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วิชา รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

หมายเหตุ : เน้ือหาทั้งหมดสรุปจาก 2 สวน ประกอบดวย การบรรยายในชั้นเรียน และหนังสือประกอบ 
      การบรรยาย จํานวน 2 เลม ไดแก  

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
2. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
 ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหองคการตองปรับตวั ปจจัยแวดลอมสามารถแบงได  
2 ประเภท คอื 
 1. ปจจัยแวดลอมมหภาค (macro environment) ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social) การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (economy) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (politics) การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (technology) การเปลี่ยนแปลงดานประชากร (demographics) และภาวะความเสี่ยงตางๆ  เชน 
ภัยพิบัตติามธรรมชาติ โรคระบาด และการกอการราย 
 2. ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแขงขันขององคการโดยตรง (competitive environment) ไดแก คู
แขงขัน (competitors) ซัพพลายเออร (suppliers) ผูประกอบการรายใหม (new entrants) ลูกคา 
(customers) และสิ่งทดแทน (substitutes)  
 

องคการกับปจจัยแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา NPM เริ่มเขามาสูภาครัฐ นักธุรกจิเอกชนนําแนวคิดการบรหิาร
จัดการแบบเอกชนเขามาใชกับภาครัฐ สิ่งแวดลอมก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแขงขันโดยตรง 

 
องคการ 

ลูกคา ผูคารายใหม 
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คูแขงขัน 

ส่ิงทดแทน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

วัฒนธรรม 

ภัยกอการราย, ภัยพิบัติ
ธรรมชาต,ิ โรคระบาด ปจจัยแวดลอมมหภาค 

เทคโนโลย ี

นโยบายและกฎหมาย 
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เกิดขึ้นทําใหระบบที่จัดวางไวอยางชัดเจนแนนอนตายตวั (routine) ไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป เพราะ
การทํางานแบบระบบเดิมๆ รับกับปญหาใหมๆ ไดยาก การทํางานแบบเดิม คือการทํางานตามสั่ง (manual 
skills) ใชทักษะงายๆ (job simplification)หน่ึงคนทํางานแคหนาที่เดียว เปนลักษณะการทํางานแบบ
สายพาน (assembly line) คนละ 1 ทักษะ ซ่ึงถือเปนพวก unskill labor 

ในขณะที่ปจจุบันองคการตองการคนที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น มีทกัษะหลายดาน (multiskillings) 
ที่มีความหลากหลาย จึงตองการพนักงานที่มีสติปญญา (mental skills) มีดุลยพินิจ ไมตองรอฟงคําสั่งอยาง
เดียว เชน แอรโฮสเตสในสายการบินตนทุนต่ํา จะไมใชพนักงานใหบริการแบบเดิม แตจะทํางานในลักษณะ
ธุรกิจโดยสาร คือ ทํางานตั้งแตเคานเตอรเช็คอิน ออก boarding pass จนกระทั่งขึ้นไปเปนแอรโฮสเตสบน
เครื่องดวย 

แนวคิดทางการบริหารปจจุบัน จึงมีทัศนะมุมมองตอพนักงานหรือทรัพยากรมนษุยวาเปน 
“สินทรัพยมนุษย” (human assets) ขององคการ แนวคิดเกี่ยวกบัมนุษยในองคการจะมี 2 ลักษณะ คือ 

1. เปนสินทรัพยที่องคการเชาใชโดยจายใหในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ 
2. มีมูลคาเพิ่ม เน่ืองจากตอนเขามาทํางานใหมๆ มีความรูนอย ประสบการณนอย แตเม่ืออยูใน

องคการนานๆ มีการเรียนรู มีการอบรม สั่งสมประสบการณ โดยการเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน 
(knowledge management) คุณคาของคนในองคการก็จะเพ่ิมขึ้น 

การมองคนเปนสินทรัพยมนุษยจะใหความสําคัญกับ mental skills มากกวา manual skills ซ่ึงหาก 
จะใหความสําคัญกับ manual skills จะตองเปน multiskillings ปจจุบนัแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพยมนุษยจะ
มองวาทรัพยากรมนุษยที่มีขีดความสามารถสูงถือเปน “ทุนมนุษย” (human capital) ขององคการ องคการ
ใดมีทุนมนุษยที่มีขีดความสามารถสูง องคการนั้นยอมมีโอกาสประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคและ
เปาหมายขององคการ 
 ดังน้ัน องคการจึงใหความสาํคัญตอการพฒันาคนในองคการ แผนพัฒนากําลังคนเดิมที่เนน
กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ การเอาคนเขามาในองคการแลวบริหารคนใหเปนไปตามกระบวนการที่
มีอยู เปลี่ยนเปนการทําแผนพัฒนาบุคคลแตละคน คือ ดูวาแตละคนยังตองพัฒนาขีดความสามารถอะไรอีก
เพ่ือใหคนๆ น้ันทํางานที่ดีที่สุดใหกับองคการ 
 ปญหาในปจจุบันของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐคอื คนเกงไมสนใจรับราชการ  โดย
มีเหตุผล 3 ประการ คือ  

1. เงินเดือนนอย 
2. สถานภาพตกต่ํากวาในอดีต 
3. ระบบงานไมทาทาย 
เพราะระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ที่ผานมาเปนแบบ Functional 

HRMคือ จัดการตามภารกิจ (Division of labor) ปจจุบันจึงมีความพยายามปรับเปลี่ยนการบริหารมาเปน
แบบเชิงกลยุทธ (Strategic HRM) โดยมองการจัดการทรัพยากรมนุษยในเชิงบูรณาการกับยุทธศาสตรของ
องคการในภาพรวม คือ ไมไดแยกสวนออกมาแตทํางานรวมกับสวนอ่ืนๆในองคการเพื่อขับเคลื่อนไปสู
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ความสําเร็จพรอมๆ กัน และพยายามถายโอนการจัดการทรัพยากรมนุษยจากฝายบุคคลไปยังผูบริหารงาน
ในสวนอ่ืนๆทีดู่แลลูกนองของตน เพ่ือใหทํา HR Activity ดวยตัวของเขาเองได และมุมมองที่มีตอคนใน 
องคการเปนสินทรัพยมนุษย คือพยายามปรับจาก Functional HRM ไปสู Strategic HRM ซ่ึงจะทําให
เกิดผล 3 ประการ ไดแก  

1. สามารถแขงขันกับองคการอื่นได 
2. สามารถดึงดูดคนเกงเขามาทํางานกับองคการ 
3. รักษาคนทีมี่ความสามารถสูงเอาไวได 

 ระบบการจดัการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ตองเปนระบบที่เปดโอกาสใหองคการใชพนักงานได
ในลักษณะที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ดังน้ัน พนักงานตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่หลากหลาย เพ่ือให
องคการสามารถหมุนเวียนพนักงานใหมีหนาที่ความรบัผิดชอบไดตามความเหมาะสม (job rotation) หรือ
มอบหมายใหพนักงานทํางานหลายภาระหนาที่มากขึ้น (job enlargement) หรือทํางานครอบคลมุ
กระบวนการตางๆ ของระบบงานมากขึน้ (job enrichment) หรือกลาวโดยสรุปคอื ผูบริหารตองเขาใจ
ลักษณะพื้นฐานธรรมชาตขิองมนุษย 3 ประการ คือ ความสามารถ แรงจูงใจ และการเปดโอกาสให
พนักงาน ผูบริหารจึงจะสามารถบริหารจัดการพนักงานได 

การปรับเปลี่ยนจาก Functional HRM ไปสู Strategic HRM มีเรื่องหลักๆ ที่ตองทําดังน้ี 
1. บทบาทขององคการกลางบริหารงานบุคคล 
2. คาตอบแทน สวัสดิการ และการใหรางวัล 
3. การสรรหา และ การคัดเลือก 
4. ระบบการจาํแนกตําแหนง 
5. การจัดการผลการปฏิบตังิาน 
6. การวางแผนและการพัฒนางานอาชีพ 

 
องคการกลางการบริหารงานบุคคลภาครัฐในปจจุบัน 

ในอดีตฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในระบบราชการเปนอยางมาก Andrew 
Jackson มองวาระบบราชการเปนงานงายๆ ไมมีอะไรยุงยาก เอาใครมาทําก็ได จึงเอาพรรคพวกของตน
มาทํางาน สรางธรรมเนียมที่นักปกครองเมื่อเขามาปกครองก็เอาคนของตนมา เม่ือตนไปก็เอาคนของตน
ไปจึงนําไปสูระบบอุปถัมภ มีการเปลี่ยนแปลงขาราชการประจําทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สงผลใหในระยะยาวประสิทธิภาพของการบริหารราชการโดยรวมแยลง ระบบราชการจึงไมมีเสถียรภาพ 
ขาดขาราชการที่มีความชํานาญ เพราะไป-มาตามภาคการเมือง สังคมจึงไมพัฒนา ไมสามารถรองรับการ
พัฒนาประเทศได เน่ืองจากงานราชการเปนงานวิชาชพีที่ตองการสัง่สมประสบการณตอเน่ืองยาวนาน สวน
งานการเมืองไมใชงานอาชีพ ทําใหเกิดแนวคิดที่จะแยกการเมืองออกจากการบริหาร โดยการกําหนด
หนาที่วานักการเมืองเปนผูกําหนดนโยบาย แตขาราชการเปนผูนําไปปฏิบตัิ เปนที่มาของกระบวนทศัน
ทางรัฐประศาสนศาสตร (Paradigm ที่ 1 The Politics Administration Dichotomy  ซ่ึงมีบทบาทชี้นํา
แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตรในชวง 1900-1926) 
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โดยใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตาม ระบบคุณธรรม (Merit System) โดยยึดหลัก 4 ประการ 
ไดแก 

1. ความเสมอภาคในโอกาส 
2. ความมั่นคงในอาชีพการงาน 
3. ความรูความสามารถ มีการเปดสอบทั่วไป 
4. ความเปนกลางทางการเมือง 

 ถือเปนหลักคณุธรรมในยุคตน แตเม่ือมีการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ จึงไดมีการปรับปรุง
หลักคุณธรรมใหม มี 9 ประการ ไดแก 

1. สรรหาขาราชการจากทุกภาคสวนของสังคม เปดใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 
(เนนหลักเสมอภาคเหมือนของเดิม) 

2. การบริหารงานบุคคลภาครฐัตองเปนไปอยางเสมอภาค เปนธรรม และไมเลือกปฏบิัต ิ
(เนนหลักเสมอภาคเหมือนของเดิม) 

3. การกําหนดคาตอบแทนยึดหลักตามคางาน ใชคาตอบแทนเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานมีผลการ 
ปฏิบัตเิปนเลศิ 
     (ใหความสาํคัญของงานแตละประเภทไมเทากัน จําแนกคนออกจากกัน เกงมากไดมาก เกง
นอยไดนอย) 

4. ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย และประโยชนสาธารณะ 
5. การใชอัตรากาํลังขาราชการใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

(มีแนวคิดเรื่องการลดอัตรากําลัง : downsizing ความมั่นคงในงานลดลง) 
6. การธํารงรักษาขาราชการทีมี่ผลการปฏิบตัิงานดีไวพัฒนาขาราชการที่มีผลการปฏบิัติงานอยู

ในเกณฑเฉลีย่ และปลดถายขาราชการทีมี่ผลการปฏิบตัิงานต่ํากวามาตรฐาน 
(มีการประเมินผลงาน ถาผลงานไมดีมีสิทธิโดนปลด) 

7. ใชกระบวนการศึกษาและเรยีนรูเปนเครื่องมือในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
(เดิมใชแตการฝกอบรม ปจจุบันเนนการเรียนรูในงาน การเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน : KM) 

8. ปกปองขาราชการจากการคุกคามของฝายการเมือง 
(เนนหลักความมั่นคงในอาชีพการงาน ไมใหการเมืองเขามาเหมือนของเดิม) 

9. ปกปองขาราชการที่เปดเผยขอมูลเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ 
(เนนหลักความมั่นคงในอาชีพการงาน ไมใหการเมืองเขามาเหมือนของเดิม) 

ในประเทศไทย ไดนําหลักการขององคการกลางฯ มาใชตั้งแตสมัยรชักาลที ่7 (ป พ.ศ.2471) ซ่ึง
ตอนนั้นยังไมมีนักการเมืองจากการเลือกตั้งเพราะยังอยูในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย องคการกลางใน 
สมัยน้ันคือ คณะกรรมการรักษาการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน (ก.ร.พ.) ประธานคณะ
กรรมการฯ คือเสนาบดี (รัฐมนตรี) ซ่ึงถือวาเปนฝายการเมือง เพราะฉะนั้นจึงมีปญหามาตั้งแตแรกคือ 
องคการกลางไมปลอดจากการเมือง พอเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ประธานคณะกรรมการคือ
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงก็คือฝายการเมือง เหมือนเดิม ดังน้ัน องคการกลางของไทยจึงไมเคยเปนกลางเลย 
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เพราะตกอยูใตอิทธิพลทางการเมืองมาโดยตลอด ระยะแรกๆ ไมมีปญหาเพราะนายกรัฐมนตรมีาจากทหาร
ซ่ึงก็เปนขาราชการ จึงถือวาเปนพวกเดียวกัน พอหมดยุครัฐบาลพลเอกเปรม ซ่ึงถือวาเปนยุคสดุทายของ
อํามาตยาธิปไตยขาราชการประจําเริ่มรูสึกไดวาฝายการเมืองเขามาแทรกแซง คือรัฐบาลยุคของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั การเมืองจากการเลือกตัง้จึงเขามาเต็มรูปแบบ การจะให
องคการกลางสามารถดูแลหลักคุณธรรมได จะตองไมใหฝายการเมืองเขามาเปนประธาน จึงจะสามารถ
ทํางานบริหารงานบุคคลตามหลักวิชาชีพได 

ในประเทศไทยมีองคการกลางการบริหารงานบุคคลอยู 10 องคการ อาจแยกตามกลุมไดเปน 
1. กลุมที่ขึ้นอยูกับรัฐบาล ไดแก 

    1.1 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
    1.2 คณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
    1.3 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) 
    1.4 คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
    1.5 คระกรรมการขาราชการทหาร (กขท.) 
    1.6 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น (ก.ถ.) 
    1.7 คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
 2. กลุมที่ขึ้นอยูกับฝายนติิบญัญัต ิ
    2.1 คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) 

3. กลุมที่ขึ้นอยูกับกระบวนการยุติธรรม 
    3.1 คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
    3.2 คณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม (ก.ต.) 
 ปจจุบันในสหรัฐอเมริกา จะมีหนวยงานที่เรียกวา Merit Protection Board ซ่ึงจะไมมีการเมืองเขา
มาเกี่ยวของ ประเทศไทยจะมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเชนกัน เม่ือมีการยกเลิกระบบซีเปนระบบแทง โดย
คณะกรรมการชุดนี้จะทํางานเต็มเวลา ดังน้ัน เรื่องราวอุทธรณรองทุกขตางๆ ของขาราชการจะไดรับการ
ดูแลแกไขไดเร็วขึ้น 
 
ระบบคาตอบแทน สวสัดกิาร และการใหรางวัล 
1. ความสอดคลองระหวางระบบคาตอบแทนและการใหรางวัลพนักงานกับกลยุทธทางธุรกิจขององคการ 
 ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธพิลตอการเพิม่แรงจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานสอดคลอง
กับระบบงานและนําไปสูความสําเร็จตามกลยุทธทางธรุกิจขององคการ ถือเปนเครือ่งมือสําคัญ 3 ประการ 
ไดแก 

1. ดึงดูดและถนอมรักษาพนักงานที่มีขีดความสามารถสูงไวกับองคการ 
2. ทําใหพนักงานเกิดความรูสกึวาพวกเขาไดรับการปฏิบตัิอยางเปนธรรม สงผลใหพึงพอใจตอ

สภาพการจางงาน 
3. เพ่ิมแรงจูงใจใหกับพนักงานแตละคนใหมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
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2. อัตราคาจางที่สามารถแขงขันกับองคการอื่นๆ ได 
 องคการอาจเลือกกําหนดนโยบายคาจางในแบบใดแบบหนึ่งตอไปน้ี 

2.1 กําหนดใหสูงกวาอัตราคาจางโดยเฉลี่ยในตลาดการจางงาน 
2.2 กําหนดใหอัตราคาจางมีระดับเทียบเคียงได หรือพอๆ กับอัตราคาจางโดยเฉลี่ยของตลาดการ 

จางงาน 
2.3 กําหนดใหอัตราคาจางขององคการมีระดับต่ํากวาอัตราจางโดยเฉลี่ยของตลาดการจางงาน ซ่ึง 

มักจะเกิดขึ้นเม่ือองคการตองการลดคาใชจายดานแรงงานลง แตองคการตองมีกลยุทธหรือมาตรการอื่นมา
ทดแทน เชน โอกาสความกาวหนาในงาน สวัสดิการที่ดี มีบําเหน็จบํานาญ  
 ปจจุบันแนวความคิดการบรหิารงานบุคคลเปลีย่นไป กรณีการมีเงินบําเหน็จบํานาญในภาครัฐเองก็
หมดไป แตนําแนวคิดของเอกชนเขามา คือ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือพนักงานตองรวมสะสมดวย 
สิทธิประโยชนดานสวัสดิการภาครัฐจึงลดลงไปอีก ดังน้ัน ถารัฐตองการคนเกงเขามารับราชการ รัฐใน
ปจจุบันจึงมีทางเลือกแค 2 ทาง คือ ทําตามขอ 2.1 และ 2.2 แตการที่รัฐจะใหอัตราคาจางสูงเทาเอกชนเปน
เรื่องยาก รัฐจําเปนตองทําอยางอ่ืนดวย ไดแก 

1. การปรับลดขนาดกําลังคน เพราะขาราชการมีจํานวนมาก (ประมาณ 1.3 ลานคน) ถาไมลด
ขนาดกําลังคนใสเม็ดเงินเทาไหรก็ไมพอ แตปญหาคือ หัวหนาสวนราชการขาดความรับผิดชอบตอ
หนวยงานในการปรับคนออกจากหนวยงาน ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา ทําใหมี
คนในหนวยราชการที่ไมมี productivity แตตองจายเงนิเดือนคาตอบแทนใหอยูทกุเดือน ดังน้ันการปรับลด
ขนาด ตองทําไปพรอมกับระบบการทํางานดวย 

2. การนําเทคโนโลยีเขามาทดแทนแรงงาน 
3. Outsourcing   ปญหาของประเทศไทยคือ ยังไมเปน E-office น่ันคือ ยังไมนําเทคโนโลยีเขามา

ใชในการทํางานมากนัก การจะทํา outsourcing จึงเปนปญหาเพราะหาแรงงานมาทํางานแทนไมได จึงไม
สามารถปรับลดขนาดกําลงัคนได 
 
การสรรหาและการคัดเลอืก 

หลักการที่จะใหคนเกงกลับเขามาทํางานราชการอยางหนึ่งคือ หลัก 80/20 หรือ Pareto 
Law น่ันคือ  

80  หมายถึง คนสวนใหญทีท่ํางานอยูในเกณฑเฉลี่ย 
20  หมายถึง คนเกง มีความสามารถครบเครือ่ง หรือพวก Excellent 
หลักการนี้มาจาก 80 % ของผลงาน มาจาก 20 % ของคนทํางาน ซ่ึงอธิบายใหเห็นวา ในระบบ 

ไมมีความสมดุล ความสําเร็จของคนเรา เกิดจากความพยายามสวนนอย แตเปนความพยายามที่โดดเดน 
โดยมีที่มาจาก Vilfredo Pareto (Italian economist 1897 เคยวเิคราะหตัวเลขทางเศรษฐกิจและสรุปวา 
ความมั่งคั่งของระบบเศรษฐกิจกระจุกตวัอยูกับคนสวนนอย ในขณะที่คนสวนใหญไดสวนแบงของความมั่ง
คั่งในระบบเศรษฐกิจน้ัน 
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Richard Koch นํามาประยุกตใชในทางการบริหาร โดยอธิบายวา ความสําเร็จของคนเราไมไดมา
จากทุกๆการกระทํา แตมาจากการกระทําบางอยางเทานั้นที่ทําใหเราประสบความสําเร็จหรือ ความสําเร็จ
ขององคการไมไดมาจากคนทุกคนในองคการ แตมาจากคนจํานวนหนึ่งในองคการที่มีความโดดเดนและ
เปนตวันํา และเราจําเปนตองสรรหาคัดเลือกคนสวนนีเ้ขามา องคการจึงจะประสบความสําเร็จ และการ
พิจารณาคาตอบแทนจะเหมาเหมือนกันไมได 
 ดังน้ัน ตองพยายามเอาสวนที่เปน 20 เขามาในองคการใหได จะทําใหระบบราชการฟนตัว เปน
ที่มาของโครงการ Fast Track โดยสอบคัดเลือกคนที่ไมเคยทํางานราชการเขามาฝกอบรม ดูงาน และ
คาดหวังใหแสดงบทบาทในสวนของ 20 % แตจะประสบความสําเร็จหรือไมยังเปนที่กังขา เพราะคนเหลานี้
ไมเคยรับราชการเลย ระบบราชการคงไมคลอยตามทัง้หมด และคนพวกนี้ยังมีความออนอาวุโสซึ่งเปน
อุปสรรคในการเปนที่ยอมรับดวย  

มีอีกระบบหนึ่งที่ ก.พ. ดูแล คือโครงการ HIPPS : High Potential Performance System จะคดั
มาจากคนที่รับราชการระดบั 4-7 ซ่ึงโครงการนี้นาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวาเพราะคนพวกนี้
เขามาสูวัฒนธรรมของขาราชการแลวและรูวาระบบราชการเปนอยางไร นํามาฝกฝนแลวใหกลบัไปทํางาน 
ถาทํางานโดดเดนจะไดรับการเลื่อนขั้นเลือ่นตําแหนงใหไดโตเร็วๆ ถือเปนพวก Talent workers  

Jack Welch อดีตผูบริหารบริษัท GE เปนผูหน่ึงที่นําหลัก 80/20 ไปใชอยางเปนรปูธรรมโดย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกป แลวเอาคะแนนมาพล็อตเปนกราฟแสดงการกระจายผลการ
ปฏิบัติงาน และคัดเอาคนทีมี่ผลการปฏิบตัิงานโดดเดน 20 % ไปมอบหมายงานที่มีความสําคัญในปถัดไป 
เก็บเอาคน 70 % ไว และ คัดเอาคน 10 % ทายออกจากงาน และถาจําเปนก็รับคนเพิ่มเขามา ทําเปน
ประจําทุกป หลายคนทีถู่กคดัออกในสวน 10 % ไปประสบความสําเรจ็ในหนวยงานอื่นแตเปนคนที่แยที่สุด
ใน GE คนใน GE จะพยายามไมใหตนตองตกไปอยูใน 10% จึงมีความกระตือรือรนในการทํางานและ
พัฒนาตนเอง  

แนวคิดนี้มามีอิทธิพลกับ ก.พ. ในป 2547 ก.พ. ไดกําหนดในมาตรการที่ 3 โดยคัดคนในสวน 5%
สดุทายที่ดอยประสิทธิภาพออกจากราชการ หลังจากทําขึ้นมาถูกรองเรียน โดยเฉพาะวิชาชีพครู เน่ืองจาก
เกรงวาจะมีความไมเปนธรรมแฝงอยู อีกทั้งขั้นตอนการนํามาใชคอนขางเรงรัดมากจนผิดสังเกต อีกทั้งชวง
น้ันเปนชวงใกลเลือกตั้ง นักการเมืองจึงยกเลิกไปเพราะเกรงเรื่องคะแนนเสียง แตแนวคิดนี้มีสิทธิกลับมา
หากการเมืองเขมแข็ง เพราะอยางไรการปรับปรุงระบบงานราชการก็ยังเปนสิ่งจําเปน เพ่ือเพ่ิม 
productivity  

นอกจากแนวคิดในการสรรหาคัดเลือกนอกจากหลักการแบบ 80/20 แลว ยงัมีการนําเอาการสรร
หาแบบระบบเปดมาใชดวย คือ สรรหาคัดเลือกคนเขามารับราชการที่ระดับตําแหนงใดก็ได (แบบเดิมเปน 
ระบบปด คือ การเขาสูระบบราชการตองเขาสูตําแหนงแรกรับหรือตาํแหนงเริ่มตนแลวมาโตในระบบ) 
ระบบเปดมีใชในเอกชนมานานแลว เชน ในการสรรหาCEO เปนตน แตราชการเพิ่งนํามาใชไมกี่ปที่ผานมา 
แตทําอยูในหนวยงานที่จํากัด เชน การสรรหาอธิการบดีของนิดา การสรรหาผูบริหารสงูสุดของรัฐวิสาหกิจ
เปนตน (จริงๆ แลวในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทํามาแลว เชน การนําตางชาติเขามารบัราชการ) 
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การสรรหาและการคัดเลือก มีแนวโนมที่จะเปนระบบเปดมากขึ้น และจะเปลี่ยนการสรรหาคัดเลือก
ตามตําแหนงงาน (Job-based) คือ หาคนมาใหตรงกับงาน เปลี่ยนเปนการสรรหาตามขีดความสามารถ
หรือคุณสมบัติของคน (Competency-based) โดยมีวิธกีารคัดเลือกจาก 

1. การทดสอบความถนัด (appitude tests) แบงเปน 
   1.1 ความถนัดทางกายภาพ (physical attributes) คือการมีรางกายสมบูรณพรอมตองาน 
   1.2 ความถนัดในการรับรูและความเขาใจ (cognitive attributes) เปนการวัดความสามารถใน

การเรียนรู 
2. ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาและผลการศึกษา 
 

ระบบการจําแนกตําแหนง 
จะมีการเปลี่ยนจากระบบ C (Position Classification System / C1-C11) มาเปนระบบ Broad 

Banding หรือ การจําแนกกลุมตําแหนง โดยจัดตําแหนงออกเปน 4 กลุม และแตละกลุมมีชวงเงินเดือน
กวาง มีโครงสรางเงินเดือนแยกตางหากออกจากกัน การขามกลุมตองมีการประเมินขีดความสามารถ 
ไดแก 

1. กลุมธุรการหรือกลุมทั่วไป เปนพวกทีไ่มจบปริญญาตรี 
2. กลุมวิชาชพีหรือกลุมวิชาการ เปนพวกจบปริญญาตรีขึ้นไป 
3. กลุมอํานวยการ เปนพวกผูบริหารระดับกลาง เชน ผอ.กอง ผอ.สํานัก 
4. กลุมบริหาร เปนพวกผูบริหารระดับสูงตั้งแตซี 9 ขึ้นไป 
การปรับเปลี่ยนลักษณะนี้เพ่ือขาราชการจะไดไมตองมาเสียเวลาและสาระวนอยูกบัการปรับซี และ

ความหวังของกลุมขาราชการในอนาคตอยูที่กลุมวชิาชพี เปนความพยายามในการแกปญหาในอดีตที่ 
หลอหลอมพฤติกรรมของขาราชการใหพยายามไตเตาไปสูซีที่สูง เพ่ือที่วาจะไดไมตองทํางานแตเปนการสั่ง
คนอ่ืนใหทํางาน พอมีการปรับลดขนาดกําลังคนลง หนวยงานสวนใหญยุบเลิกอัตราขางลางลง และเหลือ
อัตราขางบนไวเพ่ือที่จะไดเติบโตขึ้นไป ทําใหไมมีคนทํางานในระดับลางและไมรูจะใชใครนอกจากตองทํา
เองในอนาคตขางหนางานราชการจะตองมีลักษณะเปนวิชาชีพมากขึน้ คือตองมีความเชี่ยวชาญที่เกิด
ประสบการณในการทํางานและรูลึกซึ้งในการทํางานมากขึ้น การเติบโตในสายวิชาชีพจะตองสะทอนความ
เชี่ยวชาญของตนเองและมปีระโยชนตอหนวยงาน 
 
การจัดการผลการปฏิบัตงิาน (performance management) 
 หมายถึง กระบวนการที่องคการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบดวย 
 1. การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดพฤติกรรมการทํางานและสัมฤทธิผลของการทํางานที่
องคการตองการ โดยเปาหมายจะตองมีลักษณะดังน้ี 
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    1.1 ตองมีความทาทาย 
    1.2 ตองชัดเจนและวัดไดเปนรูปธรรม เชน การบริหารงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค 
(Management by Objective) 

2. การกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน 
    แบงออกไดเปน 4 กลุม ดังน้ี 
    2.1 ตัวชี้วัดดานการเงิน (finance) เชน รายได มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทน ฯลฯ 
    2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (output) เชน จํานวนชิ้นงานที่ผลติได จํานวนลกูคารายใหม ฯลฯ 
    2.3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นวัตกรรม ฯลฯ 
    2.4 ปฏิกิริยา (reaction) เชน ความเหน็และขอวิพากษวิจารณทั้งจากภายในและภายนอก 
    2.5 เวลา (time) เชน ความรวดเร็วในการตอบสนอง กําหนดแลวเสร็จ ฯลฯ 
    ซ่ึงการกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีความเชื่อมโยงกับตวัชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงานขององคการ ตัวแบบที่เห็นไดชัดเจนคือ ตัวแบบ Balance Scorecard (BSC) ของ Kaplan และ 
Norton ซ่ึงจะประเมินผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ คือ 

1. นวัตกรรมและการเรียนรู 
2. ระบบงานภายใน 
3. ลูกคา 

       4.   การเงิน 
 3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน เปนการตรวจสอบวาพนักงานไดแสดงพฤติกรรมการทํางาน
สอดคลองกับพฤติกรรมที่องคการตองการหรือไม 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม จะมีลกัษณะดังน้ี 

   1. มีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาใชเพ่ือประกอบการตัดสนิใจในการกําหนดคาจาง คาตอบแทน การ
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง 

   2. ผูประเมินจะเปนผูบรหิารเทานั้น 
   3..พนักงานจะอยูในฐานะผูถูกประเมินเทานั้น 
   4. เครื่องมือวัดผลตองมีความแมนตรงในการวัดเพือ่ปองกันอคติของผูทําหนาที่ประเมิน จึงเนน

เฉพาะที่เปนรปูธรรม ทําใหไมสะทอนผลการปฏิบัติงานที่แทจริงไดทั้งหมด 
  5. กําหนดระยะเวลาการประเมินฯ ไวแนนอนตายตวั มีลักษณะเปนทางการเนนวัตถุประสงคของ

การนําไปใช 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม จะมีลักษณะดังน้ี 
   1. มุงเนนใหเกิดดุลยภาพระหวางความตองการขององคการและความตองการของพนักงาน โดย
ใหทั้งสองฝายเขามามีสวนรวมในระบบและวธิีการประเมิน 
   2. เปดกวางใหหลายฝายเขามาทําหนาที่เปนผูประเมิน เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
รอบดาน หรือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 360 องศา (360-degree performance appraisal) 
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 3. เปดโอกาสใหพนักงานไดเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ของการประเมิน ทาํใหพนักงานเกิด
ความเขาใจและยอมรับผลการประเมินฯ 
 4. เปดโอกาสใหหลายฝายเขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินฯ  ใหองคการสามารถใช
เครื่องมืออัตวิสัยไดมากขึ้นภายใตเง่ือนไขของการทําความเขาใจรวมกันตอประเด็นการประเมิน 
 5. ใชการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการทํางาน
ของพนักงานเปนวัตถุประสงคหลัก จึงยืดหยุนในมิติเวลามากกวา และปอนขอมูลยอนกลับใหพนักงานได
ทราบตลอดเวลา 
 
การจัดการผลการปฏิบัตงิานที่นํามาใชในระบบราชการไทย 

ปจจุบันพยายามใช KPI วัดผลการปฏิบตังิานออกมาอยางเปนรูปธรรม เนนผลการปฏิบัติงาน 
(Result-based management) และการจะวัดอยางไร ใหทําการตกลงรวมกันระหวางนาย กับ ลูกนอง ซ่ึง
เปนตวัแบบของการทํางานรวมกัน แลวเอาผลการประเมินไปเปนเกณฑในการใหรางวัล ถือเปนการ
ดําเนินการภายใตหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Govenance) ที่นํามาใชกับการปฏิรูประบบ 
ราชการ ซ่ึงเนื้อหาก็คือ การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) น่ันเอง 

ในปจจุบันนําวิธีการแบบภาคเอกชนมาใช คือการทํา ตัวแบบ Balance Scorecard (BSC) ของ 
Kaplan และ Norton ซ่ึงจะประเมินผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ คือ ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดาน
การเงิน และดานการเรียนรู 
 
ระบบการใหรางวลั 
 รางวัล เปนสิ่งจูงใจสําคัญทีท่ําใหพนักงานแตละคนหรอืกลุมพนักงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานของพวกเขา  
 รางวัลมี 2 ประเภทใหญๆ คือ  
 1. รางวัลทางใจ เชน การเปดโอกาสใหพนักงานมีขอบเขตหนาที่และความรับผดิชอบในงานของ
ตนเองอยางครบวงจร การเปดโอกาสใหพนักงานทํางานใหมีผลการปฏิบัติงานเพิม่สูงขึ้น 
 2. รางวัลที่เปนเงินหรือสิ่งของ ไดแก เงินเดือนหรือคาตอบแทน 
เง่ือนไขที่ทําใหรางวัลสามารถจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานดีขึ้น 

1. มีความเปนไปได (availability) หมายความวา การไดรับรางวัลตองมีความเปนไปได เพราะ 
องคการสวนใหญจะสามารถจัดสรรรางวัลใหไดภายในกรอบที่สามารถจายไดเทานั้น 

2. ถูกจังหวะเวลา (timeliness) หมายความวา การใหรางวัลตองไมถูกทิ้งใหเน่ินนานเกินไปจน 
ไมสามารถเชือ่มโยงการใหรางวัลกับผลการปฏิบัติงานได 
  3. มีความชัดเจนวาผลงานลักษณะใดที่สมควรไดรับรางวัล (performance contingency) ถา
เชื่อมโยงไดการใหรางวัลจะมีผลตอการจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมไปตามแนวทางที่องคการพึงประสงค 
  4. มีความยั่งยืน (durability) การใหรางวัลทางใจ เชน การทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจมักจะ
ยั่งยืนกวาการใหรางวัลเปนสิ่งของ 
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  5. มีความเสมอภาค (equity) ทั้งภายในคือการใหรางวัลโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย และภายนอกองคการคือการนําองคการอื่นที่อยูในธุรกจิประเภทเดียวกันมาเทียบเคียง โดย 
ตองสามารถแขงกับองคการอื่นได เพ่ือดึงดูดคนเกงและคนดีไวกับองคการ 
 6. เปนที่รับรูรับทราบของคนทั้งองคการ (visibility) เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดรับรูเง่ือนไขวาผลงาน
แบบใดที่อยูในขายที่สมควรไดรับรางวัล 
ประเภทของรางวลั 
 1. คาจาง/คาตอบแทน (pay) เดิมจะยึดหลักการจายตามตําแหนงงาน (job-based) โดยการ
ประเมินคางานของแตละตาํแหนงวาควรไดเทาใด วิธีการนี้มีจุดออน คือ ไมสามารถกระตุนใหพนักงานเกิด
การเรียนรูทักษะใหมๆ  เพราะถึงแมวาจะเรียนรูทักษะอะไรเพิ่ม ก็ไมไดรับผลตอบแทนเพิ่มจากองคการ 
     การจายคาจาง/คาตอบแทนมีหลายรูปแบบ ดังน้ี 
     1.1 การจายตามทักษะของพนักงาน (skill-based pay) 
          เนนที่ตัวพนักงานมากกวาตวังาน เปนการใหรางวัลแกพนักงานที่ใฝการเรยีนรูและมุงหวัง
การเติบโตกาวหนา เชน ถาพนักงานสามารถทํางานไดหลายตําแหนงงานก็จะไดคาตอบแทนมากกวา
พนักงานที่ทํางานไดเฉพาะตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงเทานั้น 
          องคการใดที่ใชแบบนี้ จะกําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานตามกิจกรรมตางๆ ของ
ระบบงาน และในแตละทักษะจะถูกจําแนกระดับความเชี่ยวชาญออกเปนหลายระดับ เชน องคการอาจ
จําแนกแลววาตามระบบการทํางาน (work flow) จําเปนตองใชทั้งหมด 4 ทักษะ (skill blocks) และแตละ
ทักษะแบงระดับความชํานาญออกเปน 3 ระดับ คาตอบแทนก็จะจายตามระดับความชํานาญในแตละทักษะ 
  ขอดี  

- องคการใชประโยชนจากพนักงานไดยืดหยุนมากขึ้น 
   - พนักงานมีโลกทัศนกวางขึ้น มองเห็นระบบงานทั้งระบบ 
   - ชวยใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง 
           - ปญหาการลางาน การขาดงาน และการลาออกจากงานนอยลง เพราะพนักงานมี
ความพึงพอใจตอคาตอบแทนที่ไดรับ 
  ขอจํากัด 
   - กอใหเกิดปญหาคาจาง/คาตอบแทนเตม็ขั้นเร็วกวากาํหนด พนักงานอาจขาด
แรงจูงใจที่จะอยูกับองคการตอไป องคการตองหามาตรการอื่นมาเสริม 
   - ทักษะทีเ่พ่ิมมากขึ้น ไมทําใหผลการปฏบิัติงานสูงขึ้น เพราะองคการจายตาม
ทักษะ แตไมสนใจผลการปฏิบัติงาน ดังน้ัน องคการตองหาคาตอบแทนรูปแบบอ่ืนมาเสริม 
     1.2 รายเดอืน (all salaried workforce) 
  องคการที่ใชระบบนี้จะอนุโลมใหพนักงานมีความยืดหยุนในเรื่องเวลาทํางาน องคการจะ
ควบคุมเฉพาะจํานวนชัว่โมงในแตละวันใหครบ 
  ขอจํากัด 
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   - พนักงานอาจถือโอกาสมาทํางานสายประจํา หรือถือโอกาสไมเขามาทํางาน
เพราะไมตองตอกบัตรเขา-ออกงาน 
 
      1.3 การขึน้คาจาง/คาตอบแทนแบบเหมาจายเปนเงินกอน (lump-sum salary increases) 
          ทําใหการขึ้นคาจาง/คาตอบแทนมีความยืดหยุนมากกวาแตกอนที่พนักงานตองรอจนถึงสิ้น
ปงบประมาณจึงจะไดรับครบตามจํานวนที่ควรไดรับทัง้ป หรือการนําคาจาง/คาตอบแทนที่ปรับเพ่ิมขึ้นมา
เฉลี่ยจายไวในเงินเดือนแตละเดือนที่ทําใหพนักงานรูสึกวาไมไดรับคาตอบแทนเพิม่ขึ้นเพราะมีจํานวนนอย
มากในแตละเดือน 
  ขอดี 
  -  เปนแรงจูงใจในการกระตุนใหพนักงานทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะพนักงานจะ
มองเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางผลการปฏิบัติงานที่เขาทุมเทกับคาตอบแทนที่ไดรับเพ่ิมขึ้นเปน
รางวัล 

ขอจํากัด 
  - องคการตองมีคาใชจายเพิม่ขึ้นสําหรับการจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบการทําสัญญาและ
การเบิกจายเงนิลวงหนา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบกรณีที่พนักงานอาจลาออกกอนสิ้นปงบประมาณ ซ่ึง
ตองติดตามทวงถามเงินที่พนักงานไดรับไปแลวลวงหนากลับคืนมา 
  - อาจมีพนักงานบางคนลาออกกอนสิ้นปงบประมาณแลวเบี้ยวไมใชคนืเงินที่ไดรับไปแลว
ลวงหนา ทําใหองคการตองตัดบัญชีเปนหนี้สูญ 
       1.4 การจาย ตามผลการปฏิบัติงาน (performance-based pay) 
  เปนรูปแบบทีถู่กนําไปใชในองคการตางๆ มากที่สุด ทําไดหลายรูปแบบโดยขึ้นอยูกับมิติที่
สําคัญ 3 มิติ ไดแก 
  1. ระดับของผลการปฏิบตังิาน ซ่ึงมี 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ ซ่ึงระดับกลุมอาจใชวิธีการจายตามชิ้นงาน แตอาจกอใหเกิดปญหาความไมรวมมือกันของ
พนักงาน ทําใหมุงเนนการแขงขันมากไป ซ่ึงหากเปนระดับกลุมและองคการ จะสงเสริมความรวมมือ
ระหวางพนักงานไดดีกวา 
  2. การวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําได 2 แนวทาง ไดแก จากอัตวิสัยของผูบริหาร และตาม
หลักภาววสิัย โดยใชตวัชีว้ัดเชิงปริมาณซึ่งจะมองเห็นไดเปนรูปธรรมและมีความนาเชื่อถือมากกวา 
  3. ประเภทหรือลักษณะของรางวัลที่มอบใหกับพนักงานที่มีผลการปฏบิัติงานดี เชน การ
จัดสรรหุน การใหโบนัส จะดีตอองคการในแงที่สามารถปรับลดหรือเพ่ิมในแตละปไดตามระดับของผลการ
ปฏิบัติงาน หากเพิ่มเขาไปในเงินเดือนจะสรางปญหาใหองคการทําใหไมสามารถปรับลดได เพราะองคการ
ยากจะปรับลดเงินเดือนพนักงานไดงายๆ 
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         1.5 การใหรางวัลตามหลักการการมีสวนรวมในการสรางผลประโยชน (gain-sharing) 
  เนนที่ความรวมมือในการทํางานเพื่อสรางผลประโยชนรวมกันระหวางองคการกับ
พนักงาน โดยองคการอาจพิจารณาใหรางวัลในรปูของโบนัสประจําปตามหลักเกณฑการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใหความรวมมือในการทํางาน หลักการนี้มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ออกแบบกระบวนการ  
2) กําหนดขอบเขตการใชงานของระบบแบงปนผลประโยชน 
3) กําหนดหลักเกณฑเพ่ือคิดคํานวณเงินรางวัล 

3.1 องคการตองกําหนดมาตรฐานผลการปฏบิัติงาน 
3.2 ตนทุนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานที่พนักงานสามารถควบคุมได 

4) กําหนดกระบวนการแบงปนผลประโยชน คือ การกําหนดสัดสวนทีอ่งคการจะได และ 
สัดสวนที่จะใหกับพนักงาน ซ่ึงสวนนี้ควรมากพอที่จะจูงใจใหพนักงานรวมสรางผลประโยชนใหกบัองคการ 

5) กําหนดความถี่ของการจายรางวัล  
6) การจัดการการเปลี่ยนแปลง เชน การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใช ซ่ึงอาจมีผลตอแนว 

ทางการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือคิดคํานวณจํานวนเงนิรางวัลที่จะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมสอดคลองกัน
  7) สรางระบบการมีสวนรวมของพนักงาน ตองเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการเก็บ
รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําไปตรวจสอบและนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 

2. การเลื่อนตาํแหนง (promotions) ในอดีตจะเปนระบบปด คือ ขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงเทานัน้  
บางครั้งทําใหพนักงานบางคนที่มีขีดความสามารถสูงจึงอาจถูกมองขามไป แนวคิดปจจุบันจึงพยายามทํา
ใหเปนกระบวนการในระบบเปด (open posting) 
 3. สวัสดิการ (fringe benefits) สวัสดิการบางอยางเปนไปตามขอกฎหมาย เชน การประกันการ
วางงาน แตบางอยางเปนสิ่งที่องคการสามารถจัดใหพนักงานเพิ่มเตมิได เชน สิทธิการลาพักผอนประจําป 
การลาศึกษาตอ  เปนตน สวัสดิการถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการดึงดูดและเก็บรักษาพนักงานที่ดีไวกับ
องคการ เพราะเปนสิ่งที่จะบรูณาการชีวิตการทํางานใหไปไดกับชวีิตครอบครัว อีกทั้งชวยปรบัปรุงคุณภาพ
ชีวติของพนักงานไดดวย 
    ขอจํากัด 
    - องคการอาจจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น เพ่ือการจัดการระบบสวัสดกิาร 
  - พนักงานอาจตัดสินใจเลือกใชสวสัดิการซึ่งองคการจัดใหนอยเกินกวาระดับทีค่วรจะเปน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีสวนเหลือที่จะขอรับเปนเงินสด 
 
การวางแผนงานอาชีพและการพัฒนางานอาชีพ 
 ถือเปนอีกกลยุทธหน่ึงในการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย 
1. การวางแผนงานอาชีพ (career planning) 
 เกี่ยวของกับการตัดสินใจของพนักงานในการเลือกงานอาชีพที่มีความสนใจ การเลอืกองคการที่
อยากทํางานดวย และการกําหนดเปาหมายงานอาชีพที่ตองการบรรลุในแตละชวงชีวติการทํางาน 
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 สาเหตุทีต่องมีเปนเพราะองคการตองการใหคนที่เขามาทํางานรวมมือกันในการทํางาน เพ่ือให
บรรลุเปาหมายขององคการ แตตองทําความเขาใจวา คนแตละคนก็จะมีเปาหมายที่ตางๆ กันออกไป คือ 
การมีเปาหมายสวนตวั ดังน้ัน องคการมีหนาที่ที่จะตองดูแล และตองพยายามตอบสนองใหพนักงานแตละ
คนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแตละบุคคลดวย โดยองคการควรมี career path เอาไว และตวั
พนักงานเอง 
 
2. การพัฒนางานอาชีพ (career development) 
 เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือใหพนักงานไดพัฒนาตนเองและมีโอกาสบรรลุ
เปาหมายงานอาชีพที่เขาปรารถนาภายใตเง่ือนไขที่เขามีอยู 
 กระแสโลกาภวิัตนเปนผลทาํใหองคการตางๆ ตองลดขนาดลง เพ่ือความอยูรอดและเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขัน เปนผลทําใหความมั่นคงในการจางงานนอยลง โอกาสความกาวหนาในชีวติ
การทํางานนอยลง แตในขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวตันก็ทําใหองคการตองการทุนมนุษยเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือใหมีขีดความสามารถเหนือคูแขง  องคการจําเปนตองมีกลยุทธในการสรรหาทุนมนุษยใหเขามาเปน
พนักงานในองคการ ซ่ึงกลยุทธสําคญัประการหนึ่งก็คือ การมีระบบการวางแผนงานอาชีพและการพัฒนา
งานอาชีพ ซ่ึง Erikson ไดแบงความกาวหนาในงานอาชีพของคนทํางานไดเปน 4 ระยะ ตามวยัวุฒิและ
ประสบการณที่เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 
 ชวงที่ 1  ระยะเริ่มตนกาวสูงานอาชีพ (establishment stage) ชวงอายุ 21-26 ป ชวงนี้แตละคนยัง
ไมคอยม่ันใจในขีดความสามารถ (competence) และศักยภาพ (potential) ของตนเองมากนัก เปนชวงที่จะ
เริ่มตนตัดสินใจวา จะกาวเขาสูงานอาชีพอะไร ทํางานหนวยงานใด ตําแหนงใด ถือวาอยูในชวงของการ
สํารวจ แสวงหางานสําหรับอนาคตของตน ขณะเดียวกันก็คอยๆ เรยีนรูทําความเขาใจศักยภาพตนเองไป
พรอมๆ กัน 
 ชวงที่ 2  ชวงอายุ 26-40 ป (advancement stage) เปนชวงแสวงหาความกาวหนาในงานอาชีพ
ของตนเอง พยายามเรียนรูใหสามารถทํางานดวยความสามารถของตนเอง พยายามสรางเครือขายกับ
เพ่ือนรวมงานมากขึ้น มีความมุงม่ันเพ่ือไปสูความสําเรจ็ของงานอาชีพในระยะยาวเปนเปาหมายหลักที่จะ
ไปใหถึง 
 ชวงที่ 3 ชวงอายุ 40-60 ป (maintenance stage) เปนชวงของการบาํรุงรักษาและทบทวนงาน
อาชีพของตนเอง เพราะชวงนี้จะมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จ ที่จะพยายามถายทอดและใหความชวยเหลือ
รุนนองแกไขปญหาตางๆ โดยมีความมุงม่ันในการพัฒนาและกาวสูความสําเร็จในงานอาชีพ และคนอีก
กลุมที่ไมประสบความสําเรจ็ ที่จะเร่ิมทบทวนสิ่งที่ผานมา และแสวงหาทางเลือกอาชีพใหมๆ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนชวีิตการทํางาน หรืออาจเลือกเกษียณอายกุารทํางานเร็วกวากําหนด 
 ชวงที่ 4 ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป ถือเปนวัยเกษียณอายุ (withdrawal stage) เปนชวงที่คนยุตชิีวติการ
ทํางานเพื่อพักผอนหลังจากตรากตรําทํางานมาตลอด อยางตอเน่ืองยาวนาน 
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 การทําความเขาใจชวงอายดัุงกลาว จะชวยใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมรับมือกับสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้น องคการก็จะสามารถชวยเหลอืเกื้อกูลการวางแผนงานอาชีพและการพฒันางานอาชีพของ
พนักงานไดอยางเหมาะสม 
 ผูบริหารขององคการมีหนาที่โดยตรงเกีย่วกับการจัดการงานอาชีพ (career management) เพ่ือ
กํากับและดูแลการวางแผนและการพัฒนางานอาชีพของอาชีพใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน จึงมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดเสนทางงานอาชีพ (career paths) เพ่ือเปนแนวทางใหพนักงาน
เติบโตกาวหนาไปสูเปาหมายความสําเร็จของงานอาชีพที่พนักงานตั้งไว 
 
สิ่งจูงใจในงานอาชีพ (Career Anchors) 
 คนเรามีสิ่งจูงใจในการเลือกงานอาชีพแตกตางกัน  

- ความสามารถในเชิงบริหาร (Managerial Competence) คือมีทักษะในการวิเคราะห มี
ความสามารถในเรื่องของมนุษยสัมพันธ มีวุฒิภาวะทางอารมณ คนพวกนี้มีแนวโนมที่จะ
เปนผูบริหาร  

- ความสามารถในทางเทคนิค (Technical / Functional Competence) คนพวกนี้ไมชอบที่
จะเปนผูบริหาร  

- ความมั่นคง (Security) บางคนมีเหตุผลของการเลือกงานอาชีพ เลือกตําแหนงงาน ดวย
เหตุผลเรื่องความมั่นคง เชน รับราชการเพราะมีความมั่นคง ถึงแมเงินเดือนจะนอยก็ตาม 

- การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) คนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะไมชอบ
ทํางานในองคการ เพราะองคการมีกรอบ  

- การมีอิสระในการทํางาน (Autonomy and Independence) หลายอาชีพคนเลือกทําเพราะ
มีอิสระในการทํางาน 

 
แนวคิดการกําหนดเสนทางงานอาชพี 
 มีอยู 4 แนวคดิหลัก ดังน้ี 
1. การกําหนดเสนทางงานอาชีพในแนวตั้ง (traditional career path) 
 จะกําหนดเงื่อนไขการขึ้นสูตําแหนงระดับสูงขึ้นวา ตองผานการทํางานในตําแหนงระดับลางมากอน 
เพราะถือเปนการเตรียมตวัขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ เปนการกาวหนาไปตามขั้นตอน เพ่ือสะสม
ประสบการณมากขึ้นตามลาํดับ มักใชกับพนักงานในสายงานปฏิบัตกิาร 
 ปญหา : ระดับชั้นการบังคบับัญชาลดนอยลง เน่ืองจากมีการลดขนาดขององคการ การควบรวม
กิจการ เปนผลทําใหโอกาสความกาวหนาในเสนทางงานอาชีพในลกัษณะนี้นอยลง 
2. การกําหนดเสนทางงานอาชีพแบบเครือขาย (network career path) 
 เปนการผสมผสานระหวางการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ความ
รับผิดชอบในตําแหนงงานระดับเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณใหรอบรูในงานตางๆ มากขึ้น กอนจะ
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เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นตอไป ถอืเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเองภายในองคการ
มากกวาเสนทางงานอาชีพในแนวตั้ง 
 ปญหา : ขาดความชัดเจน ไมสามารถอธิบายกับพนักงานไดวา แตละคนจะผานเสนทางงานอาชีพ
อยางไร เน่ืองจากความกาวหนาตามเสนทางงานอาชีพของพนักงานแตละคนอาจจะแตกตางกนัออกไป 
3. การกําหนดเสนทางงานอาชีพแบบระบบเปด (Lateral career path) 
 จะเปดโอกาสใหพนักงานสามารถเขามาและเติบโตในองคการไดเลย โดยสามารถเขามาตาม
ดานขางขององคการ จะสอดคลองกับการจางงานในระบบเปด คือไมไดปดกั้นรับเฉพาะตําแหนงแรกรับ 
(entry level job) แลวมาพฒันาและเตบิโตภายในองคการภายหลังเทานั้น รวมทั้งการสรรหาเขามาเปน
ผูบริหารองคการในทันท ี
4. การกําหนดเสนทางงานอาชีพแบบคูขนาน (dual career path) 
 เปนเสนทางงานอาชีพที่คิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาใหกลุมพนักงานดานเทคนิค ซ่ึงไมประสงคจะเขาสู
เสนทางงานอาชีพในสายงานบริหารก็ใหเติบโตขึ้นไปในสายงานผูชํานาญการ เปนแนวคิดที่ไดรับความ
นิยมมากในปจจุบัน เพราะเปนการถนอมรักษาพนักงานทั้งสองกลุมเพ่ือประโยชนขององคการ แนวคิดนี้จะ
ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการกําหนดใหมีเสนทางงานอาชีพเสนทางเดียว ซ่ึงมักจะใหรางวัลกับพนักงาน
สายผูชํานาญการ ใหเติบโตไปในตําแหนงบริหาร ซ่ึงจะทําใหองคการสูญเสียผูชํานาญการไป และได
ผูบริหารที่ขาดความรูและทักษะดานการบริหาร ซ่ึงจะทําใหการบรหิารงานไมมีประสิทธิภาพ 
 ในอดีตเสนทางงานอาชีพแบบแนวตั้งและแบบเครือขายจะไดรับความนิยม เน่ืองจากสอดคลองกับ
รูปแบบขององคการแบบแนวตั้งในอดีต ที่เนนกระบวนการทํางานตามระดับชั้นการบังคับบญัชา แต
ปจจุบันเสนทางงานอาชีพแบบระบบเปดและแบบคูขนานกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น และเขามา
ทดแทนแบบเกา เน่ืองจากเปนรูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบองคการแบบแนวราบ (Horizontal 
organization) 
 ในการวางแผนงานอาชีพ ผูบริหารตองติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน เพ่ือจะได
ทราบจุดออน จุดแข็งของพนักงานแตละคน ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเพื่อใหมี
ความเหมาะสมที่จะเติบโตตอไปในเสนทางงานอาชีพ  
 ในขณะเดียวกันพนักงานก็จะตองมีการประเมินตนเอง (self assessment) เพ่ือใหทราบแรงจูงใจ
ในการเลือกงานอาชีพของตน เพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในงานอาชีพไดใกลเคียงความ
เปนจริง เครื่องมือสําคัญที่ชวยในการประเมินตนเอง ไดแก 

1. แบบประเมินจุดออนและจุดแข็งของตนเอง (Strength and Weakness Balance Sheet) จะ 
ทําใหพนักงานรูขีดความสามารถที่แทจริงของตนเอง และจะหลีกเลีย่งงานอาชีพที่ตนเองบกพรอง 

2. แบบสํารวจสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไมชอบ (Likes and Dislikes Survey) จะทําใหพนักงานทราบ 
ขอจํากัดของตนเอง ซ่ึงจะทําใหการตัดสนิใจเกี่ยวกบังานอาชีพถูกตองและมีปญหานอยในอนาคต เชน บาง
คนไมชอบความแออัดของกรุงเทพฯ ก็จะเลือกไปทํางานตางจังหวัด หรือชอบหนวยงานเล็กๆ เพราะมี
โอกาสกาวหนาไดเร็วกวาหนวยงานใหญๆ 
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 การประเมินตนเองของพนักงานถือเปนกระบวนการตอเน่ือง (continuous process) เพราะใน
ระยะเวลาหนึง่พนักงานอาจประเมินตนเองอยางหนึ่งและกําหนดแผนงานอาชีพอยางหนึ่ง แตเม่ือเวลาผาน
ไปอาจะประเมินตนเองแลวพบวามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น แรงจูงใจดานอาชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
บทบาทหนาที่ของผูบริหารชั้นตนตอการวางแผนและการพัฒนางานอาชีพ 

1. ผูสื่อขาวสาร (communicator) คือ พูดคุย รับฟง ทําความเขาใจ สรางสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน 
2. ผูแนะแนว (counselor) คือ เปนผูแนะแนวเพื่อใหพนักงานรูและเขาใจทางเลือกงานอาชีพ เพ่ือ 

กําหนดแนวทางเพื่อบรรลุความสําเร็จในเปาหมายงานอาชีพ 
3. ผูประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraiser) ชี้ใหพนักงานเห็นถึงตําแหนงงานที่มีผลตอความสําเรจ็  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือการพัฒนาพนักงานใหตอบสนองการบรรลุเปาหมายในอนาคต 
4. ผูฝกสอนงาน (coach) สอนพนักงานใหมีความรูและทกัษะในงานทีท่ําใหสามารถทํางานอยางมี 

ประสิทธผิล ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน 
     5. พ่ีเลี้ยงสอนงาน (mentor) โดยการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถ สงเสริมสนับสนุน
พนักงานที่มีผลการปฏิบตัิงานดีใหเปนที่รับรูทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองคการ 
     6. ที่ปรึกษา (advisor) เพ่ือใหพนักงานรับทราบโอกาสความกาวหนาที่แทจริงในองคการ แนะนํา
หลักสูตรและกลยุทธเพ่ือการสรางความกาวหนาในงานอาชีพ 
     7. ผูสงตอพนักงานใหกับผูเชี่ยวชาญ (referral agent) โดยตองคนหาพนักงานที่มีปญหาแลวสงตอ
ใหกับบุคคลทีจ่ะชวยใหคําชีแ้นะเพ่ือการแกปญหาได 
     8. ผูสนับสนุน (advocate) ชวยพนักงานในการแกไขปรับปรุงตนเอง การวางแผนทางเลือก และเปน
ปากเปนเสียงใหพนักงานในการเรียกรองใหพนักงานมีโอกาสไดพัฒนาตนเองเพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนง
ในระดับสูงขึ้น 
 
การพัฒนางานอาชีพ 
 องคการมีหนาที่สนับสนุน โดยมาตรการที่ควรนํามาใช ไดแก 

1. การพัฒนาใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู (learning organization)  
2. การจัดใหมีระบบจัดการความรู (knowledge management) 
3. ระบบการสอนงาน (mentoring and coaching) 
4. ระบบการหมนุเวียนสบัเปลีย่นหนาที่ความรับผิดชอบ (job rotation) 
5. การอนมัุติใหพนักงานไดลาศึกษาตอ (continuing education) 
6. การอนุมัติใหพนักงานไปเขาหลักสูตรฝกอบรมตางๆ (training) 
7. การเขารวมสมัมนา (seminars) 
8. การประชุมเชงิปฏิบัติการ (workshops) 
9. การไปศึกษาดูงาน (study tour) 

ทั้งหมดนี้จะชวยเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขององคการใหเปนฐานมนุษยที ่
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ทรงคุณคาตอองคการ และตัวพนักงานกเ็ติบโตกาวหนาประสบความสําเร็จในเสนทางงานอาชีพของตนเอง
ในเวลาเดียวกัน 
 
ความรับผิดชอบของพนักงานในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง 

1. ตองเปนผูมีผลการปฏิบตัิงานด ี(high job performance) เพ่ือใหผูบริหารใชในการพิจารณา 
คัดเลือกผูที่สมควรเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง 

2. ตองทําตวัใหเปนที่รูจัก (exposure) ตองมีการโฆษณาเพื่อใหผูอ่ืนรับรูวา เรามีความรู 
ความสามารถมากนอยเพียงใด เพ่ือเปดโอกาสความกาวหนาใหกับตนเอง 
     3. มีเครือขาย (ne6twork) ตองมีการลงทุนทางสังคมบาง เพราะถือเปนเง่ือนไขหนึ่งที่จําเปนสําหรับ
การสรางความสําเร็จของผูบริหาร 
     4. กลาลาออก (resignation) ถาเห็นวาตนเองยังมีศกัยภาพที่จะสรางความกาวหนาใหกับตนเอง
มากกวาที่จะอย ู กับองคการเดิม ก็ตองกลาลาออกเพื่อออกไปแสวงหาความกาวหนาที่องคการอื่น 
     5. มีความจงรักภักดีตอองคการ (organization loyalty) พนักงานที่มีความจงรักภักดีตอองคการ อุทิศ
ตนทํางานอยูกับองคการเปนเวลานาน มักไดรับรางวัลจากองคการ 
     6. มีลูกพี ่(mentors and sponsors) เพ่ือการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอนาคต 
     7. มีลูกนองเกง (key subordinates) 
     8. แสวงหาโอกาสความกาวหนาในงานอาชีพ (growth opportunities) เชน การรองขอโอกาสที่จะได
ทํางานในตําแหนงที่มีโอกาสกาวหนาในงานอาชีพ (self nomination) จากผูบริหาร 
     9. เพ่ิมพูนประสบการณในตางประเทศ (international experience) การมีโลกทัศนกวาง มีหลากหลาย
มุมมองถือเปนคุณสมบัติสาํคัญที่จะชวยใหพนักงานกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับสูง 
 
แรงงานสัมพนัธ (labor relation) 
 หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางฝายบริหารและองคการของฝายบริหาร ผูใชแรงงานและองคการของ
ผูใชแรงงานและภาครฐั เริ่มเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิวตัิอุตสาหกรรม ผูใชแรงงานตองทํางานภายใตความเสี่ยง
ตางๆ ที่มีผลตอชีวติและสขุภาพ อีกทั้งตองเผชิญกับภาวการณถูกเอาเปรียบดานคาจางจากผูประกอบการ 
ทําใหเกิดการรวมกลุมกันเปน “สหภาพแรงงาน” (unions) เพ่ือใหเปนตัวแทนของผูใชแรงงานในการ
เจรจาตอรองรวมกันกับฝายบริหารหรือผูประกอบการในการปรับปรงุสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการจาง 
 แตปจจุบันภาวการณจางไดเปลี่ยนจากภาคการผลิต (production) ที่คนงานสวนใหญทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนมาเปนภาคบริการ (service) และภาคการคา (trading) มากขึ้น แรงงานในทั้ง
สองภาคนี้จึงมีแรงจูงใจนอยที่จะมารวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานเหมือนกับในอดีต อีกทั้งผูบริหารและ
ผูประกอบการก็มีความเขาใจธรรมชาตคิวามตองการของแรงงานมากขึ้น จึงพยายามตอบสนองความ
ตองการในดานตางๆ ดวยการปฏิบัตติามกฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทําใหลด
ปญหาดานแรงงานลงไปไดมาก 
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 แตอยางไรก็ยังมีปญหาหลายประการ อันเปนผลมาจากกระแสโลกาภวิัตนที่กดดันใหองคการตอง
มีการปรับตวัเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน เปนผลใหผูประกอบการตองคิดหาหลักเกณฑการจาง
ใหมๆ เชน การจางเหมางาน (contract out) การจางเหมาแรงงาน (employee leasing) การจางแรงงาน
ตามสัญญาจาง (contract employment) การจางงานไมเต็มเวลา (part-time employment) การนําตัวแบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (performance management) มาใช รวมทั้งแนวคดิดานแรงงานสัมพันธที่
ปราศจากสหภาพแรงงาน (non-union enterprise) เหลานี้สงผลทําใหสภาพการจางมีความมั่นคงนอยลง 
จํานวนคนงานหรือพนักงานประจําขององคการนอยลง การรวมตัวของคนงานทําไดยากขึ้น อํานาจตอรอง
ลดลง 
 องคการที่นําแนวคิดระบบแรงงานสัมพันธที่ปราศจากสหภาพแรงงานมาใช เปนการสื่อสารโดย
ออมกับแรงงานวา ไมตองการใหมีสหภาพแรงงาน อีกทั้งการลงทุนของบริษัทขามชาติตางๆ กเ็ปนเง่ือนไข
สําคัญที่แรงงานแทบไมมีอํานาจตอรอง เพราะหากยื่นขอเรียกรองตางๆ อาจทําใหบริษัทขามชาติถอนการ
ลงทุนยายไปยังประเทศอ่ืน จะนําไปสูการเปนคนวางงานแทนในที่สดุ 
 แนวคิดการบริหารที่มุงเนนความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหองคการอยูรอด โดยอยูบนตนทนุที่ 
แรงงานหรือพนักงานขององคการตองเปนผูแบกรับ เปนเรื่องที่ถูกวิพากษวิจารณมาก เน่ืองจากในปจจุบัน
ผูประกอบการมักใชรูปแบบการจางเหมาแรงงาน (employee leasing) กันอยางกวางขวาง คนงานที่จะไม
มีสถานะเปนพนักงานขององคการ จะไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ อํานาจการเจรจาตอรองก็จะไมมี 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Information System : HRIS) 
 เกิดขึ้นเพ่ือทดแทนระบบขอมูลเดิมซ่ึงเปนแฟม เปนแบบ manual ซ่ึงมีประสิทธภิาพต่ํา การ
คนควาอางอิงทําไดยาก ไมสะดวก การเก็บรักษายุงยาก 
ขั้นตอนการพฒันา HRIS 

1. การตรวจวนิิจฉัยระบบ (system investigation) 
     2. การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis) 

   โดยนักวิชาการระบบ (system analyst) คุยกับผูบริหารและผูปฏบิตัิงาน วาในหนวยงานมีกี่ 
ระบบ ในแตละระบบแบงการทํางานเปนกี่ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนมีเอกสารใดที่เกี่ยวของ ในแตละเอกสาร
มีขอมูลอะไรบาง ทําใหได Data flow diagram (ผังการไหลของขอมูล) และผูบรหิารตองการขอมูลใดบาง
ในขั้นตอนการทํางาน 

  3. การออกแบบระบบฐานขอมูล (System Design) 
   การออกแบบโครงสรางของระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล จัดหา  

Hardware และ Software ที่เหมาะสม ให fit กับองคการ รวมทั้งการเลอืกคนที่เหมาะสมที่จะดูแลระบบงาน
วาควรเปนบคุลากรระดับใด ซ่ึงขึ้นอยูกับวาระบบมีความซับซอนมากนอยแคไหน 
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     4. การนําระบบฐานขอมูลที่สรางเสรจ็แลวมาใชงาน (system implementation) 
   ตามความตองการของแตละหนวยงาน โดยเริ่มทดลองใชคูขนานกบัระบบเดิมไปจนกวาระบบ 

ใหมจะเขาที ่
     5. การประเมินผลการใชสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Evaluation) ประโยชนของ 

HRIS เกิดประสิทธิภาพ / ประสิทธผิล หรือไม   ดีกวาเม่ือกอนหรือไม 
 

 
 
       Any comment direct to : gotonoolek@gmail.com 

 


