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วิชา รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
รศ.ดร.บุญอนันต  พินัยทรัพย 

 
 กรอบการศึกษางานดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource) จะเปนการจัดการเกี่ยวกบัคนใน
องคการ ซ่ึงจะประกอบดวยกลยุทธ  3 กลยุทธ ไดแก 
กลยุทธที่ 1 : การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) เครื่องมือประกอบดวย 

1. การวิเคราะหงาน (Work Analysis) 
2. การวางแผนบคุลากร (Human Resource Planning) 
3. การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment) 

กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) เครื่องมือ
ประกอบดวย 

1. การฝกอบรมและการพัฒนา (Training & Development) 
แบบเดิม  : 1. แบบเปนทางการ (Formal Training) ไดแก การจัดหลักสูตรการฝกอบรม 

            2. แบบไมเปนทางการ (Informal Training) ไดแก การเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน 
      แบบใหม  : 1. แบบเฉพาะเจาะจง (Specific Training) จัดการอบรมความรูเฉพาะงานแตละ
งาน เฉพาะสาขาอาชีพ เชน งานดานกฎหมาย งานดานเทคนิค โดยองคการมักจะรับผิดชอบจัดเอง
มากกวาการจางหนวยงานภายนอก 
   2. แบบทั่วไป (General Training) เปนการจัดฝกอบรมหรือสงพนักงานไป
ฝกอบรม หัวขอการฝกอบรมจะเปนหัวขอทั่วๆ ไป ผูเขารับการฝกอบรมจะมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ 
มาอบรมและเรียนรูรวมกัน 
 2. การพัฒนางานอาชีพ (Career Development) เชน การสับเปลีย่นหมุนเวียนงาน (Job 
rotation) 
 3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Job Evaluation) ซ่ึงในปจจุบันมักจะเรียกวา Performance 
management เชน การสอนงาน (coaching) การใหคาํปรึกษา (counseling) 
กลยุทธที่ 3 : การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) 
 1. คาตอบแทน หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนผลมาจากการทํางาน ประกอบดวย compensation 
incentive  bonus commission เปนตน 
 2. แรงงานสัมพันธ (labor relations) ใชกฎหมายแรงงานสัมพันธมาเกี่ยวของ 
 3. การดูแลดานสุขภาพและความปลอดภยั (Health & Safety) เชน การจัดใหมีประกันสังคม 
 4. การพัฒนาองคการ (Organization Development) เชน การบริหารความแตกตางภายใน
หนวยงานในกรณีการนํากิจการหลายกิจการมาควบรวมกัน 
 จากการประชมุ World HR Congress ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่อาจารยไปรวมประชุม
มา ไดพูดถึงงาน HR ที่ทาทายในป 2010-2015 ซ่ึงมาจากผลการสํารวจผาน web online survey จากม 

1. ความสามารถในการเปนผูบริหารที่จะเขามาจัดการบริหารตนทุนมนษุย (Human Capital) 
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2. การพัฒนาและรักษาคนดีคนเกงขององคการ สิ่งที่คิดวานาจะทําไดคือ 
2.1 การจัดการเรื่องความสามารถของบุคลากร เพ่ือรักษา talent worker 
2.2 การพัฒนาดานภาวะผูนํา คอื ไมวาจะอยูตําแหนงงานไหนจะตองมีทักษะเรื่องภาวะผูนํา 
2.3 การรักษาสมดุลระหวางงานและครอบครัว (work-life balance) 

3. การเปลี่ยนแปลงในองคการ 
3.1 Demographic change เชน พนักงานที่เกษียณอายุ คนกลุมน้ีมีประสบการณเยอะ HR  

จะตองทําใหความรูและทักษะ ประสบการณจากบุคคลเหลานี้ถายทอดใหอยูในองคการจาก generation 
หน่ึงไปยังอีก generation หน่ึง 
      3.2 Globalization หนวยงานหลายแหงมีสํานักงานตามที่ตางๆ ทั่วโลก ถามีขอมูลขาวสาร
อะไรก็ตองแจงใหทุกสํานักงานทราบพรอมๆ กัน ดังน้ันตองใช HRIS เขามาชวย เพ่ือสรางความเทา
เทียมกันในการรับรูขอมูลขาวสาร 
 4. การพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
     สามารถนําทั้งหมดนี้ไปกําหนดกลยุทธในการพัฒนา HR ของหนวยงานได 
 Leading Clever People : เปนบุคลิกของบุคคลที่องคการตองการเพราะสามารถนําองคการ
ไปสูความสําเร็จ บุคลิกของบุคคลประเภทนี้ประกอบดวย 

1. รูจักตัวเอง รูวาตนเองมีคากับองคการ มีทักษะเหนือมาตรฐานที่องคการตั้งไว 
2. จะหาองคการที่สนใจ ใสใจใหความสําคัญกับตวัเขา ไมวาจะมีแนวคดิอะไรองคการก็จะ 

สนับสนุน 
3. ไมสนใจตําแหนงงานคิดวาตนมีความสามารถมากกวาตาํแหนงน้ัน 
4. ตองการมีทางไปสู CEO จะมี connection กับคนสําคัญๆ 
5. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ถาองคการไมตองการก็พรอมที่จะลาออก 
คนในสังคมจะมีทั้งสิ้น 3 generation ประกอบดวย 
- Baby boom  คือ พวกที่อายุประมาณ 40 ปขึ้นไป จะจงรักภักดีตอองคการ ทุมเทการทํางาน 

เต็มที่ มีความรับผิดชอบ 
- generation X  ใสใจสนใจ ทํางานเฉพาะที่ไดรับมอบหมาย  
- generation Y เปนพวกอาย ุ20 ตนๆ  มีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสูง มีความ 

เชื่อม่ันในตวัเองสูง ไมสนใจใคร ไมมีความจงรักภักดีตอองคการ เม่ือไมพอใจก็จะลาออก 
 ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวยี จะไมมีปญหาเรื่องความแตกตางของ generation เหลานี้ เพราะ
คาตอบแทนจะไดสูง มีรัฐสวัสดิการ คนมีคานิยมตอความสําเร็จ 
 อาจารย มีความเห็นวา คนกลุม generation X และ generation Y ถือเปนปญหาขององคการที่
ตองจัดการ เพราะคนพวกนี้ทํางานใหองคการไมเต็มที ่สิ่งที่องคการตองไปพิจารณาแกไขคือ 

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
2. สรางปจจัยเรื่องความสําเร็จ เพราะความสําเร็จถือเปนกฎธรรมชาติที่บคุคลทุกคนตองการ  

ดังน้ัน HR ตองสรางใหเกิดขึ้นในทุก generation 
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การวิเคราะหงาน (Work Analysis) 
 คือ กระบวนการที่เปนระบบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงาน ตําแหนงงาน และความสัมพันธ
ระหวางตําแหนงงานตางๆ ที่มีตอกัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหทราบวาตําแหนงงานแตละตําแหนง ทํา
อะไรบาง  
ข้ันตอนในการวิเคราะหงาน 
 1. การกําหนดเกี่ยวกับเน้ืองานหลัก กิจกรรมที่ตองทํา พฤติกรรมหรอืหนาที่ที่ตองปฏิบัตขิอง
ตําแหนงงานนั้นๆ 
 2. ประเมินความเกี่ยวของสมัพันธกันทั้งดานความสาํคญั ความถี่ และความจําเปนกับงาน
ตําแหนงตางๆ 
 3. กําหนดความรู (knowledge : K) ความสามารถ (ability : A) ทักษะ (skill) หรือบุคลิกลักษณะ
อ่ืนๆ (other characteristics : OCs) ที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานนั้นๆ (KASOCs) 
เปาหมายสําคัญของการวิเคราะหงาน (Major goal for Work Analysis) 

1. เพ่ือกําหนดรายละเอียดทีต่องปฏิบัติของตําแหนงงานนั้นๆ 
2. เพ่ือแสดงรายละเอียดพฤตกิรรมในการทาํงาน ซ่ึงขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที ่

ปฏิบัติงานนั้นๆ 
 3. เพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับงานตําแหนงน้ันๆสามารถตรวจสอบไดชัดเจนและเชื่อถือได 
ผลที่ไดจากการวิเคราะหงาน (Product of Work Analysis) 

1. คําพรรณนาอธิบายเกี่ยวกบังานนั้นๆ (Job description) 
2. การกําหนดคุณลักษณะของงาน (Job specification) เชน วุฒิปริญญาตรีดานวศิวกรรมไฟฟา 

ประสบการณ 3 ป  ซ่ึงการกําหนดแคบมากเทาใดยิ่งมีการแขงขันนอยมากเทานั้น 
3. การจัดกลุมงาน (Job classification) 
4. การประเมินหนาที่งาน (Job evaluation) 
5. การออกแบบงานใหมๆ (Job design/restructuring) 
6. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance appraisal)  
7. การฝกอบรม (Worker training) เกิดขึ้นหลังการวิเคราะห เน่ืองจากพบวาตําแหนงงานนั้น

จําเปนตองเรียนรูอะไรเพ่ิมเติมบาง สิ่งน้ีนําไปสูการสราง training road map 
8. การวางแผนสบืทอดตําแหนงของแตละตําแหนง (Worker mobility/succession planning) 
9. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
10. ความปลอดภยั (Safety) 
11. การวางแผนทรัพยากรมนุษย (HR Planning) 
12. กฎเกณฑ กฎระเบียบที่จําเปน (Legal requirement) 

วิธีการเก็บขอมูลสําหรับการวิเคราะหงาน (Major collection methods of work analysis) 
1. การสังเกตการณทํางานของตําแหนงงาน 
2. ใหลองปฏิบตังิานใหดู 
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3. สัมภาษณผูปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและเปนกลุม ทั้งตวัผูปฏิบตัิงาน หัวหนางาน ลูกคา หรือ
สวนอ่ืนๆ ที่ใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหงานได 

4. จดบันทึกเหตกุารณสําคัญๆ ทั้งดีและไมดีแตลวนมีผลตอการทํางานเอาไว 
5. การเขียนบันทึกประจําวัน (diary) เกี่ยวกับการทํางานในแตละวัน 
6. ใชเอกสาร ขอมูล สถิตติางๆ ที่เกี่ยวของกับตําแหนงงานนั้นๆ ที่เกบ็รวมรวมไว เชน ประวตัิ

การฝกอบรม คูมือการทํางาน นโยบายของหนวยงาน เปนตน 
7. การทําแบบสอบถาม โดยไมควรมีคําถามแบบปด แบบสอบถามมีหลายประเภท ไดแก 

1. แบบสอบถามสําหรับการวิเคราะหงาน (Position Analysis Questionnaire : PAQ) 
2. แบบสอบถามสําหรับวิเคราะหงานของผูบริหารระดับสงูเทานั้น (Management 

Position Description Questionnaire : MPDQ) 
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Competency modeling) 
4. การวิเคราะหตําแหนงหนาที่งาน (functional job analysis : FJA) 
5. เครื่องมือวิเคราะหเชิงคุณภาพ (critical incident technique : CIT) เปนแบบทดสอบ

ที่ตองเขียนพรรณนาความ เชน 
- ทําหนาที่อะไร 
- มีความสําคญัอยางไร 
- มีเหตุการณสําคัญๆ อะไรบาง 
- เหตุการณสําคัญๆ ดังกลาวมีผลกระทบตอการทํางานอยางไรบาง 

  6. แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคลองกันของงานตางๆ (job Compatibility 
Questionnaire : JCQ) 
  7. แบบสอบถามความสนใจในงาน (job Diagnostic Survey : JDS) เพ่ือสอบถามวา
อะไรเปนสิ่งจูงใจใหคนเขามาทํางานในตาํแหนงน้ี 
  8. แบบสอบถามเพื่อการออกแบบงาน (Multi method job design Questionnaire : 
MIJDQ) จะชวยใหสามารถนําขอมูลมาใชในการออกแบบงานนั้นๆ วาควรปรับเปลี่ยนอะไรบาง 
 ซ่ึงแบบสอบถามแตละแบบจะเหมาะกับการวิเคราะหแตละประเภทขึน้อยูกับวาตองการไดขอมูล
ดานใด เชน 
 1. Functional job analysis : FJA   จะทําใหไดขอมูลสําหรับ 
    - job description 
    - job classification 
    - job design 
    - job evaluation 
 2. Position Analysis Questionnaire : PAQ จะทําใหไดขอมูลสําหรับ 
    - แบบทดสอบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการจางงาน 
    - job evaluation 
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 3. critical incident technique : CIT จะทําใหไดขอมูลสําหรับ 
     - เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
     - โปรแกรมการฝกอบรม 
 
สมรรถนะของบุคคล (Competency) 
 หากหนวยงานจะจูงใจคนในองคการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการวิจัยพบวา สิ่งที่จะจูง
ใจคนใหทํางานจะมีองคประกอบ 5 ประการ ดังน้ี 
 1. ความสําเรจ็ (Achievement) เชน การไดรับการเลื่อนตําแหนง เลือ่นระดับ เงินเดือนเพ่ิมขึ้น 
คือ อาจจะเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ได 
 2. การมีเครือขาย (Affiliation) คือ การมีคนรูจัก เปนทีรู่จักและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
 3. การมีอํานาจ (Power) ธรรมชาติของมนุษยชอบมีอํานาจ เพราะอํานาจมักจะมาคูกับตําแหนง 
 4. ความคิดของบุคคล (Self concept) ความคิด ทัศนคติ คานิยมของบุคคล 
 5. ทักษะของบุคคล (Skill) มีทักษะมีความสามารถในงานนั้นๆ ซ่ึงหมายถึงมีโอกาสที่จะทํางาน
น้ันใหสําเร็จได 
 Competency เกิดจากความตองการจะเพิ่มประสบการณในการทํางาน 
 Competency คือ สวนผสมของความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ นิสัย ทักษะ หรือ
บุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงองคการจะตองเลือกคนที่เปน The Best เพ่ือสรางมาตรฐานในการทํางานให
เกิดขึ้น หลักการคือ องคการตองทําใหสิ่งที่อยูภายในตวับุคคลแสดงออกมาในการทํางานวา มีความเกง 
ความสามารถอะไร 
 Competency   = Knowledge  +  Ability  + Personal Attributes +   Skill 
 Knowledge (ความรู)  ประกอบดวย  ขอมูลที่ไดรับการจัดอยางเปนระบบ การเรียนรู การนํา
ประสบการณมาปรับใช 
 Ability  (ความสามารถ)  หมายถึง ศักยภาพที่มีมาโดยกําเนิดของบุคคลโดยแสดงออกมาทั้งทาง
ความคิดและการแสดงออกในการทํางาน 
 Personal attribute (คุณลักษณะของบุคคล) หมายถึง นิสัย คานิยม แรงจูงใจ ทัศนคติ ซ่ึงจะ
สะทอนอุปนิสัยใจคอ และเปนตัวอธิบายพฤติกรรมของบุคคล 
 Skill (ทักษะ)  เปนผลจากการนําความรูทีมี่มาปฏิบัติซํ้าๆ จนเกิดเปนความชํานาญ 
ตัวแบบสมรรถนะของบคุคล (Competency Model) 
 ประกอบดวย 
 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง ความรู ทักษะ คณุลักษณะของพนักงานทุกคน
ในองคการที่จําเปนตองมี เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของการดําเนินธุรกิจที่
สอดคลองกับแผนเชิงกลยทุธ และวิสัยทศันขององคการ สรางการไดเปรียบในการแขงขันทางธรุกิจของ
องคการ สรางเสริมวัฒนธรรม คานิยมของพนักงานในองคการ ทั้งพนักงานและผูบรหิาร 
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 2. สมรรถนะในงาน (Functional competency) หมายถึง ความรู ทกัษะ คุณลักษณะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานของตนใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของหนวยงาน แบงเปน 
     2.1 Professional competency  สมรรถนะตามลําดับชั้น เชน ระดับปฏิบตัิการ ระดับบริหาร  
     2.2 Technical competency สมรรถนะตามตําแหนงงาน เชน วิศวะไฟฟา วศิวะโยธา 
 ในคน 1 คน จะมีทั้ง core competency และ functional competency 
ความแตกตางระหวาง Performance และ Competency 
 Performance จะเปนในเชงิปริมาณ และมักทําในชวงระยะเวลาสั้นๆ มีเปาหมายคือการไดสิ่ง
ตอบแทน อาจเปนเงินหรือสิ่งของก็ได เปนการตั้งเปาหมายไวแลวใหปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมาย เพ่ือจะ
ไดรับรางวัลทีก่ําหนดไว 
 เชน กําหนดใหพนักงานขาย ขายรถใหได 50 คัน ใน 1 เดือน ถาทําไดจะไดรับตัว๋เครื่องบินไป-
กลับตางประเทศ 
 Competency จะเปนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีระยะเวลาตอเน่ืองยาวนาน และมี
เปาหมายเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปรียบเสมือน Road Map ของ
พฤติกรรมที่นําไปสูผลงานที่มีคาสูงสุด ประกอบดวย 

1. ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ขององคการ 
2. พฤติกรรมของทีมงานและบุคลากรทีเ่ชื่อมโยงกับกลยุทธ 
3. บุคลากรตระหนักและมุงม่ันสูความสําเร็จตามที่คาดหวัง   

หลักการสําคัญของการทํา competency  
 ตองอยานําไปผูกไวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะจะทําใหคนสวนใหญ
ตอตาน จะกลายเปนผลลบ ไมเกิดผลดีตอองคการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ควรมีการประเมนิ 
competency เพ่ือนําไปสูการจัดฝกอบรม เพ่ือมุงเนนการพัฒนาคนกอน เม่ือองคการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานแลว จึงคอยประเมินผลการปฏิบตัิงานอีกที 
ประโยชนที่ไดรับจากการทํา competency 
 1. ตอองคการ 

   - ใหกรอบแนวคิดที่มีคุณภาพและเปนเอกภาพตอการประยุกตใชกระบวนการทางทรัพยากร
บุคคล 
    - สรางความเหมาะสมระหวางงานและผูดํารงตําแหนงไดดีกวาทําใหไดผลงานทีดี่ขึ้นและอัตรา
การลาออกลดลง 

   - ทําใหการพัฒนาและสืบทอดตําแหนงมีรากฐานอยูบนปจจัยที่ชวยในการสรางผลงานที่เปน
เลิศ 
 2. ตอหัวหนางาน 

   - ใหตวัชี้วัดที่ชัดเจนในการวาจางพนักงานใหม 
   - ใหผูบังคบับัญชาพูดภาษาเดียวกันในการประเมินผลงาน 

    - ชวยผูบังคับบัญชาในการประเมินและพัฒนาผูใตบงัคับบัญชา 
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    - ชวยผูบังคับบัญชาในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ จุดเดน จุดดอย ของแตละ
บุคคล 
 3. ตอพนักงาน 
    - สรางความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่องคการคาดหวังและการปฏิบตัิงานใหเกิดความสําเร็จ 
    - ชวยสรางทางกาวหนาสายอาชีพ (career development) โดยการสรางหลักประกันวา 
competency ของตนเหมาะสมกับตําแหนงงานแลว 
    - ชวยใหแตละบุคคลเขาใจความแตกตางของแตละงาน และเรงพัฒนาตนเองเพื่อโยกยายสู
ตําแหนงใหม 
ประโยชนของการหาสมรรถนะของบคุคลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 1. ดานการคัดสรร   

   - ผูที่ไดรับการคัดเลือกสามารถเรียนรูไดรวดเร็วขึ้น 
   - มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกคนที่ชัดเจน นาเชื่อถือ 

 2. การวางแผนทางกาวหนาสายอาชีพและการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 
    - หลีกเลี่ยงคาใชจายที่เกดิจากการเลื่อนตําแหนงบุคลากรเกินความจําเปน 
    - ระบุและรักษาศักยภาพไดดีขึ้น 
    - สรางแรงจูงใจที่ดีขึ้น อันนําไปสูการพัฒนาผลงาน 
 3. การฝกฝนและการพัฒนา 
    - ชวยประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมอยางไรทิศทาง 
    - เนนการพัฒนา competency ที่ชวยในการพัฒนาผลงานมากที่สุด 
 4. การบริหารผลงาน 
    - เนนความสามารถของบุคลากรในการสรางความแตกตางใหผลประกอบการที่ดี 
 5. การใหผลตอบแทน 
    - สรางความชัดเจนวาพฤติกรรมแบบใดจะชวยสรางความดีความชอบใหเกิดขึ้นได 
 6. การวาจาง 
    - ชวยลดปญหาการวาจางคนที่ไมเหมาะสม 
    - สรางความชัดเจนในตําแหนงงาน 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํา Competency ในองคการ (Key Success Factors) 
 1. การสนับสนุนจากผูนําองคการ/ผูบริหาร โดยผูนําจะตองใหความสําคัญและสนบัสนุนใหมีการ
นําผลไปใชอยางจริงจัง 
 2. การสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึงทั้งองคการ โดยตองมีแผนและทําการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางและทําความเขาใจตัวแบบสมรรถนะใหกับพนักงานทั้งองคการไดทราบถึงความสําคัญ ความจําเปน 
และผลประโยชนที่ไดรับ 
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การวางแผนและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning and Recruitment) 
 การวางแผนบคุลากรในองคการ มีขั้นตอนการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ไดแก 
1. การสํารวจสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการ (Environmental scanning)  

คือ การทํา SWOT Analysis เพ่ือดูโอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ เชน คู
แขงขัน กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ กระแสโลกาภิวตัน และหาจุดออนจุดแข็งขององคการ เชน กลยุทธ
การดําเนินงาน เทคโนโลยขีองหนวยงาน วัฒนธรรมองคการ 
2. การวิเคราะหแรงงาน (Labor analysis) 
 เปนการวิเคราะหความตองการใชแรงงาน โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา Qualitative method และ 
Quantitative method เพ่ือประมวลผล วเิคราะหผล และประเมินผล 
3. การวิเคราะหอุปทาน (Supply analysis) 
 เพ่ือพิจารณาวาอุปทานทั้งภายในภายนอกมีมากนอยเทาใด คือ มีแรงงานที่ตองการอยูเทาใดใน
ตลาดแรงงานทั้งภายในองคการและภายนอกองคการ 
4. การวิเคราะหชองวาง (Gap analysis) 
 นําความตองการใชแรงงาน (demand) มาเปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานที่มีอยูจากทั้งภายใน
และภายนอกองคการ (supply) 
5. การนําไปปฏิบัติ (Action programming)  
 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหตามขอ 4 ไปสูการปฏิบตัใิหเปนรูปธรรม 
6. การประเมินผล (Evaluation) 
 เพ่ือใหทราบวาสิ่งที่ไดปฏิบตัิไปน้ันเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม โดยใหมีการวัดผลที่เกิดขึ้น
เปนตวัเลข เชน คาใชจายจากการลาออก คาใชจายจากการจางใหม ฯลฯ 
การหาความตองการดานแรงงาน (Labor Demand Forecast) 
 มีวิธีการหา 2 แบบ คือ ดานคุณภาพ (Qualitative methods) และดานปริมาณ (Quantitative 
methods) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ดานคุณภาพ (Qualitative methods) มี 4 แนวทาง ดังน้ี 
    1.1 Centralized Approach  ฝายบุคคลเปนผูตรวจสอบความตองการขององคการเอง 
    1.2 Decentralized Approach  เปนการใหแตละฝายแจงความตองการดานแรงงานมาใหฝาย
บุคคลวาตองการแบบใด ตองการจํานวนเทาใด 
    1.3 Delphi Technique formalized problem เปนเครื่องมือเพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาแบบ 
Face to Face ระหวางฝายบุคคลและหนวยงานที่มีความตองการดานแรงงาน โดยจะใชผูเชี่ยวชาญมา
เปนคนกลาง โดยจะทําอยางนอย 3 รอบ โดยจะทิ้งชวงหางระยะหนึ่งแลวถามใหม เพ่ือดูคําตอบวา
เหมือนเดิมหรือไม คําตอบที่ตอบทั้ง 3 ครั้งจะเปนตวัชีว้ัดวาเชื่อถือไดหรือไม  
    1.4 Nominal group technique เปนการแกปญหาแบบเปนทางการคลายๆ กับ Delphi แตใช
วิธีจัดลําดับความสําคัญจากการโหวตของกลุม 
 2. ดานปริมาณ (Quantitative methods) เปนการใชเครื่องมือทางสถิติ มี 2 แนวทาง ไดแก’ 
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     2.1 Trend analysis เพ่ือดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการตางๆ และอัตรา productivity 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือดูแนวโนมความเปลี่ยนแปลงดานแรงงาน 
     2.2 Regression analysis เปนการใชขอมูลความสัมพันธในอดีตระหวางระดับการจางงาน
ขององคการและหลักเกณฑที่มีผลตอการจางงาน เปนการใชวธิีการลดตัวแปรบางตัว เพราะในการวิจัยจะ
มีตัวแปรหลายตัว ดังน้ัน จะเก็บไวเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญ 
การปรับลดอัตรากําลัง (Downsizing) 
 หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนการปรับลดขนาดขององคการใหมีขนาดเล็กลง มีวิธีการในการปรับลดใน
หลายรูปแบบดังน้ี 

1. จัดใหมีโครงการเกษียณกอนอายุ (early retire) 
2. ลดสวัสดิการใหนอยลง ทําใหไมจูงใจที่จะอยูในองคการนั้น 
3. จางใหออก 
4. สับเปลีย่นหมุนเวียนงานไปในตําแหนงทีไ่มเหมาะสม ไมพอใจ ทําใหตองลาออกไปในที่สุด 

การสรรหา (Recruiting) 
 ขอสังเกตกอนการสรรหา 
 1. ตองพิจารณานโยบายของผูบริหารวาตองการจากคนในองคการหรือคนนอกองคการ แตละ
แบบตางมีขอดีขอเสีย 
     1.1 การสรรหาจากคนในองคการ (Internal Recruiting)  
          ขอไดเปรียบ 

1. สามารถประเมินผูเขาสอบทั้งหมดไดดีกวาเพราะเปนคนในองคการ 
2. ลดระยะเวลาในการฝกอบรมเพราะรูงานภายในบางแลว 
3. สะดวก รวดเรว็ ไมเสียเวลานาน 
4. สิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวา 
5. จูงใจพนักงานในองคการใหมีความกระตอืรือรน 
ขอเสียเปรียบ 
1. ทําใหเกิดตําแหนงวางขึ้นในองคการ 
2. ปดกั้นความหลากหลายที่องคการควรจะได 
3. ขาดตัวเลือกที่ดีที่มากเพียงพอสําหรับองคการ 

1.2 การสรรหาจากคนนอกองคการ (External Recruiting) 
มีหลากหลายวิธีการ ทั้งการให walk in และการประกาศรับสมัคร ทัง้ การมีคนแนะนํา  

การลงโฆษณา การรับผานบริษัทจัดหางาน การไปรับตามสถาบันตางๆ  หรือการรับสมัครผาน
อินเตอรเน็ต 
 2. ตองพิจารณานโยบายเรื่องคาตอบแทน โดยเอาขอมูลจากราคาตลาดในตําแหนงงานตางๆ ซ่ึง
สามารถไปหาซื้อขอมูลไดจากองคการที่รวบรวมไว (P-MAP) 
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 3. ตองพิจารณานโยบายการจางงานวา ตองการจางแบบเต็มเวลา (Full time) หรือเปนชวงสั้นๆ 
ทั้ง Part time หรือเวลามีโครงการตางๆ  
 
การคัดเลือกบุคคล (Personal Selection) 
 เปนขั้นตอนสบืเนื่องจากการสรรหา เครื่องมือในการคัดเลือกจําเปนตองมีองคประกอบดังน้ี 
 1. Reliability ใชกี่ครั้งก็ตามจะมีความเที่ยงตรง แนนอน ไดผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 
 2. Validity ตองสรางความนาเชื่อถือใหแกผูนํามาใช ดังน้ันควรมีการทดสอบกอนการ
นํามาใช 
 3. Utility ตองคุมคา (the economic gain) ทั้งเงิน ทั้งเวลา ทั้งพลังงาน 
เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคล 
 1. Application bank ใบสมัครถือเปนจุดเริ่มตนของการสรรหา ซ่ึงปจจุบันมักใชระบบ IT เขา
มาชวยมากกวาการใชเอกสาร 
 2. Weighted applications  การวัดคาน้ําหนัก โดยการตั้งคําถามแลวกําหนดคะแนน ซ่ึงจะเปน
แบบทดสอบในการวัดดานตางๆ เชน ถามวาในชวง 5 ปน้ีเปลี่ยนงานกี่ครั้ง ถาตอบ 1-2 ครั้ง ได 10 
คะแนน ถาตอบ 3-5 ครั้ง ได 7 คะแนน เปนตน 
 3. Biographical blanks  เปนการใหผูสมัครเขียนอธบิายบรรยาย เพ่ือเปนการตรวจสอบในเชงิ
คุณภาพ เชน ในรอบ 5 ปที่ผานมาทานทํางานอะไรมาบาง หรือเปาหมายในชีวติคืออะไร คําตอบเหลานี้
ผูตอบจะตองตอบแบบพรรณนา 
 4. Letters of recommendation  จดหมายแนะนําจากผูบังคับบญัชา อาจารย ฯลฯ 
 5. Cognitive ability tests/Achievement tests เปนการทดสอบสติปญญา ความรูของคนๆ น้ัน 
เหมือนกับการสอบปลายภาคของแตละวชิาเพื่อวัดผลวาไดรับความรูอะไรบางจากวิชานั้นๆ 
 6. Job knowledge tests เปนการทดสอบความรูในงานนั้นๆ 
 7. Performance test เปนการทดสอบภาคปฏิบตัิ เชน การสอบเปนโปรแกรมเมอรจําเปนตองมี
การทดสอบการเขียนโปรแกรม 
 8. Assessment centers ศูนยการประเมนิ เปนหนวยจัดทดสอบ 
 9. Interviews การสอบสัมภาษณเพ่ือดูบุคลิกภาพ การแกปญหาเฉพาะหนาเวลาตองตอบคําถาม
ตางๆ ที่บางครั้งผูถามจะถามเพื่อกดดัน 
 10. Structured behavioral or situational  เปนการจําลองเหตุการณขึ้นมาแลวใหชวยกัน
แกปญหาเปนทีม เชน การสอบเขาเปนพนักงานดานการตลาด ใหมีการเขาทดสอบเปนกลุมแลวจําลอง
เหตุการณใหแกปญหา เพ่ือสังเกตการณวาแตละคนในกลุมมีบทบาทอะไรบาง ใครเปนผูนํา ใครเปนคน
ตัดสินใจ ใครเปนนักคิด ฯลฯ 
การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

1. Big-Five tests  บุคลิกภาพของคนสามารถแบงได 5 ประเภท ไดแก 
1.1 Introversion เปนพวกเกบ็ตัว ไมชอบเขาสังคม ไมชอบสุงสิงกับใคร ชอบอานหนังสือ  
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คนกลุมน้ีเหมาะกับการเปนนักวิจัย นักวชิาการ 
      1.2 Extroversion เปนพวกชอบเจรจา เพ่ือนเยอะ ชอบสังคม ชอบทองเที่ยว คนพวกนี้
เหมาะกับการทํางานเปนนักประชาสัมพันธ ไกด พนักงานขาย นักการทูต (ตําแหนงน้ีจะมองที่คูสมรส
ดวย ตองเปนประเภทเดียวกัน) 
      1.3  Agreeable เปนคนงายๆ สบายๆ ไมคอยขัดแยงกับใคร 
      1.4 Emotional stability  มีความมั่นคงทางอารมณ 
      1.5 Consciousness   มีสติรูตวั 
 2. MMPI  มาจากแนวคิดของ University of Minesota USA  เปนเครื่องมือที่ใชตรวจสอบ
บุคลิกภาพของคน เชน คําถามใหตอบวา คุณกลัวความบาหรือไม  คุณกลัวความสูงหรือไม 
 3. Honesty-Integrity เปนแบบสอบถามเพื่อวัดดานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล 
 4. Graphology    เปนแบบทดสอบแบบใหเขียนพรรณนา เพ่ือวิเคราะหจากการเขียน 
 5. Miner Sentence Completion  แบบสอบถามที่จะใหโจทยมา 1 ประโยค โดยเปนคําถามแบบ
ปลายเปด เพ่ือใหตอบคําถาม เชน คุณชอบเรียนวิชา HRM เพราะ.......................... 
Drug Testing  
 การตรวจสอบหาสารเสพติดจากการตรวจปสสาวะ (urin analysis testing) การตรวจวิเคราะหผม 
(Hair analysis) 
การสัมภาษณ (Interview) 

- ปญหาเวลาทีส่ัมภาษณคําถามจะไมชัดเจน คนถามก็ไมแนใจ ดังน้ัน คนที่จะสัมภาษณคนอ่ืน
ไดตองผานการอบรม โดยมีใบรับรอง (certificate) เพราะจะมีผลตอการคัดเลือกคนเขามา 

- รูปแบบการสมัภาษณ มีทั้งการสัมภาษณคนเดียว สัมภาษณเปนกลุม การตั้งคําถามตองมี
การเตรียมไวและควรถามเหมือนๆ กันเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกนั  

 
จริยธรรม (Ethics) 
 ในชีวติคนเราจะอยูระหวางทางเลือกตลอดเวลา จะตองตัดสินใจในทกุๆ เรื่อง ถือเปนทางสอง
แพรง (Dilemmas) ที่ตองตดัสินใจ (make decision) ดังน้ัน ควรพิจารณาวาการตดัสินใจควรอยูบน
พ้ืนฐานจากอะไร 
ความหมาย 
 มีหลากหลายความหมาย ไดแก 

- กฎ ระเบียบของสังคมที่มีไวใหคนปฏบิัตติาม สังคมในที่น้ีหมายรวมถึง ชุมชน ทองถิ่น ฯลฯ 
- การตัดสินใจวาอะไรถูกอะไรผิด 
- การทําใหแตละคนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 
- จริยธรรม เปนสิ่งที่พึงประพฤติ จะตองประพฤต ิ(พุทธทาส) 
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- จริยธรรมมาจากคําวา พรหมจรรย ซ่ึงพุทธศาสนา หมายถึง มรรค คือ วิธีปฏิบตัิสายกลาง
ประกอบดวย 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังน้ัน จริยธรรมเปนทางปฏิบัตเิพ่ือนํามนุษย
ไปสูจุดหมาย (พระธรรมปฎก) 

- จริยธรรม คือ ความประพฤติตามคานิยมพึงประสงค (วิทย วศิทเวทย) 
- จริยธรรม หมายถึง ประมวลความประพฤติและความนึกคดิในสิ่งทีดี่งามและเหมาะสม (กอ 

สวัสดิพาณิชย) 
ทฤษฎีทางจริยธรรม (Ethical Theories) 
1. Virtue Ethics 
 ถือเปนทฤษฎทีางจริยธรรมที่เกาแกที่สุด มีตั้งแตสมัยเพลโต อริสโตเติล โดยทฤษฎีน้ีจะอธิบาย
วา คนที่มีนิสยัดี คิดดี ทําดี ปฏิบัตตินดี จะใหเปนแบบอยางเพ่ือใหเปน role model เพ่ือใหคนปฏิบัตติาม 
ซ่ึงคนพวกนี้จะตองมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

1.1 Wisdom  มีความฉลาด มีปญญา 
1.2 Courage  กลาหาญตอการทําความด ี
1.3 Temperance มีสติ มีความมั่นคงทางอารมณ 
1.4 Justice  มีความยุติธรรม 

 ทั้ง 4 ประการนี้ ถือเปนมาตรฐานที่จะใหคนปฏิบัตติาม 
2. Divine command theory of ethics 
 เปนแนวคิดทีนํ่าเอาคําสั่งสอนของพระเจามากําหนด จะมองวาในโลกที่อยูน้ีพระเจาเปนผูสราง 
คนดีมีคุณธรรมคือผูที่ปฏิบตัิตามคําสั่งสอนของพระเจา 
3. Egotism 
 หรือเรียกวา ทฤษฎีอัตนิยม เปนแนวคิดที่มีนักปรัชญาชาวอังกฤษ คือ Thomas Hobbies & 
Joseph Budler เปนผูริเริ่มฉีกแนวความคิดเรื่อง Ethics ออกมา เพราะจากเดิมเชื่อกันแตวาพระเจา
กําหนด พวกเขาเชื่อวาโดยธรรมชาติแลว มนุษยจะทําทุกอยางเพื่อตนเอง จะทําเพื่อรักษาผลประโยชน
ของตน เชน เวลาที่ไปเจออะไรไมดีแลวเขาไปชวย เปนเพราะหากไมเขาไปชวยใหดีขึ้นแลว ตนเองจะไม
สบายใจ ดังน้ัน ถาตนเองอยากสบายใจ ไมตองมีความกังวล ก็จะทาํในสิ่งที่ดีๆ เพ่ือใหตนเองสบายใจ 
4. Social contract theory 
 ทฤษฎีน้ีเชื่อวาโดยธรรมชาติของมนุษยมีแรงกระตุนที่จะทําประโยชนเพ่ือตนเอง และมนุษยโดย
ธรรมชาติก็จะไมไดอยูคนเดียว แตจะอยูเปนสังคม อยูรวมกันเปนกลุม ดังน้ัน จึงมีการสรางกฎระเบียบ
ของสังคมขึ้นมา และทุกคนในสังคมตองยดึถือปฏิบัติรวมกัน แตถาไมเห็นดวยก็มีสทิธิ์ออกมาทักทวง แต
ตองไมสรางปญหาใหกับคนอ่ืน 
5. Deontological ethics 
 หรือเรียกวา ทฤษฎีพันธะนิยม หนังสือบางเลมเรียกวาทฤษฎีแบบแผนนิยม หรือทฤษฎีสมบูรณ
นิยม ทฤษฎีน้ีมองวา เม่ือองคการหรือสังคมที่อยูมีกฎระเบียบ ก็ควรยึดถือและปฏบิัติ ใครไมปฏบิัติ
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จะตองถูกลงโทษ คนที่ไมปฏิบัติแสดงวามีการวางแผน เตรียมการมาแลว ดังน้ัน ผูไมปฏิบัติจะตองถูก
ลงโทษ เปนแนวคิดแรกที่มีการกลาวถึงการลงโทษ 
6. Teleological ethics 
 หรือเรียกวา ทฤษฎีประโยชนนิยม คือ คนจะทําอะไรก็ได ถาเปนประโยชนของคนกลุมใหญ แม
จะเกิดประโยชนนอย หรืออาจเกิดผลทางลบกับคนกลุมนอยก็ใหทําตอไป เนนวาถาสิ่งที่ทําไปแลวเกิด
ประโยชนตอคนกลุมใหญ คนกลุมนอยจะเสียเปรียบกไ็มเปนไร ก็ใหทําตอไปได เชน ชาวนาปลูกขาวครั้ง
หน่ึงมีจํานวนมาก แมจะใชปุยเคมีและผูปลูกอาจจะไดรับผลขางเคียงก็ตองทาํหนาที่ปลูกตอไป เพราะ
ผลผลติที่ไดจะเกิดประโยชนตอคนกลุมใหญ ชาวนาอาจจะไดรับผลกระทบ อาจเจ็บปวย ก็ไมเปนไร 
เพราะอยางไรก็จะมีคนรุนตอไป (next generation) มาทําหนาที่แทน 
7. Relativism in ethics  
 หรือเรียกวา ทฤษฎีสัมพันธนิยม เปนแนวคิดของนักวิชาการ มาจากความเชื่อ ทัศนคติ และ
คานิยมของคนในสังคมนั้นๆ เชน Eskimo จะจับพอแมแกๆ ลอยแพไป เพราะมีความเชื่อวา คนพวกนี้
เปนภาระ จะไมยอมเลี้ยงดู แสดงใหเห็นวา แตละสังคมจะมีจริยธรรมของตน จะเอาไปเปรียบเทยีบกัน
ไมได แสดงใหเห็นวา “จริยธรรมสากล” ไมมี เพราะถามีทุกคนทั่วโลกตองปฏิบัตเิหมือนกนัหมด 
8. Natural behavior theory 
 เปนทฤษฎีของเลาจ๊ือ ซ่ึงชื่นชอบธรรมชาติ อยูกับธรรมชาติ ทฤษฎน้ีีมองวา มนุษยมาจาก
ธรรมชาติจึงไมควรขัดแยงกับธรรมชาติ จึงควรดําเนินชีวติอยางเรียบงายไปกับธรรมชาติ เชน จะสอนวา
ใหทําตวัใหเหมือนลม คือ ใหปลอยวางทกุอยาง อยายึดติด ฯลฯ 
9. Human nature theory 
 เปนทฤษฎีของขงจ๊ือ ซ่ึงจะเนนการใหความเคารพนับถอืผูใหญ ญาติๆ  คอนขางมาก โดยมี
หลักการดังน้ี 

1. ใหเขาใจเหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
2. ทุกคนตองมีสติและปญญา 
3. ตองซื่อสัตยสจุริต 
4. มีจิตใจตั้งม่ันในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม ตองเคารพบรรพบุรุษ 
5. จัดใหครอบครัวมีความสขุกายสุขใจ 
6. ปกครองรัฐดวยความรมเยน็ 
7. สรางสันติสุขใหกับโลก 

10. Ethics of equanimity 
 เปนหลักทางพุทธศาสนาทีจ่ะสอนใหคนเปนคนดี โดยการสอนจะผานวิธีการดังน้ี 

1. อริยสัจสี่ ไดแก ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค 
2. หนทางดับทุกข คือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 
3. ศีล 5 
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11. Moral development theory 
 ทฤษฎีน้ีมองวาจริยธรรมมีพัฒนาการมาตั้งแตวัยเด็ก มีขั้นตอนการพฒันาดังน้ี 
 11.1 เคารพ เชื่อฟง กลัวการถูกลงโทษ 
 11.2 แสวงหาและแลกเปลี่ยนผลประโยชนที่เทากัน 
 11.3 ทําตามความตองการของผูอ่ืน เพ่ือรักษาสัมพันธภาพ รักษามิตรภาพ 
 11.4 มีจิตสํานึกทําดีเพ่ือสังคม 
 11.5 ปฏิบัตติามสิทธิและกฎเกณฑในสังคม 
 11.6 หลักจริยธรรมสากลที่อยางนอยตองมี เชน การขโมยของๆ คนอ่ืน ไมวาอยูในสังคมไหนก็
ทําไมได 
องคประกอบของการตัดสินใจ (Elements of Moral Judgment) 

1. ตองเร่ิมที่การจินตนาการ 
2. ใชสติและปญญาในการคิดวิเคราะห 
3. ประเมินทางเลือกตางๆ สถานการณตางๆ วาจะเปนไปในทิศทางใดไดบาง 
4. เกิดความขัดแยงขึ้นในตนเองวาจะทําหรือไมทํา จะเชื่อหรือไมเชื่อ 
5. ถาตัดสินใจวาจะทํา จะบริหารจัดการอยางไร 
6. คํานึงถึงความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส ถูกตอง 

ระดับของจรยิธรรม 
1. ระดับบุคคล  ขึ้นอยูกับเหตกุารณที่เกิดขึน้ของแตละบคุคล 
2. ระดับองคการ ตองคํานึงถึงชื่อเสียงของหนวยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู 
3. ระดับสังคมและโลก ซ่ึงถือเปนระดับที่ยากตอการตัดสนิใจเลือก กรณีที่เห็นไดชัดคือ 

3.1 Outsource ถือเปนปญหา ethics  เชน การจางงานที่จายคาแรงราคาถูกใหแกแรงงาน
ทองถิ่น ในจีนและอินเดีย แสดงใหเห็นวามีเจาของกิจการมีนิสัยเอาเปรียบ มุงเนนแตผล
กําไร 

3.2 การคาเสรี (FTA) ไมไดเปดเสรีจริง ยังเปนการเอาเปรียบกันระหวางคูคา 
      3.3 กลุมผูใชแรงงานในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงมักสรางปญหาประทวง เรียกรองโดยไม
สนใจความเดอืดรอนของใคร 
วัฒนธรรมองคการและการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจของหัวหนางานครั้งหน่ึงๆ จะเกี่ยวของกับ 

1. โครงสรางองคการ เชน การทํางานในองคการที่มีลําดบัชั้นการบังคบับัญชามากๆ พนักงาน
จะไมมีโอกาสมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น คนงานจะรูสึกวาตนเองไมมี sense of 
belonging คอืไมรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ขององคการ จึงไมมีพันธะสัญญาอะไรกับองคการ 
ในขณะที่องคการแบบแนวราบจะพนักงานจะสามารถแสดงความคิดเห็นได ซ่ึงจะมีผลตอ
วัฒนธรรมการทํางาน 

2. บทบาทของวฒันธรรมองคการที่มีผลตอการตัดสินใจ 
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3. ผูนํา (Leadership) ถือเปน role model ที่จะทําใหลูกนองรัก 
ระดับของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (Steps of Social Responsibility) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคดิในการตัดสินใจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วินัย (Discipline) 
 ความจําเปน : เน่ืองจากคนในองคการแตละคนลวนมีภูมิหลังที่แตกตางกัน จึงตองมีกฎระเบียบ
ไวควบคุมใหทุกคนปฏิบตัิไปแนวทางเดียวกัน 
 อํานาจ       : องคการเอกชน ผูมีอํานาจออกกฎ ระเบียบคือเจาของกิจการ 
                   องคการภาครัฐ ผูมีอํานาจออกกฎ ตางๆ คือ ก.พ. 
วิธีการกําหนดวินัย 

1. กําหนดไวลวงหนา 
2. กําหนดขึ้นภายหลัง เม่ือเกิดเหตุการณขึน้ก็กําหนดขึ้นมาใหม 

STEP 1 
Legal : การเคารพกฎ ระเบียบตางๆ 

STEP 2 
Ethical : ทํางานอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน 

STEP 3 
Economic : ทํากําไรได แตตองไมเอาเปรียบ 

STEP 4 
Philanthropic : คืนสูสังคม 

ประเด็นทางจริยธรรม 

เกิดขึ้นกับบุคคลคนหนึ่ง 

ตองปฏิบัติตามกฎและ
วัฒนธรรมองคการ 

เมื่อเกิดเหตุการณแลว 
ตองมีการประเมิน 

สถานการณ 

ตัดสินใจมี 
พฤติกรรม 
ที่มีจริยธรรม 

ตัดสินใจมี 
พฤติกรรม 
ที่ไมมี

จริยธรรม 
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ประเภทของวินัย  

1. วินัยพ้ืนฐาน หมายถึง วินัยที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติ เชน ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี
ตอองคการ การปฏิบัตติามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหนางาน การตรงตอเวลา 

2. วินัยเฉพาะตําแหนง เชน พนักงานขับรถจะตองใสเครื่องแบบในเวลาทํางาน  
3. วินัยเฉพาะกิจการ เฉพาะในบางธุรกิจ เชน ธนาคารจะกําหนดไวเลยวา หามไปกูยืมเงินจาก

ลูกคาของคณุ  
มาตรการเพือ่ใหปฏิบัติตามวินัย 

1. ใหรูวามี  เชน เขียนไวในคูมือพนักงาน  ติดบอรด ติดประกาศ 
2. ใหเขาใจ เพ่ือนําสูการปฏิบัติอยางถูกตอง ครบถวน (เปนหนาที่ HR อาจจะตองจัดอบรม 
orientation สัมมนา พูดคุย และอธิบาย) 
3. ใหมีการปฏิบัตติาม โดยใหหัวหนาปฏิบัติเปนแบบอยาง 

เหตุแหงการฝาฝน 
1. ตองการเรียกรองความสนใจ 
2. เปนปฏิปกษตอผูบังคบับญัชา 
3.  มีนิสัยมักงาย 
4. หลงผิด 

ประเภทของโทษทางวินัย 
1. ไมใหทํางานกับนายจางตลอดไป 
2. ไมใหทํางานชั่วคราว 
3. ไมใหคาจางเต็ม  
4. ลดคาจางลง  
5. ตักเตือนเปนหนังสือ 
6. ตักเตือนดวยวาจา 
 

 
 
       Any comment direct to : gotonoolek@gmail.com 

 
 
 
 


