่
ความส าคญัต่อเงือ่นไขทีเ่ป็นการสนบัสนุนการท าวจิยั (Facilitating Conditions) ของอาจารย์
มากกว่าปจัจยัอื่นๆ ซึง่เงื่อนไขทีส่นับสนุนในการท าวจิยันัน้ นอกจากจะเป็นดา้นทีเ่กีย่วกบั
เงนิทุนแลว้ ยงัตอ้งค านึงถงึเรือ่งของการส่งเสรมิความรู้ทีเ่กี่ยวกบัการท าวจิยั เช่น ความรู้
เกีย่วกบัการเลอืกหวัขอ้ในการท าวจิยั การออกแบบงานวจิยั ขัน้ตอนในการวจิยั และสถติทิี่
เหมาะสมกบังานวจิยัแต่ละเรือ่ง อยา่งไรกต็าม เนื่องจากความรูเ้รือ่งสถติทิีใ่ชก้บังานวจิยันัน้มี
มากมายหลากหลายประเภท อกีทัง้ยงัเกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมซอฟแวรห์ลายชนิดดว้ย ดงันัน้
มหาวทิยาลยัในกลุ่มราชภฏั ควรท าการจดัตัง้กลุ่มคนหรอืทมีงาน เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืในดา้น
ใหค้ าแนะน าปรกึษาหรอืช่วยตอบค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าวจิยั ใหก้บัคณะอาจารยผ์ูท้ีม่ ี
ความตัง้ใจทีจ่ะผลติผลงานวจิยัดว้ย 

2. ปจัจยัอนัดบัทีร่องมาจากเงือ่นไขดา้นการสนับสนุนการท าวจิยั คอื ปจัจยัดา้น
คุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย ์ (Degree Level/ Highest Qualification) ซึง่หากมหาวทิยาลยัใน
กลุ่มราชภฏั ตอ้งการเพิม่ผลงานวจิยัหรอืต ารารวมทัง้เอกสารประกอบการสอน เพื่อใชใ้นการยืน่
ขอต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัในกลุ่มราชภฏัควรจะตอ้งท าการเพิม่คุณวุฒขิองอาจารย ์
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ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวนี้ ไดม้คีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพบว่าอาจารยท์ีจ่บ
การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกนัน้ มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสามารถในการท างานวจิยัไดม้ากกว่า 
อาจารยท์ีม่คีุณวุฒทิีต่ ่ากว่า 

3. ปจัจยัดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการท าวจิยั (Perceived Usefulness) นบัเป็น
ปจัจยัส าคญัอกีปจัจยัหน่ึงทีผู่บ้รหิารของมหาวทิยาลยัควรใหค้วามส าคญั ซึง่หากอาจารยม์กีาร
รบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยัมากขึน้ กจ็ะท าใหอ้าจารยส์ามารถผลติผลงานวจิยัมาก
ขึน้ตาม โดยจากผลการทดสอบสมมตฐิานจะเหน็ไดว้่า การรบัรูว้่างานวจิยัมคีวามยากหรอืงา่ย
นัน้อาจไมใ่ช่ประเดน็ทีม่คีวามส าคญั แต่ประเดน็ทีส่ าคญัอยูท่ี ่อาจารยไ์ดร้บัรูว้่าการท างานวจิยัมี
ประโยชน์ โดยจากการพจิารณาขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ซึง่ใชเ้ป็นตวัวดัการรบัรูค้วามมปีระโยชน์ของ
การท าวจิยั พบว่า ขอ้ค าถามที ่2 ซึง่มขีอ้ความว่า “การท าวจิยัช่วยเพิม่ผลผลติในการท างาน” มี
ค่าระดบัการใหค้ะแนนจากผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีสุ่ด จากตวับ่งชีท้ ัง้ 4 ขอ้ ของปจัจยัการ
รบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ นอกจากนี้ ยงัสามารถทราบไดจ้ากค่า “Factor Loading” ของ “PU2” 
(.71) ซึง่ต ่ากว่าค่า “Factor Loadings” ของ “PU1, PU3, และ PU4” โดยอาจารยส์่วนใหญ่อาจ
มองว่างานวจิยัยงัไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของผลผลติ (Productivity) ทีอ่าจารยไ์ดร้บั และขอ้แนะน านี้ยงัมี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัเชงิประจกัษ์ของ Friedrich และ Michalak (1983) ซึง่พบว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้งงานวจิยักบัการสอน (Research vs. Teaching) บ่อยครัง้มคีวาม
ขดัแยง้กนั กล่าวคอื การท าวจิยัอาจจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคหรอืลดผลผลติในดา้นการสอนของ
อาจารย ์ “Teaching Productivity” ซึง่อาจไมเ่หมอืนหรอืไมใ่ช่สิง่เดยีวกนักบั “Research 
Productivity” นัน่เอง ทัง้นี้เพราะว่าในมุมมองของอาจารยห์รอืผูส้อนนัน้ ประสทิธภิาพในการ
สอนทีด่ ี (Teaching Effectiveness) กบั การเป็นนกัวจิยัทีด่นีัน้จะใชต้วัประเมนิหรอืตวัชีว้ดัที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ขอ้คน้พบจากการวจิยันี้ จงึไดแ้นะน าผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัในกลุ่มราช
ภฏัว่า หากตอ้งการส่งเสรมิใหม้งีานวจิยัมากขึน้นัน้ จะตอ้งน าเอาผลงานวจิยัมาเป็นเงือ่นไขหรอื
ตวัชีว้ดั (KPI) หนึ่ง ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยผ์ูส้อนดว้ย และควรมกีาร
ปรบัเปลีย่นตวัชีว้ดัของการประเมนิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพในการปฏบิตังิาน หรอืการ
สอนทีแ่ทจ้รงิ อกีทัง้เกณฑท์ีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึความมปีระสทิธภิาพในการสอนกบัการท าวจิยันัน้ 
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนั และทีส่ าคญัคอื การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ของการท าวจิยัของ
อาจารย ์ เป็นเรือ่งทีค่วรใหค้วามสนใจ มากกว่าความยากง่ายของงานวจิยั กล่าวคอื ผูบ้รหิาร
ของมหาวทิยาลยัควรแจง้หรอืประชาสมัพนัธต่์อคณะอาจารย ์ ถงึผลประโยชน์ทีค่ณะอาจารยจ์ะ
ไดร้บัจากการท าวจิยั เป็นต้น 

4. ปจัจยัดา้นความยากง่ายของการท าวจิยั (Perceived Ease) ดเูหมอืนจะมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยั หรอืจ านวนผลงานวจิยัทีอ่าจารยผ์ลติไดไ้ม่มากนกั เมือ่เทยีบกบั 
ปจัจยัดา้นความมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness)  ซึง่ขอ้คน้พบดงักล่าวนี้ มคีวามสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chau (1996) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการใช้
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เทคโนโลยขีองพนกังานในองคก์าร อยา่งไรกต็าม การวดัระดบัของความยากงา่ยในการท าวจิยั
ของแต่ละบุคคลนัน้ อาจเป็นเรือ่งทีย่าก ซึง่จากการพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในระดบั
บุคคลพบว่า มอีาจารยจ์ านวนมากทีม่องว่าการท าวจิยันัน้มคีวามยาก แต่ในทางกลบักนัอาจารย์
ทีต่อบว่าการท าวจิยัยากนัน้ กลบัสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัไดม้ากกว่าผูท้ีต่อบว่าการท าวจิยัง่าย ซึง่
หากเชื่อมโยงลกัษณะหรอืพฤตกิรรมดงักล่าวเขา้กบัวฒันธรรมไทย ทีจ่ะชื่นชอบคนทีม่คีวาม
อ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่า ดงันัน้ จงึอาจมสี่วนท าใหผู้ท้ีท่ างานวจิยับางท่านทีต่อบว่ายากใน
ขณะทีก่ลบัสามารถผลติผลงานวจิยัไดม้ากเป็นตน้ ดงันัน้ ปจัจยัดงักล่าวน้ีถงึแมจ้ะมผีลกระทบ
ต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารย ์ แต่ก็ควรใหค้วามใส่ใจทีน้่อยกว่าปจัจยัอื่น ๆ เช่น ปจัจยั
เงือ่นไขทีส่นบัสนุนการท าวจิยั การส่งเสรมิใหอ้าจารยม์คีุณวุฒทิีส่งูขึน้ และการประชาสมัพนัธ์
ใหอ้าจารยร์บัรูห้รอืเขา้ใจ ตลอดจนมองเหน็ถงึประโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมของการท าวจิยัมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนี้ รฐับาลและผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัในกลุ่มราชภฏั ควรสนบัสนุนงบประมาณในการ
ท าวจิยั มากกว่าการจดัสรรงบประมาณไปเพื่อการอบรมในการท าวจิยัแต่เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะการใหง้บประมาณในการท าวจิยั ท าใหอ้าจารยม์คี่าใชจ้่ายส าหรบัการท าวจิยัและ
ยงัเป็นรายไดท้ีช่ดเชยกบัเวลาหรอืรายไดอ้ย่างอื่นทีเ่สยีไปดว้ย 

5. ปจัจยัดา้นอทิธพิลของสงัคมต่อการท าวจิยั (Social Influence) จากการวจิยัพบว่า
ปจัจยัดงักล่าวน้ี มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการท าวจิยัของอาจารยด์ว้ยเช่นกนั โดยบุคคลทีม่ ี
ความส าคญัต่อผูว้จิยันัน้ อาจหมายความถงึ บุคคลภายในครอบครวั หวัหน้างาน หรอืเพื่อน
รว่มงาน เป็นตน้ ดงันัน้ บุคลากรจะตอ้งไดร้บัการยนิยอมหรอืความเขา้ใจจากครอบครวัดว้ย 
เนื่องจากการท างานวจิยันัน้ จะตอ้งทุ่มเทเวลาและก าลงักายก าลงัใจอย่างมาก จงึจะท าใหเ้กดิ
ความส าเรจ็และไดผ้ลลพัธท์ีด่มีคีุณภาพ ซึง่จากการศกึษาวจิยันี้ไดพ้บประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื 
อทิธพิลจากบุคคลในครอบครวั ซึง่จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท าวจิยัของอาจารยท์ีม่ากกว่า
อทิธพิลจากหวัหน้างาน ทัง้นี้ เนื่องจากตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ปรากฏว่า ขอ้ค าถามของ 
“SI3” (ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนใหท้ าวจิยั) และ “SI4” (โดยภาพรวมมหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหท้ า
วจิยั) มคี่า “Factor Loadings” ทีต่ ่า ดงันัน้ จงึถูกตดัออกจากแบบจ าลอง นอกจากนี้ ผลจากการ
วดัและจากขอ้คน้พบน้ียงัพบว่า ไดม้คีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Hassan 

et al. (2008) ซึง่พบว่า สถานภาพในการสมรส (แต่งงานแลว้) ของอาจารยม์หาวทิยาลยั จะมี
ผลในทางบวกกบัจ านวนผลผลติทางวชิาการ ทีอ่าจารยข์องมหาวทิยาลยัแต่ละคนสามารถผลติ
ได ้(Academic Productivity) อยา่งไรกต็าม ในภาพรวมของปจัจยัดา้นอทิธพิลจากสงัคมต่อการ
ท าวจิยันี้ ถอืเป็นการแนะน าใหผู้บ้รหิารทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั ระดบัคณะ หรอืระดบัสาขาวชิา 
ควรจะตอ้งท าการส่งเสรมิและสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่อาจารย ์ อกีทัง้ตอ้งสรา้งวฒันธรรมองคก์ารให้
มคีวามสอดคลอ้งในดา้นบวกต่อทศันคตใินการท าวจิยั เป็นตน้  
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กรณีศึกษาท่ี 1  

กรณีศึกษาวิทยกุารบิน 

 

ประวติัภมิูหลงั 

บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทยจ ากดั หรอืนิยมเรยีกกนัทัว่ไปว่า “วทิยกุารบนิ” เป็น
องคก์ารรฐัวสิาหกจิของรฐั ทีม่รีะบบการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากรทีน่่าสนใจมากแห่งหนึ่ง 
เนื่องจาก เป็นองคก์รทีร่บัผดิชอบในภารกจิทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ ต่อความปลอดภยัดา้นการ
บนิภายในประเทศไทย ภารกจิหลกัคอืการบรหิารจราจรทางอากาศ การบรหิารระบบสื่อสาร 
ระบบช่วยการเดนิอากาศ ระบบตดิตามอากาศยาน และการบรกิารข่าวสารการเดนิอากาศและ
งานแผนทีเ่ดนิอากาศเป็นตน้ 

การสรรหาเชิงรกุของวิทยุการบิน 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่า ภารกจิหลกัของวทิยกุารบนิคอืเรื่องของการควบคุมการจราจรทาง
อากาศ ดงันัน้ ต าแหน่งงานหลกัจงึเป็นต าแหน่งเจา้หน้าที่ทีท่ าหน้าทีใ่นการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ ซึง่แต่เดมินัน้วทิยกุารบนิรบัพนกังานกลุ่มนี้จากสถาบนัการบนิพลเรอืน ซึง่เป็นผูท้ี่
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แลว้มาศกึษาต่อในหลกัสตูรการควบคุมจราจรทางอากาศเป็น
ระยะเวลา 1 ปีจงึสามารถมาสมคัรงานกบัวทิยกุารบนิได้ 

หลงัจากปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา วทิยกุารบนิไดร้บัค าแนะน าจากองคก์รรบัรอง
มาตรฐานการบนิพลเรอืนนานาชาต ิ หรอื “ICAO” ใหย้กระดบัมาตรฐานของเจา้หน้าทีค่วบคุม
จราจรทางอากาศ ใหส้ามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษกบันกับนิได ้ประกอบกบัผูท้ีจ่บการศกึษา
ในระดบัมธัยมศกึษานัน้อาจยงัไมพ่รอ้มในการพฒันาไปสู่ระดบัผูบ้รหิารได ้ ดงันัน้ จงึตอ้งปรบั
คุณสมบตัใินการสรรหาต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วบคุมจราจรทางอากาศ ใหม้คีวามเหมาะสมมาก
ยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ ในอดตีวทิยกุารบนิไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแก่บุคคลทัว่ไปมากนกั เนื่องจากบรษิทัรบั
พนกังานมาจากผูท้ีจ่บจากสถาบนัการบนิพลเรอืนโดยตรงเป็นหลกั ดงันัน้ เมือ่กลุ่มเป้าหมายมี
การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ซึง่ไดป้รบัเป็นกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี บรษิทัจงึ
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบักลยุทธก์ารสรรหา โดยการออกไปประชาสมัพนัธ ์ (Roadshow) กบั
สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทีไ่ดท้ าการเปิดการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา ซึง่ผลจากการ
ประชาสมัพนัธ ์ ท าใหว้ทิยุการบนิเป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีส่นใจส าหรบัผูจ้บการศกึษาใหม่ๆ  มาก
ยิง่ขึน้ 
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อยา่งไรกต็ามในช่วง 10 ปีหลงัทีผ่่านมา สถาบนัการบนิพลเรอืนไดท้ าความตกลงรว่มมอืกบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี โดยผลติบณัฑติหลกัสตูร 4 ปี คอืหลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิ
บณัฑติ สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึง่ท าใหผู้จ้บจากสถาบนัการบนิพลเรอืนมขีอ้
ไดเ้ปรยีบมากขึน้ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เมือ่ผ่านการทดสอบทุกกระบวนการ จะสามารถเริม่
ท างานไดเ้ลย ในขณะทีผู่จ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัว่ไปจากสถาบนัการศกึษาอื่นๆ ณ 
ปจัจบุนั ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีจ่บดา้นวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ และผูท้ีจ่บดา้นเทคโนโลยกีารบนิหรอื
ธุรกจิการบนิ เมือ่ผ่านการทดสอบทุกกระบวนการ จะตอ้งผ่านการศกึษาหลกัสตูรการควบคุม
จราจรทางอากาศ เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อน จงึจะสามารถเริม่ปฏบิตังิานได้ ซึง่รายละเอยีดของ
การสรรหาสามารถอธบิายไดใ้นแผนภาพต่อไปนี้ 

ระยะท่ี 1 (ก่อน พ.ศ. 2530) 
 

  

 

 

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา) 
 

 

 

ระยะท่ี 3 (ปจัจบุนั) 
 

 

 

 

 

หรอื  
 

 

 

 

 

รปูภาพกรณีศึกษาท่ี 1 -  1 แสดงพฒันาการของการสรรหาพนกังานของวทิยกุารบนิ 

 

วุฒ ิ ม.6 สมคัรเขา้
เรยีน สถาบนัการบนิ
พลเรอืน

น าวุฒกิารศกึษาไป 
สมคัรงานกบัวทิยกุาร
บนิ

เรยีนทีโ่รงเรยีน
สถาบนัการบนิพล
เรอืน 1 ปี 

วุฒปิรญิญาตรทีุกสาขา
สมคัรงานวทิยกุารบนิ 
สมคัรเขา้เรยีน โรงเรยีน
การบนิฯ 

ทดสอบและเขา้
ท างานทีว่ทิยกุาร
บนิ 

วทิยกุารบนิส่งเรยีน
สถาบนัการบนิพลเรอืน 
1 ปี 

วุฒปิรญิญาตรทีุกสาขา
สมคัรงานวทิยกุารบนิ 
สมคัรเขา้เรยีน โรงเรยีน
การบนิฯ 

ทดสอบและเขา้
ท างานทีว่ทิยกุารบนิ 

วทิยกุารบนิส่งเรยีน
สถาบนัการบนิพลเรอืน 

1 ปี

วุฒปิรญิญาตรหีลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ
สาขาวชิาการควบคุมจราจรทางอากาศจาก ม.เทคโนฯ 
สุรนาร ี

ทดสอบและเขา้
ท างานทีว่ทิยกุาร
บนิ 
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กระบวนการคดัเลือกบคุลากรของบริษทัวิทยกุารบิน 

 ส าหรบักระบวนการคดัเลอืกบุคลากรของวทิยกุารบนินัน้ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายเพื่อให้
ตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ชว้่า มคีวาม
แมน่ย าและสามารถคดัคนไดต้รงกบัความตอ้งการ 

ความต้องการ รปูแบบการสรรหา/คดัเลือก 

-ตอ้งการผูท้ีม่วีุฒภิาวะ สามารถท าการตดัสนิใจไดอ้ย่าง
รวดเรว็ และสามารถพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้
ความสามารถส าหรบัการเตบิโตในต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

-รบัผูจ้บปรญิญาตร ี
-ผ่านการทดสอบวดัความรูท้ ัว่ไป 

-ผ่านการทดสอบดา้นจติวทิยา 
-สามารถสนทนาโตต้อบเป็นภาษาองักฤษกบันกับนิได ้ -ผลการทดสอบ TOEIC 

-สมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

-มทีกัษะการค านวณทีเ่กีย่วกบัการควบคุมจราจร -ผลการทดสอบ TOEIC 

-การทดสอบคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
-มทีกัษะการสือ่สารกบันกับนิ -การทดสอบพมิพด์ดี 

-ความสามารถในการท างานหลายๆดา้นในเวลาเดยีวกนั -การสมัภาษณ์เป็นภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 

-การทดสอบดา้นจติวทิยา 
 

ขัน้ตอนการทดสอบ 

 ขัน้ตอนการทดสอบแบ่งออกเป็นขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
ล าดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา 

1 -ประกาศรบัสมคัร 15 วนั 

2 -ด าเนินการรบัสมคัร 2 วนั 

3 -สอบขอ้เขยีน 1 วนั 

4 -ทดสอบพมิพด์ดีและสอบสมัภาษณ์ภาษาองักฤษ 12 วนั 

5 -ตรวจร่างกายและจติวทิยาการบนิ 4 วนั 

6 -สอบสมัภาษณ์ภาษาไทยและสงัเกตการณ์โดยนกัจติวทิยา 5 วนั 

7 -เริม่ปฏบิตังิาน 1 วนั 

8 -รายงานตวัและบรรจุสงักดั 1 วนั 

9 -ปฐมนิเทศ 12 วนั 

10 -อบรม 20 วนั 

11 ทดสอบแยกสงักดั 1 วนั 

 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. จากกรณศีกึษา สามารถอธบิายเกี่ยวกบักระบวนการในการสรรหาของวทิยกุารบนิ 
ทีส่ าคญัในประเดน็ใด 

2. จากกรณศีกึษา น่าจะเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บักระบวนการในการสรรหาของส่วน
ราชการของไทยในเรือ่งใด และอยา่งไร 

3. การทดสอบดา้นจติวทิยามคีวามส าคญัหรอืไม ่อยา่งไร 
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กรณีศึกษา 2  

วฒันธรรมองคก์ารและชัว่โมงการท างานท่ี W.L. Gore & Associates, Inc. 

 

ประวติัภมิูหลงั 

บรษิทัดบัเบิล้ยแูอลกอรแ์ละสมาคม (W. L. Gore & Associates, Inc.) ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1958 เป็นบรษิทัเอกชนทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก โดยมสี านักงานใหญ่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนีวารก์ (Newark) 

รฐัเดลาแวร ์ (Delaware) มพีนกังานทัง้สิน้ประมาณ 8 พนัคน ซึง่เรยีกว่าเป็นสมาคม 
(Associates) กระจายอยูท่ ัว่โลกมากกว่า 45 แห่ง จดัตัง้ขึน้โดยเริม่ต้นจากทมีสามแีละภรรยา
ด าเนินธุรกจิรว่มกนั ท าธุรกจิเกีย่วกบัการผลติสนิคา้ (Manufacturing Operation) เป็นลกัษณะ
แบบกลุ่มคลสัเตอร ์ (Cluster) ซึง่อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ญีปุ่น่ จนี และ
สกอตแลนด ์ซึง่ในสกอตแลนด์ (Scotland) มสีถานทีต่ ัง้อยู ่3 แห่ง ใน ลวิงิสตนั (Livingston) มี
อยู ่2 แห่ง และในเมอืงดนัด ี(Dundee) อกี 1 แห่ง มพีนกังานประมาณ 450 คน โดยในขณะนัน้ 
บรษิทั แอล กอร ์ท าการผลติเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดสทิธบิตัร คอื พลาสตกิทีเ่รยีกว่า พอลเิทท
ระฟลอูอโรเอทลินี (Polytetrafluoroethylene–PTFE) ซึง่เป็นสารทีถู่กใชใ้นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบั
อุตสาหกรรม เพื่อการดแูลสุขภาพและอุตสาหกรรมสนิคา้เพื่อออกก าลงักาย (Health Care And 

Leisure Industries) สนิคา้เหล่านี้จะรูจ้กักนัดใีนพวก GORE-TEX
® และพวกสายสตรงิของ 

ELIXIR เช่น สายกตีา้ร ์ บรษิทัแอล กอร ์ เป็นทีรู่จ้กัไมเ่พยีงแต่เป็นผูผ้ลติสนิดา้นวตักรรมใหม่
เท่านัน้ แต่ยงัถูกรูจ้กัดใีนดา้นความมรีปูแบบธุรกจิทีเ่ป็นนวตักรรมดว้ย (Innovative Business 

Style) โดยวตัถุประสงคข์องบรษิทันัน้ถูกเขยีนไวว้่า “To Make Money And Have Fun” ซึง่
หมายถงึ “เพื่อท าเงนิและเพื่อใหม้คีวามสนุกดว้ย” บรษิทั แอล กอร ์ จงึไดส้รา้งสรรคว์ฒันธรรม
ในการท างาน ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร ซึง่ค่อนขา้งมคีวามเรยีบง่าย แต่เตม็ไปดว้ยพลงั
ในการผลกัดนัใหเ้กดิการท างาน ตามเจตนารมณ์ของผูก่้อตัง้รว่ม คอื บลิล ์กอร ์ (Bill Gore) ซึง่
ตอ้งการ “สนบัสนุนใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อใหเ้กดิการพฒันาดา้น
เทคโนโลย”ี 

วฒันธรรมในการท างานและชัว่โมงในการท างาน 

วฒันธรรมองคก์าร ถูกวางรากฐานไวใ้หม้ลีกัษณะของการท างานเป็นทมี กล่าวคอืจะให้
โอกาสในการท างาน ซึง่ทมีต่างๆ จะก่อตัง้ขึน้ไดโ้ดยการไดร้บัโอกาสและการสรา้งผูน้ า โดยทมี
แต่ละทมีจะประกอบดว้ยผูน้ าและผูต้าม และพนกังานทุกคนถอืเป็นสมาชกิของสมาคม ไมม่ชีื่อ
ของต าแหน่งงาน (Job Titles) ทีต่ายตวั แต่จะระบุเพยีงลกัษณะงานทัว่ๆ ไป และขอบเขตของ
ความรบัผดิชอบ ผูน้ ากลุ่มจะเกดิขึน้ตามธรรมชาตขิองงาน โดยอาศยัความเชีย่วชาญหรอื
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ความรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์พเิศษ ทีจ่ะขบัเคลื่อนองคก์ารไปสู่วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ ตามค า
กล่าวของ แอนน์ จวิลสี (Ann Gillies) สมาชกิคนหนึ่งของสมาคมในทมี HR ทีอ่ยูใ่นสกอตแลนด ์
ซึง่ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าไมไ่ดถู้กก าหนดโดยโครงสรา้งต าแหน่งภายในองคก์ร แต่ผูน้ าจะถูกก าหนด
ขึน้โดยการทีม่ผีูอ้ ื่นใหก้ารยอมรบั นัน่หมายถงึ เป็นอทิธพิลทีเ่กดิมาจากตวับุคคล ไมใ่ช่เกดิมา
จากอ านาจ ดงันัน้ บทบาทของผูน้ าทมีและผูต้ามในทมี จงึสามารถเปลีย่นแปลงไป-มาได ้ ตาม
โครงการหรอืกจิกรรมของแต่ละงาน (Work Projects) 

สมาคมทัง้หมดจะมผีูอุ้ปถมัภ ์ (Sponsor) หรอืผูด้แูล (Mentor) ซึง่ถูกมอบหมายใหท้ า
การชีแ้นะพนกังาน เสนอโปรแกรมในการฝึกอบรมทีจ่ะช่วยใหพ้นกังาน ไดท้ าสิง่ทีเ่กดิประโยชน์
ต่อองคก์ารได ้ดงันัน้ พนกังานแต่ละคนอาจจะสวมบทเป็น ผูน้ า ผูต้าม และเป็นผูอุ้ปถมัภ ์ซึง่สิง่
นี้จะท าใหเ้กดิวฒันธรรมการท างานเป็นทมี ทีป่ระกอบไปดว้ยองคป์ระกอบซึง่เป็นหลกัการ 4 
ประการ (ตามทีไ่ดร้บัหลกัการมาจาก Bill Gore) ทีเ่ป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ ใน
องคก์ารไดแ้ก่ 

1. ความเสมอภาค (Fairness) ส าหรบัสมาชกิทุกคน และทุก ๆ คนทีเ่ขา้มาตดิต่อ
ประสานงาน 

2. ความมเีสรภีาพ (Freedom) ทีจ่ะส่งเสรมิ ช่วยเหลอื และ ยนิยอมใหส้มาชกิคนอื่นๆ
ไดม้คีวามเจรญิเตบิโต ทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ และ ขอบเขตความรบัผดิชอบในงาน 

3. ความสามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิความมุง่มัน่ในตนเอง (Commitments) และรกัษาความ
มุง่มัน่นัน้ไวไ้ด ้ 

4. การปรกึษาหารอืกบัสมาชกิคนอื่นๆในสมาคม ก่อนทีจ่ะเขา้ไปกระท าการใดๆ 
เพราะการกระท านัน้ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัไดใ้นลกัษณะ “Below The 

Waterline” ซึง่หมายความว่า ผลกระทบอาจไมไ่ดท้ าใหเ้กดิความเสยีหายในทนัทแีต่เกดิขึน้ชา้ๆ 
และเป็นผลเสยีหายในทีสุ่ดนัน่เอง 

วฒันธรรมในการท างาน ทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานทัง้ 4 ประการนี้ ไดห้ล่อหลอมใหเ้กดิความ
สมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั (Work-life balance) ทีบ่รษิทัแห่งนี้ดว้ย ซึง่จวิลสี 

(Gillies) เชื่อว่า การท างานทีบ่รษิทั แอล กอร ์เป็นไปอยา่งเสมอภาคและพนกังานไมจ่ าเป็นตอ้ง
ถูกบรหิารจดัการจากผูบ้รหิาร แต่พวกเขาสามารถบรหิารจดัการตวัเองไดอ้ยา่งเสมอภาค มี
ความมุง่มัน่ในตนเอง และใหค้ าปรกึษาซึง่กนัและกนัได ้ ผลทีต่ามมากค็อื บรษิทัจงึมนีโยบาย 
ขัน้ตอนการท างาน หรอืกฎระเบยีบเพยีงไมก่ี่ขอ้ การปฏบิตังิานมกีารพฒันาไปตามธรรมชาต ิ
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมกีรอบนโยบาย ดงันัน้ เมือ่ไมม่กีรอบนโยบายหรอืขัน้ตอนอะไรยุง่ยาก จงึ
ส่งผลใหเ้กดิความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวัและการท างานนัน่เอง อยา่งไรกต็าม วธิกีารของ
บรษิทัทีท่ าใหเ้กดิสมดุลระหว่างชวีติและการท างานนัน้ สามารถพบเหน็ไดใ้นวธิกีารก าหนด
ชัว่โมงการท างานของทีน่ี่ 
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โดยชัว่โมงการท างานจะถอืเป็นศูนยก์ลางของวธิกีารของบรษิทั แอล กอร ์ นัน่คอื ไมม่ี
การก าหนดชัว่โมงการท างานทีต่ายตวั พนกังานจะมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานเอง และพนกังาน
ของ แอล กอร ์ กท็ าตามความมุง่มัน่นัน้ ความรบัผดิชอบต่อครอบครวัและส่วนตวัคอืสิง่ทีส่ าคญั
เช่นกนั อกีทัง้พนกังานจะไมจ่ าเป็นตอ้งอธบิาย หากว่าพวกเขาไม่มาทีท่ างานแต่พวกเขากจ็ะท า
อะไรกต็ามทีค่ดิว่ายตุธิรรมต่อเพื่อนรว่มงาน โดยเมือ่ขอ้ตกลงของทมีก าหนดว่าตอ้งท างานอะไร 
พวกเขาจะก าหนดชัว่โมงการท างานเอง ทมีจะตดัสนิใจกบัชัว่โมงการท างานของพนกังานในทมี 
ซึง่บางคนอาจเลอืกทีจ่ะนัง่ท างานทีบ่า้น เจา้หน้าที ่ ทีม่าทีส่ านกังานอาจถูกบนัทกึการท างาน
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัเรือ่งความปลอดภยัดา้นอคัคภียัเท่านัน้ เป็นตน้ และความตอ้งการในการนัง่
ท างานนานๆ หลายๆ ชัว่โมงกอ็าจเพิม่ขึน้ได ้เช่น หวัหน้างานชื่อ เบน สตวีารท์ (Ben Stewart) 
เมือ่ครัง้ทีต่อ้งท างานทีเ่กีย่วกบัโปรเจคระดบัโลก เขาตอ้งใชเ้วลาท างานเป็นเวลานานๆ ในสหรฐั 
เขาเปลีย่นสภาพแวดลอ้มของบา้น ลดเวลาการเดนิทางโดยการใชก้ารประชุมทางไกลแทน เป็น
ตน้ 

ผลลพัธท่ี์ได้จากการปรบัเปล่ียนวิธีการท างาน 

กลายเป็นความเชื่อทีว่่า วฒันธรรมในการท างานทีบ่รษิทั แอล กอร ์ สนบัสนุนใหเ้กดิ
ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวัทีด่ไีด้ (A Healthy Work-life Balance) และ
จะส่งผลใหเ้กดิการท างานทีส่ามารถสรา้งผลงานทีด่ ี ท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็มคีวามสุข
ได ้ จอรน์ เคนเนดี ้ เป็นผูน้ าคนหนึ่งของบรษิทั แอล กอร ์ และเป็นสมาชกิอาวุโสของสมาคมใน
สกอตแลนด ์ ไดก้ล่าวว่า “วฒันธรรมของพวกเราและหลกัการของเราคอืการผลกัดนัใหท้มีและ
บุคคลมผีลการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสูง ทัง้ทมีและบุคคลถูกท าใหเ้กดิพลงัในการท างาน โดย
ยดึทีผ่ลลพัธข์องงานเป็นหลกั และปลกูฝงัทศันคตทิีเ่ขม็แขง็ทีว่่า เราท าได ้” 

จวิลสิ บอกว่า การทีเ่ราสัง่คนใหท้ างานนัน้เป็นเรือ่งงา่ยและมคีวามรวดเรว็กจ็รงิ แต่มนั
จะไมไ่ดผ้ลในระยะยาว จวิลสิ จงึเน้นว่า จรงิๆ แลว้เพราะการทีเ่ราไม่บอกพนกังานว่าตอ้งท า
อะไร และตอนไหนทีต่อ้งมาท าทีส่ านกังาน จงึท าใหง้านมโีอกาสทีจ่ะถูกท าใหเ้สรจ็ไดเ้รว็ขึน้ 
เพราะพนกังานทุกคนมคีวามตระหนกัดวี่า บรษิทัยนืหยดัอยู่นัน้เพื่อเป้าหมายอะไร ดงันัน้ สิง่ที่
พนกังานไดทุ้่มเทไปจงึท าใหง้านมคีุณภาพและมกีารตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ 

วธิกีารของบรษิทั แอล กอร ์ ทีท่ าใหเ้กดิสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั 
นัน้ ท าใหบ้รษิทัมชีื่อเสยีงเป็นบรษิทัทีน่่าท างานดว้ย และถูกจดัอนัดบัเป็นหนึ่งในรายชื่อบรษิทัที่
ดทีีสุ่ดในนิตยสารฟอรจ์นู (Fortune Magazine’s Best Companies List) 
 

................................................................ 
ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก Gill Maxwell: Society For Human Resource Management (2009) 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. อะไรคอืองคป์ระกอบทีส่ าคญัของวฒันธรรมในการท างานทีบ่รษิทั แอล กอร ์ทีท่ า
ใหพ้นกังานไมเ่กดิการเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั แมว้่าจะไมไ่ดม้กีารก าหนดชัว่โมงในการ
ท างานอย่างตายตวั 

2. ใหอ้ธบิายว่ารปูแบบการบรหิารจดัการ (Management Style) และความรบัผดิชอบ
ดา้นการจดัการ (Management Responsibilities) ในบรษิทัแห่งนี้เป็นอยา่งไร 

3. อะไรคอืความทา้ทายของส่วนราชการทีจ่ะตอ้งเผชญิ หากน าวธิกีารของบรษิทั แอล 
กอร ์ในเรือ่งของการใชว้ธิรีกัษาสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวัมาใช้ กบัการ
ท างานของส่วนราชการของไทย  

4. องคป์ระกอบอะไรบา้ง ของวธิกีารรกัษาสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติ
ส่วนตวัของ บรษิทั แอล กอร ์ทีท่่านคดิว่าสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รภาครฐัของไทยได ้
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กรณีศึกษาท่ี 3 

กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ประวติัภมิูหลงั 

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืเรยีกในชื่ออยา่งไมเ่ป็นทางการว่า “แบงคช์าต”ิ หรอื 
“ธปท.” เป็นธนาคารกลางของประเทศ ซึง่ไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิธนาคาร แต่เป็นองคก์รทีท่ าหน้าที่
ในการควบคุมและก ากบัดแูลเสถยีรภาพทางการเงนิ เสถยีรภาพของอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึ
ก ากบัดแูลการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิในประเทศ และของสถาบนัการเงนิต่างประเทศที่
เขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย 

ทรพัยากรมนุษยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการ 

เนื่องดว้ยภารกจิของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยเป็นวงกวา้ง รวมถงึตอ้งท าหน้าทีก่ ากบัดูแลธนาคารพาณชิยข์องประเทศไทยและ
สาขาของธนาคารพาณชิยจ์ากต่างประเทศ ดงันัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึต้องการคนทีม่ ี
ความรูค้วามสามารถสงู เขา้มาท างานเพื่อใหก้ารท าหน้าทีก่ ากบัดแูลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เป็นทีย่อมรบัของผูถู้กก ากบั และความน่าเชื่อถอืจากมุมมองของประชาชน และสถาบนัทัง้ใน
และต่างประเทศดว้ย อย่างไรกต็าม ธนาคารแห่งประเทศไทยไมไ่ดล้ะเลยทีจ่ะมองว่าผูท้ างาน
ตอ้งเป็นคนดทีีค่ านึงถงึประโยชน์ของสาธารณะเป็นทีต่ ัง้ (Public Mind) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย มงีานหลกัทีส่ าคญัประกอบดว้ยดา้นเสถยีรภาพทางการเงนิ 
ซึง่ไดแ้ก่ สายนโยบายการเงนิและสายตลาดการเงนิ และดา้นเสถยีรภาพสถาบนัการเงนิ ซึง่
ไดแ้ก่ สายนโยบายสถาบนัการเงนิ และสายก ากบัสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ในงานบางดา้น เช่น งาน
ดา้นตลาดการเงนิ ซึง่มกีารแขง่ขนัสงูในตลาด ยงัคงเป็นงานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งมี
กลยทุธใ์นการดงึดดูบุคลากรจากภายนอก 

ส าหรบัในอนาคตนัน้ทรพัยากรมนุษย ์ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษ คอื ผูท้ีจ่บการศกึษาทางดา้น “Quantitative” ไมว่่าจะเป็น “Quantitative Finance” หรอื   

“Quantitative Economics” เนื่องจาก ตอ้งรบัมอืกบัความซบัซอ้นของงานต่างๆ เพิม่มากขึน้ 
เพื่อใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเงนิการลงทุนทีร่วดเรว็ในอนาคต 

กลยทุธก์ารสรรหาบคุลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในทุกๆ ปี จะมนีกัศกึษาจบใหม่มาสมคัรงานกบัธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองสามารถรบัสมคัรไดเ้พยีงประมาณ 100 อตัราเท่านัน้ 
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นอกจากนี้ การประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้มคัรงานไดเ้หน็ถงึความแตกต่างของการท างาน ทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทยภายใตแ้นวความคดิ “ความภาคภมูใิจคอืค่าตอบแทนสงูสุด” เป็นอกีกลยทุธใ์น
การดงึดดูใหบุ้คคลภายนอกสนใจเดนิเขา้มาสมคัรเอง 

ช่องทางการสรรหาของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 

1. การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์เป็นประจ า เช่น เวบ็ไซต์ (Web Site) เฟสบุ๊ค 

(Facebook) และหนงัสอืพมิพ ์(Newspaper) 

2. การเดนิสายประชาสมัพนัธใ์นสถาบนัการศกึษาต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั โดยจะมี
พนกังานทีเ่ป็นรุ่นพีบ่อกเล่าประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการท างาน และวถิชีวีติการท างานของ
พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. โครงการเพื่อนแนะน าเพื่อน (Referral  Program) มกัใชก้บัต าแหน่งงานทีห่ายาก 
โดยมกีารประกาศกบัพนกังานปจัจบุนัว่า ถา้หากสามารถแนะน าผูส้มคัรใหเ้ขา้มาสมคัรงานได ้
จนกระทัง่ไดร้บัการบรรจเุป็นพนกังาน จะท าใหพ้นกังานทีเ่ป็นผูแ้นะน าจะไดร้บัรางวลัจากการ
แนะน าดว้ย 

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่า ความส าเรจ็ในการสรรหาเกดิจาก “ภาพลกัษณ์ของ
องคก์รทีด่ ี ลกัษณะงานทีน่่าสนใจ และค่าตอบแทนทีแ่ขง่ขนัได้” ซึง่จะช่วยใหธ้นาคารแห่ง
ประเทศไทยไดก้ลุ่มเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ และมคีวามไดเ้ปรยีบในการสรรหาคดัเลอืก 

กระบวนการสรรหาพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กระบวนการสรรหาของธนาคารแห่งประเทศไทย จงึเปรยีบเสมอืนการสรา้งแบรนดท์ีด่ ี
ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

1. การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ และผ่านนกัเรยีนทุนของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไมต่ ่ากว่า 1 เดอืนต่อครัง้ เพื่อใหม้กีารรบัรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง ซึง่จะท าใหไ้ดผู้ส้มคัรส าหรบัใชเ้ป็นฐานในการคดัเลอืกจ านวนมาก 

2. การคดักรองเบือ้งตน้ เช่น สาขาวชิา ผลการศกึษา คะแนนภาษาองักฤษ  TOEIC 

เป็นตน้ ถา้ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข ใบสมคัรนัน้จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้สู่กระบวนการขัน้
ต่อไป 

3. การสอบคดัเลอืก ธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าการแจง้ตรงผ่านทางระบบอเีมลไ์ป
ยงัผูส้มคัร เพื่อท าการนดัหมายการสอบขอ้เขยีน ทัง้ในส่วนของเนื้อหาความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิาน และการทดสอบบุคลกิภาพ (Personality  Test) เพื่อวเิคราะหค์วามถนดัในงานที่
สมคัร 
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4. การสอบสมัภาษณ์ จดัเตรยีมไวส้ าหรบัผูท้ีผ่่านการสอบขอ้เขยีนแลว้ โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะท าการแจง้ตรงผ่านทางระบบอเีมลไ์ปยงัผูส้มคัรเช่นเดยีวกนั โดยกรรมการ
สมัภาษณ์จะประกอบดว้ยผูบ้รหิารในระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป รวมทัง้สิน้ 3-4 คน 

5. ผูผ้่านการทดสอบทัง้หมด จะไดร้บัแจง้ผลการคดัเลอืกและแจง้ค่าตอบแทน โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนทีช่ดัเจน ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัไป 
เช่น มเีงนิเพิม่ค่าประสบการณ์ถ้าเป็นประโยชน์  เมื่อผูส้มคัรยนิดเีขา้ท างานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกจ็ะไดม้กีารท าสญัญาเขา้ท างานต่อไป 

 ทัง้ 5 ขัน้ตอนขา้งตน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยใชเ้วลาประมาณ 3 เดอืน อยา่งไรกต็าม 
ความพรอ้มในการเริม่งานอาจแตกต่างกนั เช่น นกัศกึษาทีจ่บใหมจ่ะมคีวามพรอ้มในการเริม่
ท างานมากกว่าผูส้มคัรทีม่ปีระสบการณ์การท างานแลว้ เป็นตน้ 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ดัเตรยีมการปฐมนิเทศเป็นเวลาครึง่วนั ในลกัษณะ
การตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น “Warm Welcome” ส าหรบัวนัแรกของการท างาน ขอ้ควรรูต่้างๆ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน เช่น สถานทีส่ าคญัในธนาคารแห่งประเทศไทย เวลาปฏบิตังิาน การแต่ง
กาย สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ การกรอกขอ้มลูกองทุนส ารองเลีย้งชพี นอกจากนี้ ยงัมี
การรบัประทานอาหารรว่มกนัเป็นการตอ้นรบั และส่งขอ้มลูออนไลน์ใหบุ้คลากรของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดร้บัทราบว่ามพีนกังานใหมเ่ขา้มาท างานดว้ย การด าเนินการดงักล่าวช่วยให้
พนกังานใหมเ่ป็นทีรู่จ้กัและปรบัตวัเขา้กบัองคก์รไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

2. ในระหว่าง 2 ถงึ 3 เดอืนแรก จะมกีารอบรม (Introduce Program) เพื่อให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบัภาพรวมของการท างานของสายงานต่างๆในธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระบวนการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ดงันัน้ จะมกีารไปทศันศกึษาดงูานในต่างจงัหวดั
ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห ์ เพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั โดยเนื้อหากจิกรรมจะประกอบดว้ยเทคนิค
การท างาน เทคนิคการอยู่ร่วมกนัแบบพีน้่อง เป็นตน้ 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทยมรีะยะการทดลองงานทัง้สิน้ 120 วนั ซึง่ในระยะ 120 

วนัน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าการตรวจสอบประวตั ิ เช่น คุณวุฒกิารศกึษา ประวตัิ
อาชญากรรม  และตรวจสุขภาพ 

4. ในระหว่างทดลองงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจดัพีเ่ลีย้งไวเ้ป็นผูส้อนงานและ
ใหค้ าแนะน าในการปรบัตวั ซึง่โดยส่วนใหญ่พีเ่ลีย้งจะเป็นพนกังานทีอ่ยูใ่นทมีเดยีวกบัพนกังาน
เขา้ใหม่ 

จดุดึงดดูท่ีน่าสนใจของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยมจีุดแขง็หลายประการทีเ่ป็นสิง่ดงึดดูใจใหผู้ส้มคัรสนใจเขา้ท างาน 
นอกเหนือจากแบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ ดงันี้ 
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1. การใหทุ้นเพื่อไปศกึษาต่อต่างประเทศทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดย
ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งกลบัมาท างานใชทุ้นเป็นระยะเวลา 2 เท่า โดยทุนเหล่านี้จะเปิดโอกาสใหท้ัง้
บุคคลภายนอก และพนกังานเก่าไดม้สีทิธิแ์ข่งขนัอยา่งเท่าเทยีมกนั นอกจากทุนศกึษาต่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ยงัมทีุนสนบัสนุนจากประเทศอื่นๆ ไดแ้ก่ ญีปุ่น่และสงิคโปร ์ซึง่จะ
เป็นไปตามเงือ่นไขของผูใ้หทุ้น 

2. ระบบการพฒันาบุคลากรทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน การส่งพนกังานไป
ปฏบิตังิานองคก์รภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อรองรบัการเตบิโตและแผนการพฒันา
รายบุคคล (Individual Development Program)  

3. เสน้ทางความก้าวหน้า (Career Path) ทัง้ในสายงานบรหิารและสายเชีย่วชาญ 

4. การสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติ (Work Life Balance)  

5. สวสัดกิารทีใ่หแ้ก่พนกังานและครอบครวั 

 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. จงอธบิายถงึกลยทุธท์ีท่ าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย ประสบความส าเรจ็ในการ
สรรหาบุคลากรว่ามกีลยทุธท์ีส่ าคญัอยา่งไร 

2. การถอืว่าพนกังานทุกคนเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(Brand Ambassador) นัน้ หมายความว่าอยา่งไร 

3. ระบบแรงจงูใจทีม่คีวามชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูส้มคัร
กลุ่มเป้าหมายนัน้ มวีธิกีารอยา่งไร 

4. ความโดดเด่นขององคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบัส าหรบัผูส้มคัรงาน ไดส้่งผลอยา่งไรต่อการ
สรรหาบุคลากรขององคก์ร  

5. สวสัดกิารทีด่ขีององคก์รมสี่วนช่วยสนบัสนุนการสรรหาคดัเลอืกอยา่งไร 
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กรณีศึกษา 4 

การแบง่งานกนัท าหรือสลบัเวลากนัท างานท่ี Motorola 

 

ประวติัภมิูหลงั 

บรษิทัโมโตโรลาไดก่้อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1928 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และมพีนกังาน
มากกว่า 100,000 คนทัว่โลก ปจัจบุนัเป็นทีท่ราบกนัดแีลว้ว่า การตดิต่อสื่อสารนัน้ถูกควบคุม
ดว้ยอ านาจของเทคโนโลยไีรส้าย บรอดแบรนด ์ และอนิเตอรเ์น็ต ซึง่เป็นการตอบโจทยแ์ละการ
แกป้ญัหาทางดา้นการสื่อสารทัง้ในส่วนบุคคล การท างานเป็นทมี การใชย้วดยานพาหนะและ
การใชง้านทีบ่า้น บรษิทัโมโตโรลาไดจ้า้งพนกังาน 1,530 คน เฉพาะในการท างานทีส่าขา 
ควิบรดิตะวนัออก (East Kilbride) ของสกอตแลนด ์ นัน้ มพีนกังานมากถงึ 700 คน และใน
จ านวนนัน้ ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นโอเปอเรเตอร ์ ซึง่ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัโมโตโรลานัน้ อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีม่กีารแขง่ขนัทีส่งูมาก และเพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั บรษิทั โม
โตโรลาจงึตอ้งท างานตลอด 24 ชัว่โมงต่อวนั และ 7 วนัต่อสปัดาห ์

การจดัการเรือ่งของสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั (Work-life Balance) นัน้ 
มอียูห่ลากหลายรปูแบบในบรษิทั ไดแ้ก่ พนกังานมกีารท างานเป็นช่วงเวลาได ้ (Part-time 

Work) พนกังานสามารถลางานเพื่อดแูลครอบครวัได ้ เมือ่มเีหตุผลอนัสมควรได ้ (Dependency 

Leave) และมโีครงการในการช่วยเหลอืลกูจา้ง (An Employee Assistance Program–EAP) มี
การแบ่งปนังานกนัท าได ้(Job Sharing) มกีารดแูลสุขภาพโดยการเพิม่สวสัดกิารสุขภาพส่วนตวั 
ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบบรฐับาลของสหราชอาณาจกัร (U.K.) จดัสรรให ้ มกีารจดัเวลาในการ
ท างานแบบพเิศษ (Non-standard Shifts) มกีารลาเพื่อการศกึษาได ้ (Study Leave) คอืหยดุ
งานไปเพื่อไปเรยีนใหไ้ดวุ้ฒกิารศกึษาหรอืใบประกาศนียบตัร และมกีารลาวนัหยดุกรณลีาพกั
รอ้น ซึง่ไมใ่ช่วนัหยดุตามปฏทินิ (Emergency Holidays For Non-holiday Time) โดยผูจ้ดัการ
ฝา่ยปฏบิตักิารทรพัยากรมนุษยช์ื่อ มอยร่า วทิคิอมบ ์ ทีค่วิบรดิตะวนัออก ไดอ้ธบิายว่าพวกเขา
ถูกบอกว่าใหเ้ป็นนายจา้งทีด่ ี เพื่อทีจ่ะดงึดดูพนกังานทีด่ ี และกใ็หร้างวลักบัพนกังานทีด่ ี สิง่นี้ ได้
สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของการสรา้งสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั ของโมโตโรลา 
ท าใหโ้มโตโรลา เป็นหนึ่งใน 100 บรษิทัทีด่ทีีสุ่ดของสหรฐัอเมรกิา ทีไ่ดร้บัรางวลั “America’s 
100 Best Corporate Citizen Award” ส าหรบัเรือ่งการปฏบิตัต่ิอสภาพแวดลอ้ม ชุมชน และการ
จา้งงาน 
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การช่วยเหลือแบ่งงานระหว่างกนั 

ในปี ค.ศ. 2000 มกีารเปลีย่นแปลงเรือ่งชัว่โมงในการท างาน ทีโ่รงงานในควิบรดิ
ตะวนัออก ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้ คอื การก าหนดใหพ้นกังานท างานเป็นกะทีเ่ป็น
มาตรฐานทัว่ทัง้บรษิทั โดยปจัจบุนัพนกังานโอเปอเรเตอรจ์ะท างานแบบเตม็เวลา (Full-time 

Operators) ซึง่แบ่งการท างานออกเป็น 7 กะๆ ละ 12 ชัว่โมง (Seven 12-hour Shifts) ตลอด 2 
สปัดาห ์บนหลกัการในการท างาน 4 วนัในสปัดาหแ์รก และ 3 วนัในสปัดาหท์ีส่อง โดยพนกังาน
จะมโีอกาสในการเสนอใหม้กีารแบ่งปนังาน (Job Sharing) หรอืสลบัเวลาในการท างานระหว่าง
กนั ซึง่มทีัง้กะกลางวนัและกะกลางคนื การแบ่งงานกนัท าหรอืสลบัเวลากนัท างานนี้ หมายความ
ว่า คนสองคนจะแบ่งงานทีเ่ป็นงานเตม็เวลาระหว่างกนั (Share A Full-time Job Between 

Them) โดยแบ่งชัว่โมงการท างานเท่าๆ กนั แต่กไ็มใ่ช่จะกระท าเป็นปกตติายตวัเสมอไป แต่จะมี
การแบ่งงานเช่นนี้ในบางช่วงเวลาในสหราชอาณาจกัร (U.K.) และบางปีเท่านัน้ โดยหน้าที่
หลกัๆ แลว้ จะเป็นส่วนงานทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชน (Public-service Sector) 

นางแมรี ่ แมคโดนลั เป็นคุณแมท่ีท่ าการเลีย้งลกูสองคนเพยีงคนเดีย่ว กไ็ดใ้ชว้ธิกีาร
แบ่งปนังานหรอืสลบัเวลาในการท างานโดยเลอืกท างานในกะกลางวนั เธอรูส้กึว่าการท างาน
รปูแบบกะทีเ่ตม็เวลานัน้มนัหนกัเกนิไป ส าหรบัคนทีต่อ้งเลีย้งดลูกูเพยีงคนเดยีวแบบเธอ โดย
เธอไดใ้หเ้หตุผลนี้กบัฝา่ยทรพัยากรมนุษยใ์นใบสมคัรงานของเธอ ก่อนทีจ่ะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็น
พนกังานของบรษิทั โดยการท างานในลกัษณะน้ีเหมาะสมกบัเธอมาก และเธอกท็ างานคู่กบั ฮี
เธอร ์ ชาลเมอร ์ ซึง่เป็นเพื่อนทีร่ว่มงานทีแ่บ่งปนังานหรอืสลบังานกบัเธอไดเ้ป็นอยา่งด ี แมค
โดนลั ยงัไดบ้อกอกีว่า ในแต่ละวนัทีเ่ธอท างาน เธอจะท างานดว้ยความกระปรีก้ระเปร่าและมี
พละก าลงั และบรษิทั โมโตโรล่ากไ็ดร้บัผลงานที ่100 เปอรเ์ซน็ต์จากเธอ เธอมทีศันคตทิี่ดมีาก
กบัหลกัการท างานแบบแบ่งปนัหรอืสลบัเวลากนั มนัดกีบัชวีติครอบครวัเธอมากดว้ย 

ผลลพัธท่ี์ได้จากการแบ่งงานหรือการสลบังาน 

เนล แมค็คนิเวน ผูจ้ดัการอาวุโสของบรษิทั โมโตโลล่า มคีวามเชื่อว่าการแบ่งงานกนัท า
หรอืการสลบัเวลากนัท างานระหว่างกนัน้ี เป็นปจัจยัท าใหเ้กดิการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ที่
โรงงานทีค่วิบรดิตะวนัออกแห่งนี้ ซึง่สามารถรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัโลกได ้
แมค็คนิเวน กล่าวว่า วธิกีารนี้จะท าใหส้ามารถรกัษาระดบัความสามารถของคนท างานไวไ้ด ้
โดยเฉพาะคนทีม่ภีาระครอบครวั สิง่นี้เป็นการสรา้งมมุมองของการจดัการรปูแบบใหมท่ีแ่ตกต่าง
จากเดมิ ในการพฒันากระบวนการและขัน้ตอนการท างานอย่างเกือ้หนุนระหว่างกนั ไมว่่าจะ
เป็นการท างานในวนัหยดุหรอืวนัทีไ่ม่มาท างาน ซึง่กระบวนการและขัน้ตอนของการท างาน
เช่นน้ี ท าใหง้านด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ไมส่ะดุด  
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กลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญั ของบรษิทั โมโตโลล่า ทีม่ผีลอยา่งมาก
ส าหรบัการท างานและการดูแลครอบครวัของพนกังาน คอื เทคนิควธิกีารในการแบ่งงานกนัท า
หรอืการสลบัเวลากนัท างาน และเป็นเทคนิคทีโ่ดดเด่นทีท่ าใหผู้ห้ญงิทีเ่ป็นแมบ่า้น ทีต่อ้ง
รบัภาระในการดแูลบุตร โดยเฉพาะ แมเ่ลีย้งเดีย่ว (Single Mom) ไดก้ลบัมาท างานไดอ้กี
หลงัจากการแต่งงาน อย่างไรกต็าม สิง่ทีเ่ป็นประเดน็ทีม่คีวามทา้ทายทีสุ่ดกค็อื การทีม่ชี่วง
วนัหยดุเขา้มาแทรก ซึง่อาจท าใหก้ารท างานตอ้งหยุดชะงกัลง ถงึแมจ้ะมกีารแบ่งงานกนัท า ก็
ตาม ตวัอยา่งเช่น เพื่อนร่วมงานทีแ่บ่งงานทัง้สองคนอาจมปีญัหาเรือ่งเวลาในการท างาน เมือ่
เธอทัง้สองตอ้งการหยดุในวนัหยดุ ซึง่ส่วนใหญ่กจ็ะใหท้ัง้คู่ที่รว่มงานกนัจดัการกนัเอง โดยที่
ผูจ้ดัการจะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่ว และโดยปกตกิจ็ะใหแ้จง้ต่อกนัก่อนล่วงหน้าก่อนทีจ่ะถงึวนัหยดุ 
โดยใหแ้จง้กนัเองอยา่งเปิดเผย เพื่อไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างกนัเกดิขึน้ 

 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก Gill Maxwell: Society For Human Resource Management (2009). 

 

ค าถามเพ่ืออภิปราย 

1. ระบบการท างานแบบแบ่งงานกนัท าหรอืสลบัเวลากนัท างาน ของบรษิทัโมโตโรลา
มคีวามเหมาะสมกบัความจ าเป็นของการด าเนินงานในองคก์รปจัจบุนัอยา่งไร 

2. ความจ าเป็นอยา่งไรทีท่ าใหล้กูจา้งทีเ่ป็นผูห้ญงิ ตอ้งเผชญิกบัปญัหาการสรา้งสมดุล
ระหว่างการท างานและชวีติครอบครวั 

3. จงอธบิายถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของวธิกีารแบ่งปนังานกนัท า ต่อผูร้ว่มแบ่งปนั (Job 

sharer) และต่อผูจ้ดัการ 
4. ปจัจยัอะไรบา้ง ทีอ่าจเขา้มามบีทบาทในการท าใหเ้กดิวธิกีารแบ่งปนังานกนัท าใน

องคก์ารอื่นๆ ของรฐัและในบรบิทของสว่นราชการไทย 
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กรณีศึกษาท่ี 5 

กรณีศึกษาบริษทัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ ปตท. 
 

ประวติัภมิูหลงั 

กลุ่มบรษิทั ปตท. (มหาชน) เป็นบรษิทัผูป้ระกอบธุรกจิดา้นพลงังานทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. 2557  ปตท. มกี าไรสุทธริวม หมืน่ 55,795 ลา้นบาท มรีายไดจ้ากการ
ขาย  2,834,732 ลา้นบาท จงึท าให ้ปตท. ยงัคงไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 100 บรษิทัขนาด
ใหญ่ของโลก โดยนิตยสารฟอรจ์นู เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั โดย ปตท. อยูใ่นอนัดบัที ่84 ซึง่สะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่ของนักลงทุนและลกูคา้ทีไ่วว้างใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ ปตท. ทัง้
ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัในดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส ์ (Dow Jones 

Sustainability Indexes: DJSI) ต่อเนื่องกนัเป็นปีที ่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ โดย 
ปตท. ไดร้บัอนัดบัที ่180 จาก 2,000 บรษิทัชัน้น าทัว่โลกทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด และยงัเป็นบรษิทั
เพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหอ้ยูใ่น 500 อนัดบัแรก ทัง้นี้ความส าเรจ็
ดงักล่าวเป็นเพราะ ปตท. เชื่อมัน่ว่า “บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ด
ในการด าเนินธุรกจิ และการเจรญิเตบิโตขององคก์รขึน้อยูก่บัพนกังานทีม่คีุณภาพ” 

แนวคิดการสรรหาพนักงานของ ปตท. 

 ปตท. เชื่อว่าหน่วยงานดา้นการสรรหา คอื ผูเ้พาะเมลด็พนัธุเ์มลด็แรกใหพ้นกังานใน
องคก์รเจรญิเตบิโตและสรา้งผลติภาพใหก้บัองคก์ร ดงันัน้ การสรรหาจงึถอืว่าเป็นตน้ทางของ
ความส าเรจ็ ผูท้ีท่ าหน้าทีส่รรหาจะตอ้งเป็นผูว้เิคราะหเ์ป็น ประยกุตไ์ด ้ และไมห่ยุดนิ่ง ตอ้งคดิ
ใหมท่ าใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 
 เจา้หน้าทีส่รรหาของ ปตท. จงึตอ้งท างานเชงิรกุ เช่น ตอ้งเขา้ไปยงัสถาบนัการศกึษา
เพื่อใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาในเรือ่งต าแหน่งงาน การเตรยีมตวัสมคัรงาน และการสมัภาษณ์งานที่
ถูกตอ้ง ซึง่นอกจากจะเป็นกจิกรรมเพื่อสงัคมแลว้ ยงัเป็นโอกาสทีส่ าคญัในการเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บัผูท้ีส่นใจสมคัรงานกบัองคก์รในอนาคตอกีดว้ย 

บคุลากรคนเก่งท่ี ปตท. ต้องการ 

ตลอด 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทัเปิดรบัพนกังานใหมเ่ขา้สู่บรษิทัปีละประมาณ 300 คนมา
โดยตลอด โดยต าแหน่งทีเ่ปิดรบัจะอยูใ่น 14 สายอาชพี ซึง่สามารถจดักลุ่มของไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
คอื 
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1. กลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงู (Top Management) ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ คอื วศิวกร 
ซึง่เป็นสายงานหลกัของ ปตท. 

2. กลุ่มสายงานในธุรกจิหลกัของบรษิทั (Core Business Career)  ซึง่ไดแ้ก่ วศิวกร 
และนกัวเิคราะหแ์ละวางแผนเป็นต้น 

3. กลุ่มสายงานเฉพาะดา้น (Unique Career) คอื กลุ่มสายงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และหาพนกังานไดย้าก มกีารแขง่ขนัในตลาดแรงงานสงู ต าแหน่งในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ ต าแหน่งนกั
กฎหมาย และนกัวจิยัและพฒันา 

4. กลุ่มสนบัสนุน (Infrastructure Career)  ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่มสายสนบัสนุนต่างๆ เช่น
บญัช ี การเงนิผูต้รวจสอบ ทรพัยากรมนุษย ์จดัซือ้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สายงานวศิวกรซึง่เป็นสายงานหลกัของ ปตท. ซึง่เป็นธุรกจิดา้นพลงังาน จงึมปีรมิาณ
การรบัเขา้มาท างานมากกว่าสายงานอื่น อยา่งไรกต็าม จากการสมัภาษณ์ พบว่า ต าแหน่งงาน
ทีข่าดแคลนส าหรบั ปตท. กลบักลายเป็นนกัวจิยัและนักบญัช ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกับญัชดีา้น
ภาษอีากร เนื่องจากตลาดแรงงานกค็่อนขา้งขาดแคลนเช่นกนั ขณะทีต่ าแหน่งอกีส่วนหนึ่งทีม่ ี
ความทา้ทายในการสรรหา คอื ต าแหน่งกปัตนัเรอื และผูบ้รหิารธุรกจิกาแฟ เนื่องจากเป็นธุรกจิ
ใหมท่ี ่ปตท. ก าลงัเริม่ด าเนินการในปจัจบุนั 

กลยทุธก์ารสรรหาของ ปตท. 

ปตท. มขี ัน้ตอนการจดัท ากลยทุธก์ารสรรหา และการแปลงกลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตัทิี่
ชดัเจนมาก โดยเริม่จาก 

1. การเป็นผูเ้ขา้รว่มสงัเกตการณ์การ จดัท าแผนกลยทุธท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ท าใหฝ้า่ยสรรหาหาทราบว่าทศิทางบรษิทัจะมุ่งไปในทศิทางใด ต าแหน่งใดเป็นทีต่อ้งการของ
บรษิทั ความเร่งรบีในการรบัคนเป็นเช่นใด ท าใหบ้รษิทัสามารถเตรยีมตวัไดล้่วงหน้าและรบัรูว้่า 
พมิพเ์ขยีว (Success Profile) ของพนกังานทัง้ในดา้นศกัยภาพ ประสบการณ์ ความรู ้ และ
พฤตกิรรมการท างานแบบใด ทีเ่หมาะสมกบัทศิทางทางธุรกจิทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต และ
ค่านิยมองคก์รทีค่าดหวงั 

2. เมือ่โจทยข์า้งตน้มคีวามชดัเจน ฝา่ยสรรหาจะน าคุณลกัษณะของพนกังานและ
ปรมิาณทีต่อ้งการ เช่น ถา้ต้องการพนกังานคัว่กาแฟจ านวน 5 คน ทีม่ปีระสบการณ์ประมาณ 5 

ปีเขา้สู่กระบวนการสรรหาเชงิรกุ โดยเริม่จากการสรรหาภายในก่อน (Internal Recruitment) 

เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีทิธใินการสมคัรเขา้มาก่อน กลยทุธด์งักล่าวช่วยให ้ปตท. สามารถ
ใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของพนกังานไดอ้ยา่งเตม็ที ่ ทัง้นี้กระบวนการคดัเลอืกจะใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ 
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3. อยา่งไรกต็าม หากฝา่ยสรรหาไมส่ามารถสรรหาพนกังานจากแหล่งภายในองคก์ร
ได ้ฝา่ยสรรหาจะด าเนินการประชาสมัพนัธอ์อกไปภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ 

4. ท าการคดัเลอืกดว้ยวธิกีารต่างๆ ไดแ้ก่ 

4.1  การคดักรองจากใบสมคัร เช่น เกรดเฉลีย่ 

4.2 การทดสอบความสามารถทัว่ไป (Aptitude Test) เพื่อทดสอบความสามารถ
ในการวเิคราะหป์ญัหา การสรปุความ และวธิกีารใชเ้หตุผล 

4.3 การทดสอบภาษาองักฤษ ( English Test) โดยใชผ้ลทดสอบ TOEIC เป็น
หลกั ส่วนผูส้มคัรในวุฒ ิปวส.  จะทดสอบดว้ยแบบทดสอบของ ปตท. เอง 

4.4  การทดสอบค่านิยมในการท างาน ( Core Value Test)  โดยน าค าว่า “ 
Spirit”  มาก าหนดเป็นค าถามส าหรบัใชใ้นการทดสอบ  

4.5  การทดสอบความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน (Technical Test)  ซึง่จะเป็น
แบบทดสอบเฉพาะ ทีห่น่วยงานไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อทดสอบผูส้มคัรทีต่นเองตอ้งการเป็นการเฉพาะ 

4.6  การสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการเหล่านี้ จะตอ้งประกอบ
ไปดว้ย  1)  ผูบ้รหิารในระดบัผูจ้ดัการฝา่ย  2)  ผูจ้ดัการส่วนของหน่วยงานทีข่อสรรหาพนกังาน 
และ 3)  ทมีงานของส่วนการสรรหาและคดัเลอืก ทัง้นี้การสมัภาษณ์อาจมกีารปรบัใหย้ดืหยุ่น
มากกว่าน้ี เช่น ผูจ้ดัการหลายฝา่ยมาสมัภาษณ์ผูส้มคัรในต าแหน่งวศิวกรรว่มกนั ในกรณทีีแ่ต่
ละฝา่ยมคีวามตอ้งการพนกังานในต าแหน่งวศิวกรเช่นกนั การเขา้รว่มสมัภาษณ์พรอ้มกนัท าให้
ผูส้มคัรประหยดัเวลาและท าใหห้น่วยงานสามารถคดัเลอืกไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

 

5. การตรวจร่างกาย เพื่อตรวจสอบโรคทีข่ดัต่อการปฏบิตังิาน 

6. การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 

7. การทดลองงาน 180 วนั 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เชื่อว่าปจัจยัแห่งความส าเรจ็ขององคก์รนัน้คอืปจัจยั
อะไร 

2. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เชื่อว่า ขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ดของกระบวนการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยน์ัน้คอื ขัน้ตอนใด และมคีวามส าคญัต่อองคก์รอยา่งไร 

3. การเป็น Strategic Partner ท าใหฝ้า่ยสรรหาหาไดท้ราบเกีย่วกบัขอ้มลูอะไร และมี
ผลดอียา่งไรต่อการสรรหาคดัเลอืก 

4. กรณศีกึษานี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า บทบาทของนกัสรรหานัน้ มคีวามส าคญัอย่างไรต่อ
องคก์ร 

5. อยากทราบว่าชื่อเสยีงขององคก์รนัน้ จะช่วยใหง้านดา้นการสรรหาประสบ
ความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร 
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กรณีศึกษา 6 

การสนับสนุนด้านสขุภาพท่ี IKEA 

 

ประวติัภมิูหลงั 

 อเิกยี (IKEA) เป็นบรษิทัคา้ปลกีเฟอรน์ิเจอร ์ และของตกแต่งบา้นของประเทศสวเีดน 
ซึง่จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีม่กีารออกแบบทีด่ ี ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่งและมรีาคาไมแ่พงมาก
นกั อเิกยีท าธุรกจิอยูท่ ัว่โลก ซึง่มจี านวนมากกว่า 150 รา้นในกว่า 20 ประเทศ และกระจายอยู่
ทัว่โลก นอกจากนี้ ยงัมเีฟรนไชน์ประมาณ 20 รา้น และยงัคงมแีนวโน้มในการขยายกจิการ
ต่อไปไดอ้กี โดยเฉพาะในประเทศญีปุ่่นซึง่มสีาขาของอเิกยีเป็นจ านวนมาก ส่วนในประเทศ
สหรฐัอเมรกิานัน้ มสีาขาของอเิกยีทัง้หมด 25 รา้น ในสหราชอาณาจกัรมทีัง้หมด 11 รา้น  และ
ในสกอตแลนดอ์กี 2 รา้น 

 โดยความใฝฝ่นัของอเิกยี คอื การสรา้งชวีติในแต่ละวนัของผูค้นใหด้ขีึน้ “To Create A 

Better Everyday Life For The Many People” ในภาษาของอเิกยีแลว้ การตระหนักถงึความฝนั
นัน้ อยูท่ีก่ารเชื่อมโยงระหว่างไอเดยีของธุรกจิ (Business ides) และไอเดยีของทรพัยากรมนุษย ์

(Human Resource Idea) เขา้ดว้ยกนั ซึง่กค็อื การใหป้ระโยชน์ต่อโลกและต่อผูค้น เพื่อทีว่่าจะ
น าไปสู่การสรา้งชวีติในแต่ละวนัของผูค้นให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  ซึง่มรดกทางวฒันธรรมของ
ชาวสวเีดนเป็นสิง่ส าคญัของบรษิทั ซึง่จะถูกอธบิาย การถ่ายทอด การฝึกอบรม และการปลกูฝงั
ค่านิยมของชาวสวเีดน ต่อการใหเ้วลากบัครอบครวั ต่อชุมชน และสงัคม จะถูกเชื่อมโยงกบั
สภาพแวดลอ้มทีช่่วยท าใหม้สีุขภาพทีด่ ีและถูกสะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยผ่านวฒันธรรม
องคก์ารของอเิกยี ซึง่ค่านิยมเหล่านี้จะเหน็ไดจ้ากกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการของอเิกยี ทีใ่ห้
ความตระหนกัต่อ การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั โดยบรษิทัใหค้วาม
ตระหนกัถงึความส าคญัของช่วงเวลาในการพกัดื่มกาแฟ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มหรอืบรรยากาศ
ทีร่ ืน่รมยส์ าหรบัพนกังานทุกคน  

จลิล ์ เบอรก์สีส ์ ผูจ้ดัการดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีส่าขา กลสัโกว ์ (Glasgow) ได้
กล่าวว่า ประเดน็เรือ่งของ การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวันัน้ ถูกบรรจไุวใ้น
แผนหลกัของ บรษิทั อเิกยี เป็นอนัดบัแรก (การใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ) ซึง่จรงิๆ แลว้
เป็นเสมอืนรากลกึของวฒันธรรมของชาวสวเีดน ยกตวัอยา่งเช่น การทีบ่รษิทัยงัคงจา่ยเงนิให้
ส าหรบัวนัแรกทีท่ าการลาเพื่อไปเรยีน (School Leave) การลาเพื่อไปแต่งงาน (Marriage 

Leave) การลาเพื่อไปยา้ยบา้น (Moving House Leave) รวมถงึการใหเ้วลาในการท างานที่
ยดืหยุ่น กล่าวคอื การก าหนดเวลาในการเริม่ต้นการท างานและเวลาเลกิงานทีห่ลากหลาย และมี
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ทัง้การท างานเตม็เวลาและการท างานแบบเป็นกะ จนกระทัง่มกีารเขา้งานแบบกะพเิศษเช่นเวลา
เชา้ตรู ่เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยงัเลอืกสปัดาหก์ารท างานแบบไมต่อ้งเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ชัว่โมงการ
ท างานทีย่าวขึน้แต่จ านวนวนัน้อยลงในหนึ่งสปัดาห ์ เป็นตน้ มวีนัลาส าหรบัการบรกิารชุมชน 
(Public/ Community Service Leave) มกีารอนุญาตใหล้าแบบฉุกเฉินหรอืลากจิ (Emergency 

Leave) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุทีไ่มค่าดคดิ อาท ิ เกดิน ้าท่วมแถวบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั มกีารลาเพื่อ
ดแูลลกูหรอืพ่อแม ่ (Dependency Leave/ Parental Leave) หรอืดแูลลกูเมือ่ลกูเกดิเจบ็ปว่ย 

(Sick Children Leave) รวมถงึการมโีปรแกรมส าหรบัใหข้อ้มลูในการดแูลลกู โปรแกรมในการ
ช่วยเหลอืลกูจา้ง การใหข้อ้มลูและค าแนะน าในการรกัษาสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั และ
มกีารสนบัสนุนดา้นสุขภาพ (Health Promotion) อกีดว้ย 

การสนับสนุนด้านสขุภาพ 

หนึ่งในตวัอยา่งทีม่กีารเชื่อมโยงระหว่างวฒันธรรมองคก์าร และวฒันธรรมนานาชาต ิ
คอื โปรแกรมการใหก้ารสนับสนุนต่อดา้นสุขภาพอนามยั (Health Promotion) ของอเิกยี สา
ขากลสัโกว ์(Glasgow) ซึง่ทีน่ัน่มพีนกังานทัง้หมด 480 คน และสองในสามของพนกังานทัง้หมด
จะท างานนอกเวลา (Part-time) และสองในสามของพนักงานทัง้หมดเป็นพนกังานหญงิ โดยเมือ่
ท าการสมคัรงาน ผูส้มคัรทุกคนจะถูกถามใหเ้ขยีนว่า “ตอ้งการท างานแบบเตม็เวลาหรอืท านอก
เวลา” ซึง่พนกังานทีน่ี้จะมลีกัษณะเด่นคอื มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน นอกเหนือ จากนี้
แลว้ อเิกยี ยงัใหพ้นกังานไดร้บัประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นสวสัดกิาร ที่หอ้งอาหาร
(Cafeteria) ทีเ่ปิดขายส าหรบัลกูคา้ทัว่ไป และลกูจา้งทุกคนยงัไดร้บับรกิารการนวดเทา้ระหว่าง
เวลาท างานฟรดีว้ย เนื่องจากความเมือ่ยลา้จากการท างาน ส่วนการท างานทีร่า้นนัน้จะไมไ่ด้
สงวนไวใ้หเ้ฉพาะลกูจา้งทีห่น้ารา้นท าเท่านัน้ แต่ผูจ้ดัการทัง้หมดกต็อ้งช่วยกนัท าดว้ยเมือ่
จ าเป็น 

เดวดิ มอนทโ์กเมอร ี ผูค้วบคุมธุรกจิ ไดบ้อกถงึขอ้ดขีองการใหบ้รกิารนวดเทา้แก่
พนกังาน ว่า สิง่นี้เป็นประสบการณ์ใหมส่ าหรบัเขา และแมว้่าแรงจงูใจเบือ้งตน้ของเขาทีม่า
ท างานครัง้แรก คอื ความมชีื่อเสยีงของอเิกยีและความอยากรูอ้ยากเหน็ของเขา แต่ขณะน้ีเขา
เชื่อในการใหก้ารสนบัสนุนในเรือ่งของสุขภาพว่า เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมาก และหนึ่งในทมีงานของ
เขา คอื อบ ิ เกลโจนส ์ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลย ี (IT Specialist) กไ็ดใ้ชบ้รกิาร
การนวดเทา้ และบอกว่ามนัวเิศษมากๆ และน่ีคอืสิง่ทีอ่เิกยีใหค้วามส าคญักบัความเป็นอยูท่ีด่ ี
ของพนกังาน เป็นการเน้นทีบุ่คลากร สิง่นี้จะเป็นรปูแบบการใชช้วีติทีด่ต่ีอสุขภาพ และมี
ความสุขสนุกสนานดว้ย เธอไมไ่ดค้าดหวงัว่าจะตอ้งใหบ้รกิารเช่นน้ีกบัพนกังาน แต่เมือ่ไดร้บั
บรกิารน้ีแลว้เหน็ไดว้่าเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ามากต่อพนกังาน นอกจากนี้ อเิกยียงัไดเ้สนอโปรแกรมใน
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การออกก าลงักายระหว่างสปัดาหใ์หก้บัพนกังานอกีดว้ย คอืโปรแกรมทีเ่รยีกว่า “Fit To Work” 
โดยมพีนกังานเขา้รว่มเป็นจ านวนมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัการตอบรบัเป็น
อยา่งด ี

ผลลพัธท่ี์ได้จากใช้โปรแกรมการรกัษาสมดลุระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั 

 ในระดบับุคคล โปรแกรมการรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั สามารถ
ท าใหพ้นกังานไดร้กัษาสมดุลระหว่างเวลาท างานกบัเวลาใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งลงตวั โดย เบอ
กสิส ์ ไดก้ล่าวว่า วธิกีารนี้เป็นการเสนอโอกาสทีจ่ะหาประสบการณ์ใหม่ๆ  และไดเ้รยีนรูอ้ะไรดีๆ  
ซึง่วธิกีารรกัษาสมดุลระหว่างเวลาท างานกบัเวลาใหก้บัตนเองนี้ ถอืเป็นการชนะทัง้สองฝา่ย 
“Win-win Situation” เป็นการเพิม่ขวญัและก าลงัใจในการท างาน ท าใหพ้นกังานเกดิความตัง้ใจ
มุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหก้บัองคก์าร และท าใหพ้นกังานมคีวามสุขในการท างาน ส่วน รธู ฮกัลยี ์รอง
ผูจ้ดัการฝา่ยขาย ไดก้ล่าวเสรมิอกีว่า วธิทีี ่ บรษิทั อเิกยี ไดส้รา้งขึน้เพื่อเป้าหมายใหเ้กดิความ
สมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวันัน้ ไดส้่งผลกระทบในทางบวกต่อพนกังาน กล่าวคอื การมา
ท างานของพนกังานมากขึน้ โดยไมข่าดหรอืลางาน และ ยงัธ ารงรกัษาพนักงานใหอ้ยูก่บั
องคก์ารไดน้านขึน้ ท าใหพ้นกังานเหน็ว่าองคก์ารยอมทีจ่ะลงทุนเพื่อพวกเขา โดยไมไ่ดห้วงั
ก าไรทีเ่ป็นตวัเงนิแต่เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่สิง่นี้เป็นปจัจยัในการชีว้ดัประสทิธภิาพการท างานทีด่ ี
โดยอตัราการคงอยูข่องพนักงานมสีงูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั อตัราการขาดงาน
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั และมกีารบอกต่อแนะน าพนกังานใหม่บ่อยครัง้เมือ่
ตอ้งการพนกังานเพิม่  
................................................................ 
ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก Gill Maxwell: Society For Human Resource Management (2009) 

 

ค าถามเพ่ืออภิปราย 

1. วธิกีารปฏบิตัใิดของวฒันธรรมไทย ทีส่ามารถเทยีบเคยีงหรอืกล่าวไดว้่า เป็นการ
บรหิารจดัการแบบ การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั โดยใช้พืน้ฐานแนวคดิ
ตามแบบของอเิกยี 

2. ความขดัแยง้ ระหว่างการรกัษาสมดุลการท างานกบัเรือ่งชวีติส่วนตวั อะไรบา้งตาม
แบบวธิคีดิของอเิกยีทีท่่านเหน็ว่าอาจจะเกดิขึน้ไดใ้นประเทศอื่นๆ พรอ้มยกตวัอยา่ง 

3. การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวัตามแบบของอเิกยี น่าจะถูก
น ามาใชเ้ป็นนวตักรรมใหมใ่นระบบการบรหิารราชไทยไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. ส าหรบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของส่วนราชการ ควรมกีารปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งไร
เกีย่วกบัการรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั ตามแบบอย่างของอเิกยี  
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กรณีศึกษาท่ี 7  
กรณีศึกษาท่ี Infosys  

 

ประวติัภมิูหลงั 

บรษิทั  อนิโฟซสิ จ ากดั เป็นบรษิทั สญัชาตอินิเดยี ก่อตัง้ขึน้ในปี พ. ศ. 2524 โดย
บุคคล 7 คนในหอ้งนอนของหนึ่งในผูก่้อตัง้ ดว้ยเงนิลงทุนเพยีง 250 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดย
มเีป้าหมายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทางดา้นทีป่รกึษา และบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกบั
บรษิทัชัน้น าของโลก บรกิารของบรษิทัอนิโฟซสิ ครอบคลุมไปถงึการใหค้ าปรกึษาทางดา้นธุรกจิ 

“System Integration” พฒันาซอฟตแ์วร ์ และพฒันาผลติภณัฑต่์างๆ และเป็นบรษิทัแรกของ
อนิเดยีทีม่ชีื่ออยูใ่นตลาดหุน้ของประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี พ. ศ. 2542 รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบั
เป็นอยา่งสงูจากลกูคา้ พนักงาน นกัลงทุนและสาธารณะชนทัว่ไปในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีไ่ม่หยดุ
นิ่งและสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอส่งผลใหน้ิตยสารฟอรบ์ส ์ ไดจ้ดัอนัดบัให ้ อนิโฟซสิ 
อยูใ่นอนัดบัที ่ 19 ในรายชื่อทัง้หมด  100 บรษิทั ทีม่นีวตักรรมสงูทีสุ่ด ในฐานะผูน้ าดา้นการให้
ค าปรกึษาดา้นเทคโนโลยแีละการแก้ปญัหาหาโดยบรษิทัภายนอก (Outsource) ทีล่ ้าสมยั 

สภาพแวดล้อมในการท างานช่วยสร้างนวตักรรม 

 อนิโฟซสิ มสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีร่่มรื่น ผ่อนคลาย ซึง่จะช่วยปลุกความคดิ
สรา้งสรรคใ์นตวัพนกังานเอง ดงันัน้ นอกเหนือจากจะไดเ้หน็เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์
โทรคมนาคมรุ่นล่าสุด  อนิโฟซสิส านกังานใหญ่ในเมอืงบงักาลอรย์งัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ มสีวน สนามหญา้ และสระว่ายน ้า รวมทัง้เสยีงเพลงบรรเลงในหอ้งอาหารกลางแจง้ 
นอกจากนี้ ยงัมหีอ้งออกก าลงักาย สนามบาสเกตบอล สนามกอลฟ์ ส าหรบัผ่อนคลายความตงึ
เครยีดอกีดว้ย 

อยา่งไรกต็าม อนิโฟซสิ กไ็มไ่ดต้ัง้อยูใ่นเมอืงแห่งเทคโนโลย ีทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยความ
ทนัสมยั  แต่เลอืกทีจ่ะตัง้ส านกังานทีเ่มอืงบงักาลอร ์ เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยใหม้ากทีสุ่ด เพราะ
ในขณะทีก่่อตัง้นัน้เมอืงบงักาลอรย์งัเป็นเมอืงทีค่่าครองชพีต ่ามาก การเลอืกสถานทีต่ ัง้ในเมอืงที่
มแีต่คนยากจนเป็นกลยทุธท์ีช่่วยใหบ้รษิทัประหยดัค่าใชจ้า่ยไดม้าก แต่ในขณะเดยีวกนัดว้ย
ความลา้หลงักท็ าใหใ้นช่วงระยะเริม่ตน้ อนิโฟซสิตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคในการด าเนินธุรกรรม
ต่างๆทางราชการ เช่น การขอหมายเลขโทรศพัทใ์ชเ้วลาถงึ 1 ปีเตม็ หรอืการต้องเดนิทางไป
กรงุนิวเดลมีากกว่า 10 ครัง้ เพื่อขออนุมตัใิหน้ าเขา้เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงเครือ่งเดยีว เป็นตน้ 

อนิโฟซสิ ยงัไดป้ระโยชน์ของความไดเ้ปรยีบในสถานทีต่ ัง้เกีย่วกบัเขตเวลา เช่น การทีอ่นิโฟซสิ
ตัง้อยูค่นละซกีโลกกบับรษิทัลกูคา้ ซึง่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ท าใหว้ศิวกรของอนิโฟซสิทีท่ างานใน
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แคลฟิอรเ์นียหรอืนิวยอรก์ สามารถส่งต่องานใหแ้ก่วศิวกรทีน่ัง่ท างานอยูใ่นบงักาลอร ์ เมือ่สิน้วนั
ได ้ท าใหก้ารด าเนินงานของอนิโฟซสิ เป็นไปอยา่งไรร้อยต่อในตลอดทัง้วนัหรอื 24 ชัว่โมง 

ความสามารถท่ีโดดเด่นและแตกต่าง 

ความสามารถทางการแขง่ขนัทีส่ าคญัเกดิจากการมแีรงงานทีม่ทีกัษะแต่ค่าแรงต ่า โดย
วศิวกรซอฟตแ์วรท์ีอ่นิโฟซสิระดบัหวักะท ิมคี่าแรงเริม่ตน้เพยีง 4,500 ดอลลารส์หรฐัเท่านัน้ ซึง่
นบัว่าเป็นรายไดใ้นระดบัทีเ่ยอะแลว้ส าหรบัในอนิเดยี ซึง่เมือ่เทยีบกบัค่าแรงชาวอเมรกินัแลว้ 
รายไดน้ี้ยงัน้อยกว่า 1 ใน 10 ของเงนิทีช่าวอเมรกินัไดร้บั เช่นเดยีวกบันารายานา (Narayana 

R. Murthy) ประธาน อนิโฟซสิในวยั 57 ปี ซึง่มรีายไดต่้อปีเพยีง 44,000 ดอลลารส์หรฐั และไม่
มใีครเลยในจ านวนผูก่้อตัง้บรษิทัทัง้ 7 คนทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนเป็นหุน้ (Stock Option) แต่สิง่ที่
เกดิขึน้คอื อนิโฟซสิกลบัท ารายไดไ้ดม้ากกว่า 

จดุเปลีย่นทีส่ าคญัของ อนิโฟซสิเกดิขึน้ในปี พ. ศ. 2545 บรษิทัต่างๆ ทัว่โลกต่างลด
ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยลีง แต่ผูบ้รหิารของอนิโฟซสิกบัเลง็เหน็ว่าน่ีคอืโอกาสและจดุแขง็ของ
บรษิทั ซึง่จะเสนอทางเลอืกซอฟตแ์วรร์าคาถูกกว่า แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดต้รงกว่าซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูทีม่รีาคาแพง ดงันัน้ อนิโฟซสิกลบัเรง่รบับุคลากรและบุก
ตลาดต่างประเทศซึง่ผลกค็อืในปี พ. ศ. 2545 บรษิทัมกี าไรมากถงึ 194 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
สรา้งยอดขาย 740 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเพิม่สงูขึน้จากปีก่อน 50%  ขนาดทีก่ าไรในปี พ. ศ. 
2557 อยูท่ี ่1,751 ลา้นดอลลารส์หรฐั จากยอดขายทัง้หมด 8,249 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

จดุดึงดดูท่ีน่าสนใจ 

อนิโฟซสิ  มกีารด าเนินการหลายอยา่งทีแ่ตกต่างจากบรษิทัทัว่ๆไป ซึง่ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็น
บรษิทัทีน่่าท างานดว้ย (Employer Of Choice) ทัง้ทีโ่ดยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจกต็าม เช่น 

การมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

อนิโฟซสิประกอบดว้ยพนกังาน ทีม่ทีกัษะการท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีสู่ง มี
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษไดด้ ี ค่าจา้งราคาถูก และมวีฒันธรรมทางความคดิแบบ
เดยีวกบัตะวนัตก 

ระบบธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น า 

   อนิโฟซสิเป็นแบบอย่างทีด่ขีองการก ากบัดแูลกจิการ ขึน้ไดจ้ากการจดัท างบการเงนิที่
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการท าบญัชขีองประเทศต่างๆ ถงึ 8 ประเทศ ไดแ้ก่   ออสเตรเลยี องักฤษ 
แคนาดา ฝรัง่เศส เยอรมนี อนิเดยี ญีปุ่น่ และสหรฐัอเมรกิา โดยรายงานประจ าปีของอนิโฟซสิ
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ไมเ่พยีงใหร้ายละเอยีดค่าตอบแทนต่างๆ ทีก่รรมการของบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัอย่าง
ชดัเจนโปรง่ใส ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งเช่น Murthy และ Nilekani ยงัไมย่อมรบัในสวสัดกิารที่
เลก็น้อยทีสุ่ด เช่น ค่าโทรศพัทท์ีใ่ชใ้นเรือ่งส่วนตวั ทัง้คู่จะจา่ยคนืแก่บรษิทัทุกเดอืน เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

บรษิทัอนิโฟซสิเป็นความใฝ่ฝนัในการไดเ้ขา้ท างาน เพราะว่ามชีื่อเสยีงและมเีกยีรตใิน
ความรูส้กึของบณัฑติในอนิเดยี ท าใหบ้รษิทัต่างชาตทิีค่ดิจะแยง่ตวัพนกังาน หรอืนักศกึษาทีจ่บ
ใหมไ่ปจาก อนิโฟซสิ จะตอ้งจา่ยค่าตอบแทนในอตัราทีส่งูมาก และหากเป็นระดบับรหิารกจ็ะ
เรยีกรอ้งใหจ้า่ยเงนิเดอืนเป็นเงนิดอลลารส์หรฐัอกีดว้ย แต่ถงึแมจ้ะสามารถไดบุ้คลากรเหล่านัน้
ไป บรษิทัต่างชาตกิต็อ้งใชเ้วลาอกีหลายปี กว่าจะสามารถพฒันาความสามารถในการบรกิารที่
รวดเรว็และเชื่อถอืไดใ้หท้ดัเทยีมกบัทีอ่นิโฟซสิเป็นอยู่ 

ประโยชน์จากลกัษณะธรุกิจ 

ผูบ้รหิารของ อนิโฟซสิ  ไมรู่ส้กึกดดนัหรอืวติกกงัวลต่อคู่แขง่จากสหรฐัอเมรกิาทีจ่ะเขา้
มาในอนิเดยีมากขึน้ เพราะเชื่อว่าตวัแบบทางธุรกจิ (Business Model) ของบรกิารดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตนัน้ ตอ้งเป็นแบบที ่อนิโฟซสิ ก าลงัท า คอื เน้นทีคุ่ณค่าและตอ้ง
มคีวามสามารถในการใหบ้รกิาร แกไ้ขปญัหาทางธุรกจิทีซ่บัซอ้นมากๆ ซึง่การมตีวัแบบท าธุรกจิ
ดา้นการใหค้ าปรกึษาอาจช่วยให ้ อนิโฟซสิ ไดม้กีารพฒันาความสามารถอยูต่ลอดเวลา และ
ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมากขึน้จะเป็นการยากต่อคู่แขง่ทีจ่ะเลยีนแบบได้ 

กลยทุธก์ารสรรหาพนักงานของ อินโฟซิส 

อนิโฟซสิ เชื่อว่า มวีธิกีารหลากหลายวธิทีีจ่ะช่วยท าใหอ้งคก์รมคีนเก่งมากกว่าองคก์ร
อื่น ซึง่สิง่ที ่ อนิโฟซสิ ไดด้ าเนินการนัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วธิกีารหลกัๆ คอื การสรา้งการ
ยอมรบัจากมุมมองของผูท้ีอ่ยูภ่ายนอกองคก์าร (External Branding) และการสรา้งการยอมรบั
ดว้ยวธิกีารสรา้งคุณค่าจากภายใน (Internal Branding) 

การสร้างการยอมรบัจากมมุมองของผูท่ี้อยู่ภายนอกองคก์าร (External 

Branding) 

โดยหลกัการแลว้ วธิกีารนี้ คอื การสรา้งภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงในดา้นบวก ใหเ้ป็นทีจ่ดจ า
จากกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการสื่อสาร ไมว่่าจะเป็นคณาจารย ์ นกัศกึษา ผูห้างานท า รวมถงึผูม้ ี
อทิธพิลต่อผูส้มคัร เช่น บดิา มารดา หรอื คนใกลช้ดิ ซึง่สิง่ที ่ อนิโฟซสิ ไดด้ าเนินการ
ประกอบดว้ย 
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1. การจดัแสดงผลงาน อนิโฟซสิ ไดจ้ดัแสดงผลติภณัฑแ์ละบรกิารในหลายเมอืง 
โดยมุง่เน้นไปทีก่ารใหค้วามรูผู้น้ าในดา้นธุรกจิและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมจีดุมุง่หมาย
ในการเพิม่อ านาจทางดา้นการขายและการตลาด รวมถงึการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึง่
นอกจากจะท าใหท้มีงานสามารถเพิม่รายไดท้างบญัช ี และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
แลว้  อนิโฟซสิ ยงัเป็นทีรู่จ้กัแก่บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูท้ีเ่ป็นลกูคา้ พนักงานที่
ท างานในบรษิทัของลกูคา้ รวมถงึคู่แขง่ขนัดว้ย  

2. การท างานร่วมกบัสถาบนัการศึกษา อนิโฟซสิ เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงกบัมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กักบักลุ่มนกัศกึษาเป้าหมาย โดยเปิดตวัโครงการ 
“Campus Connect”  ซึง่เป็นโครงการความรว่มมอืระหว่างผูป้ระกอบการกบัสถาบนัการศกึษา 
ในปี พ.ศ. 2547  อนิโฟซสิมคีวามรว่มมอืกบัวทิยาลยัต่างๆ มากถงึ 60 แห่ง กลยทุธน์ี้ท าให ้
อนิโฟซสิเชื่อว่าจะท าใหไ้ม่ขาดแคลนคนเก่ง และมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้สองฝา่ย 
กล่าวคอื สถาบนัการศกึษาไดท้ราบความตอ้งการของตลาดแรงงานดา้นไอท ี“IT” ท าใหส้ามารถ
ช่วยก าหนดและควบคุมทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ ของนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซึง่เป็นความคดิในระดบัประเทศทีต่อ้งการมุ่งเน้นไปทีก่าร
สรา้งอุตสาหกรรมทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการ “Campus 
Connect”  ซึง่มโีครงการยอ่ยหลากหลาย เช่น การจดัแสดงผลงาน การตัง้มลูนิธ ิการจดัสมัมนา
และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การประกวดโครงงานของนกัศกึษา การสนบัสนุนการจดั
นิทรรศการและงานสมัมนาการน าเสนอผลงานวจิยั และการพฒันาดา้นความสามารถในการอยู่
รว่มกนักบัผูอ้ื่น ใหก้บันกัศกึษาและคณาจารย ์เป็นตน้ ซึง่ในปี พ.ศ. 2554  ณ เดอืนสงิหาคม มี
นกัศกึษาเขา้รว่มโครงการไปแลว้กว่า 150,000 คนและคณาจารยม์ากกว่า 6,600 คน 

3. การจดังานนัดพบแรงงาน งานจดังานนัดพบแรงงาน เป็นหนึ่งในกจิกรรมที่
ประสบความส าเรจ็ในการสรา้งเครอืขา่ย และเครือ่งมอืในการรบัสมคัรพนกังานชาวอนิเดยี งาน
เหล่านี้ ไดท้ าให ้อนิโฟซสิ สามารถเขา้ถงึตวัผูส้มคัรโดยตรง และท าใหผู้ส้มคัรไดรู้จ้กัองคก์รมาก
ยิง่ขึน้ 

4. เวบ็ไซต ์ อนิโฟซสิ ใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นเครือ่งมอืเพื่อใหข้อ้มลูและสรา้งการยอมรบัต่อ
ผูส้มคัร ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นทางการของ อนิโฟซสิ จะเน้นใหเ้กดิความตื่นตาตื่น
ใจและบอกเล่าถงึประสบการณ์แห่งความส าเรจ็ เช่น รางวลัต่างๆ ผลการด าเนินงาน ผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ  จดุแขง็ขององคก์ร ความส าเรจ็ สภาพภายในทีท่ างาน วฒันธรรมการท างาน 
ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บั รวมถงึบรรยากาศการท างานทีด่เีพื่อใหผู้ส้มคัรเกดิความสนใจ 

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม อนิโฟซสิ สื่อสารใหส้งัคมไดร้บัรูว้่าพนกังานกว่า 1 

แสนคน ท าคุณประโยชน์ต่อสวสัดภิาพสงัคม สิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื และการใชป้ระโยชน์จากดจิทิลั
ไดอ้ยา่งไร กจิกรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีอง อนิโฟซสิ  เช่น การเปิดโอกาสใหพ้นกังานของ
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ตนเอง เขา้รว่มกจิกรรมขององคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร โดยพนกังานจะไดร้บัเงนิค่าด าเนินการ
จากบรษิทั การเขา้รว่มกจิกรรมช่วยเหลอืฉุกเฉินโดยมลูนิธ ิ “Infosys” และ “Infoscions” มสี่วน
รว่มในกองทุนบรรเทาทุกข ์ เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการบูรณะในช่วงทีเ่กดิภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิ การเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ขา้ถงึ “Digital” ดว้ยการรเิริม่ใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึ
เทคโนโลยใีนช่วงหนุ่มสาวผ่านโครงการ “SPARK” ซึง่ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การเป็นพีเ่ลีย้งแก่ครู
โรงเรยีนรฐับาลในพืน้ทีช่นบท การสนับสนุนดา้นการศกึษาและการวจิยั และการด าเนินธุรกจิ
ภายใตก้ารปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

6. การส่ือสารค าขวญัของอินโฟซิส อนิโฟซสิ ใชค้ าขวญัขององคก์รว่า “Powered 
By Intellect,  Driven  By  Values” หรอื “ท างานดว้ยปญัญาไปขา้งหน้าดว้ยคุณค่า” ซึง่เป็นค า
ขวญัทีด่ าเนินการควบคู่ไปกบัพนัธกจิขององคก์าร เพื่อสื่อใหทุ้กคนทราบว่าทีน่ี่เน้นการสรา้ง
ทมีงานทีม่คีวามสามารถและใชคุ้ณค่าเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์ร 

การสร้างการยอมรบัด้วยวิธีการสร้างคณุค่าจากภายใน ( Internal Branding) 

การสรา้งการยอมรบัจากภายใน คอื กระบวนการทีเ่กดิจากการสัง่สมประสบการณ์ และน า
เปิดเผยสู่ภายนอกใหร้บัรูว้่าองคก์รมดีใีนเรือ่งใด อะไรคอืจดุขาย และเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรจะคน้พบ
ไดจ้ากทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ สิง่ที ่อนิโฟซสิ ด าเนินการมหีลากหลายรปูแบบ เช่น 

1. การสร้างระบบส่งเสริมความสามารถแก่พนักงานภายใน โดย อนิโฟซสิ ได้
ออกแบบระบบพฒันาความสามารถใหแ้ก่พนกังานภายในของตน  ทัง้ในเรือ่งของการออกแบบ
เสน้ทางความก้าวหน้าในอาชพีใหก้บัทุกต าแหน่ง เพื่อใหพ้นกังานไดเ้หน็ช่องทางการเตบิโตทัง้
ในแนวระนาบและในแนวตัง้ การสรา้งระบบขอ้มลูใหพ้นกังานสามารถสบืคน้และแจง้เตอืนการ
คน้หาต าแหน่งภายในทีต่อ้งการ การฝึกงานภายใน ตลอดจนเครือ่งมอืการวางแผนเสน้ทาง
อาชพีใหก้บัพนกังาน นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัตัง้สถาบนัพฒันาผูน้ า (Infosys Leadership 

Institute- ILI) เพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า ซึง่จะช่วยสรา้งความมัน่ใจใหก้บั อนิโฟซสิ ไดว้่า จะมี
ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถเหมาะสม ต่อการด ารงต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ ส าหรบัพนกังานระดบั
ปฏบิตักิาร อนิโฟซสิ ไดจ้ดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมมาตรฐาน 9 แห่งในประเทศอนิเดยี และศูนยพ์ฒันา
ระดบัโลกในเมอืง Mysour ซึง่มขีนาด 200 เอเคอร ์สามารถรองรบัการฝึกพนกังาน 16,000 คน
ต่อปี 

2. การใช้ค่านิยมหลกัผลกัดนัการท างาน ค่านิยมหลกัในการท างานของ  อนิโฟซสิ 
ประกอบดว้ย 5 วล ีคอื  1) การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลกูคา้  2) ความซื่อตรงและโปรง่ใส  3) การ
เป็นตวัอยา่งทีด่ดีา้นภาวะผูน้ า  4) ความยตุธิรรม และ  5) ความเป็นเลศิ อนิโฟซสิ ใชค้ า
ดงักล่าวเป็นตวัท าใหธุ้รกจิขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และความส าเรจ็อยา่งถูกกฎหมายและมี
ศลีธรรม 



596 

 

3. การมีกลยทุธก์ารสรรหาท่ีชดัเจน อนิโฟซสิ ไมเ่พยีงเปิดรบัพนกังานทีเ่ก่งใน
เรือ่งคอมพวิเตอร ์ อเิลก็ทรอนิกส ์ วศิวกรรมไฟฟ้า เท่านัน้ แต่ยงัขยายไปรบันกัศกึษาทีเ่ก่งใน
เรือ่งคณติศาสตร ์วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมโยธา สถาปตัยกรรม และวศิวกรรมโลหการ โดย
วธิกีารคดัเลอืกชนิดความสามารถในดา้นคณติศาสตร ์ ความเป็นเหตุเป็นผล และการทดสอบ
ดา้นการคดิวเิคราะห ์

4. การมีแนวทางด้านการบริหารทรพัยากรมนุษยท่ี์ดีตลอดระยะเวลา 10 ปี ตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2544 อนิโฟซสิ ตดิอนัดบับรษิทัทีด่ทีีสุ่ดทีน่่าร่วมงานดว้ย (Best Company To Work 

For)  ส ารวจโดย “Business Today”  ซึง่ในปี พ.ศ. 2553 อนิโฟซสิ ไดเ้ป็นอนัดบัที ่ 1   

นอกจากนี้ ยงัไดร้างวลั “การเป็นองคก์รทีน่่าชื่นชมและมทีมีงานบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีด่ ี
ทีสุ่ด” จากสภาครองเกรสดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องโลกอกีดว้ย 

5. การมีวฒันธรรมการท างานท่ีดี วฒันธรรมการท างานของ อนิโฟซสิ นัน้ มรีะดบั
ความโปรง่ใสในการท างานสูงมาก ซึง่เน้นในเรือ่งการสรา้งความศรทัธา น่าเชื่อถอื การส่งเสรมิ
ระบบ การใหร้างวลัและการยอมรบัตามระดบัคุณธรรมและผลงานที่ไดป้รากฏ การส่งเสรมิ
นวตักรรม และการท าใหพ้นกังานรูส้กึเป็นเจา้ขององคก์รรว่มกนั วฒันธรรมองคก์รเหล่าน้ีถูกใช้
เป็นเครือ่งมอืในการคดักรองคนทีเ่ขา้มาท างานที ่ อนิโฟซสิ และถูกย า้เตอืนจนเป็นวถิปีฏบิตัิ
ประจ าวนั 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. อนิโฟซสิ ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งไร เพื่อใหพ้นกังานไดเ้กดิความ
ผ่อนคลาย  

2. ถงึแมว้่า อนิโฟซสิ จะไมใ่ช่บรษิทัชัน้น าทีม่มีลูค่าทางธุรกจิตดิอนัดบัโลก แต่กถ็อืได้
ว่าเป็นบรษิทัทีม่รีะบบการสรรหาทรพัยากรมนุษยท์ีน่่าสนใจ ทัง้นี้เป็นเพราะบรษิทัไดเ้น้นการ
สรา้งการยอมรบั ทัง้ในดา้นการสรา้งการยอมรบัจากมุมมองของผูท้ีอ่ยูภ่ายนอกองคก์ร ดว้ย
วธิกีารใด   

3. ส าหรบักลยทุธใ์นการสรา้งการยอมรบั ดว้ยวธิกีารสรา้งคุณค่าภายใน (Internal 

Branding)  ของ อนิโฟซสิ นัน้  เช่น การมพีนกังานเก่งๆ เพื่อสรา้งความสามารถทีโ่ดดเด่น
ใหก้บัองคก์ร ถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการดงึดดูคนเก่งจากภายนอกองคก์รอย่างไร 
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4. อนิโฟซสิ มวีธิกีาร ในการเขา้ถงึแหล่งหรอืกลุ่มคนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้
อยา่งไร 

5. สิง่ที ่อนิโฟซสิ ไดย้ดึมัน่มาตลอดนัน้  คอื เรือ่งใด 

6. ผูบ้รหิารระดบัสงูของ อนิโฟซสิ ไดแ้สดงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูอ้ื่นในองคก์ร
อยา่งไร 

7. การรบัผดิชอบต่อชุมชนรอบขา้งของ อนิโฟซสิ นัน้ ไดส้่งผลอยา่งไรต่อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร 

8. ท่านเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัค ากล่าวทีว่่า บางครัง้ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืนทีส่งูกไ็ม่
สามารถรบัประกนัไดว้่า องคก์รจะไดพ้นกังานทีเ่ก่งเสมอไป 

9. เพราะเหตุใดจงึท าให ้ อนิโฟซสิ ตดิอนัดบับรษิทัทีด่ทีีสุ่ดทีน่่ารว่มงานดว้ย (Best 

Company To Work For) 

10. การมวีฒันธรรมในการท างานทีด่ขีอง อนิโฟซสิ นัน้ ถอืเป็นเครือ่งมอืในการคดั
กรองบุคคลทีเ่ขา้มาท างานที ่อนิโฟซสิ อยา่งไร 

11. โครงการ “Campus Connect” ก่อใหเ้กดิผลดอียา่งไร ต่อการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ของ อนิโฟซสิ  

12. จากกรณศีกึษา เรือ่ง อนิโฟซสิ นี้ ไดม้ปีระเดน็ทีส่ าคญัทีส่ามารถน ามาปรบัใชใ้น
ส่วนราชการของไทยอย่างไร  โดยเฉพาะการจงูใจคน “Gen Y” ใหเ้ขา้มารว่มงานกบัองคก์าร
ของรฐั 
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กรณีศึกษาท่ี 8  
กรณีศึกษาหน่วยให้บริการภาครฐัสาธารณรฐัสิงคโปร ์

 

ประวติัภมิูหลงั 

การสรรหาบุคลากรเขา้ท างานในภาครฐัของสงิคโปรน์ัน้ นอกเหนือจากคุณสมบตัทิีต่วั
ผูส้มคัรเองจะตอ้งมแีลว้ กจ็ะตอ้งมสีญัชาตสิงิคโปรห์รอืมถีิน่พ านกัถาวรทีส่งิคโปร ์ รวมถงึมี
คุณสมบตัเิฉพาะทีม่คีวามแตกต่างกนัออกไป ตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละต าแหน่งงาน ซึง่งาน
ของภาครฐัสงิคโปร ์ไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื งานวเิคราะห ์งานกลยทุธ ์และงานบรหิาร โดย
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. งานวเิคราะห ์เกีย่วขอ้งกบัการก่อรปูนโยบายและทบทวนนโยบาย ซึง่ผูท้ี่
รบัผดิชอบงานนี้  จะตอ้งมภีาวะผูน้ า ความสามารถในการพฒันา และตอ้งไดร้บัการยอมรบัจาก
คนทัว่ไป 

2. งานกลยุทธ ์เกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาและวเิคราะหป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์แนวโน้ม
ในอนาคต และสิง่ทีไ่มค่าดคดิ ซึง่มผีลกระทบต่อประเทศ 

3. งานบรหิาร เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ  

ขัน้ตอนในการสรรหา 

 ขัน้ตอนในการสรรหาประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การกรอกใบสมคัรผ่านเวบ็ไซด ์www.careers.gov.sg 

2. คดัเลอืกโดยการสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณ์ 

แนวทางในการปฏิบติัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 หน่วยงานใหบ้รกิารภาครฐัของสงิคโปร ์ ซึง่คลา้ยกบั ก.พ. ของไทยจะท าหน้าทีใ่นการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบับทบาทของเจา้หน้าทีข่องรฐั และเผยแพรข่อ้มลูดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. พนัธกจิ เป้าหมายดา้นการท างาน ปรชัญาในการท างานภาครฐั และค่านิยมในการ
ท างานภาครฐัซึง่ประกอบไปดว้ย ความซื่อตรง การใหบ้รกิาร และความเป็นเลศิ  

2. การคน้หาปจัจยัในการจงูใจ ใหผู้ส้มคัรเกดิความสนใจทีจ่ะสมคัรงานกบัระบบ
ราชการ เช่น การท างานกบัผูจ้า้งรายใหญ่ (หมายถงึรฐับาล) การมหีน้าทีท่ีห่ลากหลาย โอกาส
ในการเลื่อนขัน้ต าแหน่งตามสายงาน (Career Path) การไดร้บัโอกาสในการฝึกอบรมพฒันา มี
การสรา้งสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั และผลประโยชน์เกือ้กูลต่างๆ ไดแ้ก่ ลา
หยดุประจ าปี ลาแต่งงาน ลาคลอด ลาเพื่อดูแลสุขภาพ ลาศกึษาต่อ เบกิค่ารกัษาพยาบาล 
รวมถงึวนัหยุดต่างๆ  
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3. การจงูใจพเิศษทีเ่หนือความคาดหวงั เช่น การไดร้บัการฝึกอบรม 100 ชม./ปี เรือ่ง 
การพฒันาพืน้ฐาน การพฒันาบุคลากร การพฒันาภาวะผูน้ า และการพฒันาความเชีย่วชาญ 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. จดุเด่นของการบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของสงิคโปร ์คอื อะไร  
2. กรณศีกึษาน้ีเป็นตวัอยา่งทีด่สี าหรบัหน่วยราชการของไทย ทีก่ าลงัประสบปญัหา

ดา้นการคน้หาผูส้มคัรทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการไดอ้ย่างไร 
3. ภาพลกัษณ์ขององคก์ารมคีวามส าคญัอย่างไร ต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง

องคก์าร 
4. เทคนิคการสื่อสารทีด่ขีองหน่วยงานภาครฐั จะส่งผลดอียา่งไร ต่อการสรรหา

คดัเลอืกพนกังาน 
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กรณีศึกษาท่ี 9 

กรณีศึกษาท่ี Google 

 

ประวติัภมิูหลงั 

บรษิทั กูเกิล้ หรอื “Google Inc.” นอกจากจะเป็นองคก์รทีม่สีมรรถนะสงู (High 

Performance Organization–HPOs) ในดา้นการขบัเคลื่อนกลยทุธแ์บบผูส้รา้งและน ากระแสโลก 
(World Trends Leader) แลว้ ยงัไดร้บัการยกยอ่งในฐานะเป็นผูน้ าในหลายๆ เรือ่ง อาทเิช่น 
ระบบการคน้หาขอ้มลูทีม่ผีูค้นทัว่โลกใชง้านเป็นอนัดบัหนึ่ง และมรีายไดข้องผลประกอบการ
อยา่งต่อเนื่อง มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพอยา่งสม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของยอดมนุษย์
ทีม่คีวามฉลาดสุดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Learning & Growth Perspective) ไวใ้น “Google 

Campus” ซึง่ไดเ้ปลีย่นทีท่ างานใหก้ลายเป็นมหาวยิาลยัแห่งการเรยีนรูท้ีไ่ม่จบสิน้ 

 ผลลพัธอ์งคก์รทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ไดส้ะทอ้นออกมาในรปูแบบ
ของการไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิุณนานาชาต ิ ดา้นการเป็นนายจา้งยอดเยีย่มทีบ่รษิทัไดร้บั
อาทเิช่น “100 The Best Company To Work For” จากผลการส ารวจของนิตยสารชัน้น าอย่าง 
“Forbs” และ “Fortune”  “2014 World’s Best Multinational Workplace” รวมทัง้จากผลส ารวจ
ของสถาบนัองคก์รทีน่่าท างานดว้ย (Great Place To Work Institute) ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และรางวลัอนัดบัหนึ่งขวญัใจลกูจา้ง (Glassdoor  Employees’ Choice Award) 
ของประเทศ สหราชอาณาจกัร 

การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีโดดเด่น 

 กูเกิล้เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการกล่าวขานเรือ่งการจดัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และเงือ่นไข
ในการท างานทีส่นบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคน ท างานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ และมคีวามสุขในการ
ท างาน แมก้ารตอแต่งส านักงานต่างๆ จะแตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
แต่จะมคีุณลกัษณะรว่มบางประการทีเ่หมอืนกนั ไดแ้ก่การแบ่งปนัพืน้ทีใ่นการท างาน การมโีซน
ส าหรบัประชุมระดมสมอง การจดัพืน้ทีแ่ละกจิกรรมสนัทนาการเพื่อกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์
เช่น การเล่นวดีโีอเกมส ์ หอ้งกาแฟ เปียโน และหอ้งอาหารทีใ่หบ้รกิารอาหารสุขภาพ รวมถงึ
การมกีระดานไวทบ์อรด์ส าหรบัระดมสมองแบบฉับพลนัทนัด่วน  

การเขา้ใจถงึความเชื่อมโยงระหว่างผลงานชัน้เลศิ เขา้กบัอารมณ์ความรูส้กึของคนงาน
น้ีเอง จงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหกู้เกิล้กลายเป็นบรษิทันายจา้งในฝนั ทีค่นรุ่นใหมต่อ้งการรว่มงาน
ดว้ย นอกเหนือไปจากความส าเรจ็ของบรษิทัและความทา้ทายในงาน  
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วิธีการสรรหาพนักงานใหม่ 

 กูเกิล้มองว่าหน้าทีข่องผูบ้รหิารเหมอืนกบัผูจ้ดัการทมีกฬีา ซึง่สิง่ส าคญัในล าดบัแรกๆ 
ทีต่อ้งท า คอื การควานหา คดัเลอืก หรอืชือ้-ขายเพื่อใหไ้ดต้วันกักฬีาทีเ่ก่งทีสุ่ดมารว่มทมี และ
มองว่า กลยทุธท์ีด่ขีองทมี ยงัไมอ่าจเทยีบไดก้บัการมนีักกีฬาทีเ่ก่ง ดงันัน้ กูเกิล้ จงึถอืว่าการ
สมัภาษณ์ผูส้มคัรงานถอืเป็นวถิทีางในการปฏบิตัทิีจ่รงิจงัของผูบ้รหิาร เพราะการไดบุ้คลากรทีม่ ี
ฝีมอืถอืเป็นการลงทุนทัง้เวลาและความสามารถ เพื่อใหบ้รษิทัมัน่ใจไดว้่าไดค้นเก่งทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
เป็นไปไดม้าท างาน 

 กูเกิล้ไดถ่้ายทอดแนวคดิทีว่่าทุกคนมสี่วนรว่มในการสรรหาคนเก่ง หรอืคนทีเ่หมาะสม 
ส าหรบัองคก์าร เนื่องจากบุคลากรทุกคนจะมเีครอืข่ายส่วนตวั หมายถงึ คนเก่งยอ่มจะรูว้่าคน
เก่งอยูท่ีไ่หนบา้ง เพราะเครอืขา่ยวชิาชพีน่าจะกวา้งขวางกว่าเครอืขา่ยของนกัสรรหา นอกจากนี้ 
ยงัเป็นการลดความเสีย่งในการสรรหา ทีจ่ะตอ้งลดมาตรฐานคนภาพของพนกังานทีจ่ากเดมิคดั
เอาแต่หวักระท ิแต่จะตอ้งเลอืกเอาคนมาตรฐานปานกลาง เนื่องจากมผีูส้มคัรทีน้่อยลง ซึง่อาจมี
ผลต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 

คนท่ีกเูก้ิลต้องการ 

 กูเกิล้ตระหนกัดวี่า กลุ่มงานทีส่ าคญัและมผีลต่อความส าเรจ็โดยตรงขององคก์าร คอื 
งานพฒันาทางดา้นผลติภณัฑ ์(Product Development) ดงันัน้จงึไดเ้น้นบุคคลทีม่คีวามสามารถ
ในดา้นเทคโนโลยแีละความสามารถทางดา้นความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ส าคญั นอกจากนี้ ยงัให้
ความส าคญัดา้นอื่นๆ เช่น ความรบัผดิชอบ ความสามารถในการปรบัตวั การท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่น อกีทัง้ มคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้และความลุ่มหลงในงานทีส่นใจ (Passion) มกีรอบ
ความคดิเพื่อการเตบิโต (Growth Mindset) และเป็นคนทีฉ่ลาด (Intelligence) ทีม่คีวามรู้
กวา้งขวางหลายสาขาอย่างไมม่อีคต ิ

 ส าหรบับุคคลทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้เป็นพนกังานของ กูเกิล้ นัน้ จะตอ้งมคีุณสมบตั ิ 4 
ดา้นดงันี้  

1. ความสามารถทัว่ไปต่อการเรยีนรู ้ (General Cognitive Abilities) ซึง่สิง่ทีกู่เกิล้
สนใจ คอื ความคดิ ทศันคต ิ และวธิกีารในการแก้ปญัหาในเรือ่งทัว่ไป มากกว่าผลคะแนนที่
ปรากฏในวุฒกิารศกึษา  

2. ความรูเ้กี่ยวกบังานทีท่ า (Role-related Knowledge) กูเ้กิล้ สนใจเกีย่วกบัการสัง่
สมความรูแ้ละประสบการณ์ในอดตี ซึง่จะช่วยน ามาต่อยอดความส าเรจ็ในปจัจุบนั เพื่อ
ความสามารถในการจดัการและบรูณาการองคค์วามรูม้าใชใ้นงาน ดงันัน้ จงึไดเ้น้นไปทีผู่ท้ ีม่ ี
ความมุง่มัน่ในการท างานทีไ่มจ่ ากดัเฉพาะเรื่อง ทีต่นสนใจหรอืมคีวามถนัดเป็นบางเรือ่งเท่านัน้ 
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3. ภาวะผูน้ า (Leadership) กูเ้กิล้ใชว้ธิกีารประเมนิ เพื่อสงัเกตวธิกีารหรอืแนว
ทางการขบัเคลื่อนทมีงานในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในงานโครงการ หรอืบทบาทผูบ้รหิารใน
องคก์ร หรอืหวัหน้าทมีทีม่สี่วนช่วยใหท้มีงานส าเรจ็ลุล่วง แมจ้ะไมไ่ดร้บัการแต่งตัง้อยา่งเป็น
ทางการ 

4. คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการเป็นพนกังานขององคก์ร (Googleyness) กูเ้กิล้ใช้
วธิกีารประเมนิถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความสามารถในการปรบัตวัในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้
ความสามารถในการท างานเป็นทมี 

การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากร 

 กูเกิล้ ไดเ้ลอืกใชถ้อ้ยค าในการประชาสมัพนัธก์ารสมคัรงาน ดว้ยค าทีเ่ป็นการสรา้ง
ความรูส้กึทา้ทายต่อกลุ่มเป้าหมายดว้ยค าว่า “เราตอ้งการจา้งคนทีฉ่ลาดล ้าเลศิอยา่งคุณ” (You 

Are Brilliant, We Are Hiring) หลงัจากไดผู้ส้มคัรแลว้ ผูป้ระเมนิจะท าการประเมนิและกรอก
ขอ้มลูผูส้มคัรใน 4 ดา้นหลกัดงัน้ี ความใฝฝ่นั ทะเยอทะยานและแรงขบั (Achievement) ความ
รกัในการท างานเป็นทมี (Teamwork) ความรกัในการบรกิาร (Service Mind) มทีกัษะดา้นการ
ฟงัและการพดูสื่อสาร (Listening & Speaking) มคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
(Enthusiasm) มทีกัษะในการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นๆ (Communication) มคีวามคดิ
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  (Creative Thinking) และมคีวามซื่อสตัย ์ (Honesty) และยงัประเมนิจาก
ความสามารถในการท างานช่วงวนัหยดุไดด้ว้ย ส่วนเคลด็ลบัในการสรรหาคดัเลอืกของ กูเกิล้ 
ดอื การปราศจากอคตทิีว่่า คนเก่งมกัมกีรยิาท่าทางและการกระท าทีไ่มเ่หมอืนคนทัว่ไป แต่ใหดู้
แค่ว่าคนๆนัน้ว่า มคีวามหลงใหลใฝฝ่นั สตปิญัญา และอุปนิสยัทีเ่หมาะสมทีจ่ะก้าวไปสู่
ความส าเรจ็และความเป็นเลศิไดห้รอืไมก่พ็อ นอกจากนัน้ ยงัมคี าพดูตดิตลกว่า “อยา่จา้งคนที่
คณุไมอ่ยากเจอทีห่น้าหอ้งน ้าตอนตสีามเพราะคุณตอ้งท างานในออฟฟิศตลอดทัง้คนื” 
 ส่วนการคดัเลอืกนัน้ กูเกิล้ มองว่าผูร้ว่มงานเป็นบุคคลแรกๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สมาชกิใหมข่องทมี ดงันัน้ จงึใชว้ธิกีารตัง้คณะกรรมการทีเ่ป็นเพื่อนรว่มงานภายในทมี เพื่อ
รว่มกนัตดัสนิใจหาสมาชกิใหมข่องทมี โดยเน้นเลอืกสรรคนทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ถงึแม้
ประสบการณ์จะไมต่รง แต่มบุีคลกิ ลกัษณะกระตอืรอืรน้ ใฝรู่เ้ร ือ่งใหม ่ ๆ อยูเ่สมอกจ็ะมโีอกาส
มากว่าคนอื่นๆ 

 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร (ศสล.) ส านกังาน ก.พ. 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย 

1. เพราะเหตุใด กูเกิล้จงึ เป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
2. การสรรหาผ่านเครอืขา่ยวชิาชพีนัน้มผีลดอียา่งไร 
3. ท่านเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเลอืกผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการพฒันามากกว่าผู้ทีผ่ลการ

เรยีนทีด่ ี

4. การใชค้ าพดูทีท่า้ทายผูส้มคัร เช่น ค าว่า “เราตอ้งการจา้งคนทีฉ่ลาดล ้าเลศิอยา่ง
คุณ” (You Are Brilliant, We Are Hiring) นัน้มอีทิธพิลอยา่งไรต่อผูส้มคัร และมผีลอยา่งไรต่อ
องคก์ร  

5. ค าพดูทีว่่า “อยา่จา้งคนทีคุ่ณไมอ่ยากเจอทีห่น้าหอ้งน ้าตอนตสีามเพราะคุณตอ้ง
ท างานในออฟฟิศตลอดทัง้คนื” มนีัยอะไรต่อการสรรหาคดัเลอืก 

6. กรณศีกึษานี้เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการปรบัปรงุขัน้ตอนการสรรหาคดัเลอืกส าหรบั
หน่วยราชการของไทยอย่างไร 
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กรณีศึกษา 10 

การลาฉุกเฉินและโปรแกรมช่วยเหลือบคุลากรท่ี Scottish Court Service-SCS 

 

ประวติัภมิูหลงั 

 หน่วยงาน เอสซเีอส (Scottish Court Service–SCS) มแีหล่งทีต่ ัง้ทัง้หมด 52 แห่งและ
มลีกูจา้งทีเ่ป็นขา้ราชการ (Civil Servants) ประมาณ 1,000 คนกระจายอยู่ทัว่สกอตแลนด ์ ซึง่
หน่วยงานนี้มรีะบบการท างานแยกออกเป็น ส่วน ๆ คอื ส่วนของส านกังานกลางทีเ่ป็นศาลสงูสุด
(High Court) กบัลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่ โดยมสี านกังานกลางอยู่ทีเ่อดนิเบอรก์ โดยมี
พนกังาน 77 คน ศาลสงูสดุมสี านกังานอยูใ่นเอดนิเบอรก์และกลสัโกว ์ ซึง่จะท างานประสานกนั
กบัลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่ ทีม่อียูห่ลายแห่งครอบคลุมพืน้ทีท่างตะวนัออก ทางเหนือ 
และทางตะวนัตกของสก๊อตแลนด ์ ลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่นเมอืงกลสัโกวถ์อืไดว้่า
เป็นงานทียุ่ง่ทีสุ่ดในยโุรป เครอืขา่ยของลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่นี้ จะท าหน้าทีใ่นการ
ใหบ้รกิารกบัศาลอื่นๆ (Courthouse) โดยหลกักลยทุธใ์นการท างานของ เอสซเีอส คอื เพื่อช่วย
ใหป้ระชาชนชาวสกอ็ตแลนด ์ ไดเ้ขา้ถงึกระบวนการในการตดัสนิความยตุธิรรมอยา่งปลอดภยั 
และการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสงูแก่ทุกคนผูใ้ชบ้รกิารจากศาล “To Help Secure Ready 

Access To Justice For The People Of Scotland, Delivering A High Quality Service To All 

Who Use The Courts”  
 ผูอ้ านวยการฝา่ยทรพัยากรมนุษยข์องเอสซเีอส ชื่อ เอเลน สวฟิท ์ไดก้ล่าวว่าหน่วยงาน
เอสซเีอส ไดใ้หค้วามส าคญักบันโยบายดา้นทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งมาก อยา่งไรกต็าม การ
เริม่ตน้การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั (Work-Life Balance) ไมไ่ดม้าก
จรงิจงันกัจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1998 และ 1999 จงึไดเ้ริม่มขีอ้ถกเถยีงกนัของสมาคมการใหบ้รกิาร
แก่รฐัและเอกชน (Public And Commercial Service Union) เกีย่วกบัประเดน็ของการลาเพื่อไป
ดแูลบุตร (Paternity Leave) เกดิขึน้ เนื่องจากการขาดบุคลากรทีเ่ป็นแรงงานหลกัถงึรอ้ยละ 57 
ของแรงงานทัง้หมด โดยเฉพาะแรงงานทีเ่ป็นผูห้ญงิ ทัง้นี้ เนื่องมาจากเกดิการแขง่ขนัในการสรร
หาพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ดงันัน้ จงึตอ้งหนักลบัมาพจิารณาทบทวนเรือ่งของ
นโยบายและการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่ง การรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติครอบครวั 
ปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีท่ าใหข้าดแคลนเจา้หน้าทีห่ญงิกค็อื เจา้หน้าทีห่ญงิเหล่านัน้ต่างใหเ้หตุผลว่า
พวกเขาจ าเป็นจะตอ้งทิง้งาน เนื่องจากไมส่ามารถบรหิารจดัการเกีย่วกบัเวลาในการท างาน ให้
เขา้กบัภาระทางครอบครวัได ้ ขณะทีผู่ห้ญงิทีใ่หเ้หตุผลนี้ กไ็ดส้่งผลกระทบต่อการลาออกจาก
งานและส่งผลกระทบใหห้น่วยงานตอ้งสญูเสยีพนกังาน ทีม่ทีกัษะความรู ้ และประสบการณ์การ
ในการท างานสงูดว้ย จงึท าใหห้น่วยงานเอสซเีอส ตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจกบัประเดน็การรกัษา
สมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวัของพนกังานดงักล่าว ปจัจบุนัหน่วยงานเอสซเีอส มี
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วธิกีารในการรกัษาสมดุลทีห่ลากหลาย เพื่อการจดัการกบัประเดน็ปญัหาน้ี โดย จอรน์ อวีงิ 
ผูบ้รหิาร (Chif Executive) ของ เอสซเีอส ไดก้ล่าวว่า ต้องช่วยใหค้นสามารถท างานใหไ้ดอ้ยา่ง
เตม็ที ่ และนัน่จะเป็นการธ ารงรกัษาพนกังานไวไ้ดด้ว้ย พนกังานถอืว่าเป็นบุคลากรทีม่คีุณค่า
และถูกปฏบิตัดิว้ยเป็นอย่างด ี เอสซเีอส ใชว้ธิกีารใหพ้นกังานไดม้สี่วนรว่ม (Participative 

Approach) ดงันี้ 
1. ใหเ้วลาทีย่ดืหยุ่นในการท างาน (Flex-Time) โดยพนักงานสามารถเลอืกเวลาใน

การเริม่งานไดเ้อง ซึง่จะเริม่ตอนไหนกไ็ดใ้นระหว่างช่วงเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืก เช่น เริม่งาน 8 
โมงหรอื 10 โมงเชา้ เป็นตน้ และ จะเลกิงานเวลาไหนกไ็ดท้ีม่กี าหนดใหเ้ลอืก เพยีงแต่ใหไ้ด้
เวลาครบตามชัว่โมงการท างานทีก่ าหนดไวต่้อสปัดาห ์

2. สามารถเลอืกท างานทีบ่า้นได ้ (Home-working) โดยพนกังานทุกคน สามารถขอ
อนุญาตท างานทีบ่า้นไดต้ามเวลาทีข่ออนุญาตทุกๆ สปัดาห ์

3. การแบ่งงานกนัท า (Job Sharing) ส าหรบัพนกังานสองคน โดยสามารถแบ่งความ
รบัผดิชอบและบทบาททีไ่ดร้บัส าหรบังานเตม็เวลางานหนึ่งๆ ได ้โดยการช่วยกนัท า ดงันัน้ กจ็ะ
เป็นลกัษณะทีท่ ัง้สองคนไดง้านเป็นกะเวลา หรอื เป็น นอกเวลา (Past Time) แต่ไดง้านทีเ่ป็น
งานเตม็เวลานัน่เอง 

4. การลาศกึษาต่อ (Study Leave) โดยพนกังานสามารถลาเป็นช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึง่
อาจหลายครัง้ต่อสปัดาหเ์พื่อไปเรยีนต่อได ้ ซึง่ตอ้งเป็นการเรยีนแบบเป็นทางการและมกีารสอบ 
คอื ไดร้บัวุฒกิารศกึษาหรอืไดใ้บประกาศนียบตัร (A Formal Qualification)  

5. การลาฉุกเฉินหรอืการลาในกรณพีเิศษ (Emergency Leave And Special Leave) 

ซึง่การลาลกัษณะน้ี อาจครอบคลุมหลายสถานการณ์ในครอบครวั เช่น สมาชกิในครอบครวัปว่ย 
เป็นตน้ 

6. การลาเพื่อไปใหบ้รกิารชุมชน (Public Community Service) เกีย่วขอ้งกบังาน
อาสาสมคัรต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืชุมชน (Voluntary Work)  

7. การลาเพื่อไปดแูลครอบครวั (Care Leave) เช่น ตอ้งดแูลบุตรทีย่งัเลก็อยู ่ หรอื 
กรณทีีบุ่ตรปว่ย หรอื บดิา-มารดาปว่ย และตอ้งการการดแูลบางช่วงเวลา เป็นตน้ 

8. การลาเพื่อไปคลอดบุตรหรอืเพื่อดแูลบุตรทีเ่พิง่คลอด (Parental Leave) ส าหรบั
พ่อและแมท่ีเ่พิง่ไดบุ้ตรคนใหมต่ามกฎหมาย และรวมถงึการลาเพื่อไปรบัปรญิญาของบุตรดว้ย 

9. การใหเ้งนิช่วยเหลอืส าหรบัการเลีย้งดูบุตร (Childcare Financial Allowance) เช่น 
ค่าพยาบาลดแูลบุตรวยัก่อนเขา้โรงเรยีน (Preschool Children) รวมถงึ หน่วยงานมกีารให้
ค าปรกึษาเกีย่วกบัดแูลบุตรดว้ย 
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การลาฉุกเฉินหรือกรณีพิเศษและโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน 

 การมบีุตรคนทีส่ามเมือ่ 5 ปีก่อนคอืเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นชวีติส าหรบั โจสมธิ ซึง่เป็น
เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่ ที ่ดมับารต์นั (Dumbarton Sheriff Court) 

โดยลกูสาวของสมธิ เกดิมาพรอ้มกบัความผดิปกตเิกีย่วกบัหวัใจ และอาจจะไมส่ามารถมชีวีติอยู่
รอดได ้อยา่งไรกต็าม หลงัจากการผ่าตดัถงึ 13 ครัง้ ตอนทีเ่ธออายไุดเ้พยีง 3 วนั เธอใชเ้วลาถงึ 
18 เดอืนอยูใ่นโรงพยาบาลและเผชญิอยูก่บัการเปลีย่นถ่ายหวัใจ และขณะนี้เธอกก็ าลงัเขา้เรยีน
ชัน้ปีแรกของโรงเรยีนระดบัประถม 

 ขณะทีส่มธิกบัภรรยาของเขา ก าลงัยุง่อยูก่บัการจดัการดแูลอาการปว่ยของลกูสาว
ในช่วง 18 เดอืนแรกของชวีติของลกูสาว สมธิกต็้องพยายามจดัการกบัเรือ่งงานดว้ยในเวลา
เดยีวกนั ซึง่ช่วงดงักล่าวนัน้ เป็นช่วงทีส่มธิเพิง่จะไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งไปทีเ่มอืงสเตอลงิค ์
(Sterling Sheriff Court) จงึท าใหเ้ขาตอ้งขบัรถเป็นระยะทาง 84 ไมลต่์อวนัจากบา้นถงึทีท่ างาน
และทีโ่รงพยาบาลรเีบกกา (Rebecca’s Hospital) ซึง่เขาไดต้ระหนกัดวี่าสถานการณ์เช่นน้ีจะไม่
สามารถทนต่อไปอกีนานนกั และยงัเป็นเรือ่งทีอ่นัตรายต่อเขาดว้ย ต่อมาภรรยาของสมธิซึง่เป็น
เจา้หน้าทีศ่าลทีเ่มอืงดนับารต์นั (Dunbarton Sheriff Court) กไ็ดร้บัการอนุญาตใหล้าพเิศษแบบ
ขยายเวลาไดท้นัท ี (Extended Special Leave) ส่วนสมธิเองกไ็ดร้บีตดิต่อขอค าปรกึษาปญัหา
ดงักล่าว กบัโปรแกรมในการช่วยเหลอืพนกังานของเอสซเีอสทนัท ี (Employee Assistance 

Program–EAP) ซึง่การบรหิารของเอสซเีอสนี้ เป็นบรกิารของรฐั (Public Service) ทีไ่ดร้บัเงนิ
สนบัสนุนจากภาษขีองประชาชน จงึเป็นบรกิารทีไ่มต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยส าหรบัพนกังานของเอสซี
เอสดว้ย โดยมเีป้าหมายคอืเพื่อช่วยเหลอืพนกังานใหจ้ดัการกบัประเดน็ปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อ
การมาท างานของพนกังาน ซึง่สมธิมคีวามเชื่อใจและเหน็ประโยชน์ของโครงการน้ี และเขากร็ูส้กึ
สบายใจขึน้ เมือ่เอสซเีอสไดแ้นะน าเขาว่าเขาควรจะตอ้งท าอะไร  
 จมิ แฮมมงิตนั ผูบ้รหิารระดบัสงูของแผนกพลเมอืง (Civil Department) ที ่ หน่วยงาน
ลกูขนุ (Sheriff) ประจ าทอ้งถิน่กลสัโกว ์ (Glasgow Sheriff Court) ซึง่เป็นสาขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
สกอตแลนด ์ และเป็นหวัหน้าของสมธิในช่วงนัน้ ปี ค.ศ. 2000 ไดว้เิคราะหถ์งึสถานการณ์ของ 
สมธิ ว่ามอีงคป์ระกอบหลกัสองอยา่งคอื 1) ความจ าเป็นของการท างานในแผนก และ 2) 
หน่วยงานตน้สงักดัจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืต่อสมธิตามสมควร และทีโ่ชคดกีว่านัน้ คอื กลุ่ม
เพื่อนรว่มงานของสมธิกต็ระหนกัถงึสถานการณ์ของเขา และใหค้วามช่วยเหลอืต่อสมธิเป็นอย่าง
ด ี

ผลลพัธท่ี์ได้จากเทคนิคการช่วยเหลือของเอสซีเอส 

 สมธิกล่าวว่าทัง้ภรรยาและตวัเขาไดร้บัความช่วยเหลอืทีด่มีากจากเอสซเีอส และนี่คอื
ลกัษณะทีโ่ดดเด่น ทีต่อ้งกล่าวถงึคุณค่าของการจดัการในการรกัษาสมดุลระหว่างการท างาน
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และชวีติส่วนตวัขององคก์ารนี้  ซึง่นอกจากสมธิและภรรยาแลว้ อวีงิ (Ewing) กเ็ป็นอกีผูห้นึ่งที่
ไดร้บัประสบการณ์ทีด่แีละเหน็คุณค่าของการรกัษาสมดุลการท างานกบัชวีติส่วนตวัเช่นกนั โดย
อวีงิ (Ewing) ไดก้ล่าวว่า ในสภาพแวดลอ้มของการท างานที่เตม็ไปดว้ยความกดดนั โปรแกรม
การรกัษาสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั กลายเป็นสญัญาณทีบ่อกใหรู้ถ้งึคุณค่า
ของพนกังาน ซึง่พนกังานเมือ่เกดิความเครยีดในงานน้อยลง กจ็ะสามารถสรา้งสรรคป์ระโยชน์
ใหก้บัองคก์ารไดม้ากยิง่ขึน้ 

 อยา่งไรกต็าม ประเดน็ดงักล่าวนี้ อาจเป็นไดท้ัง้แรงจงูใจ แต่ในทางกลบักนัส าหรบับาง
คนแลว้อาจมองว่า การลางานหรอืการรกัษาสมดุลระหว่างงานและชวีติครอบครวัเป็นบรรทดั
ฐานทีทุ่กคนตอ้งไดร้บัการปฏบิตั ิ โดยไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งแรงจงูใจต่อการท างานแต่อยา่งไร 
ดงันัน้ บางครัง้ผูบ้รหิารอาจตอ้งพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป และเพื่อไมใ่ห้เกดิผลกระทบกบับุคคล
งานมากเกนิไป โดยองคก์รยงัคงอยูไ่ด ้ การใหก้ารรกัษาสมดุลนี้แก่พนกังานกค็วรไดร้บัการ
ปฏบิตัต่ิอไป อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่ ปี 2003 พ่อแมข่องเดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 6 ปี มสีทิธต์าม
กฎหมายทีจ่ะขอเวลาการท างานทีย่ดืหยุน่ได ้แต่กจ็ะถูกพจิารณาอนุมตัโิดยองคก์าร และหากถา้
องคก์ารไมอ่นุญาตกไ็มไ่ดถ้อืว่าเป็นความผดิขององคก์ร 
 

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

ท่ีมา : ปรบัปรงุจาก Gill Maxwell: Society for Human Resource Management (2009) 

 

ค าถามเพ่ืออภิปราย 

1. ประเดน็ใดเกีย่วกบัการดแูลพนกังานที ่ คณะกรรมการดา้นการรกัษาสมดุลระหว่าง
การท างานและชวีติส่วนตวั (A Work-life Balance Committee) ทีค่วรตอ้งพจิารณา 

2. ปจัจยัอะไรทีผู่บ้รหิารควรตอ้งน ามาพจิารณา เมือ่พนกังานรอ้งขอเกีย่วกบัประเดน็
การใหก้ารรกัษาสมดุลระหว่างการท างานกบัชวีติส่วนตวั  

3. นอกเหนือจากประเดน็ของการใหก้ารดแูลการรกัษาสมดุลระหว่างการท างานงาน
และชวีติส่วนตวัทีเ่อสซเีอสแลว้ ท่านคดิว่ามวีธิกีารอื่นๆ อกีหรอืไมท่ีอ่าจจะช่วยแก้ปญัหาได ้

4. หากองคก์ารภาครฐัหรอืส่วนราชการของไทย ไดน้ าเอาโปรแกรมนี้มาใชจ้ะเกดิผลดี
ผลเสยีอยา่งไรต่อระบบราชการไทย 

 

 

 





 

 

บทวิเคราะหข์องผูเ้ขียน 

 

 การแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ในปจัจบุนั อกีทัง้ภารกจิทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น จงึ
ท าใหค้วามตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ เพือ่สรา้งความ
ไดเ้ปรยีบใหก้บัองคก์ร กลายเป็นเป้าหมายหลกัของการสรรหาคดัเลอืก และเป็นกจิกรรมที่
ส าคญัของกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เนื่องจากการสรรหาคดัเลอืก เป็นจุดเริม่ตน้แห่ง
ความส าเรจ็ทัง้มวลขององคก์ร เช่น แนวคดิ ของ ปตท. ทีเ่ชื่อมัน่ว่า “บุคลากรของ ปตท. ทุกคน
ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิ และการเจรญิเตบิโตขององคก์รนัน้ขึน้อยูก่บั
พนกังานทีม่คีุณภาพ” เช่นเดยีวกบั บรษิทั อนิโฟซสิ ทีม่องว่าความส าเรจ็ขององคก์รนัน้ มาจาก
การทีบ่รษิทัมพีนกังานทีม่ทีกัษะในการท างาน มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษไดด้ ี
และมวีฒันธรรมองคก์รแบบสมยัใหม ่ ซึง่การมคีนเก่งภายในองคก์รเพยีงแค่บางส่วน กส็ามารถ
สรา้งผลลพัธใ์หก้บัองคก์ารไดม้ากกว่า การมคีนทีม่คีวามสามารถในระดบัปานกลางจ านวนมาก 
โดยเฉพาะต าแหน่งผูบ้รหิาร ซึง่มจี านวนน้อยกว่าแต่กม็คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็มากกว่า 
ดงันัน้ องคก์รต่างๆ ทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชนจงึต่างตอ้งน าเอากลยทุธใ์หม ่ ๆ เขา้มาใชใ้น
การสรรหา ส่วนผูท้ีท่ าการสรรหา กจ็ะตอ้งมคีวามสามารถในการวเิคราะห ์ มคีวามสามารถใน
การประยกุต ์ และจะตอ้งท าการเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา โดยผูบ้รหิารของกูเกิล้ได้
เปรยีบเทยีบการท าหน้าทีข่องผู้บรหิารว่า คลา้ยกบัผูจ้ดัการทมีกฬีาซึง่สิง่ส าคญัแรกๆ ทีจ่ะตอ้ง
ท า คอื “การควานหา คดัเลอืก หรอืซือ้-ขายเพื่อใหไ้ดต้วันกักฬีาทีเ่ก่งทีสุ่ดมารว่มทมี” โดย “การ
มกีลยทุธท์ีด่นีัน้ ยงัไม่อาจเทยีบไดก้บัการมนีกักฬีาทีเ่ก่งดว้ยซ ้าไป” 

การสรรหาบคุลากร 

หากมองยอ้นไปในอดตี องคก์รต่างๆ มกัใชว้ธิกีารตัง้รบั โดยลงประกาศการรบัสมคัร
งานผ่านสื่อต่างๆ แลว้กร็อใหผู้ท้ีส่นใจเดนิทางมาสมคัรงานทีส่ านกังานดว้ยตนเอง แต่ปจัจบุนั
องคก์รต่างๆ ไดใ้ชก้ลยทุธใ์นการสรรหาเชงิรกุมากขึน้ ทัง้การใชช้่องทางในการประชาสมัพนัธ์
ตรงไปยงักลุ่มเป้าหมาย และการท ากจิกรรมในรปูแบบใหม่ๆ  ทีส่ามารถเขา้ถงึและเลอืกใชว้ลทีี่
ดงึดดูความสนใจของผูก้ าลงัหางานท ามากขึน้ เช่น การโพสตข์อ้ความลงในสื่อสงัคมออนไลน์ 
เวบ็ไซด ์เฟสบุ๊ค ทวตีเตอร ์ดงัเช่น ในกรณีของธนาคารแหงประเทศไทย และ กูเกิล้ นอกจากนี้ 
ส าหรบักูเกิล้แลว้ ยงัไดโ้พสตถ่์อยค าทีเ่ป็นการทา้ทายความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายดว้ยค าว่า 
“เราตอ้งการจา้งคนฉลาดล ้าเลศิอยา่งคุณ” ซึง่เป็นการบอกใหรู้ว้่า หากใครไดท้ างานกบักูเกิล้
แลว้ยอ่มหมายถงึเป็นคนทีฉ่ลาดล ้าเลศินัน่เอง” ส่วนหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน หรอื “PSD” ของรฐับาลสงิคโปรน์ัน้ กไ็ดป้ระชาสมัพนัธโ์ดยบอกถงึพนัธกจิหลกัของ
องคก์รดว้ยค าว่า องคก์รมพีนัธกจิดา้น “ความซื่อตรง การใหบ้รกิาร และความเป็นเลศิ” ซึง่เป็น
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การทา้ทายต่อผูส้มคัรทีม่คีุณลกัษณะหรอืมคีวามปรารถนาดงักล่าว  และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กไ็ดโ้พสตข์อ้ความทีเ่ป็นกลยทุธใ์นการชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่าง ของการท างานทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทยกบัทีอ่ื่น ๆ เช่น ขอ้ความทีว่่า “ความภาคภมูใิจคอืค่าตอบแทนทีส่งูสุด” ซึง่ถอื
เป็นกลยทุธท์ีท่ าใหผู้ส้นใจ ไดเ้ดนิทางเขา้มาสมคัรงานทีส่ านกังานดว้ยตนเอง ซึง่ท าใหอ้งคก์ร
สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายไดค้่อนขา้งมาก นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัไดท้ าการ
เดนิสายประชาสมัพนัธ ์(Roadshow) ไปตามสถาบนัการศกึษาต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รไดเ้ป็นทีรู่จ้กั
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมรีุ่นพีท่ าการเล่าถงึประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการท างานในธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และยงัไดใ้ชก้ลยทุธ ์ “เพื่อนแนะน าเพื่อน” (Referral Program) ซึง่มกัจะใชก้บั
ต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญั โดยผูแ้นะน าจะไดร้บัรางวลัหากผูส้มคัรไดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็น
พนกังาน ซึง่ถอืเป็นกลยุทธใ์นการสรรหาวธิหีนึ่ง นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัได้
จดัสรรทุนการศกึษาแก่บุคลากรหรอืบุคคลภายนอก เพื่อไปท าการศกึษาต่อทัง้ในระดบัปรญิญา
โทและปรญิญาเอก โดยมเีงื่อนไขว่าจะตอ้งกลบัมาท างานกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ภายหลงั
จากทีจ่บการศกึษาแลว้ รวมถงึไดท้ าการประชาสมัพนัธผ์่านนกัเรยีนทีไ่ดร้บัทุน ทีก่ าลงัศกึษาอยู่
ในต่างประเทศดว้ย ซึง่นบัเป็นการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึน้ โดยวธิดีงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัวธิกีารของ กูเกิล้ ทีไ่ดใ้ชว้ธิกีารแนะน ากนัมาหรอืการใชเ้ครอืข่าย เนื่องจากมองว่า “คนเก่ง
นัน้ ยอ่มรูว้่าคนเก่งอยูท่ีใ่ด” 

ส่วนบรษิทั วทิยกุารบนิ กไ็ดใ้ชก้ลยทุธใ์นการจดักจิกรรมนนัทนาการ รว่มกบันิสติ
นกัศกึษาในสถาบนัการศกึษากลุ่มเป้าหมายโดยบุคลากรของ บรษิทั วทิยกุารบนิ ทีเ่ป็นรุ่นพีท่ี่
จบจากสถาบนัเหล่านัน้ ซึง่นอกจากจะเป็นการประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั
องคก์รแลว้ ยงัเป็นการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รอกีดว้ย (Corporate 

Social Responsibility-CSR) อกีทัง้ยงัไดใ้ชก้ลยทุธใ์นการท าขอ้ตกลงรว่มกนั ระหว่างหน่วยงาน
และสถาบนัการศกึษา ในการผลติบุคลากรตามคุณลกัษณะทีห่น่วยงานตอ้งการ เช่น ในกรณี
ของ บรษิทั วทิยกุารบนิซึง่ไดร้ว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี ท าการเปิดสอน
หลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชเ้วลาในการศกึษา 
4 ปี ซึง่ท าใหบ้ณัฑติทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูรน้ีเกดิความไดเ้ปรยีบ เนื่องจากเมือ่ผ่านการ
ทดสอบแลว้จะสามารถเขา้ท างานไดเ้ลย โดยทีไ่มต่อ้งเสยีเวลาในการเขา้รบัการอบรมอกี ส่วน
คนทีไ่มไ่ดผ้่านหลกัสตูรนี้ จะตอ้งเขา้รบัการอบรมอกีเป็นเวลา 1 ปี จงึจะสามารถเริม่งานได ้ 

นอกจากนี้ องคก์รต่างๆ ยงัไดม้กีารเปลีย่นแปลงนโยบายในการก าหนดเกณฑข์อง
ผูส้มคัร ใหเ้กดิความเหมาะสมมากยิง่ขึน้ เช่น ในกรณีของ บรษิทั วทิยกุารบนิ ซึง่จากเดมิรบั
สมคัรผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แลว้มาท าการศกึษาต่อในหลกัสตูรการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นระยะเวลาอกี 1 ปี จงึจะสามารถเขา้ท างานทีบ่รษิทัวทิยกุารบนิ
ได ้แต่ภายหลงัจาก ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา บรษิทั วทิยกุารบนิ ไดร้บัค าแนะน าจาก องคก์ร
รบัรองมาตรฐานการบนิพลเรอืนนาๆชาต ิ หรอื “ICAO” ใหท้ าการยกระดบัมาตรฐานของ
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เจา้หน้าทีค่วบคุมจราจรทางอากาศ ใหม้คีวามสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษกบันกับนิให้
ได ้ อกีทัง้ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาแค่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กย็งัไมม่คีวามพรอ้มในการ
พฒันาสู่ระดบับรหิารต่อไป ดงันัน้ บรษิทั วทิยกุารบนิ จงึตอ้งท าการปรบัเพิม่คุณสมบตัขิอง
ผูส้มคัรใหส้งูขึน้เป็นระดบัปรญิญาตร ี ซึง่ส่งผลให ้ บรษิทั วทิยกุารบนิตอ้งท าการประชาสมัพนัธ์ 
หรอื “Roadshow” ไปตามสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดหลกัสตูรปรญิญาตรต่ีางๆ ส่วนในกรณีของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นัน้ นอกจากจะรบัผูท้ีม่คีุณวุฒทิี่เหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิ
ประสทิธภิาพแลว้ ยงัตอ้งเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานผูถู้กก ากบัอื่นๆ เช่น ธนาคารพาณชิย์
ทัว่ไป อกีทัง้ยงัตอ้งใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืของประชาชนและสถาบนัอื่นๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศ
ดว้ย ซึง่หมายถงึ ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณวุฒกิารศกึษาในระดบัทีส่งูพอสมควร และส าเรจ็การศกึษา
จากสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั ยิง่กว่านัน้ ยงัตอ้งเป็นคนดไีมม่มีลทนิมวัหมองต่างๆ  

นอกจากนี้ ยงัมปีระเดน็ทีส่ าคญัต่อการสรรหาอื่นๆ อกี คอื การมภีาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
องคก์ร ซึง่นอกจากจะท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัของผูห้างาน และสมาชกิในครอบครวัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจของผูท้ีก่ าลงัหางานแลว้ ยงัท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในการสรรหาได้
เป็นจ านวนมาก เช่น ในกรณขีอง บรษิทั วทิยกุารบนิ ซึง่เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ จงึท าใหค้น
ทีก่ าลงัแสวงหางานท า เกดิความรูส้กึว่า เป็นองคก์รทีม่คีวามมัน่คงถาวรและยัง่ยนื ซึง่จะท าใหม้ี
ความมัน่คงในอาชพีตามมาดว้ย นอกจากนัน้ หากพจิารณาถงึค่าตอบแทนและสวสัดกิารแลว้ยงั
พบว่า บรษิทั วทิยกุารบนิ จา่ยค่าตอบแทนและสวสัดกิารเกือ้กูลทีเ่หนือกว่าส่วนราชการและ
รฐัวสิาหกจิอื่นๆ อกีดว้ย (บรษิทั วทิยกุารบนิ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่ค่า
วชิาชพี และเงนิค่าใบอนุญาตควบคุม) ซึง่คลา้ยกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีม่คีวามเชื่อว่า
ความส าเรจ็ในการสรรหานัน้ เกดิจาก ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร การมลีกัษณะงานทีน่่าสนใจ 
และค่าตอบแทนทีแ่ขง็ขนักบัองคก์รอื่นๆได ้  ซึง่จะช่วยให ้ องคก์รไดบุ้คลากรกลุ่มเป้าหมายทีม่ ี
ศกัยภาพ และมคีวามไดเ้ปรยีบในการสรรหาคดัเลอืก 

การคดัเลือกบคุลากร 

 การคดัเลอืกนบัเป็นอกีขัน้ตอนหน่ึงทีม่คีวามส าคญั องคก์ารทัว่ไปต่างๆ คน้หากลยทุธ์
หรอืวธิกีารทีน่ ามาใชใ้นการคดัเลอืกเพื่อใหไ้ดค้นทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด เช่น ในกรณขีอง 
บรษิทัวทิยกุารบนิ ซึง่มคีวามตอ้งการบุคลากรทีม่วีุฒภิาวะ จงึไดน้ าเอาวธิกีารทดสอบดา้น
จติวทิยาโดยสถาบนัเวชศาสตรก์ารบนิ เขา้มาใชร้ว่มกบัการทดสอบประเภทอื่นๆ ส่วนความ
ตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษนัน้ บรษิทัวทิยกุารบนิ กใ็ชว้ธิกีาร
ก าหนดคุณสมบตัขิองผูส้มคัรว่า จะตอ้งสอบไดค้ะแนนภาษาองักฤษ “TOEIC” ไมต่ ่ากว่า 650 
คะแนน ตามเงือ่นไขขององคก์รรบัรองมาตรฐานการบนิพลเรอืนนาๆชาต ิหรอื “ICAO” ก าหนด 
ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ดก้ าหนดคะแนนการสอบ “TOEIC” ดว้ย เช่นกนั นอกจากนัน้ 
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ทัง้ 2 องคก์ร ยงัใชว้ธิกีารสอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษอกีดว้ย ส่วนความตอ้งการทกัษะใน
การค านวณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมจราจรทางอากาศของ บรษิทั วทิยกุารบนินัน้ กไ็ดน้ า
วธิกีารทดสอบทางคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรม์าใช ้ และความตอ้งการทกัษะดา้นการสื่อสาร
กบันกับนิดว้ยขอ้ความนัน้ กไ็ดน้ าเอาวธิกีารทดสอบพมิพด์ดีมาใชร้ว่มดว้ย  

ส่วนการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย กไ็ดน้ าเอาวธิกีารทดสอบทีใ่ชว้ดั ค่านิยมในการ
ท างาน (Core Value Test) โดยน าค าว่า “SPIRIT” มาใชใ้นการตัง้ค าถาม การทดสอบความรู้
เฉพาะดา้นการท างาน (Technical Test)  ส าหรบั กูเกิล้ นัน้จะใหค้วามสนใจต่อผูท้ีม่คีวามพรอ้ม
ในการพฒันามากกว่าปจัจยัดา้นอื่น ๆ จงึไดท้ าการประเมนิดา้นความคดิ ทศันคต ิและวธิกีารใน
การแกไ้ขปญัหา ซึง่ กูเกิล้ ไดใ้หค้วามส าคญัมากกว่าคะแนนทีป่รากฏในวุฒกิารศกึษา อกีทัง้ยงั
มองว่าคนเก่งและเหมาะสมนัน้ บางครัง้อาจจะไม่มปีระสบการณ์ทีส่อดคลอ้งในอดตี แต่มี
บุคลกิลกัษณะทีก่ระตอืรอืรน้ ใฝรู่เ้ร ือ่งใหม ่ๆ อยูเ่สมอ หรอื ทีกู่เกิล้เรยีกว่า “คนทีม่ลีกัษณะทีใ่ช่
นัน้เอง” ส่วนวธิกีารคดัเลอืกนัน้ กูเกิล้มแีนวคดิว่า ผูร้ว่มงานเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
พนกัใหม่มากทีสุ่ด ดงันัน้ จงึแต่งตัง้เพื่อนรว่มงานใหเ้ป็นคณะกรรมการ ในการคดัเลอืกพนกังาน
ใหมด่ว้ย 

กลยทุธใ์นการบริหารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร 

กลยทุธใ์นการบรหิารทีอ่งคก์รทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีย่อดเยีย่ม ที่
ไดร้บัรางวลั “100 The Best Company To Work For” และรางวลั “Glassdoor Employees’ 
Choice Award) นัน้ นอกจากจะเป็นปจัจยัสนับสนุนใหบุ้คคลเกดิความสนใจ และท าการสมคัร
งานกบัองคก์รเหล่านี้มากขึน้แลว้ ยงัท าใหพ้นกังานเกดิความภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร เกดิความสุขในการท างานและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งเตม็ที ่ซึง่เทคนิค
ทีอ่งคก์ารเหล่านี้เลอืกใชน้ัน้ จ าแนกหลกัๆ ดงันี้  

1. การตอ้นรบัทีอ่บอุ่นจากผูบ้รหิารทีม่ลีกัษณะ “Warm Welcome” เพื่อชีแ้นะแนวทาง
ในการท างาน วธิกีารประพฤตปิฏบิตั ิ สวสัดกิารต่างๆ และการรว่มรบัประทานอาหารรว่มกนั 
ตลอดจนการส่งขอ้มลูออนไลน์ใหพ้นกังานคนอื่นๆไดท้ราบ ว่ามพีนกังานใหม ่ ต่อจากนัน้กจ็ะมี
การทศันศกึษาดงูานรว่มกนั ซึง่กจิกรรมดงักล่าวท าใหพ้นกังานเกดิความประทบัใจแรกพบ 
(First Impression) และช่วยใหพ้นกังานใหมป่รบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงัเช่นใน
กรณขีองธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2. การจงูใจดว้ยค่าตอบแทนและสวสัดกิารเกือ้กูลต่างๆ แก่พนกังานและสมาชกิใน
ครอบครวัของพนกังาน เช่น หน่วยใหบ้รกิารภาครฐัสงิคโปร ์ ไดจ้ดัใหม้วีนัหยุดมากกว่า 14-18 
วนั/ปี ใหส้ทิธใินการลาคลอด 16 สปัดาห ์ ลาปว่ย 14 วนัและพกัฟ้ืนเพื่อรกัษาตวัไดอ้กี 60 วนั 
ลาดแูลบุตรทีต่ ่ากว่า 12 ปี ลาสอบในการศกึษาทีม่หีลกัสตูรปรญิญา ลาสมรส และอื่นๆ ส่วน 
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“SCS” กไ็ดจ้ดัสวสัดกิารต่างๆ เช่น การใหเ้งนิช่วยเหลอืส าหรบัเลีย้งดูบุตร รวมถงึใหส้ทิธิใ์นการ
ลาเพื่อศกึษาต่อ การลาฉุกเฉิน การลาเพื่อไปบรกิารชุมชน การลาเพื่อดแูลครอบครวั และการ
เลีย้งดบูุตร เป็นตน้   

3. การจดัใหม้พีีเ่ลีย้งช่วยสอนงาน (Coaching) เช่น ในกรณขีองธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ทีไ่ดจ้ดัระบบพีเ่ลีย้งไวส้อนงาน และใหค้ าแนะน าทัง้วธิกีารท างานและการปรบัตวั ซึง่
นอกจากจะท าใหผ้ลงานออกมาดแีลว้ ยงัเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมทีด่ขีององคก์รได้อกีดว้ย 

4. การมรีะบบการพฒันาบุคลากรทีด่ ี ซึง่ท าใหพ้นังงานมคีวามรู ้ มทีกัษะทีท่นัสมยัต่อ
การปฏบิตังิาน และจะท าใหอ้งคก์รไดผ้ลงานตามวตัถุประสงค ์เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้
จดัระบบการพฒันาบุคลากร ทัง้การพฒันาภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  การส่งพนกังาน
ไปฝึกงานตามองคก์รต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตของ
องคก์ร ซึง่คลา้ยกบั หน่วยงานใหบ้รกิารภาครฐัของประเทศสงิคโปร ์ ทีไ่ดใ้หส้ทิธิแ์ก่พนกังานใน
การฝึกอบรมจ านวน 100 ชม./ปี เกีย่วกบัการพฒันาขัน้พืน้ฐาน การพฒันาบุคลากร การพฒันา
ภาวะผูน้ า และการพฒันาเพื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญ ซึง่เป็นการช่วยใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัได้
ปรบัปรงุทกัษะ ความรู ้ และความสามารถ เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูบ้รหิารใน
อนาคต และนบัเป็นกลยทุธใ์นการจงูใจคนใหเ้กดิความสนใจต่อการท างานในภาครฐัมากขึน้ดว้ย  

5. การจดัสภาพแวดลอ้มและปจัจยัสนบัสนุนดา้นอื่นๆ เช่น ในกรณขีองกูเกิล้ทีใ่ห้
ความส าคญัต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการท างาน โดยการจดัใหม้พีืน้ทีแ่ละไวทบ์อรท์
ส าหรบัการประชุมระดมสมอง และการจดัพืน้ทีเ่พื่อผ่อนคลาย เช่น การจดัใหม้พีืน้ทีใ่นการดื่ม
กาแฟ เล่นเปียโน เล่นวดีโีอเกมส ์ ซึง่ท าใหพ้นกังานเกดิความสุขในการท างาน (Happiness 

Workplace) และยงัเป็นปจัจยัทีท่ าใหกู้เกิล้กลายเป็นบรษิทันายจา้ง ทีค่นรุ่นใหมต่อ้งการ
รว่มงานมากทีสุ่ดดว้ย ซึง่คลา้ยคลงึกบัแนวคดิของ บรษิทั อนิโฟซสิ ทีเ่ชื่อว่าสภาพแวดลอ้มใน
การท างานจะช่วยใหเ้กดิการสรา้งสรรคน์วตักรรม ดงันัน้ อนิโฟซสิ จงึไดท้ าการปรบัเปลีย่น
บรรยากาศในการท างานให้มคีวามรม่รืน่ เป็นธรรมชาต ิ มกีารจดัสวนยอ่ม สนามหญา้ และสระ
ว่านน ้า รวมทัง้มเีสยีงเพลงบรรเลงในหอ้งอาหารกลางแจง้ นอกจากนี้ ยงัมหีอ้งออกก าลงักาย 
สนามบาสเกต็บอล สนามพทักอลฟ์  ส าหรบัผ่อนคลายอกีดว้ย   

6. การท าใหเ้กดิสมดุลระหว่างการท างานและการใชช้วีติส่วนตวั/ ครอบครวั (Work 

Life Balance) ซึง่เทคนิคดงักล่าว ไดป้รากฏในกรณศีกึษาของหลายๆ องคก์ร เช่น  ธนาคาร
แห่งประเทศไทย บรษิทั โมโตโรล่า อเิกยี อนิโฟซสิ กูเกิล้ และ เอสซเีอส เป็นตน้ ซึง่เทคนิคใน
การสรา้งความสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั/ครอบครวันัน้ สามารถน ามาใชเ้ป็น
วธิกีารบรหิารจดัการแบบองคร์วมได ้ ซึง่มผีลท าใหเ้กดิการท างานแบบเชงิรกุได ้ และเกดิการ
ท างานทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาต่อองคก์รได ้ โดยหลกัการของการสรา้งสมดุลระหว่างการท างาน
และชวีติส่วนตวั/ ครอบครวันัน้ ตอ้งมหีลกัการทีส่ าคญัคอื สมาชกิทุกคนจะตอ้งตระหนกัและ
เขา้ใจถงึความคาดหวงัของกนัและกนั  และท าใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มกบั



614 

 

โปรแกรมการรกัษาสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั/ครอบครวั โดยการปล่อยให้
พนกังานแต่ละคนไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยตนเอง แลว้ท าใหเ้กดิการบอกต่อๆ กนัไป (By 

Word Of Mouth) 

ส่วนผูน้ าหรอืผูบ้รหิาร นับเป็นปจัจยัส าคญัทีส่นบัสนุนใหพ้นกังาน สามารถสรา้งสมดุล
ระหว่างการท างานและชวีติครอบครวั/ส่วนตวัได ้ การทีผู่บ้รหิารมคีวามเขา้ใจสถานการณ์ของ
พนกังานโดยพยายามมองในแงมุ่มของพนกังาน กจ็ะท าใหส้ามารถตระหนกัไดว้่าควรปฏบิตัิต่อ
พนกังานอยา่งไร นอกจากนี้ การสรา้งสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั/ครอบครวั นัน้ 
จะตอ้งถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนักบัวฒันธรรมขององคก์าร  และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความจ าเป็น
ขององคก์าร คอื ธุรกจิตอ้งอยูร่อดไดด้ว้ย โดยผลของการสรา้งสมดุลระหว่างการท างานและชวีติ
ส่วนตวั/ครอบครวันัน้ ไมเ่พยีงแต่จะท าใหเ้กดิความยดืหยุน่ส าหรบัการท างานแลว้ แต่ยงัท าให้
เกดิผลดดีา้นอื่นๆ อกี เช่น ท าใหเ้กดิการท างานดว้ยความสนุกสนาน มคีวามสุข และมสีุขภาพที่
ดทีัง้ต่อตนเองและต่อสงัคมรอบตวั อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ต่อรปูแบบการท างานเป็นทมี ซึง่วธิกีาร
สรา้งสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั/ครอบครวันัน้ สามารถกระท าไดห้ลายวธิ ีเช่น ใน
กรณขีอง “SCS” หรอื ที ่“W. L. Gore & Associates, Inc.”  ไดก้ าหนดวธิกีารต่างๆ ดงันี้  

6.1 ความยดืหยุน่ในการท างาน (Flex-time) โดยพนกังานสามารถเลอืกเวลาใน
การท างานได ้ เช่น จะเริม่เวลาไหนหรอืจะเลกิเวลาไหนกไ็ด ้ เพยีงแต่ใหค้รบตามชัว่โมงของการ
ท างานทีไ่ดก้ าหนดไว ้ หรอืแมแ้ต่ไมไ่ดก้ าหนดเวลาในการท างานหรอืสถานทีใ่นการท างานของ
พนกังานไวเ้ลย ซึง่พนกังานแต่ละคนจะมสีามญัส านึกในความรบัผดิชอบดว้ยตนเอง เช่น ใน
กรณขีอง  W. L. Gore & Associates, Inc.  

6.2 การแบ่งงานกนัท าหรอืสลบัเวลาการท างานระหว่างกนั (Job Sharing) โดย
พนกังาน 2 คน สามารถจบัคู่แลว้แบ่งงานหรอืสลบัเวลาในการท างานระหว่างกนัได ้แต่ตอ้งไมม่ี
ผลกระทบต่อองคก์ร ซึง่การแบ่งงานกนัท าหรอืการสลบัเวลาในการท างานระหว่างกนันัน้ สิง่ที่
ส าคญั คอื จะตอ้งท าการสื่อสารทีด่รีะหว่างผูท้ีแ่บ่งงานกนัท าหรอืสลบัเวลากนั เพื่อไมใ่หเ้กดิการ
เขา้ใจผดิ และเกดิความเสยีหายต่อองคก์รตามมา  

6.3 การไมก่ าหนดกรอบในการท างานทีช่ดัเจน โดยพนกังานแต่ละคนจะมอีสิระ
ในการก าหนดวธิกีาร กระบวนการ หรอืขัน้ตอนในการปฏบิตังิานไดเ้อง ซึง่เป็นการสนับสนุน
การใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละการคน้หาวธิกีารทีด่กีว่าของพนกังาน  

 

ซึง่ใน 3 วธิ ี ดงัทีก่ล่าวมานี้ มปีระโยชน์อย่างมากส าหรบัพนกังานทีม่ภีาระครอบครวั 
เช่น พนกังานทีเ่ป็นแมบ่า้น เนื่องจากมภีาระหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งดแูลครอบครวัและบุตร ซึง่ในกรณี
ของ “SCS” พบว่า ภายหลงัจากการน าเอาวธิดีงักล่าวนี้มาใช ้ กท็ าใหพ้นกังานทีเ่ป็นหญงิ
สามารถท างานและเลีย้งดูบุตรไดอ้ยา่งลงตวั โดยการเลอืกเวลาหรอืสลบัเวลาระหว่างกนัในการ
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ท างาน ซึง่ท าใหอ้งคก์รสามารถรกัษาแรงงานทีม่ทีกัษะไวไ้ด ้ ท าใหพ้นกังานลดความเครยีดใน
การท างาน และป้องกนัปญัหาการขาดแคลนแรงงานขององคก์รดว้ย 

ความเป็นผู้น าและระบบธรรมาภิบาลขององคก์ร 

 วฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปรง่ใสเปิดเผยขอ้มลูทีช่ดัเจน อกีทัง้บุคลากรมคีวามเสยีสละ
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ถอืเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหอ้งคก์รมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี เป็นกรอบ
หรอืเบา้หลอมทีด่ใีหก้บัพนักงาน และท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร เช่น ในกรณขีอง บรษิทั 
อนิโฟซสิ ทีไ่ดจ้ดัท างบการเงนิทีโ่ปรง่ใสและถูกตอ้งตามมาตรฐานการท าบญัชขีอง 8 ประเทศ 
ซึง่ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี องักฤษ แคนาดา ฝรัง่เศส เยอรมนี อนิเดยี ญีปุ่น่ และสหรฐัอเมรกิา อกีทัง้
ยงัไดร้ายงานถงึค่าตอบแทนต่างๆ ทีผู่บ้รหิารไดร้บัอยา่งชดัเจน ซึง่จากการจดัท ารายงานงบ
การเงนิดงักล่าวนี้เอง จงึท าใหท้ราบว่า มผีูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รบางท่านไดป้ฏเิสธทีจ่ะรบั
สวสัดกิารหรอืค่าตอบแทนบางอย่าง เช่น ค่าโทรศพัท ์ เป็นตน้ ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความมี
ธรรมาภบิาลขององคก์ร อกีทัง้ความเสยีสละในประโยชน์ส่วนตนของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่ท าให้
องคก์รเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี และเป็นการสรา้งแบบอยา่งทีด่ขีองผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเลื่อมใส
ศรทัธาดว้ย  
 นอกจากนัน้ ยงัมตีวัอยา่งในการสรา้งวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นของบางองคก์ร เช่น บรษิทั 
“W. L. Gore & Associates, Inc.” ซึง่มวีฒันธรรมในการท างานเป็นทมี โดยสมาชกิทุกคนจะ
สามารถเป็นไดท้ัง้ผูน้ าและผูต้าม อกีทัง้ ต าแหน่งทีแ่ต่ละคนไดร้บันัน้จะไมเ่ป็นต าแหน่งทีต่ายตวั 
ส่วนต าแหน่งผูน้ ากลุ่มนัน้ จะไดม้าเนื่องจากคุณลกัษณะพเิศษส่วนตวั เช่น การมทีกัษะ มคีวาม
เชีย่วชาญ และมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสมาชกิเป็นส าคญั ไม่ใช่ไดม้าตาม
โครงสรา้งขององคก์ารทีก่ าหนดไว ้ นอกจากนี้ ยงัมวีฒันธรรมทีโ่ดเด่นอยา่งอื่นอกี เช่น ความ
เสมอภาคของสมาชกิทุกคนภายในองคก์รตลอดจนผูร้บับรกิาร ความมเีสรภีาพในการสนับสนุน
ส่งเสรมิใหส้มาชกิไดร้บัความเจรญิกา้วหน้า การท าใหเ้กดิความมุ่งมัน่ และการปรกึษาหารอืกบั
สมาชกิคนอื่นๆ  รวมถงึการไมก่ าหนดนโยบาย ระเบยีบ กฎเกณฑข์ององคก์รทีช่ดัเจน เพื่อให้
เกดิความยดืหยุน่ ซึง่วฒันธรรมต่างๆ เหล่านี้ ท าใหส้มาชกิไดท้ าการบรหิารจดัการกนัเองโดยไม่
ตอ้งถูกควบคุมหรอืถูกก าหนดขึน้จากผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างาน จงึเป็นการลดภาระของผูบ้รหิาร
หรอืหวัหน้างานลง  

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 การแสดงออกถงึการรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์าร ท า
ใหผู้ท้ ีไ่ดร้ว่มงานกบัองคก์ารเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจ ดงันัน้ จงึท าใหห้ลายๆ องคก์ร ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อกจิกรรมดงักล่าว เช่น บรษิทั อนิโฟซสิ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานของบรษิทั เขา้
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รว่มกจิกรรมกบัองคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร ทีท่ าหน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืแบบฉุกเฉิน 
การบรรเทาทุกข ์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และการบูรณะเนื่องจากการไดร้บัอุบตัเิหตุ
และภยัธรรมชาต ิ โดยบรษิทัจะเป็นผูจ้า่ยค่าตอบแทนให ้ นอกจากนัน้ บรษิทั อนิโฟซสิ ยงัได้
เป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัครใูนโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร การสนับสนุนการศกึษาและวจิยั การจดั
อบรมใหค้นทัว่ไปไดม้คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยดีจิติลั และสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยี
ดงักล่าว พรอ้มทัง้การรว่มปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดว้ย   

การน าประเดน็ท่ีส าคญัในกรณีศึกษามาปรบัใช้กบัการบริหารภาครฐัของไทย 

 กรณศีกึษาหลายๆ เรือ่งทีก่ล่าวมานี้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารปรบัตวัขององคก์รใน
หลากหลายแง่มุม เช่น วธิกีารสรรหาคดัเลอืก การสรา้งแรงจงูใจดว้ยค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
เกือ้กูลต่างๆ การออกแบบงานทีย่ดืหยุน่ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการท างานใหเ้ป็น
สถานทีแ่ห่งความสุข เพื่อทีอ่งคก์รจะเป็นองคก์รเป้าหมายของผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ารในอนาคต เช่น ในกรณี
ของ บรษิทั วทิยกุารบนิ ซึง่ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงความตอ้งการบุคลากร โดยตอ้งการผูท้ีม่ ี
ทกัษะและความเชีย่วชาญเฉพาะ หรอืมคีุณวุฒทิีส่งูขึน้ เนื่องจากมาตรฐานในการท างานทีส่งูขึน้ 
ซึง่กน่็าจะเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอภาครฐัของไทย ทีจ่ะน าเอาวธิกีารสรรหาคดัเลอืกเหล่านี้มาปรบั
ใช ้ เนื่องจากการท างานในส่วนราชการปจัจุบนั ไดเ้กดิความลา้หลงัเชื่องชา้อย่างมาก เมือ่เทยีบ
กบัการด าเนินงานของภาคเอกชน ดงันัน้ จงึท าใหก้ารท าหน้าทีใ่นฐานะเป็นหน่วยงานทีใ่หก้าร
สนบัสนุนแก่ภาคเอกชน ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร  ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากสภาพการแขง่ขนั
ของเอกชนทีม่มีากกว่าภาครฐั จงึท าใหอ้งคก์รของเอกชน ตอ้งปรบักลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
รวมถงึการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อความอยูร่อดขององคก์ร  

ดงันัน้ จงึท าใหส้่วนราชการของไทย จะตอ้งท าการปรบัปรงุรปูแบบในการด าเนินงานให้
เกดิประสทิธภิาพ เกดิผลลพัธท์ีร่วดเรว็อยา่งเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะตอ้งท าการสรรหาคดัเลอืก
เจา้หน้าทีร่าชการทีม่คีุณภาพ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและทกัษะทีเ่ฉพาะมากยิง่ขึน้ เนื่องจาก
การสรรหาคดัเลอืก เป็นกจิกรรมตน้ทางหรอืตน้น ้าของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ดงันัน้ การ
สรรหาคดัเลอืกเจา้หน้าทีร่าชการจะตอ้งใชว้ธิกีารทีท่ าใหส้่วนราชการไดเ้จา้หน้าที ่ ทีม่ทีกัษะมี
ความเชีย่วชาญเฉพาะต่างๆ เช่น ความเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้ เนื่องจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัในการท างาน เช่น การน ามาใชเ้พื่อการเกบ็และ
บรหิารขอ้มลู การน ามาใชใ้นกจิกรรมเพื่อใหบ้รกิารแก่ประชาชนต่างๆ ตลอดจนน ามาใชเ้พื่อการ
ป้องกนัอาชญากรรมในรปูแบบต่างๆ  หรอืความเชีย่วชาญดา้นภาษา เป็นต้น  

จากกรณศีกึษายงัไดแ้สดงใหเ้หน็อกีว่า ช่องทางในการสรรหาบุคลากรนัน้ มมีากมาย
หลากหลายแตกต่างกนั ทัง้วธิกีารสรรหาเชงิรกุและวธิกีารสรรหาเชงิรบั ซึง่แต่ละช่องทางกม็ี
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ความเหมาะสมกบักลุ่มผูส้มคัรงานทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสอนัดทีีห่น่วยงานภาครฐั
ของไทยจะไดท้ าการศกึษารปูแบบ วธิกีารต่างๆ เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการบรหิาร
จดัการภาครฐัของไทยมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเกือ้หนุนต่อความส าเรจ็ของการสรรหาคดัเลอืกนัน้ มี
ปจัจยัสนบัสนุนหลายประการ เช่น การมภีาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์าร ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารเป็นที่
รูจ้กัของผูท้ีก่ าลงัหางานและไดต้ดัสนิใจเดนิทางมาสมคัรงานกบัองคก์าร โดยจะท าใหอ้งคก์ารมี
ตวัเลอืกทีม่ากขึน้ และเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายเพยีงน้อยลง นอกจากนี้ การปรบัเปลีย่นนโยบาย
ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามยดืหยุน่มากขึน้ มกีารสรา้งสมดุลระหว่างการท างานและ
การใชช้วีติส่วนตวั/ครอบครวั อกีทัง้การจงูใจทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ยค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารต่างๆ  รวมถงึการสรา้งวฒันธรรมองคท์ีด่ใีหแ้ก่องคก์ร เช่น การสรา้งความโปรง่ใสและ
การมรีะบบธรรมาภบิาลทีด่ ี โดยเฉพาะความโปรง่ใสเกี่ยวกบัการใชง้บประมาณขององคก์ร ซึง่
จะท าใหล้ดปญัหาการทุจรติ คอรปัชัน่ในระบบราชการลงได ้ 

นอกจากนี้ ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจจากการเรยีนรูก้รณศีกึษาอื่นๆ อกี เช่น การใชร้ะบบ
การแนะน าปรกึษาแก่พนกังาน (Coaching) ทัง้การแนะน าปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกบัการประพฤติ
ปฏบิตัตินของพนกังาน และการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิาน ซึง่นอกจากจะท าให้
พนกังานใหมไ่ดรู้ถ้งึวธิกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดง้่ายขึน้ และยงัท าใหก้ารบรหิารเวลาของ
พนกังาน ทัง้เวลาในการท างานและเวลาครอบครวั/ส่วนตวัดขีึน้ นอกจากนี้ ยงัท าใหช้่องว่าง
ระหว่างผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานกบัพนกังานลดลง เป็นการสรา้งความอบอุ่นใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 
และลดปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการมคีวามเหน็ทีต่่างกนัดว้ย เช่น ในกรณกีารใหค้ าแนะน า
ของ หน่วยงาน “Scottish Court Service-SCS” ซึง่เป็นตวัอยา่งการแกป้ญัหาหรอืหาทางออกที่
เหมาะสมรว่มกนั ระหว่างกลุ่มผูบ้รหิารและพนกังาน เป็นตน้  

ซึง่เทคนิคหรอืกลยทุธต่์างๆ เหล่านี้ ส่วนราชการของไทยจะตอ้งท าการศกึษาเรยีนรู ้
และน ามาใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ข ใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัของไทย มคีวาม
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเทคนิคการสรา้งความยดืหยุ่นในการท างาน เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหเ้จา้หน้าทีท่ีม่ภีาระในการดูแลครอบครวั ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสในการเขา้สู่
อาชพีราชการของแรงงานหญงิแลว้ ยงัเป็นการท าใหห้น่วยงานของราชการกลายเป็นสถานที่
แห่งความสุข และยงัเป็นการรกัษาอตัราคงอยู่ของจ านวนแรงงานเอาไว ้ อกีทัง้ยงัเป็นการให้
ความส าคญัต่อสถาบนัครอบครวั สงัคม ส่วนการปรบัปรงุสวสัดกิารใหม้คีวามเหมาะสมนัน้ ก็
เป็นแนวทางทีค่วรน ามาพจิารณาเพื่อใหข้า้ราชการไทย ไดม้กีารด ารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์ร ี และ
ประเดน็ทีส่ าคญั คอื จะตอ้งบรหิารจดัการดว้ยความโปร่งใส มธีรรมาภบิาล ซึง่นับเป็นวธิกีารทีม่ ี
ความส าคญัอย่างยิง่ในระบบราชการของไทย เนื่องจากปจัจบุนัพบว่า ปญัหาการทุรติคอรปัชัน่ 
กลายเป็นปญัหาทีม่คีวามรุนแรงอย่างมากในระบบราชการของไทย 

 อยา่งไรกต็าม การจ่ายค่าตอบแทนทีส่งูและการมสีวสัดกิารทีด่นีัน้ กไ็มอ่าจรบัประกันได้
ว่า จะท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์สมอไป ดงัเช่น ในกรณขีอง 
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บรษิทั อนิโฟซสิ ทีไ่ดก้ล่าวว่า หากบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงของสหรฐัอเมรกิา ตอ้งการจะไดพ้นกังาน
ของบรษิทัอนิโฟซสิไปรว่มงานดว้ย จะตอ้งจา่ยค่าตอบแทนทีม่ากกว่าบรษิทัอนิโฟซสิหลายเท่า 
ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะบรษิทัอนิโฟซสิ เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงและมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี จงึท าใหค้น
อนิเดยีเกดิความรูส้กึมเีกยีรตอิยา่งยิง่ หากไดร้ว่มงานกบับรษิทั และต่างเป็นความใฝฝ่นัของคน
รุน่ใหมท่ีต่อ้งการเขา้มารว่มงานกบับรษิทัแห่งนี้ ทัง้นี้ เนื่องมากจาก บรษิทัอนิโฟซสิ ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อบุคลากร มคีวามโปรง่ใสและมรีะบบธรรมาภบิาลทีด่ ีรวมถงึการสรา้งแบบอยา่งที่
ดขีองผูน้ าทีม่คีวามเสยีสละ ค านึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกันัน่เอง 
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