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วิชา รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
รศ.ดร.จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ 

 
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ระบบ เปนเรื่องของหลักการ วิธีการ ระเบียบ กระบวนการในการบริหารจัดการใหประสานกันเปน
หน่ึงเดียว เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
 เหตุที่ตองมีการศึกษาเรื่องระบบ เปนเพราะจะชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับระบบที่ปฏิบัติงาน
อยู ผูปฏิบัติงานจะตองปรับตัวใหเขากับระบบ เพราะการเปลี่ยนแปลงระบบทําไดยาก 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย  ที่ใชกันโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ ไดแก 
1. ระบบอุปถัมภ (Patronage system) 
 ระบบอุปถัมภเปนระบบแรกที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบดังกลาวมีการเรียกชื่ออ่ืนๆ 
อีกหลายชื่อ ไดแก 
 - ระบบเสนสาย  คนไทยมีความคุนเคยกับระบบนี้มาก  ทําใหเกิดคําวา “เด็กเสน” และ “เด็กฝาก” 
แมวาจะพยายามกําจัดใหลดนอยลง  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในสังคมมากขึ้น  แตก็ยังคงมีอยู 
 - ระบบชุบเลี้ยง  มีใชในสังคมไทยมานาน ประเทศไทยจะใชระบบชุบเลี้ยงมากอนระบบคุณธรรม 
และเปนระบบที่มีในประเทศที่ปกครองดวยระบบกษัตริย  โดยพระมหากษัตริยจะตองทรงชุบเลี้ยงพระบรม
วงศานุวงศ  พระญาติ  และขาราชบริพาร  เพ่ือจะไดชวยเหลือดูแลตางพระเนตรพระกรรณ  
 - ระบบพรรคพวก มีในหลายประเทศที่ใชระบบพรรคการเมือง ประเทศไทยจะมีทั้งระบบพรรค
และพวก ระบบพวกเปนลักษณะหนึ่งของระบบอุปถัมภ ระบบอุปถัมภที่เปนเรื่องพรรคการเมือง เรียกไดอีก
อยางวา Cronyism 
 - ระบบชอบพอเปนพิเศษ (Favoritism) ทําใหเกิดผูมีอภิสิทธิ์ สามารถทําสิ่งตางๆ ไดเพราะมีผู
คอยสนับสนุนอยูเบื้องหลัง 
 - ระบบญาตินิยม (Nepotism) พบในสังคมตะวันออกมากกวาในสังคมตะวันตก สังคมไทยชอบ
นับญาติแมจะไมเปนญาติ เชน การเรียกคนอื่นวา พ่ี ปา นา อา ฯลฯ  ซ่ึงตางกับสังคมตะวันตกแมจะเปน
ญาติก็จะไมนับญาติ  ตางคนตางอยู ทําใหสังคมขาดความอบอุน 
 - ระบบเนาหนอนชอนไช (Spoils system) คําวา Spoils แปลวาเนาหรือเสีย โดยระบบเนาหนอน
ชอนไช เปนคําที่ อ.ชุบ กาญจนประกร หมายถึง เม่ือมีการใชระบบอุปถัมภอยางกวางขวางในวงราชการ 
การหารายไดกลายเปนเรื่องของการเขากระเปาผูมีอํานาจ หรือการใชตําแหนงราชการเพื่อประโยชนสวน
ตัว เพ่ือพรรคพวกและญาติพ่ีนอง เนนความสุขสวนตัว จนทําใหระบบราชการเสื่อมทรุดลง เหมือนรางกาย
มนุษยที่ถูกเชื้อโรครายชอนไชลุกลามไปเรื่อยๆ  
ประวัติความเปนมาของระบบอุปถัมภ 
 กลาวไดกันวาระบบอุปถัมภเปนระบบที่เกิดขึ้นในเมืองจีนโบราณ  พฤติกรรมที่เปนที่มาของระบบ
อุปถัมภคือการขายตําแหนง การซื้อตําแหนง เพ่ือนํารายไดมาชวยเหลือผูประสบความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ขายไปมารายไดดีก็เลยทํากันอยางตอเน่ืองมาเร่ือยๆ  เน่ืองจากระบบอุปถัมภเปนระบบที่เกาแก
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มีมาชานานมาก  ระบบอุปถัมภจึงเปนระบบที่มีความสําคัญมากระบบหนึ่ง  และยังคงใชกันมาจนถึงทุกวัน
น้ี  แมวาจะมีระบบอ่ืนพยายามมาลบลางแลวก็ตาม ถือเปนระบบที่เปนหนามยอกอกของระบบคุณวุฒิ หรือ
ระบบคุณธรรม 
ลักษณะสําคัญของระบบอุปถัมภ 
 1.  อาศัยความเชื่อถือไววางใจ  ซ่ึงมาจากความมักคุนสนิทสนม  หรือเปนญาติพ่ีนองกัน  หรือเปน
คนบานเดียวกัน 
 2.  ไมมีความเปนระเบียบ  ไมมีกฎเกณฑชัดเจนแนนอน 
 3.  การบริหารสั่งการทุกขั้นตอนเปนไปตามความพอใจของผูมีอํานาจ 

ขอดี 
 1.  สามารถบริหารงานไดรวดเร็ว  เพราะผูบริหารสั่งการไดเองทันที ไมมีหลักเกณฑอะไรกําหนด
แนชัด 
 2.  เปลี่ยนแปลงแกไขไดสะดวก  เน่ืองจากไมมีกฎเกณฑที่ชัดเจน ผูบริหารสั่งการไดเอง สามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรก็ได 
 3.  มีความขัดแยงนอย เน่ืองจากเปนระบบเครือญาติ พรรคพวก เปนพวกเดียวกันทั้งหมด  
 4.  เหมาะสมกับตําแหนงบางตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนงที่ตองการผูที่ไววางใจได เชน ตําแหนง
ที่เกี่ยวของกับดานการเงนิ  หรือตองการคนที่รักษาความลับไดดี  
 5.  สอดคลองกับการปกครองที่มีระบบพรรคการเมือง เพราะการเมืองเปนตัวการสําคัญที่ผลักดัน
ใหเกิด อาจกลาวไดวา ทุกพรรคการเมืองใชระบบอุปถัมภทั้งสิ้น   
 ขอเสีย 
 1.  ไมมีหลักประกันวาจะไดคนที่มีความสามารถเขามาทํางาน  เพราะถาเปนคนที่มีความสามารถ
จริง ก็ไมจําเปนตองใหคนฝากเขาทํางาน 
 2.  มุงรับใชบุคคลมากกวาหนวยงาน  เพราะมีผลประโยชนมาเกี่ยวของ  
 3.  ผูปฏิบัติงานขาดความมั่นคงและไมมีหลักประกันเรื่องความกาวหนา  เน่ืองจากไมมีหลักเกณฑ
แนนอน  ทุกอยางเปนตามความพอใจ 
 4. ขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานไมดี จะเกิดขึ้นเฉพาะกับพวกเดียวกัน  

5. หนวยงานพัฒนายาก  เพราะไมมีการคัดคนที่มีความรูความสามารถเขาไปทํางาน นําแตพรรค
พวกกันเขาไปทํางาน 
2. ระบบคุณธรรม (Merit system) 
 บางครั้งเรียกวา ระบบคุณวุฒิ ระบบคุณความดี  ระบบความรูความสามารถ เปนระบบที่คิดขึ้นมา
เพ่ือแกปญหาระบบอุปถัมภที่มีขอบกพรองหลายประการ  โดยเฉพาะการมุงเนนดานความรูความสามารถ
ของคนที่จะรับเขามาทํางาน 
ประวัติความเปนมาของระบบคุณธรรม 
 Federick Mosher แบงรัฐบาล USA ออกเปนยุคสมัยตางๆ ดังน้ี  
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 1.1 Government by Gentlemen (1789 – 1829) หรือรัฐบาลโดยสุภาพบุรุษ โดยในป 1789 
George Washington เขารับตําแหนงประธานาธิบดี (ประกาศเอกราชป 1776 แตสงครามยังไมจบ) เปน
ชวงที่คนที่จะเขารับราชการตองมีการศึกษาดีและมาจากครอบครัวที่ดี ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ยังเปน
รูปแบบของระบบอุปถัมภ เพราะเปนชวงที่ถูกเรียกวา Guardian Period คือ เอาพวกตัวเองไว กีดกันคน
อ่ืนใหออกไป 
 1.2 Government by Common man (any man) (1829 – 1883) หรือรัฐบาลโดยคนธรรมดา เปน
ยุคสมัยของประธานาธิบดี Andrew Jackson ถือเปนชวงที่ระบบอุปถัมภเฟองฟูมาก โดยมองวาตําแหนงขา
ราชการไมใชวิชาชีพ ใครก็ทําได จึงแตงตั้งบุคคลภายนอกเขามาอยางกวางขวาง ขาราชการตองจงรักภักดี
ตอพรรครัฐบาล 
 1.3 Government by the Good (1883 – 1906) หรือรัฐบาลโดยคนดี จุดหักเหเกิดจากการลอบ
สังหาร ประธานาธิบดี James Garfield ที่สถานีรถไฟใน Baltimore โดยหัวคะแนนที่ไมไดผลตอบแทนจาก
การหาเสียงเพราะตองการเปนกงสุลใหญใน Paris ทําใหคนสวนใหญรับไมไดที่ระบบอุปถัมภทําใหเกิดเปน
แบบน้ี อีกทั้งในอังกฤษเริ่มใชระบบคุณธรรม เลยทําใหเกดิการเสนอกฎหมาย “Civil Service Reform Act” 
(Pendleton Act) เพ่ือใชในการคัดคนมีความรูความสามารถเขามาทํางาน 
 1.4 Government by the Efficient (1906 – 1937) หรือรัฐบาลโดยผูมีประสิทธิภาพ เปนชวงเดียว
กันกับ Paradigm ที่ 1 คือ เกิดแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management)  
 1.5 Government by Administration (1937 – 1955) หรือรัฐบาลโดยนักบริหาร เปนชวงเดียวกับ 
Paradigm ที่ 2  ซ่ึงเนนดานการหลักบริหารมากขึ้น 
 1.6 Government by Professional (1955 – ปจจุบัน) เปนรัฐบาลที่มีการคัดคนที่มีความรูความ 
สามารถเหมาะสมกับตําแหนงเขามาทํางาน 
 ในขณะที่อีกตําราหนึ่งกลาวถงึวิวัฒนาการของระบบคุณธรรมไววามี 4 ชวง ไดแก 

1. The Formative Period (1789 – 1829) 
2. The Spoils Period (1829 – 1883) 
3. The Reform Peiod (1883 – 1905) 
4. The Modern Period (1905 – ปจจุบัน) 

หลักการของระบบคุณธรรม (Merit principle) ของ USA 
 1.  การสรรหาตองเปดกวาง  (open to all) เปดโอกาสใหทุกคนที่มีคุณสมบัติตามกําหนดมีประ
สิทธิสอบโดยไมคัดเลือกเชื้อชาติ ผิวสี  ศาสนา (ไทยยังจํากัด) 
 2.  ไมมีการเลือกปฏิบัติ  ไมมีการปฏิบัติตอกลุมใดเปนพิเศษ  ทุกคนเสมอภาคกัน ถามีคุณสมบัติ
ถือวาบุคคลนั้นมีโอกาสไดรับการคัดเลือก 
 3.  ใหคาตอบแทนตามคาของงาน (Equal pay for work of equal value) อยางเปนธรรม ทําการ
ประเมินคางานและใหคาตอบแทนตามคาที่ประเมินได 
 4.  ตองมีความซื่อสัตยสุจริต  และรับผิดชอบตอผลประโยชนสวนรวม  ใหสามารถตรวจสอบได 
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 5.  ผูปฏิบัติงานตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Efficient and effective use of 
federal work force) 
 6.  ปฏิบัติงานตองใหไดผลตามที่กําหนด สอดคลองกับคาตอบแทน 
 7.  ผูปฏิบัติงานพึงไดรับการศึกษาและอบรมตามที่เหมาะสม  
 8.  ผูปฏิบัติงานพึงไดรับความคุมครองจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  หรือไมชอบพอเปน
การสวนตัวหรืออยูภายใตอิทธิพลการเมือง คือตองการแยกขาราชการประจําออกจากการเมือง 
 9.  ผูปฏิบัติงานยอมไดรับความคุมครองจากการแกแคน  เน่ืองจากเปดเผยขอเท็จจริง เกี่ยวการ
กระทําที่มิชอบ 
หลักการของระบบคุณธรรม (Merit principle) ของไทย 
 ไทยเริ่มจัดระเบียบขาราชการพลเรือนเขาสูระบบคุณธรรม เม่ือป พ.ศ.2471 โดยมีพระราช บัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนขึ้นเปนฉบับแรก มีหลักการตามที่ปรากฏในคําปรารภของพระราช บัญญัติฉบับ
น้ันวา “โดยที่มีพระราชประสงคจะทรงวางระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนไปในทางเลือกสรรผูมีความรู
และความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพไมมีกังวลดวยการแสวงผลประโยชนในทางอื่น สวนฝายขางราช
การก็ใหไดประโยชนยิ่งขึ้น เน่ืองจากความสะพรั่งพรอมดวยขาราชการซึ่งมีความสามารถและรอบรูในวิถี
และอุบายของราชการ  กับหนาที่และวินัยอันตนพึงรักษาเปนนิตยกาล” ถือเปนหลักฐานที่บอกวาประเทศ
ไทยไดเปลี่ยนมาเปนระบบคุณธรรม  
ลักษณะสําคัญของระบบคุณธรรม 
 1. การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการโดยการสอบแขงขัน (Competence) ถือเปนวิธีการอันหนึ่งที่
จะใหความยุติธรรม ใหไดคนดีและขจัดอุปสรรคในการปองกันการบรรจุแตงตั้งคนที่ไมมีความรูความ
สามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการดวย 
 2. ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) คือสิทธิในการสมัครสอบแขงขันเขารับราช
การนั้นตองเปดทั่วไป (open to all) เปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามที่กําหนดไวทุกคนมีสิทธิ
มาสมัครสอบได 
 3. หลักประกันความมั่นคง (Security of Tenure) คือใหหลักประกันที่ม่ันคงวาหากขาราชการยัง
ปฏิบัติงานดี มีความประพฤติดี จะไมถูกใหออกจากราชการโดยเหตุผลสวนตัวหรือเหตุผลทางการเมือง 
 4. ความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) คือตองจัดใหขาราชการประจําอยูนอกการ
ควบคุมทางการเมือง ตองปองกันมิใหขาราชการประจําถูกแทรกแซงทางการเมือง เพ่ือใหขาราชการประจํา
ไดปฏิบัติหนาที่ไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนโดยเครงครัด ไมอยูใตอิทธิพลของนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองใดๆ  
 ขอดี 
 1.  สอดคลองกับระบบประชาธิปไตย  เน่ืองจากใหความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในโอกาส 
เชน การเปดโอกาสใหมีการสอบแขงขัน (Open to all) 
 2.  ไดคนมีความรูความสามารถเขามาทํางาน  เพราะมีการสอบคัดเลือก ประเด็นคือขอสอบจะตอง
ดี ขอสอบจะเปนเครื่องจําแนกความรูความสามารถของคน  ชวยใหคนไดมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 
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 3.  สรางขวัญและกําลังใจ  เพราะไดหลักประกันที่ม่ันคง  และมีความกาวหนาในอาชีพ  แตปจจุบัน
จะมีการประเมิน  ถาไมผานเกณฑจะไมจางตอ 
 4.  ชวยใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ เปนผลทางออม เพราะการไดคนที่มีความรูความสามารถเขา
ไปทํางาน ทําใหหนวยงานมีความกาวหนา 
 5.  สงเสริมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิผูปฏิบัติงาน  เปนความเสมอภาคภูมิใจที่ไดทํางานดวยความรู
ความสามารถของตนเอง 
 ขอจํากัด 
 1.  มีความลาชา  เสียเวลา เพราะการสรรหาตองผานขั้นตอนมากมาย  
 2.  สิ้นเปลืองคาใชจาย  เน่ืองจากกระบวนการขั้นตอนมาก  จึงตองใชวัสดุตางๆ มาก และบางครั้ง
ก็ไมประสบความสําเร็จ  
 3.  สรางความสัมพันธแบบทางการมากเกินไป  วิธีการปฏิบัติตองเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ  
ทุกอยางเปนทางการหมด เพราะเปนเรื่องสําคัญและทําใหคนมักไมอยากยุง 
 4.  จะไดผลตอเม่ือทุกฝายใหความรวมมือ  ตั้งแตผูบริหารระดับสูง  ลงมาถึงผูปฏิบัติงานระดับลาง  
ตองรวมมือประสานกันดวยดี 
 ประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฉบับใหม  

1. มีการตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลคือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (กพค.)  
2. แยกองคการออกกฎกับองคการที่ตรวจกฎ 

แยกองคการบังคับใชกฎกับรับรองทุกข 
แยกองคการสั่งลงโทษกับรองทุกข 

3. มีหลักประกันความเปนอิสระในการใชดุลยพินิจของ กพค. 
4. มีหลักประกันความเปนมืออาชีพ 
5. มีหลักประกันความเปนธรรม 
6. อํานาจหนาที่ 

 
นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 นโยบาย หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ (course of action) หรือแผนปฏิบัติ (plan of action) 
นโยบายเปนเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค   
ความสําคัญของนโยบาย  

1.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยใหหนวยงานบริหารงานไดบรรลุวัตถุประสงค 
2.  ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถูกตองตรงกัน  ยุติการถกเถียงโตแยง 
3.  ชวยใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ที่มาของนโยบาย 
 1. เกิดจากการปฏิบัติงานในอดีตของหนวยงานนั้นๆ เม่ือผูบริหารเห็นความจําเปนวาตองมีการ
เขียนกําหนดไว เพ่ือใหทราบทั่วกันทั้งองคการ 
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 2. เลียนแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น หากเห็นวาเปนนโยบายที่ดี เชน เห็นวานโยบาย HR 
ของหนวยงานอื่นดี ก็นํามาใชบาง 
 3. เกิดจากทัศนคติ ความเชื่อ ปรัชญาในการบริหารของผูบริหารทุกระดับ 
 4. เกิดจากความรู ประสบการณที่ไดรับจากการแกไขปญหาตางๆ เม่ือเกิดสถานการณหน่ึงๆ  
ก็พยายามหาทางแกปญหา จึงกําหนดเปนนโยบายออกมา เชน เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เกิดนโยบาย 
downsizing หรือ early retire 
เหตุผลความจําเปนที่ตองมีนโยบาย 

1.  เพ่ือที่จะใหมีการศึกษาความตองการขั้นพ้ืนฐานขององคการและผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศ
ทางเดียวกัน 

2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานที่คงเสนคงวา มีระบบระเบียบชัดเจน จะชวยขจัดระบบอุปถัมภและ
การเลือกปฏิบัติลงไปไดมาก 

3. เพ่ือทําใหเกิดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน แมจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารก็ตาม 
4. เพ่ือชวยกําหนดมาตรฐานในการทํางาน โดยการเปรียบเทียบผลงานที่ปฏิบัติไดจริงกับนโยบาย

ที่กําหนดไว 
5. เพ่ือสรางความภักดีตอองคการและความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน หากนโยบายนั้นไดถูก

กําหนดไวอยางถูกตองเหมาะสมและเปนธรรม 
หลักเกณฑที่จะทําใหนโยบายประสบความสําเร็จ 
 1. ความสอดคลอง (congruency) นโยบายจะตองมาจากวัตถุประสงค เพราะนโยบายถือเปนวิธี
การ (means) หรือเปนเครื่องมือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 2. ความเขากันได (compatibility) แตละนโยบายของหนวยงานจะตองไปดวยกันไดกับนโยบาย
ใหญขององคการ เพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกันขององคการ 
 3. ความชัดเจน (clarity) มีความชัดเจน เขาใจไดงาย สามารถสื่อสารใหเขาใจไดตรงกันทั้งองคการ 
 4. เสถียรภาพ/ยืดหยุน (stability/flexibility) เม่ือนโยบายใดยังไมมีการยกเลิกจะตองทําตามที่
กําหนดไว ในขณะเดียวกันนโยบายจะตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ เพราะนโยบายเกิดขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณใหมๆ หากสถานการณเปลี่ยนไป นโยบายนั้นๆ ก็จะหมดความจําเปน กลาวได
วา ไมมีนโยบายใดเปนอมตะ ใชไดกับทุกสถานการณ 
 5. ความสอดคลองกับวัฒนธรรม (cultural appropriateness) ตองสอดคลองกับวัฒนธรรมขององค
การและของสังคมนั้นๆ นโยบายนั้นจึงจะสามารถปฏิบัติไดและมีประสิทธิภาพ เชน สมัยกอนมีนโยบายให
คนไทยใสหมวกเพื่อแสดงใหเห็นวาไทยเปนประเทศสมัยใหม โดยไปเลียนแบบชาติตะวันตก ซ่ึงสุดทาย
ตองเลิกราไปเพราะไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย ในขณะที่นโยบายเลิกกินหมากใชไดผลมากกวา 
 6. ความสัมพันธ (relationship) นโยบายตองออกมาเพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีเกิดขึ้นระหวาง
ผูปฏิบัติงาน 
 นโยบายถือเปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 5P’s  
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 1. HR Philosophy ตองมีปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ ตองดูแลและปฏิบัติตอผู
ปฏิบัติงานดวยดี 
 2. HR Policies ตองมีแนวทางในการปฏิบัติดาน HR 
 3. HR Programs ตองมีแผนงานโครงการตางๆ  
 4. HR Practices ตองมีวิธีปฏิบัติ 
 5. HR Procedure ตองมีกระบวนการ มีขั้นตอนดําเนินการ 
ตัวแบบนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยฮาเวิรด (Significant Issue of HRM Policy : 
The Harvard Model) มีดังน้ี 

1.  Employee Influence & Involvement  คือ การใหลูกจางในหนวยงานเขามามีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายโดยผานทางสหภาพแรงงาน 

2.  Human Resource Flow  คือ กระบวนการตาง ๆ ลวนมีสวนสําคัญในการบริหาร HR ทั้งสิ้น  
เชน  การรับคนเขาทํางาน  การทดลองงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน  การจูงใจให
คนทํางานอยูนาน ๆ เชน  การใหคาตอบแทน  เงินโบนัส  เปนตน 

3. Reward Systems คือ ตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจนสําหรับการจายคาตอบแทน 
4.  Work Systems ระบบงานที่จะทําใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางดีและเหมาะสม  

ที่มาของนโยบาย 
1.  นโยบายอาจกําหนดขึ้นมาไดทั้งแบบ Top down หรือ Bottom up แตของไทยมักจะคุนเคยกับ 

Top down สวนในหลาย ๆ ประเทศใชเปน Bottom up  
2.  นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว (Radical) หรือคอยเปนคอยไป หรือเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 

(Conservative) เน่ืองจากไมตองการใหเกิดปญหา 
3.  นโยบายอาจไดมาจากหลักการ (Principle) หรือไดมาจากหลักความสะดวกในการบริหาร 

(Expediency) 
4.  นโยบายเปนแบบเชิงรุก (Proactive) หรือเชิงรับ (reactive) ในอนาคตการบริหาร HR จะเนน

ในเชิงรุก  ซ่ึงจะตองมีการวางแผนลวงหนา  การบริหารเชิงรับเปนการบริหารที่ตองรอใหปญหาเกิดแลวจึง
คิดแกไข  ไทยมักเปนแบบเชิงรับ คือเกิดปญหาแลวคอยคิดนโยบายเพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก 

5.  นโยบายเปนแบบประนีประนอม (Compromise) หรือปะทะโดยตรง (Directive) ในสภาวะการ
แขงขัน บางครั้งอาจตองใชแบบประนีประนอม พูดคุยกัน 
ขั้นตอนของการกําหนดนโยบาย 
 ในทัศนะของ Paul and Faith Pigors มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การริเริ่มนโยบาย (Initiating a Policy) เปนการกําหนดวาจะทําอะไร และจะจางใครมาทํา 
2. การหาขอมูล ขอเท็จจริง (Fact-Finding) ตองหาขอมูลและขอเท็จจริงในเรื่องที่จะกําหนด 

เปนนโยบาย เพ่ือใหนโยบายที่กําหนดขึ้นมีความถูกตอง เชื่อถือได และใหประโยชนอยางแทจริง 
3. เสนอนโยบายตอผูบริหารสูงสุด (Recommending a Policy to Top Management) เพราะ 

นโยบายจะประกาศใชหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหเปนผูพิจารณาตัดสินใจ 
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 4. การเขียนนโยบาย (Putting a Policy in Writing) เม่ือผูบริหารยอมรับแนวนโยบายที่เสนอไป
แลว ก็จะนํามาสูการเขียนนโยบายซึ่งมีความจําเปนมาก เพราะจะเปนสิ่งที่ใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
งานและเปนภาระผูกพันใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
 5. การอธิบายและอภิปรายขอเสนอนโยบาย (Explaining and Discussing a Proposed Policy) 
การกําหนดนโยบายที่จะเกิดผลในทางปฏิบัติจะตองมีการอธิบาย อภิปราย ถกเถียงกันใหเกิดความเขาใจ
อยางถองแท 
 6. การอนุมัติและประกาศใชนโยบาย (Adopting and Launching a Policy) ขั้นตอนนี้เปนหนาที่
ของผูบริหารที่จะตองพิจารณาวานโยบายที่ผานกระบวนการขางตนมาแลวน้ัน มีความเหมาะสมที่จะ
ประกาศใชหรือไม โดยผูบริหารจะตองเปนผูอนุมัติและประกาศใชนโยบายเพื่อใหนโยบายไดรับการยอมรับ 
 7. การเผยแพรนโยบายใหทราบทั่วหนวยงาน (Releasing a Policy Throughout the Company) 
ตองเผยแพรใหผูปฏิบัติงานในองคการทุกระดับทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและยึดถือเปนหลักใน
การปฏิบัติงาน 
 8. การปฏิบัติตามนโยบาย (Administering a Policy) การกําหนดนโยบายจะบรรลุวัตถุประสงคก็
ตอเม่ือมีการปฏิบัติตามนโยบาย ดังน้ัน นโยบายที่กําหนดนั้นจะตองสามารถนําไปปฏิบัติได คือ ตองสอด
คลองกับสถานการณและความเปนจริงในสังคม 
 9. การติดตาม (Follow-up) ตองมีการตรวจติดตามวามีการนํานโยบายที่กําหนดไวไปปฏิบัติหรือ
ไม มีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม ซ่ึงการตรวจสอบและติดตามตองกระทําอยางสม่ําเสมอและเปนระบบจึง
จะไดประโยชน 
 10. การประเมินผลนโยบาย (Evaluating an Existing Policy) เพ่ือจะไดทราบวานโยบายที่กําหนด
ไวน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม  
 11. การปรับปรุงหรือการกําหนดนโยบายใหม (Restating or Re-formulating a Policy) นโยบาย
เปนการกําหนดเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในชวงเวลาหนึ่ง เม่ือเวลาเปลี่ยนไป นโยบายก็ตองมีการปรับปรุงให
เหมาะสม หรือหากปฏิบัติไปแลวเม่ือประเมินผลแลวพบวามีขอผิดพลาดก็ตองมีการกําหนดนโยบายขึ้นมา
ใหม 
ตัวอยาง นโยบายสวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- การจายคาจางที่เปนธรรม 
- สภาพการทํางานที่ดี 
- ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
- การมีสวนรวมของพนักงานในการบริหารงาน 
- โอกาสเติบโตกาวหนาของพนักงาน 
- ความสําคัญของพนักงานตอองคการ 
- ความสําคัญของกลุม ของทีมงาน 

ตัวอยาง  นโยบายขององคการภาครัฐ 
1.  นโยบายสวนรวม 
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- ยึดระบบคุณธรรม เปนหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- มีคณะกรรมการขาราชการ  หรือองคกรกลางสําหรับบริหารทรัพยากรมนุษย 
- ไมจางคนทดแทนคนที่เกษียณอายุ 
- ทําการจูงใจใหคนเกษียณกอนกําหนด 
2.  นโยบายแตละดาน (อาจออกมาในรูปของกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือระเบียบขอบังคับ) 
- นโยบายการสรรหา คัดเลือก เชน รับเฉพาะเมื่อมีอัตราวาง หรือรับเฉพาะคนใน 
- นโยบายการจายคาตอบแทน  จายตามเวลา เปนรายเดือน หรือรายป 
- นโยบายลดการพัฒนาบุคลากร การอบรม ศึกษาตอ  สัมมนา เม่ือเขายุควิกฤตเศรษฐกิจ 
- นโยบายการรักษาวินัย มีการใชระเบียบ กฎหมาย  ปจจุบันมีศาลปกครอง 
- สงเสริมขวัญและกําลังใจ เชน การคัดเลือกขาราชการดีเดน นักบริหารดีเดน ซ่ึงตองเปนสิ่ง 

ที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริง ไมเชนน้ันก็จะไมมีผล 
 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human resource planning) 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคัดสรรอัตรากําลังที่เหมาะสม 
และการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ เขามาทํางานในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปฏบิตังิาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 ตําราตางประเทศบอกวา การวางแผนกําลังคนเกี่ยวของกับการที่จะมีจํานวนคนที่ถูกตอง ในเวลาที่
ถูกตอง สถานที่ที่ถูกตอง และมีคุณสมบัติที่ถูกตอง (The Right Number at the Right Time and Place 
with the Right Skills)  
สาเหตุที่ตองทําการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 1.  เพ่ือใหหนวยงานรูวาตองการผูปฏิบัติงานอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร ทําอยางไรจึงจะใชเขาให
มีประโยชนเต็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หนวยงานตองมีการวัดความสามารถของบุคลากร 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรูวาหนวยงานตองการคนที่มีคุณสมบัติอยางไร เรามีคุณสมบัติอยางนั้น
หรือไม ถายังไมมีคุณสมบัติน้ันก็ตองไปพัฒนาตัวเองเพ่ือความกาวหนาในอนาคต  
 3. เพ่ือใหการสรรหาวาจางสรรหาบุคลากรเปนไปตามแผนที่วางไวตามความจําเปน เปนการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน 
 4. เพ่ือประโยชนในการวางแผนตอการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานของหนวยงาน คือหนวยงาน
ตองดูแลและพัฒนาบุคลากรของตน เวลาตองการเพิ่มคนก็จะสามารถคัดเอาจากคนในได 
 5. เพ่ือประโยชนในการวางแผนระยะยาวของประเทศ คือ ตองรูความตองการบุคลากรในสายวิชา
ชีพตาง ๆ วานอยเพียงใดเพื่อการวางแผนระยะยาวที่ถูกตอง ถือเปนการสรางอุปสงค (demand) และอุป
ทานทางดานกําลังคนมาใหสอดคลองตองกัน 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยโดยปกติแลวจะมุงเนน 3 ดาน ดังน้ี 
 1. การกําหนดจํานวนผูปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมในแตละชวงเวลา (เปนเรื่องของ demand)  
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 2. การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ ซ่ึงประเด็นนี้ไทยไมคอยสนใจ เพราะเชื่อวามี 
supply เพียงพอ ซ่ึงเปนการเขาใจที่ผิดมากเพราะไทยขาดแคลนหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาที่จําเปน
ตองการพัฒนาประเทศ โดยไมใชเพียงแคตอบสนองดานจํานวน/ปริมาณ แตตองเนนที่คุณภาพดวย (เปน
เรื่องของ supply)  
 3. การพัฒนาบุคคลใหพรอมปฏิบัติหนาที่ในทุกระดับตําแหนง พนักงานแตละคนจะไดมีความ
พรอมในการขึ้นรับตําแหนงใหมที่สูงขึ้น 
วัตถุประสงคของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 1. เพ่ือทดแทนบุคลากรที่หายไป เน่ืองจากทุกรอบการทํางาน ตองมีคนออกจากงานไมวาจะ
เกษียณ ตาย ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ถูกโอนหรือยายงาน ขอลาไปศึกษาตอ หรือลาออก ซ่ึงไมวา
กรณีใดๆ ก็จําเปนตองอาศัยสถิติตัวเลขจากงานทะเบียนประวัติขององคการ เพ่ือนํามาคํานวณถึงจํานวน
คนที่ตองการในอนาคต  
 2. เพ่ือประโยชนในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต เพ่ือรองรับกับการขยายปริมาณงาน
ขององคการ 
 3. เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลใหมที่องคการตองการสําหรับงานใหมๆ ที่เกิดขึ้น เพราะคนเกาอาจะไมมี
ความรูความสามารถที่เหมาะสม หรือเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการทํางาน เพ่ือใหพนักงานที่
มีความรูความสามารถเขามาทํางานใหองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการหรือขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย (ดูรูปหนา 117)  
 ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษยเริ่มที่การวางแผนกลยุทธของหนวยงาน ในระยะยาวหนวย
งานจะทําอะไรบาง ผูรับผิดชอบตองรูวาแผนทรัพยากรมนุษยของหนวยงานเปนอยางไร 
การคาดคะเนดานอุปสงค (Demand) 

1. เชิงปริมาณ  โดยการใชสถิติ วิเคราะห อัตราสวนและสัดสวนดังกลาว รวมทั้งวิเคราะหความ 
ถดถอย 

2. เชิงคุณภาพ /ใชวิจารญาณ เชน Brainstorming / คาดคะเนความตองการของผูใช 
การคาดคะเนดานการสนองตอบ (Supply) 

1. ใชระบบขอมูลทรัพยากรมนุษย (HRIS) 
2. จัดหา Skill Inventory, Management Inventory 
3. จัดทําผังการทดแทน (Replacement Chart) เชน ถามีการเกษียณ จะเอาใครมาแทน ตอง 

อาศัยผลการประเมินมาชวย 
4. การวางแผนทดแทน (Succession plan)  
ลักษณะที่ 3 และ 4 ใกลเคียงกัน โดยวิธีการที่ 3 จะระบุชัดเจน แตวิธีการนี้จะเปนภาพรวม 

ทั่วๆ ไป เชน กรณีการสืบสันตติวงศจะมองภาพรวมทั้งหมด 
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สภาพแวดลอมภายนอก 
สภาพแวดลอมภายใน 

 
                                                                                         หนวยงานจะไปในทิศใด 
 
   
 
          ขั้นตอนการวางแผน 
                            
                       1        3       2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Human Resource Planning Process 
 

หลักเกณฑการพิจารณา ใหพิจารณาทั้ง Demand และ Supply 
Demand พิจารณาจาก 
1. นโยบายของรัฐบาล  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจุบันอยูในแผน 10  
3. แนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
Supply พิจารณาจาก 
1. จํานวนประชากร หรือกําลังแรงงาน 

แผนกลยุทธ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

คาดคะเนความ
ตองการดาน HR 

(ดานอุปสงค) 

คาดคะเนความ
ตองการแรงงาน 
(ดานอุปทาน) 

เปรียบเทียบ
ระหวาง อุปสงค
และอุปทาน 

อุปสงค 
= 

อุปทาน 

ปญหาคนลนงาน, 
มีคนในองคการ
มากเกินไป 

ขาดแคลนแรงงาน 

 
ไมตองทําอะไร 

ลดการจางงาน,ลดชั่ว
โมงทํางาน,เกษียณกอน
กําหนด,ใหออก, ปรับลด

อัตรากําลัง 

กระบวนการสรรหา 

คัดเลือก 

ไมมีทางเปนไปได 
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3. แผนการศึกษาของชาติ ถาการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมเปน 12 ป จะทําใหกําลังแรงงานเขา 
สูตลาดชาลง 

4. จํานวนกําลังแรงงานสาขาตาง ๆ สาขาใดมีนอยตองเรงผลิต สาขาใดมีมากตองชะลอ 
การผลิตลง 
เทคนิคการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษย (HR Forecasting Techniques) 

1. เทคนิคการพยากรณแบบฐานศูนย (Zero-Based Forecasting) เอามาจากการวิเคราะหงบ
ประมาณ เริ่มโดยการวิเคราะหภาระงาน (workload) เปนวิธีการที่ดีคือเริ่มตั้งแตตน แตจะสิ้นเปลืองคาใช
จายมาก ถาองคการไมถึงขั้น Re-engineering ก็อาจจะไมจําเปน 

2. เทคนิคการพยากรณจากเบื้องลาง (Bottom-up Approach) นิยมในประเทศที่เนนการกระจาย
อํานาจ ขอมูลที่ไดมาตองถูกตอง แมตรง 

3. การใชตัวแปรคาดคะเน (Use of Predictor Variables) เปนการใชภาระงานเปนตัวกําหนด ใช
ขอมูลในอดีตเปนตัวคาดคะเนความตองการในอนาคต 

4. Delphi Technique บางครั้งเรียกวา Expert Forecasting เปนการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูกําหนด
ความตองการ 

5. การจําลองสถานการณ (Simulation) โดยการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหตัวแบบจําลองของสถาน
การณที่เปนจริง ซ่ึงจะชวยใหเห็นตัวอยาง 
วิธีการลดพนักงาน (ลดคาใชจาย - Downsizing) 

1. เลิกจาง (Layoffs) จะมีผลกระทบรุนแรงที่สุด 
2. ใหลาโดยไมจายเงิน (Leave of Absence without pay) เปนวิธีการที่หลายประเทศไมเห็นดวย 
3. ใหยืมตัวไปทํางานที่อ่ืน (Loaning) ภาครัฐใชบอย เพ่ือจะไดไมตองตั้งอัตราใหม  
4. การทํางานรวม (Work Sharing) ในไทยไมคอยมีการใช 
5. ลดชั่วโมงการทํางาน (Reduced Work Hours) 
6. ใหเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retirement) โดยวัตถุประสงคจริงๆ คือเพ่ือใหเกิดการทด

แทน (Replacement) โดยการจางคนรุนใหมไฟแรง แตไทยนํามาใชผิดวัตถุประสงค 
7. ไมจางคนใหมเม่ือมีตําแหนงวางลง (Attrition) ไทยนํามาใชโดยเรียกวาเปน Early Retirement 

ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
1. การสนับสนุนจากผูบริหาร ผูบริหารตองเขาใจวาผลอาจจะไม 100% เพราะเปนการคาดคะเน และผู
บริหารเองก็ตองลงมารวมคิด ตองเอาจริง จึงจะเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมที่สุด 
2. การคาดคะเน  การวางแผนเปนเรื่องของอนาคต เปนการคาดคะเนสิ่งที่คาดวาจะเกิด ดังน้ัน เพ่ือใหเกิด
ขอผิดพลาดนอยที่สุด ตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการคาดคะเน 
3. ตลาดแรงงาน  ตองใหการสื่อสารดานขาวสารแรงงานทั่วถึง 
4. ความไมแนนอนของสถานการณ ประเทศพัฒนาแลวสถานการณภายในประเทศคอนขางนิ่ง ปญหาจะ
นอย คาดคะเนไดงายกวา 
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5. ความพรอมดานขอมูล/สารสนเทศ  ในโลกปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหขอมูลมีมาก
ขึ้นนําไปสูการคาดคะเนที่งายขึ้น 
 
การประเมินคางาน (Job Evaluation) 
 การประเมินคางานเปนสวนหนึ่งของระบบคาตอบแทนซึ่งหนวยงานจะกําหนดคาของงานหนึ่งๆ 
โดยการเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ 
ขั้นตอนในการประเมินคางาน 
 1. การตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน เปนเพราะงานมีความสลับซับซอนมากขึ้น ไมสามารถให
ใครคนใดคนหนึ่งพิจารณาโดยลําพังดวย 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ควรเก็บใหละเอียดถี่ถวน และตองเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเพ่ือใหได
ขอมูลที่ถูกตอง 

5. การกําหนดปจจัยที่เปนคาของงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาคเอกชนใชวิธีการสํารวจ (Survey) ซ่ึงภาครัฐไมคอยไดใช เชน ถาตองการรูวาจะจายคาจางหรือ
เงินเดือนเทาไร ก็ตองสํารวจวาที่อ่ืนจายเทาไร แลวคอยจายตามอัตรานั้น หรืออาจมาก-นอยกวาก็ได การ
ใชวิธีวิเคราะหงานรวมกับวิธีการสํารวจ หรือเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึง ผลลัพธออกมาเหมือนกัน คือ สามารถ
กําหนดคาตอบแทนได  

การประเมินคางาน มีวิธีหลัก 4 วิธี คือ 
1. วิธีเรียงลําดับ (Ranking Method) 

การสํารองคาจาง 
เงินเดือน 

ปจจัยที่ใหคาตอบแทน 
คําบรรยายลักษณะงาน 

Job description 

มาตรฐานกําหนดคางาน 

การจําแนกงาน (ตําแหนง) 
การจัดลําดับ 

การกําหนดคาตอบแทน 

การประเมินคางาน 
Job evaluation 

การวิเคราะหงาน 
Job analysis 
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เปนแนว Scientific Management ใชวิธีเรียงลําดับตามความสําคัญของงาน งานไหนสําคัญ
มากไดมาก สําคัญนอยไดนอย โดยนําเอาตําแหนงงานทั้งหมดในหนวยงานมาเรียงลําดับ เหมาะกับหนวย
งานขนาดเล็ก มีผูปฏิบัติงานไมมาก 

 เทคนิคในการจัดลําดับ 
- เรียงลําดับแบบอนุกรม โดยการเรียงลําดับไปเรื่อย ๆ 
- ใชการเปรียบเทียบเปนคู คือ เปรียบเทียบทีละ 2 ตําแหนง 

สูตร จํานวนคู = 
 

ขอดี ขอจํากัด 
1. ประเมินคางานไดรวดเร็ว และงาย 
2. ใชเวลาทํานอย ประหยัดคาใชจาย 
3. สามารถอธิบายใหเขาใจไดงาย 

1. ใชไดเฉพาะองคการขนาดเล็ก มีคนทํางานนอย 
ประมาณ 10-20 คน 

2. การกําหนดชวงระหวาง ranking ใหเทากัน ไมนาจะ
ถูกตอง 

3. การประเมินขึ้นอยูกับอัตวิสัยของผูประเมินสูง 
2. วิธีจําแนกระบบตําแหนง (Classification Method) 

เปนความพยายามแกจุดออนของวิธีแรก พยายามแยกแยะออกเปนชั้น/ระดับ เปนที่มาของ 
การจําแนกตําแหนง โดยพิจารณาจากคําบรรยายลักษณะงานวาแตละงานควรอยูในระดับใด(ชั้นใด) และ
ควรมีกี่ระดับ(ชั้น) 

ขอดี ขอจํากัด 
1.  ใชในภาครัฐทุกระดับ จึงเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติ

งาน 
2.  ปรับเขากับองคการขนาดใหญไดดี 
3.  กําหนดหลักเกณฑกวาง ๆ จึงทําใหใชไดนาน ไม

ตองมีการเปล่ียนแปลงมากและบอยครั้ง 

1. หลักเกณฑที่กําหนดกวางเกินไป ไมเหมาะกับงานบาง
งาน (จัดระดับตําแหนงไดไมเหมาะสม) 

2. ผูประเมินคางานสามาถประเมินไมตรงกับความเปนจริง
ได 

3. วิธีเปรียบเทียบองคประกอบ (Factor Comparison Method) 
วิธีน้ีกําหนดใหผูประเมินเลือกและประเมินตําแหนงงานหลัก (Key Job หรือ Benchmark Job) 

ซ่ึงจะตองรูวาหนวยงานที่จะทําการประเมินมีตําแหนงงานหลักอะไรบาง 
งานหลัก คือ งานที่หนวยงานนั้นจําเปนตองมี หรืออยูใน Line Function ซ่ึงงานหลักไมจําเปน

ตองไดคาของงานสูงกวาตําแหนงงานอ่ืน ๆ เสมอไป ขึ้นอยูกับวาเปรียบเทียบกับตําแหนงอะไร  
จุดออนอยูตรงที่กําหนดใหผูประเมินเลือกประเมินตําแหนงงานหลักตามปจจัยที่ใหคาตอบแทน

ที่ไดกําหนดไวแลว 
ขอดี ขอจํากัด 

1. เปนวิธีที่มีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมาก 
2. เปนวิธีที่สามารถทําไดงายกวา Point Method 
3. สามารถผูกพันกับอัตราคาจางในตลาด 

1. เปนวิธีที่อธิบายใหผูถูกประเมินเขาใจไดยาก 
2. เมื่อประเมินคางานแลว การปรับเปล่ียนทําไดยาก 

 

( )
2

1−NN
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4. วิธีใหคาคะแนน (Point Rating Method) 
วิธีน้ีเปนที่นิยมในภาคเอกชน ซ่ึงจะใชการประเมินคางาน แตภาครัฐจะใชวิธีจําแนกตําแหนง 

วิธีที่ 4 คลายกับวิธีที่ 3 ในบางเรื่อง คือ ตองกําหนดวาปจจัยที่ใหคาตอบแทนมีอะไรบางเหมือนวิธีที่ 3 แลว
ตองกําหนดปจจัยยอยดวย ยิ่งละเอียดยิ่งดี แลวใหคะแนนโดยถือตามคาสัมพัทธ  จุดออนของวิธีน้ีคือ ใหคา
คะแนนโดยถือตามคาสัมพัทธ (Related Value) คือ เอาคาของทุกปจจัยมารวมกัน จากนั้นประเมินคางาน
แตละงาน โดยใหคะแนนลงไปทุกปจจัยแลวนําคะแนนที่ไดมาคิดคาตอบแทน วิธีน้ีเปนวิธีที่คอนขางตรง แต
ตองไปพิจารณาวาจะใชปจจัยอะไรบาง ซ่ึงไมมี Universal Factors แตละหนวยงานสามารถออกแบบไดเอง
วาจะใชปจจัยอะไรบาง  

ปจจัยที่นิยมใหคาคะแนน ไดแก  
1. ทักษะ อาจแยกปจจัยยอยออกเปน การศึกษา ประสบการณ ความคิดริเร่ิม หรือ know how 

เปนตน  
2. ความรับผิดชอบ อาจแยกยอยออกเปน รับผิดชอบทั้งหนวยงาน หรือเฉพาะหนวยยอย รับ

ผิดชอบดานการเงินเฉพาะบังคับบัญชา หรือดานบริหาร 
3. Effort อาจแยกยอยออกเปน พลังกาย พลังความคิด หรือการมีวิสัยทัศนที่ดี 
4. Working Conditions อาจแยกยอยออกเปน งานเสี่ยงภัยอันตรายหรือไม มีความปลอดภัย

แคไหน ซ่ึงบางงานใหคาตอบแทนสูงเพราะมีความเสี่ยงสูง เปนตน 
นอกจากนี้ควรมีการถวงน้ําหนักวาแตละปจจัยใดสําคัญกวา และกําหนด Degree of Factor คือ

การแบงระดับคะแนน ซ่ึงไมจําเปนตองเทากันทุกปจจัย ขึ้นอยูกับความเหมาะสม เม่ือไดคะแนนแลวก็นํามา
เปรียบเทียบกับ Scale ซ่ึงผลที่ไดจะเปนคาตอบแทน 

ขอดี ขอจํากัด 
1.  มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง การเปรียบเทียบจะ

เปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนที่กําหนดไวแลว 
2.  ผูถูกประเมินทั่วไปยอมรับเพราะมีลักษณะเปน

คณิตศาสตร 
3.  สามารถปรับคะแนนใหทันสมัยเมื่อตําแหนงงาน

เปล่ียน มีการกําหนด Definition ไว 
4.  เปนวิธีเชิงปริมาณที่กําหนดคาเงินแตละงานได

งาย 

1. ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายสูง 
2. ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในการประเมินคางาน 

5. Guide Chart Profile Method หรือ Hay Method 
วิธีน้ีไดรับความนิยมมาก ใชปจจัยหลัก 3 ปจจัย ไดแก 
5.1 Know How มีปจจัยยอย 3 มิติ คือ การศึกษา ประสบการณ และทักษะการบริหาร  

ปจจุบันยังมีขอถกเถียงกันวาวิธีน้ีเหมาะสําหรับประเมินตําแหนงบริหารเทานั้นหรือไม เน่ืองจากบาง
ตําแหนงไมจําเปนตองใชทักษะการบริหาร ซ่ึง Hay Group ยืนยันวาใชประเมินไดทุกตําแหนง 

5.2 Problem Solving มีปจจัยยอย 2 มิติ คือ  
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  - Thinking Environment เปนงานที่ทําเปน routine มีปญหาอะไรก็แกไขเหมือนเดิม หรือ
ตองแกปญหาที่ไมเคยมีมากอน  

- Thinking Challenge งานมีความทาทายแคไหน ถาทําซ้ําบอย ๆ ก็ไมทาทาย แตถา 
ไมเคยมีมากอนก็ทาทายความสามารถของผูแกปญหา 

5.3 Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบที่จะตองถูกตรวจสอบ มีปจจัยยอย 3 มิติ คือ -  
เสรีภาพของการกระทํา 
- ขอบเขตความรับผิดชอบ 
- ผลกระทบ (impact) ของการกระทําที่มีตอหนวยงาน 

สรุป ไมมีวิธีการประเมินคางานใดที่สมบูรณในตนเอง ทุกวิธีมีขอดีและขอจํากัดทั้งสิ้น อยูที่วาจะนําไปใช
ในดานใด และจะนําไปใชอยางไร เพราะในความเปนจริงแลว เปาหมายของการประเมินคางานคือ เพ่ือให
เกิดความเปนธรรมภายใน (Internal Equity) คนที่ทํางานในหนวยงานเดียวกันตองไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงความเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับภายนอกดวย (External 
Equity) 
 
การจําแนกตําแหนง (Position Classification) 
 การจําแนก  (Classification)   หมายถึง  การแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามความยากงายของ
หนาที่รับผิดชอบ  เพ่ือเปนหลักในการกําหนดคาตอบแทน 
 ตําแหนง  (Position)  หมายถึง  งานหรือกลุมปฏิบัติ  ประกอบดวยหนาที่ความรับผิดชอบ  และ
ความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงคสําคัญในการจําแนกตําแหนง 

1. เพ่ือใชคนใหตรงกับงาน  ตรงกับความสามารถ (Put the right man on the right job) 
2. เพ่ือจายคาตอบแทนที่เปนธรรม (Equal pay for equal work) 

การจายเทากัน (Equal pay) วัดไดไมยาก เพราะเปนเม็ดเงิน 
งานเทากัน (Equal work) ในทางปฏิบัติไมเทากัน วัดไดยาก จึงถือวาไมตางกันโดยมีนัย 

ประโยชนของการจําแนกตําแหนง 
1. บอกรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับแตละคน  โดยใช Job  

description  
2. กําหนดคุณสมบัติที่จําเปนในการคัดเลือกพนักงาน เพ่ือใหรูวาตําแหนงงานนั้นๆ ตองการ 

คนแบบไหน จะไดคัดคนไดเหมาะสม 
3. กําหนดคุณสมบัติมาตรฐานของตําแหนง (Job Specification and job standard)  ตั้งแตชื่อ 

ตําแหนง สายงาน และระดับความชํานาญ (ที่ตองใช) 
4. สรางความเขาใจ ความเปนธรรมและเปนระบบเดียวกัน  ในการจัดระดับตําแหนง (ตาม 

ความสําคัญของงาน) 
5. เปนพ้ืนฐานในการสรางระบบจายคาตอบแทนที่เปนธรรม 
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ประเภทของการจําแนกตําแหนง 
1. การจําแนกตําแหนงตามชั้นยศ (Rank classification : RC) มีคุณสมบัติดังน้ี 
   1.1 ถือชั้นหรือยศ  ประจําตัวบุคคลเปนหลัก 
   1.2 กําหนดเงินเดือนตามชั้นหรือยศ 
   1.3 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองเปนตามชั้นหรือยศ 
   1.4 การดําเนินการดานบริหารบุคคลอื่น ๆ ใชชั้นหรือยศเปนหลัก 
   ขอด ี
   1. มีความยืดหยุนในการสรรหา จะเปดกวาง การสรรหาคนเขาหนวยงานทําไดสะดวก เพราะกําหนดคุณ
สมบัติไวกวางๆ ไมไดกําหนดรายละเอียดมากนัก 
   2. สอดคลองกับแนวคิดเรื่องงานอาชีพ (Career system) คือ การรับคนตั้งแตอายุนอย เพราะไมเนน
ความรูเฉพาะ ใชวิธีอาศัยจากประสบการณในการไตเตาขึ้นไปเรื่อยๆ  คนที่จะประสบความสําเร็จไดจะตอง
ดํารงตําแหนงอยูเปนเวลานาน 
   3. สอดคลองกับระบบการศึกษาที่สอนความรูหลายอยาง (Generalist) 
  ขอจํากัด 
  1. การสรรหาในปจจุบันตองการความรูเฉพาะอยาง เกิดจากแนวคิดของ USA ที่มุงเนน Specialist 
  2. คาตอบแทนไมเปนไปตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยเฉพาะประเด็นที่วางานเทากันหรือไม 
  3. เปดโอกาสใหใชระบบอุปถัมภ เพราะไมมีรายละเอียดควบคุม ผูมีอํานาจเขามาชวยคนของตนได 
  4. การกําหนดตําแหนงทําไดลาชา เพราะการจะเลื่อนไปยังชั้นยศสูงสุดไมสามารถเลื่อนไปไดโดย
อัตโนมัติ 
  5. ขวัญและกําลังใจผูปฏบิัติงานไมดี เพราะไมมีทางไปถึงจุดสูงสุดของหนวยงาน 
2. การจําแนกตําแหนงตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Duty and responsibility classification or position 
classification : PC) มีคุณสมบัติดังน้ี 
    2.1 ถือความรับผิดชอบตําแหนงหรืองานเปนหลัก  USA เรียกวา Rank in job 
    2.2 รับเงินเดือนตามระดับตําแหนง จะไดตําแหนงระดับใดตองมีการวิเคราะหตําแหนง 
    2.3 การแตงตั้งถือตามความรู ความสามารถ ประสบการณ 
    2.4 การบริหารงานบุคคลใชตําแหนงเปนหลัก (เปนแกนกลาง) 
    ขอด ี 
    1. การกําหนดตําแหนงรวดเร็ว คือ ทําเสร็จทั้งระบบแลวจะบอกวาตําแหนงน้ีอยูในสายงานใด จะขึ้นไป
ถึงระดับใด 
    2. คาตอบแทนเปนธรรมยิ่งขึ้น เพราะเปนไปตามระดับตําแหนง 
    3. การสรรหาคัดเลือกสามารถคัดบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    4. การบริหารบุคคลในขั้นตอนตาง ๆ ทําไดสะดวกและไดผลดียิ่งขึ้น เน่ืองจากเขียนไวละเอียด ไมเปน
แคกรอบกวางๆ อยางแตกอน 
    5. ขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานดีขึ้น 
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   ขอจํากัด  
   1. การจําแนกตําแหนงทําไดยาก แมจะจับคนลงไดเร็ว แตตอนกระบวนการสรางและวางระบบใชเวลา
นานมาก 
   2. ไมมีความยืดหยุน  เพราะตองระบุรายละเอียดไวทุกตําแหนง คลายการล็อคสเปค ทําอะไรนอกกรอบ
ไมได ทําใหบางครั้งมีคนที่มีความรูความสามารถ แตคุณสมบัติไมตรงก็จะเอามาใชงานไมได 
   3. การกําหนดคุณสมบัติไวเฉพาะ  อาจทําใหบางคนเสียเปรียบ 

ขอเปรียบเทียบระบบ RC กับ PC 
ขั้นตอน ระบบ RC ระบบ  PC 

1.  การสรรหา กําหนดพื้นฐานความรูไวกวางๆ สะดวก ไมยุง
ยาก หากใครตองการทดสอบความสามารถ 

ระบุคุณสมบัติไวชัดเจน (ความรูเฉพาะตําแหนง) 
ตองมีคุณสมบัติครบจึงจะมีสิทธิ 

2.  การคัดเลือก (การสอบ) เนนความรูความสามารถทั่วไป ถือตามคําบรรยายลักษณะงาน 
3.  การกําหนดเงินเดือน เปนไปตามชั้นยศ ตามระดับ (คาของงาน) เปนธรรมมากข้ึน 
4.  การโอนยายเลื่อนตําแหนง มีขอบเขตกวางขวาง มีขอจํากัดตามรายละเอียดของตําแหนง 
5.  การพัฒนาบุคลากร หาความจําเปนในการพัฒนาไดยาก ทําไดงายกวา 
 
 ปจจุบันมีพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฉบับใหม มีผลตั้งแต 26 มกราคม 2551 เปนการ
จําแนกตําแหนงออกเปน 4 สายงาน เพ่ือใหสอดรับกับบัญชีเงินเดือน ซ่ึงโดยบทเฉพาะกาลตองทําใหเสร็จ
ภายใน 1 ป 
 
 
 
 
 
 
    
                  บริหาร                           อํานวยการ                       วิชาการ                                ท่ัวไป 
 3.  การจําแนกตําแหนงตามคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของบุคคล (Qualification classification หรือ Academic 
rank classification : ARC) มีคุณสมบัติดังน้ี 
     3.1 ยึดถือคุณวุฒิของบุคคลเปนหลัก 
     3.2 ยึดความชํานาญและประสบการณ 

มีที่ใชอยูในขาราชการ  2  ประเภท คือ 
1. ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใชเฉพาะสาย ก. สวนสาย ข.และ ค ใชตามระบบขาราชการ

พลเรือน PC 
 2. ขาราชการครู ที่อยูในสายผูสอนในสถาบันราชภัฏ กับสถาบันราชมงคล ซ่ึงมีตําแหนงทางวิชา
การ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 
 การจําแนกแบบ ARC น้ีโดยชื่อหรือการจัดแบงเปนลักษณะ Rank  แตไดเอา ซี. เขาไปจับ เชน 
ผศ. ระดับ 6 – 8 , รศ. ระดับ 7 – 9  และ ศ. ระดับ 9 – 10 /11 

เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ชํานาญการ 

ปฏิบัติการ 

ทักษะพิเศษ 

อาวุโส 

ชํานาญการ 

ปฏิบัติงาน ตน 

สูง 

ตน 

สูง 
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 ขอดี  
  1. ไมถูกกําหนดตามอัตราวาง คือ เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ  ตาม พรบ. ใหม กลุมวิชาการจะเปนแบบน้ี 
เม่ือชํานาญมากขึ้นก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆ โดยใชอัตราตนเองปรับขึ้นไป 
 2. การพิจารณาขึ้นอยูกับคุณภาพของผลงานวิชาการ เชน การจะได ผศ. รศ. ศ. ขึ้นอยูกับคุณภาพ 
บางแหงเอาปริมาณเขาไปจับดวย 
 3. เลื่อนระดับทันทีเม่ือเงินเดือนถึงขั้นต่ํา 
 ขอจํากัด   
 1. มาตรฐานการพิจารณาตางกันในแตละแหง (แลวแตผูประเมิน) โดยจะมีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปน
ผูพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการ ดังน้ัน จึงไมมีทางที่จะเปนมาตรฐานเดียวกัน บางคนอาจ
ประเมินแบบเขม บางคนอาจประเมินแบบชวยกัน ทําใหเกิดความไมเปนธรรม 
 2. คุณสมบัติบางอยางเปนอุปสรรค เชน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะทํา ผศ. ไดตองมีอายุ
ราชการอยางต่ํา 2 ป เปนตน 
 3. คาตอบแทนต่ําไมดึงดูดคนเขาสูระบบ โดยจะใชบัญชีเดียวกับขาราชการพลเรือน ทําใหคาตอบ
แทนแรกเขาต่ํา เชน  จบระดับปริญญาเอก  ไดรับเงินเดือนระดับ 5 ขั้น 10,600 บาท 
 
คาตอบแทน (Compensation หรือ Remuneration) 
 ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของ HR เดิมใชแคคําวา เงินเดือน (Salary) คาจาง (Wage) เปนคาตอบ
แทนประเภทเดียวกัน แตคาจางมีความหมายกวางกวาเงินเดือน ภาครัฐมีการแบงแยกระหวางเงินเดือนกับ
คาจางออกจากกัน เงินเดือนรัฐจายใหกับขาราชการ  สวนลูกจางภาครัฐไมไดรับเงินเดือนแตไดรับคาจาง 
คําวา “คาตอบแทน” ถือวามีความหมายครอบคลุมความหมายทั้งหมด 
 เงินเดือน (Salary) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูปฏิบัติงานไดรับเปนการตอบแทนการปฏิบัติงาน โดย
การจายเหมาเปนรายเดือน และถือเปนรายไดประจํา 
 คาจาง (Wage) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากการปฏิบัติงานเชนกัน แตใชเกณฑ
การจายเปนชั่วโมง คาจางจะขึ้นลงตามจํานวนชั่วโมงของการปฏิบัติงาน 
ประเภทของคาตอบแทน 

1. คาตอบแทนหลัก (Basic compensation) หมายถึง  เงินเดือน คาจาง ซ่ึงเปนการจายเพื่อ 
ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2. คาตอบแทนเสริม  (Supplementary compensation หรือ Indirect compensation หรือ  
Benefits and services) ไดแก สวัสดิการประโยชนเกื้อกูลตางๆ ซ่ึงจายใหแกผูปฏิบัติงานนอกเหนือจากคา
จาง เงินเดือน อาจจะจายเปนเงินหรือบริการตางๆ ก็ได 

3. คาจางจูงใจ (Intensive pay หรือ Wage incentive) ภาครัฐมีนอยกวาภาคเอกชน ไดแก   
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป การใหคาคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ซ่ึงเปนการจายใหเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติ
งานที่ทํางานมีประสิทธิภาพ ไดผลงานตามมาตรฐานที่กําหนด หรือใหเปนรางวัลตามผลงาน 

บางครั้งมีการแบงคาตอบแทนออกเปน 2 ประเภท คือ 
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1. คาตอบแทนทางตรง ไดแก 
- เงินเดือน 

     - เงินขึ้นขั้น 
     - สิ่งจูงใจ 
     - การปรับคาครองชีพ (Cost of  living adjustment – COLA) หลายประเทศนิยมทํา โดยจะ

ปรับเรื่องนี้กอนการปรับขั้น 
2.  คาตอบแทนทางออม 
    - โครงการปองกันอันตรายตางๆ (Employee Security) เชน การประกันการวางงาน ประกัน

การถูกออกจากงาน 
    - การจายเงินใหในเวลาไมทํางาน (Payment for time not work) มาจากฐานการคิดวา คาจาง

คิดจากฐานการทํางานใน 1 เดือนมีการทํางาน 30 วัน แตในทางปฏิบัติไมมีใครมาทํางานครบ 30 วัน จะมี
วันหยุดประจําสัปดาห ดังน้ัน ในวันหยุดถือวามีการจายคาจาง เปนการจายเงินใหในเวลาที่ไมทํางาน นอก
จากนั้นยังมีการคิดเฉพาะในแตละวันอีก ในชวงที่ไมทํางาน เชน เวลาพัก  เวลาเบรก  เวลาที่ไปโทรศัพท 
เปนตน 

    - การใหบริการแกพนักงานและบําเหน็จพิเศษ (Perks) เชน จัดอาหาร จัดทุน 
เหตุผลที่ตองแบงคาตอบแทนออกเปนหลายประเภท 

1. หลักเกณฑ วัตถุประสงค วิธีการคิด คาตอบแทนแตละประเภทตางกัน โดยการคิดตองเนน 
เรื่อง equity ทั้งภายในและภายนอก เชน  

 - คาตอบแทนหลักประเภทเงินเดือน คาจาง จายตามคาของงาน 
            - คาตอบแทนเสริม เปนการจายในฐานเปนสมาชิกของหนวยงาน เชน คารักษาพยาบาล

จํานวนวัน เวลา เปนตน 

2. ขอผูกพันของคาตอบแทนแตละประเภทตางกัน ถาเปนกฎหมายจะมีผลผูกพันมาก หากจะ 
มีการแกไขตองทาํทั้งระบบ แตละประเภทมีขอผูกพันตางกัน 

-   ขาราชการไดรับเงินเดือนตามกฎหมายเงินเดือน 
-   ภาคเอกชนจายคาจางตามกฎหมายแรงงาน 
-   คาตอบแทนอื่น เชน คารักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร เปนกฎหมาย สวนของเอกชน 

เปนเพียงนโยบายของหนวยงาน 
3. เพ่ือใหเกิดการยืดหยุนในการบริหารคาตอบแทน  
4. เพ่ือใหมีการตอราองใหแตละฝายไดรับประโยชนมากขึ้น เชน เม่ือเพ่ิมเงินเดือนไมไดจะให 

เพ่ิมอยางอ่ืนแทนไดหรือไม 
วตัถุประสงคสําคัญในการจายคาตอบแทน 

1. เพ่ือการดึงดูด  จูงใจและรักษาพนักงานเอาไวกับหนวยงาน 
2. กระตุนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (Motivation Factor) 
3. เปนเครื่องมือในการควบคุมคาใชจาย ถือเปนเรื่องสําคัญ ถาควบคุมไมไดจะมีผลตอการ 
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แขงขันในตลาดโลก 

4. เปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5. ชวยสรางขวัญ กําลังใจ และความสัมพันธที่ดีระหวางลูกจางกับนายจาง 

ความสําคัญของคาตอบแทน 
คาตอบแทนในปจจุบันมีความเกี่ยวของกันทั่วโลก  มีการเปรียบเทียบกันวางานในตําแหนงน้ัน ๆ 

ประเทศไหนใหเทาไร  เพราะการจางสามารถติดตอกันไดทั่วโลก  ความสําคัญของคาตอบแทนจึงมีความ
สําคัญในทุกระดับ  ดังน้ี 

1. ตอผูปฏิบัติงานแตละคน 
    -  เปนแหลงรายได 

              -  เปนเครื่องสรางอนาคต  ซ่ึงจะตองมีเงินออม  
    -  เปนสิ่งจูงใจใหทํางานดี 
2. ตอองคการ / นายจาง 

-  เปนเครื่องชวยใหการบริหารบรรลผุล 
-  เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน  (Factor of production) คาจางคาแรงจะรวมอยูใน 

ผลผลิต 
-  เปนเครื่องกําหนดความเจริญกาวหนา  

 3.  ตอสังคมสวนรวมระดับประเทศ 
     - ดานเศรษฐกิจ คาตอบแทนเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของอํานาจซื้อของคนในประเทศ  เม่ือคนใช

จายมาก  รัฐจะไดภาษีมากมีการลงทุนมาก เศรษฐกิจจะเจริญเติบโต 
     - ดานสังคม ราคาสินคาควรแบงแยกชัดเจนระหวางการบริโภคของคนที่มีรายไดตางกันโดย

ตองเหมาะกับคาตอบแทนของคนในแตละระดับ 
     -  ดานการเมือง คาตอบแทนขาราชการไปผูกไวกับกฎหมาย เม่ือตองการปรับก็จําเปนตอง

ออกกฎหมายใหม  ซ่ึงเปนกระบวนการทางการเมือง ภาคเอกชนการปรับคาตอบแทนจะเปนเรื่องภายใน
หนวยงาน เพราะคาตอบแทนภาคเอกชนจะเปนความลับเฉพาะตัว บางแหงหามพนักงานเปดเผยรายได
ของตัวเอง 
หลักการสําคัญในการกําหนดคาตอบแทน (7 criterion for compensation policy effectiveness) 

1.  ความพอเพียง (Adequate) คาจางแรงงานจะตองพอเพียงที่จะเลี้ยงครอบครัวได ไมใชเพียงพอ
แตเฉพาะตัวผูเปนพนักงานเทานั้น 

2.  มีความเปนธรรม (Equitable) มีความเปนธรรมภายใน (Internal equity) และตองเปรียบเทียบ
กับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมภายนอก (External equity) 

3.  มีความสมดุล (Balances) ผูบริหารจะเปนผูกําหนดวาคาตอบแทนทั้ง 3 ประเภทควรจะเปนเทา
ใด ทั้งคาตอบแทนหลัก คาตอบแทนเสริม และคาตอบแทนจูงใจ โดยปกติคาตอบแทนหลักจะมีอัตราที่สูง
กวาคาตอบแทนอื่น ในภาคเอกชนก็เชนกัน ปจจุบันจะอยูประมาณ 70 : 30 
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4.  คาประสิทธิผลของงาน (Cost effectiveness) เงินเดือนขาราชการที่มองวานอยเปนการมองที่
เม็ดเงิน แตถามองที่ประสิทธิผลของงานอาจจะไมนอย 

5.  ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ (Secure) ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่จะสะทอนไปถึงความมั่น
คงในชีวิตและครอบครัวและเศรษฐกิจ 

6.  การใหสิ่งจูงใจ (Incentive providing) ใหสิ่งจูงใจเพื่อใหไดทํางานอยูกับหนวยงานนาน ๆ 
เพราะหนวยงานมีการลงทุนกับพนักงานสูง 

7.  พนักงานยอมรับ (Acceptable to employee) คาตอบแทนตองใหพนักงานยอมรับได 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาตอบแทน 

1.  อัตราคาจางทั่ว ๆ ไปในทองตลาด (Prevailing wages) ภาคเอกชนจะมีปจจัยการแขงขันเขามา
เกี่ยวของมาก 

2.  ความสามารถในการจาย (Ability to pay) คนจะเขาไปทํางานในหนวยงาน จะตองรูวาหนวย
งานสามารถจะจายเงินใหไดเทาใด เงินเดือนจะตันเร็วหรือชา 

3.  คาครองชีพ (Cost of living) เงินเดือนจะตองเหมาะสมกับคาครองชีพ ภาครัฐจะพิจารณาปรับ
เงินเดือนตามระดับคาครองชีพ โดยปกติจะปรับทุก ๆ ประมาณ 5 ปครึ่ง 

4.  ผลิตผล (Productivity) ถาหนวยงานมั่นใจวาผลิตผลดี การจายคาตอบแทนจะดีตาม 
5.  อํานาจตอรอง (Bargaining power) บางประเทศการจายคาตอบแทนขึ้นอยูกับอํานาจการตอ

รอง ถาสหภาพมีอํานาจมาก คาตอบแทนจะสูงขึ้น 
6.  ความตองการของงาน (Job requirements) ถางานตองการคนที่มีความรูสูง มีความเชี่ยวชาญ 

หรือคนที่หาไดยาก คาตอบแทนจะสูง 
7.  กฎหมาย (Laws) เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแพงพาณิชย เปนตน 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 
1. ระดับคาจาง (Pay level) มีอยู 3 ระดับ  ขึ้นอยูกับการกําหนดของผูบริหารตองการใหหนวยเปน 

Pay leader หรือ Pay follower 
   - จายสูง จะเปนแรงดึงดูดใหผูมีคุณสมบัติ ความสามารถสูง เขามาทํางาน และจูงใจใหทํางานได

นาน แตคาใชจายของหนวยงานจะสูง 
  - จายต่ํา  เปนการจายที่เม่ือเห็นวายังมีคนเขามาทํางาน โดยเฉพาะในชวงที่มีคนวางงานมาก 
  - จายตามราคาตลาด  เปนการจายตามราคาคาจางที่เปนจรงิในทองตลาด 

2.  โครงสรางคาจาง  ภาครัฐมีการจายตามอัตราบัญชีเงินเดือน 
  - ตัวกําหนดโครงสราง โครงสรางเงินเดือนของแตละหนวยงานมาจากปจจัยที่ใหคาตอบแทนตาง

กัน การใหนํ้าหนักแตละปจจัยจึงไมเหมือนกัน 
  - การเนนตามตลาดหรือเนนเฉพาะหนวยงาน ภาคเอกชนจะใชของภาครัฐเปนฐานโดยใหมาก

กวาภาครัฐประมาณ 20% 
  - การจายคาจางตามผลงาน  ถาผลงานสามารถนับชิ้นได ทําใหเกิดความเปนธรรมกับแรงงาน 

ที่มีฝมือ 
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  - แผนการจูงใจ ใชกับเซลลแมนเปนการใหคาตอบแทนจากการขาย 

ผลประโยชนเก้ือกูล (Benefits and  services, Employee services)  
ผลประโยชนเกื้อกูล  คือ  สิ่งซ่ึงนายจางจัดหาใหเปนรางวัลหรือบริการ  นอกเหนือจากคาจางเงิน

เดือน  เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ ใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ในภาคราชการจะเรียกวา “สวัสดิการ” กับ “ประโยชนเกื้อกูล” 
สวัสดิการ คือ สิ่งที่จัดเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ เพ่ือใหเกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตและ

เปนการบํารุงขวัญ เชน คารักพยาบาล คาชวยเหลือบุตร คาเลาเรียนบุตร เปนตน 
ประโยชนเกื้อกูล  คือ  เงินหรือสิ่งของที่ใหเพ่ือเปนสินนํ้าใจหรือจูงใจใหตั้งทํางาน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการทํางาน  หรือเพ่ือเปนบําเหน็จความชอบตอบแทนการทํางาน 
หลักการใหผลประโยชนเกื้อกูล 

1. ใหเพ่ือสนองความตามตองการหรือความจําเปนที่แทจริง 
2. มุงประโยชนของกลุมมากกวาของบุคคล  
3. การจัดประโยชนเกื้อกูลควรมีความยืดหยุน และปรับเขากับความตองการที่หลากหลายไดดี   
4. ควรมีการสื่อสารขอความอยางทั่วถึง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในคุณคาของประโยชนเกื้อกูลที่ 

องคการให 
5. คาใชจายในการใหผลประโยชนเกื้อกูลน้ันตองใหอยูในวิสัยที่จะทําไดและสมเหตุสมผล 

ผลตอบแทนที่หนวยงานจะไดรับจากการจัดใหมีผลประโยชนเกื้อกูล 
1. ทําใหการสรรหามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ทําใหขวัญและความภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 
3. ชวยใหอัตราการออกจากงานและขาดงานลดนอยลง 
4. เปนการโฆษณาประชาสัมพันธหนวยงานที่ดี 
5. ชวยลดอิทธิพลของสหภาพแรงงาน (การตอรองของสหภาพแรงงาน) 
6. ชวยลดโอกาสที่รัฐบาลจะเขามาแทรกแซงการบริหารของหนวยงาน 

ประเภทของประโยชนเกื้อกูล  (Type of benefits) 
1. ตามขอกําหนดของกฎหมาย (Legally required benefits) 
2. การประกันสังคม (Social security) 
3. การประกันการวางงาน  (Unemployment insurance) 
4. การลาเพื่อดูแลครอบครัวและรักษาสุขภาพ (Family & Medical) 
5. ตามความสมัครใจ (Voluntary benefit) 
6. จายเงินใหในเวลาที่ไมทํางาน (Pay for time not work) 
7. การประกันสุขภาพ (Health Benefit) 
8. การใหความมั่นคง (Security Benefit) ปองกันการสูญเสียรายได 
9. การใหบริการพนักงาน (Employee service) เชน 
   - ชวยดานการศึกษา 



รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย : รศ.ดร.จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ                                                                             หนา 24 
MPA21BK Learning Aid Team                                                                                                             Summary sheet 
 

   - ชวยเหลือดานการเงิน (เงินกู) 
   - การจัดอาหารราคาถูก 
   - การเดินทาง 
   - ความเปนอยูที่ดี 
   - นันทนาการ 
   - การใหใชรถบริษัท 
   - การใหที่จอดรถ 
   - การชวยเลี้ยงดูเด็ก 
   - การชวยเหลือดานกฎหมาย 
   - การประกันรถยนต 

ผลประโยชนเกื้อกูลในภาคเอกชน (ของไทย) 
1. โบนัส เปนไดทั้งประโยชนเกื้อกูลและคาตอบแทนจูงใจ  ขึ้นอยูกับวิธีการจาย  ถาใหอัตรา 

เทากันหมดถือเปนประโยชนเกื้อกูล  ถาใหตามความขยันทํางาน เปนคาตอบแทนจูงใจ 
2. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
3. เงินชวยเหลือคาอาหาร บางแหงสั่งอาหารมาเลี้ยง 
4. เงินสงเคราะหบุตร  ราชการเลิกแลวแตเอกชนบางแหงยังคงให 
5. เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร 
6. คาลวงเวลา 
7. เงินชวยเหลือในการทํางานกะกลางคืน (Shift differentials) 
8. คาเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยมิไดพักแรม 
9. เงินคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน 
10. เงินเพ่ิมพิเศษในการโยกยาย 
11. การลางาน 
12. การรักษาพยาบาล 
13. สวัสดิการเงินกูพนักงาน 
14. สโมสรพนักงาน 
15. การพัฒนาพนักงาน  ใหทุนการศึกษาฝกอบรม 
16. สวัสดิการอื่น ๆ  

สวัสดิการประโยชนเกื้อกูลภาครัฐสําหรับขาราชการ 
1. ระหวางรับราชการ 

- การลา  9 ประเภท 
- เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

     - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร 
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     - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  (ยกเลิกแลว) 
               - เงินเพ่ิมยังชีพภาคใต    (ยกเลิกแลว) 

     - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษหรือประจําอยูในตางประเทศ 
     - คาตอบแทนในการทําการนอกเวลา 
     - คาเชาบาน 
    - เงินสมนาคุณผูบรรยายในการอบรมของสวนราชการ 
    - เงินคาสอนพิเศษ 
    - เบี้ยประชุมกรรมการ 
    - เงินรางวัลกรรมการ  เจาหนาที่สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกขาราชการ 
    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
     - เครื่องราชอิสริยาภรณ 
     - อ่ืน ๆ เชน เงินสะสม  โทรศัพท รถประจําตําแหนง เปนตน 
2. เม่ือพนจากราชการไปแลว 

- บําเหน็จ (Gratuity) ใหเปนเงินกอนครั้งเดียว 
           - บํานาญ (Pension) ใหเปนรายเดือนและยังมีสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีก เชน คารักษาพยาบาล  คา
เลาเรียนบุตร  และเม่ือเจาของบํานาญเสียชีวิตทายาทก็มีสิทธิรับบํานาญตกทอด  30  เทาของบํานาญ
เดือนสุดทาย 
ลักษณะการใหผลประโยชนเกื้อกูล 

1. Core Cafeteria (Mandatory benefit) เปนแบบที่ไมวาอยางไรคนงานจะจัดใหใหอยูแลว 
2. Buffet Plan (option) เปนแบบทางเลือก 
3. Alternative Dinner Plan เปนแบบที่ถาอยากไดอะไรเพ่ิมก็สามารถใหเลือกได วิธีการนี้ถือ 

เปน admin burden ถือเปนภาระของฝายบริหารแตดีกับพนักงาน เน่ืองจากความตองการจากผูปฏิบัติงาน
แตละคนไมเทากัน สามารถตอบสนองความตองการไดหลากหลาย 
การบริหารแผนการจูงใจ (Administrative Incentive Plan) 
 นิยมแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. Individual Incentive Plan : แผนการจูงใจสวนบุคคล 
   1.1 Piece work  เปนการนับชิ้นงาน  ภาครัฐไมสามารถทําไดงาย  
   1.2 Standard Hour Plan การกําหนดมาตรฐานเวลา 
   1.3 Bonuses การจายโบนัส ใครทํางานก็จะไดดี 
2. Group Incentive Plan : แผนการจูงใจกลุม 
   2.1 Team Compensation การจายคาตอบแทนทีมงาน เปนการสงเสริมใหเกิดการทํางานเปนทีม 
   2.2 Scanlon Plan แผนการจูงใจสแกนลอน 
   2.3 Rucker Plan แผนการจูงใจรักเกอร 
   2.4 Improshare แผนการจูงใจอิมโพรแชร 
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   2.5 Farnings-at-Risk Plan 
3. Enterprise Incentive Plans : แผนการจูงใจทั้งหนวยงาน 
   3.1 Profit-Sharing Plans แผนการแบงปนกําไร 
     3.2 Stock Options การใหสิทธิซ้ือหุน 
     3.3 Employee Stock Ownership Plan 
การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย 

ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 
 1.  การบริหารคาตอบแทน (Compensation management) 
 2.  ประโยชนเกื้อกูล (Service and benefit) 
 3.  วินัยสําหรับพนักงาน (Discipline) 
 4.  สุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety) 
 5.  แรงงานสัมพันธ (Labor relation) 
 6.  การเจรจาตอรอง (Collective bargaining) 
 7.  การสื่อขอความ (Communication) 
การสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
 เปนหนาที่ของหนวยงานที่จะตองสงเสริมใหผูที่ทํางานมีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ดังน้ัน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานถือเปนเรื่องสําคัญ 
แนวทางจัดการกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ (Approach to effectiveness safety 
management) ที่ควรใหความสนใจมี 3 เร่ืองดังน้ี 
 1.  เกี่ยวกับหนวยงาน (Organization approach) ซ่ึงจะตองจัดรูปแบบงาน กําหนดงานตองคํานึง
ถึงความปลอดภัย ความลา ความอึดอัดของผูปฏิบัติงาน เชน การใหแคชเชียรยืนทํางานตลอดวัน เปนตน 
จะตองมีการตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยขึ้นมาในหนวยงานเพื่อดูแลดานความปลอดภัย  ตองมีการสืบ
สวนหาสาเหตุ (มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในหนวยงาน) เม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 2. เกี่ยวกับดานวิศวกรรม (Engineering approach) สภาพแวดลอมของการทํางานจะตองมีความ
ปลอดภัย ไดรับการออกแบบใหถูกตองตามหลักของวิศวกรรม มีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณตาง 
ๆ ตองปรับสภาพแวดลอมใหเขากับคนทํางาน (Ergonomic) โตะ เกาอ้ี มานั่ง จะตองเหมาะสมกับผูปฏิบัติ
งาน เพ่ือลดความลาในการปฏิบัติงาน 
 3. เกี่ยวกับความรับผิดชอบของแตละคน (Individual approach) มุงเนนไปยังการกระตุนใหมีทัศ
นคติดานความปลอดภัย (Safety motivation attitude) การฝกอบรมความปลอดภัย (Safety Training) และ
การใหรางวัล 
ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอความปลอดภัยในที่ทํางาน 

1. ธรรมชาติของงานที่ทํา (Nature of task) มีความเสี่ยงหรือปลอดภัย 
2. ทัศนคติของพนักงาน (Employee attitude) ตองปรับใหเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย 

และมีความเขาใจที่ถูกตอง 
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3. สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic condition) ไมลงทุนในดานความปลอดภัยเพราะเห็นวามีราคา
แพง 

4.  สภาพของการจางงาน (Employment condition) นายจางตองดูแลสมาชิกใหเกิดความปลอด
ภัยในการทํางาน 

5.  เปาหมายของฝายบริหารจัดการ (Management’s Goals) มีความประสงคที่จะลดดานความ
ปลอดภัยลงหรือไม 

6.  รัฐบาลตองเขามาดูแล โดยการออกฎหมายใหปฏิบัติ 
การบริหารความปลอดภัย 
 1.  Preventing & Design ตองบริหารในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ เนนการปองกันมากกวาการแกไข 
การออกแบบมักไมเนนในเรื่องความปลอดภัย เชน ทางเขาออก ทางขึ้นลง บันไดหนีไฟ  เปนตน 
 2.  Inspection & Research การตรวจตราและการวิจัย การตรวจจะตองมีความเขมงวดดาน
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การดที่ใชกับเครื่องจักร สภาพเครื่องจักร จะตองอยูในสภาพดีพรอม
ตลอดเวลา เพ่ือปองกันพนักงานไมใหไดรับอันตรายจากการทํางาน 
 3. Training +  Motivation เมืองไทยไมคอยไดจัดเกี่ยวกบั Safety training เชน การซอมการหนี
ไฟ การซอมการชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ หรือการชวยเหลือตัวเองจากอุบัติเหตุชนิดตาง ๆ เปนตน 
 ในอเมริกาจะมีกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัยในงานอาชีพ (Occupational Safety and 
Health Act – OSHA) ไดกําหนดใหมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานทุกอาชีพ จัดใหมีสารวัตรความ
ปลอดภัยทําหนาที่ตรวจเกี่ยวกับความปลอดภัย  กําหนดใหมีการบันทึกการเจ็บปายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
OSHA ไดกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยไวอยางละเอียดมากจนผูปฏิบัติเกดิความรูสึกวาปฏิบัติตามยาก
มาก 
 OSHA จะทําการตรวจเขมในหนวยงานดาน 
 1.  เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เชน ความสะอาด การระบายอากาศ 

2. การดูแลผูสูงอายุ 
3. บริษัทกอสราง 
4. โรงงานผลิตหรือมีไวครองครองซึ่งผลิตภัณฑหรือสารเคมีภัณฑอันตราย 
5. ปายประกาศตาง ๆ ซ่ึงชวยเตือน หรือบังคับใหทํา ทําใหเกิดความปลอดภัย 

ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยกับสุขภาพในปจจุบัน (Issue of health and safety) 
1. การจัดการความเครียด (Stress Management) อาจจะแกไขไดยาก 
2. ความรุนแรงในสถานที่ทํางาน (Violence in the Work place) 
3. คุณภาพของสภาพแวดลอมในอาคาร (Indoor Environment Quality : IEQ) 
4. โรคเอดสในที่ทํางาน (HIV-Aids in the Work Place) 

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยในปจจุบัน 
1. เอดส 
2. ยาเสพติด 
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3. การสูบบุหร่ี 
4. การใชเครื่องที่มีจอภาพ 
5. ความเครียดทางอารมณ (Burn out) ประเทศที่มีการพัฒนามาก ๆ จะมีความเครียดมาก 
6. การชวยเหลือพนักงาน (Employee assistance program) 
7. ความเปนอยูที่ดี 
การดูวาหนวยงานมีความปลอดภัยและพนักงานมีสุขภาพที่ดี 
1.  ทําการตรวจดูวามีแผนงานดานความปลอดภัยหรือไม 
2. เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น มีการสอบสวนหาสาเหตุหรือไม 
3. ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมากนอยเพียงใด 
4. อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

 
การวิจัย 
 หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่ดําเนินไปอยางมีระเบียบและกฎเกณฑในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินงานกับขอมูลวิเคราะหและตีความหมายขอมูล เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบอันถูกตองตอปญหา หรือคํา
ถามที่ไดตั้งไว 
ลักษณะของการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

1. เปนสหวิทยาการ 
2. ยากลําบากและสับสน 
3. ไดรับความสนใจนอย 

ประเภทการวิจัย 
1. การวิจัยหลัก (Basic or Exploratory Research) เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมขึ้นมา 

ซ่ึงเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยตางๆ  
2. การวิจัยประยุกต เหมาะกับนักบริหาร 

รูปแบบการวิจัย ตามแนวคิดของ Flippo 
 1. การวิจัยแบบทดลอง (Controlled Experiments) เปนรูปแบบที่ใชเปรียบเทียบระหวากลุม คือ มี
กลุมทดลองและกลุมควบคุม จึงเปนการวิจัยที่ดีมาก แตปญหาคือ หากลุมยาก เพราะตองเปนกลุมที่มีความ
ใกลเคียงกัน อีกทั้งตองควบคุมสถานการณใหได 
 2. การสํารวจ (Surveys) ไดรับความนิยมที่สุด เชน การทําโพลของสํานักตางๆ  
 ทั้ง 2 วิธีน้ี ตองออกไปเก็บขอมูลสนาม ซ่ึงในความเปนจริง การวิจัยอะไรก็ตามแตสามารถใชขอมูล
ทุติยภูมิได คือ รูปแบบที่ 3 
 3. การศึกษาประวัติ (Historical Studies) เปนการเอาประวัติการทํางาน ประวัติสวนตัวมาศึกษา 
ถาไมมีปจจัยอ่ืนมาสอดแทรกจะไดผลดี 
 4. การวิจัยกรณีศึกษา (Case Studies) การทําใหไดผลดีอาจจะตองเอาของคนอื่นที่ทําไวแลวมา
เปรียบเทียบ  
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 5. การจําลองสถานการณ (Simulation) ตองหาความสอดคลองใหไดวาตองสอดคลองกับสถาน
การณที่ทําวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ตามแนวคิดของ Decenzo/Robins  

1. Historical Study 
2. Surveys 
3. Control 

รูปแบบการวิจัย ตามแนวคิดของ Mondy&Noe 
1. Case Study 
2. Survey Feedback Method 
3. The Experimental 

เรื่องที่ควรทําวิจัยตามทัศนะของ Flippo 
 1. การจัดหาบุคลากร (Procurement) การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง เริ่มไดตั้งแตการ
สัมภาษณวาเชื่อถือไดขนาดไหน  การวัดบุคลิกภาพ การวัดภาวะผูนํา 
 2. การพัฒนา (Development) ดูวามี career development ไหม มี Team Organization ไหม 
 3. การจายคาตอบแทน (Compensation) เหมาะสมกับภาวะเงินเฟอไหม 
 4. การประสานผลประโยชน (Integration) จะลดความแปลกแยกของพนักงานไดอยางไร ทําไม 
Productivity ลดลง 
 5. การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย (Maintenance)  
 6. การพนจากงาน (Separation) 
 Mondy & Noe บอกวา จุดเนนของ HRM คือ การเพิ่ม Productivity ซ่ึงตองพิจารณาจาก 

1. การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
3. การสรรหาและการคัดเลือก 
4. การฝกอบรมและการพัฒนา 
5. การพนักงานและแรงงานสัมพันธ 
6. สุขภาพและความปลอดภัย 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. การตั้งคําถามหรือปญหาของการวิจัย กําหนดประเด็นปญหา 
2. การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือดูวา เรื่องที่ทําวิจัยน้ีมีคนทําแลวหรือไม มีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยว 

ของ จะชวยใหไมหลงประเด็น 
3. การกําหนดแบบของการวิจัย จะใชการสํารวจ ทดลอง ประวัติศาสตร ฯลฯ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การดําเนินการเก็บขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล จะตอบโจทยไดหรือไม ครบถวนไหม เก็บขอมูลมาไดตรงไหม 
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7. รายงานผลการวิเคราะห เขียนรายงานการวิจัย 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
  1. ประชากร (Demographic Factor) จีนมีประชากรมากแตมีนโยบายควบคุมจํานวน (ทฤษฎีลูก
จักรพรรดิ) ในขณะที่อินเดียไมมีนโยบายนี้ ภายในอีก 40 ป จะทําใหมีประชากรจํานวนเพิ่มขึ้นมาก อยาง
ไรก็ตาม ไมควรพิจารณาเฉพาะเรื่องของปริมาณ ควรพิจารณาในมิติเรื่องคุณภาพดวยวา มีมากหรือนอย
แลวมีคุณภาพหรือไม รัฐตองยอมลงทุนในทุนมนุษยใหมากขึ้น เพ่ือใหคุณภาพของประชากรดีขึ้น 
 2. ความเสมอภาคในโอกาสเขาทํางาน (Affirmative Action /Equal Employment Opportunity : 
EEO) ในประเทศไทยไมคอยมีปญหา แตในอนาคตก็คงตองเฝาระวัง บางครั้งมีขอวิจารณเรื่องสิทธิมนุษย
ชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเพศที่สาม บางหนวยงานไมคอยอยากรับ บางประเทศเปนปญหาจนถึงขั้นตอง
ออกเปนกฎหมาย 
 3. แนวความคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) เปนไปตามกระแสโลกที่ทุกๆ ประเทศ
ตองใหความสําคัญ 
 4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological Factor) อาจจะดีขึ้นในแงการเขามาชวยแก
ปญหา แตในอีกมิติหน่ึงคือ การเขามาแยงงานของคนไปทํา 
 5. การรวมตัวของผูปฏิบัติงาน เพ่ือเผชิญหนาตอปญหาเรื่องคนดวยกันและเทคโนโลยี 
แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในทัศนะของ Decenzo/Robin 
 1. องคการจะเกี่ยวของกับคนมากขึ้น (Increase concern by Org. with HRM) 
 2. ยกเลิกการขูไลออก (Removal of Termination as a threat 
 3. ผูทํางานจะแยกเปน 2 กลุม คือ ผูใชแรงงาน และผูใชสมอง 

4. องคการตองทําใหองคการมีลักษณะจิ๋วแตแจว 
5. คูสมรสทํางานทั้ง 2 คน (Dual career couples) 
6. ประโยชนเกื้อกูลและสุขภาพ (Benefits & Health) 
7. ทํางานที่บาน (work at home) เพ่ือความประหยัด 
8. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับพนักงาน 
9. สหภาพแรงงานลดบทบาทลง 

แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในทัศนะของ Stahl 
1. ยังคงยึดถือระบบคุณธรรม 
2. ผูทํางานจะตองมีความสามารถสูง 
3. การศึกษา (ฝกอบรม/พัฒนา) ตองกระทําอยางตอเน่ือง 
4. จริยธรรมจะมีบทบาทมากขึ้น 
5. ฝายบริหารจะตองมีความมั่นใจ 
6. ใชความมั่นใจใหเกิดประโยชน 
7. ลดการใชระเบียบบังคับ 
8. การบริหารเปนงานที่ทาทาย (ไปทั่วโลก) 
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9. การบริหารตองมีหลักเกณฑ (เปนวิทยาศาสตร) 
10. ตองสงเสริมใหภาครัฐไดรับความสนใจ 

แนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต (Reinventing) 
1. สรางระบบการจางงานที่มีความยืดหยุนและตอบสนองความตองการที่ดี 
2. ปฏิรูปการจําแนกตําแหนงและระบบคาตอบแทน 
3. ใหอํานาจหนวยงานวางแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของแตละคนและของหนวยงาน 
4. ใหอํานาจหนวยงานวางระบบคาตอบแทนจูงใจและโบนัส เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

ของแตละคนและของหนวยงาน 
5. วางระบบงานใหเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการกับผูปฏิบัติงานแย (poor performance) 
6. กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของแตละคนและทํา 

รายงานใหชัดเจน ทําการฝกอบรมใหเปนไปตามตลาดมากขึ้น 
7. สงเสริมโครงการเปนมิตรดีกับครอบครัวในที่ทํางาน 
8. ปรับปรุงการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามทํานองคลองธรรรมกับหนวยงาน 
9. ปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อใหโอกาสเทาเทียมกันในการจางงานบรรลุผลตามเปาหมาย 
10. ปรับปรุงความรวมมือระหวางหนวยงานและจัดฝกอบรมรวมนักวิชาการทรัพยากรมนุษย 
11. ทําระบบนักบริหารระดับสูงใหเขมแข็ง เพ่ือเปนปจจัยหลักในความพยายามที่จะเปลี่ยนวัฒน

ธรรมภาครัฐไปสูผูนําการเปลี่ยนแปลง 
12. ขจัดความลาชาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวย 
13. จัดระบบหุนสวนแรงงานฝายจัดการใหประสบความสําเร็จ 
14. จัดหาสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการลาออกโดยสมัครใจ /ความพยายาม downsizing 

 
Global HRM 
 ในการบริหารทุกอยางจะตองใช Global perspective คือ ไมใชมองแคในประเทศ แตตองมองถึง
การจางงานขามประเทศดวย ซ่ึงตัวที่จะมีผลมากคือเรื่องของวัฒนธรรม เพราะจะตองทํางานรวมกับคนตาง
วัฒนธรรมมากขึ้น โดยจะตองไมมีปญหาเพราะไมมีทัศนคติตอตาน 
 HRM ไมเพียงการมีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศ แตจะตองสอดคลองไปกับทิศทางของโลกดวย 
ของไทยยังไมถึงขนาดนี้เพราะยังไมมีการตั้งเปาหมายที่จะไปชวงชิงตลาดงานในตางประเทศ แตกลับมี
ปญหาคนตางชาติมาแยงตลาดงานในไทย เพราะสังคมไทยไมคอยมีกฎ กติกา มากมาย สิ่งน้ีนําไปสูความ
พยายามที่จะผลักดันคนไทยไปทํางานกับตางชาติมากขึ้น 
 การไปทํางานที่ตางประเทศจะตองมีทักษะดังน้ี 

1. มีความเรื่องที่จะบริหารจัดการ 
2. มีประสบการทํางานกับคนตางชาติ 
3. ตองเปนคนที่เขากับคนอื่นไดดี 
4. มีประสบการณเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ บาง 
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5. รูภาษาทองถิ่นจะไดเปรียบ 
6. ครอบครัวตองยอมรับได 
7. ตองมีประสบการณในวิชาชีพน้ันๆ 
และนอกจากขอ 1-7 ยังควรมีทักษะดังน้ีดวย 

Core Skill 
1. ประสบการณการทํางานสูง (Experience) 
2. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Management) 
3. สามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resourcefulness) 
4. มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
5. มีความฉับไวตอวัฒนธรรมที่แตกตาง (Cultural Sensibility) 
6. สามารถสรางทีมงานได (Team Building) 
7. มีวุฒิภาวะ (Maturity) 

Augmented Skill 
1. ความสามารถทางคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถในการเจรจาตอรอง 
3. คิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
4. สามารถมอบหมายถูกคนถูกงาน 
5. จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
ในการสงคนไทยไปทํางาน เวลาทํางานไมมีปญหา แตเวลากลับจะมีปญหาดังน้ี 
1. ถาความรูความสามารถไมเพ่ิมพูนก็จะไมไดรับการยอมรับนับถือ 
2. สูญเสียสถานภาพ บางครั้งไมดีขึ้น แตกลับแยลง 
3. หนวยงานไมมีการวางแผนวาหลังจากสงไปแลว เม่ือกลับมาจะใหทําอะไร 
4. ไมสามารถปรับตัวใหกับวัฒนธรรมนั้นๆ กับอีกอยางคือ ปรับตัวไปแลวและไมอยากกลับมา 

เปนแบบเดิมอีก 
 

 
 

      Any comment direct to : noolek_ou@yahoo.com 
 


